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 اأجواء ربيعية ودافئة
اليوم وحارة غدا

عمان - الراأي

ي��ط��راأ ال��ي��وم ارت��ف��اع قليل على درج���ات ال��ح��رارة، وت��ك��ون الأج���واء ربيعية 
دافئة في معظم مناطق المملكة، وحارة ن�سبيا في الأغوار والبحر الميت 
والعقبة، بح�سب تقرير اإدارة الأر�ساد الجوية. وتظهر بع�ض الغيوم العالية 
خا�سة في �سرق المملكة، وتكون الرياح �سمالية �سرقية اإلى �سمالية غربية 

معتدلة ال�سرعة تن�سط اأحياناً في مناطق البادية.

»اال�شتئناف« تق�شي بعدم م�شوؤولية 
فتاة عن جرم اإطالة الل�شان

ان - بترا عَمّ

ح م�سدر ق�سائي، اأَنّ محكمة ال�ستئناف ق�ست ام�ض، بعدم م�سوؤولية  �سَرّ
الفتاة التي �سبق واأن تم ادانتها من محكمة �سلح جزاء �سمال عمان بجرم 
اطالة الل�سان على جاللة الملك، خالفاً لأحكام المادة 1/195 من قانون 
العقوبات، والتي تم تداول مو�سوع ق�سيتها في و�سائل العالم ومواقع 

التوا�سل الجتماعي موؤخراً.

مروحيات االحتالل تحلق فوق قبة ال�شخرة والبلدة القديمة )ا ف ب(

عمان - الراأي

بحثت لجنة التعليم وال�سباب النيابية، خالل اجتماع عقدته، ام�ض، 
الجامعات  اأم��ن��اء  مجال�ض  واأع�����س��اء  روؤ���س��اء  وتعيين  اختيار  اأ�س�ض 
الجامعات  روؤ���س��اء  اخ��ت��ي��ار  ومعايير  واأ���س�����ض  وال��خ��ا���س��ة،  الر�سمية 
بالل  الدكتور  النائب  اللجنة،  رئي�ض  وق��ال  والخا�سة.  الر�سمية 
باإعادة  الإ���س��راع  ب�سرورة  طالبت  النيابية«  »التعليم  اإن  المومني، 
النظر باآلية اختيار روؤ�ساء واأع�ساء مجال�ض الأمناء في الجامعات، 

واأهمية تقييم روؤ�ساء الجامعات الر�سمية.

نظام لتعيني روؤ�شاء اجلامعات قريًبا.. 
وتوجه الإعادة النظر باملجال�ص

عمان - الراأي

للغذاء  العامة  للموؤ�س�سة  التابعة  والتفتي�ض  الرقابة  ف��رق  وجهت 
غ��ذائ��ي��ة مخالفة،  ان����ذارات لمن�ساآت  ال��و���س��ط،  اإق��ل��ي��م  ف��ي  وال����دواء 
ال�ستراطات  لمخالفتها  العمل  ع��ن  اآخ���ر  ع���ددا  واأغ��ل��ق��ت  واأوق��ف��ت 

ال�سحية، خالل 940 زيارة رقابية نفذتها في اآذار الما�سي.
اإن����ذارا  ت��وج��ي��ه 399  ت��م  ان���ه  ب��ي��ان ام�����ض،  واو���س��ح��ت الموؤ�س�سة ف��ي 
لمن�ساآت غذائية مخالفة، كما اوقفت 76 من�ساأة اخرى عن العمل، 

واأغلقت 21 من�ساأة.

399 اإنذارا ملن�شاآت غذائية.. واإغالق 3 
م�شانع »متور وخملالت«

دانت هجمات »الحوثي« وا�شتهداف مطار اأربيل

الحكومة: االنتهاكات اإلسرائيلية العبثية 
في «االقصى» مرفوضة ومدانة

عمان - الراي

المغتربين،  و�سوؤون  الخارجية  وزارة  دان��ت 
ا����س���ت���م���رار الن���ت���ه���اك���ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة في 
ال��م�����س��ج��د الأق���������س����ى ال����م����ب����ارك/ ال���ح���رم 
القد�سي ال�سريف، واآخرها تعر�ض ال�سرطة 
القد�ض  اأوق��اف  اإدارة  لموظفي  الإ�سرائيلية 
و������س�����وؤون ال��م�����س��ج��د الأق���������س����ى ال���م���ب���ارك 
ال�سل�سلة  ب���اب  اأق��ف��ال  وت��خ��ري��ب  الأردن���ي���ة، 
الموؤدي ل�سطح المتحف الإ�سالمي  والباب 
وقطع اأ�سالك ال�سماعات الخارجية للحرم 
ال�����س��ري��ف ف���ي ال��ج��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة، وال�����س��م��اح 
اأعداد كبيرة من المتطرفين تحت  باإدخال 

حماية ال�سرطة الإ�سرائيلية.
واأكد الناطق الر�سمي با�سم الوزارة ال�سفير 
�سيف اهلل الفايز، اأن الوزارة وجهت )ام�ض( 
م���ذك���رة اح���ت���ج���اج ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى ت�����س��رف��ات 
الأخيرة  وانتهاكاتها  الإ�سرائيلية  ال�سرطة 
خا�سة ما جرى من تك�سير لالأبواب وقطع 
لموظفي  وم�سايقات  ال�سماعات  لأ���س��الك 
اإ�سرائيل  اأكدت فيها �سرورة تقّيد  الأوقاف، 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا ك��ق��وة ق��ائ��م��ة ب��الح��ت��الل في 
ال��ق��ان��ون  وف���ق  المحتلة  ال�سرقية  ال��ق��د���ض 
التاريخي  القائم  الو�سع  واح��ت��رام  ال��دول��ي 
والقانوني ب�سكل تام، والكف عن الت�سرفات 
اأوق��اف  اإدارة  �سلطة  واح��ت��رام  ال�ستفزازية، 
المبارك  الأق�سى  الم�سجد  و�سوؤون  القد�ض 
الأردن���ي���ة ال��ج��ه��ة ال��م��خ��ول��ة ح�����س��راً ب����اإدارة 

الم�سجد الأق�سى المبارك.

التح�شير الجتماع اللجنة االردنية ال�شودانية الم�شتركة

األردن يؤكد وقوفه مع السودان في التحول الديمقراطي
عّمان - بترا

اأج���رى ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال����وزراء وزي��ر 
ال���خ���ارج���ي���ة و�����س����وؤون ال��م��غ��ت��رب��ي��ن 
اأي��م��ن ال�����س��ف��دي ووزي����رة خ��ارج��ي��ة 
ج���م���ه���وري���ة ال���������س����ودان ال�����س��ق��ي��ق��ة، 
م���ري���م ال�������س���ادق ال���م���ه���دي ام�������ض، 
على  رك��زت  الهاتف  عبر  محادثات 
���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي في 

م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���الت اإ����س���اف���ة اإل���ى 
الأو�������س������اع الإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ج���ه���ود 
العربي  التعاون  تعزيز  الم�ستهدفة 
الم�ستركة  التحديات  مواجهة  في 

العربية. الق�سايا  وخدمة 
الم�سترك  الحر�ض  الوزيران  واأكد 
ع��ل��ى ت��رج��م��ة ال���ع���الق���ات الأخ���وي���ة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن 
ت�����ع�����اون�����اً اأو�������س������ع ف�����ي ال����م����ج����الت 

الق����ت���������س����ادي����ة وال�����س����ت����ث����م����اري����ة 
وال�سياحية  وال�سحية  وال��زراع��ي��ة 

والثقافية.
واتفق ال�سفدي والمهدي على بدء 
اللجنة  اج��ت��م��اع  ل��ع��ق��د  ال��ت��ح�����س��ي��ر 
ال��م�����س��ت��رك��ة ل��الت��ف��اق ع��ل��ى ب��رام��ج 
ع���م���ل وا����س���ح���ة ل�����زي�����ادة ال���ت���ع���اون 
ال���ث���ن���ائ���ي. و����س���دد ال�����وزي�����ران ع��ل��ى 
في  ال�سقيقين  ال��ب��ل��دي��ن  ت�����س��ام��ن 

التحديات. كل  مواجهة 
الأردن  وق������وف  ال�������س���ف���دي  واأك�������د 
اإل�����ى ج���ان���ب ال�������س���ودان ف���ي ع��م��ل��ي��ة 
ال��ت��ح��ول ال��دي��م��ق��راط��ي، ف���ي حين 
ال��دور  اأهم�ية  على  المهدي  �سددت 
وال����ج����ه����ود ال���ت���ي ي���ق���وده���ا ج��الل��ة 
ال��ث��ان��ي ف��ي تعزيز  ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل 
الأمن وال�ستقرار وخدمة الق�سايا 

قيقين. العربية. 

حوار خا�ص لـ $ مع وزير االعالم

فتح تدريجي لجميع القطاعات 
اعتبارا من األول من حزيران

عمان - �شرى ال�شمور

���س��رح رئ��ي�����ض دي����وان ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة �سامح 
واف��ق على تو�سية  ال��وزراء  ان مجل�ض  النا�سر، 
ديوان الخدمة المدنية بتخ�سي�ض)100( �ساغر 
لأبناء المتقاعدين الع�سكريين �سمن الوظائف 
ال��م��ت��وف��رة ع��ل��ى ج����دول ت�����س��ك��ي��الت ال��وظ��ائ��ف 
ت�سكيالت  جدول  من  اعتباراً  �سنوياً  الحكومية 

الوظائف الحكومية لعام 2022.

100 �شاغر وظيفي �شنويًا 
الأبناء املتقاعدين الع�شكريني

عمان - بترا
ت��ن��ف��ي��ذا ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات ال��م��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل��دع��م 
رئي�ض  اوع��ز  واأبنائهم،  الع�سكريين  المتقاعدين 
هيئة الأركان الم�ستركة اللواء الركن يو�سف اأحمد 
ا���س��ت��راك  قيمة  بتخفي�ض  للمعنيين  الحنيطي 
المتقاعدين  لأبناء  الختياري  ال�سحي  التاأمين 
الع�سكريين فوق 20 عاماً ولغاية 30 عاماً لي�سبح 
5ر2 دينار بدًل من 10 دنانير وذلك ت�سهيال على 

المتقاعدين الع�سكريين.

تخفي�ص قيمة ا�شرتاك التاأمني 
ال�شحي الأبناء املتقاعدين الع�شكريني

محافظات - الراي وبترا
بمئوية  المملكة  محافظات  في  الحتفالت  تتوا�سل 
العلم(،  ل�)يوم  وال�ستعداد  الردن��ي��ة،  الدولة  تاأ�سي�ض 
ع��ام، وفيما طالب  ني�سان من كل  الموافق 16  وال��ذي 
توفيق  المحلية،  الإدارة  وزي���ر  ال����وزراء  رئي�ض  ن��ائ��ب 
تزيين  خ��الل  من  العلم(  )ي��وم  مع  التفاعل  كري�سان 
بالعلم  البلديات  و���س��وارع  والخا�سة  العامة  الأم��اك��ن 
ام�����ض،  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  اط��ل��ق��ت وزارة  الأردن��������ي، 
في  »المئوية«،  بمنا�سبة  الأردن«،  »حكواتي  احتفالية 
احتفلت  ع���ال(،  )علمنا  حملة  و�سمن  ذل���ك،  غ�سون 
ارب��د،  محافظة  ال��ع��ل��م،وف��ي  ب��ي��وم  الأردن���ي���ة  الجامعة 
العلم  لتوزيع  حملة  المحافظة  ثقافة  مديرية  نفذت 
وتزيين واجهات مركز اإربد الثقافي بالعلم، بالإ�سافة 
لجنة  اأنهت  جهتها،  من  »المئوية«،  ج��داري��ة  لإ���س��اءة 
العلم(  )رف��ع  تح�سيرات  العقبة،  محافظة  احتفالت 
الخدمية  والمراكز  والخا�سة  العامة  المرافق  على 

وال�سياحية وموانئ العقبة.

احتفاالت متوا�شلة بـ»املئوية« و»يوم العلم«

بدء ا�شتقبال طلبات تلقي اللقاح من ذوي االإعاقة

70 وفاة بـ«كورونا» و4774 حالة شفاء
عّمان - الراي

ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ب��ف��ي��رو���ض  اإ���س��اب��ة  و2963  وف����اة   70
المملكة  ف���ي  ال��م�����س��ت��ج��د  »ك����ورون����ا« 
اإل��ى  الإج��م��ال��ي  ام�����ض، ليرتفع لعدد 

8057 وفاة و679138 اإ�سابة.
ال�سادر  الإع��الم��ي  ال��م��وج��ز  واأ���س��ار 
ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�سة  ع��ن 

اأن عدد الحالت الن�سطة حالّيا  اإلى 
بلغ  بينما  ح��ال��ة،   49211 اإل���ى  و���س��ل 
اإلى  اأُدِخلت ام�ض  عدد الحالت التي 
الم�ست�سفيات 292 حالة، فيما غادرت 
276 حالة، في حين بلغ اإجمالي عدد 
الحالت الموؤّكدة التي تتلقى العالج 

في الم�ست�سفيات 2377 حالة.
وح����������ول ال�������ق�������درة ال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة 
ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة، بين 

اأ�سّرة العزل  اإ�سغال  اأن ن�سبة  الموجز 
بينما  بالمئة،   38 ال�سمال  اإقليم  في 
ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال اأ����س���ّرة ال��ع��ن��اي��ة 
الحثيثة 66 بالمئة، فيما بلغت ن�سبة 
ال�سطناعي  التنّف�ض  اأجهزة  اإ�سغال 
ف���ي الإق���ل���ي���م ذات����ه 40 ب��ال��م��ئ��ة. كما 
اأ����س���ار ال��م��وج��ز اإل����ى ت�����س��ج��ي��ل 4774 
حالة �سفاء ام�ض في العزل المنزلي 
وال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات، ل��ي�����س��ل اإج��م��ال��ي 

حالة.   621870 اإل���ى  ال�سفاء  ح���الت 
الأع��ل��ى  المجل�ض  اأع��ل��ن  الث��ن��اء  ف��ي 
لحقوق الأ�سخا�ض ذوي الإعاقة، عن 
بدء ا�ستقبال طلبات الراغبين بتلقي 
لقاح فيرو�ض كورونا من ذوي الإعاقة 
الذين قاموا بالت�سجيل على المن�سة 
قبل  من  لذلك  تخ�سي�سها  تم  التي 
ال��وط��ن��ي  وال���م���رك���ز  ال�����س��ح��ة  وزارة 

لالأمن واإدارة الأزمات.
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الديحاني: نفخر بخريجي الكويت من الجامعات االأردنية
«خارجية النواب»: العالقات األردنية - 

الكويتية تاريخية وقوية
عمان - الراأي

ق�������ال رئ����ي���������ض ل���ج���ن���ة ال���������س����وؤون 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ف��ي مجل�ض  ال��خ��ارج��ي��ة 
ال����ن����واب ال���ن���ائ���ب م����ي����رزا ب�����ولد: 
الكويتية  الردن���ي���ة  ال��ع��الق��ات  اإن 
قوية  الأخيرة  ومواقف  تاريخية، 
خ��الل  ب�����ولد  وع���ب���ر  الأردن.  م���ع 
ل���ق���اء ال��ل��ج��ن��ة ام�������ض م����ع ���س��ف��ي��ر 
عزيز  الأردن  ل��دى  ال��ك��وي��ت  دول���ة 
الأردن  اع���ت���زاز  ع���ن  ال���دي���ح���ان���ي، 
ب��ع��م��ق ال���ع���الق���ات ب��ي��ن ال��م��م��ل��ك��ة 
الكويت  ودولة  الها�سمية  الأردنية 

ال�سقيقة، على مختلف الم�ستويات 
بقيادة جاللة  وال�سعبية  الر�سمية 
ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���ان���ي واأخ���ي���ه 
����س���اح���ب ال�����س��م��و الأم����ي����ر ن����واف 
وا�ساف،  ال�سباح.  الجابر  الأحمد 
والثاني  عربياً  الأول  الكويت  اإن 
الأردن  في  ا�ستثمارات  لها  عالمياً 
اإ���س��اف��ة  دولر،  م��ل��ي��ار   18 ب���واق���ع 
طالب   4500 ن��ح��و  ه��ن��اك  اأن  اإل���ى 
ع��ل��ى مقاعد  ي���ت���واج���دون  ك��وي��ت��ي 
ف���ي بلدهم  ال��ج��ام��ع��ي��ة  ال���درا����س���ة 
الأردن��ي��ي��ن  ع���دد  اأن  ك��م��ا  الأردن، 
بنحو  يقدر  الكويت  ال�سقيقة  في 

62 األ����ف م���واط���ن. واأ����س���اد ب���ولد، 
بدور الكويت في راأب ال�سدع بين 
الأ���س��ق��اء ال��ع��رب وال��ح��ر���ض على 
وح��دة الأم��ة وال��وق��وف ال��ى جانب 
الق�سية  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  ق�ساياها 

الفل�سطينية.
ت��ج��اه  الأردن  م���واق���ف  اأن  واأك������د 
وا�سحة  دائ��م��اً  العربية  الق�سايا 
ل��ل��ج��م��ي��ع وخ���ا����س���ة م���ن ال��ق�����س��ي��ة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ورف�������س���ه ���س��ف��ق��ة 
الأردن  غ���������ور  و�������س������م  ال�������ق�������رن 
الإ�سالمية  بالمقد�سات  والم�سا�ض 

والم�سيحية في القد�ض. اإ�شاءة ج�شر عبدون احتفاال بالمئوية
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»�لخارجية« تدين هجمات »�لحوثي« و��ستهد�ف مطار �أربيل

مذكرة احتجاج لالحتالل بشأن انتهاكات «األقصى»

�لديحاني: نفخر بخريجي �لكويت من �لجامعات �لأردنية

«خارجية النواب»: العالقات األردنيةـ  الكويتية تاريخية وقوية

«اإلدارة المحلية» تطلق استراتيجيتها ونظام أصول البلديات

عمان - �لر�أي

المغتربين،  و���س��وؤون  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  دان���ت 
ا�ستمرار النتهاكات الإ�سرائيلية في الم�سجد 
ال�سريف،  القد�سي  الحرم  المبارك/  الأق�سى 
واآخ�����ره�����ا ت���ع���ر����ض ال�������س���رط���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
و����س���وؤون  ال���ق���د����ض  اأوق�������اف  اإدارة  ل��م��وظ��ف��ي 
الم�سجد الأق�سى المبارك الأردنية، وتخريب 
ال��م��وؤدي ل�سطح  وال��ب��اب  ال�سل�سلة  ب��اب  اأق��ف��ال 
ال�سماعات  اأ�سالك  الإ�سالمي وقطع  المتحف 
الخارجية للحرم ال�سريف في الجهة الغربية، 
وال�سماح باإدخال اأعداد كبيرة من المتطرفين 

تحت حماية ال�سرطة الإ�سرائيلية.
ال�سفير  ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 
)ام�ض(  ال��وزارة وجهت  اأن  الفايز،  اهلل  �سيف 
مذكرة احتجاج ر�سمية على ت�سرفات ال�سرطة 
ما  خا�سة  الأخ��ي��رة  وانتهاكاتها  الإ�سرائيلية 
ج���رى م��ن تك�سير ل���الأب���واب وق��ط��ع لأ���س��الك 
الأوق����اف،  لموظفي  وم�����س��اي��ق��ات  ال�����س��م��اع��ات 
اأكدت فيها �سرورة تقّيد اإ�سرائيل بالتزاماتها 
ال�سرقية  القد�ض  في  بالحتالل  قائمة  كقوة 
المحتلة وفق القانون الدولي واحترام الو�سع 
القائم التاريخي والقانوني ب�سكل تام، والكف 
�سلطة  واحترام  ال�ستفزازية،  الت�سرفات  عن 
اإدارة اأوقاف القد�ض و�سوؤون الم�سجد الأق�سى 
ال��م��ب��ارك الأردن���ي���ة ال��ج��ه��ة ال��م��خ��ول��ة ح�سراً 
الحرم  ال��م��ب��ارك/  الأق�����س��ى  الم�سجد  ب����اإدارة 

القد�سي ال�سريف.
و�سّدد الفايز اأن ت�سرفات ال�سرطة الإ�سرائيلية 
العبثية مرفو�سة ومدانة وم�ستهجنة، ويجب 
وق��ف��ه��ا ف����ورا، ل��م��ا تمثله م��ن ان��ت��ه��اٍك ���س��ارٍخ 

الم�سلمين  لم�ساعر  وا�ستفزاٍز  القائم  للو�سع 
وانتهاٍك لحرمة الم�سجد.

المبارك/الحرم  الأق�سى  الم�سجد  اأن  و�سدد 
البالغة  م�ساحته  ب��ك��ام��ل  ال�����س��ري��ف  ال��ق��د���س��ي 
وال�ساحات  الم�ساجد  ي�سمل  وبما  دونما   144
والجدران هو مكان عبادة خال�ض للم�سلمين.

م��ن ج��ه��ة اخ����رى، دان���ت »ال��خ��ارج��ي��ة« اإط���الق 
م��ل��ي�����س��ي��ات ال���ح���وث���ي 4 ط����ائ����رات م��ف��خ��خ��ة و 
ج���ازان  م��دي��ن��ة  ب��ات��ج��اه  بال�ستية  ���س��واري��خ   5
ق��وات  تمكنت  حيث  ال�سابقين،  اليومين  ف��ي 

التحالف العربي من اعترا�سها وتدميرها.
ال��دائ��م  المملكة  م��وق��ف  على  ال��ف��اي��ز،  و���س��دد 
والثابت اإدانة وا�ستنكار هذه الأفعال الإرهابية 
ال��م��ت��ك��ررة وال��ج��ب��ان��ة وا���س��ت��ه��داف ال��م��ن�����س��اأة 

ال��م��دن��ي��ة وال��ح��ي��وي��ة ب��ه��دف ت��ق��وي�����ض الأم���ن 
وال���س��ت��ق��رار وال�����س��الم. واأك����د وق���وف الأردن 
اإل���ى ج��ان��ب ال�����س��ع��ودي��ة ف��ي وج���ه كل  المطلق 
ال�سقيق، مجدداً  �سعبها  واأم��ن  اأمنها  يهدد  ما 
التاأكيد على اأن اأي تهديد لأمن ال�سعودية هو 

تهديد لأمن وا�ستقرار المنطقة باأكملها.
من جهة ثانية، دانت الوزارة الهجوم الإرهابي 
الأرب��ع��اء،  م�ساء  اأرب��ي��ل  مطار  ا�ستهدف  ال��ذي 
كما دانت العمل الإرهابي الذي ا�ستهدف اأحد 
العا�سمة  �سرقي  الحبيبية  بمنطقة  الأ�سواق 
ال��ع��راق��ي��ة ب���غ���داد ام�������ض، واأ����س���ف���ر ع���ن مقتل 

واإ�سابة عدد من الأ�سخا�ض.
لهذه  المملكة  وا�ستنكار  اإدان����ة  ال��ف��اي��ز  واأك���د 
الأف���ع���ال الإره��اب��ي��ة ال��ج��ب��ان��ة ال��ت��ي ت�ستهدف 

زعزعة الأمن وال�ستقرار، وتتنافى مع جميع 
القيم والمبادئ الإن�سانية والدينية.

اأ�سكال  الراف�ض لكل  المملكة  اأكد موقف  كما 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  والإره�����اب  وال��ت��ط��رف  العنف 
الجميع دون تمييز، مثلما اأكد وقوف المملكة 
بالمطلق اإلى جانب العراق ال�سقيق، ووقوفها 

معه في وجه كل ما يهدد اأمنه واأمن �سعبه.
يتجزاأ،  واح��د ل  البلدين  اأم��ن  اأن  و�سدد على 
العراق هو تهديد لأمن  اأي تهديد لأمن  واأن 

وا�ستقرار المنطقة باأكملها.
و�سادق  ال��ت��ع��ازي،  ع��ن خال�ض  الفايز  واأع���رب 
ال��م��وا���س��اة ل��ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب ال���ع���راق ول���ذوي 
ال�������س���ح���اي���ا، وت���م���ن���ي���ات���ه ال�������س���ف���اء ال���ع���اج���ل 

للم�سابين.

عمان - �لر�أي

قال رئي�ض لجنة ال�سوؤون الخارجية النيابية 
ف��ي م��ج��ل�����ض ال���ن���واب ال��ن��ائ��ب م��ي��رزا ب���ولد: 
تاريخية،  الكويتية  الردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  اإن 

ومواقف الأخيرة قوية مع الأردن.
وع��ب��ر ب���ولد خ���الل ل��ق��اء ال��ل��ج��ن��ة ام�����ض مع 
ع��زي��ز  الأردن  ل����دى  ال���ك���وي���ت  دول�����ة  ���س��ف��ي��ر 
الديحاني، عن اعتزاز الأردن بعمق العالقات 
ب��ي��ن ال��م��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ودول���ة 
الم�ستويات  مختلف  على  ال�سقيقة،  الكويت 
الملك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  وال�سعبية  الر�سمية 
عبداهلل الثاني واأخيه �ساحب ال�سمو الأمير 

ال�سباح. الجابر  الأحمد  نواف 
وال��ث��ان��ي  ع��رب��ي��اً  الأول  ال��ك��وي��ت  اإن  وا���س��اف، 
ب��واق��ع  الأردن  ف��ي  ا���س��ت��ث��م��ارات  ل��ه��ا  ع��ال��م��ي��اً 
نحو  هناك  اأن  اإل��ى  اإ�سافة  دولر،  مليار   18
مقاعد  على  يتواجدون  كويتي  طالب   4500

كما  الأردن،  بلدهم  في  الجامعية  الدرا�سة 
اأن ع���دد الأردن���ي���ي���ن ف���ي ال�����س��ق��ي��ق��ة ال��ك��وي��ت 

يقدر بنحو 62 األف مواطن.
ال�سدع  راأب  في  الكويت  ب��دور  ب��ولد،  واأ���س��اد 
وال��ح��ر���ض على وح��دة  ال��ع��رب  الأ���س��ق��اء  بين 
وعلى  ق�ساياها  جانب  ال��ى  وال��وق��وف  الأم��ة 

الفل�سطينية. الق�سية  راأ�سها 
ال��ق�����س��اي��ا  ت���ج���اه  الأردن  م���واق���ف  اأن  واأك�����د 
من  وخا�سة  للجميع  وا�سحة  دائماً  العربية 
القرن  �سفقة  ورف�سه  الفل�سطينية  الق�سية 
بالمقد�سات  وال��م�����س��ا���ض  الأردن  غ��ور  و���س��م 

القد�ض. في  والم�سيحية  الإ�سالمية 
وق��وف  ال��دي��ح��ان��ي  ال�سفير  اأك���د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
الملك  الأردن وجاللة  الكويت على  وحر�ض 
ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي وال��ع��الق��ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن، 
ح���ي���ث ت����ج����اوزت ال��ت��م��ي��ز ال�����ى ال���ب���ح���ث ع��ن 
عليها  يحر�ض  ع��الق��ات  وه��ي  فيها،  التفوق 

الملك. الأمير وجاللة  �سمو 

م���واق���ف  ت����دع����م  ال���ك���وي���ت  اأن  اإل������ى  وا������س�����ار 
وعلى  العربية  الق�سايا  مختلف  في  الأردن 
راأ����س���ه���ا دع����م ج���الل���ة ال��م��ل��ك ف���ي ال��ق�����س��ي��ة 
ال��ه��ا���س��م��ي��ة على  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال��و���س��اي��ة 
ال��م��ق��د���س��ات ال���س��الم��ي��ة وال��م�����س��ي��ح��ي��ة في 
الردن  اأن  اإل����ى  م�����س��ي��را  ال�����س��ري��ف،  ال��ق��د���ض 
الأردن من  واأم��ن  الم��ة،  م��ع  دائ��م��ا مواقفه 

الكويت. اأمن 
موقعه  بحكم  الأردن  اأن  ال��دي��ح��ان��ي،  واأك���د 
ق�سايا  تجاه  الم�سرفة  ومواقفه  الجغرافي 
الأم���ة ي��دف��ع ال��ك��وي��ت والأ���س��ق��اء ال��ع��رب عن 
ب��ق��ي��ادة  م��واق��ف��ه  ن����درك  لأن���ن���ا  الأردن  دع���م 

الفل�سطينية. الق�سية  تجاه  الملك  جاللة 
من  به  يحظى  وم��ا  الأردن���ي  بال�سعب  واأ���س��اد 
لأ�سقائهم  ال�ست�سافة  وح�سن  ال�سيافة  كرم 
اإل���ى »اأن��ن��ا نفخر  م��ن اأه���ل ال��ك��وي��ت، م�����س��ي��راً 
الكويت من الجامعات الأردنية«. بخريجين 
ك��م��ا اأ�����س����ار ال���دي���ح���ان���ي اإل�����ى »وج������ود ل��ج��ان 

م�ستركة بين البلدين ال اأنه ونظرا لجائحة 
اإعادة  الى  ونتطلع  عملها  على  اأثرت  كورونا 
ربما  ك��ورون��ا  بعد  »م��ا  اأن  مو�سحا  عملها«، 
���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ع��م��ل ع���رب���ي م�����س��ت��رك على 
م��خ��ت��ل��ف ال��م��ج��الت م��ن��ه��ا الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي 

وغيرها«. ال�سحية  والمنظومة 
ب��دوره��م، اأ���س��اد ال��ن��واب اأي��م��ن م��دان��ات وعلي 
اليعقوب  وم��ج��دي  ف��ري��ج  و���س��ادي  ال���غ���زاوي 
و���س��ل��ي��م��ان ال��ب��ل��وي وخ���ل���دون ح��ي��ن��ا وخ��ال��د 
ال��ب�����س��ت��ن��ج��ي، ب���ال���ع���الق���ات ب���ي���ن ال��ب��ل��دي��ن 
تميزت  وال��ت��ي  وال��ك��وي��ت  الأردن  ال�سقيقين 
الق�سايا  مختلف  ع��ل��ى  ال��م�����س��ت��رك  ب��ال��ع��م��ل 

والقت�سادية. ال�سيا�سية  والمجالت 
الردن  تجاه  الكويت  مواقف  ال��ن��واب  وثمن 
ووق��وف��ه��ا ال���ى ج��ان��ب ال��م��م��ل��ك��ة، داع��ي��ن ال��ى 
مجل�ض  بين  والت�سارك  التعاون  من  المزيد 
ال��ك��وي��ت��ي  الأم�����ة  وم��ج��ل�����ض  الأردن  ال���ن���واب 

الخبرات. وتبادل 

عمان - بتر�

ا�ستراتيجيتها  المحلية  الإدارة  وزارة  اأطلقت 
الثابتة  الأ�سول  ونظام   ،2024–2021 لالأعوام 
ل���ل���ب���ل���دي���ات. ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ح���ف���ل ن��ظ��م��ت��ه 
ال������وزارة ام�����ض، ع��ب��ر تقنية الت�����س��ال ال��م��رئ��ي 
ال��دول��ة  بمئوية  المملكة  اح��ت��ف��الت  بمنا�سبة 
الخطة  ت�سهم  ح��ي��ث  ل��ل��َع��ل��م،  ال��وط��ن��ي  وال���ي���وم 
بلدية   100 وج��ه��ة  ت��ح��دي��د  ف��ي  ال�ستراتيجية 

الأخرى  الحكومية  و12 محافظة، والموؤ�س�سات 
على  بم�سوؤولياتها  للقيام  وو���س��وح  ب�سفافية 
الثابتة  الأ����س���ول  ن��ظ��ام  و�سيمكن  وج���ه.  اأك��م��ل 
وت�سهيل  المالية  ال��م��الءة  اإث��ب��ات  من  البلديات 
اإلى التمويل الالزم لمبادرات التنمية  الو�سول 
المحلية. وح�سر الحفل الذي رعاه مندوبا عن 
نائب رئي�ض الوزراء وزير الإدارة المحلية، اأمين 
المهند�ض ح�سين مهيدات بح�سور  الوزارة  عام 
اأ�سامة  وال��ق��رى  ال��م��دن  تنمية  بنك  ع��ام  م��دي��ر 

والحقوق  الديمقراطية  مكتب  ومديرة  العّزام، 
والحكم الر�سيد في الوكالة الأميركية للتنمية 
الدولية اإميلي كرونيك. وقال مهيدات: »تكمن 
خارطة  بكونها  ال�ستراتيجية  الخطة  اأهمية 
طريق لدعم البلديات في م�سيرتهم النتقالية 
تقديم  ف��ي  يتمثل  ال���ذي  التقليدي  ال���دور  م��ن 
ال���خ���دم���ات اإل�����ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ال��ت��ن��م��وي ط��وي��ل 

الأمد«.
وع���ب���رت اإم���ي���ل���ي ك���رون���ي���ك ع���ن ف��خ��ر ال��وك��ال��ة 

الإدارة  الدولية بدعم وزارة  للتنمية  الأميركية 
مع  عملها  خ���الل  م��ن  ت�سعى  وال��ت��ي  المحلية 
التنمية  ق���ي���ادة  اإل����ى  وال��م��ح��اف��ظ��ات  ال��ب��ل��دي��ات 
المحلية وتح�سين نوعية الحياة في المجتمعات 

المحلية في كافة اأنحاء المملكة.
في  �سي�سهم  النظام  اأن  ال��ع��زام  اأك��د  جهته،  م��ن 
البلديات على تحقيق الأهداف الحكومية  دعم 
الرامية اإلى تطوير وتحديث الخدمات البلدية 
من خالل جمع البيانات واإدارتها ب�سكل اأف�سل.

»�لتعليم �لنيابية« تبحث بر�مج �لقت�ساد �لرقمي

نظام لتعيين رؤساء الجامعات قريبا.. وتوجه إلعادة النظر بالمجالس
     �لهناندة: برنامج �سبابي ممول �أجنبيا بـ 200 مليون دولر

عمان - �لر�أي

ام�ض،  عقدته،  اجتماع  خالل  النيابية،  وال�سباب  التعليم  لجنة  بحثت 
اأ�س�ض اختيار وتعيين روؤ�ساء واأع�ساء مجال�ض اأمناء الجامعات الر�سمية 
والخا�سة، واأ�س�ض ومعايير اختيار روؤ�ساء الجامعات الر�سمية والخا�سة.
ك��م��ا ت��م خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث م��و���س��وع ال��ط��ل��ب��ة الأردن��ي��ي��ن ال��دار���س��ي��ن 
اإلى  بالإ�سافة  بجامعاتهم،  والتحاقهم  عودتهم  وت�سهيل  رو�سيا،  في 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اعتمدتها  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  الترتيبات 
وطب  الطب  ال�سريرية  التخ�س�سات  طلبة  ع��ودة  بخ�سو�ض  العلمي 
الميداني  التدريب  الجامعي، ف�ساًل عن مو�سوع  الحرم  اإلى  الأ�سنان 

للطلبة المتوقع تخرجهم في الجامعات الر�سمية والخا�سة.
»التعليم  اإن  ال��م��وم��ن��ي،  ب��الل  ال��دك��ت��ور  ال��ن��ائ��ب  اللجنة،  رئي�ض  وق���ال 
روؤ�ساء  اختيار  باآلية  النظر  باإعادة  الإ�سراع  ب�سرورة  طالبت  النيابية« 
واأع�����س��اء م��ج��ال�����ض الأم���ن���اء ف��ي ال��ج��ام��ع��ات، واأه��م��ي��ة تقييم روؤ���س��اء 

الجامعات الر�سمية.
وطالب، بح�سور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي الدكتور محمد ابو قدي�ض، باإيجاد حل جذري للطلبة الأردنيين 
الدرا�سين في رو�سيا، وت�سهيل عودتهم اإلى جامعاتهم، ف�ساًل عن عودة 
الأ�سنان  وط��ب  الطب  ال�سريرية  التخ�س�سات  في  الأردن��ي��ي��ن  الطلبة 
وموعد  الدرا�سي  التقويم  على  يوؤثر  ل  بحيث  الجامعي،  الحرم  اإل��ى 

تخرجهم.
من جهته، ا�ستعر�ض اأبو قدي�ض اأ�س�ض تعيين مجال�ض اأمناء الجامعات 
مجل�ض  رئي�ض  ُيعين  الجامعات  ق��ان��ون  ح�سب  اإن��ه  ق��ائ��اًل  الحكومية، 
تن�سيب  على  بناء  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  �سامية،  ملكية  اإرادة  على  بناء  الأم��ن��اء 

مجل�ض الوزراء وقبل ذلك تن�سيب مجل�ض التعليم العالي.
كما ا�ستعر�ض المهام المنوطة بالمجل�ض، كتقييم القيادات الجامعية 
)الرئي�ض ونوابه والعمداء(، والتن�سيب لمجل�ض التعليم العالي باإن�ساء 

كليات جديدة في تلك الجامعات وتحديد اأعداد المقبولين فيها.
اأمناء  بمجال�ض  النظر  لإع���ادة  ال����وزارة  توجه  ع��ن  قدي�ض  اأب��و  وك�سف 
الجامعات الحكومية والخا�سة، والدور الذي تقوم به، لفًتا اإلى اأنه في 

الفترة الحالية يتم تقييم اأداء تلك المجال�ض.
واأ�سار اإلى اأنه �سيتم تقييم اأداء روؤ�ساء الجامعات، بناء على اأربعة محاور 
البرامج  م��ن  والتخل�ض  ال��درا���س��ي��ة،  الخطط  تغيير  وه��ي  و�سعها  ت��م 
على  وال�سير  الإل��ك��ت��رون��ي،  التعليم  واإدم����اج  ال���راك���دة،  والتخ�س�سات 

م�سفوفة لالإ�سالحات الإدارية والمالية.

ُيعينون  اأنهم  قدي�ض  اأبو  اأو�سح  الجامعات،  روؤ�ساء  تعيين  اأ�س�ض  وحول 
وفق اإرادة ملكية �سامية، بناء على تن�سيب من مجل�ض التعليم العالي، 
م�سيًفا اأنه تم و�سع نظام �سي�سدر قريًبا ب�ساأن تعيين روؤ�ساء الجامعات 

وفق اأ�س�ض محددة.
من  تتم  حالًيا،  بها  المعمول  الجامعات  روؤ���س��اء  تعيين  اآلية  اإن  وق��ال 
للتعيين  المر�سحين  مقابلة  تتولى  التي  اللجان  من  مجموعة  خالل 

والمفا�سلة فيما بينهم.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة خ����الل الج���ت���م���اع ال����ذي ع��ق��دت��ه 
بال�سباب  يتعلق  فيما  وال��ري��ادة  الرقمي  القت�ساد  وزارة  برامج  ام�ض، 

والتكنولوجيا والمناهج الرقمية.
الرقمي  الق��ت�����س��اد  وزي���ري  بح�سور  المومني  اللجنة  رئي�ض  واأ���س��اد 

ومهارة  بكفاءة  النابل�سي،  محمد  وال�سباب  الهناندة  اأحمد  وال��ري��ادة 
ال�سباب الردني في مختلف مناطق المملكة.

ودعا اإلى اإيجاد فر�ض عمل لل�سباب وت�سجيعهم من خالل تبني هاتين 
لل�سباب وتقديم كل  المختلفة  الريادية والأفكار  الوزارتين للم�ساريع 

�سبل الدعم لهم.
من جهته، ا�ستعر�ض الهناندة اآلية عمل الوزارة فيما يتعلق بالقت�ساد 
تنفيذها هو  ال��وزارة على  تعمل  التي  البرامج  اأح��د  اإن  الرقمي، قائال 
البنك  م��ن  م��م��ول  وه��و  وال��وظ��ائ��ف،  والتكنولوجيا  ال�سباب  ب��رن��ام��ج 

الدولي ومجموعة من الدول المانحة بقيمة 200 مليون دولر.
التحول  م��ح��ور، منها:  م��ن  اأك��ث��ر  م��ن  يتكون  البرنامج  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
الفجوة  و�سد  وال��ق��درات،  المهارات  وتطوير  المدفوعات،  في  الرقمي 

بين العر�ض والطلب لل�سباب الأردني.
للمهارات  لإع��داد منهاج  )التربية(  تتعاون مع  ال��وزارة  اأن  وك�سف عن 
الفجوة  ي�سد  بحيث  ثانوي،  الثاني  وحتى  الأول  ال�سف  من  الرقمية 
على  للح�سول  الأردن��ي  ال�سباب  ويطور مهارات  والطلب  العر�ض  بين 
اإط��الق عطاء  و�سيتم  الإع��الن عنه قريبا،  �سيتم  اأن��ه  واأ�ساف  وظيفة. 

لتطوير منهاج لل�سفين ال�سابع والثامن للمهارات الرقمية.
واأو�سح الهناندة اأن الوزارة تعمل على برنامج دعم الرواتب؛ حيث تم 
اختيار 21 �سركة في �سهر �سباط الما�سي، حيث تح�سل ال�سركة على 
للراتب،  اأق�سى  وج��ود حد  دون  موظفيها  روات��ب  بالمئة من   50 دع��م 

موؤكدا اأن ال�سركات قامت بتعيين 350 موظفا.
الرقمي  التحول  م�ساريع  ال��ى  للتحول  ت�سعى  ال���وزارة  ان  ال��ى  وا���س��ار 
وت�سغيل من 1000 اإلى 1500 �ساب و�سابة بوظائف موؤقتة كمنح الهوية 

الرقمية للمواطنين.

�ل�سفدي و�لمهدي يبحثان تعزيز �لتعاون �لثنائي
 األردن يؤكد وقوفه مع السودان

في التحول الديمقراطي
    �لتح�سري لجتماع �للجنة �لردنية �ل�سود�نية �مل�سرتكة

التلفزيون: مسلسل أم الدراهم ضعيف 
إنتاجيا وإخراجيا ولم يرفض ألسباب سياسية

عّمان - بتر�

الخارجية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�ض  نائب  اأج��رى 
ووزي��رة  ال�سفدي  اأي��م��ن  المغتربين  و���س��وؤون 
خ���ارج���ي���ة ج��م��ه��وري��ة ال�������س���ودان ال�����س��ق��ي��ق��ة، 
م��ري��م ال�������س���ادق ال��م��ه��دي ام�������ض، م��ح��ادث��ات 
التعاون  تعزيز  �سبل  على  رك��زت  الهاتف  عبر 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ال��م��ج��الت  ف��ي مختلف  الثنائي 
الم�ستهدفة  وال��ج��ه��ود  الإق��ل��ي��م��ي��ة  الأو����س���اع 
تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات 

الم�ستركة وخدمة الق�سايا العربية.
واأك�����د ال����وزي����ران ال��ح��ر���ض ال��م�����س��ت��رك على 
التي  التاريخية  الأخ��وي��ة  ال��ع��الق��ات  ترجمة 
المجالت  ف��ي  اأو���س��ع  ت��ع��اون��اً  البلدين  ت��رب��ط 
الق���ت�������س���ادي���ة وال����س���ت���ث���م���اري���ة وال���زراع���ي���ة 

وال�سحية وال�سياحية والثقافية.
واتفق ال�سفدي والمهدي على بدء التح�سير 
لعقد اجتماع اللجنة الم�ستركة لالتفاق على 
برامج عمل وا�سحة لزيادة التعاون الثنائي. 
و����س���دد ال�����وزي�����ران ع��ل��ى ت�����س��ام��ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سقيقين في مواجهة كل التحديات.
اإل����ى ج��ان��ب  الأردن  ال�����س��ف��دي وق����وف  واأك�����د 
الديمقراطي،  التحول  عملية  ف��ي  ال�����س��ودان 
ال��دور  اأهمية  على  المهدي  ���س��ددت  ف��ي حين 
والجهود التي يقودها جاللة الملك عبداهلل 
وال�ستقرار وخدمة  الأم��ن  تعزيز  في  الثاني 

الق�سايا العربية.
الداعمة  المملكة  م��واق��ف  ال��م��ه��دي  وثمنت 
لل�سودان في ق�ساياه الإقليمية وم�سيرته في 

التقدم الديمقراطي وتحقيق التنمية وزيادة 
النمو القت�سادي وتلبية طموحات �سعبه.

العربي  العمل  تعزيز  اأهمية  ال��وزي��ران  واأك��د 
الأزمات  التحديات وحل  الم�سترك لمواجهة 
الموؤ�س�ساتية  التعاون  اأطر  وتقوية  الإقليمية 
الإقليمية  التنمية  تحقيق  ف��ي  ت�سهم  ال��ت��ي 

ال�ساملة.
الق�سية  مركزية  وال��م��ه��دي  ال�سفدي  واأك���د 
الذي يج�سد  الدولتين  واأن حل  الفل�سطينية 
خطوط  على  الم�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة 
ال���راب���ع م���ن ح���زي���ران وع��ا���س��م��ت��ه��ا ال��ق��د���ض 
ال�����س��رق��ي��ة وف����ق ال���ق���ان���ون ال���دول���ي وم���ب���ادرة 
ال�سبيل الوحيد لتحقيق  ال�سالم العربية هو 
خياراً  ي�سكل  ال��ذي  وال�سامل  ال��ع��ادل  ال�سالم 

ا�ستراتيجياً عربياً.
�سد  ت���ط���ورات ق�سية  ال���وزي���ران  وا���س��ت��ع��ر���ض 
المملكة  دع��م  ال�سفدي  اأك���د  حيث  النه�سة 
ل��ج��م��ه��وري��ة ال���������س����ودان وج���م���ه���وري���ة م�����س��ر 
لحماية  جهودهما  ف��ي  ال�سقيقتين  العربية 
حقوقهما المائية عبر التو�سل لتفاق �سامل 
جميع  حقوق  يحفظ  ال��دول��ي،  القانون  وف��ق 
الأط�������راف، م�����س��دداً ع��ل��ى اأن اأم����ن ال�����س��ودان 
القومي  الأم���ن  م��ن  ه��و ج��زء  المائي  وم�سر 

العربي.
وات���ف���ق ال����وزي����ران ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار ال��ت��وا���س��ل 
ل��ت��ح��دي��د ال��خ��ط��وات ال��ع��م��ل��ي��ة ال���ق���ادرة على 
تحقيق تقدم �سريع في جهود تعميق التعاون 
وال�سعبين  البلدين  على  اإيجاباً  ينعك�ض  بما 

ال�سقيقين.

عمان - بتر�

اأم  م�سل�سل  اأن  الأردن�����ي،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  اأو���س��ح 
ال��رق��اب��ي��ة بعد  ل���الإج���راءات  ال���دراه���م خ�سع 
ولعدة  للعمل  المنتج  مع  متكررة  مراجعات 
ب��دءا  العمل  ه��ذا  ت�سويب م�سار  ح��ول  م��رات 
من اإ�سارة الم�سل�سل الى المحتوى بالمجمل.
الم�سل�سل،  عر�ض  قبول  ع��دم  اأ�سباب  وح��ول 
اأن  اأم�����ض،  �سحفي  بيان  ف��ي  التلفزيون،  ذك��ر 
الموؤ�س�سة وجدت من باب حق الرد ولإطالع 
ومنها،  بحقيقتها،  الأم��ور  على  الم�ساهدين 
ت��رف��ع��ت م��وؤ���س�����س��ة الذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون عن 
به على  ال��رد على مجمل ما كتب وم��ا �سرح 
و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي خ�����س��و���س��اً 
اأن ه��ن��اك م��ن ي��ح��اول ا���س��ت��غ��الل ال��م��و���س��وع 
الم�سهد  يربك  قد  مما  الخا�سة  لم�سالحه 
بالموؤ�س�سة  وعالقتها  الأردنية  للدراما  العام 
التي قدمت لهذا العام مجموعة من الأعمال 
ال�سابقة  الأع���وام  في  م�سبوقة  غير  الأردن��ي��ة 
رم�سان  ل�سهر  ال��ب��رام��ج��ي��ة  ال����دورة  وخ���الل 
التلفزيون  ينكر  ل  واأ���س��اف،   .2021 المبارك 
على  ال��دراه��م عر�ض  اأم  م�سل�سل  اأن  الأردن���ي 
الرقابة  ق�سم  واأن  التلفزيون في وقت مبكر، 
الم�سل�سل،  ه��ذا  بقبول  اأو���س��ى  المو�سوعية 
ك��م��ا ذك���ر ال��ف��ن��ان ���س��اري الأ���س��ع��د ف��ي حملته 
الإعالمية �سد موؤ�س�سة الذاعة والتلفزيون، 
ولكن الفنان الأ�سعد اأغفل ما اأ�سار له الرقيب 
و�سعيف  اإنتاجياً  �سعيف  الم�سل�سل  ه��ذا  ب��اأن 
�سعيف  اأي  الفنية  المعالجة  م�ستوى  على 
اخراجياً، وذلك بعد م�ساهدة »7« حلقات من 
فقط  بال�سراء  اأو���س��ى  واأن��ه  الم�سل�سل،  اأ�سل 
دعماً للفنان الأردني والمنتج الأردني خالفاً 

لما ورد على ل�سان الفنان.
وب��ي��ن ال��ت��ل��ف��زي��ون، اأن����ه ل ي��ت��وان��ى ع���ن دع��م 

و�سراء اأعمال الفنانين باأ�سعار مميزة، اإ�سافة 
اإلى �سراء الن�سو�ض بنية التنفيذ وكان الفنان 
هذه  تفا�سيل  من  الكثير  في  الأ�سعد  �ساري 
اأثناء  الإن��ت��اج  ف��ي  �سريكاً  اأو  ممثاًل  الأع��م��ال 
وع�سو  الفنانين  نقيب  من�سب  توليه  فترة 

مجل�ض اإدارة الموؤ�س�سة.
واأو����س���ح ال��ب��ي��ان اأن ال��ت��ل��ف��زي��ون الأردن�����ي في 
هذا العام وبناًء على قرار مجل�ض الإدارة قام 
ب�سراء اأربعة اأعمال درامية اأردنية واإنتاج عمل 
درامي بكوادر اأردنية في جميع التخ�س�سات، 
وبرامجية  وثائقية  اأعمال  �سراء  اإل��ى  اإ�سافة 
التي  ال�سركة  ومنها  اأردن��ي��ي��ن  منتجين  م��ن 
قامت على اإنتاج م�سل�سل اأم الدراهم، علماً اأن 
جميع الأعمال التي تم �سراوؤها تعالج ق�سايا 
وطنية وتحمل في ثناياها ر�سائل مو�سوعية 
مهمة وب�سقف عال، كما في م�سل�سل »بالقي 
عندك �سغل« الذي تطرق اإلى ق�سية البطالة 
للمجتمع  دع������وات  ك��م��ا وج����ه  ن����ق����داً،  ووج�����ه 
ب��اله��ت��م��ام ب��ال�����س��ب��اب وت��وف��ي��ر ف��ر���ض عمل 
منا�سبة لهم، بمعالجة درامية معقولة وتليق 

بعقلية الم�ساهد.
ل�سان  على  ت�سرح  لم  اأنها  الموؤ�س�سة  وت��وؤك��د 
برف�ض  اإدارات���ه���ا  م��ن  اأي  اأو  ال��ع��ام  م��دي��ره��ا 
اإ���س��ق��اط��ات،  اأو  �سيا�سية  لأ���س��ب��اب  الم�سل�سل 
الما�سية  الفترة  طوال  توا�سلها  اإلى  م�سيرة 
مع المنتج لإطالعه على مالحظات الرقابة 
المو�سوعية التي و�سلت الى )101( تعدياًل، 
ومجتمعنا  تتفق  ل  موا�سيع  على  وتحتوي 

الأردني.
المواءمة  على  حر�سها  الموؤ�س�سة  توؤكد  كما 
الأردن����ي  للم�ساهد  ال��ع��ام��ة  الم�سلحة  ب��ي��ن 
اإرث��ه من  ال��ذي ينتظر منا تقديم ما يحترم 
عادات وتقاليد وافكار كما هي للمنتج والفنان 

الردني.

�لم�سجد �لق�سى

من �جتماع لجنة �لتعليم �لنيابية
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وزير �لدولة ل�س�ؤون �لإعالم �لناطق �لر�سمي متحدثاً �إلى $ 

 دودين: توقع فتح جميع القطاعات بشكل تدريجي
اعتبارًا من حزيران

     �حلك�مة مل تناق�ش �سالة �لرت�ويح وقد ي�سمح ب�سالة �آخر جمعتني من رم�سان 
     هدفنا �ل��س�ل لتطعيم 3 ماليني قبل منت�سف �لعام

بدء ��ستقبال طلبات تلقي �للقاح من ذوي �لإعاقة

70 وفاة بـ«كورونا».. و4774 حالة شفاء

�سبط 129 طن تم�ر منتهية وحجز 107 �طنان من �لمخلالت

399 إنذارا لمنشآت غذائية.. وإغالق 3 مصانع

عمان - �سائدة �ل�سيد
الر�سمي  الناطق  الإعللام  ل�سوؤون  الدولة  وزيللر  اأكللد 
قرار  ل  اأن  دوديللن  �سخر  المهند�س  الحكومة  با�سم 
اتخذ لغاية الآن بخ�سو�س ال�سماح للمواطنين باأداء 
انه قد ي�سار  اإل  الأقللدام،  على  �سيراً  الجمعة  �ساة 
�سهر رم�سان وذلك  اآخر جمعتين من  اإلى ذلك في 

ح�سب الو�سع الوبائي القائم وقتها.
الوبائي  المنحنى  اأن   $ اإللللى  لللقللاء  فللي  واأ�للسللاف 
بانخفا�س،  المملكة  في  والإ�سابات  الوفيات  وعللدد 
الى  الإيجابية  الفحو�سات  اأرقللام  ت�سل  اأن  وبمجرد 

5% فاإنه �سيتم اتخاذ اجراءات تخفيفية.
تتم  لللم  الللتللراويللح  ب�ساة  ال�سماح  اأن  دوديلللن  وبلليللن 
وفتح  الغللاقللات  جميع  واأن  الآن،  لغاية  مناق�سته 
بالو�سع  مرتبطة  جميعها  ال�ساة  واأداء  القطاعات 
اإلللللى اأن الللحللكللومللة  الللوبللائللي فللي الللمللملللللكللة، ملل�للسلليللراً 
انتكا�سة وبائية كما حدث  م�سوؤولة عن عدم حدوث 
يتطلب  زال  مللا  الللو�للسللع  واأن  الأوللللللى،  الللمللوجللة  فللي 

الحذر والتاأني.
اأن جميع  اأو�لللسلللح  الللقللطللاعللات،  بللفللتللح  يللتللعلللللق  وفلليللمللا 
الأول  اعتباراً من  القطاعات �ستفتح ب�سكل تدريجي 
الفحو�سات  ا�ستمرت  ما  اذا  العام،  من حزيران هذا 
اأن  مللوؤكللداً   ، %  5 ن�سبة  اإلللى  بالنخفا�س  اليجابية 
هدف الحكومة هو الو�سول الى �سيف اآمن، واتخاذ 
اجراءات تخفيفية. وقال دودين اإن الحكومة ملزمة 
جماح  كبح  الللى  النهاية  في  �ست�سب  قللرارات  باتخاذ 
الللمللنللحللنللى اللللوبلللائلللي، ملل�للسللدداً فلللي اللللوقلللت ذاتلللله اأنللله 
فالحياة  الللقللطللاعللات،  اإغللللاق  م�سلحتها  مللن  لي�س 
يتاأتى  ل  وهلللذا  المحلية  بلللالإيلللرادات  اإل  ت�ستمر  ل 
القت�سادية  الحالة  تعي  وهي  القطاعات،  بفتح  ال 
والجللتللمللاعلليللة والللنللفلل�للسلليللة اللل�للسللعللبللة الللتللي يللمللر بها 
م�سوؤولية  لديها  ذاته  الوقت  في  لكنها  المواطنون، 

بعدم حدوث اي انتكا�سة وبائية.
واعتبر دودين اأن ال�سياحة �سناعة حقيقية لاأردن، 
اكللثللر ملللن 90% من  اأن  وملل�للسللدر دخلللل مللهللم، حلليللث 
�سيكون  وبالتالي  اأردنيون،  القطاع هم  العاملين في 
من  خللاللليللة  بمناطق  ال�سياحي  للقطاع  فللتللح  هللنللاك 
ووادي  البترا  اأي  الللذهللبللي(  )المثلث  وهللي  كللورونللا، 
من  قليل  بللعللدد  مللاأهللولللة  مناطق  فهي  والعقبة،  رم 
ولن  فيها،  للنا�س  تطعيم  هللنللاك  ولللذلللك  اللل�للسللكللان، 
تللطللعلليللم جميع  بللعللد  اإل  بللالللفللتللح  للللللفللنللادق  يلل�للسللمللح 
�سهادة  وجلللود  للل�للسللرورة  بللالإ�للسللافللة  فيها،  العاملين 
�للسلليللزورهللا،  لللمللن  لللكللورونللا  �سلبي  فح�س  اأو  تطعيم 
ال�سياحة  وتحفيز  بللالأمللان  ال�سعور  ل�سمان  وذلللك 

الداخلية والخارجية.
اآمللللن �سيكون  اإلللللى �للسلليللف  الللو�للسللول  اأن  اإلللللى  ولللفللت 
ان  اذ  الللمللواطللنلليللن،  مللن  ممكن  علللدد  اأكللبللر  بتطعيم 
الول  3 مايين حتى  لتطعيم  الو�سول  هو  الهدف 
من حزيران القادم، مع اللتزام باجراءات ال�سامة 

الللكللمللامللة والللتللبللاعللد الج�سدي،  ارتللللداء  الللعللامللة مللن 
حملة  وتيرة  وت�سارع  المطاعيم  وجللود  مع  متاأمًا 
يكون  ان  الللمللواطللنلليللن،  ا�ستجابة  وبللدايللة  التطعيم 

بداية التعافي وفتح القطاعات.
بالن�سبة  �سعباً  كللان  الما�سي  الللعللام  اأن  اإللللى  واأ�للسللار 
فيها  الأردن  دفلللع  �للسللنللوات،   4 وقللبلللللهللا  للللللمللواطللنلليللن، 
اأثلللملللاً لللمللواقللفلله الللملل�للسللرفللة، وجلللللاءت اأزملللللة كللورونللا 
التي  ال�سنوات  جللراح  وتنكاأ  المالية،  الأزمللة  لتعمق 
به  ي�سعر  اللللذي  بال�سيق  ت�سعر  فالحكومة  قبلها، 
جميع  على  كان  الجائحة  انعكا�س  لكن  المواطنون، 

دول العالم ولي�س على الأردن فقط.

وعن الجراءات التحفيزية، قال دودين اإن الحكومة 
الخ�سائر  من  القطاعات  بع�س  تعوي�س  على  عملت 
من خال الإعفاءات وغيرها، كما اأنها رتبت ق�سائم 
في �سهر رم�سان لل 285 األف اأ�سرة لأخذ احتياجاتها 
عن  ناهيك  والع�سكرية،  المدنية  الموؤ�س�ستين  من 
هذا  اآخلللر  حتى  عمل  فر�سة   500 و  الللف   14 توفير 

العام، في خطوة للتخفيف من البطالة.
وفي �سوؤال عن هوة الثقة الحا�سلة بين المواطنين 
تللتللاأخللر  الللحللكللومللة ل  ااأن  اأكللللد دوديلللللن  والللحللكللومللة، 
الو�سع  اأن  معتبراً  ال�سحيحة،  المعلومة  بللاإعللطللاء 
الللكللئلليللب والللمللحللبللط اقللتلل�للسللاديللاً جللعللل الللمللواطللنلليللن 

ولذلك  ال�سلبية،  المعلومات  ل�ستقبال  جللاهللزيللن 
عندما يقر مجل�سا العيان والنواب قانون الح�سول 
عن  لاإجابة  من�سات  هناك  �سيكون  المعلومة،  على 

جميع الت�ساوؤلت ب�سكل �سريع و�سحيح.
ودعا دودين المواطنين اإلى الدخول لموقعي دائرة 
الللعللامللة، للح�سول  الللعللامللة والللمللوازنللة  الحلل�للسللاءات 
واأخذ  دقيق،  ب�سكل  الأرقام والح�ساءات  على جميع 
اإلى  ال�ستناد  الازمة، وعدم  ال�سحيحة  المعلومات 
التحليات والتكهنات، موؤكداً في الوقت ذاته اأنه ل 
ويحبطهم  ي�سايقهم  عما  النا�س  بتعبير  غ�سا�سة 

�سيما في الظروف ال�سعبة التي نعي�سها.

عّمان  - �لر�أي

و2963  وفلللاة   70 ت�سجيل  عللن  ال�سحة  وزارة  اأعلللللنللت 
المملكة  فللي  الم�ستجد  »كلللورونلللا«  بفيرو�س  اإ�للسللابللة 
اإللللللى 8057 وفلللاة  امللل�لللس، للليللرتللفللع للللعلللدد الإجلللملللاللللي 

و679138 اإ�سابة.
وتوزعت الإ�سابات الجديدة على 1047 في محافظة 
العا�سمة عّمان، 486 في محافظة اإربد، منها 53 في 
الرمثا، 376 في محافظة الزرقاء، 230 في محافظة 
المفرق، 179 في محافظة البلقاء، 141 في محافظة 
الكرك، 112 في محافظة الطفيلة، 101 في محافظة 
فللي محافظة   88 عللجلللللون،  فللي محافظة   89 جللر�للس، 
ماأدبا، 60 في محافظة معان، منها 10 في البترا، 54 

حالة في محافظة العقبة.
الوزراء  رئا�سة  ال�سادر عن  الإعامي  الموجز  واأ�سار 
حالّيا  الن�سطة  الحالت  عدد  اأن  اإلللى  ال�سحة  ووزارة 
الللحللالت  علللدد  بلللللغ  بينما  اإلللللى 49211 حللالللة،  و�للسللل 
اإلى الم�ست�سفيات 292 حالة، فيما  اأُدِخلت ام�س  التي 
غادرت 276 حالة، في حين بلغ اإجمالي عدد الحالت 
 2377 الم�ست�سفيات  في  العاج  تتلقى  التي  الموؤّكدة 
في  للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  القدرة  وحللول  حالة. 
العزل  اأ�للسللّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  الموجز  بين  المملكة، 
في اإقليم ال�سمال 38 بالمئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال 
ن�سبة  بلغت  فيما  بالمئة،   66 الحثيثة  العناية  اأ�للسللّرة 
ذاته  الإقليم  ال�سطناعي في  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال 
العزل في  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف  بالمئة.   40
اإقليم الو�سط بلغت 45 بالمئة، في حين و�سلت ن�سبة 
بينما  بالمئة،   63 اإلللى  الحثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال 

في  ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 
الإقليم ذاته 37 بالمئة.

كما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل في اإقليم الجنوب 
العناية  اأ�للسللّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  بالمئة،   23
اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  بالمئة،   37 الحثيثة 

التنّف�س ال�سطناعي في الإقليم ذاته 23 بالمئة.
كما اأ�سار الموجز اإلى ت�سجيل 4774 حالة �سفاء ام�س 
اإجمالي  لي�سل  والم�ست�سفيات،  المنزلي  العزل  في 

حالت ال�سفاء اإلى 621870 حالة.

املل�للس،  اأجللللري  مللخللبللرّيللاً  فح�ساً   21761 اأن  واأ�لللسلللاف 
منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمالي  لي�سبح 
بدء الوباء وحتى الآن 6426320 فح�ساً، لفتاً اإلى اأن 
ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية و�سلت اإلى قرابة 62ر13 
)الربللعللاء(  �سجلت  التي  الن�سبة  مع  مقارنة  بالمئة، 

والتي بلغت 65ر12 بالمئة.
اأعلللللللن الللمللجللللل�للس الأعلللللللى لللحللقللوق الأ�للسللخللا�للس ذوي 
بتلقي  الراغبين  طلبات  ا�ستقبال  بللدء  عن  الإعللاقللة، 
قاموا  الذين  الإعاقة  ذوي  من  كورونا  فيرو�س  لقاح 

لذلك  تخ�سي�سها  تم  التي  المن�سة  على  بالت�سجيل 
لللاأمللن  الللوطللنللي  والللمللركللز  ال�سحة  وزارة  قللبللل  مللن 
اللليللوم  بلليللان  فلللي  الللمللجللللل�للس  واأفلللللاد  واإدارة الأزملللللللات. 
وبلليللانللات  بللاأ�للسللمللاء  ك�سف  بللاإر�للسللال  �سيقوم  الخمي�س، 
الراغبين بتلقي المطعوم اإلى المركز ليتم اعطاوؤهم 

الأولوية وتحديد اأقرب مركز لمكان �سكناهم.
ودعا المجل�س الراغبين بتلقي اللقاح اإدخال البيانات 
/193.188.88.88:8182//:http :على الرابط التالي

.125=apex/f?p

عمان - �لر�أي

للموؤ�س�سة  التابعة  والتفتي�س  الللرقللابللة  فللرق  وجهت 
انلللذارات  الو�سط،  اإقليم  فللي  واللللدواء  للغذاء  العامة 
لمن�ساآت غذائية مخالفة، واأوقفت واأغلقت عددا اآخر 
خال  ال�سحية،  ال�ستراطات  لمخالفتها  العمل  عن 

940 زيارة رقابية نفذتها في اآذار الما�سي.
واو�سحت الموؤ�س�سة في بيان ام�س، انه تم توجيه 399 
اإنذارا لمن�ساآت غذائية مخالفة، كما اوقفت 76 من�ساأة 

اخرى عن العمل، واأغلقت 21 من�ساأة.

وا�لللسلللارت اللللى انللله تللم �للسللحللب 234 علليللنللة مللن الللمللواد 
الفح�س  لغايات  الأ�للسللواق  فللي  الللمللتللداولللة  الغذائية 
المخبري في اآذار الما�سي. وقال مدير عام الموؤ�س�سة 
الدكتور نزار مهيدات، ان هذه الحملة جاءت لغايات 
الغذائية  المن�ساآت  الللتللزام  لمدى  الحثيثة  المتابعة 
بال�ستراطات ال�سحية وبطاقات بيان المواد الغذائية 
ومدة �ساحيتها والتاأكد من �سحة و�سامة المواد 

الأولية التي تدخل في عملية الإنتاج.
وا�ساف ان الحملة ا�ستهدفت م�سانع الأغذية واأ�سواق 
الجملة والمولت والم�ستودعات ومطاعم ال�ساورما، 

وذلك �سمن اإطار خطة الموؤ�س�سة الخا�سة بالرقابة 
على الغذاء خال �سهر رم�سان، المعلن عنها م�سبقا، 
بما ي�سمن �سامة المواد الغذائية المتداولة خال 

ال�سهر المبارك.
مخالفين  م�سنعين  اإغللاق  اي�سا  الحملة  عن  ونتج 
اأخللريللن  اإنللتللاج م�سنعين  للللللتللمللور، واإيلللقلللاف خللطللوط 
تتمثل  المخالفات  من  عللدد  لر�سد  نظرا  احترازيا، 
بللالللتللاعللب بللبللطللاقللة اللللبللليلللان وتللللاريللللخ اللل�للسللاحلليللة، 
وانللللتللللاجللللهللللا تلللحلللت ظلللللللروف �لللسللليلللئلللة غللليلللر مللطللابللقللة 
لا�ستراطات ال�سحية المعتمدة من قبل الموؤ�س�سة.

وحجز  مخالف  مخلات  م�سنع  اإغلللاق  الللى  ولللفللت 
اطللنللان،  بللنللحللو107  كميتها  قلللدرت  م�سكلة،  مخلات 
الازمة  المخبرية  الفحو�سات  نتائج  ظهور  لحين 

واتخاذ الإجراءات الازمة على �سوئها.
عن  اأ�للسللفللرت  الحملة  اأن  الموؤ�س�سة  عللام  مللديللر  واكلللد 
�سبط كمية من التمور منتهية ال�ساحية والمعدة 
لغايات اإعادة الت�سنيع قدرت بنحو 91 طنا، و35 طنا 
من عجينة التمر و2.5 طن من دب�س التمر بعدد من 
هذه  بمثل  الخا�سة  والم�ساغل  والمعامل  الم�سانع 

المنتجات.

حمكمة �ل�ستئناف تق�سي بعدم 
م�س�ؤولية فتاة عن جرم �إطالة �لل�سان

ان - بتر� عَمّ

ح م�سدر ق�سائي، اأَنّ محكمة ال�ستئناف ق�ست ام�س، بعدم  �سَرّ
ادانتها من محكمة �سلح  تم  واأن  �سبق  التي  الفتاة  م�سوؤولية 
الملك،  جالة  على  الل�سان  اطالة  بجرم  عمان  �سمال  جللزاء 
تم  والتي  العقوبات،  قانون  من   1/195 المادة  لأحكام  خافاً 
تداول مو�سوع ق�سيتها في و�سائل العام ومواقع التوا�سل 

الجتماعي موؤخراً.
)بترا(،  الأردنلليللة  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  في  الم�سدر  وا�سار 
الى اأن محكمة ال�ستئناف تو�سلت ب�سفتها محكمة مو�سوع، 
عدم  اإلللى  بالدعوى  المقدمة  البينات  ا�ستعرا�س  خال  ومن 
الق�سد  لنتفاء  اليها،  الم�سند  الجرم  عن  الفتاة  م�سوؤولية 
الجرمي لديها، لن البينات المقدمة في �سياق الدعوى تدلل 
او  الم�ستاأنفة لم تكن تق�سد ال�ساءة لجالة الملك  على ان 

النيل من كرامته واعتباره الأدبي باأي �سكل من الأ�سكال.
وهذا  درجللات،  على  لدينا  التقا�سي  اأن  الم�سدر  ذات  واو�سح 
الحللكللام  وان  الللعللادلللة  المحاكمة  �سمانات  مللن  يعتبر  الأملللر 
ال�سادرة من محاكم الدرجة الولى تخ�سع في حال الطعن 
فيه للتدقيق والفح�س من قبل المحكمة العلى الناظرة في 
الطعن، بحيث يتم تاأييد الحكم المطعون فيه اإذا كان موافقاً 
للقانون او ف�سخه اذا كان ي�سوبه خلل في تطبيق القانون او 
تف�سيره او كانت البينات التي تم ال�ستناد اإليها ل تتوافق مع 

نتيجة الحكم.

تخفي�ش قيمة ��سرت�ك �لتاأمني �ل�سحي 
لأبناء �ملتقاعدين �لع�سكريني

عمان - بتر�

المتقاعدين  لللدعللم  ال�سامية  الملكية  للتوجيهات  تنفيذا 
الم�ستركة  الأركلللان  هيئة  رئي�س  اوعللز  واأبنائهم،  الع�سكريين 
بتخفي�س  للمعنيين  الحنيطي  اأحللمللد  يو�سف  الللركللن  اللللللواء 
قيمة ا�ستراك التاأمين ال�سحي الختياري لأبناء المتقاعدين 
5ر2  لي�سبح  علللاملللاً   30 ولللغللايللة  علللاملللاً   20 فلللوق  الللعلل�للسللكللريلليللن 
المتقاعدين  على  ت�سهيا  وذلللك  دنانير   10 مللن  بللدًل  ديللنللار 
الللظللروف  لللتللجللاوز  وم�ساعدتهم  اللل�للسللاح  رفللقللاء  الع�سكريين 

المعي�سة الحالية.
وا�لللسلللاد مللديللر عللللام الللمللوؤ�للسلل�للسللة القللتلل�للسللاديللة والجللتللمللاعلليللة 
الركن  اللواء  القدماء  والمحاربين  الع�سكريين  للمتقاعدين 
المتقاعد ثاج الذيابات، وفق بيان �سدر ام�س عن الموؤ�س�سة 

بهذه اللفتة الملكية الكريمة.
وثللمللن جللهللود جللالللة الللملللللك علللبلللداهلل الللثللانللي وتللوجلليللهللاتلله 
الم�ستمرة لرعاية المتقاعدين الع�سكريين وذويهم واهتمامه 

بظروف معي�ستهم.
كما ثمن جهود رئي�س هيئة الأركللان الم�ستركة بهذا المجال 
اأ�سكال الدعم والم�ساندة  وتوجيهاته الم�ستمرة لتقديم كافة 

الممكنة للمتقاعدين الع�سكريين والمحاربين القدامى.

تخ�سي�ش 100 �ساغر وظيفي �سن�يًا 
لأبناء �ملتقاعدين �لع�سكريني

عمان - �سرى �ل�سم�ر

�للسللرح رئلليلل�للس ديللللوان الللخللدمللة الللمللدنلليللة �للسللامللح الللنللا�للسللر، ان 
المدنية  الخدمة  ديلللوان  تو�سية  على  وافللق  اللللوزراء  مجل�س 
بتخ�سي�س)100( �ساغر لأبناء المتقاعدين الع�سكريين �سمن 
الوظائف المتوفرة على جدول ت�سكيات الوظائف الحكومية 
�سنوياً اعتباراً من جدول ت�سكيات الوظائف الحكومية لعام 

.2022
واأو�سح النا�سر ان تو�سية ديوان الخدمة المدنية بتخ�سي�س 
عدد من ال�سواغر �سنويا لبناء المتقاعدين الع�سكريين تاأتي 
في غمرة احتفالت الردنيين دخول دولتهم مئويتها الثانية، 
يوليهما  اللذين  الكبيرين  والهللتللمللام  الللرعللايللة  �سوء  وعلى 

جالة الملك عبداهلل الثاني بالمتقاعدين الع�سكريين.
�سيكون  القادمة  المرحلة  في  العمل  ان  الللى  النا�سر،  واأ�للسللار 
بالتن�سيق مع الموؤ�س�سة القت�سادية والجتماعية للمتقاعدين 
خا�سة  لجنة  خللال  مللن  القدامى  والمحاربين  الع�سكريين 
�ست�سكل لو�سع ا�س�س و�سوابط تحدد اولويات ومعايير تعبئة 
القانونية  الن�سو�س  م�سودة  اعلللداد  وكللذلللك  ال�سواغر،  هللذه 
الازمة لتقنين هذه التو�سية �سمن تعليمات اختيار وتعيين 

الموظفين في الوظائف الحكومية.

»�خلارجية« تت�سلم ن�سخة من �ور�ق 
�عتماد �ل�سفري �لنيجريي

عمان - �لر�أي

ال�سفير  المغتربين  و�سوؤون  الخارجية  وزارة  عام  اأمين  ت�سلم 
�سفير  اعللتللمللاد  اأوراق  مللن  ن�سخة  املل�للس،  الللبللطللايللنللة،  يللو�للسللف 
�سفيراً  يللابللو،  مللالمللي  فلللاروق  ال�سديقة  نيجيريا  جمهورية 

معتمدا ومقيما لدى المملكة.
واأعرب ال�سفير البطاينة خال لقائه في مكتبه ال�سفير يابو، 
عن اأطيب تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة 

في تعزيز العاقات الثنائية بين البلدين ال�سديقين.

�لنائب عيا�ش يطالب باإقامة �سل��ت 
�مل�سيحيني يف �لكنائ�ش

عمان - �لر�أي

طالب النائب الدكتور هايل عيا�س، الحكومة ب�سرورة ال�سماح 
للطوائف الم�سيحية باإقامة ال�سلوات في الكنائ�س، �سيرا على 

القدام.
اإلى رئي�س الللوزراء الدكتور  وبين عيا�س خال ر�سالة وجهها 
ان  المبارك،  رم�سان  �سهر  بحلول  فيها  هناأه  خ�ساونة  ب�سر 
عيد  وان  ل�سيما  الهمية  من  عللال  قللدر  على  تاأتي  مطالبته 
اإلللى  لفللتللا  المقبل،  ال�سهر  مطلع  ي�سادف  المجيد  الف�سح 

ا�سبوع ال�سلوات التي ت�سبق العيد.

دودين يتحدث للزميلة �ل�سيد

�ل��سع �ملحبط �قت�ساديًا جعل 
�مل��طنني جاهزين ل�ستقبال 

�ملعل�مات �ل�سلبية

قان�ن �حل�س�ل على �ملعل�مة 
�سيجيب على جميع �لت�ساوؤلت 

ب�سكل �سحيح و�سريع

ل غ�سا�سة بتعبري �لنا�ش عن ما 
ي�سايقهم ويحبطهم

فرق �لتق�سي �ل�بائي تاأخذ م�سحات �أنفية »�أر�سيفية«
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احياء حملة »علمنا عال«

احتفاالت «المئوية» و«يوم العلم» تتواصل
محافظات - الراأي وبترا

ت��ت��وا���س��ل الح��ت��ف��الت ف��ي م��ح��اف��ظ��ات المملكة ب��م��ئ��وي��ة ت��اأ���س��ي�����س ال��دول��ة 
الردنية، وال�ستعداد ل�)يوم العلم(، والذي الموافق 16 ني�سان من كل عام، 
كري�سان  توفيق  المحلية،  الإدارة  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  طالب  وفيما 
التفاعل مع )يوم العلم( من خالل تزيين الأماكن العامة والخا�سة و�سوارع 
احتفالية  ام�س،  والتعليم  التربية  وزارة  اطلقت  الأردن��ي،  بالعلم  البلديات 
حملة  و�سمن  ذل���ك،  غ�سون  ف��ي  »ال��م��ئ��وي��ة«،  بمنا�سبة  الأردن«،  »ح��ك��وات��ي 
ارب��د،  محافظة  العلم،وفي  بيوم  الأردن��ي��ة  الجامعة  احتفلت  ع��ال(،  )علمنا 
نفذت مديرية ثقافة المحافظة حملة لتوزيع العلم وتزيين واجهات مركز 
اإربد الثقافي بالعلم، بالإ�سافة لإ�ساءة جدارية »المئوية«، من جهتها، اأنهت 
المرافق  على  العلم(  )رف��ع  تح�سيرات  العقبة،  محافظة  احتفالت  لجنة 

العامة والخا�سة والمراكز الخدمية وال�سياحية وموانئ العقبة،
اعتزازه  كري�سان،  توفيق  المحلية،  الإدارة  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  واأك��د 
اإن��ج��ازات عظيمة خ��الل المئة ع��ام من  بالدولة الأردن��ي��ة، وم��ا حققته من 

عمرها.
الفئة  بلديات  لجان  روؤ�ساء  مع  ام�س،  عقده  اجتماع  خالل  كري�سان،  وق��ال 
المملكة  احتفالت  ظل  في  المرئي،  الت�سال  تقنية  عبر  بالمملكة  الأول��ى 
بد  ل  اليوم،  ه��ذا  ي�سادف  ال��ذي  للعلم  الوطني  اليوم  وبمنا�سبة  بمئويتها 
العامة  المنا�سبة والتفاعل معها من خالل تزيين الأماكن  اإب��راز هذه  من 

والخا�سة و�سوارع البلديات بالعلم الأردني.
واكد اأن »الجميع موجود لخدمة المواطن، داعيا روؤ�ساء اللجان اإلى �سرورة 
اأف�سل  وتقديم  ومطالبهم  لمالحظاتهم  وال�ستماع  بالمواطنين  اللتقاء 

الخدمات واأكثرها تميزها، وباأ�سرع وقت ممكن«.
بها،  والحتفاء  المنا�سبة  ه��ذه  اإب��راز  اللجان �سرورة  روؤ���س��اء  اأك��د  ب��دوره��م، 
اإ�سافة اإلى النهو�س بالواقع البلدي، م�ستعر�سين اأهم الق�سايا والتحديات 

التي تواجه بلدياتهم، خا�سة عوائد المحروقات و�سعف عوائد ال�ستثمار.
الأردن«،  »حكواتي  احتفالية  ام�س،  التربية  وزارة  اأطلقت  اخ��رى،  جهة  من 
الدولة  ق�سة  يحكى  فيديو  عبر  وذل��ك  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  مئوية  بمنا�سبة 

الأردنية الها�سمية، منذ الثورة العربية الكبرى وحتى ع�سر النه�سة.
وقال اأمين عام الوزارة، الدكتور نواف العجارمة، مندوبا عن وزير التربية، 
اإن الفيديو الذي اأنجزته الكوادر الفنية في الوزارة، وطلبة مدار�سها، ي�سلح 
تروي م�سيرة  تعليمية مهمة جدا  وو�سيلة  يكون مادة علمية موثوقة،  لأن 

الدولة الأردنية من عهد التاأ�سي�س وحتى عهد جاللة الملك المعزز.
واأ�ساف، اإن الفيديو تناول بدايات الثورة العربية الكبرى، وا�ستقبال ال�سريف 
الح�سين بن علي في معان وفي عمان، واإقامته في ال�سلط، وتاأ�سي�س مدر�سة 
في  الح�سين  الملك  ودور جاللة  الجي�س،  قيادة  وتعريب  الثانوية،  ال�سلط 
والخدمات  الجامعات،  وتاأ�سي�س  التعليم  وانت�سار  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  بناء 
الملك  جاللة  عهد  اإل��ى  و�سول  وال�سيا�سية،  البرلمانية  والحياة  الطبية، 

عبداهلل الثاني.
�سليمان  ب���ال���وزارة،  وال��ف��ن��ي��ة  الثقافية  ال��ن�����س��اط��ات  م��دي��ر  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه، 
النوافعة، اإنه تم عمل م�سابقة فنية مو�سيقية للطلبة، تحاكي مئوية الدولة 
اأف�سل 10 من  وتاأ�سي�سها، تقدم لها 700 عمل فني، وتمت فلترتها واختيار 
الملك  ومحطات  لمواقع  تمثيلي  بعر�س  عمليا  تج�سيدها  وج��رى  بينها، 
الع�سائر؛  بوجهاء  واجتماعه  الكبرى  العربية  الثورة  بداية  منذ  الموؤ�س�س 
بع�سرة  وال��م��رور  معان،  في  الحديد  �سكة  موؤ�س�سة  من  النطالق  تم  حيث 

محطات تمت من خاللها مبايعته اأميرا على �سرق الأردن.
ال��درا���س��ي��ة من  ال��م��راح��ل  الفيديو 10 ط��ال��ب��ات م��ن مختلف  ف��ي  و���س��ارك��ت 

المدار�س الحكومية التابعة للوزارة.
عام  ومدير  المدني  الطيران  لهيئة  التفيذي  الرئي�س  الحتفالية  وح�سر 
�سكة الحديد هيثم م�ستو، واأمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، ومدير 
اإدارة الآثار العامة اأحمد ال�سامي، ومدير المواقع ال�سياحية بوزارة ال�سياحة 

محمود عربيات.
التي  الوطنية  بالمنا�سبات  ام�س  المدنية  الخدمة  دي��وان  موظفو  واحتفل 
الغر  العلم الردني، وت�سميم لوحة جدارية ت�سم  يعي�سها الردنيين برفع 
وارواح��ه��م لخدمة  انف�سهم  ن��ذروا  الذين  الب���رار،  ها�سم  ال  الميامين من 
م�سيرة  عبر  ونه�ستها  الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  وفي  امتنا  ق�سايا 
الكبرى على مدخل ومرافق مبنى  العربية  الدولة والثورة  تا�سي�س  مئوية 
الديوان ومتحف ديوان الخدمة المدنية، والتقاط �سورة تذكارية جماعية 
برفع العلم الردني، وذلك تعبيرا عن فخرهم واعتزازهم بالقيم التي قامت 
ومن  الها�سميون  حققها  التي  الكبيرة  والن��ج��ازات  الردنية  الدولة  عليها 

خلفهم ابناء �سعبهم البي على مر ال�سنين لبناء ورفعة اردننا الغالي.
واحتفلت الجامعة الأردنية بحملة »علمنا عال«، التي اأطلقتها رئا�سة الوزراء 
اإ�سافة للموؤ�س�سات الوطنية، بمنا�سبة يوم العلم الأردني، الذي اأُقر الحتفال 

به في ال�ساد�س ع�سر من ني�سان. وقال رئي�س الجامعة، الدكتور عبد الكريم 
الق�ساة، في بيان، اليوم الخمي�س، اإن هذه الحتفالية، التي ت�سارك الجامعة 
نر�سخ قيم  وبه  الوطني  �سعارنا ورمزنا  العلم  اأن  بتنفيذها، هي دللة على 
الولء والمحبة في قلوب اأبنائه. واأ�ساف اأن الحملة تعّزز الهوية الوطنية 
الأردنية وتدعو اإلى رفع العلم الأردني خفاقا في ف�ساء العالم �سامخا بعزة 
وفخر، وبما ين�سجم مع ر�سالة الأردن ال�سامية قيادة و�سعبا، م�سيراً اإلى اأنها 
تج�سد كذلك مدلولت األوان علمنا ورمزيته في ظل الظروف الراهنة التي 

تع�سف بالعالم اأجمع ما يوؤكد اأن الأردن غال وعلمه عال.
واأكد الق�ساة اأن الجامعة الأردنية زهت وازدانت معانيها و�ساحاتها باأعالم 
الوطن، التي خفقت قبل مئة عام معلنة قيام الدولة الأردنية الحديثة على 
مبادئ الحرية والقومية واحترام حقوق الإن�سان، كما ر�سختها اآنذاك مبادئ 

النه�سة.
في  الدولة  تاأ�سي�س  ذك��رى مئوية  ا�ستثمار  اإل��ى  ع��ال«  »علمنا  وت�سعى حملة 
د  تعزيز ِقَيم العلم الأردني؛ باعتبارة اأحد اأبرز الرموز الوطنية التي يتوحَّ
الأردنيون حولها، وذلك من خالل تعزيز افتخار الأردنيين بالَعلَم الأردني 
ل هذا ال�سعور الوطني اإلى �سلوك في المنا�سابات والأحداث  ورمزيته، وَتَحُوّ
الوطنية من خالل رفع الَعلَم على البيوت والعمارات والمباني وفي ال�سوارع 
ذروتها في 5/25 ذكرى  تبلغ  الحملة حتى  الأماكن، وت�ستمر  وفي مختلف 

ا�ستقالل المملكة.

و�سمن حملة )علمنا عال( واحتفال بيوم العلم الأردني الموافق 16 ني�سان 
من كل عام، نفذت مديرية ثقافة محافظة اإربد ام�س، حملة لتوزيع العلم 
لإ�ساءة  بالإ�سافة  الأردن���ي،  بالعلم  الثقافي  اإرب��د  مركز  واج��ه��ات  وتزيين 

جدارية المئوية في اأعلى واجهات المركز.
الحتفالية هي  اإن هذه  الخوالدة  عاقل  اإرب��د  ثقافة محافظة  وق��ال مدير 
بالتعاون  الثقافة  وزارة  ل��ه  دع��ت  ال��ذي  الكبير  الوطني  التناغم  م��ن  ج��زء 
وكافة  المملكة  محافظات  في  المنت�سرة  الثقافية  الهيئات  مع  وال�سراكة 
ومعاني  عالية  وطنية  قيمة  من  العلم  يحمله  لما  وذلك  المعنية،  الجهات 
الفخر والعتزاز بالمنجز الح�ساري لوطننا الحبيب خالل م�سيرة المئة 

عام.
الثقافي  ع���رار  بيت  و���س��اح��ة  واج��ه��ات  جميع  تزيين  الحملة  ت�سمنت  كما 
اإربد،  اإ�سافة الى تزيين مقر رابطة الكتاب الأردنيين فرع  بالعلم الأردني، 
وملتقى اإربد الثقافي ومجموعة من مقرات الهيئات الثقافية المنت�سرة في 

محافظة اإربد بالعلم الأردني و�سعار المئوية.
واح��ت��ف��ل��ت م��دي��ري��ة ال��ت��رب��ي��ة ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ف��ي م��در���س��ة �سخرة 
الدولة  بمئوية  والوقائية  ال�سحية  ال�ستراطات  و�سمن  للبنين  الأ�سا�سية 

الأردنية واليوم الوطني للعلم.
�سلطة  مع  بالتن�سيق  العقبة،  محافظة  احتفالت  لجنة  اأنهت  جهتها،  من 
وغ��رف��ة  العقبة  ث��ق��اف��ة  وم��دي��ري��ة  ال��خ��ا���س��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة 

والبلديات  وال�سياحة  وال�سباب  والتعليم  التربية  ومديرية  العقبة  تجارة 
المرافق  الأردن��ي على  العلم  رفع  والأهلية،  الر�سمية  والفعاليات  والموانئ 
العامة والخا�سة والمراكز الخدمية وال�سياحية وموانئ العقبة والمدار�س 

والمراكز الحدودية والمن�ساآت القت�سادية والتجارية ومراكز الت�سوق.
وقال محافظ العقبة، محمد الرفايعة، اإن العلم يمثل رمزية وطنية ويحمل 
دللت العتزاز و الفخار التي حملها الآباء والأجداد ولتبقى الراية خفاقة 

بزنود الأردنيين بقيادة جاللة الملك عبداهلل الثاني.
للتعبير عن  يرفرف  راي��ة عزها  الأردن��ي  بالعلم  تتو�سح  العقبة  اأن  واأ�ساف 
والإ���س��الح  ال��ح��ي��اة  على  �ساهد  وه��و  وتما�سكهم  وحريتهم  اأبنائها  ط��م��وح 

والتطوير والتميز والإبداع.
للهوية،  رم��زا  و�سيظل  وال�سيادة  وال��ع��زة  ال��ك��رام��ة  رم��ز  ه��و  العلم  اأن  واأك���د 
والأ�سالة، والمكانة، وال�سموخ في اأردن العطاء والخير، والوحدة والتالحم.
بمئوية  الح�سين،  الملك  موؤ�س�سة  الأ���س��رة،  ب�سحة  العناية  معهد  واحتفل 
تاأ�سي�س الدولة، واليوم الوطني للعلم الأردني، الذي ي�سادف في 16 ني�سان 

من كل عام.
فخرهم  عن  تعبيراً  له  التابعة  والأق�سام  العيادات  المعهد  موظفو  وزّي��ن 
لولئهم  وت��اأك��ي��دا  الأردن��ي��ي��ن،  قلوب  على  العزيزتين  المنا�سبتين  بهاتين 

وانتمائهم للوطن الغالي بقيادته الها�سمية الحكيمة.
�سالبة  توؤكد  احتفالتنا  »اإن  عقل،  ابراهيم  الدكتور  المعهد  مدير  وق��ال 
اأن  اإلى  اإقليمية وعالمية معقدة«، م�سيرا  وا�ستقراره و�سط ظروف  الوطن 
الَعلم رمز للعزة والكرامة وال�سيادة والأ�سالة والمكانة وال�سموخ، وله قيمته 

ورمزيته الوطنية.
الأردنيين  الثانية يعد م�سدرا لإلهام  المئوية  الأردن  اأن دخول  وبين عقل 
بالدرو�س والعبر لما تحقق من انجازات خالل ال�100عام الأولى، ويجعلنا 

ننظر بتفاوؤل اإلى ما �سيحققه الأردن قيادة و�سعباً في المئوية المقبلة.
من جهته، اأكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى اأ�سامه العزام، اأن يوم 
بقيادتها  عظيمة  دول��ة  لم�سيرة  ال��وف��اء  قيم  ُتج�سد  وطنية  منا�سبة  الَعلم 
اإن  المنا�سبة:  بهذه  ام�س،  البنك  نظمها  احتفالية  خ��الل  وق��ال  و�سعبها. 
الحقيقي  والت�سامن  الوحدة  معاني  تلخ�س  الَعلم  بيوم  الأردن  احتفالت 

بين اأبناء الوطن تحت راية �سامخة.
اأجمع،  العالم  واإعجاب  واحترام  اأنظار  اأ�سبحت محط  المملكة  اأن  واأ�ساف 
وروؤى  لفكر  نتيجة  ج��اءت  المجالت  جميع  في  تحققت  التي  فالمنجزات 
اأبنائه  قيادة حكيمة و�سعت ن�سب اأعينها رفعة الوطن الذي يحميه جميع 

بالغالي والنفي�س.
الوطني  واليوم  بالمئوية  ام�س  الأردن��ي��ة  الألمانية  الجامعة  احتفلت  كما 
للعلم، حيث ازدانت مباني الجامعة و�سوارعها ومرافقها الداخلية و�سياراتها 
بالعلم الأردني، كما تم توزيع الأعالم على موظفي الجامعة وزوارها، وعمت 

مظاهر الزينة العامة والفرح داخل الحرم الجامعي.
وا�ستملت الحتفالية على تنظيم حملة لتوزيع الأعالم على اأبناء المجتمع 
�سياراتهم  وعلى  منازلهم  في  لرفعه  وماأدبا  الم�سقر  منطقتي  في  المحلي 

احتفاًء بهذه المنا�سبة الغالية.
الدولة  تاأ�سي�س  مئوية  اأن  فيا�س،  منار  الدكتورة  الجامعة  رئي�س  وقالت 
�سطر  التي  الأردن��ي��ة  المنجزات  تج�سد  عظيمة  تاريخية  منا�سبة  الأردن��ي��ة 
ومعهم  ها�سم  بني  ملوك  بقياده  تج�سدت  وكفاح  نجاح  ق�سة  الأردن  فيها 

الأردنيين لبناء الوطن النموذج.
واأ�سارت الدكتور فيا�س الى اأن الجامعة الألمانية الأردنية اعدت برنامجا 
بمئوية  والعلمية لالحتفال  والثقافية  الفنية  والفعاليات  بالأن�سطة  زاخراً 
تاأ�سي�س الدولة الأردنية، حيث �سينفذ على مدار العام، واأن احتفال الجامعة 
ع��ال(  )علمنا  ال��وط��ن��ي��ة  الحملة  ف��ي  والم�ساهمة  للعلم  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
به  والإع��ت��زاز  الأردن��ي  العلم  لتعزيز قيم  ياأتي  الثقافة  وزاره  اأطلقتها  التي 

وبرمزيته.
اأهم  من  واحدة  الأردنية  الألمانية  الجامعة  اأن  فيا�س،  الدكتور  واو�سحت 
المنجزات الوطنية التي اأحدثت تقدما في م�سيرة التعليم العالي الأردني، 
وبنيت على غرار الجامعات الألمانية التطبيقية التي تمزج بين الجانبين 
النظري والتطبيقي العملي، وتتمتع حاليا بعالقات �سراكة مع حوالي 120 
توفر  التي  والأردن  األمانيا  في  وال�سركات  الم�سانع  ومئات  المانية  جامعة 
ال�سنة  وخا�سة  بالجامعة  درا�ستهم  ف��ت��رة  خ��الل  للطلبة  تدريبية  ف��ر���س 

الدرا�سية الرابعة في األمانيا.
اأن  الى  الثاني،لفتًة  واأ�سادت الدكتورة فيا�س بدعم جاللة الملك عبداهلل 
بين  لل�سداقة  كرمز  بالجامعة  كذلك  تفخر  الألمانية  ال�سيا�سية  القيادة 
البلدين، حيث هناأت الم�ست�سارة ميركل جاللته وال�سعب الأردني بمنا�سبة 
مئوية تاأ�سي�س الدولة قائلة »اإن الجامعة الألمانية الأردنية تعد مثال رائعا 
بين  القائمة  الم�ستقبل  نحو  المتوجهة  وال�سراكة  الوثيق  الترابط  على 

بلدينا«.

صدور مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2021
ان - بترا عمَّ

���س��م��ي��ة،  ����س���در ف���ي ع����دد ال���ج���ري���دة ال��رَّ
ل�سنة  الق�سائي  ال�سلوك  قواعد  مدونة 
الق�سائي  المجل�س  ها  اأقرَّ والتي   ،2021
اآذار  ���س��ه��ر  ن���ه���اي���ة  ُع���ق���د  ف����ي اج���ت���م���اع 

الما�سي.
عليها  اطلعت  التي  المدونة  وت�سمنت 
)ب���ت���را( ام�����س، 12 م����ادة، وي���ب���داأ العمل 
بها من تاريخ ن�سرها في عدد الجريدة 
الر�سمية، وت�سري على الق�ساة والق�ساة 
ال��م��ت��درج��ي��ن ال��م��ع��ي��ن��ي��ن وف����ق ق��ان��ون 
 2014 ل�سنة   29 رق��م  الق�ساء  ا�ستقالل 

وتعديالته.
الثانية  مادتها  ح�سب  المدونة  وتهدف 
للق�ساة  ار����س���ادي���ة؛  م���ب���ادئ  اإل����ى و���س��ع 
ونزاهتهم  ا�ستقاللهم  تعزيز  اأج��ل  م��ن 
وح��ي��اده��م وك��ف��اءت��ه��م وف��ع��ال��ي��ت��ه��م بما 
على  القائمة  الق�ساء  ور�سالة  يتنا�سب 
الق�ساة  دور  وت��ع��زي��ز  ال��ع��دال��ة،  اح��ق��اق 
�سيادة  م��ب��داأ  تر�سيخ  ف��ي  وم�ساهمتهم 
المواطنين  ث��ق��ة  ي��ع��زز  ب�سكل  ال��ق��ان��ون 
دوره���ا  واح���ت���رام  الق�سائية،  بال�سلطة 
في احقاق العدالة، وتر�سيخ العلم لدى 
الذي  هو  الفاعل  الق�ساء  باأن  الآخرين 
يعتمد على تطبيق القانون وفقا لالأدلة 
المحاكمة  معايير  وتطبيق  وال��ب��ي��ن��ات 

العادلة.
واأكدت المدونة اأن ا�ستقالل الق�ساء هو 
القانون  دولة  في  العدالة  تحقيق  عماد 
وعلى الق�ساة اأن يمار�سوا ق�ساءهم بما 
والموؤ�س�سي،  الذاتي  ا�ستقاللهم  ي�سمن 
واأن ي�سون ا�ستقالله بذاته واأن يمار�س 
ق�����س��اءه وف���ق ت��ق��دي��ره ال��دق��ي��ق وفهمه 
ال��ع��م��ي��ق ل��ل��وق��ائ��ع ال��ث��اب��ت��ة وت��ط��ب��ي��ق��ه 
ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات ال�������س���اري���ة والت���ف���اق���ي���ات 
الدولية النافذة والجتهادات الق�سائية 
بعيدا عن اأيَّة موؤثرات اأو �سغوط اأو وعد 
اأو وعيد اأو تدخل مبا�سر اأو غير مبا�سر 
من اأي جهة كانت ولأي �سبب كان وبما 

يعزز الثقة في ا�ستقالله.
ال��ق��ا���س��ي  ي���م���ار����س  اأن  اإل������ى  واأ������س�����ارت 
م��ه��ام��ه ب��ف��ع��ال��ي��ة م�����س��ت��ق��ال ب���راأي���ه عن 

زمالئه الق�ساة ول يعد طلب الم�سورة 
من  الزمالء  بين  الفقهية  اأو  القانونية 
ق��ب��ي��ل ال��ت��اأث��ي��ر، وي��م��ت��ن��ع ع��ل��ى ال��ت��اأث��ي��ر 
على زمالئه باأي �سكل من الأ�سكال في 
اأن يرف�س  ق��ا���س  ك��ل  ق�����س��ائ��ه��م وع��ل��ى 
المبا�سر  وغير  المبا�سر  التدخل  بحزم 
قبل  من  اأمامه  المنظورة  الق�سايا  في 
ل  واأن  الموظفين  قبل  م��ن  اأو  زم��الئ��ه 
بالإمكان  اأن  منهم  لأي  انطباعا  يعطي 

التاأثير في ق�سائه.
وبينت اأن على القا�سي في حال ح�سول 
زمالئه  اأح��د  من  عليه  تاأثير  اأو  هيمنة 
اأو و�سع  م��ك��ان��ة  ل��ه��م  م��م��ن  اأو  ال��ق�����س��اة 
رئي�س  اب��الغ  الق�سائي  عمله  في  خا�س 
عن  البتعاد  وعليه  الق�سائي،  المجل�س 
اأي ت�سرف يوحي اأو يخلق انطباعا لدى 
اأ���س��رت��ه اأو �سخ�سا  اأف���راد  الآخ��ري��ن ب��اأن 
م���ا ل���ه ت��اأث��ي��ر ع��ل��ى ت��وج��ه��ه ال��ق�����س��ائ��ي، 
في  ممار�سات  باأية  الإت��ي��ان  ع��دم  وعليه 
بعدم  انطباعا  تعطي  المحاكمة  ق��اع��ة 
ا�ستقالليته وب�سكل يهز ثقة المواطنين 

بال�سلطة الق�سائية.
الق�ساة  ع��ل��ى  اأن  اإل���ى  ال��م��دون��ة  ول��ف��ت��ت 
مراعاة مبداأ النزاهة في حياتهم العامة 
المواطنين  ثقة  يعزز  ب�سكل  والخا�سة 
في  �سلوكه  في  القا�سي  يوؤكد  واأن  بهم، 
ح��ي��ات��ه ال��خ��ا���س��ة وال��ع��ام��ة ع��ل��ى اأم��ان��ت��ه 
و�سول  ال�سبهات  ف��وق  واأن��ه  وا�ستقامته 
ب��ن��زاه��ت��ه وع���دال���ت���ه ب�سكل  ال��ث��ق��ة  ال����ى 
ال�سلطة  اح���ت���رام  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا  ينعك�س 
الق�ساة  زم��الئ��ه  وت�سجيع  الق�سائية 

على ذلك.
القا�سي  على  يمتنع  اأن���ه  اإل���ى  واأ����س���ارت 
لتعزيز  ال��ق�����س��ائ��ي  م��ن�����س��ب��ه  ا���س��ت��غ��الل 
اأح��د  م�سلحة  اأو  ال�سخ�سية  م�سالحه 
ان  اآخ��ر وعليه  ف��رد  اأي  اأو  اأ�سرته  اأف���راد 
ي��م��ن��ع الآخ���ري���ن م���ن ا���س��ت��غ��الل �سفته 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ن��اف��ع، وي��م��ت��ن��ع عليه 
التلويح ب�سلطاته بما ي�سعه في مواقف 

تنال نت قد�سية ر�سالته.
اأح��د  اأو  القا�سي  على  المدونة  ومنعت 
هدية  يطلب  اأو  يقبل  اأن  اأ�سرته  اأف���راد 
لول  عليها  ليح�سل  ك��ان  م��ا  م��ك��اف��اأة  اأو 

�سراء  عن  والمتناع  الق�سائية،  مكانته 
اأي م���ال م��ت��ن��ازع ع��ل��ي��ه اأم�����ام ال��م��ح��اك��م 
با�سم  اأو  با�سمه  ���س��واء  التنفيذ  ودوائ���ر 

اأحد اأفراد اأ�سرته اأو با�سم م�ستعار.
ونوهت اإلى اأن على القا�سي البتعاد عن 
مواطن ال�سبهات واأن يكون حري�سا في 
ويحظر  يرتادها،  التي  الأم��اك��ن  انتقاء 
ور�سة  اأو  دورة  اأي  ف��ي  الم�ساركة  عليه 
ال  خارجية  اأو  داخلية  علمية  ن���دوة  اأو 
الح�سول على موافقة م�سبقة من  بعد 
رئي�س المجل�س الق�سائي، ويحظر عليه 
جهة  اأي  م��ن  مالية  مبالغ  اأي  ا�ستيفاء 
كانت لقاء اأعمال اأو مهام توكل اإليه اإل 

بعد موافقة المجل�س.
واأك����دت ع��ل��ى ���س��رورة اح��ت��رام القا�سي 
والم�ساواة  المجتمعي  والتنوع  التعدد 
في كالمه و�سلوكه بين الأ�سخا�س كافة، 
والناأي بنف�سه عن ال�ستهزاء اأو ابداء اأي 
مالحظات او الدلء بعبارات من �ساأنها 
وب�سكل  الم�ساواة  بعدم  النطباع  اعطاء 

يخل بالحياد وثقة المتقا�سين.
وبينت المادة العا�سرة من المدونة باأن 
على الق�ساة عدم العالن عن �سفاتهم 
واأن  التوا�سل الجتماعي،  على من�سات 
يمتنع عن ن�سر ما ي�سدر عنه من اأحكام 
اأو عن غيره اأو التعليق عليها، واأن يكون 
حذرا في عباراته وا�سلوبه عند ا�ستخدام 

هذه الو�سائل.
اأن يمتنع عن  ب��اأن على القا�سي  واأك��دت 
اأم��ام��ه،  م��ن��ظ��ورة  ق�سية  حيثيات  بحث 
فيها  وال�سهود  اأط��راف��ه��ا  ع��ن  والتحري 
منعا  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عبر 
من التاأثير في حكمه، وعليه عدم الرد 
على ال�ساءة التي ت�سدر بحقه على هذه 
رئي�سه لتخاذ  اإل���ى  وال��ل��ج��وء  ال��و���س��ائ��ل 

الإجراء الالزم.
الإدلء  القا�سي  على  المدونة  وحظرت 
عبر  والآراء  والمعلومات  بالت�سريحات 
بموجب  اإل  الإع�����الم  و���س��ائ��ل  م��خ��ت��ل��ف 
م���واف���ق���ة رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي 

الم�سبقة.
واألغت المادة 12 مدونة قواعد ال�سلوك 

الق�سائي ل�سنة 2017.

«األشغال» تبحث مشاريع ممولة من «األميركية لإلنماء»

«الداخلية» تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

عمان - الراي

����س���ك���ان  ا���س��ت��ق��ب��ل وزي�����ر الأ����س���غ���ال ال���ع���ام���ة والإ
ال�����م�����ه�����ن�����د������س ي�����ح�����ي�����ى ال�����ك�����������س�����ب�����ي ام�������������س، 
وال�������س���ب���اب  ال��ت��ع��ل��ي��م  القائم باأعمال مكتب 
ن���م���اء ال���دول���ي  ف����ي ال���وك���ال���ة الأم���ي���رك���ي���ة ل���الإ
اإدارة  خبير  بح�سور  بان�ساك  �سارة   )USAID(
ع�سام عمر،  ال��دك��ت��ور  ال��وك��ال��ة  ف��ي  ال��م�����س��اري��ع 
�سو  والتخطيط  الإدارة  تعزيز  م�سروع  ومدير 
الم�ساريع  مهام  برنامج اإدارة  ومدير  ماكينلي 

مايك ماكجوفرن.
وب���ح���ث ال���ج���ان���ب���ان خ�����الل ال���ل���ق���اء ع�������دداً م��ن 
ال���م���وا����س���ي���ع ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ ال��م�����س��اري��ع 
والطرق  الحلول  وايجاد  الوكالة  من  الممولة 

تنفيذها. في  للم�سي  المثلى 
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، ب��ح��ث ال��ك�����س��ب��ي، م��ع ال��ن��ائ��ب 
تهم  التي  الق�سايا  من  ع��ددا  الربابعة،  جعفر 
الخدمات  وواق��ع  ال��ك��ورة  ل��واء  ف��ي  المواطنين 

الوزارة. قبل  من  المقدمة 
واأكد الك�سبي في بيان اأ�سدرته الوزارة، حر�س 

اأع�����س��اء  م��ع  الم�ستمر  ال��ت��وا���س��ل  ع��ل��ى  ال����وزارة 
بين  الت�ساركية  لنهج  ا�ستجابة  النواب  مجل�س 
ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال�����س��ل��ط��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، 
لتقديم  بينهما  الم�ستمر  ال��ت��ع��اون  و���س��رورة 

للمواطنين. الخدمة  من  م�ستوى  اأف�سل 
المواطنين  مطالب  الربابعة  النائب  وعر�س 
العمل  و�سير  المحلي،  المجتمع  واح��ت��ي��اج��ات 
ف����ي ط���ري���ق ع���ي���ون ال����ح����م����ام، وال����ح����اج����ة ال���ى 
الإ����س���راع ب��ال��ع��م��ل ب��اإن��ه��اء ال��ط��ري��ق ب��ال�����س��رع��ة 

الق�سوى.

عمان - بترا

خ���دم���ات   7 ام�������س،  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
الرابعة  المرحلة  اإطار  في  جديدة،  اإلكترونية 

الإلكتروني. التحول  م�سروع  من 
وال���خ���دم���ات ال���ت���ي ت���م اط���الق���ه���ا ه����ي: خ��دم��ة 
اأرامل  لزوجات/  الجن�سية  منح  على  الموافقة 
الأردن���ي���ي���ن، وا����س���ت���ب���دال ب���ط���اق���ات اح�������س���اءات 
ال��ج�����س��ور ال��خ�����س��راء اإل����ى ���س��ف��راء ل��ل��ب��ال��غ��ي��ن، 
وا�����س����ت����ب����دال ب���ط���اق���ات اح���������س����اءات ال���ج�������س���ور 
والإق��ام��ة  للقا�سرين،  �سفراء  اإل��ى  الخ�سراء 
اأبناء  من  الخ�سراء  البطاقة  لحملة  ال�سنوية 
ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ال��ح��ا���س��ل��ي��ن ع��ل��ى ل��م ���س��م��ل، 
الج�سور  اح�ساءات  بطاقات  وتجديد  و�سرف 
ال����زرق����اء وال��ت��م��دي��د ع��ل��ي��ه��ا )اإق����ام����ة م��وؤق��ت��ة، 
ب��ن��اء ق��ط��اع غ��زة، وم��واف��ق��ات  اإق��ام��ة ���س��ن��وي��ة( لأ
اأبناء  من  الخ�سراء  البطاقة  لحملة  المدار�س 
ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، وت��م��دي��د الإق���ام���ة ال��م��وؤق��ت��ة 

والزرقاء. الخ�سراء  البطاقات  لحملة 
وق���ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ة، خ��الل 
القت�ساد  وزي���ر  ح�����س��ره  ال���ذي  الط���الق  ح��ف��ل 
التحول  اإن  الهناندة،  احمد  والريادة  الرقمي 
هي  الخدمات  تقديم  في  والإلكتروني  الرقمي 

المواطنين  على  للت�سهيل  �سامية  ملكية  روؤية 
وت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن ان���ج���از م��ع��ام��الت��ه��م ب�����س��ه��ول��ة 
المقدمة  ال��خ��دم��ات  م�����س��ت��وى  وت��ط��وي��ر  وي�����س��ر 
عمل  في  نوعية  نقلة  ي�سكل  ما  ولالأجانب  لهم 

الداخلية. وزارة 
الخدمات  على  التركيز  اأن  اإلى  الفراية  وا�سار 
�سرورة  يعتبر  الحالي  الوقت  في  اللكترونية 
ب�����س��ب��ب ال���و����س���ع ال���وب���ائ���ي وان���ت�������س���ار ج��ائ��ح��ة 
ك��ورون��ا، ب��ح��ي��ث ي��م��ك��ن ت��ق��دي��م ه��ذه ال��خ��دم��ات 
لمبنى  الم�ستفيدين  ل��م��راج��ع��ة  ال��ح��اج��ة  دون 
ال���������وزارة وت���ق���دي���م���ه���ا ب�����س��ك��ل ال���ك���ت���رون���ي م��ن 

عملهم. مراكز  او  مواقعهم 
م��ن  اط����الق����ه  ت����م  م����ا  م���ج���م���وع  اأن  واو������س�����ح، 
 26 الآن  ب��ل��غ ح��ت��ى  ب���ال���وزارة  خ���دم���ات خ��ا���س��ة 
خدمة   41 تت�سمن  رئي�سية  اإلكترونية  خدمة 
 300 ح��وال��ي  منها  ا�ستفاد  ف��رع��ي��ة،  الكترونية 

م�ستفيد. األف 
تم اطالقها  التي  الخدمات  اأن هذه  اإلى  واأ�سار 
ب��ال��م��ئ��ة م����ن م��ج��م��وع   85 ن�����س��ب��ت��ه  ت�����س��ك��ل م����ا 
ال��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال������وزارة، م��ب��ي��ن��ا اأن 
اإل��ى  ال��ح��ال��ي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  م��ع  ال����وزارة تتطلع 

الكتروني. ب�سكل  خدماتها  جميع  تقديم 
م���ن ج��ان��ب��ه، اأ����س���ار ال���وزي���ر ال��ه��ن��ان��دة اإل����ى اأن 

خالل  من  بالإنجاز  يحتفل  ان  بد  ل  المواطن 
من  ي�سعر  ب��داأ  ال��م��واط��ن  واأن  ال��خ��دم��ة،  تلقي 
خ����الل ال���ت�������س���ارع ال��ك��ب��ي��ر ب���ال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي 
ب��اأه��م��ي��ة وج����ود خ���دم���ات ال��ك��ت��رون��ي��ة ف���ي ظ��ل 

كورونا. جائحة 
موؤ�سرات  من  كبيرة  مجموعة  هناك  اأن  وبين، 
ال��م��وؤ���س��ر  واأن  ن����ج����ازه����ا  اإ ي���ج���ب  ال���ت���ي  الأداء 
ب���رز  ال��م��ت��ع��ل��ق ب��ر���س��ا ال��م��واط��ن ه��و الأه���م والأ
التي  العمال  تقييم كل  يتم  والذي من خالله 

بها. نقوم 
المرحلة  ف��ي  �سيتم  ان��ه  ع��ن  ال��ه��ن��ان��دة  وك�����س��ف 
العمل  يجري  التي  الخدمات  تحويل  القادمة 

واحدة. الكترونية  من�سة  اإلى  عليها 
المعلومات  تكنولوجيا  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  وق��دم 
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ف���ي  الل���ك���ت���رون���ي  وال���ت���ح���ول 
اأهداف  عن  �سرحا  الح�سبان،  يا�سين  المهند�س 
وم��ح��اور م�����س��روع ال��ت��ح��ول الل��ك��ت��رون��ي ل��وزارة 

الداخلية.
خ����دم����ات  م�����ن  ال���م�������س���ت���ف���ي���دي���ن  ان  واو�������س������ح 
المواطنون  هم  اطلقت  التي  الرابعة  المرحلة 
بطاقات  وحملة  الردن��ي��ات  ب��ن��اء  واأ والأج��ان��ب، 
الغربية  وال�سفة  غزة  قطاع  ابناء  من  الج�سور 

والم�ست�سفيات. والجامعات  والموؤ�س�سات 

من االحتفاالت بالمئوية ويوم العلم
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6.8 مليون دينار حجم التداول اإلجمالي بارتفاع نسبته %0.36
عمان - الراأي

اأم�س  لإغالق  �سهم  الأ �سعار  لأ العام  القيا�سي  الرقم  ارتفع 
.%0.36 ن�سبته  بارتفاع  نقطة،   1772.34 لى  اإ

دي��ن��ار وع��دد  6.8 م��ل��ي��ون  ج��م��ال��ي  ال���ت���داول الإ وب��ل��غ ح��ج��م 
ن��ف��ذت م��ن خ��الل  ���س��ه��م،  5.0 م��ل��ي��ون  ال��م��ت��داول��ة  ���س��ه��م  الأ

عقداً.  3،134
م�����س  غ�����الق ل��ل�����س��رك��ات ال��م��ت��داول��ة اأ ����س���ع���ار الإ اأ وب��م��ق��ارن��ة 
ال�سابقة،  اإغالقاتها  مع  �سركة   92 عددها  والبالغ  الخمي�س 
 18 و  �سهمها،  اأ �سعار  اأ في  ارتفاعاً  �سركة   39 اأظ��ه��رت  فقد 

�سهمها. اأ �سعار  اأ في  انخفا�ساً  اأظهرت  �سركة 
القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  ف��ق��د  ال��ق��ط��اع��ي،  م�ستوى  ع��ل��ى  م��ا  اأ
القيا�سي  ال��رق��م  وارت��ف��ع   ،%0.84 بن�سبة  ال��خ��دم��ات  ق��ط��اع 
القيا�سي  ال��رق��م  وان��خ��ف�����س   ،%0.22 بن�سبة  ال��م��ال��ي  ق��ط��اع 

.%0.11 بن�سبة  ال�سناعة  قطاع 
م����ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ق��ط��اع��ات ال��ف��رع��ي��ة، ف��ق��د ارت���ف���ع ال��رق��م  اأ
ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ق��ط��اع ال��ت��ب��غ وال�����س��ج��ائ��ر، ال��ط��اق��ة وال��م��ن��اف��ع، 
والن�سائية،  الهند�سية  ال�سناعات  والم�سروبات،  الأغذية 
والجلود  المالب�س  �سناعات  المتنوعة،  المالية  الخدمات 

وال��ن�����س��ي��ج، ال���ع���ق���ارات، ال���ب���ن���وك، ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة، 
 ،%0.42  ،%0.50  ،%0.78  ،%0.92  ،%1.96  ،%4.93 ال��ن��ق��ل 

التوالي. على   %0.05  ،%0.06  ،%0.20  ،%0.38

ف���ي ح��ي��ن ان��خ��ف�����س ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات 
دوي����ة وال�����س��ن��اع��ات  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ال��خ��دم��ات ال��ت��ج��اري��ة، الأ
الخدمات  والتعدينية،  ال�ستخراجية  ال�سناعات  الطبية، 

 ،%0.40  ،%0.52  ،%0.58  ،%1.59 م��ي��ن  ال��ت��اأ ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
التوالي. على   %0.08  ،%0.25

الأكثر ارتفاعا
���س��ع��ار  اأ ك��ث��ر ارت��ف��اع��اً ف��ي  وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��رك��ات ال��خ��م�����س الأ
 ،%5.00 ب��ن�����س��ب��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ول���ى  الأ ردن  الأ ف��ه��ي  ���س��ه��م��ه��ا  اأ
الت���ح���اد  م�������س���ان���ع   ،%4.98 ب��ن�����س��ب��ة  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ب���وت���ا����س 
لتجهيز  ردن��ي��ة  الأ  ،%4.93 بن�سبة  وال�سجائر  التبغ  لنتاج 
4.89%، وم�����س��اك��ن  ب��ن�����س��ب��ة  ال��دواج��ن وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا  وت�����س��وي��ق 
بن�سبة  ال�����س��ن��اع��ي��ة  وال��م�����س��اري��ع  را���س��ي  الأ ل��ت��ط��وي��ر  ردن  الأ

.%4.72

الأكثر انخفا�صا
�سهمها  اأ �سعار  اأ في  انخفا�ساً  كثر  الأ الخم�س  ال�سركات  ما  اأ
ن��وب��ار   ،%4.99 ب��ن�����س��ب��ة  الردن���ي���ة  ال��ف��و���س��ف��ات  م��ن��اج��م  ف��ه��ي 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���زرق���اء   ،%4.95 ب��ن�����س��ب��ة  وال���س��ت��ث��م��ار  ل��ل��ت��ج��ارة 
ن��اب��ي��ب  الأ ل�����س��ن��اع��ة  الردن��ي��ة   ،%4.46 ب��ن�����س��ب��ة  وال���س��ت��ث��م��ار 
ب��ن�����س��ب��ة  الردن���ي���ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  وال��ث��ق��ة   ،%3.77 ب��ن�����س��ب��ة 

.%3.70

وزيرة الصناعة: األردن يعتز باالستثمارات العراقية

التجارة الإلكترونية هي �صريان الحياة لتجار التجزئة في ظل اأزمة كوفيد-19

 900 مليار دوالر زيادة في اإلنفاق عبر اإلنترنت
حول العالم

عمان -بترا

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي��ر  اأك���دت 
يعتز  الأردن  اأن  ع���ل���ي،  م��ه��ا  ال��م��ه��ن��د���س��ة 
ويفخر بال�ستثمارات العراقية القائمة في 
الم�ساهمة  م��ن  مهم  ج��زء  كونها  المملكة، 

القت�سادية في البالد.
وقالت خالل لقاء اقت�سادي نظمه مجل�س 
الأعمال العراقي في عمان اأم�س »عن ُبعد«، 
ال�ستثمارات  اإدام��ة  الأردن حري�س على  اإن 
العراقية وا�ستقطاب المزيد منها ومعالجة 

اية تحديات ومعيقات تواجهها.
�سيتم  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن  التن�سيق  اأن  واأك�����دت 
للتطبيق  ق��اب��ل��ة  م�����س��اري��ع  اإل�����ى  ت��رج��م��ت��ه 
وم����ج����الت ل��ل��ع��م��ل وال��م�����س��ي ق���دم���ا نحو 
ال��م��ب��ادلت  ع��ل��ى  ينعك�س  ب��م��ا  ال��م�����س��ت��ق��ب��ل، 
تتراوح  التي  والعراق  الأردن  بين  التجارية 

حاليا بين 400 و500 مليون دينار.
�ست�سهد  المقبلة  المرحلة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ارت 
اهتماما بزيادة حجم التبادل التجاري بين 
والم�ستوردات،  ال�����س��ادرات  لجهة  البلدين 
ال�ستراتيجية  الم�سروعات  م��ع  ب��ال��ت��وازي 
والتكامل  والنقل  بالطاقة  ���س��واء  الكبرى 
ال�����س��ن��اع��ي وال����زراع����ة وم�������س���روع ال��م��دي��ن��ة 
القت�سادية الردنية العراقية الذي ما زال 

في طور البحث.
واكدت على اهمية ان يقوم القطاع الخا�س 
ف���ي ال��ب��ل��دي��ن وب��خ��ا���س��ة م��ج��ل�����س الع��م��ال 
المتعلقة  الق���ت���راح���ات  ب��ت��ق��دي��م  ال��ع��راق��ي 
ب��اإن�����س��اء ال��م��دي��ن��ة ل��ت��ك��ون م�����س��روع��ا ناجحا 
ي�����س��ت��ق��ط��ب ال����س���ت���ث���م���ارات م���ن ال��ج��ان��ب��ي��ن 
الم�سترك  ال�سناعي  التكامل  ف��ي  وي�سب 

وزيادة المبادلت التجارية.
ال�سعوبات  تعي  الحكومة  ان  ال��ى  وا���س��ارت 
ال��ك��ب��ي��رة ال���ت���ي خ��ل��ف��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ف��ي��رو���س 

كورونا على مختلف القطاعات القت�سادية، 
الوطني  القت�ساد  مجمل  على  وت��اأث��ي��ره��ا 
العام  النمو خالل  بان يكون  و�سط توقعات 
الحالي 8ر1 بالمئة، الى جانب ارتفاع ن�سب 

البطالة.
الحكومة حري�سة على و�سع  اأن  واأو�سحت 
اآث���ار  م��ن  بالتخفيف  للم�ساعدة  اج�����راءات 
على  ال��ث��ان��ي،  عامها  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  الجائحة 
المكانيات  �سمن  القت�سادية،  القطاعات 

المالية المتاحة.
وا������س�����ارت ال�����ى وج������ود ق����ان����ون ال���س��ت��ث��م��ار 
المتعلق  ال���ن���واب  مجل�س  ل���دى  ال��م��ط��روح 
المقدمة  والحوافز  العفاءات  اآلية  بتغيير 

للم�ستثمرين.
واك�����د رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س ال���دك���ت���ور م��اج��د 
ال�����س��اع��دي، ان ال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��راق��ي��ي��ن 
باقون في  تواجههم  التي  ال�سعوبات  ورغم 

التي تجمع  للروابط الخوية  الأردن نظرا 
ال��ذي  وال�ستقرار  الأم���ن  وح��ال��ة  البلدين، 

تعي�سه المملكة.
وا����س���ار ال���ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
العراقيين  الم�ستثمرين  ت��واج��ه  زال���ت  م��ا 
بالأردن، بمقدمتها اجراءات الح�سول على 
وعدم  والقامة،  المملكة  لدخول  تاأ�سيرات 
المتكررة،  وال�سرائب  الت�سريعات  ا�ستقرار 
العادلة  غير  والمناف�سة  الت�سغيل،  وك��ل��ف 
م�ستوردة  ب�سائع  من  ال�سناعية  للمنتجات 

لل�سوق الأردنية.
وط���ال���ب ال���دك���ت���ور ال�������س���اع���دي ب����ان ي��ك��ون 
بالمملكة  الفنادق  هناك فتح جزئي لقطاع 
ي��ت��ن��ا���س��ب وع������دد ال���ع���ام���ل���ي���ن ب��ال��م��ن�����س��اآت 
باعتبارها من القطاعات الكثر ت�سررا من 

جائحة فيرو�س كورونا.
ودع������ا ال����دك����ت����ور ال�������س���اع���دي ال�����ى ت��وق��ي��ع 

بروتوكول بين البلدين ي�سمل تبادل النفط 
وال�سحية  ال��ط��ب��ي��ة  ال��م�����س��ت��ل��زم��ات  م��ق��اب��ل 
ال��ذي  غ���رار  على  بالم�ست�سفيات،  وال��ع��الج 
ان  م��وؤك��دا  ال��ع��راق ولبنان،  بين  وق��ع اخيرا 
ذلك �سي�سهم في تن�سيط مبادلت البلدين 

التجارية.
الأردن  �سناعة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  اك���د  ب����دوره، 
المهند�س فتحي الجغبير، ان الردن يرتبط 
مع العراق بعالقات اأخوية قوية، ما يتطلب 
التحديات  تجاوز  على  العمل  الجميع  من 
التجارية وبخا�سة  التي تواجه مبادلتهما 

المتعلقة بالجمارك وكلف النتاج.
وا�سار الى ان ال�سناعي والم�ستثمر العراقي 
الجميع،  اهتمام من  ب��الأردن مقدر ومحل 
اأم��ام��ه  ال��غ��رف��ة مفتوحة  اب����واب  ان  م��وؤك��دا 
والعمل  اعماله  تواجه  ق�سايا  اية  لمتابعة 
على معالجتها وحلها مع الجهات المعنية.

عمان - الراأي

مليار   900 العالم  حول  الم�ستهلكون  انفق 
الإنترنت  عبر  التجزئة  متاجر  على  دولر 

في عام 2020،
ب��ح�����س��ب ت���ق���ري���ر اأ�����س����درت����ه م��ا���س��ت��رك��ارد 

موؤخًرا حول روؤى النتعا�س.
اإلى  اتجهو  الم�ستهلكون  ان  التقرير  وبين 
م�ستلزماتهم،  م��ع��ظ��م  ل�����س��راء  الإن��ت��رن��ت 
م�ستلزمات  اإل��ى  ال�ستهالكية  المواد  من 
مع  المنزل  ف��ي  بقائهم  نتيجة  الب�ستنة، 

كوفيد-19. وباء  تف�سي 
اإن����ف����اق دولر  واأو�����س����ح ال��ت��ق��ري��ر ان����ه ت���م 
واح�����د ع��ل��ى ال���ت���ج���ارة الإل���ك���ت���رون���ي���ة م��ن 
تجارة  على  اإنفاقها  ج��رى  دولرات   5 ك��ل 
ال��ت��ج��زئ��ة ف���ي ال���ع���ام ال���م���ا����س���ي، م��ق��ارن��ة 
ج��رى  دولرات   7 ك���ل  م���ن  واح����د  ب�����دولر 

اإنفاقها في عام 2019.
الإنترنت  عبر  البيع  على  القدرة  ان  وبين 

���س��ّك��ل��ت ���س��ري��ان ال��ح��ي��اة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ت��ج��ار 
الأخ��رى  وال�سركات  والمطاعم  التجزئة 
التغيرات  مع  �سيما  ل  وال�سغيرة،  الكبيرة 
ال����ت����ي ح����دث����ت ع���ل���ى م�������س���ت���وى الإن�����ف�����اق 

ال�سخ�سي. ال�ستهالكي 
تطور  الن��ت��ع��ا���س«  »روؤى  ت��ق��ري��ر  وي��ت��وق��ع 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��ت��رون��ي��ة« م��ا ب��ي��ن 20% اإل��ى 
الرقمي  العالم  اإلى  التحّول  هذا  30% من 
ن��ت��ي��ج��ة ت���داع���ي���ات ك���وف���ي���د-19 م��ب��ي��ن��ا ان��ه 

العالم. اأنحاء  مختلف  في  �سي�ستمر 
واأ���س��ت��ن��دال��ت��ق��ري��ر اإل����ى ن�����س��اط ال��م��ب��ي��ع��ات 
�سبكة  عبر  الم�سدر  ومجهولة  المجمعة 
م��ا���س��ت��رك��ارد، وت��ح��ل��ي��ل ال��م��ل��ك��ي��ة م��ن قبل 

لالقت�ساد. ما�ستركارد  معهد 
ما�ستركارد  في  القت�ساديين  كبير  وق��ال 
ورئ��ي�����س م��ع��ه��د م��ا���س��ت��رك��ارد ل��الق��ت�����س��اد، 
ب���ري���ك���ل���ي���ن دواي������������ر، ع����ل����ى ال������رغ������م م��ن 
ب���ق���اء ال��م�����س��ت��ه��ل��ك��ي��ن ف���ي م���ن���ازل���ه���م، ف���اإن 
ال��ت��ج��ارة  بف�سل  ت��ت��ح��ّرك  بقيت  اأم��وال��ه��م 

الإلكترونية.
ا�ستمرار  مع  كبيرة  اآث��ار  الأم��ر  لهذا  وكان 
الأولوية  اأعطت  التي  وال�سركات  البلدان 
ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات ال��رق��م��ي��ة ف��ي ج��ن��ي ث��م��ار ه��ذه 

الخطوة.
اأ�سغر  ح��ت��ى  ب��اأن��ه  التحليل  ه���ذا  وي��ك�����س��ف 
ال�������س���رك���ات ���س��ت��ج��ن��ي ال���م���ك���ا����س���ب ع��ن��دم��ا 

الرقمي. العالم  اإلى  تتحول 
واأو����س���ح���ت ال���درا����س���ة اأن�����ه ف���ي ح���ي���ن اأن 
ومت�سًقا،  �ساماًل  يكن  لم  الرقمي  التحول 
والقت�سادية  الجغرافية  الفروقات  ب�سبب 
وال��م��ع��ي�����س��ي��ة، ف����اإن ال��ت��ق��ري��ر ي��ك�����س��ف عن 
في،  تتمثل  �ساملة  رئي�سية  اتجاهات  عدة 
وتلك  البقالة  لمتاجر  الرقمية  المكا�سب 

ثابتة. تبدو  الخ�سومات  تقدم  التي 
الأ�سا�سية،  التجزئة  �سهدت قطاعات  وقال 
اأ�سغر ح�سة رقمية قبل  لديها  كان  والتي 
��ا م���ن اأك���ب���ر ال��م��ك��ا���س��ب مع  الأزم������ة، ب��ع�����سً
الجديد،  ال��واق��ع  م��ع  الم�ستهلكين  تكيف 

ا�ستهالكية  ع���ادات  ظ��ه��ور  وم��ع  ان��ه  مبينا 
الم�ستخدمين  قاعدة  وانخفا�س  جديدة 
في  الطفرة  تبقى  اأن  يتوقع  ال��وب��اء،  قبل 
لمتاجر  بالن�سبة  الإل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 

اإلى %80.  70 البقالة بن�سبة 
و���س��ج��ل��ت ال��ت��ج��ارة الإل��ك��ت��رون��ي��ة ال��دول��ي��ة 
البلدان  وع���دد  المبيعات  حجم  ف��ي  ن��م��ًوا 
ب��ال��ط��ل��ب منها.  ال��م��ت�����س��وق��ون  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
ف��م��ع ت���وف���ر خ���ي���ارات غ��ي��ر م���ح���دودة بين 
على  ال��م�����س��ت��ه��ل��ك��ي��ن  اإن���ف���اق  زاد  اأي���دي���ه���م، 
بين  ت��ت��راوح  بن�سبة  الإلكترونية  التجارة 
اآذار  بين  �سنوي  اأ�سا�س  على   %30 اإل��ى   25

2020 و�سباط 2021.
دول  في  المقيمين  توجه  التقرير  وك�سف 
ال�سعودية  العربية  والمملكة  اإيطاليا  مثل 
اأكثر بن�سبة  اإلكترونية  للت�سوق من متاجر 
م��ب��ا���س��رة  ت��ل��ي��ه��ا  و����س���ط���ي،  ب��م��ع��دل   ،%33
 )%22( المتحدة  والمملكة   )%29( رو�سيا 

والإمارات )%21(.

بحث تنشيط عالقات األردن وسوريا االقتصادية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالميا

مذكرة تعاون بين المدن الصناعية 
ومبادرة مهن من ذهب

عمان - الراأي

ب���ح���ث رئ���ي�������س غ����رف����ة ���س��ن��اع��ة 
ال���م���ه���ن���د����س  والأردن  ع����م����ان 
ف��ت��ح��ي ال��ج��غ��ب��ي��ر، اأم���������س، م��ع 
لدى  ال�سوري  بالأعمال  القائم 
المملكة الوزير المفو�س ع�سام 
ن���ي���ال، ���س��ب��ل ت��ن�����س��ي��ط ع��الق��ات 
ودور  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ب���ل���دي���ن 
بهذا  الخا�س  القطاع  موؤ�س�سات 

الخ�سو�س.
للغرفة،  �سحفي  ب��ي��ان  وح�سب 
�����س����دد ال���م���ه���ن���د����س ال��ج��غ��ب��ي��ر، 

التاريخية  ال��ع��الق��ة  ع��م��ق  ع��ل��ى 
ال�سعبين، موؤكدا  بين  والأخوية 
ال���ت���ح���دي���ات  ت����ذل����ل  ق���وت���ه���ا  اأن 
والعراقيل التي تواجه تعاونهما 

القت�سادي.
ووج�������ه ال���ج���غ���ب���ي���ر م�����ن خ���الل 
ال�����������س�����ف�����ارة ال�����������س�����وري�����ة ل����دى 
ال��م��م��ل��ك��ة دع����وة ل��رئ��ي�����س غ��رف��ة 
ل��زي��ارة  دم�سق  وت��ج��ارة  �سناعة 
عالقة  اإق��ام��ة  لمناق�سة  الأردن 
اق��ت�����س��ادي��ة ت��ك��ام��ل��ي��ة، م���وؤك���دا 
���س��ت��ب��داأ  الأردن  ����س���ن���اع���ة  اأن 
�سناعي  وفد  لزيارة  بالتح�سير 

ل��ل��ع��ا���س��م��ة ال�����س��وري��ة ف���ي ح��ال 
تلبية دعوته.

نيال رغبة بالده  اأب��دى  ب���دوره، 
ب����اإق����ام����ة ع����الق����ة اق���ت�������س���ادي���ة 
المجال  ف��ي  وبخا�سة  تكاملية 
ال�������س���ن���اع���ي، وت��ك��ث��ي��ف ل���ق���اءات 
رج����ال الأع����م����ال ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سقيقين.
ال�������س���ادرات  اإج���م���ال���ي  اأن  ي��ذك��ر 
الأردنية الكلية اإلى �سوريا بلغت 
خ���الل ال��ع��ام ال��م��ا���س��ي ن��ح��و 64 
مليون   44 مقابل  دولر،  مليون 

دولر م�ستوردات.

وا�صنطن - بترا

ارت�������ف�������ع ال�������ذه�������ب ب����ال���������س����وق 
الأم��ي��رك��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة، اأم�����س، 
ل���ي�������س���ت���اأن���ف م���ك���ا����س���ب���ه ال���ت���ي 
ف��ي  الأول،  اأم�����������س  ت����وق����ف����ت 
اأخ��رى  م��رة  ل��ل��ت��داول  طريقها 
ل��الأون�����س��ة.  دولر   1،750 ف��وق 
�����س����ت����ري����ت  وول  وب�����ح�����������س�����ب 
بف�سل  الرتفاع  جاء  جورنال، 
الخزانة  �سندات  ع��ائ��د  ه��ب��وط 
الأم���ي���رك���ي���ة ط���وي���ل���ة الأج������ل، 
اقت�سادية  بيانات  �سدور  قبيل 

المتحدة. الوليات  في  هامة 
الذهب  معدن  اأ�سعار  وارتفعت 
اإل�����ى  ب���ال���م���ئ���ة   0.75 ب���ن�������س���ب���ة 
م�ستوى  من  دولر،   1،749.15
اف��ت��ت��اح ت��ع��ام��الت ال���ي���وم ع��ن��د 
1،736.20 دولر، و�سجلت اأدنى 
1،734.18 دولر. م�ستوى عند 

ك���م���ا ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط 
العالمية،  الأميركية  بال�سوق 
لليوم  مكا�سبها  لتوا�سل  اأم�س، 
م�سجلة  ال��ت��وال��ي،  على  ال��راب��ع 
اأع�����ل�����ى م�������س���ت���وى ف�����ي ����س���ه���ر، 

جورنال. �ستريت  وول  بح�سب 

وارت������ف������ع ال�����خ�����ام الأم����ي����رك����ي 
اإل������ى  ب����ال����م����ئ����ة   1.0 ب���ن�������س���ب���ة 
الأع��ل��ى  دولر   63.45 م�ستوى 
م��ن  ال���م���ا����س���ي،  اآذار   18 م��ن��ذ 
 62.82 عند  الف��ت��ت��اح  م�ستوى 
م�ستوى  اأدن����ى  و���س��ج��ل  دولر، 

عند 62.56 دولر.
 0.9 بن�سبة  ب��رن��ت  خ��ام  و�سعد 
 66.92 م�����س��ت��وى  اإل����ى  ب��ال��م��ئ��ة 
منذ  الأع��ل��ى  ل��ل��ب��رم��ي��ل  دولر، 
الفتتاح  م�ستوى  من  اآذار،   18
عند 66.31 دولر، و�سجل اأدنى 

65.98 دولر. م�ستوى عند 

عمان - بترا

ال�سناعية  المدن  �سركة  وقعت 
تفاهم  اأم�����س، مذكرة  الأردن��ي��ة، 
م����ع م����ب����ادرة م���ه���ن م����ن ذه����ب، 
ال��م��ن��ب��ث��ق��ة ع���ن ���س��رك��ة الأوائ�����ل 
للتدريب والتعليم الإلكتروني.

ووقع المذكرة، مدير عام �سركة 
الأردنية عمر  ال�سناعية  المدن 
جويعد، وموؤ�س�س »مبادرة مهن 
ال��م��ه��ن��د���س محمد  م���ن ذه����ب« 
رئ��ي�����س هيئة  ب��ح�����س��ور  غ�����زال، 
ال���س��ت��ث��م��ار ب��ال��وك��ال��ة ف��ري��دون 

حرتوقة.
وت���ه���دف ال���م���ذك���رة ال���ت���ي ج��ات 

ب����رع����اي����ة ه���ي���ئ���ة ال����س���ت���ث���م���ار، 
العنا�سر  ت���دري���ب  ���س��م��ان  اإل����ى 
المجتمع  اأب���ن���اء  م��ن  ال��ب�����س��ري��ة 
ال���م���ح���ل���ي ال���م���ح���ي���ط ب���ال���م���دن 
المنت�سرة  الأردن��ي��ة  ال�سناعية 
ف��������ي م����خ����ت����ل����ف م����ح����اف����ظ����ات 
ال��م��م��ل��ك��ة، وت���اأه���ي���ل م��ه��ارات��ه��م 
ب���م���ا ي��ن�����س��ج��م م����ع اح��ت��ي��اج��ات 
ال��م�����س��ان��ع ب���ه���دف ت�����س��غ��ي��ل��ه��م، 
القت�سادية  التنمية  وتحقيق 
واإن�ساء  المطلوبة  والجتماعية 
م��ح��ط��ات ال���ت���دري���ب ال���الزم���ة، 
وت�سغيل  تطوير  اإل��ى  بالإ�سافة 
الت�سبيك  ت�سمن  تقنية  من�سة 
ب���ي���ن م�������زودي ال����خ����دم����ات م��ن 

المتخ�س�سة  المهارات  اأ�سحاب 
وال���م���وؤه���ل���ة وب���ي���ن ال��م��ن�����س��اآت 

ال�سناعية.
وقال حرتوقة، اإن الهيئة ت�سعى 
التطوير،  �سركات  دور  لتعزيز 
في دعم الم�ستثمرين واأ�سحاب 

الم�سانع والرياديين
واأكد حر�س الهيئة على تفعيل 
وت���ع���زي���ز م��ف��ه��وم ال��م�����س��وؤول��ي��ة 
المجتمعة لل�سركات والم�ساريع 
تدريب  خالل  من  ال�ستثمارية 
وت�����س��غ��ي��ل ال�������س���ب���اب الأردن��������ي، 
وت���وف���ي���ر ف���ر����س ال��ع��م��ل ل��رف��ع 
م������ع������دلت ال����ن����م����و، وت���ح���ق���ي���ق 

الم�ستدامة. التنمية 
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4500 �أ�سير فل�سطيني في �سجون �الحتالل بينهم 41 �مر�أة و140 طفاًل

منظمة التعاون اإلسالمي تدين االعتداءات اإلسرائيلية
على المسجد األقصى

الهند تسّجل 200 ألف إصابة جديدة بكورونا خالل 24 ساعة

�لقد�س �لمحتلة - كامل �إبر�هيم و�لوكاالت

اأفــــــادت دائـــــرة الأوقـــــــاف الإ�ـــســـامـــيـــة فـــي الــقــد�ــس 
المتطرف  يتقدمهم  م�ستوطًنا   18٥ بــاأن  المحتلة 
»غــلــيــك« اقــتــحــمــوا الــمــ�ــســجــد الأقــ�ــســى الــمــبــارك، 

ونفذوا جولت ا�ستفزازية في باحاته.
القتحام،  خال  تلقوا  الم�ستوطنين  اأن  واأو�سحت 
طقو�ًسا  واأدوا  الــمــزعــوم،  »الــهــيــكــل«  عــن  �ــســروحــات 
وخــا�ــســة  الأقــ�ــســى،  الم�سجد  �ــســحــن  فــي  تــلــمــوديــة 
فـــي مــنــطــقــة بـــاب الــرحــمــة، بــحــرا�ــســة مـــن �ــســرطــة 

الحتال.
ووا�ــســلــت �ــســرطــة الحـــتـــال فــر�ــس قــيــودهــا على 
والــداخــل  القد�س  مــن  الــوافــديــن  الم�سلين  دخــول 
ــيــن، لــلــمــ�ــســجــد الأقـــ�ـــســـى،  الــفــلــ�ــســطــيــنــي الــمــحــتــل

الخارجية. بواباته  واحتجزت هوياتهم عند 
الحتال  قوات  �سعدت  رم�سان،  �سهر  بداية  ومنذ 
والم�سلين،  الأق�سى  الم�سجد  على  اعتداءاتها  من 
ومـــنـــعـــت اإدخــــــــال وجــــبــــات الإفـــــطـــــار لــلــ�ــســائــمــيــن 

باحاته. في  المتواجدين 
الثاثاء،  م�ساء  اقتحمت  الحتال  �سرطة  وكانت 
الأق�سى،  اأبـــواب  اأحــد  الأ�ــســبــاط،  بــاب  مئذنة  �سطح 
ومــنــعــت مــواطــنــيــن �ــســائــمــيــن مــن الإفـــطـــار قــربــه، 
عدد  في  ال�سوت  مكبرات  عن  الكهرباء  قطعت  كما 
و�ساتي  الآذان  �سوت  لخف�س  الم�سجد  ماآذن  من 

والتراويح. الع�ساء 
اإقدام  الإ�سامي  التعاون  منظمة  دانت  جهتها  من 
الم�سجد  اقتحام  على  الإ�سرائيلي  الحتال  قوات 
الأقـــ�ـــســـى الـــمـــبـــارك، والعــــتــــداء عــلــى الــمــ�ــســلــيــن 
اأبــوابــه  بع�س  وتحطيم  بــاحــاتــه،  فــي  الــمــتــواجــديــن 

وتعطيل رفع الأذان عبر مكبرات ال�سوت فيه.
وقـــال اتــحــاد وكــــالت اأنـــبـــاء دول مــنــظــمــة الــتــعــاون 
هــذا  تعتبر  المنظمة  اإن  امــ�ــس  )يــونــا(  ال�ــســامــي 
المقد�سات  حرمة  على  اعــتــداًء  الخطير  الت�سعيد 
حقوق  لمواثيق  انتهاكاً  ي�سكل  مــا  الــعــبــادة  وحــريــة 
المتحدة  الأمم  واتفاقيات جنيف وقرارات  الإن�سان 
الإ�ــســامــي  الــتــعــاون  منظمة  وحــّمــلــت  الــ�ــســلــة  ذات 
عن  الكاملة  الم�سوؤولية  الحــتــال،  قــوة  اإ�سرائيل، 
ال�ستفزازية  العتداءات  هذه  مثل  ا�ستمرار  تبعات 
المجتمع  نــفــ�ــســه،  الــوقــت  فــي  داعــيــة  والــخــطــيــرة، 
الـــدولـــي اإلــــى الــتــحــرك الــفــاعــل مـــن اأجــــل تــوفــيــر 
المقد�سة،  والأماكن  الفل�سطيني  لل�سعب  الحماية 
وو�ــســع حــد لــهــذه النــتــهــاكــات الإ�ــســرائــيــلــيــة الــتــي 
تغذي العنف والتوتر والكراهية، ول توفر الأجواء 
الــمــنــا�ــســبــة لــلــ�ــســام الـــعـــادل الــقــائــم عــلــى الــمــبــادرة 
ذات  الأمــمــيــة  والـــقـــرارات  الــدولــتــيــن  العربية وحــل 

ال�سلة.

وفي ال�سياق قالت موؤ�س�سات الأ�سرى الفل�سطينيين، 
�سجون  في  يقبعون  فل�سطيني  اأ�سير   4٥00 اإن  ام�س 
ــيــرة، و140  اأ�ــس  41 بــيــنــهــم  الحـــتـــال الإ�ــســرائــيــلــي، 

طفا، تقل اأعمارهم عن 18 عاما.
الــ�ــســجــون  اإدارة  اأن  الأ�ــــســــرى  مــوؤ�ــســ�ــســات  وبــيــنــت 
و�سيا�ستها  انتهاكاتها  بتعميق  تتعمد  الإ�سرائيلية 
الــتــنــكــيــلــيــة الــمــمــنــهــجــة بــحــقــهــم، عــبــر بــنــيــة العنف 

كافة،  و�سيا�ساتها  اأدواتــهــا  تفا�سيل  فــي  المتمثلة 
فاعليته  الفل�سطيني  الأ�ــســيــر  �سلب  اإلــى  والــهــادفــة 

وحقوقه.
ـــوؤون الأ�ـــســـرى  واأو�ـــســـحـــت الــمــوؤ�ــســ�ــســات )هــيــئــة �ـــس
والـــمـــحـــرريـــن الــفــلــ�ــســطــيــنــيــيــن، ونـــــــادي الأ�ـــســـيـــر 
الفل�سطيني، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق 
حلوة–القد�س(،  وادي  ومركز  »حــريــات«،  المدنية 

ــــرى فــي  ــــس فـــي تـــقـــريـــر تــ�ــســمــن مــعــطــيــات عـــن الأ�
�سجون الحتال وما يواجهونه من اإهمال متعمد، 
ال�سبت  يــوم  يــ�ــســادف  الــذي  الأ�ــســيــر،  يــوم  لمنا�سبة 
الــمــقــبــل، الــمــوافــق الـــــ17 مــن نــيــ�ــســان مــن كــل عــام. 
الإ�ــســرائــيــلــي �سعد من  اأن الحــتــال  اإلـــى  ــارت  واأ�ــس
للتنكيل  جــديــدة  اأداة  اإلــى  الــوبــاء  وحــول  انتهاكاته 

الفل�سطينيين. بالأ�سرى 

لت�سبح  البرازيل  الهند  تجاوزت  الأ�سبوع،  وهــذا 
البلد الثاني في عدد الإ�سابات بكوفيد-19. وقد 
األقى الخبراء باللوم على التهاون اإزاء الفيرو�س 

والإحباط من زيادة عدد الإ�سابات.
وبعدما تخلت عن حذرها مع تنظيم مهرجانات 
ديــنــيــة جــمــاعــيــة وتــجــمــعــات �ــســيــا�ــســيــة والــ�ــســمــاح 
ت�سهد  كريكيت،  مباريات  بح�سور  للم�ساهدين 
الهند موجة جديدة من الوباء بت�سجيلها حوالى 

مليوني اإ�سابة جديدة هذا ال�سهر.
وتحاول الحكومة المركزية تجنب فر�س اإغاق 
ثـــان بــعــد النــكــمــا�ــس القــتــ�ــســادي الــــذي �سببه 
اإلى بوؤ�س على نطاق  اأدى  الإغــاق الول والــذي 

وا�سع في الباد.
لــكــن الـــعـــديـــد مـــن الــــوليــــات تــ�ــســدد الــتــدابــيــر 
وعا�سمتها  مــاهــارا�ــســتــرا  خ�سو�سا  التقييدية، 
اأكثر  قــيــودا  الأ�ــســبــوع  هــذا  فر�ست  التي  بومباي 
مليون   12٥ عددهم  البالغ  �سكانها  على  �سرامة 

ن�سمة.
ومن بين 7،٥ مايين �سخ�س تم تطعيمهم بلقاح 
المتحدة،  الــوليــات  في  جون�سون  اأنــد  جون�سون 
اأ�ــســيــبــت �ــســبــع نــ�ــســاء تــوفــيــت اإحـــداهـــن، بــحــالت 
�سديدة من تجلط دموي، ما دفع لجنة الخبراء 
الــمــكــلــفــة مـــن الـــمـــراكـــز الأمـــيـــركـــيـــة لــمــكــافــحــة 
اإلــى  الأمـــرا�ـــس والــوقــايــة منها )�ــســي دي �ــســي( 
العتقاد اأنها تحتاج اإلى مزيد من الوقت لدرا�سة 

رابط محتمل.
ولـــم يــحــّدد مــوعــد الجــتــمــاع الــمــقــبــل، لــكــن من 
الع�سرة  اإلى  ال�سبعة  الأيــام  اأن يعقد في  المتوقع 

المقبلة.
اأريــد  »ل  الخبراء  لجنة  رئي�سة  بيل  بيث  وقالت 
ـــاأن هــنــاك عيبا جــوهــريــا في  ب اأن يــتــم العــتــقــاد 
اأكون قادرة على فهم  اأن  اأريد  هذا اللقاح. لكنني 
القرار الذي اتخذته والدفاع عنه بناء على كمية 

معقولة من البيانات«.
واأعلنت �سركة جون�سون اأند جون�سون الأميركية 
ت�سّلم ٥٥ مليون جرعة  اأن  المقرر  التي كان من 
العام،  مــن  الثاني  الــربــع  فــي  الأوروبــــي  لاتحاد 
الذي يعطى بجرعة  لقاحها  ن�سر«  »�ستوؤخر  اأنها 
واحــــدة بــعــد اإبــاغــهــا بــحــدوث حــــالت التجلط 

الدموي.
وتــدر�ــس وكــالــة الأدويــــة الأوروبــيــة راهــنــا حــالت 
ومن  اللقاح  هــذا  عن  الناجمة  الدموي  التجلط 

المتوقع اأن ت�سدر راأيها ال�سبوع المقبل ب�ساأنه.
ا�ستخدام  تعليق  بلجيكا  قــررت  ذلــك،  في غ�سون 
هذا اللقاح على غرار جنوب اإفريقيا، و�ستحتفظ 
اأعمارهم عن  تزيد  الذين  به فرن�سا لاأ�سخا�س 

٥٥ عاما.
�سهد  جون�سون،  اأنــد  جون�سون  انتكا�سة  ومقابل 
لـــقـــاح فــايــزر/بــايــونــتــيــك تــ�ــســارعــا فـــي عــمــلــيــات 
الت�سليم، اإذ �سيتم ت�سليم حوالى ٥0 مليون جرعة 

منه كانت مــقــررة للربع الأخــيــر مــن الــعــام بــدءا 
 2٥0 اإلـــى  الــجــرعــات  اإجــمــالــي  لي�سل  ني�سان  مــن 
مليونا في الربع الثاني، وفق ما قالت المفو�سية 

الأوروبية الأربعاء.
ـــيـــة  كـــذلـــك، اأعــلــنــت رئــيــ�ــســة الــمــفــو�ــســيــة الأوروب
اأور�ــســول فــون ديــر ليين بــدء مفاو�سات ر�سمية 
مع التحالف لطلب 1،8 مليار جرعة اإ�سافية من 
لقاحات »الجيل الثاني« التي تهدف اإلى محاربة 
فيرو�س  من  والم�ستقبلية  الحالية  المتحورات 

كورونا.
ووفــقــا لــهــا، تــلــقــت الــــدول الأعــ�ــســاء حــتــى الآن 
حوالى 126 مليون جرعة من كل اللقاحات، وتم 
اأكــثــر مــن 27  اإعــطــاء 100 مليون منها، مــا يمثل 
مليون �سخ�س تم تطعيمهم بالكامل في التحاد 

الأوروبي بعد تلقي الجرعتين.
اأ�سترازينيكا في معظم  لقاح  ا�ستخدام  تقييد  تم 
دول التحاد الأوروبــي ب�سبب حالت تجلط الدم 
توقفها  الأربــعــاء  الــدنــمــارك  واأعلنت  المحتملة، 
عن ا�ستخدامه ب�سكل نهائي. وعلى عك�سها، اأكدت 
بــالــلــقــاح الأخــيــر الــذي  فرن�سا مــجــددا »ثــقــتــهــا« 

ينتجه المختبر النكليزي ال�سويدي.
ــتــخــدم الـــلـــقـــاحـــان الــتــقــنــيــة نــفــ�ــســهــا وهـــي  ويــ�ــس

الفيرو�س الغداني.
اأ�سترازينيكا قررت  ومن اجل ترميم الثقة بلقاح 
كل  لتلقيح  ا�ــســتــخــدامــه  الــقــبــر�ــســيــة  الــحــكــومــة 

الوزراء.
جرعة  على  ح�سل  الــذي  الرو�سي  الرئي�س  ودعــا 
ثانية من لقاح من دون اأن يحدد نوعه، الجميع 

اإلى »اأن يحذوا حذوه«.
وباء  لمكافحة  الرئي�س  ال�ساح  التطعيم  ويبقى 
اأكــثــر مــن مليونين  اأ�سفر عــن  الـــذي  كــوفــيــد-19 
لتعداد  وفـــق  الــعــالــم  فــي  وفـــاة  و387  األــفــا  و961 
من  ح�سائل  اإلــى  ا�ستنادا  بر�س  فران�س  لوكالة 

ال�سلطات ال�سحية.
وتــعــتــبــر حــمــلــة الــتــلــقــيــح فــي التـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــن مئة مليون جــرعــة، من  اأكــثــر  اعطيت  حيث 
جــدا  متخلفة  لكنها  الــعــالــم  فــي  تــقــدمــا  الأكــثــر 
وبريطانيا  اإ�سرائيل  في  الم�سجل  الم�ستوى  عن 

والوليات المتحدة.
وما زالت التفاوتات الكبيرة قائمة في كل اأنحاء 
وجــود  مــع  التح�سين،  حمات  حيث  مــن  العالم 

قوارير اللقاح في ظروف بائ�سة.
فقد انتهت �ساحية اأكثر من 16 األف جرعة من 
و�سولها  بعد  رميها،  و�سيتم  مــاوي  فــي  اللقاح 
اإلى هذا البلد الفقير ال�سغير في جنوب اإفريقيا 
قــبــل ثــاثــة اأ�ــســابــيــع، كــمــا �ــســرح وزيـــر ال�سحة. 
وقال �سارل موان�سامبو اإنه من بين هذه الدفعة 
الــمــكــونــة مــن 102 األـــف جــرعــة اأر�ــســلــهــا التــحــاد 
لم  جـــرعـــة   16400 حـــوالـــى  هـــنـــاك  الإفــــريــــقــــي، 

ت�ستخدم وانتهت �ساحيتها.

�لقد�س �لمحتلة - �أ ف ب

اأو غير مبا�سرة  اإ�سرائيل واإيران مبا�سرة  منذ �سنوات، تتواجه 
التوترات  امتدت  الأخيرة  الأ�سهر  في  لكن  و�سوريا  لبنان  في 
عمليات  مــن  غام�سة  �سل�سلة  مــع  الــبــحــر  اإلـــى  الــبــلــديــن  بــيــن 

التخريب والهجمات التي ا�ستهدفت �سفنا من الجانبين.
وتخو�س اإ�سرائيل واإيران منذ زمن »حربا بالوكالة« في ال�سرق 
اإيــران مع الجي�س  اإذ يتقاتل حزب اهلل المدعوم من  الأو�سط. 
الإ�سرائيلي، بينما تتعر�س »مجموعات موالية لإيران« بانتظام 

ل�سربات اإ�سرائيلية في �سوريا.
اإلـــى مــجــال التج�س�س والأمـــن  ــا  اأيــ�ــسً وانــتــقــلــت هـــذه الــحــرب 
ال�سيبراني. فقد قام جهاز المو�ساد الإ�سرائيلي )ال�ستخبارات 
الخارجية( ب"عملية عام 2018 تمكن خالها من ال�ستح�سال 
على ٥٥000 �سفحة من الوثائق من الأر�سيف النووي الإيراني 
هارفرد  جامعة  فــي  باحثين  ت�سّرف  فــي  منها  اأجـــزاء  ُو�سعت 
الأميركية. واتهمت اإيران اإ�سرائيل على الأثر بتنفيذ هجمات 

اإلكترونية على من�ساآت ا�ستراتيجية.
الإيــرانــي  القد�س  فيلق  رئي�س  المتحدة  الــوليــات  اغتالت  ثم 
الـــعـــراق. وا�ــســُتــهــدفــت  الــنــافــذ قــا�ــســم �سليماني فــي  الــجــنــرال 
المياه. في نهاية  �سيبراني طال نظام توزيع  اإ�سرائيل بهجوم 
في  زاده  فخري  مح�سن  الإيــرانــي  الــنــووي  العالم  قتل   ،2020

طهران، واتهمت اإيران المو�ساد الإ�سرائيلي بتنفيذ العملية.
وتقول المحللة �سيما �ساين من معهد درا�سات الأمن القومي 
»اإنها  اأبيب خال نقا�س مع �سحافيين عبر الإنترنت،  في تل 
اأن يحّدد  واأحــداث م�سادة، ويمكن لكل طرف  اأحــداث  �سل�سلة 
بداأت  اأنها  البع�س  يقول  قد  مختلف.  ب�سكل  انطاقها  نقطة 
في كانون الثاني 201٥ مع ا�ستح�سال المو�ساد الإ�سرائيلي على 
مخطوطات الأر�سيف، بينما يعتبر اآخرون اأنها بداأت مع اغتيال 
بالم�سالة  مرتبطة  الأحــــداث  هــذه  كــل  لكن   ،)...( �سليماني 
اإ�سرائيل  و�سعي  �سوريا  التمركز في  اإيران  النووية، وبمحاولة 

الى منعها من ذلك«.
ــا الــحــرب  وتــ�ــســيــف »فـــي الأ�ــســبــوعــيــن الأخــيــريــن، راأيـــنـــا اأيــ�ــسً
لمدة  �سرية  بقيت  اأن  بعد  العلن  الــى  تخرح  بينهما  البحرية 
بين  ت�سعيدية  عملية  في  اإننا  القول  »يمكن  وتتابع  عامين«. 

اإيران واإ�سرائيل«.
واأعلنت اإيران في 2019 اأن ثاثا من ناقاتها تعر�ست لهجمات 
في البحر الأحمر. في هذا الوقت، تتهم اإ�سرائيل اإيران بالقيام 
كما  حلفائها.  اإلــى  اأحيانا(  البحر  )فــي  اأ�سلحة  نقل  بعمليات 
العقوبات  على  التحايل  على  طهران  قــدرة  من  بالحد  ترغب 

الأميركية لبيع نفطها وبالتالي ملء خزائنها.
لكن في 2٥ �سباط، تغيرت الأمــور، اإذ تعر�ست �سفينة ال�سحن 
وُوجهت  البحر،  في  لهجوم  راي  هيليو�س  في  اإم  الإ�سرائيلية 

اأ�سابع التهام الى اإيران.
�سوريا،  بالقرب من  كورد  �سهر  الإيرانية  ال�سفينة  اأ�سيبت  ثم 
بحر  فــي  لـــوري  الإ�سرائيلية  الــحــاويــات  �سفينة  اإ�ــســابــة  تلتها 
العرب، ثم �سفينة ال�سحن الإيرانية �سفيز في البحر الأحمر. 
واأفادت م�سادر مختلفة الثاثاء عن اإ�سابة �سفينة هايبريون 
راي الإ�سرائيلية بالقرب من �ساحل الإمارات، من دون تفا�سيل 

اإ�سافية.

�لبحر ميد�ن �ملو�جهة
بني �إير�ن و�إ�سر�ئيل

و��سنطن - �أ ف ب

القوات  بــدء خــروج  الأربــعــاء عن  اأعلن  الــذي  بايدن  يريد جو 
معار�س  اأنـــه  على  نف�سه  تقديم  اأفغان�ستان،  مــن  الأمــيــركــيــة 
هاج�س  ب�سبب  وكذلك  لها«،  نهاية  ل  التي  اأميركا  لـ"حروب 
ت�سويته المثير للجدل لم�سلحة التدخل في العراق في 2003 

الذي ياحقه.
 78 العمر  من  البالغ  الحالي  المتحدة  الــوليــات  رئي�س  وعبر 
رئي�سا  كــان  عندما  موافقته  على  ندمه  عــن  عــدة  مــرات  عاما 
التي تتمتع بنفوذ كبير في مجل�س  ال�سوؤون الخارجية  للجنة 
ال�سيوخ، على غزو العراق في اإطار »الحرب على الإرهاب« في 

عهد الجمهوري جورج دبليو بو�س.
الت�سويت الذي جرى قبل ع�سرين عاما و�سمة  وما زال هذا 
انتقده  المناظرات  كل  وفي  الطويلة.  ال�سيا�سية  م�سيرته  في 
النتخابات  فــي  الرئي�سي  مناف�سه  كــان  الــذي  �ساندرز  بيرني 
التمهيدية الديموقراطية لنتخابات ت�سرين الثاني على هذا 

الخيار، على الهواء مبا�سرة على �سا�سة التلفزيون.
في كل مرة، بدا ال�سيا�سي ال�سبعيني نادما. فقد اعترف مثا 
في تموز 2019 باأنه »ارتكبت خطاأ في الحكم«. لكن العتراف 
بــايــدن الم�سطربة  يـــزال جــزئــيــا، ويك�سف عــن عــاقــة جــو  ل 

بالحروب في باده.
في  اأخطاأ  اإنه  خ�سو�سا  النافذ  الديموقراطي  ال�سيا�سي  وقال 
اأنه  اأكد له  تلك الفترة بو�سع »ثقته« في الرئي�س بو�س الذي 
�سغط  لممار�سة  القوة  با�ستخدام  الإذن  الكونغر�س  من  طلب 
دبلوما�سي على نظام �سدام ح�سين. عندما جرى الهجوم في 

اآذار 2003، قال بايدن »عبرت عن معار�ستي«.
لكن الوقائع عك�س ذلك. ف�سيف 2003 وبعد اأ�سهر من اندلع 
الأعمال العدائية كان ال�سناتور بايدن ل يزال يدافع بقوة عن 
ت�سويته الأول و�سرورة »طرد �سدام من ال�سلطة«. ولم يغير 
راأيــه اإل لحقا في مواجهة النــزلق الأميركي ثم دافــع بقوة 
ب�سفته نائب الرئي�س باراك اأوباما عن الن�سحاب من العراق 

الذي انتهى في 2011.
وقال مدافعا خال الحملة الرئا�سية »كنت م�سوؤوًل عن �سحب 

1٥0 األف جندي من العراق–وكان ابني اأحدهم«.
لكن في هذه الحالة، يعتبر معظم المراقبين اأن رحيل القوات 
الــذي غــرق في  الــعــراق  اآخــر فــي  الأميركية يعد خطاأ فــادحــا 
تدخل  اإلــى  اأدى  ما  داع�س  قبل  من  تدريجيا  وق�سمه  فو�سى 

دولي جديد بقيادة اأميركية في 2014.
في الواقع لم يبرهن بايدن عن مواقف متجان�سة في الأمور 

الع�سكرية.
وقد �سوت �سد حرب الخليج الأولى في 1991 والتي تعتبر الآن 

في اأغلب الأحيان ناجحة.
فـــي الــمــقــابــل، كـــان بـــايـــدن مـــوؤيـــدا فـــي الــبــدايــة لــلــتــدخــل في 
باكملها  الأميركية  ال�سيا�سية  الطبقة  غــرار  على  اأفغان�ستان 
تقريبا التي روعتها اعتداءات 11 اأيلول 2001، ثم تبنى اأخيرا 
موقف الراأي العام الأميركي الذي ي�سعر بال�ساأم من العمليات 

الخارجية التي ل تنتهي والمكلفة والدامية.
في  العراق  اإلــى  بايدن  بو  الأكبر  ابنه  اإر�سال  �ساهم  وبالتاأكيد 
2008، حين كان يخو�س حملة للبيت البي�س الى جانب باراك 

اوباما، في هذا التحول.
واأ�سبح نائبا للرئي�س ب�سفة والد ع�سكري م�سارك في الحرب 
دافــع على مدى  العائات،  اآلف  وتما�سيا مع مواقف  انــذاك. 
الأمــر  يتعلق  حين  ال�سديد  الــحــذر  تــوخــي  عــن  اأعـــوام  ثمانية 

بار�سال قوات الى الخارج.

بايدن.. عالقة م�سطربة بحروب 
�أمريكا يف �خلارج

مروحيات �إ�سر�ئيلية تحلق فوق قبة �ل�سخرة و�لبلدة �لقديمة )� ف ب(

�لقد�س �لمحتلة - كامل �إبر�هيم

ولــقــاءات  بــمــ�ــســيــرات  الفل�سطينيين  الف  �ــســارك 
وفــعــالــيــات، فــي قـــرى مــهــجــرة مــن بــيــن ٥31 قرية 
فــلــ�ــســطــيــنــيــة تــــم تـــدمـــيـــرهـــا عـــلـــى يــــد الــعــ�ــســابــات 
ال�سهيونية في نكبة عام 1948 من بين هذه القرى–

و�سفورية  الزينات  واأم  ومعلول  وحطين  الدامون 
والب�سة واللجون، ورفعوا العلم الفل�سطيني و�سط 
اأن  موؤكدين  الفل�سطيني،  الوطني  الن�سيد  اإ�سماع 

»يوم ا�ستقالهم يوم نكبتنا«.

الــدامــون  قــريــة  فــي  ال�سنوية  الم�سيرة  وانــطــلــقــت 
الــمــهــجــرة، اأمـــ�ـــس، وبــمــ�ــســاركــة الــمــئــات مــن اأهــالــي 
في  الماء  عين  جانب  الم�ساركون  تجمع  الــدامــون 
للقرية. ال�سرقي  الحي  باتجاه  �ساروا  ثم  الدامون 
منذ  المهجرون،  اأطلقه  الــذي  الن�ساط  هــذا  وجــاء 
الــذي  الــعــودة  تحقيق  م�سروع  �سمن  �سنوات،  عــدة 
العهد  لتجديد  المهجرون من قراهم،  اإليه  ي�سعى 

والأمل بالعودة اإلى بلداتهم.
ونــظــم الـــمـــبـــادرون فــعــالــيــات مــع اأعــــام و�ــســعــارات 
الــعــودة وزوايـــا مــطــرزات فل�سطينية وفــقــرات فنية 

الفعاليات  مــن  وغيرها  للدبكة،  وعــر�ــس  وثقافية 
الهادفة.

وا�ستعادت حطين، اأم�س الحياة في �ساحة م�سجدها 
اأهلها«  ت�ستعيد  »مبادرة حطين  التاريخي، وتمكنت 
اأبناء  من  الأول  للرعيل  ال�سور  ع�سرات  جمع  من 
الم�سجد،  الــنــكــبــة وتــعــلــيــق �ــســورهــم عــلــى جــــدران 
وذلك �سمن ن�ساطات »يوم ا�ستقالهم يوم نكبتنا«.
م�سيرة  في  الفل�سطينيين  من  المئات  �سارك  كما 
لدعوة  تلبية  المهجرة  اللجون  قرية  اإلــى  الــعــودة 

الحراك الفحماوي الموحد.

االف الفلسطينيين يشاركون بمسيرات العودة

ت�ساعف عدد �إ�سابات كورونا في �لهند )� ف ب(

بروك�سل - �أ ف ب

�سجلت �لهند 200 �ألف �إ�سابة جديدة 
بكوفيد-19 خالل �ل�ساعات �ل24 �لما�سية 
وفقا لبيانات ر�سمية �سادرة �م�س فيما قررت 
�لواليات �لمتحدة تمديد تعليق حملة 
�لتطعيم بلقاح جون�سون �أند جون�سون �لذي 
�سيتم تعوي�س تاأخير ت�سليمه في �أوروبا 
�عتبار� من ني�سان بو�سول جرعات من 
فايزر/بايونتيك.

وفي �لهند، ت�ساعف عدد �الإ�سابات �ليومية 
منذ بد�ية ني�سان. و�سّجلت �لبالد �لتي بلغ 
مجموع �الإ�سابات فيها �أكثر من 14،1 مليونا، 
1038 وفاة خالل 24 �ساعة، لي�سبح مجموع 
�لوفيات 175 �ألف وفقا لبيانات وز�رة 
�ل�سحة.
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الأ�ضبوع الثاني من دوري المحترفين ينطلق اليوم

لـ حصد النقاط
عمان - محمد العيا�ضرة

الثاني،  اأ�سبوعه   2021 المحترفين  دوري  يدخل 
و�سط اأجواء رم�سانية ممتعة لخو�ض مناف�سات 
كرة القدم، مع اأهداف م�ستركة وتطلعات لح�سد 
في  ال���ت���ع���ادلت  �سل�سلة  ب��ع��د  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ن��ق��اط 

الجولة الأولى.
ويقام الأ�سبوع الثاني على مدار الأيام الخم�سة 
القادمة، حيث يبداأ عند العا�سرة والن�سف م�ساء 
اليوم الجمعة بلقاء الجليل و�سباب العقبة على 
�ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مواجهة تحمل 

�سعار »الفوز الأول وت�سجيل الأهداف «.
حيث  ال��ل��ق��اء،  قبل  الفريقين  ظ���روف  وتت�سابه 
ال��وق��ت  ف��ي  ال��ج��زي��رة،  م��ع  �سلباً  الجليل  ت��ع��ادل 
الذي خرج فيه اأي�ساً �سباب العقبة بذات النتيجة 
لقاء  النت�سار في  اأهمية  يوؤكد  الرمثا، ما  اأم��ام 

اليوم، وت�سجيل الهدف الأول في البطولة.
وت�سهد الجولة بذات التوقيت م�ساء ال�سبت على 
والجزيرة،  الأر���ض  اأ�سحاب  لقاء  ال�سلط،  ملعب 
وال����ذي ي��ح��م��ل ف��ي ط��ي��ات��ه ال��ك��ث��ي��ر م��ن الإث����ارة 
اأي�ساً،  الأول  الفوز والهدف  والترقب، بحثاً عن 

على غرار لقاء الجليل و�سباب العقبة!
وك��ان��ت ال��ج��ول��ة الأول����ى ���س��ه��دت ت��ع��ادل ال�سلط 
لقاء  م��ث��ل  ت��م��ام��اً  اأه�����داف،  دون  الأردن  و���س��ب��اب 
الجزيرة والجليل، الأمر الذي ل ي�سمح بالمزيد 
من الأع��ذار في هذه المواجهة، بعد التعثر في 

بداية الدوري.
كما يظهر �سحاب مجدداً م�ساء الأحد اأمام معان، 
محمد،  الأمير  �ستاد  على  مرتقبة  مواجهة  في 
ح�سوره  ت��اأك��ي��د  اإل���ى  الأول  خاللها  م��ن  يتطلع 
ال���ق���وي ب��ع��د ت��ع��ادل��ه ف���ي ال��ج��ول��ى الأول������ى مع 
الفي�سلي 2-2، في الوقت الذي ياأمل فيه الثاني 
وت�سجيل   ،1-0 الح�سين  اأم��ام  خ�سارته  تعوي�ض 

انطالقة قوية.
وعلى ذات الملعب م�ساء الثنين، يرفع الفي�سلي 
�سيفاً  يحل  عندما  ال��ف��وز«،  ع��ن  بديل  »ل  �سعار 

على البقعة في مواجهة كال�سيكية قوية.
ويعد اللقاء الظهور الأولي للبقعة في البطولة، 
بعد تاأجيل مباراته في الجولة الفتتاحية اأمام 
اآ�سيا،  اأب��ط��ال  ب��دوري  حالياً  المن�سغل  ال��وح��دات 
فيما ي�سعى الفي�سلي لنت�ساره الأول بعد اأن عاد 

من تاأخره اأمام �سحاب 0-2 اإلى التعادل.
وت��خ��ت��ت��م ال���ج���ول���ة م�����س��اء ال���ث���الث���اء ب��م��واج��ه��ة 
�ستاد  على  الأردن  �سباب  مع  المت�سدر  الح�سين 
الح�سن في اإربد، فيما تاأجلت مواجهة الوحدات 

والرمثا اإلى نهاية حزيران القادم.
وياأمل الح�سين في موا�سلة انت�ساراته بعد فوزه 
لفرملة  الأردن  �سباب  يتطلع  فيما  م��ع��ان،  على 
اأطماع مناف�سه وح�سد النقاط الثالث، والك�سف 

عن نوايا المناف�سة مبكراً.

�ضباب العقبة نجح في تحقيق نقطة التعادل اأمام الرمثا

الجليل يبحث عن تعزيز ر�ضيده

عمان - الراأي 

اأنهت اإدارة نادي ال�سلط اإجراءات التعاقد مع العب الدولي 
خالل  ال��ق��دم،  لكرة  الأول  الفريق  ليمثل  مر�سي  محمود 

المو�سم الحالي.
م�ساركة  تنتظره  ال��ذي  ال�سلط  ن��ادي  على  مر�سي  وا�ستقر 
تاريخية لأول مرة بكاأ�ض التحاد الآ�سيوي، بعدما اأنهى قبل 

اأيام تجربة احترافية ق�سيرة مع فريق ُعمان الُعماني.
و�سبق لمر�سي وقدم مو�سماً مميزاً مع الجزيرة، و�سي�سكل 
لل�سلط اإ�سافة كبيرة قيا�ساً بما يملكه من خبرات وموؤهالت 

وتحديداً في الجانب الهجومي.

حممود مر�ضي.. جديد ال�ضلط
محمود مر�ضي

المجموعة الرابعة لم تك�ضف اأ�ضرارها بعد

الوحدات.. «الواحد للكلّ.. والكلّ للواحد»
عمان - محمد الطوبل

ال�����س��ط��ر، في  اأول  ال���وح���دات »ن��ق��ط��ة«  و���س��ع 
ال��م��ج��م��وع��ات  ف���ي دور  م�����س��ارك��ت��ه  م�����س��ت��ه��ل 
مع  ال�سلبي  التعادل  بعد  اآ�سيا  اأبطال  لدوري 

ال�سعودي. الن�سر 
باعتباره  الفوز  يحقق  لم  الوحدات  كان  واإذا 
الهدف الأكبر دائماً، اإل اأن نجاحه يكمن في 
الن�سر والخروج بنقطة لها اعتبارات  اإيقاف 
ك��ب��ي��رة ف���ي اأول����ى ال��م��واج��ه��ات، خ��ا���س��ة واأن 
لكل منهما  بهدف  تعادًل  اأي�ساً  وفولذ  ال�سد 
اأ�سرارها  تك�سف  لم  المجموعة  اأن  يعني  ما 
ال�سبت  غٍد  يوم  الثانية  الجولة  بانتظار  بعد 
مع  والن�سر  فولذ  مع  الوحدات  يلعب  حيث 

ال�سد.
ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي ع��ب��داهلل اأب���و زم��ع اأع���رب عن 
ارت���ي���اح���ه ل��ل��ت��ع��ادل ب��ع��د ت��م��ك��ن��ه م���ن اإي��ق��اف 
ه���ج���وم ال��ن�����س��ر »ال�����وح�����دات ب���ط���ل وف���ري���ق 
ه��ج��وم��ي، ون��ج��ح��ن��ا خ���الل اأ���س��ب��وع واح���د اأن 
وهذا  الدفاع  اإلى  الهجوم  من  اأ�سلوبنا  نعدل 

اأمر لم يكن �سهاًل «.
مباراة  وقدم  عالمي  فريق  »الن�سر  واأ�ساف: 
خطورته  م��ن  الحد  م��ن  تمكنا  لكننا  ج��ي��دة، 
ل�سنا  ف��اإن��ن��ا  وال��ح��ق��ي��ق��ة  اأ���س��ل��وب��ن��ا،  ب��ف�����س��ل 
ي��ب��داأ  ل��م  فمو�سمنا  ال��ن�����س��ر،  م��ث��ل  ج��اه��زي��ن 
حتى الآن، بينما اقترب المو�سم على النهاية 

ال�سعودية«. في 
وخ���ت���م ق�����ائ�����اًل: ����س���ن���وا����س���ل ال���ع���م���ل ال���ج���اد 
كل  في  المطروحة  المعطيات  وفق  و�سنلعب 
باأن  التاأكيد  واأعيد  طاقاتنا  و�سنبذل  مباراة 

الكرة تعطي من يعطيها.
ح��دي��ث اأب���و زم���ع ك���ان ل��ه ���س��دى م��ق��اب��ل من 
ال��روم��ان��ي  للن�سر  ال��م��وؤق��ت  ال��ف��ن��ي  ال��م��دي��ر 
����س���وري���ان���ي���و ف����ل����وري����ن، ال������ذي اأك������د ت��ح��م��ل��ه 
في  الكرة  على  »ا�ستخوذنا  كاملة  للم�سوؤولية 
جيد  ب�سكل  ولعبنا  المباراة،  مجريات  اأغلب 
التكتل  اخ���ت���راق  ن�ستطع  ل��م  لكننا  ل��ل��غ��اي��ة، 
حاولنا  ال��وح��دات،  ل��ن��ادي  المنظم  الدفاعي 
ننجح  ولم  الأط��راف  على  كبير  ب�سكل  اللعب 

في ذلك«.
م�سوؤوليتي،  كان  اليوم  الفريق  »اأداء  وتابع: 
لأن��ن��ي ق��ائ��د ال��ف��ري��ق، وب��ال��ت��ال��ي اأن���ا اأت��ح��م��ل 
ك���ام���ل ال���م�������س���وؤول���ي���ة، ل���ك���ن ف����ي ي���وم���ي���ن ل 

الكافية«. الحلول  اإيجاد  ت�ستطيع 

واأت������م ف���ل���وري���ن: »ب���ح���ث���ت ع���ن ت��ف��ع��ي��ل خ��ط 
���س��ام��ي النجعي،  اإدخ����ال  ال��و���س��ط م��ن خ��الل 
وكانت  ال��دف��اع،  بخط  م�ساكل  لدينا  تكن  لم 

الفر�ض«. و�سناعة  الت�سجيل  في  م�ساكلنا 
بما  ي��وؤك��د  زم��ع  اأب��و  وح��دي��ث  فلورين  �سهادة 
�سرب  في  نجح  الوحدات  بان  لل�سك  ليدعو 

واقعيته  بف�سل  ال��ح��ائ��ط  ع��ر���ض  ال��ت��وق��ع��ات 
العالي. ال�ستهتار والن�سباط  وعدم 

في  ك��ث��ي��راً  ال��ك��رة  افتقد  ال��ف��ري��ق  اأن  �سحيح 
ي�����س��ك��ل  ل���م  اأن�����ه  و���س��ح��ي��ح  الأول،  ال��م�����س��ه��د 
خ���ط���ورة ت���ذك���ر ع��ل��ى م���رم���ى ال��ن�����س��ر، ل��ك��ن 
ال��ت��م��رك��ز ال���دف���اع���ي وي��ق��ظ��ة ع��ب��د ال�����س��ت��ار 
الن�سر  بو�سع  كفيلة  كانت  الأداء  وجماعية 
ت��ح��ت ���س��غ��ط ال��ب��ح��ث ع���ن ال���ح���ل���ول ق��ي��ا���س��ا 
يلعب  الن�سر  اأن  وباعتبار  الم�ستوى  بفارق 

على اأر�سه وهو من اأقوى المر�سحين.
التي دخل  الت�سكيلة  اإن  لي�ض هذا فح�سب بل 
المفاجاأة،  بمثابة  المباراة كانت  اأبو زمع  بها 
وتعوي�ض  عو�ض  وف��ادي  ثائر  اأحمد  فوجود 
غ��ي��اب ال��دم��ي��ري ف��ي م��رك��ز ال��ظ��ه��ي��ر، لي�ض 
وهنا  الن�سر،  مثل  فريق  اأمام  ال�سهل  بالأمر 
فلورين  ع��ل��ى عك�ض  ال��ق��راءة  زم��ع  اأب���و  اأج���اد 
الذي اأحدث تعدياًل بالت�سكيل قبل 24 �ساعة 
من موعد المباراة دون اأن يدرك مخاطره!

يكن  لم  فهو  زمع  اأب��و  فعله  ما  اإل��ى  وبالعودة 
ما  بقدر  الكرة  على  بال�ستحواذ  كثيراً  يهتم 

الن�سر  م��ج��اذي��ف  »تك�سير«  ع��ن  يبحث  ك��ان 
من  لب��د  ك��ان  وهنا  للكرة  امتالكهم  لحظة 
وجود لعب مدمر تمثل ب� فادي عو�ض الذي 
ك��ان��ت مهامه وا���س��ح��ة وظ��ه��ر م��ق��ات��اًل داخ��ل 
وجد  الخلفي  ال��خ��ط  اأن  حين  ف��ي  الملعب، 
الإ���س��ن��اد ال��دائ��م م��ن لع��ب��ي ال��و���س��ط، حيث 
ت��ق��ارب��ت ال��م�����س��اف��ات ب��ي��ن ال��الع��ب��ي��ن ول��ع��ب��وا 
الثقة لدى  بجماعية ورجولة عززت مقيا�ض 
خطورة  واأب��ق��ت  ال�ستار  عبد  اأحمد  الحار�ض 
حدثت  واإن  الخطرة،  المنطقة  خارج  الن�سر 

بع�ض الهفوات اإل اأن الأهم تحقق.
ال��وح��دات  ي��ك��ن  ل��م  الهجومية  ال��ح��ال��ة  وف��ي 
ال�سريح  فالمهاجم  متعباً،  كان  لكنه  موؤثراً، 
ع��ب��دال��ع��زي��ز اإن����داي ورغ���م ق��ل��ة ال��ك��رات التي 
و�سلته اإل اأن تراجعه للخلف وتفريغ منطقة 
اإزعاجاً دون  �سكل  المدافعين  الن�سر و�سحب 
خطورة، وللحقيقة فاإن الوحدات لعب بمبداأ 
اقتب�ض  وكاأنه  للواحد«  والكّل  للكّل،  »الواحد 
»الفر�سان  الفرن�سية  ال��رواي��ة  من  الطريقة 

الثالثة«.

لدى  اإيجابية  اأ���س��داء  التعادل  اأعطى  وفيما 
المتابعين ن�سبة للوحدات، فاإن نجوم الن�سر 
واأ�سهبوا  الفريق  على  النار  فتحوا  ال�سابقين 
في تغريداتهم عبر »توتير« واأبدوا ا�ستيائهم 

ال�سديد من اأداء الفريق اأمام الوحدات.
ال�سابق،  الن�سر  لع��ب  ال��ف��ه��د  ن��ا���س��ر  وغ���رد 
»لعبون بال روح وبال اإح�سا�ض بالم�سوؤولية. 
���س��ح��ي��ح ه��ن��اك اأخ���ط���اء م���ن ال����م����درب، لكن 
المباراة  وكاأن  الالعبين،  من  الأكبر  الخطاأ 
ل تعني لهم �سيئا. برود عجيب! مجرد تاأدية 

واجب، واأ�ستثني منهم عبد الإله العمري«.
وع���ل���ق ه��ا���س��م ����س���رور ن��ج��م وق���ائ���د ال��ن�����س��ر 
اأي فريق  ق��وة  واأك���رر،  اأق��ول  »دائ��م��ا  ال�سابق: 
الن�سر  تحت�سب فعليا بقوة مهاجميه. تحكم 
طوال �سوطي المباراة، وم�سك و�سط الملعب 
بكل �سهولة مع غياب تام لفريق الوحدات«.

واأردف: »تمرير وانت�سار مع غياب تام لهجوم 
ال��ف��ري��ق وه��ن��ا ال��م�����س��ك��ل��ة؟ ال���وح���دات ط���وال 

ال�سوطين لم اأ�ساهدهم اإل في الدفاع!«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع��ب��د اهلل ب���ن زن�����ان م��دي��ر 
»لالأ�سف  للن�سر:  ال�سابق  الإعالمي  المركز 
لع��ب��ي��ن ب���اردي���ن، وك��اأن��ه��م ف���ي ت��م��ري��ن. ما 
لحزم  يحتاج  ال��ي��وم  م��ب��اراة  ف��ي  منهم  ح��دث 

التعامل«. في 
واأ������س�����اف: »ت�����س��ي��ط��ر ت�����س��ع��ي��ن دق���ي���ق���ة ول 
لعبت  ل  ال��خ�����س��م.  م��رم��ى  ت��ه��دي��د  ت�ستطيع 
ع��ل��ى ال���ط���رف ب��ال��ط��ري��ق��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة ول 
اخ��ت��رق��ت م��ن ال��ع��م��ق ب�����س��ك��ل ���س��ه��ل وم��م��ك��ن، 
وت��ع��ال��ي وغ��ي��ر مقبول م��ن ع�ساق  ب��رود  ه��ذا 

الن�سر!«.
والم�ست�سار  المحامي  الدوي�ض  محمد  وكتب 
نف�سه  حرم  الن�سر  تاريخه،  »عبر  القانوني: 
م��ن ب��ط��ولت ق��ري��ب��ة م��ن��ه وُح���رم م��ن اأخ��رى 
اق���ت���رب م��ن��ه��ا، ل��ك��ن ب��ط��ول��ة اآ���س��ي��ا ث���م ك��اأ���ض 

الملك ل مثيل لهما«.
واأكد: »مهما كانت المبررات، ما حدث ف�سل 
اإدارة ومدرب ولعبين. ا�سرب قبل ل يحو�ض 

�سافيها«. الطين 
واأ������س�����اف: »ال���ح���ل���ول ال���ف���ردي���ة ال��م��ت��م��ث��ل��ة 
الدفاعي،  التكتل  تهزم  والت�سديد  بالمهارة 
الم�ستوى  بغياب  غابت  الن�سر  ف��ي  المهارة 
نتيجة  �سنين،  من  مفقود  الت�سديد  الفردي، 
لدغة  م��ن  �سلم  اإْن  ب��ال��ت��ع��ادل  ال��خ��روج  ذل��ك 

معاك�سة«.

الواقعية كانت حا�ضرة اأمام الن�ضر الن�ضباط �ضكل مفتاحاً رئي�ضياً في التعادل

مفكرة املباريات
الدوري الإنجليزي

 10 م�ساء beIN Premium 1توتنهاماإيفرتون 
الدوري الألماني

9.30 م�ساء beIN max 4هوفنهايم ليبزيج 
الدوري الفرن�ضي

10 م�ساء beIN 2مونبلييه ليل 

عمان - الراأي

ال��وح��دات  لفريق  الطبي  الم�سوؤول  اأك��د 
الطبية  الحالة  اأن  عمر  م��وؤي��د  الدكتور 

لالعبي الفريق الأول جيدة جداً.
لنادي  الإع��الم��ي  للمركز  عمر  وك�سف 
اأح���م���د زري���ق  ال��الع��ب��ي��ن  اأن  ال����وح����دات 
واأح��م��د ال��ي��ا���ض واأح��م��د ث��ائ��ر ع��ان��وا من 
�سد ع�سلي نتيجة التعب والره��اق، »اإل 
في  الم�ساركة  م��ن  يمنعهم  ل��ن  ذل��ك  اأن 
ف���ولذ الإي��ران��ي  اأم���ام  ال��م��ب��اراة المقبلة 
الثانية  الجولة  �سمن  ال�سبت  تقام  التي 

من دوري اأبطال اآ�سيا«.
للفريق  الطبي  ال��ج��ه��از  ع��م��ر:  واأ���س��اف 
بما  و���س��غ��ي��رة  ك��ب��ي��رة  ك���ل  ي��ت��اب��ع  الأول 
نجوم  ل��ب��ق��اء  ون�سعى  ال��الع��ب��ي��ن  يخ�ض 
ال��ف��ري��ق ف���ي ج��اه��زي��ة ع��ال��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة 
اأح��وال��ه��م ال�����س��ح��ي��ة اول ب����اأول ف��ي ظل 

�سغط المباريات وتواليها«.
الفريق  م��داف��ع  اأن  ع��م��ر ح��دي��ث��ه  وخ��ت��م 
ت��دري��ب��ات��ه  ���س��ي��ب��ا���س��ر  دي�������ارا  ع���ب���د اهلل 
م�ساركته  وتبقى  الفريق،  مع  الجماعية 
من عدمها من �سالحية المدير الفني 

عبداهلل اأبو زمع.

ل اإ�ضابات يف �ضفوف الوحدات
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دوري �أبطال �أوروبا

ريال مدريد و«سيتي» يكمالن عقد نصف النهائي
ليفربول - �أ ف ب

م�ساء  النجليزي  �سيتي  ومان�س�ستر  ال�سباني  مدريد  ري��ال  اأكمل 
ام�س الول عقد الفرق المتاأهلة الى الدور ن�سف النهائي لم�سابقة 
التعادل  الول  بعدما فر�س  ال��ق��دم،  ك��رة  اأوروب���ا في  اأب��ط��ال  دوري 
ال�سلبي على م�سيفه ليفربول النجليزي، وجدد الثاني فوزه على 

م�سيفه بورو�سيا دورتموند اللماني 2-1 في اياب ربع النهائي.
وك��ان ري��ال م��دري��د ف��از 3-1 ذه��اب��اً ف��ي م��دري��د الثالثاء الما�سي، 
الذي  النجليزي  ت�سيل�سي  مع  النهائي  ن�سف  في  موعداً  ف�سرب 
تخطى بورتو البرتغالي بفوزه عليه 2-0 ذهاباً وخ�سارته امامه 1-0

اياباً في مباراتين اأقيمتا في ا�سبيلية ب�سبب قيود ال�سفر ال�سارية 
بين انجلترا والبرتغال.

على  الما�سي  الثالثاء  ذاتها  بالنتيجة  فاز  �سيتي  مان�س�ستر  وك��ان 
ار�سه في ملعب التحاد في مان�س�ستر، لي�سرب موعداً مع باري�س 
�سان جرمان الفرن�سي الذي جرد بايرن ميونيخ اللماني من لقبه 

الثالثاء )فاز 3-2 ذهاباً وخ�سر 0-1 اإياباً(.

تاألق كورتو�
الى  كبير  ب�سكل  بتعادله  مدريد  ري��ال  يدين  الول��ى،  المباراة  في 
البلجيكي  الدولي  مرماه  حار�س  وتاألق  لالعبيه  الجماعي  الداء 
اأه���داف محققة مبقياً على  اأن��ق��ذ م��رم��اه م��ن  ال��ذي  تيبو ك��ورت��وا 
مختلف  ف��ي  متتالية  م��ب��اراة   14 ف��ي  خ�����س��ارة  دون  فريقه  �سل�سلة 

الم�سابقات.
اأول هجمة  يفعلها مبكرا من  وكاد  البداية  ليفربول منذ  و�سغط 
عندما و�سلت كرة خلف الدفاع من المدافع التركي محمد كاباك 
ال���ى م��ان��ي��ه خ���ارج المنطقة ف��ه��ي��اأه��ا ال���ى ���س��الح ال��م��ت��وغ��ل داخ��ل 
بقدمه  كورتوا  الحار�س  اأبعدها  بي�سراه  زاحفة  ف�سددها  المنطقة 

الي�سرى )2(.
المنطقة  خ���ارج  م��ن  بيمناه  ق��وي��ة  بت�سديدة  حظه  ميلنر  وج���رب 

ابعدها الحار�س كورتوا ب�سعوبة الى ركنية لم تثمر )11(.
عندما   20 الدقيقة  في  مدريد  لريال  فر�سة  واأخطر  اأول  وكانت 
داخ��ل  وت��وغ��ل  ل��ي��ف��رب��ول  ب��دف��اع  بنزيمة  ك��ري��م  الفرن�سي  ت��الع��ب 
المتوغل  فيني�سيو�س  البرازيلي  ال��ى  تمريرها  وح���اول  المنطقة 
لول  األي�سون  تخدع  وك��ادت  كاباك  المدافع  بقدم  ارتطمت  لكنها 
ارتطامها بالقائم اليمن قبل ان ي�ستتها الدفاع لكنها و�سلت الى 
ف�سددها  فيني�سيو�س  لمواطنه  هياأها  ال��ذي  كازيميرو  البرازيلي 

قوية من خارج المنطقة ت�سدى لها الي�سون ب�سعوبة )20(.
كرة  تلقى  عندما  الت�سجيل  لفتتاح  ذهبية  فر�سة  �سالح  واأه���در 
على طبق من ذهب من مانيه داخل المنطقة ف�سددها بي�سراه فوق 

العار�سة )41(.
مماثلة  فر�سة  ف��اي��ن��ال��دوم  جورجينيو  ال��ه��ول��ن��دي  ام���ام  و�سنحت 

ف�سددها قوية بيمناه فوق العار�سة )42(.
وتابع ليفربول �سغطه بداية ال�سوط الثاني ووا�سل كورتوا تاألقه 

بت�سديه لت�سديدة قوية لفيرمينو من م�سافة قريبة )46(.
لفيني�سيو�س  ان��ف��رادي��ن  قطع  عندما  ك��ورت��وا  ح��ذو  األي�سون  وح��ذا 

وبنزيمة )66(.
وتلقى �سالح كرة على طبق من ذهب من األكانتارا داخل المنطقة 
ال���ى خ���ارج الملعب  ارت����دت م��ن ك��ورت��وا وت��ح��ول��ت  فلعبها زاح��ف��ة 

.)2+90(

�ضيتي يفك �لنح�س
ال���س��ب��ان��ي جو�سيب  م��درب��ه  م��ع  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع  �سيتي نح�س  وف���ك 
جوارديول وبلغ دور الربعة للمرة الثانية في تاريخه بعد الولى 
مع المدرب الت�سيلي مانويل بيليجريني عام 2016 حين خرج على 

يد ريال مدريد.
خرج  حيث  الما�سية  الأربعة  الأع��وام  في  اخفاقاته  �سيتي  وعو�س 
النهائي  الفرن�سي عام 2017، وربع  اأمام موناكو  النهائي  من ثمن 
اأمام مواطنيه ليفربول )2018( وتوتنهام )2019( وليون الفرن�سي 

.)2020(
متتالياً في  �سل�سلة قيا�سية من 28 فوزاً  الذي حقق  وتمكن �سيتي 
مختلف الم�سابقات، من تخطي فخ دورتموند في �سباقه على اأربع 
جبهات ورباعية تاريخية حيث قاب قو�سين اأو اأدنى من الفوز بلقب 
الرابطة  وكاأ�س  الكاأ�س  في  ا�ستحقاقاته  بانتظار  الممتاز،  ال��دوري 

لالأندية المحترفة.

و�سكلت ربع ال�ساعة الّول ج�س نب�س بين الفريقين، قبل اأن ينجح 
دورتموند في افتتاح الت�سجيل بف�سل الإنجليزي جود بيلينجام في 
هالند  بداأها  هجمة  اأنهى  بعدما  الم�سابقة،  في  العا�سرة  مباراته 
بت�سديدة لولبية بالقدم اليمنى عجز الحار�س البرازيلي اإيدر�سون 

عن �سدها )15(.
اإم��ري دج��ان تم  وح�سل �سيتي على ركلة ج��زاء اثر لم�سة يد على 
اآر«، فانبرى لها  اأيه  التاأكد منها عبر حكم الفيديو الم�ساعد »في 

الدولي الجزائري ريا�س محرز بنجاح )55(.
وهو الهدف الأول للجزائري في الم�سابقة الأوروبية هذا المو�سم.
واأ�ساف فيل فودن الهدف الثاني بت�سديدة قوية اأر�سية ا�سطدمت 

بيد الحار�س وهزت ال�سباك )75(.

جو�رديوال »نرغب في �لمزيد«
.. وزيد�ن »كلما عانينا نتحد«

بلغ  المزيد« بعدما  اأن فريقه »يرغب في  المدّرب جوارديول  قال 
اأكد المدرب الفرن�سي زين الدين زيدان »اأن  ن�سف النهائي، فيما 

لعبيه كلما عانوا، كلما اتحدوا«.
ال��ن��ادي ولرئي�س مجل�س  ل��ه��ذا  »اأن���ا �سعيد ج��دا  وق���ال ج��واردي��ول 
الإدارة والجماهير، الجميع. بالن�سبة لنا جميعا، كان من ال�سروري 

الو�سول اإلى ن�سف النهائي والآن نريد المزيد«.
وا�ساف »هذه هي المرة الثانية فقط التي ي�سل فيها هذا النادي 
في  بداأنا  لكننا  فيها،  كبير  تاريخ  لدينا  لي�س  النهائي،  ن�سف  اإل��ى 
بنائه. �سنواجه فرقا قوية جدا، لكننا �سنحاول الو�سول في حالة 

جيدة ولعب مباريات جيدة )...(.
من جهته، قال زيدان في الموؤتمر ال�سحافي عقب فر�س التعادل 
ال�سلبي على م�سيفه ليفربول: »كنا نعلم اأننا �سنعاني وكنا نتوقع 
اأول 15 دق��ي��ق��ة. م��ن الطبيعي  ف��ي  ل��ل��ي��ف��رب��ول  ق��وي��ا ج���دا  ف��ري��ق��ا 
)المعاناة( انه ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. لكننا تاأهلنا ونحن 

�سعداء جدا«.
واأ�ساف »ما اأعجبني جدا )في المباراة( هو �سخ�سية فريقي. كلما 
عانى الالعبون وكلما كانت الأمور اأ�سواأ، كلما اتحدوا اأكثر. لدينا 
الكثير من ال�سفات، لكني اركز على ال�سخ�سية التي يتمتعون بها. 

ن�ستحق التاأهل واأنا اأبتهج لجميع الالعبين«.
وتابع زيدان »ما حققناه يمنحنا قوة من الناحية الذهنية. لم نفز 
باأي �سيء حتى الآن، لكننا ما زلنا على قيد الحياة في م�سابقتين 
كانت  بذلت  التي  الجهود  الب��ط��ال(.  ودوري  ال�سباني  )ال���دوري 
هائلة، حًقا، لكن التفوق بهذه الطريقة في هذه المباريات الثالث 
الذي  والكال�سيكو  ليفربول  �سد  المزدوجة  )المواجهة  الأخيرة 
اأن  على  ي��دل  ال�سبت(،   1-2 بر�سلونة  غريمه  ح�ساب  على  ح�سمه 

هناك �سيء ت�ستحق اأن تفرح به«.

»خ�ضرنا حظوظا في مدريد«
على  كلوب  يورجن  لليفربول  اللماني  المدرب  علق  المقابل،  في 
خروج فريقه قائال »الأداء العام كان جيدا، اأف�سل بكثير )مما كان 
لقد  الليلة،  المواجهة  نخ�سر  لم  لكننا  الذهاب(،  مباراة  في  عليه 

فقدنا حظوظنا في مدريد«.
واأ���س��اف »ك��ان��ت م��ب��اراة ال��ي��وم �سعبة على م��دري��د، وكنا ف��ي حالة 
المباراة.  من  فترات  في  جيدا  ولعبنا  كبيرة  بقتالية  لعبنا  جيدة، 
كانت لدينا بع�س الفر�س الحقيقية للت�سجيل في وقت مبكر من 

المباراة ولو ترجمنا واحدة فقط، ل�سهلت مهمتنا«.
ال�سباك  نهز  لم  لي�س مهما.  +ل��و+  كلمة  على  ف�سلنا  »تعليق  وتابع 
ال��م��ب��اراة لأن ري��ال مدريد  ت��ق��ّدم  اأك��ث��ر �سعوبة م��ع  واأ�سبح الأم���ر 

تمّكن من اإدارة الوقت. عانينا من �سوء الحظ هذا المو�سم.
اأمل  اأن يتعافى ب�سرعة من خيبة  واعترف كلوب باأن فريقه يجب 
في  التواجد  تفويتهم  ع��دم  ل�سمان  الأب��ط��ال  دوري  من  الإق�ساء 

الم�سابقة المو�سم المقبل.
الم�سابقة  نحب هذه  نحن  قوتنا.  ن�ستعيد  اأن  »علينا  كلوب:  وقال 

)دوري البطال( ولأ�سباب مختلفة فهي مهمة جدا للنادي«.
الممتاز. هذا ما  ال��دوري  التركيز على  »الآن يمكننا  واأردف قائال 

نحاول ال�ستعداد له الآن«.

موعد مباريات �لدور ن�ضف �لنهائي
الخمي�س مواعيد  »وي��ف��ا«  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأوروب�����ي  الت��ح��اد  ح���ّدد 
ريال  ذهاباً  يلعب  حيث  للم�سابقة،  النهائي  ن�سف  ال��دور  مباريات 

ني�سان   27 ف��ي  النجليزي  ت�سيل�سي  �سيفه  م��ع  ال�سباني  م��دري��د 
�سيتي  مان�س�ستر  م��ع  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  وب��اري�����س  ال��ح��ال��ي، 

النجليزي في 28 منه.
وكان التحاد الوروبي اأّكد في 19 اآذار الما�سي خالل �سحب قرعة 
دور  م��ب��اري��ات  م��وع��د  �سيحّدد  اأن���ه  النهائي  ون�سف  رب��ع  ال��دوري��ن 

الربعة منت�سف ال�سهر الحالي.
وخدمت المواعيد الجديدة فريقي ريال مدريد وت�سيل�سي كونهما 
�سيلتقيان مرتين في مدى ثمانية ايام، فيما �سيتواجه �سان جرمان 

و�سيتي في مدى �ستة اأيام.
ويفتتح ريال مدريد وت�سيل�سي الدور ن�سف النهائي بمواجهتهما 
 27 ف��ي  م��دري��د  ال��ع��ا���س��م��ة  ف��ي  �ستيفانو«  دي  »األ��ف��ري��دو  بملعب 
الحالي، ويلعب �سان جرمان مع مان�س�ستر �سيتي في اليوم التالي 

بملعب بارك دي بران�س.
الربعة  دور  اإي���اب  ج��رم��ان  �سان  وب��اري�����س  �سيتي  مان�س�ستر  وي��ب��داأ 
يختتمه  فيما  مان�س�ستر،  في  التحاد  بملعب  اأي��ار  من  الرابع  في 
الخام�س  في  بريدج  �ستامفورد  بملعب  الملكي  والنادي  ت�سيل�سي 

من ال�سهر ذاته.
وياأمل �سان جرمان في تفادي �سيناريو مواجهته لمان�س�ستر �سيتي 
في ربع نهائي ن�سخة 2015-2016 عندما ف�سل بقيادة مدربه لوران 
بالن في موا�سلة م�سواره في الم�سابقة القارية العريقة )2-2 و0-

الول��ى في  للمرة  النهائي  الفريق النجليزي ن�سف  بلغ  1(، فيما 
اأن يخرج  بيليجريني قبل  الت�سيلي مانويل  بقيادة مدربه  تاريخه 
األقابه  اأول  ف��ي  باللقب لح��ق  ت��وج  ال��ذي  الملكي  ال��ن��ادي  ي��د  على 

الثالثة المتتالية مع مدربه الفرن�سي زين الدين زيدان.
وي�سعى �سان جرمان الى بلوغ النهائي للمرة الثانية على التوالي 
ب��اي��رن ميونيخ  ام���ام  الخ��ي��رة  الن�سخة  ن��ه��ائ��ي  ك��ان خ�سر  ب��ع��دم��ا 

اللماني، فيما يطمح �سيتي الى النهائي الول في تاريخه.
توما�س  اللماني  ال�سابق  مدربه  ياأمل  جرمان،  �سان  غ��رار  وعلى 
فيما  الم�سابقة،  في  التوالي  على  الثاني  النهائي  بلوغ  في  توخل 

ير�سد زيدان والنادي الملكي النهائي الرابع في �ستة موا�سم.
الولمبي  بالملعب  المقبل  اأي���ار   29 ف��ي  النهائية  ال��م��ب��اراة  وت��ق��ام 

»اأتاتورك« في ا�سطنبول.

محرز مهاجم �ل�ضيتي �ضاحب �لهدف �الول يحاول �لت�ضجيل في مرمى دورتموند )�أ ف ب(
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�نا هو �لقيامة و�لحياة ومن �أمن بي و�إن مات ف�ضيحيا
نعي فا�ضلة

بقلوب خا�ضعه مليئة برجاء �لقيامة و�لحياة �الأبدية 
�آل �لكلد�ني وعموم ع�ضيرة �لعزيز�ت

و�أن�ضباوؤهم و�أقرباوؤهم في �الأردن و�لمهجر
ينعون بمزيد من �لحزن و�الأ�ضى فقيدتهم �لغالية

فيوليت �سمعان الكلداني
�أرملة �لمرحوم �لدكتور وديع برقان

�ضقيقة �لمرحوم حنا و�لمرحومة ماري وجانيت �أرملة �لمرحوم جبر�ئيل �لكلد�ني وعمة �ضيمون 
ونجوى وريم زوجة ب�ضام تادر�س و�ضامر  وخالة كل من �لمهند�س �ضمير و�لمهند�س يعقوب و�لمرحوم 

�ضامي و�لمرحومة �ضامية و�ضمر كلد�ني/ مديرة جائزة �لح�ضن لل�ضباب
�لتي �نتقلت �لى �الأمجاد �ل�ضماوية م�ضاء يوم �لخمي�س �لمو�فق 2021/4/15 عن عمر يناهز 82 عاما  

متممة و�جباتها �لدينية و�لدنيوية
هذ� و�ض�ضيع جثمانها �لطاهر يوم �لجمعة �لمو�فق 2021/4/16 في تمام �ل�ضاعه �لثانية ظهر� في 

كني�ضة �لمقبرة/ �أم �لحير�ن و�ضيقام جناز �لثالث و�لتا�ضع و�الأربعين عن ر�حة نف�س �لمرحومة يوم 
�الأحد �لمو�فق 2021/4/18 �ل�ضاعة  �لثانية ع�ضرة ظهر� في كني�ضة �لعذر�ء �لنا�ضرية/�ل�ضويفية

وتما�ضيًا مع �لظروف �لحالية في �لمملكة وحفاظًا على �ضحة �الحبة و�الأ�ضدقاء يقت�ضر تقبل 
�لتعازي عبر و�ضائل �لتو��ضل �الجتماعي �أو �لهاتف

�لرب �أعطى و�لرب �أخذ فليكن ��ضم �لرب مباركا
�ضمير: 0795521352   �ضيمون: 0791593549 نجوى: 0795400665  �ضمر: 0795525892

برقيا �ل -�لكلد�ني �س.ب 908 11181-84

رئي�س جامعة �لزيتونة �الردنية و�أ�ضرتها 
ي�ضاركون �لزميل

�ال�ضتاذ �لدكتور عالء �لدين �حمد �لغر�يبة
ع�ضو هيئة �لتدري�س في كلية �الآد�ب

�أحز�نه بوفاة �لمرحومة

زوجته
�ضائلين �لمولى عز وجدل �ن يتغمد �لفقيدة بو��ضع 

رحمته ويلهم �أهلها وذويها جميل �ل�ضبر وح�ضن �لعز�ء



فاك�س: 5603633 )التحرير(
5676581 )الإدارة(–5607309 )الإعالنات(

�شكاوى ال�شرتاكات: 080022886
�شارع امللكة رانيا العبداهلل

ال�سنة اخلم�سون–عّمان–الأردن

ي�مية عربية �شيا�شية ت�شدر عن امل�ؤ�ش�شة ال�شحفية الأردنية

رئي�س التحرير املكلف
عماد عبدالرحمن

c e @ a l r a i . c o m

5 6 0 0 8 0 01 1 1 1 8 6 عمان  7 1 0

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

الأردن ال����راأي.   w w w . a l r a i . c o m

املدير العام/ جهاد الشرع

10الأخرية العدد 18369
اجلمعة 4 رم�سان 1442 ه�–املوافق 16 ني�سان 2021م

األردن يسعى لدخول «غينيس» 
بـ«أطول علم في العالم»

عمان - اأ ف ب

اأردنياً بطول  علقت اأمانة عّمان ام�س علماً 
���س��وارع مدينة عمان  اأح���د  ف��ي  م��ت��را   2132
احتفال بالمئوية الأولى لتاأ�سي�س المملكة، 
للأرقام  غيني�س  مو�سوعة  لدخول  و�سعيا 

القيا�سية.
وُع��ل��ق ال��ع��ل��م الأردن������ي ال��ط��وي��ل ف��ي ���س��ارع 
ال�ستين بمنطقة عبدون الراقية في الجزء 
مترا   2132 بطول  وه��و  عّمان،  من  الغربي 

وع���ر����س ���س��ت��ة اأم����ت����ار. وق����ال ن��ائ��ب م��دي��ر 
اأم��ان��ة  ف��ي  للتنمية الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��م��دي��ن��ة 
ع���ّم���ان ال���ك���ب���رى ح���ات���م ال���ه���م���لن ل��وك��ال��ة 
ف��ران�����س ب��ر���س »ن�����س��ع��ى اإل����ى دخ����ول ع��ال��م 
غيني�س باأطول علم اأردني على مر التاريخ 

ليكون اأطول علم في العالم«.
واأ�سار اإلى »رمزية �سيا�سية« يرتديها العدد 
2132، اإذ يرمز الرقم 21 للعام 1921 تاريخ 
اإعلن الأمير عبد اهلل الأول حينها »تاأ�سي�س 
)الثاني  »32 هو  فيما  الأردن«،  �سرق  اإم��ارة 

من اآذار( ويرمز لتاريخ و�سوله الى مدينة 
عّمان«. ويبداأ العلم في بداية �سارع ال�ستين 
في  ال�سباعية  والنجمة  الأح��م��ر  بالمثلث 
اإلى  و�سطه، مع ت��درج الأل���وان من الأع��ل��ى 
مدى  على  فاأخ�سر،  فاأبي�س  اأ�سود  الأ�سفل 
ال�سارع. واأ�سار الهملن الى اأن اأمانة عّمان 
�سنعت العلم بالتعاون مع موؤ�س�سات خا�سة 
بالتزامن  غيني�س،  مو�سوعة  لدخول  �سعيا 
مع احتفال المملكة بمئوية الدولة وتزامنا 

مع يوم العلم في 16 ني�سان.

فيا�س–اأ ف ب

لجاأت عائلة اأماليا روميرو اإلى جن�ب فرن�شا خالل الحرب 
الأهلية الإ�شبانية واأقامت منزلها على �شاحله المت��شطي، 
لكن التغّير المناخي جعل البحر »يق�شم« المكان الذي بنت 
فيه حياتها. وتق�ل المراأة البالغة 94 عاما »اإنه م�شير �شعب 
عندما نكر�س كل جه�دنا وحياتنا ليك�ن لنا �شقف ي�ؤوي 
عائلتنا«. وت�شتقبل روميرو التي عملت في ال�شيد والزراعة، 
وكالة فران�س بر�س في منزلها الم�شيد �شنة 1956 في 
فيا�س-بالج الفرن�شية على بعد ح�الى ثالثمئة كيل�متر �شمال 
بر�شل�نة. وبعد الخروج من مخيمات اللج�ء واأ�شرى الحرب في 
فرن�شا، نجح والداها في �شراء قطعة الأر�س هذه التي لم يكن 
قد تبقى منها �ش�ى كروم مهملة، وبنيا فيها حياتهما الجديدة. 
وفي خم�شينات القرن الع�شرين، اأمام المنزل �شبه ال�حيد 
حينها قبالة البحر المت��شط، كان لل�شيادين كل الم�شاحة 
الالزمة على »ال�شاطئ الكبير« لي�شيدوا اأك�اخا لهم ويمار�ش�ا 
ه�اية ال�شيد بهدوء، وفق اأميليا التي ت�شف المكان باأنه »جنة 
�شائعة«.

املت��شط »يق�شم« مناطق �شاحلية ويهدد م�شري كرث ب�شبب تغري املناخ
م�����ذاك، »ق�����س��م ال��ب��ح��ر« ج����زءا ك��ب��ي��را من 
متاخمة  الحديقة  وباتت  الموقع  م�ساحة 
للموج الذي يهب با�ستمرار جارفا ال�سدود 
وال�������س���خ���ور وال����ع����ّب����ارات وم��ع��ه��ا م��لي��ي��ن 
اليوروهات من الأموال العامة الم�ستثمرة 

لإعادة تكوين ال�ساطئ ا�سطناعيا.
اأب��ن��اء  لأرب��ع��ة  والأم  الأرم���ل���ة  ه���ذه  وتعي�س 
وحيدة، وهي تقول اإنها »احتاجت اإلى وقت« 
اآخذ  المتو�سط  البحر  اأن  فكرة  ل�ستيعاب 
في التمدد. وتو�سح »في الت�سعينات، اأدركنا 
ف��ج��اأة ذل��ك بعد +���س��رب��ات بحر+ ع��دة لكن 

الو�سع كان قد اأ�سبح خطرا جدا«.

ظ�اهر »خطرة جدا«
في  �ساحلي  �سريط  على  فيا�س-بلج  تقع 
م�ساحة  على  الفرن�سية  لن��غ��دوك  منطقة 
ب�سواحله  ي��ت��م��ي��ز  ك��ي��ل��وم��ت��را   180 ح���وال���ى 
ال�سديدة  وبالتالي  والرملية  »المنخف�سة 
و"ارتفاع  ال��ت��ع��ري��ة«  م��واج��ه��ة  ف��ي  ال�سعف 
المناخ«، وفق  البحر جراء احترار  م�ستوى 

فاليري  ب��ول  جامعة  في  الجغرافيا  خبير 
في مونبيلييه جنوب فرن�سا األك�سندر بران.
م�ستوى  ارت��ف��ع  العالمي،  الم�ستوى  وعلى 
م��ي��اه ال��ب��ح��ر ب��ح��وال��ى 15 ���س��ن��ت��ي��م��ت��را في 
وتيرة  ي�سجل  منحى  في  الع�سرين  القرن 
الهيئة  خ��ب��راء  مجموعة  وف���ق  م��ت�����س��ارع��ة، 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وب��ن��ت��ي��ج��ة ذل����ك، ���س��ي��ك��ون اأك���ث���ر م���ن مليار 
���س��خ�����س ع��ل��ى غ����رار اأم���ال���ي���ا م��ق��ي��م��ي��ن في 
م��ن��اط��ق ���س��اح��ل��ي��ة م���ه���ددة ب�����س��ورة خا�سة 
ال��م��ن��اخ��ي��ة  ال����ظ����واه����ر  اأو  ب��ال��ف��ي�����س��ان��ات 

الق�سوى بحلول 2050.
وف��ي��م��ا ت��ه��دد ه���ذه ال��ظ��واه��ر وج���ود بع�س 
الجزر، خ�سو�سا في المحيط الهادئ، فاإن 

اأوروبا لي�ست بمناأى عن الخطر.
ت��اأث��را  ال��ب��ل��دان  اأك��ث��ر  اأح���د  فرن�سا  وت�سكل 
وفق  وبلجيكا،  هولندا  مع  الظاهرة،  بهذه 
غ���ون���ي���ري ل���و ك���وزان���ي���ه ال��م��ت��خ�����س�����س في 
في  المناخي  والتغير  ال�ساحلية  المخاطر 
والم�ساهم  للجيولوجيا  الفرن�سية  الهيئة 

ل�سوؤون  المتحدة  الأم��م  خبراء  تقرير  في 
ال����م����ن����اخ. وت�������س���م ال���م���ن���اط���ق ال�����س��اح��ل��ي��ة 
الرئي�سي  البر  �سكان  م��ن   %  10 الفرن�سية 
وف��ق  ن�����س��م��ة،  م��لي��ي��ن  اأي 6،2  ال��ف��رن�����س��ي، 

بيانات وزارة النتقال البيئي الفرن�سي.

1،4 ملي�ن �شخ�س مهدد
ت��ع��ان��ي رب���ع ال�����س��واح��ل ف��ي ال��ب��ر الفرن�سي 
ال��رئ��ي�����س��ي م��ن ظ��اه��رة ت��ع��ري��ة ال�����س��واح��ل، 
اأن الطوفان البحري يهدد 1،4 مليون  كما 

�سخ�س و165 األف مبنى.
وتواجه تحف هند�سية تراثية خطر غمرها 
قرب  كو�سكير  كهف  بينها  قريبا،  بالمياه 
مدينة مر�سيليا جنوب فرن�سا، مع ر�سومها 
ال���ع���ائ���دة اإل����ى ال��ع�����س��ر ال��ح��ج��ري ال��ق��دي��م 

لأ�سماك وحيوانات فقمة وبطريق.
ك��ذل��ك ث��م��ة خ��ط��ر ع��ل��ى م��ن��اط��ق طبيعية 
ا�ستثنائية مثل �سهل كامارغ جنوب فرن�سا، 
خ���زان ال��ت��ن��وع ال��ح��ي��وي م��ع ط��ي��ور النحام 

الوردي ال�سهيرة فيها.

فيينا - اأ ف ب

انتهت المفاو�سات الهادفة لإنقاذ التفاق 
الدولي حول الملف النووي الإيراني في 
اإيجابي«  ع��ام  »انطباع  و�سط  ام�س  فيينا 
اأي����ام من  بح�سب م��ا اأع��ل��ن��ت رو���س��ي��ا ب��ع��د 
لتخ�سيب  اي��ران  ت�ستعد  وفيما  الت�سعيد 

اليورانيوم بن�سبة ت�سل اإلى 60 بالمئة.
اجتمعت اأطراف التفاق )المانيا وفرن�سا 
وبريطانيا وال�سين ورو�سيا وايران( على 

المحادثات  ا�ستئناف  قبل  �ساعتين  مدى 
ل��دى  ال��رو���س��ي  ال�سفير  واأ����س���ار  التقنية. 
تغريدة  ف��ي  اأول��ي��ان��وف  ميخائيل  النم�سا 
اإل�����ى »ان���ط���ب���اع ع����ام اي���ج���اب���ي« ق���ائ���ل اإن 
من  »ع����دد  و�سيتبعه  »ان��ت��ه��ى«  الج��ت��م��اع 

اللقاءات غير الر�سمية«.
م��ن جهته ق��ال من�سق الت��ح��اد الأوروب���ي 
انريكي مورا في تغريدة »نحن م�سرورون 
وهم  فيينا  اإل���ى  ي��ع��ودون  الجميع  ل��روؤي��ة 
المفاو�سات  ف��ي  ت��ق��دم  ج��اه��زون لح���راز 

رغ������م الأح�����������داث ال�������س���ع���ب���ة ف�����ي الأي�������ام 
الما�سية«.

وف�����ي الأي��������ام ال���م���ا����س���ي���ة، ع���ب���رت ال�����دول 
اي��ران  ق��رار  اث��ر  اأملها  الغربية عن خيبة 

بدء التخ�سيب بن�سبة %60.
واأكد الناطق با�سم التحاد الأوروبي بيتر 
للغاية من وجهة  اأم��ر مقلق  »ه��ذا  �ستانو 
نظر منع انت�سار الأ�سلحة النووية« مذكرا 
اأي مبرر مدني معقول  »لي�س هناك  باأنه 

لإجراء كهذا«.

مفاو�شات »اإيجابية« ح�ل امللف الن�وي الإيراين يف فيينا بعد 
اأيام من الت�تر

ا�شالم اباد - اأ ف ب

وال�سركات  رعاياها  ام�س  باك�ستان  ف��ي  الفرن�سية  ال�سفارة  اأو���س��ت 
الفرن�سية بمغادرة البلد موقتا ب�سبب »تهديدات جدية« للم�سالح 
الفرن�سيين  اإل���ى  اأر���س��ل��ت  ر���س��ال��ة  ف��ي  ال�����س��ف��ارة  وك��ت��ب��ت  الفرن�سية. 
مناه�سة  عنيفة  احتجاجات  اندلعت  حيث  باك�ستان  في  المقيمين 
لفرن�سا هذا الأ�سبوع »ب�سبب التهديدات الجدية للم�سالح الفرن�سية 
في باك�ستان، ين�سح الفرن�سيون وال�سركات الفرن�سية بمغادرة البلد 
بطرد  للمطالبة  باك�ستان«  لبيك  »ح��رك��ة  ح��زب  ويتظاهر  موقتا«. 
عن  ماكرون  اإيمانويل  الرئي�س  داف��ع  اأن  منذ  باك�ستان  من  ال�سفير 
خلل  التعبير  حرية  با�سم  الكاريكاتورية  الر�سوم  ن�سر  في  الحق 
تكريم مدر�س ُقتل في 16 ت�سرين الأول بعدما عر�س ر�سوما �ساخرة 
على طلبه. وقد اأغلق جزئيا مدن لهور )�سرق( وكرات�سي )جنوب( 
بعنف  ال�سرطة  وقمعت  احتجاجه.  اإط��ار  في  اأب��اد  ا�سلم  والعا�سمة 

التظاهرات التي اأ�سفرت عن مقتل �سرطيين اثنين.
اإ�سلم  في  الفرن�سية  ال�سفارة  محيط  في  الأمنية  التدابير  وع��ززت 
كما  لل�سفارة  الخارجي  الحائط  ط��ول  على  حاويات  ن�سر  وت��م  اأب��اد. 

وحرا�س تابعين لقوة �سبه ع�سكرية باك�ستانية.
وفي العام 2020 بلغ عدد الفرن�سيين المدرجين في �سجل المقيمين 
كانوا  �سخ�سا  ب���525  مقارنة  تراجع  في  �سخ�سا،   445 باك�ستان  في 
ل  وب��ال��ت��ال��ي  اإل��زام��ي��ا  لي�س  والت�سجيل   .2019 ال��ع��ام  ف��ي  م��درج��ي��ن 
يعك�س هذا الرقم بال�سرورة العدد الفعلي للفرن�سيين المقيمين في 
باك�ستان. و�سّرح لودو فان فورن، اأحد الرعايا الفرن�سيين في اإ�سلم 
اأباد »نحن جميعا م�سدومون نوعا ما ونفّكر بما يتعّين فعله. منذ 
الحوادث التي وقعت في الأ�سهر الأخيرة، اأ�سبحنا متيّقظين للغاية 

اإنما من دون هلع. نحاول الآن اأن نرى ما اإذا تغّيرت الأمور«.
في  ال��م��ت��واج��دة  الفرن�سية  ال�����س��رك��ات  ع��دد  يبلغ  ال�����س��ف��ارة  وبح�سب 
و�سناعة  الطاقة  قطاعات  في  خ�سو�سا  تن�سط  �سركة   35 باك�ستان 

الأدوية والتوزيع وال�سحن البحري.

فرن�شا ت��شي رعاياها مبغادرة 
باك�شتان ب�شبب تهديدات جدية

بيروت - اأ ف ب

يطمح الطبيب ريا�س �سركي�س اإلى لجم انت�سار وباء كوفيد-19 حول 
العالم... اأما �سلحه ال�سري بب�ساطة فهو الكلب المدربة على ر�سد 

الفيرو�س خلل ثواٍن قليلة حتى في مراحل الإ�سابة الأولى.
على  للب�سر«،  �سديق  »اأوف��ى  الكلب،  بقدرة  مقتنعاً  �سركي�س  وب��ات 
اإنقاذ حياة النا�س عبر ر�سد الإ�سابات في مراحلها الأولى، فيما قد 
تخفق فحو�س كورونا المعتمدة حاليا في ك�سفها في الأيام الأولى 
للعدوى. ويقول �سركي�س »حين ياأتي اليوم الذي ن�سنع فيه اآلة ذات 
اأن  يمكننا  ال�سم،  على  اأكثر  مرة  اآلف  ع�سرة  وق��درة  اإلكتروني  اأن��ف 

ن�ستبدل الكلب. اأما اليوم، فنحن بحاجة لها«.
وبات  جانباً،  وال�سعر  بالمو�سيقى  و�سغفه  اهتماماته  �سركي�س  و�سع 
لبنان وفرن�سا على  بين  للعمل  وقته  يق�سم  الأورام  الجراح وطبيب 

مكافحة فيرو�س كورونا.
ا�ستخدام  مبادرة  من  الطبي  الجانب  على  اليوم  �سركي�س  وي�سرف 
الكلب للك�سف المبكر عن الوباء، والذي بداأ العمل فيه في مطار 
درا�سة قدرة  في  �سركي�س 12 عاماً  اأم�سى  الما�سي.  ال�سيف  بيروت 
ال��ك��لب ع��ل��ى ر���س��د اأم���را����س ال�����س��رط��ان لم�ساعفة ف��ر���س ال��ع��لج 
المبكر. ويقول »حين ظهر كوفيد، فكرت لماذا ل نحاول )ا�ستخدام 

الكلب(، وقد نجح الأمر فعًل«.
اأجريت الدرا�سة بالتعاون كلية الطب البيطري في منطقة ميزون-
األفور ب�سواحي باري�س، وهي من اأبرز معاهد الطب البيطري ويعود 
وجامعات  مختبرات  عن  ف�سًل  ع�سر،  الثامن  القرن  اإل��ى  تاأ�سي�سها 

اأخرى. واأتت النتيجة مده�سة.
ويو�سح �سركي�س اأن م�سحات »بي �سي اآر« لها »هام�س خطاأ ي�سل اإلى 

30 في المئة، اأما مع الكلب فل يتخطى خم�سة في المئة«.
النتيجة  لي�سدر  يومياً  العينات  يتفقد مئات  اأن  كلب  كل  وي�ستطيع 

مبا�سرة، وكل ما يتطلع اإليه هو الح�سول على الب�سكويت اأو لعبة.

الكالب املدربة على ر�شد ك�رونا 
�شالح طبيب لبناين ملكافحة اجلائحة

جنيف - اأ ف ب

دع����ت م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ف���ي ال���ذك���رى ال��م��ئ��ة لك��ت�����س��اف 
الأن�سولين اإلى بيع العلج الذي تنتجه ب�سكل اأ�سا�سي ثلث �سركات 
دوائية باأ�سعار معقولة في مواجهة العبء المتزايد لمر�س ال�سكري 

في العالم.
عالمياً  ميثاقاً  الذكرى  هذه  في  العالمية  ال�سحة  منظمة  واأطلقت 
�سد داء ال�سكري يهدف اإلى الحد من مخاطر الإ�سابة به وتمكين 
جميع الأ�سخا�س الذين يعانونه من الح�سول على العلج والرعاية 

باأ�سعار معقولة.
اأدهانوم  تيدرو�س  العالمية  ال�سحة  لمنظمة  العام  المدير  ولح��ظ 
�ساأن  اإج��راءات عاجلة في  اتخاذ  »�سرورة  اأن  بيان  غيبريي�سو�س في 

ال�سكري اأ�سبحت اأكثر و�سوحا من اأي وقت م�سى«.
خلل  اأ�سعاف  اأربعة  زاد  بال�سكري  الم�سابين  »ع��دد  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
الرئي�سي  »ال��م��ر���س  اأن���ه  اإل���ى  الأرب��ع��ي��ن الأخ���ي���رة«، م�سيرا  الأع����وام 
الوحيد غير المعدي الذي يتزايد فيه خطر الوفاة المبكرة بدل من 
انخفا�سه«. وراأى غيبريي�سو�س اأن من الأهمية بمكان معالجة هذه 
الأزم��ة في خ�سم جائحة كوفيد-19 لأن ن�سبة عالية من المر�سى 
الذين يدخلون الم�ست�سفى ب�سبب اأعرا�س حادة لفيرو�س كورونا هم 

ممن يعانون ال�سكري.
المئة منذ  بن�سبة 70 في  بالمر�س  المرتبطة  الوفيات  وارتفع عدد 
ويعاني  �سنوياً.  مليون  ون�سف  مليون  نحو  اإل��ى  وو�سل   2000 العام 
اأكثر من 420 مليون �سخ�س داء ال�سكري، يعي�س معظمهم في الدول 
النامية. وت�سّكل زيادة الوزن وال�سمنة عاملين ي�ساهمان في الزيادة 

الحادة الم�سجلة في العقود الأخيرة.
ينتج  ل  عندما  وي��ح��دث  المزمنة  الأم��را���س  م��ن  ال�سكري  ويعتبر 
م�ستوى  ينظم  هرمون  وه��و  الأن�سولين،  من  يكفي  ما  البنكريا�س 
ال��ذي  الأن�سولين  الج�سم  ي�ستخدم  ل  عندما  اأو  ال���دم،  ف��ي  ال�سكر 

ينتجه ب�سكل �سحيح.

ال�شحة العاملية تدع� خلف�س 
اأ�شعار الأن�ش�لني

كاب�ل - اأ ف ب

زي��ارة  خ��لل  ام�س  بلينكن  انتوني  الأميركي  الخارجية  وزي��ر  وع��د 
مفاجئة اإلى اأفغان�ستان بالحفاظ على »�سراكة دائمة« مع هذا البلد 
اأيلول في  اأن ينتهي في 11  المقرر  الأميركية  القوات  ان�سحاب  بعد 

الذكرى الع�سرين لعتداءات 2001.
و�سيتم هذا الن�سحاب بعد ب�سعة اأ�سهر من ا�ستحقاق الأول من اأيار 
ال�سابق  الأميركي  الرئي�س  اإدارة  بين  المبرم  الت��ف��اق  في  المحدد 
فيما  الدوحة،  في   2020 �سباط  في  طالبان  وحركة  ترامب  دونالد 
الم�سدود  الطريق  اإلى  والمتمردين  كابول  بين  المفاو�سات  و�سلت 

ول �سيء ي�سير اإلى اأن العنف �سيتراجع.
اأ�سرف غني ف�سل عن م�سوؤولين  والتقى بلينكن الرئي�س الأفغاني 
الرئي�س  اإعلن  اأفغان�ستان للبحث معهم في  اأميركيين مقرهم في 
ج��و ب��اي��دن الأرب��ع��اء اأن ال��وق��ت ق��د ح��ان »ل��و���س��ع ح��د لأط���ول حرب 
تاريخها وقد بو�سرت بعد هجمات  المتحدة« في  الوليات  خا�ستها 

الحادي ع�سر من اأيلول 2001.
اأثبت عبر  اأن  »اأري��د  الرئي�س غني  لقائه مع  بلينكن في ختام  وق��ال 
جمهورية  ح��ي��ال  ال��م��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  الم�ستمر  الل���ت���زام  زي���ارت���ي 
لكن  تتغير  »ال�سراكة  اأن  م�سيفا  و�سعبها«  الإ�سلمية  افغان�ستان 

ال�سراكة دائمة"
دعمها  على  »�ستبقي  المتحدة  ال��ولي��ات  ب���اأن  اأي�����س��ا  بلينكن  ووع���د 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي والإن�����س��ان��ي لف��غ��ان�����س��ت��ان وك��ذل��ك ل��ق��وات��ه��ا الأم��ن��ي��ة 
ال�سلم  عملية  ت�سهيل  ب��ه��دف  »ج��ه��وده��ا  و���س��ت��وا���س��ل  وال��دف��اع��ي��ة« 

الأفغانية« بح�سب بيان �سادر عن الق�سر الرئا�سي الأفغاني.
الأميركي عبداهلل عبد اهلل  الخارجية  التقى وزي��ر  اآخ��ر،  من جانب 
رئي�س المجل�س الأعلى للم�سالحة الوطنية، الهيئة الحكومية التي 
ت�سرف على عملية ال�سلم في قطر، وقال له اإن »ف�سل جديدا يفتح 

ونكتبه معا«.

بلينكن يعد بـ»�شراكة دائمة« مع 
اأفغان�شتان.. وطالبان غا�شبة
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فيبي والر–بريدج مع هاريسون فورد يف الجزء 

األخري من »إنديانا جونز«

مطبخ

07

06

من يسيطر عىل ترتات مسلسالت رمضان

مسلسالت رمضان.. بني الرتاجيديا والكوميديا

أعراض فريوس كورونا..

33 عالمة عىل اإلصابة باملرض

تايلور 

سويفت تعيد 

طرح ألبوم

»ال يعرف 

الخوف«

د. أسامة أبو الرُّب

م�ا أعراض ف�روس كورونا املس�تجد، وما 
أخطره�ا ال�ذي ق�د يش�ر إىل مضاعف�ات 

وخيمة؟
س�نقدم لك هنا آخر املعطيات الطبية حول 
أعراض فروس كورونا املس�تجد »س�ارس 
كوف2-« املس�بب ملرض »كوفيد-19«، وذلك 
وفق�ا ألحدث املعطيات م�ن منظمة الصحة 
 King’s( العاملي�ة وكينغ�ز كولي�دج لن�دن

.)College London
وقد أحيص 33 عرضا أو عالمة عىل اإلصابة 

بف�روس كورونا، نقدمها لك هنا، وهي من 
األكثر ش�يوعا إىل األقل بش�كل عام، ونؤكد 
أنها ليست بديال عن استشارة الطبيب، وأنه 
من غ�ر املمكن تش�خيص ع�دوى كورونا 

ذاتيا.
األعراض األوىل

تظهر األعراض بعد اإلصابة بعدوى كورونا 
خ�الل 5 إىل 6 أيام يف كثر من الحاالت، غر 
أن ه�ذه الفرة يمك�ن أن ت�راوح بني يوم 
واحد وحتى 14 يوما، وفقا ملنظمة الصحة.

األعراض املبكرة جدا:
 إحساس غريب يف األنف.

 جفاف األنف املفرط.
 إحساس دائم بوجود »نضح أنفي قوي«.

 أكثر األعراض شيوعا:
  الحمى

 السعال الجاف
 اإلرهاق

مع اإلشارة إىل أن بعض األشخاص ال تظهر 
عليهم أي أعراض.

ووفقا ملعطيات علمية فإن�ه بعد 7-10 أيام 
من ظهور األعراض ال يصبح املريض قادرا 

عىل نقل العدوى لآلخرين.

05
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ريبورتاج

أطعمة شهية

وعن�د مائ�دة اإلفط�ار نحت�ار م�اذا نأكل وم�اذا ال 
نأكل!! لقد نس�ينا س�لطة البندورة بالخيار, وسلطة 
البقدونس�ية, وس�لطة امللف�وف بالخس, وش�وربة 
الخض�ار أو املاج�ي!! ونس�ينا أن ن�أكل من صحن 
الحمص ولح�م صيني�ة البطاطا ودج�اج املقلوبة!! 
والخبز اإلفرنجي الس�ميك املحمر الالمع املرش�وش 
ع�ىل وجهه حب�ات القزحة والسمس�م أكلنا منه عدة 
لقيم�ات, وهن�اك أيضاً خب�ز الطاب�ون واملرشوح!! 

وزادنا اهلل من الخرات.
ونحم�د اهلل ونش�كره عندما يس�ألنا األوالد والزوجة 
مثالً: ماذا تريد أن ترشب بعد اإلفطار رشاب الليمون 
أو التمرهندي أم الخ�روب؟! أما البنات فهن يفضلن 
ربم�ا رشاب اللبن أو والكوال أو املرن�دا... بينما األب 
الكب�ر يق�ول: جاْي عىل ب�ايل رشب القهوة الس�ادة 
العربية, أو القهوة الركية املغلية إنه مزاج اعتاد عليه 

الرجال يف رمضان.
ويف الليل هناك من يصيل صالة املغرب بعد أن يكون 
قد رشب امل�اء وأكل التمر وحمد اهلل, ثم يعود إلكمال 
فطوره, ومنهم من يصيل بعد اإلفطار بشكل جماعي 
يف الدار مع أفراد األرسة مع التباعد لظروفنا الطارئة، 
وكذل�ك يف صالة الراويح مع األرسة.. حيث يحيطهم 

النعيم والرضا وعطايا الوهاب سبحانه.
وبينم�ا يتابع أف�راد األرسة بعد املسلس�الت العربية 
األردني�ة املرصية والس�ورية واللبنانية؛ ترى الزوجة 
وه�ي تع�د ك�ؤوس الش�اي برسع�ة ك�ي ال يفوتها 
مشاهدة مسلسلها الرمضاني الذي تنتظره عىل أحر 

من الجمر.
ثم يذهب الجميع إلشعال الوقود العاطفي واالنفعايل 
والدين�ي ليالً لنذهب نح�و التطهر والتواصل مع اهلل 
والنفس بكل البشاشة واإليناس من خالل الصالوات 

واألدعية وقراءة القران الكريم.

الخري واإلحسان

ومن مناق�ب رمضان وفضائله ومحام�ده نهاراً أننا 

وبكث�رة نأخ�ذ بالبحث ع�ن عمل الخر واإلحس�ان, 
فنق�دم املس�اعدات والصدق�ات واألطعم�ة للفقراء 
واملحرمني واأليتام, واملس�اكني ونتس�ابق ونسأل أي 
الفقراء أحق بإعطائه�م الصدقات واألموال واألغذية 
وط�رود الخ�ر.. فنكتش�ف أن هناك الكث�ر منهم.. 
لنش�عر أننا نحن بألف خر وسالم رغم كل الظروف 

بينما هم يعانون ويكتمون ِعوزهم.
وكأن السماء يف رمضان تمطر علينا األزهار والورود 
والرياحني.. فنعيش يف بس�اتني وحقول من الغفران 
واالبتهاجات واملرسات واألفراح والتس�امح واملحبة.. 
فأه�الً برمض�ان ش�هر التق�رب م�ن اهلل باملحب�ة 

والخرات.

مرحب بشهر الصوم

كت�ب كلمات هذه األغني�ة الرمضانية الجميلة محمد 
ع�يل أحم�د وقام »عب�د العزي�ز محم�ود« بتلحينها 

وغنائها:
مرحب شهر الصوم مرحب

لياليك عادت ىف أمان
بعد انتظارنا وشوقنا اليك

جيت يا رمضان
مرحب بقدومك يا رمضان

ونعيش ونصومك يا رمضان
*****

زيك مافيش بني االيام
كلك حسنات

بيزيد معاك نور االسالم
فضل وبركات

لياليك محالها يارمضان
ويا محىل بهاها يا رمضان

*****
كل العباد فيك فرحانة

بني صىل وصيام
حتى العيون فيك سهرانة

مش راضية تنام
ليل ويا نهار يا رمضان

وكبار وصغار يا رمضان
*****

املؤمن يستنى هاللك
فرحان وسعيد

وتروح وتزيد يف
جاللك ايام العيد
فيها خر واماني
وتجينا من تاني

بعد انتظارنا وشوقنا اليك
جيت يا رمضان

*****
مرحب شهر الصوم مرحب

لياليك عادت ىف امان
بعد انتظارنا وشوقنا اليك

جيت يا رمضان
مرحب بقدومك يا رمضان.

 األرسة األردنية ومباهج الفرح يف رمضان

آخر األسبوع - وليد سليامن 

ِمْن عىل مرتفعات الحياة نقف خاشعني كي نُِطلِّ 

عىل هذا املشهد الرمضاني الرائع.. فنرى وبشكل 

جيل كل مسارات ومباهج هذا املوسم السنوي 

املمتد لشهر كامل يف كل سنة قمرية.

انها نبضات قلوب عاشقة لهذا الزائر الروحاني 

الذي يحل علينا حامالً معه يف سلوته العظيمة كل 

مباهج الدنيا اإلنسانية الصوفية وضبط النفس 

والروح.. تقرباً إىل الخالق العظيم اللطيف الرؤوف 

الرحيم الودود جلَّ شأنه وعال مقامه ربنا اهلل الذي 

سخر لنا كل منافع الدنيا.
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صحة وتغذية

األعراض األوىل

تظه�ر األعراض بع�د اإلصابة بع�دوى كورونا خالل 5 
إىل 6 أي�ام يف كثر م�ن الحاالت، غر أن هذه الفرة يمكن 
أن ت�راوح بني ي�وم واحد وحتى 14 يوم�ا، وفقا ملنظمة 

الصحة.
األعراض املبكرة جدا:

 إحساس غريب يف األنف.
 جفاف األنف املفرط.

 إحساس دائم بوجود »نضح أنفي قوي«.
 أكثر األعراض شيوعا:

  الحمى
 السعال الجاف

 اإلرهاق
مع اإلش�ارة إىل أن بعض األش�خاص ال تظهر عليهم أي 

أعراض.
ووفق�ا ملعطيات علمي�ة فإنه بعد 7-10 أي�ام من ظهور 
األع�راض ال يصب�ح املري�ض ق�ادرا عىل نق�ل العدوى 

لآلخرين.
 1 - الحمى

هي ارتفاع حرارة الجس�م فوق املستوى الطبيعي، ويعد 
الش�خص مصابا بالحم�ى إذا كانت درج�ة حرارته 38 

درجة مئوية )100.4 فهرنهايت( أو أكثر.
وقد تأتي مصاحبة بأعراض مثل:

أعراض اإلنفلونزا مثل الصداع والسعال والتهاب الحلق.
ضيق يف التنفس وآالم الصدر يف الحاالت الخطرة.

 )prevalence( »وبل�غ مع�دل اإلصابة بع�رض »الحم�ى
نس�بة 78% م�ن الحاالت، وفقا لدراس�ة نرشت يف مجلة 

»بلوس وان« )PLOS ONE( العلمية.
2 - السعال الجاف

 dry non( »أي »الس�عال والكح�ة دون إخ�راج بلغ�م
productive cough( ونسبته %58.

ويف حاالت نادرة قد يكون السعال مصحوبا بالدم.
3 - اإلرهاق

املعاناة من التعب والتعب العام، ونسبة انتشاره %31.
4 - فقدان حاسة الشم

واالسم العلمي »Hyposmia«، ونسبة انتشاره 25% وفقا 
ملجلة »بلوس وان« )PLOS ONE(، ووفقا لدراسة أخرى 
 ،)PLOS Medicine( »ن�رشت بمجلة »بل�وس ميديس�ن
فإن فقدان حاسة الشم ألربع روائح قد يشر إىل اإلصابة 

بفروس كورونا.
ووجد الباحثون عامة أن األش�خاص املصابني يالحظون 

فقدانا يف قدرتهم عىل شم الروائح التالية:
1 - الثوم

2 - البصل
3 - القهوة

4 - العطور
ويج�ب أن يعزلوا أنفس�هم ويطلب�وا الخضوع لفحص 

للكشف عن فروس كورونا.
5 - الصداع

ونس�بة انتشار الصداع بني حاالت كورونا وفقا للدراسة 
13%. وت�م اإلب�الغ ع�ن ح�دوث ص�داع يف وق�ت مبكر 
ومتأخر من مرحلة اإلصابة بفروس كورونا، مع احتمال 

ارتباط الصداع املتأخر بتفاقم املرض.
ويمكن أن يكون الصداع أيضا أحد أعراض كورونا لدى 
املصابني بالصداع النصفي. ويف هذه الحاالت، يتم اإلبالغ 
عن ح�دوث الصداع قبل ظهور األعراض األكثر ش�يوعا 

لكورونا.
ووفق معطيات علمية هناك 4 خصائص لصداع كورونا:

صداع معتدل إىل حاد القوة.
يسبب الشعور بنبض أو اإلحساس بضغط يف الرأس.

يحدث عىل جانبي الرأس.
قد يزداد سوءا عند االنحناء.

6 - التهاب الحلق

الته�اب الحلق من أع�راض اإلصابة بكورون�ا، ويعرف 
أيضا باس�م »ألم الحلق« )sore throat(، ونسبة انتشاره 

بني حاالت كورونا وفقا للدراسة %12.
ويف أم�راض الجهاز التنفيس األخ�رى، مثل نزالت الربد، 
غالبا ما يكون التهاب الحلق من األعراض املبكرة، ونظرا 
الستنشاق فروسات الجهاز التنفيس، فإنها تدخل األنف 
والحل�ق أوال، وقد تتكاثر هناك يف وقت مبكر، مما يؤدي 

إىل ألم الحلق وتهيجه.
ووفق�ا للخرباء، قد يك�ون التهاب الحل�ق عالمة تحذير 
عىل اإلصابة بفروس كورونا، خاصة إذا رافقته أعراض 

أخرى لكورونا.
7 - االرتباك

ونسبة انتشار االرتباك %11.
8 - اإلسهال

اإلسهال من األعراض املرتبطة بالجهاز الهضمي، ونسبة 
انتشاره %10.
9 - الغثيان

نس�بة انتش�ار الغثيان بني حاالت كورونا وفقا للدراسة 
.%6

10 - احتقان األنف

 )Nasal Congestion( »ونس�بة انتش�ار »احتقان األنف
هي %5.

11 - فقدان حاسة الذوق

واسمه العلمي )Hypogeusia(، وكانت نسبة انتشاره بني 

حاالت كورونا وفقا للدراسة %4.
12 - القيء

ونسبة انتشار القيء وفقا للدراسة %4.
13 - آالم شديدة بالبطن

ونسبة انتشارها لدى مرىض كورونا وفقا للدراسة %4.
14 - السعال الدموي

واس�مه العلمي )Hemoptysis( ويكون مصاحبا بخروج 
دم، ونسبة انتشاره %2.

15 - التهاب امللتحمة

ملتحمة العني  غشاء شفاف يبطن جفن العني من الداخل 
وبياضه�ا، وتعم�ل عىل ترطي�ب  العني من خ�الل إنتاج 
املخاط والدموع، كما ت�ؤدي دورا  مناعيا يتمثل يف رصد 

األجسام الغريبة والجراثيم ومنع دخولها إىل العني.
واس�مه العلمي )Conjunctivitis(، ونسبة انتشاره وفقا 

للدراسة %2.
16 - بحة يف الصوت

علمي�ا  علي�ه  ويطل�ق  الص�وت،  يف  تغ�ر  يح�دث  إذ 
.)Dysphonia( أو )Hoarseness(

17 - فقدان الشهية

االس�م العلمي ه�و )Anorexia(، وقد يرتبط هذا العرض 
بفقدان حاس�ة التذوق، مما يجعل الشخص ال يستطيع 
الش�عور بطع�م األكل، وبالت�ايل تق�ل رغبت�ه يف تناول 

الطعام.
18 - اآلالم واألوجاع

وتشمل آالم العضالت واملفاصل.
19 - ظهور طفح جلدي

إذ يحدث تغر يف الجلد، مثل احمرار أو تهيج.
20 - تغري لون أصابع اليدين أو القدمني

.)Acrocyanosis( واالسم العلمي لهذا العرض

أعراض فريوس كورونا..

33 عالمة عىل اإلصابة باملرض

د. أسامة أبو الرُّب

ما أعراض فريوس كورونا املستجد، وما 
أخطرها الذي قد يشري إىل مضاعفات 
وخيمة؟
سنقدم لك هنا آخر املعطيات الطبية 
حول أعراض فريوس كورونا املستجد 
»سارس كوف2-« املسبب ملرض 
»كوفيد-19«، وذلك وفقا ألحدث 
املعطيات من منظمة الصحة العاملية 
 King’s College( وكينغز كوليدج لندن
.)London
وقد أحيص 33 عرضا أو عالمة عىل 
اإلصابة بفريوس كورونا، نقدمها لك 
هنا، وهي من األكثر شيوعا إىل األقل 
بشكل عام، ونؤكد أنها ليست بديال عن 
استشارة الطبيب، وأنه من غري املمكن 
تشخيص عدوى كورونا ذاتيا.
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صحة وتغذية

21 - صعوبة يف  التنفس

وق�د تك�ون الصعوبة يف  التنف�س وحده�ا أو مصحوبة 
بحمى أو سعال.

22 - أمل يف الصدر

ويش�عر املص�اب بألم أو ضغ�ط يف الص�در، وقد يكون 
مصحوبا بحمى أو سعال.

23 - شلل العصب الوجهي

االس�م العلمي لهذا العرض »فيش�ال نرف بورالسيس« 
)facial nerve paralysis(، ويعرف أيضا باسم »شلل بيل« 

.)Bell’s palsy(
ويف ش�لل بيل يح�دث ضعفا مفاجئا يف عض�الت الوجه، 
ويجع�ل هذا الضعف نصف الوجه يب�دو متدليا، وتكون 
االبتس�امة ع�ىل جان�ب واح�د، وال تنغلق الع�ني يف هذا 

الجانب.
يف ش�لل بيل يحدث ضع�ف مفاجئ يف عض�الت الوجه، 

ويبدو معه نصف الوجه متدليا )شرستوك(
24 - رهاب الضوء

 ،)photophobia( وه�و الش�عور بانزع�اج م�ن الض�وء
وعاناه 18% من املشاركني يف دراسة أجراها باحثون من 
 )Anglia Ruskin University( »جامعة »أنجليا روس�كني
يف اململكة املتحدة، وش�ملت 83 ش�خصا تم تش�خيصهم 
ب�»كوفي�د-19«، ون�رشت يف مجل�ة »ب�ي إم جي�ه أوبن 

.)BMJ Open Ophthalmology( »أوبثالوموجي
25 - التهاب العني

االس�م العلمي هذا املصطلح )Sore eyes(، ونس�بته كانت 
16% يف دراسة جامعة »أنجليا روسكني«.

26 - حكة العني

كانت نس�بة هذا العرض 17% يف دراسة جامعة »أنجليا 
روسكني«.

27 - احمرار اللسان

يف بع�ض حاالت م�رىض كورونا قد يتغر لون اللس�ان، 
ويمكن أيضا أن يُصبح -بمصطلح ش�ائع- باس�م »لسان 
الت�وت«  لس�ان  أو«   )Strawberry tongue( الفراول�ة« 

)Raspberry tongue( يف هذه الحاالت.
ويف حال�ة لس�ان الفراول�ة يك�ون اللس�ان متورما وفيه 

احمرار.
28 - تورم اللسان

وذل�ك وفق�ا لغابرييل س�كايل، طبي�ب الصح�ة العامة 
ورئيس عل�م األوبئة والصح�ة العام�ة بالجمعية امللكية 
للط�ب، الذي رصح لصحيف�ة »ذا صن«، ب�أن الفروس 
يمك�ن أن تنجم عنه تأثرات يف مثل هذا النطاق الواس�ع 
من أجهزة الجس�م. وقال الربوفيس�ور إن االس�م الطبي 
لتورم اللس�ان الحاد الذي يح�دث كجزء من متالزمة هو 

.)Glossitis( التهاب اللسان
29 - فقدان الحليامت اللسانية

 ،)Depapillated tongue( االسم العلمي لهذا املصطلح هو
ويظه�ر اللس�ان يف صورة ما يس�مى اللس�ان الجغرايف 
)Geographic tongue(، إذ تك�ون هن�اك بقع كالخارطة 

عىل اللسان.
30 - الصمم املفاجئ

تم تس�جيل حاالت ارتبط فيها ف�روس كورونا بالصمم، 
 )lemonde( »ووفق�ا لتقري�ر نرشته صحيف�ة »لومون�د
الفرنس�ية، ف�إن هناك بالغ�ات أخرى أيض�ا عن حاالت 
صم�م مفاج�ئ، عان�ى منه امل�رىض املصاب�ون بعدوى 
ف�روس كورون�ا، وأن التهاب العصب الس�معي املرتبط 
بت�رر القوقعة تم تش�خيصه بالفع�ل يف حاالت عدوى 

بفروسات أخرى.
وأوضحت الصحيف�ة أن اآلليات الفس�يولوجية املرضية 
الكامن�ة وراء ظاه�رة اإلصاب�ة بالصم�م بع�د اإلصابة 
الفروس�ية له�ا عدة تفس�رات؛ فه�ي يمك�ن أن تكون 
هجوما بواس�طة األجس�ام املضادة التي طورها الجسم 
ضد الفروس، والتي تكتس�ب أيض�ا القدرة عىل التعرف 
ع�ىل أجس�ام يف األذن الداخلي�ة، وهو ما يس�مى يف علوم 

.)cross reaction( »الطب »رد الفعل املتقاطع
األعراض األنفية املبكرة

كش�فت دراس�ة أجراها باحث�ون من جامعة برش�لونة، 

وش�ملت 35 مريضا مصابا بكوفيد-19، ونرشت يف موقع 
ميدأركيف )medRxiv(، عن 3 أعراض مبكرة جدا لعدوى 

كورونا، وهي:
31 - إحساس غريب يف األنف

32 - جفاف األنف املفرط

33 - إحساس دائم بوجود »نضح أنفي قوي« 

)nasal douche(

وق�ال الباحثون إن األعراض األنفي�ة املبكرة هذه ظهرت 
يف األغلب مع:

فقدان حاس�ة الش�م )anosmia( أو تراجع حاس�ة الشم 
.)hyposmia(

فقدان حاسة الذوق )ageusia( بالتزامن مع نقص حاسة 
الشم.

وظهرت األعراض بش�كل أس�ايس قبل أو أثناء األعراض 
األخرى لكوفيد-19، واستمرت ملدة 12 يوما يف املتوسط.

يوضح الرس�م الت�ايل روزنام�ة مريض كورون�ا، أي ما 
يح�دث له من الي�وم األول م�ن اإلصابة وحتى الش�فاء، 
ومتى يصبح غر معد. وملعرفة املزيد من التفاصيل حول 

سر املرض اضغط عىل هذا الرابط.

6 مجموعات

ما ذكرناه سالفا هو األعراض كاملة، ولكن دراسة حديثة 
وج�دت أن هذه األعراض تأت�ي يف مجموعات، وبناء عىل 
ذل�ك هن�اك 6 أنواع م�ن م�رض كوفي�د-19 الناجم عن 

اإلصابة بفروس كورونا.
وقاد الدراس�ة باحثون من كينغز كوليدج لندن، ونرشت 

عىل موقع إلكروني.
ووجد الباحثون أن كل نوع من اإلصابة بكوفيد-19 يتميز 
بمجموع�ة معينة م�ن األعراض، وأن كل ن�وع اختلف يف 
ش�دة امل�رض والحاجة إىل توف�ر دعم للجه�از التنفيس 

للمريض أثناء مرحلة الشفاء.
واألنواع الستة ملرض »كوفيد-19« هي:

األول: يش�به اإلنفلون�زا، لك�ن م�ن دون اإلصابة بحمى 
)flu-like with no fever(، وم�ع أعراض الصداع وفقدان 
حاسة الشم وآالم العضالت والسعال والتهاب الحلق وألم 

يف الصدر.
الثاني: يش�به اإلنفلونزا، لكن مع حمى وفقدان الش�هية 
)flu-like with fever( وأع�راض الصداع وفقدان حاس�ة 

الشم والسعال والتهاب الحلق وبحة يف الصوت.

الثالث: هضمي )gastrointestinal( حيث يعاني املريض 
من اإلس�هال، مع أعراض الصداع وفقدان حاس�ة الش�م 
وفقدان الش�هية والتهاب الحل�ق وآالم الصدر ومن دون 

سعال.
الراب�ع: حاد م�ن املس�توى األول )severe level one( مع 
التعب وأعراض الصداع وفقدان حاس�ة الش�م والسعال 

والحمى وبحة يف الصوت وألم يف الصدر.
الخامس: حاد من املستوى الثاني )severe level two( مع 
ارتباك )confusion( وتعب وصداع وفقدان حاس�ة الشم 
وفقدان الشهية والسعال والحمى وبحة الصوت والتهاب 

الحلق وآالم الصدر وألم العضالت.
الن�وع األخري: حاد من املس�توى الثالث، بطني وتنفيس 
)severe level three abdominal and respiratory(، حي�ث 
يصاب الش�خص بضيق يف التنفس وإسهال وآالم شديدة 
يف البط�ن مع ص�داع، وفقدان حاس�ة الش�م والش�هية 
والسعال والحمى وبحة يف الصوت وألم يف الحلق والصدر 

وتعب وارتباك وآالم بالعضالت.
كم�ا وجد الباحثون أن احتم�ال حاجة املريض يف كل من 
املجموعات الست إىل دعم الجهاز التنفيس، مثل األكسجني 

أو الوضع عىل جهاز التنفس الصناعي، بالنسب التالية:
 النوع األول: %1.5.

 النوع الثاني: %4.4.

 النوع الثالث: %3.3.
 النوع الرابع: %8.6.

 النوع الخامس: %9.9.
 النوع السادس: %19.8.

وبش�كل عام، تصيب األنواع: 4 و5 و6 األش�خاص األكرب 
س�نا واألكث�ر ضعف�ا، وكان ه�ؤالء أكثر عرض�ة لزيادة 
ال�وزن، ولديه�م حاالت مرضي�ة موجودة مس�بقا، مثل 
السكري أو أمراض الرئة، مقارنة باألشخاص من األنواع 

1 و2 و3.

األعراض لدى األطفال

ويق�ول الدكت�ور مج�دي عم�ر، اختص�ايص األطف�ال 
بالواليات املتحدة، يف حوار خاص للجزيرة نت: بالنس�بة 
إىل أع�راض كورون�ا عن�د األطف�ال والرض�ع، فإنها ال 
تختل�ف عنها عن�د الكبار، فهن�اك الحم�ى واالرتجاف 
والس�عال وضيق التنفس والقيء واإلسهال، ولكنها أقل 

شدة من الكبار.

فرص الشفاء

وتقول منظم�ة الصحة العاملية إن معظ�م الناس )نحو 
80%( يتعاف�ون ع�ادة من املرض م�ن دون  الحاجة إىل 
عالج خاص، ولكن األعراض تش�تد  لدى ش�خص واحد 

تقريبا من بني كل 5  مصابني بمرض كوفيد-19.
وتزداد مخاطر اإلصابة بمضاعفات وخيمة  بني املس�نني 
واملصابني بمشاكل صحية  أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم 

أو أمراض القلب والرئة  أو السكري أو الرسطان.
يف املقاب�ل، قد يص�اب بعض الناس بالع�دوى من دون 
أن يش�عروا إال  بأعراض خفيفة ج�دا، أو حتى من دون 

ظهور أعراض.

4 أعراض تعني أن لديك مناعة قوية 

لفريوس كورونا

وكان توص�ل باحث�ون إىل 4 أع�راض لع�دوى فروس 
كورون�ا املس�تجد املس�بب مل�رض »كوفي�د-19« ترتبط 
بتكوين الجس�م مس�تويات عالية من األجس�ام املضادة 

للفروس تستمر ملدة 3 أشهر.
ويعن�ي وجود مس�تويات عالي�ة من األجس�ام املضادة 
أن لدى الش�خص مناع�ة من اإلصابة بف�روس كورونا 
SARS-( »-2املس�تجد -واس�مه العلمي »س�ارس-كوف

CoV-2( للمرة ثانية.
وأج�رى الدراس�ة باحثون م�ن جامعة ويسكونس�ن يف 
الواليات املتحدة ونرشت كنسخة أولية )لم تقبل يف مجلة 

طبية(، ولم تخضع بعد للمراجعة.
وحل�ل الباحث�ون اختبارات الدم ل��113 مريضا مصابا 
بفروس كورونا بعد 5 أس�ابيع من التعايف من مرضهم، 

ثم مرة أخرى بعد 3 أشهر من مرضهم.
ووج�دوا أن�ه كان�ت ل�دى األش�خاص الذي�ن أصيب�وا 
بكوفيد-19 ودخلوا املستشفى مستويات أجسام مضادة 
أعىل من غرهم، وبش�كل عام زادت مس�تويات األجسام 

املضادة مع شدة »كوفيد-19«.
لكن بالنس�بة لألش�خاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 ولم 
يدخلوا املستشفى فقد الحظ الباحثون أن 4 من األعراض 
ترتبط باس�تمرار مس�تويات عالية من األجسام املضادة 

لفروس كورونا، وهي:
1 - الحمى

2 - آالم البطن
3 - اإلسهال

4 - تراجع الشهية
وه�ذا يعني أن ظهور هذه األع�راض عليك أثناء مرضك 
يمك�ن أن يكون عالمة عىل أنه من املرجح أن تكون لديك 

مناعة أطول ضد كورونا.

طفرة

ووفقا للدراس�ات، فإن فروس كورونا املس�تجد ش�هد 
تحّورا يزداد ش�يوعا يف أوروبا وأمركا الشمالية وأجزاء 
من آس�يا، وإن هذا التحور يجعله أكثر عدوى، لكنه أقل 

فتكا.
وقال بول تامبيا االستشاري بجامعة سنغافورة الوطنية 
والرئي�س املنتخب للجمعية الدولية لألمراض املعدية -يف 
ترصيحات لرويرز يف أغس�طس/آب امل�ايض- إن الدالئل 
تش�ر إىل أن انتشار طفرة »دي 614 جي« )D614G( يف 
أجزاء من العالم تزامن مع انخفاض معدالت الوفاة، مما 

يوحي بأن هذا التحّور أقل فتكا.
وأضاف »ربما كان فروس�ا أكث�ر عدوى لكنه أقل فتكا، 
وهذا يشء جيد«. وقال تامبيا إن أغلب الفروسات تصبح 

يف العادة أقل فتكا لدى تحّورها.
وتاب�ع »من مصلحة الفروس أن يُعدي املزيد من الناس 
ال أن يقتله�م، ألن الفروس يعتمد عىل العائل يف حصوله 

عىل الغذاء واملأوى«.
وقالت منظمة الصحة إن العلماء اكتشفوا هذه الطفرة يف 
فرباير/ش�باط املايض مع انتشارها بأوروبا واألمركتني. 
وأضافت أنه ال يوجد دليل عىل أن التحور أدى إىل مرض 

أكثر خطورة.
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رواق الفنون

ليىل 

علوي.. 

»ست 

الهوانم«

تايلور سويفت تعيد طرح ألبوم

»ال يعرف الخوف«

أعادت املغنية العاملية تايلور س�ويفت إصدار 
ألبوم »ال يعرف الخوف« أو Fearless وهو يعود 
لع�ام 2008، ويعت�رب ثاني ألبوم يف مس�رتها 
الفني�ة، ليصبح أول ألبوم يتم إعادة تس�جيله 

يف مسرتها.
ويتضم�ن األلب�وم 26 أغني�ة، منها ع�دد من 
 You األغني�ات الت�ي حققت نجاحاً كب�راً مثل
 Fearless وكان   .Fifteenو  Belong with Me
حاز جائزة الغرامي ع�ن ألبوم العام، وأصدر 

األلب�وم بعدما أعلنت س�ويفت يف ع�ام 2019 
رغبته�ا بإع�ادة تس�جيل اعماله�ا، وه�ي 6 

ألبومات.
وكانت س�ويفت كش�فت عن مفاج�أة جديدة 
لجمهوره�ا حول العالم، وه�ي إطالق إصدار 
جديد م�ن أغنيته�ا love story الت�ي طرحتها 
ع�ام 2009، وكان�ت نقط�ة انطالقه�ا يف عالم 
الغناء، وحققت حتى اآلن أكثر من 572 مليون 

مشاهدة عرب موقع الفيديوهات يوتيوب.

مسلسالت رمضان.. بني الرتاجيديا والكوميديا
يخ�وض نج�وم الفن العرب�ي الس�باق الرمضاني 
بأعمالهم املتنوعة املش�ارب، فمنهم من يرى نفس�ه 
ناجحاً يف الراجيديا فيتشبّث بها، وآخر يهرول نحو 
الكوميديا، متوس�ماً أن تس�عفه خّفة ظله يف ارتقاء 

القمة وتحقيق مراكز متقدمة يف السباق
يف حني يرى الناقد يف جريدة الجريدة اليف الشمري ان 
هناك من يفضل البعض أن يجمع خيوط الراجيديا 
والكوميديا و»األكش�ن« ضمن نسيج عمله، إضافة 
إىل تطعيم هذه الركيبة ببعض األغنيات الشعبية أو 

استخدام الغناء الفكاهي لضمان النجاح.

متابعة مكثفة

الكل يراهن ع�ىل نجاح عمله وأهميته، لكّن كل ذلك 
قب�ل بدء العرض، فهو الفيص�ل ضمن هذا اإلطار، 
فاألعناق مرشئبة نحو الشاش�ات والعيون فاحصة، 
السيما يف ظل جائحة كورونا وأجواء اإلغالق املتبعة 
يف بع�ض الدول واالش�راطات الصحية املفروضة، 
فاملتابع�ة س�تكون مكثف�ة م�ن املش�اهدين الذين 
يبحث�ون عن العمل املتميز ال�ذي يريض طموحهم، 
ومن ال يجدون فيه ما يجذبهم حتما سيبحثون عن 

غره يف ظل توافر البدائل بالفضائيات األخرى.

ديكورات جميلة

وم�ن خالل الصور وبعض املقاط�ع التي عرضتها 
القن�وات الفضائية لروي�ج أعمالها، ظهرت بعض 
األم�ور الجميل�ة، كالركي�ز يف األداء، كم�ا ظهرت 
ديكورات جميلة يف بعض اللقطات، الس�يما االعمال 

الت�ي تركز ع�ىل فرات زمني�ة من الق�رن املايض، 
إضافة إىل وجود عنارص التشويق واإلثارة يف بعض 
هذه املش�اهد، رغبة يف تحريك مشاعر املشاهد نحو 
ه�ذا العمل، كم�ا تأم�ل إدارات القن�وات يف إطالق 
رشارة التس�اؤل لدى متابعيها، مثالً ما الذي يعنيه 
ذل�ك؟ وما س�يفعل الفن�ان الفالني؟ وما أس�باب 
ظه�ور ذلك الفن�ان بال�زي القديم؟ هذه األس�ئلة 
وغره�ا تطمح القن�وات إىل أن يبحث املش�اهد عن 

إجابات لها أثناء متابعته للعمل.

»مارغريت« و»ممنوع التجول«

لفتت األنظ�ار صور الفنانني نارص القصبي وحياة 
الفهد وحسن البالم وداود حسني وغرهم من خالل 
ملصقات أعمالهم، أو املشاهد القليلة التي عرضت، 
وق�د ظهرت حي�اة الفهد بصورة للش�خصية التي 
ستجس�دها يف مسلس�ل »مارغريت«، وب�دت عليها 
مظاه�ر الهيب�ة والح�دة، فيما ظهر حس�ن البالم 
بص�ورة رجل ج�اد وكبر يف الس�ن، يف حني كانت 
صورة نارص القصبي األكث�ر تداوالً وتعليقاً، حيث 
بدا وهو يجس�د شخصية رجل بشعر أبيض يعتمر 
قبع�ة، وأثارت ه�ذه اإلطالة الكثر من التس�اؤالت 

حول عمله الجديد »ممنوع التجول«.
كما تس�اءل الكثرون عن الشخصية التي سيلعبها 
الفن�ان داود حس�ني يف مسلس�ل »بوط�ار«، فه�ل 
س�تكون مس�توحاة م�ن أح�د املطرب�ني أم أنه�ا 

شخصية من الخيال؟
وأثارت اللقط�ات والصور الكث�رة بعض متابعي 
مواقع التواصل، وتنوع�ت التعليقات وفقاً لقناعات 
املش�اهد، وكذلك وفق�ا للق�راءة األوىل التي تكونت 
لدي�ه من خ�الل ه�ذه اللقطات والصور، وانقس�م 
الجدل بني املتابعني بني مؤيد ومعارض أو متحفظ، 
الس�يما أن بعض األحكام صدرت قبل بدء السباق. 
كما أث�ارت لقطات كث�رة لفنان�ني مرصيني ردود 

أفعال سلبية وأخرى إيجابية.

ع�ربت الفنانة ليىل علوي عن س�عادتها بردود 
أفعال الجمهور حول حكاية »ست الهوانم« من 
مسلسل »زي القمر«، وذلك عقب انتهاء عرض 

الحكاية.
وكتبت ليىل عرب حس�ابها الش�خيص عىل موقع 
التواص�ل االجتماع�ي فيس�بوك: »م�ع نهاي�ة 
حلقات حكاية ست الهوانم، أتمنى يكون العمل 
قد أعجبكم وملس�تم خالله اختالفاً وقيمة فنية 
وإضافة«. وأشارت إىل أنها تابعت ردود أفعال 
املشاهدين اإليجابية عن الحكاية، وحجم الحب 
والدعم الذي ملس�ته من خالل ردود األفعال، ما 

يشجعها عىل تقديم املزيد من األعمال الهادفة.
وتابع�ت أن »س�ت الهوان�م« موج�ودة يف كل 
بي�ت وكل أرسة، مضيفة: وكنت بش�وف منها 
تفاصيل يف كل ست بقابلها بجدعنتها وطيبتها 

وحبها وتفانيها.
ووجه�ت ليىل عل�وي الش�كر للجه�ة املنتجة 
ملسلس�ل »زي القمر« ولفريق العمل، مش�رة 
إىل أن املسلس�ل قدم شخصيات نسائية متعدد 
من خالل حلقاته املختلف�ة عن املرأة املرصية، 
وهو أمر صعب للغاي�ة، ولكن تم تنفيذه بكل 

حرفية.
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رواق الفنون

»بروكار 2« ينسحب من رمضان! من يسيطر عىل ترتات مسلسالت رمضان

لم تص�در رشكة »قبنض لإلنت�اج والتوزيع 
الفن�ي« بيان�اً يؤك�د أو ينف�ي خ�رب خروج 
مسلس�ل »ب�روكار 2« )إخراج: محمد زهر 
رج�ب وتأليف س�مر هزيم( من الس�باق يف 
ش�هر رمض�ان 2021. يف الس�اعات األخرة 
املاضية، انترش خرب عىل صفحات السوش�ال 
ميدي�ا، يعلن إنس�حاب العمل الش�امي من 
املنافس�ة املنتظرة. وما أكد الخ�رب، هو عدم 
إع�الن »قبن�ض« ع�ن تفاصيل العم�ل، بل 
اكتفت الرشكة الس�ورية بالرويج ملسلس�ل 
»ب�اب الح�ارة 11« ال�ذي تنتج�ه. يف ه�ذا 
الس�ياق، لفت�ت بعض املص�ادر لن�ا إىل أن 

الرشكة ال تجيب عىل اتص�االت الصحافيني، 
بل تنتظر الس�اعات القليل�ة املقبلة لإلعالن 
عن خروج »بروكار 2« من املنافس�ة. ويرجع 
املصدر الس�بب الذي أّدى إىل غي�اب العمل، 
إىل عدم ق�درة الرشكة املنتجة عىل تس�ويقه 
فقررت تأجيل بثه ملوع�د يحدد الحقاً. يذكر 
أن »بروكار 2« سبق أن عرض موسمه األول 
قب�ل عام تقريب�اً، وي�روي تفاصيل صناعة 
ال�ربوكار الدمش�قي يف ح�ارة تعان�ي م�ن 
اضطهاد االس�تعمار الفرنيس. ويقوم بأدوار 
البطول�ة: نادي�ن خ�وري، وزه�ر رمضان، 

وزامل الزامل، وينال منصور، وزينة بارايف.

انته�ت مجموعة كبرة م�ن النجمات والنجوم 
من تس�جيل ت�رات البداي�ة )ش�ارة البداية( 
ملسلس�الت املوس�م الرمضاني الق�ادم، حيث 
س�يطرت النجم�ات ع�ىل النصي�ب األكرب هذا 

العام بشكل ملحوظ.
النجم�ة أصالة كان�ت األكثر حظاً ومش�اركة 
يف مسلس�الت هذا العام، من خالل 3 ش�ارات 
بداية دفعة واحدة، عرب مسلسل »حرب أهلية« 
بطول�ة النجمة الكب�رة يرسا وباس�ل خياط، 
كما تقدم ش�ارة البداية ملسلسل »قرص النيل« 
بطول�ة دين�ا الرشبين�ي وريه�ام عبدالغفور، 
والعمل الثالث هو تر مسلسل »بنت السلطان« 
للفنان�ة روجين�ا يف  املطلق�ة األوىل  البطول�ة 
الدرام�ا التلفزيونية املرصي�ة، واملقرر عرضه 

عىل قنوات النهار.
وانته�ت النجمة كارول س�ماحة من تس�جيل 
أغني�ة الت�ر الخاصة بمسلس�ل »ضد الكرس« 
للنجم�ة نيليل كري�م، واملقرر عرضه يف ش�هر 
رمضان، واألغنية تقدمها باسم »اليل خان« من 
كلم�ات د. مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، 

وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
وبعد مناوش�ات وإنكارها يف البداية، تعاقدت 
النجم�ة ش�رين عبدالوهاب عىل تس�جيل تر 
مسلس�ل »لحم غ�زال«، بطول�ة النجمة غادة 
عبدالرازق، للعرض عرب ش�بكة قنوات »إم بي 
يس« يف رمض�ان، حي�ث أكدت قب�ل أيام عدم 
غنائها أي ت�رات، لكنها يف النهاية وافقت عىل 

م من الرشكة املنتجة. العرض املقدَّ

تؤدي املمثلة الربيطانية، كاتبة مسلس�ل »فليباغ« 
فيب�ي والر-بريدج، دور البطول�ة يف مواجهة قوية 
مع النجم الكبر هاريس�ون فورد، يف الجزء املقبل 
من سلس�لة أفالم »إنديانا جون�ز«، املقرر عرضه 
صيف 2022، وفق ما أعلنت اس�تديوهات »لوكاس 

فيلم«.
ويتوىل جيمس مانغولد إخراج الفيلم الذي يش�كّل 
الج�زء الخامس واألخر من مغام�رات عالم اآلثار 
املقدام الذي درج فورد )78 عاماً( عىل تأدية دوره.
وق�ال مانغول�د، يف ترصي�ح، إن ه�ذه »املغام�رة 
الجديدة« ستكون ثمرة عمل »فريق األحالم« الذي 
يضم »أعظم السينمائيني يف كل العصور«، ومنهم 
س�تيفن س�بيلربغ الذي كان من املق�رر يف األصل 
أن يت�وىل إخراج الفيلم، ورئيس�ة »ل�وكاس فيلم« 

املنتجة األمركية كاثلني كينيدي.
وأض�اف أن انضم�ام فيب�ي والر-بري�دج، الت�ي 
وصفه�ا بأنه�ا »ممثلة مبه�رة ذات إب�داع المع«، 
يجعله يش�عر بأن�ه »محظوظ مث�ل إنديانا جونز 
نفس�ه«. ويتّوج دور فيبي وال�ر بريدج )35 عاماً( 

يف »إنديانا جونز« صعوده�ا امللحوظ، بعد فوزها 
بع�دد من جوائ�ز »إيمي« ع�ن املسلس�ل الناجح 
»فليب�اغ«، وهو اقتب�اس تلفزيوني من مرسحيتها 
الفردي�ة الت�ي تمحورت حول حياة ش�ابة لندنية 

عازبة وفاقدة لألوهام.
كذلك شاركت يف كتابة مسلسل التجسس »كيلينغ 
إيف«، ويف الجزء الخامس والعرشين من مغامرات 

جيمس بوند الذي تأخر بسبب الوباء.
وسبق لفيبي والر-بريدج أن عملت مع استديوهات 
»ل�وكاس فيلم« يف فيلم »س�ولو: إيه س�تار وورز 
ستوري«، الذي ُعرض عام 2018، وأدت فيه صوت 

روبوت الذع.
وطرأ أكثر من تأخر عىل إنتاج الجزء الخامس من 
»إنديان�ا جون�ز«، الذي أُعِلن عنه ع�ام 2016، ويف 
ديسمرب 2020 أكدت »ديزني«، التي تتبع »لوكاس 
فيل�م«، لها أن هاريس�ون ف�ورد س�يتوىل مجدداً 

الدور الرئييس يف الفيلم.
واعتم�ر فورد قبّع�ة عالم اآلثار للم�رة األوىل عام 
1981 يف »راي�درز أوف ذي لوس�ت آرك«، تح�ت 

إدارة املخرج س�تيفن سبيلربغ، بعدما كان اشتهر 
قبلها يف دور هان سولو يف »ستار وورز«.

وحق�ق الفيلم نجاحاً عاملي�اً، وتبعه جزءان آخران 
ن�اال نجاح�اً مماثالً، هم�ا »إنديانا جون�ز آند ذي 
تمب�ل أوف دوم« ع�ام 1984، و"إنديانا جونز آند 
ذي الس�ت كروسايد« عام 1989، مع الراحل شون 

كونري يف دور والد عالم اآلثار.
أما راب�ع أفالم السلس�لة، ف�كان »إنديان�ا جونز 
آن�د ذي كينغ�دوم أوف ذا كريس�تل«، الذي عرف 
نجاحاً مالي�اً، لكنه قوبل بربود من النقاد وقس�م 
من املعجب�ني القدامى، فُعرض ع�ام 2008 وتوىل 

بطولته أيضاً هاريسون فورد.

فيبي والر–بريدج مع 

هاريسون فورد يف الجزء 

األخري من »إنديانا جونز«
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مطبخ df@alrai.com

مطبخ

كوكيز القرفة

بالسكر البني

الزانيا باللحم 

بالبشاميل

املقادير:

 السكر البني: كوب
 الزبدة: نصف كوب

 البيض: 1 حبة
 الفانيليا: ملعقة صغرة

 طحني: كوب ونصف
 القرفة: ملعقة صغرة ونصف )مطحونة(

 بيكنج بودر: ملعقة صغرة
 ملح: ربع ملعقة صغرة

طريقة التحضري

اخلطي السكر والزبدة بالخفاقة الكهربائية.
أضيفي البيض والفانيال.

اخلطي الطحني والقرفة والبيكنج باودر وامللح.
أضيفي خليط الطحني لخليط الزبدة والبيض واخفقي جيداً.

اتركي الخليط بالثالجة ملدة ساعتني.
اصنعي كرات بحجم حبة الجوز من العجني وضعيها يف صينية الفرن عىل 

ورق الزبدة بشكل متباعد.
اخب�زي الكوكي�ز بالف�رن عىل ح�رارة 350 درجة ملدة ع�رش دقائق حتى 

تصبح ذهبية اللون.
أخرج�ي الكوكيز من الفرن واتركيه ليربد ع�رش دقائق ثم قدميه دافئا أو 

بارداً.

املقادير:

لصلصة الـبشاميل:

 حليب: لر ونصف )خايل الدسم، سائل(
 دقيق: 5 مالعق كبرة
 الزبدة: ملعقة كبرة
 ملح: حسب الرغبة

 فلفل أسود: حسب الرغبة
 بودرة البصل: ملعقة صغرة

للالزانيا:

 عجينة الالزانيا: عبوة )جاهزة(
 لحم بقر مفروم: 1 كيلو )بدون دهن(

 الزيت النباتي: ملعقة كبرة
 البصل: 1 حبة )مفروم فرًما ناعًما(

 صلصة طماطم: نصف كوب
 عصر الطماطم: لير

 ملح: حسب الرغبة
 فلفل أسود: حسب الرغبة

 زعر مجفف: ملعقة كبرة
 العسل: ملعقة كبرة )الصايف(

 جبن موزاريال: 2 كوب )مبشور(

طريقة التحضري

لل�"الزاني�ا": يس�ّخن الزيت يف مقالة عميق�ة، فيقىل اللحم، م�ع التقليب 
حتّ�ى يتغّر لونه. ينثر امللح والفلفل، مع التقليب. ثّم، تصّب الصلصة، مع 
التقليب، فيس�كب عصر البندورة. ترك املكّونات عىل حرارة متوّسطة إىل 
عالية، حتّى مالحظة س�مك قوام الصلصة. عندئذ، يضاف كّل من العس�ل 

والزعر، مع التقليب مراًرا.
للصلص�ة: تُضاف الزبدة إىل مقالة منفصلة، وحني تذوب، تقىل ملعقة من 
الدقيق فيها، فيصّب نصف اللير من الحليب، تدريجيًّا، مع التقليب. يجب 

الحرص عىل تاليف تكتّل الخليط.
يُض�اف الك�ّم الباقي م�ن الدقي�ق إىل وعاء منفص�ل، م�ع التقليب )عىل 
الب�ارد(، مع الحليب. ث�ّم، يصّب الخليط فوق الدقي�ق بالزبدة، عىل النار، 
مع االستمرار يف التقليب. وينثر امللح والفلفل وبودرة البصل، مع التقليب.

تطىل صينيّة خاّصة بالفرن، بالزيت، فتضاف طبقة من رشائح ال�"الزانيا، 
تعلوها طبقة ثانية عبارة عن مغرفة من خليط اللحم املفروم، فطبقة ثالثة 
من صلصة ال�"بش�اميل«، فطبقة رابعة من رشائح ال�"الزانيا«، فخامسة 
من اللحم املفروم... تكّرر الخطوات حتّى نفاد كّم رشائح ال�"الزانيا«، عىل 
أن تكون الطبقة األخرة عبارة عن صلصة ال�"بشاميل« املزدانة بالجبن. 

 تدخل الصينيّة إىل الفرن حتى تمام النضج، وتقّدم ساخنًة.

سلطة الفطر

بالخضار

املقادير:

 الفطر: علبة )طازج/ مقرش ومقطع إىل رشائح(
 البصل: 1 حبة )متوسط الحجم ومقطع إىل رشائح رفيعة(

 الثوم: 3 فصوص )مهروس(
 األفوكادو: 1 حبة )حجم كبر(

 بقدونس: نصف باقة )مفروم فرماً ناعماً(
 عصر الليمون: ربع كوب )حامض(

 زيت الزيتون: ربع كوب
 ملح: حسب الرغبة

 فلفل أسود: حسب الرغبة
 الخل: ملعقة صغرة

طريقة التحضري

يف وعاء، ضعي الفطر واس�كبي فوق�ه نصف كمية الزيت وعصر الليمون 
الحامض وملعقة الخل.

حّركي جي�داً املكّونات حتى تتجانس ثّم أدخيل الوعاء إىل الثالجة لس�اعة 
عىل األقل مع التحريك من وقت إىل آخر حتى يترّشب الفطر كل السوائل.

قب�ل تقديم الس�لطة عىل س�فرتك، أضيفي البص�ل والث�وم والبقدونس 
واسكبي باقي كمية الزيت وعصر الليمون الحامض.

نكّهي السلطة بامللح والفلفل بحسب رغبتك وحّركي قليالً.
قّطع�ي األف�وكادو إىل مكعب�ات متوّس�طة الحج�م وأضيفيه�ا عىل وجه 

السلطة.
يمكنِك أن تضيفي أي نوع آخر من الخضار التي تفّضلينها عىل الس�لطة 

مثل الشومر وأوراق السبانخ الصغرة والجرجر.
ال تضيفي عصر الليمون الحامض عش�وائياً بل تدريجياً مع التذّوق بعد 

كل إضافة.



العدد

5 )التحرير( 6 0 3 6 3 3 فاكس: 
5 )اإلعالنات( 6 0 7 3 0 9 5 )اإلدارة( -  6 7 6 5 8 1

0 8 0 0 2 2 8 8 6 شكاوى االشرتاكات: 
شارع امللكة رانيا العبدالله

السنة الخمسون - عّمان - األردن

يومية عربية سياسية تصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية

رئيس التحرير المكّلف

عماد عبدالرحمن

األخيرة
الجزء الثاني

المدير العام/ جهاد الشرع
c e @ a l r a i . c o m

5 6 0 0 8 0 01 1 1 1 8 6 عمان  7 1 0

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

ن د ر أل ا . ي أ لر ا  w w w . a l r a i . c o m

08 الجمعة 4 رمضان 1442 هـ - الموافق 16 نيسان 2021م

1 8 3 6 9

أشعار هاربة

السيد العدييس

شاعر من مرص
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بالطبع
يف  البلهارس�يا  اس�تضفنا 

أجسادنا لسنوات
كنا كرماء حتي املوت

نحن أبناء القري
نقن�ع أنفس�نا ب�أن النهر 

بحر
ونخشاه

أقيص أحالمنا

أال تعكر وثباتنا يف الرتعة
مزاج تمساح جوال.

8
ه�ذه  يف  الوح�دة  تقتلن�ا 

الصحراء
حت�ى أننا ال نرب�ي الكالب 

للحراسة
ولكن نصاحبها

ألن نباحها
_ دائما_

يشعرنا بالونس.
9

يا صديقي

أنا الراعي
الذي عاش طوال عمره

يخاف من الذئب
أنا الراعي

الذي صار مزحة
يف أحاديث الحمالن.

عصفور الرشق العرىب.. املفكر الكبري د. عالء عبد الهادي

األمني العام التحاد الكتاب العرب
د.ع�الء عبد الهادي ش�اعر من جيل الس�بعينيات، وناق�د أكاديمي، 
ومفكّر مرصي بارز، دكتوراة الفلس�فة يف النقد األدبي من أكاديمية 
العلوم املجرية، عن رسالته يف األدب املقارن: »تجليات األداء والعرض 
يف الراث العربي القديم ونظرية النوع«. له أربعة عرش عمال شعريّا، 
وعرشة كتب نقدية وفكرية، وع�رشة كتب نقدية قام بتحريرها، هذا 
فض�ال عن العديد من الرجمات عن اإلنجليزي�ة واملجرية؛ إىل جانب 
مئات الدراس�ات واملقاالت النقدية، والثقافية، والفكرية، وهو يشغل 
منص�ب األمني العام لالتحاد العام لألدب�اء والكتاب العرب، ورئيس 
النقاب�ة العامة التحاد كتاب م�رص، ورئيس الجمعية املرصية لألدب 
باملق�ارن، ورئي�س الجمعية املرصي�ة للش�عريات املقارنة، وعضو 
املجلس األعىل للثقافة،وعضو مجلس إدارة نادي القلم الدويل، وعضو 
لجنة الخمسني لصياغة الدس�تور، وعضو املجلس األعىل للصحافة، 
وعضو لج�ان تحكيم جوائز الدول�ة للنيل والتفوق والتش�جيعية«، 
ورئيس مجلس أمناء جائزة أحمد ش�وقي الدولية لإلبداع الش�عري، 
وجائزة فؤاد حداد العربية للشعر العامي.. وغرها. حاز د. عالء عدة 
جوائز مرصية وعربية منها: الجائزة الدولية للشاعر املجري )فوشت 
مي�الن( من أكاديمية العل�وم املجرية، ع�ام 1999م، قالدة مهرجان 
العنق�اء ال�دويل يف دورته الثانية ع�ام 2008م، وجائزة أبو القاس�م 
الش�ابي الشعرية يف عام 2009م. كما أختر أمينا عاما لالتحاد العام 

لألدباء والكتاب العرب عام 2019م.
هل مازلت قادرا عىل الكتابة يف وسط املهمات الثقافية الكبرية 

التي تتوالها؟ أم تأثر إبداعك بذلك؟
م�ن املؤك�د أن تويل مقالي�د العمل الثق�ايف العام يأخ�ذ من انطالق 
املب�دع وجه�ده الكثر، ولك�ن مع ذلك ص�در يل منذ ثالث س�نوات 
ديوان�ي الحادي عرش عن الهيئة العامة للكتاب، وعنوانه )إيكاروس: 
أو يف تدبرالعتم�ة(، كما صدرت الطبع�ة الثانية ألول ترجمة عربية 
ع�ن اللغ�ة املجرية مب�ارشة من سلس�لة الجوائز يف الهيئ�ة عنوانها 
)شعراءالس�بعينيات: مختارات من الش�عر املجري املعارص(، وهي 
الرجم�ة الت�ي فزت به�ا بالجائزة الدولي�ة للكاتب املج�ري الكبر 
)فوش�ت ميالن( من أكاديمي�ة العلوم املجرية، وص�در مجلد نقدي 
بتحري�ري، عنوان�ه )صورة م�رص يف األدب العامل�ي(، يضم أبحاث 
مؤتم�ر األدب املقارن ال�دويل الثالث، ويصدر قريب�ا كتابي الفكري 
)العوملة وصناع�ات الهوية: يف نقض فكرة األصل(، والذي أعده أهم 
أعم�ايل الفكرية. ويطبع اآلن مجلدان كب�ران يضمان ما حررته من 
أعم�ال مؤتم�ر النقد الدويل الخام�س وعنوانه )التأويلي�ة والنظرية 
النقدي�ة املع�ارصة(، وأعيد إصدار الطبعة الثاني�ة من كتاب )النوع 
الن�ووي: نحو مدخل توحي�دي إىل حقل الش�عريات املقارنة(، وهو 
كتاب يق�وم بتفكيك املركزي�ة الغربية يف دراس�ات النوع من خالل 
ط�رح نموذج جديد يقوم عىل بعد إنس�اني أش�مل، وذل�ك بعد نفاد 
طبعت�ه األوىل، باإلضاف�ة إىل الطبع�ة الثالث�ة م�ن كت�اب )قصيدة 
النثر والتفات النوع: دراس�ة يف النوع الش�عري(، بع�د نفاد طبعته 
الثاني�ة أيًضا، وج�اري طبع عملني جديدين أحدهما عن )الش�عرية 
املرسحية املعارصة وسياس�ات ما بعد الحداثة يف العرض(، والثاني 
ع�ن )الالوعي اإلبداعي: يف التحليل النفيس لألثر الش�عري(، ويعتمد 
الكتاب األخر منهج »جاك الكان« يف التحليل، وسيصدران قريبا عن 
دار نرش واحدة. وهناك كتاب جديد يصدر خالل أس�ابيع عنوانه »يف 
الش�عريات املقارنة: التعازي والتش�ابيه من منظور النوع النووي«، 
وأقوم باملراجعة األخرة لديواني"قدر الحنّاء: هكذا تكلمت الحديقة«.
ه�ل ت�رى أن هن�اك مس�اهمات نظري�ة عربي�ة أضاف�ت إىل 

الخطاب النقدي العاملي؟

نع�م ولكنها ن�ادرة، بع�د أن انت�رص –يف الواق�ع الثق�ايف العربي- 
الجان�ب التعليمي القائم عىل اخت�زال النظرية أو املنهج إىل خطوطه 
العريض�ة، وتبس�يطه املخ�ل، وهذا ما ح�ول النظري�ة إىل مجموعة 
عمي�اء من اإلج�راءات، دون فهم س�ياقها النوع�ي، ودون االلتفات 
إىل رشوط إنتاجه�ا ومحيطه�ا الثق�ايف. كان الس�بب يف ذل�ك نق�اد 
نقلوا هذه النظريات من كتب وس�يطة خالية م�ن أبعادها املعرفية، 
فكان�وا يؤلفون وه�م يرجمون، ويرجمون وه�م يؤلفون، كما كان 
انتحالهم من الخطاب الغربي أكثر كثرا من إس�هامهم، يتضح ذلك 
مب�ارشة من لغتهم النقدية القديمة، ومعالجاتهم النقدية الس�اذجة 
حني يش�تبكون م�ع التطبيق، وتبعهم يف ذل�ك تالمذتهم، األمر الذي 
أدى ع�ىل املس�توى األكاديمي إىل االت�كاء عىل خط�اب نقدي جاهز 
اختزل النظرية إىل مجموع�ة من اإلجراءات دون قدرة عىل تطويرها 
أواإلس�هام فيها ألن ذلك لن يتس�نى إال عرب احت�كاك النظرية »بما- 

صدق« إبداعي يتحداها عىل مستوى املنهج.
ه�ل يك�ن املزج ب�ني النظري�ة النقدي�ة الغربي�ة و النصوص 

اإلبداعية العربية؟
نع�م، أنا أرى ذلك رضوريّ�ا لخلق الصلة ب�ني النظرية وصالحيتها 
التطبيقي�ة، فخط�اب االنتح�ال النق�دي مم�ن يس�مى آخ�ر الذي 
ق�اده أكاديمي�ون موظفون ل�م تتخط دراس�اتهم التطبيقية صوت 
الشقش�قات املتهافتة والرؤى املنبنية عىل أس�طورة الن�وع الواحد، 
أو الزم�ن الواح�د، س�واء كان زمن�ا للرواي�ة أو لغره�ا، وه�ذا ما 
أس�هم يف إبع�اد النظري�ة النقدية عن األس�ئلة الفاعل�ة والرورية 
يف ثقافتن�ا املعيش�ة، ويف مجتمعاتنا، وجعل النظري�ة مفصولة عن 
س�ياقها التاريخ�ي من جه�ة، وع�ن موضوعاتها من جه�ة أخرى، 
ذل�ك ألن االهتمام النق�دي بالخصوصية األدبية لواق�ع بعينه يؤدي 
بالرورة إىل إبداع نقدي مش�ارك عىل مستويي التنظر والتطبيق، 
نتيجة الش�تباك الفكر النقدي بأس�ئلة واقعه اإلبداع�ي »هنا واآلن«، 
دون االكتف�اء بالنق�ل املجرد لنظريات واتجاه�ات وتيارات خرجت 
يف األصل م�ن معاينة واقعه�ا اإلبداعي والثقايف والفلس�في املرتبط 
بخصوصياته�ا الثقافية، فضغط املش�كلة اإلبداعية ه�و الذي يدفع 
الناقد إىل التنظر، أما االهتمام النقدي باإلبداع العربي املعارص فأراه 
نقطة االرتكاز األس�اس لتطوير الخط�اب النقدي العربي بما له من 
مق�درة تحفيزية ت�ؤدي ضمن ما تؤدي إليه إىل إنتاج نظري يش�بك 
الواقع وأس�ئلته الجمالية واالجتماعية والثقافية بالتجريد الكامن يف 

النظريات النقدية املعارصة.
وم�اذا عن النق�د الغربي الذي يس�تعري منه خطابن�ا النقدي 

الحداثي؟
يمكنن�ي القول إن النظرية النقدية الغربية يف القرن املايض قد عانت 
م�ن تضخم باملعنى االقتصادي للمصطل�ح »قلة الجدوى التطبيقية 
م�ع ارتفاع ح�اد يف االجتهاد التنظري الذي ج�اء يف بعض تجلياته 
منفص�ال ع�ن التطبي�ق..« زاد من ه�ذا التضخ�م التوليد املس�تمر 
للمصطلح النقدي من جهة، وكثرة التقس�يمات املنبنية عىل األس�س 
النقدية لنظريات س�ابقة دون كبر اختالف م�ن جهة أخرى، وهذا 
ما خلق كث�رة هائلة يف التصورات النظري�ة واملناهج املصاحبة لها، 
وتش�ابكا هائ�ال يف املفاهي�م، كما أوج�د -يف اآلن ذات�ه- أبنية نقدية 
مبت�رسة، وغ�ر مكتمل�ة، بعضه�ا ج�اء م�ن والدات قيرصية دون 
حاضنات إبداعية تس�اعده عىل النمو والتط�ور، خصوصا يف بيئتنا 
الثقافية العربية، وعند ع�دد كبر من نقادنا الذين اهتموا بنقل هذه 
النظريات دون أن يقدموا إس�هاما تطبيقيا لها عىل واقعنا اإلبداعي، 
األمر الذي أدى إىل فصل النظرية عن روحها، وعن محيطها اإلبداعي 

ال�الزم لحياتها!  كما ذاع�ت أعمال نقدية قامت ع�ىل صيغ تلفيقية 
تدع�ي الطاب�ع العلمي م�ن دون إجراءاته. عىل مس�توى آخر يجب 
علينا االعراف بأن هناك مشكلة كامنة يف النقد الغربي أرى رضورة 
تفكيكه�ا، وهي ما تف�رزه نظرية األن�واع األوروبية م�ن خطابات، 
ومناهج، وأرى أنه أصبح من الروري نقضها، وتفكيك مركزيتها. 
وقد وفقت يف تأسيس أول جمعية عىل املستوى العاملي هي »الجمعية 
املرصية للش�عريات املقارنة«، كانت أولوياته�ا تفكيك هذه املركزية 

بدراسات مقارنة بني ثقافات العالم املختلفة وأنواعها. 
أث�ارت نظريتك املس�ماة »النوع النووي« وهي إس�هام عربي 
أصيل وجديد عىل مستوى النظرية النقدية الكثري من األسئلة 
والح�وارات من�ذ تقديمه�ا أول م�رة يف 1995، يف مؤتمر دويل 
يف بودابس�ت، حتى تدريس�ها يف عدد من الكلي�ات يف عدد من 
الجامعات العربية واملرصي�ة إىل أي حقل نقدي تنتمي نظرية 

النوع النووي؟
ينتمي نموذجي يف النوع النووي إىل حقل »الشعريات املقارنة أو علم 
النوع املقارن« وأفضل أن أسميه نموذجا ليس تواضعا ولكن لشكي 
يف مفه�وم النظرية غر التاريخي من األس�اس وفق مذهب أتبناه يف 
فلس�فة العلم ال مجال للخ�وض فيه هنا. تأسس�ت البنية املفهومية 
للن�وع النووي عىل إجراءات حاولت أن تؤس�س البن�اء العام ملفهوم 
الن�وع بصفته نموذجا يمكن�ه أن يمارس اش�تغاله يف أكثر من علم 
إنساني، وهو نموذج تحريت فيه أن يحوز درجة كافية من التجريد، 
بحيث يقبل التطبيق عىل دائرة واس�عة من الحقول األدبية والعلمية 
املختلفة، كما يقبل التطبي�ق عىل أنواع، تختلط عىل حوافها مكونات 
بنيوي�ة وجمالية مربكة، مثل فئة األعم�ال التجريبية، هذا فضال عن 
األعمال ش�ديدة املحلية، الت�ي تخالف كثرا املت�داول والقار، والتي 
عالجها جانب كبر من خطابنا النقدي عر توصيفات تفتقد الحسم، 

كما حدث يف خطاب تأصيل املرسح العربي عىل سبيل املثال..
طبق�ت هذه النظرية عىل فن املرسح م�ا الجديد الذي خرجت 

به من ذلك؟
نعم لقد اهتممت يف التطبيق باختبار قدرة نموذج النوع النووي عىل 
تحديد املكونات النووية الرئيس�ة لنوع م�ا، تطبيقا عىل فن املرسح، 

بش�عرياته الثقافية املختلفة، بداية بما يس�مى البذور املرسحية، أو 
األعمال البدائية، التي اختلفت التس�ميات بش�أنها س�واء كانت هذه 
التس�ميات ظواهر مرسحية، أو مظاهر، أو خ�الف ذلك، إىل األعمال 
الطليعية التي قد يرفض ال�ذوق النوعي املرسحي القار انتماءها إىل 
النوع املرسحي، ألنها تخلو من الكالم أو الحوار، أو ألنها ال تقوم عىل 
نص درامي سابق، عىل سبيل املثال، أو غر ذلك من أسباب. وقدمت 
يف الفص�ل الخامس للكتاب قراءة ميتا نقدية لخطاب تأصيل املرسح 
العربي قبل دخول شكله الغربي إلينا، وقد حددت هذه القراءة امليتا 
نقدي�ة أهم العيوب التي نالت من منهجية خطاب التأصيل وعلميته، 
وذلك عىل مس�توييه؛ الرأي الراف�ض وجود مرسح عربي قبل 1847، 
والرأي الذي يرص عىل وجود هذا املرسح قبل دخوله بش�كله الغربي، 
فقد اس�تلهم خطاب التأصيل هذا -يف مجمل�ه- تعريف ماهية العمل 
املرسح�ي بناء ع�ىل اإلرث النقدي الغربي ال�ذي كان قد حدد املجال 
الفن�ي للم�رسح عىل مس�توى النوع بناء ع�ىل معاين�ة واقعه الفني 
املح�دود بالرورة، وال�ذي ال يمكنه بأية حال أن يكون مس�توعبا 
للش�كول املرسحي�ة األخر الت�ي تقع يف خ�ارج هذا الوع�ي النقدي 
بال�ذات، حيث ال تنطبق خربة املرسح الغرب�ي، ومجال عمله النقدي 
ع�ىل جميع الش�كول املرسحية لش�عوب لم يتس�ن –لتي�ارات النقد 
والتنظ�ر الغربي- معرفة فنونه�ا األدائية. وقد ظه�ر هذا العيب يف 
معظ�م الدراس�ات أو املقاالت الت�ي رفضت وجود امل�رسح والدراما 

العربيني قبل مارون النقاش..
هن�اك من اتجاه�ات األجيال الت�ي تلتكم من ي�رى أن طليعة 
الشعر السبعيني املرصية أنتجت نصوصا يغلب عليها التفكري 
والتأم�ل الفلس�في ومنزوع�ة م�ن التلقائي�ة الت�ي نراها يف 

الغنائية الشعرية املعتادة يف شعرنا العربي؟
أنا ال أميل إىل اآلراء النقدية التي تهتم بمفاهيم مثل التلقائية، وأراها 
م�ن املخلفات النقدية القديمة التي ظل الخطاب الش�عري الس�ائد، 
محتفظ�ا بها، التلقائة تجع�ل القصيدة هش�ة، ويف فوىض تعبرية، 
مختل�ة البني�ة، أما كثرة الجهد فيفس�دها، إال إذا كان جهدا مختصا 
بالبني�ة، ال بالنص يف ذات�ه. أنا ممن يهتمون بإتق�ان العمل، مؤمنا 
أن املعنى ال يش�د أزر قصي�دة ضعيفة، إال لدى متلق ضعيف مثلها، 
ف�األداء أهم م�ن املوضوع دائًم�ا يف الفن، تولد القصي�دة مصادفة، 
ولكنه�ا ال تنبض، ال تأخذ ش�خصيتها، هويتها، ال تب�ّث الروح فيها 
مصادفة، بل ع�رب عمل دؤوب من صانع ماهر، وعقل متيقظ أحيانا 
وكس�ول أحيانا أخر، فالشعر ش�جرة قد تنبت دون بستاني، لكنها 
ال تثم�ر إال يف حضوره، النص الش�عري يحتاج من الدهاء والربص 
والتخطيط إىل ما يحتاجه تدبر جريمة. مثل نزوة ال تعرف نتائجها، 
ولكن يج�ب أن تدبر لحدوثه�ا جيدا. أنا أدف�ع التجريب دون حياء 
إىل ح�دوده القص�وى، هذا ما قد يحقق الوه�ج يف النص، وهو وهج 
كامن، يتعرفه املس�تقبل. الوهج الشعري ال يعرف الحلول الوسطى، 
وال التمس�ك بوس�طية الخيال ارتباًطا باالجتماعي، يرى بلوم عكس 
ذل�ك املنح�ى تماما يف أعم�ال مجموعة من كبار الش�عراء، يرى هذا 
املنحى املتط�رف يف »انغماس يراونن�ج يف الغرائبية، وإدمان ييتس 
عىل  التوحش، ويف أعمال ووردذورث، وكيتس« مؤكدا أن املرء يواجه 
صعوب�ة يف رؤي�ة م�ا إذا كانت ثمة خس�ارة توازي تقريب�ا الفائدة 
امللموس�ة التي جنتها أعمالهم من هذا التطرف الجمايل. يقول بلوم: 
»إن رحل�ة الهوي�ة يف القصيدة دائًم�ا ما تكون خداع�ة، ألن الرحلة 
نفس�ها تعمل دوم�ا بوصفها عنرصا ش�كليا، وهذا يمث�ل جزءا من 
معاناة املبدع، وجزءا يف السبب الذي يجعل التأثر عميقا لدى الشاعر 

القوي، فيقرسه عىل اتخاذ مواقف غر حيادية يف عمله«.
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