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ال�صفدي واب� الغيط ي�ؤكدان اهمية تفعيل 
الدور العربي اجلماعي

عمان - الراأي
الم�ستجدات  ال�سفدي  اأي��م��ن  المغتربين  و���س��وؤون  الخارجية  وزي��ر  بحث 
الإقليمية مع اأمين عام الجامعة العربية اأحمد اأبو الغيط. وبح�سب تغريدة 
العربي  ال��دور  تفعيل  اأهمية  الجانبان  اأك��د  اأم�س،  »تويتر«  عبر  لل�سفدي 
والم�سالح  الق�سايا  وخ��دم��ة  المنطقة  اأزم����ات  ح��ل  ج��ه��ود  ف��ي  الجماعي 
العربية. و�سددا على اأن الق�سية الفل�سطينية هي الق�سية المركزية وحلها 

على اأ�سا�س حل الدولتين �سبيل ال�سالم العادل وال�سامل الوحيد.

اجلمعة 25 رم�سان 1442 ه� - املوافق 7 اأيار 2021م - العدد 18390

فتح طرق وم�صاريع مائية و�صياحية يف وادي عربة

انخفا�ض 
طفيف على 

احلرارة
عمان - الراأي

ي������������ط������������راأ ال��������ي��������وم 
ان����خ����ف����ا�����س ط��ف��ي��ف 
اآخ��������ر ع���ل���ى درج������ات 
ال������ح������رارة، ل��ت�����س��ب��ح 
ح����������ول م����ع����دلت����ه����ا 
الع����ت����ي����ادي����ة ل�����ذات 
ال���وق���ت م���ن ال�����س��ن��ة، 
وت�������ك�������ون الأج�������������واء 
رب��ي��ع��ي��ة م��ع��ت��دل��ة في 
الجبلية  المرتفعات 
وال���������س����ه����ول وح�������ارة 
ن�������س���ب���ي���اً ف������ي ب���اق���ي 
مع  المملكة،  مناطق 
الغيوم  بع�س  ظ��ه��ور 
ال���ع���ال���ي���ة. وب��ح�����س��ب 
الأر�ساد  اإدارة  تقرير 
ال�������ج�������وي�������ة، ت�����ع�����اود 
درج�����������ات ال������ح������رارة 
ارتفاعها غدا، وتكون 
في  معتدلة  الج���واء 
الجبلية  المرتفعات 
وال���������س����ه����ول وح�������ارة 
ف�����ي ب����اق����ي م���ن���اط���ق 

المملكة.

عمان - الراأي
بحثت اللجنة المالية والقت�سادية في مجل�س 
الأع���ي���ان ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ي��ن ج��م��ال ال�����س��راي��رة، 
والفر�س  عربة  وادي  منطقة  تحديات  ام�س، 
المتاحة في �سبيل تطويرها وتحّولها لمنطقة 

ا�ستثمارية كبرى.
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة، م���ع وزي���ر 
الأردن،  وادي  �سلطة  واأمين عام  وال��ري  المياه 
واأمين عام �سلطة وادي الأردن ال�سابق، ومدير 

عام �سركة تطوير وادي عربة.
ب����دوره اأ����س���ار ال���وزي���ر ال��ن��ج��ار  اإل���ى اأن���ه �سيتم 
الناقل  من  التحلية  مياه  من  ج��زء  تخ�سي�س 
ع���رب���ة، وذل���ك  م��ن��ط��ق��ة وادي  اإل�����ى  ال���وط���ن���ي 
ال�سماك  وتربية  الزراعة  لال�ستفادة منها في 

اإ�سافة اإلى ال�سياحة.

عمان  - بترا

اأحكاماً  والمفرق،  اإربد  محافظتي  في  الجنايات  محاكم  اأ�سدرت 
ورفعت  ��رق��ة،  ال�����َسّ لجنايات  ري��ن  ال��م��ك��ِرّ م��ن  ع��دد  ب��ح��ِقّ  ق�سائية 
ة 6 �سنوات. اقة الموؤقتة مَدّ العقوبة من 3 �سنوات اإلى الأ�سغال ال�َسّ

اأحد  بتجريم  ق�ست  اإرب��د  جنايات  محكمة  اإَنّ  ق�سائي،  م�سدر  وق��ال 
قانون  من   401/3 المادة  لأحكام  خالفاً  رقة،  ال�َسّ بجناية  رين  المكِرّ

العقوبات وو�سعه بالأ�سغال الموؤقتة مدة ثالث �سنوات والر�سوم.

»الأ�صغال«: 6 �صن�ات ملكرري 
جناية ال�صرقة

عمان - علي فريحات

على  بالعمل  ال��ن��واب  مجل�س  ال�سحفيين  نقابة  مجل�س  ط��ال��ب 
�سطب التعديل الذي طراأ على الم�سروع المعدل لقانون »النزاهة 
على  تمت  ال��ت��ي   10 رق��م  الإ���س��اف��ة  وت��ح��دي��دا  الف�ساد«  ومكافحة 
الى  ر�سالة وجهها  ف��ي  المجل�س  وق���ال  ال��ق��ان��ون.  م��ن   16 ال��م��ادة 
رئي�س مجل�س النواب عبد المنعم العودات اأن هذه الإ�سافة تحد 
الخ�سو�س  وجه  على  ال�سحفية  والحريات  العامة  الحريات  من 
وتوؤثر على الدور الذي يقوم به العالم في ك�سف ق�سايا الف�ساد 

والتاأ�سير الى مواطنه.

»ال�صحفيني« تطالب باإلغاء تعديالت 
»النزاهة ومكافحة الف�صاد«

الديوان الملكي يشكر كل من قدم 
العزاء بوفاة األمير محمد

عمان - الراأي

اأع����رب ال���دي���وان ال��م��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، ف��ي بيان 
والتقدير  ال�سكر  عن  الخمي�س،  ام�س  اأ���س��دره 
المغفور  بوفاة  العزاء  قدم  من  لكل  والعرفان 
ب��اإذن اهلل، �سمو الأم��ي��ر محمد بن طالل،  ل��ه، 

طيب اهلل ثراه.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س ال��ب��ي��ان: »ب��اأم��ر م��ن �ساحب 
ابن  الثاني  الملك عبداهلل  الها�سمية  الجاللة 
الملكي  ال���دي���وان  ي��ت��وج��ه  ال��م��ع��ظ��م،  الح�سين 
اإل��ى  وال��ع��رف��ان  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر  ال��ه��ا���س��م��ي 
الإخ�����وة ال��م��واط��ن��ي��ن ك��اف��ة م��ن اأب���ن���اء الأ���س��رة 
الأردن����ي����ة ال����واح����دة ف���ي م��خ��ت��ل��ف م��واق��ع��ه��م، 
العربية  ال��دول  في  والأ�سدقاء  الأ�سقاء  واإل��ى 

والأجنبية.

26 وفاة و1007 اإ�صابـات بك�رونا و 98ر5% ن�صبة الإيجابية

الوفيات تتخطى الـ 9 آالف منذ بدء الجائحة
    10715 حالة ن�صطة و1677 حالة �صفاء

عمان- الراأي

 26 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الم�ستجد  اإ�سابات بكورونا  وفاة و1007 
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ام�������س، ل��ي��رت��ف��ع ال��ع��دد 
و717930  وف����اة   9014 اإل����ى  الإج��م��ال��ي 

اإ�سابة.

واأ����س���ار ال��م��وج��ز الإع���الم���ي اإل���ى اأن ع��دد 
الحالت الن�سطة حالّيا و�سل اإلى 10715 
حالة، بينما بلغ عدد الحالت التي اأُدِخلت 
اإل����ى ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 104 ح����الت،  ام�����س 
ف��ي��م��ا غ����ادرت 146 ح��ال��ة، وب��ل��غ اإج��م��ال��ي 
ال��ع��الج  ال��ت��ي تتلقى  ال���م���وؤّك���دة  ال���ح���الت 
اأ�سار  كما  حالة.   1078 الم�ست�سفيات  في 

�سفاء  ح��ال��ة   1677 ت�سجيل  اإل���ى  ال��م��وج��ز 
والم�ست�سفيات،  المنزلي  العزل  في  ام�س 
لي�سل اإجمالي حالت ال�سفاء اإلى 698201 
الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإل���ى  لف��ت��اً  ح��ال��ة، 
الإيجابّية و�سلت اإلى قرابة 98ر5 بالمئة، 
مقارنة مع الن�سبة التي �سجلت )الربعاء( 

والتي بلغت 82ر6 بالمئة.

رئي�ض »الأعيان« ي�ا�صل لقاءاته ب�صاأن الت�صريعات ال�صيا�صية

الفايز: يجب مراعاة التركيبة االجتماعية 
بقانون االنتخاب

تعّذر االستماع لشهادة مسؤول ملف كورونا 
السابق بقضية مستشفى السلط

حسان مديرًا لمكتب الملك وقبول استقالة 
الخريشا والناصر وطوقان

عمان - بترا
الع��ي��ان  مجل�س  رئ��ي�����س  وا���س��ل 
ل��ق��اءات��ه  ام�����س،  ال��ف��اي��ز،  في�سل 
العا�سمة  محافظة  فعاليات  مع 
ح������ول ال���ت�������س���ري���ع���ات ال��ن��اظ��م��ة 

للحياة ال�سيا�سية.
ل����ق����اءات����ه  اإن  ال�����ف�����اي�����ز،  وق��������ال 
م�����ع ال���ف���ع���ال���ي���ات ف�����ي م��خ��ت��ل��ف 
على  للتعرف  تاأتي  المحافظات، 
لماأ�س�سة  ت��م��ه��ي��داً  ك��اف��ة،  الآراء 
ح��������وار �����س����ام����ل ح�������ول ق���وان���ي���ن 
والدارة  والأح��������زاب  الن���ت���خ���اب 

المحلية.
انتخاب  ق��ان��ون  اأي  اأن  واأ����س���اف، 
ال��ت��رك��ي��ب��ة  ي����راع����ي  ان  ي��ن��ب��غ��ي 

الجتماعية والثقافة ال�سائدة.

عمان - الراأي

ت���ع���ذر ا����س���ت���م���اع م��ح��ك��م��ة ���س��ل��ح 
عام  اأم��ي��ن  ل�سهادة  ع��م��ان  ج���زاء 
الأوب��ئ��ة  ل�����س��وؤون  ال�سحة  وزارة 
والأم���را����س ال�����س��اري��ة وم�����س��وؤول 
م��ل��ّف ك��ورون��ا ال�����س��اب��ق ال��دك��ت��ور 
نفاد  ق�سية  ف��ي  هياجنة،  وائ���ل 

الوك�������س���ج���ي���ن م����ن م�����س��ت�����س��ف��ى 
ال�����س��ل��ط ال��ح��ك��وم��ي وال���ت���ي نتج 
ب�سبب  اأردن���ي���ي���ن،   7 وف����اة  ع��ن��ه��ا 

تواجده خارج البالد.
خالل  ام�س،  المحكمة،  وق��ررت 
ع�سرة،  الثانية  العلنية  جل�ستها 
برئا�سة القا�سي عدي فريحات، 
�سهادة  ت��الوة   ،$ وح�سرتها 

ال���ه���ي���اج���ن���ة ال�����م�����اأخ�����وذة ل���دى 
اأن  اإل  ���س��اب��ق��ا،  ال���ع���ام  ال��م��دع��ي 
المتهمين  ع���ن  ال���دف���اع  وك����الء 
ت��الوة  على  اعترا�سهم  �سجلوا 
ال���������س����ه����ادة، واح����ت����ف����ظ����وا ب��ح��ق 
م��ن��اق�����س��ت��ه ب���ح���ال ق���دوم���ه اإل���ى 

البالد.
�سهادة  اإل��ى  المحكمة  وا�ستمعت 

الثانية  ال�سنة  في  مقيم  طبيب 
ب���ال���م�������س���ت�������س���ف���ى وم��ت��خ�����س�����س 
ب��ال��ب��اط��ن��ي��ة، وي��ع��م��ل ع��ل��ى نظام 
ال��ع��ق��ود، وال����ذي روى م��ا ج��رى 
م����ع����ه و������س�����اه�����ده �����س����ب����اح ي����وم 
������د ���س��ه��ادت��ه ال��ت��ي  ال���ح���ادث���ة، واأَيّ
ع���ي ال��ع��ام  م���ه���ا اأم������ام ال���م���َدّ ق���َدّ

�سابقا.

بترا ــ  عمان 

بتعيين  ال�����س��ام��ي��ة  ال��م��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ���س��درت 
م���ع���ال���ي ال����دك����ت����ور ج���ع���ف���ر ح�������س���ان م���دي���را 
ل��م��ك��ت��ب ج��الل��ة ال��م��ل��ك، اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ 

.6/5/2021
ال�����س��ام��ي��ة  ال��م��ل��ك��ي��ة  الإرادة  �����س����درت  ك���م���ا 

ب���ال���م���واف���ق���ة ع���ل���ى ق���ب���ول ا���س��ت��ق��ال��ة م��ع��ال��ي 
ال�����س��ي��دة ه��ي��ف��اء ت���رك���ي ح��دي��ث��ه ال��خ��ري�����س��ا 
م�����س��ت�����س��ار ج���الل���ة ال��م��ل��ك ل��ل�����س��ي��ا���س��ات م��ن 

.6/5/2021 تاريخ  من  اعتبارا  من�سبها، 
بالموافقة  ال�سامية  الملكية  الإرادة  و�سدرت 
كمال  ال��دك��ت��ور  م��ع��ال��ي  ا�ستقالة  ق��ب��ول  ع��ل��ى 
من  الملك  جاللة  م�ست�سار  النا�سر  قا�سم 

.6/5/2021 تاريخ  من  اعتبارا  من�سبه، 
ال�����س��ام��ي��ة  ال��م��ل��ك��ي��ة  الإرادة  �����س����درت  ك���م���ا 
ب��ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ق���ب���ول ا���س��ت��ق��ال��ة ع��ط��وف��ة 
م�ست�سار  ط��وق��ان  ر���س��اد  زي���د  زي��ن��ة  الآن�����س��ة 
الملكي  ال��دي��وان  ف��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل�����س��وؤون 
تاريخ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  من�سبها،  م��ن  الها�سمي 

.6/5/2021

عمان - الراأي

وال�����ث�����روة  ال����ط����اق����ة  وزارة  ط����رح����ت 
ال��م��ع��دن��ي��ة اأم�������س، ع���ط���اء ل��ن��ق��ل م���ادة 
في  التحميل  موقع  من  الخام  النفط 
م�سفاة  م��وق��ع  اإل���ى  ال��ع��راق  جمهورية 
بمعدل  الزرقاء،  في  الأردنية  البترول 

10 اآلف برميل يوميا.

عطاء لنقل النفط
من العراق

عمان - بترا

الحج  ���س��ن��دوق  اإدارة  مجل�س  واف���ق 
المقيدة  ب��ال��وك��ال��ة  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
م���ع ���س��ن��دوق الئ���ت���م���ان ال��ع�����س��ك��ري، 
مع  ان�سجاما  تمويليا  منتجا  واطلق 
ن�سب  �سمن  ال�سالح«  »رف���اق  م��ب��ادرة 
�سريحة  ت�����س��ت��ه��دف  تف�سيلية،  رب���ح 

المتقاعدين الع�سكريين.

منتج مت�يلي للمتقاعدين 
الع�صكريني

الفايز ي�ا�صل لقاءاته مع فعاليات العا�صمة

الفايز: 
تذليل 

عقبات 
»ب�ابة 

الكرك« 
ومراجعة 

لتط�ير 
املحافظة 

�صياحيًا

مالية الأعيان تبحث �صبل تط�ير وادي عربة
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بم�ساحة �ألفي كيلومتر مربع

تحديد المواقع االستثمارية بمخطط تطوير وادي عربة
     �لنجار: تخ�سي�ص جزء من »�لناقل �لوطني« للمنطقة 

      منطقة تنموية ومز�رع �أ�سماك و�أر��ص للمو�طنني 
     فتح طرق وم�ساريع مائية و�سياحية و»طاقة بديلة«

بتمويل �ميركي بـ 22 مليون دوالر

تأهيل مياه ماحص والفحيص وتحسين «زارة-ماعين»

عمان - �لر�أي

في  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��م��ال��ي��ة  اللجنة  بحثت 
م��ج��ل�����س الأع����ي����ان ب��رئ��ا���س��ة ال��ع��ي��ن ج��م��ال 
ت��ح��دي��ات منطقة وادي  ام�����س،  ال�����س��راي��رة، 
عربة والفر�س المتاحة في �سبيل تطويرها 

وتحّولها لمنطقة ا�ستثمارية كبرى.
وزير  اللجنة، مع  اجتماع  ذل��ك خ��ال  ج��اء 
ال��ن��ج��ار،  محمد  المهند�س  وال����ري  ال��م��ي��اه 
المهند�سة  الأردن  وادي  �سلطة  ع��ام  اأم��ي��ن 
وادي  �سلطة  ع���ام  واأم���ي���ن  م��ح��ا���س��ن��ة،  م��ن��ار 
حمور،  اأب��و  �سعد  المهند�س  ال�سابق  الأردن 
ت��ط��وي��ر وادي ع��رب��ة  ���س��رك��ة  وم���دي���ر ع����ام 

الدكتور يحيى المجالي.
عربة  وادي  منطقة  اإن  ال�����س��راي��رة  وق����ال 
اإلى عناية خا�سة، كمنطقة تنموية  بحاجة 
خ�سبة، وذلك من خال اإيجاد بيئة خ�سبة 
في المنطقة لكبرى ال�ستثمارات، من اأجل 
الدفع نحو اإيجاد نمو اقت�سادي مت�سارع في 
والمملكة  ب�سكل خا�س  وادي عربة  منطقة 

ب�سكل عام.
اأب��رز  اإل���ى اأن الج��ت��م��اع ج��اء لبحث  واأ���س��ار 
التحديات التي تواجه منطقة وادي عربة، 
و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا م���ن اأج����ل ت��ح��ّول��ه��ا اإل���ى 
منطقة ا�ستثماري كبرى توفر بيئة تنموية 
ال��زراع��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات  لمختلف  خ�سبة 

والبيئة وال�سياحية.
اأهمية  ح��ّول  النجار  الوزير  تحدث  ب��دروه، 
بيئة  ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي  ع���رب���ة،  وادي  م��ن��ط��ق��ة 
منا�سبة لتكون منطقة تنموية وا�ستثمارية، 
اأن ه��ن��اك اه��ت��م��اًم��ا ك��ب��ي��ًرا لتطوير  م��وؤك��ًدا 

المنطقة والنهو�س بها.
�سيتم تخ�سي�س ج��زء من  اأن���ه  اإل���ى  واأ���س��ار 
م��ي��اه ال��ت��ح��ل��ي��ة م���ن ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي اإل���ى 
منطقة وادي عربة، وذلك لا�ستفادة منها 
اإل��ى  اإ�سافة  ال�سماك  وتربية  ال��زراع��ة  ف��ي 

ال�سياحة.
محا�سنة  المهند�سة  تحدثت  جهتها،  م��ن 
لتطوير  الُمعد  ال�سمولي  المخطط  ح��ول 
األ��ف��ي  ن��ح��و  م�ساحتها  ال��ب��ال��غ��ة  ال��م��ن��ط��ق��ة، 
اإع����داده  ���س��ارك ف��ي  ال���ذي  كيلومتر م��رب��ع، 
الُمخطط  اأن  ال�سركات، مبينة  ائتاف من 
حّدد المواقع الزراعة وال�سياحة وغير من 

المواقع ذات الأهمية في المنطقة.
من ناحيته عر�س الدكتور المجالي، روؤية 
الم�ستقبلية  ع��رب��ة  وادي  ت��ط��وي��ر  ���س��رك��ة 
ال�����س��ام��ل��ة، واأب�����رز م�����س��اري��ع ال�����س��رك��ة وف��ق��ا 
وخطتها  للمنطقة،  ال�سمولي  للمخطط 
التنفيذية التي تت�سمن جملة من الم�ساريع 

المنطقة،  بطبيعة  العاقة  ذات  التنموية 
وت����راع����ي م��ت��ط��ل��ب��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي، 
في  ت�ساهم  م�ساريع  ج��ذب  على  وت��ح��ر���س 
فر�س  وتوفير  الأف���راد،  دخل  متو�سط  رفع 

العمل لأبناء المنطقة.
اإدارة  ال�����س��رك��ة ف���ي  اإل�����ى م�����س��اري��ع  واأ�����س����ار 
الفيدان  »ري  ال��ري، وهي:  م�ساريع  ت�سغيل 
)القريقرة(«، »ري رحمة«، »ري بئر مذكور«، 
اإلى جانب  )الري�سة(«،  ال�سعيدين  قاع  »ري 
م�سروع حفر اآبار انتاجية واإعادة تاأهيل اأبار 

في وادي عربة.
ال�سركة  المجالي م�ساريع  الدكتور  واأو�سح 
الواقعة في مرحلة قيد التنفيذ، والمتمثلة، 
وم�ساريع  وادي عربة،  ا�ستراحة في  باإن�ساء 
»و�سد  ال��ف��ي��دان«،  و"�سد  فينان«،  »�سيل  ري 
مبنى  تاأهيل  م�سروع  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  رح��م��ة«، 
م�ستودعات  واإن�����س��اء  وال�����س��ي��ان��ة،  الت�سغيل 
لل�سركة في الري�سة، ف�سًا عن م�سروع فتح 

وتعبيد الطرق في وادي عربة.
لل�سركة،  الم�ستقبلية  الم�ساريع  اأب��رز  وذكر 
والمتمثلة، بم�سروع اإن�ساء م�سنع لاأ�سمدة، 
وم�سروع تربية الأغنام والموا�سي، وم�سروع 
الإكثار  وم�سروع  التنموية،  المنطقة  اإن�ساء 
ل��ت��ق��اوي ال��ب��ط��اط��ا، واإن�������س���اء م���رك���ز وادي 
المنتوجات  وت�سويق  وتعبئة  ل��ت��درج  عربة 
البديلة  الطاقة  انتاج  وم�سروع  ال��زراع��ي��ة، 
مزارع  م�سروع  اإل��ى  اإ�سافة  عربة،  وادي  في 

ال�سماك.
اأن�سطة  ح���ّول  المجالي  ال��دك��ت��ور  وت��ح��دث 
وب����رام����ج ال�������س���رك���ة، ال���ت���ي ت����ن����درج ���س��م��ن 

المجتمع  ات��ج��اه  المجتمعية  م�سوؤوليتها 
البيئة  على  المحافظة  ال��ه��ادف��ة  المحلي، 
ودع�����م وت��ع��زي��ز ق�����درات ال�����س��ب��اب وت��م��ك��ي��ن 
اأرا���س  اأن��ه تم تخ�سي�س  اإل��ى  ال��م��راأة، لفًتا 
من  ع��دد  توظيف  اإل��ى  اإ�سافة  للمواطنين، 

�سابات و�سباب المنطقة في عدة �سركات.
التفكير في  اإل��ى  اأب��و حمور  من جهته، دع��ا 
وذلك  المنطقة،  تحت�سنه  عالمي  م�سروع 
لما تتمتع بها من بيئة ومناخ خ�سب وي�سلح 
لا�ستثمار، مبيًنا اأهمية اأن يكون الم�سروع 
العالمي على م�ستوى الوطن بحيث يخدم 

اأبناءها واأبناء الوطن كافة.
في حين تحدث الأعيان حّول اأهمية ت�سويق 
المنطقة ب�سكل عالمي، لت�سكل نقطة جذب 
الم�ساريع ال�ستثمارية والتنموية  لمختلف 

الكبرى، التي تتاءم مع طبيعة المنطقة.
م��ن ج��ه��ة اخ����رى، ال��ت��ق��ت لجنة ال��خ��دم��ات 
العين  برئا�سة  الأعيان،  مجل�س  في  العامة 
وزير  ام�س،  الحمارنة،  م�سطفى  الدكتور 
الأ����س���غ���ال ال���ع���ام���ة والإ�����س����ك����ان ال��م��ه��ن��د���س 
ك��وادر  ع��دد من  اإل��ى جانب  الك�سبي،  يحيى 
اأ���س��ح��اب  م��ن  م�ستقلين  وخ���ب���راء  ال������وزارة 

الخت�سا�سات ذات ال�سلة.
بين  للجنة جمع  اجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
الإلكتروني  الت�����س��ال  وخا�سية  ال��وج��اه��ي 
�سمن  تيمز(،  )مايكرو�سوفت  برنامج  عبر 
�سل�سة من القاءات العمل للو�سول الى روؤية 
ال���س��اح��ات  م�سفوفة  لتحديد  م�ستركة 
للوزارة  المقترحة  التنفيذية  الخطة  وفق 
مع  ت��ت��م��ا���س��ى  ال��ت��ي   ،2024-2022 لأع������وام 

الخطة ال�ستراتيجية الوزارة.
�ستترك  ال���وزارة  خطة  اإن  الحمارنة،  وق��ال 
اأثًرا وا�سًحا على جودة الخدمات المقدمة 
الت�ساركية  مبداأ  وت�سمن  المواطنين  ال��ى 
تواجه  التي  والم�سكات  العقبات  لتذليل 

الوزارة.
اأن تكون  اه��داف الخطة يجب  اأن  واو���س��ح، 
تحقيقها،  ويمكن  للقيا�س،  وقابلة  محددة، 
وم��ح��ددة  ال���س��ا���س��ي،  بالعمل  ع��اق��ة  وذات 
ال��ع��وام��ل  للتحليل  وق��اب��ل��ة  م��ع��ي��ن،  ب��وق��ت 

الداخلية والخارجية للوزارة.
ال���خ���ط���ة  اإن  ال����ك���������س����ب����ي،  ق��������ال  ب�������������دوره، 
ال�ستراتيجية للوزارة جاءت لتح�سين جودة 
للمواطن،  المقدمة  الحكومية  الخدمات 
وم��ع��ال��ج��ة ال��م�����س��ك��ات ال��ت��ي ت���واج���ه عمل 
وتقييم  تنفيذ  ف��ي  ت�ساهم  وال��ت��ي  ال�����وزارة 
في  عليها  ا�ستندت  التي  التنفيذية  الخطة 
اإل��ى  ب��الإ���س��اف��ة   ،2025 الردن  روؤي���ة  تنفيذ 
واله��داف  للوزارة  ال�ستراتيجية  اله��داف 

الوطنية والقطاعية.
واأ����س���ار اإل����ى اأن ال�����وزارة ت��ع��م��ل ع��ل��ى ان��ج��از 
المتنوعة  الحيوية  الم�ساريع  من  العديد 
والبنية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال��ط��رق  ق��ط��اع  ت�سمل 

التحتية و�سيانة الطرق.
التي  التنفيذية  الخطة  اأن  الك�سبي  وذك��ر 
تحتاجها  التي  الن�سائية،  بالآليات  تتعلق 
مليون   9 نحو  بقيمة  تقدر  والتي  ال���وزارة، 
دي��ن��ار، لف��ًت��ا اإل��ى وج��ود م��ا ي��ق��ارب 67 اآلية 
ان�سائية معطلة وكلفة ال�ساح وكلف قطع 

غيار ما يقارب 2 مليون دينار.

عمان - �لر�أي

رعى وزير المياه والري المهند�س محمد 
ال��ن��ج��ار خ���ال اج��ت��م��اع��ه ام�����س، م��ع وف��د 
في الوكالة  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��م��ي��اه  م��ك��ت��ب  م��ن 
الميركية للتنمية الدولية برئا�سة اأندرو 
ليكن ون��ائ��ب��ة ال��م��دي��ر ف��ي��رون��ي��ك��ا ل��ي في 
مكتبه، توقيع اتفاقية تاأهيل �سبكات مياه 
تاأهيل  واإعادة  مناطق ماح�س والفحي�س 
في  ال��م��ع��ال��ج��ة  وح����دات  ك��ف��اءة  وتح�سين 
مليون   22 بكلفة  )زارة–ماعين(  محطة 

دولر.
المياه  �سلطة  ع��ام  اأمين  التفاقية  ووق��ع 
من  ال��م��م��ول��ة  عليمات  اأح��م��د  المهند�س 
حزم  �سمن  للتنمية  الأميركية  ال��وك��ال��ة 
الفارة ولمدة 4 �سنوات، بح�سور  م�ساريع 
بالوكالة  وال���ري  المياه  وزارة  ع��ام  اأم��ي��ن 
ال��م��ه��ن��د���س م��ح��م��د ار���س��ي��د واأم���ي���ن ع��ام 
المهند�سة  بالوكالة  الردن  وادي  �سلطة 
قطاع  م�سوؤولي  من  وع��دد  محا�سنة  منار 

المياه.
الم�ساريع  م��ن  ع��ددا  النجار  وا�ستعر�س 
المياه �سمن   المنوي تنفيذها في قطاع 
ب���رام���ج ال���دع���م ال��م�����س��ت��م��ر ال���م���ق���دم من 
ال��دول��ي��ة،  للتنمية  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
لقطاع المياه، بهدف تعزيز واقع الم�سادر 
ادارت���ه���ا  تح�سين  ال���ى  ال��ه��ادف��ة  ال��م��ائ��ي��ة 
القطاعات  لكافة  والتوزيع  النقل  واليات 
تقليل  وتحديات  وري  �سرب  من  المائية 

الفاقد وتقليل كلف الت�سغيل وال�سيانة.
مناطق  �سبكات  تاأهيل  م�سروع  ويت�سمن 
م���اح�������س وال���ف���ح���ي�������س ت��ن��ف��ي��ذ ���س��ب��ك��ات 
ج���دي���دة وت���اأه���ي���ل ال��ق��ائ��م م��ن��ه��ا وت��ق��ل��ي��ل 
لاأخوة  المياه  اي�سال  وتح�سين  الفاقد 
ال�سبكات  وكفاءة  ق��درة  ورف��ع  المواطنين 
ت��اأه��ي��ل وتح�سين  وك��ذل��ك م�����س��روع اع���ادة 
ك���ف���اءة ان��ظ��م��ة م��ح��ط��ات ال��م��ع��ال��ج��ة في 
قدراتها  لتح�سين  ماعين  ال��زارة  محطة 

ورفع كفاءتها خال اوقات ال�ستاء.
وع��ب��ر ال��ن��ج��ار خ���ال ال��ل��ق��اء ع��ن امتنان 
وت���ق���دي���ر ال���ح���ك���وم���ة الردن�������ي�������ة  ووزارة 
ال���م���ي���اه وال�������ري ل���ل���دع���م ال��ك��ب��ي��ر ال����ذي 
تقدمه حكومة و�سعب الوليات المتحدة 
المائية  التحديات  لمواجهة  المريكية 
قطاع  ف��ي  خا�سة  المملكة  تعانيها  التي 

المياه والطاقة .

ب�سبب �ل�سفر
تعذر االستماع لشهادة مسؤول ملف 

كورونا السابق في قضية مستشفى السلط

القبض على شخص اعتدى على زوجته 
بأداة حادة في اربد

 االمن العام: فيديو تبادل اطالق النار 
ليس في االردن

األشغال المؤقتة 6 سنوات لمكرري
جناية السرقة

ضبط 30 كف حشيش و100 ألف حبة كبتاجون

عمان - �لر�أي

ت�����ع�����ذر ا�����س����ت����م����اع م���ح���ك���م���ة 
���س��ل��ح ج���زاء ع��م��ان ل�����س��ه��ادة 
ال�����س��ح��ة  وزارة  ع����ام  اأم���ي���ن 
والأمرا�س  الأوبئة  ل�سوؤون 
ال�������س���اري���ة وم�������س���وؤول م��ل��ّف 
ك����ورون����ا ال�����س��اب��ق ال��دك��ت��ور 
وائ����������������ل ه�������ي�������اج�������ن�������ة، ف����ي 
ق�����س��ي��ة ن���ف���اد الوك�����س��ج��ي��ن 
م�����ن م�������س���ت�������س���ف���ى ال�������س���ل���ط 
عنها  ن��ت��ج  وال��ت��ي  ال��ح��ك��وم��ي 
ب�����س��ب��ب  اأردن����ي����ي����ن،   7 وف������اة 

الباد. خارج  تواجده 
وق�����ررت ال��م��ح��ك��م��ة، ام�����س، 
خ������ال ج���ل�������س���ت���ه���ا ال��ع��ل��ن��ي��ة 
ال���ث���ان���ي���ة ع�������س���رة، ب��رئ��ا���س��ة 
ال���ق���ا����س���ي ع����دي ف���ري���ح���ات، 
ت����اوة   ،$ وح�������س���رت���ه���ا 
الماأخوذة  الهياجنة  �سهادة 
�سابقا،  العام  المدعي  لدى 
ال������دف������اع  وك����������اء  اأن  اإل 
ع�����ن ال���م���ت���ه���م���ي���ن ����س���ج���ل���وا 
اع����ت����را�����س����ه����م ع����ل����ى ت�����اوة 
بحق  واح��ت��ف��ظ��وا  ال�����س��ه��ادة، 
اإلى  قدومه  بحال  مناق�سته 

الباد.
ل���ى  وا���س��ت��م��ع��ت ال��م��ح��ك��م��ة اإ
����س���ه���ادة ط���ب���ي���ب م���ق���ي���م ف��ي 

بالم�ست�سفى  الثانية  ال�سنة 
وم��ت��خ�����س�����س ب��ال��ب��اط��ن��ي��ة، 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ع��ق��ود، 
ج�����رى  م������ا  روى  وال������������ذي 
م��ع��ه و����س���اه���ده ���س��ب��اح ي��وم 
��������د ���س��ه��ادت��ه  َيّ ال����ح����ادث����ة، واأ
ع��ي  م��ه��ا اأم���ام ال��م��َدّ ال��ت��ي ق��َدّ

�سابقا. العام 
ال�سهود  عدد  بذلك  وارتفع 
الآن  ح��ت��ى  ل��ي��ه��م  اإ الم�ستمع 
وت�ستكمل  ���س��اه��داً،   20 ل���ى  اإ
ال���م���ح���ك���م���ة ف�����ي ج��ل�����س��ت��ه��ا 
ل����ى  ال���م���ق���ب���ل���ة ال�����س����ت����م����اع اإ
����س���ه���ود ن���ي���اب���ة ع���ام���ة ج���دد، 
ي�سل  اأن  المتوقع  من  حيث 

�ساهدا.  49 اإلى  عددهم 
اأ�سبوعياً  المحكمة  وت�ستمع 
لأرب���ع���ة ���س��ه��ود ن��ي��اب��ة ع��ام��ة 
تعقدان  جل�ستين  مدار  على 
ي���وم���ي الأح�����د وال��خ��م��ي�����س، 
وي��ت��م م��ن��اق�����س��ت��ه��م م��ن ِق��ب��ل 
ف�����اع واأح���ي���ان���ا  م���وك���ل���ي ال�����ِدّ
ع������ي ال�����ع�����ام  ُي�����ع�����ي�����د ال������م������َدّ

بع�سهم. ا�ستجواب 
م��������ادة  ن�������ف�������اد  ان  ي�������ذك�������ر 
الخزانات  م��ن  الأوك�سجين 
ال�سلط  لم�ست�سفى  التابعة 
ال���ح���ك���وم���ي، ت�����س��ب��ب ب���وف���اة 
���س��ه��ري��ن،  ق��ب��ل  اأردن���ي���ي���ن   7

وت���ح���رك���ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق ف�����ي ال���ق�������س���ي���ة 
ث������ره������ا  واأوق���������ف���������ت ع�����ل�����ى اإ
ب��ي��ن��ه��م  م�����ن  ����س���خ�������س���اً   13
وزارة  ف�������ي  م�������������س������وؤول������ون 

. ل�سحة ا
وع����ق����دت ال���م���ح���ك���م���ة اأول�����ى 
الق�سية  ه��ذه  في  جل�ساتها 
ب��������داي��������ة ������س�����ه�����ر ن����ي���������س����ان 
ال����م����ا�����س����ي، وخ����ال����ه����ا ت��م 
�����س����وؤال ال��م�����س��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه��م 
اليهم  ال��م�����س��ن��د  ال��ج��رم  ع��ن 
وه�������و ال���ت�������س���ب���ب ب����ال����وف����اة 
ب��ال���س��ت��راك خ��اف��ا لأح��ك��ام 
من  )343(و)76(  المادتين 
�سبع  مكرر  العقوبات  قانون 
ن��ه��م غير  ب��اأ واأج��اب��وا  م��رات، 

. نبين مذ
واأخ����ل����ت ال���م���ح���ك���م���ة ���س��ب��ي��ل 
ال����م����وق����وف����ي����ن ع����ل����ى ذم����ة 
اأن  ب��ع��د  ال��ق�����س��ي��ة ج��م��ي��ع��ا، 
ت�����م�����وا ال����م����دة ال���ق���ان���ون���ي���ة  اأ
 30 وال����ب����ال����غ����ة  ل���ل���ت���وق���ي���ف 

. يوماً
وت������م ن����ق����ل ال���ق�������س���ي���ة ال����ى 
م��ح��ك��م��ة ���س��ل��ح ج���زاء ع��م��ان 
م����ن م���ح���ك���م���ة ����س���ل���ح ج����زاء 
ال�����س��ل��ط ح��ف��اًظ��ا ع��ل��ى ���س��ي��ر 

العدالة.

عمان - بتر�

القب�س  الأمنية  الأج��ه��زة  القت 
على �سخ�س اعتدى على زوجته 

باأداة حادة في محافظة اربد.
وق���ال ال��ن��اط��ق الع��ام��ي با�سم 
مديريه المن العام، انه ا�سعفت 

محافظة  في  ام�س  للم�ست�سفى 
ارب���������د �����س����ي����دة اث�������ر ت��ع��ر���س��ه��ا 
ح���ادة  اداة  ب��وا���س��ط��ة  ل��اع��ت��داء 
ف����ي م��ن��ط��ق��ة ال����وج����ه م����ن ق��ب��ل 
زوجها اثر خافات عائلية ولذ 
ال�سبقيات  ال��زوج وهو من ذوي 

الجرمية بالفرار بعد ذلك.

واأك�����د ان����ه وم����ن خ����ال ال��ب��ح��ث 
ال��زوج  ح��ول  المعلومات  وج��م��ع 
ت���م ت��ح��دي��د م��ك��ان ت���واج���ده في 
ال��ع��ا���س��م��ة ح��ي��ث ت���م ال��ت��ح��رك 
للمكان والقي القب�س عليه من 
وبو�سرت  الجنائي  البحث  قبل 

التحقيقات معه.

عمان - �لر�أي

اأك��������د ال����ن����اط����ق الع����ام����ي 
العام،  المن  مديرية  با�سم 
ي��ج��ري  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي��و  اأن 

ت������داول������ه وي����ظ����ه����ر خ���ال���ه 
ت���ب���ادل لط�����اق ال���ن���ار ب��ي��ن 
اك���ث���ر م���ن ���س��خ�����س ل���م ي��ق��ع 
داخ�����ل ال��م��م��ل��ك��ة وان���م���ا ف��ي 

المجاورة. الدول  احدى 

ودع������ا ال���ن���اط���ق الإع����ام����ي 
التاأكد  �سرورة  اإلى  الجميع 
م�����ن ك�����ل م�����ا ي�����رده�����م ق��ب��ل 
مرة  ت��داول��ه  اع��ادة  او  ن�سره 

اخرى.

عمان - بتر�

الجنايات  محاكم  ���س��درت  اأ
رب����������د  ف��������ي م�����ح�����اف�����ظ�����ت�����ي اإ
ق�سائية  اأحكاماً  والمفرق، 
ري��ن  ب��ح��قِّ ع���دد م���ن ال��م��ك��رِّ
ورفعت  ��رق��ة،  ال�����سَّ لجنايات 
اإلى  �سنوات   3 من  العقوبة 
ق��ت��ة  ��اق��ة ال��م��وؤ ���س��غ��ال ال�����سَّ الأ

�سنوات.  6 ة  مدَّ
وق�������ال م���������س����در ق�������س���ائ���ي، 
ج�����ن�����اي�����ات  م����ح����ك����م����ة  نَّ  اإ
رب������������د ق���������س����ت ب����ت����ج����ري����م  اإ
ري���ن ب��ج��ن��اي��ة  ح�����د ال���م���ك���رِّ اأ
ح���ك���ام  ���رق���ة، خ���اف���اً لأ ال�������سَّ
م����ن   401 /3 ال�����������م�����������ادة 
ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات وو���س��ع��ه 
ق���ت���ة م���دة  ����س���غ���ال ال���م���وؤ ب���الأ
ث�����اث ����س���ن���وات وال���ر����س���وم 
م������ح�������������س������وب������ة ل�����������ه م��������دة 
ال���ت���وق���ي���ف، وك����ون����ه م���ك���رر 
ب��ال��م��ع��ن��ى ال���ق���ان���ون���ي ف��ق��د 

رت ال��م��ح��ك��م��ة ت�����س��ع��ي��ف  ق����رَّ
ال���ع���ق���وب���ة ب���ح���ق���ه ل��ت�����س��ب��ح 
��اق��ة  ���س��غ��ال ال�����سَّ و���س��ع��ه ب��الأ
�سنوات  �ست  لمدة  الموؤقتة 
وال����ر�����س����وم م���ح�������س���وب���ة ل��ه 

التوقيف. مدة 
جنايات  محكمة  نَّ  اأ واأ�ساف 
������س�����درت ث��اث��ة  ال���م���ف���رق اأ
المكرّرين  اأحد  بحق  اأحكام 
���رق���ة خ���اف���اً  ل���ج���ن���اي���ة ال�������سَّ
م��ن   404 ال����م����ادة  ح����ك����ام  لأ
ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات وو���س��ع��ه 
ق���ت���ة م���دة  ����س���غ���ال ال���م���وؤ ب���الأ
ث�����اث ����س���ن���وات وال���ر����س���وم 
م����ح���������س����وب����ة ل������ه م������ن م����دة 
ر  ال���ت���وق���ي���ف، وك����ون����ه م���ك���رِّ
ب��ال��م��ع��ن��ى ال���ق���ان���ون���ي ف��ق��د 
رت ال��م��ح��ك��م��ة ت�����س��ع��ي��ف  ق����رَّ
ال���ع���ق���وب���ة ب���ح���ق���ه، ل��ت�����س��ب��ح 
��اق��ة  ���س��غ��ال ال�����سَّ و���س��ع��ه ب��الأ
�سنوات  �ست  لمدة  الموؤقتة 
وال����ر�����س����وم م���ح�������س���وب���ة ل��ه 

م���������دة ال������ت������وق������ي������ف، وف�����ي 
خ�����ري�����ن ت��م  ال���ُح���ك���م���ي���ن الآ
ت�����س��ع��ي��ف ال���ع���ق���وب���ة ب��ح��ق��ه 
���اق���ة  ������س�����غ�����ال ال�������سَّ ال������ى الأ
ق����ت����ة ل�����م�����دة خ���م�������س  ال����م����وؤ
مح�سوبة  والر�سوم  �سنوات 

التوقيف. مدة  له 
الجنايات  محاكم  نَّ  اأ وبين 
ت��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل ن�����س 
ق���ان���ون  م����ن   101 ال�����م�����ادة 
حال  في  ردني  الأ العقوبات 
ال��ج��ري��م��ة من  ك��ان م��رت��ك��ب 
الجنايات،  ارت��ك��اب  م��ك��رّري 
ح����ك����ام ل��م  و�����س����در ب���ح���ق���ه اأ
���س��ن��وات   10 ع��ل��ي��ه��ا  ي���م�������سِ 
ول������م ت�������س���ق���ط ع����ن����ه، ح��ي��ث 
ي�������س���ت���وج���ب م���ع���ه ت�������س���دي���د 
ال����ع����ق����وب����ة ال����م����ح����ك����وم ب��ه��ا 
ع���ل���ى ال���م���ج���رم ل��خ��ط��ورت��ه 
يرتدع  لم  كونه  الإجرامية 
وع�����اد ل��م��وا���س��ل��ة اإج���رام���ه 

اأخرى. جريمة  باقتراف 

عمان - �لر�أي

الع�سكرية  المنطقة  اأح��ب��ط��ت 
اإدارة  م��ع  بالتن�سيق  ال�سمالية 
م��ك��اف��ح��ة ال���م���خ���درات، ام�����س، 
وع�����ل�����ى اإح����������دى واج����ه����ات����ه����ا، 
م���ح���اول���ة ت���ه���ري���ب ك��م��ي��ة م��ن 

المخدرات.
م�سوؤول  ع�سكري  م�سدر  وق��ال 

ف���ي ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل��ل��ق��وات 
– الجي�س  الأردن��ي��ة  الم�سلحة 
ال���ع���رب���ي، اأن�����ه ب��ع��د ال���س��ت��ب��اه 
الفا�سل  على  اأ�سخا�س  بوجود 
قواعد  تطبيق  ت��م  ال���ح���دودي، 
ال���س��ت��ب��اك ك���اإج���راء اح��ت��رازي 
ذل��ك،  بعد  المنطقة  وتفتي�س 
و100  ح�سي�س  ك��ف   30 و�سبط 
وتحويلها  كبتاجون،  حبة  الف 

اإلى الجهات المخت�سة.
ال���ق���وات  اأن  ال���م�������س���در  واأك�������د 
الأردنية–الجي�س  الم�سلحة 
ال���ع���رب���ي ���س��ت��ت��ع��ام��ل ب��ك��ل ق��وة 
ت�سلل  ع��م��ل��ي��ة  اأي  م���ع  وح�����زم 
لحماية  ت��ه��ري��ب  م��ح��اول��ة  اأو 
ال���ح���دود وم��ن��ع م��ن ت�����س��ول له 
الوطني  ب��الأم��ن  العبث  نف�سه 

الأردني.

عمان  -  �لر�أي

�سلطة  وال������ري/  ال��م��ي��اه  وزارة  ���س��ب��ط��ت 
ال��م��ي��اه، اع����ت����داءات واآب�����ار م��خ��ال��ف��ة وب��ي��ع 
مياه مخالفة وغير مطابقة خال حملة 
ح�����س��ل��ت م���وؤخ���را ب��ال��ت��ع��اون م���ع الأج���ه���زة 

الأمنية.
وقال بيان �سادر عن الوزارة ام�س، انه تم 
�سبط بئر مخفية ا�سفل احد المنازل وتم 
والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون  حملة  خ��ال  ردم��ه��ا 
ومديرية  ال�سير  وادي  ل��واء  مت�سرف  مع 

المن العام.
وا������س�����ارت ال���������وزارة ف����ي ب���ي���ان���ه���ا، ال�����ى ان 
ح��م��ل��ت��ه��ا ت���ه���دف ل���ح���م���اي���ة وت���وف���ي���ر ك��ل 

ق���ط���رة م����اء ل��ل��م��واط��ن، م���ن خ����ال منع 
المخالفة  الآب��ار  جميع العتداءات وحفر 
�سبكاتها  على  المعتدية  الخطوط  وف�سل 

الرئي�سية والفرعية م�ستمرة بفاعلية.
اأ�����س����ارت ال��ى  وف����ي م��ن��ط��ق��ة وادي ال�����س��ي��ر 
عمق  على  محفورة  مخالفة  بئر  مداهمة 
 4 ع��دد  كبيرة  بغاط�سات  وم��و���س��ول  كبير 
اإن�سات  ت�سخ المياه عبر خطوط اقطار 3 
ع��ل��ى 500 متر  ت��زي��د  ب��ك��م��ي��ات  اإن�������س،   1 و 
بيعها  ويتم  م��ت��را،   17 نحو  وبعمق  يوميا 

لل�سهاريج.
وا����س���ارت ال���ى ان���ه ت��م اع����داد ال�����س��ب��وط��ات 
للمدعي  ليتم تحويلها  بالواقعة  الخا�سة 
ال�����ع�����ام ل����س���ت���ك���م���ال ال���ت���ح���ق���ي���ق و���س��ب��ط 

المخالفين.
واأكدت الوزارة ان الطواقم الفنية والمنية 
�ستوا�سل تنظيم حملة ل�سبط ال�سهاريج 
التي تعبئ من المنطقة بطريقة مخالفة 
في منطقة وادي ال�سير حيث �سيتم حجز 
ا�سحابها  مخالفة و�سبط  �سهاريج  اأي 
وت��ح��وي��ل��ه��م ل��ل��ج��ه��ات ال��م�����س��وؤول��ة لت��خ��اذ 

العقوبات بحق المخالفين.
ودع����ت ال�����وزارة ال��م��واط��ن��ي��ن ال���ى الب���اغ 
غير  ب�سهاريج  م��ي��اه  ب��ي��ع  عملية  اي  ع��ن 
ال�سير  وادي  مناطق  في  خا�سة  مرخ�سة 
وبالتالي  للموا�سفة  مطابقة  غير  كونها 
ت�سكل خطرا على ال�سامة العامة و�سحة 

المواطنين.

ردم بئر مخالفة مخفية أسفل منزل في وادي السير

من �جتماع مالية �الأعيان

وزير �لمياه خالل رعايته توقيع �التفاقية
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 الديوان الملكي يشكر الُمعزين بوفاة

األمير محمد بن طالل

رئي�س »االعيان« يوا�سل لقاءاته ب�ساأن الت�سريعات ال�سيا�سية

 الفايز: قانون االنتخاب يجب أن يراعي
التركيبة  االجتماعية

ان�سجاماً مع مبادرة »رفاق ال�سالح«

صندوق الحج يطلق منتجًا تمويليًا للمتقاعدين العسكريين

عمان - الراأي

ال��ه��ا���س��م��ي، في  الملكي  ال���دي���وان  اأع����رب 
اأ�سدره ام�س الخمي�س، عن ال�سكر  بيان 
والتقدير والعرفان لكل من قدم العزاء 
بوفاة المغفور له، باإذن اهلل، �سمو الأمير 

محمد بن طالل، طيب اهلل ثراه.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س ال���ب���ي���ان: »ب����اأم����ر من 
���س��اح��ب ال���ج���الل���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال��م��ل��ك 
المعظم،  الح�سين  اب��ن  الثاني  ع��ب��داهلل 
ي���ت���وج���ه ال�����دي�����وان ال��م��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي 
الإخوة  اإلى  والعرفان  والتقدير  بال�سكر 
ال��م��واط��ن��ي��ن ك���اف���ة م���ن اأب����ن����اء الأ����س���رة 
الأردنية الواحدة في مختلف مواقعهم، 
واإل����ى الأ���س��ق��اء والأ����س���دق���اء ف��ي ال���دول 
ال��ع��رب��ي��ة والأج���ن���ب���ي���ة، ال���ذي���ن ���س��ارك��وا 
ال�����س��ادق��ة  م�����س��اع��ره��م  ع��ن  التعبير  ف��ي 
وموا�ساتهم وتعازيهم بوفاة المغفور له، 
باإذن اهلل، �ساحب ال�سمو الملكي الأمير 

محمد بن طالل، طيب اهلل ثراه.
يت�سرع  اإذ  الها�سمي  الملكي  وال��دي��وان 
يتغمد  اأن  وت��ع��ال��ى  ���س��ب��ح��ان��ه  اهلل  اإل�����ى 
وي�سكنه  رحمته  بوا�سع  الكبير  الفقيد 
ت��ب��ارك  ال��م��ول��ى  ل��ي��دع��و  ف�سيح ج��ن��ان��ه، 
اأن ي��ح��ف��ظ ���س��اح��ب ال��ج��الل��ة  وت��ع��ال��ى 
اب��ن  ال��ث��ان��ي  ع��ب��داهلل  ال��م��ل��ك  الها�سمية 
ال��ح�����س��ي��ن ال��م��ع��ظ��م وي����ك����الأه ب��رع��اي��ت��ه 
في  واأه��ل��ه  الأردن  يحفظ  واأن  وعنايته، 

ظل القيادة الها�سمية الحكيمة.
ه��ج��ري��ة   1442 رم�����س��ان   24 ف���ي  ع��م��ان 

الموافق 6 اأيار 2021 ميالدية«.

عمان - بترا

في�سل  العيان  مجل�س  رئي�س  وا�سل 
فعاليات  م��ع  ل��ق��اءات��ه  ام�����س،  ال��ف��اي��ز، 
الت�سريعات  حول  العا�سمة  محافظة 

ال�سيا�سية. للحياة  الناظمة 
واك���دت ال��ف��ع��ال��ي��ات، اأه��م��ي��ة ال��ل��ق��اءات 
ال����ت����ي ج�������اءت ب����م����ب����ادرة م����ن رئ���ي�������س 
���س��ي�����س ب��ي��ئ��ة  م��ج��ل�����س الع���ي���ان، ف��ي ت��اأ
�سامل  وطني  لحوار  منا�سبين  ومنهج 
ح���ول ق��وان��ي��ن ال����س���الح ال�����س��ي��ا���س��ي، 
ل���م���واج���ه���ة ال����ت����ح����دي����ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة 
القوى،  جميع  ببن  الثقة  بناء  واعادة 
ال��م�����س��ت��رك��ة في  ال��م�����س��وؤول��ي��ة  وت��ح��م��ل 

المن�سود. الم�ستقبل  نحو  النتقال 
ل�����������ى اأه�����م�����ي�����ة الأم���������ن  وا�����������س����������اروا اإ
وال���س��ت��ق��رار ك�����س��رط ا���س��ا���س��ي ل��دف��ع 
م�����س��ي��رة ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ق��دم��اً، 
ل����ب����ل����وغ م����ف����ه����وم الأم����������ن ال�������س���ام���ل 
ب���ع���اده ال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة  ب���اأ
تقييم  اإعادة  خالل  من  والجتماعية، 
التحديات  وتحديد  الواقع  ومراجعة 
والول�����وي�����ات وال�������س���ي���ا����س���ات ال���ق���ادرة 
ع��ل��ى ن��ق��ل ال���ب���الد خ���ط���وات اي��ج��اب��ي��ة 
و�سوًل  ال�سعد،  مختلف  على  لالأمام 
الأوراق  ف����ي  ج�����اء  م����ا  ت��ح��ق��ي��ق  ال�����ى 
بقانون  وطالبوا  الملكية.  النقا�سية 
ان���ت���خ���اب ع�������س���ري ي��ت�����س��م��ن ق��ائ��م��ة 
الأردن  لتحويل  اولى  كخطوة  وطنية 
ال���ى دائ����رة واح�����دة، ت��ت��ح��ول خ��الل��ه��ا 
عرقي  ���س��ا���س  اأ على  القائمة  ال��ك��وت��ات 
ت��م��ث��ي��ل  ال������ى  ج�����ن�����دري  او  دي����ن����ي  او 
���س��ي��ا���س��ي، ا���س��اف��ة ال���ى اط���الق ح��ري��ة 
ال���ع���م���ل ال����ح����زب����ي، وت����ع����زي����ز ال������دور 

للبلديات. والخدمي  التنموي 
و�������س������ددوا ع����ل����ى ������س�����رورة ال������س�����راع 
والبطالة  الفقر  تعالج  حلول  بو�سع 
ال��ت��ي ب��ات��ت ارق��ام��ه��ا م��رع��ب��ة، وات��ب��اع 
�����س����ي����ا�����س����ات ت����ك����ف����ل ت���ح���ق���ي���ق ال���ن���م���و 
الق���ت�������س���ادي، وت�����س��ج��ع ال���س��ت��ث��م��ار، 

وت�����ن�����م�����ي�����ة ال������م������ح������اف������ظ������ات، ودع�������م 
الإدارة  واإ�سالح  الوطنية  ال�سناعات 
ال��خ��دم��ات  طبيعة  وتح�سين  ال��ع��ام��ة، 

للمواطن. المقدمة 
م���ع  ل�����ق�����اءات�����ه  اإن  ال�����ف�����اي�����ز،  وق��������ال 
المحافظات،  مختلف  ف��ي  الفعاليات 
ك���اف���ة،  الآراء  ع���ل���ى  ل���ل���ت���ع���رف  ت����ي  ت����اأ
����س�������س���ة ح�������وار ����س���ام���ل  ت����م����ه����ي����داً ل���م���اأ
ح���ول ق��وان��ي��ن الن���ت���خ���اب والأح�����زاب 
جاللة  وج��ه  التي  المحلية،  والدارة 
ال��م��ل��ك ب��ت��ع��دي��ل��ه��ا، ف��ي اإط����ار ال�����س��ع��ي 
التنمية  م�سيرة  لموا�سلة  الم�ستمر 

. �سية ل�سيا ا
ينبغي  انتخاب  قانون  اأي  اأن  واأ�ساف، 
الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ت���رك���ي���ب���ة  ي���راع���ي  ان 

ما  اأن  م��و���س��ح��اً  ال�����س��ائ��دة،  وال��ث��ق��اف��ة 
ب����ق����اء ع��ل��ى ال�����س��وت  ط���رح���ه ح����ول الإ
ال���واح���د ل���ل���دوائ���ر الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي 
ومنح  المقاعد،  من  بالمئة   60 ت�سكل 
المخ�س�سة  المقاعد  من  بالمئة   40
ل���ق���ائ���م���ة ان���ت���خ���اب���ي���ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى 
لتلك  نظراً  �سخ�سي  راي  هو  الوطن، 
الع��ت��ب��ارات الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
ي���ة  ال���ت���ي ت��ن��ع��ك�����س ب���ال�������س���رورة ع��ل��ي اأ
ت���ع���دي���الت ع���ل���ى ق���وان���ي���ن الإ�����س����الح 

. �سي ل�سيا ا
واك���د ق���وة ور����س���وخ ال���دول���ة الردن��ي��ة 
ب��ف�����س��ل ح���ك���م���ة ق���ي���ادت���ه ال��ه��ا���س��م��ي��ة 
ووع����ي واخ���ال����س ال�����س��ع��ب الأردن�����ي، 
م�����س��ت��ع��ر���س��اً، ال��ت��ح��دي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

والق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة، ال��ت��ي 
ت���الزم���ت م���ع م�����س��ي��رة ال����دول����ة م��ن��ذ 
دائ��م��ا  الردن  وا���س��ت��ط��اع  ���س��ي�����س��ه��ا،  ت��اأ
كبيرة  ان��ج��ازات  وح��ق��ق  ب��ل  ت��ج��اوزه��ا، 
عام  المئة  خالل  الدولة  م�سيرة  عبر 

الم�ستويات. جميع  وعلى  الما�سية 
ل�����ى ح���ر����س ج���الل���ة ال��م��ل��ك  وا�����س����ار اإ
ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م�����س��ي��رة 
عملية  باعتبارها  ال�سيا�سي  ال�سالح 
ف��ع��ل لأح���داث  م�����س��ت��م��رة ول��ي�����س��ت ردة 
اأو�سع،  م�ساركة  ي�سمن  وبما  محددة، 
القوانين  في  ال�سعف  نقاط  ومعالجة 
للو�سول  ال�سيا�سية  للحياة  الناظمة 
ل�����ى ح���ي���اة ���س��ي��ا���س��ي��ة ودي��م��ق��راط��ي��ة  اإ

فاعلية. اأكثر  وبرلمانية 

عمان - بترا

ال��ح��ج  ���س��ن��دوق  اإدارة  م��ج��ل�����س  واف����ق 
ع��ل��ى ال���س��ت��ث��م��ار ب��ال��وك��ال��ة ال��م��ق��ي��دة 
م���ع ����س���ن���دوق الئ���ت���م���ان ال��ع�����س��ك��ري، 
مع  ان�سجاما  تمويليا  منتجا  واط��ل��ق 
ن�سب  ���س��م��ن  ال�����س��الح«  »رف���اق  م��ب��ادرة 
رب����ح ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة، ت�����س��ت��ه��دف ���س��ري��ح��ة 

الع�سكريين. المتقاعدين 
اد  وق������ال م���دي���ر ع�����ام ال�������س���ن���دوق ف�����وؤ

تجربة  اإن  ام�����س،  ت�����س��ري��ح  ف��ي  ك���وري 
���س�����س��ات غ��ي��ر  اي�����داع اأم������وال ل����دى م��وؤ
ب��ن��ك��ي��ة، وال��ع��م��ل ف���ي م��ج��ال ال��وك��ال��ة 
ب��ال���س��ت��ث��م��ار ال���م���ق���ي���دة، ه���ي ت��ج��رب��ة 
ت���ي م���ن ب��اب  ج���دي���دة ل��ل�����س��ن��دوق، ت���اأ
ال��ت��وزي��ع ف��ي ال��م��خ��اط��ر، ل���س��ي��م��ا في 

ال�سيادية. وال�سناديق  الموؤ�س�سات 
ج���اء  ال�����ق�����رار  ه�����ذا  اأن  ل������ى  اإ ������س�����ار  واأ
التنموي،  ال�سندوق  دور  من  انطالقا 
الجتماعية،  بم�سوؤولياته  وال��ت��زام��ه 

ودع���م���ا ل��ل��م��ب��ادرات ال��م��ل��ك��ي��ة وت��ع��زي��ز 
ال�����ت�����ع�����اون ال����ح����ك����وم����ي ال���ح���ك���وم���ي. 
ن��ه  اأ اأو���س��ح  التمويلي،  المنتج  وح��ول 
ل��الآم��ر  ال��م��راب��ح��ة  م��ن��ت��ج  ل���ى  اإ ينق�سم 
التمويل  م��دة  ت��ت��ج��اوز  ول  ب��ال�����س��راء، 
الربح  ن�سبة  وت��ت��راوح  ���س��ن��وات،   7 فيه 
ب��ال��م��ئ��ة   3.5 ل������ى  اإ  3 ب���ي���ن  ال�������س���ن���وي 

التمويل. مدة  بح�سب 
المنتهية  الإج��ارة  هو  الآخر  والمنتج 
م��ن7  ال��ت��م��وي��ل  م��دة  وت��ب��داأ  بالتملك، 

وت���ت���راوح  ���س��ن��ة،   20 ول���غ���اي���ة  ����س���ن���وات 
ل����ى  اإ ب���ال���م���ئ���ة   3 ب���ي���ن  ال����رب����ح  ن�������س���ب���ة 
م��دة  ب��ح�����س��ب   3.75 ت��ت��ج��اوز  ول   3.5

لتمويل. ا
ع��ل��ى  واف������ق  ال���م���ج���ل�������س  ان  واأ������س�����اف 
ت����م����دي����د ع�����ر������س ت���خ���ف���ي�������س ن�������س���ب 
ال����م����راب����ح����ة ل���ل���ت���م���وي���ل ع���ل���ى ج��م��ي��ع 
حاليا  به  معمول  هو  كما  المنتجات، 
ك��ان��ون   31 ح��ت��ى  وذل����ك  ب��ال��م��ئ��ة،   3.5

الحالي. العام  الأول 

حسان مديرا لمكتب الملك وقبول استقالة 
الخريشا والناصر وطوقان

«الصحفيين» تطالب بإلغاء التعديالت 
المقيدة بـ «النزاهة ومكافحة الفساد»

«زكاة مؤتة» توزع طرودًا ومساعدات 
نقدية  لمستحقيها

عمان - الراأي

�سدرت الإرادة الملكية ال�سامية 
جعفر  ال��دك��ت��ور  معالي  بتعيين 
ح�����س��ان م���دي���را ل��م��ك��ت��ب ج��الل��ة 
ال���م���ل���ك، اع����ت����ب����ارا م����ن ت���اري���خ 

.6/5/2021
ال��م��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ����س���درت  ك��م��ا 
قبول  على  بالموافقة  ال�سامية 
هيفاء  ال�سيدة  معالي  ا�ستقالة 
تركي حديثه الخري�سا م�ست�سار 
من  لل�سيا�سات  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة 
م��ن�����س��ب��ه��ا، اع���ت���ب���ارا م���ن ت��اري��خ 

.6/5/2021
ال��م��ل��ك��ي��ة  الإرادة  و�������س������درت 
قبول  على  بالموافقة  ال�سامية 
كمال  الدكتور  معالي  ا�ستقالة 
جاللة  م�ست�سار  النا�سر  قا�سم 
اعتبارا من  الملك من من�سبه، 

تاريخ 6/5/2021.
ال��م��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ����س���درت  ك��م��ا 
قبول  على  بالموافقة  ال�سامية 
زينة  الآن�����س��ة  عطوفة  ا�ستقالة 
زي�����د ر�����س����اد ط����وق����ان م�����س��ت�����س��ار 
ل����ل���������س����وؤون الق����ت���������س����ادي����ة ف��ي 
من  الها�سمي  الملكي  ال��دي��وان 
م��ن�����س��ب��ه��ا، اع���ت���ب���ارا م���ن ت��اري��خ 

.6/5/2021

ال�سيرة الذاتية لجعفر ح�سان
ح�سان  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ع��ب��د  جعفر 
ووزير  �سيا�سي   )1968 )مواليد 
���س��اب��ق، ع��م��ل ف��ي ع���ّدة منا�سب 
�����س����م����ل����ت وزي�����������ر ال���ت���خ���ط���ي���ط 
ب��ي��ن 2009  ال���دول���ي  وال���ت���ع���اون 
اإلى 2013، ومدير مكتب جاللة 
ال���م���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���ان���ي ب��ي��ن 
رئي�س  ون��ائ��ب   2018 اإل���ى   2014
ال�������وزراء وزي�����ر دول�����ة ل��ل�����س��وؤون 
 ،2018 ع�����ام  ف����ي  الق���ت�������س���ادي���ة 
رئ��ي�����س��ا لمعهد  م���وؤخ���را  ع��م��ل  و 
عمان  ف��ي  والمجتمع  ال�سيا�سة 
وه���و م���وؤل���ف ك��ت��اب »الق��ت�����س��اد 
في  الأردني–بناء  ال�����س��ي��ا���س��ي 

رحم الأزمات."
ت���ل���ق���ى درا�����س����ت����ه ف�����ي م���در����س���ة 
ال�����م�����ط�����ران ف�����ي ع�����م�����ان ال���ت���ي 
ت��خ��رج م��ن��ه��ا ع���ام 1985 واأك��م��ل 
ف��ي فرن�سا  ال��ج��ام��ع��ي��ة  درا���س��ت��ه 
المتحدة  وال��ولي��ات  و�سوي�سرا 
الأم��ري��ك��ي��ة، ح��ي��ث ح�����س��ل على 
و�سهادات  البكالوريو�س  �سهادة 

الماج�ستير والدكتوراة.
ال���م���وؤه���الت ال��ع��ل��م��ي��ة: ���س��ه��ادت��ا 
ال���دك���ت���وراة وال��م��اج�����س��ت��ي��ر في 
والق��ت�����س��اد  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم 

ال����دول����ي م���ن ال��م��ع��ه��د الأع���ل���ى 
والتنموية  ال��دول��ي��ة  ل��ل��درا���س��ات 
ب���ج���ام���ع���ة ج���ن���ي���ف/ ���س��وي�����س��را، 
الإدارة  في  الماج�ستير  و�سهادة 
ال��ع��ام��ة م��ن ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد-
المتحدة  ال��ولي��ات  ك��م��ب��ري��دج/ 
الماج�ستير  و�سهادة  الأميركية، 
ف����ي ال����ع����الق����ات ال����دول����ي����ة م��ن 
ج���ام���ع���ة ب���و����س���ط���ن/ ال����ولي����ات 
ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة، و���س��ه��ادة 
ال��ب��ك��ال��وري��و���س ف���ي ال��ع��الق��ات 
الدولية من الجامعة الأميركية 

في باري�س/ فرن�سا.
وزارة  ف����ي  م��ل��ح��ق��اً  م���ن���ا����س���ب: 
�سمّو  مكتب   ،)1991( الخارجية 
لجاللة  ال��ع�����س��ك��ري  ال�����س��ك��رت��ي��ر 
الم�ست�سار  �سمّو  ومكتب  الملك 
ال���ث���ق���اف���ي ل���ج���الل���ة ال���م���ل���ك/ 
ال�����دي�����وان ال���م���ل���ك���ي ال��ه��ا���س��م��ي 
الأردن  بعثة   ،)1995  –  1993(
المتحدة  الأم���م  ل��دى  ال��دائ��م��ة 
 ،)1999-1995( ج���ن���ي���ف  ف����ي 
ال��دي��وان  ال��دول��ة/  اأم��ن  مجل�س 
-1999( ال���ه���ا����س���م���ي  ال���م���ل���ك���ي 
ونائباً  ب��الأع��م��ال  قائماً   ،)2001
وا�سنطن  ف��ي  الأردن����ي  لل�سفير 
لدائرة  م��دي��راً   ،)2006-2001(
ال�����س��وؤون ال��دول��ي��ة ف��ي ال��دي��وان 
ال��م��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي ب���ال���درج���ة 
وزي����راً   ،)2009-2006( ال��ع��ل��ي��ا 
ال��دول��ي  وال���ت���ع���اون  للتخطيط 
م��ن:  ك����ّل  ف���ي   )2013-2009(
حكومَتي �سمير الرفاعي الأولى 
وال���ث���ان���ي���ة، وح���ك���وم���ة م���ع���روف 
عون  وحكومة  الثانية،  البخيت 
ال���خ�������س���اون���ة، وح���ك���وم���ة ف��اي��ز 
ال���ط���راون���ة ال��ث��ان��ي��ة، وح��ك��وم��ة 

ع��ب��داهلل ال��ن�����س��ور الأول����ى، �سغل 
ب�������س���ف���ت���ه وزي�����������راً ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
وال�����ت�����ع�����اون ال�����دول�����ي م��ن�����س��َب 
من  ك���ّل  ل���دى  الأردن  م��ح��اف��ظ 
التنمية  وب��ن��ك  ال��دول��ي،  البنك 
الإ������س�����الم�����ي، وب����ن����ك الإع����م����ار 
الأوروب���������������ي. واأ�������س������رف خ���الل 
مع  الأردن  ع��الق��ات  ع��ل��ى  ذل���ك 
الدولية،  التنموية  الموؤ�س�سات 
ب����م����ا ف������ي ذل��������ك ال���������س����ن����ادي����ق 
التنموية العربية وبنك الإعمار 
لرئي�س مجل�س  نائباً  الأوروب��ي، 
اهلل  عبد  الملك  �سندوق  اأم��ن��اء 
لرئي�س  ونائباً  للتنمية،  الثاني 
هيئة مديري مركز الملك عبد 
اهلل الثاني للت�سميم والتطوير، 
اإدارة البنك  وع�سواً في مجل�س 
الأردن���������ي ال���ك���وي���ت���ي ف����ي ع��م��ان 
لمكتب  م��دي��راً   ،)2014-2013(
الثاني  ع��ب��داهلل  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة 
لرئي�س  ن��ائ��ب��اً   ،)2018-2014(
ال�����وزراء ووزي����ر دول����ة ل��ل�����س��وؤون 
هاني  حكومة  ف��ي  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال���م���ل���ق���ي ال���ث���ان���ي���ة )����س���ب���اط-

حزيران 2018(.
الأو�سمة: و�سام الكوكب الأردني 
م����ن ال�����درج�����ة الأول����������ى، و����س���ام 
ال�ستقالل من الدرجة الثالثة، 
و������س�����ام ال�������ج�������دارة م�����ن درج�����ة 
البرتغال،  من  الأعظم  ال�سليب 
 Order of the Crown( و�سام 
بلجيكا،  م��ن   )Grand Cross
 Order of Merit of( و����س���ام 
من   )the Italian Republic
 Order of( و����س���ام  اإي���ط���ال���ي���ا، 
 the Rising Sun، Gold and

Silver Star( من اليابان.

عمان - علي فريحات

ال�سحفيين  نقابة  مجل�س  طالب 
م��ج��ل�����س ال����ن����واب ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى 
����س���ط���ب ال���ت���ع���دي���ل ال�������ذي ط�����راأ 
ال��م��ع��دل لقانون  ال��م�����س��روع  ع��ل��ى 
»ال����ن����زاه����ة وم���ك���اف���ح���ة ال��ف�����س��اد« 
التي   10 رق��م  الإ�سافة  وتحديدا 
تمت على المادة 16 من القانون.

وقال المجل�س في ر�سالة وجهها 
عبد  ال��ن��واب  مجل�س  رئي�س  ال��ى 
المنعم العودات اأن هذه الإ�سافة 
ت����ح����د م�����ن ال�����ح�����ري�����ات ال���ع���ام���ة 
وجه  على  ال�سحفية  وال��ح��ري��ات 
ال��خ�����س��و���س وت���وؤث���ر ع��ل��ى ال���دور 
ال��ذي يقوم به الع��الم في ك�سف 
ق�����س��اي��ا ال��ف�����س��اد وال��ت��اأ���س��ي��ر ال��ى 

مواطنه.
المادة  على   10 الإ���س��اف��ة  وتن�س 
ت��ح��دد  ال���ت���ي  ال����ق����ان����ون  16 م����ن 
معلومات  ن�سر   » الف�ساد  اأع��م��ال 
طبيعي  �سخ�س  اأي  ب��ح��ق  ك��اذب��ة 
م��ن  ج���ه���ة  اأي  اأو  اع����ت����ب����اري  اأو 
بق�سد  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ج���ه���ات 
مبا�سرة  �سخ�سية  منفعة  تحقيق 

اأو  لغيره  اأو  ل��ه  مبا�سرة  غير  اأو 
اغتيال �سخ�سيتة اأو التاأثير على 
ب�سمعته  ال���س��رار  اأو  م�سداقيته 

اأوبمركزه الجتماعي«.
اأن ه��ذا  ال����ى  ال��م��ج��ل�����س  واأ�����س����ار 
ال��ت��ع��دي��ل م��ن ���س��اأن��ه ال��ت��و���س��ع في 
للحريات  ال��م��ق��ي��دة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
ال���ع���ام���ة وال�����س��ح��ف��ي��ة وي�����س��ع��ف 
ال��ع��دي��د من  ال���ق���درة ع��ل��ى ك�سف 
الن�س  هذا  وك��ون  الف�ساد  ق�سايا 

مجرم في قوانين اأخرى.
مجل�س  ال��ن��ق��اب��ة  مجل�س  و���س��ك��ر 
لرد  القانونية  واللجنة  ال��ن��واب 
الم�سروع المعدل لقانون النزاهة 
النقابة  ودع��وة  الف�ساد  ومكافحة 
التي  المناق�سات  ف��ي  للم�ساركة 
حول  القانونية  اللجنة  تجريها 
ال��ب��ن��ود ال��م��ع��دل��ة وك���ذل���ك تفهم 
نظر  ل��وج��ه��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة  اللجنة 
الج�سم ال�سحفي واعترا�سه على 

ذلك التعديل.
ال��ن��ق��اب��ة ممثال  وك�����ان م��ج��ل�����س 
ب��ال��ق��ائ��م ب��م��ه��ام ال��ن��ق��ي��ب/ ن��ائ��ب 
النقيب ينال البرماوي و ع�سوي 
الق�ساة  خ��ال��د  ال��ن��ق��اب��ة  مجل�س 

وهديل غبون، �سارك في اجتماع 
اللجنة القانونية الأحد الما�سي 
لمناق�سة م�سروع القانون المعدل 
لقانون النزاهة ومكافحة الف�ساد 
ل�سنة 2020 حيث تم التاأكيد على 
�سرورة الغاء ال�سافة »10« التي 
من   )16( ال���م���ادة  ع��ل��ى  ادرج������ت 
وان  التعديالت  بموجب  القانون 
اللجنة القانونية لم ترد القانون 
النواب في جل�سته رد  بل مجل�س 
ناق�ست  ان  ب��ع��د  للجنة  ال��ق��ان��ون 
للمجل�س  بها  وذهبت  التعديالت 
ول����ك����ن ال���م���ج���ل�������س رف���������س ت��ل��ك 
للجنة  القانون  واعاد  التعديالت 
وط��ل��ب م��ن��ه��ا ف��ت��ح ح����وار م���ع كل 

الطراف ذات العالقة.
والق�ساة  ال��ب��رم��اوي  التقى  كما 
وغ����ب����ون ع���ل���ى ه���ام�������س اج��ت��م��اع 
اللجنة برئي�س المجل�س العودات 
بح�سور عدد من النواب حيث تم 
التاأكيد على مطلب النقابة باإلغاء 
ال��ت��ع��دي��ل و����س���رورة العمل  ذل���ك 
ال�سحفية  الحريات  تعزيز  على 
وم���ن���ع ح��ب�����س ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن ف��ي 

ق�سايا الن�سر.

موؤتة  -  ليالي اأيوب

ن��ف��ذت ل��ج��ن��ة زك����اة م��وؤت��ة حزمة 
من البرامج والحمالت الخيرية 
والإن�سانية التي ا�ستهدفت الأ�سر 
توزيع  �سملت  والأي��ت��ام  العفيفة 
المئات من الطرود والم�ساعدات 
ال���ن���ق���دي���ة اإ�����س����اف����ة ل��ل��ق�����س��ائ��م 
على  للقائمين  وف��ق��ا  ال�����س��رائ��ي��ة 

لجنة الزكاة.
اأنه  اللجنة  على  القائمون  وبين 
ورغ����م م��ح��دودي��ة ال���دع���م ال���ذي 
تقل�س منذ بدء جانحة الكورونا ، 
اأعدت اللجنة خطتها الرم�سانية 

العباء  تخفيف  �ساأنها  من  التي 
المترتبة  المعي�سية  وال��ت��ب��ع��ات 
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن خ��ا���س��ة ال���س��ر 
ال�سهر  خ��الل  والأي��ت��ام  العفيفة 

الف�سيل .
واأ����س���اروا اإل���ى اأن اب���رز ال��ب��رام��ج 
الخطة  �سملتها  التي  والحمالت 
توزيع كفالت الأيتام المكفولين 
عددهم  والبالغ  اللجنة  قبل  من 
���س��ه��ري��ة  ب��ك��ف��ال��ة  ي��ت��ي��م��ا   )152(
دي���ن���ار، و ط��رود  م��ق��داره��ا )25( 
اأم علي  ت��ك��ي��ة  ق��دم��ت��ه��ا  غ��ذائ��ي��ة 
ع��ل��ى الأ����س���ر ال��ف��ق��ي��رة ال��واق��ع��ة 
�سمن اخت�سا�س اللجنة والبالغ 

طرد  و300  اأ���س��رة   )60( ع��دده��م 
غ��ذائ��ي لأ���س��ر اخ���رى م��ن م��وؤت��ة 
والمناطق التي تقوم اللجنة على 
تقديم خدماتها لالأ�سر والفئات 

الم�ستحقة فيها.
كما تم توزيع مبالغ نقدية �سملت 
280 ا�سرة عفيفة ومادة الدواجن 

التي �سملت )150( اأ�سرة.
وب���ح�������س���ب���ه���م ت�����ق�����دم ال���ل���ج���ن���ة 
م�ساعدات �سهرية متكرر وب�سكل 
ي�سل  الأ�����س����ر  م���ن  ل���ع���دد  دوري 
وكفالة  اأ���س��رة،   )60( اإل��ى  عددها 
ل)152(  ���س��ه��ري  ب�����س��ك��ل  اأي����ت����ام 

يتيما.

الفايز خالل اللقاء

جعفر ح�سان
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عمان - الراأي وبترا

وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأع��ل��ن��ت وزارة 
ال��ع��ل��م��ي، ام�����س، ع��ن اآل��ي��ة ان��ت��ق��ال طلبة 
»التعليم  م��ن ج��ام��ع��ة  الأردن��ي��ي��ن  ال��ط��ب 
ال��م�����س��ت��م��ر« ال���ك���ازاخ���ي���ة اإل������ى ج��ام��ع��ات 
الطلبة  موا�سلة  و�سط  اأخ���رى،  كازاخية 
نفذوها  احتجاجية  وقفة  عبر  مطالبهم 
ل�����س��م��ان  ال���ع���ال���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأم������ام 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى اإن���ج���ازه���م الأك���ادي���م���ي 
اإلى  الرامي  الق�سائي  القرار  �سدور  بعد 

اإغالق الجامعة.
وق����ال����وا اإن����ه����م ب���ع���د ال����ق����رار ال��ق�����س��ائ��ي 
ال��رام��ي اإل���ى اإغ����الق ال��ج��ام��ع��ة اأ���س��ب��ح��وا 
مع  يتمازج  مجهول  م�ستقبل  اأم���ام  الآن 
الآن  اإل��ى  تنفذ  ل��م  ولكن  بالحلول  وع��ود 
ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع، م��ط��ال��ب��ي��ن ال��ج��ه��ات 
ووزارة  العالي  التعليم  وزارة  في  المعنية 
متابعة  المغتربين،  و���س��وؤون  ال��خ��ارج��ي��ة 
�سمان  م��ع  كليا  انتهائها  حتى  ق�سيتهم 
المماطلة  عدم  ت�سمن  لهم  عادلة  حلول 
ال�سادرة،  الأخيرة  للقرارات  الت�سويف  اأو 
اأخرى  جامعات  اإلى  نقلهم  اإلى  والرامية 
ومعادلة ما اأنجزوه من متطلبات للتخرج 

دون اأي اجتزاء.
ال�سريدة )�سنة  وقال طالب الطب، ثامر 
راب����ع����ة(، اإن���ه���م ي��ث��م��ن��ون ج���ه���ود وزارت�����ي 
التعليم العالي والخارجية في المحافظة 
في  ا�ستمراريتهم  و�سمان  حقوقهم  على 
ال��وزارت��ي��ن يلقى  اأن  اإل��ى  ال��درا���س��ة، لفتا 
ع��ل��ي��ه��م��ا م�����س��وؤول��ي��ة ���س��م��ان ال��م��ح��اف��ظ��ة 
كافة  ومعادلة  الأك��ادي��م��ي  اإنجازهم  على 
الخطط الدرا�سية المقطوعة من قبلهم 

دون تاأخير.
ط���ال���ب ط���ب الأ����س���ن���ان، ���س��ن��د ال��م��وم��ن��ي 
ال�سنة  وطلبة  اأنهم  اأو�سح  ثانية(،  )�سنة 
ب��ق��رار  ال��م��ت��اأث��ري��ن  الطلبة  اأك��ث��ر  الأول����ى 
اإغالق الجامعة كون قرار الإغالق قطع 
ما  النهائية  الم��ت��ح��ان��ات  تقديم  عليهم 
���س��ي��وؤخ��ره��م ب��اأق��ل ت��ق��دي��ر ف�سال درا���س��ي��ا 
ك����ام����ال، م����ع وج������ود ف������روق ف����ي ال���م���واد 
وال��خ��ط��ط ال��درا���س��ي��ة ب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ات، 
لفتا اإلى اأن طلبة ال�سنة الخام�سة �سوف 

يتاأخرون �سنة عن امتحان المتياز.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ط��ل��ب��ة ال�����س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة 
نظام  عليهم  ينفذ  اأنهم  اأو���س��ح  والرابعة 
 15 كل  لمتحان  له  وفقا  الطلبة  يخ�سع 
يوما بموجبه يجتازون مادة وبذلك عند 
ق���رار الإغ����الق ك��ان��وا ق��د اج���ت���ازوا اأغ��ل��ب 
مواد ال�سنة الدرا�سية ما ي�سع فروقا بين 
الطلبة في المعادلة لخططهم الدرا�سية 

حال التحاقهم بجامعة اخرى.
ب���دوره،  ط��ال��ب ال��ط��ب قي�س ال��خ�����س��اون��ة 
انتقالهم  اآل��ي��ة  بمتابعة  الأردن���ي  ال�سفير 
الو�سطاء  او  المكاتب  تدخل  دون  بنف�سه 
مالية  كلف  اأي  تكلفتهم  ع��دم  �سمان  مع 

اإ�سافية.
ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  اأو����س���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
العالي اأنه وبعد توا�سل ال�سفارة الأردنية 
التعليم  في كازاخ�ستان مع كل من وزارة 
الم�سرفة  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��ك��ازاخ��ي��ة  وال��ع��ل��وم 
الأخرى  الجامعات  الى  الطلبة  نقل  على 
جامعات   7 تحديد  على  الت��ف��اق  تم  فقد 
الكازاخية  والعلوم  التعليم  وزارة  حددتها 
الأردن��ي��ي��ن  ال��ط��الب  ل�ستقبال  م�ستعدة 

األماتي  م��دن  في  الجامعات  ه��ذه  وتتوزع 
وهي  ونور�سلطان  و�سيمكنت  وك��اراغ��ن��دا 
على النحو التالي: جامعة اأ�سفندياروف، 
ال��رو���س��ي��ة الطبية  ال��ك��ازاخ��ي��ة  وال��ج��ام��ع��ة 
اأو�سبانوف  وجامعة  ال��م��ات��ي،  مدينة  ف��ي 
وجامعة  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  غ��رب  ف��ي  الطبية 
ال����ط����ب ف����ي م���دي���ن���ة ����س���ي���م���ي، وج���ام���ع���ة 
ك��اراغ��ن��دا،  مدينة  ف��ي  الطبية  ك��اراغ��ن��دا 
في  الطبية  كازاخ�ستان  واأكاديمية جنوب 
الطبية  اأ�ستانا  وجامعة  �سيمكنت،  مدينة 

في مدينة نور �سلطان.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���خ���ط���وات الن���ت���ق���ال من 
كافة  للطالب  الم�ستمر  التعليم  جامعة 
اأو  الأردن  في  حاليا  الموجودين  )���س��واء 
الدرا�سية  ال�سنوات  ولطالب  كازاخ�ستان 
ك���اف���ة( اإل�����ى ه����ذه ال���ج���ام���ع���ات اأو���س��ح��ت 
بطلبات  التقدم  بعملية  تبداأ  اأنها  ال��وزارة 
الخمي�س،  ال��ي��وم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  الن��ت��ق��ال 
وذل����ك ع��ب��ر اإر���س��ال��ه ر���س��ال��ة ع��ب��ر ع��ن��وان 
rector@ الآت�����ي:  الل��ك��ت��رون��ي  ال��ب��ري��د 
ال��ت��ع��ل��ي��م  ج���ام���ع���ة  اإل�����ى   ،kazmuno.kz
المعني  ال��ط��ال��ب  فيها  يطلب  الم�ستمر 
ب�سكل وا�سح انتقاله من الجامعة ويحدد 
فيها ب�سكل وا�سح اأي�سا ا�سم الجامعة التي 
ر�سالة  وبناًء على  اإليها،  بالنتقال  يرغب 
التعليم  ج��ام��ع��ة  ت��ق��وم  اأع�����اله،  ال��ط��ال��ب 
ال��م�����س��ت��م��ر ب���اإر����س���ال ن�����س��خ��ة م���ن ك�����س��وف 
اإلى الجامعة  عالماته والوثائق الأخرى 
التي حددها الطالب في ر�سالته، ويتقدم 
اإلى الجامعة التي  الطالب بطلب انتقال 
يرغب بالنتقال اإليها من خالل المواقع 
جامعة  للجامعات:  الآت��ي��ة  اللكترونية 
https://kaznmu.kz/ اأ���س��ف��ن��دي��اروف: 
ru/ru-perevod- iz-kazmuno-v-
الكازاخية  الطبية  الجامعة   /kaznmu
https://medkrmu.kz/ الرو�سية:
onlajn-pervonachalnaya-podacha-
لفتة   ،/dokumentov-dlya-perevod a
رواب��ط  بتوفير  �ستقوم  ال�����س��ف��ارة  ان  ال��ى 
الأخرى  للجامعات  الإلكترونية  المواقع 

في اأ�سرع وقت.
وت��اب��ع��ت: »ت���ق���وم ال��ج��ام��ع��ة ال��ت��ي يتقدم 

بدرا�سة  الن��ت��ق��ال  بطلب  ال��ط��ال��ب  اإل��ي��ه��ا 
م��ل��ف ال��ط��ال��ب واإج����راء م��ع��ادل��ة م���واد له 
مكتملة  اأوراق�����ه  ك��ان��ت  اإذا  فيما  وت��ت��اأك��د 
تقدم  التي  الجامعات  و�ستقوم  و�سليمة، 
بمرا�سلتهم  النتقال  بطلب  الطلبة  اإليها 
على البريد الإلكتروني لإعالمهم بقرار 

قبولهم والم�ستجدات ب�ساأن طلباتهم«.
اأن عملية النتقال �سوف تتم  اإلى  ولفتت 
اإل��ك��ت��رون��ي ول  ب�سكل  ال��ط��ل��ب��ات  ب��ت��ق��دي��م 
اأي  توكيل  اأو  ملفه  بنقل  ال��ط��ال��ب  ي��ق��وم 
الطالب  ه��ذا  ك��ان  واإن  حتى  ب��ذل��ك  جهة 
موجودا حاليا في مدينة األماتي، م�سيرة 
اإل����ى اأن����ه م���ن ال��م��ت��وق��ع اأن ت��ب��ل��غ ال��م��دة 
ولحين  النتقال  عملية  ت�ستغرقها  التي 
اقل  الجديدة  بجامعته  الطالب  التحاق 
الطالب  تقديم  تاريخ  من  اأ�سبوعين  من 

لطلب نقله من الجامعة.
وم���ن ح��ي��ث ال��م��ط��ال��ب��ات ال��ت��ي ت��وج��ه بها 
الوزارة  بينت  لحقوقهم  و�سمانة  الطلبة 
ال���ط���الب  ي����ن����وي  ال����ت����ي  ال���ج���ام���ع���ات  اأن 
الأردن���ي���ون الن��ت��ق��ال اإل��ي��ه��ا واف��ق��ت على 
ال���م���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���ن���ت���ائ���ج ال���درا����س���ي���ة 
التعليم  جامعة  ف��ي  عليها  ح�سلوا  التي 
الم�ستمر، وعدم تحميل الطالب اأي كلف 
مالية اإ�سافية مترتبة على عملية معادلة 

المواد اأثناء النتقال.
الأول���ى  ال�سنتين  ب��ط��الب  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�سُتح�سب  اأن��ه  ال��وزارة  اأو�سحت  والثانية، 
لهم مواد الف�سل الدرا�سي الثاني الحالي 
والتقدم  درا�ستها  باإكمال  يقوموا  اأن  بعد 
لالمتحانات في الجامعة التي �سينتقلون 
اأن الجامعات التي ينوي  اإلى  اإليها، لفتا 
ال���ط���الب ال���خ���ري���ج���ون الن���ت���ق���ال اإل��ي��ه��ا 
للطالب  المثلى  الظروف  بتوفير  �ستقوم 
ال��ح��ال��ي  ال��درا���س��ي  للف�سل  ال��خ��ري��ج��ي��ن 
ل�����س��م��ان ان��ه��ائ��ه��م ل��م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��خ��رج 
واج���ت���ي���ازه���م ل��الم��ت��ح��ان��ات ف���ي ال��وق��ت 
ال��م��ح��دد وع����دم ت��اأخ��ر ت��خ��رج��ه��م، وذل��ك 
و�سليمة  مكتملة  اأوراق��ه��م  كانت  ح��ال  في 
مطالبتهم  للجامعات  يحق  ذل��ك  وبغير 

بدرا�سة مواد اإ�سافية.
وب��ي��ن��ت ال����وزارة اأن���ه م��ن ال��م��ت��وق��ع تخرج 

الخريجين للف�سل الدرا�سي الحالي من 
انتهاء  قبل  اإليها  المنتقلين  الجامعات 
اإكمال درا�ستهم  ال�سيف الحالي في حال 
�سحة  وث��ب��وت  ك��اف��ة  ال��ت��خ��رج  لمتطلبات 
اأوراقهم، على اأن تقوم كل جامعة بتحديد 
)ول  ا�ستثناًء  الوطني  لالمتحان  موعد 
بموعد  لحاقهم  ع��دم  ف��ي  م�سكلة  ت��وج��د 
الم��ت��ح��ان ال��وط��ن��ي ال��م��ق��رر ق��ب��ل نهاية 

�سهر 6 القادم(.
غير  ال�سهادات  معادلة  لجنة  اأن  واأك���دت 
ال����وزارة ل تمانع م��ن قيام  ف��ي  الأردن��ي��ة 
ه����وؤلء ال��ط��ل��ب��ة ا���س��ت��ث��ن��اًء ب��الل��ت��ح��اق في 
الأرا�سي  على  تعمل  مرخ�سة  جامعة  اأي 
ال��ك��ازاخ��ي��ة لإك���م���ال درا���س��ت��ه��م ���س��ري��ط��ة 
التعليم  وزارة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ول 

والعلوم الكازاخية.
اأن اللجنة ل تمانع من اإعفائهم من  كما 
بالمئة( من   50( ن�سبته  ما  درا�سة  �سرط 
في  المعتمدة  الدرا�سية  الخطة  �ساعات 
منها  �سيتخرج  ال��ت��ي  الأخ����رى  ال��ج��ام��ع��ة 
التعليم  وزي���ر  اأن  ال���ى  اإ���س��اف��ة  ال��ط��ال��ب، 
محمد  الدكتور  العلمي  والبحث  العالي 
الطبي  المجل�س  مع  توا�سل  قدي�س  اأب��و 
الأردن�������ي وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ن��ة الم��ت��ي��از 
اللتحاق  على  اأي طالب  تاأخر  وفي حال 
�سبب  لأي  المطلوبة  وثائقه  وتقديم  بها 
ي���ك���ون ه���ن���اك دورة ام��ت��ي��از  ك����ان ف�����س��وف 
توزيعهم  و�سيتم  بهم  خا�سة  ا�ستثنائية 

الم�ست�سفيات. على 
مجموعة  ت�سكيل  تم  اأن��ه  ال��وزارة  ونوهت 
الكازاخية  التعليم  وزارة  قبل  من  العمل 
المجموعة  الخ�سو�س، وت�سم هذه  بهذا 
وال��ع��ل��وم  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ع���ن  م��م��ث��ل��ي��ن 
ال����ك����ازاخ����ي����ة وم���م���ث���ل���ي���ن ع�����ن ج��ام��ع��ت��ي 
ا����س���ف���ن���دي���اروف وال���ج���ام���ع���ة ال���ك���ازاخ���ي���ة 
ا�ستعداد  على  واللجنة  الطبية،  الرو�سية 

لتلقي ا�ستف�سارات الطالب.
ودعت الوزارة الطالب خا�سة الموجودين 
المواقع  ت�سفح  الأردن،  في  حاليا  منهم 
اأعاله  المذكورة  للجامعات  اللكترونية 
ق��ب��ل ات��خ��اذ ق���رار الن��ت��ق��ال اإل��ي��ه��ا وذل��ك 

للح�سول على فكرة وافية عنها.

من فعاليات الإطالق

«التربية» تطلق المعايير المهنية 
التخصصية للمباحث غير المحورية

الغذاء والدواء تدعو للتبليغ عن
عدم توفر األدوية

العثور على تابوتين بمدفن أثري في إربد

عمان - الراأي

محمد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزي��ر  رع��ى 
المهنية  المعايير  اإط���الق  ام�����س،  قدي�س،  اأب��و 
ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ل��ل��م��ب��اح��ث غ���ي���ر ال��م��ح��وري��ة 
والتخ�س�سات الم�ساندة ومعايير القيادة، التي 
منظمة  مكتب  مع  بال�سراكة  ال���وزارة  اأعدتها 
في  »ال��ي��ون��ي�����س��ف«  للطفولة  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م 

عمان.
ال��ع��ام��ان  وح�����س��ر فعالية الإط����الق الأم��ي��ن��ان 
والدكتورة  العجارمة  ن��واف  الدكتور  ل��ل��وزارة 
في  اليوني�سف  مكتب  ومدير  قبيالت،  نجوى 
الإ�سراف  اإدارة  ومدير  �سابويزات،  تانيا  عمان 

والتدريب التربوي الدكتور رائد عليوة.
ا�ستكمال  تاأتي  الفعالية  اأن  قدي�س  اأب��و  وبين 
لإط������الق ال��م��ع��اي��ي��ر ال���ع���ام���ة وال��ت��خ�����س�����س��ي��ة 
ال���وزارة  اأن  اإل��ى  م�سيرا  المحورية،  للمباحث 
اأولت تركيزاً واهتماماً بالغاً لإعداد المعّلمين، 
اأ�سا�سياً  م��ح��وراً  باعتبارهم  مهنياً  وتاأهيلهم 
خالل  م��ن  التعّلمية؛  التعليمية  العملية  ف��ي 
خطة ا�ستراتيجية لإعدادهم، وتنمية م�سارهم 

الوظيفي، وتطوير المعايير المهنية لديهم.
واأو�سح اأن الوزارة اأعدت ميثاق المعلم والذي 
لمهنة  ال��ت��رب��وي��ة  ال��م��ع��اي��ي��ر  وث��ي��ق��ة  يت�سمن 
ت��ع��د ح��ج��َر الأ����س���ا����س لمهننة  ال��ت��ي  ال��م��ع��ّل��م 
اإل��ى  تهدف  المعايير  ه��ذه  اأن  مبينا  التعليم، 
المعّلمين،  مكانة  ح��ول  م�ستركة  روؤي���ة  ب��ن��اء 
ودوره��������م الج���ت���م���اع���ي وه���وي���ت���ه���م ال��م��ه��ن��ي��ة 
والوظيفية، وتحديد ال�سمات المهنية للمعّلم 

الأردني الفعال والناجح.
كما تهدف هذه المعايير اإلى تحديد الكفايات 
ال��م��ه��ن��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��ام��ة وال��خ��ا���س��ة 
الأ�سا�سية  والموؤ�سرات  الأردنيين،  للمعّلمين 
المرتبطة بها، من حيث الممار�سات التدري�سية 
الفاعلة، اإ�سافة اإلى و�سع اأ�س�س متينة للتقييم 

على  الأداء  تقييم  ث��مَّ  وم��ن  للمعّلمين  الذاتي 
والم�ستوى  وال��م��دي��ري��ة،  ال��م��در���س��ة،  م�ستوى 

الوطني لجودة التعليم في الأردن.
واأع����������رب اأب�������و ق���دي�������س ع����ن ����س���ك���ره ل��ج��م��ي��ع 
اليوني�سف  منظمة  خا�سة  الداعمة،  الجهات 
التخ�س�سية  ال��م��ع��اي��ي��ر  ل���س��ت��ك��م��ال  ب��دع��م��ه��ا 
غير  والمباحث  الم�ساندة،  للوظائف  للمعلم 
المحورية، ومعايير القيادة التربوية، و�سكره 
للمنحة الكندية، وجميع الفرق التربوية على 

جهودها في الإعداد والتن�سيق والإدارة.
من جانبها، �سابويزات، قالت اإن جائحة كوفيد 
-19 �سلطت ال�سوء على الدور الجوهري الذي 
تعلم  عملية  ف��ي  با�ستمرار  المعلمون  ي��وؤدي��ه 
الطالب ونمائهم. واأ�سافت اأن ال�ستثمار الآن 
المهني للمعلمين �سوف ي�سمن  التطوير  في 
والمت�ساوي  العادل  الو�سول  و�ساب  طفل  لكل 
ل��ل��ت��ع��ل��م ال���ن���وع���ي، ب��م��ا ف��ي��ه��م الأط����ف����ال ذوي 

الإعاقة وذوي �سعوبات التعلم«.
التخ�س�سية  المعايير  اإطالق  اأن  اإلى  واأ�سارت 
وم��ع��اي��ي��ر ال���ق���ي���ادة ال����ي����وم، ي��ع��ك�����س ال��ت��زام��ن��ا 
ال���م�������س���ت���رك ل�������س���م���ان ح�������س���ول ال��م��ع��ل��م��ي��ن 
الم�ساندة على  التخ�س�سات  والإداريين وذوي 
لهم،  وال�سروري  الم�ستمر  المهني  التطوير 
بما في ذلك ال�ستفادة من التقنيات الحديثة 

والبتكارات«.
من جهته، بين الدكتور عليوة اأنه تم مواءمة 
للمباحث  المهنية  والمعايير  القيادة  معايير 
مع  الم�ساندة  والتخ�س�سات  المحورية  غير 
للمعلم  ال��ع��ام��ة  المهنية  ال��وط��ن��ي��ة  المعايير 

ونظام الرتب – الم�سار المهنية.
وب��ي��ن اأن ال��م��ع��اي��ي��ر ت��ه��دف اإل���ى اإن�����س��اء روؤي���ة 
وال��ق��ادة،  المعلمين  و�سفات  لأدوار  م�ستركة 
وتنفيذ  ت�سميم  في  الم�ساعدة  اإلى  بالإ�سافة 
اأ�سا�س  وت��وف��ي��ر  الم�ستمرة  المهنية  التنمية 

للتقييم.

عمان - الراأي

دع���ت ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال������دواء، 
ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي  ال��م��واط��ن��ي��ن 
اإبالغها عن اأي اأدوية غير متوفرة في ال�سوق 

المحلي.

واأو����س���ح���ت ال��م��وؤ���س�����س��ة ف���ي ب��ي��ان ام�������س، اأن 
التبليغ من خالل )رابط الإبالغ عن الأدوية 
اأو  الإلكتروني  الموقع  على  المتوفرة(  غير 
 117114 المجاني  ال�سكاوى  خط  خ��الل  من 
والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo، وعبر 

تطبيق وات�ساب على الرقم 0795632000.

اإربد - بترا

عثرت الجهزة المنية المخت�سة في مديرية 
�سرطة اإربد ام�س الول على مدفن اثري ا�سفل 

احد المنازل في منطقة البارحة.
زياد  ارب��د  اث��ار محافظة  وق��ال مدير مديرية 
تابوتين  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  ال��م��دف��ن  اإن  غ��ن��ي��م��ات 
ي���ع���ودان ل��ع�����س��ور اث��ري��ة ق��دي��م��ة، ا���س��اف��ة اإل��ى 

احجار بازلتية كبيرة الحجم، لفتا الى وجود 
اكثر من مدخل للمدفن. واأ�ساف الغنيمات انه 
تم التحفظ على المدفن ومحتوياته الثرية 
وت��وق��ي��ع ���س��اح��ب ال��م��ن��زل ع��ل��ى ت��ع��ه��د خطي 
بالمحافظة عليها وعدم العبث بها تحت طائلة 
الم�سوؤولية، م�سيرا اإلى اأن دائرة الثار العامة 
محتويات  ب��ن��ق��ل  وال�����س��الح��ي��ة  ال��ح��ق  تمتلك 

المدفن في الوقت المنا�سب.

«التعليم العالي» تعلن آلية االنتقال من «الجامعة 
الكازاخية».. ووقفة احتجاجية للطلبة

الفايز: تذليل عقبات «بوابة الكرك» ومراجعة شاملة لتطوير المحافظة سياحيًا
وا�سار خالل الزيارة التي رافقه فيها امين 
عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومدير 
ولقائه  ال�سامي  احمد  بالوكالة  الآث��ار  عام 
ب��ع��دد م��ن ن���واب ال��ك��رك ورئ��ي�����س واع�����س��اء 
بلدية  ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  ال��م��ح��اف��ظ��ة  مجل�س 
الكرك  محافظ  بح�سور  ال��ك��ب��رى  ال��ك��رك 
ال���دك���ت���ور ب���الل ال��ن�����س��ور، ال���ى ان ال��خ��ط��ة 
اع��داد  تت�سمن  عليها  العمل  ي��ج��ري  ال��ت��ي 
م�����س��ار ���س��ي��اح��ي و����س���ول ال���ى ق��ل��ع��ة ال��ك��رك 
لتجمع  موقع  ايجاد  خالل  من  التاريخية 
مدخل  ف��ي  للمحافظة  ال��ق��ادم��ي��ن  ال�����س��واح 
على  ال�سير  لهم  يتيح  وبما  المدينة  و�سط 
القلعة لتمكينهم من  القدام للو�سول الى 
التجول في ال�سواق ومعاي�سة ابناء مدينة 
ال��ي��وم��ي��ة، مو�سحا  واق���ع ح��ي��ات��ه��م  ال��ك��رك 
ادخ��ال  اي�سا  تت�سمن  الخطة  مراجعة  ان 
مواقع �سياحية اخرى مهمة �سمن الم�سار 
تتنا�سب  التي  المالئمة  الخدمات  وتوفير 

وحاجات الزائر المحلي والخارجي.
وب����خ���������س����و�����س م���������س����روع ب�����واب�����ة ال����ك����رك 
الهمية  الوزير  بين   » البركة   » ال�سياحية 
الم�سروع  لهذا  والح�سارية  ال�ستراتيجية 
الواقع  على  اليجابية  وانعكا�ساته  للكرك 
المحافظة  لبناء  والقت�سادي  الجتماعي 
وق����ال اإن ه����ذا ال��م�����س��روع م��ك��م��ل ل��ل��م�����س��ار 
ال�سير  يمكن  ل  وال���ذي  ال�سياحي  ال��ك��رك 
قدما به مالم يكتمل م�سروع البركة، وبين 
ان هذا الم�سروع واجه تحديات نعمل على 

تذليلها، لفتا الى ان جائحة كورونا اخرت 
في انجاز الم�سروع والعديد من الم�ساريع 
مو�سحا  المملكة،  م�ستوى  على  الخ���رى 
ال�سغال  وزي��ر  م��ع  ق��ائ��م  توا�سل  ه��ن��اك  ان 
المت�سلة  الم���ور  بع�س  لمعالجة  ال��ع��ام��ة 

لتغلب عليها. الم�سروع  بتنفيذ 
ول������م ي���خ���ف ال�����وزي�����ر وج�������ود ت���ح���د م���ال���ي 
لن  ان��ه  اك��د  ال��م�����س��روع، حيث  تنفيذ  واج���ه 
ي��وق��ف ال������وزارة ل��ل��م�����س��ي ق��دم��ا لت��م��ام��ه، 
الج���راءات  كافة  اتخاذ  على  �سنعمل  وق��ال 

بالتعاون  ال��م�����س��روع  لك��م��ال  والت�سهيالت 
ب�سكل  �سنتابع  وقال  المحافظة  مجل�س  مع 
ليكون هناك  الم�سروع  كافة مراحل  حثيث 

انجاز ملمو�س على ار�س الواقع.
ب��ن  وادي  ح���م���ام���ات  م���وق���ع  وب��خ�����س��و���س 
ح��م��اد، ا���س��ار ال��ف��اي��زال��ى ان���ه ي��ع��د م��ن اه��م 
م���واق���ع ال��ت��ن��زه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ن��ح��ر���س 
ع���ل���ى ال���ع���ن���اي���ة ب���ه���ا م��و���س��ح��ا ان ال������وزارة 
تطويرية  خطة  �سابقة  �سنوات  في  انجزت 
وا�ستثمارات  ان�ساءات  عدة  واقامت  للموقع 

تترك  ان  ق��ال  كما  نقبل  ول��ن  فيه  �سياحية 
م��ن��ه��ا  ل��ي��ن��ت��ف��ع  وا����س���ت���ث���م���ار  ت�����س��غ��ي��ل  دون 
ال��م��واط��ن��ون وال�����س��ائ��ح��ون، وب��ي��ن ال��وزي��ر 
الى  الوا�سل  الطريق  م�سكلة  �سيبحث  ان��ه 
العامة  ال�سغال  وزير  مع  الحمامات  موقع 
وال��م��خ�����س�����س��ات ال��م��ال��ي��ة ال��م��ر���س��ودة لها 
ات��خ��اذ الج����راءات  وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك �سيتم 

الالزمة.
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل، او����س���ح ال����وزي����ر ان 
الذي  م�سروعها  خ��الل  من  تهدف  ال��وزارة 

اطلقته موؤخرا في المملكة توفير )4500( 
ف��ر���س��ة ع��م��ل م��وؤق��ت��ه لب���ن���اء ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
الأث��ري��ة  ال��م��واق��ع  بتاأهيل  وذل���ك  المحلية 
وحمايتها  وترميمها  و�سيانتها  وال�سياحية 

عليها. والحفاظ 
م����ن ج��ه��ت��ه��م ع���ر����س ال���م���ح���اف���ظ ون�����واب 
ال���ك���رك ال���ذي���ن ح�����س��روا ال��ل��ق��اء واع�����س��اء 
تواجه  التي  التحديات  المحافظة  مجل�س 
وق��ال��وا  المحافظة  ف��ي  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع 
اكبر  واهتمام  جدية  الى  يحتاج  القطاع  اإن 
من الحكومة للنهو�س به وتوفير م�ساريع 
المميزات  المقومات  من  ت�ستفيد  �سياحية 
ال�����س��ي��اح��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ال��م��ع��ال��م الث���ري���ة وال��دي��ن��ي��ة 
وال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ا����س���اف���ة ال������ى ع������دة م���واق���ع 

العالجية. لل�سياحة 
بوابة  م�����س��روع  بتنفيذ  ب��ال���س��راع  وط��ال��ب��وا 
ال���ك���رك ال�����س��ي��اح��ي��ة وت���اأه���ي���ل ع����دة م��واق��ع 
على  وو�سعها  المحافظة  في  اخرى  اثرية 
طالبوا  ك��م��ا  ال�سياحية،  المملكة  خ��ارط��ة 
للمحافظة  ال�سياحية  ال�ستثمارات  بتوجيه 
م�سرين  اليها،  ال�سياح  من  المزيد  لجذب 
على  المحافظة  ابناء  تدريب  ���س��رورة  ال��ى 
التحتية  البنية  وتطوير  ال�سياحية  المهن 
ب���ال���م���ح���اف���ظ���ة ل��ت�����س��ه��ي��ل و�����س����ول ال���زائ���ر 
الى  ا�سافة  والأث��ري��ة،  ال�سياحية  للمواقع 
ال�سياحي،  الثقافي  للعمل  منظومة  ب��ن��اء 

بالمحافظة. �سياحية  واإن�ساء قرى 

الكرك – ن�ضرين ال�ضمور

اأكد وزير ال�ضياحة والآثار نايف 
الفايز حر�ص الوزارة على تطوير 
الواقع ال�ضياحي في محافظة الكرك 
وابرازها كمنطقة �ضياحية جاذبة 
بارثها التاريخي الممتد لآلف 
ال�ضنين ومكنوزاتها الأثرية ومنتجها 
ال�ضياحي المتنوع وبما تحت�ضنه من 
مواقع طبيعية ملفتة.

وا�ضاف الفايز خالل زيارة تفقدية 
�ضملت قلعة الكرك التاريخية 
ومحيطها وعدة مواقع �ضياحية 
واثرية ودينية في محافظة الكرك 
واطالعه على م�ضروعي بوابة الكرك 
ال�ضياحية »البركة « وبيت الأخوات 
والم�ضارات ال�ضياحية المقترحة ان 
الوزارة تعكف حاليا على مراجعة 
الخطة التطويرية ال�ضياحية ال�ضاملة 
للمحافظة بت�ضاركية من كافة الجهات 
الر�ضمية والمجتمعية المعنية بال�ضاأن 
ال�ضياحي من خالل اقامة الم�ضاريع 
وتطوير الأماكن ال�ضياحية لتكون 
ذات منفعة للمنطقة وت�ضاهم بتمكين 
المجتمعات المحلية.

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

عمان - �لر�أي

قال نائب مدير المدينة للمناطق والبيئة 
اأم��ان��ة  اإن  ال���ن���ج���داوي  ال��م��ه��ن��د���س ح�����س��ام 
النافذة  والقوانين  النظمة  تطبق  عمان 
الب�سطات  م��ع  تعاملها  عند  العالقة  ذات 
حيث  وازالتها  المرخ�سة  غير  الع�سوائية 
اإع��اق��ة  الع�سوائية  الب�سطات  ه��ذه  ت�سبب 
ل��ح��رك��ة ال��م�����س��اة ع��ل��ى الأر����س���ف���ة وح��رك��ة 
خطرا  وت�سكل  ال��ط��رق��ات  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ارات 

على ال�سالمة العامة للمواطنين.
واأو�سح النجداوي ان حمالت الإزالة والتي 
م�ستمرة  والمواطنين  للتجار  مطلب  هي 
وتهدف للحفاظ على ال�سحة العامة حيث 
الع�سوائية  ال��ب�����س��ط��ات  ه���ذه  م��ن  كثير  ان 
تتعامل مع مواد غذائية  المرخ�سة  وغير 
تخلو من ال�ستراطات ال�سحية مما ي�سكل 
ال�سيف  اأ�سهر  في  خا�سة  �سحية  مخاطر 

وفي ظل جائحة كورونا.
واأكد انه بعد انت�سار فيديو م�سور لتعامل 

البيع  ع��م��ل��ي��ات �سبط  دائ����رة  ف���رق  اح���دى 
اإحدى  مع  الأمانة  في  والإزال��ة  الع�سوائي 
ب��اإت��خ��اذ  ���س��ت��ق��وم  الأم����ان����ة  اأن  ال��ب�����س��ط��ات 
الج���������راءات ال��م��ن��ا���س��ب��ة ب���ح���ق م��وظ��ف��ي��ن 
ب�سكل غير  ال��م��زال��ة  ال���م���واد  م��ع  ت��ع��ام��ل��وا 
يتم  التي  المواد  ت�سليم  �سيتم  وباأنه  لئق، 
ازالتها الى الجمعيات الخيرية لال�ستفادة 

منها.
ووفرت الأمانة اأ�سواقا �سعبية مجانية لمن 
ب�ساعته  لعر�س  منها  ال���س��ت��ف��ادة  ي��رغ��ب 
ل��ل��ب��ي��ع ال��م��ب��ا���س��ر ل��ل��ج��م��ه��ور، ك���م���ا دع���ت 
المواطنين الى القبال على هذه ال�سواق 
ال�����س��ع��ب��ي��ة، ح��ي��ث اأن���ه���ا ت��خ�����س��ع ل��ل��رق��اب��ة، 
انحاء مدينة  اماكن متعددة في  وتقع في 
ع���م���ان وه�����ي: ����س���وق ال����وح����دات ال�����س��ع��ب��ي، 
�سوق  ماركا،  �سوق  ال�سعبي،  الح�سين  �سوق 
الى  بال�سافة  ب�سمان،  الزغاتيت/منطقة 
المهاجرين  منطقة  ف��ي  الجمعة  ا���س��واق 
و�سوق ال�سبت في منطقة القوي�سمة و�سوق 

الثالثاء في منطقة المقابلين.
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وفاة   26 ت�سجيل  ال�سحة عن  وزارة  اأعلنت 
و1007 اإ�سابات بفيرو�س كورونا الم�ستجد 
في المملكة ام�س، ليرتفع العدد الإجمالي 
وتوزعت  اإ�سابة،  و717930  وفاة   9014 اإلى 
الإ���س��اب��ات ال��ج��دي��دة ع��ل��ى 359 ح��ال��ة في 
في  حالة   150 ع��ّم��ان،  العا�سمة  محافظة 
الرمثا،  40 حالة في  اإرب��د، منها  محافظة 
 64 ال�����زرق�����اء،  م��ح��اف��ظ��ة  ف����ي  ح���ال���ة   132
في  حالة   62 البلقاء،  محافظة  ف��ي  حالة 
محافظة  ف��ي  ح��ال��ة   53 ال��ك��رك،  محافظة 
المفرق، 51 حالة في محافظة معان، منها 
11 حالة في البترا، 41 حالة في محافظة 
 25 جر�س،  محافظة  في  حالة   40 العقبة، 
في  23 حالة  الطفيلة،  في محافظة  حالة 
ف��ي محافظة  7 ح���الت  م���اأدب���ا،  م��ح��اف��ظ��ة 

عجلون.
واأ����س���ار ال��م��وج��ز الإع���الم���ي ال�����س��ادر عن 
رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة، اإلى اأن عدد 
 10715 اإلى  و�سل  حالّيا  الن�سطة  الحالت 
اأُدِخلت  حالة، بينما بلغ عدد الحالت التي 
فيما  ح��الت،   104 الم�ست�سفيات  اإل��ى  ام�س 
اإجمالي  بلغ  حين  ف��ي  ح��ال��ة،   146 غ���ادرت 
العالج  تتلقى  التي  الموؤّكدة  الحالت  عدد 

في الم�ست�سفيات 1078 حالة.
للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 
اإ�سغال  اأن ن�سبة  الموجز  المملكة، بين  في 
 20 بلغت  ال�سمال  اإقليم  ف��ي  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة 

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما  ب��ال��م��ئ��ة، 
بلغت  فيما  ب��ال��م��ئ��ة،   35 الحثيثة  ال��ع��ن��اي��ة 
ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

في الإقليم ذاته 25 بالمئة.
في  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 
بينما  ب��ال��م��ئ��ة،   21 ب��ل��غ��ت  ال��و���س��ط  اإق��ل��ي��م 
اأ�سّرة العناية الحثيثة  اإ�سغال  و�سلت ن�سبة 
في الإقليم ذاته اإلى 38 بالمئة، فيما بلغت 
ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

19 بالمئة.
في  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  كما 
اإقليم الجنوب 11 بالمئة، بينما بلغت ن�سبة 
بالمئة،   15 الحثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 
التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما 

ال�سطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.
ك��م��ا اأ����س���ار ال��م��وج��ز اإل�����ى ت�����س��ج��ي��ل 1677 
ح���ال���ة ���س��ف��اء ام�������س ف���ي ال���ع���زل ال��م��ن��زل��ي 
وال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات، ل��ي�����س��ل اإج��م��ال��ي ح��الت 

ال�سفاء اإلى 698201 حالة.
اأجري  مخبرّياً  فح�ساً   16841 اأن  واأ�ساف 
الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ال��ي  لي�سبح  ام�����س، 
الآن  ال��وب��اء وحتى  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  التي 
ن�سبة  اأن  اإل����ى  لف���ت���اً  ف��ح�����س��اً،   6798116
قرابة  اإل��ى  و�سلت  الإيجابّية  الفحو�سات 
التي  ال��ن�����س��ب��ة  م��ع  م��ق��ارن��ة  ب��ال��م��ئ��ة،  98ر5 
���س��ج��ل��ت )الرب�����ع�����اء( وال���ت���ي ب��ل��غ��ت 82ر6 

بالمئة.

�ل�سلط - ��سالم �لن�سور

محافظة  في  ال�سحية  ال�سوؤون  مدير  قال 
الكوادر  ان  التبنه  محمد  الدكتور  البلقاء 
الرقابية ال�سحية نفذت 389 زيارة وك�سف 
ل��ل��م��ح��ال ال���ت���ج���اري���ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��وي��ة 

 138 تحرير  خاللها  ت��م  البلقاء  محافظة 
اغ���الق���ات وذل��ك  ان�����ذارا و20 م��خ��ال��ف��ة و3 
لعدم التقيد باحكام قانون ال�سحة العامة 

ووجود مالحظات و�سلبيات خطرة.
وا����س���اف ال��ت��ب��ن��ه خ����الل ح��دي��ث��ه ل��و���س��ائ��ل 
العالم ان الكوادر الرقابية قامت باتالف 

615 كغم من المواد الغذائية غير ال�سالحة 
على  اك��د  ان��ه  مبينا  الب�سري،  لال�ستهالك 
الفرق ال�سحية الرقابية بعدم التهاون ابدا 
بكل ما يعنى بغذاء وماء ودواء المواطنين 
ل�سمان عدم ال�سماح ل�سعاف النفو�س من 
م��ادة  اي  ببيع  التجارية  المحال  ا�سحاب 

المواطنين  التبنه  وط��ال��ب  �سالحة.  غير 
الرقابية  ال��ج��ه��ات  م��ع  الت�ساركية  بتعزيز 
ب�سكل عام وال�سحية خ�سة�سا والبالغ عن 
اية تجاوزات او مالحظات يتم ر�سدها من 
لت�سويبها  متابعتها  ليتم  المواطنين  قبل 

وايقاع العقوبة بحق مرتكبيها.

عمان - �لر�أي

والجمعية  ال���ع���ام  الأم�����ن  م��دي��ري��ة  وق��ع��ت 
اتفاقية  ام�����س،  الطبيعة  لحماية  الملكية 
ل�ستحداث مكتب بيئة و�سياحة في محمية 
حماية  برامج  لخدمة  الروي�سد  في  برقع 
التنوع الحيوي وتنفيذ برامج التفتي�س في 

المنطقة.
العام  الأم��ن  مديرية  عن  التفاقية  ووق��ع 
م�ساعد مدير الأمن العام لالإدارة والدعم 
اللوج�ستي العميد الركن الدكتور معت�سم 
مجل�س  رئي�س  المحمية  وع��ن  ���س��ت��ال،  اأب���و 
بح�سور  الإيراني،  المهند�س خالد  اإدارتها 
ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ح��م��اي��ة  ال��م��ل��ك��ي��ة  الإدارة  م���دي���ر 
الحجرات  هاني  منهل  العميد  وال�سياحة 
ال��م��ل��ك��ي��ة العميد  ال��ب��ادي��ة  ���س��رط��ة  وق���ائ���د 
�سادق العوران ومدير اإدارة الأبنية العميد 
ال��م��ه��ن��د���س ح���ات���م ال���ع���ب���ادي وم���دي���ر ع��ام 
يحيى  الطبيعة  لحماية  الملكية  الجمعية 

خالد.
لمحمية  الأق����رب  وه���و  المكتب  و�سيعمل 
ب���رق���ع ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع ال��ح��ي��وي في 
المحمية والتي تم الإعالن عنها كمحمية 
لهذه  معدة  قوانين  ح�سب  �سقور  ت��دري��ب 
ال��غ��اي��ة، وي��اأت��ي ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ام��ت��داداً 

ل��م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ال��م��ب��رم��ة ب��ي��ن مديرية 
الأم�����ن ال���ع���ام وال��ج��م��ع��ي��ة ف���ي وق���ت �سابق 
وتر�سيخا للتعاون بين الجانبين في حماية 
البرية،  الأن����واع  حماية  وت��ع��زي��ز  الطبيعة 
الحيوي  ال��ت��ن��وع  حماية  الت��ف��اق��ي��ة  وت��ع��زز 
الأحياء  حماية  قوانين  تنفيذ  في  وت�سهم 
البرية في المنطقة و�سبط عمليات ال�سيد 
والتجار غير القانوني بالأحياء البرية في 
تلك المنطقة، خا�سة في وقت يحتفل فيه 

الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  بمئوية  ال��وط��ن 
وال�سراكة  الموؤ�س�سية  لحالة  تكري�س  وهو 
بين مختلف الموؤ�س�سات في وطننا الحبيب 

وتعزيز التعاون بين هذه الموؤ�س�سات.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال ال��ع��م��ي��د اأب����و ���س��ت��ال، اإن 
ب��ك��ل طاقتها  ال��ع��ام تعمل  الأم����ن  م��دي��ري��ة 
مقدرات  حماية  �ساأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  لخدمة 
والحياة  الطبيعية  الثروات  ومنها  الوطن 

البرية.

واعتبر اأن هذه التفاقية هي ثمرة التعاون 
ال��م��وؤ���س�����س��ي وط���وي���ل الأم�����د ب��ي��ن م��دي��ري��ة 
لحماية  الملكية  والجمعية  ال��ع��ام  الم���ن 
الطبيعة، م�سددا على اأهمية الم�سي قدما 
في هذه ال�سراكة لما فيه م�سلحة الوطن.

اأن  التفاقية،  توقيع  خالل  الإيراني  واأك��د 
تعزيز  على  موؤ�سر  المكتب  هذا  ا�ستحداث 
مديرية  بين  المميز  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 
الم����ن ال���ع���ام وال��ج��م��ع��ي��ة وك���اف���ة ال��ج��ه��ات 
المعنية بالبيئة ما ي�ساهم في الحفاظ على 
حماية  مجال  في  تحققت  التي  المنجزات 

البيئة.
في  تحققت  التي  النجاح  ق�س�س  اأن  وبين 
اأ�سبحت  الأردن  ف��ي  البيئة  حماية  مجال 
اأن���م���وذج���ا اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��ال��م��ي��اً ي��ح��ت��ذى ب��ه، 
م�����س��ي��را اإل����ى دع���م ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل 
الثاني المو�سول للجمعية الملكية لحماية 
بحماية  المعنية  الجهات  ولكافة  الطبيعة 

البيئة ما حقق انجازات نفخر بها.
واأ�س�ست محمية برقع الطبيعية عام 2018 
وتقع في البادية ال�سمالية ال�سرقية �سمن 
ح��دوده��ا  وتبعد  ال��م��ف��رق  محافظة  ح���دود 
ال�����س��م��ال��ي��ة ال��م��ق��ت��رح��ة ح���وال���ي 12ك����م من 
حوالي  وتبعد  الأردن��ي��ة  ال�سورية  ال��ح��دود 

200 كم اإلى ال�سرق من العا�سمة عمان.

�لحنيفات خالل �إطالق �لم�سروع

�لحنيطي خالل زيارة لمديرية �لتوجيه �لمعنوي

�إحدى فرق �لتق�سي �لوبائي

من توقيع �التفاقية

ب�سطات خ�سار في عمان )�ر�سيفية(

��ستقطاب 5500 موظف و300 مهند�س لـ 3 �أ�سهر

«الزراعة» تطلق «التشجير الوطني»
   �حلنيفات: خطط �إ�ستباقية للحد من 

حر�ئق �لغابات

الحنيطي يؤكد أهمية اإلعالم العسكري 
في تزويد الجمهور بالمعلومات

عجلون - علي فريحات

اأط���ل���ق وزي����ر ال���زراع���ة ال��م��ه��ن��د���س خ��ال��د 
الت�سجير  م�����س��روع  ام�������س،  ال��ح��ن��ي��ف��ات، 
محافظات  كافة  ي�سمل  وال���ذي  الوطني 
بهدف  ال�����س��ح��راوي،  وال��ط��ري��ق  المملكة 
ت��و���س��ي��ع ال��رق��ع��ة ال��خ�����س��راء، وم��ك��اف��ح��ة 

الت�سحر.
وقال الحنيفات خالل اجتماع تراأ�سه في 
جاء  الم�سروع  ه��ذا  اإن  ال��ح��راج،  مديرية 
الزراعي،  التحفيز للقطاع  �سمن محاور 
م��وؤك��دا ���س��رورة اأن ت��ك��ون ك��اف��ة الخطط 

قابلة للتنفيذ وال�ستدامة.
من�سات  اإط����الق  ف��ي  الم�سي  اإل���ى  ودع���ا 
و300  م��وؤق��ت  م��وظ��ف   5500 ل�ستقطاب 
مهند�س زراعي لمدة ثالثة اأ�سهر للعمل 

�سمن م�سروع الت�سجير.
وق���ال ال��وزي��ر ال��ح��ن��ي��ف��ات، اإن ال��م�����س��روع 
ي��ح��ت��اج اإل����ى ج��ه��د ك��ب��ي��ر وت��ح��د ف���ي ظل 
يحتم  ال��ذي  الأم��ر  المائية،  الموارد  �سح 
للموارد  الأم��ث��ل  ال�ستغالل  على  العمل 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ب�����س��ري��ة وت�����س��خ��ي��ر ك��اف��ة 
وال�ستفادة  المائي  للح�ساد  الإمكانيات 
م���ن ك���ل ق���ط���رة م����اء واخ���ت���ي���ار ال���زراع���ة 
ال��م��ن��ا���س��ب��ة ل��ك��ل م��وق��ع واع��ت��م��اد ا���س��ت��ال 
قابلة للحياة وال�ستدامة، على ان تحمى 
المنطقة  وب��الأخ�����س  ال��دائ��م��ة  الخ�سرة 
ال��ت��ي تعر�ست  وال��م��ن��اط��ق  ال�����س��ح��راوي��ة 

للحرائق.
واأ����س���ار اإل����ى ����س���رورة ال��ج��اه��زي��ة ال��ت��ام��ة 
الت�سجير  لم�سروع  الداعمة  الأدوات  في 
الت�سجير  م��رك��ز  اإن�������س���اء  ف���ي  وال��م�����س��ي 
ال���������س����ح����راوي ف�����ي ال����ق����ط����ران����ة ورب�����ط 
الم�سروع مع هذا المركز اإ�سافة اإلى ربط 
مع  ال��ح��راج  لإدارات  الفنية  المرجعية 
الم�ساريع  كافة  وتناغم  الت�سجير،  مركز 

الم�سابهة لتكون �سمن بوتقة واحدة.
الأردن،  رئ��ة  ال��ح��راج  اإن  الحنيفات  وق��ال 
ول��ل��غ��اب��ات اأه��م��ي��ة ك���ب���رى، م��و���س��ح��اً اأن 
ال��خ�����س��راء ���س��رورة  ال��رق��ع��ة  ف��ي  التو�سع 

ولي�س ترفاً للتغلب على الت�سحر.
واأك������د �����س����رورة ا����س���ت���غ���الل ك���اف���ة اأن�����واع 
ال����م����ي����اه م�����ن م����ح����ط����ات ال���ت���ن���ق���ي���ة ف��ي 

الخط  على  ال��وق��ود  ومحطات  ال�سركات 
ال�سحراوي.

لجوار  الحقيقي  التفعيل  اإل���ى  دع��ا  كما 
ال��غ��اب��ة �سمن ال��ق��ان��ون، ع��ب��ر ال���س��ت��ف��ادة 
م���ن ج�����وار ال���غ���اب���ات واإع����ط����اء الأول���وي���ة 
البلديات، حيث  الأهلية مثل  للموؤ�س�سات 
ت��ت��وف��ر ���س��ب��ل ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��م��واق��ع 
وال����س���ت���دام���ة وال���ح���م���اي���ة ا����س���اف���ة ال���ى 
الجمعيات الحقيقية الناجحة، ما يعك�س 
للحفاظ  اإ�سافة  مبا�سرا  اقت�ساديا  اأث��را 
على الغابات وابقائها تحت عين الرقيب 

من قبل الحراج.
طريق  خارطة  اإيجاد  �سرورة  اإل��ى  واأ�سار 
ومراحله  العمل  اإج����راءات  لكل  وا�سحة 

وتحديثها ب�سكل دائم.
ال��وزي��ر الحنيفات  م��ن جهة اخ���رى، اك��د 
الذي عقد ام�س  خالل تروؤ�سه الجتماع 
في مبنى محافظة عجلون بح�سور عدد 
والمنية  الر�سمية  الج��ه��زة  م���دراء  م��ن 
في المحافظة على اأهمية و�سع الخطط 
من  للحد  وال�ستباقية  التقليدية  غير 

حرائق الغابات وخف�س التعديات.
واوع������ز ال����ى ال�����س����راع ب���ت���زوي���د ع��ج��ل��ون 
وج���ر����س ب���ت���راك���ت���ورات م��ج��ه��زة ل��غ��اي��ات 
ال�ساخنة  البوؤر  خارطة  و�سمن  الطفاء 
في عجلون وجر�س لحل م�سكلة الماكن 
ال����وع����رة وال����ح����رج����ة واأه����م����ي����ة م��ت��اب��ع��ة 
الهتمام والرقابة من قبل كوادر الحراج 
والتحقيق التام والوا�سح بكافة التعديات 

والحرائق.
ال��ن��ج��ادا  واك���د م��ح��اف��ظ ع��ج��ل��ون �سلمان 
ال��زراع��ة  ب��ي��ن  التن�سيقية  ال��ج��ه��ود  ع��ل��ى 
والدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية 
الخ����رى في  الأم��ن��ي��ة  والج���ه���زة  البيئة 
ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ال����ث����روة ال��ح��رج��ي��ة من 
تعزيز منظومة  اإل��ى  داع��ي��ا  الع���ت���داءات، 
اللوازم  بع�س  بتوفير  للغابات  الحماية 

التي ت�ساعد في �سرعة ال�ستجابة.
الجهود  كافة  بين  التوافق ما  الى  واأ�سار 
ب�سكل  وال���ج���اه���زي���ة  ال���ج���ان���ب  ه����ذا  ف���ي 
ا���س��ت��ب��اق��ي ل��ه��ذا ال���ع���ام ف���ي ال��ت��ع��ام��ل مع 
م���و����س���م ال�����س��ي��ف وت���ذل���ي���ل ال��ت��ح��دي��ات 

للحيلوله دون وقوع الحرائق.

عمان - بتر�

ق����ال رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�������ان ال��م�����س��ت��رك��ة 
اللواء الركن يو�سف اأحمد الحنيطي، اإن 
تزويد  في  كبير  دور  الع�سكري  لالإعالم 
في  ي�سهم  وب��م��ا  بالمعلومات  الجمهور 
وحيادية  نزاهة  بكل  العام  ال��راأي  ت�سكيل 
ب��ال��ت�����س��ارك وال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة و���س��ائ��ل 

الأعالم.
اإل��ى  ت�سعى  الم�سلحة  ال��ق��وات  اأن  واأك����د 
الرت����ق����اء ب��ك��اف��ة ال��و���س��ائ��ل الإع��الم��ي��ة 
ال��م��ت��وف��رة ل��دي��ه��ا ب��م��ا ي��ن��ع��ك�����س اي��ج��اب��اً 
التطور  م��راع��ي��ة  ر�سائلها،  اإي�����س��ال  على 
الحا�سل في و�سائل التوا�سل الجتماعي 
المتعلقة  ال��ن��واح��ي  ك��اف��ة  ي�����س��م��ل  وب��م��ا 
الدوار  خ���ا����س���ة  ال��م�����س��ل��ح��ة  ب����ال����ق����وات 

الإن�سانية والتنموية التي تقوم بها.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل زي�������ارة رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة 
مديرية  اإل��ى  ام�س،  الم�ستركة،  الأرك���ان 
ا�ستقباله  ف��ي  وك��ان  المعنوي،  التوجيه 

مديرها العميد الركن طالل الغبين.
خالل  الحنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 
مدير  قدمه  ع�سكري  اإيجاز  اإل��ى  الزيارة 
ال��ت��وج��ي��ه ال��م��ع��ن��وي ع���ن ال������دور ال���ذي 
والواجبات  والمهام  المديرية  ب��ه  تقوم 
الموكولة لها، ودورها المحوري والمهم 

للوطن  وال��ولء  النتماء  قيم  تعزيز  في 
وقيادته الها�سمية المظفرة.

وب��ي��ن ال���ل���واء ال���رك���ن ال��ح��ن��ي��ط��ي ال���دور 
المديرية في رفع  به  الذي تقوم  الكبير 
ال��ق��وات  م��رت��ب��ات  ل��دى  المعنوية  ال���روح 
الع�سكريين  وال��م��ت��ق��اع��دي��ن  ال��م�����س��ل��ح��ة 
وج��م��ي��ع ف��ئ��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي، من 
خ����الل ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ال��ت��ط��ور 
ال��ح��ا���س��ل ف���ي ال����ق����وات ال��م�����س��ل��ح��ة بما 
وجاهزية  وم��ع��دات  اأ�سلحة  م��ن  تمتلكه 
ق��ت��ال��ي��ة ل����دى ت�����س��ك��ي��الت��ه��ا ووح���دات���ه���ا 
اأم���ن وا���س��ت��ق��رار المملكة الأردن��ي��ة  ت��ع��زز 
الت�سحيات  اإب��راز  على  ع��الوة  الها�سمية 
والبطولت التي �سطرها بوا�سل الجي�س 
العربي على ثرى الوطن وفل�سطين في 
�سبيل الدفاع عن ق�سايا الأمتين العربية 

والإ�سالمية.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال���زي���ارة، ج���ال رئ��ي�����س هيئة 
اأق�سام  مختلف  ف��ي  الم�ستركة  الأرك����ان 
�سرح مف�سل من  اإلى  وا�ستمع  المديرية 
هذه  عمل  طبيعة  ح��ول  عليها  القائمين 
م�سيداً  واجبات،  من  تنفذه  وما  الأق�سام 
في  �سهدته  ال���ذي  وال��ت��ح��دي��ث  بالتطور 
م��خ��ت��ل��ف اأق�����س��ام وف�����روع ال��م��دي��ري��ة في 
م��ج��ال الإع�����الم ال��ع�����س��ك��ري وال��ع��الق��ات 

العامة خالل الفترة الما�سية.

1677 حالة �سفاء.. و6% �لفحو�سات �الإيجابية

وفيات كورونا تتخطى الـ 9 آالف منذ بدء الجائحة

3 إغالقات و20 مخالفة و138إنذارًا لمحال تجارية في البلقاء

اتفاقية الستحداث مكتب بيئة وسياحة في محمية برقع بالرويشد
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للحفاظ على صحة المواطن
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الرواد: «الفوسفات» تنوي تشغيل الموقع 14
خالل عام

الشمالي: القطاع الصناعي شريك أساسي لوزارة العمل

50.3% نسبة ملكية المستثمرين غير األردنيين
في بورصة عمان

الح�صا - الراأي

ل�����س��رك��ة  ل���ت���ن���ف���ي���ذي  ا ل���رئ���ي�������س  ا ق����ال 
ل���م���ه���ن���د����س  ا ل����ف����و�����س����ف����ات  ا م����ن����اج����م 
ل��دى  ن  اإ م�����س،  اأ ل��رواد  ا ل��وه��اب  ع��ب��دا
وتعدينية  نتاجية  اإ خططا  ال�سركة 
ت����ع����م����ل ع���ل���ي���ه���ا م������ن ع�������دة م����واق����ع 
ل��ح�����س��ا  ا ل��ث��اث  ا ل��م��ن��اج��م  ب��ا وخ��ام��ات 
ك�����داً  ل���������س����ي����دي����ة، م�����وؤ ب�����ي�����������س وا والأ
م�����ادة  م�����ن  ل�����ع�����ام  ا ه������ذا  ن�����ت�����اج  اإ ن  اأ
ل��خ��ط��ة  ا ت��ك��ف��ي و���س��م��ن  ل��ف��و���س��ف��ات  ا

. مة �سو لمر ا
ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي  ل����رواد ف��ي  ا وب��ي��ن 
ال�سركة  ن  فاإ ذلك  من  وبالرغم  انه 
 14 ل����م����وق����ع  ا ت�������س���غ���ي���ل  ف�����ي  ت����ف����ك����ر 
ل��ق��ادم  ا ل��ع��ام  ا و  اأ ل��ع��ام  ا ن��ه��اي��ة  رب��م��ا 
ك���داً  م���وؤ الدارة،  ت��ط��ل��ع��ات  وح�������س���ب 
ل�����س��رك��ة  ا ف���ي  ت��ع��دي��ن  ع��ط��اء  ي  اأ ن  اأ
 %  60 ب���ت�������س���غ���ي���ل  ل�����م�����ق�����اول  ا ي�����ل�����زم 
ل��م��ن��ط��ق��ة  ا ب���ن���اء  اأ ل��ع��م��ال��ة م���ن  ا م���ن 

العاملة. يدي  بالأ
ل���ف���و����س���ف���ات ف��ي  ا وت�������س���ك���ل م���ن���اج���م 
ق���ي���م���ة وط���ن���ي���ة ���س��ن��اع��ي��ة  ل���ج���ن���وب  ا
ك��ب��ر  اأ خ��ام�����س  ت��م��ت��ل��ك  اذ  م�����س��اف��ة، 
ب��واق��ع  ل��ع��ال��م  ب��ا ف��و���س��ف��ات  اح��ت��ي��اط��ي 
م�سدر  كبر  اأ وثاني  طن،  بليون   3.7
في  للفو�سفات  منتج  ك��ب��ر  اأ و�ساد�س 
ت��زي��د ع��ل��ى  ن��ت��اج��ي��ة  اإ ب��ط��اق��ة  ل��ع��ال��م  ا
ل���ف���و����س���ف���ات  ا م�����ن  ط�����ن  م����اي����ي����ن   7

ياً �سنو
ل���م���ح���ل���ي  ا ل���م���ج���ت���م���ع  ا ب�����ن�����اء  اأ وك������ان 
ل���ح�������س���ا وم���ن���ط���ق���ة ج���رف  ا ل�����واء  ف���ي 
ل��ج��ن��وب��ي��ة،  ا ل���ب���ادي���ة  ل���دراوي�������س وا ا
القرار  ���س��ح��اب  واأ الحكومة  طالبوا 
ل��م��ت��م��ث��ل ف��ي  ا ب��ت��ف��ع��ي��ل ال����س���ت���ث���م���ار 
ل���خ���ام  ا ل���ف���و����س���ف���ات  ا ت���ع���دي���ن  م���وق���ع 
ل��م��ع��ط��ل  وا  ، ل��ح�����س��ا ا م��ن��ط��ق��ة  ف��ي   14
ي�سغل  ك��ان  ل��ذي  وا �سنوات،   10 منذ 
ل��ل��واء، رغ��م وج��ود  ا ب��ن��اء  اأ م��ئ��ات م��ن 
����س���رك���ة  ب����ي����ن  ل���ت���ف���ع���ي���ل���ه  ت����ف����اق����ي����ة  ا

ردن������ي������ة و����س���رك���ات  ل���ف���و����س���ف���ات الأ ا
التعدين. بقطاع  مخت�سة  حليفة 

ل�����ى  اإ ����س���ل���م���ت  ف�����ي وث����ي����ق����ة  ل�����وا  وق�����ا
عن  ب��ة  ن��ي��ا وق��ع��ه��ا  الطفيلة  م��ح��اف��ظ 
���س��خ�����س��ي��ة   100 زه����اء  ل���ل���واء  ا ب���ن���اء  ا
ت���ي���ر ون����واب  ل���م���خ���ا ل���وج���ه���اء وا ا م���ن 
ال�ستثمار  هذا  تفعيل  ان  �سابقين، 
الذين  المواطنين  لآلف  انقاذ  هو 
ل��ه��ا  ل��ي�����س  ف��ق��ي��رة  ي��ع��ي��ل��ون ع���ائ���ات 

الفو�سفات. قطاع  ال  ماذ 
ت��ف��ع��ي��ل  ن  اإ ل��وث��ي��ق��ة  ا ف���ي  ����س���اف���وا  واأ
ل��وت��ي��رة  ت��ع��زي��ز  ه���و   14 خ���ام  م���وق���ع 
������س  ن�����ع�����ا واإ ل�����وط�����ن�����ي،  ا الق����ت���������س����اد 
ل��م��ن��ط��ق��ة،  ا ف����ي  ل���ت���ن���م���وي  ا ل���ل���واق���ع 
ف��ر���س��ة   400 ي��ق��ارب م��ن  م��ا  وت��وف��ي��ر 
ل���ف���ر����س  ا ����س���رة، وم����ئ����ات  ع���م���ل م���ب���ا
ب�����ن�����اء  �����س����رة لأ خ����������رى غ����ي����ر م����ب����ا الأ
في  ورد  م��ا  وف��ق  ل��م��ح��ل��ي  ا ل��م��ج��ت��م��ع  ا

الموقعة. الوثيقة 
ل��ف��و���س��ف��ات الردن��ي��ة  ا ���س��رك��ة  وك��ان��ت 

���س��رك��ة م��ن��اج��م،  ت��ف��اق��ي��ة م��ع  ا وق��ع��ت 
ل��ي��ك��ون م��ن ح��ق  ل��ت��ع��دي��ن  ا ل��ت��ط��وي��ر 
ل��ف��و���س��ف��ات  ا ن��ت��اج  واإ ت��ع��دي��ن  خ��ي��رة  الأ
وب��ن��اء   ،2012 ع���ام  ف���ي   14 خ���ام  ف���ي 
ب���ي���ن  ع����ل����ى م����ح����ت����وى الت�����ف�����اق�����ي�����ة 
����س���رك���ة م���ن���اج���م  ق����ام����ت  ل���ط���رف���ي���ن  ا
ل���ي���ات  اآ ل�������س���راء  ل���ت���ع���دي���ن  ا ل��ت��ط��وي��ر 
ل��م��اي��ي��ن  ا ب��ع�����س��رات  ت��ع��دي��ن خ��ا���س��ة 

.2011 العام  الدنانير  من 
ل��ط��ف��ي��ل��ة  ا ق���ال م��ح��اف��ظ  م���ن ج��ه��ت��ه 
ج��م��ي��ع  ن  اإ ل��ج��ب��ور،  ا خ��ال��د  ل��دك��ت��ور  ا
ب���ن���اء  اأ ت�������س���ل م����ن  ل���ت���ي  ا ل���ب  ل���م���ط���ا ا
ل����خ����ا�����س����ة  ل���ط���ف���ي���ل���ة وا ا م����ح����اف����ظ����ة 
وزارة  ل���������ى  اإ ت�����رف�����ع  ل����ت���������س����غ����ي����ل  ب����ا
ل���واء  ب���ن���اء  اأ ن  اأ ك���دا  م���وؤ ل���داخ���ل���ي���ة،  ا
ب���ف���ر����س ع��م��ل  ل���ب���ون  ي���ط���ا ل���ح�������س���ا  ا
ب��ت�����س��غ��ي��ل  ل��ه��م  ل��ب��ات  م��ن خ��ال م��ط��ا
اخت�سا�س  من  وهذا   14 خام  موقع 
ردن����ي����ة وه���و  ل���ف���و����س���ف���ات الأ ا ����س���رك���ة 

داخلي. مر  اأ

عمان - الراأي

اأن  ال�سمالي،  يو�سف  العمل،  وزي��ر  اأك��د 
ال�سركاء  م��ن  يعتبر  ال�سناعي  القطاع 
ل����ل����وزارة، وي��م��ث��ل ع�سب  الأ���س��ا���س��ي��ي��ن 
القت�ساد الوطني، واأثبت قدرات عالية 
ب��ت��ح��م��ل ال���م�������س���وؤول���ي���ة خ�����ال ج��ائ��ح��ة 

فيرو�س كورونا.
وق����ال ال���وزي���ر ال�����س��م��ال��ي، خ���ال لقائه 
ال�سناعي،  القطاع  ع��ن  ممثلين  اأم�����س، 
واقع  هي  القطاعين  بين  الت�ساركية  اإن 
ح��ت��م��ي، وال��ح��ك��وم��ة م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ع��زي��زه��ا 
ل��ت��م��ك��ي��ن ال���ق���ط���اع ال���خ���ا����س وال���ع���م���ل 
التي  والتحديات  العقبات  تذليل  على 

تواجهه.
بمقر  عقد  الذي  اللقاء  خال  واأ�ساف، 
غرفة �سناعة عمان، اأن القطاع الخا�س 
العاملة  للقوى  الأ�سا�سي  الحا�سن  هو 
التنمية  عملية  في  والأ���س��ا���س  الوطنية 
ن�سب  م��ن  الحد  ف��ي  كبيراً  دوراً  ويلعب 
البطالة التي زادت قبل وخال جائحة 

فيرو�س كورونا.
واأ�سار الوزير ال�سمالي اإلى اأن الحكومة 
الحفاظ  ب��ي��ن  ال��م��وازن��ة  ع��ل��ى  حري�سة 
جائحة  خ��ال  المواطنين  �سحة  على 
القطاع  م�ساعدة  وبين  كورونا  فيرو�س 
ا���س��ت��م��راري��ة عمله  ال�����س��ن��اع��ي ل�����س��م��ان 
واإن��ت��اج��ه وان�����س��ي��اب ���س��ادرات��ه لأ���س��واق 

الت�سدير.
تام  ا�ستعداد  على  العمل  وزارة  اأن  واأك��د 
ل���س��ت��ق��ب��ال ك��ل ال��م��ق��ت��رح��ات م��ن غ��رف 

ال�سناعة التي من �ساأنها تذليل العقبات 
اأمام القطاع ال�سناعي ودرا�ستها وتنفيذ 
ما يمكن منها خال المرحلة المقبلة.

ول���ف���ت اإل������ى ال����ب����رام����ج ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا 
ال����ح����ك����وم����ة ل���م�������س���اع���دة ال���ق���ط���اع���ات 
»ا�ستدامة«  برنامج  ومنها  القت�سادية 
ال���ذي ي��ه��دف ل��دع��م ال��ع��م��ال��ة الأردن��ي��ة 
وت���ق���دي���م ال��م�����س��اه��م��ة ف����ي دف�����ع اأج�����ور 
العاملين لدى القطاعات غير الم�سرح 
ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل والأك����ث����ر ت�������س���رراً ج���راء 
العمال  اأجور  اأعباء  وتخفيف  الجائحة، 
ال��خ��ا���س، م�سيراً  ال��ق��ط��اع  ع��ن م��ن�����س��اآت 
العام  نهاية  حتى  البرنامج  تمديد  اإل��ى 

الحالي.
اإل�����ى اأن ع����دد ال��م��ن�����س��اآت ال��ت��ي  واأ�����س����ار 
ا�ستفادت من برنامج »ا�ستدامة« والذي 
لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  عليه  ت�سرف 
ال��ع��ام الحالي  ب��داي��ة  الج��ت��م��اع��ي م��ن��ذ 
 6748 بلغ  الما�سي  ال�سهر  نهاية  وحتى 
منهم  ع��ام��ل  اآلف   105 �سملت  م��ن�����س��اأة 
القطاعات  في  يعملون  عامل  األ��ف   101
يعملون  عامل  اآلف  و4  ت�سررا،  الأكثر 

بالمن�ساآت غير الم�سرح لها بالعمل.
ال��خ��روج  اأن  ال�سمالي  ال��وزي��ر  واأو����س���ح 
بنتائج مر�سية للتدريب المهني تتواءم 
تعزيز  تتطلب  ال�����س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع 
ال��ت�����س��ارك��ي��ة وال��ت��ك��ام��ل��ي��ة م���ع ال��ق��ط��اع 
ال��خ��ا���س ف���ي ع��م��ل��ي��ة ت���دري���ب وت��اأه��ي��ل 
الأي����دي ال��م��اه��رة الأردن���ي���ة، م��وؤك��دا اأن 
اأبواب الوزارة مفتوحة اأمام ال�سناعيين 

لمعالجة اأية ق�سية تواجههم.

بدوره، اأكد رئي�س غرفتي �سناعة الأردن 
اأن  الجغبير،  فتحي  المهند�س  وعمان، 
في  الأول��وي��ة  يعطي  ال�سناعي  القطاع 
الأردن���ي���ة،  ال��ع��ام��ل��ة  ل���اأي���دي  الت�سغيل 
والتي ت�سكل ما يزيد على 90 من اأعداد 
العاملين بالقطاع، م�سددا على �سرورة 

تكثيف برامج التدريب المهني.
و������س�����دد ال���م���ه���ن���د����س ال���ج���غ���ب���ي���ر ع��ل��ى 
بين  الحقيقية  ال�سراكة  تفعيل  �سرورة 
باعتبارها  وال��خ��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعين 
ال���م���دخ���ل ل��ح��ل م�����س��ك��ل��ة ال��ب��ط��ال��ة في 
ت�سهد  اأرق��ام��ه��ا  ب���داأت  وال��ت��ي  المملكة، 
ارت��ف��اع��ا ك��ب��ي��را ج���راء ج��ائ��ح��ة فيرو�س 
ت�سعى  العالم  دول  اأن  مو�سحا  ك��ورون��ا، 

لدعم �سناعاتها وتخفيف ال�ستيراد.
ا�ستراتيجية  تبني  اإل��ى  الحكومة  ودع��ا 
ب��اع��ت��ب��اره��ا  الأردن���ي���ة  لل�سناعة  داع��م��ة 
رك���ي���زة اأ���س��ا���س��ي��ة ل��اق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، 
خ�����س��و���س��ا واأن���ه���ا ال��ق��ط��اع الأق�����در على 
ودائمة  ج��دي��دة  عمل  فر�س  ا�ستحداث 
ق�سية  ح���ل  اأن  م��و���س��ح��ا  ل���اأردن���ي���ي���ن، 

البطالة تبداأ من ال�سناعة.
اإمكانيات  تمتلك  ال�سناعة  اأن  واأو���س��ح 
ك��ب��ي��رة ل��ت��ح��ري��ك وت��ح��ف��ي��ز ال��ق��ط��اع��ات 
الأخ�����رى ع���ن ط��ري��ق خ��ل��ق ال��ت��راب��ط��ات 
الميزان  في  العجز  وتقلي�س  الإنتاجية 
ال�سادرات  زي��ادة  اأن  مو�سحا  التجاري، 
ب��م��ا ق��ي��م��ت��ه م��ل��ي��اري دي���ن���ار ي�����س��ه��م في 

توليد 85 الف فر�سة عمل جديدة.
وت����م خ����ال ال��ل��ق��اء ط����رح ال��ع��دي��د من 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  تهم  ال��ت��ي  الق�سايا 

وت�����س��ه��م ف���ي ت��ح�����س��ي��ن ب��ي��ئ��ة الأع���م���ال، 
الم�ستفيدين  مظلة  تو�سيع  بمقدمتها 
م����ن ب����رن����ام����ج »ا�����س����ت����دام����ة« وت��غ��ط��ي��ة 
القطاعات الأكثر ت�سررا، والتوقف عن 
مخالفة المن�ساآت بخ�سو�س الإجراءات 
ال�سخ�س  ع��ل��ى  واق��ت�����س��اره��ا  ال�����س��ح��ي��ة 
المخالف، والهتمام بالتدريب المهني، 
ت���م���دي���د م�����دة الإع������ف������اءات ال��م��م��ن��وح��ة 

للعمالة الوافدة.
الت�سريعات  ث��ب��ات  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  واأ����س���اروا 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ن��اظ��م��ة ل�����س��وق ال��ع��م��ل، 
واإع�������ادة ال��ن��ظ��ر ب�����س��ي��ا���س��ة ال���س��ت��ق��دام، 
ت�ساريح  من  غزة  قطاع  اأبناء  وا�ستثناء 
العمل، ودعم حملة )�سنع في الردن(، 
ومنح كوتا للم�سانع بخ�سو�س ت�سغيلها 
عدم  ق�سية  ومعالجة  الوافدة،  للعمالة 
ا���س��ت��ق��رار ال��ع��م��ال��ة الأردن����ي����ة ب��ال��ق��ط��اع 
ال�سناعي، وزيادة ن�سب العمالة الوافدة 

العاملة بقطاع الحجر والرخام.
واأك�����دوا ����س���رورة ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة بين 
ال��ع��م��ل،  ووزارة  ال�������س���ن���اع���ي  ال���ق���ط���اع 
والو�سول اإلى معايير محددة بخ�سو�س 
لقطاعي  وبخا�سة  المطلوبة  المهارات 
ال�������س���ن���اع���ات ال���غ���ذائ���ي���ة وال���ك���ي���م���اوي���ة، 
لل�سناعيين  ح��واف��ز  لتوفير  بالإ�سافة 
والتركيز  الأردن��ي��ة،  للعمالة  الم�سغلين 
ع���ل���ى ال���ت���رب���ي���ة ال��م��ه��ن��ي��ة وم���خ���رج���ات 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���م���در����س���ي، ووق����ف ال��ت��اأم��ي��ن 
التفاقية  وت��ج��دي��د  ال�����س��ام��ل،  ال�سحي 
ال��م��وق��ع��ة ب��ي��ن غ���رف���ة ���س��ن��اع��ة ع��م��ان 

ووزارة العمل.

عمان - الراأي

غير  الم�ستثمرين  م�ساهمة  ن�سبة  بلغت 
الأردن���ي���ي���ن ف���ي ال�����س��رك��ات ال���م���درج���ة في 
بور�سة عمان في نهاية ني�سان 2021 حوالي 

50.3% من اإجمالي القيمة ال�سوقية.
ال�سادرة  الإح�ساءات  اأظهرت  ما  وبح�سب 
م�ساهمة  �سكلت  ف��ق��د  ع��م��ان،  ب��ور���س��ة  ع��ن 
غير  وم�ساهمة   ،%31.5 ن�سبته  م��ا  ال��ع��رب 
العرب 18.8% من اإجمالي القيمة ال�سوقية 

للبور�سة.
ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ال��ق��ط��اع��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  وم����ن 
في  الأردنيين  غير  الم�ستثمرين  م�ساهمة 
للقطاع  البور�سة  في  المدرجة  ال�سركات 
 ،%19.4 الخدمات  ولقطاع   ،%52.3 المالي 

ولقطاع ال�سناعة %61.8.
وا����س���ارت ال��ب��ي��ان��ات اإل���ى ان ق��ي��م��ة الأ���س��ه��م 
ال��م�����س��ت��راة م���ن ق��ب��ل ال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن غير 
الأردن��ي��ي��ن ف��ي ب��ور���س��ة ع��م��ان خ��ال �سهر 
دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   9.52 ب��ل��غ��ت   2021 ن��ي�����س��ان 
ال��ت��داول  حجم  م��ن   %7 ن�سبته  م��ا  م�سكلة 
الكلي. وبلغت قيمة الأ�سهم المباعة لنف�س 
تكون  وب��ذل��ك  دي��ن��ار.  مليون   9.48 الفترة 
قيمة �سافي ال�ستثمار غير الأردني خال 
مليون   0.04 بلغت  ق��د   2021 ني�سان  �سهر 

دينار بالموجب.
واأ�سارت البيانات ان قيمة الأ�سهم الم�ستراة 
الأردنيين منذ  الم�ستثمرين غير  قبل  من 
بداية العام وحتى نهاية �سهر ني�سان 2021 
بلغت 112.3 مليون دينار م�سكلة ما ن�سبته 
الكلي، في حين  التداول  16.6% من حجم 
مليون   119.5 المباعة  الأ�سهم  قيمة  بلغت 
غير  ال�ستثمار  �سافي  قيمة  لتكون  دينار. 

الأردني 7.2 مليون دينار بال�سالب.
ال�سراء،  لعمليات  الإجمالية  القيمة  وبلغت 
 2021 ني�سان  خ��ال  ال��ع��رب،  للم�ستثمرين 

حوالي 8.6 مليون دينار اأو ما ن�سبته %90.3 
���س��راء غير الأردن��ي��ي��ن،  اإج��م��ال��ي قيمة  م��ن 
لعمليات  الإجمالية  القيمة  بلغت  حين  في 
0.9 مليون دينار م�سكلة  العرب  �سراء غير 
غير  ���س��راء  اإج��م��ال��ي  م��ن   %9.7 ن�سبته  م��ا 

الأردنيين.
لعمليات  الإجمالية  للقيمة  بالن�سبة  اأم��ا 
اأو  دينار  مليون   7.1 بلغت  فقد  العرب  بيع 
ما ن�سبته 74.7% من اإجمالي قيمة عمليات 
قيمة  بلغت  حين  في  الأردن��ي��ي��ن،  غير  بيع 

دينار،  مليون   2.4 العرب  غير  بيع  عمليات 
قيمة  اإج��م��ال��ي  م��ن   %25.3 ن�سبته  م��ا  اأي 
ب��ي��ع غ��ي��ر الأردن��ي��ي��ن، وب��ذل��ك ت��ك��ون قيمة 
دينار  مليون   1.5 ال��ع��رب  ا�ستثمار  �سافي 
ب��ال��م��وج��ب، و���س��اف��ي ق��ي��م��ة ا���س��ت��ث��م��ار غير 
خال  بال�سالب  دي��ن��ار  مليون   1.5 ال��ع��رب 

�سهر ني�سان 2021.
الم�ستثمرين  م�ساهمة  ن�سبة  ت�سبح  وعليه 
غ��ي��ر الأردن���ي���ي���ن ف��ي ال�����س��رك��ات ال��م��درج��ة 
ف����ي ال���ب���ور����س���ة ف����ي ن���ه���اي���ة ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان 

القيمة  اإجمالي  م��ن   %50.3 ح��وال��ي   2021
ال��ع��رب  م�����س��اه��م��ة  �سكلت  ح��ي��ث  ال�����س��وق��ي��ة، 
العرب  غير  وم�ساهمة   ،%31.5 ن�سبته  م��ا 
ال�����س��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  اإج���م���ال���ي  م���ن   %18.8
ل��ل��ب��ور���س��ة. اأم���ا م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة، 
الم�ستثمرين  م�ساهمة  ن�سبة  بلغت  ف��ق��د 
في  المدرجة  ال�سركات  في  الأردنيين  غير 
ولقطاع   ،%52.3 المالي  للقطاع  البور�سة 
ال�����س��ن��اع��ة  ول���ق���ط���اع   ،%19.4 ال���خ���دم���ات 

.%61.8

جمعية الصرافين: نشاط سوق الصرافة 
المحلي ضعيف

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

4ر36 دينار سعر غرام الذهب
عيار 21 محليا

6.5 مليون دينار حجم التداول في 
البورصة بارتفاع نسبته %0.56

عمان - بترا

قال رئي�س جمعية ال�سرافين 
الأردن�������ي�������ي�������ن ع���ب���دال�������س���ام 
���س��وق  ن�����س��اط  اإن  ال�������س���ع���ودي، 
�سعيف،  ال��م��ح��ل��ي  ال�����س��راف��ة 
ب�����س��ب��ب ق���ل���ة وج������ود ال�����س��ي��اح 
بنف�س  م��ق��ارن��ة  والمغتربين، 

الفترة من �سنوات �سابقة.
واو�����س����ح ال�������س���ع���ودي ل��وك��ال��ة 

اأم�س،  الأردنية)بترا(  الأنباء 
ان ح��ج��م ال���ح���والت ال�����واردة 
ل������اأردن ق��ب��ي��ل ع��ي��د ال��ف��ط��ر، 
ي��ب��ل��غ ن��ح��و ���س��ع��ف ال���ح���والت 
ال������واردة ف���ي الأي�����ام ال��ع��ادي��ة، 
ال�سادرة  ال��ح��والت  حين  ف��ي 
ب�سبب  ج�����داً  ق��ل��ي��ل��ة  ل���ل���خ���ارج 
تعطل الكثيرين عن اأعمالهم. 
البنك  ق��رار  ال�سعودي  وث��ّم��ن 
البنوك  اأب��واب  بفتح  المركزي 

ي���وم���ي ال���ث���اث���اء والأرب�����ع�����اء 
المقبلين، ما �سين�سط ان�سياب 
ال�������س���ي���ول���ة اأك����ث����ر ف����ي اأي������دي 
المواطنين، ويحّرك الأ�سواق. 
الوطني  ال��م��رك��ز  ان  وا���س��اف 
وافق  الأزم���ات،  واإدارة  لاأمن 
ع��ل��ى ت��ط��ع��ي��م ال��ع��ام��ل��ي��ن في 
ق��ط��اع ال�����س��راف��ة ب��ع��د عطلة 
عددهم  والبالغ  الفطر،  عيد 

4000 عامل.

عمان - الراأي

والثروة  الطاقة  وزارة  طرحت 
لنقل  ع��ط��اء  اأم�����س،  ال��م��ع��دن��ي��ة 
م���ادة ال��ن��ف��ط ال��خ��ام م��ن موقع 
العراق  جمهورية  في  التحميل 
اإل����ى م���وق���ع م�����س��ف��اة ال��ب��ت��رول 
بمعدل  ال��زرق��اء،  ف��ي  الأردن��ي��ة 

اآلف برميل يوميا.  10
وح�����ددت ال�������وزارة اخ����ر م��وع��د 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ن�����س��خ��ة وث��ائ��ق 
ال�ستف�سارات  وتقديم  العطاء 
الحالي،  اأي���ار   27 الث��ن��ي��ن  ي��وم 
العرو�س  لتقديم  موعد  واآخ��ر 
الخمي�س  يوم  ظهر   12 ال�ساعة 

المقبل. حزيران  من  الثالث 

والثروة  الطاقة  وزارة  وتتولى 
ال���م���ع���دن���ي���ة م�������س���وؤول���ي���ة ن��ق��ل 
ال����ن����ف����ط ال������خ������ام م������ن م���وق���ع 
العراق  جمهورية  في  التحميل 
اإل����ى م���وق���ع م�����س��ف��اة ال��ب��ت��رول 
ال��زرق��اء بموجب  ف��ي  الأردن��ي��ة 
بين  الموقعة  التفاهم  م��ذك��رة 
ال��ج��ان��ب��ي��ن الأردن����ي وال��ع��راق��ي 
نحو  بموجبها  الأردن  وي�ستورد 
ي��وم��ي��اً  ن��ف��ط  ب��رم��ي��ل  الف   10

براً. تنقل 
والثروة  الطاقة  وزي��رة  واك��دت 
ال��م��ع��دن��ي��ة ال��م��ه��ن��د���س��ة ه��ال��ة 
عن  �سادر  بيان  بح�سب  زوات��ي، 
اهمية  الخمي�س،  اليوم  الوزارة 
ال�ستيراد  تفعيل  في  المذكرة 

ال��ب��ري وم���ا ي��ت��ب��ع��ه م��ن ت��اأه��ي��ل 
ال���خ���ط ال���ب���ري ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن 
واث������������ره ع����ل����ى ال���م���ج���ت���م���ع���ات 
وت�سغيل  ب��ال��ط��ري��ق  المحيطة 
اأ�������س������ط������ول ال���������س����ه����اري����ج ف���ي 
يج�سد  وب��م��ا  وال���ع���راق،  الردن 
م�����س��ال��ح ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ي��ن 

. ل�سقيقين ا
ال��ن��ف��ط  ا����س���ت���ي���راد  اإن  وق����ال����ت 
م�����ن ال�����ع�����راق ال�������س���ق���ي���ق ج���زء 
التي  ال��م�����س��اري��ع  منظومة  م��ن 
ت�����س��ع��ى ال��������وزارة م����ن خ��ال��ه��ا 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ط��اق��ي مع 
ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة ال���م���ج���اورة 
الدول  هذه  بين  ما  والت�سبيك 

�سعوبها. م�سالح  يحقق  بما 

عمان - بترا

ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع غ���رام ال��ذه��ب 
21 الأك���ث���ر رغ��ب��ة م��ن  ع��ي��ار 
بال�سوق  اأم�����س،  المواطنين، 
دي��ن��ار  40ر36  ع��ن��د  المحلية 
ل��غ��اي��ات ����س���راء ال��م��واط��ن��ي��ن 
مقابل  ال�ساغة،  من محات 

البيع. لجهة  دينار  90ر34 
وح�����س��ب اأم���ي���ن ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة 
ال���ع���ام���ة لأ����س���ح���اب م��ح��ات 
ت�����ج�����ارة و����س���ي���اغ���ة ال���ح���ل���ي 
وال��م��ج��وه��رات رب��ح��ي ع��ان، 

ب���ل���غ ���س��ع��ر ب���ي���ع ال����غ����رام م��ن 
و18   24 ع�����ي�����اري  ال�����ذه�����ب 
محات  من  ال�سراء  لغايات 
و  40ر43  ع����ن����د  ال���������س����اغ����ة 

التوالي. على  دينار  60ر32 
ل�)بترا(،  ت�سريح  في  وا�سار 
اإلى اإن �سعر الليرة الر�سادي 
 257 ب���ل���غ  غ����رام����ات   7 وزن 
الليرة  �سعر  بلغ  فيما  دينارا، 
غ��رام��ات   8 وزن  الإن��ج��ل��ي��زي 

دينارا.  293
ال���ع���ر����س  اأن  ل��������ى  اإ ول�����ف�����ت 
وال������ط������ل������ب ع�����ل�����ى ال�����ذه�����ب 

ب���ال�������س���وق ال��م��ح��ل��ي��ة ب��ح��ال��ة 
��������س�������ع�������ف، وخ����������ال����������ف ك����ل 
ت�سير  ك��ان��ت  ال��ت��ي  التوقعات 
خ��ال  ال��ن�����س��اط  تح�سن  ال��ى 
ال�سهر  م��ن  الواخ���ر  الع�سر 
الموا�سم  كل  كعادة  الف�سيل 

الما�سية.
���س��ع��ر  اأن  اإل����ى  ع���ان  واأ����س���ار 
ال�����م�����ع�����دن الأ�������س������ف������ر ب���ل���غ 
ب���ال�������س���وق ال���ع���ال���م���ي���ة ح��ت��ى 
ب��ع��د ظ��ه��ر ال���ي���وم ال��خ��م��ي�����س 
لاأون�سة  دولرا   1793 عند 

الواحدة.

عمان - الراأي

ارت���ف���ع ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ال��ع��ام 
لأ���س��ع��ار الأ���س��ه��م لإغ����اق اأم�����س 
ب��ارت��ف��اع  ن��ق��ط��ة،   1821.31 اإل����ى 

ن�سبته %0.56.
الإجمالي،  ال��ت��داول  حجم  وبلغ 
الأ�سهم  وع��دد  دينار  مليون   6.5
���س��ه��م،  م��ل��ي��ون  ال���م���ت���داول���ة 6.0 

نفذت من خال 3،161 عقداً.
وب����م����ق����ارن����ة اأ�����س����ع����ار الإغ��������اق 
اأم�س،  ليوم  المتداولة  لل�سركات 
وال��ب��ال��غ ع���دده���ا 90 ���س��رك��ة مع 
اإغاقاتها ال�سابقة، فقد اأظهرت 
37 ���س��رك��ة ارت���ف���اع���اً ف���ي اأ���س��ع��ار 
اأظ��ه��رت  ���س��رك��ة  اأ���س��ه��م��ه��ا، و 26 

انخفا�ساً في اأ�سعار اأ�سهمها.
اأما على م�ستوى القطاعي، فقد 
ارت���ف���ع ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ق��ط��اع 
الخدمات بن�سبة 0.95%، وارتفع 
المالي  ق��ط��اع  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال��رق��م 
ال��رق��م  وارت���ف���ع   ،%0.37 بن�سبة 
بن�سبة  ال�سناعة  قطاع  القيا�سي 

.%0.11
اأما بالن�سبة للقطاعات الفرعية، 
ف���ق���د ارت����ف����ع ال����رق����م ال��ق��ي��ا���س��ي 
ل����ق����ط����اع ال����ت����ب����غ وال�������س���ج���ائ���ر، 
ال���������س����ن����اع����ات ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة، 
الخدمات  ال�سحية،  ال��خ��دم��ات 
ال�����ت�����ج�����اري�����ة، ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
الطاقة  العقارات،  والإت�����س��الت، 
وال�سناعات  الأدوي����ة  والمنافع، 
الهند�سية  ال�سناعات  الطبية، 
والن�������������س������ائ������ي������ة، ال�����خ�����دم�����ات 
الخدمات  ال��ب��ن��وك،  التعليمية، 
ال��م��ال��ي��ة ال��م��ت��ن��وع��ة، ال��ت��اأم��ي��ن، 
 ،%4.27 وال�������س���ي���اح���ة  ال���ف���ن���ادق 
 ،%1.54  ،%1.85  ،%1.88  ،%1.94
 ،%0.67  ،%1.07  ،%1.13  ،%1.24
 ،%0.11  ،%0.16  ،%0.31  ،%0.48
حين  ف��ي  ال��ت��وال��ي.  على   %0.06
القيا�سي لقطاع  الرقم  انخف�س 
ال��ن��ق��ل، ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة، 
ال�������س���ن���اع���ات ال����س���ت���خ���راج���ي���ة 
 ،%0.41  ،%0.69 وال��ت��ع��دي��ن��ي��ة 

0.15% على التوالي.

الأكثر ارتفاعا
الخم�س  ل��ل�����س��رك��ات  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
الأكثر ارتفاعاً في اأ�سعار اأ�سهمها 
ال�سناعي  ال�سليل  مجمع  فهي 
البتراء   ،%4.92 بن�سبة  العقاري 
حديد   ،%4.90 بن�سبة  للتعليم 
الت��ح��اد   ،%4.88 بن�سبة  الأردن 
لتطوير الرا�سي بن�سبة %4.70، 
وال��ح��ي��اة ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة 

بن�سبة )%4.70(.

الأكثر انخفا�صا
اأم����ا ال�����س��رك��ات ال��خ��م�����س الأك��ث��ر 
اأ�سهمها  اأ���س��ع��ار  ف���ي  ان��خ��ف��ا���س��اً 
جنرال– ���س��و���س��ي��ت��ه  ب��ن��ك  ف��ه��ي 
مجموعة   ،%4.88 بن�سبة  الأردن 
ال���ع�������س���ر ل���ا����س���ت���ث���م���ار ب��ن�����س��ب��ة 
لا�ستثمارات  ال��ك��ف��اءة   ،%4.86
بن�سبة  والق��ت�����س��ادي��ة  ال��م��ال��ي��ة 
والإم���ارات  الأردن  اأب��ع��اد   ،%4.76
بن�سبة  ال���ت���ج���اري  ل��ا���س��ت��ث��م��ار 
ل�����س��ن��اع��ة  وال���ع���رب���ي���ة   ،%4.76

اللمنيوم/ارال بن�سبة %4.55.
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حصيلة يومية قياسية قاربت 4 آالف وفاة
تحذير من موجات كورونا جديدة في الهند

»الوطني الفل�شطيني« يخ�طب برلم�ن�ت الع�لم ب�ش�أن جريمة التطهير العرقي

أهالي الشيخ جّراح يرفضون أي صفقة مع المستوطنين

ويرى الخبراء اأن الأ�سواأ اآت في البلد البالغ عدد �سكانه 1,3 مليار 
عدة  بعد  اإل  ت�سجل  ل  قــد  الإ�ــســابــات  ذروة  بــاأن  مــحــذريــن  ن�سمة, 

�سابيع. اأ
واعــتــبــر كــبــيــر الــمــ�ــســتــ�ــســاريــن الــعــلــمــيــيــن لــلــحــكــومــة الــهــنــديــة ك. 
اإلى  نظرا  حتمية  ثالثة  »موجة  اأن  الأربعاء  م�ساء  راغافان  فيجاي 

حاليا. الإ�سابات  من  المرتفعة«  الم�ستويات 
وقت  اأي  في  تماما  نعرف  »ل  �سحافي  موؤتمر  خــال  اأ�ساف  لكنه 
ن�ستعد لموجات جديدة«. اأن  الثالثة. علينا  الموجة  �ستح�سل هذه 

اإعــان  عن  تمتنع  مــودي  ناريندرا  الــوزراء  رئي�س  حكومة  اأن  غير 
اإغاق عام. وفي مواجهة تاأزم الو�سع ال�سحي, قررت عدة مناطق 
بــيــنــهــا الــعــا�ــســمــة نــيــودلــهــي ووليـــتـــا بــيــهــار ومــاهــارا�ــســتــرا, فــر�ــس 

�سكانها. على  الحجر 
الإ�سابات,  حــادة في عدد  زيــادات  اإلــى  اأي�سا  اأخــرى  وليــات  وت�سير 
اأعلن رئي�س  التي  الغربي وكارناتاكا وكذلك كيرال  البنغال  وبينها 

اأ�سبوع. لمدة  ام�س حجرا  بينارايي فيجايان  وزرائها 
وتــواجــه الــحــكــومــة الــمــركــزيــة انــتــقــادات مــتــزايــدة وحــتــى �سكاوى 
الو�سع  ظــل  فــي  ال�سحية,  لــاأزمــة  اإدارتــهــا  ب�سبب  المحاكم  اأمــام 
و�سوء  مرافقه  تداعي  من  يعاني  الذي  ال�سحي  للنظام  الماأ�ساوي 

التمويل.

الم�ست�سفيات  تعجز  اأ�سا�سية,  طبية  ومواد  الأك�سجين  انقطاع  ومع 
الذين  الم�سابين  مــن  المزيد  ا�ستقبال  عــن  بالمر�سى  المكتظة 
فيلفظ  التنف�س  في  حاد  �سيق  من  يعانون  وهم  اأمامها  يتكد�سون 

اأبوابها. عند  الأخيرة  اأنفا�سه  بع�سهم 
قــرب  م�ست�سفى  فــي  الــخــمــيــ�ــس  الأربـــعـــاء  لــيــل  �سخ�سا   11 وتــوفــي 
هبوط  ب�سبب  الهند  جنوب  فــي  �سابقا(  )مــادرا�ــس  �سيناي  مدينة 
اأوف  تايمز  اأفادت �سحيفة  الأك�سجين, على ما  اأنابيب  ال�سغط في 

ام�س. اإينديا 
قرب  غــورغــاون  في  اأرتيمي�س  لم�ست�سفى  العامة  المديرة  وكتبت 
المر�سى  ا�ستقبال  »علق  تغريدة  في  �ساكرافارتي  ديفلينا  نيودلهي 

الأك�سجين. انقطاع  ب�سبب  لمدة غير محددة« 
الأك�سجين  من  طن   700 اإلى  بحاجة  اأنها  نيودلهي  حكومة  اأعلنت 
الأربعاء  تبلغت  العليا  المحكمة  اأن  غير  لم�ست�سفياتها,  اليوم  في 

اأنه �سيتم ن�سر ما ل يتعدى 585 طنا.
بــتــهــمــة ازدراء  واأمـــــام الــتــهــديــد بــمــقــا�ــســاة الــحــكــومــة الــمــركــزيــة 
 415 على  تقت�سر  نيودلهي  حــاجــات  اإن  محاموها  قــال  المحكمة, 

طنا.
واأمـــهـــلـــت الــمــحــكــمــة الــحــكــومــة لــعــر�ــس خــطــة لإر�ـــســـال اإمـــــدادات 
ال�سيا�سيين  نــيــودلــهــي  فــي  الــعــلــيــا  الــمــحــكــمــة  واتــهــمــت  اإ�ــســافــيــة. 

عاجية«. اأبراج  في  »يعي�سون  بانهم  الحكوميين  والموظفين 
اأوتـــار  بــوليــة  ابـــاد  اهلل  فــي  العليا  المحكمة  اعــتــبــرت  جهتها,  مــن 
اإجرامي  النا�س يموتون هو »عمل  العدد من  اأن ترك هذا  برادي�س 

اإلى الإبادة«. يرقى 
كبرى  هــنــديــة  ومـــدن  وبــنــغــالــور  كــالــكــوتــا  فــي  م�ست�سفيات  وتــفــيــد 

اأخرى عن نق�س خطير في المواد والإمدادات.
اأعــلــن الــبــنــك الــمــركــزي الأربـــعـــاء ر�ــســد  واإزاء تــ�ــســاعــد الــغــ�ــســب, 
لمنتجي  تمنح  مــيــ�ــّســرة  بــ�ــســروط  الــقــرو�ــس  مــن  دولر  مــلــيــار   6,7

للم�ست�سفيات. وكذلك  والأدوية  واللقاحات  الأك�سجين 
وتـــوافـــدت فــي الأيـــــام الــعــ�ــســرة الأخـــيـــرة اإلــــى الــهــنــد �ــســحــنــات من 
الوليات  من  �سيما  ول  الخارج  من  الطارئة  الطبية  الم�ساعدات 
واأجــهــزة  اأك�سجين  مــولــدات  ت�سم  ــــا,  واأوروب وبريطانيا  المتحدة 

. تنف�س
اإلى  �ستحتاج  الهند  بــاأن  الإثنين  حــذر  الحكومة  في  م�سوؤول  لكن 
المزيد من الأك�سجين مع توقع تزايد عدد المر�سى اإلى اأن ي�ستقر 

اإر�سال م�ساعدات. اإلى موا�سلة  الدولية  الأ�سرة  داعيا  الو�سع, 
وقال الم�سوؤول طالبا عدم ك�سف ا�سمه »لم يكن لدينا ولي�س لدينا 
المزيد  لدينا  كان  »لو  الأك�سجين« م�سيفا  يكفي من  الآن ما  حتى 

الأرواح«. المزيد من  اأنقذنا  الأك�سجين, لكنا  من 

القد�س المحتلة - الوك�الت

اأهــال من حّي ال�سيخ جــّراح في القد�س المحتّلة, رّدهــم للمحكمة  قــّدم 
مع  �سفقة  لأّي  رف�سهم  موؤّكدين  الخمي�س,  ام�س  الإ�سرائيلّية,  الُعليا 
ا�ستدعاء  المحكمة  قــررت  فيما  منازلهم,  اإخــاء  ب�ساأن  الم�ستوطنين, 
العائات والم�ستوطنين, للمثول في جل�سٍة �سُتعقد يوم الإثنين الُمقبل.
الحّي, حتى  اأهالي  الما�سي,  الأحــد  اأمهلت  قد  العليا,  المحكمة  وكانت 
ل اإلى اتفاق مع الم�ستوطنين حول منازلهم قبل اإخائها,  اليوم؛ للتو�سّ

لكّن الجواب كان عند الأهالي مح�سوًما, وهو تم�ّسكهم بمنازلهم.
وجــــاء رّد اأهـــالـــي الـــحـــّي, بــعــد �ــســاعــات مـــن دعـــــوِة التـــحـــاد الأوروبــــــي, 
اإ�سرائيل, اإلى التخلي عن قرارها بناء م�ستوطنات جديدة في الأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة, ُمحّذًرا من تداعيات اإجراءات �سلطات الحتال 
القد�س  فــي  الفل�سطينيين  وتهجير  المباني  وهــدم  ب�سرقة  المتمثلة 
المحتلة, وم�سّددا في الوقت ذاته على اأن التحاد لن يعترف بالتغييرات 

التي �سُتجرى على حدود عام 1967, وب�سمنها القد�س, دون اّتفاق.
وبح�سب الّتفا�سيل المتوّفرة, فاإّن الرف�س القاِطع من ِقبل الأهالي, جاء 
اأ�سا�ًسا لأّن التفاق الذي عر�سه م�ستوطنون, ين�ّس على اعتراف الأهالي 
بملكية الم�ستوطنين لاأر�س, واعتبار الأهالي »م�ستاأجرين محمّيين«.

و�سنت قـــوات الحــتــال الإ�ــســرائــيــلــي, حملة مــداهــمــات واعــتــقــالت في 
على  والعتداء  القمع  وا�سلت  فيما  الغربية,  بال�سفة  مختلفة  مناطق 
عائات  اإخـــاء  لمخطط  ت�سديا  جـــراح  ال�سيخ  حــي  فــي  المعت�سمين 

فل�سطينية وت�سليم عقاراتها ومنازلها للم�ستوطنين.
واأفاد مكتب اإعام الأ�سرى باأن قوات الحتال اعتقلت ام�س 11 مواطنا 
بال�سفة  مختلفة  بمناطق  ومــداهــمــات  اقــتــحــامــات  خـــال  فل�سطينيا 

والقد�س المحتلتين.
جــراح,  ال�سيخ  فــي  العت�سام  قمع  الحــتــال  قــوات  توا�سل  اأيـــام,  ومنذ 
ال�سكان  على  واعتدت  بــالإخــاء,  المهدد  الكرد  عائلة  منزل  واقتحمت 

المتواجدين فيه, كما اأطلقت قنبلة غاز م�سيل للدموع داخله.
ووفقا للهال الأحمر بالقد�س, �سجلت 22 اإ�سابة جراء اعتداءات قوات 
الحتال على المعت�سمين في حي ال�سيخ جراح, حيث تم نقل اإ�سابتين 
للم�ست�سفى, وباقي الإ�سابات تم عاجهم ميدانيا, جراء الختناق من 

الغاز وال�سرب المبرح.
الإ�سابات  ح�سيلة  ارتفاع  الفل�سطيني  الأحمر  الهال  جمعية  واأكــدت 
المحتجين  بتفريق  الما�سية  الليلة  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  قيام  خال 
اإلى  المحتلة  ال�سرقية  القد�س  ال�سيخ جراح في  الفل�سطينيين في حي 

22 اإ�سابة.
الليلة  �سخ�سا   11 اعــتــقــال  جهتها  مــن  الإ�ــســرائــيــلــيــة  ال�سرطة  واأكــــدت 
فل�سطينيون  يــقــودهــا  الــتــي  الــحــي  فــي  الحــتــجــاجــات  خـــال  الما�سية 

محتجون على الأمر باإخاء منازلهم ل�سالح جمعية ا�ستيطانية.
العالم  بــرلــمــانــات  الفل�سطيني,  الــوطــنــي  المجل�س  خــاطــب  جهته  مــن 
�سلطات  ترتكبها  الــتــي  الــعــرقــي  التطهير  جــريــمــة  بــ�ــســاأن  واتــحــاداتــهــا 
الحتال الإ�سرائيلي في حي ال�سيخ جراح في مدينة القد�س المحتلة.

بــعــث بها  ر�ــســائــل  الــزعــنــون فــي  الــوطــنــي �سليم  وذّكــــر رئــيــ�ــس المجل�س 
وفــي مقدمتها  امــ�ــس  العالمية,  والتـــحـــادات  الــبــرلــمــانــات  روؤ�ــســاء  اإلـــى 
واإدانة  والأخاقية,  القانونية  بم�سوؤوليتها  الدولي,  البرلماني  التحاد 
المجرمين ووقف جريمتهم بالتطهير العرقي للمقد�سيين وترحيلهم 

ق�سرا من منازلهم في ال�سيخ جراح.
واأو�سح اأن خطر التهجير الق�سري في هذه المرحلة, ي�ستهدف 28 منزل 

يقطنها 500 ن�سمة من عائات: الجاعوني, الكرد, القا�سم, وا�سكافي في 
حي ال�سيخ جراح في مدينة القد�س المحتلة, والهدف اإقامة 200 وحدة 

ا�ستيطانية مكانها في �سياق التهويد للمدينة المقد�سة.
اأقــيــمــت بــ�ــســكــل قــانــونــي لاجئين  اأن تــلــك الــمــنــازل  وبـــّيـــن الــمــجــلــ�ــس 
فل�سطينيين هجروا ق�سرا من منازلهم عام 1948, وذلك بموجب اتفاقية 

عقدت عام 1956, اأي قبل احتال اإ�سرائيل للقد�س ال�سرقية عام 1967.
عــرقــي,  تطهير  بــجــريــمــة  الآن  يــجــري  مــا  المجل�س  ر�ــســائــل  وو�ــســفــْت 
ت�ستهدف تهجير ال�سكان المدنيين الفل�سطينيين من مناطق جغرافية 
محددة و"تطهيرها« منهم, باأ�ساليب عنيفة واإرهابية وق�سرية, مخالفة 
لتفاقيات جنيف ذات ال�سلة, وهي كذلك جريمة �سد الإن�سانية وجريمة 

حرب بموجب مبادئ واأحكام المحكمة الجنائية الدولية.
العدالة  الفل�سطيني ي�سعى لتحقيق  ال�سعب  اأّن  المجل�س  واأكدت ر�سائل 
وماحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم, لذلك ل بّد للبرلمانات اأن تقف 

اإلى جانب الحق والقانون الدولي, وتعلن موقفها, وتبذل جهودها لردع 
الأ�سا�سي  النظام  عليها  ن�س  التي  الإجـــراءات  اتخاذ  و�سمان  المجرم, 

للمحكمة الجنائية الدولية لإن�ساف ال�سحايا ومعاقبة المجرمين.
من جانبها دانت جامعة الدول العربية جريمة تهجير عائات منطقة 
ال�سيخ جراح في مدينة القد�س المحتلة لإحال الم�ستوطنين مكانهم, 
التهجير  لمنع  اإ�ــســرائــيــل؛  على  ال�سغط  اإلــى  الــدولــي  المجتمع  داعــيــة 

الق�سري ل�سكان الحي.
وطالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذه الإجراء 

الذي ير�سخ نظاماً للف�سل العن�سري في الأرا�سي المحتلة.
اأن  ام�س  اأبوالغيط,  اأحمد  العربية,  الــدول  لجامعة  العام  الأمين  واأكــد 
جريمة  ُيمثل  ال�سرقية  بالقد�س  جــراح  ال�سيخ  حي  من  ال�سكان  تهجير 
القد�س  لتهويد  م�ستمر  مخطط  اإطـــار  فــي  ويــجــري  الأركــــان,  مكتملة 

ال�سرقية, لتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفل�سطيني.

القد�س المحتلة - اأ ف ب

يتعين على زعيم المعار�سة الإ�سرائيلي يائير لبيد اأن يتحرك 
�سعبة  مهمة  وهي  المخ�سرم.  نتانياهو«  »حقبة  لإنهاء  بدّقة 
المتطرف  اليمين  ت�سمل  قــد  تحالفات  بــنــاء  اإلـــى  �سُت�سطره 
وحتى نواًبا من العرب الذين لم ي�سبق اأن �ساركوا في حكومة 

اإ�سرائيلية.
بعد ف�سل رئي�س الوزراء بنيامين نتانياهو في ت�سكيل الحكومة 
فـــي الـــوقـــت الــمــحــدد عــلــى الـــرغـــم مـــن تــ�ــســدر حـــزبـــه نــتــائــج 
الإ�سرائيلي  الرئي�س  منح  اآذار,  فــي  الت�سريعية  النــتــخــابــات 
روؤوفين ريفلين الأربعاء مناف�سه لبيد 28 يوًما ليحاول بدوره.
م�ستقبل(  عتيد )هناك  ي�س  رئي�س حزب  على  ذلك,  ولتحقيق 
الو�سطي اأن يح�سل على تاأييد ما ل يقل عن 61 نائًبا من اأ�سل 
الكني�ست )البرلمان(, وربما يتعين عليه كذلك  في  نائباً   120
اأن ي�سحي بطموحاته لأن يتولى رئا�سة الحكومة على المدى 

الق�سير على الأقل.
اأقل من  اآذار وهي الرابعة غير الحا�سمة في  انتجت انتخابات 

عامين, كني�ست ممزقة ي�سعب تحقيق غالبية م�ستقرة فيها.
ميرت�س  حــزب  دعــم  على  الأرجــــح  على  لبيد  يعتمد  اأن  يمكن 
وكذلك  الو�سطي  غانت�س  بيني  وحــزب  العمل  وحــزب  الي�ساري 
الموجود في  نتانياهو  اإزاحــة  حزبين يمينيين م�سممين على 

ال�سلطة منذ 12 عاًما.
اإذ ي�سم حزب »تكفا حدا�سا« )الأمل الجديد( بزعامة جدعون 
�ساعر من�سقين عن حزب ليكود اليميني, في حين يوؤيد حزب 
القومي  اليميني  ليبرمان  اأفيغدور  بزعامة  بيتنا«  »ي�سرائيل 

عدد كبير من المهاجرين من التحاد ال�سوفياتي ال�سابق.
بف�سل  لبيد  يح�سل  اأن  يمكن  ان�سقاقات,  تح�سل  لم  حال  في 
تاأييد هذين الحزبين على 51 من 61 مقعًدا يحتاجها لتحقيق 
الليكود  لــم يتمكن حـــزب  الأغــلــبــيــة. فــي الأ�ــســابــيــع الأخـــيـــرة, 
بزعامة بنيامين نتانياهو وحزبان يهوديان مت�سددان وتحالف 
ال�سهيونية الدينية اليميني المتطرف من جمع اأكثر من 52 

مقعًدا, وكان من الموؤكد اأن لبيد �سيرف�س التحالف معها.
اإلى ائتاف نتانياهو كل من حزب جدعون  ورف�س الن�سمام 
�ساعر"الأمل الجديد« وحزب يمينا اليميني المتطرف بزعامة 

نفتالي بينيت.
حزب  مــع  يتحالف  اأن  لبيد  على  الأغلبية  على  يح�سل  ولكي 
»غير  دوًرا  حــالــًيــا  يـــوؤدي  الـــذي  بينيت  نفتالي  بــزعــامــة  يمينا 
بع�س  مع  التحالف  عليه  يتعين  كما  نــواب.   7 ويمثله  منحاز« 
 10 ت�سغل  مختلفة  لأحــزاب  ينتمون  الذين  العرب  الم�سرعين 
مقاعد من بينها الحركة الإ�سامية الجنوبية بزعامة من�سور 

عبا�س )4 مقاعد(.
يتطلب  ال�سلطة  مقاليد  لبيد  تولي  اأن  على  عام  اإجماع  هناك 
الأولــى  الجولة  الــوزراء في  بينيت رئا�سة  اأن يعر�س على  منه 

من عملية تناوبية كجزء من �سفقة ائتافية.
حليف  بينيت,  اإلــى  العر�س  هــذا  مثل  بالفعل  لبيد  قــدم  وقــد 

نتانياهو ال�سابق قبل اأن تنهار عاقتهما.
القد�س  في  العبرية  الجامعة  في  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  قال 
غايل تال�سير »اإن الخيار الوحيد الذي يبدو قابًا للتطبيق هو 
حكومة تجمع بين لبيد وبينيت يتولى فيها بينيت اأوًل من�سب 

رئي�س الوزراء«.

عرثات اأم�م م�شعى لبيد لت�شكيل 
حكومة اإ�شرائيلية حتظى ب�الأغلبية

هنود ينتظرون الح�شول على لق�ح كورون� )ا ف ب(

نيودلهي - اأ ف ب

اأعلنت الهند ام�س ت�شجيل اأعلى ح�شيلة يومية حتى االآن 
جراء كوفيد-19 ق�ربت اأربعة اآالف وف�ة و412 األف 
اإ�ش�بة جديدة، فيم� حذرت ال�شلط�ت من »موج�ت جديدة« 
�شتواجهه� البالد.

وبح�شب بي�ن�ت وزارة ال�شحة، �شجلت 3980 وف�ة 
و412،262 اإ�ش�بة خالل 24 �ش�عة، م� يرفع الح�شيلة 
االإجم�لية في الهند اإلى 230،168 وف�ة و21،1 مليون اإ�ش�بة 
منذ بدء تف�شي الوب�ء، غير اأن بع�س الخبراء يعتبرون هذه 
االأرق�م اأدنى بكثير من االأعداد الحقيقية.

وج�ءت هذه الح�شيلة القي��شية الجديدة بعد اأي�م �شجلت 
الهند خالله� تراجع� في االإ�ش�ب�ت، م� اأث�ر االأمل في انح�ش�ر 
الموجة التي ت�شرب البالد منذ نه�ية اآذار.

فبعد ت�شجيل حد اأق�شى بلغ 402 األف اإ�ش�بة يومية 
الجمعة، تراجعت الح�شيلة ب�شكل طفيف اإلى 357 األف 
اإ�ش�بة، قبل اأن تع�ود االرتف�ع الثالث�ء.

وا�شنطن - اأ ف ب

رغم قرار مجل�س الإ�سراف على في�سبوك اإبقاء منع دونالد 
ترمب من ا�ستخدام ح�سابه, اأراد الرئي�س الأميركي ال�سابق 
اإظهار نفوذه على الجمهوريين عبر مهاجمة برلمانية تعد 
من المنتقدين القائل له داخل الحزب, في �سل�سلة بيانات 
تقديم  بــدون  انتخابي  تــزويــر  بح�سول  اتهاماته  فيها  كــرر 

اأدلة.
رغم هزيمته اأمام جو بايدن في 2020 وتعر�سه لجراء عزل 
ثان بعد الهجوم الدموي الذي �سنه اأن�ساره على الكابيتول, 
لدى  كبرى  ب�سعبية  يحظى  الأميركي  الملياردير  يــزال  ل 

قاعدته الناخبة من الجمهوريين, وهو يعلم ذلك جيدا.
وبعدما حرم من ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي منذ 
اإ�سدار  الــى  ال�سابق  الرئي�س  عمد  الكابيتول,  على  الهجوم 
البرلمانيين  مــن  تــعــد  الــتــي  ت�سيني,  لــيــز  ليهاجم  بــيــانــات 
القائل في الحزب الجمهوري الذين �سوتوا ل�سالح اتهامه 

في مجل�س ال�سيوخ بتهمة »التحري�س على التمرد«.
اإق�سائها  الى  العقارات  قطب  دعا  �سابق,  كرئي�س  ثقله  بكل 
مجل�س  فــي  للجمهوريين  ثــالــثــة  كــمــ�ــســوؤولــة  من�سبها  عــن 
لترمب  الموالية  ال�سابة  النائبة  محلها  تحل  لكي  الــنــواب 
اإيليز �ستيفانيك. وكتب ترمب »ليز ت�سيني حمقاء من دعاة 
للحزب  الهرمي  بالت�سل�سل  عــاقــة  اأي  لها  ولي�س  الــحــرب 

الجمهوري«.
لم يعترف الجمهوري ب�سكل وا�سح بهزيمته في النتخابات 
الرئا�سية في 3 ت�سرين الثاني 2020 في مواجهة جو بايدن.

الحديث  و�ــســال  الق�سائية,  لطعونه  المتكرر  الف�سل  رغــم 
على �سبكات التوا�سل الجتماعي عن تزوير انتخابي كثيف 
و�سول حتى 6 كانون الثاني حين �سادق الكونغر�س على فوز 

مناف�سه الديموقراطي.
بع�س  قــام  األــيــه  وبعدما تجمعوا لا�ستماع  الــيــوم  ذلــك  فــي 

اأن�ساره باطاق الهجوم على الكابيتول.
تــحــركــت و�ـــســـائـــل الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي �ــســريــعــا وعــلــقــت 
ان  في�سبوك  على  الإ�ــســراف  مجل�س  اعتبر  كما  ح�ساباته. 
الرئي�س ال�سابق وعبر ما ن�سره من تعليقات في ال�ساد�س من 
كانون الثاني, يوم الهجوم على مبنى الكابيتول, »اأوجد بيئة 

مخاطر النزلق نحو العنف جدية فيها«.
العمر 36 عاما, �سوتت  البالغة من  اإيليز �ستيفانيك  وكانت 
فوز  على  الم�سادقة  �سد  الكونغر�س  فــي  نف�سه  الــيــوم  فــي 

بايدن في عدة وليات اأ�سا�سية.
في ختام محاكمة بهدف عزله في �سباط في الكونغر�س, براأ 

مجل�س ال�سيوخ اأخيرا ترمب.
وقال قطب العقارات اإن ليز ت�سيني »توا�سل« التاأكيد »بغباء 
الأدلــة  ان  حين  »فــي  م�سيفا  انتخابي«  تزوير  ح�سول  عــدم 

تثبت العك�س«.
اأن يجري  اإعــان ترمب دعمه لمناف�سته فيما يمكن  وياأتي 
من�سبها  في  الثالثة  الم�سوؤولة  اإبقاء  حول  داخلي  ت�سويت 
اعــتــبــارا مــن الأ�ــســبــوع الــمــقــبــل, حــيــن يــعــود الــبــرلــمــانــيــون 

الجمهوريون الذين هم في عطلة, الى وا�سنطن.
وكان زعيما الجمهوريين في مجل�س النواب كيفين ماكارثي 
وهو الم�سوؤول الأول, و�ستيف �سكاليز الم�سوؤول الثاني اأعلنا 
الكتلة  بــدعــم  تحظى  تعد  لــم  ت�سيني  ليز  اأن  الأ�ــســبــوع  هــذا 

البرلمانية.

ترمب ير�شخ نفوذه
على اجلمهوريني

استشهاد فتى فلسطيني برصاص الجيش اإلسرائيلي
رام اهلل - اأ ف ب

ا�ست�سهد فتى فل�سطيني بر�سا�س الجي�س الإ�سرائيلي اول ام�س في 
ما  الغربية, وفق  ال�سفة  نابل�س في  القريبة من مدينة  اودل  قرية 

اأعلنت وزارة ال�سحة الفل�سطينية وم�سادر محلية في القرية.
الفتى  »ا�ست�سهاد  اإلــى  بيان  في  الفل�سطينية  ال�سحة  وزارة  واأ�ــســارت 
بلدة  في  الحي  الحــتــال  بر�سا�س  عاما(   16( عــودة  يو�سف  �سعيد 

اودل«.

و�سرح ع�سو في المجل�س القروي في اودل »لم تُكن هناك مواجهات 
ب�سكل  ال�سّبان  باّتجاه  النار  اأطلق  الإ�سرائيلي  والجي�س  القرية,  في 

مفاجئ«.
الإفطار مبا�سرًة, كان  »بعد  الجبار  المجل�س ه�سام عبد  وقال ع�سو 
وكــانــت هناك  الــرئــيــ�ــس,  الــقــريــة  ُيغلق مــدخــل  الإ�ــســرائــيــلــي  الجي�س 
مجموعة من ال�سّبان قريبة من الحاجز, واأطلق الجي�س النار عليهم 
في  اآخــر  �ساب  واإ�ــســابــة  �سعيد  ا�ست�سهاد  اإلــى  اأّدى  مــا  مفاجئ  ب�سكل 

الظهر«.
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شح المياه في األردن يهدد الزراعة

الوباء دفع 230 مليون هندي
إلى دائرة الفقر

غور �لحديثة - �لأردن - �أ ف ب

اأحمد داود الى الأر���ض الزراعية التي جاء  ي�سير 
ي��ت��ف��ق��د م��ح�����س��ول��ه��ا م���ن ال��ط��م��اط��م، وق���د م��ات��ت 
قائال  ال��م��ي��اه،  �سح  ب�سبب  ن�سوجها  قبل  الثمار 
»اأنظروا كيف ماتت من �سدة العط�ض، خ�سرنا كل 

�سيء تقريبا هذا المو�سم«.
في بلد يعد من اأفقر دول في العالم بالمياه، يقف 
داود في اأر�ض م�سّققة مع بقع بي�ساء في ترابها. 
الباك�ستاني )25 عاما( المولود  وي�سيف المزارع 
»لو  العربية بطالقة،  يتحدث  وال��ذي  الأردن  في 
ك��ان��ت ه��ن��اك م��ي��اه ل��ك��ان��ت ه���ذه ال��ط��م��اط��م بهذا 

الحجم«، فاتحا قب�سة يده.
الجينز  �سروال من  ارت��دى  ال��ذي  ال�ساب  وي��روي 
للوقاية  قما�ض  بقطعة  راأ�سه  ولف  اأزرق  وقمي�سا 
 1976 ع��ام  وال���داه  و�سل  كيف  ال�سم�ض  اأ�سعة  من 
 3200 ي�سم  مجتمع  من  ج��زء  وهما  الأردن،  ال��ى 
ب��اك�����س��ت��ان��ي ب�����داأوا ب��الن��ت��ق��ال اإل����ى ال��م��م��ل��ك��ة منذ 
ال�ستينات في طريق العودة من اأداء فري�سة الحج 

اإلى مكة.
وي�����س��ت��اأج��ر اأح��م��د اأر���س��ه ال��م��م��ت��دة ع��ل��ى م�ساحة 
مالكيها  م��ن  ه��ك��ت��ارات(  )خم�سة  دون��م��ا  خم�سين 
الأردنيين في غور الحديثة جنوب البحر الميت 
ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 80 ك��ل��م ج��ن��وب غ���رب ع��م��ان، في 
لكن  وال��ف��واك��ه.  الخ�سار  ب��م��زارع  غنية  منطقة 

الجفاف هذا العام بالء حقيقي.
المياه،  نق�ض  م�سكلة  من  نعاني  عام  »كل  ويقول 
لكن هذا العام الأمور اأ�سواأ، تاأتي المياه مرتين اأو 
ثالث في الأ�سبوع وتكون �سعيفة جدا فال نتمكن 

من �سقي مزروعاتنا اأو ملء خزاناتنا«.
من  الحديثة  غور  في  المزارعين  جميع  ويعاني 
ب�سبب  المنطقة  في  تجاويف  وتت�سكل  الم�سكلة. 
الجفاف، وتظهر حفر، وتنهار التربة تحت اأقدام 
�سعف  ب�سبب  يدويا  اأر�سهم  يحرثون  مزارعين 

التربة.
ابراهيم دغيمات )43  في مزرعة مجاورة، جل�ض 
عاما( في �سيارة بيكب اأب زرقاء ليحمي نف�سه من 
اأ�سعة ال�سم�ض وهو يراقب ثماني فتيات يح�سدن 

ثمار اللوبياء الخ�سراء.
وي���ق���ول دغ��ي��م��ات »اأر����س���ي م�����س��اح��ت��ه��ا 90 دون��م��ا 
مزروعة بالفلفل والطماطم والباذنجان والكو�سا 
وال���زه���رة وال��م��ل��ف��وف، ن��ح��و 60 دون���م���ا م��ن��ه��ا لم 
نق�ض  ب�سبب  تلفت  كلها  �سيء،  ب��اأي  منها  اأ�ستفد 

المياه والأمطار«.
األف دينار  وي�سيف »تقّدر خ�سارتي باأكثر من 30 
العمال،  اأج���ور  حتى  اأم��ل��ك  ول  دولر(،  األ��ف   43(

بينما الدولة لم تعو�سنا ب�سي«.
اأ�سعار  انخفا�ض  ال��ج��ف��اف  م�سكلة  ال��ى  وي�����س��اف 
بيع الخ�سراوات ب�سكل كبير مع تراجع �سادرات 

الأردن من الفاكهة والخ�سروات بن�سبة 20 بالمئة 
العام الما�سي ب�سبب اإغالق الحدود وتباطوؤ عدد 
العمالء كالفنادق اأو المطاعم التي تعاني ب�سبب 

القيود المفرو�سة جراء جائحة كوفيد-19.
ويوؤكد داود بح�سرة، وهو يرفع بيده جذعا مليئا 
مح�سول  »ه���ذا  نا�سجة  غير  خ�سراء  بطماطم 
كله  والإره����اق  والجهد  التعب  م��ن  اأ�سهر  خم�سة 
وحرقه  رفعه  علينا  �سيتعين  اأ�سبوعين،  بعد  راح. 

كي نعّد الأر�ض للمو�سم القادم«.
اأرب��ع��ة م��ن اإخ��وت��ه  ويعمل داود ف��ي ال��م��زرع��ة م��ع 
�سخ�سا  بثالثين  عددهم  يقدر  الذين  واأطفالهم 
المزرعة  ق��رب  بائ�سة  موؤقتة  بيوت  ف��ي  يقيمون 
يطلق عليها ا�سم »العرائ�ض«، وهي م�سنوعة من 
ببال�ستيك  وملّب�سة  حديدية،  اأو  خ�سبية  هياكل 

�سميك.
ويقول »هذه لي�ست م�سكلتي وحدي، الأمر نف�سه 
واأعمامي  اأخوالي  من  اأربعة  اأرا�سي  على  ينطبق 
كل واحد منهم زرع 50 دونما بالطماطم والب�سل 
وال�����س��م��ام، واأغ��ل��ب��ه��ا ت��ل��ف ب�����س��ب��ب ال��ح��ر ونق�ض 

المياه«.
ب��ال��ق��رب م��ن ه���ذه ال���م���زارع، ف��ق��د ال��ب��ح��ر الميت 
منذ  ال�سطحية  م�ساحته  ثلث  بالجفاف  المهّدد 
متر  ب��م��ع��دل  ينخف�ض  م��ي��اه��ه  وم�����س��ت��وى   ،1960

واحد �سنويا.
ولطالما عانى الأردن الذي ت�سّكل ال�سحراء %80 

من اأرا�سيه، من نق�ض في المياه.
والري عمر  المياه  وزارة  با�سم  المتحدث  ويوؤكد 
�سيكون  ال��م��ائ��ي  و�سعنا  ال��ح��ال��ي،  »ال��ع��ام  �سالمة 

حرجا و�سعبا«.
وبح�سب �سالمة، فاإن »ح�سة الفرد الواحد �سنويا 
عام  3400 متر مكعب  م��ن  ت��راج��ع��ت  ال��م��ي��اه  م��ن 
اأق��ل من 100 متر مكعب حاليا ب�سبب  اإل��ى   1946
المناخية  الأم��ط��ار وال��ت��غ��ي��ي��رات  ت��راج��ع ه��ط��ول 

والنمو ال�سكاني واأزمات اللجوء المتعاقبة«.
ال��ع��ام  ال��ت��ي هطلت  اأن »ك��م��ي��ة الأم���ط���ار  وي��و���س��ح 
بما  مكعب،  متر  مليار   4،5 حوالى  بلغت  الحالي 
هطلت  التي  الأم��ط��ار  م��ن  بالمئة   50 يتجاوز  ل 
الأم��ط��ار  م��ع��دل  م��ن  بالمئة  و60  الما�سي  ال��ع��ام 

ال�سنوي«.
وي��ت��اب��ع »ن��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، ان��خ��ف�����ض ت��خ��زي��ن مياه 
ال�����س��رب  ل��غ��اي��ات  المخ�س�سة  ال��ث��الث��ة  ال�����س��دود 
بنحو 80 مليون متر مكعب عما كانت عليه العام 

الما�سي«.
الأردن  يحتاجها  التي  المياه  »كميات  اأن  وي��وؤك��د 
مليار   1،3 نحو  تقدر  ال�ستخدامات  لكافة  �سنويا 
متر مكعب ولكن المتاح منها يتراوح بين 850 الى 

900 مليون متر مكعب«.
المياه  من  نق�سا  الأردن  �سيعاني  الإج��م��ال،  وفي 
الحالي  ال�سيف  ال�����س��رب  لأغ��را���ض  المخ�س�سة 
�سالمة  وي��دع��و  مكعب.  متر  مليون   40 ب��م��ق��دار 

ال�سكان اإلى »تر�سيد ا�ستهالكهم وعدم التبذير«.
اأ���س��د  ووف���ًق���ا ل��خ��ب��راء، ي��م��ر الأردن ب���واح���دة م��ن 
ياأت  الأ�سواأ لم  تاريخه، فيما  الجفاف في  حالت 
بعد. وقد ينخف�ض هطول الأمطار بمقدار الثلث 
اأن  المتوقع  من  بينما   ،2100 عام  بحلول  تقريًبا 

يرتفع متو�سط درجة الحرارة بنحو 4.5 درجة.
وم���ن اأج����ل م��واج��ه��ة ال��ن��ق�����ض ف��ي ال��م��ي��اه، طلب 
ال��م��ا���س��ي ت��زوي��ده  ال�����س��ه��ر  اإ���س��رائ��ي��ل  الأردن م��ن 
المياه.  اإ�سافية من  بثمانية ماليين متر مكعب 
مليون   55 على  اإ�سرائيل  م��ن  ع��ادة  يح�سل  وه��و 

متر مكعب من المياه �سنويا.
�ستزود  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  م�سدر  واأو���س��ح 
المملكة هذه ال�سنة »بثالثة ماليين متر مكعب« 

اإ�سافية.
بالن�سبة الى من�سق الم�ساريع البيئية في برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن �سامي طربيه، 
من ال�سروري »البحث عن حلول على الم�ستوى 
الإقليمي والدولي خ�سو�سا اأن الأردن بلد متاأثر 
اأكثر مما هو موؤثر في ق�سية التغير المناخي من 

حيث ن�سب انبعاثات غازات الدفيئة«.
التمويل  ف��ي  الأردن  ح�سة  زي���ادة  اأهمية  وي��وؤك��د 
لمواجهة تبعات التغير المناخي، واإن�ساء »اأحوا�ض 
مائية م�ستركة مع دول الجوار، والتعاون اإقليميا 
الأ�سا�ض  لتكون  مناخية  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  في 
في تفعيل نظام اإنذار مبكر للمخاطر المناخية«.

بومباي - �أ ف ب

خ��ل�����س��ت درا�����س����ة ج����دي����دة اأع���دت���ه���ا ج��ام��ع��ة 
اأن وب���اء ك��وف��ي��د-19 دف���ع بنحو  ال���ى  ه��ن��دي��ة 
230 م��ل��ي��ون ه��ن��دي ال���ى دائ����رة ال��ف��ق��ر ال��ع��ام 
في  وال�سبان،  الن�ساء  من  غالبيتهم  الما�سي 
حين تهدد الموجة الثانية الحالية لفيرو�ض 

الو�سع. كورونا بمفاقمة 
عظيم  جامعة  عن  ال�سادرة  الدرا�سة  وذك��رت 
ب��ري��م��ج��ي ف��ي ب��ن��غ��ال��ور اأن الإغ����الق ال�����س��ارم 
�سهر  منذ  الهندية  الحكومة  فر�سته  ال��ذي 
اآذار الما�سي ت�سبب بفقدان نحو 100 مليون 
 15 نحو  يتمكن  ل��م  كما  لوظائفهم،  �سخ�ض 
بحلول  جديد  عمل  على  العثور  م��ن  بالمئة 

العام. نهاية 
والن�ساء كن من بين اأكثر المت�سررين بن�سبة 
يتمكّن من  لم  العامالت  بالمئة من   47 تبلغ 
ت��اأم��ي��ن ع��م��ل ح��ت��ى ب��ع��د رف����ع ال���ق���ي���ود، وف��ق 

الدرا�سة التي ُن�سرت الأربعاء.
بالفئة  الفقراء  حددت  التي  الدرا�سة  وقالت 
التي تعي�ض باأقل من 375 روبية )5 دولرات( 
الدخل  انخفا�ض  من  الرغم  »على  اليوم  في 
ب�����س��ك��ل ع����ام، ك���ان ت��اأث��ي��ر ال���وب���اء ع��ل��ى الأ���س��ر 

اأكثر فداحة«. الفقيرة 
وم���ع ان ث��ال��ث اأك��ب��ر اق��ت�����س��اد ف��ي اآ���س��ي��ا ك��ان 
قبل  ما  حتى  الأم��د  طويل  تباطوؤ  من  يعاني 
بمكا�سب  اأط�����اح  ال���وب���اء  اأن  ال  ك���وف���ي���د-19، 

�سنوات.
مليون   50 نحو  يخرج  اأن  المتوقع  من  وك��ان 
لكن  الما�سي،  العام  الفقر  دائ��رة  من  هندي 
بالمئة من   20 ت��ال���س��ى دخ��ل  ذل��ك  ب��دل م��ن 
الأ����س���ر الأك���ث���ر ف���ق���را ب��ال��ك��ام��ل ف���ي ���س��ه��ري 
ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل واأي������ار م���ع ت���وق���ف الأع���م���ال 

بالكامل.
وق���ال اأم��ي��ت ب��ا���س��ول اأح���د وا���س��ع��ي ال��درا���س��ة 
�ستجعل  الثانية  الموجة  اإن  للقول  داع��ي  »ل 

الأمور اأ�سواأ«.
وت��ك��ي��ف��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��ائ��الت م��ع خ�����س��ارة 
دخ��ل��ه��ا م���ن خ���الل اإن���ف���اق اأق����ل ع��ل��ى ال��غ��ذاء 
ب��ال��م��ئ��ة من  وال����س���ت���دان���ة، ح��ي��ث ك�����س��ف 20 
ا���س��ت��ه��الك��ه��م  اأن  ال���درا����س���ة  ال��م�����س��ارك��ي��ن ف���ي 

للغذاء لم يتح�سن حتى بعد �ستة اأ�سهر.
ن���زوح  ال����ى  ال��م��ا���س��ي  ال���ع���ام  الإغ������الق  واأدى 
الذين  المهاجرين  العمال  لماليين  جماعي 
ت��وج��ه��وا ال���ى ق��راه��م، ع��ل��ى اأم���ل ال��ع��ودة ال��ى 

�سوق العمل بعد اإعادة فتح القت�ساد.
لكن ال��درا���س��ة اأ���س��ارت ال��ى اأن واح���دا م��ن كل 
من  يتمكن  لم   25 �سن  تحت  اأ�سخا�ض  ثالثة 

العثور على عمل حتى نهاية العام.
وح�������ض اأ����س���ح���اب ال���درا����س���ة ن��ي��ودل��ه��ي على 
ت��و���س��ي��ع اإط����ار ال��ح��واف��ز ال��م��ال��ي��ة م��ن خ��الل 
ت��وف��ي��ر ب��ق��ال��ة م��ج��ان��ي��ة وت���ح���وي���الت ن��ق��دي��ة 
برنامج  اإط��الق  وكذلك  فقرا،  الأكثر  لالأ�سر 

توظيف في المناطق الأكثر ت�سررا.

و��شنطن - �أ ف ب

اأعلنت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( 
الذي  ال�سيني  ال�ساروخ  م�سار  تتعقب  اأنها 
اأن يدخل ب�سكل غير م�سبوط  من يفتر�ض 
مع  الأ�سبوع  هذا  نهاية  في  الجوي  الغالف 
خطر �سقوطه في منطقة ماأهولة بال�سكان.

وقال المتحدث با�سم البنتاغون جون كيربي 
بالأمر  »اأُب��ل��غ  اأو�ستن  لويد  ال��دف��اع  وزي��ر  اإن 
هذا  حرفيا  تتعقب  الف�ساء  قيادة  اأن  ويعلم 

الحطام ال�ساروخي«.
واأطلقت ال�سين ام�ض اأول مكونات محطتها 
الف�سائية )�سي ا�ض ا�ض( ب�ساروخ »الم�سيرة 
الطويلة 5 بي« )لونغ مار�ض 5 بي(. و�سيهبط 
القليلة  الأي����ام  خ���الل  ال�����س��اروخ  ه���ذا  ج�سم 

المقبلة في مكان لم يحدده اأحد.
تقريبا،  ال�����س��اروخ  ج�سم  »اإن���ه  كيربي  وق���ال 
�سليم«،  �سبه  اإن��ه  �سحيح.  ب�سكل  فهمت  اإذا 
م��و���س��ح��ا اأن ع����ودة ال�����س��اروخ اإل����ى ال��غ��الف 

الجوي متوقعة »حوالى ال�سبت«.
للمحطة،  الف�سائية  الوحدة  انف�سال  وبعد 
الكوكب في م�سار  ي��دور ح��ول  ال�ساروخ  ب��داأ 
غ��ي��ر م��ن��ت��ظ��م م���ع ان��خ��ف��ا���س��ه ت��دري��ج��ي��ا، ما 
ي��ج��ع��ل م���ن ���س��ب��ه ال��م�����س��ت��ح��ي��ل ت��وق��ع نقطة 
نقطة  وبالتالي  الجوي  الغالف  اإلى  دخوله 

�سقوطه.
وق���د يتفكك ع��ن��د دخ��ول��ه ال��غ��الف ال��ج��وي 

لتتبقى منه قطع حطام.
لكن اإذا بقي ال�ساروخ كامال، فهناك احتمال 
المياه  اأن  بما  م��ا  بحر  ف��ي  ي�سقط  اأن  كبير 
الأر�����ض.  �سطح  م��ن  بالمئة  �سبعين  تغطي 
لكن هذا غير موؤكد. ويمكن اأن يتحطم في 

منطقة ماأهولة بال�سكان اأو على �سفينة.
اإذا  اإم��ك��ان��ي��ة ت��دم��ي��ره  وردا ع��ل��ى ���س��وؤال ع��ن 
قال  مهددة،  بال�سكان  ماأهولة  مناطق  كانت 
ال�سابق  »من  اأنه  البنتاغون  با�سم  المتحدث 

لأوانه« قول ذلك.
واأكد كيربي »نحن نراقبه ونتابعه عن كثب 
ال�سابق لأوان��ه  الإم��ك��ان )...( لكن من  ق��در 
اإذا كان هناك  اأي��ن �سيذهب وما  اإل��ى  معرفة 

اأي �سيء يمكن القيام به«.
فيها  تفقد  التي  الأول��ى  المرة  لي�ست  وه��ذه 
عند  ف�سائية  على مركبة  ال�سيطرة  ال�سين 
عودتها اإلى الأر�ض. ففي ني�سان 2018 تفكك 
المختبر الف�سائي »تيانغونغ-1« عند عودته 
الجوي بعد عامين من توقفه  الغالف  اإل��ى 

عن العمل.
ونفت ال�سلطات ال�سينية اأن تكون قد فقدت 

ال�سيطرة على المختبر.

�لبنتاغون يتابع عن كثب 
دخول �شاروخ �شيني للغالف 

�جلوي
بري�شتينا - �أ ف ب

اغُت�سبت فا�سفييه كرا�سنيكي-غودمان، على غرار اآلف الأخريات، 
خالل حرب كو�سوفو في الت�سعينات، لكنها ال�سحية الوحيدة التي 
تجّراأت وتحدثت عن ذلك علنا... وبعدما اأ�سبحت نائبة منتخبة، 
عليه  يهيمن  مجتمع  في  الن�ساء  حقوق  اأج��ل  من  الن�سال  تريد 

الذكور منذ زمن بعيد.
في النتخابات الت�سريعية الأخيرة، و�سلت الن�ساء اإلى م�ستوى غير 
م�سبوق من التمثيل ال�سيا�سي في تاريخ البالد التي طالما هيمنت 
عليها ال�سخ�سيات الذكورية في الكفاح من اأجل ال�ستقالل الذي 
اأعلن عام 2008. وانتخب عدد قيا�سي من النائبات فيما اختيرت 

امراأة رئي�سة لمقاطعة بلغراد ال�سابقة.
اإلى  الفتقار  من  بالغ�سب  مدفوعا  التغيير  اأج��ل  من  والتعط�ض 
الأب���وي،  والمجتمع  الجن�سية  والتحيزات  القت�سادية  الفر�ض 
حيث  العالم  اأن��ح��اء  �سائر  في  الحال  هي  كما  كو�سوفو  في  كبير 
الطريق  لكن  �سنوات.  منذ  المجتمعات  اأي�سا  #اأنا  حركة  تجتاح 

اإلى الم�ساواة يبدو �ساقا.
ووفقا لدرا�سة ن�سرتها عام 2019 منظمة غير حكومية، فاإن 12،6 
في المئة فقط من ن�ساء كو�سوفو لديهن وظيفة في اإقليم يبلغ 
عدد �سكانه 1،8 مليون ن�سمة وحيث تقع م�سوؤولية الأطفال ب�سكل 
اأحدث بيانات ر�سمية، فاإن  الن�ساء. وبح�سب  ح�سري تقريبا على 

15 في المئة فقط من الن�ساء، لديهن �سكوك ملكية.
وبالن�سبة اإلى كرا�سنيكي-غودمان )38 عاما(، بداأ ن�سالها بالدفاع 
عن الن�ساء اللواتي تعر�سن لالغت�ساب واعتبارهن �سحايا حرب 
واإعطائهن الحق في التحدث علنا عن هذه الجرائم دون التعر�ض 

لو�سمة عار من المجتمع.
وقال كرا�سنيكي-غودمان »اأنا �سوت �سحايا العنف الجن�سي، لكن 

مجال ن�سالي يت�سع لي�سمل كل الق�سايا التي تطال« الن�ساء.
تعر�ست هذه ال�سابة لالغت�ساب وهي في �سن ال�ساد�سة ع�سرة من 
قبل �سربيَّين اأحدهما �سرطي. وبح�سب التقديرات الر�سمية، فقد 
تم اغت�ساب نحو 20 األف امراأة من كو�سوفو خالل حرب 1998-

1999 بين الميلي�سيات الألبانية والقوات ال�سربية.
ولم تتم اإدانة اأي �سخ�ض بهذه الجرائم، في �سربيا اأو في كو�سوفو.

وهذه النائبة الجديدة هي الوحيدة التي تحدثت عن معاناتها.
عقدين  لمدة  المتحدة  الوليات  في  كرا�سنيكي-غودمان  عا�ست 

قبل اأن تعود مع ابنته ال�سغرى للجلو�ض في البرلمان.
وقالت قبل النتخابات في �سباط »�ساأترك حياتي في اأميركا من 
م�ساريع  ق��ي��ادة  خ��الل  م��ن  كو�سوفو«  ف��ي  م�ساهمتي  تقديم  اأج��ل 
اإ�سافة  اأنها  اإلى  الن�ساء بهدف »تح�سين حياتهن« م�سيرة  ل�سالح 

اإلى ذلك، فهي ترغب في الدفاع عن حقوق الإن�سان عموما.
ومع و�سول الحركة الإ�سالحية الي�سارية »حركة تقرير الم�سير« 
)فيتيفيندو�سيي( بزعامة األبين كورتي، اأ�سبحت الن�ساء في و�سع 

اأف�سل لجعل �سوتهن م�سموعا.
البالغ عددها  النواب  اأكثر من ثلث مقاعد مجل�ض  الن�ساء  ت�سغل 
�سيادية  ووزارات  ال�����وزراء  رئ��ي�����ض  ن��ائ��ب��ي  ومن�سبي  م��ق��ع��دا،   120

ورئا�سة الجمهورية.
عاما   38 تبلغ  قا�سية  وه��ي  عثماني،  ف��ي��وزا  الرئي�سة  و���س��ّرح��ت 
وتتمتع ب�سعبية كبيرة، عقب انتخابها »للمراأة الحق في اأن تكون 
كل  ق��دم��ا.  الم�سي  ع��ن  تتوقفن  ل  تتوقفن،  ل  ت��ري��د.  م��ا  حيث 

اأحالمكن يمكن اأن تتحقق«.
كما  فقط«،  للرجال  �ساحة  »لي�ست  ال�سيا�سة  اأن  انتخابها  ويظهر 

علقت لولييتا ديمولي مديرة مركز الدرا�سات للجن�سانية.

�لن�شاء يف كو�شوفو يحاربن 
�ملجتمع �لذكوري

عمان - بتر�

�سمارة  اأحمد  المهند�ض  الأردنيين  المهند�سين  قال نقيب 
ال��ق��د���ض ث��اب��ت م��ن ث��واب��ت الأم���ة وال�سمير،  اأن  ال��زع��ب��ي، 
وبحاجة الى وقفة حقيقية لدعم �سمودها و�سمود اهلها.

ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا لجنة فل�سطين  ال���ن���دوة  ج���اء ذل���ك خ���الل 
العرب عن بعد  المهند�سين  اتحاد  القومية في  والق�سايا 
احياء  في  القد�ض  مواطني  »دع��م  بعنوان  الخمي�ض،  ام�ض 
عام  اأمين  بح�سور  ال��ج��وز«،  ووادي  و�سلوان  ج��راح  ال�سيخ 
الت���ح���اد ال��دك��ت��ور ع����ادل ال��ح��دي��ث��ي، وم�����س��ارك��ة ع���دد من 

المحامين والنقابيين والنا�سطين ال�سيا�سيين.
الأم��ة  اأم��ل  هم  المنتف�سين  اإن  الحديثي،  الدكتور  وق��ال 
و�سبيل تحررها، ولبد من ال�ستمرار بانتفا�ستهم لحين 
هي  المنتف�سين  وج��ه��ة  اأن  م���وؤك���داً  الن��ت�����س��ار،  تحقيق 
النتفا�سة  ت�سعف  ان  يجوز  ول  فل�سطين،  كل  فل�سطين 
على  لال�ستيالء  ذل��ك  ا�سرائيل  ت�ستغل  ل  حتى  الحالية، 

المزيد من المنازل والرا�سي المقد�سة.
ال��م��دن في  العمارة وتخطيط  ا�ستاذ  ال��ن��دوة  ف��ي  وت��ح��دث 
جامعة بير زيت الدكتور جمال عمرو، م�ستعر�ساً ترجمة 
حرفية قام بها 60 عالم تخطيط مدن ومهند�ض معماري 
ف��ي ب��ل��دي��ة الح���ت���الل وب��ت��ف��وي�����ض م��ن ح��ك��وم��ة ا���س��رائ��ي��ل 
���س��ن��وات،  ب��ل��غ 15 م��ل��ي��ون دولر ع��ل��ى م����دار 10  وب��ت��م��وي��ل 
لمخطط 2020 ال�سرائيلي الرامي الى جعل ار�ض القد�ض 

اأقل �سكاناً من العرب.
بدوره، اأكد المحامي والنا�سط ال�سيا�سي زياد ابو زياد، اأن 
الالجئين يواجهون م�سكلة الترحيل من بيوتهم والم�سكلة 
لأنه  الإ�سرائيلي،  للق�ساء  اللجوء  م�سكلة  هي  ال�سا�سية 
بالولية  نقبل  اننا  يعني  فذلك  له  اللجوء  تم  ح��ال  وف��ي 
العربية  ال��ق��د���ض  على  ال�سرائيلية  للمحاكم  القانونية 

المحتلة.
ال�سراع  اإن  رم�سان،  خالد  ال�سابق  والنائب  النقابي  وقال 
���س��راع على  ولي�ض  ال�سيادة  ���س��راع على  ه��و  ال��ق��د���ض،  ف��ي 
�سراعنا  ان  كما  �سيا�سي،  مو�سوع  فالقد�ض  فقط،  العبادة 
القد�ض  ي��رف��ع على  ال���ذي  العلم  ���س��راع على  ال��ق��د���ض  ف��ي 
والق�������س���ى وك��ن��ي�����س��ة ال��ق��ي��ام��ة وه����و ����س���راع ع��ل��ى ال��ع��ل��م 
الفل�سطيني رمز ال�سيادة لل�سعب الفل�سطيني في القد�ض.

لق�سايا  المتابع  ال��غ��وري،  اإم��ي��ل  المهند�ض  اأك���د  ب����دوره، 
في  موقعه  وم��ن  خا�سة،  الكني�سة  واأم��الك  عامة  القد�ض 
اأن  المقد�سية،  وا�سوله  المهند�سين  نقابة  لجان  مختلف 
ق�سية القد�ض وال�سيخ جراح ينظر لها على اأنها فل�سطين 
وقال  ونا�سها.  و�سهولها  جبالها  اإل��ى  بحرها  من  بالكامل 
امتحان  ه��و  ق�ساياها  بمختلف  القد�ض  م��ن  الموقف  اإن 
اإلى كونها  لالإن�سانية والحقوق ال�سرعية الدولية، اإ�سافة 
ال�سعبية على  العربية  العربية والحركة  امتحان لل�سعوب 

امتداد الوطن الكبير.

نقيب �ملهند�شني: نحتاج لوقفة 
حقيقية لدعم �شمود �ملقد�شيني 

يف �ل�شيخ جر�ح
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اتحاد الم�ضارعة يُحدد حزيران لإجتماع هيئته العامة

المنتخب الوطني ُيشارك في البطولتين العربية 
للرجال واآلسيوية للشباب

الدوري الم�ضري لكرة القدم

االسماعيلي يواصل انتصاراته.. وفوز ثمين للمصري

اتفاق بين فايزر-بيونتيك واللجنة األولمبية الدولية 
لتوفير اللقاحات للرياضيين

عمان - غازي الق�ضا�ص

ال��روم��ان��ي��ة  ل��ل��م�����س��ارع��ة  ال��وط��ن��ي  المنتخب  ُي�����س��ارك 
والآ�سيوية  للرجال  العربية  البطولتين  في  والحرة 
لل�سباب، �سمن خطته للعام الحالي والم�سادق عليها 

من اللجنة الأولمبية.
لل�سباب  الآ�سيوية  البطولة  ف��ي  الُم�ساركة  اأن  وُف��ه��م 
التي �سي�سبقها اإقامة مع�سكر تدريبي، �ستكون بالعبي 
 )67( وزن  في  المرافي  احمد  الرومانية  الم�سارعة 
يرافقهما  كغم   )87( وزن  ف��ي  القا�سي  وبا�سل  كغم، 
اأبو طبيخ، وبالعبي الم�سارعة الحرة  المدرب يحيى 
ك��غ��م ومحمد  ف��ي وزن )86(  ادع��ي��ج  اأب���و  ع��ب��دال��ك��ري��م 
البوريني في وزن )65( كغم يرافقهما المدرب رمزي 

المرافي.
ت�سرين  خ��الل  ًتقام  التي  العربية  البطولة  وت�ستمل 
على  القاهرة  الم�سرية  العا�سمة  في  ال��ق��ادم  الثاني 
للمنتخبات،  وال��ح��رة  ال��روم��ان��ي��ة  الم�سارعة  ن���زالت 
ويعقبها  الدولية،  ابراهيم م�سطفى  بطولة  وي�سبقها 

بطولة الأندية العربية.
و���س��ب��ق ان ����س���ارك ال��م��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ف���ي ال��ب��ط��ول��ة 
الما�سي  قبل  العام  القاهرة  في  اأقيمت  التي  العربية 
نزالت  ثماني ميداليات، ثالث منها في  فيها  واأحرز 
ذهبية،  ال�سي�ساني  زيد  طريق:  عن  الحرة  الم�سارعة 
ارزو �ساميل وعبد الكريم ابوادعيج ف�سية لكل منهما.
ن��زالت  ف��ي  ميداليات  خم�س  على  المنتخب  وح�سل 
الف�سية  الميدالية  احرز  الرومانية، حيث  الم�سارعة 
كل من: �سلطان علي واحمد ده�سان واحمد المرافي، 
وبا�سل  القا�سي  البرونزيتين م�سطفى  والميداليتين 

القا�سي.
من ناحية اأخرى، حددت اللجنة الموؤقتة لدارة اتحاد 
برئا�سة  ام�س  عقدتها  التي  جل�ستها  ف��ي  الم�سارعة 
المحامي حازم النعيمات رئي�س اللجنة �سهر حزيران 
يتم  ان  وعلى  لالتحاد،  العامة  الهيئة  لدعوة  القادم 
عبر  �سُيعقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع  م��وع��د  ت��ح��دي��د  لح��ق��اً 

واق��رار  لمناق�سة  والم�سموع  المرئي  الت�سال  تقنية 
و2020،   2019 ل��ع��ام��ي  والداري  ال��م��ال��ي  ال��ت��ق��ري��ري��ن 

وعر�س خطة التحاد للعام الحالي.
العالمي  والناطق  الموؤقتة  اللجنة  ع�سو  وبح�سب 
المالي  التقريرين  اق��رار  تم  المجالي  اآلء  لالتحاد 
ال��ب��ط��ول��ة  ف���ي  الردن����ي����ة  ال��م�����س��ارك��ة  ع���ن  والداري 
ال���س��ي��وي��ة ال��م��وؤه��ل��ة لول��م��ب��ي��اد ط��وك��ي��و 2021 ال��ت��ي 
وا�ستعرا�س  الما�سي،  ال�سهر  كازاخ�ستان  ا�ست�سافتها 

الُم�ساركة. التحديات التي واجهت 
ال��ت��اأه��ل  الردن  ف���ق���دان لع���ب���ي  ال��ت��ق��ري��ر  وت�����س��م��ن 
في  القادم  تموز  خالل  �سُتقام  التي  طوكيو  لولمبياد 
�سوء نتائج نزالتهم بالبطولة ال�سيوية والتي كانت:

ت��ح��ت )67( ك��غ��م في  ف���وز اح��م��د ده�����س��ان لع���ب وزن 
ال��م�����س��ارع��ة ال���روم���ان���ي���ة، ع��ل��ى لع����ب ت��اي��ل��ن��دي ثم 
خ�����س��ارت��ه ام���ام لع���ب اي���ران���ي، وخ�����س��ارة ع��ب��دال��ك��ري��م 
امام  الحرة  الم�سارعة  في  كغم   )86( وزن  ابوادعيج 

طاجكي�ستان. لعب 
قاعدة  تو�سيع  اهمية  على  التاأكيد  تم  كما  ووا�سلت: 

ك��اف��ة، كي  المملكة  م��ح��اف��ظ��ات  ف��ي  ون�����س��ره��ا  ال��ل��ع��ب��ة 
ت��رف��د ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��م��زي��د م��ن ا���س��ح��اب 
الم�سي في ذلك  �سبل  ا�ستعرا�س  وتم  القوية،  الزنود 

خالل الفترة القادمة.
على  جل�ستها  في  لالتحاد  الموؤقتة  اللجنة  واطلعت 
الدولية  الهند  بطولة  بالغاء  ال��دول��ي  الت��ح��اد  ق��رار 
لل�سباب الُمقررة خالل ال�سهر القادم، ب�سبب ا�ستمرار 

ا�سابة اعداد كبيرة فيها بفيرو�س كورونا.
الرومانية  للم�سارعة  الوطنية  المنتخبات  وتوا�سل 
وال����ح����رة ت��دري��ب��ات��ه��ا ب��ق��اع��ة ال���ي���رم���وك ف���ي م��دي��ن��ة 
ابوطبيخ  يحيى  المدربين  با�سراف  لل�سباب  الح�سين 

ورمزي المرافي وابراهيم عرعر.
وتم موؤخراً اعتماد قائمة المنتخب وت�سم الالعبين: 
المرافي  واح��م��د  القا�سي  وم�سطفى  ده�سان  احمد 
وب���ا����س���ل ال��ق��ا���س��ي وع���م���رو ����س���ع���ادة وم��ح��م��د ���س��ام��ن 
العتيبي  ويا�سين  ح�سين  ويحيى  الح�سنات  و�سهيب 
و���س��ه��ي��ب ال��م��راف��ي وزي����د م�����س��ل��ح و���س��الح ال��م��راف��ي 

الدراوي�س. وعبدالرحمن 

القاهرة - اأ ف ب

وا���س��ل الإ���س��م��اع��ي��ل��ي ان��ت�����س��ارات��ه ع��ن��دم��ا ح��ق��ق ف��وزه 
ال��ث��ال��ث ت��وال��ي��ا وك����ان ع��ل��ى ح�����س��اب ���س��ي��ف��ه ال��ج��ون��ة 
المرحلة  ف��ي  ال�سماعيلية  بملعب  الول  ام�����س   2-3

الع�سرين من الدوري الم�سري لكرة القدم.
وم���ن���ح ال��ت��ون�����س��ي ف��خ��ر ال���دي���ن ب���ن ي��و���س��ف ال��ت��ق��دم 
التعادل  ال�سعداوي  عمرو  واأدرك   ،)10( لالإ�سماعيلي 
للجونة )21(، وعزز زميله نور ال�سيد تقدم ال�سيوف 
)57 من ركلة جزاء(، قبل اأن يرد الإ�سماعيلي بهدفين 
لبن يو�سف من كرة مرتدة اثر ركلة جزاء انبرى لها 

بنف�سه )66( ومحمد �سادق )71(.
ورفع الإ�سماعيلي ر�سيده اإلى 20 نقطة، وابتعد قليال 
ع��ن ���س��ب��ح ال��ه��ب��وط ال���ذي ظ��ل ي��ط��ارده ط���وال ال���دور 
غياب  في  ع�سر،  الثالث  للمركز  تقدم  بعدما  الول، 
الثانية  للمباراة  جالل  اإيهاب  الجديد  الفني  مديره 

ر�سيد  تجمد  فيما  كورونا،  بفيرو�س  لإ�سابته  تواليا 
الجونة عند 25 نقطة في المركز الحادي ع�سر.

خ�سارته  عقب  النت�سارات  نغمة  الم�سري  وا�ستعاد 
ام����ام اله���ل���ي 1-2 ف���ي ال��م��رح��ل��ة ال��م��ا���س��ي��ة، وذل���ك 
بملعب   2-3 اأ���س��وان  م�سيفه  ح�ساب  على  ثمين  بفوز 

ال�سكندرية.
وت��ق��دم ال��م�����س��ري ع��ب��ر ع��م��ر ك��م��ال ع��ب��د ال��واح��د )1( 
ال��ى  �سمير  اأح��م��د  ال��ج��ي�����س  ط��الئ��ع  ب��م��ه��اج��م  ليلحق 
وع��ادل  اه��داف،   10 بر�سيد  الهدافين  لئحة  �سدارة 
عن  الم�سري  تقدم  ثم   ،)36( جابر  محمد  النتيجة 
ا���س��ام��ة  م��ح��م��د  واأدرك   ،)51( ج��م��ع��ه  اح��م��د  ط��ري��ق 
ي�سجل  اأن  ق��ب��ل   ،)54( الر������س  ل���س��ح��اب  ال���ت���ع���ادل 
لل�سيوف  ال��ف��وز  ه���دف  اوم���وت���و  او���س��ت��ن  ال��ن��ي��ج��ي��ري 

.)65(
ال��ى  اإل���ى 32 نقطة وت��ق��دم  ال��م�����س��ري ر���س��ي��ده  ورف���ع 
المركز الثالث موؤقتا، بينما تجمد ر�سيد اأ�سوان عند 

20 نقطة في المركز الخام�س ع�سر.
وا�سل طالئع الجي�س نتائجه اليجابية محققا فوزه 
المقا�سة  م�سر  م�سيفه  على  بتغلبه  تواليا  الثاني 
 12( �سمير  لأحمد  بهدفين  العرب  المقاولون  بملعب 

من ركلة جزاء( ونا�سر من�سي )20(.
ورف����ع ط��الئ��ع ال��ج��ي�����س ر���س��ي��ده اإل����ى 23 ن��ق��ط��ة في 
المقا�سة  م�سر  ر�سيد  وتجمد  ع�سر،  الثاني  المركز 

عند 26 نقطة في المركز العا�سر.
المقاولون  �سيفه  م��ع  كليوباترا  �سيراميكا  وت��ع��ادل 

العرب 1-1 بملعب ال�سوي�س الجديد.
جابر  ميدو  عبر  بالت�سجيل  ال��ب��ادئ  �سيراميكا  وك��ان 
طريق  عن  التعادل  العرب  المقاولون  واأدرك   ،)21(

عمر فتحي )62(.
المركز  ف��ي  نقطة   27 اإل���ى  ر���س��ي��ده  �سيراميكا  ورف���ع 
اإلى 20 نقطة في المركز  ال�سابع، والمقاولون العرب 

الرابع ع�سر.

بروك�ضل - اأ ف ب

اإب��رام  ع��ن  الخمي�س  وبيونتيك  ف��اي��زر  مختبرا  اأع��ل��ن 
لتوفير  الدولية  الأولمبية  اللجنة  مع  تفاهم  مذكرة 
ل��ق��اح��ات ���س��د ف��ي��رو���س »ك���وف���ي���د-19« ل��ل��ري��ا���س��ي��ي��ن 
اأولمبياد  ف��ي  الم�ساركة  ال���دول  جميع  م��ن  وال��وف��ود 

اإلى ال�سيف المقبل. طوكيو 2020 الموؤجل 
الم�ساد  لقاحهما  يهيمن  ال��ل��ذان  المختبران  وق��ال 
في  العالمية،  التطعيم  حمالت  على  كوفيد  لفيرو�س 
الأولمبية  الوطنية  اللجان  »�سين�سقان مع  اإنهما  بيان 

اأنحاء العالم«. في جميع 
جعل  دائ��م��اً  ال��دول��ي��ة  الأول��م��ب��ي��ة  اللجنة  وا�ستبعدت 
التطعيم اإلزامًيا لالألعاب المقررة في الفترة بين 23 
المطالبة  بل وحتى  المقبلين،  اآب  والثامن من  تموز 
لأ�سهر  �سجعت  لكنها  للريا�سيين،  الأولوية  باإعطاء 

اأكبر عدد ممكن من الم�ساركين على التطعيم.
للقاح  الأولى  الت�سليم  اأن عمليات  المختبران  واأو�سح 
اأي��ار  �سهر  »نهاية  في  تبداأ  اأن  يجب  بيونتيك-فايزر 
الوفود  اأع�����س��اء  ح�سول  ل�سمان  ذل��ك،  اأم��ك��ن  حيثما 
اإلى  و�سولهم  قبل  الثانية  جرعتهم  على  الم�ساركة 

طوكيو«.
و���س��ت��ك��ون ه����ذه ال���ج���رع���ات ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ع��م��ل��ي��ات 
الطلبات  م��ن  كجزء  م�سبقاً  لها  المخطط  الت�سليم 
المقدمة من الحكومات اأو برنامج كوفاك�س الدولي.

الأل��م��ان��ي  ال��دول��ي��ة  الأول��م��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س  واأ���س��اد 
ال�سحافي،  ال��ب��ي��ان  ف��ي  ال��م��ب��ادرة  ب��ه��ذه  ب��اخ  ت��وم��ا���س 
وقال »هذا التبرع باللقاح هو اأداة اأخرى في مجموعة 
الأل���ع���اب  دورة  ج��ع��ل  ف���ي  ���س��ت�����س��اع��د  ال���ت���ي  الأدوات 
طوكيو  البارالمبية  الأولمبية  والأل��ع��اب  الأولمبية 
مع  الم�ساركين،  لجميع  واآم��ًن��ا  �سحياً  ح��دًث��ا   2020

اليابان«. ت�سامننا مع م�سيفنا،  اإظهار 
حوالي  الأولمبية  الألعاب  ت�ست�سيف  اأن  المقرر  ومن 

تطعيمهم  تم  قد  منهم  العديد  لكن  ريا�سي،  األف   11
ت��ل��ق��وا  »اأو  ال��وط��ن��ي��ة  ب��رام��ج��ه��م  ���س��اب��ق��اً م���ن خ����الل 
الدولية،  الأولمبية  اللجنة  بح�سب  بالتلقيح«  الوعد 
اأن تهم التفاقية مع فايرز-بيونتيك  وبالتالي يمكن 
اأع�ساء  جميع  وكذلك  الريا�سيين،  من  اآلف  ب�سعة 

الوفود.
يمكن  اللقاح،  »بقبول  اأن��ه  على  البيان  في  باخ  و�سدد 
قوية  ر�سالة  اإر���س��ال  ال��وف��ود(  واأع�ساء  )للريا�سيين 
على  ف��ق��ط  لي�ست  ال�سخ�سية  �سحتهم  اأن  م��ف��اده��ا 

الآخرين ورفاهيتهم«. ا ت�سامن  اأي�سً المحك، ولكن 
لوزان  مقرها  التي  الدولية  الأولمبية  اللجنة  وتِعُد 
حتى  »اآمنة«  اأولمبية  باألعاب  �سهور  منذ  )�سوي�سرا(، 
على  الإ�سرار  موؤخراً  وا�سلت  وهي  عام،  تلقيح  بدون 
 41 اأكثر من  تنظيم »340 حدًثا ريا�سًيا رئي�سًيا ت�سم 
األف ريا�سي« على الرغم من الوباء بف�سل مجموعة 

ال�سحية. الحتياطات  من 

اأكثر  لكن التفاق مع �سركة فايزر ُيعد عالمة فارقة 
الإدارات  من  والعديد  طوكيو  و�سع  تم  حيث  اأهمية 
في مواجهة  الطوارئ  في حالة  اأخرى  مرة  اليابانية 
ال�سكوك  اأث��ار  ال��زي��ادة ف��ي ح��الت »ك��وف��ي��د-19«، مما 

الم�ستمرة حول البقاء على تنظيم الألعاب.
ح�سور  ح��ظ��ر  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال�سلطات  ق���ررت  اأن  و���س��ب��ق 
اأن ي��ق��ام  ال��م��ت��ف��رج��ي��ن م���ن خ�����ارج ال����ب����الد، وي��م��ك��ن 
لأول  مغلقة  اأب���واب  خلف  الكبير  الأول��م��ب��ي  ال��ح��دث 
الما�سي  الجمعة  يوم  اأو�سحت  كما  تاريخه،  في  مرة 
�سيكو  المنظمة  اللجنة  رئي�سة  بر�س  فران�س  لوكالة 

ها�سيموتو.
الموؤيد  الياباني  ال�سعب  �سكوك  لتهدئة  وفي محاولة 
اللجنة  ع����ززت  ل���الأل���ع���اب،  ج��دي��د  اإل���غ���اء  اأو  ل��ت��اأج��ي��ل 
ال��م��ا���س��ي  ��ا الأ����س���ب���وع  اأي�����سً ال��م��ن��ظ��م��ة ط��وك��ي��و 2020 
اإج�������راءات م��ك��اف��ح��ة ال��ف��ي��رو���س��ات ال��م��ف��رو���س��ة على 

الوفود الأولمبية وو�سائل الإعالم.

المدربان يحيى اأبو طبيخ ورمزي المرافي

محاولت لتوفير لقاحات كوفيد-19 للريا�ضيين والوفود في اأولمبياد طوكيو

دوري المحترفين لكرة القدم يتوا�ضل
اإلصابة تواصل حرمان الوحدات 

من جهود سمير

صفحات على «التواصل االجتماعي» 
لبطوالت المحترفين

تواصل المشاركة األردنية 
في «دولية التشيك» للمالكمة

عمان - الراأي 

اأكد ماأمون حرب معالج فريق 
ال����وح����دات ل���ك���رة ال����ق����دم، اأن 
�سمير  اأحمد  الدولي  الالعب 
بع�سلة  ا�ستطالة  م��ن  يعاني 
ال�ساق الخارجية، حيث يحتاج 
ل����ل����راح����ة وال����م����راق����ب����ة ح��ت��ى 

ال�سفاء التام.
وق����ال ح����رب ف���ي ت�����س��ري��ح��ات 
�سمير  اأن  ال���وح���دات،  ل��م��وق��ع 
فريق  م��واج��ه��ة  ع��ن  �سيغيب 
المقبل  الأح��د  المقررة  معان 
لدوري  الخام�سة  الجولة  في 

المحترفين لكرة القدم.
اللقاء  ع��ن  غ��اب  �سمير  وك���ان 
وال��ذي  الجليل  اأم���ام  ال�سابق 
فاز به الوحدات بثالثية دون 

رد.
احتمالية  ع��ن  ح���رب  وك�����س��ف 
اللبناني  المحترف  بم�ساركة 
اأح��م��د زري���ق وف��را���س �سلباية 

في المباراة المقبلة.
واأعلن اأن زريق يعاني من �سد 
الخلفية، فيما  بالع�سلة  قوي 
ت��ع��ر���س ���س��ل��ب��اي��ة ل��ك��دم��ة في 

عظمة الركبة.
واأ�ساف حرب: الالعب اأحمد 
في مباراة  ه�سام خرج م�ساباً 
ال��ج��ل��ي��ل واإ����س���اب���ت���ه ل ت��دع��و 
وهذا  العالج  قيد  وه��و  للقلق 
المباراة  في  تواجده  يمنع  ل 

المقبلة"
نال  والتعب  الإره��اق  وختم: 
لتوالي  نظرا  الالعبين  من 
الح�سول  وع���دم  ال��م��ب��اري��ات 
ع��ل��ى ف���ت���رات راح�����ة ك��اف��ي��ة، 
ل��ك��ن ال��ج��ه��از ال��ط��ب��ي ي��ب��ذل 
ج���ه���ودا ك��ب��ي��رة ف���ي م��ت��اب��ع��ة 
اأوًل  ال�������س���ح���ي���ة  اأح����وال����ه����م 

باأول.
اإل������ى ذل������ك، ان���ط���ل���ق���ت اأم�������س 
الجولة  مناف�سات  الخمي�س 
دوري  م���������ن  ال�����خ�����ام�����������س�����ة 

المحترفين.
عند  المباريات  جميع  وت��ق��ام 
ال���ع���ا����س���رة وال��ن�����س��ف م�����س��اء، 
والتقى الليلة الما�سية �سباب 
على  ال��ف��ي�����س��ل��ي  م���ع  الأردن 
����س���ت���اد ع���م���ان ال�����دول�����ي، وه���و 

يحت�سن  ال���ذي  الملعب  ذات 
البقعة  مع  الجزيرة  مواجهة 

اليوم الجمعة.
وت���ت���وا����س���ل ال���م���ب���اري���ات غ���داً 
ال�����س��ب��ت ب��ل��ق��اء ي��ج��م��ع ���س��ب��اب 
ال���ع���ق���ب���ة م�����ع �����س����ح����اب ع��ل��ى 
الثاني  ع��ب��داهلل  الملك  �ستاد 

بالقوي�سمة.
حيث  مباراتين،  الأح��د  وتقام 
يواجه معان نظيره الوحدات 
ع���ل���ى ����س���ت���اد الأم����ي����ر م��ح��م��د 
ف��ي حين يحت�سن  ب��ال��زرق��اء، 
�ستاد الح�سن مواجهة الجليل 

مع ال�سلط.
وت���خ���ت���ت���م ل�����ق�����اءات ال���ج���ول���ة 
الرمثا  يجمع  بلقاء  الإث��ن��ي��ن 

م�����ع ال���ح�������س���ي���ن ع����ل����ى ����س���ت���اد 
الح�سن.

ويت�سدر �سباب الأردن ترتيب 
ن���ق���اط،  ب��ر���س��ي��د 10  ال����ف����رق 
ث���م ال�����س��ل��ط 8، ال��ف��ي�����س��ل��ي 7، 
والرمثا  الجزيرة   ،6 الح�سين 
الوحدات و�سحاب   ،4 5، معان 
والجليل  العقبة  �سباب  ثم   ،3
الأخ��ي��ر  بالمركز  والبقعة   ،2

دون نقاط.
وت���ق���ام م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة 
تطبيق  و���س��ط  جماهير،  دون 
ب����روت����وك����ول ����س���ح���ي م�����س��دد 
حفاظا على ال�سالمة العامة، 
رئي�سية  اأول��وي��ة  ت�سكل  والتي 

لدى التحاد.

الراأي   - عمان 

اأط�����ل�����ق ات�����ح�����اد ك������رة ال����ق����دم، 
لبطولت  الر�سمية  ال�سفحات 
ن�����دي�����ة ال���م���ح���ت���رف���ي���ن، ع��ل��ى  اأ
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
ل��ت��خ��ت�����س ب��ال��ت��غ��ط��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة 
ومباريات  لأخ��ب��ار  والمبا�سرة 
ب��������ط��������ولت ال�����م�����ح�����ت�����رف�����ي�����ن، 
ال�سور  من  العديد  وتت�سمن 
وال����ف����ي����دي����وه����ات وال���ل���ق���ط���ات 
المناف�سات  ل��ك��اف��ة  ال��م��ب��ا���س��رة 

. لمحلية ا
وب��������داأت ت���غ���ط���ي���ة ال�����س��ف��ح��ات 
ال�����������ج�����������دي�����������دة ل�������ب�������ط�������ولت 

ال���م���ح���ت���رف���ي���ن، اع����ت����ب����اراً م��ن 
اأم�����س ال��خ��م��ي�����س ، ع��ب��ر م��وق��ع 
لتنقل  ن�����س��ت��غ��رام  واإ ف��ي�����س��ب��وك 
ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د و���س��ي��ق م��ن 
المحترفين  بطولت  مالعب 

. �سمية لمو ا
مع  بالتعاون  التحاد  و�سيقوم 
على  المحترفين  ن��دي��ة  اأ كافة 
لمحتوى  التدريجي  التطوير 
جماهير  يخدم  بما  ال�سفحات 

الأردنية. الأندية 
ف��������ي ال������م������ق������اب������ل، ت�����وا������س�����ل 
الموؤ�س�سية،  التحاد  �سفحات 
تغطيتها  وال�سيدات،  للرجال 
ل�����ن�����������س�����اط�����ات ال����م����ن����ت����خ����ب����ات 

ن���دي���ة  ال���وط���ن���ي���ة، وب����ط����ولت اأ
جانب  اإل��ى  الدرجات،  مختلف 

لالتحاد. الإدارية  الفعاليات 
وك���ان���ت ال�����س��ف��ح��ة ال��ر���س��م��ي��ة 
في�سبوك،  موقع  على  لالتحاد 
لالختراق  موؤخراً  تعر�ست  قد 
وتبع  معلومة،  غير  جهات  من 
عن  خ���ارج  م��ح��ت��وى  ن�سر  ذل��ك 

القدم. كرة  اإطار 
وي�����ع�����م�����ل الت��������ح��������اد ح����ال����ي����اً 
اأ�سرع  ف��ي  ال�سفحة  ل�ستعادة 
وق�������ت م����م����ك����ن، وا�����س����ت����ئ����ن����اف 
ت���غ���ط���ي���ة ن�������س���اط���ات الت����ح����اد 
وال�����م�����ن�����ت�����خ�����ب�����ات ال����وط����ن����ي����ة 

المعتاد. بال�سكل 

عمان - الراأي 

ت���وا����س���ل���ت اأم���������س ال��خ��م��ي�����س 
الم�ساركة الأردنية في بطولة 
للمالكمة  ال��دول��ي��ة  الت�سيك 
التي ت�سهد تناف�س 84 مالكماً 
و98 مالكمة يمثلون 18 دولة.
وفاز لعب المنتخب الوطني 
زي��������اد ع�������س���ي�������س ع���ل���ى لع���ب 
م���ن���ت���خ���ب ال���ن���م�������س���ا ب��ن��ت��ي��ج��ة 
جرت  التي  المباراة  في   ،0-5
الأول فيما خ�سر زميله  اأم�س 
ح�����س��ي��ن ع�����س��ي�����س اأم�����ام لع��ب 
منتخب اأ�سبانيا بنتيجة 3-2.

ووفق الموقع الر�سمي لتحاد 
ال����م����الك����م����ة، ال����ت����ق����ى اأم���������س 
تحت  ال���وادي  محمد  الالعب 
وزن 63 مع الالعب الفرن�سي، 
الك�سبه تحت  عباده  والالعب 
وزن 69 مع الالعب ال�سباني، 
ع�سي�س  زي��اد  الالعب  ويلتقي 
ال���الع���ب  م����ع   75 وزن  ت���ح���ت 

الت�سيكي.

منتخبات  ال��ب��ط��ول��ة  وت�����س��م 
اإن��ج��ل��ت��را،  ال��ن��م�����س��ا،  الأردن، 
اإ����س���ب���ان���ي���ا، ف���ن���ل���ن���دا، ف��رن�����س��ا، 
األ���م���ان���ي���ا، ال��م��ج��ر، اإي��ط��ال��ي��ا، 
م���ن���غ���ول���ي���ا، م����ال����ي، ه���ول���ن���دا، 
ب��ول��ن��دا، ���س��وي�����س��را،اأوك��ران��ي��ا، 
والت�سيك  ال�سويد،  �سلوفاكيا، 

البلد الم�سيف.
وت����اأت����ي ال��م�����س��ارك��ة ف���ي ه��ذه 
ال���ب���ط���ول���ة ت�����اأت�����ي ف�����ي اط�����ار 
ا�ستعدادات المنتخب الوطني 
ل��ل��ح��دث الأوروب��������ي ال��م��وؤه��ل 
الأول��م��ب��ي��ة  الأل����ع����اب  ودورة 

طوكيو 2021.

اأحمد �ضمير

زياد ع�ضي�ص
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سولشاير: الجماهير تمادت 
ولكن علينا االستماع إليها

لندن - �أ ف ب

يونايتد  مان�س�ستر  م��درب  اعتبر 
النجليزي  ال��دوري  ترتيب  ثاني 
ل���ك���رة ال����ق����دم، ال���ن���روج���ي اأول�����ي 
ج��م��اه��ي��ر  اأن  ���س��ول�����س��اي��ر  ج���ون���ار 
في  »تمادت«  الحمر«  »ال�سياطين 
رّدة فعلها باجتياحها ملعب »اأولد 
ولكن  الما�سي،  الأح��د  ت��راف��ورد« 
اإل���ى الأ���س��وات  يجب »الإ���س��ت��م��اع« 
الريا�سية  لل�سيا�سة  المعار�سة 

للنادي.
وق�����ال ���س��ول�����س��اي��ر ف���ي ال��م��وؤت��م��ر 
اإياب  قبل  عقده  ال��ذي  ال�سحافي 
دوري  م�����س��اب��ق��ة  ن���ه���ائ���ي  ن�������س���ف 
الأب�����ط�����ال »ي�����وروب�����ا ل���ي���ج« ام�����س 
ال��خ��م��ي�����س اأم����ام روم����ا الإي��ط��ال��ي 
»علينا  ذه��اب��اً(   2-6 يونايتد  )ف��از 
الجماهير.  �سوت  اإل��ى  ن�ستمع  اأن 
ولكن  للجميع،  حق  هو  التظاهر 
يجب اأن يكون ح�سارياً. يجب اأن 

يكون �سلمياً«.
وت����اب����ع »ل�������س���وء ال����ح����ظ، ع��ن��دم��ا 
ي��ت��م اق��ت��ح��ام )ال��م��ل��ع��ب( وي�����س��اب 
عنا�سر من ال�سرطة، ويتعر�سون 
لندوب لمدى الحياة، فاإن المور 
ت�����س��اع��دي��اً. عندما  ت��اأخ��ذ م��ن��ح��ًى 
بهذه  ال�سيطرة  الأمور عن  تخرج 
م��ت��روك��اً  ذل���ك  ي�سبح  ال��ط��ري��ق��ة، 
ل��ل�����س��رط��ة. ل��م ي��ع��د الأم����ر يتعلق 

بالتعبير عن الآراء«.
ملعب  يونايتد  م�سجعو  واج��ت��اح 
»اأول�����د ت���راف���ورد« ق��ب��ي��ل م��واج��ه��ة 

الغريم ليفربول في البريميرليج 
اإطار الحتجاج  الأح��د، وذلك في 
الأميركيين،  النادي  مالكي  على 
ال��ى  ال��م��ب��اراة  ب��ت��اأج��ي��ل  م��ا ت�سبب 

موعد لحق.
ك����م����ا ت����وج����ه����ت م����ج����م����وع����ة م��ن 
الفندق  اإل��ى  الغا�سبة  الجماهير 
يونايتد  لع��ب��و  فيه  تجمع  ال��ذي 
من  ال��ب��ا���س  لمنع  ال��م��ب��اراة،  قبل 

مغادرة المكان.
وال���ق���ت ال�����س��رط��ة ال��ق��ب�����س على 
الفندق  اأم��ام  ع��ام��اً   28 يبلغ  رج��ل 
ب���ت���ه���م���ة ارت�����ك�����اب ع������دة ج����رائ����م، 
وتهديد  ن��اري��ة  ع��ب��وة  اإل��ق��اء  منها 
اأو�سح متحدث  الحا�سرين. فيما 
�سرطيين  �ستة  اأن  ال�سرطة  با�سم 
ا����س���ي���ب���وا ف����ي ال���م���واج���ه���ات، م��ن 
ب��ي��ن��ه��م م����ن اأ����س���ي���ب ب��ك�����س��ر ف��ي 
م���ح���ج���ر ال����ع����ي����ن وب������ج������روح ف��ي 

الوجه.
يونايتد  م�سجعي  غ�سب  وتجدد 
ح���ي���ال ع��ائ��ل��ة ج���اي���زر ال��م��ال��ك��ة 
ل��ل��ن��ادي ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة دوره�����ا في 
الأوروبي  ال�سوبر  الدوري  اإطاق 
ال���م���ن���اف�������س ل����������دوري الأب�����ط�����ال 
فقط  �ساعة   48 بعد  انهار  وال��ذي 
ع��ل��ى اإط���اق���ه ال�����س��ه��ر ال��م��ا���س��ي، 
ن��ت��ي��ج��ة ال���م���ع���ار����س���ة ال�������س���دي���دة 
م����ن ال��م�����س��ج��ع��ي��ن وال���اع���ب���ي���ن 
المحلية  والتحادات  والحكومات 

والقارية والدولية.
يونايتد  جايزر  عائلة  وامتلكت 
للجدل  المثير  ال���س��ت��ح��واذ  م��ن��ذ 

ال���دي���ون  ف���ت���رة  خ����ال   2005 ف���ي 
الهائلة التي عانى منها النادي.

ملكية  ان��ت��ق��ال  ع��ل��ى  واح��ت��ج��اج��اً 
ارت��دى  الأميركيين،  ال��ى  ال��ن��ادي 
م�������س���ج���ع���و ي����ون����اي����ت����د ال���ل���ون���ي���ن 
في  للمباريات  والذهبي  الأخ�سر 
وهما  غ��اي��زر،  عائلة  عهد  بداية 
ل��ون��ا ن��ي��وت��ن ه��ي��ث، ال��ن��ادي ال��ذي 
تاأ�س�س في عام 1878 والذي اأ�سبح 
يونايتد  مان�س�ستر  ال��ن��ه��اي��ة  ف��ي 

بعد 24 عاماً.
وع�������ادت الأو�����س����ح����ة وال��م�����س��اع��ل 
ال��خ�����س��راء وال��ذه��ب��ي��ة ال��ى ملعب 
بينما  الأح������د،  ت����راف����ورد«  »اأول������د 
ك����ان ه���ن���اك ع����دد م���ن ال��اف��ت��ات 

المناه�سة لعائلة غايزر.
ف���ري���ق���ه  اأن  ����س���ول�������س���اي���ر  واأك���������د 
���س��ي��ح��اف��ظ ع���ل���ى ت���رك���ي���زه ق��ب��ي��ل 
م���ب���ارات���ه ال��م��ن��ت��ظ��رة اأم�����ام روم���ا 
ل���ل���ت���اأه���ل اإل�������ى ن���ه���ائ���ي »ي����وروب����ا 
ل���ي���ج«، ���س��م��ن م�����س��ع��اه ل��ل��ف��وز مع 
ع��ام  م��ن��ذ  الأّول  ب��ل��ق��ب��ه  ي��ون��اي��ت��د 
ذاتها  بالم�سابقة  والتتويج   2017
م��ع ال���م���درب ال��ب��رت��غ��ال��ي ج��وزي��ه 
م��وري��ن��ي��و ال�����ذي خ��ل��ف��ه ال���م���درب 

النروجي نف�سه.
وخ��ت��م ���س��ول�����س��اي��ر ق��ائ��ًا »ع��م��ل��ي، 
اأولويتي، يجب اأن تكون النتائج«، 
يتاأثر  اأن  الموؤ�سف  من  و"�سيكون 
ك��ل ال��ع��م��ل ال����ذي ق���ام ال��اع��ب��ون 
نلعب  اأن  ه���ي  اأول��وي��ت��ن��ا  ل���ذا  ب���ه، 
المباراة  اإلى  والتاأهل  جيد  ب�سكل 

النهائية«.

دوري �أبطال �أوروبا لكرة �لقدم

تشلسي يهزم ريال مدريد ويتقدم نحو «النهائي اإلنجليزي»
لندن - �أ ف ب

ل���دوري  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال���م���ب���اراة  الن��ج��ل��ي��زي  ت�سيل�سي  ب��ل��غ 
اأبطال اأوروبا لكرة القدم بفوزه على �سيفه ريال مدريد 
ال�سباني 2-0، م�ساء ام�س الول في لندن في اياب الدور 

ن�سف النهائي.
و�سجل اللماني تيمو فيرنر )28( وماي�سون ماونت )85( 
الهدفين. وكان ت�سيل�سي عاد بالتعادل اليجابي 1-1 من 

مدريد ال�سبوع الما�سي.
المباراة  ت�سيل�سي  فيها  يبلغ  ال��ت��ي  الثالثة  ال��م��رة  وه��ي 
مواطنه  اأم���ام  خ�سر  اأن  بعد  الب��ط��ال  ل���دوري  النهائية 
اأن  قبل   ،2008 عام  الترجيح  بركات  يونايتد  مان�س�ستر 
يفوز باللقب على ح�ساب بايرن ميونيخ الألماني بركات 

الترجيح اأي�ساً في عام 2012.
مان�س�ستر  مواطنه  مع  النهائي  في  ت�سيل�سي  و�سيلتقي 

�سيتي في 29 اأيار الحالي في ا�سطنبول.
وهي المرة الثالثة التي يلتقي فيها فريقان من انجلترا 
ب��ع��د ع���ام 2008، وع���ام 2019 ع��ن��دم��ا تغلب  ال��ن��ه��ائ��ي  ف��ي 

ليفربول على توتنهام 0-2.
ون��ج��ح م���درب ت�سيل�سي الل��م��ان��ي ت��وم��ا���س ت��وخ��ل ال��ذي 
النهائي  ب��ل��وغ  ف��ي  ال��ح��ال��ي  ال��ع��ام  مطلع  ت��دري��ب��ه  ت�سلم 
القاري للمرة الثانية توالياً بعد اأن خ�سر العام الما�سي 
عندما كان على راأ�س الجهاز الفني لباري�س �سان جرمان 

الفرن�سي اأمام بايرن ميونيخ 1-0.
اأي�ساً في قيادة الفريق اللندني الى نهائي  ونجح توخل 
خ��ال  �سيتي  لي�ستر  م��ع  �سيلتقي  ح��ي��ث  ان��ج��ل��ت��را  ك��اأ���س 
في   0-1 �سيتي  مان�س�ستر  هزم  باأنه  علما  الحالي  ال�سهر 

ن�سف نهائي هذه الم�سابقة.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ت��اب��ع ري���ال �سل�سلة خ��ي��ب��ات��ه خ���ارج اأر���س��ه 
الماعب  على  نف�سه  يفر�س  ل��م  اإذ  الأب��ط��ال  دوري  ف��ي 
النجليزية منذ 22 ت�سرين الأّول 2014، وكان ذلك اأمام 

ليفربول بثاثية نظيفة في دور المجموعات.
ودف��ع م��درب ري��ال الفرن�سي زي��ن ال��دي��ن زي���دان باعب 
»بلوز«  لل�  ال�سابق  القائد  ه��ازار  اإدي��ن  البلجيكي  الجناح 
من  عامين  بعد  بريدج«  »�ستامفورد  ملعب  اإل��ى  والعائد 
رحيله اإلى العا�سمة المدريدية، بعدما غاب عن الذهاب 

ب�سبب ال�سابة.
رامو�س  �سيرخيو  القائد  الدفاع  في  اأ�سا�سيا  اأ�سرك  كما 
الغائب عن الماعب منذ اآذار ب�سبب ال�سابة، والثنائي 
فيني�سيو�س  والبرازيلي  بنزيمة  كريم  المهاجم  مواطنه 
الألماني  الو�سط  ف��ي  الع��ت��ي��ادي  الثاثي  م��ع  جونيور، 
ت��ون��ي ك��رو���س وال��ك��روات��ي ل��وك��ا م��ودري��ت�����س وال��ب��رازي��ل��ي 

كا�سيميرو.
ب���دًل من  هافرت�س  بمواطنه  ت��وخ��ل  دف��ع  ال��م��ق��اب��ل،  ف��ي 
تغيير  في  ال��ذه��اب،  في  ال�سبق  ه��دف  �ساحب  بولي�سيك 

وحيد عن المواجهة ال�سابقة.

»�نه �نت�ضار �ضخم«
وقال ماونت �ساحب الهدف الثاني »ل اأ�ستطيع اأن اأ�سف 

بكلمات �سعوري في الوقت الحالي. انه انت�سار �سخم«.
وا�ساف »كانت مباراة �سعبة لكن بذلنا جهوداً م�ساعفة 
لقد  اله��داف.  المزيد من  ت�سجيل  با�ستطاعتنا  وكان 
بلغنا نهائي م�سابقتين هامتين لكننا لم نفز باأي لقب 

بعد«.
فقال  ا�سبيليكويتا  �سيزار  ال�سباني  الفريق  قائد  اأم��ا 
لكننا  الم�سابقة  ه��ذه  ف��ي  عريقاً  مناف�ساً  ن��واج��ه  »كنا 

لعبنا بطريقة رائعة و�سجلنا هدفين«.
واأ�ساف »نوؤمن بحظوظنا في احراز اللقب لأننا نملك 

فريقاً متما�سكاً يبذل جهوداً �ساقة في التدريبات«.
من  فا�ستفاد  قدراته  من  واثقاً  المباراة  ت�سيل�سي  ب��داأ 
بعد  ال�سيف  ليهدد مرمى  ري��ال،  دف��اع  في  الم�ساحات 
12 دقيقة من �سافرة البداية بت�سديدة من الإيطالي 

البلجيكي  ال��ح��ار���س  �سدها  م��ت��راً   20 م��ن  جورجينيو 
تيبو كورتوا، قبل اأن يهز ال�سباك بعد تمريرة عر�سية 
فيرنر،  الألماني  تابعها  ت�سلويل  بنجامان  من  زاحفة 
اإّل اأن الحكم األغى الهدف بداعي الت�سلل على الهداف 

.)18(
بعد  الت�سجيل،  افتتاح  في  الأزرق  الفريق  يتاأخر  ول��م 
نجولو  الفرن�سي  الو�سط  لع��ب  ق��اده��ا  رائ��ع��ة  هجمة 
اإل���ى ك��اي��ل هافرت�س  كانتي وت��ب��ادل م��ع ف��ي��رن��ر، وم��ن��ه 
المندفع على الرواق، ليرفع كرة »لوب« فوق الحار�س 
بالعار�سة،  ا�سطدمت  الأم����ام  اإل���ى  المندفع  ك��ورت��وا 

تابعها فيرنر راأ�سية في ال�سباك الخالية )28(.
اأه��داف في  اأربعة  اإلى  ر�سيده  الألماني  الهداف  ورفع 

دوري الأبطال في هذا المو�سم.

مندي يو�جه بنزيمة
ووقف حار�س ت�سل�سي ال�سنغالي اإدوار مندي �سداً منيعاً 
اأمام محاولتين لبنزيمة، الولى بعد ت�سديدة بعيدة )26( 

والثانية من راأ�سية اثر تمريرة من مودريت�س )36(.
انطاق  ف��ور  اإذ  ا���س��راراً من �سيفه،  اأكثر  ت�سيل�سي  وب��دا 
نابت  حيث  �سغوطاته  ممار�سة  اإل��ى  ع��اد  الثاني  ال�سوط 
العار�سة عن كورتوا بعد �سربة راأ�سية من هافرت�س اإثر 

تمريرة عر�سية من القائد ا�سبيليكويتا )47(.
الو�سط  اإل��ى لع��ب  فيرنر  ق��دم  بكعب  رائ��ع��ة  لعبة  وبعد 
انفرد  المنطقة،  داخ��ل  ب�سرعة  المندفع  ماونت  ال�ساب 

الخير بالحار�س و�سدد كرة علت المرمى )54(.
بقدميه  بت�سديه  ال��م��ب��اراة  ف��ي  ف��ري��ق��ه  ك���ورت���وا  واأب���ق���ى 
زي��دان  يعمد  اأن  قبل   ،)59( المنفرد  لهافرت�س  كلتيهما 
بعد 3 دقائق اإلى اإجراء تبديلين لتن�سيط فريقه فاأخرج 
المدافع الفرن�سي فيرلن مندي والبرازيلي فيني�سيو�س 
واأدخل لعب الو�سط الوروجوياني فيديريكو فالفيردي 
وم���ارك���و اأ���س��ن�����س��ي��و، ق��ب��ل اأن ُي���خ���رج ك��ا���س��ي��م��ي��رو وي��ح��ل 

البرازيلي رودريجو بدًل منه )76(.
التعادل، ترك  الأم��ام لإدراك  اإلى  المندفع  ريال  اأن  غير 
فيرنر  واح���دة  فقاد  ال��م��رت��دة،  للهجمات  معر�ساً  نف�سه 
اإلى منطقة جزاء  الملعب واجتاز 70 متراً  من منت�سف 
اأن  قبل  �سددها  كونتي  اإلى  كرة  ليمرر  »روخيبانكو�س« 
لاإنقاذ  ك��ورت��وا  ح��ار���س��ه  وب��ي��ن  بينه  فالفيردي  يتدخل 

.)66(
ل توخل اخراج فيرنر المتعب واإدخال بولي�سيك في  وف�سّ
الدقيقة 67، ليبرز الأخير بعد لعبة م�ستركة بداأها كانتي 
بقطع الكرة من اأمام نات�سو ليخترق المنطقة ويمرر اإلى 
ل النتظار بعد  الأميركي على الجهة الي�سرى الذي ف�سّ
اإل��ى ماونت  اأر�سية زاحفة  ب��دوره  ك��ورت��وا، ليمرر  خ��روج 
الثاني  ال�سباك الخالية )85(، م�سجًا هدفه  تابعها في 

في دوري الأبطال في هذا المو�سم.
هافرت�س  فاأخرج  اأخير،  تبديل  اإج��راء  اإل��ى  توخل  وعمد 
الدقيقة  في  منه  ب��دًل  جيرو  اأوليفيه  الفرن�سي  واأدخ���ل 
�سافرة  الحكم  ليعلن  ال�سائع،  بدل  الوقت  من  الرابعة 

النهاية بتاأهل ت�سيل�سي اإلى النهائي.

تيمو مهاجم ت�ضيل�ضي �ضاحب �لهدف �الول يحاول �لت�ضديد على مرمى ريال مدريد )� ف ب(

�أولي جونار �ضول�ضاير

نوفيل وتاناك يمددان عقديهما مع هيونداي
باري�س - �أ ف ب

اأوت  والإ���س��ت��ون��ي  ن��وف��ي��ل  ت��ي��ي��ري  البلجيكي  م���دد 
فريقهما  م��ع  ���س��ن��وات«  ل�"عدة  عقديهما  ت��ان��اك 
ه��ي��ون��داي ل��ل��دف��اع ع��ن األ���وان���ه ف��ي ع���ام 2022 في 
بطولة العالم للراليات »دبليو اآر �سي«، بح�سب ما 

اأعلن ال�سانع الكوري الجنوبي ام�س الخمي�س.
اإلى هيونداي في عام  المن�سم  نوفيل  و�سيخو�س 
 2019 للعالم في عام  المتوج بطًا  وتاناك   ،2014
في  الجديد  فريقه  اإل��ى  انتقاله  قبل  تويوتا،  مع 
عام 2020، حقبة التحول اإلى المحركات الهجينة 
يتم  اأن  على  العالمية،  البطولة  في  )الهايبريد( 
»وقود من  المقبل  العام  اأولى في  اعتماد كخطوة 
اأ���س��ول غ��ي��ر اأح��ف��وري��ة، م��ع م��زي��ج م��ن المكونات 
ال�سطناعية والوقود الحيوي«، وفق ما اأ�سار اإليه 

التحاد الدولي لل�سيارات »فيا«.
مهماً  دوراً  نوفيل  »لعب  بيان  في  هيونداي  واأف��اد 
اآر �سي+«،  في بناء برنامج هيونداي في ال� +دبليو 
رال��ي  ف��ي 13  ف��از  وت��ح��دي��داً منذ ع��ام 2014 حيث 

وحّل اأربع مرات و�سيفاً لبطل العالم.
تجرع  اأن  ع��ام��اً،   32 البالغ  للبلجيكي،  �سبق  وك��ان 
الترتيب  ف��ي  الثاني  للمركز  احتاله  م��رارة  م��ن 
األ��وان  ع��ن  ي��داف��ع  ك��ان  عندما  لل�سائقين  النهائي 

فريق »اأم - �سبور فورد« في عام 2013.
من ناحيته، وبعد فوزه باللقب العالمي في 2019 
م��ع ت��وي��وت��ا، ان��ت��ق��ل ت��ان��اك )33 ع���ام���اً( ف��ي ال��ع��ام 
الكوري،  ال�سانع  اإل��ى  مفاجئة  خطوة  في  التالي 
للمركز  واحتاله  الفريق  نجاح  من  »ج��زءاً  وب��ات 
كتب  م��ا  بح�سب  ال�سانعين«،  بطولة  ف��ي  ال��ث��ان��ي 

هيونداي.
ويحتل نوفيل المركز الثاني في ترتيب ال�سائقين 
الفرن�سي  �سبع مرات  العالم  بطل  المت�سدر  خلف 
ك��ارل��و  م��ون��ت��ي  ف��ي  ال��م��ت��وج  اأوج��ي��ي��ه  �سيبا�ستيان 
في   ،)53 مقابل   61( مراحل  ثاث  بعد  وكرواتيا 
فنلندا  »اأركتيك«  برالي  الفائز  تاناك  يحتل  وقت 

في �سباط 2021 المرتبة الرابعةمع 40 نقطة.
العالمية  البطولة  م��ن  ال��راب��ع��ة  المرحلة  وت��ق��ام 
التي تت�سمن 12 مرحلة، في البرتغال من 20 اإلى 
لوكالة  المنظمون  اك��د  حيث  الحالي،  ال�سهر   23
�سي�سرع  ال��رال��ي  اأن  الخمي�س  ام�س  بر�س  فران�س 
اأمام الجماهير على الرغم من القيود المفرو�سة 
ب�سكل  »متابعاً  �سيكون  لن��ه  »ك��وف��ي��د-19«  ب�سبب 

حتمي من عدد كبير من الجماهير«.
الوطنية  ال�سحية  ال�سلطات  طالبت  المقابل،  في 
الجماهير  ع��دد  تحديد  ال��رال��ي  على  الم�سرفين 

و�سمان احترام التباعد الجتماعي.
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باري�س - اأ ف ب 

اأر�س الواقع حتى  اأكبر درا�سة على  اأكدت 
ِب����اأن ل��ق��اح ف��اي��زر/ب��اي��ون��ت��ي��ك  الآن ام�����س 
 95 م��ن  اأك��ث��ر  ن�سبتها  بلغت  ح��م��اي��ة  وّف���ر 
وج��دت  لكنها  ك��وف��ي��د-19  �سد  المئة  ف��ي 
عندما  كبير  ب�سكل  انخف�س  م�ستواها  اأن 
الأ�سخا�س جرعة واح��دة فقط من  تلقى 

الجرعتين المو�سى بهما.
حملة  اإل��ى  ا�ستنادا  ال��درا���س��ة  معدو  وق��ال 
هناك  اإن  اإ�سرائيل  ف��ي  الوطنية  التلقيح 
دليال واقعيا على اأن الوباء يمكن الق�ساء 
عليه من خالل برامج التطعيم العالمية 

ال�سريعة.
اإ�سرائيل كانت حملة  اأنه في  اإلى  واأ�ساروا 
لنخفا�س  الرئي�سي  »ال��م��ح��رك  التلقيح 

عدد الإ�سابات بكوفيد-19«.
ومع ذلك، يجب توخي الحذر في تعميم 
الأخ���رى  ال���دول  على  ال�ستنتاجات  ه��ذه 
الوباء  وتطور  التلقيح  برامج  �سرعة  لأن 

يختلفان من دولة اإلى اأخرى، وفق معدي 
الدرا�سة.

واأظهر تحليل بيانات �سحية من اإ�سرائيل، 
اأع��ل��ى ن�سبة  ال��ت��ي لديها  ال��ب��ل��دان  اإح���دى 
ب�سكل  تطعيمهم  تم  الذين  البالغين  من 
كامل، اأن اللقاح كان فعال جدا في حماية 
الم�سنين فيما كانت الن�سخة البريطانية 
ال��وب��اء الأ���س��د ع���دوى مهيمنة، وفقا  م��ن 
للنتائج التي ن�سرتها مجلة »ذي لن�سيت« 

الطبية.
وبحلول بداية ني�سان، تلقى حوالى خم�سة 
جرعتين  اإ���س��رائ��ي��ل  ف��ي  �سخ�س  ماليين 
من لقاح فايزر/بايونتيك، اأي اأكثر من 70 

في المئة من ال�سكان.
اأن ج��رع��ت��ي��ن وف��رت��ا  ووج�����دت ال���درا����س���ة 
ن�����س��ب��ت��ه��ا 95،3 %  ال����ع����دوى  م���ن  ح��م��اي��ة 
بعد   %  96،7 ن�سبتها  ال��وف��اة  م��ن  وحماية 

�سبعة اأيام من الجرعة الثانية.
وبعد 14 يوما، ازدادت ن�سبة هذه الحماية 
على  المئة  ف��ي  و98  المئة  ف��ي   96،5 اإل���ى 

التوالي.
لكن ن�سبة الحماية كانت اأقل بكثير لدى 
الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ت��ل��ق��وا ج��رع��ة واح���دة 

فقط من اللقاح.
وبعد الجرعة الأول��ى بما بين �سبعة و14 
العدوى  م��ن  الحماية  ن�سبة  بلغت  ي��وم��ا، 
57،7 في المئة ون�سبة الحماية من الوفاة 

77 في المئة.
وقال موؤلفو الدرا�سة اإن جرعة واحدة قد 
في  خ�سو�سا  اأق�سر  حماية  ن��اف��ذة  توفر 
من  ج��دي��دة  م��ت��ح��ورات  فيها  تظهر  بيئة 

الفيرو�س.
واأ�سار جوناثان بال اأ�ستاذ علم الفيرو�سات 
وال���ذي  نوتنغهام  ج��ام��ع��ة  ف��ي  الجزيئية 
اأن »الأه��م من  اإلى  لم ي�سارك في البحث 
من  جرعتين  اأن  تظهر  الدرا�سة  اأن  ذل��ك 
المناعة  م��ن  كبير  ب�سكل  ت��زي��دان  اللقاح 

والحماية«.
واأ�ساف »هذا هو ال�سبب في اأنه من المهم 

اأن يح�سل الأ�سخا�س على الجرعتين«.

اأكرب درا�شة واقعية حتى الآن: لقاح فايزر/باي�نتيك »يحمي بن�شبة 95%« من ك�فيد-19
ممر�شة تجهز لقاح فايزر - باي�نتيك في زغرب )ا ف ب(

مانيال - اأ ف ب 

بتوقيف  ال�����س��رط��ة  دوت��ي��رت��ي  رودري���غ���و  الفيليبيني  ال��رئ��ي�����س  اأم����ر 
تكافح  فيما  �سحيح  ب�سكل  الكمامة  ي�سعون  ل  ال���ذي  الأ���س��خ��ا���س 

البالد لحتواء عدد الإ�سابات المتزايد بفيرو�س كورونا.
واأ����س���در دوت��ي��رت��ي الأم����ر ب��ع��د اج��ت��م��اع م��ع ف��رق��ة ال��ع��م��ل الخا�سة 
ي�سعون  وه��م  با�ستثنائه،  الجميع  روؤي���ة  يمكن  حيث  ب��ك��وف��ي��د-19 

الكمامة الإلزامية، وفق مقطع فيديو ر�سمي ن�سر م�ساء الأربعاء.
وعوقب اآلف الأ�سخا�س لنتهاكهم قيود كوفيد-19 منذ نهاية اآذار 
بعد  ال��م��ج��اورة  والمناطق  العا�سمة  ف��ي  الإج����راءات  ���ُس��ددت  عندما 

ارتفاع في عدد الإ�سابات.
وطلب وزير العدل وقائد ال�سرطة من العنا�سر تغريم المخالفين 
بعد  عليهم،  القب�س  م��ن  ب��دل  مجتمعية  خدمة  ي���وؤدون  جعلهم  اأو 
وفاة رجل اأجبر على القيام بمئات القرف�ساء كعقوبة لخرقه حظر 

التجول.
لكن دوتيرتي قال اإن على ال�سرطة اأن تت�سدد في محا�سبة مخالفي 
ب�سكل  كمامات  ي�سعون  ل  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  توقف  واأن  ال��ق��واع��د 

�سحيح بمن فيهم اأولئك الذين يتركون اأنوفهم مك�سوفة.
الأ�سخا�س  على  يقب�سوا  اأن  هي  لل�سرطة  »اأوام���ري  دوتيرتي  وق��ال 
الذين ل ي�سعون الكمامات ب�سكل �سحيح... واحتجازهم والتحقيق 

في �سبب قيامهم بذلك«.
اأجل  اإن��ه من  لم�سلحتنا.  اإن��ه  لم�سلحتي.  لي�س  الأم��ر  »اإن  واأ���س��اف 

م�سلحة البلد«.
وو�سفتها  الأخيرة  الأوام��ر  الحقوقية  »كاراباتان«  جماعة  وانتقدت 
متنا�سب  غير  »ا�ستخدام  وك��ذل��ك  فعالة«  وغير  علمية  »غير  باأنها 

للقوة«.

الرئي�س الفيليبيني يطلب من ال�شرطة 
ت�قيف منتهكي ق�اعد الكمامة

الرئي�س الفلبيني يتلقى جرعة من عقار �شين�فارم ال�شيني )ا ف ب(

ني�ي�رك - اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة »ب��ي��ل��وت��ون« الأم��ي��رك��ي��ة ال��م��ن��ت��ج��ة لأج���ه���زة ال��ج��ري 
ا�س  بي  )�سي  الم�ستهلكين  لحماية  الأميركية  والوكالة  الكهربائية 
�سي( �سحب نماذج من اأجهزة »تريد+« و"تريد« بعد �سل�سلة حوادث 

اأحدها اأودى بحياة طفل.
اأحد  ا�ستروا  الذين  »الم�ستهلكين  اأن  اإل��ى  بيان  في  الوكالة  واأ�سارت 
نوعي اأجهزة الجري عليهم فورا التوقف عن ا�ستخدامها والت�سال 
اآخر«، وذلك بعد  اأي حل  اأو  اأموالهم بالكامل  ب�+بيلوتون+ ل�سترداد 

تحذير اأول اأ�سدرته ال�سهر الفائت.
اأكثر من 70 حادث  اأح�ست  اأنها  �سي«  ا�س  بي  »�سي  وكالة  واأو�سحت 
على اأجهزة »تريد+« التي تباع ب�سعر يبداأ من 4295 دولرا. ووقعت 
منزلية  حيوانات  اأو  اأطفال  اأو  بالغين  اأ�سخا�س  مع  ال��ح��وادث  ه��ذه 

�ُسحبوا تحت الجهاز.
اأ�سفرت اإحدى الحوادث عن مقتل طفل في �سن ال�ساد�سة بعد  وقد 

�سحبه في موؤخر جهاز الجري الكهربائي.
واأحد موؤ�س�سيها، في ت�سريحات  »بيلوتون«  رئي�س  واأقر جون فولي 
اأول في  ارتكبت خطاأ  »بيلوتون  باأن  الأميركية  الوكالة  بيان  اأورده��ا 
اإ�سارة  اأجهزة تريد+«، في  ا�س �سي( �سحب  ردن��ا على طلب )�سي بي 
اإلى رف�س ال�سركة في بادئ الأمر المتثال اإلى التحذير ال�سادر في 

ني�سان.
واأ�ساف »لهذا اأقدم اعتذاري«.

العملية  اأن هذه  الم�ستهلكين  الأميركية لحماية  الوكالة  واأو�سحت 
 »01 ار  »ت���ي  ع��ب��ارة  »ت���ري���د+« عليها  ج��ه��از  األ���ف  ح��وال��ى 125  ت�سمل 
اأيلول  بين  ومباعة  الأجهزة،  موؤخر  في  اأ�سود  ل�سق  على  مطبوعة 

2018 وني�سان 2021.
واأ�سارت اإلى اأن »بيلوتون« اأوقفت »ت�سويق تريد+ وتوزيعها وتوا�سل 

العمل على تعديالت اإ�سافية.

»بيل�ت�ن« ت�شحب اأجهزة جري يف ال�ليات 
املتحدة بعد ح�ادث عدة اأحدها قاتل

)تعبيرية(

بلينكن يدعو روسيا إلى وقف أعمالها 
«العدائية» تجاه أوكرانيا

كييف - اأ ف ب 

اأنتوني  الأم��ي��رك��ي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  ح�س 
�سلوكها  وق���ف  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا  ام�����س  بلينكن 
»ال��ع��دائ��ي« ح��ي��ال اأوك��ران��ي��ا م�سيرا ال��ى ان 
مو�سكو ل تزال تن�سر قوات م�سلحة باأعداد 
ك��ب��ي��رة ع��ل��ى ال���ح���دود ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن رغ��م 

الن�سحاب لأخير.
وق�������ال ب��ل��ي��ن��ك��ن خ������الل ل���ق���ائ���ه ال��رئ��ي�����س 
الأوكراني فولوديمير زيلين�سكي في كييف 
اأعمالها  ت��وق��ف  لكي  رو���س��ي��ا  نحو  »نتطلع 

المتهورة والعدائية«.
بع�س  �سحبت  رو���س��ي��ا  اأن  »ن��ع��ل��م  واأ����س���اف 
ق��وات��ه��ا م��ن ال���ح���دود م��ع اأوك���ران���ي���ا، لكننا 
ن����رى اأن�����ه ل ي�����زال ه���ن���اك ع����دد ك��ب��ي��ر من 
هناك«  كبرى  بكميات  وتجهيزات  ال��ق��وات 
واعدا بالعمل مع اأوكرانيا لكي »تتمكن من 

الدفاع عن نف�سها بوجه عدوان«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ن���دد زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ب��الن�����س��ح��اب 
ال���رو����س���ي »ال���ب���ط���يء ج������دا«، م���ح���ذرا ب���اأن 

»التهديد الرو�سي ل يزال قائما«.
اأعلنت في 23 ني�سان �سحب  وكانت مو�سكو 
ق��وات��ه��ا بعد اأ���س��اب��ي��ع م��ن ال��ت��وت��ر اإث���ر ن�سر 
بين  الحدود  على  عن�سر  األ��ف  مئة  حوالى 

ال��ب��ل��دي��ن وف����ي ���س��ب��ه ج���زي���رة ال���ق���رم ال��ت��ي 
�سمتها رو�سيا عام 2014.

واأث�������ار ع���ر����س ال���ق���وة ه����ذا م���خ���اوف ل��دى 
�سن  احتمال  م��ن  والأوك��ران��ي��ي��ن  الغربيين 
هجوم وربما اجتياح، ل �سيما واأن النت�سار 
الع�سكري ترافق مع تجدد العنف في النزاع 
مع المتمردين الموالين لرو�سيا في �سرق 
اأوك��ران��ي��ا، وال���ذي اأوق���ع اأك��ث��ر م��ن 13 األ��ف 

قتيل منذ 2014.
وقتل جندي اأوكراني بالر�سا�س ام�س على 

خط الجبهة، على ما اأعلن الجي�س.
واأكد زيلين�سكي »تم حتى اليوم �سحب ق�سم 
 3500« اأن  اإل��ى  م�سيرا  ال��ق��وات«  من  �سئيل 

ع�سكري فقط« خرجوا من القرم.
طول  على  المتمركزة  »ال��ق��وات  اأن  وت��اب��ع 
الحدود الأوكرانية يمكن اأن ت�سمح للطرف 
�سد  ع�سكرية  عملية  ب��م��ب��ا���س��رة  ال��رو���س��ي 

اأوكرانيا في اأي وقت«.
المتهمة بتقديم  اأعلنت رو�سيا  من جهتها، 
دع�����م ع�����س��ك��ري وم����ال����ي ل��ل��م��ت��م��ردي��ن ف��ي 
ت��ه��دد  ق��وات��ه��ا »ل  ت��ح��رك��ات  اأن  اأوك���ران���ي���ا، 
اأحدا« واأنها تاأتي ردا على عمليات »عدائية« 
اأوروب���ا  ف��ي  الأطل�سي  �سمال  حلف  بها  ق��ام 
ال�����س��رق��ي��ة. وك��ث��ف��ت وا���س��ن��ط��ن وب��روك�����س��ل 

وال���ح���ل���ف الأط���ل�������س���ي ت�����س��ري��ح��ات ال��دع��م 
ل��م ت�ستجب  الإط���ار لكنها  ف��ي ه��ذا  لكييف 
لطلب كييف ت�سريع عملية ان�سمامها الى 

الحلف، وهو خط اأحمر بالن�سبة لمو�سكو.
وحذر الأمين العام للحلف الأطل�سي ين�س 
عديد  »خف�س  رغ��م  باأنه  ام�س  �ستولتنبرغ 
الجنود الرو�س اإلى حد ما« ما زال »ع�سرات 
»اأكبر بكثير«  الآلف« منت�سرين، وهو عدد 

مما كان قبل ت�ساعد التوتر في ني�سان.
كبير  اأم��ي��رك��ي  م�����س��وؤول  اأول  بلينكن،  وزار 
يزور اأوكرانيا منذ ت�سلم الرئي�س جو بايدن 
تذكاريا  ن�سبا  ال��ث��ان��ي،  ك��ان��ون  ف��ي  مهامه 
الحرب مع  �سقطوا في  الذين  للع�سكريين 
الأوك��ران��ي  للرئي�س  واأك���د  النف�ساليين. 

»نقف بحزم بجانبكم«.
وت��ع��ت��زم وا���س��ن��ط��ن ت��ق��دي��م اأك���ث���ر م���ن 400 
الأم��ن��ي��ة  ال��م�����س��اع��دات  م���ن  م��ل��ي��ون دولر 
اأف��اد  كما  ال�سنة،  ه��ذه  لكييف  والع�سكرية 
اأن  تاأمل  الأوكرانية  ال�سلطات  اأن  محللون 

ت�سلمها وا�سنطن اأ�سلحة فتاكة.
ودع������ا زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ال���رئ���ي�������س الأم���ي���رك���ي 
في  تعقد  ال��ق��رم  ح��ول  قمة  ف��ي  للم�ساركة 
الثالثين  ال��ذك��رى  بمنا�سبة  كييف  في  اآب 

ل�ستقالل اأوكرانيا.

بلينكن - يمين - خالل مباحثات مع الرئي�س الأوكراني )ا ف ب(

لندن - اأ ف ب 

وويلز  اإنكلترا  ف��ي  الكحول  ت��ن��اول  ع��ن  الناجمة  الوفيات  بلغت 
اأعلى م�ستوياتها في 20 عاماً جراء الزدياد الكبير في معدلت 
بح�سب  الجائحة،  خالل  الإغ��الق  تدابير  بدء  منذ  ال�ستهالك 

الخمي�س. ُن�سرت  بيانات حكومية 
الوطنية  الإح�����س��اءات  مكتب  ع��ن  ال�����س��ادرة  الأرق�����ام  واأظ���ه���رت 
بزيادة  الكحول،  تناول  عن  مبا�سرة  ناجمة  وف��اة   7423 ت�سجيل 

مقدارها 20 % عن العام 2019.
العام  الثاني من  الربع  الوفيات في  وقد بداأ الرتفاع الحاد في 
الما�سي الذي �سجل ازديادا بن�سبة 17 %، بعدما فر�ست المملكة 
المتحدة تدابير الإغالق الأولى اإثر بدء تف�سي فيرو�س كورونا 
في اآذار 2020. وا�ستمر الزدياد بن�سبة 22 % و28 % في الربعين 

ال�سنة. التاليين من 
���س��ادي  ال��ك��ح��ول  درا����س���ات  ف��ي معهد  الأب���ح���اث  رئي�سة  وو���س��ف��ت 
مع  »تتزامن  الزيادة  اإن  قائلة  »مقلق«،  باأنه  التقرير  بونيفاي�س 

بداية الوباء«.
الوفيات  معظم  اأن  الوطنية  الإح�ساءات  مكتب  اأرقام  واأو�سحت 
الطويل  المدى  على  للكحول  المفرط  بالتناول  مرتبطة  كانت 
والإدم������ان ال����ذي ي�����س��ب��ب اأم���را����س ال��ك��ب��د وال��ت�����س��م��م ال��ك��ح��ول��ي 

و�سلوكية. عقلية  وا�سطرابات 
كانوا  اأ�سخا�س  عن  ناجمة  »لي�ست  الزيادة  اإن  بونيفاي�س  وقالت 
وزادوا  خ��ط��ورة  اأق��ل  بم�ستويات  ال�سابق  ف��ي  الكحول  يتناولون 
ب�"تغييرات  و�سفته  مما  الرغم  على  الوباء«،  اأثناء  ا�ستهالكهم 

جوهرية في اأنماط ال�سرب اأثناء الوباء«.
واأ�سارت اإلى اأن اأ�سباب هذا الو�سع »من المرجح اأن ت�سمل زيادة 
بم�ستويات  الكحول  يتناولون  كانوا  اأ�سخا�س  لدى  ال�ستهالك 

اأكثر خطورة« اإ�سافة اإلى »النفاذ اإلى الرعاية ال�سحية«.
واح��دة  لالأ�سف  لكنها  حتمية،  تكن  لم  الوفيات  »ه��ذه  واأ�سافت 
العتبار  في  اأخذها  يجب  للوباء  مبا�سرة  غير  كثيرة  نتائج  من 

بعناية في خطط التعافي«.
واأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات اأي�����س��ا اأن م��ع��دلت ال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة عن 
في  الأف��ق��ر  المناطق  ف��ي  ملحوظ  ب�سكل  اأع��ل��ى  ك��ان��ت  ال��ك��ح��ول 

وويلز. اإنكلترا 
المناطق  اأف��ق��ر  ف��ي  يعي�سون  ال��ذي��ن  ال��رج��ال  ك��ان  اإنكلترا،  ففي 
باأولئك  اأ�سعاف مقارنة  باأربعة  الكحول  للوفاة من  اأكثر عر�سة 

الذين يعي�سون في اأكثر المناطق ثراًء.
من  للوفاة  عر�سة  اأكثر  المحرومة  المناطق  في  الن�ساء  وكانت 
وب�سكل  ث��راًء.  الأك��ث��ر  بالمناطق  مقارنة  م��رات  بثالث  الكحول 

عام، كان الرجال اأكثر عر�سة مرتين للوفاة من الكحول.

ال�فيات الناجمة عن الكح�ل يف اأعلى 
م�شت�ياتها يف بريطانيا منذ عقدين

قندهار - اأ ف ب 

ا���س��ت��ول��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ال��م��ت��ط��رف��ة ع��ل��ى ث��ان��ي اأك���ب���ر ���س��د في 
اأ�سهر من القتال العنيف في معقلهم ال�سابق في  اأفغان�ستان بعد 
الحركة  وم��ن  ر�سميون  م�سوؤولون  اأف���اد  م��ا  وف��ق  ق��ن��ده��ار،  ولي��ة 

المتمردة ام�س.
الري  مياه  يوفر  ال��ذي  دحلة  �سد  اأن  محليون  م�سوؤولون  و�سرح 
ال�����س��رب لعا�سمة  ق��ن��وات وك��ذل��ك م��ي��اه  ل��ل��م��زارع��ي��ن ع��ب��ر �سبكة 

الولية، اأ�سبح الآن تحت �سيطرة طالبان.
كما قال المتحدث با�سم طالبان قاري يو�سف للوكالة »ا�ستولينا 

على �سد دحلة في ارغنداب«.
بات  ال�سد  اأن  المجاورة  المنطقة  الدين حاكم  واأك��د حاجي غلب 

»تحت �سيطرة« الحركة المتمردة.
تتمكن من  لم  لكنها  تعزيزات  )...( طلبت  المنية  »قواتنا  وقال 

الح�سول عليها«.
وتاأتي �سيطرة طالبان على ال�سد بعد معارك �سهدتها ولية هلمند 
المجاورة هذا الأ�سبوع عقب اأيام فقط من بدء الجي�س الأميركي 

ر�سميا �سحب قواته المتبقية في البالد.
واأفاد توريالي محبوبي رئي�س دائرة المياه في قندهار اأن طالبان 

حذرت موظفي �سد دحلة موؤخرا من التوجه الى اأعمالهم.
الما�سي  ال�سهر  اأقدموا  الم�سلحين  اإن  قندهار  في  مرا�سل  وقال 

على ن�سف ج�سر يربط ال�سد بالأحياء المجاورة.
وبنت الوليات المتحدة �سد دحلة منذ نحو 70 عاما لتوفير مياه 

الري لأرا�سي نحو �سبع مقاطعات في قندهار.
بقيمة  هبة  تقديم  على  الآ�سيوي  التنمية  بنك  واف��ق   2019 وع��ام 
350 مليون دولر الى اأفغان�ستان ل�ستخدامها جزئيا في م�ساريع 

تو�سعة لل�سد.
ال�ستة  الأ���س��ه��ر  ف��ي  عنيفة  م��ع��ارك  المحيطة  المنطقة  و�سهدت 
اأع��ل��ن��وا ف��ي ني�سان تطهير  اأم��ن��ي��ي��ن  ل��ك��ن م�����س��وؤول��ي��ن  ال��م��ا���س��ي��ة، 

المنطقة.
واأ�سار الم�سوؤولون حينها الى اأن طالبان عمدت قبل ان�سحابها الى 

زرع األغام في اأنحاء المنطقة بما في ذلك بين مجمعات �سكنية.
بعد  م��ن منازلهم  الأ���س��خ��ا���س  اآلف  ف��ر  ال��م��ج��اورة،  وف��ي هلمند 

هجوم وا�سع النطاق لطالبان �سد القوات الحكومية.
وت��وف��ر ال��ط��ائ��رات ال��ح��رب��ي��ة الأم��ي��رك��ي��ة ال��دع��م ال��ج��وي للقوات 

الأفغانية على الرغم من بدء ان�سحابها.
وكان من المقرر اأن تكون الوليات المتحدة قد انتهت من �سحب 
جميع القوات في الأول من اأيار بموجب اتفاقها مع طالبان العام 
اأيلول، ما   11 الخطوة حتى  اأرج��اأت هذه  وا�سنطن  الما�سي، لكن 

اأثار غ�سب المتمردين.
الى  التو�سل  جهود  تعثر  و�سط  الأجنبية  القوات  ان�سحاب  وياأتي 

اتفاق �سالم بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

طالبان ت�شت�يل على �شد رئي�شي و�شط ت�شاعد 
القتال مع الق�ات احلك�مية الأفغانية

رئي�س
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شعرت بالقلق من شمس يف »النمر«

»كوفيد-19« قد يسبب سكتات دماغية بني 

الشباب واألصحاء.. بصمت؟

"إسالموفوبيا".. برنامج لتصحيح 

الصورة الخاطئة عن اإلسالم يف الغرب

جائحة 

اإلنفلونزا أو 

الطاعون.. 

من »أسوأ 

عام عىل 

البرشية«

04

خاص آلخر االسبوع

يق�دم الكات�ب الصحفي املرصي حس�ام 
عب�د القادر مقبل عىل مدار ش�هر رمضان 
املب�ارك برنامج�ا بعنوان »إس�اموفوبيا« 
يعرضه من خال قناته عىل اليوتيوب »دين 
https://youtube.com/channel/ ودني�ا« 
UCWiLrn8E0whKoifIfk6sEyQ ويق�وم 
م�ن خاله بتوجيه أس�ئلة ح�ول كثري من 
الش�بهات التي تتعلق باإلسام وتنقل عنه 

صورة خاطئة خاصة يف الدول الغربية.
ويجي�ب خال ه�ذه الحلقات الش�يخ أبو 
املعارف أحمد من وزارة األوقاف املرصية، 
حي�ث يعرض التفس�ري الصحيح للش�بهة 
وأس�بابها، وذلك من خال اآليات الكريمة 

واألحاديث الرشيفة الصحيحة.
ويقول الكاتب الصحفي حسام عبد القادر 

مقب�ل واملقي�م بكندا حالي�ا »أن فكرة هذا 
الربنامج جاءته بسبب ما شاهده وتابعه يف 
املجتمعات الغربية، حيث أن صورة اإلسام 
التي تصل لهم تركز عىل ما تبثه الجماعات 
اإلرهابي�ة وم�ا تق�وم به من أفع�ال، دون 

معرفة حقيقة الدين اإلسامي«.
وأض�اف مقبل »أن هن�اك دورا كبريا عىل 
املس�لمني يج�ب أن يقوموا ب�ه، وذلك من 
خال ن�رش الصورة الصحيحة لإلس�ام، 
كما أنه يجب أن يتم اس�تخدام السوشيال 
ميدي�ا بش�كل إيجابي لتوضي�ح صحيح 
الدي�ن، ونفي أي ش�بهات ومعلومات غري 

صحيحة«.
ومن نم�اذج األس�ئلة التي وجهه�ا مقبل 
خال حلقات »إس�اموفوبيا": هل اإلسام 
دي�ن يدع�و للعنف؟ أس�باب زواج الرجل 
بأربعة، مل�اذا يحق للرج�ل إرجاع زوجته 

خال شهور العدة دون علمها أو رفضها؟ 
ه�ل ذب�ح الحي�وان ونح�ره في�ه تعذيب 
للحيوان؟ ملاذا يحق للرجل املس�لم الزواج 
بغ�ري املس�لمة، بينم�ا ال يح�ق للمس�لمة 
الزواج بغري املس�لم؟ م�ن هم حور العني؟ 
هل اإلس�ام دين ش�هواني؟ هل اإلس�ام 
يظل�م امل�رأة يف كثري م�ن التعامات، وهل 
يظلمه�ا يف امل�رياث؟ وغريها من األس�ئلة 

الشائكة.
ويؤكد مقبل أن »إس�اموفوبيا« لن يتوقف 
عىل ش�هر رمضان فقط، حي�ث تم تقديم 
15 حلقة، والتي استضاف فيها الشيخ أبو 
املعارف أحمد، والذي ب�ذل مجهودا كبريا 
خال هذه الحلقات، ولكنه سيس�تمر فيما 
بعد، بشكل مختلف حيث سيتم استضافة 
مواطنني أجان�ب يس�ألون ويجيب يف كل 

حلقة عالم من علماء األزهر الرشيف.

الشيخ أبو املعارف أحمدحسام عبد القادر
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عيون الدنيا تشتاق كلها ليوم السالم يف ليلة 

القدر.. تلك الليلة السادرة يف نعيم إقامتها والتعبد 

فيها.. وهي الليلة املزينة بالخريات والدعوات.. 

وبالقرب من اهلل كثري التوبات والرحمات.

انها ليلة القدر املرشقة بنور املحبة وبالطيبات 

وبشهادة التوحيد والشكر هلل الواحد األحد.

ريبورتاج

واّن العبادة فيها خري من العبادة يف ألف شهر دونها.. 
أي م�ا يقارب عمل ثمانني عام�اً، إضافة إىل أّن األجر 

والثواب فيها ُمضاَعف.
فع�ىل الرغم م�ن أّن العم�ل يف رمض�ان ُمضاعف يف 
األص�ل، إاّل أنّه ُمضاَعف أيضاً يف ه�ذه الليلة أضعافاً 
كثرية ال يعلمها إاّل اهلل تعاىل, فقد قال س�بحانه: )لَيْلَُة 

ْن أَلِْف َشْهٍر(. الَْقْدِر َخرْيٌ مِّ
حيث تمتلئ ليلة الَقْدر بالسكينة، واألمن، والطمأنينة 
حتى طلوع شمس�ها، وفيها تتنّزل املائكة بالرحمة، 
والس�امة، والخري ألهل الطاع�ة واإليمان. قال تعاىل: 
ن كُلِّ  ُل الَْمَاِئكَ�ُة َوال�رُّوُح ِفيَه�ا ِبِإْذِن َربِِّه�م مِّ )تَنَ�زَّ
أَْمٍر*َس�َاٌم ِهَي َحتَّ�ى َمْطلَ�ِع الَْفْجِر(. حي�ث تُغَفر 
فيها الذنوب، ويكثر فيها الَعفو والتيس�ري ِلَمن قامها 

ُمحتِسباً األجَر من اهلل العيل القدير.
ق�ال رس�ول اهلل صىّل اهلل عليه وس�لّم: )َمن َق�اَم لَيْلََة 

َم ِمن َذنِْبِه(. الَقْدِر إيَمانًا واْحِتَسابًا، ُغِفَر له ما تََقدَّ
ه�ذا وقد اقتضت إرادة اهلل الرحمن الرحيم بأن يجعل 
وق�ت ليلة الق�در َخفيّاً عىل العباد، كم�ا أخفى عنهم 
كثرياً من األمور، كساعة اإلجابة يف يوم الجمعة، ووقت 
دة،  انتهاء أجل اإلنس�ان، ويوم القيام�ة؛ لِحكَم ُمتعدِّ
إضافة إىل أنّه أخفى ليلة القدر؛ ليكون املسلم مجتهداً 
يف عبادت�ه دائماً يف الليايل جميعه�ا، وليكوَن حريصاً 
عىل إدراكها، والتماس�ها؛ خوفاً م�ن أن تضيَع عليه.. 
فل�و حدد وقتها ف�إّن العبد قد يقت�رص بالعبادة عىل 

هذه الليلة فقط.
وم�ع ذلك فق�د اعتاد املس�لمون يف أنح�اء العالم ان 
يحتفلوا دينياً يف العرش األواخر وبالذات ليلة الس�ابع 
والعرشي�ن م�ن كل ش�هر رمض�ان.. حي�ث تكت�ظ 
جمي�ع املس�اجد العالم باملس�لمني الُعباد والنُس�اك، 
وتمتلئ الش�وارع بطقوس العب�ادة والتقرب من اهلل 
والدعاء امُلخل�ص هلل لتجمع ليلة الق�در بني الرتاويح 

والعبادات والرجاء واالس�تغفار.. فه�ل تختلف قلياً 
تلك االحتفاالت يف زمننا زمن كورونا اآلن؟! ربما قلياً 
من الحش�ود والتجمعات يف املساجد مع أخذ الحيطة 
والح�ذر بالتعليم�ات الصحية من التعقي�م والتباعد 

للمصلني عن بعضهم بعضا بمسافة مأمونة.

من مدائح النقشبندي

يا ليلة يف الدهر خرياً من ألف شهر
فْت بالقدر يزهو بها رمضان قد ُشِّ

مائك الرحمات والروح والربكات
تحدوك يف الظلمات حتى طلوع الفجر

يا ليلة يف الدهر خرياً من ألف شهر
فْت بالقدر يزهو بها رمضان قد ُشِّ

يا ليلة اإلشاق يا جلوة األعماق
بذكرنا الخاق رب الخفا و الجهر

يا ليلة يف الدهر خرياً من ألف شهر
فْت بالقدر يزهو بها رمضان قد ُشِّ
يا ساحة القرآن يا ساعة الرضوان

بقائم سهران يرجو عظيم األجر
يا ليلة يف الدهر خرياً من ألف شهر

فْت بالقدر. يزهو بها رمضان قد ُشِّ

ليلة القدر وعلم الفضاء الحديث

هذا وقد كش�فت الصح�ف العاملية قبل س�نوات عن 
أن وكال�ة الفض�اء األمريكية- ناس�ا- قام�ت بإخفاء 
معلوم�ات تثب�ت وجود معج�زة يف ليلة الق�در لدى 
املس�لمني!! ومؤك�دًة أنها اكتش�فت من�ذ أكثر من 30 

عاماً، حقائق علمية تثبت تميز ليلة القدر.
وأش�ارت وس�ائل اإلعام إىل أن عالم فض�اء أمريكي 
يدع�ى« ارنر« أثب�ت علميًا أن األرض ين�زل عليها يف 
اليوم الواحد من 10000 إىل 20000 شهاب من العشاء 

إىل الفج�ر، إال أن ليل�ة القدر ال ين�زل فيها أي ىشء!! 
ولفت اإلعام إىل أن وكالة ناس�ا علمت بهذه الحقيقة 
منذ س�نوات لكنهم أخفوها ألسباب تخصهم عىل حد 

تعبري الوكالة.

من أدعية ليلة القدر

- اللهم إنا نسألك العفو والعافية.
- اللهم إنا نس�ألك حبك، ونس�ألك ان تطه�ر قلوبنا، 
وتحصن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا ونسألك الدرجات 

العا من الجنة.
- اللهم إنا نسألك من خري ما سألك منه عبدك ورسولك 
س�يدنا محمد صىل اهلل عليه وس�لم، ونستعينك يا اهلل 
من ش ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد.
- الله�م اختم لنا بخري، واجعل عواقب امورنا إىل خري 

يا أرحم الراحمني يا كريم.
- اللهم إنا نس�ألك برحمتك التي وس�عت كل يشء أن 
تغف�ر لنا ذنوبن�ا، أن تكف�ر عنا س�يئاتنا وأن تتوىل 
أمرن�ا، أن تخت�م بالباقي�ات الصالح�ات أعمالنا، يا 
مفرج الكروب فرج كربنا، واغفر ذنبنا واسرت عيوبنا، 

وادخلنا برحمتك يف عبادك الصالحني.
- اللهم هبنا نفوس�اً  مطمئنة، تؤمن بلقائك، اللهم إنا 
نعوذ برضاك من س�خطك، وبمعافاتك من عقوبتك، 
وب�ك منك، ال نحيص ثن�اء عليك أنت كم�ا أثنيت عىل 

نفسك، اللهم هيء لنا من أمرنا رشداً.

طاعة وعبادة وإميان

وللمنش�د ايهاب توفيق نقرأهذه الكلمات الشجية عن 
ليلة القدر:

ىف العرش األواخر
من شهرك يارمضان

ىف ليلة اخفاها وخباها الرحمن

للمؤمنني املخلصني له بجد
إلىل عملوا كل ُسنة وفرض

وعدهم ربنا ىف الليله دي
بثواب وأجر مش ألي حد

هى ليله افضل من اي شهر
من العشا لغاية صاة الفجر

نماها طاعة عبادة وايمان
أوعدنا بيها يارب ليله القدر

ىف ليلة اخفاها وخباها الرحمن
الىل بيه دايما قلوبنا متعلقة

وكمان عنينا بالدموع متغرقة
والكل يدعى يارب اغفر ذنوبى
واحنا يارب قلوبنا ليك مصدقة

فيها الوحى بالقران نزل
خيل قلبي يارب بيك يتوصل

اوعدنى بيها يارب العاملني
من فضلك يا أرحمن الراحمني.

أم�ا املنش�د صابر الرباع�ي فقد راح يردد أنش�ودته 
الدينية قائاً:

لجأت إليك يا ربي
يف ليلة قدر هي خري

من ألف شهر
فطهر قلبي يا رب

بارك صلواتي وقيامي
وتقبل نسكي وصيامي

أسألك الرحمة والعفو يا تواب
أسألك الرحمة والعفو يا غفار

يا قوي ياجبار
يا رفيع يا سميع

شع ابوابك لدعائي
يارب ليلة يف ليلة القدر.

ليلة القدر أجمل ليلة يف الكون
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وج�دت دراس�ة أجرته�ا جامع�ة أكس�فورد أن 
األش�خاص الذين يُعتربون يف املناط�ق العليا من 
نطاق مؤش كتلة الجس�م »الصح�ي« معرضون 
بش�كل متزاي�د لخط�ر اإلصاب�ة ب�»كوفيد-19« 

الحاد.
وي�رتاوح مؤش كتلة الجس�م الصح�ي بني 18.5 
و25، ولك�ن الدراس�ة الجدي�دة تظه�ر أن�ه لكل 
نقطة ف�وق 23، يزداد خطر دخول الش�خص إىل 

املستشفى من »كوفيد« بنسبة %5.
كم�ا أنهم أكثر عرضة بنس�بة 10% م�ن أقرانهم 

النحفاء، للحاجة إىل عاج العناية املركزة.
ولك�ن الخطر يك�ون أكث�ر أهمية ل�دى البالغني 
األصغر س�نا، والش�خص الذي ي�رتاوح عمره بني 
20 و39 عام�ا مع�رض لخطر دخول املستش�فى 
بنس�بة 9% أكث�ر، من كل نقطة م�ن نقاط مؤش 

كتلة الجسم فوق 23.
كم�ا ت�زداد احتمالي�ة دخولهم إىل وح�دة العناية 
املرك�زة بنس�بة 13%، وت�زداد احتمالي�ة موتهم 
بنسبة 17% عما لو كان مؤش كتلة الجسم لديهم 

23 أو أقل.
ونتيج�ة لذلك، يق�رتح مع�دو الدراس�ة الجديدة 
إعط�اء األولوي�ة لألش�خاص الذي�ن يعان�ون من 
الس�منة املفرطة والوزن الزائ�د للتلقيح، بدال من 

اتباع نهج العمر.
وكش�ف تحليل ما يقرب من س�بعة مايني سجل 
صح�ي مجه�ول الهوية ألش�خاص يعيش�ون يف 
إنجل�رتا، ع�ن 13503 م�رىض »كوفي�د-19« كانوا 
بحاجة إىل رعاية يف املستش�فى بني 24 يناير و30 

أبريل 2020.
وقارن علماء جامعة أكس�فورد مؤش كتلة جس�م 
املري�ض بمعرك�ة »كوفي�د«، ووج�دوا أن خط�ر 
اإلصاب�ة بم�رض ش�ديد ي�زداد مع زي�ادة وزن 

الجسم.

ووج�دت دراس�ات س�ابقة أن األش�خاص الذين 
يعان�ون م�ن الس�منة املفرط�ة هم أكث�ر عرضة 
لإلصابة بأمراض خطرية والوفاة من »كوفيد-19«، 
ولكن هذه هي الدراسة األوىل التي تبحث يف نطاق 

مؤش كتلة الجسم بأكمله.
وكشفت أن وزن الجسم والعمر يرتبطان بمخاطر 
اإلصاب�ة باألمراض. وكان�ت العاقة أكثر وضوحا 
عن�د البالغني األصغر س�نا عىل الرغ�م من األرقام 

الصغرية بشكل عام.
وع�ىل س�بيل املث�ال، األش�خاص الذي�ن ت�رتاوح 
أعمارهم بني 20 و39 عاما هم أكثر عرضة بنس�بة 
9% لدخول املستش�فى ألكث�ر من 23 نقطة ملؤش 
كتلة الجس�م، ولكن بالنسبة لش�خص يزيد عمره 
عىل 80 عام�ا، تكون زيادة املخاطر بنس�بة واحد 

يف املئة فقط.
ونتيج�ة لذلك، فإن الش�خص البالغ من العمر 25 
عام�ا بم�ؤش كتلة الجس�م 25، والح�د األعىل من 
النط�اق »الصحي«، وفقا ل�� NHS، لديه نقطتان 
ملؤش كتلة الجس�م أعىل من عتب�ة 23. وهذا يعني 
أن�ه إذا أصيب�وا بف�ريوس كورونا، فم�ن املرجح 
أن يدخل�وا املستش�فى بنس�بة 18% أكثر من أي 

شخص لديه مؤش كتلة الجسم 23.
 The Lancet ووج�دت الدراس�ة الت�ي نُ�رشت يف
Diabetes and Endocrinology أن خطر االستشفاء 
ي�زداد تدريجي�اً فوق م�ؤش كتلة الجس�م البالغ 
23، وكان مس�تقا عن الح�االت الصحية األخرى 

املوجودة مسبقا.
م�اذا يعني نقص اآلثار الجانبي�ة للقاح وهل يدل 

ذلك عىل عدم تحقيق املناعة املطلوبة؟
وقالت الدكتورة كارمن بريناس، املعدة الرئيس�ية 
للدراسة، من قسم Nuffield لعلوم الرعاية الصحية 
األولية بجامعة أكسفورد: »تظهر دراستنا أنه حتى 
ال�وزن الزائد املتواضع ج�دا يرتبط بمخاطر أكرب 
ملضاعفات »كوفيد-19« الش�ديدة، وتزيد املخاطر 
بشكل حاد مع زيادة مؤش كتلة الجسم. وأظهرنا 
أيض�ا أن املخاط�ر املرتبطة بال�وزن الزائد تكون 
أكرب لدى األش�خاص الذين تق�ل أعمارهم عن 40 
عام�ا، يف حني أن الوزن ل�ه تأثري ضئيل أو معدوم 
ع�ىل ف�رص اإلصابة بم�رض »كوفي�د-19« الحاد 
بعد س�ن 80. وتش�ري هذه النتائج إىل أن سياسات 
التطعيم يجب أن تعطي األولوية لألشخاص الذين 
يعانون من الس�منة، وخاصة اآلن حيث يتم طرح 

اللقاح للفئات العمرية األصغر«.
ويق�ول الباحث�ون إن دراس�تهم به�ا العديد من 
القي�ود، بم�ا يف ذل�ك أن تحليل تأثري م�ؤش كتلة 
الجسم قد يكون محدودا بواسطة عينة أصغر من 
األشخاص الذين لديهم قياسات حديثة ملؤش كتلة 

الجسم.
ومع ذل�ك، فإن النتائ�ج لم تتغري عندما اس�تبعد 
الباحثون قياس�ات مؤش كتلة الجس�م التي كان 

عمرها أكثر من عام يف بداية فرتة الدراسة.
وق�ال الدكتور نافيد س�تار، أس�تاذ الطب األييض 
يف جامعة غاس�كو، والذي لم يشارك يف الدراسة: 
»الس�ؤال األه�م هو م�ا إذا كانت مس�اعدة الناس 
ع�ىل إنقاص الوزن س�تقلل من ف�رص تعرضهم 
ملضاعف�ات خط�رية يف املوجات الاحقة. وتش�ري 
األدلة الدامغة، بمس�اعدة هذه الدراسة، إىل أن هذا 
هو الحال. وما تحت�اج إليه معظم البلدان اآلن هو 
رفع مس�توى سياس�ات التدخل يف أسلوب الحياة 
ملساعدة املزيد من الناس، وتكثيف جهود الوقاية«.

املصدر: دييل ميل.

الحرة/ ترجامت - واشنطن

خلص تقرير جديد منش�ور عىل موقع »س�اينس 
ألريت« إىل أن »أسوأ« فرتة يف تاريخ البرشية ليست 
فرتة الطاع�ون يف العصور الوس�طى، وال جائحة 
اإلنفلون�زا، عام 1918، التي أدت إىل وفاة نحو 100 
مليون ش�خص، وال حتى جائح�ة كورونا الحالية 
الت�ي ال تضاهي أي من الكوارث الس�ابقة، لكنها 

حقبة بدأت عام 536 ميادية.
وق�ال ماي�كل ماكورمي�ك، عال�م اآلث�ار بجامعة 
هارفارد ومؤرخ العصور الوسطى ملجلة ساينس، 
إن ع�ام 536 كان »بداي�ة واحدة من أس�وأ فرتات 
الحياة، إن لم يكن أس�وأ عام« واستمرت حتى عام 

640 ميادية، أي نحو قرن.
ويف هذه الفرتة، ظهر ضباب كثيف يف السماء أدى 

إىل حجب الش�مس »ما تسبب يف انخفاض درجات 
الحرارة وإطاق سنوات من الفوىض حول العالم، 
تمثلت يف الجفاف وفشل املحاصيل وحدوث الثلوج 

الصيفية يف الصني وانتشار املجاعات«.
وهن�اك أدلة وج�دت يف تحليات للجليد تش�ري إىل 
أن االنفج�ارات الربكاني�ة الكارثي�ة هي الس�بب 
يف ح�دوث ذلك. وأس�فر تحليل جلي�دي لنهر عىل 
الحدود بني سويرسا وإيطاليا عن معلومات جديدة 

حول هذا القرن الذي أصاب العالم بكارثة.
أهم هذه االكتش�افات، أنه يف عام 536، حدث خلط 
الرماد الربكاني بطبقات الجليد، ما يشري إىل حدث 
بركاني كبري، وأظهرت عينات جليدية يف غريناند 
وأنتاركتيكا دليا عىل اندالع ثوران ثان يف عام 540 
ميادية، ثم يف عام 541، ظهر طاعون جس�تنيان، 

»وسار كل يشء من سيئ إىل أسوأ«.

كيف ميكن لوزن جسمك أن يزيد فرص اإلصابة 

بـ»كوفيد-19« الحاد؟!

جائحة اإلنفلونزا أو الطاعون.. من »أسوأ عام عىل البرشية«



04
آخر األسبوع الجمعة 7 أيار 2021

صحة وتغذية

واألم�ر األكثر إثارة للقلق ه�و أن الباحثني يقولون 
إن »كوفي�د-19« يمكن أن يتس�بب بحدوث س�كتة 
دماغية لدى األش�خاص األق�ل عرضة لإلصابة بها 

عادة.
وقال الربوفيس�ور بجامعة Hebrew، رونني ليكر، 
أحد الباحثني املش�اركني يف الدراسة البالغ عددهم 
90 مشاركا: »لم يظهر العديد من املرىض، وخاصة 
الصغ�ار منه�م، أي عامل خطر تقلي�دي لإلصابة 
بالس�كتات الدماغي�ة، مث�ل ارتف�اع ضغ�ط الدم 
وارتفاع الكوليس�رتول والس�كري ومشاكل القلب 

وما إىل ذلك«.
وقال ليكر لوس�ائل إع�ام إرسائيلي�ة إن البيانات 
تظه�ر »صلة ب�ني الف�ريوس التاجي والس�كتات 
الدماغية لدى املرىض األصغر س�نا نتيجة انس�داد 
األوعية الدموية الكبرية«. ويقول الباحثون إنه حتى 
املرىض الذين أصيبوا ب�"كوفيد-19« بشكل خفيف 
أو م�ن دون أعراض، ال يت�م حمايتهم من العواقب 

الوخيمة املحتملة.
من الذي يحتمل أن تتكرر إصابته ب� »كوفيد-19"؟
ويف الواق�ع، أظهرت الدراس�ة، الت�ي نرُشت يف 21 
أبري�ل، أن ما يقرب من ٪38 مم�ن أصيبوا بجلطة 
دماغية بعد فرتة وجيزة من التعايف من »كوفيد-19« 
ل�م يعرفوا حتى أنهم مصابون باملرض. ولم تظهر 
عليه�م أعراض معروفة لف�ريوس كورونا الجديد، 
مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس. ولم تظهر 
حقيق�ة أنهم مصابون ب� »كوفي�د-19« إال بعد أن 
اختُ�ربوا يف املستش�فيات، حي�ث أصيبوا بس�كتة 

دماغية. ويف املجموع، حلل معدو الدراس�ة بيانات 
432 مريض�ا مقدمة من 136 مرك�زا طبيا مختلفا 

يف 32 دولة.
وعانى املرىض يف الدراس�ة من سكتة دماغية حادة 
ونزي�ف داخل الجمجمة وتجلط يف الوريد الدماغي 
أو الجي�وب األنفي�ة. كما أفاد 71 مرك�زا طبيا عىل 
األق�ل بأن لديه�م مريضا واحدا ع�ىل األقل أصيب 
بس�كتة دماغي�ة أثناء دخول املستش�فى بس�بب 

»كوفيد-19« أو بعده بفرتة وجيزة.
ويمكن تفس�ري هذه الظاه�رة من خال حقيقة أن 
»كوفيد-19« يس�تهدف أعضاء مختلفة يف الجسم، 
ويعطل وظائفها الطبيعية ويسبب جلطات دموية 

ومضاعفات أخرى، عىل حد قول ليكر.
وأوض�ح أن »الدم�اغ ه�و أح�د األعض�اء الت�ي 
يس�تهدفها فريوس كورونا، وكذلك األوعية الدموية 
يف الدم�اغ«، مضيفا أن املرض قد ي�ؤدي أيضا إىل 
ع�دم انتظام رضب�ات القل�ب وانتق�ال الجلطات 

الدموية إىل الدماغ.
وأث�ارت الدراس�ة مخ�اوف املجتم�ع الطب�ي يف 
إرسائي�ل. ووصف س�رييل كوه�ني، عال�م املناعة 
واألس�تاذ بجامعة بار إيان، نتائج الدراس�ة بأنها 

»مقلقة للغاية«.
وق�ال كوه�ني ل��Times of Israel: »توض�ح هذه 
البيانات أن الشباب، الذين ال يُنظر إليهم دائما عىل 
أنه�م معرضون لخطر اإلصابة بف�ريوس كورونا، 
معرضون لإلصابة بالسكتات الدماغية والتأثريات 

األخرى للفريوس، عىل املدى القريب والطويل«.

ودعا ليكر املستشفيات إىل التحقق من وجود صلة 
محتمل�ة ب�ني الس�كتة الدماغية و"كوفي�د-19« يف 

جميع الحاالت املشبوهة.
وقال: »للميض قدما، نويص بإجراء اختبار »كوفيد« 
ع�ىل جميع املرىض األصغر س�نا الذين يعانون من 
السكتات الدماغية، وخاصة أولئك الذين ال يعانون 

من حاالت مرضية موجودة مسبقا«.
وتأتي الدراس�ة بعد أس�بوع من بح�ث آخر أظهر 
أن الس�كتات الدماغية أقل ش�يوعا بني األشخاص 

املصابني بأمراض خطرية مع »كوفيد-19«.
وأظهرت دراسة أولية ُقّدمت يف منتصف أبريل، أن 
٪2 فقط من األش�خاص الذين أدخل�وا إىل وحدات 
العناي�ة املرك�زة تعرض�وا لس�كتة دماغي�ة أثناء 
إقامته�م. وقام الباحثون بتحلي�ل بيانات ما يقرب 
م�ن 2700 مريض من 52 دول�ة عولجوا يف وحدات 

العناية املركزة بني 1 يناير و21 ديسمرب 2020.
وقال معد الدراس�ة جوناثون فانين�غ، الذي يعمل 
يف جامعة كوينزالند يف بريس�بان بأسرتاليا: »كانت 
السكتة الدماغية من املضاعفات الخطرية املعروفة 
ل�� »كوفي�د-19«، حيث أف�ادت بعض الدراس�ات 
بحاالت أعىل من املتوقع، خاصة عند الش�باب. ومع 
ذلك، من بني امل�رىض األكثر مرضا، والذين أدخلوا 
إىل وح�دة العناية املركزة، وجد بحثنا أن الس�كتة 
الدماغي�ة ل�م تكن م�ن املضاعفات الش�ائعة، وأن 
الس�كتة الدماغية الناتجة عن جلطة دموية ال تزيد 

من خطر الوفاة«.
RT :املصدر

»كوفيد-19« قد يسبب سكتات دماغية 

بني الشباب واألصحاء.. بصمت؟

قال علماء من أكثر من 30 دولة إنهم 
اكتشفوا نسبة »عالية بشكل غري عادي« 
من املرىض الشباب الذين نُقلوا إىل 
املستشفى بسكتة دماغية بعد إصابتهم 
بـ »كوفيد-19«.

وتبني أن واحدا من كل أربعة مرىض 
أصيب بسكتة دماغية ناتجة عن 
»كوفيد«، تقل أعمارهم عن 55 عاما، 
وفقا لدراسة دولية شاملة نرُشت يف 
مجلة Stroke التي راجعها األقران.
ويعد هذا الرقم مرتفعا جدا، نظرا ألن 
ما بني 10% و15% فقط من مرىض 
السكتة الدماغية، ترتاوح أعمارهم بني 
18 و50 عاما.
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الراب التونيس نجم شارات رمضان »الباشا« مستمر ملا بعد رمضان؟

من�ذ حل�ول ش�هر رمض�ان 2021، تناف�س قناة 
»الجديد« بعرض مسلس�ل »الباشا« )كتابة مروان 
ق�اووق وإخ�راج مكرم الري�س وإنت�اج »مروى 
غروب«( الذي يلعب بطولته النجم الس�وري رشيد 
عس�اف. وتبّث القن�اة اللبنانية العم�ل يومياً بعد 

نرشة األخبار املسائية.
م�ع إق�رتاب إنته�اء ش�هر الص�وم، راح بعضهم 
يتس�اءل ع�ن مص�ري العم�ل ال�ذي ي�دور حول 
ش�خصية مس�تبدة تواج�ه غضب املحيط�ني بها، 
خاص�ة أنه ت�ردد يف األوس�اط الفني�ة، أن حلقات 
املوس�م الحايل من املسلس�ل قد تصل إىل أكثر من 

30. يف ه�ذا الس�ياق، يلف�ت املنت�ج م�روان حداد 
صاح�ب شك�ة »م�روى غ�روب« لن�ا إىل أن�ه لم 
يتخذ بعد قرار اختتام »الباش�ا« مع إنتهاء ش�هر 
رمضان. ويوضح أن املسلس�ل سيس�تمر بحلقات 
أخ�رى، ولكن لم يعرف عما إذا كان س�يتابع البث 
بعد ش�هر الصوم مباشة، أو يأخذ إس�رتاحة عىل 
أن يعود الحقاً. يذكر أن »الباش�ا« سبق أن عرضت 
منه مواسم عدة، وإستطاع رشيد عساف أن يكون 
نج�م العمل بحضوره وأدائه لش�خصية مس�تبدة 
تعي�ش يف إحدى القرى اللبنانية النائية. فهل يعود 

»الباشا« بعد رمضان، أم يتوقف كلياً.

نرمني الفقي: شعرت بالقلق من شمس يف »النمر«
عربت الفنانة نرمني الفقي عن س�عادتها بخوضها 
الس�باق الرمضاني بعمل�ني دراميني دفعة واحدة، 
مؤك�دة أنه�ا ل�م تقصد االبتع�اد خال الس�نوات 

املاضية.
واعت�ربت الفنان�ة نرم�ني الفقي أن مش�اركتها يف 
مسلس�ل »من ضه�ر راج�ل« بمثابة تجرب�ة تحٍد 
بالنس�بة له�ا، خاصة م�ع اختاف دورها بش�كل 
كام�ل ع�ن أي أدوار قدمته�ا من قب�ل، معربة عن 
س�عادتها بردود الفع�ل التي ملس�تها منذ انطاق 

عرض املسلسل.
وأضاف�ت نرم�ني، يف ترصي�ح ل�"الجري�دة«، أنها 
دقق�ت يف تفاصي�ل ش�خصية ه�دى، الت�ي تقوم 
بتقديمه�ا يف املسلس�ل، ولج�أت ألح�د األطباء من 
أج�ل االستفس�ار عن بع�ض التفاصيل النفس�ية 
يف ردود الفع�ل خ�ال بعض املش�اهد، مؤكدة أن 
التجربة كانت مفيدة لها عىل جميع املستويات، ألن 

الشخصية مليئة بالتفاصيل واملشاعر النفسية.
وقالت نرمني إن خوض تجربة الس�باق الرمضاني 
أمر يسعدها، خاصة أنها هذا العام تتواجد بعملني 
يف نف�س التوقي�ت، بع�د غيابه�ا خال الس�نوات 
املاضي�ة، مؤك�دة أنه�ا لم تقص�د الغي�اب خال 
الس�نوات املاضية، لكن حرصها ع�ىل تقديم أدوار 
مختلف�ة ومتنوع�ة كان يدفعه�ا دائم�اً للتأن�ي يف 
اختياراتها والبحث عما يضيف إليها، وليس مجرد 

ما يجعلها تتواجد عىل الشاشة فحسب.

وأك�دت أن تواجده�ا يف مسلس�يل »النم�ر« و"من 
ضهر راج�ل« جعله�ا تتواجد يف منطق�ة مختلفة 
فني�اً، وتبتع�د ع�ن األدوار التي ت�م حرصها فيها 
لفرتة كسيدة أعمال أو سيدة تنتمي للطبقة الثرية، 

موضح�ة أنها تس�عى إىل تقديم مزيد م�ن األدوار 
املختلفة الت�ي تفاجئ الجمه�ور، ويف نفس الوقت 
تجعلها تحافظ عىل املكانة التي حققتها ورصيدها 

الفني.

وح�ول الصعوب�ات الت�ي واجهته�ا يف التصوير، 
لفت�ت نرم�ني إىل اخت�اف األدوار وتصويره�ا يف 
توقيت واحد تقريب�اً، باإلضافة إىل أن الحرص عىل 
اإلمل�ام بتفاصيل كل دور من األمور الصعبة، لكنها 
اس�تطاعت التعام�ل معها، مش�رية إىل أن كواليس 
العمل�ني كانت جيدة جدا وجعلتها تخرج أفضل ما 

لديها أمام الكامريا.
وتطرقت إىل شخصية املعلمة شمس تاجرة الذهب، 
التي تظهر بها يف »النمر«، كاش�فة عن تخوفها من 
الش�خصية يف البداي�ة عند قراءتها، وأنها ش�عرت 
بالقلق من هذا األم�ر، لكن بعد تفكري جيد يف األمر 
ق�ررت خوض التجربة لش�عورها بأنها قادرة عىل 
تقديمه�ا بصورة مختلفة وتناس�ب طبيعتها، رغم 

االختاف الكبري بينها وبني الشخصية.
وأوضح�ت أن هذا األمر لم يكن س�هاً عىل اإلطاق 
بالنس�بة لها يف البداي�ة، خاصة يف أي�ام التصوير 
األوىل، حتى تعايش�ت مع الدور واستطاعت التأقلم 
معه�ا، الفتة إىل أنها قامت بالتحض�ري جيداً للدور 
واالس�تعداد لتفاصيله حتى تقدم�ه بالصورة التي 

شاهدها الجمهور.
ورأت نرمني أن اش�تداد املنافس�ة الدرامية بعرض 
أعمال جي�دة جداً ورفع س�قف التحدي بالنس�بة 
لصن�اع األعمال الفنية يف صالح الجمهور، مش�رية 
إىل أنها تشعر بسعادة من مستوى األعمال الدرامية 

مؤخراً وستتابعها بشكل أكرب خال الفرتة املقبلة.

يف خط�وة الفتة لانتب�اه، تصّدر ال�راب التونيس 
ش�ارات املسلس�ات الرمضاني�ة الت�ي تعرضها 
الشاش�ات التونسية. وكان األمر يعّد سابقة فنية، 
ألن�ه يحمل دالئ�ل إيجابي�ة بارزة. وش�هد الراب 
تغريات عّدة يف تونس، إذ كان يف الس�ابق يعّد من 
»املحّرم�ات« النه يقارب العديد م�ن القضايا من 
بينه�ا الفقر واملخ�درات. لكن تغ�ريت األحوال يف 
الس�نوات األخرية، وبات ال�راب حارضاً مع تطور 

السوشال ميديا وتوسع الحريات أكثر.
يف رمض�ان 2021، س�يطر ال�راب ع�ىل ش�ارات 
املسلس�ات، وحقق�ت ش�هرة واس�عة. فقد أدى 

املغن�ي جنج�ون، جينريي�ك مسلس�ل »الفوندو« 
الذي تعرض�ه قناة الحوار »التونيس« باالش�رتاك 
م�ع العازف مهدي املولهي. وغنى الفنان التونيس 
 ،A.L.A لطفي بوش�ناق برفق�ة فنان الراب ع�اء
مقدم�ة السلس�لة الكوميدية »كان ي�ا ما كانش« 
الت�ي تبثها قن�اة »الوطنية«. ووض�ع فنان الراب 
التون�يس س�انفارا صوته ع�ىل ش�ارة »النهاية«. 
واختار مسلسل »الجاسوس« عىل قناة »التاسعة«، 
مغنّي الراب كاي بي بي جي ليؤّدي شارة العمل 
بصوت�ه رفقة بطل العمل املمثل الكوميدي لطفي 

العبديل.
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مسلسل كوفيد 25.. الخيال العلمي 

الخطري

عبداملنعم عاميري نجم 

»الهيبة 5«

أحداث مستقبلية متخيلة، وأخطار كبرية 
يواجهها العالم، تشهدها أحداث مسلسل 
»كوفي�د 25« للنج�م يوس�ف الرشي�ف، 
وال�ذي ب�دأ عرض�ه يف منتصف ش�هر 

رمضان الحايل.
امحي 11 س�نة من وجه�ك! واظبي عىل 

هذه العادة: قبل 10 دقائق من النوم.
يعود يوس�ف يف دراما مستقبلية جيدة، 
بعد نجاح مسلس�ل النهاي�ة يف رمضان 
املايض، وشهدت الحلقات الخمسة األوىل 

للمسلسل بداية ساخنة.
األح�داث يف ع�ام 2025، حي�ث  ت�دور 
الدكتور ياس�ني ال�ذي يص�ارع أحزانه 
بعد وفاة ابنه قبل سنوات بسبب فريوس 
كورون�ا، مما جعله ي�رتك مجال عمله يف 
الطب والبحث العلمي، ليصبح إنفلونرس 
يصن�ع فيدي�و للمحتوى عرب الش�بكات 
االجتماعي�ة. وتتح�ول األح�داث وتزداد 
س�خونة مع اضطراره للع�ودة إىل عمله 
القديم ومواجهة ف�ريوس جديد غامض 

يجتاح العالم.
أول االكتش�افات الصادم�ة التي يقابلها 
اكتش�اف  يف  كان�ت  املسلس�ل،  أبط�ال 
خاله�ا  م�ن  ينتق�ل  الت�ي  الطريق�ة 

الفريوس، وذلك عن طريق النظر.
م�ع تصاع�د األح�داث يلتق�ى الدكتور 
ياس�ني »يوس�ف الرشي�ف« م�ع أحمد 
صاح حسني، الذي يؤدي دور مهندس 
الكمبيوتر املحصن داخل سيارة خاصة، 
يحاول النجاة من األخطار التي يواجهها 

العالم بعد كوفيد 19.
تحص�ن الرشيف وأحمد صاح حس�ني 
داخ�ل املستش�فى لاختباء مم�ا يحدث 
يف الش�وارع من ف�وىض، بس�بب تفيش 
الفريوس ال�ذي يظه�ر أول خصائصه، 
أن كل املصابني ب�ه ينجذبون بهوس إىل 

األصوات العالية.

يذكر أن املسلسل فكرة يوسف الرشيف، 
تألي�ف إنجي عاء، إخ�راج أحمد جال، 
يشارك يف البطولة، أحمد صاح حسني، 
أيت�ن عامر، إدوارد، إين�اس كامل، راندا 
البح�ريي، محم�د ع�ادل، أم�ري ص�اح 
الدي�ن، مرينا ن�ور الدين، ديانا هش�ام، 

إسام جمال، زكي فطني عبدالوهاب

أعل�ن عبداملنعم عمايري ع�ن إنضمامه 
إىل الجزء الخامس من مسلسل »الهيبة« 
)ورش�ة كتّاب وإخراج س�امر برقاوي 
وكش�ف  إخ�وان(.  »صبّ�اح«  وإنت�اج 
النج�م الس�وري يف مقابلة م�ع برنامج 
»تراندين�غ« ع�ىل قن�اة mbc، أّن العمل 
س�ينطلق يف منتصف شهر أيار )مايو( 
الح�ايل. ولفت إىل أن الج�زء املنتظر قد 
يكون األخري، مشرياً إىل أنه سيطل بدور 
عدو جب�ل ش�يخ الجبل )تيم حس�ن(، 
وه�ذه أّول مرة يف السلس�لة التي تدور 
يف فلك تجارة الس�اح واملافيا، سيواجه 

نجم سوري نجماً سورياً آخر.
وعرّب عمايري عن حماس�ته للعمل، الفتاً 

إىل أنه وّقع العقد مع الرشكة املنتجة قبل 
ش�هر. وكان بطل مسلسل »غداً نلتقي« 
)كتاب�ة إي�اد اب�و الش�امات وإخ�راج 
رام�ي حن�ا( قد لع�ب بطولة مسلس�ل 
»قيد مجه�ول« )تأليف محم�د أبو لبن 
ولواء يازجي، وإخراج الس�دير مسعود 
وإنت�اج إنت�اج I production لصاحبها 
املنت�ج الس�وري محمد مش�يش( الذي 
عرضته قناة Osn ولفت إنتباه املتابعني. 
لم يك�ن الوحي�د النجم الس�وري الذي 
أعلن إلتحاقه ب� »الهيبة 5«، بل س�بقته 
إيمي�ه صيّ�اح إىل تلك الخطوة كاش�فة 
عن عودته�ا للتمثيل بعد ف�رتة إنقطاع 

وجيزة.

الس�ينمائية ملوسم  الخريطة  أوش�كت 
عي�د الفطر الس�ينمائي يف مرص، التي 
تنطلق خال أي�ام، أن تكتمل وتتضح 
معاملها بش�كل كبري، حي�ث أعلن عدد 
من الصناع عن أعمالهم املعروضة فيما 
يفكر البعض بنس�بة كب�رية، والبعض 
اإلج�راءات  بانتظ�ار  م�رتدد،  اآلخ�ر 
الجديدة التي تتخذها الحكومة بش�أن 
الخاص�ة  االحرتازي�ة  االحتياط�ات 

ب�»كورونا«.
وأعلن املنتج الس�ينمائي أحمد السبكي 
كأول املنتج�ني يف م�رص، مش�اركته يف 
موس�م عي�د الفط�ر الق�ادم، وبالفعل 
ب�دأ الحمل�ة الرتويجية لفيلم�ه الجديد 
»دي�دو« بطول�ة الفنان كري�م فهمي، 
وعدد من نج�وم الكوميديا، وهو الفيلم 
املنتهي منذ فرتة يعتم�د عىل الجرافيك 
يف معظم مش�اهد العم�ل الجديد، الذي 
ومكس�اج  مونت�اج  عملي�ات  انته�ت 
مشاهده أيضا، ويشارك يف بطولته عدد 
كبري من نج�وم الكوميديا منهم محمد 

ثروت، وبيومي فؤاد، وحمدي املريغني، 
وهدى املفتي.

ويع�د الفنان تامر حس�ني من النجوم 
املنتظر وجوده�م خال عيد الفطر من 
خ�ال الفيلم املؤج�ل منذ فرتة باس�م 
»م�ش أنا«، ال�ذي انتهى م�ن تصويره 
وعملي�ات ما بعد التصوير خال الفرتة 
املاضية، وبدأ حس�ني عملي�ة الرتويج 

للفيلم، وأطلق البوس�رت الرسمي للعمل 
الجدي�د الذي يقدمه بمش�اركة كل من 
حا ش�يحا، وماجد الكدواني، ويقدمه 
يف إطار كوميدي حول شخصية مريض 

نفيس.
وتس�تعد الرشكة املنتجة لفيلم »اإلنس 
والنمس« بطولة النجم الكوميدي الكبري 
محمد هنيدي، للمش�اركة يف موسم عيد 

الفطر بعد أن انتهت عمليات الجرافيك 
األخرية له، لينافس يف موسم عيد الفطر 
القادم، ويسجل الفيلم عودة هنيدي إىل 
الس�ينما من جديد، ويش�اركه البطولة 
منة ش�لبي، وعمرو عبدالجليل، وعارفة 
عبدالرس�ول، وماج�د الكدواني، وعدد 
كبري من النجوم، ويدور الفيلم يف إطار 

فانتازي كوميدي.

ول�م تحس�م الرشك�ة املنتج�ة لفيل�م 
»البع�ض ال يذه�ب للم�أذون مرتني« 
للنجم كريم عبدالعزيز ودينا الرشبيني 
موقفه�ا النهائ�ي حت�ى اآلن، ولكنه�ا 
وضع�ت العمل ضم�ن قائم�ة انتظار 
املوس�م، ويف حال�ة اس�تقرار األوضاع 
الصحية الخاصة ب�"كورونا« أو زيادة 
أعداد املقاعد املخصصة للجمهور سيتم 
طرح الفيل�م الكومي�دي الجديد، نظرا 
للضخام�ة اإلنتاجية ل�ه، إذ يحتاج إىل 

كثافة جماهريية عالية.
وم�ن املق�رر أن تعلن الرشك�ة املنتجة 
لفيل�م »مام�ا حام�ل« بطول�ة النجمة 
لي�ىل عل�وي، وعدد كب�ري م�ن النجوم 
خال األي�ام القادمة موقفها من الفيلم 
موس�م  يف  س�يعرض  وه�ل  الجدي�د، 
عي�د الفط�ر أم ال بعد انته�اء عمليات 
التصوير منتصف األس�بوع املايض، يف 
عودة جديدة للنجمة الكبرية ليىل علوي 
إىل الس�ينما، بمش�اركة ع�دد كبري من 
النجوم منهم بيومي فؤاد ومحمد سام

الكوميديا تسيطر عىل أفالم العيد
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مطبخ

فطرية البطاطس 

بالدجاج

املقادير:

وصف�ة س�هلة ورسيع�ة وستعش�قها عائلتك، جرب�ي فطرية 
البطاطس املهروس�ة مع الدجاج وقدميها عىل س�فرتك ساخنة 

ومحمرة
املقادير

 عجينة البف باستريي: عبوة )جاهزة(
 البطاطس: 2 كوب )مسلوقة ومهروسة(
 الدجاج: 500 غراماً )مطهو دون عظم(

 الفليفلة الحمراء: 1 حبة )مفرومة ناعم(
 فليفلة خرضاء: 1 حبة )مفرومة ناعم(

 البصل: نصف كوب )مفروم ناعم(
 الفاصوليا الحمراء: علبة

 صلصة طماطم: نصف كوب

طريقة التحضري

يف قدر، ضعي الزيت واقيّل البصل حتى يذبل.
أضيف�ي الفليفل�ة الحمراء والخ�رضاء وصلص�ة الطماطم ثّم 

حّركي املكّونات ملّدة 10 دقائق.
ضعي قطع الدجاج وحّركي لحوايل الدقيقتني.

عىل سطح صلب، افردي عجينة الباف.
ضعي ف�وق العجينة البطاط�س املهروس�ة دون الوصول إىل 

األطراف.
أضيفي الفاصولياء ثّم مزيج الدجاج والخضار.

أغلقي أطراف الفطرية بحرص لتغطية الحشوة بالكامل.
ضع�ي الفط�رية يف صيني�ة خبز ث�ّم أدخليها إىل ف�رن محّمى 

مسبقاً عىل حرارة 180 درجة مئوية ملّدة 15 دقيقة.

شوربة البصل الحار 

بالجنب

املقادير:

 البصل: 4 حبات )حجم متوسط، مقّطع إىل شائح(
 زيت الزيتون: ربع كوب
 الثوم: فّصان )مهروس(

 سكر: ملعقة صغرية
 مرق دجاج: 4 اكواب

 ورق غار: 1 ورقة
 زعرت مجفف: ملعقة صغرية

 فلفل أسود: ربع ملعقة صغرية
 ملح: ملعقة صغرية

 خبز الباغيت: رغيف )مقّطع إىل شائح(
 جبنة إيمانتال: حسب الرغبة )مبشورة(

طريقة التحضري

يف ق�در ع�ىل نار متوس�طة، ضعي زي�ت الزيتون ث�ّم أضيفي 
البصل وقلّبيه ل�10 دقائق.

خّففي النار وأضيفي السكر، وقلّبي املكونات ل�20 دقيقة حتى 
يصبح لون البصل بني.

أضيفي الث�وم وقلّبي املزيج، وزيدي مرق الدجاج، ورق الغار، 
الزعرت، امللح، والفلفل األسود.

ضعي الغطاء واتركي القدر عىل النار ل�25 دقيقة حتى يكثف 
قوام الشوربة.

وّزعي الش�وربة يف أطب�اق التقدي�م، وأضيفي خب�ز الباغيت 
والجبن عىل الوجه.

قّدمي الشوربة ساخنة.

مافن التفاح الصحي

املقادير:

 دقيق: 2 كوب )أسمر، أو شوفان(
 بيكنج بودر: 2 ملعقة صغرية

 سكر: نصف كوب )أبيض(
 السكر األسمر: ثلث كوب

 جوزة الطيب: ربع ملعقة صغرية )مطحونة(
 القرفة: نصف ملعقة صغرية )مطحونة(

 بودرة الزنجبيل: رّشة
 ملح: نصف ملعقة صغرية

 حليب: كوب )قليل الدسم، سائل(
 البيض: 1 حبة

 الزيت النباتي: ربع كوب
 التفاح: كوب )مقّطع مكعبات(

 رقائق الشوكوالته: كوب

طريقة التحضري

حّمي الفرن عىل حرارة 180 درجة مئوية.
ضعي كاسات ورقية يف 12 قالب مافن.

يف وعاء كبري، اخلطي املكونات الجافة: الدقيق، السكر األبيض، 
السكر األسمر، البايكنغ باودر والبهارات.

يف وعاء آخر، صبي السوائل: الحليب، البيضة والزيت واخلطيها 
جيداً.

اخلط�ي املكون�ات الجافة والس�ائلة مع�اً حت�ى تتجانس ثّم 
أضيفي إليها التفاح واخلطي بخفة.

أضيفي رقاقات الشوكوالتة واخلطي مجدداً.
إملئي القوالب حتى ثلثيها واخبزيها من 20 إىل 25 دقيقة حتى 

تنضج.
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أشعار هاربة

السيد العدييس

شاعر من مرص

ال تنشغيل بالبنات الالتي 
يتمايلن أمامي

فمذ عرفتك 
رصن أخواتي يف الرضاعة.

...

أن أحبك
يعني أن أتقبل هذا العالم

 بكل الحب
كأن أكون ممتنا لطفل 

شقي يبول عيل مالبيس
كأن أكون سعيدا 

حني يستوقفني مجذوب
 رث الهيئة 

ويقبلني يف فمي.
...

ما رأيك لو نغيظهم قليال؟
نرفع ضغط الدم يف 

عروقهم حتي تنفجر
ما رأيك لو جعلناهم 

يتهاوون أسفل أحذيتهم
أو تأتيهم جلطة؟

تعايل نميتهم كمدا
فقط.. امنحيني قبلة.

تالل الرماد.. قصص قصرية..

التحليل النفيس عرب القصة
خالد عزب

الباح�ث الس�يايس حينما يقرتب م�ن األدب يق�دم لنا رؤية 
مختلف�ة للمجتمع وتحليل للنفس اإلنس�انية، ل�ذا يقدم لنا 
الدكت�ور عمار ع�يل حس�ن يف مجموعة تال الرم�اد، وهي 
قص�ص قصرية معظمه�ا يرتاوح عدد كلمات�ه بني 40 كلمة 
و50 كلم�ة، وقلي�ل منها يرتاوح ع�دد كلماته ب�ني 90 كلمة 
و110 كلم�ات، ويغوص الكاتب من خالها ىف أعماق النفس 
البرشي�ة، من خال ش�خصيات آدمية وغ�ري آدمية احرتقت 
بنار الحياة، وعذبتها أشياء وأحاسيس وتجارب كثرية، منها 
الحب والعش�ق والوصال والفراق واملرض والخوف والفزع 
والطمع والجش�ع والخيانة وضياع السلطة وشبح كرب السن 
واإلهمال وع�دم االهتمام والف�وىض والامب�االة االجتماعية 
والظلم واالس�تبداد و العشوائية السكنية والتوق إىل الحرية، 
وأم�ور كثرية أخرى، بما يجعلها تتضم�ن كل نوازع النفس 
التى تحرقه�ا تجارب حياتية صعبة ومؤمل�ة، وبما يؤكد أن 
»تال الرماد« عنوان مناس�ب تماما ألقصوصات املجموعة، 
ف�كل الش�خصيات ىف املجموع�ة تنف�ض عن نفس�ها رماد 
الهم�وم، والرم�اد له رمزي�ة أدبية هن�ا تتمث�ل ىف أنه نتاج 
ال�ىء املحروق وأن�ه ىف الوقت نفس�ه تربة خصب�ة للزرع 
واإلنب�ات، بما يعن�ى، باملفهوم الجمع�ى للمرصيني، القدرة 
ع�ىل مواصلة الحي�اة من جديد ع�ىل الرغم الهم�وم واآلالم، 
وه�ذا يتماىش أيضا مع رمزي�ة الرماد الدينية ىف أحد األديان 
الس�ماوية،باعتباره بداية بداية التكفري للتّائبني عن ُطُرِقهم 

ة، وذلك فيما يعرف بأربعاء الرماد. املِْعوجَّ
ينطلق من أعماق القرية املرصية حيث ولد عمار عيل حس�ن 
يف اح�دى قرى محافظة املنيا يف مرص، هن�ا نري عمار كأنه 
يوث�ق الحياة يف م�رص قب�ل التليفزيون وقب�ل االنرتنت لذا 
فالعدي�د من القصص انطلقت من هذا الذي يس�مي املايض 
ببس�اطته وعمقه يف أن واحد عمقه هذا أتى من موروث عرب 
مئات الس�نني توارثته األجيال وحولت�ه لحكي لألحفاد نري 
هذا يف »مقعد«، و»مكان«، و»س�اعة«، فف�ى األوىل، يتحدث 
البطل عن مقعد قديم احتفظت به جدته بأس�لوب يش�عرك 
بأنه كأح�د أبنائه وبأن غاوته من غ�اوة أبيه وجده، حيث 
يقول: »تخيل هو أجساد كل الذين تعاقبوا يف الجلوس عليه، 
وقرر أن يصلحه، كي تجد حفيدته شيئًا تحكيه ألحفادها.«، 
وىف الثاني�ة يتباكى البطل عىل خص قديم هدمته الريح، عىل 
الرغ�م من أنه مكان�ه ماهو أفضل منه، حي�ث يحكى:"كان 
الجديد منس�ابًا وأوسع وأكرت متانة، ومع هذا ظل بينه وبني 

نف�س بانيه حجاب، وكلم�ا جلس بني أعواده الهش�ة يبكي 
مكانً�ا ضائًعا تقاس�م معه لحظ�ات هانئ�ة.«، وىف الثالثة، 
يتح�دث الكاتب عن س�اعة خرب�ة يعلقها رج�ل ىف صالون 
فيلت�ه الفخيمة واليس�مح للخدم بتنظيفها ويش�عر أن فيها 
روح أبي�ه، حيث يحكى الكاتب ع�ن هذا الرجل:« يلفت نظر 
ضيوف�ه دائما إليها، ويق�ول: توقفت عقاربه�ا عن الدوران 
لحظ�ة خروج الروح من جس�د أبى وحط�ت أول ذرة تراب 

عليها ىف هذه اللحظة أيضا«.
أم�ا يف »ملحم�ة«، يح�ن الكات�ب لحكايات األي�ام ىف القرية 
التى يس�معها األبناء من اآلباء الذين يسمعونها بدورهم من 
األجداد، يقول عمار: »تتغري املباني، وتتبدل الجسور، وتشق 
ت�رع جدي�دة، ويزرع الفاح�ون محاصيله�م ويحصدونها 
ع�رشات املرات، لكن الحكايات تبقى، بل تتناس�ل وتتس�ع، 
وتص�ري ماحم عظيم�ة، س�يأتي أحفادنا ع�ىل ذكرها وهم 
يقولون: )ترك أجداد األج�داد أرًضا وبيوتًا باعها أحفادهم، 

أما نحن أحفاد األحفاد فلم تبق لنا سوى الحكايات(
وبع�ض القص�ص تصف حال�ة فردية أو إنس�انية واحدة، 
وربما موقف رسي�ع عابر حافل باملعنى، وبعضها بوس�عه 
أن يرس�م مامح حال�ة اجتماعية عام�ة، وربما ينطوي عىل 

تلخيص حقبة زمنية تمر بها أمة بأرسها.
ومثال للحالة األوىل تلك القصة التي تقول: »س�معت رصخة 
يف ج�وف الليل، فنهضت مرسًعا نح�و النافذة، وفتحتها عىل 
عج�ل فرأي�ت أمامي خيًطا من نار يتلوى يف فضاء الش�ارع 
الوس�يع، ل�م يلب�ث أن انحنى وغ�اب يف الح�واري البعيدة. 
رميت برصي ألعرف منبعه، فوجدتها نافذة ذلك الفتى الذي 
غادرت�ه محبوبته فجأة منذ ش�هور، وأعيت�ه حيل الوصول 

إليها با جدوى«.
أما الحالة الثانية فتمثلها قصة تقول: « قرر الرجال األش�داء 
إزاح�ة حج�ر ضخم مغ�روس يف منتص�ف الش�ارع يعيق 
السائرين. جاءوا بحبل متني، وربطوه من جوانبه، وبعضهم 
مد يده وراح يحركه يمنة ويرسة، حتى تقلقل. ش�دوا فجأة 
فانخل�ع وجروه بعي�ًدا فصنع حف�رة، أطل�ت منها رؤوس 
ثعابني ضخمة، راحت تطل�ق فحيًحا مرعبًا، بينما كانوا هم 
قد سقطوا تعبًا، ولم يعد بوسعهم إعادة الحجر إىل مكانه أو 

منازلة الثعابني أو حتى الهروب«.
يشار إىل أن »تال الرماد« هي املجموعة القصصية التاسعة 
لعمار عيل حس�ن إىل جانب اثنتي عرشة رواية وديوان شعر 
وقصة لألطفال وس�رية ذاتية رسدي�ة، وأربعة كتب يف النقد 
الثق�ايف واألدب�ي، وكتاب�ني يف التصوف، وعرشي�ن كتابا يف 

االجتماع السيايس.
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