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�مللك يتبادل �لتهاين مع �أمري قطر
عمان - بتر�

بن  تميم  ال�سيخ  �سمو  اأخيه  مع  الثاني  عبداهلل  الملك  تبادل جاللة 
عيد  حلول  ق��رب  بمنا�سبة  التهاني  قطر،  دول��ة  اأمير  ثاني  اآل  حمد 
الفطر ال�سعيد. وبحث جاللة الملك واأمير دولة قطر، خالل ات�سال 
هاتفي ام�س، التطورات في المنطقة بما في ذلك جهود مواجهة وباء 

كورونا.

اجلمعة 29 رم�سان 1441ه� املوافق 22 اأّيار 2020م العدد 18050

بدء فك حجز �ملركبات عرب
دفع �لغر�مات

عمان - بتر�
بداأت مديرية الأمن العام بتنفيذ اأمر الدفاع رقم 
المركبات  ب�سبط  والمتعلق   ،2020 ل�سنة   )12(
لمدة 30  التجّول وحجزها  اأثناء حظر  المخالفة 
يوماً. وقال الناطق الإعالمي با�سم الأمن العام ، 
اإنه باإمكان اأي �سخ�س تم حجز مركبته لمخالفتها 
اأوامر الدفاع ا�ستالم مركبته بعد ت�سديد الغرامات 
المترِتّبة على مخالفة اأمر حظر التجّول والتنقل، 

ب�سرف النظر عن مدة حجزها.

بالغ منتظر ينظم رو�تب �أيار وحزير�ن
عمان - �لر�أي
�سي�سدر  اأن��ه  البطاينة  ن�سال  العمل  وزي��ر  ق��ال 
خالل الأ�سبوع المقبل بالغ بموجب اأمر الدفاع 
ايار وحزيران،  اأجور �سهري  6 بحيث ينظم  رقم 
ح��ي��ث ���س��ت��ك��ون ال���م���الم���ح ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ب��الغ: 
)م����راع����اة ل��ل��و���س��ع ال�����ذي ت��م��ر ب���ه ال��ق��ط��اع��ات 
للعامل  اأمان وظيفي  الأزمة،  الأكثر ت�سرراً من 
القطاعات  على  كلفته  تخفي�س  مع  )الأردن���ي( 
منه  يتطلب  ل  م��ن  )خ�سو�سا  ت�����س��رراً  الأك��ث��ر 
ع���م���ل( وذل������ك م����راع����اة لأ����س���ح���اب ال���ع���م���ل ف��ي 

جميعا«. و�سعها  نعلم  قطاعات 

�إعالن برنامج �المتحانات �ملدر�سية
عمان - �لر�أي
النهائية  الخ��ت��ب��ارات  ب��رن��ام��ج  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأب��ن��اء  فيهم  بما  الأردن��ي��ي��ن  وغ��ي��ر  الأردن��ي��ي��ن  للطلبة  المدر�سية 
الع�سكرية  الثقافة  وم��دار���س  الحكومية  المدار�س  في  الأردن��ي��ات 
والمدار�س التابعة لوزارة الأوقاف، لل�سفوف من الرابع الأ�سا�سي 
اإن الختبارات �ستجرى عبر  ال��وزارة  وحتى الحادي ع�سر. وقالت 
للتعليم  منظومتها  �سمن  ال���وزارة  اأطلقتها  التي  در���س��ك  من�سة 
عن بعد، منذ تعليق دوام المدار�س في ظل الظروف ال�ستثنائية 
التي تمر بها المملكة في اإطار الإج��راءات الحترازية والوقائية 

للتعامل مع فيرو�س كورونا الم�ستجد.

ندرك باأّن �لحظر �ل�سامل يفر�ض قيودً� ت�سّبب �ل�سيق و�ل�سجر

العضايلة: تعديل إجراءات العيد 
اضطراري وليس ارتجالّيًا

    �ملوؤ�ّسر�ت �لوبائّية خالل �الأّيام �ملا�سية مل تكن مريحة
    دو�م �ملوظفني من �لثامنة و�لن�سف حتى �لثالثة و�لن�سف
    لن نتخّلى عن �أبنائنا يف �خلارج ومن �أنهيت عقود عملهم

    12 �إ�سابة بكورونا و11 حالة �سفاء

�لملك يوجهنا ب�سرورة �النتباه للجانب �ل�سحي و�لتد�عيات �الجتماعية

الرزاز: ال هوادة في معركتنا
    �أي تباطوؤ �أو ت�ساهل مع كورونا �ستكون تد�عياته خطرية جدً� 

    قطاعنا �ل�سحي �أبلى بالًء 
ح�سنًا بكل �ملعايري �لدولية 

و�الإقليمية 
    لن نقبل باالإجر�ء�ت 
�الأحادية ل�سم �أر��ض 

فل�سطينية 
    �سنكون م�سطرين الإعادة 

�لنظر بالعالقة مع �إ�سر�ئيل 

    �سرورة �حلذر و�تخاذ 
�ملزيد من �الإجر�ء�ت 

�الحرت�زية 
    �إعادة �لنظر باأنظمة 

�لتكافل حلماية �الأ�سر 
و�الأفر�د �الأ�سعف 

    بر�مج جديدة للو�سول 
ملن مل تنطبق عليهم 

�ل�سروط 
رئي�ض �لوزر�ء في مقابلة مع وكالة �الأنباء �أجر�ها �لزميل حجازين

عمان - طارق �لحميدي
ب���خ���الف الأع�����ي�����اد ال���م���ا����س���ي���ة ال��ت��ي 
الجتماعية  ال���ع���ادات  ف��ي��ه��ا  ���س��م��دت 
الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��ق��ارب  ع��ل��ى  المبنية 
وت���ب���ادل ال���زي���ارات و و���س��ل الأرح����ام 
الأردنيون  يجد  الم�سافات،  وافتتاح 
ان��ف�����س��ه��م اأم����ام ع��ي��د ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي، فال 
المنزل  م��ن  ف��ي��ه ول خ���روج  زي����ارات 
كورونا  فايرو�س  عيديات. فر�س  ول 
بهجته،  و�سلب منه  العيد  نف�سه على 
فر�س حظر  الحكومة  قررت  ان  بعد 
ت���ج���ول ����س���ام���ل اع���ت���ب���ارا م����ن م�����س��اء 
القادم،  الأح��د  ي��وم  م�ساء  حتى  ام�س 
عيد  اأمام  انف�سهم  المواطنون  ليجد 
ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى  ال��ت��ه��ان��ي  ف��ي��ه  تقت�سر 

النقال. 

�لكتلة �حلارة �الأردنيون �أمام عيد ��ستثنائي
تنح�سر.. غدً�

عمان - �لر�أي
الهوائية  الكتلة  تنح�سر 
ال�����ح�����ارة وال����ج����اف����ة ع��ن 
ي��ط��راأ  اإذ  ال��م��م��ل��ك��ة غ����دا، 
ان�����خ�����ف�����ا������س م���ل���م���و����س 
ع���ل���ى درج��������ات ال����ح����رارة 
معدلتها  �سمن  لت�سجل 
الع���ت���ي���ادي���ة م����ع اأج������واء 
رب���ي���ع���ي���ة م���ع���ت���دل���ة ف��ي 
وخالل  المناطق،  معظم 
ال���ل���ي���ل ت���ت���اأث���ر ال��م��م��ل��ك��ة 
ه��وائ��ي��ة  بكتلة  ت��دري��ج��ي��ا 
ب��������اردة ن�����س��ب��ي��ا ورط����ب����ة، 
الغيوم،  كميات  وت��ت��زاي��د 
وت���ت���ه���ي���اأ ال���ف���ر����س���ة م��ع 
المتاأخرة  الليل  ���س��اع��ات 
ل���ه���ط���ول زخ������ات خ��ف��ي��ف��ة 

ومتفرقة من المطر.

�إعادة تفعيل �لنقاط �الأمنية 
خالل �حلظر

عمان -بتر�
اإن  ال��ح��وات��م��ة  ال��رك��ن ح�سين محمد  ال��ل��واء  ق��ال 
القائد  الثاني،  عبداهلل  الملك  جاللة  توجيهات 
الول  �سبيلنا  دوماً  الم�سلحة، هي  للقوات  الأعلى 
وخ��ارط��ة ال��ط��ري��ق لنا ف��ي م��دي��ري��ة الم���ن العام 
وهي الحافز والدافع في العمل والبذل والعطاء 
النموذج المني  لتقديم الخدمة للمواطن وبناء 
ا�سعب  ف��ي  ال��م��ت��ف��ان��ي  ال��ج��اد  للعمل  ال��ح�����س��اري 

الظروف واحلكها.
تفعيل  واع��ادة  الأمنية  الرقابة  تكثيف  اإلى  ووجه 
ك���اف���ة ال��ن��ق��اط الم��ن��ي��ة وت��وزي��ع��ه��ا ب��م��ا ي�سمن 
المخالفات  كافة  ل�سبط  �ساملة  اأمنية  �سيطرة 
خ���الل اأي�����ام ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل، م�����س��ددا ع��ل��ى ان��ه 
وبالتوازي مع ذلك يجب ت�سخير كافة المكانات 
والطارئة  والإ�سعافية  الأمنية  الخدمة  لتقديم 

للمواطنين خالل هذه الفترة.

19 مليون 
دوالر دعم 

للقطاع �ل�سحي
عمان - �لر�أي

ال�سحة  وزارة  ق��ال��ت 
المقدم من  الدعم  اإن 
ال��ح��ك��وم��ات ال��م��ان��ح��ة 
�����س����اه����م ف������ي ت���ع���زي���ز 
ال�����ق�����درات ال���وق���ائ���ي���ة 
لمكافحة  والعالجية 
ف������ي������رو�������س ك������ورون������ا 
ال��م�����س��ت��ج��د، وب��ي��ن��ت، 
ال�سديقة  ال����دول  اأن 
كالوليات  وال�سقيقة 
وال��دن��م��ارك  المتحدة 
قطر  و�سندوق  وكندا 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، خ�����س�����س��ت 
 10 ب����ق����ي����م����ة  م����ن����ح����ة 
ك��م��ا  دولر،  م��الي��ي��ن 
�����س����اه����م����ت ح���ك���وم���ت���ا 
ال��دن��م��ارك وال��ولي��ات 
ال��م��ت��ح��دة الم��ي��رك��ي��ة 
قيمته  اإ���س��اف��ي  بمبلغ 

8.7 مليون دولر.

�مللك يوّجه كلمة 
لالأردنيني
مبنا�سبة

عيد �ال�ستقالل..
�الثنني

مع �لعدد 
ملحق خا�ض 

مبنا�سبة عيد 
�ال�ستقالل

ملحق خاص
بمناسبة عيد االستقالل

�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ   -   ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م

االستقالل..
عزيمة ونهوض
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�ملو�طنون على موعد مع �الزدحامات 
وعودة �لدو�م.. بعد �لعيد

)ت�سوير - رعد �لع�سايلة(
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«التربية» تعمم إجراءات الستكمال الفصل الدراسي 
الثاني واستقبال العام الجديد

عمان - بترا

اآلية  اأم�س،  والتعليم،  التربية  وزارة  عممت 
الحكومي  ال��ق��رار  ���س��وء  ف��ي  للعمل  ال��ع��ودة 
�سمن  للعمل  العام  القطاع  عودة  المت�سمن 
الإر�سادي  الدليل  وفق  وا�ستراطات  �سوابط 

المقر من قبل الحكومة.
اإنه وا�ستكمال للعام الدرا�سي  وقالت الوزارة 
2020/2019، يبداأ طلبة المدار�س الحكومية 
المتحانات  ت��اأدي��ة   11 اإل��ى   4 ال�سفوف  م��ن 
الرابع  في  الثاني  الدرا�سي  للف�سل  النهائية 
من�سة  خالل  من  المقبل  حزيران  �سهر  من 
در���س��ك ف��ي ال���م���واد الأ���س��ا���س��ي��ة، ف��ي��م��ا يعمد 
من  ال�سفوف  من  الطلبة  لتقييم  المعلمون 

1 اإلى 3.
اأن��ه��ا ب��داأت  وب��ي��ن��ت، ف��ي ب��ي��ان �سحفي اأم�����س، 
 ،2021/2020 ال���درا����س���ي  ل��ل��ع��ام  ال��ت��ح�����س��ي��ر 
المقبل،  اأي��ل��ول  م��ن  الأول  ف��ي  �سيبداأ  ال��ذي 
م�����ن خ�������الل م���ج���م���وع���ة م�����ن الإج�������������راءات 
الإداري����������ة ت�����س��م��ل ط�����رح ع����ط����اءات ط��ب��اع��ة 
المدر�سي،  الأث��اث  و�سراء  المدر�سية  الكتب 
ا�ستكمال  ع��ل��ى  ف��ي��ه  تعمل  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
اإج����������راءات ال���ن���ق���ل ال���خ���ارج���ي ل��ل��م��ع��ل��م��ي��ن، 
على  العمل  طلبات  ا�ستقبال  موقع  واإط��الق 

الإ�سافي. التعليم  ح�ساب 
كما بداأت الوزارة ا�ستكمال الإجراءات الفنية 
ل��ب��ن��اء ال��خ��ط��ة ال��ع��الج��ي��ة وال����س���ت���دراك���ي���ة 
الذين  الطلبة  التعلم لدى  لمعالجة فجوات 
وبناء  بعد،  التعليم عن  بعملية  ينخرطوا  لم 
التي  للمنهاج  الم�ساحبة  الإثرائية  البرامج 
والبرمجة  الرقمية  ال��م��ه��ارات  على  تتركز 
العربي  الخط  ومهارة  الحياتية  والمهارات 
وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ب��رام��ج ال��ت��ي ���س��ت��ق��دم خ��الل 
من  معظمها  �ستكون  وال��ت��ي  ال�سيف  ف�سل 

اأو عن بعد. خالل التدري�س المبا�سر 
واأو����س���ح���ت ال��������وزارة اأن����ه����ا، وف����ي ����س���وء م��ا 
اأجرتها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ات  نتائج  عنه  ك�سفت 
تطوير  على  �ستعمل  الأخ����رى،  وال��درا���س��ات 

التفاعلي  بجانبها  )در�سك(  التعليم  من�سة 
وخ�����س��ائ�����س ال��ت��ق��ي��ي��م ال����ذات����ي، ب��الإ���س��اف��ة 
واأ���س��ال��ي��ب تقديمه،  ال��م��ح��ت��وى  ت��ج��وي��د  اإل���ى 
وتعزيزه بعنا�سر التعلم الجاذبة، وبما يمكن 
في  الإلكتروني  التعليم  توظيف  من  المعلم 

ال�سفية. الح�سة 
المحتوى  وب��ث  بتحميل  �ستبداأ  اأن��ه��ا  بينت 
الإل���ك���ت���رون���ي ل���م���راج���ع���ات خ���ا����س���ة ل��ط��ل��ب��ة 
ال���ت���وج���ي���ه���ي ع���ب���ر م��ن�����س��ة در�����س����ك ل��ج��م��ي��ع 
ال��ط��ل��ب��ة، وك���ذل���ك ع��ب��ر ال���ق���ن���اة ال��ري��ا���س��ي��ة 

101 ح�����س��ة  وب����واق����ع  الأردن�������ي  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون 
للفرع  ح�سة   172 و  الأكاديمي  الفرع  لطلبة 
ال��م��ه��ن��ي��ة  ل���ل���ف���روع  ح�����س��ة  و78  ال�����س��ن��اع��ي 
الف�سلين  مواد  المراجعات  وت�سمل  الأخرى 

والثاني. الأول  الدرا�سيين 

المواطنون على موعد مع االزدحامات 
وعودة الدوام.. بعد العيد

إحباط تهريب مخدرات

إسالة مياه الري للمزارعين خالل الحظر الشامل

بدء تطبيق فك حجز المركبات عبر دفع الغرامات

مليونا دينار دعم لبلديات لمواجهة كورونا

عمان - ن�سرين الكرد

م���ع اق���ت���راب م���وع���د ع�����ودة م��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
تعود  ان  يتوقع  الفطر  عيد  عطلة  بعد  عملهم  ال��ى 
نتيجة  العا�سمة  ���س��وارع  ال��ى  المرورية  الزدح��ام��ات 
التحويالت المرورية التي ت�سببها العمال الن�سائية 
على  �سلبا  انعك�ست  ال��ت��ي  ال�سريع  ال��ب��ا���س  لم�سروع 

اأهالي عمان.
وي�����س��ي��ر م��واط��ن��ون ال���ى $ اأن ����س���وارع ع��م��ان قبل 
ال��م�����س��روع م��زدح��م��ة وازدادت اخ��ت��ن��اق��ا م��ع الع��م��ال 
من  لكثر  المواطن  يحتاج  اذ  للم�سروع  الن�سائية 
بها  يرغب  التي  الوجهة  ال��ى  للو�سول  احيانا  �ساعة 

نتيجة الزمة.
زال��ت  ل  بها  العمل  انتهى  التي  الم��اك��ن  اأن  واأك����دوا 
كل  �سباحا  تتزاحم  والنا�س  خانقة  ازم��ة  من  تعاني 

يوم للو�سول الى اعمالهم.
وا����س���اروا ال���ى ان ال��م�����س��روع ال����ذي ت��ع��ث��ر لك��ث��ر من 
ع�سر �سنوات ولم ينتهي حتى الن لزال ي�سبب لهم 
بانتظار  انهم  الى  متوا�سله لفتين  يومية  �سعوبات 

النتهاء منه ليروا النتائج على ار�س الواقع.
ال��دك��ت��ور يو�سف  ام��ي��ن ع��م��ان  اع��ل��ن  ال���ذي  الم�سروع 
ال�سواربة ان العمال الن�سائية له �ستنتهي مع نهاية 
�سيمتد  ال��ذي  ط��ارق  تقاطع  با�ستثناء  ال��ج��اري  العام 
العمل الى �ستة ا�سهر اخرى نظرا ل�سخامته يتوقع 
ان يعمل على تطوير منظومة النقل العام وتح�سين 
وال�سوارع  التقاطعات  المروري على عدد من  الواقع 

الحيوية في المدينة.
ورغم ا�ستئناف العمل بالم�سروع بعد فترة وجيزة من 
ازمة  نتيجة  المملكة  على  فر�س  ال��ذي  الحظر  ب��دء 
فيرو�س كورونا ال ان العمل بالم�سروع تم المبا�سرة 
ب���ه ب��ع��دد اأق����ل م���ن ال��ع��م��ال ان�����س��ج��ام��ا م���ع اج�����راءات 
الفيرو�س  مع  للتعامل  ال��الزم��ة  وال�سحة  ال�سالمة 
ما اأدى الى بطىء العمل وبالتالي لم يتم ال�ستفادة 
وبقي  المركبات  م��ن  ال�����س��وارع  خلو  م��ن  كبير  ب�سكل 

العمل �سمن الجدول المقرر له.
الممتد  بالمقطع  العمل  من  النتهاء  حاليا  واقترب 
من �سويلح باتجاه �سارع الملكة رانيا اذ و�سلت ن�سبة 
النجاز في هذا المقطع �سمن الم�سروع الى حوالي 

)95%( حتى الن.
ويتم العمل �سمن حزمتين الولى تبداأ من �سويلح 
ل��ب��داي��ة ج�����س��ر ال����دوري����ات اذ ت���م ت��اأه��ي��ل الر���س��ف��ة 
ا�سارة �سوئية لتنظيم  الدوار وان�ساء  واعادة ت�سميم 
ال��ح��رك��ة ال��م��روري��ة ام���ا ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ���س��ارع الملكة 
تاأهيل  ال�سريع واعادة  للبا�س  ان�ساء م�سار  رانيا فتم 
كهربائية  ج�سور  ثالثة  وان�ساء  المحيطة  الر�سفة 
وام��ام  الجامعة  لم�ست�سفى  الرئي�سي  المدخل  ام��ام 

امام  والخ��ي��ر  الردن��ي��ة  للجامعة  الرئي�سية  البوابة 
الم�ساة  انفاق  زي��ادة اط��وال  العلمي مع  البحث  بوابة 
ل��ي��ت��واك��ب م���ع ال���ب���واب���ة ل��خ��دم��ة ال��ط��ل��ب��ة وم��وظ��ف��ي 
الجامعة والمواطنين المرتادين لم�ست�سفى الجامعة 

والمركز الوطني لل�سكري.
العبداهلل  ران��ي��ا  الملكة  ل�سارع  تنظيمي  تعديل  وت��م 
يتيح اإن�ساء اأر�سفة م�ساة وفق منا�سيب ومعايير اآمنه 
وتم  الخا�سة  الإحتياجات  وذوي  الطريق  لمرتادي 
تاأهيل خطوط ت�سريف مياه المطار وان�ساء عبارة 

�سندوقية عند مركز ال�سكري.
وت���م ان�����س��اء 3 م��ح��ط��ات ل��ل��رك��اب ف��ي المقطع ال��م��ار 
الأردنية بت�سميم هند�سي حديث  الجامعة  اأمام  من 
لخدمة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  واأدراج  م�����س��اع��د  ي��وف��ر  وم��م��ي��ز 

الطلبة وموظفي الجامعة والمواطنين.
نقطة  ه��ي  �سويلح  ف��ي  الرئي�سية  المحطة  وتعتبر 
اإل��ى ���س��ارع الملكة ران��ي��ا و�سوًل  ان��ط��الق ال��ح��اف��الت 
�سماًل  الأول  لتجاهين  التفرع  ث��م  المدينة  ل���دوار 
اإل��ى  الم�ساغل  بنفق  م����روراً  ال�سهيد  ���س��ارع  ب��ات��ج��اه 
تقاطع طارق باإتجاه �سارع الأمير حمزة الذي �سيتم 
ربطه مع �سارع ال�ستقالل باإ�سارة �سوئية و�سول اإلى 

و�سلة ج�سر المحطة الجاري العمل عليها.
والت���ج���اه ال��ث��ان��ي م��ن ت��ق��اط��ع ال��م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س��ي��ة 
باتجاه �سارع ال�سريف نا�سر بن جميل و�سارع الكندي 
و�سول للدوار الخام�س ومن ثم تقاطع �سارع محمد 
ب�سمة و���س��وًل ل�ساحة  ���س��ارع الم��ي��رة  علي جناح م��ع 

النوافير.
ان يوفر  الن��ت��ه��اء منه  ال��م�����س��روع عند  وي��ت��وق��ع م��ن 
المقطوعة  الم�سافات  م��ن  متر  كيلو  مليون   )85(
ب��ال��م��رك��ب��ات ال��خ��ا���س��ة و)12(م���ل���ي���ون كيلو م��ت��ر من 

الم�سافات المقطوعة بالتك�سي.
وك���ل ح��اف��ل��ة م���ن ن��ظ��ام ال��ب��ا���س ال�����س��ري��ع ت�ستطيع 
 )110( ي��ع��ادل  م��ا  او  راك��ب��ا   )150( ح��وال��ي  ا�ستيعاب 
الحافلة  بين  الن��ت��ظ��ار  ف��ت��رة  فيما  خا�سة  م��رك��ب��ات 
والخرى في نظام البا�س ال�سريع لن تتجاوز )90( 
ثانية خالل اوقات الذروة والية الو�سول الى محطات 
نظام البا�س ال�سريع �ستكون من خالل ادراج او انفاق 

او ممرات م�ساة محكومة با�سارات �سوئية.
ال�����س��ري��ع ث��الث��ة م��ح��اور  ال��ب��ا���س  ويت�سمن م�����س��روع 
المحطة  ف��ي  وينتهي  �سويلح  دوار  ف��ي  ي��ب��داأ  الول 
م�����رورا ب��ال��ج��ام��ع��ة الردن���ي���ة وال��م��دي��ن��ة ال��ري��ا���س��ي��ة 
و�سارعي ال�سهيد وال�ستقالل الثاني يبدا من متحف 
وينتهي  العين  راأ����س  ف��ي  الم��ان��ة  ق��رب مبنى  الردن 
ب�سمة  الميرة  ب�سارع  م��رورا  الريا�سية  المدينة  في 
والدوار الخام�س والثالث يبدا من المحطة وينتهي 
وميدان  اليرموك  ب�سارع  م��رورا  الجمرك  دوار  عند 

ال�سرق الو�سط.

عمان - بترا

وبالتن�سيق  ال�سرقية،  الع�سكرية  المنطقة  اأحبطت 
اإحدى واجهاتها  المخدرات وعلى  اإدارة مكافحة  مع 
اأم�س، محاولة تهريب كمية من المخدرات  اأول من 
من �سوريا اإلى الأردن. وقال م�سدر ع�سكري م�سوؤول 

اأم�س  بيان  في  الم�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  في 
الخمي�س، اإنه تم تطبيق قواعد ال�ستباك ما اأدى اإلى 
تراجع الأ�سخا�س اإلى داخل العمق ال�سوري. واأ�ساف 
من  كفا   2831 �سبط  تم  المنطقة  تفتي�س  وبعد  اإن��ه 
تحويل  وتم  كبتاجون  حبة  و20000  الح�سي�س،  م��ادة 

الم�سبوطات اإلى الجهات المخت�سة.

وادي االردن - بترا

اأمين عام �سلطة  اأمين عام وزارة المياه وال��ري،  قال 
ان  ���س��ب��ح،  ع��ل��ي  ال��م��ه��ن��د���س  ب��ال��وك��ال��ة  الردن  وادي 
للمزارعين  ال��ري  مياه  اإ�سالة  على  �ستعمل  ال�سلطة 
اأي����ام الحظر  ال��م��ع��د طيلة  ال��ت��وزي��ع  ل��ب��رن��ام��ج  وف��ق��اً 

ال�سامل واجازة عيد الفطر.
الغ��وار  مناطق  ف��ي  ال�سلطة  ك���وادر  ان  �سبح،  وق��ال 
العمليات  وغ��رف  وال�سيانة  الت�سغيل  ف��رق  وت�سمل 
بغر�س  الفترة  تلك  خ��الل  عملها  راأ���س  على  �ستكون 

اإدامة اأعمال الري للوحدات الزراعية.
وادي  م��زارع��ي  اتحاد  رئي�س  ح��ذر  ال�سياق،  ذات  وف��ي 
الردن عدنان الخدام، من تاأثير الحظر ال�سامل الذي 
يمتد لثالثة اأيام على مختلف المزروعات الخ�سرية 
ن��ظ��راً لرت��ف��اع درج��ات  ف��ي مناطق الغ����وار،  خا�سة 

الحرارة وعدم قدرة المزارعين على �سقاية مزارعهم 
خالل  ال��غ��اي��ة  لتلك  ت�ساريح  على  ح�سولهم  ل��ع��دم 
اإن فترة الحظر  فترة الحظر ال�سامل. وقال الخدام 
الزراعية  للمحا�سيل  النتاجي  العمر  من  �ستق�سر 
وبالتالي ت�سجيل خ�سائر اإ�سافية للمزارعين، ت�ساف 
بيع محا�سيلهم خ��الل فترة  ع��دم قدرتهم على  ال��ى 
ال��ح��ظ��ر وات����الف ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة م��ن ال���س��ن��اف مثل 
الكو�سا والخيار والتي ل تحتمل بقاءها بدون قطاف 

يوميا في مثل هذه الوقات من العام.
ونا�سد النظر الى القطاع الزراعي كحالة ا�ستثنائية 
الى اهمية  الأ�سا�سي للغذاء، م�سيرا  الرافد  باعتباره 
فترة  م��ن  ال��زراع��ي��ة  وال��ع��م��ال��ة  ال��م��زارع��ي��ن  ا�ستثناء 
ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل لدام�����ة الن���ت���اج م���ن خ���الل ال���ري 
التي  ال��م��ال��ي��ة  ال��خ�����س��ائ��ر  ان��ع��ك��ا���س��ات  م��ن  للتخفيف 
�سيتكبدها المزارعون جراء عدم قطاف محا�سيلهم.

عمان - بترا

الدفاع رقم  اأمر  العام بتنفيذ  بداأت مديرية الأمن 
ال��م��رك��ب��ات  ب�سبط  وال��م��ت��ع��ل��ق   ،2020 ل�سنة   )12(
 30 لمدة  وحجزها  التجّول  حظر  اأث��ن��اء  المخالفة 
العام  الناطق الإع��الم��ي با�سم الأم��ن  ي��وم��اً. وق��ال 
اإنه باإمكان اأي �سخ�س تم حجز مركبته لمخالفتها 
اأوامر الدفاع ا�ستالم مركبته بعد ت�سديد الغرامات 
المترتِّبة على مخالفة اأمر حظر التجّول والتنقل، 
اأن  اإل���ى  م�سيرا  ح��ج��زه��ا،  م��دة  ع��ن  النظر  ب�سرف 
العمل على فك حجز المركبات �سي�ستاأنف بعد عيد 

الفطر.
اأم�س عن  اأعلن  ال��دول��ة ل�سوؤون الإع���الم  وك��ان وزي��ر 
وال��ذي  ل�سنة 2020،  رق��م )12(  ال��دف��اع  اأم���ر  ���س��دور 
يت�سّمن اأول: تعديل العقوبة الواردة في اأمر الدفاع 
رقم )3( المقررة بحّق من يخالف قرار حظر تنّقل 
المملكة،  مناطق  جميع  ف��ي  وتجوالهم  الأ�سخا�س 

النحو  على  لت�سبح  بمقت�ساه  ال�����س��ادرة  وال��ب��الغ��ات 
التالي:

على  ت��زي��د  ول  دي���ن���ار   100 ع���ن  ت��ق��ل  ل  غ���رام���ة   -1
تتم  ول  م���رة،  لأول  المخالفة  ك��ان��ت  اإذا  دي��ن��ار،   500
الأدن��ى من  الحّد  بدفع  المخالف  قام  اإذا  المالحقة 

الغرامة خالل اأ�سبوع من تاريخ وقوع المخالفة.
2- غرامة ل تقل عن 200 دينار ول تزيد على 1000 

دينار في حال التكرار.
الم�ستخدمة  المخالفة  المركبة  �سبط  يتم  ثانياً: 

لأول مرة اأثناء حظر التجّول مدة 30
ي��وم��اً، وي��ج��وز ب��ق��رار م��ن ال��م��رج��ع المخت�ّس اإع���ادة 
ما  بتقديم  المخاِلف  قيام  بعد  الم�سبوطة  المركبة 
اأمر  مخالفة  على  المترتبة  الغرامات  ت�سديد  يثبت 
من  �سخ�سي  تعّهد  وتقديم  والتنقل،  التجول  حظر 
تكرار  بعدم  المخالف  ال�سخ�س  اأو  للمركبة  مالك 
اأو  نقلها  اأج��ور  اإي�سال يثبت دفع  المخالفة، وتقديم 

اأجور الحتفاظ بها اإن وجدت.

عمان - بترا

م�سروع  في  �سركاءها  المحلية  الإدارة  وزارة  وجهت 
لتخ�سي�س  الجتماعي،  والتكيف  البلدية  الخدمات 
الم�سمولة  ال��ب��ل��دي��ات  ل��دع��م  دولر،  م��ل��ي��ون   2 مبلغ 
المملكة  جهود  �سمن  ك��ورون��ا،  لمواجهة  بالم�سروع 
في مواجهة الجائحة. وثمنت الوزارة في بيان اأم�س، 
ا�ستجابة �سركائها من البنك الدولي والدول المانحة 

ف��ي ال��دع��م ال��م��ال��ي، م��ن خ���الل م�����س��روع ال��خ��دم��ات 
التمويل  ت��اأم��ي��ن  ف��ي  الج��ت��م��اع��ي  والتكيف  البلدية 
والم�ستجدة  الملحة  الحتياجات  لدعم  المطلوب 
الم�سروع  وينفذ  بالم�سروع.  الم�سمولة  للبلديات 
بنك  من  فني  بدعم  المحلية  الدارة  وزارة  قبل  من 
تنمية المدن والقرى، وبمنحة من حكومات المملكة 
المتحدة وكندا وهولندا، والوكالة الأميركية للتنمية 

الدولية وباإدارة وا�سراف البنك الدولي.

قرارات جزائرية للطلبة األردنيين
عمان - بترا

ن�سرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
الخمي�س،  اأم�س  الإلكتروني،  موقعها  على 
وال��ب��ح��ث  ال��ع��ال��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارة  ق������رارات 
ال��ع��ل��م��ي ال���ج���زائ���ري���ة ب��خ�����س��و���س ال��ط��ل��ب��ة 

الأردنيين الدار�سين في الجزائر.
الجزائرية  ال��ع��ال��ي  التعليم  وزارة  واأب��ل��غ��ت 

ال��م��ل��ح��ق ال��ث��ق��اف��ي الأردن�������ي ف���ي ال��ج��زائ��ر 
الأردن��ي��ي��ن  بالطلبة  المتعلقة  ب��ق��رارات��ه��ا 

الدار�سين في الجزائر على النحو الآتي:
للعام  الثاني  الف�سل  محا�سرات  ا�ستكمال 
الجزائرية  الجامعات  الحالي في  الدرا�سي 
الدخول  وقبل   2020 اآب  �سهر  من منت�سف 
في العام الجامعي الجديد )2020/ 2021( 
وي�سمل هذا القرار جميع الطلبة لمختلف 

ال�سنوات الدرا�سية وطلبة المتياز والطلبة 
الأردن  ف��ي  حالياً  المتواجدين  الأردن��ي��ي��ن 

لق�ساء اإجازة الربيع.
وفيما يتعلق بالطلبة الخريجين منذ اأ�سهر 
�سهاداتهم  على  الح�سول  ي�ستطيعوا  ول��م 
مراجعة  باإمكانهم  الوبائي،  الو�سع  نتيجة 
الجامعات ل�ستخراج �سهاداتهم وت�سديقها 

ح�سب الأ�سول.

جميع  اأن  الجزائرية  ال�سلطات  اأك���دت  كما 
�سيخ�سعون  الخارج  من  العائدين  الطلبة 
بح�سب  اأ�سبوعين  ل��م��دة  ال�سحي  للحجر 
تعليمات وزارة ال�سحة الجزائرية في الوقت 
الراهن، اإل اأن تطبيق الحجر ال�سحي من 
عدمه م�ستقباًل عائد لل�سلطات الجزائرية 
التي �ستقرره وفقاً لتطورات الو�سع الوبائي 

في حينه.

عمان - الراي

برنامج  والتعليم  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
للطلبة  المدر�سية  النهائية  الخ��ت��ب��ارات 
الأردن���ي���ي���ن وغ��ي��ر الأردن���ي���ي���ن ب��م��ا فيهم 
الحكومية  المدار�س  في  الأردن��ي��ات  اأب��ن��اء 
وال��م��دار���س  الع�سكرية  الثقافة  وم��دار���س 
لل�سفوف من  الأوق�����اف،  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 

الرابع الأ�سا�سي وحتى الحادي ع�سر.
وقالت الوزارة اإن الختبارات �ستجرى عبر 
من�سة در�سك، التي اأطلقتها الوزارة �سمن 

منظومتها للتعليم عن بعد.
لأداء  للمن�سة  الدخول  اأن  ال��وزارة  وبينت 
الوطني  الرقم  با�ستخدام  �سيتم  الختبار 
ل��ل��ط��ل��ب��ة الأردن���ي���ي���ن وال���رق���م ال��ت��ع��ري��ف��ي 

للطلبة غير الأردنيين واأبناء الأردنيات.
اأن الختبارات التي �ستتم  ال��وزارة  واأعلنت 
عن طريق جل�سات مدة كل جل�سة �ساعتان 
اأو  واح����دة  درا���س��ي��ة  م���ادة  الجل�سة  ت�سمل 
اختيار  نوع  من  مو�سوعية  وباأ�سئلة  اأكثر، 
محتوى  الخ��ت��ب��ارات  وت�سمل  متعدد.  من 
ومهارات المادة الدرا�سية للف�سل الدرا�سي 

الثاني باأكمله. ووفق البرنامج المعلن فاإن 
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2020 وتنتهي يوم الأحد 14/ 6/ 2020م.
وي���ت���اح ل��ل��ط��ل��ب��ة ال����دخ����ول اإل�����ى ال��م��ن�����س��ة 
العا�سرة  ال�ساعة  من  الختبارات  لتقديم 

�سباحا ولغاية ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء.
واأك�������دت ال��������وزارة ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة ����س���رورة 
جميعها  الأ���س��ئ��ل��ة  ع��ن  الإج���اب���ة  ا�ستكمال 
ال��خ��روج م��ن الم��ت��ح��ان؛ لأن النظام  قبل 
ل ي�سمح للطالب العودة اإلى الختبار بعد 

الخروج منه.

برنامج امتحانات املدار�س احلكومية والثقافة الع�سكرية
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االأرقام االأخيرة لكورونا فر�ست علينا الحذر والمزيد من االإجراءات االحترازية

رئيس الوزراء: أي تباطؤ أو تساهل سيكون له 
تداعيات خطرة جدًا

    امللك يوجهنا ب�سرورة االنتباه للجانب ال�سحي والتداعيات االجتماعية 
عمان - بترا

اإن  ال���رزاز،  الدكتور عمر  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
ك��ورون��ا  بفيرو�س  ت�سجيلها  ت��م  ال��ت��ي  الأرق����ام 
وب��ع�����س ال���ب���وؤر ال���ت���ي ت�����س��ك��ل��ت خ����الل الأي�����ام 
من  وبتن�سيب  اإج��م��اع  اإل��ى  اأو�سلتنا  الأخ��ي��رة 
الحذر  ب�سرورة  ال�سحة  ووزير  الأوبئة  لجنة 
وات��خ��اذ ال��م��زي��د م��ن الإج�����راءات الح��ت��رازي��ة 

والوقائية.
اأج��راه��ا معه  ال���وزراء في مقابلة  واأك��د رئي�س 
ال��زم��ي��ل ف��اي��ق ح��ج��ازي��ن، م��دي��ر ع���ام وك��ال��ة 
الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب��ت��را(، ام�����س، اأن ل ه��وادة 
ف��ي ال��م��ع��رك��ة ���س��د ه���ذا ال���وب���اء، م���ح���ذراً من 
تداعيات  له  �سيكون  ت�ساهل  اأو  تباطوؤ  اأي  اأن 
خ��ط��رة ج�����داً. وق�����ال، »ك��ن��ا ن��ت��م��ن��ى اأن ت��ك��ون 
قلياًل  اأخف  الحجر  اأف�سل ومعايير  الظروف 
البوؤر  وبع�س  الأرق���ام  ولكن  العيد،  ق��رب  م��ع 
اإلى  اأو�سلتنا  الأخيرة  الأي��ام  في  ت�سكلت  التي 
ولجنة  الطبي  الفريق  من  وبتن�سيب  اإج��م��اع 
وباأن  الحذر  ناأخذ  باأن  ال�سحة  الأوبئة ووزير 
اأو  تباطوؤ  اأي  المعركة لأن  ه��ذه  ه��وادة في  ل 
وناأمل  لتداعيات خطيرة جداً  �سيقود  ت�ساهل 
ب���اأن تتح�سن الأم����ور وت��ك��ون اأف�����س��ل ف��ي عيد 

الأ�سحى المقبل مما هي عليه الآن«.
التي قامت  الإج���راءات  ال���رزاز جملة  وعر�س 
ابتداًء من  الجائحة  الحكومة منذ بداية  بها 
الأول��ى  الأ�سابيع  خ��الل  ال�سريعة  ال�ستجابة 
ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار ال��م��ر���س ع��ب��ر اإج������راءات 
�سحية واقت�سادية واجتماعية مروراً بمرحلة 
التكيف والتكافل وو�سوًل اإلى مرحلة التعافي 

والمنعة التي بداأنا بالعمل عليها.
واأكد اأن »�سندوق همة وطن ياأتي تحت عنوان 
منظومة  لدينا  كان  وقد  الجتماعي  التكافل 
�سريع،  ب�سكل  عليها  البناء  ن�ستطيع  ممتازة 
كما قدم البنك المركزي ت�سهيالت لل�سركات 
تذهب  التي  موظفيها  روات��ب  دف��ع  لت�ستطيع 

مبا�سرة لح�سابات الموظفين«.
واأ�سار اإلى اأن 25 األف موظف في هذه ال�سركات 
الت�سهيالت كما  روات��ب من خالل هذه  ت�سلم 
اأن ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي ع��م��ل ع��ل��ى ب��رام��ج 
ج��دي��دة ب��ال���س��اف��ة ال��ى ب��رن��ام��ج التعطل عن 
اأو  مياومة  عامل  األ��ف   170 اإل��ى  و�سل  العمل 

من يعمل لح�سابه الخا�س.
واأكد اأن ما يزيد عن 391 األف اأ�سرة ا�ستفادت 

م��ن ���س��ن��دوق ه��م��ة وط���ن و���س��ن��دوق المعونة 
اأ�سيفت لأرقام التعطل  و�سندوق الزكاة، واإذا 
عن العمل يكون المجموع نحو 586 األف اأ�سرة 
م�سروباً بعدد اأفرادها، ليكون لدينا المجموع 
حوالي 5ر2 مليون مواطن تم الو�سول اإليهم.
ول��ف��ت اإل����ى اأن ���س��ن��دوق ه��م��ة وط���ن ل��دي��ه 3 
وح�ساب  الكبرى  التبرعات  ح�ساب  ح�سابات، 
ال���خ���ي���ر ال���م���ت���ع���ل���ق ب���ال���ج���ان���ب الج���ت���م���اع���ي 
ال�سحي،  والح�ساب  القت�سادية  والتداعيات 
وبعد  التطوير،  على  با�ستمرار  نعمل  ونحن 
للو�سول  جديدة  برامج  هناك  �سيكون  العيد 
والتعليمات  ال�سروط  عليهم  تنطبق  لم  لمن 
اإل��ى 300  الخير و�سلت  ان ط��رود  ناهيك عن 

األف اأ�سرة.
وهذه  الدعم  بتقديم  م�ستمرون  »نحن  وق��ال 
اأولويتنا الأولى وبتوجيهات من جاللة الملك 
ب�سرورة النتباه للجانب ال�سحي والتداعيات 

الجتماعية«.
تداعيات  لها  الأزم���ة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د 
عالمي  اقت�سادي  انكما�س  اإل���ى  اأدت  عالمية 

ولي�س هناك دولة في العالم لم تتاأثر.
ال���دول���ي  ال���ب���ن���ك  ت���ق���دي���رات  اأن  اإل������ى  ول���ف���ت 
انكما�س  ب��ح��دوث  ال���دول���ي  ال��ن��ق��د  و���س��ن��دوق 
اقت�سادي في الأردن يتراوح بين 4ر3 اإلى 7ر3 
بالمئة في وقت كانت ن�سبة النمو لدينا ت�سل 
اإلى 9ر1 اإلى 2 بالمئة ما يعني اأنه بدل النمو 
وبالتجاه  اقت�سادي  انكما�س  لدينا  �سيكون 
النظر  اإع��ادة  ي�ستوجب  للنمو وهذا  المعاك�س 
بالعديد من المور اأولها اأنظمة التكافل حتى 
نحمي الأ�سر والفراد الأ�سعف في المجتمع.

واأكد اأن هناك فر�ساً في هذا المجال والأردن 
الأدوي���ة  قطاع  واأهمها  وب��ج��دارة  نف�سه  اأث��ب��ت 
والت�سنيع  وال��زراع��ة  الطبية  والم�ستلزمات 
الغذائي وقدرتنا بالتدريج على تنويع م�سادر 
ال��ط��اق��ة وال���س��ت��ف��ادة م��ن م�����س��ادرن��ا المحلية 
عري�س  ع��ن��وان  �سمن  ت��اأت��ي  جميعها  وه���ذه 
ي��دع��و ل��ه ج��الل��ة الملك وه��و الع��ت��م��اد على 

الذات وتفعيله ب�سكل برامجي.
القطاعين  م���ن  ل��ج��ان   3 اإل����ى وج����ود  واأ����س���ار 
الغذائي  الت�سنيع  على  تعمل  والخا�س  العام 
وال�����س��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة وق��ط��اع الأدوي�����ة واأي 
القت�ساد  مجال  ف��ي  خا�سة  واع���دة  قطاعات 
يبدع  ال��ذي  المعلومات  وتكنولوجيا  الرقمي 
ع��ن بعد،  ال��خ��دم��ات  ت��ق��دي��م  ف��ي  �سبابنا  ف��ي��ه 
واأ�سواق العمل في كل العالم تتغير وعلينا اأن 

نكون م�ستعدين لهذه التغيرات.
ورداً على �سوؤال، اأكد رئي�س الوزراء اأن قطاعنا 
ال�سحي اأبلى بالًء ح�سناً بكل المعايير الدولية 
والإقليمية والقرارات التي تم اتخاذها جاءت 
ولكن  متوفرة،  كانت  والتجهيزات  مكانها  في 
وا�سح اأن علينا م�ستقباًل اأن نبذل جهداً كبيراً 

في التن�سيق بين القطاعات ال�سحية.
ورداً على �سوؤال ب�ساأن الإجراءات الإ�سرائيلية 
الأحادية ل�سم اأرا�س في الجانب الغربي من 
جاللة  اأن  ال�����وزراء،  رئي�س  اأك���د  الأردن،  نهر 
الملك كان رده وا�سحاً وحا�سماً ومن�سجماً مع 
وتكراراً  م��راراً  يكررها  التي  الأردنية  الثوابت 
ف���ي اأي م��ح��ف��ل دول�����ي ي��ت��ح��دث ع���ن الأم����ن 

وال�سالم العالمي.
وق����ال، »ج��الل��ت��ه ي��ذك��ر دوم����اً ب��اأن��ه ب���دون حل 

حقوق  يحفظ  الفل�سطينية  للق�سية  ع���ادل 
نتحدث  اأن  ينبغي  ل  الفل�سطيني،  ال�سعب 
واأن  الملف،  لهذا  اإيجاد حل  دون  ال�سالم  عن 
ا�ستثنائية  ظ��روف  في  تاأتي  التهديدات  ه��ذه 
بها،  العالم  وان�سغال  كورونا  بجائحة  ممثلة 
وتاأتي اأي�ساً بعد النتخابات الإ�سرائيلية التي 
نية  هناك  اأن  وا�سحاً  واأ�سبح  كثيراً،  تعثرت 
لدى الجانب الإ�سرائيلي لال�ستفادة من هذا 
الو�سع الحالي، لفر�س اإجراءات اأحادية على 

اأر�س الواقع«.
وبكلمات جاللة  الأردن  اأن  ال��رزاز على  و�سدد 
الملك »لن نقبل بهذا وبناء عليه �ستكون هناك 
ف��ر���س��ة ل��دي��ن��ا لإع�����ادة ال��ن��ظ��ر ح���ول العالقة 
نت�سرع  لن  ولكن  كافة،  باأبعادها  اإ�سرائيل  مع 
الملك  ج��الل��ة  اأن  م��وؤك��داً  الأم�����ور«،  ون�ستبق 
ويحملهم  ال��ع��ال��م  دول  م�ستمر  ب�سكل  ي��وج��ه 
الفل�سطينية،  الق�سية  ت��ج��اه  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��م 
عن�سرية  دول  اإل��ى  العالم  ي�سل  اأن  ول�سيما 

فيها تمييز.
عربي  م��وق��ف  يت�سكل  اأن  اأم���ل  »ه��ن��اك  وق���ال 
موحد في هذا المو�سوع واأن يقوم المجتمع 
الدولي بواجبه لحماية ال�سالم لي�س فقط في 

هذه المنطقة بل على م�ستوى العالم«.
و�ستن�سر )بترا( اليوم الن�س الكامل للمقابلة.

لن نقبل باالإجراءات 
االأحادية و�سنكون م�سطرين 

الإعادة النظر بالعالقة مع 
ا�سرائيل

اإعادة النظر باأنظمة التكافل 
حلماية االأ�سر واالأفراد 

االأ�سعف يف املجتمع
علينا بذل جهد كبري يف 
التن�سيق بني القطاعات 

ال�سحية م�ستقبال

من المقابلة
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عمان - �لر�أي

جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  اأعلن 
ب��ف��ي��رو���س  اإ����س���اب���ة  ت�����س��ج��ي��ل 12 ح���ال���ة 
الإجمالي  ال��ع��دد  ليرتفع  اأم�����س،  ك��ورون��ا 

للإ�سابات منذ بدء الجائحة اإلى 684.
وب��ي��ن ج��اب��ر خ���لل اإي���ج���از ���س��ح��ف��ي في 
الأزم��ات،  واإدارة  للأمن  الوطني  المركز 
تفا�سيل الحالت الجديدة، التي توزعت 
ع��ل��ى ح��ال��ة ل�����س��ائ��ق ���س��اح��ن��ة ع��ل��ى ح��دود 
ال��ع��م��ري اأردن������ي ال��ج��ن�����س��ي��ة، و7 ح���الت 
المملكة )5  لأردنيين قادمين من خارج 
ام��ي��رك��ا(،  الإم������ارات، و2 م��ن  منهم م��ن 
وح���ال���ة م��خ��ال��ط��ة ف���ي ال��م��ف��رق، وح��ال��ة 
العا�سمة  ف��ي  �ساحنة  ل�سائق  مخالطة 
و�سيتم  »ح���لق«  وه��و  عليها،  الحظر  ت��م 
ال��ح��ظ��ر ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��م��خ��ال��ط��ي��ن ل��ه، 
اأحدهما  اإرب���د،  ف��ي  اإل��ى حالتين  اإ���س��اف��ة 
م���ع���روف ���س��ب��ب اإ����س���اب���ت���ه، والأخ������ر ج��ار 

التق�سي عنه.
�سفاء  ح��ال��ة   11 المملكة  ف��ي  �سجل  كما 
ف��ي م�ست�سفى  ح���الت   7  : ع��ل��ى  ت��وزع��ت 
ف��ي م�ست�سفى  الأم��ي��ر ح��م��زة و3 ح���الت 
الملكة علياء وحالة في م�ست�سفى الملك 
عبد اهلل الموؤ�س�س، لي�سبح عدد الحالت 

التي تتلقى العلج 158 حالة.
واأ���س��ار اإل��ى اأن ال���وزارة اأطلقت ع��دداً من 
�سركات  مع  بالتعاون  الذكية  التطبيقات 
تطبيق  اأهمها  محلية،  وب�سواعد  اأردنية 
»اأم������ان« ال��م��وج��ود ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ال��ب��لي 
�ستور والذي يقوم بتنبيه المواطنين عن 
وجود �سخ�س م�ساب اأو درجة الخطورة 

ك��ان درج��ة الخطورة  واإذا  الإ���س��اب��ة،  من 
ب���الإ����س���اب���ة ك��ب��ي��رة ي��ط��ال��ب��ه ب��الت�����س��ال 

بالرقم 111 اأو حجر نف�سه.
والبيانات  المعلومات  اأن  جابر  واأ���س��اف 
التطبيق تخ�سع لحترام  في  الموجودة 
و خ�سو�سية عالية، كذلك هناك تطبيق 
م�ساعدة  ف��ي  ي�ساعد  وال����ذي  »���س��ن��د���س« 
ف���رق ال��ت��ق�����س��ي ال��وب��ائ��ي وال��م��ف��ع��ل منذ 

�سهر.

كما واأ�سار اإلى تطبيق »بادر« الذي يتابع 
ف��ي مناطق  ال��م��ت��واج��دي��ن  ال��م��واط��ن��ي��ن 
ال��ح��ج��ر ال���ع���ام وف���ن���ادق ال��ع��ا���س��م��ة بعد 
المنزلي،  الحجر  فترة  خلل  خروجهم 
اأي �سخ�س  اإخ����راج  اأن���ه ل��ن ي��ت��م  م���وؤك���داً 
من القادمين من الخارج اإل بعد تنزيل 
ع�سوائية  عينات  اأخ��ذ  و�سيتم  التطبيق، 
منهم ومتابعتهم من قبل فريق مخت�س 
ل��ل��ت��اأك��د م��ن م���دى الل���ت���زام ب��ال��ب��ق��اء في 

المنازل.
واأكد اأن الو�سع الوبائي وازدياد الحالت 
كان ال�سبب الرئي�سي لتخاذ قرار الحظر 
العديد من دول  اأن  اإلى  ال�سامل، م�سيراً 
ال��ع��ال��م ات���خ���ذت ق����رار ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل 
خ���لل ف��ت��رة ع��ي��د ال��ف��ط��ر ول��ي�����س فقط 
بالجهود  ال�سحة  وزي���ر  واأ���س��اد  الأردن. 
اأج��ه��زة �سغط  م��ن  الأردن��ي��ة  والمنتجات 

واأجهزة حرارة وكمامات واأجهزة حمل.

عمان - �لر�أي

ق����ال وزي�����ر ال���دول���ة ل�������س���وؤون الإع�����لم 
التعديل  اأّن  ال��ع�����س��اي��ل��ة،  ع���ودة  اأم��ج��د 
الأرب��ع��اء،  الأزم���ة  خلّية  اتخذته  ال��ذي 
ال�سعيد،  الفطر  عيد  اإج����راءات  ب�ساأن 
ك���ان اأم�����راً ا����س���ط���رارّي���اً، اّت���خ���ذه وزي���ر 
ال�����س��ّح��ة وال��ل��ج��ان ال��وب��ائ��ّي��ة ف��ي �سوء 
المملكة،  في  الوبائي  الو�سع  تطّورات 
ملحوظ  ب�سكل  الإ�سابات  عدد  وارتفاع 

خلل الأّيام الما�سية.
�سحفي  اإيجاز  خلل  الع�سايلة  ولفت 
واإدارة  ل���لأم���ن  ال��وط��ن��ي  ال��م��رك��ز  ف���ي 
الأزم���������ات، ام�������س، اإل�����ى ال���ك���م ال��ك��ب��ي��ر 
بت�سديد  ال��م��واط��ن��ي��ن  م��ط��ال��ب��ات  م���ن 

اإجراءات الحظر خلل العيد.
وق����ال: »ل��ق��د ك���ان الأم����ل ي��ح��دون��ا ب��اأن 
ن��ت��ي��ح ال���ف���ر����س���ة ال���ك���ام���ل���ة ل���ك���م ول��ن��ا 
بالعيد،  واحتفائنا  فرحنا  عن  للتعبير 
تحّد  التي  الإج����راءات  م��ن  والتخفيف 
لكن،  اأمكن؛  ما  المواطنين  من حركة 
ال�سفافّية  قبيل  وم��ن  ���س��راح��ة،  وب��ك��ّل 
اليوم  منذ  بها  نتعامل  اأن  اعتدنا  التي 
ال��م��وؤ���ّس��رات  ف���اإّن  الأزم����ة،  ل��ب��دء  الأّول 
الوبائّية خلل الأّيام الما�سية لم تكن 
المتزايد  الإ���س��اب��ات  واأع����داد  م��ري��ح��ة، 
يتطّلب ت�سديد الإجراءات مّرة اأخرى، 
التي  ال��ق��رارات  وه��و م��ا دفعنا لت��خ��اذ 

اأعلّنا عنها«.
فر�س  ا���س��ت��م��رار  اإل���ى  الع�سايلة  ون���ّوه 
ح���ظ���ر ال���ت���ج���ّول ال�������س���ام���ل ب���ي���ن ف��ت��رة 
ي�ساعد على كبح جماح  »وبما  واأخ��رى، 
ق��ّدر  ت�سارعت–ل  اإن  ال��ع��دوى  انتقال 
ي الوبائي  اهلل–وبما يمّكن فرق التق�سّ
م���ن ت��ن��ف��ي��ذ ال��ف��ح��و���س��ات ال��م��ب��رم��ج��ة 

والع�سوائّية«.

واأو�سح اأن الحكومة تدرك باأّن الحظر 
ال�سيق  ت�سّبب  ق��ي��وداً  يفر�س  ال�سامل 
المواطنين،  على  والإره���اق  وال�سجر 
لكنها م�سطرة، لتخاذ هذه الإجراءات 

كّلما دعت الحاجة.
نخرج  اأن  علينا  �سهًل  »لي�س  واأ���س��اف: 
ل  ق��د  ج��دي��دة،  ب��ق��رارات  يومّياً  عليكم 
تر�سي الكثيرين منكم، وقد ل تر�سينا 
لتخاذ  م�سطّرون  لكنّنا  اأي�����س��اً،  نحن 
م��ث��ل ه���ذه الإج�������راءات، ك��م��ا ات��خ��ذت��ه��ا 
دول ع��دي��دة؛ وال��ه��دف الأ���س��م��ى دائ��م��اً 
هو الحفاظ على �سّحتكم و�سلمتكم«.
الج���راءات  تعديل  اأن  الع�سايلة  واأك��د 
ي��ك��ون م��ب��ن��ي��اً ع��ل��ى ت��غ��ذي��ة راج��ع��ة من 
المعنّية  الأجهزة  وتقديرات  الميدان، 
ل��ت��وج��ه��ات ال��م��واط��ن��ي��ن وح��اج��ات��ه��م، 
واأي�������س���اً ل��ل��ظ��رف الج���ت���م���اع���ي ال���ذي 

يرافق بع�س المحطات الزمنية.
ك��م��ا اأك���د اأن ق���رار ال��ح��ك��وم��ة الأخ��ي��ر، 
كما كل القرارات التي �سبقته، لم يكن 
ق��راءة  تحديث  بعد  ج��اء  بل  ارتجالّياً، 
والتعديل  المطروحة  ال�سيناريوهات 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ح�����س��ب م���ت���ط���ل���ب���ات ال���ح���ال���ة 

الوبائّية.
�سرورة  بالمواطنين  الع�سايلة  واأهاب 
ال��ت��ق��ّي��د والل���ت���زام ب���اإج���راءات ال��وق��اي��ة 
وال�����س��لم��ة ال��ع��اّم��ة، خ�����س��و���س��اً خ��لل 
التجارّية،  والمحال  الأ�سواق  ارتيادهم 
�سهدت  اأم�����س  اأول  ليلة  اأّن  اإل���ى  لف��ت��اً 
والتجّمعات  ال��م��خ��ال��ف��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ت�سّكل خ��ط��راً  ال��ت��ي  ال��ت��زاح��م  وح����الت 

كبيراً على �سّحتكم و�سلمتكم.
المن�ساآت  اأ�سحاب  الع�سايلة  دع��ا  كما 
ال����ت����ج����ارّي����ة اإل��������ى �������س������رورة ال���ت���ق���ّي���د 
اأمر  المن�سو�س عليها في  بالإجراءات 
اأ�سحاب  يلزم  ال��ذي   )11( رق��م  الدفاع 
باتخاذ  بالعمل  لها  الم�سّرح  المن�ساآت 
اأق�������س���ى درج�������ات ال��ح��ي��ط��ة وال����ح����ذر، 
واإل�������زام ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي��ه��ا وم��رت��ادي��ه��ا 
ب���ارت���داء ال��ك��ّم��ام��ات، وت����رك م�����س��اف��ات 
في  خ�سو�ساً  الج�سدي،  للتباعد  اآمنة 
ظّل تمديد �ساعات ال�سماح لها بالعمل 
لهذا اليوم حّتى ال�ساعة الحادية ع�سرة 

م�ساًء، وتحت طائلة الم�سوؤولّية.
م��وظ��ف��ي  ع���م���ل  ����س���اع���ات  اأن  واأع�����ل�����ن 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ب��ع��د عطلة 
ع���ي���د ال���ف���ط���ر ال�����س��ع��ي��د، ���س��ت��ك��ون م��ن 
ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����س��ف ���س��ب��اح��اً 
م�ساًء،  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة  وحتى 
تغيير  ال��م��خ��ت�����ّس  ال����وزي����ر  وب���اإم���ك���ان 

الأوقات بح�سب متطّلبات العمل.
واأو������س�����ح اأن������ه ف����ي ظ����ل ع�����دم ت��ح��دي��د 
�سيتاح  الح�سانات،  عمل  ع��ودة  م��وع��د 

ل��ل��ع��ام��لت ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام، ال��لت��ي 
لديهّن اأطفال، العمل عن ُبعد، بح�سب 
ال���دل���ي���ل الإر�������س������ادي ال������ذي و���س��ع��ت��ه 
في  للعمل  ال��ع��ودة  لتنظيم  ال��ح��ك��وم��ة 
م��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع ال���ع���ام، وال��ت��ع��م��ي��م 
ال��خ��دم��ة المدنية  ال�����س��ادر ع��ن دي���وان 

اأم�س.
وح���ول ع���ودة الأردن��ي��ي��ن م��ن ال��خ��ارج، 
ال��ح��ك��وم��ة  اأن  اإل�����ى  ال��ع�����س��اي��ل��ة  اأ�����س����ار 
وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ال����ق����وات ال��م�����س��ل��ح��ة 
اأن��ج��زت حتى الآن  والأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة 
 7 ح��وال��ي  خللهما  ع��اد  اإذ  مرحلتين، 
للحجر  يخ�سعون  وه��م  اأردن����ي،  اآلف 

ال�سّحي الحترازي حالّياً.
عودة  من  الثالثة  المرحلة  اأن  واأ�ساف 
الأردن���ي���ي���ن م���ن ال���خ���ارج ���س��ت��ب��داأ بعد 
ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر، و���س��ت�����س��م��ل دوًل 
ج���دي���دة ���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ت�����س��ه��ي��ل ع���ودة 

الأردنيين منها.
واأكد الع�سايلة: »لن نتخّلى عن اأبنائنا 
الذين تقّطعت بهم ال�سبل في الخارج، 
ب�سبب  عملهم  ع��ق��ود  اأنهيت  ال��ذي��ن  اأو 
خلل  الإع��لن  اإلى  م�سيرا  الجائحة«، 
عبر  المقبلة عن خّطة عودتهم  الأّي��ام 
والجوّية،  والبحرّية  البرّية  المنافذ 
المركز  ف��ي  الأزم���ة  خلّية  �ستعلن  كما 
عن  الأزم�����ات  واإدارة  ل��لأم��ن  ال��وط��ن��ي 

التفا�سيل خلل الأّيام المقبلة.
ال��خ��ارج��ّي��ة  وزارة  اأن  اإل����ى  اأ����س���ار  ك��م��ا 
الأحد  يوم  �ستقوم  المغتربين  و�سوؤون 
ال��م��ق��ب��ل، ب��ال��ت��ع��اون م��ع خ��ل��ّي��ة الأزم����ة 
الإل��ك��ت��رون��ّي��ة  ة  المن�سّ تفعيل  ب���اإع���ادة 
ذلك  م��ن  يتمّكنوا  ل��م  لمن  للت�سجيل، 
ي�سمل  والذي  الأول��ى؛  المرحلة  خلل 
اأب���ن���اء الأردن�����ّي�����ات، وح��م��ل��ة ال���ج���وازات 

الأردنيّة الموؤقّتة.

عمان - �لر�أي

اأ�����س����اد وزي�����ر ال��ع��م��ل ن�����س��ال ال��ب��ط��اي��ن��ة 
العمل  واأ����س���ح���اب  الأردن���ي���ي���ن  ب��ال��ع��م��ال 
خلل  اأظهر  عمل  و�ساحب  عامل  وبكل 
الآخ��ر وتقديراً  تكافًل مع  الأزم��ة  ه��ذه 

لظروفه.
اإيجاز �سحفي  العمل خ��لل  وق��ال وزي��ر 
واإدارة  ل���لأم���ن  ال���وط���ن���ي  ال���م���رك���ز  م���ن 
اإن م��ن ال��ع��دال��ة بمكان  الأزم����ات، ام�����س، 
في مثل هذه الظروف اأن يتقا�سم جميع 
اأط�����راف ع��م��ل��ي��ة الن���ت���اج اآث����ار ال��م��رح��ل��ة 
اأو ���س��اح��ب  ����س���واء ح��ك��وم��ة  واأع���ب���ائ���ه���ا، 
بكل  ت��ق��وم  فالحكومة  ال��ع��ام��ل،  اأو  عمل 
للحماية  ب��رام��ج  و���س��ع  م��ن  بو�سعها  م��ا 
والقانونية  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
وال�سمان  ال��م��رك��زي  البنك  ج��ان��ب  اإل���ى 
وفي  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  و�سائر  الجتماعي 
والأج��ه��زة  الم�سلحة  ال��ق��وات  طليعتها 

الأمنية.

�ساحب  مع  ي�سعر  العامل،  »اأن  واأ���س��اف 
كاهله، هذا  الملقاة على  بالأعباء  العمل 
يبذل  العمل  اأن �ساحب  علم  اإذا  بالطبع 
ويعامله  لم�ساعدته  بو�سعه  ما  اأي�ساً  هو 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ح��ق��وق��ه ك��م��ا ي��ع��ام��ل اأف�����راد 
و�ساحب  ال���ظ���روف،  ه���ذه  بمثل  اأ���س��رت��ه 
العمل، يعمل ما بو�سعه لدفع الجور في 

مواعيدها رغم ظروفه القا�سية«.
وق����ال وزي����ر ال��ع��م��ل ان��ن��ا ب���داأن���ا اأزم��ت��ن��ا 
ب��ع��ط��ل��ة ر���س��م��ي��ة ون��ع��ل��م ج��م��ي��ع��ا اأث���ره���ا 
ال��ب��ال��غ اق��ت�����س��ادي��ا ع��ل��ى ���س��اح��ب العمل، 
ث��م اأ���س��ب��ح��ن��ا ن��ف��رق ب��ي��ن ال��ع��ام��ل ال��ذي 
يطلب منه العمل في مكان العمل او عن 
منه  يتطلب  ل  ال��ذي  العامل  وبين  ُبعد 
وفرنا  ثم   6 ال��دف��اع  اأم��ر  بموجب  العمل 
حماية اجتماعية لأطراف عملية النتاج 

بموجب اأمر الدفاع 9.
ولفت اإلى اأنه �سوف ي�سدر خلل الأ�سبوع 
الدفاع رقم 6  اأمر  المقبل بلغ بموجب 
بحيث ينظم اأجور �سهري ايار وحزيران، 

حيث �ستكون الملمح الرئي�سية للبلغ: 
)مراعاة للو�سع الذي تمر به القطاعات 
اأمان وظيفي  الأكثر ت�سرراً من الأزمة، 
كلفته  تخفي�س  م��ع  )الأردن����ي(  للعامل 
على القطاعات الأكثر ت�سرراً )خ�سو�سا 
من ل يتطلب منه عمل( وذل��ك مراعاة 
لأ����س���ح���اب ال��ع��م��ل ف���ي ق���ط���اع���ات ن��ع��ل��م 

و�سعها جميعا«.
وق�����ال »اإن����ن����ا ق��م��ن��ا ب��م��خ��ال��ف��ة ع����دد من 
المن�ساآت التي لم تقم بدفع اأجور عمالها 
بالرغم من اطلعنا على  اآذار  �سهر  عن 
نوؤكد  المجال  وب��ه��ذا  المالية،  ملئتها 
ه��ي ما  ���س��ك��اوى  م��ن  نتعامل معه  م��ا  اأن 
فقد  ح��م��اي��ة،  من�سة  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ي�سلنا 
الأزم��ة  بداية  منذ  العمل  ب��وزارة  و�سلنا 
حتى تاريخه �سكاوى من 237560 عامًل 
وتم  الأج���ور،  دف��ع  بعدم  يتعلق  معظمها 
حل 222166 �سكوى، اأي بن�سبة 94 بالمئة 

تقريباً«.
وق�����ال وزي�����ر ال��ع��م��ل، اإن���ن���ا ���س��ن��ع��ي��د فتح 

ال��م��ن�����س��ة ال��خ��ا���س��ة ب��ط��ل��ب��ات ال��ع��م��ال��ة 
الطلبات  كثرة  على  بناء  لل�سفر  الوافدة 
لذلك )اع��ت��ب��اراً م��ن ي��وم الأح��د المقبل 
ول����م����دة اأ����س���ب���وع���ي���ن(، و�����س����وف ت�����س��ري 
اإعلنها  تم  التي  الر�سوم  الإعفاءات من 
�سابقاً  بالت�سجيل  ق���ام  م��ن  اأم���ا  ���س��اب��ق��اً، 
ف�����س��وف ي��ت��م الع������لن ع���ن ال��خ��ط��وات 

القادمة خلل الأ�سبوع المقبل.
البطالة  م��ع��دلت  اإن  ال��ب��ط��اي��ن��ة،  وق���ال 
الأزم���ة  تفر�سه  لما  ن��ظ��راً  ت���زداد  ���س��وف 
منها  ت��ع��ان��ي  م�سكلة  وه���ذه  ظ���روف  م��ن 
بحلول  نفكر  وعليه  العالم،  دول  جميع 
الكفاءات  ت�سويق  ومنها  ال�سندوق  خارج 
الوطني  الإطار  ت�سميم  واإعادة  الأردنية 
�سيا�سة  وت��ط��ب��ي��ق  وال��ت�����س��غ��ي��ل  للتمكين 
الإح������لل ل��ل��ع��م��ال��ة الأردن����ي����ة ب����دًل من 
قبل  م��ن  م�ستمرة  وبتوجيهات  ال��واف��دة 
ال�����وزراء ���س��م��ن م��رح��ل��ة التكيف  رئ��ي�����س 
الحكومة  عليها  تعمل  ال��ت��ي  وال��ت��ع��اف��ي 

بال�سراكة مع القطاع الخا�س.

االردن وكندا:ضرورة إطالق جهد دولي 
لمواجهة تبعات كورونا االقتصادية

19 مليون دوالر دعما للقطاع الصحي

200 ألف أسرة من عمال المياومة تستلم 
الدعم النقدي

عمان - �لر�أي

اأيمن  المغتربين  و���س��وؤون  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأك���د 
ف���ران�������س���وا فيليب  ال���ك���ن���دي  ال�����س��ف��دي ون���ظ���ي���ره 
جائحة  مواجهة  ف��ي  الت�سامن  ام�����س،  �سامبين، 
ك���ورون���ا، و����س���ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��دول��ي 
انعكا�ساتها  لمعالجة  الأط����راف  متعدد  وال��ع��م��ل 

القت�سادية.
اإطلق  ات�سال هاتفي �سرورة  الوزيران في  واأكد 
جهد دولي جماعي لمواجهة التبعات القت�سادية 
للجائحة وبما ي�سهم في التخفيف من النعكا�سات 
ال�سلبية لها على الأداء القت�سادي وعلى م�ستوى 

المعي�سة.
وا���س��ت��ع��ر���س ال�����س��ف��دي و���س��ام��ب��ي��ن ال���م���ب���ادرات 
والأف���ك���ار ال��دول��ي��ة ال��م��ط��روح��ة ل��ت��ط��وي��ر ب��رام��ج 
التحديات  ت��ج��اوز  على  ال���دول  لم�ساعدة  ت��ع��اون 
والإج��راءات  الجائحة  فر�ستها  التي  القت�سادية 

الوقائية التي فر�ستها واأكدا التن�سيق اإزائها.
وبحث الوزيران التعاون بين البلدين و�سبل تعزيز 
القت�سادية  ال��م��ج��الت  ف��ي  خ�سو�سا  ال�����س��راك��ة 

والتنموية.

وثمن ال�سفدي الدعم الذي تقدمه كندا للمملكة 
القت�سادية  التحديات  ت��ج��اوز  على  لم�ساعدتها 
واإ�سناد م�سيرتها التنموية ومواجهة عبء اللجوء.

اإل��ى ذل��ك بحث ال��وزي��ران الأو���س��اع ف��ي الأرا���س��ي 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال��م��ح��ت��ل��ة، وخ�������س���و����س���اً ال���ق���رار 
والذي  فل�سطينية محتلة  اأرا�س  ال�سرائيلي �سم 
اأو�سح ال�سفدي اأنه �سين�سف اإن نفذ فر�س تحقيق 

ال�سلم ال�سامل والدائم
القرار  يمثله  ال��ذي  الخطر  من  ال�سفدي  وح��ذر 
ع��ل��ى اأم����ن ال��م��ن��ط��ق��ة وا���س��ت��ق��راره��ا، و����س���دد على 
���س��رورة اإط����لق ت��ح��رك دول���ي ف��اع��ل ي��ح��ول دون 
لحل  حقيقية  اأف��اق��اً  وي��وج��د  ال�سم  ق���رار  تنفيذ 
ال�����س��راع ع��ب��ر م��ف��او���س��ات ج����ادة وم��ب��ا���س��رة على 
اأ�سا�س حل الدولتين وفق القانون الدولي. وثمن 
ال�سم  يرف�س  ال��ذي  الكندي  الموقف  ال�سفدي 
خرقاً للقانون الدولي والمتم�سك بحل الدولتين 

�سبيًل لحل ال�سراع.
التوا�سل  اإدام���ة  على  و�سامبين  ال�سفدي  واتفق 
واأك�����دا  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال���ت���ط���ورات  اإزاء  وال��ت��ن�����س��ي��ق 
ا�ستمرار العمل على تعزيز التعاون الثنائي في كل 

المجالت.

عمان - بتر�

من  ال���م���ق���دم  ال���دع���م  اإن  ال�����س��ح��ة  وزارة  ق���ال���ت 
ال��ق��درات  تعزيز  ف��ي  �ساهم  المانحة  الحكومات 
كورونا،  فيرو�س  لمكافحة  والعلجية  الوقائية 
ال�سحي من توفير  القطاع  الذي يهدف لتمكين 
م�����س��ت��ل��زم��ات ال��م��خ��ت��ب��رات وا���س��ت��م��رار ال��م�����س��اري��ع 
المملكة  اأن���ح���اء  ف���ي ج��م��ي��ع  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
وتمكينه من اأداء اأعماله المطلوبة لمكافحة هذا 

الوباء من جهة.
وبينت الوزارة في بيان �سحفي اأم�س ا، اأن الدول 
و�سندوق  وكندا  والدنمارك  المتحدة  كالوليات 
قطر للتنمية، خ�س�ست منحة بقيمة 10 مليين 
الدنمارك والوليات  دولر، كما �ساهمت حكومتا 

 8.7 قيمته  اإ���س��اف��ي  بمبلغ  الم��ي��رك��ي��ة  المتحدة 
م��ل��ي��ون دولر م���ن خ���لل ات��ف��اق��ي��ة م��ت��ع��ددة من 
�سحية،  ب��رام��ج  ف��ي  الأردن  لم�ساعدة  المانحين 
ل���س��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��م��واج��ه��ة ه����ذه الأزم�����ة 

الطارئة.
وا�سافت اإن مجموع هذه المنحة و�سل اإلى 18.7 

مليون دولر.
وا�سارت الوزارة في بيانها اإلى اأن الدول المانحة 
ات��ف��اق��ي��ة التمويل  ال��دع��م ���س��م��ن  ل�����لأردن  ت��ق��دم 
الم�سترك الموقعة عام 2018 من خلل »�سندوق 
الكثير من  الذي وفر  ال�سحي للجئين«  الأردن 
لتعزيز  الفعالة  والم�ساريع  وال��ب��رام��ج  الو�سائل 
المنظومة ال�سحية لدى ال�سكان وتعزيز القدرات 

الحكومية في القطاع ال�سحي في المملكة.

عمان - بتر�

الخمي�س،  اأم�س  الوطنية  المعونة  �سندوق  اأنهى 
اآلف   7 لنحو  الحكومي  النقدي  ال��دع��م  تحويل 
اأ����س���رة ج���دي���دة م���ن اأ����س���ر ع��م��ال ال��م��ي��اوم��ة عبر 
ال��م��ح��اف��ظ الإل��ك��ت��رون��ي��ة، ل��ي�����س��ب��ح ع���دد الأ���س��ر 

الم�ستلمة للدعم النقدي نحو 200 األف اأ�سرة.
اإن  الم�ساقبة  ع��م��ر  ال�����س��ن��دوق  ع���ام  م��دي��ر  وق���ال 
لنحو  الحكومي  النقدي  الدعم  ح��ّول  ال�سندوق 
من  ال�سابعة  الدفعة  تمثل  جديدة  اأ�سرة  اآلف   7
ال��ب��رن��ام��ج ال��ح��ك��وم��ي ل��دع��م ع��م��ال ال��م��ي��اوم��ة، 
ا�ستقبال  من  �سينتهي  ال�سندوق  ان  ال��ى  م�سيرا 
التي  الأ���س��ر  لأرب��اب  اإلكترونيا  التظلمات  طلبات 
عمال  لدعم  الحكومي  البرنامج  من  ت�ستفد  لم 

المياومة �سباح يوم ال�سبت المقبل.
واأو�سح الم�ساقبة اأنه �سيتم درا�سة طلبات التظلم 
م��ب��ا���س��رة ب��ع��د ت��ق��دي��م ال��ط��ل��ب لت���خ���اذ الج����راء 
المنا�سب، مبينا اأن ال�سندوق ا�ستقبل لغاية الآن 

نحو 9 اآلف طلب تظلم.
»همة  ���س��ن��دوق  ب����اإدارة  المكلفة  اللجنة  وح��ول��ت 
وط����ن« م��ب��ل��غ 27 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ل��ح�����س��اب اأم��ان��ات 
���س��ن��دوق ال��م��ع��ون��ة ال��وط��ن��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة للجنة 
بمبلغ  تبرعت  التي  الخير  لإدارة ح�ساب  المكلفة 
766 األفا لتنفيذ البرنامج الحكومي لدعم عمال 
ني�سان   16 يوم  الحكومة  اأطلقته  الذي  المياومة 
باأجر  »العاملين  المياومة  عمال  لدعم  الما�سي، 
ال��ذي  ال��ت��ج��ول  حظر  م��ن  والمت�سررين  ي��وم��ي« 

فُر�س للحد من انت�سار فيرو�س كورونا.

تز�حم �الأ�شو�ق خطر على �ل�شالمة �لعامة

عمان - بتر�

ي��وج��ه ج��لل��ة ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��ان��ي ك��ل��م��ًة 
ال�ستقلل  عيد  بمنا�سبة  للأردنيين  متلفزة 
م���ن ق�����س��ر رغ������دان ال���ع���ام���ر، ���س��م��ن م��را���س��َم 

مخت�سرٍة.
اأم�س  الملكية،  الت�سريفات  رئ��ا���س��ة  واأ����س���درت 
بعيد  المملكِة  احتفال  ح��ول  بلغاً  الخمي�س، 

ال�ستقلل الرابع وال�سبعين، جاَء فيه:
تحتفُل الأ�سرُة الأردنيُة الواحدُة، في الخام�س 
وال���ع�������س���ري���ن م����ن ���س��ه��ر اأي�������ار ال���ح���ال���ي ب��ع��ي��د 
في  ياأتي  والذي  وال�سبعين،  الرابع  ال�ستقلل 
ظّل ظروف ا�ستثنائية فر�ستها جائحة كورونا.

عبداهلل  الملك  الجللة  ل�ساحبي  ن��ب��ارك  واإذ 
العبداهلل،  رانيا  والملكة  الح�سين،  ابن  الثاني 
ال�سمو الملكي الأمير  حفظهما اهلل، ول�ساحب 
الح�سين بن عبداهلل الثاني، ولي العهد، حفظه 
المنا�سبة  بهذه  العزيز  الأردن���ّي  ولل�سعب  اهلل، 
الملكية  ال��ت�����س��ري��ف��ات  رئ��ا���س��ة  ف����اإن  ال��وط��ن��ي��ة، 
بهذه  ���س��ن��وّي��اً  ت��ق��ام  ال��ت��ي  اأن الح��ت��ف��الت  تعلن 
فعاليات  على  ال��ع��ام  ه��ذا  �ستقت�سر  المنا�سبة 
التي  التقاليد  بع�س  عنها  �سيغيب  م��ح��دودة، 
�سنوات  خ��لل  م�ساهدتها  على  الأردن��ي��ون  داأب 

م�ست.
و���س��ُي��ك��ت��ف��ى ب���اإق���ام���ة ف��ع��ال��ي��ات م���رئ���ي���ة، ُت��ن��ق��ل 

للأردنيين عبر �سا�سات التلفزة المحليّة.

كلمة متلفزة للملك بعيد االستقالل

�ملوؤ�ّشر�ت �لوبائّية خالل 
�الأّيام �ملا�شية مل تكن 

مريحة

دو�م �ملوظفني من �لثامنة 
حتى �لثالثة و�لن�شف

لن نتخّلى عن �أبنائنا يف 
�خلارج ومن �أنهيت عقود 

عملهم وخّطة عودتهم خالل 
�يام
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عمان - طارق الحميدي

فيها  �سمدت  الــتــي  الما�سية  الأعــيــاد  بــخــاف 
الـــعـــادات الجــتــمــاعــيــة الــمــبــنــيــة عــلــى الــتــقــارب 
الجــتــمــاعــي، وتــبــادل الـــزيـــارات و�سلة الأرحـــام 
انف�سهم  الأردنـــيـــون  يجد  الم�سافات،  وافــتــتــاح 
اأمــام عيد ا�ستثنائي، فا زيــارات فيه ول خروج 

من المنزل ول عيديات.
و�سلب  العيد  على  نف�سه  كورونا  فيرو�س  فر�س 
منه بهجته، بعد ان قررت الحكومة فر�س حظر 
تجول �سامل اعتبارا من م�ساء اليوم حتى م�ساء 
انف�سهم  المواطنون  ليجد  الــقــادم،  الأحـــد  يــوم 
الهاتف  عــلــى  الــتــهــانــي  فــيــه  تقت�سر  عــيــد  اأمــــام 

والتوا�سل الجتماعي.
فيها  ت�سجل  لــم  �سفرية  ايـــام  مجموعة  وبــعــد 
الأربعاء  يوم  المملكة  �سجلت  اي حالت كورونا 
اأمـــ�ـــس 12 ا�ــســابــة،  اإ�ــســابــة ويــــوم  الــمــا�ــســي 23 
لــيــ�ــس كــبــيــرا، ال ان  الـــرقـــم  اأن  وبــالــرغــم مـــن 
 4 رقعة  على  توزعت  الإ�سابات  هــذه  اأن  المقلق 
مــحــافــظــات، وهــو مــا اأثـــار مــخــاوف مــن انت�سار 

الفيرو�س ب�سكل يخرج عن اإطار ال�سيطرة.
يـــبـــرره فبعد  لـــقـــرار الــحــكــومــة مـــا  ويـــبـــدو ان 
مخاوف من انت�سار الفيرو�س مرة اخرى، و�سعر 
الحكومة تخفيف  وبـــداأت  بــالأمــان،  الأردنــيــون 

قيود الحظر، اإل اأن عودة الإ�سابات دقت ناقو�س 
الخطر مرة اأخرى وفر�ست واقعا ل يحبه احد 

ال اأن احلى الخيارات كان مرا.
واعتاد الأردنيون ال�ستيقاظ على تكبيرات العيد 
الجميع  يهم  فيما  الم�ساجد  مــاآذن  من  ت�سدح 
ان هذا  ال  المقابر والرحـــــام،  بــدء جــولــة  اإلـــى 
العيد مختلف من حيث الطقو�س الجتماعية، 
الخروج من  ال�سامل يعني منع  التجول  لحظر 
المنزل لي �سبب كان �سواء م�سيا على القدام 

او في المركبات.
ويـــبـــدو اأن مــ�ــســهــد اكـــتـــظـــاظ الأ�ــــســــواق خــال 
لل�سيطرة،  الحكومية  الخطط  اربــك  اليومين 
المملكة  وبقية مدن  ا�سواق عمان  �سهدت  حيث 
كثير من  علق  فيما  ازدحــامــات مرورية خانقة، 
والــزوجــي،  الــفــردي  بنظام  العمل  المواطنين 
ارقامها،  عن  النظر  بغ�س  بمركباتهم  وخرجو 
وال�سواق المكتظة ا�ستمر تواجد الكثيرين فيها 

اإلى ما بعد ال�ساعه 11م�ساء.
وقد يدفع الكثيرون ثمن حالة ال�ستهتار التي 
اأن  اإل  الما�سيين،  اليومين  الأ�ــســواق  �سهدتها 
هناك راأيا باأن الحكومة تاأخرت في الإعان عن 
الإعــان  اإلــى  بال�سافة  التجول  �ساعات  تمديد 
ما  وهــو  العيد  فــي  التجول  حظر  عــن  المتاأخر 

خلق حالة من الرباك والزدحامات.

األعياد على غير العادة ..حظر وبقاء
في المنازل

حال ال�سوارع �سيكون في العيد

«اقتصادية ومالية النواب» تقترحان خطة للنهوض 
باالقتصاد بعد كورونا

70% من حرائق الغابات مفتعلة

«االنتكاسة الوبائية».. ال تقلق الخبراء

عمان - محمد الزيود

دعت لجنة القت�ساد وال�ستثمار النيابية 
الدكتور خير  النائب  رئي�سها  ل�سان  على 
اقت�سادية  تبني خطة  اإلــى  ابو �سعيليك 
الم�ستحدثة  لــلــنــمــاذج  ا�ــســتــنــادا  جــديــدة 
بــعــد جــائــحــة كــــورونــــا تــتــ�ــســمــن جـــدول 
تنفيذ محدد باإطار زمني، بالإ�سافة اإلى 

موؤ�سرات اأداء قابلة للقيا�س.
كما اقترحت اللجنة المالية في مجل�س 
الــــنــــواب عـــلـــى لـــ�ـــســـان رئــيــ�ــســهــا الــنــائــب 
الــدكــتــور خــالــد الــبــكــار عــلــى الــحــكــومــة 
لإنقاذ  ومبا�سرة  �سريعة  اجــراءات  اتخاذ 

القت�ساد الوطني بعد جائحة كورونا.
وفـــــي الــتــفــا�ــســيــل، قـــــال رئـــيـــ�ـــس لــجــنــة 
النائب  النيابية  وال�ستثمار  القت�ساد 
ابــــو �ــســعــيــلــيــك فـــي حــديــثــه اإلـــــى $: 
جائحة  فر�ستها  التي  المتغيرات  »بعد 
كورونا لبد من النظر في مفهوم جديد 
القائمة  الإجـــراءات  ت�سحيح  عن  يبتعد 
والنتقال اإلى هدم تلك الجراءات ومن 
ثم اإعادة بنائها وهو ما يتطلب جراأة على 
تقع  التي  الإجـــراءات  التغيير ومن هذه 
ال�ستثمار  اجــراءات  المفهوم  �سمن هذا 
والترخي�س والتفتي�س و المهن و العمل 

والجمارك و الرا�سي«.
ـــــرورة اإزالــــــــــة مــظــاهــر  واأكــــــــد عـــلـــى �ـــــس
البيروقراطية باعتبارها احد المعوقات 
ــتــثــمــار ويــ�ــســمــل دمـــج  الــرئــيــ�ــســة لــا�ــس
الـــقـــوانـــيـــن  و  الــتــعــلــيــمــات  و  النـــظـــمـــة 
ـــار الـــمـــعـــامـــات  الــمــتــ�ــســابــهــة واخـــتـــ�ـــس

الروتينية والتواقيع.
اأن  الــخــطــة مــطــلــوب  هــــذه  اأن  واأو�ــــســــح 
�سمن  بــالــعــمــل  الكــتــفــاء  عـــدم  تت�سمن 
والعمل   Nationalism القومي  المفهوم 
�ــســيــا�ــســيــا مــــع الـــ�ـــســـركـــاء والأ�ــــســــدقــــاء 
القت�ساديين على مفهوم جديد للتعاون 
الـــدولـــي وفـــق مـــا ذكــــره جــالــة الملك 

الوا�سنطن  الثاني في �سحيفة  عبد اهلل 
اإعادة ت�سكيل العولمة  اإلى  بو�ست ي�ستند 
ا�س�س  Globalization – Reshape وفق 
عادلة تحقق الم�سالح الوطنية للدولة، 
داعيا اإلى تبني نظام انذار مبكرلاخطار 
ال�سحية و الزلزالية و التغير المناخي، 
التباعد  ثــقــافــة  تــوطــيــن  ذلـــك  ي�سمل  و 
وتطبيق  اليومية  الحياة  في  الفيزيائي 

مفهوم الحتواء و التعاي�س.
�ــســرورة  عــلــى  اأبــــو �سعيليك  �ــســدد  كــمــا 
اإعــــــادة تــعــريــف الــ�ــســيــا�ــســة القــتــ�ــســاديــة 
وال�ــســتــثــمــاريــة بــمــا يتفق مــع الأعــــراف 
الــجــديــدة،  وال�ستهاكية  القــتــ�ــســاديــة 
ويـــلـــي ذلـــــك خـــطـــة لــتــ�ــســويــق الــفــر�ــس 
ال�ستثمارية وفق المعطيات الم�ستجدة.

واأ�ـــســـاف اأن الــخــطــة الــتــي ا�ـــســـار اإلــيــهــا 
تــتــطــلــب اإعــــــادة الــنــظــر فـــي التــفــاقــيــات 
الــدول  مع  الأردن  تربط  التي  التجارية 
المنتج  و�ــســول  على  التاأكيد  و  الأخـــرى 
الأردنــــــــــي بــ�ــســهــولــة ويـــ�ـــســـر وفـــــق هـــذه 
النظر  اإعـــادة  ذلــك  ي�سمل  و  التفاقيات، 
فـــي اتــفــاقــيــة تــبــ�ــســيــط قـــواعـــد الــمــنــ�ــســاأ 
مــع التـــحـــاد الروبـــــي والــتــي لــم تحقق 

غايتهاحتى الن.
ونــوه اإلــى اأهمية اإعــادة النظر في جميع 
اتــفــاقــيــات تــولــيــد الــكــهــربــاء وفـــق اطـــار 
الم�سلحة  يحقق  بما  و  محكم  قــانــونــي 
النفاق  بتر�سيد  مطالبا  للباد،  العليا 
و ا�ستكمال دمج الهيئات و تعزيز انطمة 
الــرقــابــة الــمــالــيــة والداريـــــة وفـــق ا�س�س 
�سفافة و وا�سحة، بالإ�سافة اإلى تطوير 
في  والــعــلــيــا  الــو�ــســطــى  الدارة  قـــــدرات 
الحكومة  مفهوم  تعزيز  و  العام  القطاع 
وتقليل  الرقمي  والتحول  الليكترونية 
العــتــمــاد عــلــى الـــــورق فـــي الــمــعــامــات 

الحكومية.
الخطة  �ــســمــن  �سعيليك  ـــو  اب دعـــا  كــمــا 
اإلى ت�سويق  النيابية  اللجنة  التي تبنتها 

المجاورة  الــدول  في  الردنــيــة  الكفاءات 
و بــ�ــســكــل خـــا�ـــس الـــكـــفـــاءات الــطــبــيــة و 
النقدية  الموؤ�س�سات  وت�سويق  ال�سحية 
والــمــ�ــســرفــيــة الردنـــيـــة لــتــكــون مــركــزا« 

للخدمات القليمية.
و�ــســدد عــلــى �ـــســـرورة تــاأ�ــســيــ�ــس �ــســنــدوق 
ا�ــســتــثــمــاري لــلــمــ�ــســاهــمــة فـــي الــ�ــســركــات 
القابلة  و  المالي  ال�سوق  فــي  الــمــدرجــة 
التطبيق  �ــســرورة  اإلــى  لفتا  للمناف�سة، 
الـــفـــوري لــقــوانــيــن مــ�ــســاريــع الــ�ــســراكــة 
وابقاء  الخا�س  و  العام  القطاعين  بين 
العامة  الموازنة  في  المر�سودة  المبالغ 
والتي تمثل م�ساهمة الحكومة في هذه 
الم�ساريع وكذلك تفعيل تطبيق قوانين 
الــمــعــامــات اللــيــكــتــرونــيــة و العــ�ــســار 

والتفتي�س على الن�سطة القت�سادية.
تت�سمن  اأن  عليها  الخطة  اأن هذه  وبين 
ال�سياحي  للقطاع  جديدة  ا�ستراتيجية 
روؤية  الى  اليومية  المعاجات  من  تنتقل 
ا�ــســتــراتــيــجــيــة نــاأخــذ فــي عــيــن العــتــبــار 
توحيد مرجعيات هذا القطاع و التكيف 
مع المتغيرات ال�سحية العالمية وادخال 

انظمة ال�سياحة الرقمية.
وطـــالـــب بـــــاأن تـــتـــزامـــن الإجـــــــــراءات مع 
منح  في  الت�سوه  عن  الناتج  للهدر  وقف 
الدولة  اهـــداف  العــفــاءات و ربطها مــع 
التنموية و المتمثلة في تقليل البطالة، 
زيادة العمات ال�سعبة، زيادة ال�سادرات، 
ا�ستخدام مدخات النتاج الوطني، زيادة 

القيمة الم�سافة و نقل التكنولوجيا.
اأما بخ�سو�س مقترحات اللجنة المالية 
فــــي مــجــلــ�ــس الـــــنـــــواب، فـــقـــال رئــيــ�ــســهــا 
الــنــائــب الــبــكــار فـــي حــديــثــه اإلــــى $: 
القطاعات  بداية تجهيز  الحكومة  »على 
عملها  طبيعة  اإلـــى  للعودة  القت�سادية 
الوقائية  الحتياطات  باأخذ  الزامها  مع 

ال�سحية الازمة«.
كما اقترح توجيه التمويل اإلى القطاعات 

المنتجة التي ت�سغل عمالة وتقدم قيمة 
م�سافة لاقت�ساد مثل قطاعي الزراعة 
اإلى ال�ستفادة من  وال�سناعة، بالإ�سافة 
البوتا�س  مثل  المتوفرة  الــخــام  الــمــواد 
والــفــو�ــســفــات لإنــ�ــســاء �ــســنــاعــات جــديــدة 
لت�سغيل ايد عاملة وتقديم قيمة م�سافة 

لاقت�ساد.
اإلــى  التوجه  �ــســرورة  على  البكار  و�ــســدد 
الــ�ــســبــط الــ�ــســديــد لــلــنــفــقــات الــجــاريــة 
وال�ـــــســـــتـــــعـــــجـــــال بـــــطـــــرح الـــمـــ�ـــســـاريـــع 
الــتــي مــن �ساأنها  الــكــبــيــرة  الــراأ�ــســمــالــيــة 
الــوطــنــي في  تــحــريــك عجلة القــتــ�ــســاد 

الفترة المقبلة.
في  بالتو�سع  الــمــركــزي  البنك  وطــالــب 
قاعدة النوافذ التمويلية بفوائد مقبولة 
لتن�سيط القت�ساد، وخ�سو�سا للم�ساريع 
ال�سغيرة المتو�سطة وال�سغيرة التي من 
من  البطالة،  ن�سب  ارتفاع  �سبط  �ساأنها 

خال المحافظة على العمالة فيها.
اإلــى  الحكومة  اتــجــاه  اأهــمــيــة  واأكـــد على 
الــــــدول الــمــانــحــة والــمــقــر�ــســة لإعـــــادة 
جــدولــة الــديــون وتــاأجــيــل فــوائــدهــا قدر 
الم�ستطاع، لأن المرحلة المقبلة يتوقع 
من  الــعــام  نهاية  حتى  العجز  يرتفع  اأن 
مــلــيــاريــن ونــ�ــســف الــمــلــيــار ديــنــار اإلـــى 3 

مليار دينار.
الــتــي رافقت  اأن الــظــروف  الــبــكــار  وبــيــن 
انــخــفــا�ــس  اإلــــــى  ادت  كــــورونــــا  جـــائـــحـــة 
مليون   850 حــوالــي  الــخــزيــنــة  ايـــــرادات 
ديـــنـــار حــتــى الــلــحــظــة، بـــالإ�ـــســـافـــة اإلـــى 
وجــــــود عـــجـــز يــ�ــســل اإلــــــى مـــلـــيـــار و300 
مليون دينار، ما يعني ارتفاع العجز اإلى 
اأرقام كبيرة حتى لو و�سلت كافة المنح 
المر�سودة في موازنة 2020 وهذا الأمر 
و�سيدفع  التمويل  بموازنة  خلا  ي�سبب 
الــحــكــومــة اإلــــى مــزيــد مـــن القــتــرا�ــس، 
التي ترتبت عليها  القرو�س  اإلى  اإ�سافة 

خال العام الجاري.

عمان - النا الظاهر

اأوعز وزير البيئه ووزير الزراعة المكلف 
غرف  جاهزية  برفع  الخراب�سة  �سالح 
الطوارئ في مديرية الحراج ومديريات 
الحرائق  لمواجهة  ل�ستقبال  الــزراعــة 

التي تن�سب في ف�سل ال�سيف.
وبين الخراب�سة خال تفقده ام�س موقع 
ا�ستعدادات  ولمتابعة  جر�س  في  حريق 
الــــــوزارة لــمــواجــهــة الــحــرائــق الــتــي قد 
تــمــتــد وتـــوؤثـــر عــلــى الــغــابــات الــحــرجــيــة 
المنت�سرة في جميع مناطق المملكة،انه 
قــد تــم و�ــســع خــطــة طــــوارئ بخ�سو�س 
ال�سيف  الحرائق في ف�سل  التعامل مع 
من  اعتباراأ  �سنويا  تنفيذها  يبداأ  والتي 
2020/5/1 وحتى نهاية العام،ومن هذه 
الطرق  تــاأهــيــل  واعــــادة  الجـــــراءات فتح 
والمناطق  الغابات  داخل  النار  وخطوط 
الخا�سة  الليات  و�سيانة  بها  المحيطة 
من  والتاأكد  الحرائق  مكافحة  بعمليات 
مايلزم  بكل  وتزويدها  جاهزيتها  مــدى 

من معدات و�سيانة.
ونـــوه الــخــرابــ�ــســة الـــى اليــعــاز بــ�ــســرورة 
ن�سر الر�سائل التوعوية بوا�سطة مواقع 
العــام  وو�سائل  الجتماعي  التوا�سل 
لتوعية المواطنين في تحقيق الحر�س 

خال التنزة وعدم ا�سعال النيران بطرق 
ع�سوائية خا�سة القريبة من الغابات.

ووجه الخراب�سة الى الترتيب والتن�سيق 
لطــــاق ا�ــســم الــ�ــســهــيــد قــيــ�ــس الـــعـــودات 

الـــــــذي قـــ�ـــســـى �ـــســـهـــيـــدا خــــــال اخـــمـــاد 
الحرائق على احدى الغابات في منطقة 
الذي  لــدور  وتكريما  تقديرا  كنانة  بني 

يقدم لحماية ثروتنا الحرجية.

من   %٧0 نــحــو  اأن  مطلع  مــ�ــســدر  وبــيــن 
حرائق الغابات في هذا الوقت من العام 
مخلفات  مــن  التك�سب  بــهــدف  مفتعلة 
ب�سبب  ولــيــ�ــس  الــمــحــتــرقــة،  الأ�ـــســـجـــار 

الإهمال.
الغابات  على  العتداءات  ن�سبة  اأن  وبين 
ما  لفـــــت،  بــ�ــســكــل  ارتــفــعــت  الأردن  فـــي 
يـــتـــطـــلـــب وقــــفــــة مــــن جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
الــمــعــنــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى هــــذه الـــثـــروة 

الوطنية المهمة.
اإل  الــغــابــات،  الــقــوانــيــن تحمي  اأن  واأكـــد 
اأنه يجب التركيز على التطبيق العملي 

اأكثر حتى يتم ردع الفاعلين.
واأ�ـــســـاف اأن جــهــود حــمــايــة الــغــابــات في 
الأردن ل تقع على عاتق مديرية الحراج 
الح�س  اإلى �سرورة تعزيز  فقط، م�سيرا 
الـــوطـــنـــي لــــدى الــمــواطــنــيــن بــ�ــســرورة 

حماية غاباتهم.
وبــيــن اأن مــديــريــة الــحــراج وبــالــتــعــاون 
الت�سرف  »منعت  المعنية  الجهات  مع 
بــالــحــطــب فـــي مــنــطــقــة الــحــريــق حتى 
ولقطع  المت�سببون،  منها  ي�ستفيد  ل 
الكرة  يعاودون  ل  حتى  عليهم  الطريق 
اأن »مــــن يــقــوم  اأخــــــرى«، مــعــتــبــرا  مــــرة 
ب�سكل  يحا�سب  اأن  يجب  الأعمال  بهذه 

�سارم«.

عمان - �سرى ال�سمور

ان  ال�سحي  الــ�ــســاأن  فــي  مخت�سون  قــال 
احتمالية ال�سابة بكورونا وعودتها مرة 
ثانية واردة في اي وقت طالما ل يوجد 
عقار  او  الفيرو�س  �سد  لقاح  الن  حتى 

يحد من انت�ساره.
المرحلة  هـــذه  فــي  اللـــتـــزام  ان  واكــــدوا 
بالتعليمات ال�سحية والوقائية ال�سادرة 
وان  ملح،  مطلب  ال�سحية  الجهات  عن 
الحذر �سار واجبا، في �سبيل ال�ستمرار 
بوتيرة الحياة لتكون اقرب الى طبيعتها 
الخ�سائر  بــاأقــل  الزمــــة  مــن  ولــلــخــروج 
انت�سار  طال  اذا  فيما  والب�سرية  المالية 

الفيرو�س محليا وعالميا.
ـــرة الــدكــتــور  رئــيــ�ــس جــمــعــيــة طـــب ال�ـــس
محمد ر�سول الطراونة قال ان الحفاظ 
عــلــى �ــســحــة الـــمـــواطـــن امــــر فـــي غــايــة 
الهمية في ظل ا�ستمرار الجائحة التي 
ل يــعــلــم مــوعــد الـــخـــروج مــنــهــا ال عند 
انت�سار  ليقاف  الفعال  العاج  اكت�ساف 
القت�سادي  الــجــانــب  ان  ال  الــفــيــرو�ــس، 
ا�ستدعى خروج  التي  امر بغاية الهمية 
الكثير من المواطنين للبحث عن ك�سب 
بالختاط  ت�سبب  الــذي   )...( العي�س 
المر�س من  انت�سار  واعــاد  ال�سحي  غير 
وتحديدا  ال�سمال  محافظات  في  جديد 

بدا من المفرق.

وا�ــــســــاف الـــطـــراونـــة ان اأزمــــــة كـــورونـــا 
و�ــســعــت مــتــخــذي الــقــرار بــيــن تحديين 
واإخـــراج  القت�ساد  على  الــحــفــاظ  اولــهــا 
الـــبـــاد مـــن حـــالـــة الــكــ�ــســاد او تــجــنــبــه 
على ح�سر  الحر�س  والخــر  النكما�س، 
المواطن  �سحة  على  والــحــفــاظ  الــوبــاء 
والعمل على تقليل مخاطر الفيرو�س او 
زيادة عدد ال�سابات الى حد يفوق قدرة 
هو  كما  معها  التعامل  ال�سحي  الجهاز 
حا�سل في الدول التي تراخت بالتعامل 

مع الوباء.
الـــتـــي حــدثــت  وقــــــال ان »النـــتـــكـــا�ـــســـة« 
بــالــمــفــرق لــ�ــســائــق �ــســاحــنــة ومــخــالــطــيــه 
ا�ــســابــات مــجــددا  ت�سجيل  الـــى  والـــعـــودة 
فاقت )90( اإ�سابة موؤخرا بعد ان ا�ستمر 
»ل  ا�ــســبــوع  لــمــدة  ا�ــســابــة  �سفر  ت�سجيل 
يعني ان نظامنا ال�سحي عاد الى الوراء 
ا�ــســابــات  ت�سجيل  اعــــادة  مــتــوقــعــا  وكــــان 
العدد من قبل �سخ�س  ولكن لي�س بهذا 

م�ساب واحد «.
وا�ـــــســـــار الـــــطـــــراونـــــة اإلــــــــى اأنــــــــه بـــرغـــم 
تــاأكــيــد خــبــراء الــ�ــســحــة والــوبــائــيــات اأن 
ا�ــســتــراتــيــجــيــة »الـــتـــبـــاعـــد الجــتــمــاعــي 
والــحــجــر الــ�ــســحــي الــمــنــزلــي هـــي الن 
الأكـــثـــر فــاعــلــيــة فـــي مــنــع انــتــ�ــســار هــذا 
الب�سر،  على  وتقليل مخاطرة  الفيرو�س 
في  الفيرو�س  وانت�سار  حــدث  مــا  اأن  اإل 
اإرهــــاق  اإلــــى  اأدى  مـــجـــددا  مــنــاطــق   )4(

الكوادر ال�سحية وفرق التق�سي الوبائي 
المملكة  لحماية  نــهــار  ليل  تعمل  الــتــي 

من انت�سار الفيرو�س.
بال�ستراطات  اللتزم  الطراونة  وطالب 
الــ�ــســحــيــة والــتــقــيــد بـــارتـــداء الــكــمــامــات 
واأماكن  الزدحامات  وتجنب  والقفازات 
الـــتـــجـــمـــعـــات، فــــي ظــــل اإهــــمــــال الــكــثــيــر 
لاجراءات الوقائية التي ت�سبب بانت�سار 

الوباء.
ارتــفــاع  احتمالية  الــطــراونــة مــن  وحـــذر 
الــــعــــدد، خــ�ــســو�ــســا مــــع عــــــودة الــطــلــبــة 
وا�ـــســـتـــمـــرار حـــركـــة الــ�ــســاحــنــات، وقــــال: 
متعددة  حــالت  ت�سجل  ان  الموؤكد  »مــن 
مــوبــوءة  دول  مــن  الطلبة  عـــودة  نتيجة 
ا�ــســابــات   )٧( وتــ�ــســجــيــل  بـــالـــفـــيـــرو�ـــس، 
بينهم حتى الن بال�سافة الى ا�ستمرار 
عملية التبادل التجاري وانتقال العدوى 
مــن �ــســائــقــي الــ�ــســاحــنــات. لـــذا فـــان عــدد 

ال�سابات �سوف يبقى مفتوحا.
التثقيف  جمعية  رئي�سة  قــالــت  بــدورهــا 
ال�سحي الدكتورة كاترينا ابو فار�س الى 
$ ان الجراءات الحكومية التي تنفذ 
�ساهمت  الجهات  مختلف  مــع  بالتعاون 
فــــي تـــعـــزيـــز المــــــن الــ�ــســحــي الــمــحــلــي 
والـــدلـــيـــل الــتــو�ــســع فـــي فــ�ــســح الــمــجــال 
امـــام الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة 

بالحركة.
لي�س  الردن  ان  فـــار�ـــس  ابــــو  وا�ـــســـافـــت 

ت�سجيل  فـــي  الـــعـــالـــم  دول  عـــن  بــمــعــزل 
الــعــالــم  عــلــى  منفتحا  كــونــه  ال�ـــســـابـــات 
بال�سرورة  يعني  ل  حــالت  ت�سجيل  وان 
ت�سجيل  وان  فــ�ــســل،  هــنــالــك  يـــكـــون  ان 
ال�سابات وارد لكن الخطورة تكمن في 
ال�سحي  الجهاز  وبقاء  ح�سرها  �سعوبة 

وفرق التق�سي الوبائي متما�سكة.
�ــســهــد  الردن  ان  فــــار�ــــس  ابـــــو  واكـــــــدت 
لـــه الــعــديــد مـــن الــمــنــظــمــات الــ�ــســحــيــة 
والعـــامـــيـــة الــعــالــمــيــة فـــي مــكــافــحــتــه 
لــلــوبــاء فـــي مــــدة وجـــيـــزة وتــمــكــنــت من 
محدودية  مــن  بالرغم  عليه  ال�سيطرة 
ال�سحي  القطاع  كــفــاءة  ان  ال  الــمــوارد، 
اثــبــت جــدارتــه وقــدرتــه عــلــى محا�سرة 
المجتمع  نظرة  في  تعتبر  التي  الــوبــاء، 
الدولي تجربة ناجحة من خال قيا�س 
وجــديــرة  مر�سية  كــانــت  الــتــي  نتائجها 
عليها  ال�ــــســــواء  وتــ�ــســلــيــط  بــالهــتــمــام 
مختلف  فــي  عليها  القائمين  وبــجــهــود 

مواقع تواجدهم.
العاج  غياب  ظل  في  فار�س  ابــو  وقالت 
�ــســد الــفــيــرو�ــس حــتــى الن فــــان المـــر 
المرحلة  تحديات  مــع  التاأقلم  يتطلب 
ال�سامة  ادوات  الــى  والــلــجــوء  المقبلة 
الـــعـــامـــة فـــي ظـــل تــ�ــســجــيــل حـــــالت من 
جــــديــــد مـــطـــالـــبـــة بـــمـــزيـــد مــــن الـــدعـــم 
للقطاع ال�سحي والوبائي الذي يتعامل 

مع الكورونا ب�سكل يومي.

إعادة تفعيل النقاط األمنية خالل الحظر
عمان - بترا

اإن  الحواتمة  محمد  ح�سين  الــركــن  الــلــواء  قــال 
تــوجــيــهــات جــالــة الــمــلــك عــبــداهلل الــثــانــي، هي 
في  لــنــا  الــطــريــق  وخـــارطـــة  الول  �سبيلنا  دومــــاً 
المـــن الــعــام وهـــي الــحــافــز والـــدافـــع فــي العمل 
للمواطن  الــخــدمــة  لــتــقــديــم  والــعــطــاء  والـــبـــذل 
الجاد  للعمل  الح�ساري  المني  النموذج  وبناء 

المتفاني في ا�سعب الظروف واحلكها.
ونــقــل الــحــواتــمــة خـــال اجــتــمــاع اأمــنــي تــراأ�ــســه 
الخمي�س بح�سور م�ساعديه وكبار �سباط  اأم�س 
لكافة  العــلــى  الــقــائــد  تهنئة جــالــة  الــمــديــريــة 
المختلفة  وبت�سكياتهم  الــعــام  الأمـــن  مرتبات 
بــالــعــيــد و�ــســكــر جــالــتــه جــهــودهــم الــمــيــدانــيــة 
الــمــبــذولــة. واأكــــد الــحــواتــمــة �ـــســـرورة ا�ــســتــمــرار 
والإجــراءات  الخطط  لتنفيذ جميع  بجد  العمل 
والقرارات المتخذة لمنع انت�سار فيرو�س كورونا، 
الخطط  اإنــفــاذ  في  المبا�سرة  �ــســرورة  اإلــى  لفتاً 
الأمــنــيــة الــخــا�ــســة بــعــيــد الــفــطــر وبــمــا يــتــوافــق 
ال�سادرة  الحكومية  الــقــرارات  تطبيق  وي�سمن 
دون  حـــزم  بــكــل  الجميع  عــلــى  الــ�ــســامــل  بالحظر 

تحيز او تمييز.
اإلى تكثيف الرقابة الأمنية واعادة تفعيل  ووجه 
كــافــة الــنــقــاط المــنــيــة وتــوزيــعــهــا بــمــا ي�سمن 
المخالفات  كافة  ل�سبط  �ساملة  اأمنية  �سيطرة 
خـــال اأيــــام الــحــظــر الــ�ــســامــل، مــ�ــســددا عــلــى انــه 
وبالتوازي مع ذلك يجب ت�سخير كافة المكانات 

والطارئة  والإ�سعافية  الأمنية  الخدمة  لتقديم 
للمواطنين خال هذه الفترة.

الــعــام  الأمــــن  كــافــة منت�سبي  الــحــواتــمــة  و�ــســكــر 
مع  وتعاملهم  ا�ستثنائية،  جهود  من  بذلوه  لما 
والمهنية،  الحرفية  درجــات  باأعلى  المواطنين 
اأمــام رجال  ال النحناء  ن�ستطيع  »اننا ل  موؤكدا 
ال�ستثنائية  الجهود  لتلك  تقديرا  العام  الأمــن 

التي قدموها«.
العهد  كانوا على  المدني  الدفاع  ان رجال  وبين 
الم�سرفة  والــنــمــاذج  الــ�ــســور  اروع  وقــدمــوا  بــهــم 
مع  تعاملهم  خــال  مــن  والت�سحية  العمل  فــي 
كورونا  بفيرو�س  المرتبطة  الطارئة  الواجبات 
وحرائق الغابات والمناطق الحرجية مع قدرتهم 
من  اليومية  بواجباتهم  بالقيام  ال�ستمرار  على 

ا�سعاف وانقاذ واطفاء.
قدمها  ايجازات  اإلى  العام  الأمــن  وا�ستمع مدير 
كـــل مـــن مــ�ــســاعــد مــديــر الأمـــــن الـــعـــام لـــــاإدارة 
بينوا  للعمليات،  والم�ساعد  اللوج�ستي  والدعم 
ابــــرز الحـــ�ـــســـاءات والــجــهــود لمختلف  خــالــهــا 
اإ�سافة  العام،  الأمن  وحدات وت�سكيات مديرية 
الفطر  بعيد  الخا�سة  العملياتية  الخطط  الــى 

ال�سعيد واآليات توزيع الدوريات ونقاط الغلق.
كــمــا قــــدم مــديــر الـــدفـــاع الــمــدنــي ايـــجـــازا بين 
مديريات  مختلف  في  المبذولة  الجهود  خاله 
الخيرة  ال�ستثنائية  والجهود  المدني  الــدفــاع 
في التعامل مع فيرو�س كورونا وحرائق الغابات 

والمناطق الحرجية.

نقاط اأمنية على مناطق العزل وخالل الحظر )اأن�س جويعد(

رجال الدفاع المدني يطفئون الحرائق
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أكثر من 1.6 مليون طرد تم إيصاله إلى منازل 
المواطنين منذ أزمة كورونا

اإطالق نتائج م�صحين لأثر كورونا على الأ�صر في الأردن

6٨٪ من األسر تأثرت سبل معيشتها بشكل عميق 
نتيجة جائحة كورونا

عمان - د.فتحي الأغوات

 )Delivery( التو�سيل  خ��دم��ات  �ساهمت 
ل���ل���ط���رود وط���ل���ب���ات ل��ل��م��واط��ن��ي��ن خ���ال 
في  الحكومة  فر�سته  الذي  الحظر  فترة 
م��واج��ه��ة ف��ي��رو���س ك��ورون��ا ف��ي التخفيف 
والتي�سير  الزدح��ام��ات  من  مبا�سر  ب�سكل 
ع��ل��ى ال��م��واط��ن��ي��ن ف���ي ق�����س��اء ح��وائ��ج��ه��م 
كالدواء  ال�سروريات  اي�سال  في  وخا�سة 

والغذاء.
واأع����ل����ن رئ��ي�����س م��ج��ل�����س م��ف��و���س��ي هيئة 
ت���ن���ظ���ي���م ق����ط����اع الت�����������س�����الت ال���دك���ت���ور 
الطرود  عدد  اأن  الجبور  غازي  المهند�س 
التي تم تو�سيلها لمنازل المواطنين منذ 
بداية اأزمة الكورونا بلغ 1,623مليون طرد 

من مواد غذائية واأدوية حتى يوم اأم�س.
وبين الجبور اأن الهيئة منحت الت�ساريح 
الازمة ل� ) 83 ( �سركة من �سركات البريد 
ت�ستخدم  وال��ت��ي   )Delivery( والتو�سيل 
حالياً حوالي )7596( �سيارة لهذه الغاية.

واو���س��ح ال��ج��ب��ور اأن���ه واع��ت��ب��اراً م��ن نهاية 
ع��ط��ل��ة ع���ي���د ال���ف���ط���ر ال�����س��ع��ي��د ولح���ق���اً 
ل������اج������راءات ال���ت���ي اأق����رت����ه����ا ال��ح��ك��وم��ة 
الأردن�����ي�����ة ل���ل���وق���اي���ة م����ن وب������اء ف��ي��رو���س 
ال��ع��ودة  م��ع  وت��م��ا���س��ي��اً  الم�ستجد  ك���ورون���ا 

ال���ت���دري���ج���ي���ة ل��ل��ع��م��ل وف���ت���ح ال��ق��ط��اع��ات 
القت�سادية المختلفة ول�سمان ا�ستمراية 
�سمح  ال��ت��ي  للمطاعم  التو�سيل  خ��دم��ات 
تعديل  ال���ى  لف��ت��ا  عملها,  ب��م��م��ار���س��ة  ل��ه��ا 
المركبات  بتعقيم  ال��خ��ا���س��ة  الج�����راءات 
في  ت��ك��ون  بحيث  التو�سيل  على  العاملة 
مقر ال�سركات على اأن يتم اعتماد �سركات 
متخ�س�سة للتعقيم معتمدة وم�سجلة من 
والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  قبل 
وال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم م�����واد ت��ع��ق��ي��م ���س��دي��ق��ة 
للبيئة واآمنة على المواد الغذائية, واأ�سار 
تفتي�سية  بجولت  �ستقوم  الهيئة  اأن  اإل��ى 
ع�����س��وائ��ي��ة ل��م��ق��ار ال�����س��رك��ات ل��ل��ت��اأك��د من 
التزامها بعملية التعقيم و�سروط ال�سحة 
وال�����س��ام��ة ال��م��ق��رة م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة. 
هيئة  مفو�سي  مجل�س  اأن  الجبور  وبين 
تنظيم قطاع الت�سالت وافق في جل�سته 
على   2020/5/17 ب��ت��اري��خ  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 
البريد  لم�سغلي  جديدة  رخ�س   )8( منح 
ال��خ��ا���س ف��ئ��ة م��ح��ل��ي ل��م��دة )5( ���س��ن��وات 
لي�سبح اجمالي عدد ال�سركات المرخ�سة 
 )9( م��ن��ه��ا  ���س��رك��ة   )129( ال��ه��ي��ئ��ة  ل����دى 
فئة  ���س��رك��ة  و)120(  دول����ي  ف��ئ��ة  ���س��رك��ات 
العام  البريد  اإلى م�سغل  محلي بالإ�سافة 

�سركة البريد الأردني.

عمان - الراأي

اأظ�����ه�����رت ن���ت���ائ���ج م�����س��ح��ي��ن ���س��ري��ع��ي��ن 
اأج����راه����م����ا ب���رن���ام���ج الأم�������م ال��م��ت��ح��دة 
كورنا  جائحة  اأن  الأردن  ف��ي  الإن��م��ائ��ي 
كبيرة  اآث���ار  لها  ك��ان  الحظر  واإج�����راءات 

على حياة المواطنين و�سبل معي�ستهم.
واأج������ري ت��ق��ي��ي��م الأث�����ر ال�����س��ري��ع اأث���ن���اء 
اإجراءات الحظر خال الفترة من اأواخر 
اي��ار من العام  اأوائ��ل  �سهر ني�سان وحتى 
الجاري, وا�ستند الأول على عينة �سملت 
الأردن  اأنحاء  120٤8 مواطًنا من جميع 
وا�ستكمل بتقييم اآخر لعينة �سمت 16٤8 

اأ�سرة من العائات »الأكثر �سعًفا«.
للحد  جهوده  الأردن  يوا�سل  حين  وفي 
ثقة  �سمن  ك��ورون��ا  جائحة  انت�سار  م��ن 
هذه  لمواجهة  الحكومية  التدابير  في 
الجائحة, ال اأن تاأثير الأزمة على الأ�سر 

في جميع اأنحاء الأردن كان كبيرا.
الأم��م  لبرنامج  المقيم  الممثل  واأك��دت 
المتحدة الإنمائي �سارة فيرير اأوليفيا 
مهمة  ن��ت��ائ��ج  ي��ق��دم��ان  ال��م�����س��ح��ي��ن  اأن 
ل�سانعي ال�سيا�سات وال�سركاء التنمويين 

اأثناء و�سع تدابير ال�ستجابة.

اعمق  لفهم  ح��اج��ة  ه��ن��اك  »اأن  وق��ال��ت: 
حول ماهية الأ�سر المت�سررة وتوزيعها 
وكيفية تاأثرها ل�سمان و�سول الم�ساعدة 

اإلى النا�س الأكثر �سعفاً واحتياًجا«.
واأ�سافت اأنه من المقلق اأن ن�سبة كبيرة 
الأردن قد  اأن��ح��اء  الأ���س��ر من جميع  من 
تاأثرت ب�سدة اقت�سادياً واجتماعياً نتيجة 
لهذه الجائحة التي لم يقت�سر تاأثيرها 

على الأ�سر الأكثر �سعفا وه�سا�سة.
ن�����س��ب��ت��ه 85  ال���ن���ت���ائ���ج ان م����ا  واظ����ه����رت 
�سعفاً  الأك��ث��ر  الأ���س��ر  عينة  م��ن  بالمائة 
الحتياجات  تلبية  في  �سعوبات  واجهت 
خال  والإي��ج��ار  ال��غ��ذاء  مثل  الأ�سا�سية 
الأزم����ة,  م��ن  الأول����ى  القليلة  الأ���س��اب��ي��ع 
العينة  بالمائة من  ن�سبته 75  مقابل ما 

العامة.
اما من ناحية العمل, فبينت النتائج ان 
�سبعة بالمائة فقط من الأ�سر من جميع 
»كما  يعملون  ك��ان��وا  اأن��ه��م  الأردن  اأن��ح��اء 
كان من قبل« فيما اأ�سار ن�سفهم اإلى اأن 
�سبل معي�ستهم تاأثرت ب�سكل عميق, فيما 
الأكثر  الأ�سر  عينة  بين  الن�سبة  و�سلت 

�سعفاً الى 68 بالمائة.
وكون ال�سر الم�ستهدفة من فئة الدخل 

�سح  م��ع  التعامل  عليها  ك��ان  ال��م��ت��دن��ي, 
اأفادت ثلثا  الموارد المالية لديها, حيث 
الم�ساركة  ���س��ع��ف��اً  الأك���ث���ر  الأ����س���ر  عينة 
يكفيها  م��ا  ف��ق��ط  ل��دي��ه��ا  اأن  الم�سح  ف��ي 
�سمن  بالمائة   66 الن�سبة  بلغت  لأ�سبوع 
على  ال�سوء  ي�سلط  مما  العامة,  العينة 
للغاية  المنخف�سة  الدخ����ار  م�ستويات 
ل���دى ت��ل��ك الأ���س��ر وق��ل��ة م��رون��ة ال��دخ��ل 

عند العديد منها.
لل�سيطرة  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال��ج��ه��ود  ورغ����م 
على اأ�سعار المواد الغذائية, اأفاد حوالي 
ن�سف الم�ساركين اأنهم �سعروا اأن اأ�سعار 
ملحوظ  ب�سكل  ارتفعت  الغذائية  المواد 
واج��ه��وا  اأن��ه��م  ال��ع��دي��د منهم  ق���ال  فيما 
ت��ح��دي��ات ف���ي ال��ح�����س��ول ع��ل��ى ال��رع��اي��ة 

ال�سحية الأ�سا�سية.
بجائحة  وت��اأث��را  العالمي  ال�سعيد  على 
اأن يتقل�س  ال��م��ت��وق��ع  ف��ان��ه م��ن  ك��ورون��ا 
بن�سبة   2020 عام  العالمي في  القت�ساد 
اإجمالية  خ�سائر  م�سبباً  ب��ال��م��ائ��ة   3.2
دولر–مما  ت��ري��ل��ي��ون   8.5 بنحو  ت��ق��در 
من  �سنوات  اأرب��ع  من  يقرب  ما  �سيمحو 
م���ن ال��م��ك��ا���س��ب ال��ت��ي ت��ح��ق��ق��ت, بح�سب 
تحليل اقت�سادي اأجرته الأمم المتحدة 

لمنت�سف العام.
ف��ي غ�����س��ون ذل���ك ح���ذر ب��رن��ام��ج الأم���م 
ال��م��ت��ح��دة الإن��م��ائ��ي ه���ذا الأ���س��ب��وع من 
العالمي,  الب�سرية  التنمية  م��وؤ���س��ر  اأن 
م�ستويات  من  كمزيج  قيا�سه  يتم  ال��ذي 
العالم,  في  والمعي�سة  وال�سحة  التعليم 
ال��ع��ام لأول م��رة منذ  ق��د ينخف�س ه��ذا 
طرح المفهوم في عام 1990 حيث ي�سير 
اإلى  ال�سدمات  لهذه  الم�سترك  التاأثير 
على  الب�سرية  التنمية  في  تراجع  اأكبر 

الإطاق.
وفي الأردن ومع انفتاح القت�ساد واتباع 
نهج متدرج لتخفيف اإجراءات الإغاق, 
اأ�سبحت بع�س التحديات اأقل �سدة لكن 
اأعربوا عن قلقهم  الم�ستجيبين  غالبية 
تاأثير  لها  �سيكون  ك��ورون��ا  اأزم���ة  اأن  م��ن 

طويل المدى على �سبل عي�سهم.
الم�ساركين  اأرب��اع  اأكثر من ثاثة  وق��ال 
الأجل  الطويل  الأث��ر  انهم يخ�سون من 
و�سبل  دخ��ل��ه��م  م�ستويات  ع��ل��ى  ل��اأزم��ة 

عي�سهم.
وي����اأت����ي ه������ذان ال��م�����س��ح��ان ك���ج���زء م��ن 
الأمم  برنامج  اأجراها  م�سوحات  �سل�سلة 

المتحدة

عمان - �صيف الجنيني

ق���م�������س���ة  ل���ب�������س���ة والأ و����س���ف م���م���ث���ل ق���ط���اع الأ
ا�سعد  الأردن  تجارة  غرفة  في  والمجوهرات 

بالحزين. الألب�سة  قطاع  القوا�سمي 
ل���ى »ال����راأي«  وب��ي��ن ال��ق��وا���س��م��ي ف��ي ت�����س��ري��ح اإ
اأزم��ة  ب�����س��ب��ب  ب�����س��ك��ل ك��ب��ي��ر  ت�����س��رر  ال��ق��ط��اع  اأن 
عمليات  ت��اأخ��ي��ر  اأن  م��و���س��ح��ا  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س 

القطاع. على  �سلبا  انعك�ست  الفتح 
ك��ب��ي��ر  ب�����س��ك��ل  ي��ع��ول  ك���ان  ال��ق��ط��اع  اأن  واأو����س���ح 
ع��ل��ى م��و���س��م ���س��ه��ر رم�����س��ان ال���م���ب���ارك وع��ي��د 
التاأخر  انعك�س  فيما  الأ�سحى,  وعيد  الفطر 
ل��ب�����س��ة ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات  ب��ف��ت��ح م��ح��ات الأ
ل���ى ���س��ع��ف ال��ق��درة  ي�����س��ا, اإ���س��اف��ة اإ ال��ت��وري��د اأ
ال�������س���رائ���ي���ة ع���ن���د ال���م���واط���ن���ي���ن ب�����س��ب��ب اأزم����ة 

كورونا. فيرو�س 

القواسمي: قطاع االلبسة حزين

منحة إضافية من بنك االستثمار األوروبي 
لدعم المصادر المائية

ارتفاع درجات الحرارة يرفع االقبال على شراء 
المراوح والمكيفات

عمان - الراأي

الدكتور  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون,  التخطيط  وزي��ر  وق��ع 
و�سام عدنان الرب�سي, مع بنك ال�ستثمار الأوروبي 
على اتفاقية منحة اإ�سافية على �سكل م�ساعدة فنية 
المنعة  2 مليون يورو من مبادرة  اإلى  بقيمة ت�سل 

القت�سادية للبنك.
وق��ال��ت ال�����وزارة, ف��ي ب��ي��ان �سحفي ام�����س, اإن ه��ذه 
ا�ست�سارية  خ��دم��ات  ت��ق��دي��م  ب��ه��دف  ت��اأت��ي  ال��م��ن��ح��ة 

لم�سروع دعم الم�سادر المائية في وادي الأردن.
وت�����س��م��ل ال��خ��دم��ات ال���س��ت�����س��اري��ة م���ن خ���ال ه��ذه 
المنحة اإعداد درا�سة الجدوى الفنية والقت�سادية, 
وكذلك  العطاءات,  ووثائق  التف�سيلية  والت�ساميم 
التغير  البيئية والجتماعية بما فيها  الآث��ار  تقييم 
المائية  ال��م��وارد  ت��وزي��ع  اإع���ادة  وخ��ي��ارات  المناخي, 
م���ن ال���غ���اي���ات ال��م��رت��ب��ط��ة ب���ال���ري اإل����ى الإم�������دادات 
ال��م��ن��زل��ي��ة. ك��م��ا وق���ع ع��ل��ى الت��ف��اق��ي��ة وزي���ر المياه 
والري, المهند�س رائد اأبو ال�سعود, نيابة عن الجهة 
الم�ستفيدة )�ُسلطة وادي الأردن( من هذه المنحة, 
حيث ياأتي م�سروع دعم الم�سادر المائية في وادي 
الأردن �سمن اإطار برنامج اأو�سع للتكيف مع التغير 
ي�����س��ارك  اأن  ال��م��ق��ت��رح  وم���ن  الأردن,  ف��ي  ال��م��ن��اخ��ي 
ف��ي ت��وف��ي��ر ال��ت��م��وي��ل المي�سر ل��ه ف��ي ح���ال ان��ت��ه��اء 
ال��درا���س��ات وظ��ه��ور ج���دوى للم�سروع ك��ل م��ن بنك 
الإعمار الألماني وبنك ال�ستثمار الأوربي والتحاد 

الأوروبي.

وث��م��ن ال��رب�����س��ي ه���ذا ال���دع���م ال��م��ق��دم م���ن البنك 
بنك  اأن  م��ن��وه��اً  ل����اأردن,  تنموياً  �سريكاً  ب��اع��ت��ب��اره 
ال���س��ت��ث��م��ار الأوروب��������ي ق���د ع��م��ل خ����ال ال�����س��ن��وات 
ال��م��ا���س��ي��ة ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ت��م��وي��ل م��ي�����س��ر م���ن خ��ال 
ل���اأردن  الفنية وال���س��ت��ث��م��اري��ة  وال��م��ن��ح  ال��ق��رو���س 
كال�سناعة  رئي�سة  ق��ط��اع��ات  ف��ي  م�ساريع  لتمويل 
والمياه  والتعليم  وال��ك��ه��رب��اء  وال��ط��اق��ة  والتعدين 
الخا�س  القطاع  وتنمية  والنقل  ال�سحي  وال�سرف 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة, اإ���س��اف��ة اإل���ى ع���دد م��ن درا���س��ات 
والنقل. كما  الطاقة والمياه  الجدوى في مجالت 
لاأردن  تمويله  بزيادة  البنك  اهتمام  الرب�سي  بين 
ل��ت��ق��دي��م ال��م�����س��اع��دة ف��ي ظ��ل م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ظ��روف 

الحالية الناجمة عن تف�سي فيرو�س كورونا.
يذكر اأن مبادرة المنعة القت�سادية لبنك ال�ستثمار 
من  ج��زءا  تعتبر   )2020-2016( للفترة  الأوروب����ي 
ا���س��ت��ج��اب��ة الت���ح���اد الأوروب������ي ل��ل��ت��ح��دي��ات ف��ي دول 
والنزوح  كاللجوء  البلقان  وغ��رب  الجنوبي  الجوار 
الق�سري والهجرة والنكما�س القت�سادي والجفاف 
اإي��ج��اد  ف��ي  الم�ساهمة  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  وال��ف��ي�����س��ان��ات, 
ال�ستثمار  خال  من  القت�سادي  والنمو  الوظائف 
ف��ي ال��ق��ط��اع��ات وال��خ��دم��ات وال��ح��ي��وي��ة ال��ت��ي تدعم 
والطاقة  المياه  مثل  الم�ستدامة  التحتية  البنية 
التعليم,  تح�سين  خ��ال  م��ن  وك��ذل��ك  وال��ك��ه��رب��اء؛ 
وال��خ��دم��ات  المحلي  وال��ن��ق��ل  ال�سحية,  وال��رع��اي��ة 
الخا�س  القطاع  تطوير  دع��م  وك��ذل��ك  الح�سرية؛ 

وال�سركات ال�سغيرة والم�ساريع متناهية ال�سغر.

عمان - بترا

في  والإلكترونيات  الكهربائيات  قطاع  ممثل  ق��ال 
غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي, اإن قطاعه �سهد 
اإقبال كبيراً خال الأ�سبوع الحالي على المكيفات 
والمراوح, بالتزامن مع موجة الحرارة العالية التي 
منازلهم  في  المواطنين  وبقاء  المملكة,  �سهدتها 

لفترات طويلة, واإن مبيعات المراوح كانت اأكثر من 
المكيفات, اإل اأن كليهما زادت مبيعاته.

واو�سح الزعبي في ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية 
اأن ال��ح��رك��ة ال�����س��رائ��ي��ة ع��ل��ى قطاع  )ب���ت���را( ام�����س, 
ال��م��راوح  خا�سة  م��م��ت��ازة,  ع��ام  ب�سكل  الكهربائيات 
ال�سهر  ه��ذا  بكثير  اأف�سل  الإق��ب��ال  واأن  والمكيفات, 

مقارنة مع نف�س الفترة من العام ال�سابق.

مؤشر بورصة عمان يواصل الصعود والتداول 2.3 مليون دينار
عمان - في�صل التميمي

جل�سة  تعامات  نهاية  ف��ي  ارتفاعه  عمان  بور�سة  موؤ�سر  وا���س��ل 
 0.16 بن�سبة  مرتفعا  نقطة,   157٤ م�ستوى  عند  ليغلق  الخمي�س, 
بالمئة عن جل�سة الأربعاء, بدعم من ارتفاع �سهم م�سفاة البترول 
الأردنية 2.2٤ بالمئة, في حين �سجل حجم التداول الإجمالي 2.3 

مليون دينار.

الأعلى تداول
و�سجل �سهم البنك العربي اعلى حجم تداول خال الجل�سة ب� 572 
الف دينار, ت�سويق الدواجن ٤73 الف دينار, بنك الأردن 26٤ الف 
دينار, م�سفاة الأردن-جوبترول 211 الف دينار, الفو�سفات 78 الف 
دينار, مجمع ال�سليل 61 الف دينار, الأولى للتاأمين ٤9 الف دينار, 
الف   ٤1 الأرا���س��ي  تطوير  دي��ن��ار,  ال��ف   ٤6 ال�ستثمارية  التجمعات 

دينار, بنك ال�ستثمار العربي 37 الف دينار.

الأعلى ا�صهما
ب�  الجل�سة  خال  ا�سهم  كمية  اعلى  الدواجن  ت�سويق  �سهم  و�سجل 
 1٤7 ال�سليل  مجمع  �سهم,  ال��ف   150 الأردن  بنك  �سهم,  ال��ف   566
الف �سهم, البنك العربي 136 الف �سهم, الأول��ى للتاأمين 82 الف 

 5٤ للنقل  م�سافات  �سهم,  الف   77 الأردن-جوبترول  م�سفاة  �سهم, 
الف �سهم, الوطنية لاألمنيوم 53 الف �سهم

, الوطنية للكوابل ٤7 الف �سهم وبنك المال ٤3 الف �سهم.

الأعلى عقودا
و�سجل �سهم البنك العربي اعلى حجم عقود خال الجل�سة ب� 1٤5 
الأردن- عقدا, م�سفاة   73 الفو�سفات  عقدا,   7٤ الأردن  بنك  عقد, 

جوبترول ٤٤ عقدا, الأنابيب الأردنية 39 عقدا, زارة لا�ستثمار 39 

عقدا, التجمعات ال�ستثمارية 36 عقدا, الأولى للتاأمين 33 عقدا, 
م�سافات للنقل 33 عقدا والبتروكيماويات 30 عقدا.

25 �صركة رابحة
اإع��م��ار  بالمئة,   9.09 للكوابل  الوطنية  ا���س��ه��م:  اأ���س��ع��ار  وارت��ف��ع��ت 
بالمئة,   5.26 للنقل  المقاي�سة  بالمئة,   6.66 العقاري  للتطوير 
حديد الأردن 5 بالمئة, المهنية 3.33 بالمئة, زارة لا�ستثمار 2.9٤ 
ال�ستثمارية  التجمعات  بالمئة,   2.63 ال��ق��رو���س  �سمان  بالمئة, 

2.50 بالمئة, ال�سرق العربي للتاأمين 2.٤5 بالمئة, مجمع ال�سليل 
2.٤3 بالمئة, ت�سويق الدواجن 2.٤3 بالمئة, تطوير الأرا�سي 2.30 
لا�ستثمار  عمد  بالمئة,   2.2٤ الأردن-ج��وب��ت��رول  م�سفاة  بالمئة, 
2.22 بالمئة, بنك القاهرة عمان 2.17 بالمئة, الوطنية لاألمنيوم 
الأردنية  الأنابيب  بالمئة,   1.81 الأردن��ي��ة  الكهرباء  بالمئة,   1.85
بالمئة,   1.69 للتاأمين  الأول���ى  بالمئة,   1.78 �سراع  بالمئة,   1.78
بنك  بالمئة,   1.29 للتاأمين  المجموعة  بالمئة,   1.٤2 المعا�سرون 
 0.77 الإ���س��ام��ي  ���س��ف��وة  وب��ن��ك  بالمئة   0.91 ال��ع��رب��ي  ال���س��ت��ث��م��ار 

بالمئة.

16 �صركة تراجعت اأ�صهمها
بالمئة,   ٤.5٤ الأل��ب�����س��ة  ل�سناعة  ال���زي  ا���س��ه��م:  اأ���س��ع��ار  وت��راج��ع��ت 
بالمئة,   3.22 للنقل  م�����س��اف��ات  ب��ال��م��ئ��ة,   3.57 الأردن���ي���ة  الملكية 
العقارية الأردنية 2.85 بالمئة, البتروكيماويات 2.77 بالمئة, �سرق 
عربي لا�ستثمارات 2.٤3 بالمئة, الت�سالت الأردنية 2.17 بالمئة, 
بالمئة,   2.11 ال��دوائ��ي��ة  ال��ح��ي��اة  بالمئة,   2.12 المتو�سط  البحر 
بالمئة,   1.81 المالية  المتحدة  بالمئة,   1.9٤ للكلورين  الوطنية 
بنك الأردن 1.68 بالمئة, النتقائية 1.31 بالمئة, بنك المال 1.19 
 0.2٤ العربية  والبوتا�س  بالمئة   0.80 للتعليم  الدولية  بالمئة, 

بالمئة.
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عمان - بترا - ب�صرى نيروخ

لإدارتها،  رقمية  تحولت  كورونا  اأزمة  فر�ست 
الإم���ك���ان���ي���ات  ب��ت�����س��خ��ي��ر  الأردن  ف��ي��ه��ا  ن���ج���ح 
وا���س��ت��ث��م��ار ال���ق���درات وال���ط���اق���ات ب��ال��ع��م��ل عن 
العمل  ل�ستمرارية  �سمانة  �سكلت  حيث  بعد، 
والإن����ت����اج وت��ق��دي��م ال���خ���دم���ات ح��ت��ى ف���ي اأي����ام 
ال�سهر الف�سيل، ما يعد ا�ستثمارا طويل الأجل 
الأداء  وتح�سين  التكاليف  خف�ض  خ��ال  م��ن 
خبراء  بح�سب  ج��دي��دة،  عمل  اأ�ساليب  وابتكار 

ومخت�سين.
)بترا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الخبراء  وبين 
اأه��م��ي��ة م��اأ���س�����س��ة ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د، وت��ك��ري�����س��ه 
اآلياته  وتنظيم  وتطوير  الأزم����ة،  بعد  م��ا  اإل��ى 
القت�ساد  تمكين  في  ي�سهم  باعتباره  واأدوات���ه، 
ما  المعلوماتية،  ال�سناعة  تقدم  وفي  الوطني 
ي��وف��ر ف��ر���ض ع��م��ل، ف��ي ظ��ل ت��وق��ع��ات بتطوير 

والتوعية  لتنظيمه  والدولية  المحلية  الآليات 
ب���ال���خ���ي���ارات ال��وا���س��ع��ة م���ن الأع����م����ال ال��م��ت��اح 

ممار�ستها عن بعد.
ف��ي��م��ا اغ��ت��ن��م ع���دد م���ن ال�����س��ب��اب ن��ظ��ام العمل 
مت�سعا  الف�سيل  ال�سهر  في  ووج��دوا  بعد،  عن 
اإنتاجهم  وزي����ادة  ب��ع��د،  ع��ن  للعمل  ال��وق��ت  ف��ي 
القطاع  في  الموظف  قال  وفي هذا  ودخلهم.. 
العمل  انتاجية  اإن  �سمير،  م�سطفى  الخا�ض 
عن بعد زادت حتى في �سهر رم�سان الف�سيل، 
الت�سميم  اأنه ي�ستثمر موهبته في  اإلى  م�سيرا 
ت�ساميم  اإع����داد  على  بالعمل  )ال��ج��راف��ي��ك��ي(، 
العنكبوتية،  ال�سبكة  وبيعها عبر  للطلب،  وفقا 
والعيد  الف�سيل  ال�سهر  متطلبات  اأن  مبينا 
تتطلب العمل ب�سكل م�ستمر لتاأمين متطلبات 

الزبائن عن بعد.
كما قالت الموظفة في القطاع الحكومي وفاء 
تجربة  اأك�سبها  ب��ع��د،  ع��ن  العمل  اإن  ال��ق��ا���س��م، 

اإن��ج��از  ال��وق��ت، وال��ع��م��ل على  اإدارة  اأف�����س��ل ف��ي 
ال��راح��ة  مبينة  ب���اأول،  اأول  ال�سهرية  الخطط 
اأ�سرية  اأج��واء  في  الجهاد  عن  بعيدا  النف�سية 
وتكاليف  التعب  عناء  وف��رت  والتي  رم�سانية، 
تاأدية  في  الوقت  با�ستثمار  ي�سمح  بما  النقل، 

المهام ب�سكل اأف�سل.
الأ�سبق المحامي  العمل  اأمين عام وزارة  واأكد 
ال�ستثنائية،  ال��ظ��روف  اأن  نجمة،  اأب���و  ح��م��ادة 
اأثبتت نجاح التجربة في العمل المرن والعمل 
عن بعد، وتاأدية الكثير من المهام والخدمات 
عن  العمل  اأن  اإل��ى  م�سيرا  التكنولوجيا،  عبر 
ب��ع��د ي�����س��ه��م ف���ي ت��وف��ي��ر ف���ر����ض ع��م��ل ل���ذوي 
المناطق  وبنات  ولأبناء  العائلية،  الم�سوؤوليات 
من  ولكل  الإعاقة،  ذوي  ولاأ�سخا�ض  النائية، 
العمل،  واإل��ى موقع  التنقل من  ي�سعب عليهم 
كما ي�ساعد اأ�سحاب العمل في معالجة م�سكلة 

نق�ض الكفاءات.

واأ�ساف اأن ذلك يوؤدي لزيادة اإنتاجية العاملين 
والتقليل من الكلف المترتبة على الموؤ�س�سات 
ف���ي ت��وف��ي��ر ال��ح��ي��ز ال�����ازم ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن وك��ل��ف 
ال��ن��ق��ل وال��خ��دم��ات وال��م��راف��ق الأخ������رى، كما 
للدولة، وخير  القت�سادي  التمكين  في  ي�سهم 
مثال على ذلك تجارب كل من ال�سين والهند 
ال�سناعة  تقدم  اإل��ى  اإ�سافة  وتايلند،  وماليزيا 
فر�ض  وزي��ادة  الت�سدير،  وزي��ادة  المعلوماتية، 
العمل، وتوفير خدمات للعماء بدفع الر�سوم 
وت��ق��دي��م ال��م��ع��ام��ات اإل��ك��ت��رون��ي��ا، ك��ب��دي��ل عن 
المرا�سات  وا�ستخدام  ال�سخ�سي،  الح�سور 
والأوراق الإلكترونية بدل من الورقية، م�سيرا 
اإلى اأهمية تعزيز هذا النوع من العمل بتطوير 
وت��ن��ظ��ي��م اآل��ي��ات��ه واأدوات�������ه، وب��خ��ا���س��ة ف��ي ظل 

ا�ستحداثه في القطاع العام.
واأ�سار خبير نظم المعلومات الإدارية الدكتور 
بعد  العمل عن  اأن  اإل��ى  الذنيبات،  معاذ يو�سف 

يعتبر من الممار�سات المهمة في ظل الأزمات، 
مبينا اأن المنظمات الناجحة تمتلك خطة اإدارة 
ومعايير  علمية  اأ�س�ض  وف��ق  تنظيمية  مخاطر 
دول��ي��ة، في ح��ال ح��دوث اأزم���ات اأو ك���وارث، بما 
الخدمات  وتقديم  العمل  ا�ستمرارية  ي�سمن 

با�ستخدام التطبيقات التكنولوجية.
اأنه من الناحية القت�سادية، فاإن العمل  وبين 
الإن��ت��اج  تكاليف  تخفي�ض  ف��ي  ي�سهم  بعد  ع��ن 
وزي�������ادة الأرب��������اح وت��ح��ق��ي��ق ع���ائ���د اأع���ل���ى على 
اأ�ساليب  واب��ت��ك��ار  الأداء  وتح�سين  ال�ستثمار 
اأن  ذل��ك  الإن��ت��اج،  عمل جديدة وتحقيق ج��ودة 
الإن��ف��اق على  اأن  اأثبتت  وال��درا���س��ات  ال��ت��ج��ارب 
تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المنظمات 
يتطلب  ب��م��ا  الأج�����ل،  ط��وي��ل  ا���س��ت��ث��م��ارا  يعتبر 
اإجراء تغيير تنظيمي في اللوائح والت�سالت 
التنظيمية والتحول من هيكل تنظيمي راأ�سي 

اإلى هيكل تنظيمي �سبكي.

ول�سمان النجاح العمل في التحول الإلكتروني، 
دعا الذنيبات، اإلى تعزيز الجاهزية اللكترونية 
ف���ي ال��ح�����س��ول ع��ل��ى ال��خ��دم��ة الإل��ك��ت��رون��ي��ة، 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ف��ي  الموظفين  ق����درات  وت��ع��زي��ز 
اللكترونية،  بالثقافة  الوعي  ون�سر  التقنية، 
ممار�سة  يعني  بعد  عن  العمل  اأن  اإل��ى  م�سيرا 
العمل بطرق واأ�ساليب جديدة تختلف عن تلك 

الموجودة في البيئة التقليدية للعمل.
وم���ن ال��ن��اح��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، اأك����د ا���س��ت��اذ علم 
عبد  الدكتور  اليرموك  جامعة  في  الجتماع 
ال��ب��ا���س��ط ال���ع���زام اأن ال��ع��م��ل ع���ن ب��ع��د ي��ح��دث 
ت��غ��ي��ي��رات ف���ي ال��ن��ظ��ام الج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث اأن 
الناقل  بمثابة  يعتبر  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ل���م���ك���ون���ات ال���ن���ظ���ام الج���ت���م���اع���ي ب���ي���ن اأف������راد 
ال��م��ج��ت��م��ع، وال���ت���وج���ه ل��ل�����س��وق الإل��ك��ت��رون��ي��ة 
الفترا�سية بدل من الأ�سواق الحقيقية، بعيدا 

عن فر�ض التوا�سل الجتماعي المبا�سر.

خرباء: ايجابيات اقت�صادية وتقنية ملاأ�ص�صة العمل عن بعد

فوضى وازدحامات في اسواق جرش

«اإلسالمي األردني» يعقد اجتماع الهيئة باالتصال 
المرئي ويقر البيانات المالية 2019

جر�ش - عمر الحم�صي

���س��ه��دت ال����س���واق ف���ي م��ح��اف��ظ��ة ج��ر���ض 
ت��ه��اف��ت��ا ك��ب��ي��را م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ل�����س��راء 
م�����س��ت��ل��زم��ات ال��ع��ي��د واح��ت��ي��اج��ات��ه��م من 
ايام  خال  والتموينية  الغذائية  المواد 

ام�ض. الحكومة  اقرتها  التي  الحظر 
ال�سرافة  ومحات  البنوك  �سهدت  كما 
اكتظاظا  ج��ر���ض  م��دي��ن��ة  ف��ي  المنت�سرة 
رج��ال  وج��ود  م��ع  المواطنين  م��ن  كبيرا 
ال�����س��رط��ة ل��ت��ن��ظ��ي��م ال�����دور ب��ي��ن��ه��م ع��ل��ى 
ع��ك�����ض م��ح��ال ب��ي��ع ال��ح��ل��وي��ات والل��ب�����س��ة 
ال���ت���ي ����س���ه���دت اق���ب���ال ���س��ع��ي��ف��ا م��ق��ارن��ة 

الما�سية. بال�سنوات 
عن  الكبرى  جر�ض  بلدية  ك��وادر  وغياب 
الم�سهد في تنظيم �سوق جر�ض الرئي�سي 
ال�سوق  الب�سطات  ا�سحاب  ترك  الى  ادى 
لهم  ال��ب��ل��دي��ة  خ�س�سته  ال���ذي  ال�سعبي 

ال�سوق  ���س��وارع  و  الر���س��ف��ة  واف��ت��را���س��ه��م 
ب��ازم��ات  الت�سبب  ال��ى  ادى  م��ا  الرئي�سي 

للم�ساة. حركة  و�سعوبة  مرورية 
ب����دوره ق���ال م��دي��ر ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 
ان  ال��دوي��ري  حكم  ج��ر���ض  محافظة  ف��ي 
التفتي�سية  ح��م��ات��ه��ا  كثفت  ال��م��دي��ري��ة 
م����ن خ�����ال ث���اث���ة ف�����رق ت����وزع����ت ع��ل��ى 
ا����س���واق ال��م��ح��اف��ظ��ة ل��ل��ت��اأك��د م��ن ال��ت��زام 
عدم  و  العامة  ال�سامة  بقواعد  المحال 
اتخاذ  المواطنين  داع��ي��ا  ال�سعار  زي��ادة 
الت�سوق  عند  الازمة  الوقائية  التدابير 
مخالفات   5 تحرير  ت��م  ان��ه  ال��ى  م�سيرا 

لعدم اعان ال�سعار.
وك��ان��ت ا���س��واق ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ا���س��ت ليلة 
الرب����ع����اء ازدح����ام����ا غ��ي��ر م�����س��ب��وق ب��ع��د 
ال����ق����رار ال��ح��ك��وم��ي ال��م��ت��م��ث��ل ب��ت��م��دي��د 
����س���اع���ات خ�����روج ال���م���واط���ن���ي���ن ح���ت���ى 11 

م�ساء.

عمان - الراأي

البنك  لم�ساهمي  العامة  الهيئة  ع��ق��دت 
الإ����س���ام���ي الأردن������ي اج��ت��م��اع��ه��ا ال��ع��ادي 
ال�����واح�����د والأرب�����ع�����ي�����ن ام���������ض ب��وا���س��ط��ة 
ال��م��رئ��ي والل��ك��ت��رون��ي برئا�سة  الت�����س��ال 
رئي�ض مجل�ض الإدارة/ مو�سى عبد العزيز 
���س��ح��ادة واأع�������س���اء ال��م��ج��ل�����ض وال��رئ��ي�����ض 
التنفيذي / المدير العام الدكتور ح�سين 
ال�سركات  ع��ام  م��راق��ب  وبح�سور  �سعيد، 
الدكتور وائل العرموطي ومندوب البنك 
العوي�سي  الأردني ح�سام توفيق  المركزي 
للم�ساهمين  القانوني  الن�ساب  واكتم��ال 
الذين يحملون ا�سهماً )بالأ�سالة والنابة 

والوكالة ( بن�سبة حوالي )%74(.
ال��ع��ام��ة خ���ال الج��ت��م��اع  الهيئة  واأق����رت 
ال�����ب�����ي�����ان�����ات ال����م����ال����ي����ة ل���ل���ب���ن���ك ل�����س��ن��ة 
2019،وال����ب����ن����ود ال���م���درج���ة ع��ل��ى ج���دول 

اعمال الجتماع.
وق�����ال ����س���ح���ادة ف���ي ظ���ل ه����ذه ال���ظ���روف 
ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ع��ق��د ه��ذا 
الج���ت���م���اع وال��م��ن��اف�����س��ة ال�����س��دي��دة ال��ت��ي 
ات�سمت فيها البيئة الم�سرفية وا�ستمرار 
نعبر  فاإننا  ال�سعبة  القت�سادية  الأو�ساع 
ع��ن اع��ت��زازن��ا ب���الإن���ج���ازات ال��ت��ي حققها 
ال��ب��ن��ك ال����س���ام���ي الردن������ي خ����ال ع��ام 
ال�سعوبات  تذليل  ا�ستطاع  حيث   ،2019
وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي واج��ه��ت��ه واغ��ت��ن��م اف�سل 
واأهدافه  ا�ستراتيجيته  لتحقيق  الفر�ض 
وتنويع محفظته التمويلية وال�ستثمارية 
العائد  اف�سل  وتحقيق  المخاطر  لتوزيع 
ل��ل��م�����س��اه��م��ي��ن وال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن وت��ق��دي��م 
للمتعاملين  وال��م��زاي��ا  ال��خ��دم��ات  اف�سل 
مع ال�ستمرار بتطوير وتو�سيع وتح�سين 
ال��خ��دم��ات ال��م�����س��رف��ي��ة وم��واك��ب��ه اح��دث 
ال���م�������س���ت���ج���دات ف�����ي م����ج����ال ال�������س���ن���اع���ة 
ال�سريعة  ومبادئ  احكام  وفق  الم�سرفية 
الإ�سامية، مع الح�سول على العديد من 
الجوائز العالمية والت�سنيفات الئتمانية 
وال�سرعية من عدة جهات عالمية، ليعزز 
ل���اأداء  ونتيجة  متعامليه،  ور���س��ى  ث��ق��ة 
الجيد لم�سرفنا خال الأعوام الما�سية، 
فقد تمت زيادة راأ�سمال البنك خال عام 
ب��دًل من  دينار  لي�سبح 200 مليون   2019
مجانية  ا�سهم  بتوزيع  دينار  مليون   180
المدفوع  المال  راأ���ض  من   %11.11 بن�سبة 

وذلك في نهاية يوم 2019/6/26.
ام������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل����ت����وزي����ع الأرب�����������اح ع��ل��ى 
المركزي  البنك  ق��رر  فقد  الم�ساهمين 
الأردن��ي بموجب كتابه رقم ) 4693/1/1 
البنوك  قيام  تاأجيل   2020/4/9 تاريخ   )
على  اأرب����اح  ب��ت��وزي��ع  المرخ�سة  الأردن���ي���ة 
عملية  ل��ت��ت��م   2019 ل���ع���ام  ال��م�����س��اه��م��ي��ن 
ال���ت���وزي���ع م���ع ال��ب��ي��ان��ات ال��خ��ت��ام��ي��ة ل��ع��ام 
2020، وج��اء ه��ذا ال��ق��رار لأخ��ذ الح��داث 

ال��اح��ق��ة ل��ل��ب��ي��ان��ات ال��م��ال��ي��ة ل��ع��ام 2019 
المحتملة  ال�سلبية  ب���الآث���ار  ال��م��رت��ب��ط��ة 

لجائحة كورونا بعين العتبار.
واأ�����س����اد ���س��ح��ادة ب��ال��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا 
وبالتعاون  الحكومية  الر�سمية  الجهات 
ه��ذه  ل��م��واج��ه��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ع مختلف 
ال����ظ����روف ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ي��م��ر بها 
الجميع في ظل جائحة كورونا، والتعامل 
م��ع ت��داع��ي��ات��ه��ا واح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى مختلف 
ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  دور  م��ث��م��ن��اً  الأ����س���ع���دة 
وال����ت����ج����ارة ودائ��������رة م���راق���ب���ة ال�����س��رك��ات 
وت�سهيل  ان��ج��از  ف��ي  المتميز  الأداء  على 
الإج�������راءات ل��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ال�����س��رك��ات 
واللكتروني  المرئي  الت�����س��ال  بو�سائل 
ثمن  كما  الع��م��ال،  ا���س��ت��م��راري��ة  ل�سمان 
المركزي  للبنك  والمميز  الفاعل  ال��دور 
الداعمة  التوجيهات  ا�سدار  في  الأردن���ي 
ل��ل��ق��ط��اع ال��م�����س��رف��ي الأردن�����ي واه��ت��م��ام��ه 
ب��خ�����س��و���س��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل ال��م�����س��ارف 

الإ�سامية الداعمة لاقت�ساد الوطني.
واأ�������س������اف �����س����ح����ادة ان������ه ان����ط����اق����اً م��ن 
وم�����س��وؤول��ي��ات��ه  ال��وط��ن��ي  م�سرفنا  واج���ب 
الإدارة  م��ج��ل�����ض  ق���رر  ف��ق��د  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وخم�سين  ومائة  مليونين  بمبلغ  التبرع 
األ����ف دي���ن���ار ل��ل��م�����س��اه��م��ة ف���ي دع���م ج��ه��ود 
ال��ح��ك��وم��ة الأردن����ي����ة ل��م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة 
ف���اي���رو����ض ك���ورون���ا ال����ى ج���ان���ب الل���ت���زام 
بالتعليمات ال�سادرة عن البنك المركزي 
المختلفة  الحكومية  والجهات  الأردن���ي 
ل��ا���س��ت��م��رار ب��ت��ق��دي��م ج��م��ي��ع ال��خ��دم��ات 
من  او  ال��ف��روع  ف��ي  الممكنة  الم�سرفية 
خ���ال ق���ن���وات ال��ب��ن��ك الل��ك��ت��رون��ي��ة، مع 
����س���م���ان ����س���ام���ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ف����ي ال��ب��ن��ك 

بالدرجة الأولى.
ال�سنوية كما  البنك  اأرقام ميزانية  وحول 

هي في 2019/12/31 قال الدكتور ح�سين 
العام  المدير   / التنفيذي  الرئي�ض  �سعيد 
ل��ق��د وا���س��ل  للبنك الإ���س��ام��ي الأردن�����ي، 
م�سرفنا ال�سير على نف�ض النهج بتحقيق 
ال��م��ال��ي��ة مع  ن��م��و م�ستمر ف��ي م��وؤ���س��رات��ه 
ال��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ح�����س��ت��ه م����ن ال�����س��وق 
بلغ  حيث   ،2019 لعام  الأردن��ي  الم�سرفي 
م��ج��م��وع اأر����س���دة ال��ت��م��وي��ل وال���س��ت��ث��م��ار 
ل��ل��ب��ن��ك م����ن ال���ت�������س���ه���ي���ات الئ��ت��م��ان��ي��ة 
ما  الأردن  في  العاملة  للبنوك  المبا�سرة 
ن�سبته حوالي 14.1% وبلغ مجموع اأر�سدة 
اإجمالي  م��ن  للبنك  الدخ���اري���ة  الأوع��ي��ة 
ودائ���ع وح�����س��اب��ات ال��ع��م��اء ل��دى البنوك 
وبلغ   %  12.4 ح��وال��ي  الأردن  ف��ي  العاملة 
م��ج��م��وع م���وج���ودات ال��ب��ن��ك اإل���ى مجموع 
الأردن  داخ��ل  العاملة  البنوك  م��وج��ودات 

ما ن�سبته%9.3.
وح��ق��ق ال��ب��ن��ك ارب���اح���اً خ���ال ع���ام 2019 
و����س���ل���ت ق���ب���ل ال�������س���ري���ب���ة ال������ى ح���وال���ي 
حوالي  ال�سريبة  وبعد  دينار  88.6مليون 
النمو  ن�سبة  وب��ل��غ��ت  دي��ن��ار.  54.3م��ل��ي��ون 
ف���ي ح���ق���وق ال��م�����س��اه��م��ي��ن ح���وال���ي %7.2 
لت�سل الى حوالي 422 مليون دينار وبلغ 
معدل العائد على حقوق الم�ساهمين بعد 
ن�سبة  بلغت  ح����وال����ي13.34%و  ال�سريبة 
راأ���ض المال )CAR( في نهاية عام  كفاية 
تعليمات  ح�����س��ب   %24.33 ح��وال��ي   2019
ك��ف��اي��ة راأ�����ض ال��م��ال ل��ل��ب��ن��وك ال���س��ام��ي��ة 
ال�����س��ادرة ع��ن ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي الأردن����ي 
وه����ي ن�����س��ب��ة ت���ت���ج���اوز ال��ن�����س��ب��ة ال��م��ق��ررة 
ت��اأك��ي��داً على متانة  وال��ب��ال��غ��ة12%، وذل���ك 
ق���اع���دة ال��ب��ن��ك ال���راأ����س���م���ال���ي���ة، وق����د بلغ 
الموجودات  متو�سط  على  العائد  معدل 
حافظ  كما   %1.26 حوالي  ال�سريبة  بعد 
الئتمانية  محفظته  �سامة  على  البنك 

تغطية  ن�سبة  بلغت  حيث  ا�سوله  وج��ودة 
الديون غير العاملة122.4%، وبلغت اأرباح 
مليون   197 حوالي  الم�سترك  ال�ستثمار 

دينار.
وب���ل���غ���ت م������وج������ودات ال���ب���ن���ك ب���م���ا ف��ي��ه��ا 
)ح���������س����اب����ات ال����س���ت���ث���م���ار ال��م��خ�����س�����ض 
وح�سابات الوكالة بال�ستثمار )المحافظ 
دينار  ال�ستثمارية(( حوالي 4.970 مليار 

بن�سبة نمو حوالي %7.6.
انعكا�ساً  انه  �سعيد  ح�سين  الدكتور  وا�سار 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة وتقديمه  ال��ب��ن��ك  لأن�����س��ط��ة 
ل���خ���دم���ات م�����س��رف��ي��ة م���ت���ط���ورة ت��ت��واف��ق 
ال�سامية  ال�سريعة  وم��ب��ادئ  اح��ك��ام  م��ع 
ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��ة م��ت��ع��ام��ل��ي البنك  وت���اأك���ي���داً 
ب��ل��غ��ت ار����س���دة الوع���ي���ة الدخ����اري����ة بما 
المخ�س�ض  ال���س��ت��ث��م��ار  )ح�����س��اب��ات  فيها 
وح�سابات الوكالة بال�ستثمار )المحافظ 
دينار  مليار  حوالي4.395  ال�ستثمارية(( 
ب��ن�����س��ب��ة ن��م��و ح�����وال�����ي7.6% م���وزع���ه على 

حوالي951األف ح�ساب عامل.
وا����س���اف ان����ه ت��ط��ب��ي��ق��اً ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��ن��وع 
ينتهجها  ال��ت��ي  وال��ج��غ��راف��ي  ال��ق��ط��اع��ي 
البنك في تنمية التمويات وال�ستثمارات 
ال�سغيرة  والموؤ�س�سات  لاأفراد  المقدمة 
المحافظة  م��ع  وال�����س��رك��ات  والمتو�سطة 
اجمالي  بلغ  مجزية  ع��وائ��د  تحقيق  على 
ار����س���دة ال��ت��م��وي��ل وال���س��ت��ث��م��ار ب��م��ا فيها 
)ح���������س����اب����ات ال����س���ت���ث���م���ار ال��م��خ�����س�����ض 
وح�سابات الوكالة بال�ستثمار )المحافظ 
دينار  حوالي3.817مليار  ال�ستثمارية(( 
م���وزع���ه على  ن��م��و ح���وال���ي %7.5  ب��ن�����س��ب��ة 

222.9 األف معاملة.
كما حر�ض م�سرفنا على اإي�سال خدماته 
ال�سكنية  التجمعات  مختلف  اإلى  المميزة 
خال  م��ن  و�سهولة  بي�سر  والقت�سادية 
تحويل  او  ج��دي��دة  ومكاتب  ف��روع  افتتاح 
م��ك��ات��ب ال����ى ف�����روع ون��ق��ل��ه��ا ال����ى م��واق��ع 
في  ال��ب��ن��ك  ت��ف��رع  �سبكة  لت�سبح  ج��دي��دة 
و28  ف��رع��اً   80 م��ن  تت�سكل   2019 ن��ه��اي��ة 

مكتباً.
البنك  اأن  �سعيد  ح�سين  ال��دك��ت��ور  وب��ي��ن 
ف��ال��ن��ت��ائ��ج  ال��م��م��ي��ز  اداءه  ف����ي  م�����س��ت��م��ر 
ال��ع��ام 2019  ال��ت��ي حققها خ��ال  ال��ج��ي��دة 
ت���ع���زز م����ن م���وق���ع ال���ب���ن���ك ف����ي ال���ق���ط���اع 
ال��م�����س��رف��ي الأردن������ي وت���خ���دم الق��ت�����س��اد 
ال���وط���ن���ي وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي وت��ح��ق��ق 
ت��ط��ل��ع��ات م��ت��ع��ام��ل��ي ال��ب��ن��ك وم�����س��اه��م��ي��ه، 
وت���وؤك���د ع��ل��ى ت��م��ت��ع ال��ب��ن��ك ب��م��رك��ز مالي 
الأ���س��ول و�سيا�سة  اإدارة  ف��ي  ق��وي وج���ودة 
ال��ت��ع��ام��ل مع  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ف���ي  ح�سيفة 
كورونا  جائحة  ومنها  التحديات  مختلف 
المالية  واث���اره���ا  ب��ال��ع��ال��م  تع�سف  ال��ت��ي 
وق��وف  م��وؤك��داً  وتداعياتها  والقت�سادية 
الوطنية  الموؤ�س�سات  ج��ان��ب  ال��ى  البنك 

لمواجهتها واحتواء تبعاتها.

عودة الحياة لسوق البحارة في الرمثا

العمل توقع مذكرة تفاهم مع منظمة 
العمل الدولية

الحاج توفيق: اإلقبال على المواد الغذائية 
األكبر منذ بداية كورونا

الرمثا - ب�صام ال�صلمان

ام����ت����اأت ال�����س����واق ف���ي م��دي��ن��ة 
ا�ستعدادا  بالمت�سوقين  الرمثا 

لعيد الفطر بح�سب مواطنين.
ال�������س���وق  �������س������وارع  ان  واك�����������دوا 
ال��م��دي��ن��ة اغلقت  ال��رئ��ي�����س��ي ف��ي 
من قبل المواطنين المت�سوقين 

والمتجولين.
وع����ادت ال��ح��ي��اة ل�����س��وق ال��ب��ح��ارة 
ف������ي ال�����رم�����ث�����ا وال������������ذي ع����رف 
ع���ل���ى م������دار ع�������س���رات الع������وام 
ب��ا���س��ت��ق��ط��اب ال��م��ت�����س��وق��ي��ن من 
جاء  وق��د  المملكة  ان��ح��اء  ك��اف��ة 
ال��م��ت�����س��وق��ون م��ن مختلف  ال��ي��ه 
ولكنهم  ارب����د  م��ح��اف��ظ��ة  ان��ح��اء 
ل��م ي��ج��دوا ال��ب�����س��ائ��ع ال�����س��وري��ة 
التي كانت تزخر بها ال�سوق قبل 

�سنوات م�ست.
���س��وق  ان  م���ت�������س���وق���ون  وي�����وؤك�����د 
به  يتواجد  كانت  ال��ذي  البحارة 
ال�����س��وري  ال��ط��اب��ع  ذات  ب�����س��ائ��ع 
وه���ي م���ا ي��ت��ع��ارف ع��ل��ي��ه ال��ن��ا���ض 
ب�����س��ورت��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة واأن��واع��ه��ا 
ذات الطابع الدم�سقي ال ان هذا 
ال�سورية  الحرب  اخفته  الطابع 
م��ن��ذ ع���ام 2011 وع���اد واخ��ف��اه��ا 

فيرو�ض كورونا
وث���م���ن م��ت�����س��رف ل�����واء ال��رم��ث��ا 
فواز ابو الغنم الدور الذي يقوم 
رج�����ال الم�����ن ول���ج���ان ال�����س��ح��ة 
ف����ي ال����ع����ام����ة و����س���ح���ة ال���رم���ث���ا 
تبذل  ال��ت��ي  للجهود  وال��ب��ل��دي��ات 

في �سبيل تنظيم الحركة.
واك���د اب���و ال��غ��ن��م ان���ه ل��ن ي�سمح 
ب����اق����ام����ة �����س����اة ال���ع���ي���د خ����ارج 
ال��ب��ي��وت م�����س��ددا ع��ل��ى ان���ه يمنع 
او  ال�ساحات  في  ال�ساة  اقامة 
ال��م�����س��اج��د لف��ت��ا ال���ى ان وج��ود 
ت��ه��دي��د ب��ع��ودة ف��ي��رو���ض ك��ورون��ا 
ال������ى م���ح���اف���ظ���ة ارب�������د م����وؤك����دا 
ال���ت���ي  الج�������������راءات  ج���م���ي���ع  ان 
ال��ح��ك��وم��ة ه��ي حماية  ت��ت��خ��ذه��ا 

للمواطنين.
�ستقوم  ال��رم��ث��ا  بلدية  ان  وب��ي��ن 
ب���ت���زي���ي���ن ال���������س����وارع ب����الع����ام 
الردن��ي��ة و���س��ور ج��ال��ة الملك 
داعيا  ال�ستقال  بعيد  احتفاء 
ال���م���واط���ن���ي���ن ت���زي���ي���ن ب��ي��وت��ه��م 

بالعلم الردني بهذه المنا�سبة.
وب����ي����ن رئ���ي�������ض ب���ل���دي���ة ال���رم���ث���ا 
ال�سيح  اب���و  ح�����س��ي��ن  ال��م��ه��ن��د���ض 
ان ال��ب��ل��دي��ة م���ن خ����ال ل��ج��ان 
ال�سحة تعمل على ادامة مراقبة 

ال�سحة  م��ن  وال��ت��اك��د  ال����س���واق 
العامة خال اليوم القادمين.

���س��ت��ح��ت��ف��ل  ال���ب���ل���دي���ة  ان  واك�������د 
ب��ع��ي��د ال����س���ت���ق���ال م����ن خ���ال 
ت���وزي���ع الع�����ام ع��ل��ى ال���دوائ���ر 
الحكومية وتعليقها في ال�سوارع 

والميادين.
وقال رئي�ض غرفة تجارة الرمثا 
�سوق  يعتبر  ذيابات  ال�سام  عبد 
ال����ب����ح����ارة ف����ي م���دي���ن���ة ال��رم��ث��ا 
م��ع��ل��م��ا ���س��ي��اح��ي��ا واق���ت�������س���ادي���ا 
الأ���س��واق  واأ�سهر  اأه��م  م��ن  ويعد 
المملكة  م�ستوى  على  ال�سعبية 
وي��ح��ظ��ى ه���ذا ال�����س��وق ب��اه��ت��م��ام 
كبير من جميع مناطق المملكة 
الذين  والأطفال  الن�ساء  خا�سة 
رغ��م قلة  للت�سوق منه  ي��زورون��ه 
تجارا  ان  ال  ال�سورية  الب�سائع 
ا���س��ت��ع��ان��وا ب���م���خ���ازن ال��ب�����س��اع��ة 
ال�سورية التي تكد�ست قبل ازمة 

كورونا.
ال���ت�������س���وق ف��ي  واك������د ان ح���رك���ة 
ال���رم���ث���ا ���س��ع��ي��ف��ة ك��غ��ي��ره��ا م��ن 
ان  ال����ى  لف���ت���ا  الردن  م��ن��اط��ق 
ال��ح��ظ��ر ال����ذي ف��ر���س��ه ف��ي��رو���ض 
ك������ورون������ا اج����ب����ر ال����ن����ا�����ض ع��ل��ى 

التفكير الف مرة قبل ال�سراء.

عمان - بترا
ومنظمة  ال��ع��م��ل  وزارة  وق��ع��ت 
مذكرة  ام�����ض،  ال��دول��ي��ة  العمل 
تطوير  عملية  لتنفيذ  تفاهم 
����س���ام���ل���ة ل���م���ن���ظ���وم���ة ت��ف��ت��ي�����ض 
���ب���ل  و����سٌ الأردن،  ف����ي  ال���ع���م���ل 
الأحكام  تنفيذ  لتعزيز  التعاون 
المتعلقة  القانونية  وال�سروط 
ب���اأع���م���ال ال��ت��ف��ت��ي�����ض وم��ف��ت�����س��ي 
العمل وحماية  العمل و�سروط 
ال���ع���م���ال. وت�����س��م��ل الت��ف��اق��ي��ة 
العمل ن�سال  التي وقعها وزير 
العمل  منظمة  وع��ن  البطاينة 
الأردن  ف��ي  من�سقها  ال��دول��ي��ة 
العمل،  ���س��اع��ات  دارو،  ب��ات��ري��ك 
الأج�������ور، ال�����س��ام��ة وال�����س��ح��ة 
المهنية، حظر عمالة الأطفال، 
تنظيم عمل الأحداث، و �سروط 
وظ����روف ال��ع��م��ل الأخ����رى ذات 
اتفاقية  م��ع  يتفق  ب��م��ا  ال�سلة 
ال��دول��ي��ة ح���ول تفتي�ض  ال��ع��م��ل 

العمل–رقم )81( ل�سنة1947.
توقيع  اأن  ال��ع��م��ل  وزي����ر  وق����ال 
اأول��وّي��ات  �سمن  ياأتي  المذكرة 
وتطوير  تح�سين  ف��ي  ال�����وزارة 
وال�سامة  العمل  تفتي�ض  نظام 

وال�����س��ح��ة ال��م��ه��ن��ي��ة ل��ل��و���س��ول 
ال�����ى م��ن��ظ��وم��ة ت��ف��ت��ي�����ض وف���ق 
اأع���ل���ى ال��م��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة بما 
ع��م��ل لئقة  بيئة  اإي���ج���اد  ي��ع��زز 
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���ض، ا���س��اف��ة 
اإن��ت��اج��ي��ة  وتح�سين  زي����ادة  ال���ى 
ب�سيغة  وال����خ����روج  ال��م��ف��ت�����ض، 
ت��واف��ق��ي��ة ل��ت��وح��ي��د اإج�������راءات 
محافظات  بمختلف  التفتي�ض 
وزيادة جودته  المملكة ل�سبط 
ب���ه���دف ت��ن��ظ��ي��م ����س���وق ال��ع��م��ل 
الأردن������ي. وا����س���اف ال��ب��ط��اي��ن��ة، 
ت��ه��دف  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ان 
ال����ى ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ال��ك��ت��رون��ي 
فعالية  وت��ح�����س��ي��ن  ل��ل��ت��ف��ت��ي�����ض، 
ال�����س��ك��اوى وال���خ���ط ال�����س��اخ��ن، 
م����ن خ�����ال اآل����ي����ة م�����س��ت��ح��دث��ة 
التفتي�ض  للرقابة على عمليات 
ع�������ن ط������ري������ق ال������س�����ت�����خ�����دام 
الحديثة  ل��اإت�����س��الت  ال��ف��ع��ال 
حيث  المعلومات،  وتكنولوجيا 
تحكم  غ��رف��ة  ا�ستحداث  �سيتم 
بالهواتف  م��رب��وط��ة  و���س��ي��ط��رة 
ال��ن��ق��ال��ة، ُت��م��ك��ن ك��ل م��ن وزي��ر 
العام والمدراء  العمل والأمين 
العملية  مراقبة  من  المعنيين 

ال���ت���ف���ت���ي�������س���ي���ة ع����ب����ر ال���ه���ات���ف 
ال����ن����ق����ال، ب���ح���ي���ث ت����ك����ون ه���ذه 
الأداء  لتقييم  الآلية كمرجعية 
ال�����س��ام��ل ب��ن��اء ع��ل��ى م��وؤ���س��رات 
الأداء  موؤ�سرات  مع  مو�سوعية 
بالمفت�سين  الخا�سة  ال�سنوية 
وروؤ�����س����اء الأق�������س���ام وال����م����دراء 
وم��راج��ع��ت��ه��ا. م��ن ج��ه��ت��ه ثمن 
العمل  منظمة  ب��رام��ج  من�سق 
ال��دول��ي��ة ف���ي الأردن،ب���ات���ري���ك 
دارو، التعاون بين وزارة العمل 
وم���ن���ظ���م���ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة، 
دعم  التفاقية في  خا�سة هذه 

تفتي�ض العمل.
�سيثمر  ال��ت��ع��اون  اإن ه��ذا  وق���ال 
خ��������ال ع����ام����ي����ن م������ن خ����ال 
عالية  وك��ف��اءة  ملحوظ  ت��ط��ور 
ر�سد  ف��ي  التفتي�ض  ل��م��دي��ري��ة 
ع�������دم الم�����ت�����ث�����ال م�����ن خ����ال 
للم�ساءلة  والخ�سوع  التفتي�ض 
اأن�����س��ط��ت��ه��ا، م�سيرا  ف��ي ج��م��ي��ع 
اإل���ى اه��م��ي��ة ه���ذه ال��خ��ط��وة في 
العمل  ���س��وق  ح��وك��م��ة  تح�سين 
ب��ا���س��ت��خ��دام اأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات 
والممار�سات الجيدة لتعزز من 

العمل الائق في الأردن"

عمان - بترا

ق���ال رئ��ي�����ض غ��رف��ة ت��ج��ارة عمان 
ون��ق��ي��ب ت��ج��ار ال��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة، 
محات  اإن  توفيق،  الحاج  خليل 
ال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة وال��ت��م��وي��ن��ي��ة 
ب��اأح��ج��ام��ه��ا ك��اف��ة ���س��ه��دت اإق��ب��ال 

غ���ي���ر م�������س���ب���وق، ب�����س��ب��ب اإع�����ان 
ال��ح��ك��وم��ة ف���ر����ض ح��ظ��ر ���س��ام��ل 
خال اأيام العيد، م�سيراً اإلى اأنه 
فيرو�ض  اأزم��ة  بداية  منذ  الأكبر 

كورونا في الأردن.
واأ�ساف الحاج توفيق، في ت�سريح 
)بترا(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة 

يتهافتون  المواطنين  اأن  ام�ض، 
ع��ل��ى ال���م���ولت وال��ه��اي��ب��رم��ارك��ت 
وال��دواج��ن  اللحوم  ل�سراء  اأك��ث��ر 
درج��ات  ظل  في  فيها،  والخ�سار 
ال����ح����رارة ال���ع���ال���ي���ة. وت���وق���ع اأن 
على  والتهافت  الإق��ب��ال  ي�ستمر 

الأ�سواق حتى �ساعات الليل.
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خشية من إبادة شعوب األمازون

باري�س  -  �أ ف ب

يخ�سى الم�سور الفرن�سي من اأ�سل برازيلي 
�سيبا�ستياو �سالغادو )76 عاما( الذي اأم�سى 
حــيــاتــه فـــي الــتــقــاط �ــســور لأفـــقـــر الــفــقــراء 
اأن تــتــعــر�ــض �ــســعــوب  وبــيــئــتــهــم الــمــتــهــالــكــة، 
الأمــــــازون »لإبــــــادة« بــ�ــســبــب غــيــاب الــرعــايــة 
البرازيلي  الرئي�ض  عهد  ظــل  فــي  ال�سحية 

بول�سونارو. جايير 

لماذ� �أطلقت حملة من �أجل �شعوب 
�ل�شكان �لأ�شليين في غابات �لأمازون 

جمَعت �أكثر من 261 �ألف توقيع؟
عن  المنقبين  يــد  على  اأرا�سيهم  غــزو  »مــع 
مذاهب  واأتباع  الغابات  وم�ستك�سفي  الذهب 
ديــنــيــة مــخــتــلــفــة والـــمـــزارعـــيـــن، ثــمــة خطر 
كبير لنقل عدوى فيرو�ض كورونا الم�ستجد 

للهنود الذين لم يطوروا اأج�ساما م�سادة.
اأنا اأ�سّمي ما  نواجه حقا خطر كارثة هائلة. 
الق�ساء على  مــن خــال  اإبـــادة  بــاأنــه  يح�سل 
اأن حكومة بول�سونارو  اأظن  اإتنية وثقافتها. 
ت�سير في هذا المنحى، لأن موقفها هو �سد 

بالكامل«. الأ�سليين  ال�سكان 

كيف تعي�شون �لو�شع في �لبر�زيل 

�لمت�شررة ب�شدة جر�ء �لوباء؟
»اأعـــيـــ�ـــض ذلــــك بــ�ــســكــل �ـــســـيء جــــدا. هــنــا في 
فــرنــ�ــســا الــنــا�ــض يــتــذمــرون قــلــيــا، غــيــر اأن 
ثمة  قوية.  طيبة  اإرادة  لديها  هنا  الحكومة 
عينها.  بالطريقة  ي�سارك  والجميع  اتــحــاد 
فــيــمــا تــ�ــســهــد الـــبـــرازيـــل تــبــايــنــا كــبــيــرا في 
الــمــواقــف. اأكــثــريــة حــكــام الــوليــات وروؤ�ــســاء 
بتدابير  يطالبون  الــكــبــرى  الــمــدن  بــلــديــات 
نفتقر  يعار�سها.  بول�سونارو  فيما  الحجر 
اإنه  فرن�سا.  في  الموجودة  التحتية  للبنية 
مـــوت مــعــلــن لــجــزء كــبــيــر مــن الــ�ــســكــان. اإذا 
لدينا  لي�ست  الــغــابــة،  اإلــى  المر�ض  دخــل  مــا 
الهائلة  الم�سافات  للم�ساعدة في ظل  موارد 
والــــمــــوارد الــ�ــســئــيــلــة. الــ�ــســكــان الأ�ــســلــيــون 
�سيتركون في م�ساحة توازي ثمانية اأ�سعاف 

فرن�سا«. م�ساحة 

ما كان ن�شاطكم �لمف�شل خالل
 فترة �لحجر؟

كيف  نعلم  ل  تعلم،  مرحلة  ذلك  �سكل  »لقد 
رائــعــا  الأمــــر  كـــان  لــكــن  م�ستقبلنا.  �ــســيــكــون 
اأتيحت  فقد  ال�سخ�سية:  �سعيد حياتنا  على 
اأمامنا فر�سة العي�ض ب�سورة وثيقة مع ابننا 
زيارة  من  تمكننا  داون.  بمتازمة  الم�ساب 
اإنها  جيدا،  فن�سان  غابة  نعرف  وبتنا  متنزه 

غابة رائعة. لقد ح�سرت عما مو�سعا ب�ساأن 
المقبل.  العام  ن�سره  المتوقع  الأمــازون من 

كنت من�سغا جدا«.

ما �لدر�س �لذي يمكن ��شتخال�شه من 
هذ� �لوباء؟

الــذات،  اإلــى  الــعــودة  في  كبيرة  بلذة  »�سعرنا 
وتمكننا  ال�سامتة،  �سبه  اللحظات  هــذه  في 
اأنـــا اأحـــب ال�سفر  مــن الــتــعــمــق فــي الأمـــــور. 
داخلي.  في  كبيرة  برحلة  قمت  وقــد  كثيرا، 
اأنـــا مــولــع بــكــرة الــقــدم. بـــداأت اأرى اأن هــذه 
كانوا  الــذيــن  الاعبين  هـــوؤلء  وكــل  الــفــرق 
نهاية  في  اأهمية  با  باتوا  لي  جــدا  مهمين 

المطاف«.

ما هي �لحلول لعالم ما بعد �لوباء؟
»هذا الفيرو�ض ناتج اأي�سا عن تدمير البيئة 
عند  بغرباء:  اأ�سبه  اأ�سبحنا  لقد  والكوكب. 
العي�ض في باري�ض ل نعي�ض في فرن�سا، وعند 
العي�ض في ريو ل نعي�ض في البرازيل، وعند 
العي�ض في بكين ل نعي�ض في ال�سين. ندمر 

كل �سيء ليطيب لنا العي�ض في مدينتنا.
�سمان  يجب  فعلها.  يجب  كثيرة  اأمــور  ثمة 
اإجمالي  مــن  كبير  جــزء  تخ�سي�ض  يتم  اأن 

الناتج المحلي العالمي لإعادة تاأهيله«.

تطبيع األوضاع!

العالم  وفيات في  اأربــع  كل  واحــدة من  المتحدة  الــوليــات  و�سجلت في 
العالم،  في  �سخ�ض  األــف   326 من  اأكثر  بحياة  اأودى  الــذي  بكوفيد-19 
اإلى م�سادر ر�سمية.  ا�ستنادا  اأعدتها وكالة فران�ض بر�ض  ح�سب ح�سيلة 

اأما عدد الم�سابين فيقترب من الخم�سة مايين.
لكن في الواقع كل هذه الأرقام اأقل على الأرجح من الأعداد الفعلية.

ذكرت منظمة ال�سحة العالمية الأربعاء باأن احتواء الوباء ما زال بعيدا 
بعد ت�سجيل 106 اآلف اإ�سابة في العالم خال 24 �ساعة، في رقم قيا�سي.
واأ�سبحت البرازيل في ال�سف الأول اإذ ت�سهد ت�سارعا في انت�سار الوباء 
بح�سيلة يوميا ارتفعت اإلى 1179 وفاة. لكن الرئي�ض اليميني المتطرف 
جاير بول�سونارو يوا�سل التقليل من خطورة فيرو�ض كورونا الم�ستجد 

وانتقاد اإجراءات العزل.
ويخ�سى الم�سور الفوتوغرافي الفرن�سي البرازيلي �سيبا�ستياو �سالغادو 
)76 عاما( الذي اأم�سى حياته في ت�سوير ظروف معي�سة الأكثر فقرا 
الأمــازون  في  األ�سليين  ال�سكان  �سعوب  تتعر�ض  اأن  ال�سعيفة،  وبيئتهم 

»لإبادة« ب�سبب نق�ض العناية بهم في البرازيل في عهد بول�سونارو.

وقد اأطلق حملة من اأجل �سعوب الأمازون جمعت 261 األف توقيع. وقال 
»نواجه خطر كارثة هائلة فعليا« مع »الق�ساء على اإتنية وثقافتها«.

الأربعاء  ال�سحة  وزارة  اأو�ست  البرازيلي،  الدولة  رئي�ض  �سغط  وتحت 
الهيدروك�سيكلوروكين  منه  المت�سق  والعقار  الكلوروكين  با�ستخدام 

للمر�سى الم�سابين ب�سكل خفيف من كوفيد-19.
تاأثيره  لأن  جــدل  الــعــقــار  هــذا  ا�ــســتــخــدام  يثير  ودواء،  لــقــاح  وبــانــتــظــار 
يتناول  اأنــه  الإثنين  ترمب  واأعلن  اليوم.  يثبت حتى  لم  الفيرو�ض  على 

الهيدروكلورك�سين يوميا كاإجراء وقائي.
وما يثير بع�ض الأمل، هو اأن علماء برهنوا على اأن قرودا تم تلقيحهم اأو 
م�سابين بفيرو�ض كورونا الم�ستجد كونوا اأ�سكال من الأج�سام الم�سادة 

ت�سمح لهم بحماية اأنف�سهم من الإ�سابة بالوباء مجددا.
بعد  بالفيرو�ض  مت�سرر  بلد  ثــانــي  الــبــيــرو  فــي  اأيــ�ــســا  �سعب  والــو�ــســع 
البرازيل في اأميركا الاتينية. وقد تجاوز عدد الإ�سابات فيها الأربعاء 

المئة األف والوفيات ثاثة اآلف.
اأما في ت�سيلي، فقد ارتفع عدد الإ�سابات اإلى اأكثر من خم�سين األفا بينما 

بم�ساعدات  للمطالبة  ال�سعبية  الأحياء  اأحد  في  جديدة  تظاهرة  جرت 
الن�ساط  تــوقــف  مــن  يــعــانــون  الـــذي  فــقــرا  الأكــثــر  للت�سيليين  غــذائــيــة 
القت�سادي. تواجه الإكــوادور التي تعد اأي�سا من الدول الأكثر ت�سررا 
بالوباء في اأميركا الاتينية وخ�سو�سا في مدينة غواياكيل ال�ساحلية 
اأن ثلثي  اإجــراءات العزل، م�سكلة ثانية هي  التي بداأت الأربعاء تخفيف 

ال�سجناء في اأحد �سجون و�سط الباد م�سابون بكوفيد-19.
وقال م�سوؤول في اإدارة ال�سجن اإن الفحو�ض اأثبتت اإ�سابة »420 �سخ�سا« 
بالفيرو�ض في �سجن اأمباتو المدينة الواقعة في الندي�ض، توفي اثنان 

منهم.
في بوليفيا، اعتقل وزير ال�سحة مار�سيلو نافاخا�ض الذي ي�ستبه بتورطه 
ثم  كــوفــيــد-19،  لمر�سى  تنف�ض  اأجــهــزة  ب�سراء  تتعلق  ف�ساد  ق�سية  فــي 

اأقالته الرئي�سة جانين اأنييز.
وقد �سجلت في هذا البلد الذي فر�ض اإجراءات عزل منذ 17 اآذار، حوالى 

4500 اإ�سابة و190 وفاة، ح�سب الأرقام الر�سمية الأخيرة.
وخــافــا لــلــو�ــســع فــي الـــقـــارة الأمــيــركــيــة، ت�ستعد الــ�ــســيــن حــيــث ظهر 

الــفــيــرو�ــض لــلــمــرة الأولـــــى، لإعــــان »انــتــ�ــســارهــا« عــلــى الــوبــاء الجمعة 
بمنا�سبة انعقاد دورة الجمعية الوطنية ال�سعبية )البرلمان(.

وبدون اأن تعلن »انت�سارها«، توا�سل اأوروبا من جهتها ا�ستئناف الحياة 
حــدوث  تجنب  اإلــى  تهدف  واإجــــراءات  كبير  بحذر  تدريجيا  الطبيعية 

موجة ثانية من ال�سابات.
اأعــادت بر�سلونة  األف �سخ�ض،  ا�سبانيا حيث �سجلت وفاة حوال 28  وفي 
عاما(   43( برادي�ض  هيلينا  ال�سبانية  وقالت  وحدائقها.  �سواطئها  فتح 
الأمـــواج  �سوت  �سماع  ب�سدة  ننتمنى  »كنا  كاتالونيا  �سواطئ  اأحــد  على 

والم�سي على ال�ساطئ«.
لكن الحكومة مددت حالة الإنــذار حتى ال�ساد�ض من حزيران وفر�ست 
ارتداء الأقنعة الواقية بدءا من �سن ال�ست �سنوات في كل الأماكن العامة 

التي ي�سعب فيها الإبقاء على م�سافات، بما في ذلك في ال�سوارع.
�سواطئ  كــل  فــتــح  اأوروبـــــا  فــي  المتوقعة  التخفيفية  الإجــــــراءات  ومـــن 
كور�سيكا تقريبا بينما تعيد قبر�ض فتح المدار�ض والمقاهي والمطاعم 

و�سالونات الحاقة.

�لد�ر �لبي�شاء - �أ ف ب

يفخر خالد الذي يق�سي عقوبة في �سجن بالدار البي�ساء، 
كوفيد-19،  لجائحة  الت�سدي  واجــب«  »اأداء  في  بم�ساهمته 
مــن خـــال الــمــ�ــســاركــة فــي �ــســنــاعــة كــمــامــات واقــيــة داخــل 
عليها  طــاولــة  خلف  بي�ساء  وزرة  مرتديا  ويــقــول  ال�سجن. 
اآلة خياطة كهربائية »ن�سعر بالفخر لأننا نوؤدي نحن اأي�سا 

واجبنا تجاه بلدنا ولو وراء اأ�سوار ال�سجن«.
نحو  اأ�سبوع  منذ  يــوم  كل  زنزانته  عاما(   40( خالد  ويــغــادر 
تغ�ساها رطوبة  ال�سجن، عبر ممرات  داخل  الخياطة  ور�سة 
وتــبــداأ  الإنـــتـــاج.  �سل�سلة  فــي  مــكــانــه  لــيــاأخــذ  التعقيم  مـــواد 
ال�سل�سلة بتقطيع الثوب على طاولة تتو�سط الور�سة، مرورا 
والــحــوا�ــســي...  والــطــيــات  ال�سغيرة  الــثــوب  قطع  بتف�سيل 

لتنتهي بتو�سيب الكمامات في اأكيا�ض با�ستيكية �سفافة.
بـــ»الــ�ــســعــادة  الــ�ــســعــور نف�سه  وتــعــرب مــريــم )35 عــامــا( عــن 
لم�ساهمتها في عمل ينفع النا�ض )...( ولو بمجهود �سئيل«. 
وهي واحدة من الم�ساركات في ور�سة مماثلة بجناح الن�ساء، 
�سور  الذي يف�سله  الوا�سع  ال�سجن  الآخر من  على الطرف 

اإ�سمنتي عال عن العالم الخارجي.
بتعليق  الــمــغــربــيــة  الــ�ــســجــون  عــزلــة  فـــي  الــجــائــحــة  وزادت 
الــــزيــــارات والأنــ�ــســطــة الــمــخــتــلــفــة، بـــمـــوازاة حــجــر �سحي 
مفرو�ض في المملكة منذ 20 اآذار لمواجهة انت�سار الوباء. 
ولم ت�سلم من الإ�سابات ال�سجون المغربية، اإذ �سجلت اأربع 
بالفيرو�ض،  موظفا  و70  �سجين   300 من  اأكثر  اإ�سابة  منها 
اإجـــراءات  تعزيز  ذلــك  ورافــق  ر�سمية.  اآخــر ح�سيلة  بح�سب 
ذلك  وتعوي�ض  المحاكم،  الى  ال�سجناء  نقل  بتعليق  العزل 
بجل�سات عن بعد، ويمكن فقط نقلهم الى الم�ست�سفيات في 

الحالت الق�سوى.
ويعد �سجن عين ال�سبع بالدار البي�ساء الأكبر في المغرب 
النزلء، وهو واحــد من 21 موؤ�س�سة �سجنية  من حيث عدد 
لت�سنيع  مــبــادرة  اأ�سبوعين  منذ  فيها  اأطلقت  المغرب  فــي 
الــكــمــامــات ق�سد تــوزيــعــهــا عــلــى الــ�ــســجــون الــمــغــربــيــة التي 

تحت�سن حاليا قرابة 80 األف نزيل.
و�سجينة  �سجين  مــئــة  الآن  حــتــى  الــمــ�ــســروع  فــي  ويــ�ــســارك 
اأ�سا�ض رفع معدل  األف وحدة يوميا، على   20 ينتجون نحو 
المندوبية  الم�ساركين فيه م�ستقبا، بح�سب  الإنتاج وعدد 
الن�سيج  لم�سانع  اليومي  الإنــتــاج  ويقّدر  لل�سجون.  العامة 
)اأقــل  مــدّعــم  بثمن  تباع  كمامة  مايين  ع�سرة  مــن  باأكثر 
اأن  ني�سان  مطلع  ال�سلطات  قـــررت  اأن  منذ  �سنت(   10 مــن 
لهم  المرخ�ض  الأ�ــســخــا�ــض  لكل  اإجــبــاري  الكمامات  و�ــســع 
بالتنقل اأثناء فترة الحجر ال�سحي الذي مدد حتى العا�سر 
ت�سل حتى  قد  عقوبات  المخالفون  ويــواجــه  حــزيــران.  من 
ال�سجن لمدة ثاثة اأ�سهر. وي�سير مدير �سجن عين ال�سبع 
ن�سخة  علقت  الكمامات  اإنــتــاج  معايير  مطابقة  �سهادة  اإلــى 
منها على اأحد جدران الور�سة، موؤكدا في الوقت نف�سه على 
»ال�سرامة« في تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة داخل 
ال�سجون. وتجاور علب المطهرات الكحولية اآلت الخياطة 
الأحذية في  يتوجب غمر  بينما  الور�سة،  فوق كل طــاولت 
مدخلها.  عند  با�ستيكي  وعـــاء  فــي  مــو�ــســوع  معقم  �سائل 
وتوجد مثل هذه الأوعية اأي�سا عند بوابة ال�سجن الرئي�سية 
هدوء  يهز  ول  الزنازين.  اإلــى  المف�سية  الممرات  ومداخل 
هذه الممرات �سوى طنين اآلة تعقيم يحملها �سجين متطوع 

على ظهره لر�ض الجدران والأر�سية ذهابا واإيابا.

�شجناء �ملغرب ي�شنعون كمامات
باري�س - �أ ف ب

الخم�سة  الم�ستجد  كورونا  بفيرو�ض  الإ�سابات  عدد  تجاوز 
مايين �سخ�ض في العالم، في وقت ت�ستعد ال�سين لإعان 
اإجــراءات  رفع  اأوروبــا  وتوا�سل  الفيرو�ض،  على  »انت�سارها« 

العزل تدريجيا.
و954  )مليون  اأوروبــــا  فــي  خ�سو�سا  الأرقــــام  هــذه  و�سجلت 
األفا و519 اإ�سابة، بينها 169 األفا و880 وفاة(، القارة الأكثر 
يعك�ض  ت�سجيلها ل  تم  التي  الحالت  اأن عدد  ت�سررا. علما 
العدد الحقيقي، لأن العديد من الدول ل تجري فحو�سات 

�سوى للحالت الخطيرة.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، تــوا�ــســل اأوروبــــا تخفيف اإجــــراءات 
كور�سيكا  �سواطئ  كل  فتح  اليوم  ويتوقع  تدريجيا.  العزل 
تــقــريــبــا، بــيــنــمــا تــعــيــد قــبــر�ــض فــتــح الـــمـــدار�ـــض والــمــقــاهــي 

والمطاعم و�سالونات الحاقة.
األـــف �سخ�ض،  اإ�ــســبــانــيــا حــيــث �سجلت وفـــاة حــوالــى 28  فــي 
الحكومة  لكن  وحدائقها.  �سواطئها  فتح  بر�سلونة  اأعـــادت 
ال�ساد�ض من حــزيــران، وفر�ست  الإنـــذار حتى  مــددت حالة 
كل  في  �سنوات  ال�ست  �سن  من  بــدءا  الواقية  الأقنعة  و�سع 
الأماكن العامة التي ي�سعب فيها الإبقاء على م�سافات، بما 
في ذلك في ال�سوارع. ورحبت المدّر�سة كري�ستينا كويفيدو 
اإ�سابات جديدة،  »�ستكون هناك  وقالت  بالإجراء.  خوركيرا 
رغم و�سع الكمامات، ولكن من دون كمامات، �سي�سبه الأمر 
القفز في المياه بدون اإتقان ال�سباحة«. ول تزال التداعيات 
لموؤ�سر  اأولية  تقديرات  واأفــادت  تت�سع.  للوباء  القت�سادية 
»مــاركــيــت«  مكتب  اأ�ــســدرهــا  الــمــرّكــب  الم�ستريات  مــديــري 
وا�سل  اليورو  منطقة  في  الخا�ض  القطاع  ن�ساط  اأن  ام�ض 

النكما�ض في اأيار، ولكن بوتيرة اأبطاأ من ني�سان.
نقطة   13،6 مقابل  نقطة   30،5 ال�سهري  الموؤ�سر  و�سجل 
�سجله  الن�ساط  في  م�سبوق  غير  انكما�ض  وهــو  ني�سان،  في 

ماركيت على الإطاق.
»ايزيجت«  �سركة  اأعلنت  المنكوب،  الجوي  النقل  قطاع  في 
الــبــريــطــانــيــة ا�ــســتــئــنــاف بــعــ�ــض رحــاتــهــا اعــتــبــارا مـــن 15 
حـــزيـــران، وخــ�ــســو�ــســا الـــرحـــات »الــداخــلــيــة فــي المملكة 
المتحدة وفرن�سا« مع اإجراءات �سحية على متن الطائرات.
اأنها  ام�ض  »لوفتهانزا«  الألمانية  الطيران  �سركة  واأكـــدت 
بقيمة  الحكومة  اإنقاذ من  على خطة  الح�سول  قريبة من 
ت�سعة مليارات يورو تمنح الدولة ح�سة كبيرة في المجموعة 

المهددة ب�سبب انهيار حركة النقل الجوي.
في  اأبوابها  الحانات  فتحت  العالم،  من  الآخــر  الجانب  في 

نيوزيلندا بعد المدار�ض والمحات التجارية.
في طوكيو، ك�سفت اأرقام ن�سرت الخمي�ض اأن اليابان �سجلت 
الأزمــة  منذ  �سادراتها  في  �سهري  تراجع  اأ�ــســواأ  ني�سان  في 

المالية في 2009.
في ال�سين حيث ظهر الوباء في كانون الأول الما�سي في 
الوطنية  اأن يجتمع نواب الجمعية  مدينة ووهان، يفتر�ض 
في  اليوم  من  اعتبارا  اآلف  ثاثة  عددهم  البالغ  ال�سعبية 
يــقــوده  الـــذي  ال�سيني  ال�سيوعي  لــلــحــزب  الــ�ــســنــوي  الــلــقــاء 

الرئي�ض �سي جينبينغ.
كانت  واإن  الوباء  بانتهاء  لاحتفال  فر�سة  ذلــك  و�سي�سكل 
بع�ض  في  الإ�سابات  تزايد  بعد  ثانية  تخ�سى موجة  الباد 
ال�سيا�سية  المحللة  وقالت  األأخيرة.  الأ�سابيع  في  المناطق 
البرلمان« يفتر�ض  »دورة  اإن  دايانا فو من جامعة تورونتو 
اأن ت�سكل منا�سبة ل�سي جينبينغ ليعلن »النت�سار الكامل في 

الحرب ال�سعبية على الفيرو�ض«.

خم�شة ماليني �إ�شابات كورونا

موظفون يدفنون متوفى بكورونا في �لبر�زيل )� ف ب(

�ل�شكان �لأ�شليين في منطقة �لأمازون )� ف ب(

و��شنطن - �أ ف ب

ي�شر �لرئي�س �لأميركي دونالد ترمب على �لعودة �إلى �لحياة 
�لطبيعية خ�شو�شا عبر دعوة مجموعة �لدول �ل�شناعية �ل�شبع 
�لكبرى �إلى �جتماع بح�شور �لقادة، بينما ت�شهد �لقارة �لأميركية 
�رتفاعا في ح�شيلة �لوفيات بفيرو�س كورونا �لم�شتجد وخ�شو�شا 
في �لبيرو و�لبر�زيل.
و�لأربعاء �قترح �لملياردير �لجمهوري �لذي يو�جه �نتقاد�ت 
حادة لإد�رته لالأزمة �ل�شحية في �لوليات �لمتحدة ويريد 
�إعادة �إطالق حركة �لقت�شاد باأي ثمن قبل �أ�شهر من �لنتخابات 
�لرئا�شية، عقد قمة في كامب ديفيد ب�شمال و��شنطن في 
حزير�ن �لمقبل، بدل من �لجتماع �لمقرر بالفيديو.
وكتب في تغريدة �أن ذلك �شيكون »رمز� ر�ئعا للجميع. تطبيع 
�لو�شع!«. و�أثار هذ� �لت�شريح ردود فعل حذرة من �لعديد من 
قادة مجموعة �ل�شبع �لذين ربطو� مو�قفهم �لمقبلة بالو�شع 
�ل�شحي وتو�شيات �لخبر�ء.
ويتناق�س تفاوؤل �لرئي�س �لأميركي مع �لو�شع في بلده �لذي 
�شجل �أكبر عدد من �لإ�شابات )1،55 مليون( و�لوفيات في �لعالم 
و�أعلنت جامعة جونز هوبكينز م�شاء �لأربعاء عن �أكثر من 1500 
وفاة �إ�شافية خالل 24 �شاعة، ما يرفع �لعدد �لإجمالي �إلى �أكثر 
من 93 �ألفا و400 حو�لى ثلثهم في ولية نيويورك وحدها.
وبعدما تجاوزت عتبة �لألفي وفاة يوميا بين بد�ية ني�شان 
وبد�ية �أيار، لم ت�شجل �لوليات �لمتحدة هذ� �لعدد منذ �أكثر من 
ع�شرة �أيام حتى �أن �لح�شيلة �نخف�شت �إلى �أقل من �ألف في �ليوم 
في بع�س �لأحيان في �لأ�شبوعين �لأخيرين.
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اللعب المنفرد..

رمضان بإيقاع جديد

لل�سعر،  بالن�سبة  اأما  مجانياً.  المرتقب  اللقاح  يكون  لن  �سك،  وبدون 
ف�ست�سعى المجموعات التي عملت في تطويره اإلى ا�سترداد �سعر كلفة 

الإنتاج بالحد الأدنى.
تعهد  ُقطع  كان  المو�سوعي.  بالأمر  لي�س  اأي�ساً  الكلفة  �سعر  وتعّهد 
كافاناه  ماثيو  يك�سف  كما  المناعة،  نق�س  فيرو�س  لعالجات  مماثل 
وجــدوا  الر�سميين  غير  الم�سنعين  لكن  تـــاون،  جـــوروج  جامعة  مــن 
اأ�سعاف  بع�سرة  الأ�سعار  وخف�سوا  للمناورة،  كبيراً  هام�ساً  ذلك  بعد 

اأو اأكثر.
من جانبه ي�سير مارك فينبرغ المدير العلمي ال�سابق ل�سركة »ميرك 
فاك�سينز« والرئي�س الحالي لـ"المبادرة الدولية للقاح الإيدز«، اإلى اأن 
المختبرات تعلمت الدر�س ولن ترغب في التحول اإلى طرف »منبوذ« 

في المعادلة، ما قد ي�سيء ل�سمعتها وقدرتها على تحقيق الأرباح.
اأحد  »ل  لأن  �سيتم حتماً،  الفكرية  الملكية  ت�سارك  اأن  فينبرغ  ويعتقد 
اأي طرف على  ي�ستطيع بمفرده ال�ستجابة للطلب العالمي، و�سيجبر 

ال�سوؤال  يكون  هنا،  من  المنتج«.  �سناعة  اأجل  من  �سركاء  عن  البحث 
عددهم  البالغ  الأر�ــس  �سكان  من  اأي  المطاف:  نهاية  في  الأ�سعب، 
اأوًل؟ ت�سعى منظمة ال�سحة العالمية واأوروبا  7،6 مليار ن�سمة �سيلقح 
والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــعــامــلــة فــي مــجــال مــكــافــحــة فيرو�س 
تنطلق  م�سبوقة،  غير  »عــادل«  توزيع  اآلية  لإنفاذ  الم�ستجد،  كورونا 
بالمبداأ من تلقيح العاملين في مجال ال�سحة في كافة البلدان التي 
اأ�سا�سية كال�سرطة والنقل،  طالها الفيرو�س، ثم العاملين في وظائف 
الحياة  عــودة  ينتظر  الــذي  ترمب  لكن  ال�سكان.  بقية  يــاأتــي  وبعدهم 
العالمي.  الت�سامن  ال�سبر، ل يعير اهتماماً لهذا  اإلى طبيعتها بفارغ 
اأي ما  الثاني،  300 مليون جرعة بحلول كانون  اإنتاج  وهدف حكومته 
اأن  علماً  ال�سن،  في  وكبار  �سباب  من  الأميركيين  كافة  لتلقيح  يكفي 
بــداأت  قــد  ال�سريرية  الخــتــبــارات  كــون  فر�سيات  مجرد  يــزال  ل  ذلــك 

للتو.
�ستيفن  الأميركية  يال  جامعة  في  العامة  ال�سحة  كلية  عميد  ويعتبر 

لالأجانب  كارهة  النعزالية،  �سديدة  )ترامب(  »عقليته  اأن  فيرموند 
وي�سيف  الجائحة«.  على  لل�سيطرة  اإليه  نحتاج  ما  عك�س  وهو  للغاية، 
على  بــ�ــســدة  وتعتمد  منعزلة  جــزيــرة  لي�ست  الــمــتــحــدة  »الـــوليـــات  اأن 
اإلــى  نعود  »لــن  مو�سحاً  والــغــذاء،  لال�ستهالك  الــخــارج  فــي  الآخــريــن 
الحالة الطبيعية اإذا كان فيرو�س كورونا ل يزال ينه�س بقية العالم«.
يــبــقــى اأن حــكــومــة تـــرامـــب ا�ــســتــثــمــرت بـــاكـــراً مـــئـــات الــمــاليــيــن من 
اأنــد  الــــدولرات فــي تــجــارب لــقــاحــات تــطــورهــا مجموعات »جــونــ�ــســون 
اإحداها وي�سنع  تثمر  اأن  اأماًل في  و»�سانوفي«،  جون�سون« و»موديرنا« 

المتحدة. الوليات  اللقاح في  بالتالي 
ما  و»�سانوفي«  تكنولوجيا حيوية  �سركة  وهي  »موديرنا«  وقال مدراء 

اأن ت�ستوحي من الخطوة الأميركية. اأوروبا  اإن باإمكان  مفاده 
وان«،  اإن  وان  »ات�س  فيرو�س  انت�سار  عند   2009 عام  العك�س  على  لكن، 
ول  لــقــاح  ل  لدينا  لي�س  بي�ساء،  �سفحة  مــن  هنا  »النــطــالق  يــجــري 
م�سنع«، كما تقول با�سكال بارولييه من موؤ�س�سة »غافي« التي ت�ستري 

النامية. للدول  اللقاحات 
 2017 عام  اأن�سئ  الذي  الوبائي«،  التاأهب  ابتكارات  »تحالف  وا�ستثمر 
مليار  ن�سف  اإيــبــول،  فيرو�س  احــتــواء  فــي  الأولـــي  الإخــفــاق  لمواجهة 
منها  ويطلب  كوفيد-19.  �سد  لقاحات  تطور  �سركات  ت�سع  في  دولر 
في المقابل اأن يجري ت�سارك التقنيات المطورة من اأجل عملية اإنتاج 

و�سخمة. �سريعة 
اإ�سافية  اإنتاج  �سال�سل  اإن�ساء  على  المختبرات  تعمد  الدعم،  هذا  ومع 

ال�سريرية. نتائج الختبارات  انتظار  دون 
في  الإنتاج  لموديرنا  ويمكن  بينها.  ما  في  تحالفات  ال�سركات  وتعقد 
الوليات المتحدة )لل�سوق الأميركي( و�سوي�سرا )لل�سوق الأوروبي(. 
اإ�ـــس كــا« الــمــنــافــ�ــســة. وتــمــلــك ال�سركتان  وتــتــعــاون �ــســانــوفــي مــع »جــي 

واأميركا. اأوروبا  العمالقتان م�سانع في 
لكن لتلقيح الكوكب كاماًل، ل بد من الأمل في اأن تثمر عدة اختبارات 

لإنتاج لقاح ولي�س واحداً.

بغد�د - �أ ف ب

طبلته  على  مزاحم  �سيد  الم�سحراتي  ي�سرب 
ماليين  ع�سرة  يقطنها  التي  بغداد  في  فجراً 
على  رم�سان  �سهر  فــي  تعي�س  والــتــي  �سخ�س، 
وقع رفع اآذان الإم�ساك من جهة، ومكّبر الدفاع 
المنازل للوقاية من  التزام  الى  المدني يدعو 

وباء كوفيد-19.
تعلن  التي  الفجر  تكبيرات  من  �ساعات  قبيل 
بـــدء الــ�ــســيــام، يعلو �ــســوت مــزاحــم مــن خــالل 
مكّبر �سوت في حي �سغير من بغداد القديمة.
عــلــى غـــرار اأبــيــه واأخـــيـــه مــن قــبــلــه، يــقــوم هــذا 
الم�سحراتي البالغ من العمر 45 عاماً باإيقاظ 
ال�سائمين لتناول وجبتهم الأخيرة قبل �سروق 
»يــا نــايــم وّحـــد الــدايــم«، كما  ال�سم�س، مــنــاديــاً 
الى  ي�سيف  ال�سنة  هــذه  لكن  �سنة،  كــل  يفعل 

دعائه »اأن يبعد عنا رم�سان فيرو�س كورونا«.
وعّدل العراقيون روتينهم الرم�ساني ليتالءم 
مــع حظر الــتــجــول الــمــفــرو�ــس فــي بــغــداد من 
وهي  فــجــراً،  الخام�سة  حتى  م�ساًء  الخام�سة 
الأوقات التي تعج فيها بغداد عادة بال�سائمين 
بــعــد الإفـــطـــار يــــــزورون مــحــال الــحــلــويــات اأو 

يقيمون ال�سلوات في الم�ساجد.
وبـــــدًل مـــن ذلـــــك، تــكــتــظ الـــحـــواجـــز الأمــنــيــة 
لي�سل  التجول،  حظر  بــدء  قبيل  بالعراقيين 
كل اإلى منزله في�سّلي ويتناول الإفطار ويخبز 

الحلويات، محجوراً.
بعد اأن ينهى مزاحم نداء ال�سحور منتهكاً فعلياً 

حظر التجول الليلي، ت�سرق ال�سم�س على ثاني 
اأكبر العوا�سم العربية من حيث عدد ال�سكان.

ومع حلول الظهر، تلهب حرارة ال�سم�س �سوارع 
المدينة، مرغمة �سرطيي المرور على البحث 
عن بقعة ظل. بعدها يرفع الموؤذن اآذان الظهر، 

داعياً النا�س اإلى ال�سالة في بيوتهم.
هنا ياأتي دور الإطفائي مو�سى البديري الذي 
ظهرها  على  بحافلة  اليوم  في  مرتين  يجول 
مكبر �سوت لح�س النا�س على التزام المنازل 

وتجنب التجمعات وغ�سل اأيديهم بانتظام.
�سفتيه،  ت�سققت  وقـــد  جــافــة،  حنجرته  تــبــدو 
ذلك  رغم  يمتنع  دينياً،  الملتزم  البديري  لكن 
بغداد  رم�سان  نهارات  المياه خالل  �سرب  عن 

ال�سديدة الحّر.
ت�ساعف  كــورونــا،  فيرو�س  انت�سار  »مــع  ويقول 
عملنا. بات لدينا المزيد من حمالت التطهير 
الر�سمية من خــالل مكبرات  ــادات  الإر�ــس وبــث 
الــ�ــســوت عــلــى �ــســيــارات الـــدفـــاع الــمــدنــي، وفــي 

مركزنا«.
على  عمله  عاماً(   22( مرت�سى  يبا�سر  ع�سرا، 
التي  الــمــرور  حركة  مخترقاً  النارية،  دراجــتــه 

عادة ما تكون كثيفة في وقت مماثل.
نقل  التو�سيل، على  ويحر�س مرت�سى، عامل 
وجبات الطعام اإلى زبائن المطعم الذي يعمل 
فيه قبل دخول حظر التجول حيز التنفيذ عند 

ال�ساعة الخام�سة م�ساء.
واأغلقت ال�سلطات المطاعم منذ نحو �سهرين 
ب�سكل كامل، لكنها خفف الإجراءات موؤخراً مع 

ال�سماح لها با�ستقبال الطلبات المنزلية فقط.
طلبات  �ست  مــن  اأكــثــر  ي�سّلم  ل  مرت�سى  لكن 
اأقــل من ربــع ما كــان ي�سلمه  يومياً، وهــو عــدد 

خالل �سهر رم�سان في العام الما�سي.
وبــاء  تـــوؤدي �سدمتا  اأن  الــدولــي  البنك  وتــوقــع 
ت�ساعف  اإلى  النفط  اأ�سعار  وانهيار  كوفيد-19 
معدل الفقر الحالي في العراق لي�سل اإلى 40 

في المئة.
مـــع الــــغــــروب، تــمــتــد الـــظـــالل فـــي بـــغـــداد اإلـــى 
مــرقــد وحــ�ــســرة عبد الــقــادر الــجــيــالنــي، اأبــرز 

ال�سخ�سيات ال�سوفية والفقهاء الحنبليين.
يلماز  ال�سيخ  يــرى  حياته،  في  الأولـــى  وللمرة 
ال�سريح  الــعــمــر 70 عــامــاً  الــبــالــغ مــن  يــو�ــســف 

والم�سجد الملحق فارغين.
يومنا  وحتى  ال�سبعينات  »منذ  يو�سف  ويقول 
القادر  ال�سيخ عبد  باب مرقد  اأبــداً  اأر  هــذا، لم 

مغلقاً. عندما فعلت ذلك بكيت«.
ويتردد مجدداً �سوت الآذان مع الغ�سق ل�سالة 
الم�سلمين،  لدى  الع�ساء  قبل  الرابعة  المغرب 
اإلـــى الإفــطــار والــ�ــســالة في  بــالــدعــوة  متبوعاً 
لاللتزام  اليوم  العراقيون  وي�سطر  المنزل. 
بـــاإفـــطـــار مــتــوا�ــســع فـــي الـــبـــيـــوت، ويــتــذكــرون 
تــجــمــعــات الـــ�ـــســـنـــوات الــ�ــســابــقــة مـــع الأقــــــارب 

والأ�سدقاء والجيران.
بزينة  الم�ساءة  ال�سوارع  في  التنزه  فبدًل من 
المحيب�س  بــلــعــبــة  الــتــ�ــســلــيــة  اأو  الــ�ــســوم  �ــســهــر 
ال�سهيرة في البالد، يق�سون ليلهم بلعب الورق 

اأو م�ساهدة التلفزيون.

ملبورن - �أ ف ب

فـــي اإطـــــار مــكــافــحــة فــيــرو�ــس كـــورونـــا الــمــ�ــســتــجــد، بــا�ــســرت 
اأ�ستراليا خالل الأ�سبوع الحالي برنامجا يهدف اإلى النزول 
المياه  اأثــر له في  اأي  ال�سرف ال�سحي لتقفي  اإلــى مجاري 

المبتذلة للوقاية من بوؤرة وبائية جديدة.
وبداأت مدينة ملبورن في جنوب �سرق البالد تحليل المياه 

المبتذلة والبراز لك�سف اآثار محتملة للفيرو�س.
لت�سخي�س  هــدافــة  �سيا�سة  �ستعتمد  الــنــتــائــج،  عــلــى  وبــنــاء 
الإ�ــســابــات وتــعــقــب الأ�ــســخــا�ــس الــحــامــلــيــن لــلــفــيــرو�ــس في 
نيكول�س كرو�سبي من هيئة مياه  وياأمل  المعنية.  الأحياء 
من  التحقق  الــمــديــنــة،  فــي  الــمــيــاه  اإدارة  المكلفة  مــلــبــورن 
اأكثر  اإحــدى  فيكتوريا  �سكان  من   %  71 لنحو  عائدة  عينات 

الوليات تعدادا لل�سكان في البالد.
ويو�سح »الهدف من ذلك اأن نكون يقظين ور�سد الحالت 

غير المعلنة اأو ظهور الفيرو�س مجددا«.
وقد حللت المياه المبتذلة في باري�س وطوكيو وام�ستردام 
لكن  اأي�سا  الأميركية  وما�سات�سو�ست�س  الإ�سبانية  وفالن�سيا 

على نطاق اأ�سيق. وقد اثبتت هذه ال�سيا�سة فعاليتها.
وفي حين بداأت اأ�ستراليا رفع بع�س الإجراءات اإثر �سهرين 
ال�سلطات  تراهن  كــويــد-19،  وبــاء  انت�سار  للجم  القيود  من 
الــنــطــاق  الــ�ــســحــيــة عــلــى حــمــلــة ت�سخي�س وتــعــقــب وا�ــســعــة 

للحوؤول دون ظهور موجة اإ�سابات ثانية.
وحتى اليوم اأجري اأكثر من مليون فح�س عبر البالد التي 
المياه  تحليل  اأن  ال�سلطات  وتــرى  ن�سمة.  مليون   25 ت�سم 
المبتذلة و�سيلة غير مكلفة وفعالة في مراقبة تطور الوباء.
وينزل علماء مياه اأدلة اإلى القنوات لأخذ عينات تحلل من 

بعدما في مختبر مكلف ر�سد اأي اأثر للفيرو�س فيها.
ويو�سح كرو�سبي »نعرف اأن فيرو�س كورونا الم�ستجد يبقى 

في البراز حتى �ستة اأ�سابيع بعد ظهور اأولى الأعرا�س«.
لكنه ي�سير اإلى اأن ل خطر لالإ�سابة بالفيرو�س عبر المياه 

المعالجة لأنه يزال خالل معالجة المياه المبتذلة.
وت�ستخدم نتائج تحليل المياه المبتذلة في الأ�سا�س لر�سد 
اأمرا�س مثل �سلل الأطفال ووجود مخدرات مثل الكوكايين.
ويــوؤكــد كــرو�ــســبــي »مــقــارنــة بــالــفــحــو�ــســات الــ�ــســريــريــة هــذه 
المراقبة  مــكــان  بتاتا  تحل  ل  اأنــهــا  اإل  رخي�سة  التحاليل 
العيادية. المهم فيها اأنها ت�سمح بتوجيه المراقبة العيادية 
تحديد  يمكن  عينة،  في  الفيرو�س  ر�سد  عند  اأدق«.  ب�سكل 
الــحــي الــــذي اأخــــذت مــنــه مــن دون الــو�ــســول اإلــــى الــمــنــزل 
الــمــحــدد. واأو�ــســح وزيـــر ال�سحة غــريــغ هــانــت عبر محطة 
»ت�سانل 7«، »في حال عدم ر�سد اأي اإ�سابة في اأحد الأحياء 
لكن عثر على اأثر للفيرو�س في دفق المياه المبتذلة، ندرك 
عندها اأن علينا التركيز على هذا الحي لر�سد الأ�سخا�س« 

الم�سابين بالفيرو�س.
ــتــرالــيــا مـــن الـــــدول الـــتـــي نــجــحــت فـــي احـــتـــواء  وكـــانـــت اأ�ــس
وفـــاة فقط على  اإ�ــســابــة ومــئــة  األف  �سبعة  كــوفــيــد-19 مــع 
اأرا�سيها. وبداأت تخفيف القيود بحذر اإل اأن ال�سلطات التي 
تخ�سى من اإ�سابات جديدة و�سعت خطة على ثالث مراحل 
تمتد على اأ�سهر عدة. ويخ�سى علماء القت�ساد من العواقب 
الكارثية المحتملة لمرحلة عزل ثانية. ومنذ نهاية اآذار مع 
اأكثر من مليون �سخ�س  الإجـــراءات، فقد  بدء تطبيق هذه 
عملهم فيما تقدر الكلفة على اقت�ساد البالد باأربعة مليارات 

دولر اأ�سترالي )2،40 مليار يورو( اأ�سبوعيا.

تعقب كورونا يف جماري 
�ل�صرف �ل�صحي

فنزويال - �أ ف ب

رينالدو...  عاتق  على  اليوم  الحطب  جمع  مهمة  تقوم 
فاأمام النق�س في غاز المنازل وانقطاع التيار الكهربائي 
الــلــذيــن تــفــاقــمــا مــع جــائــحــة كــوفــيــد-19 فــي فــنــزويــال، 
يــحــ�ــســر هـــذا الـــرجـــل الــطــعــام عــلــى نـــار مــوقــد يغذيها 

الك�سافة. اكت�سبها في  بالأخ�ساب ويعتمد على »حيل« 
فنزويال  غرب  كري�ستوبال  �سان  في  المقيم  الرجل  هذا 
معتاد على م�سكالت المياه والكهرباء والغاز المنزلي... 
الــذي  ال�سامل  �سبه  والحجر  كــوفــيــد-19  وبــاء  مــع  لكن 
اأعــلــنــه الــرئــيــ�ــس ال�ـــســـتـــراكـــي نــيــكــول�ــس مــــــادورو منذ 
والدته  وفق  كلها«  ال�سعد  على  الو�سع  »تفاقم  �سهرين، 

مورايما البالغة 60 عاما.
ومن غير النادر اأن تنقطع الكهرباء لأكثر من 12 �ساعة 
كولومبيا.  مــع  الــحــدود  عند  تات�سيرا  وليــة  فــي  يوميا 
في  اقت�سادية  اأزمــة  اأ�ــســواأ  ت�ساف  النق�س  حــالت  واإلــى 
هائلة  ت�سخم  م�ستويات  مع  المعا�سر،  فنزويال  تاريخ 
متدنية  رواتــب  ومعدلت  الما�سي  العام   %  9000 فاقت 

للبقاء. تكفي  بالكاد 
وفي ظل هذا الو�سع المتردي، وجد رينالدو )41 عاما( 
انــخــراطــه في  تعلمها خــالل  الــتــي  »الــحــيــل«  فــي تطبيق 
الحياة الك�سفية مالذا له. وهو يقول »هذا ما ي�سمح لنا 

بال�سمود«.
نار  على  الطبخ  على  بب�ساطة  يقوم  »الحيل«  واأولى هذه 

الموقد.
قديمين  تلوين  وعـــاءي  ريــنــالــدو  اأح�سر  الغاية  ولــهــذه 
الفتحة،  هـــذه  طــريــق  وعـــن  ثــقــبــا.  و�سطهما  فــي  وحــفــر 
في  عليها  عثر  �سغيرة  باأغ�سان  بال�ستعانة  النار  يوؤجج 
يطهو  التي  القدور  ي�سع  العلوية،  الجهة  وفي  الجوار. 

فيها ح�ساء الدجاج والأرز مع الخ�سر.
الأمن  الموظف في مجال  رينالدو  يعي�س  المنزل،  وفي 
في  ي�سارك  هــوؤلء  وجميع  ووالــديــه.  وابنيه  زوجته  مع 

تطبيق هذه الخطوات.
نالها  التي  الأو�سمة  الذي يعر�س بفخر  رينالدو  ويقول 

في الك�سافة »اإنه عمل جماعي يتيح لنا الأكل«.
ولــكــل فـــرد مــن الــعــائــلــة دوره. عــنــدمــا يــذهــب ريــنــالــدو 
من  بالماء  معدنية  اأوعية  اآخرون  يمالأ  الحطب،  لجلب 

مجرى مائي يبعد 300 متر من المنزل.
والقابع  عــامــا   80 البالغ  ريــنــالــدو  والــد  هيكتور  ويــقــول 
على كر�سي متحرك بعد بتر اإحدى �ساقيه ب�سبب مر�س 
عليه،  نقع  ما  ونــاأكــل  الحطب  نــار  على  »نطهو  ال�سكري 

اأ�سبه بمخيم« ك�سفي. المر 
اأن  اإل  تتابع عالجا.  اأن  زوجته مورايما مري�سة وعليها 
العالج  تناول  على  وهيكتور  يرغمها  الحا�سل  النق�س 
يــتــراجــع مــخــزونــهــمــا ب�سرعة  لــكــي ل  يــومــيــن  كــل  مـــرة 

كبيرة.
لم  وهــو  رهــيــب«  الحجر  »هــذا  مــورايــمــا هام�سة  وتــقــول 
اإذ مدد الرئي�س نيكول�س مادورو فترة العزل حتى  ينته 

12 حزيران على الأقل.
اإ�سابة   618 مــن  اأكــثــر  الآن  حتى  فــنــزويــال  فــي  و�سجلت 
اأرقــــــام تــطــعــن بها  بـــكـــوفـــيـــد-19 مـــع 10 وفـــيـــات. وهــــي 

المعار�سة.

»حيل« �لك�صافة �صالح فنزويليني

عامل يقوم بتجربة لقاح لكورونا )� ف ب(

م�صحر�تي في بغد�د )� ف ب(

و��صنطن - �أ ف ب

ُيجمع �صي جينبينغ و�إيمانويل ماكرون و�أنغيال ميركل 
ومنظمة �ل�صحة �لعالمية على �صرورة �أن يكون �أي لقاح 
�صد فيرو�س كورونا �لم�صتجد »منفعًة عالمية عامة«، لكن 
في و��صنطن، لدى دونالد ترمب �أولوية و�حدة هي تلقيح 
مو�طنيه قبل كل �صيء.

وخلف مبد�أ »�لمنفعة �لعالمية �لعامة«، تكمن في �لو�قع 
�إ�صكاليتان منف�صلتان، �أولهما �إ�صكالية �لملكية �لفكرية، 
و�لثانية �إ�صكالية توزيع �لجرعات �لأولى. وقد يكون حّل 
�لإ�صكالية �لأولى �أكثر �صهولًة من �لثانية.

تطالب �إفريقيا من جهتها بلقاح غير خا�صع لقيود �لملكية 
�لفكرية، كما �أعلن رئي�س جنوب �إفريقيا �صيريل ر�مافو�صا. 
لكن تحقيق ذلك يبدو غير مرجح، �إذ �صتكون �لمختبر�ت 
ر�غبة با�صترد�د �لمليار�ت �لتي ��صتثمرتها، ويمكن لها 
�لعتماد في هذ� �لإطار على دعم �لوليات �لمتحدة، 
�لمعادية لأي مر�جعة لحقوق �لملكية �لفكرية �لدولية، 
كما �أكدت هذ� �لأ�صبوع ردً� على منظمة �ل�صحة �لعالمية.
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الأمكنة  بع�ض  خ�ض  ق��د  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اإن 
�سبحانه  خ�ض  كما  فيها  وال��ث��واب  الأج���ر  ب��زي��ادة 
الأزم��ن��ة  تلك  وم��ن  بذلك  الأزم��ن��ة  بع�ض  وتعالى 
���س��ه��ر رم�������س���ان ال�����ذي ان�����زل ف��ي��ه ال����ق����راآن ه��دى 
للنا�ض وبينات من الهدى والفرقان، فهذا ال�سهر 
القراآن فيه  الذي اكرم اهلل عز وجل عباده بنزول 
للنا�ض  الأول: هدى  بو�سفين  الُمْنزل  هذا  و�سف 
ع��ل��ى اخ���ت���اف اأج��ن��ا���س��ه��م ول��غ��ات��ه��م واإع�����س��اره��م 
والفرقان  الهدى  من  بينات  الثاني:  واأم�سارهم. 
هي المعجزات التي ل ي�ستطيع احد اإنكارها والتي 
فارقة  بالتالي  هي  والتي  الأنبياء  هدى  مع  تتفق 
بين الحق والباطل والإيمان والكفر والخير وال�سر 
ق���ال اهلل ت��ع��ال��ى: )ان���ا ان��زل��ن��اه ف��ي ليلة م��ب��ارك��ة( 
ان��زل��ن��اه ف��ي ليلة  ال��دخ��ان )3(، وق���ال تعالى )ان���ا 
الأواخر  الع�سر  في  الآن  ونحن  القدر)1(،  القدر( 
اذا  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  من رم�سان فكان 
دخل الع�سر �سد مئزره واأقام ليله واأيقظ اأهله، هذا 
لفظ البخاري واما م�سلم )اأحيا الليل واأيقظ اأهله 
النبي �سلى  كان  اإعمال  المئزر(وهناك  و�سد  وجد 
على  الأواخ����ر  الع�سر  بها  يخ�ض  و�سلم  عليه  اهلل 

غيرها من اأيام �سهر رم�سان من اأهمها:
1-اإح���ي���اء ال��ل��ي��ل: اإم���ا ي��ك��ون اإح���ي���اء ال��ل��ي��ل ك��ل��ه اأو 

يحتمل انه كان يحيي غالبه.
اهله  ين�سى  ل  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  2-ان 
وعائلته من قيام الع�سر الواخر وانه كان يوقظهم 
�سفيان  ق���ال  ال��ل��ي��ال��ي.  م��ن  غ��ي��ره��م  دون  لل�ساة 
اذا دخ��ل الع�سُر الأواخ����ر ان  اإل���ّي  اأَح����ُبّ  ال��ث��وري: 
وولده  اهله  وُينِه�ُض  فيه  ويجتهد  بالليل  يتهّجد 
عليه  النبي  ذلك وقد �سح عن  ان طاقوا  لل�ساة 
ال�ساة وال�سام انه كان يطرق باب فاطمة وعليا 
ليا فيقول لهما األ تقومان فت�سليان وهذا يجب 
ان ينطبق علينا الآن في ان يوقظ احد الزوجين 

الآخر لقيام الليل حيث ورد الترغيب في ذلك مع 
ن�سح الماء في وجهه وورد في الموطاأ اإن عمر بن 
الخطاب كان ي�سلي من الليل ما �ساء اهلل اأن ي�سلي 
حتى اذا كان ن�سف الليل اأيقظ اأهله لل�ساة يقول 
)واأم��ر  تعالى  قوله  ويتلو  ال�ساة  ال�ساة  لهم: 

اهلك بال�ساة وا�سطبر عليها( طه )132(.
وال�سحيح  المئزر:  ي�سد  ك��ان  النبي  ان  3-ومنها 
في ذلك اعتزاله لزينة الحياة الدنيا وفيه اعتزال 
المتقدمون  والأئمة  ال�سلف  ف�ّسره  وبذلك  الن�ساء 

منهم �سفيان الثوري.
البخاري عن  ال�سحور روى  اإلى  الفطور  4-تاأخير 
اأبي �سعيد الخدري عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
قال: ل توا�سلوا فاأيكم اأراد اأن يو�سل فليو�سل اإلى 
ال�سحر قالوا: فانك توا�سل يا ر�سول اهلل قال: اإني 
ل�ست كهيئتكم اإني اأبيت لي مطعم يطعمني و�ساق 

ي�سقيني.
وال�سام  ال�ساة  عليه  فانه  العتكاف:  5-ومنها 
العام  اأيام فلما كان  يعتكف في كل رم�سان ع�سرة 

الع�سرين  اعتكف ع�سرين وهذه  فيه  الذي مر�ض 
منها ليلة القدر التي هي خير من األف �سهر ُيقال 
اإي له �ساأن ومنزلة ومرتبة تختلف  فان له قدر 
هنا  وم��ن  القدر  ليلة  هي  وكذلك  غيرها  عن  بها 
الأواخ���ر  الع�سر  ف��ي  اإخفائها  ف��ي  الحكمة  ���س��ارت 
طلبها  ف��ي  العبد  يجتهد  حتى  رم�سان  �سهر  م��ن 
في هذه الليالي المتبقية من هذا ال�سهر المبارك.
انك  )اللهم  لعائ�سة:  النبي  قول  من  فيها  اأكثروا 

عفو تحب العفو فاأعفو عني(.

اأ.د. زياد العبادي 
ن���ي���ة د ر لأ ا م���ع���ة  ل���ج���ا ا ي���ن  ل���د ا ل  ����س���و اأ ق�������س���م  ئ���ي�������ض  ر  

اهلل  و�سفها  ليلة  الأم���ة،  ه��ذه  على  �سبحانه  ب��ه  اأن��ع��م  مما  .اإن 
تعالى باأنها مباركة، لكثرة خيرها وبركتها وف�سلها. اإنها ليلة 
ال��ق��راآن،  اأن��زل  ففيها  ال�سرف،  عظيمة  ال��ق��در،  عظيمة  ال��ق��در، 
اأَْنَزْلَناُه ِفي َلْيلَِة اْلَقْدِر َوَما اأَْدَراَك َما َلْيلَُة  ا  قال اهلل تعالى: )اإَِنّ
اهلل  ق��ال  رم�����س��ان،  �سهر  بها  واخت�ض   ،)2 )ال��ق��در:1،  اْل���َق���ْدِر( 
من  البقرة:  اْل��ُق��ْراآُن(  ِفيِه  اأُْن���ِزَل  ��ِذي  اَلّ اَن  َرَم�سَ )�َسْهُر  تعالى: 

الآية185
والآج���ال،  الأرزاق  فيها  يقّدر  تعالى  اهلل  اأن  ت�سميتها،  و�سبب 
وحوادث العالم كلها، فُيكتب فيها الأحياء والأموات، والناجون 
اهلل  اأراده  ما  وكل  والحاج..  والأ�سقياء،  وال�سعداء  والهالكون، 
لتتمثله،  المائكة  اإل��ى  ذلك  يدفع  ثم  ال�سنة،  تلك  في  تعالى 
َح��ِك��ي��ٍم( )ال��دخ��ان:4( وهو  اأَْم���ٍر  ُك��ُلّ  ُي��ْف��َرُق  ق��ال تعالى: )ِفيَها 

التقدير ال�سنوي.
)َوَما  �سبحانه:  فقال  عظمتها،  واأظهر  ب�ساأنها،  اهلل  اأ�ساد  وقد 
اأَْدَراَك َما َلْيلَُة اْلَقْدِر َلْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن اأَْلِف �َسْهٍر( القدر:2، 
3، فمن ُتقِبّل منها فيها، �سارت عبادته تلك تف�سل عبادة األف 

�سهر، وذلك ثاثة وثمانون عاماً واأربعة اأ�سهر.
وج���اء ف��ي ح��دي��ث اأب���ي ه��ري��رة م��رف��وع��ا: »م��ن ق��ام ليلة القدر 

اإيماناً واحت�ساباً ُغِفر له ما تقدم من ذنبه« متفق عليه.
واأم����ا وق��ت��ه��ا وت��ح��دي��ده��ا ف��ي رم�����س��ان، ف��ق��د ج���اء ع��ن النبي 
وليلة ثاث  اإح��دى وع�سرين،  ليلة  اأنها  و�سلم  �سلى اهلل عليه 
وع�سرين، وخم�ض وع�سرين، و�سبع وع�سرين، وت�سع وع�سرين، 
هذا  »ك��اأن  اهلل:  رحمه  ال�سافعي  ق��ال  رم�سان.  في  ليلة  واآخ��ر 
يجيب  كان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن  اأعلم،  واهلل  عندي 
ك��ذا؟  ليلة  ف��ي  اأنلتم�سها  ل��ه:  ُي��ق��ال  ع��ن��ه،  ُي�����س��األ  م��ا  على نحو 

فيقول: التم�سوها في ليلة كذا«.
اأوت��ار  في  فليتحرها  تكا�سل،  اأو  عجز  اأو  الإن�سان  �َسُعَف  ومتى 

وت�سع  وع�سرين،  و�سبع  وع�سرين  خم�ض  ليلة  البواقي،  ال�سبع 
عنهما  اهلل  ر�سي  عمر  بن  اهلل  عبد  حديث  في  كما  وع�سرين، 
الع�سر  ف��ي  »التم�سوها  ق��ال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأن 
ال�سبع  على  ُيغلَبّن  فا  عجز،  اأو  اأحدكم  �َسُعف  ف��اإن  الأواخ���ر، 
فمرًة  تنتقل،  القدر  ليلة  اأن  وال�سحيح  عليه.  متفق  البواقي« 
تكون ليلة اإحدى وع�سرين، ومرة تكون ثاث وع�سرين، ومرة 
تكون خم�ض وع�سرين، ومرة تكون �سبعا وع�سرين، ومرة تكون 
اأخفى  وق��د  معلومة،  ل  مجهولة  بهذا  فهي  وع�سرين،  ت�سعا 
الليلة،  ه��ذه  على  ال��ع��ب��اد  يتكل  لئا  وق��ت��ه��ا،  الحكيم  ال�����س��ارع 
وَيَدعوا العمل والعبادة في �سائر ليالي �سهر رم�سان، وبذلك 

يح�سل الجتهاد في ليالي ال�سهر، حتى يدركها الإن�سان.
من  فلي�ض  ���س��م��اع��ه،  ول  ���س��يء  روؤي����ة  لح�سولها  ي�سترط  ول 
الازم اأّن من ُوّفق لها ل يح�سل له الأجر حتى يرى كل �سيء 
�ساجداً، اأو يرى نوراً، اأو ي�سمع �ساماً، اأو هاتفاً من المائكة، 
ولي�ض ب�سحيح اأن ليلة القدر ل ينالها اإل من راأى الخوارق بل 

ف�سل اهلل وا�سع.
ومن العامات التي ُتعرف بها ليلة القدر، ما جاء في حديث 
اأبي بن كعب ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 
رواه  لها«  �سعاع  ل  بي�ساء  يومها  �سبيحة  في  ال�سم�ض  »تطلع 

م�سلم.
وهناك عامات ل اأ�سل لها، كالأ�سجار ت�سجد على الأر�ض ثم 
القدر  ليلة  في  ت�سبح  المالحة  المياه  واأن  مكانها،  اإل��ى  تعود 
حلوة، واأن الكاب ل تنبح فيها، واأن الأنوار تكون في كل مكان.

اأن ي�سغل عامة وقته بالدعاء وال�ساة، قال  وينبغي لاإن�سان 
كاجتهاده  نهارها،  ف��ي  اجتهاده  يكون  اأن  ا�ستحب  ال�سافعي: 
اإلي  اأحب  الليلة  في  »الدعاء  الثوري:  �سفيان  وقال  ليلها.  في 
ومعروفاً  كان م�سهوراً  القدر،  ليلة  فالدعاء في  ال�ساة«،  من 
ال��واردة  الدعاء  جوامع  تخّير  على  فلنحر�ض  ال�سحابة،  عند 
النبي �سلى اهلل عليه  العزيز، والتي كان يدعو بها  الكتاب  في 
و�سلم، اأو اأر�سد اإليها، ولنعلم جميعاً اأنه لي�ض لليلة القدر دعاء 

مخ�سو�ض ل ُيدعى اإل به، بل يدعو الم�سلم بما ينا�سب حاله، 
ومن اأح�سن ما يدعو به الإن�سان، ما اأخرجه الن�سائي في عمل 
اأي  اليوم والليلة عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »لو علمُت 
العفو  اهلل  اأ���س��األ  اأن  فيها  دعائي  اأكثر  لكان  ال��ق��در،  ليلة  ليلٍة 

والعافية« الخبر.
اأيها الإن�سان بن�سيبك  فهذه ليلة ل ت�سبه ليالي الدهر، فخذ 
وجاِف  الَو�َسن،  وطيب  النوم  لذة  واهجر  الَح�َسن،  خيرها  من 
تحرم.  ل  كي  اأهلها  من  فكن  الَح�َسن.  م�سجعك  عن  جنبيك 

وفقنا اهلل لح�سن قيامها، وال�سداد فيها.
حدث في التا�سع والع�سرين من رم�سان

- ُفر�ست زكاة الفطر، وفر�ست الزكاة ذات الأن�سبة، و�ُسرعت 
�ساة العيد، وكان الأمر بالجهاد.

48ه�–عقبة بن نافع ياأمر ببناِء مدينة القيروان لتكون ح�سًنا 
منيًعا للم�سلمين �سد اعتداءات الروم.

384ه�–قوات دولة الأندل�ض الأموية ت�ّسن هجوماً على طنجة 
الحكم  الأم�����وي  الخليفة  م��ن  م��ح��اول��ة  ف��ي  ال��م��غ��رب،  ���س��م��ال 
على  المطّلة  المغربية  بالقواعد  لاحتفاظ  باهلل  الم�ستن�سر 
الفاطميين  خطر  لإبعاد  وذلك  وطنجة،  �سبتة  مثل  الم�سيق، 

عن دولة الأندل�ض الأموية.
مدينة  ي��دخ��ل  اهلل  ب��اأم��ر  ال��ح��اك��م  الفاطمي  386ه�–الخليفة 
القاهرة في موكب حافل وبين يديه الأعام والبنود والع�ساكر 

ونودي في البلد با�ستحال دم من خالف بيعته.
جنوب  ال�سفر(  )م��رج  ال��خ��زن��دار  وادي  معركة  699ه�–وقوع 
النا�سر  ب��ق��ي��ادة  الم�سلمون  فيها  ان��ه��زم  وال��ت��ي  دم�����س��ق،  ���س��رق 

محمد بن قاوون على يد التتر.
719ه�–الق�ساة وكبار الفقهاء يجتمعون في دم�سق عند والي 
ال�سام )نائب ال�سلطنة المملوكية( حيث قرئ عليهم كتاب من 
ال�سيخ ابن  النا�سر محمد بن قاوون يت�سمن منع  ال�سلطان 
تيمية من الإفتاء في م�سائل الطاق. واتخذ المجل�ض قراًرا 

بالتاأكيد على ذلك.

ليلة القدر 
وقد أخفى 
الشارع 
الحكيم وقتها

ُت�ستَرط لوجوب اأداء زكاة الفطر عّدة �سروٍط،:
-عّز  اهلل  اإل��ى  الم�سلم  بها  يتقّرب  وطاعٌة  ُقربٌة  الفطر  فزكاة  الإ���س��ام   -

وجّل-، وهي تطهيٌر لل�سائم.
على  ق���ادراً  الم�سلم  يكون  اأن  ُب��ّد  ل  الفطر  زك��اة  اإخ���راج  ال��م��ق��درة على   -
اإن كان غير ق��ادٍر، وقد اختلف الفقهاء في  اإخ��راج زكاة الفطر، ول تجب 
حّد القدرة والي�سار، وا�ستراط ملك الِنّ�ساب كما في زكاة الأموال، وبيان 
وال�سافعّية،  المالكّية،  ذهب  الأول:  القول  الآت��ي:  النحو  على  اختافهم 
وع��دم  الفطر،  زك��اة  لأداء  والي�سار  الِغنى  ا���س��ت��راط  ع��دم  اإل��ى  والحنابلة 
ل عن  ا�ستراط ملك الِنّ�ساب اأي�ساً، واإّنما تجب زكاة الفطر على من َف�سُ
ُقوته*، وُقوت من تلزمه نفقته وحوائجه ال�سرورّية في يوم العيد وليلته، 
فمن َملك فا�سًا عّما يحتاجه لنف�سه، ولمن تلزمه موؤونته من م�سكٍن، 
وثياٍب، وغيرها من الحاجات الأ�سلّية، فقد َوَجبت عليه زكاة الِفطر، وقال 
ْين، مع رجاء الوفاء، َوَجبت  المالكّية اإّنه اإن كان قادراً على زكاة الفطر بالَدّ
عليه؛ لأّنه قادٌر ُحكماً، وا�ستدّلوا على ذلك باأّن الغنّي هو َمن لديه ُقوت 
يومه، فاإن زاد َوَجبت عليه زكاة الفطر، حيث قال النبّي -�سّلى اهلل عليه 
و�سّلم-: )من �ساأل �سيًئا وعنده ما ُيغنيه، فاإنما ي�ستكثُر من جمِر جهَنَّم، 

يه(. يه و ُيع�ِسّ قالوا: و ما ُيغنيه؟ قال: قدُر ما ُيغِدّ
ال��ذي تجب  الِنّ�ساب  ا���س��ت��راط ملك  اإل��ى  الحنفّية  ذه��ب  ال��ث��ان��ي:  ال��ق��ول 
فيه الزكاة في اأّي ماٍل من الأموال؛ �سواًء كان من الذهب، اأو الف�سة، اأو 
الأنعام، اأو عرو�ض التجارة؛ فمن كان مالكاً للِنّ�ساب فا�سًا عن الحوائج 
النبّي  قاله  بما  ذلك  على  وا�ستدّلوا  الِفْطر،  زك��اة  عليه  َوَجبت  الأ�سلّية، 

دقِة ما كاَن َعن َظْهِر غًنى(. -�سّلى اهلل عليه و�سّلم-: )خيُر ال�َسّ
زكاة  عليه  َوَج��ب��ت  الِنّ�ساب  ملك  وم��ن  الِنّ�ساب،  يملك  من  الغنّي  ف��اإّن   -
الِفطر كما  زك��اة  الأم��وال؛ فالِنّ�ساب �سرٌط في  زك��اة  على  الفطر؛ قيا�ساً 
في زكاة الأم��وال. دخول الوقت ُي�ستَرط اإخراج زكاة الفطر بدخول وقت 
الوقت الذي يكون  العيد، فهو  ال�سم�ض من ليلة  وجوبها؛ ويكون بغروب 
)اأَنّ  و�سّلم-:  عليه  اهلل  -�سّلى  النبّي  قال  حيث  رم�سان،  من  الِفطر  فيه 
ُكِلّ  اَن علَى  َزَكاَة الِفْطِر ِمن َرَم�سَ ُ عليه َو�َسلََّم َفَر�َض  لَّى اهلَلّ َر�سوَل اهلِل �سَ

ِغيٍر، اأَْو َكِبيٍر(. ْو َرُجٍل، اأَِو اْمَراأٍَة، �سَ ، اأَْو َعْبٍد، اأَ َنْف�ٍض ِمَن الُم�ْسِلِميَن ُحٍرّ
- نّية زكاة الفطر ا�ستراط النّية ُتَعّد زكاة الفطر عبادة ل ت�سّح اإّل بالنّية، 
وهي �سرٌط من �سروط اأدائها؛ وذلك لقول النبّي -�سّلى اهلل عليه و�سّلم-: 
ّياِت(، ولأّنها عبادٌة؛ اإّما اأن تكون فر�ساً، اأو نفًا، فهي  )اإَنّما الأْعماُل بالِنّ

ُمفتِقرٌة اإلى النّية، كال�ساة.

�ضروط زكاة الفطر

د.كلثوم الغنانيم

مشرفة وزارة التربية والتعليم

د.كلثوم من�ضور محمود الغنانيم
دكتوراة نظم معلومات اإدارية
م�ضرفة تربوية / وزارة التربية 
والتعليم

اأ�ضتاذ م�ضاعد في ق�ضم نظم المعلومات 
الإدارية / جامعة الزرقاء الأهلية 
�ضابقا

محا�ضر في ق�ضم الم�ضارف الإ�ضالمية / 
جامعة العلوم الإ�ضالمية العالمية �ضابقا

محا�ضر في ق�ضم ال�ضبكات والعلوم 
المالية والم�ضرفية / جامعة فيالدلفيا 
�ضابقا

محا�ضر في ق�ضم علم الحا�ضوب / جامعة 
جر�ش الأهلية �ضابقا

حوارًا   $ اأجرت  وقد 
الغنانيم من�ضور  د.كلثوم  مع 

اإلى  الأطــفــال  نوجه  اأن  لنا  كيف  �ــش1- 
الت�ضلية وا�ضتثمار وقتهم في عطلة العيد 
في ظل ما ن�ضهده من حظر ب�ضبب الظروف 

الراهنة ؟
كورونا«  »جائحة  ال�سعبة  الظروف  هذه  ظل  في 
نحن  كما  بالعيد  الحتفال  ن�ستطيع  ل  والحظر 
والأ���س��دق��اء  الأق������ارب  بتهنئة  وذل����ك  م��ت��ع��ودون 
بالعيد والنتقال من مكان اإلى اآخر والذهاب اإلى 

الحدائق واأماكن اللعب في المولت.
ل��ذل��ك ن��وج��ه اأط��ف��ال��ن��ا ب��ط��ري��ق��ة اأخ����رى بالعيد 

واإ����س���ف���اء ج���و م���ن ال���م���رح ف���ي اأي������ام ال��ع��ي��د من 
الأب  م��ع  المنزل  ف��ي  العيد  اإق��ام��ة �ساة  خ��ال 
التوا�سل مع  ثم  وم��ن  والأخ���وات  والأخ���وة  والأم 
التوا�سل  و�سائل  خال  من  والأق��ارب  الأ�سدقاء 
اأي�سا  الريا�سة  وممار�سة  المختلفة  الجتماعي 
باللعب  وق��ت��ه��م  ا�ستثمار  وم��ح��اول��ة  ال��م��ن��زل  ف��ي 
اإل���ى الحركة  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ذاك��رة  ب��األ��ع��اب تن�سط 
داخ������ل ال���م���ن���زل وال����س���ت���ف���ادة م����ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

المختلفة التي توجد على الإنترنت
تعلم  كيفية  ل��األ��غ��از،  ب��رام��ج  ري��ا���س��ي��ة،  ب��رام��ج 

اللغات المختلفة

�ش٢- ما اأهمية ا�ضتخدام و�ضائل التوا�ضل 
الفطر  بعيد  التهنئة  لتقديم  الجتماعي 

ال�ضعيد في ظل جائحة كورونا؟
ال��ع��ال��م الف��ت��را���س��ي ل��م ي��ع��د اف��ت��را���س��ي��ا خال�سا 
ول����م ي���ن���اأ ب��ن��ف�����س��ه ب��ع��ي��دا ع���ن ال���ع���ال���م ال��واق��ع��ي 
واأ���س��ب��ح��ت م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ب��واب��ة 
التوا�سل  و�سائل  اأن  وناحظ  للم�ستقبل،  كبيرة 
من�سات  هي  الأ�سا�سي  مفهومها  في  الجتماعي 
ع���ل���ى الإن����ت����رن����ت وال����ه����ات����ف ال���م���ح���م���ول ت��ت��ي��ح 
ينتجها  محتويات  عبر  الت��ج��اه  ثنائي  للتفاعل 
من  عليها  التعليق  ويتم  اأنف�سهم  الم�ستخدمون 

قبل �سخ�ض او عدة اأ�سخا�ض.
ه���ن���ال���ك اأه����م����ي����ة ك���ب���ي���رة ل���و����س���ائ���ل ال���ت���وا����س���ل 
الجتماعي لتقديم التهنئة بعيد الفطر ال�سعيد 
الأ�سدقاء  يتبادل  حيث  ك��ورون��ا  جائحة  ظل  في 
التهاني والتبريكات �سواء كانت ن�سو�ض اآو �سور 
اأو فيديو اآو عبارة عن مكالمة �سوت و�سورة عبر 

البرمجيات المختلفة.

واحة العلماء

اعداد: د.عقاب املنا�ضري

ِ َزَك��اَة  ¶  َع��ن اْب��ِن ُع��َم��َر ر�سي اهلل عنهما َق���اَل: »َف��َر���َض َر���ُس��وُل اهلَلّ
اًعا ِمْن �َسِعيٍر َعلَى اْلَعْبِد  اَن �َساًعا ِمْن َتْمٍر، اأَْو �سَ اْلِفْطِر ِمْن َرَم�سَ
ِغيِر َواْلَكِبيِر ِمَن اْلُم�ْسِلِميَن«. َرَواُه  َكِر َواْلأُْنَثى، َوال�َسّ ، َوالَذّ َواْلُحِرّ

اْلَجَماَعُة.
ْو  ¶ اًعا ِمْن َطَعاٍم، اأَ ا ُنْخِرُج َزَكاَة اْلِفْطِر �سَ  َوَعْن اأَِبي �َسِعيٍد َقاَل: »ُكَنّ

اًعا  اأَْو �سَ اأَِقٍط،  اًعا ِمْن  اأَْو �سَ اأَْو �َساًعا ِمْن َتْمٍر،  �َساًعا ِمْن �َسِعيٍر، 
ِمْن َزِبيٍب«. اأَْخَرَجاُه.

ِ اأََمَر ِبَزَكاِة اْلِفْطِر  ¶  َوَعن اْبِن ُعَمَر ر�سي اهلل عنهما: اأََنّ َر�ُسوَل اهلَلّ
اْبَن  اإَلّ  اْلَجَماَعُة  َرَواُه  َاِة.  ال�َسّ اإَلى  الَنّا�ِض  ُخ��ُروِج  َقْبَل  َدّى  ُت��وؤَ اأَْن 

َماَجْه.

اأحاديث نبوية - �ضدقة الفطر -
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»الكراتيه« يوا�ضل تدريباته دون انقطاع
المصري إبراهيم: تأجيل البطوالت فرصة 

إلعادة تجهيز المنتخبات

عمان - نزار عرار

للكراتيه  الوطنية  للمنتخبات  الفني  المدير  اعتبر 
الم�سري محمد اإبراهيم تاأجيل بطولت 2020 ب�سبب 
ترتيب  لإعـــادة  جيدة  فر�سة  كــورونــا  جائحة  انت�سار 
الأوراق وتنظيم العمل وتجهيز المنتخبات الوطنية 
القادمة  ال�ستحقاقات  ا�ــســتــعــداداً  منا�سبة  بــ�ــســورة 

واأهمها التاأهل اإلى اأولمبياد طوكيو 2021.
فترة  بــاأن   $ لـــ  فــي حديثه  الفني  المدير  واأ�ــســار 
الالعبين،  اأداء  على  �سلباً  البداية  في  اأثــرت  الحظر 
الريا�سية عمل  الأن�سطة  فترة حظر  بعد طول  لكن 
الــجــهــاز الــفــنــي عــلــى و�ــســع بــرنــامــج تــدريــبــي يومي 
لــجــمــيــع الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة مـــن خــــالل اإر�ـــســـال 
في  لتطبيقها  لالعبين  منزلية  لتمارين  فيديوهات 
و�سعوبة  الحظر  ا�ستمرار  نتيجة  واأ�ــســاف:  البيت. 
في  زووم  تقنية  تطبيق  قــررنــا  حالياً  الن�ساط  عــودة 
التوا�سل مع لعبي المنتخبات الوطنية، حيث جرى 
تق�سيم التدريبات اإلى ق�سمين؛ الأول: تدريب واحد 
يومياً لمنتخبي ال�سباب والنا�سئين وكذلك لمنتخب 
لمنتخبي  تــدريــبــيــن  الــثــانــي؛  والــقــ�ــســم  �ــســنــة،   21 ت 

الــرجــال والــ�ــســيــدات واحـــد قبل الفــطــار وهــو بدني 
البدنية  اللياقة  مــدرب  زعتر  عمر  المدرب  باإ�سراف 
في مركز الإعداد الأولمبي واآخر بعد الإفطار يكون 

في مهارات الكراتيه.
اإلـــى الــتــدريــبــات �سريعاً، لأن  واأو�ــســح: نــاأمــل الــعــودة 
التدريب عبر اأون لين لن يكون بفعالية التدريبات 

المبا�سرة.
ويــ�ــســم الــجــهــاز الــفــنــي اإلــــى جــانــب الــمــديــر الفني 
المدرب العام محمد فتيان والمدرب الم�ساعد احمد 

ابراهيم.
من جهة اأخرى اختتمت اأم�س فعاليات دورة المدربين 
العربية للقتال التي نظمها التحاد العربي بم�ساركة 

اأردنية عبر تقنية زووم )عن بعد(.
وا�ستملت الدورة على محا�سرات في م�سابقة القتال، 
تــحــدث خــاللــهــا كــل مــن الــمــديــر الــفــنــي للمنتخب 
المهارة  حــول  النجار  عبدالفتاح  الــمــدرب  ال�سعودي 
الزهراني  علي  للمدرب  واأخـــرى  تطويرها،  وطـــرق 
للمدير  واأخـــيـــرة  الأولــمــبــي،  الــبــطــل  �سناعة  كيفية 
الفني للمنتخبات الوطنية الم�سري محمد اإبراهيم 

حول التحليل والتخطيط.

الدكتور محمد الزيود: الرحلة من منشية الغياث
إلى لندن عّلمتني أن الفرص متاحة للشباب األردني

الن�ضاأة
- ولدت في قرية غري�سا بلواء الها�سمية 
في محافظة الزرقاء، وبداأت تعليمي من 
ُتعاقب،  وقد  وُتتابع  وُتر�ِسُد  ه  توِجّ اأ�سرة 
الإم�ساك  مراحل  اأول  القرية  ومدر�سة 
بــالــقــلــم ونـــطـــق الأحــــــــرف الــ�ــســحــيــحــة 
بكِلّ  �سفية،  غــرف  ثــالث  كانت  الأولـــى، 
را�ـــســـة لها  غــرفــة ثــالثــة �ــســفــوف، والـــِدّ
ـــرابـــط بين  طــعــم خـــا�ـــس مـــن حــيــث الـــَتّ

لبة الذين لم يتجاوزوا 40 طالًبا. الَطّ
وم  ول زلت اأذكر ا�ستاذنا القدير فايز قُمّ
الة  وحر�سه على القيم والأخالق وال�َسّ
ي�سبب  الذي  الروحي  الجانب  وم،  وال�َسّ

لالإن�سان كثيًرا من ال�ستقرار.
الــ�ــســلــيــح ثم  اأم  مـــدر�ـــســـة  اإلـــــى  انــتــقــلــت 
المرحلة  الها�سمية؛ ل�ستكمال  لمدر�سة 
على  �سير  وكلها  والــثــانــويــة،  الإعــداديــة 
الأقــــــــدام لــمــ�ــســافــة تـــزيـــد عــلــى خــمــ�ــســة 
يمثلون  اأ�ــســدقــاء  ب�سحبة  كــيــلــومــتــرات 

داقة. لل�َسّ الحقيقي  المعنى 

اليرموك
اإلــــى جامعة  الــقــريــة  اإبــــن  اإنــتــقــال  ان   -
�سكل  الت�سعينيات،  بداية  مع  اليرموك 
نــقــلــة فــــريــــدة حـــيـــث الـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدد 
والـــ�ـــســـداقـــات، وقــــاعــــات الــمــحــا�ــســرات 
واتــ�ــســاع الأفــــق بــمــعــرفــة جــديــدة �سكلت 

اإ�سافة جديدة.
باكًرا  الو�سول  خــا�ــس،  طعم  لليرموك 
والـــتـــنـــقـــل بـــيـــن مــبــانــيــهــا الـــمـــتـــبـــاعـــدة، 
ومــــكــــتــــبــــتــــهــــا والــــــــهــــــــرولــــــــة لــــلــــحــــاق 

بــالــمــحــا�ــســرات، فــلــم يــكــن مــقــبــوًل في 
قــامــو�ــس اإبـــن الــقــريــة وتــو�ــســيــة الــوالــد 
والوالدة اأن َتحيد عن هدف اأ�سمى لك.

درا�ضة وتدري�س
- بعد الدرا�سة الجامعية الأولى، جاءت 
برامج  في  باللتحاق  الثانية،  المحطة 
تغير  المحطة  هــذه  وفــي  الماج�ستير، 
اإلــى  الــعــلــم  و�ــســكــل وطــعــم تح�سيل  نـــوع 
مــزيــد مـــن الإطــــــالق لــطــاقــات الــطــلــبــة 
بـــالـــحـــوار والـــمـــنـــاقـــ�ـــســـة، والـــعـــمـــل عــلــى 
مــ�ــســاريــع بــحــثــيــة، رافــــق هـــذه الــمــرحــلــة 

النخراط في العمل بوزارة التربية.
الغياث،  من�سية  قرية  فــي  معلماً  بـــداأت 
كيلومتر،   200 قرابة  المفرق  عن  تبعد 
ــعــبــة، وُبــنــيــة  ـــروف الــمــعــيــ�ــســيــة �ــسَّ فـــالـــُظّ
هــذه  فــي  تعلمت  مــتــوا�ــســعــة،  الــمــدر�ــســة 
ل  قيمة  بالعمل  الإخال�س  اأَنّ  المحطة 
تكون  عندما  خا�سة  قيمة،  اأُيّ  ُيدانيها 
اأمام اهلل عن مدى تمكنهم من  م�سوؤوًل 

نا�سية القراءة والكتابة.

الدكتوراة
حف للجامعة  مت لإعالن في ال�سُّ - تقَدّ
الأردنــــــيــــــة تـــطـــلـــب مــــن خــــاللــــه حــمــلــة 
بكالوريو�س؛ للعمل في برنامٍج للتربية 
اختياري  وتم  لالإيفاد،  تمهيًدا  العملية، 
من  الــدكــتــوراة  على  للح�سول  واإيــفــادي 

البريطانية. نوتنجهام  جامعة 
في  الغياث  من�سية  من  الإنتقال  ولعل 
مزيًدا  ــد  وَلّ لندن  اإلــى  ال�سحراء  عمق 

هذه  قت  فعَمّ الــذات  على  الإعتماد  من 
الــمــرحــلــة نــظــرتــي لــلــحــيــاة والــ�ــســورة 
تــكــون عــلــيــهــا كــاإنــ�ــســان  اأن  الــتــي يــجــب 
توليت  ما  اإذا  وم�سوؤول  جامعي  واأ�ستاذ 

. من�سًبا
حرية  بممار�سة  الدكتوراة  درا�سة  ــرت  اأَثّ
وبــاأن ل  الآخــر  الــراأي  التعبير، واحترام 
الــقــانــون  �ــســيــادة  تــقــدم دون  نــهــ�ــســة ول 
والِنّظام، واحترام التعددية واأَنّ الفر�س 
الـــكـــبـــيـــرة لــلــتــقــدم تــــاأتــــي بــال�ــســتــثــمــار 

بالإن�سان.
هـــــذه الـــمـــحـــطـــات �ــســقــلــت �ــســخــ�ــســيــتــي 
ومــنــحــتــنــي تـــولـــي مــــواقــــع اأكـــاديـــمـــيـــة، 
وبالتدريج اإلى عميد ل�سوؤون الطلبة في 

اأم الجامعات، »الأردنية«.

العمادة
- تــجــربــة الــعــمــل بــمــوقــع عــمــيــد �ــســوؤون 
كل  بال�َسّ �سارت  الأولى  �سنتها  الطلبة في 
الإن�سان  على  التركيز  واأهمية  الماأمول 
القانون وبث  والإنتماء و�سيادة  والوطن 
روح الإن�سانية؛ لتكون حا�سرة في عقول 
الطلبة الأردنية، وباأننا ن�سنع الفر�س.

الأحزاب
- الــعــمــل الـــحـــزبـــي �ــســعــيــف واأحـــزابـــنـــا 
لــيــ�ــس لــديــهــا بـــرامـــج، فــالــبــقــاء طــلــيــقــاً 
وروؤيتي  والبرامجية  الفكرية  بقناعاتي 
لــلــتــطــويــر والــتــحــديــث بــالعــتــمــاد على 
والخبرة  والتخ�س�سية  والمعرفة  العلم 
الـــ�ـــســـمـــان لـــلـــتـــمـــيـــز عـــلـــى الـــمـــ�ـــســـتـــوى 

والمهني. ال�سخ�سي 

ال�ضبابي العمل 
- الــعــمــل الــ�ــســبــابــي والــريــا�ــســي اأمــامــه 
فر�س  وهناك  لتحقيقه  الكثير  ال�سيء 
كــبــيــرة لإ�ــســتــثــمــار طـــاقـــات �ــســبــابــنــا من 
خطط  و�سمن  الموؤ�س�سي  العمل  خالل 
بــالإبــداع  تت�سم  بــرامــج  لت�سبح  وا�سحة 
والإبـــتـــكـــار والــتــجــديــد وتــ�ــســتــخــدم لغة 
ــــالت  الـــعـــ�ـــســـر فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــة والتــــ�ــــس
ال�سباب  تدمج  جميعها  وهذه  والرقمنة 

وتطلق طاقاتهم.

الإعالم
- اأتــــابــــع بـــقـــوة الإعـــــــالم الأردنــــــــي بــكــل 
الجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل  و�سائله 
الموؤ�س�سات  بين هذه  �سا�سعاً  واأجد فرقاً 
مــ�ــســتــوى  فــــي  الإعــــالمــــيــــة  والأدوات 
الــمــهــنــيــة والـــمـــ�ـــســـداقـــيـــة والــــدقــــة فــي 

العامة. الخدمة 
هــنــاك تــمــيــز لــالإعــالم الــر�ــســمــي مقابل 
اإعـــالم خــا�ــس وقــنــوات اإعــالمــيــة خا�سة 
الوطن  نحو  بو�سلتها  توجه  اأن  بحاجة 
والـــمـــواطـــن، واأكـــثـــر مـــا يــزعــجــنــي �ــســوء 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  اإ�ستخدام 
الــبــعــ�ــس من�سات  لـــدى  اأ�ــســبــحــت  الــتــي 

لالإ�ساءة وتقزيم العمل والنجاز.

الم�سوؤولية
حكم  فترة  وعا�سر  ن�ساأ  جيل  مــن  اأنــا   -
عــنــوانــهــا الــتــ�ــســامــح والـــعـــفـــو والــ�ــســفــح 
وتــقــبــل الآخـــر وكــظــم الــغــيــظ والإنــ�ــســان 
اأغلى ما نملك ج�سدها الراحل الح�سين 
التي  الــقــيــم  اأن  اأجـــد  لــذلــك  اهلل  رحــمــه 
بها  اأتـــاأثـــر  كــمــ�ــســوؤول  تجعلني  تــكــر�ــســت 
واأ�ـــســـعـــى لــجــعــلــهــا مــوجــهــات فـــي خــدمــة 
ــبــة واجــــدهــــا مــ�ــســتــمــرة فـــي عــهــد  الــطــل
جــاللــة الــمــلــك عـــبـــداهلل الــثــانــي والــتــي 
تــحــتــاج مــنــا فــي مــواقــع الــمــ�ــســوؤولــيــة ان 
بالإن�سان  تنه�س  بــرامــج  فــي  نج�سدها 

الأردني.

كلمة
ـــفـــاوؤل نــحــو  ـــت - لـــي نـــظـــرة غـــايـــة فـــي ال
وطـــنـــنـــا ومــ�ــســتــقــبــلــنــا، مـــحـــورهـــا نــظــام 
مـــع نف�سه  اإنــ�ــســانــي مــتــ�ــســالــح  �ــســيــا�ــســي 
الملك،  جاللة  راأ�ــســه  وعلى  �سعبه  ومــع 
الوطن  تخدم  را�سخة  موؤ�س�سات  ودولــة 
والـــمـــواطـــن بــكــل احــــتــــرام، و�ــســعــب من 
ـــ�ـــســـامـــى اأ�ـــســـحـــاب الـــهـــمـــم الــعــالــيــة  الـــَنّ
يعملون بكل عزم لبناء وطنهم، و�سركاء 
والفو�سى  البط�س والظلم  لنا فروا من 
مــمــلــكــة  الأردن  فـــاأ�ـــســـبـــح  بـــالدهـــم  فـــي 

لهم. الإن�سانية 

 قبل الإفطار

الدكتور محمد �ضايل الزيود

اإعداد: عبدالحافظ الهروط

ن�ضاأ على قيم اأ�ضرية نبيلة 
وبظروف ال�ضحراء التي عركته 
طالبًا ومعلمًا قبل اأن يلتقط 
اأنفا�ضه ليجد نف�ضه يهرول 
بين قاعات الدر�س في جامعة 
اليرموك التي �ضغفها حبًا، دون اأن 
يف�ضح اإذا ما كان وراء هذا ال�ضغف 
»ُحب ليلى«.

متفائل باأن الأردن �ضيظل مملكة 
الإن�ضانية، ودولة ت�ضع خططًا 
ت�ضتند اإلى العمل الموؤ�ض�ضي 
لإ�ضتثمار طاقات ال�ضباب، واأن 
الأردنيين )الن�ضامى( هم من 
ي�ضنعون الفر�س، هكذا يقول 
عميد �ضوؤون الطلبة بالجامعة 
الأردنية الدكتور محمد �ضايل 
الزيود.

حملة تعقيم في مدينة األمير محمد

الزرقاء - �ضاكر الخوالدة

اأمــ�ــس  لل�سباب  مــحــمــد  الأمـــيـــر  مــديــنــة  اإدارة  نــفــذت 
مالعب  مــن  الــمــديــنــة،  مــرافــق  كــافــة  لتعقيم  حملة 
ومـــدرجـــات ومــكــاتــب و�ــســاحــات عـــامـــة. ويـــاأتـــي ذلــك 

�سمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انت�سار فايرو�س 
كورونا، حفاظاً على ال�سالمة العامة لتوفير وتهيئة 
المرافق  جميع  في  العمل  داخــل  و�سليمة  اآمنة  بيئة 
التابعة للمدينة. واأقيمت الحملة بالتعاون مع بلدية 

محافظة الزرقاء و�سركة البذور للخدمات.

جانب من الحملة

المنتخبات الوطنية مع الجهاز الفني خالل تدريبات �ضابقة

اأربعة اأندية طالتها عقوبة عدم ت�ضجيل الالعبين »فيفا«

«كورونا» تعمق هشاشة منظومة االحتراف.. ومعاناة األندية تتفاقم

الم�سري  الــنــادي  تمكن  حادثتي  نــذكــر  ال�سياق،  وفــي 
قــبــل اعـــالن الحـــتـــراف فــي كـــرة الــقــدم الأردنـــيـــة من 
خطف حار�س مرمى �سباب الح�سين محمد اأبو حالوة، 
وُمهاجم البقعة وقتها موؤيد اأبو ك�سك، وتعذب الناديان 
كرة  اتحاد  اجراها  التي  والت�سالت  ا�ستعادتهما،  قبل 
مالذ  ل  ان  يكت�سف  جعله  مما  الم�سكلة،  لإنهاء  القدم 
لعبيها  على  المحافظة  من  الممتازة  الدرجة  لأندية 
من  عليها  ُيطلق  لُي�سبح  الحــتــراف،  الى  بتحولها  اإل 

الُمحترفين. اأندية  وقتها 
لم تكن تلك رغبة الأندية، فقد وجدت نف�سها مرغمة 
الــحــمــايــة المطلوبة  لــتــوفــر  الــــدرب  �ــســلــوك هـــذا  عــلــى 
»فيفا«  اأنظمة  اإلى  بال�ستناد  لعبيها  على  للمحافظة 

المعمول بها في هذا الجانب.
عليها  مقدور  الحتراف  درب  على  ال�سير  بداية  كانت 
مــوجــود وقتها،  القــتــ�ــســادي  فــالــرخــاء  الــى حــد كبير، 

في  ا�سبحت  التي  لالأندية  كبيراً  دعماً  ُيقدم  والتحاد 
ت�سنيف فيفا محترفة، ي�سل اإلى نحو )200000( دينار، 
في  الجماهيري  والزخم  �سهرية،  دفعات  على  تت�سلمه 
القادم منه في حالة  المالي  والريع  المباريات  متابعة 

ت�ساعد، والأمور في مجملها غير مقلقة لالأندية.
رئي�س  نائب  الحديد  ن�سال  المهند�س  وجــود  و�ساعد 
التــــحــــاد وقــتــهــا فـــي مــنــ�ــســب امـــيـــن عـــمـــان، النـــديـــة 
الــمــحــتــرفــة فــــي الـــحـــ�ـــســـول عـــلـــى مـــالعـــب ومـــقـــرات 
اأُخــــرى من  مــنــاطــق  وفـــي  غــمــدان  لــهــا، �سمن منطقة 
مرحلة  مــن  الأولـــى  الــبــدايــة  عليها  ف�سهل  العا�سمة، 

الحتراف.
ومــع تطبيق الحــتــراف الـــذي ُو�ــســف وقــتــهــا بــالــدواء 
على  الــخــارجــي  النق�سا�س  حـــالت  لــعــالج  المطلوب 
التغيير  ان  الواقع  اأر�س  على  اكت�سفنا  الأندية،  لعبي 
اأندية  الإيجابي ب�سكل عام على الم�ستوى الفني لفرق 

كـــرة الـــقـــدم لـــم يـــحـــدث، انــمــا مـــا حـــدث هـــو الرتـــفـــاع 
لرتباط  المنظمة  العقود  قيم  في  والهائل  الجنوني 
الالعبين مع الندية، وح�سل ذات ال�سيناريو في ابرام 
الفنية  والجــهــزة  للفرق  الفنيين  الــمــدراء  مع  العقود 
الجزيرة  مـــدرب  تكلفة  ان  نجد  بتنا  حتى  والداريــــة، 
دولر  األـــف   )20( نــحــو  بلغت  الليلي  �ــســهــاب  التون�سي 

�سهرياً.
اغلبهم  كــان  الــذيــن  المحليين  المدربين  ان  ووجــدنــا 
يــتــقــا�ــســى قــبــل تــطــبــيــق الحــــتــــراف بــ�ــســع مـــئـــات من 
الدنانير وفي اح�سن الأحوال األف دينار، ا�سبح ُيطالب 
بعدة اآلف �سهرياً عالوة على بدل مقدم العقد، وبذلك 
الحكومة، هذا غير  في  الــوزراء  رواتب  رواتبهم  تعدت 
الــطــاقــم الـــمـــرافـــق لــهــم فـــي الــجــهــاز الــمــ�ــســرف على 
مدرب  بت�سميات:  المحترفين،  لندية  الول  الفريق 
حرا�س  ومــدرب  بدنية،  لياقة  ومــدرب  وم�ساعده،  عــام، 

مدير  ي�سم  الـــذي  الداري  الــكــادر  بقية  غير  مــرمــى، 
والمن�سق  الــطــبــيــعــي،  والــمــعــالــج  والــطــبــيــب  الــنــ�ــســاط، 

الإعالمي، وم�سوؤول اللوازم!!.
واقــع  على  المنتظر  اليــجــابــي  التغيير  ان  واكت�سفنا 
الندية جراء تطبيق الحتراف ما زال دون المطلوب، 
وتبعاته  الحــتــراف  مــع  التعامل  فــي  الداري  فالفكر 
وم�ستلزماته بقي على ما هو عليه، حيث ظل العتماد 
المباريات،  ريع  وعلى  التحاد،  دعم  على  رئي�س  ب�سكل 
للنادي،  ا�ستثمارية  م�ساريع  في  التفكير  على  يقم  ولم 
تنفيذها  على  والعمل  لــه،  ثابتاً  مالياً  مـــورداً  لُت�سكل 
وقتها،  القــتــ�ــســاديــة  الــحــالــة  مــن  لــال�ــســتــفــادة  ب�سرعة 
الوطنية  والموؤ�س�سات  ال�سركات  باقبال  ت�سمح  والتي 

ورجال العمال على دعم م�ساريع الندية.
القت�سادي  الرخاء  �سم�س  واختفاء  اليــام،  مرور  ومع 
يظهر  لــالحــتــراف  ال�سلبي  الــتــاأثــيــر  بــات  الفـــق،  خلف 

عــلــى مــ�ــســيــرة النـــديـــة، ومـــع انــتــ�ــســار جــائــحــة كــورونــا 
ال�سهرين،  الدوري ما يزيد على  نتج عنها توقف  التي 
�سدمة  �ــســدة  مــن  روؤو�ــســهــا  تتح�س�س  الأنـــديـــة  اخـــذت 
والالعبون  المدربون  وطرق  المالية،  ُمعاناتها  تعمق 
ابواب اتحاد كرة القدم، حتى و�سلوا الى ابواب »فيفا« 
المالية  بحقوقهم  ُمطالبين  النــديــة،  على  لل�سكوى 

ادعاءاتهم!!. بح�سب 
ول يبدو ان ازمة الندية من الناحية المالية �ستنتهي 
ازمة  خــالل  تفاقهما  ُترجح  كلها  فالموؤ�سرات  قريباً، 
الحالي  المو�سم  دوري  فــاإقــامــة  وامــتــدادهــا،  كــورونــا، 
مـــرهـــون بـــقـــرار لــجــنــة الوبــــئــــة، وان اُقـــيـــم، �ــســيــكــون 
وعلى  جمهور،  ودون  مرحلتين  مــن  الــقــادم  اآب  خــالل 
خارج  لي�س  التحاد  ويقيناً  العام،  نهاية  مع  ُيختتم  ان 
المالي  فو�سعه  اللعبة،  لمنظومة  المالية  الــُمــعــانــاة 
الراعي  بابتعاد  كثيراً  ت�ساءلت  ومــوارده  م�سبوق،  غير 

لبطولته. الرئي�س 
والمدربين  الالعبين  �سكاوى  �ستزداد  وفي �سوء ذلك، 
الى  و�ستتعر�س  »فيفا«،  اإلــى  المرفوعة  النــديــة  على 
منها  ي�ستدعي  بــات  الــذي  المــر  العقوبات،  من  مزيد 
الى التفكير ب�سوت عاٍل للتخل�س من الأزمة الخانقة، 

والتي باتت ُتهدد وجودها وُيعر�سها لالغالق!.
جديدة  وا�ستراتيجية  نهج  الى  الندية  تلجاأ  اأن  ونرى 
فـــي الــتــعــامــل مـــع لعــبــيــهــا ومــدربــيــهــا فـــي الــمــرحــلــة 
الــعــالــم لديها  فــانــديــة الحـــتـــراف فــي دول  الــقــادمــة، 
ا�ــســتــثــمــاراتــهــا، وتــ�ــســويــقــهــا للعبة،  مــــوارد مــالــيــة مـــن 
ولديها ر�سيد مالي في البنوك، ُي�ساعدها على تجاوز 
تمتلك  ل  بينما  م�سيرتها،  على  كورونا  ازمة  تداعيات 
تداعيات  ان طالت مرحلة  ال�ستمرار  انديتنا مقومات 

جائحة كورونا عليها.
والنـــديـــة بــمــقــدورهــا التـــفـــاق عــلــى اآلــيــة ُتــخــفــف من 
اعــبــائــهــا فــي الــمــرحــلــة الــراهــنــة والــحــالــيــة، وُتــخــفــف 
مـــن وقـــع مــطــرق الـــديـــون الــمــتــراكــة عــلــيــهــا لــلــبــنــوك 
الالعبين،  عقود  لمبالغ  �سقف  بتحديد  وال�سخا�س، 
ُتفّعل  وان  التــحــاد،  في  وُيوثق  امكاناتها  مع  يتنا�سب 
اأي عمل  راتـــب مــن  الــالعــب على  �ــســرط عــدم ح�سول 
ت�ستغني  وان  »فيفا«،  نظام  ح�سب  بموافقتها  اإل  اآخــر 
من  وتخت�سر  الأجـــانـــب،  والــمــدربــيــن  الــالعــبــيــن  عــن 
عقد  �سني  فــي  ان  ونــذكــر  والإداريـــــة،  الفنية  الجــهــزة 
يقوم  واحد  �سخ�س  كان  الثمانينات  وحتى  ال�سبعينات 
تبادر  ان  والهــم  المرمى،  وحرا�س  الالعبين  بتدريب 
الندية الى �سد الحزمة على البطون، وًتر�سد النفاق 

في المرحلة ال�سعبة القادمة، كي ت�ستمر م�سيرتها.

دوري المحترفين توقف بعد الجولة الأولى ب�ضبب جائحة كورونا

عمان - غازي الق�ضا�س

نتوقف عند عقوبات التحاد الدولي لكرة القدم 
التي طالت في الفترة الأخيرة اأربعة اأندية هي: 
الجزيرة والفي�ضلي والرمثا والبقعة بمنعها من 
ت�ضجيل لعبين لثالث فترات.
ونت�ضاءل هنا: هل جلب الحتراف الخير لكرة 
القدم الردنية؟، وهل كانت الأندية تمتلك 
عند التحول اإليه، الُمقومات المطلوبة لتطبيقه 
محليًا؟، وما تاأثير انت�ضار جائحة كورونا في الآونة 
الأخيرة على ه�ضا�ضة منظومة الحتراف عندنا؟.
بداية، ُن�ضير اإلى اأن ولوج كرة القدم الأردنية اإلى 
بوابة الحتراف عام 2008 كان للحفاظ على 
لعبي الأندية من خطر قادم، تمثل بانق�ضا�س 
اأندية من خارج الوطن عليهم لال�ضتفادة من 
خدماتهم، لكون قيود وانظمة الحتراف التي 
يتعامل بها التحاد الدولي ل ت�ضملهم، فهم هواة 
وفق ت�ضنيفاته، ول ت�ضتحق اأنديتهم عند �ضمهم 
لأندية اأخرى �ضوى الح�ضول على بدل رعايتهم عن 
الفترة الما�ضية.
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سيرجت: تعاقدنا مع أبو جلبوش باعتباره 
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دوري السيدات لكرة القدم في ألمانيا يستعد لإلنطالق

عمان - محمد �لعيا�ضرة

�سيرجت،  ايركت  التركي  الدكتور  اأكــد 
اوزيــل،  م�سعود  الألــمــانــي  النجم  وكيل 
اإنــجــلــتــرا  اأن �ــســركــتــه الــتــي تــتــخــذ مـــن 
مـــقـــراً لـــهـــا، نــجــحــت فـــي الــتــعــاقــد مــع 
جلبو�ش  اأبـــو  يــو�ــســف  الفي�سلي  لعـــب 
ــا«، لــتــتــولــى بــالــتــالــي وكــالــتــه  ــيــ�ــس »�ــس

ر�سمياً.
واعــتــبــر ايــركــت فــي تــ�ــســريــح خــ�ــش به 
اأبو جلبو�ش، جاء  التعاقد مع  اأن   ،$
قبل  طويلة،  لفترة  الالعب  ر�سد  بعد 
اأن يــتــعــر�ــش لإ�ــســابــة الــعــام الــمــا�ــســي، 
لــتــبــعــده عــــن الـــمـــالعـــب حـــتـــى مــطــلــع 

.2020
مقومات  جلبو�ش  اأبــو  يمتلك  اأ�ــســاف: 

فــنــيــة عــالــيــة، تــوؤهــلــه لــخــو�ــش تــجــربــة 
احـــتـــرافـــيـــة اأوروبــــــيــــــة خـــــالل الـــفـــتـــرة 
القادمة، وهو ي�سبه في مهاراته النجم 
اآر�سنال  األعاب  �سانع  الألماني  الدولي 
»اأوزيــل  لي�سبح  يوؤهله  ما  الإنجليزي، 

العرب«.
اأبــو  مــع  التعاقد  اأن  اإلــى  ايــركــت  ولــفــت 
جلبو�ش، جاء من خالل ممثل ال�سركة 
ق�سي�سية،  �سامي  الأو�ــســط،  ال�سرق  في 
الـــذي اأر�ـــســـل تــقــاريــره الإيــجــابــيــة عن 
الـــعـــديـــد مـــن الـــالعـــبـــيـــن الأردنـــيـــيـــن، 
لتقرر ال�سركة التعاقد مع �سانع األعاب 
تو�سع  اأولى تجاه  الفي�سلي، في خطوة 

العربي. العالم  ال�سركة في  ن�ساط 
وتــابــع: نــجــاح مــو�ــســى الــتــعــمــري لعــب 
ب�سكل  ي�سهم  اأوروبياً،  القبر�سي  ابويل 

اإيـــجـــابـــي فـــي ا�ــســتــقــطــاب الــمــزيــد من 
الــالعــبــيــن الأردنــيــيــن الــمــمــيــزيــن اإلــى 
فر�ش  لتوفير  نتطلع  العجوز..  القارة 
الحـــتـــراف الــمــنــا�ــســبــة لــيــو�ــســف، وفــتــح 
الأبـــرز محلياً،  الــنــجــوم  اأمـــام  الــطــريــق 
حول  الفرق  اأف�سل  نحو  قدماً  للم�سي 

العالم.
على  اطـــالعـــه  اأن  ايـــركـــت  د.  واأو�ــــســــح 
ــــداأ مــنــذ عــدة  ــــة، ب ــــي كــــرة الـــقـــدم الأردن
ــنــوات، بــعــد زيـــارتـــه بــ�ــســحــبــة اأوزيــــل  �ــس
الزعتري  ومخيم  عمان  العا�سمة  اإلــى 
نادي  لرئي�ش  �سكره  مقدماً  لالجئين، 
بــريــ�ــســتــول روفـــــرز الإنـــجـــلـــيـــزي، وائـــل 
الــقــا�ــســي، الــــذي قـــدم لـــه الــكــثــيــر من 
ــاأن و�ــســعــيــة كـــرة الــقــدم  الــنــ�ــســائــح بــ�ــس
التحديد. وجه  والأردنيةعلى  العربية، 

الأردن،  اإلــــــى  زيــــارتــــنــــا  بـــعـــد  وقــــــــال: 
الألماني  النجم  وقتها  اأجرى  وعندما 
مــع �سحيفة  حــ�ــســريــة  مــقــابــلــة  اأوزيــــل 
ــاً، لــمــ�ــســنــا مــقــدار الهــتــمــام  $ اأيــ�ــس
بــــكــــرة الـــــقـــــدم الأردنـــــــيـــــــة مـــــن خـــالل 
عــلــي بن  الأمــيــر  التــحــاد �سمو  رئــيــ�ــش 
الــحــ�ــســيــن، مـــن خــــالل اإنـــ�ـــســـاء مــراكــز 
لــ�ــســقــل مـــواهـــب �ــســغــار الــ�ــســن، الأمـــر 
اللعبة  على  اأكثر  للتركيز  دفعنا  الــذي 

المنطقة. في 
وخــــتــــم حــــديــــثــــه: الـــتـــعـــاقـــد مـــــع اأبـــــو 
جــلــبــو�ــش، يــ�ــســكــل الـــبـــدايـــة فــقــط فــي 
الكرة  ومواهب  نجوم  ا�ستقطاب  م�سار 
ال�سركة  ممثل  ين�سط  حيث  الأردنــيــة، 
قــ�ــســيــ�ــســيــة فـــي الــمــنــطــة بــ�ــســكــل لفــت 

كبير. وبجهد 

مدريد - �أ ف ب

لكرة  الإ�سباني  المنتخب  مدرب  اعتبر 
مباريات  اإقامة  اأن  انركي  لوي�ش  القدم 
فـــي مـــالعـــب خــالــيــة مـــن الــمــ�ــســجــعــيــن 
هــي واقـــع حــزيــن ومــوؤ�ــســف، فــي ظــل ما 
على  الم�ستجد  كورونا  فيرو�ش  فر�سه 

الريا�سة.
برنامج  انريكي خالل حديث مع  وراأى 
»كولغادو�ش دل اآرو« ليل ام�ش الول، اإن 
اللعب من دون جمهور هو »محزن )...( 
الــدوري  تابعت  لقد  اأمــرا جميال.  لي�ش 

الألماني، وهو اأمر موؤ�سف«.
الأوقــــات  خ�سو�سية  »نــفــتــقــد  واأ�ـــســـاف 

الجميلة«.
وعـــــادت عــجــلــة الـــــدوري اللــمــانــي الــى 
الـــــــدوران الــ�ــســبــت الــفــائــت بــعــد تــوقــف 
جــائــحــة  بــ�ــســبــب  �ـــســـهـــريـــن  قــــرابــــة  دام 
مو�سدة  اأبواب  خلف  لكن  »كوفيد-19«، 
للوقاية  �سارم  �سحي  بروتوكول  ووفــق 
مــــن تــفــ�ــســي فـــيـــرو�ـــش كــــــورونــــــا، وهـــو 
البطولت  غالبية  في  �سيتكرر  �سيناريو 
في  ن�ساطها  ا�ستئناف  فــي  تــاأمــل  الــتــي 
الليجا  فــيــهــا  بــمــا  الــمــقــبــلــة،  الأ�ــســابــيــع 

ال�سبانية.
وتــابــع مـــدرب بــر�ــســلــونــة الــ�ــســابــق »لكن 
القدم(  )كــرة  اأنها  اأي�سا  نفهم  اأن  علينا 
واإن  حتى  الأمـــــوال.  مــن  الكثير  تــوؤمــن 
اأعلى م�ستوياته  الم�سهد بعيدا من  كان 
مــقــارنــه بــمــا �ــســيــكــون عــلــيــه مـــع وجـــود 
اأ�ــســخــا�ــش )فـــي الـــمـــدرجـــات(، فــهــو قد 
الحجر  فترة  تبعات  تجاوز  في  ي�ساعد 
الــ�ــســحــي. مــ�ــســاهــدة كـــرة الـــقـــدم وكـــرة 

ال�سلة من جديد مثيرة لالهتمام«.
م�سيرته  فــي  دافــع  الــذي  انريكي  وقــال 
وريـــال  بــر�ــســلــونــة  القطبين  األــــوان  عــن 
اإنه في حال كان ل يزال لعبا  مدريد، 
ـــرع وقــت  »لـــرغـــبـــُت فـــي الـــعـــودة فـــي اأ�ـــس
ممكن. لي�ش لدي اأي خوف. كنت خائفا 
اأقــدرهــم  الــذيــن  ال�سن  كبار  على  قليال 

المر�ش.  هــذا  مــن  يعانون  قــد  والــذيــن 
لكن على ال�سعيد ال�سخ�سي، لي�ش لدي 

خوف على الإطالق«.
واأكـــــــــد الـــــمـــــدرب الـــــــذي قــــــاد الــــنــــادي 
الــكــاتــالــونــي الــــى الــثــالثــيــة )الـــــدوري 
والكاأ�ش المحليان ودوري اأبطال اوروبا( 
في العام 2015، اأن فترة الحجر في ظل 
كــانــت مــفــرو�ــســة ب�سبب  الــتــي  الــقــيــود 

القفال التام في البالد مرت ب�سرعة.
جيدة.  بحالة  اأنــنــي  الآن  »اأ�ــســعــر  وتــابــع 
�سعرت ببع�ش النزعاج الج�سدي ب�سبب 
يمكنني  الحظ  لح�سن  ولكن  الخمول، 
الآن الذهاب اإلى الحديقة ولدي مدرب 
لنف�سي  روتـــيـــنـــا  خــلــقــت  لــقــد  مـــنـــزلـــي. 
ومــــــّرت الأيــــــام بــ�ــســرعــة. اأتـــعـــلـــم الــلــغــة 

المنتخب  مباريات  واأ�ساهد  الإنجليزية 
ل�ستخال�ش العبر«.

وعاد انركي في ت�سرين الثاني الما�سي 
»ل  لــمــنــتــخــب  الــفــنــيــة  الإدارة  لــتــولــي 
في  بــدايــة  �سغله  من�سب  وهـــو  روخــــا«، 
في  عــنــه  يــبــتــعــد  ان  قــبــل   ،2018 تـــمـــوز 
حزيران 2019 للبقاء بجانب ابنته التي 
عــانــت مــن مــر�ــش الــ�ــســرطــان وتــوفــيــت 

لحقا.
انريكي  يــقــود  ان  المفتر�ش  مــن  وكـــان 
اأوروبــــا 2020،  كــاأ�ــش  بــالده فــي  منتخب 
المقبل  العام  الى  اإرجــاوؤهــا  يتم  ان  قبل 

ب�سبب فيرو�ش »كوفيد-19«.
وعّلق قائال »عدم اليقين يعاقبنا جميعا 
ننتظر  بيومه.  يوم  نعي�ش كل  ويخيفنا. 

ا�ستئناف جميع الأن�سطة المتعلقة بكرة 
القدم... ثم �سنعاود المباريات الودية«.

وتـــابـــع »مــــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، على 
وديتن  مباراتين  يخو�ش  ان  المنتخب 
فــي اأيــلــول«، فــي اإ�ــســارة الــى مواجهتين 
الأمم  دوري  في  واأوكرانيا  األمانيا  �سد 
الوروبــــيــــة، مــ�ــســيــفــا »لــكــن ذلـــك لي�ش 
نكون  اأن  علينا  لــذا  الآن،  الأهـــم  الأمـــر 

�سبورين«.
اأوروبــــــا منتخب  واأوقـــعـــت قــرعــة كــاأ�ــش 
فــي  و2012،   2008 بـــطـــل  ـــبـــانـــيـــا  ا�ـــس
الــمــجــمــوعــة الــخــامــ�ــســة الـــى جــانــب كل 
�سيتاأهل  ومنتخب  وال�سويد  بولندا  من 
اآذار  عــن الملحق الــذي كــان مــقــررا فــي 

واأرجئ ب�سبب »كوفيد-19«.

برلين - �أ ف ب

اأعــلــن التــحــاد الألــمــانــي لكرة الــقــدم اأن 
لل�سيدات  الــمــحــلــي  الـــــدوري  مــنــافــ�ــســات 
�ست�ستاأنف اعتبارا من 29 اأيار، بعد توقف 
لنحو ثالثة اأ�سهر ب�سبب فيرو�ش كورونا 

الم�ستجد.
و�ـــســـتـــحـــذو الـــبـــطـــولـــة الــنــ�ــســائــيــة حـــذو 

الـــرجـــالـــيـــة، والـــتـــي عـــــادت مــنــافــ�ــســاتــهــا 
اعتبارا من 16 اأيار خلف اأبواب مو�سدة 
اإجــراءات  في وجه الم�سجعين وفي ظل 
منذ  توقف  بعد  �سارمة،  �سحية  وقاية 

منت�سف اآذار ب�سبب »كوفيد-19«.
اأول بطولة وطنية كبرى  األمانيا  وباتت 
الـــدوري  مناف�سات  ت�ستاأنف  اأوروبــــا  فــي 
المحلي بعد توقف لنحو �سهرين ب�سبب 

بتجميد  ت�سبب  الـــذي  كــورونــا  فــيــرو�ــش 
الن�ساطات الريا�سية حول العالم.

الألماني فريت�ش  التحاد  رئي�ش  واأعرب 
»لــقــرار  �سعادته  عــن  الأربــعــاء  ليل  كيلر 
ل�ستمرار  الداعم  ال�سيدات  بوند�سليجا 
التي  الــوحــدة  الــمــو�ــســم )...( هـــذه هــي 
نبحث عنها بالتحديد في هذه الأزمة«.

وكــــانــــت الأنـــــديـــــة قــــد �ـــســـوتـــت لــ�ــســالــح 

الـــــعـــــودة فــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــدتـــه فــــي 30 
الخطوة  هذه  وحظيت  الما�سي.  ني�سان 
بالغالبية المطلقة، مع ت�سويت 11 ناديا 
من اأ�سل 12 ل�سالحها، مع امتناع نادي 

كولن.
وتوقف المو�سم بعد 16 مرحلة من 22، 
مــع تــ�ــســدر فــولــفــ�ــســبــورج بــفــارق ثماني 

نقاط عن بايرن ميونيخ.

�لتركي �يركت �ضيرجتيو�ضف �أبو جلبو�ص

لوي�ص �نريكي

الموجز األوروبي

سيلفا يؤكد رحيله عن «سيتي» نهاية الموسم

ريبيري يعود إلى تمارين فيورنتينا بعد غياب

عمان - ر��ضد �لرو��ضدة

تطل عليكم زاويــة الموجز الأوروبــي، من جديد 
الريا�سية  الأحـــداث  اأبـــرز  على  ال�سوء  لت�سليط 
فــي الــدوريــات الأوروبـــيـــة الخم�ش الــكــبــرى، وما 
الم�ستديرة  الــكــرة  لنجوم  اأخــبــار  مــن  تت�سمنها 

واأبرز خفايا الأخبار الكروية.
وبعد توقف كافة الأن�سظة الريا�سية حول العالم 
في  الإيــجــاز  �سيخت�سر  كــورونــا-  -جائحة  ب�سبب 

ن�سر ما هو مفيد وب�سكل �سريع ومقت�سب.
التحليق الأخير لـ اأدوريز

عالق  مدريد  اأتلتيكو  نجم  اأدوريــز  هدف  �سيبقى 
فــي اأذهــــان ذاكــــرة عــ�ــســاق بــر�ــســلــونــة، ولـــن ين�سوا 
هدفا  �سجل  عندما  عاماً   39 البالغ  النجم  هدف 
من اللم�سة الأولى، له عندما دخل بدياًل، و�سجل 
وبطريقة  بر�سلونة  �سباك  فــي   89 الدقيقة  فــي 
رائعة، هذا الهدف جعل اتلتيكو يقتن�ش الثالث 
اأدوريــــز عنونت ال�سحف  نــقــاط مــن فــم الأ�ــســد، 
الــدوري  في  له  الأخــيــر  التحليق  باأنه  الإ�سبانية 
الإ�سباني، وُيعلن اعتزاله، لإجراء عملية جراحية 

في مف�سل الورك.

�ضفقة تبادلية �إنجليزية �إ�ضبانية
ذكرت �سحيفة اإنجليزية، ان �سفقة تبادلية تلوح 
اأبطالها  مــدريــد  واأتلتيكو  اآر�ــســنــال  بين  بــالأفــق 
لكازيت المثير للجدل، وليمار من اأتلتيكو، واأثار 
ب�سبب  الما�سية  الفترة  خــالل  الــجــدل  لكــازيــت 
عدم التزامه واإثارته الأزمات، بعدما �سوهد وهو 
-غاز  وي�ستن�سق  ال�سحي  الحجر  قواعد  يخترق 
في  الم�سوؤولين  غ�سب  اإلــى  اأدى  -مما  ال�سحك 

النادي.
وكان اآر�سنال قريبا من �سم ليمار، منذ مو�سمين 
عــنــدمــا كـــان لعــبــا فــي مــونــاكــو، قــبــل اأن يتمكن 
 70 مقابل  ل�سالحه  ال�سفقة  ح�سم  مــن  اأتلتيكو 

مليون يورو.

ريال مدريد ي�ضغط من �أجل ماني
مدريد  ريال  ان  فرن�سية،  �سحفية  تقارير  ذكرت 
ماني  �ساديو  ال�سنغالي  مع  للتعاقد  بقوة  يرغب 
وي�سعى  المقبل،  الميركاتو  فــي  ليفربول  نجم 
ريـــال مــدريــد لإ�ــســتــغــالل الــخــالف الــحــادث بين 
مبابي  التعاقد مع  ان �سعوبة  كما  وماني،  كلوب 
تجعل ريال ي�سغط بالتعاقد مع النجم ال�سنغالي.

�لر�أي - �نترنت

تحدث النجم الإ�سباني ديفيد �سيلفا عن م�ستقبله 
اإنــه  حيث  الإنجليزي  �سيتي  مان�س�ستر  فريق  مــع 
لم يجدد عقده حتى الآن مع حامل لقب الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
المو�سم  بنهاية  �سيلفا عن رحيله  ديفيد  اأكد  وقد 
عن �سفوف نادي مان�س�ستر �سيتي بعد 10 �سنوات 
من الإنجازات منذ عام 2010 عندما جاء نجًما من 

نجوم الليجا لنادي فالن�سيا الإ�سباني.
وقال ديفيد �سيلفا في ت�سريحات ن�سرتها �سحيفة 
لقد  الآن،  ُتغلق  الــدائــرة  البريطانية:«  »مــيــرور« 
فــي هــذا  الــقــدم  كـــرة  �ــســنــوات مــن  ا�ستمتعت ب10 
المكان الذي لن اأن�ساه طوال حياتي مهما حدث«.

واأنــا  اأول لحظة  واأ�ــســاف: »منذ مجيئي هنا وفــي 
اإحــتــرام  هــنــاك  الجميع،  مــن  رائــعــة  اأجـــد معاملة 
مــتــبــادل مـــع كـــل الــعــامــلــيــن فـــي الـــنـــادي، اإحـــتـــرام 

متبادل ل يمكن اأن اأن�ساه، اإنهم عائلتي ولكني الآن 
اأرغب في خو�ش تحِد جديد«.

واأكــمــل »نحن نــتــدرب حالًيا مــن جــديــد، اإنــه اآخــر 
اأن يكون ل ُين�سى، ناأمل في  مو�سم لي هنا واأريــد 
مــاذا  اأعــلــم  ل  الممكنة،  الــبــطــولت  كــافــة  تحقيق 
بــعــد ذلـــك واأحـــتـــرم رغــبــة الجماهير في  �ــســاأفــعــل 

بقائي هنا ولكني �ساأرحل بنهاية المو�سم«.
واختتم قائاًل:”البطولة الوحيدة التي لم اأحققها 
التي  البطولة  اأوروبـــا، وهي  اأبطال  دوري  هنا هي 
لم اأ�سعها في �سيرتي الذاتية ب�سكل عام، �ساأحاول 
الفوز بها قبل رحيلي، ل اأعلم ما هي خططتي بعد 

ذلك ولكن يجب اأن اأركز«.
فالن�سيا  من  جــاء  �سيلفا  ديفيد  اأن  بالذكر  جدير 
في عام 2010 بقيمة 25 مليون باوند وحقق لقب 
الإنجليزي  الإتحاد  وكاأ�ش  مرات   4 البريميرلييج 
مرتين وكاأ�ش الرابطة الإنجليزية للمحترفين 5 

مرات.

روما - �أ ف ب

ريبيري  فرانك  المخ�سرم  الفرن�سي  الجناح  عاد 
اإلى تمارين فريقه فيورنتينا اليطالي، بعد غيابه 
في  قوية  اإ�سابة  ب�سبب  المالعب  عن  اأ�سهر  �ستة 

كاحله.
و�سارك ابن ال�سابعة والثالثين في ح�سة تمارين 
اأ«  »�سيري  اأنــديــة  ح�سول  بعد  الول  ام�ش  فردية 
ل�ستئناف  ال�سلطات  مــن  الأخــ�ــســر  الــ�ــســوء  على 
�سهرين  لنحو  توقف  اإثــر  الأ�سبوع،  هــذا  تمارينها 
ون�سر  الم�ستجد.  كــورونــا  فيرو�ش  تف�سي  ب�سبب 
على  ح�سابه  عبر  ق�سيرا  فيديو  �سريط  ريبيري 
فيه  »ُعــدت«، يظهر  بتعليق  »تويتر«، مرفقا  موقع 
تمارين  وينّفذ  يرك�ش  ال�سابق  الــدولــي  الــالعــب 
لــيــاقــة، �ــســيــطــرة عــلــى الــكــرة وتــ�ــســديــد. كــمــا ن�سر 

»عـــودة  �ــســريــطــا مــمــاثــال مــرفــقــا بتعليق  الـــنـــادي 
فرانك«، مع ر�سِم تاج ملكي.

لمدة  الألماني  ميونيخ  بايرن  مع  ريبيري  وتاألق 
هذا  مطلع  فيورنتينا  الــى  انتقاله  قبل  عــامــا   12
المو�سم، وهو عاد اإلى ايطاليا قبل نحو اأ�سبوعين 
فترة  خــالل  المانيا  في  عــدة  اأ�سابيع  تم�سية  بعد 
الوقاية من تف�سي  اإجـــراءات  البالد �سمن  اغــالق 

»كوفيد-19«.
�سجل مرتين في 11 مباراة مع »فيول« الذي يحتل 
خ�سوعه  قبل  الترتيب،  في  ع�سر  الثالث  المركز 
لــجــراحــة فــي كــاحــلــه الأيـــمـــن نتيجة ا�ــســابــة في 
مباراته الخيرة �سد ليت�سي في 30 ت�سرين الثاني.
منت�سف  حتى  ايطاليا  في  الم�سابقات  تعليق  وتم 
حزيران. ويتوقع ان يتخذ قرار حول موعد عودة 

الدوري الأ�سبوع المقبل.

�ال�ضباني �ضيلفا

ريبيري يعود بعد غياب �ضتة �أ�ضهر

�أدوريز لحظة ت�ضجيل �أجمل �أهد�ف حياته
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نعي فا�ضلة
انتقلت الى رحمته تعالى فقيدة عائلة عرفان المرحومة

�صوزان نعيم م�صطفى عرفان
»ام ثابت«

عن عمر يناهز ٨١ عام
وال������دة ك���ل م���ن ث���اب���ت وري���م���ا ورول����ى
و�صقيقة كل من يا�صر و�ص��اهر وليلى و�صارة ومها

التي انتقلت الى رحمته تعالى يوم الخمي�س 
 الموافق 2020/5/2١ و�ضي�ضيع جثمانها الطاهر

اإلى مقبرة �ضحاب 
�ضائلين اهلل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�ضع 

رحمته ور�ضوانه وي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهمنا 
ال�ضبر وح�ضن العزاء اإنه �ضميع مجيب

راجيين الأهل والأحبة ان يعتبروا اأدعيتهم لها 
بالرحمة والمغفرة خير عزاء لنا بفقدها نظرا 

للظروف التي يمر بها الوطن داعين اهلل عز وجل 
اأن يحفظهم واأن ل يرهم مكروها بعزيز

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

نعي فا�ضلة
 اأبناء المرحوم اليا�س جوده مجج كل من �ضامر

وفادي وهاني وفادي ووالدتهم
ينعون بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل 

المرحومة �صوزان نعيم م�صطفى عرفان 
الت��ي انتقل��ت اإل��ى رحم��ة اهلل ي��وم الخمي���س ف��ي عم��ان وق��د �ضي��ع جثمانها 
الطاه��ر ال��ى مثواها الأخي��ر اإلى مقب��رة �ضحاب ويتقدم��ون من اأبنائه��ا كل من 
ثاب��ت وريم��ا ورولى نظي��ف الخال��دي  وعموم اآل عرف��ان والخال��دي بالتعازي 
والموا�ض��اة داعي��ن اهلل ع��ز وج��ل اأن يتغمد الفقي��دة بوا�ضع رحمت��ه وي�ضكنها 
ف�ضي��ح جنات��ه واأن يله��م اأهلها وذويه��ا جميل ال�ضب��ر وال�ضلوان وح�ض��ن الغزاء

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

هندرسون قائد ليفربول يشعر باألمان
لندن - �أ ف ب

����س���دد ق���ائ���د ل���ي���ف���رب���ول م���ت�������س���در ال������دوري 
هندر�سون  ج���وردان  ال��ق��دم  لكرة  الإنجليزي 
ع��ل��ى اأن�����ه ي�����س��ع��ر ب���اأن���ه »اأك����ث����ر اأم����ان����ا« منذ 
ع��ودت��ه اإل���ى ال��ت��دري��ب��ات ه��ذا الأ���س��ب��وع و�سط 
اآخرين من فيرو�س كورونا  مخاوف لعبين 

الم�ستجد.
كلوب  يورجن  الألماني  المدرب  لعبو  وع��اد 
ف��ي مجموعات  الأول  اأم�����س  ال��ت��دري��ب��ات  اإل���ى 
ال��دوري  رابطة  فيه  �سغيرة في وقت تخطو 
الإنجليزي الممتاز نحو ا�ستئناف المناف�سات 

في حزيران المقبل..
واأو����س���ح ه��ن��در���س��ون اأن���ه م��ت��اأك��د م��ن اأن���ه تم 
الالعبين في  �سيء لالإبقاء على  بكل  القيام 
اآمان اأكبر في مركز التدريب ميلوود الخا�س 

بنادي ليفربول.
ق���ال ه��ن��در���س��ون ف��ي ت�����س��ري��ح ل��ق��ن��اة »�سكاي 
كل  م��ع  ���س��دي��دة  ب��راح��ة  اأ���س��ع��ر  �سبورت�س": 
الإج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا راب��ط��ة ال���دوري 

الإنجليزي والنادي اإلى جانب زمالئي.
واأ����س���اف »ال��ف��ح�����س، ق��ي��ا���س درج���ة ال��ح��رارة، 
كان  �سيء  كل  والتعقيم،  الجتماعي  التباعد 
اإنهم  بالفعل منذ عودتنا.  على م�ستوى عال 
يفعلون كل ما في و�سعهم لجعلنا اآمنين قدر 

الإمكان«. وتابع »نحن ن�سعر بالراحة ولهذا 
ال�����س��ب��ب ن��ح��ن ه��ن��ا ل��ل��ت��دري��ب. اأ���س��ع��ر ب��اأم��ان 

�سديد في التدريبات، واإل لما كنت هنا«.
ال��ب��ط��ولت  اول  الأل���م���ان���ي  ال�������دوري  وك�����ان 
مناف�ساتها  ا�ستاأنفت  التي  الكبرى  الخم�س 
الأ���س��ب��وع ال��م��ا���س��ي، وي���اأم���ل ه��ن��در���س��ون في 
اإنكلترا  ف��ي  الجماعية  بالتدريبات  ال�سماح 
الدوري  ا�ستئناف مباريات  ذلك  يلي  اأن  على 

الممتاز.
ال��ب��روت��وك��ول ال�سحيح  ات��ب��اع  »ن��ري��د  وق����ال 
وات���ب���اع ال��خ��ط��وات ال��ت��ال��ي��ة. ن��ري��د اأن ن��ب��داأ 
ثم  اأك��ب��ر  بمجموعات  الجماعية  التدريبات 
قريبا  اأخ���رى  م��رة  اللعب  ن�ستاأنف  اأن  ن��اأم��ل 

ولي�س اآجال، كلما كان ذلك اآمنا«.
واأو�سح هندر�سون اأنه يتفهم قرار الالعبين 
في الأندية الأخرى الذين ف�سلوا البقاء في 

منازلهم وعدم اللتحاق بالتدريبات.
لياقته  اأنه كان متحم�سا للحفاظ على  واأكد 
قدر الإمكان اأثناء فترة العزل التام، مو�سحا 
اللعب.  عن  توقفنا  منذ  تتغير  لم  »عقليتي 
اأن  اإلى  اأ�سعر دائما باأن المو�سم بحاجة  كنت 

ينتهي كلما كان ذلك اآمنا للقيام بذلك«.
وخ����ت����م »ل����ق����د ب���ق���ي���ت ب�����س��ح��ة ج����ي����دة ق���در 
يحين  عندما  م�ستعد،  اأن��ا  لذلك  ا�ستطاعتي 
ال��وق��ت، ل����الأداء ع��ل��ى اأع��ل��ى م�ستوى واإن��ه��اء 

المو�سم. كان هذا حافزنا.

هندر�ضون في طريقه لخو�ض تدريبات ليفربول )� ف ب(
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رف�س و�شع كمامة فاأطلق النار
على الطباخ

ل��س انجلي�س - اأ ف ب

مطاعم  �سل�سلة  ف��ي  موظفا  بر�سا�سة  اأ���س��اب  بعدما  اأم��ي��رك��ي  اأوق���ف 
للوجبات ال�سريعة رف�س تقديم الطعام له لعدم و�سعه كمامة، على ما 
ذكرت ال�سرطة. واأوقفت �سرطة اأورورا في ولية كولورادو كيلفن وات�سون 
)27 عاما( بعدما ت�سبب بالحادث قبل اأيام قليلة في مطعم تابع ل�سل�سلة 
»وافل هاو�س« فتح اأبوابه فقط للمبيعات التي يحملها الزبون معه ب�سبب 
جائحة كوفيد-19. وجاء في تقرير عملية التوقيف اأن موظفي المطعم 

رف�سوا مرتين خدمة الزبون الذي اأ�سر على عدم و�سع كمامة.
اإن ال�ساب و�سع م�سد�سا على طاولة الخدمة وقال للطباخ  وقال �سهود 
»اأنا قادر على ن�سف دماغك فورا«. وفي الليلة التالية عاد كيلفن وات�سون 
اإلى المطعم وطلب منه مجددا و�سع الكمامة اأو مغادرة المكان. فما كان 

منه اإل اأن �سرب الطباخ وطارده داخل المبنى واأطلق النار عليه.
من  يتعافى  حيث  الم�ست�سفى  اإل��ى  ونقل  ال�سدر  في  ال�سحية  واأ�سيب 

اإ�سابته على ما اأفادت ال�سرطة المحلية.

�شانف�رد - اأ ف ب

اأجلي اأكثر من 10 اآلف �شخ�س من منازلهم في ولية مي�شيغان 
الأميركية بعد انهيار �شدين نتيجة اأمطار غزيرة، ما قد يت�شبب 
بفي�شانات »تاريخية«، على حد ق�ل م�ش�ؤولين.
واأعلنت حاكمة ال�لية غريت�شين ويتمر حال الط�ارئ في 
مقاطعة ميدلند حيث انهار ال�شدان ال�اقعان في بلدتي اإيدنفيل 
و�شانف�رد. وحذرت خدمة الر�شاد ال�طنية من في�شانات مفاجاأة 
ت�شكل خطرًا على حياة ال�شكان، وان�شمت اإلى الحاكمة بح�ّس 
المقيمين في المنطقة التحرك نح� اأماكن مرتفعة لحماية 
اأنف�شهم. وبح�شب ويتمر التي حذرت من في�شانات ذات م�شت�يات 
»تاريخية«، قد تغمر و�شط مدينة ميدلند التي يبلغ عدد 
�شكانها 42 األف ن�شمة مياه بارتفاع نح� ثالثة اأمتار. وذكر م�قع 
المدينة الإلكتروني اأن اإجالء 11 األف �شخ�س جار من المنطقة، 
ولم يفد عن وق�ع وفيات.

اإجالء الآلف يف ولية مي�شيغان بعد انهيار �شدين
اإلى  وجاء في بيان �سادر عن �سلطات المدينة »ال�سكان مدعوون ب�سدة 

موا�سلة اإخالء« المنطقة.
وقالت ال�سلطات اإن ارتفاع نهر تيتاباوا�سي الذي يعبر ميدلند قد بلغ 
 1986 ع��ام  �سهدت  التي  المدينة  قيا�سي في  وه��و معدل  م��ت��راً،   11 نحو 
اإ�سافي  متر  نحو  النهر  م�ستوى  يرتفع  اأن  ويتوقع  تاريخياً.  في�ساناً 
قبل اأن يطوف. في الأثناء، اأظهرت �سور التقطت عبر مروحيات اأجزاء 
�سا�سعة من الأر���س تحت المياه وكذلك ج�سورا ومنازل واأبنية غمرها 
الفي�سان في المنطقة. وياأتي ذلك في ظّل تف�سي وباء كوفيد-19 الذي 

يجبر النا�س على اللتزام بقواعد التباعد الجتماعي.
ن�سهدها منذ  اأزمة لم  اأننا و�سط  الت�سديق  ال�سعب  وقالت ويتمر »من 
مئة عام–وباء عالمي–ولكن اأي�ساً علينا التعامل مع في�سان يبدو اأنه 

الأ�سواأ منذ 500 عام«.
وح�ست الحاكمة النا�س الذين يتحركون نحو المالجئ اأن ي�سعوا اأقنعة 

واقية ويلزموا التباعد الجتماعي متى كان ذلك ممكناً.
المتحدة  ال��ولي��ات  �سمال  في  الواقعة  مي�سيغان  في  ع��دة  اأنهر  وبلغت 
بعد  الثالثاء  الفي�سان  م�ستوى  العظمى،  البحيرات  بها  تحيط  والتي 

انهمار ما يعادل نحو 10 �سنتيمترات من الأمطار في الأيام الما�سية.
اإلى مي�سيغان  اأن يتوجه الرئي�س الأميركي دونالد ترمب  ومن المقرر 
الرئا�سية، الخمي�س  اأهمية كبرى على م�ستوى النتخابات  التي تحمل 

لزيارة م�سنع لل�سيارات ي�ستخدم حالياً لت�سنيع اأجهزة اإنعا�س.

ميامي - اأ ف ب

الترفيهي في  بداأ منتجع »ديزني وورلد« 
اأب���واب���ه م��ع اإمكانية  اإع����ادة ف��ت��ح  ف��ل��وري��دا 
المنطقة  في  والمتاجر  المطاعم  ارتياد 

التجارية فيه فقط.
واأق����ف����ل ال��م��ن��ت��زه ال����واق����ع ق����رب م��دي��ن��ة 
اأورلندو في 15 اآذار ب�سبب وباء كوفيد-19 

وبداأ يعود تدريجا الى العمل مع تخفيف 
قيود الحجر المعتمدة في فلوريدا.

ل��ك��ن بغية ال��ح��د م��ن ان��ت�����س��ار ك��وف��ي��د-19 
ال��م��ن��ت�����س��ر ب��ن�����س��ب��ة اأق�����ل ف���ي ه����ذا ال��ج��زء 
جنوب  ف��ي  بميامي  مقارنة  ف��ل��وري��دا  م��ن 
الولية، فر�ست قيود على دخول مواقف 
ال�������س���ي���ارات وو����س���ع���ت ح���واج���ز م���ن اأج���ل 
الأ�سخا�س.  بين  التباعد  المحافظة على 

ال���زوار  اأم���ام  المفتوحة  الأم��اك��ن  وتعقم 
بانتظام. عند المدخل تقا�س حرارة الزوار 

الذين عليهم و�سع كمامة للدخول.
الإل��ك��ت��رون��ي  المنتجع  م��وق��ع  ع��ل��ى  وج���اء 
)ا���س��م  �سبرينغز  دي��زن��ي  اإل����ى  »ب��ذه��اب��ك��م 
المنطقة التجارية في المنتزه( تتحملون 
ط���وع���ا ال��م��خ��اط��ر ال��م��رت��ب��ط��ة ب��اح��ت��م��ال 

التعر�س لكوفيد-19«.

منتجع ديزين وورلد يعيد فتح اأب�ابه
متنزه ديزني وورلد في فل�ريدا )ا ف ب(

ترمب يتجه لالن�شحاب من 
»الأج�اء املفت�حة« مع رو�شيا

وا�شنطن - اأ ف ب

اتفاقية  م��ن  لالن�سحاب  ت��رم��ب  دون��ال��د  الأم��ي��رك��ي  ال��رئ��ي�����س  يخطط 
ّممت  �سُ رو�سيا  اأ�سا�سية مع  دفاعية  المفتوحة«، وهي معاهدة  »الأج��واء 
لتعزيز ال�سفافية والثقة بين القوتين، وفق ما ذكرت �سحيفة »نيويورك 
تايمز« ام�س. ويخطط ترمب لإبالغ مو�سكو اليوم باأن الوليات المتحدة 
�ستن�سحب من التفاق الذي يعود اأ�سا�سه اإلى الجهود التي بذلت في فترة 

الحرب الباردة لمنع اندلع نزاع بين البلدين.
واأفادت ال�سحيفة اأن الخطوة قد ت�سّكل تمهيدا لن�سحاب وا�سنطن من 
معاهدة »�ستارت الجديدة« التي تحد عدد ال�سواريخ النووية التي يمكن 

لكل من الوليات المتحدة ورو�سيا ن�سرها.
وت�سمح اتفاقية »الأجواء المفتوحة« التي مّر عليها 18 عاما بين رو�سيا 
حلف  ف��ي  من�سوية  معظمها  اأخ����رى،  دول���ة  و32  ال��م��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
ال��رح��الت  م��ن  م��ح��دد  ع��دد  بتنفيذ  فيها  ع�سو  بلد  لجي�س  الأط��ل�����س��ي، 

ال�ستطالعية فوق بلد ع�سو اآخر بعد وقت ق�سير من اإبالغه بالأمر.

ني�ي�رك - اأ ف ب

�ستبقى الكثير من الأ�سئلة حول م�سير �سخ�سيات اأقدم م�سل�سل 
تلفزيوني اأميركي »جنرال هو�سبيتال«، من دون اأجوبة في الوقت 

الراهن مع بث اآخر حلقة جديدة متوافرة منه ام�س.
وعمد القيمون على الم�سل�سل الذي تبثه محطة »ايه بي �سي« على 
اإعادة بث حلقات �سابقة اأيام الجمعة واإ�سافة م�ساهد ا�سترجاعية 
انتهاء  موعد  تاأخير  اأج��ل  م��ن  لإطالتها  الجديدة  الحلقات  ف��ي 
الحلقات المتوافرة الذي يح�سل للمرة الولى منذ بدايات العمل 

في 1963 بعد 14588 حلقة، لتاخير هذا ال�ستحقاق.
وكانت م�سل�سالت مثل »ذي بولد اأند ذي بيوتيفل« و »ذي يانغ اأند 

ذي ري�ستل�س« ا�ست�سلمت لهذا الو�سع في 23 ني�سان.
اأور ليفز« �سامدا مع حلقات تكفي  اأوف  ول يزال م�سل�سل »دايز 

لأ�سهر عدة حتى الخريف المقبل.
البالغة 29 عاما والمقيمة في حي كوينز في  وتقول تيانا جونز 
لذا  التا�سعة.  اأو  الثامنة  الم�سل�سل منذ كنت في  »اتابع  نيويورك 

فقدان هذا الجزء المهم من حياتي اأمر �سعب«.
وتوؤكد دونا وال�س كو�ستيلو )65 عاما( التي تتابع م�سل�سل »جنرال 
هو�سبيتال« منذ بدايته »م�ساهدته عادة يومية )..( �ساعة خا�سة 
بي«. وات�سلت وكالة فران�س بر�س بالمحطة لكنها رف�ست توفير 
ال��ذي  الم�سل�سل  ت�سوير  ا�ستئناف  اح��ت��م��ال  ح��ول  معلومات  اأي 

�ساركت في مراحل منه ديمي مور وريكي مارتن.
ويتابعه  للم�سل�سل  وال��خ��م�����س��ون  ال��ث��ام��ن  ال��م��و���س��م  راه��ن��ا  وي��ب��ث 
جيدة  نتائج  الم�سل�سل  وحقق  م�ساهد.  مليوني  من  اكثر  يوميا 
التلفزيونية  الأع��م��ال  طليعة  من  مقتربا  الأخ��ي��رة  الأ�سابيع  في 
الأميركية التي تحتلها »ذي يانغ اأند ذي ري�ستل�س« منذ اأكثر من 

30 عاما.
وتقول ماري �سو براي�س التي عملت كاتبة �سيناريو في الم�سل�سل 
بجزء  عائد  ا�ستمراريته  �سر  اإن   2011 اإل��ى  الت�سعينات  نهاية  من 
على  البقاء  على  وقدرته  فيه«  التي  القوية  الق�س�س  »اإل��ى  منه 

�سخ�سيات منذ ثالثة اأو اأربعة عقود.
وت�سيف »هذا امر يعطي �سعورا بالطمئنان«.

وي�سدد مايكل مالوني من موقع »�سوب هاب« المتخ�س�س على اأن 
الم�سل�سالت الطويلة »توفر ال�ستمرارية في عالم ل يتوافر فيه 

هذا البعد على الدوام«.
وتوقفت اأربعة من اكبر ثمانية م�سل�سالت اأميركية منذ 2009 في 

بيئة ت�سهد مناف�سة �سر�سة ويتراجع فيها التلفزيون التقليدي.
وخف�س م�سل�سل »جنرال هو�سبيتال« 30 % من تكاليفه في غ�سون 
»ايه بي  اأو�سح دومينيك نوزي نائب رئي�س  ع�سر �سنوات على ما 
�سي« في العام 2018 لمجلة »فراييتي«، بالنتقال خ�سو�سا من 50 
اأ�سبوع ت�سوير اإلى 35، مع الإبقاء على العدد نف�سه من الحلقات.

ل حلقات جديدة مل�شل�شل 
تلفزي�ين اأمريكي

ني�ي�رك - اأ ف ب

�سناعة  قطب  بم�ساعدة  المتهم  ت��اي��ل��ور،  مايكل  الأم��ي��رك��ي  ك��ان 
ال�سيارات ال�سابق كارلو�س غ�سن على الهرب من الق�ساء الياباني، 
عن�سرا في القوات الأميركية الخا�سة واأم�سى فترة في ال�سجن، 

اأما نجله فهو لعب كرة قدم.
وفي الظاهر، كان مايكل تايلور )59 عاما( ونجله بيتر )27 عاما( 
في  المتو�سطة  الطبقة  من  عادية  اأميركية  اأ�سرة  حياة  يعي�سان 

مدينة هارفارد الغنية بما�ست�سو�سيت�س.
ويقول المدعون الأميركيون اإن الرجلين و�سعا في هذه المدينة، 
القوات  م��ن  اكت�سبها  التي  ال�سابقة  تايلور  مايكل  خبرة  بف�سل 

الخا�سة، مخطط فرار جدير باأفالم هوليوود.
ويعي�س غ�سن حاليا في لبنان بعدما تم تهريبه من اليابان في 29 
كانون الأول 2019 حيث كان ينتظر محاكمته بتهم جرائم مالية.

وتعود عالقة مايكل تايلور بلبنان اإلى اأربعين �سنة فائتة، عندما 
خ���دم ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د كعن�سر ف��ي ال���ق���وات ال��خ��ا���س��ة ف��ي مطلع 
الجي�س  تايلور  ت��رك  الأميركية.  ال�سحافة  بح�سب  الثمانينات 
بح�سب  خ��ا���س��ا  اأم��ن��ي��ا  م�ست�سارا  واأ���س��ب��ح   ،1983 ع���ام  الأم��ي��رك��ي 
الأو���س��ط.  ال�سرق  عبر  مهمات  ونفذ  غ��ل��وب«  »بو�سطن  �سحيفة 

وتعلم تايلور العربية وتزوج من لبنانية.
اأو�ساع عالية  اأف��راد من  وغالبا ما كان ي�ستعان بخبراته لإخ��راج 
�سري ل�سالح محققين  المخاطر كعمليات خطف وعمل كمخبر 

فدراليين كما كتبت »ذي غلوب« في كانون الثاني.
تايلور  ا�ستعانت بخدمات  اأنها  تايمز«  »نيويورك  وذكرت �سحيفة 
لإنقاذ مرا�سلها ديفيد رود الذي خطفه م�سلحون في اأفغان�ستان 

واحتجز في مناطق قبلية باك�ستانية ل�سبعة اأ�سهر.
تايلور  م�سيرة  لكن   .2009 ح��زي��ران  ف��ي  ال��ف��رار  ف��ي  رود  ون��ج��ح 
اأقر  الت�سعينات،  اأواخر  وفي  ا�سطرابات عديدة.  واجهت  المهنية 
ال�سابقة لأحد زبائنه  الزوجة  بذنبه في د�س مخدرات في �سيارة 

وفقا لو�سيلة اإعالم محلية.
كما وجهت اإليه تهمة القيام بعمليات تن�ست على عالقة باأن�سطة 

غير م�سروعة بح�سب �سحيفة »بو�سطن غلوب«.
للح�سول على  ر���س��اوي  دف��ع  وف��ي 2011 فتح تحقيق بحقه ح��ول 
�سل�سلة عقود من وزارة الدفاع الأميركية بقيمة 54 مليون دولر.

في  عليه  وحكم  اإلكترونية  احتيال  بعمليات  لقيامه  بذنبه  واأق��ر 
2015 بال�سجن عامين وفقا لوزارة العدل.

وبعيدا عن �سفقاته المهنية المريبة، يبدو اأن تايلور كان يعي�س 
التقطها م�سور  التي  وال�سور  حياة هانئة في �سواحي بو�سطن. 
ف��ران�����س ب��ر���س اأظ��ه��رت م��ن��زل مايكل وبيتر ت��اي��ل��ور ف��ي وودلن���د 
اأن  غلوب«  »بو�سطن  وذك��رت  ممتازة.  ب�سورة  م�سذبة  حديقة  مع 
لكرة  �سنوات مدربا  ولثالث   2008 اعتبارا من  كان  تايلور  مايكل 
الراقية  �سكول«  اأكاديمي  »لوران�س  مدر�سة  في  الأميركية  القدم 
لكرة  المدر�سة  �سابق في فريق  وبيتر لعب  ما�ست�سو�سيت�س.  في 
القدم بح�سب ال�سحيفة. وكانت �سحيفة »وول �ستريت جورنال« 
اأول من ك�سف تورطهما في عملية تهريب غ�سن في كانون الثاني 

الما�سي.

اأمريكيان متهمان بتهريب كارل��س

ما كان ال�ستقالل اإل �ساهداً على م�سيرة ممتدة من الت�سحية 
والعطاء، قادها الها�سميون فينا فن�سجوا راية للحرية خفقت 
حاملة قيم الثورة العربية الكبرى ومبادئ العروبة والإ�سالم.
واليوم اإذ يقف الوطن على اأعتاب المئوية الأولى رافع الهامة 
فيها  اأر���س��ى  ها�سمية  اأردن��ي��ة  م�سيرة  ن�ستذكر  الأرك���ان،  را�سخ 
بف�سل حكمة  ومنعته  قوته  وبنى خاللها جل  دعائمه،  الأردن 
قيادته الها�سمية، ووفاء اأبنائه وتما�سكهم و�سمودهم في وجه 
والوعد  ال��وط��ن،  ج��ذور  ف��ي  ال�����س��ارب  العهد  وه��و  التحديات، 
ال�سهداء ومجدهم، وبدماء زكية تركت  الذي كتب بت�سحيات 
والكرامة، وهو  واللطرون  القد�س  ق�ستها معلقة على جدران 
الوفاء الذي نراه حا�سراً في كل ما كان و�سيكون من بطولت 
وجي�س  و�سعب  مر�سو�س  بنيان  وقوامها  عنوانها  وت�سحيات، 
ال��ه��ا���س��م��ي��ة وع���ن يمينها وع��ن  ال���راي���ة  ي�����س��ط��ف خ��ل��ف  واأم����ن 

�سمائلها للذود عن وطن المجد ودرة الأوطان.
وال�����س��ب��ع��ون  ال���راب���ع���ة  ال���ذك���رى  ع��ل��ي��ن��ا  ت���ع���ود  اأن  وي�������س���اء اهلل 
ل��ال���س��ت��ق��الل، وق����د ����س���رب ال���وط���ن م���ن ج���دي���د م����وع����داً م��ع 
في  قيادتهم  خلف  ووقوفهم  اأبنائه  بتكاتف  تجلت  البطولة 
واإج����الل  ف��خ��ر  ب��ك��ل  لن�ستح�سر  وال�����س��ع��اب،  ال�����س��دائ��د  وج���ه 
ك��ل م��ا م��ر ع��ل��ى ه���ذا ال��ح��م��ى ال��ه��ا���س��م��ي الأ���س��م م��ن منجزات 
ها�سم  اآل  م��ن  الميامين  ال��غ��ر  ب�����س��واع��د  تحققت  وط��م��وح��ات 
الأحرار الذين �سنعوا من الإ�ستقالل م�سروع حياة واأنموذجا 
لالإرادة والإزدهار، ناعماً بالأمن والحرية وال�ستقرار في ظل 
 - الح�سين  اب��ن  الثاني  عبداهلل  الملك  الأعلى  القائد  جاللة 
ب��ن��اًء متعاظماً من  ع��ه��ده،  ف��ي  الأردن  غ��دا  وق��د   - اهلل  حفظه 
القوة الكامنة في قدرة الدولة على الدفاع عن قيمها و�سون 

اأبنائها. و�سالمة  حقوقها 
دللتها  بكل  ال�ستقالل  ذك��رى  يعظمون  وه��م  الأردن��ي��ي��ن  اإن 
الذي اختطه  تاأييد وولء للنهج  اإنما يبعثون ر�سالة  ومعانيها 
في  اأوًل  دوم��اً  اأراده  كما  الأردن  ليكون  الأعلى  القائد  جاللة 
العادلة  وق�ساياها  اأمته  كرامة  عن  ال��ذود  في  واأوًل  نموذجه 

الر�سالة  التفاهم حول  و�سياغة حا�سرها وم�ستقبلها، لتعزيز 
الأطهار  ها�سم  اآل  من  الميامين  الغر  حملها  التي  الماجدة 
لتبقى وافرة الظالل ما دامت الحياة وليظل روح الإ�ستقالل 
نحو  الطريق  واأبنائه  للوطن  ي�سيء  الذي  الحقيقي  الباعث 
ويحقق  والديمقراطية  الحرية  جنباته  تكتنف  مجتمع  بناء 

لمواطنيه. الف�سلى  الحياة 
المنا�سبة  لي�سرفنا وبهذه  العام  الأمن  فاإننا في جهاز  وختاماً 
الوطنية العزيزة اأن نرفع لمقام �سيدنا ومولنا جاللة القائد 
الأعلى الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين المعظم حفظه اهلل 
ورعاه اأ�سمى اآيات المحبة والمودة والوفاء والإخال�س لعر�سه 
الأوفياء  الجند  نبقى  باأن  العهد  المفدى، مجددين  الها�سمي 
و�سالمة  اأم��ن��ه  على  للحفاظ  الأ���س��م  الها�سمي  الحمى  ل��ه��ذا 

اأبنائه و�سون مقدراته ومنجزاته من �ستى المخاطر.
قائدنا  ج��الل��ة  ُي��دي��َم  اأن  ق��درت��ه  جلت  ال��م��ول��ى  اإل���ى  �سارعين 
الماجدة  واأمته  الوفي  ل�سعبه  والمالذ  وال�سند  الذخر  الأعلى 

واأن ُي�سدل عليه اأثواب ال�سحة والعافية.
اأنه �سميٌع مجيب

الل�اء الركن: مدير الأمن العام
ح�شين محمد الح�اتمة

الأردن على اأعتاب املئ�ية.. رافع الهامة را�شخ الأركان



ملحق خاص
بمناسبة عيد االستقالل

�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ   -   ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م

االستقالل..
عزيمة ونهوض



٢

فالحتفال هذ� �لعام مختلف، لأن �لظرف مختلف، وعدم �ل�ضماح 
�لجتماعي؛  للتباعد  و�لدعوة  �ل�ضعبية،  و�لتجمعات  بالتجمهر 
فلن يكون ثمة مظاهر �حتفالية، كالتي �عتدناها كل عام؛ فقط 
�لمنازل،  على  �لأردنــي  �لعلم  ورفع  �لمنا�ضبة،  با�ضتذكار  نكتفي 

و�لمتاجر و�لموؤ�ض�ضات، وعلى نو�فذ �لمركبات.
�ل�ضتقالل كلمة كبيرة تعني �لحرية و�ل�ضيادة و�لنعتاق، وهي 
حقوق  ومنها:  و�لو�جبات؛  بالحقوق  وثيق  �رتباط  لها  فل�ضفة 
�لمو�طن على دولته �لتي تتعلق باأمنه ورعايته �ل�ضحية، ومنع 
�لفيرو�ضات �لخطيرة؛ وهو  �نتقال �لأوبئة و�لأمر��ض، وتف�ضي 

ما نفذته �لأردن، ونجحت فيه حتى �لآن.
حقبة  خالل  ف�ضولها  وقعت  �أردنية  حكاية  �ل�ضتقالل  يبقى 
خطت  �ن  منذ  �لأردنية،  �لدولة  تاريخ  في  مرت  �ضعبة،  زمنية 
قدما �لأمير عبد�هلل بن �لح�ضين - طيب �هلل ثر�ه - �أر�ض معان 
عام ١٩٢٠، فكان عهد �لتاأ�ضي�ض للدولة �لأردنية؛ ثم بعد ذلك 
دخول �لأمير عمان في �آذ�ر عام ١٩٢١، بعد �لإتفاق بينه وبين 
وزير �لم�ضتعمر�ت �لبريطاني )ت�ضرت�ضل(، على تاأ�ضي�ض حكومة 
وطنية برئا�ضة ر�ضيد طليع، كانت ت�ضمى بمجل�ض �لم�ضت�ضارين، 

و�لرئي�ض ي�ضمى بالكاتب �لإد�ري.
�لأمير  دعى  ما  �لبريطاني،  �ل�ضتعمار  تحت  �لحكومة  فكانت 
يمار�ض  فكان  �لإ�ــضــتــقــالل،  �جــل  مــن  للكفاح  �لأول،  عــبــد�هلل 
بريطانيا  من  �عتر�ف  �ول  نال  حتى  بريطانيا،  على  �ضغوطه 
�لبريطاني  �لنتد�ب  تحت  لكن  �لأردن،  �ضرق  �إمــارة  با�ضتقالل 

بموجب ع�ضبة �لمم �لمتحدة.
لإجــر�ء  �لطريق  عبد�هلل  �لمير  ــام  �أم �لعــتــر�ف  هــذ�  فمّهد 
منتخبة  �ضعبية  لجنة  ت�ضكيل  خالل  من  �ل�ضيا�ضي،  �لإ�ضالح 
لو�ضع �لد�ضتور، وم�ضروع لمجل�ض نيابي عام١٩٢3، فكانت ولدة 
�أول د�ضتور عام ١٩٢8، ثم ت�ضكل �لمجل�ض �لنيابي، �لذي تز�من 
مع حر�ك �ضعبي لرف�ض �لمعاهدة �لأردنية �لبريطانية في ذ�ت 
١٠٢8بح�ضور  عمان  في  �لوطني  �لموؤتمر  عقد  بعدها  �لعام، 
�ضيوخ ووجهاء ومفكرين، من مختلف �نحاء �لإمارة، تمخ�ض عنه 

�لميثاق �لوطني.

لها  فوجدت   ،١٩36 عام  �لفل�ضطينية  �لثورة  ن�ضبت  ذلك  بعد 
للوعود  تنفيذً�  بال�ضتقالل  تطالب  �لأردني،  �ل�ضارع  في  ��ضد�ء 
�لثانية ١٩3٩عّطلها؛  �لعالمية  �لحرب  ن�ضوب  لكن  �لبريطانية؛ 
ثم بعد ذلك �عترفت بريطانيا مرة �خرى ر�ضميًا، با�ضتقالل �إمارة 

�ضرق �لأردن في ٢٢ �آذ�ر ١٩٤6، فبد� عهد �لتحرر و�لإنعتاق.
لكن ذلك لم يكن كاماًل، لأن بريطانيا �حتفظت لنف�ضها ب�ضرورة 
تو�جد قو�ت ع�ضكرية لها في �لإمارة، برئا�ضة �لحاكم �لع�ضكري 

)كلوب با�ضا(.
في تلك �لمرحلة وقعت �أحد�ت مهمة في تاريخ �لدولة �لأردنية، 
ينفذ  فهو  �لأردنــي،  للجي�ض  قائدً�  با�ضًا  كلوب  ��ضتمر�ر  ��ضو�أها 
�ل�ضيا�ضات �لبريطانية قبل �لأردنية، حتى بعد �أن �أعلن �لأمير 

عبد�هلل �لإمارة مملكة.
بيد �أن ذكاء �لقيادة �لها�ضمية، �نها و�ءمت بين م�ضالحها �لعليا 
وبين �لتفاقيات و�لمعاهد�ت مع بريطانيا، حتى تنهي �لوجود 
�أعلن  �أن  �إلــى  �إ�ضالحاته  �لأمير  فو��ضل  برمته؛  �لبريطاني 

�لإمارة مملكة.
�بر�هيم ها�ضم؛  �لإمــارة، فكان  رئي�ض حكومة في عهد  �آخر  �أما 
وبعد مبايعة �لأمير عبد�هلل �لول ملكًا بعد �عالنه �لتاأ�ضي�ض، 
�لعهد  رئي�ض في  �أول  للحكومة، وهو  رئي�ضًا  �لرفاعي  �ضمير  عًين 

�لملكي �لجديد.
به  يطل  لم  لكن  �ل�ضمولي،  �ل�ضيا�ضي  �لإ�ضالح  عهد  بد�أ  هنا  من 
�لم�ضجد �لق�ضى  �أبو�ب  �لجمعة على  يوم  ��ضت�ضهد  �لبقاء فقد 
بثالت ر�ضا�ضات غادرة، وكان برفقته حفيده �لأمير �لح�ضين بن 

طالل.
وعمل  �لنهج،  بذ�ت  �ضار  فقذ  ملكًا،  طالل  بالأمير  �لمناد�ة  فتم 
بع�ض  و�إجر�ء  �لها�ضمية،  �لردنية  �لمملكة  د�ضتور  �إ�ضد�ر  على 
�لإ�ضالحات، لكنه توفي بعد عامين من حكمه، فنودي بالأمير 
ح�ضين ملكًا ولم يبلغ �ل�ضن �لقانوني بعد، فت�ضكل مجل�ض و�ضاية 

على �لعر�ض �إلى �ن تم مبايعته عام ١٩5٢.
حكم  في  خا�ض  ونهج  فل�ضفة  طــالل،  بن  �لح�ضين  للملك  كانت 
�لدولة �لأردنية، يقوم على �لإ�ضالح �ل�ضيا�ضي �ل�ضامل، و�لنه�ضة 

�لذي  حكمه  فخالل  �لديمقر�طي؛  �لنهج  وتر�ضيخ  �لحديثة، 
من  حديثة،  نه�ضوية  لدولة  �لمملكة  تحولت  عامًا،   ٤٠ �إمتد 
خالل تطوير منظومة �لرعاية �ل�ضحية و�لتعليمية، وتح�ضين 
معظم  في  �لطرق  و�ضق  �لعمر�ن  وت�ضجيع  �لتحتية،  �لبنية 
و�لتعددية  �ل�ضيا�ضي،  �لنهج  تعزيز  جانب  �إلى  �لمملكة،  مناطق 
�ل�ضيا�ضية  ــز�ب  �لأح �أمــام  �لمجال  لفتح  و�لدعوة  �ل�ضيا�ضية، 

ممار�ضة �ن�ضطتها بكل مرونة وحرية.
عام  ملكًا  بويع  �لــذي  �لثاني،  عبد�هلل  �لملك  جاللة  عهد  �مــا 
ب�ضورة  لكن  ها�ضم،  بني  لملوك  �لنهج  ذ�ت  على  �ضار  فقد   ١٩٩٩
ونقطة  و�أمـــان،  �أمــن  و�حــة  �لأردن  غــدت  حتى  و��ضمل؛  �عمق 
جذب لأحر�ر �لأمة، ؛ فيما �ضاعد موقعه �لإ�ضتر�تيجي في قلب 
�ل�ضيا�ضي  �لنهج  �لعربية، وتر�ضيخ  �لقمم  لعقد  �ل�ضرق �لو�ضط، 

�لمعتدل.
��ضتثمار  في  و�لتو�ضع  ومنعتها،  �لدولة  �إ�ضتقر�ر  في  �ضاهم  ما 
�ل�ضتثمار،  وجــذب  و�ل�ضناعة،  �ل�ضياحة،  وت�ضجيع  مو�ردها، 
�لعقول في بناء  ��ضتثمار  �ل�ضباب، من خالل  وبناء جيل و�ع من 

�لقدر�ت.
معاني  تحمل  �أردنية  حكاية  �لإ�ضتقالل  باأن  تدرك  فالأجيال 
يرون  فهم  ــولء؛  و�ل و�لنتماء،  �لوطنية،  في  وجليلة  ر��ضخة 
�ي�ضًا  وهي  مذهلة،  ب�ضورة  وتتطور  كبير،  بت�ضارع  تنمو  �لدولة 
تو�كب �لدول �لمتقدمة، في �لعلم و�لتطور و�لحد�ثة؛ فاأ�ضبحت 
�ي�ضًا  كبيرة؛  لدرجة  متقدمة  و�ل�ضحية  �لتعليمية  �لمنظومة 
تر�ضيخ نهج ��ضتقالل �لق�ضاء، و�ضيادة �لقانون، و�لنفتاح �لفكري 

على �لعالم.
خالل  من  ��ضتقاللهم،  بذكرى  فرحتهم،  عن  يعبرون  �لأردنيون 
�لمخزون �لمعرفي لتطور �لحياة �لمدنية في �لدولة خالل مئئة 

عام، فا�ضبح �لأردن من �لدول �لتي ي�ضار لها بالبنان.
�ل�ضعب منه، فهي مهمة �ضعبة  �ما هزيمة وباء كورونا وحماية 
هو  وها  و�لت�ضحيات؛  �لهمم،  و�ضخذ  �ل�ضبر  وتتطلب  وح�ضا�ضة، 
�لردن ي�ضرب مثاًل في ح�ضن �إد�رة �لأزمة، لأنه يحمل م�ضامين 

�لأرث �ل�ضيا�ضي �لمتميز �لذي قاد لنيل �ل�ضتقالل.

االحتفال بذكرى إستقالل المملكة في ظرف استثنائي 
يتطلب شحذ الهمم

اإلستقالل يروي حكاية أردنية 
بدأت فصولها عام 1920

كورونا منع االردنيين من التعبير 
عن فرحهم في ذكرى 
تحررهم

استذكار المناسبة برفع العلم 
األردني على المنازل والمتاجر 
والمؤسسات

كتب - حيدر �لمجالي

منظمة  واعالن  المستجد،  )كورونا(  وباء  تفشي  بعد  البالد،  به  تمر  استثنائي  ظرف  في  الهاشمية،  االردنية  المملكة  استقالل  بذكرى  اإلحتفال  يأتي 
الصحة العالمية بأنه اصبح جائحة تعصف بالعالم كله.

فاألردن الذي ناضل من أجل نيل حقوقه السياسية، وانتزاع االعتراف باستقالله من نّير المستعمر البريطاني، أراد أن يحافظ على نهجه في الدفاع عن 
كرامته وكرامة شعبه، من خالل إجراءات وقائية غير مسبوقة، للتصدي لهذا الوباء القاتل.

أبناء  حياة  على  تحافظ  ان  الحسين،  ابن  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  اإلستقالل،  منذ  الرابع  الملك  لواءها  يحمل  التي  الملهمة  المملكة  قيادة  فآثرت 
التي صدرت للجيش واالجهزة األمنية،  الصارمة  القطاعات اإلقتصادية، والتعليمية؛ وكذلك اإلجراءات  التي طالت  الجسيمة  التضحيات  الشعب، رغم 

لتنفيذ قانون الدفاع، الذي فرضته الظروف االستثنائية؛ وكذلك دعم جهود الجيش األبيض خط الدفاع األول )االطباء والكوادر التمريضية(.

االستقالل.. عزيمة ونهوض
ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل

�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م



�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م
ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل

االستقالل.. عزيمة ونهوض

عمان - محمد �لخ�ضاونة

ر�ية  حامل  �لثاني  عبد�هلل  �لملك  جاللة  �أن  �إلــى  حزبيون  �أ�ضر 
و�لق�ضى،  و�لقد�ض  �ل�ضتقالل  وحامي  �لثورة  مجد  ووريث  �لمة، 
يعيد كتابة �لتاريخ بمو�قفه �لقومية �لثابتة فينت�ضر للحق �لعربي 
وق�ضيته �لمركزية، موؤكدين �ن �ل�ضتقالل عيد لالإنجاز�ت و�لنه�ضة 
و�لتنمية، ويوؤكد �ضدق عزيمة و�ضالبة �ر�دة �لأردن قيادة و�ضعبا، 

لل�ضير قدما �تجاه �لتقدم و�لعطاء.
�ن ق�ضة  �لمملكة،  ��ضتقالل  »�لر�أي« عن  �إلى  وقالو� خالل حديثهم 
�لخير  ر�يــه  �ضوى  ر�يــة  فيها  تحمل  لم  نظيفة،  ق�ضة  �ل�ضتقالل 
يوما  �لأردن  ي�ضع  فلم  و�لقيم،  �لمبادىء  �أجل  من  و�لفد�ء  و�لعطاء 
�لأهل و�لخوة،  �لعهود ون�ضر  يتقاع�ض عن و�جب، حفظ  ولم  ل�ضر 
لفتين �إلى �أن تخليد ذكرى �لإ�ضتقالل يعد منا�ضبة وطنية، ل�ضتلهام 
ما تنطوي عليه من قيم �ضامية وغايات نبيلة، خدمة للوطن و�إعالء 
مكانته و�ضيانة وحدته، و�لمحافظة على هويته ومقوماته، وتعزيز 

نه�ضته.
يذكرنا  �لدحيات:  عيد  �لدكتور  �لإ�ضالح  حزب  عام  �أمين  وقــال 
��ضتقر  �لذي  و�لقريب  �لبعيد  بالتاريخ  �لردنيين  نحن  �ل�ضتقالل 
في قلوبنا نب�ضا وفي �نف�ضنا �ضمير� وفي ذ�كرنتا �ضفر� يحكي ق�ضة 
�جل  من  �ضحو�  �لذين  �ل�ضهد�ء  بدماء  �لم�ضمخة  و�لباء  �لجد�د 

حرية �لوطن وكر�مته وم�ضتقبل �أبنائه.
و�أ�ضاف �ن ق�ضة �ل�ضتقالل ق�ضة نظيفة، لم تحمل فيها ر�ية �ضوى 
ي�ضع  فلم  و�لقيم،  �لمبادئ  �جل  من  و�لفد�ء  و�لعطاء  �لخير  ر�ية 
�لردن يوما ل�ضر ولما يتقاع�ض عن و�جب، حفظ �لعهود ون�ضر �لهل 

و�لخوة.
�لملك  ��ضتطاع  �لمنا�ضبة تذكرنا كيف  �أن هذه  �إلى  �لدحيات  و�أ�ضار 
وعد  بر�ثن  من  �لردن  ينقذ  �ن  �لموؤ�ض�ض،  �لملك  �لول  عبد�هلل 
بلفور، و��ضتطاع بحكمته وحنكته �ن يوؤ�ض�ض دولة عربية كانت وما 

�لذين  �لعرب  �حر�ر  كل  بها  ويحتمي  �ليها  يلجاأ  �لتي  �لقلعه  تز�ل 
ثارو� على �لطغاة و�لظالمين.

�أن ��ضتذكار �لخام�ض  �أمين عام حزب �لمحافظين ح�ضن ر��ضد  و�أكد 
على  وتاأكيد�  تج�ضيد�  يعتبر  عام  كل  في  �أيــار  �ضهر  من  و�لع�ضرين 
��ضمى معاني قيم �ل�ضتقالل �لذي حققه �لردن بهمة �ضعبه �لأبي 
وقيادته �لها�ضمية �لمبجلة، و�لذي قام على ثو�بت وطنية د�عمة 
�لآبــاء  و�ضطر  �لما�ضية،  �لعقود  خــالل  و�لعطاء  �لخير  لم�ضيرة 

و�لأجد�د بدمائهم �لزكية �أ�ضطورة مجد وطنية.
وقال ر��ضد �ّن تخليد ذكرى �ل�ضتقالل يعد منا�ضبة وطنية، ل�ضتلهام 
ما تنطوي عليه من قيم �ضامية وغايات نبيلة، خدمة للوطن و�إعالء 
مكانته و�ضيانة وحدته، و�لمحافظة على هويته ومقوماته، وتعزيز 

نه�ضته.
و �أ�ضاف ر��ضد �أن �لأردن بات يحقق �لمزيد من �لنجاز�ت �لوطنية 
و�ل�ضفافية  و�لديمقر�طية  �لعد�لة  نحو  م�ضيرته  في  �لوطنية 
و�لنه�ضة �لفكرية و�ل�ضتر�تيجيات �لكفيلة بتمكين �لمر�أة وتحفيز 
�لتكنولوجيا  متطلبات  مع  و�لتما�ضي  �لتعليم  وتطوير  �ل�ضباب 
للوطن وقيادته  �لولء و�لنتماء  �إلى تعزيز قيم  �إ�ضافة  �لرقمية، 

�لها�ضمية.
�أنه  �إلى  �لكيالني  �لفتاح  عبد  �لدكتور  �لتجديد  تيار  من�ضق  ولفت 
تاأتي ذكرى يوم �ل�ضتقالل هذ� �لعام، و�لوطن يو�جه ظروفا �ضعبة 

�إذ �أن جائحة فيرو�ض كورونا ز�دت �لأو�ضاع �لقت�ضادية �ل�ضعبة.
وقال �لكيالني �ن عيد �ل�ضتقبال �أتى �لعام �لحالي و�لعدو �ل�ضهيوني 
ي�ضعد هجومة على فل�ضطين و�لأردن، و�ن ما �علنه عن نو�ياه ب�ضم 
�ل�ضمالية  �لأغو�ر  منطقة  في  �لمحتلة  �لغربية  �ل�ضفة  من  �ر��ضي 
لكيانه �لغا�ضب، ما يهدد �لردن وفل�ضطين معا وعلى نف�ض �ل�ضوية مع 
�لوطن  �إعالن �ضريح عن تطبيق م�ضروع  فل�ضطين، وهو  �لأ�ضقاء في 

�لبديل.
خلف  �لوقوف  منا  يتطلب  �إ�ضر�ئيل  تفعله  ما  �ن  �لكيالني  ولفت 

جاء  ح�ضبما  �لعدو�ن  هذ�  على  للرد  �لثاني،  عبد�هلل  �لملك  جاللة 
في ت�ضريحاته لمجلة دير�ضبيغل �لألمانية و�لبناء على ماحققناه 
في مو�جهة جائحة كورونا من خالل �لتناغم بالمو�قف بين �لقيادة 
و�ل�ضعب، في مجابهة هذ� �لعدو�ن �ل�ضهيوني �لجديد بالعتماد على 

�لذ�ت وعلى وحدة �ضفنا وقدر�تنا.
�أبوزيد قال: لم يكن  �أمين عام حزب �لإتحاد �لوطني �لأردني زيد 
يوم  مجرد   ١٩٤6 �لعام  من  �لخام�ض  �ل�ضهر  من  و�لع�ضرون  �لخام�ض 
�ليوم كانت �لأمة  ، ففي ذلك  �ل�ضعب �لردني  عادي عابر في حياة 
على موعد مع �لفجر ، فجٍر �أ�ضرق بنوره فاأ�ضاء ما حوله، فجر عَلم 
�لمبادئ  �ضبيل  في  �لردنيون  فيه  و�أبلى  �لكثير،  و�أعطى  �لكثير، 
و�لحرية و�لديمقر�طية و�ل�ضتقالل �أح�ضن بالء �ن�ضافًا لكل مغلوب 

على �أمره من �أجنبي ظالم �أو م�ضتعمر جائر.
و�لتطلعات  �لحا�ضر  ومنجز�ت  �لما�ضي  عبق  ن�ضتذكر  �ليوم  وقال: 
�لز�هي  �لز�هر  �لم�ضتقبل  �إلــى  �لمن�ضودة  و�لإ�ضالحات  و�لآمــال 
تحقيق  من  �لحكيمة  وقيادته  �لعظيم  �لردنــي  �ل�ضعب  و�ضيتمكن 

�لتحديات �لكبرى �إلى فر�ض حقيقية لالإنجاز .
�أمين عام حزب �لر�ضالة �لدكتور حازم ق�ضوع �أكد �ن �لردن يحتفل 
بعيد �ل�ضتقالل �لمجيد وي�ضيئ �ضمعه �خرى من منار�ت �لنجاز فى 
م�ضيرة �لنه�ضة و�لتنمية، وهو يوؤكد �ضدق عزيمته و�ضالبة �ر�دته 
لتنير  و�لعطاء،  �لتقدم  من  �و�ضع  ف�ضاء�ت  تجاه،  قدما  بالم�ضى 

�لدروب نحو �آفاق �لمجد، و�ضمو �لرفعة، وعال �لمنزلة .
�لأطهار  ها�ضم  بني  �لمقام  هذ�  في  ي�ضتذكر  �ل�ضعب  �ن  �لى  و��ضار 
�لدينية  �لتوحيد  ــة  ور�ي �لتاريخية  �لمجد  ر�يــة  حملو�  �لذين 
ور�ية �لثورة �لعربية �إلى �أن ولدت لالأمة منارتها با�ضتقالل �لدولة 
عن  وعبرت  �ل�ضاد  خطوط  من  منطلقاتها  ر�ضمت  عندما  �لردنية، 
ر�ضالة �لأمة بالحفاظ على مكانتها فى �للحظة �لتاريخية �لخالدة.

ولفت �لى �ن جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني حامل ر�ية �لمة، ووريث 
�لتاريخ  كتابة  يعيد  و�لق�ضى،  �لقد�ض  حمى  وحامي  �لثورة  مجد 

بمو�قفه �لقومية �لثابتة فينت�ضر للحق �لعربي وق�ضيته �لمركزية.
�لعربي  �لنظام  ن�ضرة  �جل  من  يعمل  �لملك  جاللة  �أن  ق�ضوع  و�أكد 
ور�ضالته ليكون �أحد �لمحاور �لرئي�ضية �لم�ضكلة للحالة �لمركزية 
�لإقليمية، وهو بذلك �نما يقوم بتعزيز �وتاد �لمة لتكون حا�ضرة 

على �لم�ضرح �لجيو�ضيا�ضي في �لمرحلة �لقادمة .
�لى  �ر�ضيد�ت  �ضالح  �لدكتور  �لوطني  �لتيار  حزب  عام  �أمين  و�أ�ضر 
�أن �لردنيين وموؤ�ض�ضاتهم �لوطنية �لمختلفة تحتفل كل عام بعيد 
�لوطن  ربوع  �لطيبة  ذكر�ها  تغمر  �لتي  �لمنا�ضبة  وهي  �ل�ضتقالل، 
ويعي�ض  و�لبهجة  بال�ضرور  �لنفو�ض  وتمالأ  و�لعتز�ز  بالفخر  كله 
�لعربي  وجي�ضه  رجالته  وت�ضحيات  وذكرياته  �مجاده  �ل�ضعب 
معها  �ل�ضعب  وي�ضتعر�ض  و��ضتقر�ره،  �منه  وعنو�ن  �لوطن  هيبة 
�ضجل تاريخه �لطويل ومر�حل جهاده �لحافل بالت�ضحيات و�لآمال 

و�لدرو�ض.
�ل�ضتقالل  عيد  منا�ضبة  �لــى  �لردنــيــون  يتطلع  �ر�ضيد�ت:  وقــال 
�لمــارة  تاأ�ضي�ض  على  عــام  مئة  �حتفالت  منا�ضبة  من  �لقريبة 
كم�ضيرة مت�ضلة لتر�كم �لنجاز�ت في كل نو�حي �لحياة �ل�ضا�ضية، 
و�لتي  و�لتعليمية  �لتربوية  �لعملية  تطور  محطة  في  خ�ضو�ضا 
�ضاهمت في و�ضع �لردن في خارطة �لدول �لمتقدمة من حيث عدد 
�لمتعلمين وخف�ض ن�ضب �لمية �لذي ي�ضكل نو�ة �أ�ضا�ضية لأي عملية 
تنموية في �لحا�ضر و�لم�ضتقبل لتنمية �لمو�رد �لب�ضرية وكذلك في 

قطاع �ل�ضحة و�لخدمات �لجتماعية.
�لوطنية  �لثو�بت  لتعزيز  محطة  �ل�ضتقالل  �ن  �ر�ضيد�ت  ــد  و�أك
�أ�ضا�ض  هي  ــي  �لردن �لن�ضان  كر�مة  �ن  مقدمتها  وفــي  �لمتر�كمة 
جزء  وهو  �لردنــي  لالإن�ضان  �لف�ضل  �لحياة  وتحقيق  �لمة  نه�ضة 
لمبادئ  �نت�ضار�  �لها�ضميين  لدى  �لحكم  و�رث  فل�ضفة  من  ��ضا�ضي 
�لحرية و�لعد�لة و�ل�ضتقالل وتعمق مفاهيم �لعتد�ل و�لو�ضطية 
�لثورة  �لتي ورثناها من مبادئ  و�ل�ضيا�ضية  �لحياتية  في خطاباتنا 

�لعربية �لكبرى.

كتب - نا�ضر �ل�ضريدة

�لقوى �لظالمية  ��ضتقاللهم مهما حاولت  يحافظ �لردنيون على 
للمجتمع  �لمر�ضو�ض  �لبنيان  تركيبة  في  �لنب�ض  �لخارجية 
بنَف�ِض  و�لتقدم  ــار  و�لزده �لتطور  ع�ضر  تو�كب  �لتي  �لردنــي، 
يوما  فيها  �لخطب  يتعاظم  �لتي  �ليام  تحديات  تلويه  ل  قوية 
�لذي  وطنهم  جمر  على  و�يديهم  با�ضنانهم  ويم�ضكون  �آخر،  بعد 

جبلو� تر�به بالدم و�للحم، مفدينه بالمهج و�لرو�ح .
وتاأتي ذكرى يوم �ل�ضتقالل » �ليوم �لوطني للحرية » هذ� �لعام، 
�لعالم،  كما  �لمنطقة  ت�ضهدها  و�ضحية  �ضيا�ضية  تحديات  �ضمن 
على  �لقب�ض  �لردنيين  من  تتطلب  محورية  بتغيير�ت  وت�ضي 
ندم  ي�ضبح  ل  حتى  ومقدر�تهم  �مكانياتهم  بكل  وطنهم  ��ضتقالل 
�ل�ضترخاء جريمة بقادم �ليام، ل يت�ضامح فيها �لكبير و�ل�ضغير 
على فعله �ن كانت مق�ضودة �و بريئة، لن �لجميع �مام ��ضتحقاق 
وطني م�ضتمر ومتجدد �ضعاره �لمحافظة على ��ضتقاللهم في كافة 

�ضوؤون �لدولة .
�بر�هيم  لــوؤي  و�لدكتور  عناقرة  محمود  محمد  �لدكتور  يقول 
�لحرب  �نتهاء  بعد  �نــه  �ردنــيــة«،  »�ور�ق  كتابهما  في  بو�عنة، 
�لعالمية �لثانية، وجهت �لحكومة �لردنية مذكرة �لى �لحكومة 
�ضرق  ��ضتقالل  لعالن  �لمفاو�ضات  ببدء  طالبتها  �لبريطانية 
هيئة  �جتماع  في  �لبريطانية  �لحكومة  �عتر�ف  وبعد  �لردن، 
�لمم �لمتحدة في )١٧ / ١ / ١٩٤6م(، بان �ضرق �لردن تطور 
�ل�ضتقالل،  ومنحه  عليه  �لنــتــد�ب  لنهاء  يدعو  م�ضتوى  �لــى 
�لت�ضريعي جل�ضة خا�ضة  �لمجل�ض  وفي )٢5/ ٤/ ١٩٤6م( عقد 
�لبلدية  �لمجال�ض  وقــر�ر�ت  �لــوزر�ء  مجل�ض  قر�ر  خاللها  قدم 

بالجماع  قــر�ر�  و�علنت  بال�ضتقالل،  �لبالد  رغبة  �لمت�ضمنة 
�لمملكة   « �لردنــيــة  �لبالد  ��ضتقالل  �عــالن   « يلي  بما  يق�ضي 
عبد�هلل  وموؤ�ض�ضها  �لبالد  ل�ضيد  و�لبيعة  �لها�ضمية  �لردنــيــة 
وتقرر  �ل�ضا�ضي،  �لقانون  وتعديل  د�ضتوريا  ملكا  �لح�ضين  بن 
�لردنية  �لمملكة  ��ضتقالل  عيد  يوم  ١٩٤6م(   /5  /٢5( �عتبار 

�لها�ضمية .
عام  من  �آيار   ٢5 في  �لردن  با�ضتقالل  �لمتحدة  �لمم  و�عترفت 
١٩٤6م، و�نتهاء �لنتد�ب �لبريطاني و�عالنه مملكة ذ�ت �ضيادة، 
جديد،  عهد  بد�ية  في  فا�ضلة  وعالمة  عظيما  يوما  كان  حيث 
ثقلها  لها  �ردنية  �ضخ�ضيات  �لدولة  �ضوؤون  ت�ضريف  على  يقوم 

�لع�ضائري و�ل�ضيا�ضي .
»�ور�ق  كتابهما  في  و�لبو�عنه  �لعناقرة  �لدكتورين  وي�ضيف 
�ردنية«، �ن عهد �لملك طالل بن عبد�هلل طيب �هلل ثر�ه ُيعتبر 
ونحو  و�لمنعة  �لقوة  من  �لمزيد  نحو  �بي�ض  ثوري  �نطالق  عهد 
�لف�ضل ونحو �لتطور و�لعمر�ن لالن�ضان �لردني �لحديث، ف�ضاغ 
د�ضتور �لمملكة على �كمل وجه لي�ضاهي د�ضاتير �لدول �لمتقدمة 

في ذلك �لوقت.
ت�ضارعت  ثــر�ه  �هلل  طيب  طــالل  بــن  ح�ضين  �لملك  عهد  وفــي 
�لقطاعات،  كافة  في  �لم�ضتد�مة  �لتنمية  عجلة  في  �لنجاز�ت 
�لميثاق  �لى  �لردنية  �لجامعة  �ن�ضاء  �لى  �لجي�ض  تعريب  فمن 
عهد  �لــى  ــخ،  �ل  .. �لكر�مة  معركة  فــي  �لنت�ضار  �لــى  �لوطني 
�لملك عبد�هلل �لثاني بن �لح�ضين �لذي ز�دت فيه وتيرة �لحياة 
�لقطاع �لجامعي و�لطبي و�لد�ري  تو�ضعا و��ضتثمار� وتطور� في 

و�للكتروني .
ويقول �لمتقاعد �لع�ضكري �لت�ضعيني علي �ر�ضيد طالفحة، �لذي 

و�عــالن  �لما�ضي  �لقرن  ع�ضرينيات  منذ  �لردن  م�ضيرة  و�كــب 
�ل�ضتقالل وما بعدها، �ن وجه �لردن تغير بعد �نتهاء �لنتد�ب 
�لفل�ضطيني  �لجنيه  بدل  �لردني  �لدينار  حل  حيث  �لبريطاني، 
بلغت  �ن  �لى  �بنائها،  �ضو�عد  بفعل  ت�ضيد  �لدولة  �ركان  وبد�أت 
�لتحديات  من  كثير  رغم  �لعالم،  دول  بين  مميز�  موقعا  �لدولة 
�لعدو  مع  �لحروب  من  �لعديد  �جلها  من  وخ�ضنا  و�جهتها  �لتي 

�ل�ضهيوني �لغا�ضب لفل�ضطين �لجريحة .
�لملك  عهد  بــد�يــة  فــي  �لعر�ض  على  �لو�ــضــيــاء  �حــد  وبح�ضب 
فان  �ل�ضريدة،  كليب  عبد�هلل  ثر�ه،  �هلل  طيب  طالل  بن  ح�ضين 
في  كبير�  دور�  لعبت  �لردن  �رجاء  كافة  في  �لردنية  �لع�ضائر 
في  ــذ�ك  �ن �لح�ضين  بن  عبد�هلل  �لملك  مطلب  وم�ضاندة  دعــم 
تحقيق ��ضتقالل �لردن، �ضيما في �لد�خل و�لخارج، و��ضدرت مع 
�لحكومة و�لبلديات قر�ر�ت توؤيد وتدعم خطوة �لملك عبد�هلل 
للخال�ض  �ضرورية  �لردنيون  ير�ها  كان  �لتي  ثــر�ه،  �هلل  طيب 
�لد�خلية  �ضوؤونهم  يخ�ض  بما  وخا�ضة  �لبريطاني  �لنتد�ب  من 

و�لق�ضية �لفل�ضطينية .
تحقيق  �ن  »�لـــر�ي«  �لــى  �ضابق  حديث  في  �ل�ضريدة،  وي�ضيف 
ـــار  و�لزده �لبناء  م�ضو�ر  ــدء  ب ــى  �ل �دى  ـــي  �لردن �ل�ضتقالل 
�لم�ضار�ت  كافة  في  �لنه�ضة  تحقيق  في  �لــذ�ت  على  و�لعتماد 
�لتنموية  �لخطط  بو�ضع  ــــوز�ر�ت  �ل بـــد�أت  حيث  �لحياتية، 
ومبا�ضرة �لتنفيذ على �لو�قع، ما جعل �لردن يو�كب دول �لجو�ر 
و�لت�ضالت  و�ل�ضحة  �لتعليم  م�ضار�ت  في  تطور  ــد�ث  �ح في 
�ل�ضوؤون  في  ��ضتقالليته  جانب  �لى  و�لزر�عة،  �لعامة  و�ل�ضغال 
�لوطنية بعيد�  �لخارجية فيتخذ قر�ر�ته بما يت�ضل بم�ضالحة 

عن �لتجاذبات و�لخالفات �لدولية .

موؤ�ض�ضا  ع�ضو�  �أ�ضبح  �لردن  �ن  �لتاريخية،  �لتوثيقات  وح�ضب 
م�ضتقلة  وكدولة  ١٩٤5م(،   ( عام  في  �لعربية  �لــدول  لجامعة 
و�ن�ضم  )١٩5٢م(،  عــام  في  �لد�ضتور  و�إعــلــن  )١٩٤6م(،  عــام 
قيادة  تعريب  و�عــالن  )١٩55م(،  عام  في  �لمتحدة  �لأمــم  �إلى 
�لجي�ض باإعفاء كلوب با�ضا من من�ضبه كقائد للجي�ض �لأردني في 

)١٩56م(، وت�ضليم قيادة �لجي�ض �إلى �ضباط �أردنيين.
ويذكر �لمتقاعد �لع�ضكري علي �ر�ضيد طالفحة في مذكر�ته، �نه 
بعد ��ضتقالل �لردن ��ضبحت قيادة �لردن تقرر ما تر�ه منا�ضبا 
بلدية  رئي�ض  طلب  بحادثة  م�ضت�ضهد�  تهمها،  �لتي  �لق�ضايا  في 
قيادة  من  )١٩٤8م(،  عام  �لجعبري  علي  محمد  �نذ�ك  �لخليل 
�لجي�ض تزويده بثالثين فار�ضا، حيث ��ضتجاب لطلبه وذهبنا �لى 
�لخليل و��ضتقبلونا �لهالي على جانبي �ل�ضو�رع ��ضتقبال حا�ضد� 

ور�ئعا رفع معنوياتنا كثير� .
تاريخ  في  فارقة  عالمة  �ضكل  �لردنية  للدولة  �ل�ضتقالل  �ن 
�ضاملة،  وخدمية  تنموية  نه�ضة  �ضهد  حيث  �لحديث،  �لردن 
و�لالجئين،  لل�ضيوف  د�فــئ  وبيت  �لعالم،  دول  �هتمام  ومحط 
و�ضارك في حفظ �ل�ضالم و�ل�ضلم في �لعالم، و�ر�ضل �لم�ضت�ضفيات 
�لميد�نية �لى مناطق �ل�ضر�عات في بع�ض �لدول، كما �ضاهم في 
�يفاد �لخبر�ء و�لكفاء�ت �لردنية لم�ضاعدة عدد من �لدول في 

تطوير مر�فقها �لد�رية و�لخدمية .
» �ل�ضتقالل » طالت خيوطه كل قطاعات �لدولة، فغدت ناب�ضة 
بالحياة، وت�ضعى لتحقيق �لكتفاء �لذ�تي في كثير من �لمجالت 
�لعالم  دول  في  مثيالتها  وناف�ضت  تفوقت  �خرى  وفي  �لحياتية، 
�لمختلفة، وهذ� لم ياأت من فر�غ �ل بف�ضل همة قيادة و�ضعب �بى 

�ل �ن يعي�ض حر� �بيا يعانق �ل�ضماء بتطوره و�ضموخه .

األردن يعيد كتابة التاريخ بمواقفه 
القومية الثابتة وانتصاره للحق العربي
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عمان - �ضرى �ل�ضمور

�لى  و�ضول  �لمــارة  تا�ضي�ض  منذ  �ضكل  �لردن  �ن  �ضيا�ضيون  �كد 
�لع�ضرين عاما �لما�ضية نموذجا دوليا عربيا و�قليميا في مو�جهة 
�لتحديات و�لزمات �لتي ع�ضفت بالمنطقة، �ذ تمكن من �لعبور 
�لجو�نب  على  �أثرها  من  بالرغم  حثيثة  دبلوما�ضية  بجهود  منها 

�ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية و�لمنية.
رفيعا  �ضيا�ضيا  دور�  �دى  �لردن  �ن   $ �لــى  �ضيا�ضيون  وقــال 
وجعل من نف�ضه نموذجًا في �د�رة �لزمات، خ�ضو�ضا عند مروره 
بمنعطفات �ضيا�ضية، �ل �ن حكمة �لقيادة �د�رت �لم�ضهد بعقلية 
�ضيا�ضية دبلوما�ضية تختلط فيها معايير �لحكمة و�لحزم و�ولوية 
حماية  في  كبير  ب�ضكل  �ضاهمت  �لتي  �لبالد  و��ضتقر�ر  �لمــن 

��ضتقالله.
�لتي  �لمرحلة  �ن  �لمعايطة،  �ضميح  �ل�ضابق  �لعالم  وزير  وقال 
مرت في عهد جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني من �لمر�حل �ل�ضعبة 
و�لقلقة على �ل�ضعيد �ل�ضيا�ضي و�لمني بانعكا�ضاته �ل�ضاملة على 

�لعالم و�لقليم و�لردن.
�لما�ضية  عاما  �لع�ضرين  خــالل  �نــه   $ �لــى  �لمعايطة  وقــال 
�ضهدت �لمنطقة حالة قلق �قليمية تمثلت بالحتالل �لميركي 
�لفل�ضطينية  �لق�ضية  تجاه  �ل�ضر�ئيلية  و�ل�ضيا�ضات  للعر�ق 
تفجير�ت  منذ  قوية  عودة  �ضهد  �لذي  و�لتطرف  �لرهاب  وملف 
�لمنطقة  على  وتد�عياتها  �ل�ضورية  ــة  �لزم وكذلك  �ضبتمبر 
و�لردن وكذلك �ضنو�ت �لربيع �لعربي ون�ضخته �لردنية وعدو�ن 
��ضر�ئيل مر�ر� على لبنان وغزة وما جرى من تغيير�ت كبرى في 
تركيبة �لنظام �لر�ضمي �لعربي وغيرها من �لحد�ث �ل�ضيا�ضية 

�لكبيرة �لتي تاثر بها �لردن.
ور�ى �لمعايطة �نه من خالل هذه �لزمات �لمتر�كمة �و �لمتتابعة 
كان جاللة �لملك يتعامل معها بنهج يقلل ��ضر�ر�ها على �لردن، 
ويقدم �د�ء �ضيا�ضيا رفيعا جعل من �لردن نموذجا في �د�رة هذه 
�لزمات كما كان �لحال مع �لربيع �لعربي، �و كان �ضاحب مبادرة 
فيه  �لردن  كان  �لذي  �لرهاب  ملف  مع  �لتعامل  كان  كما  وروؤية 
من �لدول �لموؤثرة في ��ضعاف �ضوكة �لتنظيمات �لمتطرفة وقطع 

�لطريق �مامها من تحويل �لردن �لى �ضاحة تغرق بالدم.
روؤيــة  لجاللته  كــان  �لتي  �ل�ضورية  �لزمـــة  مــع  �لــحــال  وكــذلــك 
على  و�لحفاظ  �ل�ضيا�ضي  للحل  �لدعوة  على  تقوم  لها  متقدمة 
�لدولة �ل�ضورية من �لتق�ضيم مع �ولوية �لحفاظ على �من �لردن 

و�لردنيين في مو�جهه �لخطار �لقادمة عبر �لحدود .
بعقلية  �لكبرى  للملفات  �لملك  جاللة  �د�رة  �ن  �لمعايطة  و�كد 
�لردن  �من  و�ولوية  �لحزم  مع  �لحكمة  فيها  تختلط  �ضيا�ضية 
و�منه  ��ضتقالله  حماية  في  كبير  ب�ضكل  �ضاهمت  و��ضتقر�ره 
�لت�ضرد  لهلها  حملت  �خرى  دول  في  ر�أيناها  م�ضار�ت  وتجنيبه 

و�ضياع �لمن وتفكيك دولهم وتق�ضيم �وطانهم .
�ل�ضتقالل  يمثل  �لدعجة،  هايل  �لدكتور  �ل�ضابق  �لنائب  وقال 
�حد �هم �لمحطات �لم�ضيئة في تاريخ �لردن لما ينطوي عليه 
من دللت وم�ضامين وطنية تحررية و��ضتقاللية و�ضيادية يمثل 
و�لنجاحات  لالنجاز�ت  وتقييم  مر�جعة  محطة  بها  �لحتفال 
�لميامين في كافة  �لغر  بني ها�ضم  ملوك  و�ضطرها  �لتي تحققت 

�لمجالت، ومنها �لمجال �ل�ضيا�ضي.
�جندة  على  �لولوية  �ل�ضيا�ضي  �ل�ضالح  م�ضروع  �حتل  و��ضاف، 
�لم�ضاركة  �همية  على  تاأكيد�  �لثاني،  �هلل  عبد  �لملك  جاللة 
عن  تعبير�  �لكــثــر  كونها  ــقــر�ر،  �ل �ضنع  عملية  فــي  �ل�ضعبية 
وهمومه  لق�ضاياه  تالم�ضا  و�لكثر  وتطلعاته،  �لمو�طن  م�ضالح 
من  تمكنت  �ردنية  �ر�ضية  وجود  �لى  �دى  ب�ضكل  و�حتياجاته، 
�لردنــي  �لتعاطي  يف�ضر  مما  و�لتطور�ت،  �لتحديات  ��ضتيعاب 
وتحدياته  �لعربي  �لربيع  تد�عيات  مع  و�لــمــدرو�ــض  �لحكيم 
وتحويلها �لى فر�ض لت�ضريع وتيرة �ل�ضالح، بطريقة جعلت من 

�لردن نموذجا يحتذى في �لمنطقة.
�ضملت  د�ضتورية  تعديالت  �جرى  �لأردن  �ن  �لى  �لدعجة  و��ضار 
�لدولة  في  مهمة  مفا�ضل  ولم�ضت  تقريبا  �لد�ضتور  مــو�د  ثلث 
��ضهمت في تكري�ض مبد�أ �لف�ضل و�لتو�زن بين �ل�ضلطات وتح�ضين 
�ي�ضا  و�أقــر   . �لق�ضاء  ��ضتقالل  وتعزيز  �لت�ضريعية  �ل�ضلطة 
منظومة �لت�ضريعات و�لقو�نين �لإ�ضالحية �ل�ضيا�ضية و�لخدمية 
و�لتنموية كقانون �لنتخاب و�لأحز�ب و�لبلديات و�لالمركزية 
) و�لد�رة �لمحلية ( وقام باجر�ء �لنتخابات �لنيابية و�لبلدية 
ومجال�ض �لمحافظات في تاأكيد على وجود �ر�دة حقيقة لتطوير 
�لحياة �ل�ضيا�ضية في �لمملكة �نت�ضار� للد�ضتور و�لنهج �ل�ضالحي 

و�لديمقر�طي �لردنية.
و��ضاد �لدعجة بكم �لنجاز�ت �ل�ضيا�ضية في عهد جاللة �لملك 
�لباقورة  بملحقي  �لعمل  بانهاء  �تخذه  �لذي  �لتاريخي  �لقر�ر 
وتاأكيد�  �لردنية،  لل�ضيا�ضة  �نت�ضار�  �ل�ضالم،  معاهدة  و�لغمر في 
على �ل�ضيادة �لوطنية �لكاملة على كل �ضبر منهما من خالل هذ� 
�لنجاز �لوطني �لتاريخي، حيث ��ضتعاد �لردن هذه �لر��ضي بعد 
ر�أ�ض  على  باعتبارهما  ذلك  �لى  �لحكومة  �لملك  جاللة  وجه  �ن 

�ولوياته ويج�ضد�ن م�ضالح �ردنية عليا .
وحدة  تعزيز  في  جهوده  وظف  �لملك  جاللة  �ن  �لدعجة  وقال 
وتح�ضين  �لم�ضترك،  �لعربي  �لعمل  وماأ�ض�ضة  �لعربي  �ل�ضف 
�لمن �لقومي �لعربي من �أي تهديد�ت �و �ختر�قات �و تدخالت 
خارجية �أقليمية ودولية من خالل �لتعاطي مع �لق�ضايا و�لأزمات 

�لعربية د�خل �لبيت �لعربي.
�لمبادرة  بزمام  �لأخذ  على  حر�ض  جاللته  �ن  �لدعجة،  وتابع 
�لعربية  �لمنطقة  �لتي تو�جه  للتحديات  لو�ضع حلول تاريخية 
باليات  لالرتقاء  �لعربية،  و�لم�ضالح  �لهد�ف  على  �لتو�فق  بعد 

�لعمل �لعربي و�دو�ته �لى م�ضتوى �لطموحات و�لتطلعات .
�لملك  جاللة  يقودها  �لتي  �لردنية  �لدبلوما�ضية  �ن  مو�ضحا 
�لتي  �لموؤثرة  و�لليات  �لدو�ت  من  وبو�ضفها  �لثاني  �هلل  عبد 
و�لدولية  �لقليمية  مكانته  تعزيز  في  ��ضهمت  �لردن  يمتلكها 
خاللها  من  �مكن  بطريقة  �لخارجية،  عالقاته  �ضبكة  وتو�ضيع 
ذلك  وترجمة  �لعالمية  �ل�ضيا�ضية  �لخارطة  على  �لردن  و�ضع 
من  و��ضعة  �فــاق  فتح  �لى  قــاده  وموؤثر،  فاعل  دولــي  ح�ضور  �لى 
يخدم  وبما  �لدولية،  و�لهيئات  �لقطار  مع  و�ل�ضر�كة  �لتعاون 
�لم�ضالح و�لق�ضايا �لوطنية و�لقومية دفاعا و�نت�ضار� لها، خا�ضة 
و�ولويات  �هتمامات  د�ئــرة  في  وو�ضعها  �لفل�ضطينية  �لق�ضية 
�لمحوري في  مع دور جاللته  �لدولي، تماهيا  �لقر�ر  �ضنع  دو�ئر 
�لتعاطي مع كل ما من �ضاأنه تعزيز �لمن و�ل�ضتقر�ر في �لمنطقة 
و�لعالم . و�نطالقا من �لو�ضاية �لها�ضمية على �لماكن �لمقد�ضة 
في  و�لتاريخي  �لديني  �لردني  و�لدور  و�لم�ضيحية،  �ل�ضالمية 

�لقد�ض �ل�ضريف.
وفي �ضياق ح�ضور جالله �لملك �لدولي �كد �لدعجة، �ن تاأثيره 
و�لقد�ض  عام،  ب�ضكل  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  ن�ضرة  في  جليا  كان 
�لتي  �لدولية  و�لمرجعيات  بالقر�ر�ت  ومت�ضلحا  خا�ض،  ب�ضكل 
�ل�ضر�ئيلي  �لجانب  مع  �ضر�عه  في  �لفل�ضطيني  �لجانب  تدعم 
�لكيان  �ن  على  �لدولية  �لمرجعيات  هذه  �كدت  عندما  �لمحتل، 
�ل�ضر�ئيلي قوة �حتالل، و�ن �لقد�ض �لعربية محتلة، ول �ضيادة 
�لتي ل يح�ضم  �لنهائي  �لو�ضع  و�نها من ق�ضايا  ��ضر�ئيلية عليها، 

�مرها �ل بالتفاو�ض .
وبهذ� �ل�ضدد �و�ضح �لدعجة موقف جاللته �ز�ء ق�ضية �لقد�ض 
و�عتبارها خطا �حمر، موؤكد� على وجود �ضغوط �قت�ضادية على 
�لردن، نتيجة لمو�قفه �ل�ضيا�ضية خا�ضة من �لقد�ض، �لمر �لذي 
�ضيا�ضي  بلورة موقف  ��ضتغالله وتوظيفه في  �لملك  مكن لجاللة 
�للتفاف  تحاول  �لتي  و�لمو�قف  �ل�ضيا�ضات  لكل  ر�ف�ض  دولــي 
�لمريكي  �لرئي�ض  قــر�ر  ذلك  مقدمة  وفي  �لحقائق،  هذه  على 
�ل�ضر�ئيلي،  للكيان  عا�ضمة  بالقد�ض  بالعتر�ف  ترمب  دونالد 
�ضم  في  �ل�ضر�ئيلية  �ل�ضيا�ضة  ودعم  �ليها،  بالده  �ضفارة  ونقل 
�ر��ضي �ل�ضفة �لغربية، ب�ضورة فر�ضت ما ي�ضبه �لعزلة على هذه 

�لتوجهات و�لخطو�ت �لميركية و�ل�ضر�ئيلية.
وكلمة  عمان  كر�ضالة  �لملكية،  �لمبادر�ت  �لى  �لدعجة  ولفت 
حر�ضه  �لملك  جاللة  �طلقها  �لتي  �لعالمي  �لوئام  و��ضبوع  �ضو�ء 
و�تز�ن  رحمة  دين  هو  بما  �لحقيقية،  �ل�ضالم  �ضورة  �بر�ز  على 
وتعزيز  و�لرهــاب،  و�لتطرف  �لعنف  لنبذ  و�عتد�ل،  وو�ضطية 
و�لم�ضيحية  �ل�ضالمية  �لمقد�ضات  وحماية  �لن�ضان  حقوق 

و�لحريات �لدينية، و�حتر�م �لديان .
و�لخالقية  �لدينية  و�لقيم  �لمفاهيم  تر�ضيخ  �لــى  ��ضافة 
�لم�ضترك  و�لعي�ض  و�لتاأخي  و�لــوئــام  كالت�ضامح  و�لن�ضانية، 
بين  �لم�ضتركة  و�لقيم  �لجو�مع  وتعظيم  و�لعد�لة،  و�لمحبة 
 . وتــر�حــم  و�عــتــد�ل  و�ــضــالم  محبة  مــن  و�لمعتقد�ت  ـــان  �لدي
عالمية،  جو�ئز  على  جاللته  بح�ضول  توجت  �لتي  �لجهود  وهي 
وبن�ضلفانيا  �ل�ضالم  و�ضانع  �ل�ضالم  وم�ضباح  تمبلتون  كجائزة 
�لمحبة  روح  �ر�ضاء  في  لدوره  وتكريما  تقدير�  �لكثير،  وغيرها 
و�لعالم،  �لمنطقة  فــي  و�ل�ــضــتــقــر�ر  �لمـــن  وتعزيز  و�لــ�ــضــالم 
ت�ضاركية  ��ضتر�تيجية  �طــار  في  و�لرهــاب  �لتطرف  ومحاربة 
هذه  عــن  �لناجمة  و�لمخاطر  �لتهديد�ت  لمو�جهة  عالمية 
قيم  �لى  ي�ضتند  م�ضتنير  فكري  منهج  خالل  من  �لخطيرة  �لفة 
�ن�ضانية نبيلة ��ضا�ضها �لت�ضامح و�لتعاي�ض و�لتاأخي، و�لتعامل مع 
�لق�ضايا �ل�ضا�ضية �لمرتبطة بالتنمية و�لحكم �لر�ضيد و�ل�ضباب 
ل�ضمان  �لعمل  فر�ض  و�يجاد  و�لبطالة  �لفقر  ومحاربة  و�لتعليم 

هزيمة �لتطرف و�لعنف و�لفكر �لظالمي.
�لنجاز�ت  �هم  ��ضتذكر  �لما�ضي  بدر  �لدكتور  �ل�ضيا�ضي  �لمحلل 
�لتي تم تحقيقها �ضو�ء منذ تاأ�ضي�ض �لمارة �لى حقبة �لع�ضرين 
�ل�ضرق  ومنطقة  �لعالم  بها  مــر  �لتي  �لــظــروف  �ن  حيث  عاما 
�لردنية  �لدولة  على  �نعكا�ضات  فر�ضت  �لتي  بالخ�ض  �لو�ضط 
�ل�ضعب  و�لتفاف  �لقيادة  حكمة  �ن  �ل  �لردنــي،  �ل�ضعب  وعلى 
حول �لقر�ر�ت، �ذ ��ضتطاعت �لقيادة بالتفاف �ل�ضعب حول جهود 

�لميركية  كالحرب  �ل�ضعبة  �ل�ضنو�ت  عبور  من  �لملك  جاللة 
�لعر�قية ومرحلة �لربيع �لعربي مرور� بجائحة كورونا و�لثار 
�لعالم  �لكثير من دول  �لجائحة على  �لتي خلفتها هذه  �لمدمرة 
حيث مكن هذ� �لجتياز و�لعمل �لحرفي في تجاوز هذه �لم�ضاكل 
�لحكم  في  ��ضا�ضية  مبادئ  خــالل  من  �ل  يتم  �ن  يمكن  ل  �لتي 
حيث  �لمملكة  بد�يات  في  تا�ضي�ضها  تم  ��ضا�ضية  قو�عد  ووجود 
�ن �لدولة �لردنية ��ضتد عودها و�ز�دت �ضالبة وقوة و��ضبحت 
و�ل�ضتقر�ر  بــالحــد�ث  �لمدعمة  �لمرونة  من  لديها  �لــدولــة 
�لحكومي  �لد�ء  على  �لردني  �ل�ضعب  �فر�د  من  �لن�ضبي  و�لر�ضا 

و�لدولة ب�ضكل عام.
�لما�ضي،  قال  �ل�ضيا�ضي  �لن�ضاط  في  �لردنية  �لنجاز�ت  وحول 
�لمبركي  �لحــتــالل  مرحلة  وتــجــاوز  عــبــور  �لردن  ��ضتطاع 
و�ل�ضر�ع �لطائفي في �لعر�ق و�ضوريا، بال�ضافة �لى عبور مرحلة 
�لردن  تمكن  �لذي  �لعربي  �لربيع  مرحلة  وهي  خطرة  مف�ضلية 
بحكمة �لقيادة من تجاوز �لتحديات وتبعات �للجوء �لتي �ثرت 
تاثير كبير على �لبنية �لقت�ضادية و�ل�ضيا�ضية للبالد و�ن ينجو 

منها باقل �ل�ضر�ر.
�لفكار  تبادل  من  ��ضتطاعت  �لردنية  �لدولة  �ن  �لما�ضي  وتابع 
�ل�ضيا�ضي  �لو�ضع  تطوير  محاولة  في  �لردني  �ل�ضعب  وبين  بينها 
عبر �جر�ء �ضل�ضلة من �ل�ضالحات �ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية بامان 
�لماأ�ض�ضة  في  باهر�  نجاحا  نجحت   ٢٠١١ مرحلة  كانت  كذلك 

لموؤ�ض�ضات قادرة على �ن تتعامل مع هذه �لو�ضاع بحرفية.
من  �لحد  في  �لعالم  م�ضاعدة  في  نجح  �لردن  �ن  �لما�ضي  وقال 
�لفكار  خالل  من  �ضو�ء  و�لعالم  �لمنطقة  في  �لرهــاب  �نت�ضار 
�لذي  �لمرن  ر�ضالة �ل�ضالم  �ضرح  �لى  و�لذهاب  �لدولي  للمجتمع 
�لعديد من  �مام  به في مو�جهة  نموذجا يحتذي  ��ضتطاع �لردن 

دول �لعالم.
يظهر  �ن  �لردن  ��ضتطاع  �لما�ضي  �كــد  كورونا  جائحة  وحــول 
�لردن  نجاح  برز  حيث  �لتحديات  مجابهة  على  قادر  �نه  للعالم 
�ن  في  للمملكة  �ضهلت  دولية  �ضمعة  تحقيق  في  نبر��ضا  و�ضكل 
تكون نموذجا للمنطقة و�ل�ضرق �لو�ضط بقدرة وحنكة جاللته 
في �لعمل على تفعيل �لموؤ�ض�ضات �لوطنية �لردنية بجميع هذه 

�لق�ضايا.
ووفق �لما�ضي فان �لردن ��ضبح من �لدول �لر��ضدة و�لعاقلة في 
و�لغربي  �لعربي  �لعالم  دول  �هتمام  محور  و��ضتقطب  �لمنطقة 
�ضوؤون  ملف  �د�رة  كيفية  عن  �لبحث  في  �لباغية  للدول  ومحجا 
�ل�ضرق �لو�ضط �لتي ن�ضجت بحكمة قيادة جاللة �لملك عبد�هلل 

�لثاني.

سياسيون: االردن أدى دورًا سياسيًا رفيعًا ما جعله نموذجًا 
في إدارة األزمات

االستقالل احد اهم 
المحطات المضيئة في تاريخ 
االردن

تعديالت دستورية لثلث مواد 
الدستور المست مفاصل 
مهمة في الدولة

عمان - طارق �لحميدي

في  �ل�ضتقالل  ف�ضول  من  جديد�  ف�ضال  �ليوم  �لأردنيون  يكتب 
�يقاعا  وفر�ض  كورونا  مر�ض  فيه  تف�ضى  زمــن  ��ضتثنائي  زمــن 
بذكرى  �لمملكة  �حــتــفــالت  تــتــز�مــن  كما  للحياة،  مختلفا 
ولعل  �لوطن  ت�ضتهدف  �لتي  �لموؤ�مر�ت  من  مزيد  مع  �ل�ضتقالل 

موؤ�مرة �لقرن �برز هذه �لموؤ�مر�ت.
يتاأثر  ولــم  �لتاريخ  مر  على  �ل�ضد�ئد  تهزه  لم  �لــذي  �لوطن 
�ليوم  يو�جه  يز�ل  ل  قويا  بقي  ولطالما  و�لمحن  بالموؤ�مر�ت 
و�ل�ضبعين  �لر�بع  با�ضتقالله  يحتفل  وهو  م�ضيرية  تحديات 
�لمنية  و�أجهزته  �لم�ضلحة  وقو�ته  �لها�ضمية  بقيادته  ليوؤكد 
ذكرى  مجرد  ولي�ض  وحياة  نهج  �ل�ضتقالل  باأن  �لمعطاء  و�ضعبه 

عابرة.
وقال رئي�ض مجل�ض �لنقباء نقيب �لطباء �لدكتور علي �لعبو�ض 
�لعهد  لتجديد  ياأتي  �ردني  كل  قلب  على  �لعزيز  �ليوم  هذ�  �ن 
بطريقة  �لجي�ض  وعيد  �ل�ضتقالل  بذكرى  نحتفل  ونحن  للوطن 

مختلفة في زمن كورونا، ذلك �لوباء �لذي �ضرب �لعالم وفر�ض 
حجر� وحظر تجول على �لجميع.

و��ضاف �ن �ل�ضتقالل يذكرنا بت�ضحيات �لجد�د وكيف قدمو� 
للوطن  �لمزيد  لتقديم  يدفعنا  ما  وهو  للوطن  رخي�ضة  دماءهم 
�لتي  �لتحديات  تلك  عن  تقل  ل  ج�ضام  بتحديات  يمر  �لــذي 

و�جهها ب�ضجاعة و�ضالبة �لباء و�لجد�د.
و�لمو�طن  للوطن  كر�مة  عنو�ن  �ل�ضتقالل  �ن  �لعبو�ض  و�عتبر 
لمو�طنين  حرية  ول  �حر�ر  مو�طنين  بدون  لوطن  كر�مة  فال 
و�لم�ضطلحات،  �لت�ضميات  تــنــوعــت  مهما  ــالل  ــت �لح تــحــت 
�لحية  لل�ضعوب  �لحرية  درب  ينير  نور  �لحقيقي  فال�ضتقالل 

�لتي تقدم �رو�حها ودماءها فد�ًء للوطن وحريته.
�بهر  �لردن  �ن  قال  �لكيالني،  زيد  �لدكتور  �ل�ضيادلة  نقيب 
جائحة  مع  تعامله  خالل  من  �لعالم  �أنحاء  مختلف  في  �لجميع 
�لتعامل  توجب  �لتي  و�ل�ضتر�تيجيات  �لخطط  وو�ضعه  كورونا 
باأي  �ل�ضتعانة  �لــى  �لحاجة  دون  �لجائحة  هــذه  مع  �لفوري 

تجارب دولية وهو ما �أظهر قوة ومنعة �لوطن عند �ل�ضد�ئد.

و�عتبر �لكيالني �أن �ل�ضتقالل هو �متد�د للنف�ض �لعربي و�لقومي 
�لها�ضمي �لطامح للوحدة، و�ن �ضرعيتنا تنبع من �ضرعية �لثورة 
�أما  حولها،  و�لتفافنا  و�أهد�فها  �لها�ضميون  قادها  �لتي  �لعربية 
تحقيق  �إمكانية  على  و�ضادق  حي  مثال  فهي  �لوطنية  وحدتنا 
و�ضنعتها  و�لموؤ�مر�ت،  �لعقبات  من  بالرغم  �لعربية  �لوحدة 
رجال  وحماها  و�لمحبة  �لخير  و�إر�دة  �لم�ضتركة  ت�ضحياتنا 
كل  تحرير  وب�ضرورة  وح�ضارتها  وتاريخها  �أمتهم  بحق  موؤمنون 

�لمحتلة. �وطانها 
لذكرى  وتخليد�  �نه  �لن�ضور  �ضخر  �لجيولوجيين  نقيب  وقال 
تنطوي  مــا  ل�ضتلهام  وطنية  منا�ضبة  تعد  �لتي  �ل�ضتقالل 
�ل�ضاملة  �لتعبئة  لإذكــاء  نبيلة  وغايات  �ضامية  قيم  من  عليه 
�لم�ضرق  بالحا�ضر  �لعريق  �لما�ضي  وربط  �لمو�طنة  روح  وزرع 
�لأمة  لق�ضايا  خدمة  �أرغد  وم�ضتقبل  �أرحب  �آفاق  �إلى  �لمتطلع 
و�لوطن و�إعالء �ضروحه و�ضيانة وحدته و�لحفاظ على هويته 
�ل�ضيا�ضية  نه�ضته  وتعزيز  مقد�ضاته  عن  و�لدفاع  ومقوماته 
�لنه�ضة  قائد  ظل  في  و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�ضادية 

�لوطنية �لأردنية �ضاحب �لجاللة �لملك عبد�هلل �بن �لح�ضين 
حفظه �هلل.

�لوطن،  تــو�جــه  �لتي  �لتحديات  مــن  �لعديد  هناك  و�أ�ــضــاف 
�لوطن  �ضمود  مــن  �لنيل  تــحــاول  جهات  مــن  �أمنية  تحديات 
�لملك  جاللة  يــقــوده  وطنا  �أن  ــد  �أك ــه  �أن �ل  �لطليعي،  ودوره 
لن  �لمنية  و�أجــزتــنــا  �لم�ضلحة  قو�تنا  وتحر�ضه  عــبــد�هلل 
و�لفتخار  �لعتز�ز  تحية  موجهة  �لدنيا  موؤ�مر�ت  كل  توقفه 
و�لإجالل للقو�ت �لم�ضلحة �لبا�ضلة باأجهزتها �لمختلفة وجهاز 
�لأمن  وجهاز  �لمختلفة  �لأمنية  و�لأجهزة  �لعامة  �لمخابر�ت 
�لعام فهنيئًا لالأ�ضرة �لأردنية بعيد ��ضتقاللها �لر�بع و�ل�ضبعين.
قياد�ته  بف�ضل  م�ضافة،  قوة  منحه  �لردن  ��ضتقالل  �أن  وبين 
�لدولية  عالقاته  وتوظيف  �لحثيثة  �لجهود  لبذل  �لحكيمة، 
فل�ضطين  �جــل  من  ــدول،  �ل بين  �لمرموقة  ومكانته  �لمتميزة 
�لقد�ض  فــي  و�لم�ضيحية  �ل�ضالمية  و�لمقد�ضات  و�لــقــد�ــض 
وعا�ضمتها  �لفل�ضطينية  �لدولة  و�إقامة  �لفل�ضطيني.  و�ل�ضعب 

�ل�ضريف. �لقد�ض 
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ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل
�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م



�لردنيون، ��ضتذكرو� ذكرى ��ضتقالل �لمملكة �لردنية �لها�ضمية �لذي 
لنه�ضة �لردن،  �لعظيم  �لم�ضرق و�لنجاز  �لكفاح  �لها�ضميون  قدم فيه 
�ن  حد�د  و�ضفي  �لنائب  يقول  �جله،  من  و�لوحدة  �لوطن  حب  بد�فع 
ل�ضعب  نافذة  روؤيــة  نور  من  باأحرف  �ضطرتها  نجاح  ق�ضة  �ل�ضتقالل 
وقيادة يقفون وقفة �ضموخ وعز وفخر بالنجاز�ت �لتي ُحققت في عهد 
�لها�ضميين رو�د �لنه�ضة �لو�ئل لإقامة دولة �أردنية م�ضتقلة بقو�نينها 
و�ضيا�ضاتها ليبقى �لوطن و�حة �أمن و�أمان و��ضتقر�ر، م�ضير� �إلى �ن هذه 
وقوه  تما�ضكا  �كثر  جعلتنا  �لوطن  بها  مر  �لتي  �ل�ضتثنائية  �لظروف 
�بو   « �لثاني  �لملك عبد�هلل  ��ضدرها جاللة  �لتي  �لتوجهات  من خالل 
تعتبر  �لتي  �ضحتهم  على  و�لحفاظ  �ضعبه  لحماية  للحكومة  �لح�ضين« 

�غلى ثروة وطنية .
على  �لرو�ضان  محمود  �لدكتور  �لوطنية  عجلون  جامعة  رئي�ض  و�أكــد 
�ننا كاأردنيين نقف وقفة �ضموخ وكبرياء ل�ضتذكار هذه �لمنا�ضبة �لتي 
حققها �لها�ضميون �لطهار ل�ضتقالل دولة �لقانون و�لموؤ�ض�ضات و�عالن 

��ضتقالل �لأردن بلد� �آمنا م�ضتقر� ل تحكمه �أية جهات خارجية .
�ل�ضتقالل  عيد  �ن  �إلى  �لمومني  عمر  �لمحافظة  مجل�ض  رئي�ض  و��ضار 
ذكرى ت�ضتحق منا �لكثير من �لعمل و�لنجاز تجاه �لوطن م�ضتذكرين 
��ضتقالل  نيل  �ضبيل  في  �لوطن  جنود  بذلها  �لتي  �لكبيرة  �لت�ضحيات 

�لأردن و�لمحافظة على �أمنه و��ضتقر�ره.
موؤ�ض�ضة  �رتباط  �ضابط  �لزر�عيين  �لمهند�ضيين  نقابة  ع�ضو  و�أكــد 
��ضتذكار  �ن  عبا�ضي  ماهر  �لمهند�ض  عجلون  في  �لزر�عي  �لقر��ض 
لكل  و�عتز�ز  وفخر  �إجــالل  محل  يعد   ٧٤ �لدولة  ��ضتقالل  �لردنيين 
قدمها  �لتي  �لت�ضحيات  و�أن  و�لمان  �لمن  و�حة  �لردن  ليبقى  �أردني 
�ضهد�وؤنا بدمائهم للدفاع عن �لوطن و�ضون مكت�ضباته تحمل في نفو�ضنا 

�لكثير لتقديم �لم�ضتقبل �لف�ضل لوطن �ضنع �لرجال .
وعبر ع�ضو نقابة �لطباء في محافظة عجلون �لدكتور فر��ض �لق�ضاة 
�ل�ضعب  فيها  حقق  �لتي  �لغالية  بالمنا�ضبة  و�لعــتــز�ز  �لفخر  عن 
�لنجاز�ت  �بــرز  �لى  م�ضير�  ��ضتقالله  �لحكيمة  �لها�ضمية  بقيادته 
�لتي تحققت في عهد جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني في عجلون و�لنقلة 
�برزها  كان  �حدثها،  �لتي  و�لخدمية  �لتنموية  بالمجالت  �لنوعية 
�لدينية و�لمتمثلة في ترميم و�ضيانة م�ضجد عجلون �لكبير و�لتربوية 
�ضبل  وتوفير  جديدة  مد�ر�ض  وبناء  �لمد�ر�ض  �ضيانة  و�لتعليمية، 
للطلبة،  تحفيزية  تعليمية  و�جو�ء  تدفئة  من  للطلبة  �لمن  �لتعليم 
لبناء  عمل  فر�ض  وفرت  متعددة  �ضياحية  م�ضاريع  �نجاز  و�ل�ضياحي، 
من  �ل�ضبابي  �لقطاع  ودعم  و�لبطالة  �لفقر  من  للتخفيف  �لمحافظة 
خالل تو�ضعة �لمر�كز �ل�ضبابية و�لمالعب بمختلف مناطق �لمحافظة 
�لوحد�ت  وزيـــادة  وتاأمين  �لبد�عية  �ل�ضبابية  �لــمــبــادر�ت  ودعــم 

�ل�ضكانية لال�ضر �لعفيفة.
و�أكد من�ضق مبادرة �ليادي �لبي�ضاء �لدكتور محمود فريحات �ن ذكرى 
لنا تاريخ �لردن �لذي كان ول ز�ل مليئا بالنجاز�ت  �ل�ضتقالل يعيد 
و�لعطاء خ�ضو�ضا في عهد �لها�ضميين، م�ضير� �لى �ن محافظة عجلون 
باإهتمام ملكي بجميع �لمجالت �دت �لى نقل �لمحافظة نقلة  حظيت 
�لتنمية  عجلة  دفــع  �لــى  �دت  وتطويرية  وخدمية  تنموية  نوعية 
بالمحافظة و�زدهارها و�در�جها �ضمن �لمحافظات �لتنموية �لخدمية.

و�أ�ضارت رئي�ضة جمعية عنجرة �لخيرية كفى �لزغول �إلى �أن �لها�ضميين 
رفعة  وتحقيق  �لوطن  لزدهــار  �لنجاز�ت  تحقيق  �لــدو�م  على  �ثبتو� 
و�ضمو �لمو�طن في بلده ليعي�ض في و�حة �من و�مان مبينة �ن جاللة 
�لد�ضتورية  �ضلطاته  توليه  منذ  �لح�ضين  بن  �لثاني  عبد�هلل  �لملك 
ي�ضعى د�ئما على جميع �لمحافل �لعربية و�لدولية و�لجنبية لرفعة 
�لتطوعي  �لعمل  تن�ضيق  لجنة  ع�ضو  وقال  مكت�ضباته.  و�ضون  �لوطن 
ك�ضباب  �ننا  علي  ر��ضد  �ل�ضبابي  �لنا�ضط  �لمحافظة  في  و�لجتماعي 
�لولء  معاني  ��ضمى  �ضطرت  �لتي  �لها�ضميين  بانجاز�ت  ونفتخر  نعتز 
�لها�ضمية  للقيادة  �لمطلق  و�لنتماء  �لولء  موؤكد�  للوطن  و�لنتماء 
بالرو�ح  �لت�ضحيات  لتقديم  �لمنية  و�جهزته  �لم�ضطفوي  وجي�ضه 

للدفاع عن تر�ب �لوطن �لطهور .

25 أيار.. قصة كفاح الهاشميين من أجل 
رفعة ونهضة األردن »الوطن«

كتب - علي فريحات

الذي سطع بعد  بعيد االستقالل  االردن  العرب، حيث يحتفل  االردنيين واالحرار  الخامس والعشرين من كل عام ذكرى غالية على قلوب  يجسد يوم 
قصة كفاح من اجل الحريّة، واالستقالل.

فاالستقالل هو رأسمال الدول وأهّم ما يُمكن أن تسعى إليه، ليشكل هذا اليوم بداية عهٍد جديد لألردن وأبنائه، يستذكر فيه أبناء الوطن بكافة 
اطيافهم كيف تخلَّص االردن من الوصاية االجنبية وأصبح دولة ذات كياٍن مستقل وإرادة حرة، ليصبح هذا اليوم مصدر الهام لألردنيين، يُثير فيهم 

انتماءهم ووالءهم للوطن، يُجددون القسم والعهد للحفاظ على رفعته وحمايته.

االستقالل.. عزيمة ونهوض

عمان - د.�ضالح �لعّبادي

�ضكلت �لهيئة �لم�ضتقلة لالنتخاب �ضاهدً� على تطور موؤ�ض�ضات �لدولة 
تعنى  م�ضتقلة  كجهة   ،٢٠١١ �لعام  في  �لهيئة  تاأ�ض�ضت  �إذ  �لأردنية؛ 
باإد�رة �لعملية �لنتخابية و�لإ�ضر�ف عليها دون تدخل �أو تاأثير من 

�أي جهة.
�ل�ضيا�ضي في �لمملكة �لأردنية  �إحدى ثمر�ت �لإ�ضالح  �لهيئة  وتعد 
�لثاني �بن �لح�ضين، وتعبر  �لها�ضمية بقيادة جاللة �لملك عبد�هلل 
نتاج  وهي  �ل�ضعبية،  للمطالب  �لر�ضمية  �لموؤ�ض�ضة  ��ضتجابة  عن 

�لتعديالت �لد�ضتورية لعام ٢٠١١ و�لتي تاأ�ض�ضت �لهيئة بموجبها.
تتو�فق  نيابية،  �نتخابات  �إجــر�ء  �ضمان  بهدف  �لهيئة  وتاأ�ض�ضت 
بالعملية  �لمو�طن  ثقة  �إعــادة  يكفل  وبما  �لدولية،  �لمعايير  مع 
�إنجاز�ت  من  تحقيقه  تم  ما  على  و�لبناء  ومخرجاتها،  �لنتخابية 

وخطو�ٍت �إ�ضالحية.
خالل  وتمكنت   ٢٠١٢ �لعام  من  �أيار  �ضهر  في  عملها  �لهيئة  با�ضرت 
فترة قيا�ضية من �لعمل على بناء هيكلها �لموؤ�ض�ضي وتوفير �ضمانات 
�لأردنــي  �لنو�ب  مجل�ض  �نتخابات  ــر�ء  لإج و�لإعـــد�د  ��ضتد�مته، 
تديرها  �نتخابات  كاأول   ٢٠١3 �لعام  مطلع  جرت  �لتي  ع�ضر  �ل�ضابع 
�لهيئة بعد �إن�ضائها. في عام ٢٠١٤، وبموجب �لتعديالت �لد�ضتورية، 
تم تو�ضيع دور وم�ضوؤولّيات �لهيئة �لم�ضتقلة لالنتخاب، لت�ضمل �إد�رة 
به  تكلفها  ما  �إلى  �إ�ضافة  عامة،  �نتخاباٍت  و�أي  �لبلدية  �لنتخابات 
ي�ضمن  وبما  �أخرى،  �نتخاباٍت  �أية  على  و�إ�ضر�ف  �إد�رة  من  �لحكومة 
�لعمليات  �إد�رة  في  و�لحياد  و�لنز�هة  �ل�ضفافية  م�ضتويات  �أعلى 

�لمختلفة. �لنتخابية 
�لفرعية،  �لنــتــخــابــات  مــن  عــدد  على  ذلــك  بعد  �لهيئة  �أ�ــضــرفــت 

و�نتخابات �لمجال�ض �لبلدية ومجل�ض �أمانة عمان �لكبرى.
�لنيابية  �لنتخابات  �إد�رة  لالنتخاب  �لم�ضتقلة  �لهيئة  وتتولى 
�أي  و�إد�رة  �لقانون،  لأحكام  وفقًا  عامة  �نتخابات  و�أي  و�لبلدية 
بناء  �لوزر�ء  مجل�ض  بها  يكلفها  عليها  �لإ�ضر�ف  �أو  �أُخرى  �نتخابات 

على طلب �لجهة �لمخولة قانونًا باإجر�ء تلك �لنتخابات.
�أد�ء  من  لتمكينها  �لالزمة  و�لإجر�ء�ت  �لقر�ر�ت  �لهيئة  تتخذ  كما 

مهامها بنز�هة و�ضفافية وحياد.
ووفقا لقانون �لهيئة �لم�ضتلقة لالنتخاب رقم )١١( ل�ضنة )٢٠١٢(؛ 
�أع�ضاء يعينون  و�أربعة  للهيئة مجل�ض مفو�ضين موؤلفا من رئي�ض  فاإن 

وبتن�ضيب  للتجديد.  قابلة  غير  �ضنو�ت  �ضت  لمدة  ملكية  بــاإر�دة 
مجل�ض  رئي�ض  من  كل  وع�ضوية  �لـــوزر�ء  رئي�ض  ير�أ�ضها  لجنة  من 
�لمن�ضو�ض  لل�ضروط  ووفــقــًا  �لق�ضائي  �لمجل�ض  ورئي�ض  �لــنــو�ب 
�لعامة  �ل�ضيا�ضة  ر�ضم  �لمجل�ض  ويتولى  �لهيئة،  قانون  في  عليها 
�لعملية  �ضير  ل�ضمان  �لالزمة  و�لإجــر�ء�ت  �لخطط  و�إقــر�ر  للهيئة 
�لموكولة  �لمهام  وتنفيذ  وحياد  و�ضفافية  بنز�هة  �لنتخابية 
�لدولية  �لمعايير  مع  يتو�ءم  بما  �لنافذة  للت�ضريعات  وفقًا  بالهيئة 
عدٌد  لالنتخاب  �لم�ضتقلة  �لهيئة  عمل  وينظم  �لف�ضلى،  و�لممار�ضات 

من �لت�ضريعات.
�لد�ضتورية،  �ضفة  لالنتخاب  �لم�ضتقلة  �لهيئة  تحمل  وكموؤ�ض�ضة، 

وذلك من خالل �لمادة )٢/6٧( من �لد�ضتور �لأردني.
و�لموؤ�ض�ضات  �لحكومية  و�لدو�ئر  �لوز�ر�ت  »تلتزم  �لقانون،  وبح�ضب 
�لتي  و�لم�ضاعدة  �لدعم  ــو�ع  �أن جميع  بتقديم  و�لعاّمة  �لر�ضمية 
تطلبها �لهيئة لتمكينها من �لقيام بالمهام و�لم�ضوؤوليات �لمناطة بها« 
وفي خارج �لمو�ضم �لنتخابي، تلتزم �لهيئة بمهامها ودورها �لقانوني 
بـ »توعية �لناخبين باأهمية �لم�ضاركة في �لحياة �ل�ضيا�ضية بما في 

ذلك �لعمليات �لنتخابية«.
ل�ضنة   )١١( رقم  قانونها  وفق  لالنتخاب  �لم�ضتقلة  �لهيئة  وتعمل 
٢٠١٢، و�لتعديالت �لتي �أجريت عليه بموجب �لقانون �لمعدل رقم 
)٤6( ل�ضنة ٢٠١5، حيث يحدد �لقانون �لتعريفات �لأ�ضا�ضية لعمل 
�لهيئة، وم�ضوؤوليات �لهيئة، و�آليات ت�ضكيل ومهام وم�ضوؤوليات مجل�ض 
�لمفو�ضين و�لأمانة �لعامة، بال�ضافة �لى عدد من �لبنود �لناظمة 

لعمل �لهيئة.
بمقت�ضى  �ضامية،  ملكية  بــاإر�دة  يعين  �لمفو�ضين،  مجل�ض  وللهيئة 
�لمادة 6 من قانون �لهيئة �لم�ضتقلة لالنتخاب رقم ١١ ل�ضنة ٢٠١٢.
باإد�رة �نتخابية متميزة على �لم�ضتوى �لمحلي  �لهيئة  وتكمن روؤية 
د�ضتورية  �نتخابية  بـاإد�رة  �لمتمثلة  ر�ضالتها  لتحقيق  و�لإقليمي، 
�لعادل  �لتطبيق  خــالل  مــن  �لنتخابية  �لعملية  تدير  م�ضتقلة 
للت�ضريعات �لناظمة و�لمو�ثيق �لدولية، وتقديم خدمات �نتخابية 
متميزة محليًا و�إقليميًا، و�ل�ضتمر�ر بالنفتاح و�لتو��ضل مع �ل�ضركاء 

و�ل�ضتجابة لحتياجاتهم وتطلعاتهم.
للهيئة،  �لعامة  �ل�ضيا�ضة  بر�ضم  �لمفو�ضين  مجل�ض  �أهمية  وتكمن 
وتحديد تاريخ �لقتر�ع بعد �إ�ضد�ر �لملك �أمره باإجر�ء �لنتخابات 
لمجل�ض �لنو�ب، و�إقر�ر �لجدول �لزمني و�لخطط و�لبر�مج �لالزمة 

و�إتخاذ  وحــيــاد،  و�ضفافية  بنز�هة  �لنتخابية  �لعملية  لتنفيذ 
�أحكام  وفق  و�لمر�ضحين  �لناخبين  لت�ضجيل  �لالزمة  �لإجـــر�ء�ت 
�لناخبين وتحديثها  �ضجالت  �إجر�ء�ت تدقيق  بما في ذلك  �لقانون 
و�أ�ضماء  �لناخبين  جــد�ول  ون�ضر  ب�ضاأنها،  �لعتر��ضات  وتنظيم 
�أخرى  ن�ضر  و�ضيلة  و�أي  للهيئة  �للكتروني  �لموقع  على  �لمر�ضحين 
�لنتخابية  و�لدعاية  �لحمالت  قو�عد  وو�ضع  �لقانون،  يحددها 

و�إجر�ء�تها ومر�قبتها بمقت�ضى تعليمات تنفيذية.
في  �لم�ضاركة  باأهمية  �لناخبين  توعية  مهمة  �لمجل�ض  ويتولى 
وتعيين  �لنتخابية،  �لعمليات  ذلــك  فــي  بما  �ل�ضيا�ضية  �لحياة 
وفق  �لنتخابية  �لعملية  لتنفيذ  لزمة  لجان  �أي  و�أع�ضاء  روؤ�ضاء 
�لقتر�ع  �ضندوق  من  كل  مو��ضفات  و�عتماد  �لقانون،  يقت�ضيه  ما 
�أ�ض�ض  وو�ضع  �لقتر�ع،  للجنة  �لر�ضمية  و�لأختام  �لقتر�ع  و�أور�ق 
و�عتماد  و�لفرز،  �لقتر�ع  مر�كز  في  �لمر�ضحين  مندوبي  �إعتماد 
ممثلي موؤ�ض�ضات �لمجتمع �لمدني و�لإعالميين و�أي مر�قبين محليين 
�لعملية �لنتخابية ومر�قبتها بمقت�ضى  �ضير  ودوليين لالإطالع على 

تعليمات تنفيذية
�لقانون،  �أحكام  وفق  �لقتر�ع  مدة  تمديد  �لمجل�ض  �ضالحيات  ومن 
وو�ضع تعليمات تنفيذية لن�ضر �لنتائج �لأولية وتنظيم �لعتر��ضات 

ب�ضاأنها وفق �أحكام �لقانون، و�إعالن �لنتائج �لنهائية لالنتخابات.
عملية  كل  عن  تف�ضيليا  نهائيا  تقرير�  �لمفو�ضين  مجل�ض  وي�ضدر 
�نتخابية بجميع مر�حلها ويرفعه �لى �لملك، على �أن يتم ن�ضره في 

�لجريدة �لر�ضمية.
كما يقر �لتقرير �ل�ضنوي عن ن�ضاط �لهيئة و�أعمالها و�إر�ضال ن�ضخة 
م�ضروعات  و�قتر�ح  �لأمة،  ومجل�ض  �لوزر�ء  مجل�ض  من  كل  �إلى  منه 

�لت�ضريعات �لالزمة لعمل �لهيئة.
باإجر�ء  و�ل�ضفافية  �لنز�هة  بمعايير  �لهيئة  �أد�ة  لتم�ضك  ونتيجة 
�لهيئة على �ضهادة �لعتمادية �لدولية �ليزو،  �لنتخابات ح�ضلت 
ليعتبر  �لنتخابية،  ـــالد�ر�ت  ل �لــجــودة  �ضبط  بعملية  �لمتعلقة 
�لأردن هو �لبلد �لأول �لذي يح�ضل على �ل�ضهادة �لدولية في مجال 

�لنتخابات على م�ضتوى �لمنطقة و�ل�ضرق �لأو�ضط .
�لم�ضتقلة  �لهيئة  مفو�ضي  مجل�ض  رئي�ض  �لكاللدة  خالد  �لدكتور 
رفع  على  �يجابا،  و�نعكا�ضها  �ل�ضهادة  هذه  �أهمية  يوؤكد  لالنتخاب 
�لنتخابية  �لعملية  تجويد  �إلى  يهدف  بما  �لموؤ�ض�ضي  �لعمل  كفاءة 
فر�ضة  تعد  �أنها  كما  �لعالية،  �لجودة  معايير  من  م�ضتوى  �أعلى  على 

�لحيادية  �لــى  بال�ضافة  و��ضتقالليتها،  عملها  لتح�ضين  للهيئة 
و�لنز�هة و�ل�ضفافية وتعزيز ثقة �لمو�طن بالعملية �لنتخابية.

�لموؤ�ض�ضة  من  معتمد  �لبرنامج  هذ�  �أن  �لكاللدة  �لدكتور  ويو�ضح 
ما  مرحلة   : مر�حل  ثالث  على  ��ضتمل  و�لذي  للمو��ضفات،  �لدولية 
قبل �لنتخابات، ومرحلة �لنتخابات، ومرحلة ما بعد �لنتخابات.
�ضمح  كاإطار عمل  �لجودة  �إد�رة  �لهيئة تميزت بو�ضع وتطبيق نظام 
و�تبعت  �أف�ضل،  ب�ضكل  و�ن�ضطتها  عملياتها  وتح�ضين  بتوثيق  للهيئة 
نهج �لعمليات �لذي تعززه معايير �ليزو في تنفيذ نظام �د�رة �لجودة 
�لجــر�ء(،  و�تخاذ  و�لتحقق  و�لتنفيذ  )�لتخطيط  ي�ضمل  و�لــذي 
و�خذ  �لمتاحة  �لفر�ض  من  �ل�ضتفادة  على  عام  ب�ضكل  �لتركيز  مع 
�و�ضح  �لهيئة  �جـــر�ء�ت  وبخ�ضو�ض  �لعــتــبــار.  بعين  �لمخاطر 
بها  تقوم  �لتي  و�لن�ضطة  �لخدمات  جميع  ت�ضمين  تم  �نه  �لكاللدة 
�لهيئة �ضمن نطاق نظام �درة �لجودة �لخا�ض بها و�لذي ��ضتمل على 
عمليات �لد�رة ) �لتخطيط و�د�رة �لمخاطر و�ل�ضر�ف و�لت�ضال 

و�ل�ضفافية و�لم�ضاءلة و�لتح�ضين(.
قو�ئم  وتحديث  )ت�ضكيل  �لت�ضغيلية  �لعمليات  �ي�ضا  ت�ضمن  كما 
�لنتائج،  و�عالن  �ل�ضو�ت،  عد  �لنتخابية،  �للوج�ضتيات  �لناخبين، 
ت�ضجيل  �لقــتــر�ع،  �لنتخابية،  �لحمالت  تمويل  على  �ل�ــضــر�ف 

�لناخبين، حل �لطعون �لنتخابية، �لتثقيف �لنتخابي(.
�لــدعــم،  عمليات  عــلــى  �يــ�ــضــا  ��ضتملت  ـــــر�ء�ت  �لج �ن  ــاف  ــض و��
�لدعم  و�لد�رة،  �لب�ضرية  ــو�رد  ــم �ل �لمعلومات،  )تكنولوجيا 
�لقدر�ت،  وبناء  �لتدريب  �لم�ضتريات،  و�لم�ضتورد�ت،  �للوج�ضتي 

�لمالية، �لعالم، �لقانوني(.
�أن  ��ضتطاعت  تاأ�ضي�ضها  ومنذ  �لهيئة  �أن  �لكاللدة  �لدكتور  و�أكــد 
مو�ضحا  مر�حلها  بجميع  �لنتخابات  بنز�هة  �لمو�طنين  ثقة  تعزز 
ن�ضبة  رفع  في  �ضاهمت  و�لتي  �لهيئة  تتبعها  �لتي  �لنز�هة  �ضمانات 
�لم�ضاركة �ل�ضعبية في �لعملية �لديمقر�طية. وي�ضير �إلى �أن �لهيئة 
و�لدولية  و�لإقليمية  �لعربية  �لنتخابية  �لد�ر�ت  على  منفتحة 
�لمجال،  هذ�  في  عالمية  ثقة  �ك�ضبها  مما  �لخبر�ت  تبادل  بهدف 
�لدولية  �لعتمادية  �ضهادة  على  �لهيئة  ح�ضول  بعد  خ�ضو�ضا 
�لنتخابية  لــالد�ر�ت  د�ئما  مقر�  ��ضبح  �لردن  ولكون  )�ليــزو( 
�لى  �لنتخابات  مجال  في  خبر�تها  �لهيئة  ت�ضدر  و�ليوم  �لعربية. 
لوفود  متخ�ض�ضة  تدريبية  دور�ت  عدة  بعقد  قامت  حيث  �لخارج،، 

عربية في مجال �إجر�ء �لنتخابات وفقا لمعايير عالمية.

الهيئة المستقلة لالنتخاب شاهد على تطور مؤسسات الدولة
الكاللدة: الهيئة عززت ثقة المواطنين بنزاهة االنتخابات بجميع مراحلها

ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل5
�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م
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من اإلنجازات وتعزيز البناء
الفايز : ليست لحظة عابرة والملك قام ببناء الدولة العصرية

ابو صعيليك: متابعة الملك لالقتصاد الوطني حتى اصبحت قصة انجاز
الطراونة: األردن بنى جيًشا عربًيا متميًزا وقدم نهضة عمرانية وانسانية فاقت الدول الغنية

عمان- محمد �لزيود

ب�ضهادة  �لموؤ�ض�ضية  ر�ضخت  �لقطاعات  كل  طالت  نه�ضة  �ل�ضتقالل  منذ  �لمملكة  �ضهدت 
خير  �لأردنــي  �لب�ضري  بالعن�ضر  ��ضتثمرت  حكيمة  ها�ضمية  بقيادة  و�لد�ني  �لقا�ضي 

��ضتثمار.
�لقيادة  وحر�ضت  �لبرلمانية  �لحياة  �ضعيد  على  نوعية  نقالت  �لتطور  هــذ�  و�كــب 
�لها�ضمية على تعزيز �لديموقر�طية وتر�ضيخ جذورها عبر �ل�ضلطة �لأولى في �لدولة 

وهي �ل�ضلطة �لت�ضريعية �لتي تتمثل بمجل�ض �لأمة ب�ضقيه �لأعيان و�لنو�ب.
وفي �ل�ضياق ذ�ته، بعد مرور ٧٤ عاما على �ل�ضتقالل قال رئي�ض مجل�ض �لأعيان في�ضل 
فا�ضتقاللنا  عام،  كل  �لوطنية  �لمنا�ضبة  هذه  �ل�ضتقالل  ذكرى  باإحياء  »نعتز  �لفايز: 
فقط،  و�حتفال  عيد  لي�ض  خلفها  و�لجي�ض  �ل�ضعب  وتالحم  قيادتنا  بار�دة  �ضطر  �لذي 
بل هو محطة نتوقف فيها لننظر �إلى م�ضيرة من �لإنجاز�ت وفي هذه �لذكرى نعقد �لعزم 

مرة تلو �لمرة ل�ضتمر�ر م�ضيرة �لعطاء«.
و�أ�ضاف �لفايز �أن �ل�ضتقالل منا�ضبة وطنية، يجدد فيها �لعهد و�لولء للوطن ولجاللة 
�أن هذه �لمنا�ضبة لي�ضت لحظة عابرة في  �لملك عبد�هلل �لثاني حامي �لإ�ضتقالل، كما 
�لتاريخ، بل ي�ضتلهم منه �لمعاني �ل�ضامية«، موؤكد� �أن �ضنع �ل�ضتقالل ل يقل �أهمية عن 

�لحفاظ عليه وعلى �لنجاز�ت �لكبيرة �لتي تحققت منذ فجره.
رحمه  طالل  بن  �لح�ضين  �لملك  �هلل  باإذن  له  �لمغفور  جاللة  وفاة  بعد  �أنه  و��ضتذكر 
�هلل، ت�ضلم جاللة �لملك عبد �هلل �لثاني �لر�ية حلق بالأردن لالعلى، وتمكن بحكمته 
وحنكته �ل�ضيا�ضية، من �لمحافظة على �من �لوطن و��ضتقر�ره، متجاوز� حالة �لفو�ضى 

و�لدمار في �لمنطقة.
في  �لها�ضميين  خطى  على  �لميمون  عهده  �لثاني  عبد  �لملك  جاللة  :«بد�أ  �لفايز  وقال 
بناء �لدولة �لع�ضرية و�لتقدم في مجالت �لتنمية �ل�ضاملة و�لم�ضتد�مة، و�إر�ضاء �أ�ض�ض 
م�ضيرة  وتعزيز  ودعم  و�ل�ضديقة  و�لإ�ضالمية  �لعربية  �لــدول  مع  �لمتينة  �لعالقات 

�ل�ضالم �لعالمية حتى بات �لأردن دولة محورية تحظى باحتر�م �لمجتمع �لدولي«.
�لأردنية،  �لوطنية  للهوية  و�لحافظ  لــالأردن  �لأمــان  �ضمام  هو  �لملك  جاللة  �أن  و�أكد 
وجاللته ل يدخر جهد� من �جل �لردن، خ�ضو�ضا �نه يثق ب�ضعبه ويوؤمن بهم وبقدرتهم 
وبايمانهم بوطنهم وقيادتهم وبقدرتهم على تحويل �لتحديات �لى فر�ض للعمل و�لبناء، 
�أنه من هذ� �لمنطلق، فان جاللة �لملك يوؤمن باأن ل خوف على �لردن، و�ن  �إلى  م�ضير� 

�لم�ضتقبل �ضيكون �كثر ��ضر�قا، رغم ما يحدث ويدور حول �لوطن.

قال:«  �ضعيليك  �أبو  خير  �لدكتور  �لنائب  �لنيابية  و�ل�ضتثمار  �لقت�ضاد  لجنة  رئي�ض 
�لناتج  �رتفع  ي�ضكل �لنجاز �لقت�ضادي �لأردني لبنة مهمة في م�ضيرة �ل�ضتقالل فقد 

�لجمالي �لمحلي للبالد لي�ضل قر�بة ٤5 مليار دولر«.
�لعالم  به  يمر  مما  فبالرغم  �لمرونة،  �ضفة  �كت�ضب  �لأردنــي  �لإقت�ضاد  �أن  �إلى  و�أ�ضار 
في  �لأكبر  �جتماعي هي  �مان  توفير حزمة  �لردن  ��ضتطاع  فقد  ��ضتثنائية  من ظروف 

تاريخه مما يعزز مفهوم �ل�ضتقالل �لقت�ضادي.
�لح�ضين  �بن  �لثاني  �هلل  عبد  �لملك  جاللة  لمتابعة  كان  �أنه  �إلى  �ضعيليك  �بو  ولفت 
حفظه �لثر �لأكبر في �ضون وتعزيز م�ضيرة �ل�ضتقالل وخا�ضة في �لجانب �لقت�ضادي 
حتى ��ضبح �لجهاز �لم�ضرفي و�ل�ضناعات �لدو�ئية وقطاع تكنولوجيا �لمعلومات ق�ض�ض 

نجاح على �لم�ضتوى �لقليمي و�لعالمي.
�عتاب  على  ونحن  �ل�ضتقالل  عيد  في  »نحتفل  قال:  �لبدور  �بر�هيم  �لدكتور  �لنائب 
�لمئوية للدولة �لأردنية و�لع�ضرية �لثالثة في حكم جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني �بن 
حققها  �لتي  و�لقفز�ت  �ل�ضحي  �لقطاع  في  ح�ضل  �لذي  �لكبير  �لتطور  نتذكر  �لح�ضين 
�لتحتية؛  و�لبنية  �لموؤهلة  �لمدربة  بالكو�در  ممثاًل  �لطبي  جهازه  تطوير  في  �لأردن 
في  ��ضتثمر  عندما  �لح�ضين  -�لملك  �هلل  باإذن  له  -�لمغفور  جاللة  �لم�ضيرة  بد�أ  حيث 

�لن�ضان وطور طاقاته و�بتعث �لطباء و�لكو�در �لطبية �لى �ف�ضل �لدول �لغربية«.
و�أ�ضاف �لبدور �أن �لأردن بات منارًة ومز�رً� لكل ر�غب في �لعالج وجاللة �لملك عبد�هلل 
�لمر�كز  �أعد�د  وز�دت  �لم�ضت�ضفيات  عدد  فز�د  �لقطاع  هذ�  دعم  عن  يتو�ن  لم  �لثاني 
�ل�ضنو�ت  بع�ض  في  و�ضل  حيث  �ل�ضحي  �لقطاع  في  �ل�ضتثمار  وز�د  �لتخ�ض�ضية  �لطبية 

دخل �ل�ضياحة �لعالجية حو�لي ملياري دولر.
ونوه �إلى �أن �لأردن قبل عامين �قر قانون �لم�ضوؤولية �لطبية وكان ر�ئدً� في �لمنطقة، 
حيث يعتبر هذ� �لقانون من �هم �لركائز �لتي يبني عليها �لقطاع �ل�ضحي �ضمعته ؛ بما 
يحفظ حق �لمري�ض وكذلك مقدم �لخدمة �لطبية وتوؤ�ض�ض ل�ضياحة عالجية متقدمة.
رئي�ض لجنة �لتربية �لنيابية �لنائب �لدكتور م�ضلح �لطر�ونة قال �إن ��ضتقالل �لأردن 
لم يكن تحرًر� من حكم �لم�ضتعمر فح�ضب بل �ضكل ثورة بناء حقيقية رغم �ضح �لإمكانات.
و�ن�ضانية  عمر�نية  نه�ضة  وقدم  متميًز�  عربًيا  جي�ًضا  بنى  �لأردن  �أن  �لطر�ونة  و�أ�ضاف 
فاقت جميع �لدول �لغنية في ثرو�تها فكان �لإن�ضان �لردني محط نظر و�هتمام �لقيادة 
�لها�ضمية منذ �ل�ضتقالل بح�ضبانه �ضانع نه�ضة �لوطن وهذ� ما ن�ضهده �ليوم وبكل فخر 
في تقدم وتميز نظامنا �لتعليمي على جميع �لم�ضتويات مما �نعك�ض فعال على مخرجاته 

في �لجو�نب �لطبية و�لهند�ضية و�لقانونية.

�لكرك - ن�ضرين �ل�ضمور

كمنجز  بال�ضتقالل  �عتز�زهم  عن  �لكرك  محافظة  �أبناء  عبر 
�لمظفرة  �لها�ضمية  قيادته  حكمة  لــول  لي�ضبح  ماكان  وطني 
�لملهمة  �لقيادة  هــذه  فــي  وجــد  ــذي  �ل �لــوفــي  �ضعبه  وعزيمة 
�لحافز و�لمعين لبناء وطن نريده �لجمل و�لكمل بالعقول قبل 

�لبد�ن.
و�كد ممثلو فاعليات �هلية ون�ضطاء مجتمعيون �ن �ل�ضتقالل لي�ض 
مجرد حدث تاريخي كان قبل ٧٤ عاما فيمكن �لمرور عليه دون 
�لتوقف عنده و�لتاأمل فيه ومعاي�ضة ما فيه من حكم ودللت بل 
بالمهج  و�لعطاء  �لبذل  �ر�ضيف طويل من  هو ق�ضة عمر وت�ضفح 
�لطهور  ثــر�ه  على  �ضالت  �لتي  �لــدمــاء  هي  فغريزته  و�لرو�ح 

لد�مة رخائه و�منه و��ضتقر�ره .
على  بالحفاظ  ومو�طنين  حكومات  مطالب  �لجميع  �ن  و��ضافو� 
ول  حدود�  ليعرف  و�لتطور  فالنمو  عليه  و�لبناء  �لمنجز  هذه 
زمنا محدد� بل يحتاج �لى مو��ضلة �لعطاء و�لعمل بانتهاج خطط 

و��ضتر�تيجيات لمو�جهة تحديات �لحا�ضر و�لم�ضتقبل.
وقال عميد كلية �لعلوم �لجتماعية بجامعة موؤته / ع�ضو مجل�ض 
�ن �ل�ضتقالل  �لدكتور ح�ضين محادين  �لكرك �ل�ضتاذ  محافظة 
�لدولة  تاأ�ضي�ض  في  �ل�ضا�ضية  بالتو�ريخ  فقط  مرتبطا  لي�ض 
�لردنية و�نما بالت�ضحيات وما قدم من �ضهد�ء عبر هذه �لم�ضيرة 
��ضافة لما �نجزه �لأردنيون بقيادتهم �لها�ضمية من تح�ضن وتطور 
في عناوين �لحياة ل�ضيما لجهة بناء �لدولة �لردنية �لمعا�ضرة 

و�لرتقاء بكل ��ضباب �لحياة و�ل�ضعي لتوزيع مكت�ضبات �لتنمية، 
ي�ضاف �لى ذلك ما حققته �لقيادة �لها�ضمية من �بر�ز دور �لردن 
و�ضط  �لمتميزه  و�ل�ضتقر�ر  �لمن  حالة  فما  �لعالم،  �ضعيد  على 
لخيه  �لن�ضان  و��ضطهاد  و�لقالقل  �لفتن  تغمره  وعالم  محيط 
�لن�ضان �ل دليل م�ضاف على معنى �رتقاء قيمة �لن�ضان وقدرته 

�لمميزة ليكون �ضفير �لوطن حيث و�نى كان .
من  �لنب�ض  هو  و��ضتقالله  �لوطن  �ن  محادين  �لدكتور  و��ضاف 
�لتنوع  يج�ضدها  �لتي  �لمعاني  هذه  �لحياه  من  و�لفخر  �لج�ضد 
�لمو�طنه  معاني  وبتوجه  مجتمعنا  مكونات  في  �لديموغر�في 

تحتة مظله �لد�ضتور.
�ضبق  من  �لردنية  �لدولة  حققته  ما  �ن  �لى  �لمحادين  و��ضار 
ونجاحات في كافة م�ضالك �لحياة لم يات وليد لحظة بل ح�ضيلة 
للقيم  �ل�ضيا�ضية  �لقيادة  با�ضتثمار  تتج�ضد  وتنظيمية  معرفية 
�لتي ن�ضا عليها �لمو�طنون �لردنيون وما لديهم من وعي ومعرفة 

�ضاملين و�يمان بقدرتهم على تحدي �ل�ضعاب .
ودلل �لدكتور �لمحادين على ذلك بال�ضت�ضهاد بجائحة فيرو�ض 
�ل�ضلبية  تد�عياتها  بكل  مــوؤخــر�  بالوطن  �لمت  �لتي  كــورونــا 
�جتماعيا و�قت�ضاديا حيث �مكن لالردن تجاوز �لمحنة بتكاتف 
�بنائه و��ضتجابتهم �لفورية �لم�ضتنيرة و�لنابعة من علم ودر�ية 
وطنهم،  م�ضلحة  يخدم  ما  كل  مع  �لو�قع  معطيات  بكل  و��ضعة 

ولتنح�ضر �لمور بجانب معين.
�لمحادين، ثمة تحديات تفر�ض ذ�تها علينا في مو�جهة  و قال 
محاولت  �و  و��ضتقر�ره  �لوطن  �من  من  بالنيل  م�ضبوهة  �طماع 

تدمير مكونه �لديموغر�في من قبل �عد�ء �لمة بالتلويح ب�ضم 
�لر�ض حينا وتهويدها حينا �خر، و�كد �لمحادين �نه برغم ذلك 
بعمل  و�لتميز  �لنجاحات  من  �لمزيد  لتحقيق  م�ضتمر  فــالردن 

دوؤوب ل يعوقه �ضعب .
�ن  قال  �ل�ضمور  خالد  �ل�ضعبية  للفعاليات  �لكرك  ملتقى  رئي�ض 
على  و�ل�ضطهاد  �لقهر  عا�ض  وطــن  لكل  رمــز  �ل�ضتقالل  عيد 
�ليام  هذه  نحتفل  ونحن  �ما  يوم،  ذ�ت  �ر�ضه  دن�ض  م�ضتعمر  يد 
بذكرى �ل�ضتقالل كحدث وطني هو �لبرز في م�ضيرتنا نحو �لغد 
�لم�ضرق، لنوؤكد �ن هذ� �لحدث لم يات منة �و ف�ضال من �لم�ضتعمر 
بل بت�ضحيات �بناء �لوطن في �ضتى ربوع بالدنا �لعامرة باليمان 
�هلل  منة  فكان  و�لهو�ن،  �ل�ضيم  ورف�ض  و�لبــاء  �لعزة  و�ضروب 
بيوتات  ��ضرف  من  متحدرة  ها�ضمية  قيادة  لالردن  هياأ  �ن  علينا 
�لتاريخية  قيادتنا  فكانت  �لخيار،  ها�ضم  بني  ن�ضل  من  �لعرب 
�لحافز و�لمحرك لهذ� كله لياتي قر�ر طرد �لم�ضتعمر �لجنبي 
�لحدث  فلوله  من  و�لع�ضكرية  �لمدنية  �لوطن  هيئات  وتحرير 

�ل�ضمى �لذي يوؤرخ له �لردنيون بالعز و�لفخار في كل عام .
ودللته  �ل�ضتقالل  فرح  �جــو�ء  نعي�ض  حيث  �ل�ضمور،  و��ضاف 
و�ضنعبر  �لعطاء  �ضتعظم  �لم�ضيرة  �ن  فثقتنا  �لعميقة  �لوطنية 
�لها�ضمية  قيادتهم  بحفز  �لردنــيــون  و�ضيو��ضل  �ل�ضعاب  كل 
�ل�ضتثنائية م�ضو�ر �لبذل و�لت�ضحية ليكون �لوطن كما تنمناه له 

�لوطن �ل�ضمى و�لجمل و�لرغد .
�همية  �لى  م�ضنات  ن�ضال  �لدكتور  �لجتماعي  �لنا�ضط  ولفت 
�ل�ضتقالل كقيمة معنوية يج�ضد �لر�دة �ل�ضعبية �لتي تعزز قيم 

بار�دة  وبنيانا  فعال  �ل�ضو�عد  فتنطلق  للوطن  و�لنتماء  �لــولء 
ذ�تية همها خير �لوطن وبناء م�ضتقبل �جياله، ليكتمل �لم�ضهد.

و��ضاف �لدكتور �لم�ضنات وقد حبانا �هلل قيادة حكيمة �ضجاعة 
�ضعبهم  �بناء  خلفهم  ومــن  و�لــمــال  بالنف�ض  �لها�ضميون  فجاد 
�لقر�ر  تبعية  من  وعتقه  و��ضتقالله  وطنهم  حرية  لنيل  �لوفي 
�بد� على م�ضالحه وليهمه بكثير  �لذي عينه  للمحتل �لجنبي 
�ر�دتهم  ل�ضل  فيعمل  �لنا�ض  من  عليهم  يهيمن  من  وم�ضتقبل  حال 

و�بقائهم متلقين طائعين لحول لهم من �مرهم ولقوة .
لعام  �يار  �ضهر  �لخام�ض و�لع�ضرين من  �لم�ضنات كان يوم  و��ضاف 
بن�ضائم  عابق  جديد  فجر  تبا�ضير  مع  �لردنيين  موعد   ١٩٤6
وطنهم  لبناء  وقدر�تهم  �لوطن  �بناء  طاقات  وم�ضتفز�  �لحرية 
و�عماره، وهاهو �لردن، قال �لم�ضنات، قد قطع �ضوطا بعيد� في 
�لنجاز و�لبناء فا�ضبح منذ عهد �لملك �لموؤ�ض�ض عبد �هلل �لول 
ثر�ه  �هلل  طيب  طالل  بن  �لح�ضين  �لباني  �لملك  بعهد  ــرور�  وم
و�ضول �لى عهد �لملك �لمعزز عبد�هلل �لثاني �بن �لح�ضين م�ضعل 
عطاء للمنطقة كلها لي�ض بما حققه �لردنيون في بف�ضل حنكة 
�لها�ضميين من �نجاز و�عمار ونه�ضة �قت�ضادية و�جتماعية باهرة 
بل �ي�ضا بما يحتله من مكانة عالمية جعلته محط ثقة كل دول 
يعج  �قليم  و�ضط  يديره  وما  �لمتو�زنة  لمو�قفه  �لعالم  و�ضعوب 
لتكون  وليفرق  يجمع  �لذي  و�لمبد�أ  �لــر�أي  و�ضطية  من  بالفتن 
وتر�ضيخ  �لخير  على  يلتقون  متحابين  �خوة  بجميعها  �لب�ضرية 
حرية �لن�ضان وتوفير �ضبل �لعي�ض �لكريم له �نى كان على وجه 

هذه �لر�ض .

كركيون : االستقالل حكاية عشق وطنية
وقيادة استثنائية ذللت الصعاب

التحديات تفرض ذاتها 
لمواجهة اطماع 
مشبوهة بالنيل من امن 
الوطن واستقراره

ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل
�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م



االستقالل.. عزيمة ونهوض ٧

�لبتر�- زياد �لطوي�ضي

خاللها  و�ضفت  طويلة  عقود  مد�ر  على  �لمن�ضية  للمدينة  ُقدر 
�لعالمي  �لتر�ث  مدن  �أيقونة  تكون  باأن  �ل�ضائعة«  بـ«�لمدينة 
ودرة عجائب �لدنيا �ل�ضبع في عهد �لمملكة �لأردنية �لها�ضمية.

فمنذ تاأ�ضي�ض هذ� �لوطن ومنذ �أن �أخذ �لها�ضميون على عاتقهم 
قيادة دفة �لحياة فيه، ُنف�ض غبار �لزمن عن �لمدينة ولم تعد 
ح�ضريا  رمــز�  �أ�ضحت  بل  �ضائعة،  �أو  من�ضية  �لخالدة  �آثارها 

وبو�بة �ضياحية نفاخر بها �لعالم باأ�ضره.
»فمنذ �أن غادر �لعرب �لأنباط �لبتر�، لم ت�ضهد �لمدينة عهد� 
عهد  في  �إل  �إرثــهــا،  ــر�دة  وف بجماليتها  يليق  و�هتماما  ذهبيا 
رئي�ض  �لفرجات  �ضليمان  �لدكتور  تعبير  على  �لها�ضميين..« 

مجل�ض مفو�ضي �إقليم �لبتر�.
باأ�ضره،  �لعالم  �أنظار  محط  �لبتر�  »�أ�ضبحت  �لفرجات:  ويقول 
روجوها  �أنهم  حتى  �لها�ضميين،  �هتمام  من  عاٍل  بقدر  وحظيت 
ل�ضيوف  �أي�ضا مق�ضد� هاما  ت�ضكل  �لمدينة  و�أ�ضبحت  باأنف�ضهم، 
�لــدول  وروؤ�ــضــاء  �لعالم  دول  وزعــمــاء  قــادة  من  �لملك  جاللة 

و�ل�ضخ�ضيات �لعالمية«.
�أن �لبتر� ت�ضتذكر �ليوم ��ضتقالل �لمملكة،  وي�ضيف �لفرجات، 
�لحياة  مناحي  مختلف  �ضملت  و��ضعة  نه�ضة  حالة  ت�ضهد  وهي 
فيها، فلم يقت�ضر �لتقدم على قطاع �ل�ضياحة فح�ضب، بل حققت 

�أي�ضا نه�ضة خدمية و��ضعة وفي �ضتى مناحي �لحياة.
ويتابع : »ولما كان �ضعار �لدولة �لأردنية �لذي �أطلقه �لر�حل 
�لح�ضين بن طالل )�لإن�ضان �أغلى ما نملك( و�ضار على هذ� �لنهج 
ر�عي �لم�ضيرة جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني، فقد �ضهد مجتمع 
�لو�قع  �ضمل  �لمحلي،  �لإن�ضان  على  �نعك�ض  تقدما،  �لمدينة 

�لمعي�ضي و�لتعليمي و�لعملي.
�لأردن،  وطنهم  عهد  في  �لبتر�ويون  �أ�ضبح   »: يقول  و��ضاف 
�أنهم  حتى  �لعالم،  ثقافات  على  �نفتاحا  �لمجتمعات  �أكثر  من 
بها  �لعالم  يعرفون  وذهبو�  و�ضياحتها  مدينتهم  �ضيرة  حملو� 
وبوطنهم، وكلهم فخر و�عتز�ز بانتمائهم لثرى �لأردن �لطاهر 
وولء لقيادته �لحكيمة، �لتي عرفها �لعالم عن قرب من خالل 

مو�قفها �لإن�ضانية و�لدولية«.
وقيادة  م�ضتقر  �آمــن  وطــن  رعاية  ظل  وفــي  �لبتر�  �أن  ويوؤكد 
حري�ضة على م�ضالح مدن وبلد�ت و�أبناء �لوطن، تو��ضل م�ضيرة 
��ضتقالل،  ذكرى  كل  في  باعتز�ز  لت�ضتذكر  و�لنه�ضة،  �لتنمية 

ماآثر وتاريخ وبطولت ومحطات هذ� �لوطن �لم�ضرفة.
�أن  �لــلــو�ء،  وجهاء  �أحــد  �ل�ضعيد�ت  عطا�هلل  �ل�ضيخ  و�إعتبر 
�لعالمية  �إلى  �أو�ضلها  وتطور�  ونه�ضة  تقدما  حققت  �لمنطقة 

و�إلى م�ضاف �لمدن �ل�ضياحية �لمتقدمة.
و�أ�ضار �ل�ضعيد�ت، �إلى �أنه قدّر لهذ� �لوطن �أن يبقى بف�ضل قيادته 

�أن  وقيادتهم  لوطنهم  وحبهم  �ضعبه  ووعي  حكوماته  وحر�ض 
يكون و�حة ��ضتقر�ر وطماأنينة ومالذ� لكل من يبحث عن �لأمن، 
لذ� لم يقت�ضر زيارة �ل�ضياح للبتر� لأنها جميلة وفريدة فح�ضب، 

و�إنما لأنها �آمنة وي�ضعر فيها �لز�ئر وكاأنه في وطنه.
�لمجالت،  �ضتى  في  كبير�  تقدما  حققت  �لمدينة  �أن  و�و�ضح، 
حملة  �أعـــد�د  وتــز�يــد  و�لتعليم  و�لــخــدمــات  �لبنى  مــن  ــدء�  ب
�ل�ضهاد�ت �لعليا، فالأردن �لوطن �لكبير ومنذ ��ضتقالله حر�ض 

على �ل�ضتثمار بالإن�ضان و�لهتمام به.
�ل�ضتقالل  �أن  �للو�ء،  وجهاء  �أحد  �لهاللي  محمد  �ل�ضيخ  يقول 
بالنجاز�ت  ز�خرة  �لأردن  و�ضيرة وطن، وهي في  م�ضيرة  يمثل 
من  كبير�  ن�ضيبا  �لبتر�  منطقة  نالت  وقد  �لفخر،  ومحطات 

�لتنمية و�لرعاية و�لهتمام.
يحتفل  وهــو  �لأردن  حققه  ما  �أهــم  من  �أن  �لهاللي،  وي�ضيف 
�لو�حد  �لوطن  �أبــنــاء  بين  و�لمحبة  �للحمة  هو  با�ضتقالله 
�ضعبت  مهما  �أنه  �إلى  م�ضير�  قيادتهم،  حول  جميعا  و�لتفافهم 
على  قادرة  ح�ضينة  وقلعة  د�فئا  وطنا  �لأردن  يظل  �لظروف، 

تجاوز مختلف �لأزمات و�لمحن.
�أن  �لــلــو�ء،  وجــهــاء  ــد  �أح �ل�ضعيديين  محمد  �ل�ضيخ  ويو�ضح 
كل  في  �أبناوؤها  ويروي  وقيادتها،  بوطنها  �لدنيا  تفاخر  �لبتر� 
وت�ضحيات  لقيادته  وحبه  �لعطرة  �لأردن  �ضيرة  باعتز�ز  يوم 
�لأردنيين، للزو�ر �لقادمين من �ضتى �نحاء �لعالم، حتى �أحبو� 

�لأردن ونقلو� حكاياته �لجميلة �إلى كل �أنحاء �لمعموره.
�أ�ضبح و�إلى جانب  �أن �لأردن ومنذ ��ضتقالله  ويوؤكد �ل�ضعديين، 
ما حققه من �أنجاز�ت د�خليه، دولة لها كيانها وموقفها �لدولية 
ق�ضية  وحملت  �لأمــة  ق�ضايا  عن  د�فعت  لطالما  فهي  �لثابتة، 
�ضغرها  رغــم  وظّلت  مقد�ضاتها،  على  و�ضية  وظّلت  فل�ضطين 
وتقدير  باحتر�م  تحظى  �لتي  �لدول  من  �مكانياتها،  وتو��ضع 

�لأمم.
وطن  مكانة  تعرف  �أن  �أردت  �إذ�  �أنــه  �لبدول،  �ضليمان  وي�ضير 
فا�ضاأل عنه �لعالم، ونحن �لبتر�ويون لطالما جلنا �لعالم بف�ضل 
ما حظيت به مدينتنا من �هتمام، و�ضمعنا بفخر ما يرويه �لعالم 

عن وطننا �لأردن.
هو  فوطننا  ـــي،  �أردن ــك  لأن �لعالم  يحترمك  �لــبــدول:  ويقول 
عن  يتخلى  ل  �لــذي  �لنخوة  وطــن  هو  بالإن�ضان،  ي�ضتثمر  من 
�أبنائه و�ضيوفه.. هو وطن �لتكافل و�لت�ضامن  م�ضوؤوليته تجاه 
�ضاأننا  من  رفعت  فقد  �لفذة،  �لها�ضمية  قيادته  �أما  و�لإن�ضانية، 

بين �لأمم منذ عهد �لتاأ�ضي�ض وحتى �ليوم.
ويختم �لبدول حديثه �إلى »�لر�أي«: في ذكرى �ل�ضتقالل نفخر 
�لأردنيين  بمظهر  �أي�ضا  تتجلى  �أ�ضيلة  هوية  �لوطن  لهذ�  باأن 

و�ضلوكهم وقيمهم، لذ� نفاخر �لدنيا باأننا �أردنيون و�ضنبقى.

البترا.. أيقونة مدن التراث 
العالمي ودرة عجائب الدنيا

�لمفرق - توفيق �أبو�ضماقة

ر�أت فعاليات �ضعبية و�ضبابية و�أكاديمية، في محافظة �لمفرق، 
ترجمة  �إلــى  يحتاج  �لمملكة،  ��ضتقالل  بعيد  �لحتفال  �أن 
�لتي  �لهامة  �لميز�ت  ��ضتغالل  خالل  من  �أفعال  �إلــى  �لأقــو�ل 

تتمتع بها �لمحافظة في عدة مجالت.
وقالت �لفعاليات �لى $، �إن محافظة �لمفرق تتمتع بميز�ت 
�نعكا�ضا  لها  يــرو�  لم  مختلفة،  قطاعات  في  كثيرة  تناف�ضية 
�لملكية  �لدعو�ت  رغم  ــي  �لأردن �لمو�طن  حياة  على  مبا�ضر� 

�لم�ضتمرة في هذ� �لمر.
حو�مده،  ر��ضد  �لدكتور  ير�ها-  -كما  �لميز�ت  هذه  بين  ومن 
كونها  منه  �لمحافظة  ت�ضمية  جاءت  و�لذي  �لجغر�في  �لموقع 
محافظة تقع على عدة طرق دولية هي �لعر�ق �ل�ضقيق و�ضورية 
�ل�ضقيقة،  �ل�ضعودية  �لعربية  �لمملكة  �إلى  �إ�ضافة  �ل�ضقيقة 
�لمنطقة  وتفعيل  �لــحــرة  �لمناطق  �إقــامــة  خــالل  مــن  ــك  وذل
و��ضتغالل  �ل�ضتثمار  على  �لخا�ض  �لقطاع  وت�ضجيع  �لتنموية 

هذه �لميزة باإقامة �لفنادق و�ل�ضتر�حات.
�لدكتور  نظر  وجهة  وفــق  للمحافظة،  �لثانية  �لميزة  �أمــا 
�لباحث عبد�لقادر �لح�ضان، فهو وجود زخم �لمو�قع �لأثرية 
�ضياحيا  �لمحافظة  تفعيل  �ضرورة  خالل  من  وذلك  �لمتعددة 
على �لم�ضتوى �لعالمي، م�ضير� �إلى �أن هنالك مناطق �أثرية في 
حركة  ت�ضهد  عالمية  �أثرية  مو�قع  عن  �أهمية  تقل  ل  �لمفرق 

�ضياحية ن�ضطة.
�لثروة  ق�ضم  رئي�ضة  �لخري�ضا،  �بتهال  �لــدكــتــورة  وف�ضرت 
�لزر�عية  �لمفرق  ميزة  ��ضتغالل  عدم  �لمفرق،  في  �لحيو�نية 
لما  ودولية  محلية  غذ�ئية  �ضلة  تعد  كونها  ماأمول  كان  كما 
عن  ف�ضال  �رتــو�زي  مائي  بئر   )5٠٠( عن  يزيد  ما  من  تحتويه 
بال�ضكل  مربيها  ت�ضجيع  وعدم  �ضخمة  حيو�نية  ثروة  وجود 
قلة  ب�ضبب  �لتنفيذ  وركاكة  �لتخطيط  �ضعف  �لى  �لمطلوب، 
�لمخت�ضين �لزر�عيين في �لمحافظة وعدم منح �لموجود منهم 

فر�ض كافية.
�لحتفال  �أن  �لم�ضاقبة،  �ضعد  �لــزر�عــي  �لمهند�ض  ر�أى  كما 
�لتعوي�ضات  �أمــو�ل  من  تبقى  ما  لتوظيف  يحتاج  بال�ضتقالل 
�ضيما  ول  �لأردنية  �لبادية  لتنمية  للمملكة  �لمقرة  �لبيئية 
�ل�ضمالية منها، بال�ضكل �لمطلوب لتحقيق �زدهار حقيقي لجزء 

هام من �لمملكة.
�أن قطاع �ل�ضباب في �لمحافظة  �أريج تليالن،  و�أكدت �لدكتورة 

لم ياأخذ دوره كما �أر�ده �ضيد �لبالد، موؤكدة �أن �لحتفال بعيد 
��ضتقالل �لمملكة يحتم توحيد �ضفوف �ل�ضباب �لمبدع و�يجاد 
بيئة  �ضيما  ول  �لمجالت  جميع  فــي  لإبــد�عــاتــهــم  حا�ضنة 
تكفي  ل  وحدها  فالمبادر�ت  �ل�ضغيرة؛  و�لم�ضاريع  �لأعمال 

وهذ� ما يركز عليه معظم �ضباب �لمحافظة.
محمد  �لمحلية،  �لحوكمة  خبير  �ل�ضتقالل،  منا�ضبة  ودفعت 
في  نــفــذت  �لــتــي  �لم�ضاريع  جملة  ��ضتذكار  ــى  �ل عليم،  �أبـــو 
مركز  كم�ضروع  �إف�ضالها؛  وتم  �لنجاح  لها  يكتب  ولم  �لمحافظة 
�لنطالق �لموحد �لذي كلف ماليين �لدنانير ولم يتم ت�ضغيله 
حتى �لآن منذ ثالثة �أعو�م ف�ضال عن م�ضاريع مختلفة لبلديات 
�ضرف  �أنــه  رغم  �لف�ضل  �لى  �لمو�طن  منها  ر�أى  ما  �لمحافظة 

عليها مبالغ طائلة.
�إن  �لح�ضبان،  عبد�هلل  �لمحلي،  �لمجتمع  ممثلي  �أحــد  وقــال 
�ليد  �لقر�ر و�ضع  �أ�ضحاب  منا�ضبة عيد �ل�ضتقالل تتتطلب من 
على �لجرح ومعالجة جميع �لإختاللت �لتي حدثت في تنفيذ 
وت�ضغيل �لم�ضاريع بكل حرفية و�أمانة �لتي �ضرف عليها ماليين 

�لدنانير تجنبا لتعثرها وتحديد� في �لمدينة.
�لحتفال  �أن  خز�عله  د.�أحمد  �لإقت�ضادي،  �لمحلل  و�عتبر 
ل�ضتغالل  بالتخطيط  يكون  �لمملكة  ��ضتقالل  بعيد  �لحقيقي 
لأن  تمكنها  كثيرة  مميز�ت  من  �لمفرق  محافظة  فيه  تتميز  ما 
�لمنطقة  لدول  ولوج�ضتيا  ��ضتر�تيجيا  �قت�ضاديا  مركز�  تكون 
�لموؤ�ض�ضات  بين  و�لتن�ضيق  �لخطط  و�ــضــع  يتطلب  مــا  ــو  وه

و�لمجتمع �لمحلي.
�أن  �لمحافظة،  مجل�ض  ع�ضو  �لبقوم،  علي  �لدكتور  و�أو�ــضــح 
�لغاية  تحقق  لم  �لتنموية  طالل  بن  �لح�ضين  �لملك  منطقة 
�لآن من حيث توفير فر�ض عمل حقيقية  منها حتى  �لمرجوة 
من  مزيد  وجلب  �لعمل  عــن  �لمتعطلين  �لمحافظة  لأبــنــاء 
توقفت  بل  تزد  لم  ��ضتثمار�تها  �أن  �لى  لفتا  له،  �ل�ضتثمار�ت 

عند عدد محدد منذ زمن وهذ� دليل على وجود خلل ما.
�ل�ضرحان،  و�أمل  ذويب  �أبو  م�ضلم  �أحمد  �لدكتور  من  كل  وقدم 
بمنا�ضبة عيد �لإ�ضتقالل، مقترحا رياديا يتعلق باإن�ضاء �ضندوق 
م�ضتوى  على  نوعها  من  فريدة  ريادية  م�ضاريع  لتنفيذ  للتنمية 
وتطوير  و�لفنادق  و�لــمــولت  �لعامة  كالحد�ئق  �لمحافظة 
�لمو�قع �ل�ضياحية وغيرها، موؤكد� على �أن هذ� �لمقترح �ضينقل 
�لمرتجى  �لوقوف  ويعك�ض  �لحقيقية  �لتنمية  نحو  �لمحافظة 
جانب  �لى  �لخا�ض  و�لقطاع  �لأهلية  �لدولة  موؤ�ض�ضات  قبل  من 

�لوطن.

دعوات الستثمار ميزات المحافظات الجغرافية والطبيعية
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ت�ضمنته  ما  خــالل  من  بالثقافة  �لملكي  �لهتمام  وتج�ّضد 
�إلى  �إ�ضار�ت  من  �لمتعاقبة  للحكومات  �ل�ضامي  �لتكليف  كتب 
�ضرورة دعم �لمثقفين وتحقيق تطلعاتهم، وحر�ٍض على توزيع 
و�لحتفاء  �لمملكة،  ــاء  �أرج في  بعد�لة  �لتنمية  مكت�ضبات 

بالمنَجز �لإبد�عي، وتكريم �لمبدعين.
�لنطاق  على  �ل�ضتقالل  منذ  بالثقافة  �لهتمام  يقت�ضر  لم 
-منذ  ومعرفيًا  ثقافيًا  �ل�ضتباك  نحو  ذهــب  و�إنما  �لوطني، 
�لق�ضية  لت�ضهد  لــالأمــة،  �لم�ضيرية  �لق�ضايا  مع  �لبد�يات- 
�لفل�ضطينية، و�لقد�ض على وجِه �لخ�ضو�ض، تفاعاًل من �لم�ضهد 
�لثقافي بدعٍم ر�ضمي و�ضعبي، تظهر تجلياته بو�ضوح في �لمنَتج 
�لأدبي و�لفني �لذي يوؤدي ر�ضالته �لوطنية و�لقومية باقتد�ر 
�لآخــر  ــة  رو�ي مو�جهة  في  للحق  �لمنحازة  �لــرو�يــَة  ويقدم 

�لإق�ضائية و�ل�ضتعالئية و�لتهمي�ضية.
فقد تم�ّضك �لأردن منذ �إ�ضر�ق �ضم�ض ��ضتقاللِه في عام ١٩٤6 
بفل�ضفة �لثورة �لعربية �لكبرى، وما تحملُه من م�ضامين فكرية 
وثقافية تنت�ضر للكر�مة و�لإر�دة �لحرة، فاأ�ضهم ذلك في تبلور 
�لهوية �لجامعة، وماأ�ض�ضة لبنات �لفعل �لثقافي على نحٍو جعل 
من �لمملكة �ضرحًا في �لمنَجز �لذي يعلي من �لقيم �لإن�ضانية، 
ومنارًة ي�ضتلهم مبدعوها ما �ضطره �لأ�ضالف من �أدب وفكر وفن 
على هذه �لأر�ض �لتي �ضهدت قيام �لكيان �لوطني �لأردني مع 

مطلع �لقرن �لع�ضرين.
و�أنجز �لأردن �لعديد من �لم�ضاريع �لثقافية �لنوعية ُبعيد ن�ضوء 
�لدولة وُقبيل �ل�ضتقالل، ومّثل حا�ضنًة لأ�ضماء كبيرة لمعت 
�لذي  �ل�ضعر  �أبو  عقيل  غر�ر  على  �لعربية؛  �لثقافة  �ضماء  في 
�لع�ضرين،  �لقرن  �أول رو�ية عربية في مطالع  �أنه كتب  يرّجح 
ر من �لقيود  وم�ضطفى وهبي �لتل �لذي �ضّكل نموذجًا في �لتحرُّ
�لكال�ضيكية وكان �ضّباقًا ور�ئدً� في �لحد�ثة �ل�ضعرية، وروك�ض 
�لعزيزي �لذي قّدم �لم�ضرح �لعالمي لالأردنيين في وقٍت مبّكر، 

فكانت له �لريادة في ذلك. و�ضو�هم �لكثير.
و��ضتنادً� �إلى �لمحطات �لم�ضرقة على �متد�د �لتاريخ �لأردني 
حققه  وما  �ليوم،  �لثقافة  منجز�ت  �إن  �لقول  يمكن  �لمعا�ضر، 
ثمرة  هو  �إنما  وعالمّي،  �إقليمي  ح�ضور  من  �لأردنــي  �لإبــد�ع 
م�ضيرة ن�ضاٍل وكفاٍح �ضعت �إلى �ل�ضتثمار في �لإن�ضان عبر تعزيز 
وعيه بالثقافة بمفهومها �لو��ضع، بو�ضفها مكونًا �أ�ضا�ضّيًا وبارزً� 
ثقافة  ت�ضكيل  في  �نعك�ض  �لــذي  �لأمــر  �لوطنية،  �لهوية  في 

ل�ضنة  ل�ضنة ١٩65، فالقانون رقم )33(  �لقانون رقم )٧(  ثم 
فيه  �ضدر  �لذي   ٢٠٠8 عام  حتى  به  معموًل  ظل  �لذي   ١٩66
تلبيًة  جاء  �لذي   ،٢٠٠8 ل�ضنة   )5١( رقم  �لجمعيات  قانون 
لحاجة مو�ضوعية، و�ضّكل حافزً� لتاأ�ضي�ض �لجمعيات �لثقافية 

باأنو�عها.
بن  طالل  �لملك  له  �لمغفور  عهد  في   ١٩5٢ عام  د�ضتور  وجاء 
لأ�ضحاب  ودعمها  للثقافة  �لــدولــة  رعاية  ليوؤكد  عــبــد�هلل، 
�لمعلوم  ومــن  �لتعليم،  تكفل  �لدولة  �أن  على  ن�ّض  �إذ  �لفكر، 
وعن  نف�ضه  عن  للتعبير  �لإن�ضان  بو�بة  هو  �لتعليم  تلّقي  �أن 

مكنوناته �لإبد�عية.

تشريعات ناظمة لمأسسة العمل الثقافي

نه�ضة  طالل،  بن  �لح�ضين  �لملك  جاللة  له  �لمغفور  عهد  �ضهد 
ثقافية �ضاملة تمثلت في �ضدور �لعديد من �لت�ضريعات �لناظمة 
و�لتعليمية  �لثقافية  �لموؤ�ض�ضات  وتاأ�ضي�ض  �لثقافي،  لل�ضاأن 
و�لفنية و�لإعالمية، وت�ضييد �لم�ضروعات و�ل�ضروح و�لمر�كز 

�لثقافية و�لفنية في �أرجاء �لمملكة.
�لريا�ضية  بالأندية  يرتبط  �لثقافي  �لن�ضاط  كان  �أن  وبعد 
محطة  ليمثل   ١٩63 عام  جاء  لعقود،  �لخيرية  و�لجمعيات 
�لمكتبات  جمعية  فيه  تاأ�ض�ضت  فقد  �لمجال،  هذ�  في  تحّول 
�لأردنية، ثم تو�لت عملية تاأ�ضي�ض �لجمعيات وت�ضجيلها حتى 

بلغ عدد �لعاملة منها في عام ٢٠١٩ قر�بة 6٠٠ جمعية.
ما  �إلــى  �لأردن،  في  �لثقافي  �لعمل  ماأ�ض�ضة  عملية  و��ضتندت 
َتر�كم من خبر�ت وتجارب في �لمجال �لثقافي على �لم�ضتوَيين 
�لحكومي و�لأهلي، وكانت �لبد�ية �لفعلية لذلك باإن�ضاء د�ئرة 
للن�ضاط  ر�عــيــًا  �إطـــارً�  لتكون   ١٩66 عــام  و�لفنون  �لثقافة 
�لثقافي وملء �لفر�غ على �ضعيد �لخدمات �لثقافية، و�لتعاون 
مع �لكّتاب و�لمثقفين و�لفنانين ودعم ن�ضاطاتهم. وقد �رتبطت 
و�لآثار،  و�ل�ضياحة  و�لإعالم،  �لثقافة،  بوز�ر�ت  �لد�ئرة  هذه 

ثم بوز�رة �لثقافة و�ل�ضباب عام ١٩٧6.
وفي عام ١٩88 �أُن�ضئت �أول وز�رة للثقافة با�ضم »وز�رة �لثقافة 
باأهمية  �لقر�ر  �ضانع  لإدر�ك  ��ضتجابة  �لقومي«،  و�لــتــر�ث 
�لدولة  لروؤية  وتج�ضيدً�  ــة،  �لأم حياة  في  ــا  ودوره �لثقافة 

للثقافة.

غنية تت�ضل جذورها �لعميقة بالح�ضارة �لعربية و�لإ�ضالمية.

خُط دفاٍع أساسي عن كيان الوطن

تعّد �لثقافة خطَّ دفاٍع �أ�ضا�ضيًا عن كيان �لوطن، وعن�ضرً� مهمًا 
�أبرز  �أحد  �لتي بدورها ت�ضّكل  �ل�ضخ�ضية �لوطنية،  في تكوين 
وبنائه  وتما�ضكه  ووحدته  �ل�ضعب  ُهوّية  تحديد  في  �لأركــان 
�لروحي، لذلك تحر�ض جميع �لأمم على بناء ثقافتها وقيمها 

�لحياتية �لخا�ضة وحمايتها و�لدفاع عنها وتطويرها.
�ضهر  من  و�لع�ضرين  �لخام�ض  في  �لأردن،  ��ضتقالل  �أ�ضهم  وقد 
نهلت  عامة  ثقافية  نه�ضة  دعائم  �إر�ضاء  في   ،١٩٤6 لعام  �أيار 
على  هويتها  في  وتاأ�ض�ضت  �لكبرى،  �لعربية  �لثورة  مبادئ  من 

جذورها �لعربية و�لإ�ضالمية.
ثقافية،  عات  تجمُّ �إن�ضاء  �لإمــارة،  تاأ�ضي�ض  منذ  �لأردن  و�ضهَد 
نتاجاتهم  فيها  يقّدمون  �لأدبــاء  كان  �لتي  �لمجال�ض  من  بدءً� 
وُيِقيمون �ل�ضجالت �لنقدية حولها، ومن �أبرزها مجل�ض �لأمير 
عبد �هلل بن �لح�ضين )�لملك عبد�هلل �لأول( موؤ�ض�ض �لدولة 
�لأردنية �لحديثة. وظهرت في عقَدي �لع�ضرينات و�لثالثينات 
�لريا�ضية  و�لأندية  و�لكنائ�ض  للمد�ر�ض  تتبع  م�ضرحية  ِفرٌق 
بالفن  تعنى  جمعيات  و�أُ�ض�ضت  و�لثقافية،  و�لجتماعية 

�لت�ضكيلي في مرحلة �إرها�ضاته �لأولى.
�لكّتاب  �لح�ضين على ت�ضجيع  �لأول بن  �لأمير عبد�هلل  وعمل 
منَتج  تبلور  عن  �أ�ضفر  مما  و�لفنانين،  و�لمفكرين  و�لأدبـــاء 
�لإطــار  �ضمن  �لخا�ضة  و�ضماتهه  مالمحه  له  ــي  �أردن �إبد�عي 
�لقومي �لجامع، و�نخرط �لمبدعون في �لم�ضهد �لعام وتفاعلو� 
قاماٍت  تمثل  �لتي  �لأ�ضماء  وتو�لت  و�أمتهم.  �ضعبهم  ق�ضايا  مع 
وعبد  �لتل،  وهبي  م�ضطفى  �لأو�ئـــل:  �لرجال  من  بها  ُيعَتّد 
�لمنعم �لرفاعي، وح�ضني زيد �لكيالني، ور�ضيد زيد �لكيالني، 
ورفعت �ل�ضليبي، ومحمد �ضبحي �أبو غنيمة، ومحمد �ل�ضريقي، 
و�أديب عبا�ضي، ويعقوب �لعود�ت، وعبد �لحليم عبا�ض، وعي�ضى 
�لناعوري، وغيرهم من �لمبدعين �لذين ت�ضهد �آثارهم �لباقية 

على ما بلغوه من �إبد�ع في �لتعبير وتبّني �ضوت مجتمعاتهم.
�لثقافي  �لن�ضاط  بد�ية  ترتبط  �لت�ضريعية،  �لناحية  ومن 
م في �لأردن، ب�ضدور �أول قانون للجمعيات عام  �لجماعّي �لمنظَّ
ل�ضنة ١٩56،  ١٩36، و�لذي تاله قانون �لجمعيات رقم )١٢( 

�أوَل   )١٩٧6( ب�ضنو�ت  ذلــك  قبل  �حت�ضن  قد  �لأردّن  وكــان 
باأن  ه  توجُّ عنه  �ضدر  و�لــذي  �لعرب،  �لثقافة  لــوزر�ء  موؤتمر 
مما حفز على  ثقافة في كل دولة عربية،  وز�رة  تكون هناك 

�لهتمام بال�ضاأن �لثقافي في �لعالم �لعربي ب�ضكل عام.
ولم يكن �لعمل �لثقافي حكرً� على �لموؤ�ض�ضة �لثقافية �لر�ضمية، 
فقد �ضجعت �لحكومات �لمتعاقبة على ممار�ضة �لعمل �لثقافي، 
و�لتنظيم  و�لر�أي  �لتعبير  �لذي كفل حرية  بالد�ضتور  �لتز�مًا 
على  �لخا�ض  �لقطاَع  �لحكوماُت  �ضجعت  كما  و�لمهني،  �لنقابي 
تقديم �لخدمات و�لمنتجات �لثقافية �لتي يحتاجها �لمو�طن.
وتعّد �لهيئات �لثقافية �لتي تعمل على �أ�ضا�ض قانون �لجمعيات، 
رو�فد  من  �أ�ضا�ضيًا  ور�فــدً�  �لثقافي،  �لعمل  في  �أ�ضا�ضيًا  ركنًا 
بارزة،  وطنية  كمعالم  بع�ضها  َتكّر�ض  وقد  و�لإبــد�ع،  �لثقافة 
�لأردنيين،  �لفنانين  ونقابة  �لأردنيين،  �لكتاب  ر�بطة  مثل 
و�لجمعية �لملكية للفنون �لجميلة )�لمتحف �لوطني للفنون 
�لملكي  و�لمجمع  �لأردنــيــة،  �لمكتبات  وجمعية  �لجميلة(، 
وجمعية  �لبيت(،  �آل  )موؤ�ض�ضة  �لإ�ضالمية  �لح�ضارة  لبحوث 

�ل�ضوؤون �لدولية، و�تحاد �لنا�ضرين �لأردنيين.
في  ف�ضاهم  �لثقافي،  بالقطاع  �هتمامًا  �لخا�ض  �لقطاع  و�أبدى 
�إ�ضد�ر �ل�ضحف و�إن�ضاء دور �لن�ضر وفْتح دور �ل�ضينما بدءً� من 
�لقطاع  �قتحم  لحقة،  عقود  وفي  �لفائت.  �لقرن  ع�ضرينات 
�لم�ضرح،  مثل  فيها،  �لدخول  كان محجمًا عن  �لخا�ض مجالت 
�لمملكة  و�ضهدت  و�لفني.  �لدر�مي  و�لإنتاج  �لت�ضكيلي،  و�لفن 
�لم�ضارح  مــن  �لعديد  ن�ضوء  �لفائت،  �لــقــرن  ت�ضعينات  منذ 
�لإنتاج  �لب�ضرية، و�ضركات  للفنون  �لعر�ض  �لخا�ضة، و�ضالت 

�ل�ضينمائي و�لتلفزيوني و�لمو�ضيقي.
بــادرت  �لر�ضمية،  للموؤ�ض�ضات  �لثقافي  ــدور  �ل مع  وبالتو�زي 
بع�ض �لموؤ�ض�ضات �لقت�ضادية �لكبرى �إلى �لإ�ضهام في �لم�ضهد 
ب�ضورة لفتة، ومن �أبرز هذه �لموؤ�ض�ضات: �لبنك �لعربي �لذي 
�لثقافية )١٩٧6(، و�لبنك  �ضومان  �لحميد  موؤ�ض�ضة عبد  �أن�ضاأ 
�لأهلي �لذي �أ�ّض�ض د�ئرة ثقافية تعنى بالن�ضر ودعم �لن�ضاط 
�لثقافي و�لفني ن�ضطت خالل �لعقد �لأول من �لألفية �لثالثة، 
وينظم  فنية  عر�ض  �ضالة  �أ�ض�ض  �لذي  عّمان  �لقاهرة  وبنك 

م�ضابقات لالإبد�ع �لفني.
بلعب  �لعامة  و�ل�ضخ�ضيات  �لأعمال  رجــال  من  عدد  قام  كما 
�أن�ضاأ موؤ�ض�ضة �ضمير �ضّما  �أدو�ر �ضبيهة، ومنهم �ضمير �ضّما �لذي 
�أُ�ض�ضت  بوقفية  �أو�ضى  �لذي  �لمفلح  وريا�ض  و�لتعليم،  للثقافة 
عليها موؤ�ض�ضة ريا�ض �لمفلح للثقافة و�لتعليم، و�أبناء �لقا�ضي 
مو�ضى �ل�ضاكت �لذين قامو� باإن�ضاء مركز ثقافي با�ضمه و�أ�ض�ضو� 
م�ضطفى  �لأردن  �ضاعر  وورثــة  �لغاية،  لهذه  ثقافية  جمعية 
وقفية  ليكون  �إربد  في  بيته  قّدمو�  �لذين  )عر�ر(  �لتل  وهبي 
�لــوزر�ء  رئي�ض  وزوجــة  �لثقافي«،  عــر�ر  »بيت  با�ضم  ثقافية 
�لأ�ضبق و�ضفي �لتل �لتي و�ضعت بيته وقفيًة ثقافية، وعائلة 
��ضمه  يحمل  كمتحف  بيته  كّر�ضت  �لتي  عبا�ضي  �أديب  �لكاتب 
في بلدة �لح�ضن، و�ضهى �ضومان �لتي كّر�ضت د�رة �لفنون لتحمل 
حا�ضنة  منها  جاعلًة  �ضومان  خالد  �لقت�ضادّي  زوجها  ��ضم 
بين  خبر�ت  وتبادل  وتفاعل  �إقامة  ومقَر  �لب�ضرية  للفنون 

�لفنانين �لزو�ر و�لمقيمين و�لجمهور.
�هتمامًا  �لثقافي  �ل�ضاأَن  �لحكومية  �لموؤ�ض�ضات  بع�ض  و�أولــت 
�لمحلية  �لإد�رة  مجال�ض  دور  �إغــفــال  يمكن  ل  �إذ  كــبــيــرً�، 
)�لبلديات(، وعلى ر�أ�ضها �أمانة عمان �لكبرى )�لعا�ضمة(، �لتي 
��ضطلعت بدور ثقافي كبير، خا�ضة في مجال �لمكتبات �لعامة 
بدءً� من عام ١٩6٠، وقد �ت�ضع هذ� �لدور في �لعقود �لثالثة 
عام  �لأمانة  في  ثقافية  د�ئرة  �إن�ضاء  بعد  وبخا�ضة  �لأخيرة، 
و�لفن  و�لم�ضرح،  �لن�ضر،  مثل  متنوعة  مجالت  لي�ضمل   ،١٩٩3
�إ�ضد�ر  �إلى  �إ�ضافة  �ل�ضعبية،  و�لفنون  و�لمو�ضيقى،  �لت�ضكيلي، 

�لكتب.
ومع مطلع �لألفية �لثالثة، �أُن�ضئ مركز �لح�ضين �لثقافي �لذي 
و�ضالت  و�لموؤتمر�ت،  للندو�ت  وقاعات  مجهزً�،  م�ضرحًا  ي�ضم 
و�أن�ضاأت  �لأغر��ض.  متعددة  وقاعات  �لفنية،  �لأعمال  لعر�ض 

رعاية هاشمية موصولة أبرزت دور األردن الحضاري ورسالته الثقافية

االستقالل.. ثقافة ساهمت في تكوين 
الهوية وبناء الشخصية الوطنية

عّمان - د.محمد �لعو�ي�ضة و�أحمد �لطر�ونة و�ضروق �لع�ضفور

االستقالل، فقد حظي  بعد  بوضوح  تجلياتها  الهاشميين ظهرت  لدى  مكانة خاصة  والعدالة  الحرية  مبادئ  القائمة على  الجامعة  الثقافة  احتلت 
واحتضانها،  اإلبداعية  الطاقات  إطالق  استهدفت  التي  النوعية  والمبادرات  المشاريع  خالل  من  الموصولين  والتكريم  بالرعاية  والمبدعون  المثقفون 

مستلهمًة الرؤى والتوجيهات الملكية التي أرادت الثقافَة وطنيًة بما يليق باألردن ورسالته اإلنسانية.



االستقالل.. عزيمة ونهوض ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل٩

�لعديُد من �لبلديات وبدعم من موؤ�ض�ضات �لإعمار فيها، مر�فق 
�لثقافي  �لح�ضن  مركز  �أن�ضئ  �لكرك  ففي  �لثقافية،  لالأن�ضطة 
بدعٍم من موؤ�ض�ضة �إعمار �لكرك، وهو ما تكرر في �ل�ضلط وفي 
تابعة  �لأغر��ض  متعددة  قاعة  �أن�ضئت  �إربــد،  وفي  �لطفيلة. 
في  �لتجربة  هذه  وُنقلت  �لثقافي.  �لح�ضن  ومركز  للبلدية، 

بقية �لمدن �لأردنية باأ�ضكال مختلفة.
وفنية  ثقافية  وفعاليات  �أن�ضطة  وتحت�ضن  �لجامعات  وتنظم 
�لجامعي  �لم�ضرح  �ضّكل  �لمثال،  �ضبيل  فعلى  �لعام.  مد�ر  على 
فترة  طو�ل  �لأردنــي  للم�ضرح  حا�ضنًة  �لأردنية  �لجامعة  في 
وعملت  �لما�ضي.  �لقرن  من  �ل�ضبعينات  �أو��ضط  �إلى  �ل�ضتينات 
رفد  على  �ل�ضبعينات،  منت�ضف  �أُ�ض�ضت  �لتي  �ليرموك  جامعة 
�لم�ضرح  في  �لفنية  �لمو�هب  من  بالعديد  �لفنية  �لحركة 
�لجميلة  �لفنون  كلية  خالل  من  �لت�ضكيلي  و�لفن  و�لمو�ضيقى 
�لفن  و�لتعليم م�ضاقًا در��ضيًا في  �لتربية  و�أدخلت وز�رة  فيها. 

)ر�ضم ومو�ضيقى وم�ضرح( منذ �لثمانينات.
ومع �نتهاء �لعمل بالأحكام �لعرفية في عام ١٩8٩، د�ّضن �لأردن 
وّفرت  �لتي  �لإيجابية  بالأجو�ء  �ت�ضمت  �لنفتاح  من  مرحلة 
و�أثرت على  �لثقافي،  للج�ضم  �لحركة  هام�ضًا كبيرً� من حرية 
عمل وز�رة �لثقافة وتعاطيها مع �لم�ضهد ككل، حيث �ن�ضحبت 

�لوز�رة �إلى �لدور �لتنظيمي للم�ضهد و�لإ�ضر�في عليه.
�أو�خــر  في  �لأردنيين  �لكتاب  ر�بطة  فتح  �إعــادة  قــر�ر  و�ضّكل 
�أُغلقت لأكثر من عامين بقر�ر من �لحاكم  �أن  عام ١٩8٩، بعد 
ه �لدولة نحو �إ�ضاعة �أجو�ء  �لع�ضكري، منعطفًا حا�ضمًا في توجُّ
�لحرية ومنح �لمثقفين حرية في �لحركة و�لتجمع و�لتعبير.

أولوية الثقافة في عهد عبدالله الثاني

تعاظَم  �لح�ضين،  �بن  �لثاني  عبد�هلل  �لملك  جاللة  عهد  �ضهد 
�لخطاب  �ضّكل  حيث  و�لمثقفين،  بالثقافة  �لها�ضمي  �لهتمام 
بو�ضف  �ل�ضامي،  جاللته  منطوق  فــي  مهمة  نقطة  �لثقافي 
�لمعرفة،  وتوطين  للتنمية،  �لمهمة  �لمفرد�ت  �أحدى  �لثقافة 

و�أد�ة �لتو��ضل و�لحو�ر، ومهاد �لح�ضارة.
منا�ضبات مختلفة،  بلقاء جاللته في  �لمثقفون  من هنا، حظي 
�ض ق�ضاياهم، ودعم تطلعاتهم،  و�أبدى جاللته حر�ضه على تلمُّ

وتكريم �لم�ضتحّقين منهم.
على  �لمتعاقبة  للحكومات  �ل�ضامي  �لتكليف  كتب  رّكــزت  كما 
لــالأردن،  �لتاريخي  �لموقع  مع  تتو�زى  مكانة  �لثقافة  �إيــالء 
�لعرب  ح�ضارة  مرجعيات  على  تقوم  �لتي  �لإن�ضانية  ور�ضالته 
�لتي  �لعربية  �لثورة  وقيم  �ل�ضمحة،  �لإ�ضالمية  ور�ضالتهم 
�أ�ض�ضت و�أنبنت على وعي �لهوية ولغتها وخ�ضو�ضيتها �لثقافية.
لدعم  ملكية  مــبــادرة  �لثاني  عبد�هلل  �لملك  جاللة  و�أطــلــق 
لتنمية  �لــمــادي  �لــدعــم  توفير  بــهــدف  �لثقافية،  �لحركة 
�لخدمة  م�ضتوى  ورفــع  و�لإبـــد�ع،  و�لن�ضر  �لثقافية  �لحركة 
و�ضيانتها  �لتاريخية  و�لمعالم  �لآثار  على  و�لحفاظ  �لثقافية 
وترميمها،  �لقديمة  �لمخطوطات  وحماية  �لمتاحف  و�إن�ضاء 
بارز  ثقافي  مركز  باإن�ضاء  �لبدء  جاللته  مبادرة  ت�ضمنت  كما 
للثقافة  �لثاني  عبد�هلل  �لملك  »د�رة  عليه  يطلق  �لأردن  في 

و�لفنون«.
�لثاني  �هلل  عبد  �لملك  جــائــزة  ملكية،  بتوجهات  و�أن�ضئت 
لالإبد�ع على �لم�ضتوى �لعربي في ثالثة حقول مهمة هي �لعلوم 
و�لفنون و�لآد�ب، بحيث ُتمنح مرة و�حدة كل �ضنتين، لتحمل 

في طياتها تكريم ودعم �لإبد�ع و�لمبدعين.
رو�ده  نــال  حين  �ضامية  ملكية  بلفتة  �لأردنـــي  �لفن  وحظي 
ومبدعوه تكريمًا ملكيًا في غير منا�ضبة، �إذ قّلد جاللته �لعديد 
من �لفنانين في �لدر�ما و�لغناء و�لفن �لت�ضكيلي و�لم�ضرح و�ضاَم 
لعطائهم  تقديرً�  �لأولى  �لدرجة  من  �لمميز  للعطاء  �لح�ضين 

�لم�ضتمر في �لمجال �لفني.
�ل�ضناعة  هذه  عا�ضت  �لأردنية،  �لدر�ما  �ضناعة  مجال  وفي 
�لع�ضر�ت من  �إنــتــاج  فــتــرة مــن �لزدهــــار و�لــتــاألــق مــن خــالل 
عبر  �لمناف�ضة  في  حقها  �أخــذت  �لتي  �لأردنية،  �لم�ضل�ضالت 
�لف�ضائيات �لعربية، �إ�ضافة لنيلها عددً� من �لجو�ئز �لعربية 
على  �لأردنيون  و�لفنانون  �لمخرجون  ح�ضل  كما  و�لعالمية. 
فر�ضتهم �لحقيقية في �لم�ضاركة باأعمال عربية مهمة، �إثباتًا 

لموهبتهم وتميزهم.
و�لمطربين  للفنانين  �لملكي  �لتكريم  مّثل  �لمو�ضيقى،  وفي 
د�فعًا ومحفزً� لهم �أثمر في زيادة �لحر�ك �لمو�ضيقي و�لغنائي، 
يقودها  غنائية  �ألو�ن  وظهور  وغنائية،  مو�ضيقية  فرق  وبروز 
على  �لمتعددة  �لمو�ضيقية  �لجهود  عملت  كما  �أردنيون،  �ضباب 
�إعادة �إنتاج �لتر�ث �لأردني و�لعربي، وتقديم �لأغنية �لعربية 

ب�ضوت �أردني خال�ض.
محليًا  ن�ضاطًا  و�ل�ضينمائية  �لم�ضرحية  �لحركتان  و�ضهدت 
�لأردنية  �لمهرجانات  في  تجلياته  ظهرت  و��ضعًا،  وعربيًا 
و�لعربية و�لدولية، و�لجو�ئز �لتي ح�ضل عليها فنانون �أردنيون 

لت�ضاف �إلى �ل�ضجل �لثقافي �لوطني �لعامر بالإنجاز�ت.
�لأردنية  �لملكية  �لهيئة  في  �لأفــالم«  »بيت  تاأ�ضي�ض  تم  كما 
باأهمية  �لثاني  عبد�هلل  �لملك  جاللة  لروؤى  ��ضتلهامًا  لالأفالم 
�ل�ضينمائي.  �لإبــد�ع  على  تطل  بنافذة  �لمحلي  �لمجتمع  رفد 
ل�ضناعة  �ل�ضاعية  و�لمبادر�ت  �لحركة  من  �ضنو�ت  و�أثمرت 
�لق�ضيرة  �لأفــالم  من  �لعديد  �إنتاج  عن  �لأردن،  في  �ل�ضينما 
و�لوثائقية، و�أ�ضبحت �لأفالم �لأردنية تتبو�أ مكانة متقدمة، 
فقد  �لجو�ئز.  تلو  �لجو�ئز  وتح�ضد  وعالميًا،  عربيًا  تناف�ض 
�لعالمية  �ل�ضاحة  على  لها  مكانًا  �لأردنــيــة  �ل�ضينما  حجزت 
�أُنتج عام ٢٠٠6 بعدد من  �لذي  �لر�ئد«  �أبو  »كابتن  بفوز فيلم 
�لجو�ئز �لعالمية. وحققت �ل�ضينما �لأردنية نجاحًا �آخر عبر 
�أبو  ناجي  لمخرجه  »ذيــب«  �لطويل  �لرو�ئي  �لفيلم  �ختيار 
جائزة  على  �لمتناف�ضة  لالأفالم  �لق�ضيرة  �لالئحة  �ضمن  نو�ر 

�لأو�ضكار لأف�ضل فيلم �أجنبي )٢٠١6(.
و�لرو�ئية  �لت�ضجيلية  �لأفالم  �ضناع  �هتمام  تز�يد  �إثر  وعلى 
�لملحمي  بين  تتنوع  وحكايات  ق�ض�ض  بت�ضوير  �لعالميين 
�لأردنية،  �لأر��ضي  على  و�لعاطفي،  و�لت�ضويقي  و�لتاريخي 
�لمطار،  طريق  على  �ضينمائي  �أ�ضتوديو  لإن�ضاء  �لتخطيط  بد�أ 
�لمنتجين  لخدمة  و�لمعد�ت  �لإمكانات  جميع  فيه  تتو�فر 

ودفعهم ل�ضتكمال ت�ضوير �أفالمهم في �لأردن.
ل�ضّناع  لة  �لمف�ضّ �لوجهة  رم  و�دي  �أ�ضبح   ،٢٠١٩ عــام  وفــي 
ولما  عريق  تاريخي  مركز  من  يمثله  لما  �لعالميين،  �لأفــالم 
ينطوي عليه من ت�ضاري�ض خاّلبة، وما يتو�فر عليه من �أجو�ء 
مناخية معتدلة، �لأمر �لذي جعله يعّد نموذجًا نادرً� في �لتنوع 
لروؤ�هما  وي�ضتجيب  معًا،  و�لمخرج  �لمنتج  رغبات  يلبي  �لذي 
�أن  �لم�ضمار،  هذ�  في  �لدللة  ذ�ت  �لأرقــام  ومن  �لإبد�عية. 

وتحدث �لطوي�ضي عن �أهمية �لم�ضتقبل في ظل ما تم �لك�ضف 
�لثقافة  وز�رة  م�ضاريع  خالل  ومن  �لما�ضية  �لأيام  خالل  عنه 
�ضنوف  جميع  في  �لموهوبين  �آلف  �إبـــر�ز  في  �أ�ضهمت  �لتي 
�لإبد�ع، مما ي�ضيف عبئا جديد� على وز�رة �لثقافة �ضتر�عيه 

�ضمن ��ضتر�تيجيتها �لقادمة.
ـــوًة نــاعــمــة يمكن  ــدد �لــطــويــ�ــضــي عــلــى كـــون �لــثــقــافــة ق ــض و�
�إليه. و�أ�ضاف: »في  �أن تحقق ما ت�ضبو  للمجتمعات من خاللها 
�أدو�تنا  تطوير  �أهمية  على  نوؤكد  �أن  بد  ل  �لمنا�ضبة،  هذه 
و�لثقافية،  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �لع�ضر  هذ�  معطيات  �ضمن 
�لت�ضريعات و�لقو�نين  وهذ� ي�ضتدعي بال�ضرورة و�ضع وتفعيل 
و�لخطط و�لبر�مج �لتي تمّكن من تحقيق هذه �لغاية ومو�كبة 
روح �لع�ضر«. ولفت �لطوي�ضي �إلى �أن منا�ضبة �ل�ضتقالل تج�ضد 
غاية �لوعي �لأردني تجاه ق�ضايا �لأمة وتجاه ما يحيط بنا، 
�لــذر�ع  تمثل  �لتي  �لثقافية  بالقيم  �لتم�ضك  �أهمية  مــوؤكــدً� 
�لأقوى في معركة �لوعي من خالل �لتركيز على �لنخب، وعدم 
لال�ضتثمار  و��ضعًا  �لمجال  وفتح  �لمجتمعية،  �لثقافة  �إغفال 
�لرقمي، �إذ ُيفتر�ض �أن �لمجتمعات �لعربية �لفتية هي �لأكثر 

قدرة على ��ضتثمار هذه �لفر�ضة من غيرها.
علينا  �لغالية  �لمنا�ضبة  بهذه  نحتفل  »ونحن  بقوله:  وتابع 
وقوة  منعة  �أكثر  �لأردن  فيه  يظهر  �لذي  �لوقت  وفي  جميعا، 
جديد  من  نوؤكد  ومو�جهتها،  �لأزمــات  مع  �لتكّيف  على  وقدرة 
حقول  فــي  بالعاملين  بالهتمام  �لثقافة  وز�رة  دور  على 
�لثقافي  �لر�أ�ضمال  و��ضتثمار  �لمختلفة،  و�لفنون  �لثقافة 
و�لــكــو�رث،  �لــطــو�رئ  ــالت  وح �لأزمـــات  مو�جهة  في  �لعربي 
�لطو�رئ  خطط  في  �لمو�ضوعية  �لمكانة  للثقافة  يكون  و�أن 
�لثقافية و�لحد من ه�ضا�ضة  و�إد�رة �لأزمات، وحماية �لمو�رد 
وتطوير  �لم�ضتد�مة،  �لتنمية  في  دوره  ودعم  �لثقافي  �لقطاع 
ذلك  يقت�ضيه  وما  �لرقمية  و�لإبد�عية  �لثقافية  �ل�ضناعات 
من ثقافة مختلفة وخطة ثقافية �ضاملة تاأخذ بعين �لعتبار 

جميع هذه �لظروف للنهو�ض بالم�ضهد �لثقافي �لأردني«.
�لقرن  قليلة  �أ�ضهر  بعد  تكمل  �لتي  �لأردنية  �لدولة  �أن  و�أكد 
�لأول في م�ضيرتها �لمعا�ضرة، هي �لأكثر ��ضتقر�رً� وقدرة على 
مر�كمة �لإنجاز�ت و�لأكثر و�ضوحًا في قيم �لنظام �ل�ضيا�ضي، 
وهو ما ي�ضتدعي �للتفاف حول ر�ية �ل�ضتقالل وحاميها قائد 
لإعالء  و�ل�ضعي  �لح�ضين،  �بن  �لثاني  عبد�هلل  �لملك  �لم�ضيرة 

�ضاأن �لمثقف �لأردني في �لمحافل �لعربية و�لعالمية.

الثقافة رديف فاعل لجهود الدولة

لقد نجحت وز�رة �لثقافة في ظل �أزمة »�لكورونا« في �أن تكون 
رديفًا فاعاًل في خطة �لدولة في مو�جهة خطر �لجائحة �لتي 
ت�ضتمل  �لتي  �لإبد�عية  بم�ضاريعها  تقدم  و�أن  �لعالم،  تجتاح 
جميع فئات �لمجتمع م�ضاحة و��ضعة من �لخيار�ت �لإبد�عية 
قدر�تهم  تطوير  في  وت�ضهم  بيوتهم  في  و�لأطــفــال  لل�ضباب 

و�إمكاناتهم �لإبد�عية و�كت�ضاف مو�هبهم.
�ل�ضتقالل  معاني  ت�ضتلهم  �لتي  و�لبر�مج  �لم�ضاريع  هذه  ومن 
�لعتز�ز  ثقافة  وتكري�ض  �لغايات  وتحقيق  �لجهود  بذل  في 
برنامج  �لأركان:  متما�ضك  �لمجتمع  وبناء  ومنجز�ته  بالوطن 
�لثقافة من قرب للمحافظات، وهو برنامج موجه للمحافظات، 
وينفذ من خالل مديريات �لثقافة و�لمر�كز �لثقافية �لتابعة 
مظلة  �ضمن  �لم�ضجلة  �لثقافية  و�لجمعيات  و�لهيئات  لها 

�لأردن  في  ت�ضويرها  و�أجنبيًا جرى  فيلمًا محليًا وعربيًا   ١١٧
منذ عام ١٩5٧.

ويعّد م�ضروع مكتبة �لأ�ضرة �لأردنية ومهرجان �لقر�ءة للجميع 
في  �لثقافية  �لم�ضروعات  �أهم  من   ،٢٠٠6 عام  �نطلقا  �للذ�ن 
�لمملكة، لجهة �إ�ضهامهما في تعميم �لقر�ءة بين �أفر�د �لأ�ضرة 
�لم�ضروع  و�ضمول  رمزية،  باأ�ضعار  لهم  �لكتاب  توفير  خالل  من 

و�لمهرجان محافظاِت �لمملكة كافة.
وطاف م�ضروع مدن �لثقافة �لأردنية �لمدن �لأردنية هو �لآخر، 
بهدف تو�ضيع �لم�ضاركة، وتعميم فكرة دعم �لم�ضيرة �لثقافية 

في �لأطر�ف، وتوزيع مكت�ضبات �لتنمية بعد�لة.
�لمهرجانات  ت�ضمل  متعددة  ن�ضاطات  �لثقافة  وز�رة  وتنفذ 
�إلى  و�لمحا�ضر�ت،  و�لملتقيات  �لثقافية  و�لأ�ضابيع  و�لندو�ت 

جانب �إنتاج �لبر�مج �لمرئية و�لم�ضموعة و�لمقروءة.
للثقافة  عا�ضمة  �لقد�ض  �حتفالية  �لأردن  في  ُنظمت  كما 
�إطار م�ضاعي �لأردن لتثبيت �لحق  �لعربية في عام ٢٠٠٩ في 

�لتاريخي للعرب و�لم�ضلمين في �لمدينة �لمقد�ضة.
على  حكرً�  لي�ض  باأنه  �لأردن،  في  �لثقافي  �لن�ضاط  ويت�ضم 
مثل:  وخا�ضة،  عامة  موؤ�ض�ضات  به  تنه�ض  �إذ  �لثقافة،  وز�رة 
وز�رة �لتربية و�لتعليم، و�لمجل�ض �لأعلى لل�ضباب، و�لجامعات 
و�لموؤ�ض�ضات  و�لجمعيات،  ــة،  ــدي و�لأن و�لأهــلــيــة،  �لر�ضمية 
تكريم  وجو�ئز  �لبحوث،  ومر�كز  �لن�ضر،  ودور  �لتطوعية، 
�لإبد�ع و�لمبدعين. وتتوزع في �أرجاء �لمملكة مر�كز ثقافية 
�لمركز  �أبرزها  من  مركزً�،   ١٢ من  �أكثر  عددها  بلغ  ريادية 
�لملك  ومــركــز  �لثقافي،  �لح�ضين  ومــركــز  �لملكي،  �لثقافي 
من  عدد  �إلى  بالإ�ضافة  �لزرقاء،  في  �لثقافي  �لثاني  عبد�هلل 

�لمر�كز �لثقافية �لعربية و�لأجنبية.
�أما �لمتاحف �لتي تعنى بالتر�ث و�لإرث �لح�ضاري لالأردن، فقد 
�أكثر من ٢٤ متحفًا تنت�ضر في محافظات �لمملكة،  بلغ عددها 
للفنون  �لوطني  و�لمتحف  �ل�ضهيد،  �ضرح  متحف  �أبــرزهــا 

�لجميلة، ومتحف �ل�ضهيد و�ضفي �لتل.
للقر�ء  توفر  مكتبات   ١٠٤ على  �لعامة  �لمكتبات  عدد  ويزيد 
�لمعرفة.  نو�حي  جميع  في  و�لمجلد�ت  و�لمخطوطات  �لكتب 
�أرجاء  في  تتوزع   3٠٠ فيناهز  و�لمطابع  �لن�ضر  دور  عدد  �أما 

�لوطن.

الطويسي: استثمار الرأسمال الثقافي العربي في 
مواجهة األزمات

�لأردن  �حتفال  �إن  �لطوي�ضي  د.با�ضم  �لثقافة  ــر  وزي قــال 
حققه  �لذي  بالمنجز  مبا�ضر  ب�ضكل  يرتبط  �ل�ضتقالل  بعيد 
�لأردنيون خالل تاريخهم �لممتد تحت ظل �لر�ية �لها�ضمية، 
لوحة  ر�ضم  و�لــذي  �لأبــنــاء،  �أ�ضافه  ومــا  ــاء  �لآب �أنجزه  وبما 
�لجذور  �إلــى  �لم�ضتندة  �لإن�ضانية  بقيم  غنية  ف�ضيف�ضائية 
�لحرية  من  ف�ضاء  خلق  �إلى  وتطلعاته  �ل�ضعب،  لهذ�  �لثقافية 

�لتي تن�ضجم مع �لقيم �لموروثة.
و�أ�ضاف �لطوي�ضي في ت�ضريح خا�ض بـ«�لر�أي« �أن �لوز�رة تدرك 
تجاه  �أولوياتها  وترتيب  �لثقافي  �لعمل  �أهمية  تمامًا  �ليوم 
و�لو�ضول  �لأردني،  �لإبد�عي  بالم�ضهد  �لنهو�ض  تحقيق فر�ض 
�إلى جميع �ضر�ئح �لمجتمع �ضمن خطة و��ضحة �لمعالم �ضي�ضار 
مكت�ضبات  توزيع  في  �لعد�لة  تحقق  قريبًا،  منها  �لنتهاء  �إلى 

�لتنمية �لثقافية على جميع �أبناء �لمجتمع.

�لوز�رة، وي�ضتمل على تنفيذ 35-٤٠ فعالية ثقافية كل �أ�ضبوع 
تلتزم  �لتي  �لآلــيــات  وبجميع  �لرقمية  �لمن�ضات  خــالل  من 
�لوطنية  لالأهد�ف  وت�ضتجيب  �لجتماعي،  �لتباعد  ب�ضروط 

�لعامة ولالحتياجات �لثقافية �لمحلية في �لمحافظات.
�لثقافية  و�ل�ضناعات  �لفنون  تدريب  من�ضة  �أي�ضًا  وهناك 
�ضبعة  في  �ل�ضباب  قــدر�ت  بناء  �إلــى  ت�ضعى  �لتي  )�ضغفي(، 
�لت�ضكيلية،  �لفنون  �لإبد�عية،  )�لكتابة  �أ�ضا�ضية  مجالت 
�ل�ضناعات  و�لإنــتــاج،  �لأفــالم  �ضناعة  �لت�ضوير،  �لمو�ضيقى، 
على  �لمن�ضة  وتعمل  �لت�ضميم(.  فنون  و�لإبد�عية،  �لثقافية 
�لأولى،  �لمرحلة  في  مجاني  تدريبي  برنامج   ١٠٠ نحو  توفير 
كل منها يتكون من عدد من �لدرو�ض على �ضكل عرو�ض ب�ضرية 

توفر �لمعرفة و�لمهار�ت �لأ�ضا�ضية في �لمجال �لم�ضتهدف.
�أي�ضًا: من�ضة �لكتب و�لمجالت )�لكتبا(،  ومن م�ضاريع �لوز�رة 
ب�ضهولة على �ضيغة  �لكتب  �لمجانية تقدم  للكتب  وهي من�ضة 
وبــد�أت  وقــت.  �أي  في  قر�ءتها  �لم�ضتخدم  يمكن  ما   ،)Pdf(
على  تركز  كتاب،   5٠٠٠ بنحو  �لأولــى  �لمرحلة  في  )�لكتبا( 
�لكتاب �لأردني، وت�ضمل مكتبة �لأ�ضرة �لأردنية و�ضال�ضل �لن�ضر 
�لأردنيين  �لنا�ضرين  من  وعدد�  �لثقافة  وز�رة  ت�ضدرها  �لتي 
في  بيتي«  من  »موهبتي  م�ضابقة  �لــوز�رة  �أطلقت  كما  و�لعرب. 
�ضهر �آذ�ر �لما�ضي، بهدف خلق حالة ثقافية �جتماعية د�خل 
�لجتماعي،  و�لتباعد  �لحظر  وقــت  في  �لأردنــيــة،  �لأ�ــضــرة 
و�لفنون.  �لثقافة  مجالت  في  �لمو�هب  �كت�ضاف  على  و�لعمل 

وحققت �لم�ضابقة ح�ضورً� �ضعبيًا كبيرً�.
كورونا  وباء  لزمن  �لإبد�عي  �لتوثيق  جائزة  �لوز�رة  و�أطلقت 
ثقافة  ترويج  �إلــى  تهدف  وهــي  �ضيمّر«(،  ــّر  ُم »كــّل  )يوميات 
في  و�لــعــامــة  �لمثقفين  و�ــضــط  �ليوميات  وكتابة  �لــتــدويــن 
�لخا�ضة،  و�لظروف  �لأزمــات  �أوقــات  في  وتحديد�  �لمجتمع، 
و�لجماعات  �لأفــــر�د  حــيــاة  يــوثــق  ثقافي  محتوى  وتوفير 
وم�ضاعرهم وتفا�ضيل �لحياة وتحولتها في زمن �لوباء، ما قد 
يجعل هذ� �لمحتوى �لثقافي موئال لالأعمال �لفنية و�لثقافية 

وم�ضدر� للباحثين و�لمهتمين في هذه �لمرحلة من �لتاريخ.
على  ي�ضتمل  فهو  �لوطني،  �لثقافي  �لتر�ث  لبرنامج  وبالن�ضبة 
�أر�ضيف  من  �لوطني  �لثقافي  �لتر�ث  من  نماذج  تقديم  �إعــادة 
وز�رة �لثقافة و�لمكتبة �لوطنية. ويتم بث نحو ١٠٠ م�ضرحية 
للوز�رة من  �لرقمية  �لمن�ضات و�لقنو�ت  و�أوبريت غنائي على 
�لأعمال �لتي �ضاركت في مهرجانات �لم�ضرح �لأردنية و�لأعمال 
�لأردنية �لتي �ضاركت في �لمهرجانات �لعربية و�لدولية. كما 
و�ل�ضور  �لوطنية  �لوثائق  من  �لمئات  للعامة  �لبرنامج  يتيح 
�لنادرة �لتي تعك�ض لحظات تاريخية مهمة في �لتاريخ �لوطني 

�لأردني.
و�ضيبد�أ �لمتحف �لرقمي للفن �لت�ضكيلي �لأردني في �لمرحلة 
�إلكتروني  ف�ضاء  عبر  فنية  لوحة   35٠٠ نحو  بعر�ض  �لأولــى 
وبالحركة  �لأردنـــي  بالمبدع  تليق  ب�ضورة  للجمهور  يتيحها 

�لت�ضكيلية �لمعا�ضرة في �لمملكة.
�لملكية  �لروؤى  �لتي ت�ضتلهم  �لثقافة  �ضياق م�ضاريع وز�رة  وفي 
في �إد�مة �لعمل و�لمر�كمة فوق �لإنجاز، �أتاحت �لوز�رة جميع 
�ضيتيح  ما  بالمجلة،  جديد  موقع  على  »�أفــكــار«  مجلة  �أعــد�د 
تجارب  في  �لحنين  مع  بعيدة  لرحلة  و��ضعة  فر�ضًا  للعامة 
�لمبدعين �لأردنيين عبر عقود من �لزمن. كما �ضتوفر �لمن�ضة 
وز�رة  �أ�ضدرتها  �لتي  �لمجالت  من  �لأعـــد�د  مئات  �لرقمية 

�لثقافة )�ضوت �لجيل، و�لفنون، و�لفنون �ل�ضعبية، وو�ضام(.

�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م



االستقالل.. عزيمة ونهوض ١٠

�إربد- محمد قدي�ضات
ت�ضوير - �ن�ض جويعد

�لر�بع  بالعيد  و�عتز�زها  فخرها  عن  �ربدية  فعاليات  عبرت 
م�ضيئة  محطة  بانه  وو�ضفته  �لمملكة  ل�ضتقالل  و�ل�ضبعين 
وم�ضتمرة في دورب �لكفاح وميادين �لعطاء و�لت�ضحية �ضاغه 
�لغر  ها�ضم  بني  من  قادتهم  عباءة  تحت  نموذجا  �لردنيون 
�لميامين لير�ضمو� معا ق�ضة مجد و�ضوؤدد وحكاية ع�ضق لتر�ب 
�لوطن وهو�ئه و�ضمائه وكل ما يحمله في ثناياه لتبقى �لذكرة 
خالدة في �لنفو�ض تحمل روح �لتحدي و�ل�ضر�ر على مو�جهة 
�لتحديات و�لمخاطر و�ل�ضعوبات مهما بلغت ق�ضاوتها لكن في 
�لوطن  ليظل  �ر�د�تهم  طوع  وت�ضبح  �يديهم  بين  تلين  �لنهاية 

�ضامخا ب�ضموخ قيادته و�بنائه ع�ضيا على �لنو�ئب.
�لى  �لوطن  �بناء  من  كغيرهم  ينظرون  �لربــديــون  كان  و�ذ� 
�لتي  �لحرية  �لى  و�نتقال  �لتبعية  من  �نفكاك  �نه  �ل�ضتقالل 
��ضفار� متخمه ب�ضفحات من  فانهم يقروؤنه  �ن�ضان  ين�ضدها كل 
�لنجاز و�لبطولت و�لت�ضحيات تر�كمت لت�ضوغ في مجموعها 
معجما عنو�نه » �لردن �كبر من �لتحديات وفوق كل �لعناوين« 
�لها�ضمية  قيادته  �يمان  لكن  وندرتها  �لمكانات  �ضح  رغــم 
بالن�ضان �لردني بانه �لثروة �لحقيقية �لتي ل تعادلها ثرو�ت 
ول تقف في طريقه تحديات كان رهانا في محله وبتنا نقطف 
ثماره �ليوم كما قطفناه بالم�ض و�ضنقطفه في كل وقت وحين 
لتظل جباه �لردنيين مرفوعة وهاماتهم تطاول عنان �ل�ضماء 
و�لبعيد  �لقريب  ده�ضة  �ثــار  �لــذي  بنموذجهم  وفخر�  زهــو� 

و�لعدو و�ل�ضديق.
�لردن  �ن  لتعلن  �ل�ضتقالل  ف�ضول  �ضاغت  �لتي  فالت�ضحيات 
�لم�ضيرة  لن  تتوقف  لن  و�لقر�ر  �لر�دة  حرة  م�ضتقلة  دولة 
حبلى بالتحديات ولن تقف هذه �لتحديات عند حدود بغ�ض 
�لنظر عن م�ضدرها ونوعها �ضيا�ضيا كان �م �قت�ضاديا �و فكريا 
وثقافيا، لكن بناء �لعقل �لردني كباعث ومورد لثروة ب�ضرية 
حتى  و�بد�عا  ريــادة  �لعالمية  يحاكي  متما�ضكا  وطنا  �نتجت 
�نه ��ضبح م�ضدر� لها للقريب و�لبعيد �ضكلت ��ضا�ضا �ضلبا وقويا 
مكننا من تجاوز �لملمات و�لجائحات وي�ضكل لبنة قوية يعتمد 
عليها في مو�جهة �لمزيد من �لم�ضاعب و�لخطوب و�لتعقيد�ت 

على �ل�ضعد كافة.
ورف�ض  �لمكانات  �ضحيح  �لمو�رد  بلد محدود  �لردن  كان  ولما 
بالتاأكيد  فهو  �لظروف  هــذه  رغــم  ��ضتقالله  و�نجز  �لتبعية 
�لم�ضي قدما باقتد�ر وثبات على طريق  �كثر قدرة على  �لن 
�لى فر�ض و�لتقليل من مخاطرها  �لتحديات  �لنجاز وتحويل 
قيادته  بحكمة  �لدنيا  �لحدود  �لى  و�رتد�د�تها  وتد�عياتها 
و�ر�دة �ضعب نحى �لم�ضتحيل من قامو�ضه وبنى دولة موؤ�ض�ضات 
متما�ضك ووحدة وطنية عز  بن�ضيج �جتماعي  موؤطرة  وقانون 
نظيرها ثمارها يانعة وقطوفها د�نية تظللنا جميعا وتربطنا 
�ل�ضادق  �لمحبة و�لتكافل و�لتعا�ضد و�لوعي  باو��ضر وو�ضائج 

و�لنتماء �لحقيقي قول وفعال وممار�ضة.
�لتي  و�ل�ضعوبات  �لتحديات  حجم  يعون  �لربديون  كان  و�ذ� 
�يمانا  �كثر  فانهم  ��ضتقالله  �عالن  منذ  �لوطن  م�ضيرة  ر�فقت 
وثقة بان �لم�ضتقبل �ف�ضل ويحمل في طياته ما ي�ضيف لر�ضيد 
و�لمنطقة  �لعالم  ي�ضهدها  �لتي  �لتحولت  كل  رغم  �لنجاز�ت 
على  ع�ضية  بقيت  �لتي  �لردنيين  ثو�بت  من  تنطلق  قناعتهم 
�لختر�ق ��ضالعها قيادة ها�ضمية حكيمة تمثل نب�ض و�ضمير 

�لوطن و�لمة ووحدة وطنية �ضلبة وثروة ب�ضرية هائلة.
هذه  �ن  قطعي  ب�ضكل  �ت�ضقت  �لفعاليات  هذه  �ر�ء  فان  ولهذ� 
�لردن  مكن  �لذي  �ل�ضا�ض  هي  �لم�ضتركة  و�لقو��ضم  �لقو�عد 
�لتي  كورونا  جائحة  مو�جهة  في  عالمي  نموذج  ت�ضكيل  من 
�ق�ضت م�ضاجع دول عظمى ومتقدمة وتمتلك من �لمكانيات ما 
لم يخطر على عقل ب�ضر وو�ضفو� هذ� �لنجاح �نه �ل�ضر �لذي 
يمتلكه �لردن دون �ضو�ه و�نه �لو�ضفة �لمثل لتجاوز �لعقبات 

و�ل�ضير على طريق �لتقدم و�لنجاز بكل مكوناته وتفا�ضيله.
الكوفحي: االستقالل مناسبة تمدنا بالعزيمة

وقال �لفريق �لول �لركن �لمتقاعد / �لعين طالل �لكوفحي �ن 
عيد �ل�ضتقالل من �لمنا�ضبات �لوطنية �لعظيمه �لتي يحتفل 
�لحرية  تعني  �لمنا�ضبة  وهــذه  ل  كيف  عــام،  كل  �لردن  بها 

و��ضتقالل �لقر�ر في كل �لمجالت.

في  بال�ضتقالل  �لعام  هذ�  يحتفل  �لأردن  �ن  �لكوفحي  ولفت 
و�لــذي  كــورونــا  وبــاء  مع  حــرب  في  ونحن  ��ضتثنائية  ظــروف 
و�لحمد هلل تمكن �لردن بقيادة جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني 
وكل �أجهزة �لدولة من �إد�رة �لزمة بكل �قتد�ر و��ضبح �لردن 

مثال يحتذى في �إد�رته �لأزمة.
م�ضلحة  قو�ت  بناء  �ل�ضتقالل  ثمار  من  �نه  �لكوفحي  و�عتبر 
�لأزمــات  تخطي  على  قــادرة  دولــة  وموؤ�ض�ضات  �منية  و�أجهزة 
على  تحققت  �لتي  بالإنجاز�ت  مذكر�  كفاءة  بكل  و�لكو�رث 
و�لبنية  و�لقت�ضاد  و�لتعليم  �ل�ضحة  في  �ل�ضتقالل  �ضنين  مر 
�منية  و�أجهزة  م�ضلحة  وبناء قو�ت  �لمجتمع  �لتحتية وتطور 

على م�ضتوى عال من �لكفاءة.
�لأردنية  �لمملكة  �ضهدته  �لــذي  �لتطور  �أن  �لكوفحي  وقــال 
و�لجتماعية  �ل�ضيا�ضية  كافة  �لمجالت  جميع  في  �لها�ضمية 
ثمار  مــن  يعتبر  و�لتكنولوجية  و�لثقافية  و�لقت�ضادية 
�ل�ضتقالل وهناأ جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني عميد �ل �لبيت 
و�ل�ضعب �لردني بهذه �لمنا�ضبة �لعظيمة و�لهامة و�لتي �ضكلت 
نقطة تحول و��ضتد�رة كاملة في م�ضيرة �لدولة �لردنية نحو 
على  و�لتغلب  و�لنجاز  و�لتحديث  و�لنماء  و�لتقدم  �لرقي 

�ضعف �لمكانات و�ضح �لمو�رد

باالنسان  استثمر  االسللتللقللالل  الللخللصللاونللة:  الللنللائللب 
فكان االنجاز

�ليوم  هــذ�  »فــي  �لخ�ضاونة  م�ضطفى  �لدكتور  �لنائب  وقــال 
قدمه  �لذي  �لعظيم  �لنجاز  ن�ضتذكر  �لإ�ضتقالل  ذكرى  �لأغر 
بن  عبد�هلل  �لموؤ�ض�ض  �لملك  عهد  منذ  �لأبـــر�ر،  �لها�ضميون 
ثر�هما  �هلل  طيب  �لح�ضين  �لباني  بالملك  ومــرورً�  �لح�ضين 
وو�ضوًل �إلى �لملك �لمعزز �لملك عبد �هلل �لثاني �لذين حققو� 
�ل�ضتقالل بمعانيه �ل�ضامية و�أقامو� دولة �لقانون و�لموؤ�ض�ضات 
في ظروف �إقليمية وعالمية بالغة �لتعقيد، ف�ضنعو� بلدً� �أمنًا 

وم�ضتقرً�« .
و��ضاف »ياأتي يوم �ل�ضتقالل هذ� �لعام في �ضهر مبارك ونحن 
بقيادتنا  و�لعــتــز�ز  و�لوطن  ور�ضوله  هلل  حبا  بهما  نحتفي 
�لحديثة،  �لأردنــيــة  �لــدولــة  دعائم  �أر�ــضــت  �لتي  �لها�ضمية 
ليزهو  و�لديمقر�طية،  و�لحرية  �لموؤ�ض�ضية  معالم  ور�ضخت 
بين  عالية  ومكانة  وطنية،  ومكا�ضب  كبيرة  باإنجاز�ت  �لوطن 

�لأمم.
جاللة  عهد  في  ��ضبح  �لأردن  �ن  �لخ�ضاونة  �لنائب  ــد  و�ك
على  �لجاد  �لعمل  في  نموذجًا  �لثاني  عبد�هلل  �لمعزز  �لملك 
و�لتنموية  و�لثقافية  و�لقت�ضادية  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضعد  �ضتى 
عالٍ   بقدر  تتميز  �لتي  و�لأمنية  �لع�ضكرية  �لموؤ�ض�ضات  وبناء 
من �لحتر�فية و�لمهنية فلقد حر�ض جاللتة على �ل�ضتثمار 
في �لإن�ضان معتمدً� في ذلك على توجيه �لجميع نحو حو�ضبة 
�لتعليم ورفده بالتكنولوجيا �لحديثة ليكون �لتعليم في متناول 
�لجميع وي�ضبح �لأردن قادرً� على �ل�ضتثمار في �لم�ضتقبل بكل 

تميز وكفاءة.
�ضعى  فلقد  �لخالد،  �ليوم  بهذ�  �لأردنية  لالأ�ضرة  هنيئا   « وقال 
�لدولية  عالقاته  توظيف  على  �لها�ضمية  بقيادته  �لأردن 
وعا�ضمتها  �لفل�ضطينية  �لــدولــة  �إقــامــة  �أجــل  من  �لمتميزة 
�لقد�ض �ل�ضريف و�ضعى جاهدً� لخدمة �أمته في �ضتى �لمحافل 

�لدولية«.
وز�د »من هذه �لذكرى وما تنطوي عليها من قيم �ضامية وغايات 
�ضروحه  و�إعالء  �لوطن  لخدمة  �أرحب  �آفاق  �إلى  نتطلع  نبيلة 
و�لدفاع عن  و�لحفاظ على هويته ومقوماته  وتعزيز وحدته 
�لجاللة  �ضاحب  �لأردنــيــة  �لنه�ضة  قائد  ظل  في  مقد�ضاته 
�لأمير  �ضمو  عهده  وولي  �لمعظم،  �لح�ضين  بن  عبد�هلل  �لملك 
�إجالل  تحية  نوجه  �لمقام  هذ�  وفي  �هلل«،  عبد  بن  �لح�ضين 
و�إكبار لجاللته على جهوده �لحثيثة على �ل�ضعد كافة و�لذي 
يو��ضل �لليل بالنهار لخدمة �لوطن و�ل�ضعب و�أخرها مكافحة 
�لتز�منا  وموؤكدين  جاللته  خلف  وقوفنا  معلنين  كورونا  وباء 

بتوجيهاته �لملكية �ل�ضامية.
كما نثمن فخر� و�عتز�ز� جهود ولي عهده �لمير �لح�ضين على 
تنفيذ  على  بالوقوف  �لحثيث  و�إ�ضر�فه  �لمتو��ضلة  متابعته 
ول�ضيما  �ل�ضعد  مختلف  على  �لميد�ن  في  �لمرحلة  متطلبات 

جهوده �لأخيرة �لتي �أثمرت في تطويق وباء كورونا و�لحد من 
�نت�ضاره، وهو جهد كبير وُمقّدر، ويتطلب من �لجميع م�ضاندته 
ن�ضجل  �لــذي  �لوقت  في  و�لمو�طن  �لمو�طن  خدمة  �أجــل  من 
�لأمنية  و�أجهزتنا  �لبا�ضلة  �لم�ضلحة  لقو�تنا  �لتقدير  بالغ 
�لمختلفة مهنئينهم على �إنجاز�تهم �لعظيمة �لتي تحققت على 

دروب �لخير و�لعطاء ودو�مه.

عبيدات: االصالح ثمرة االستقالل ورافعة التنمية

�لوطني  �لــمــوؤتــمــر  لــحــزب  �ل�ضيا�ضي  �لمكتب  ع�ضو  و�كـــد 
�لناجز  �ل�ضتقالل  �ن  عبيد�ت  و�ضفي  �لمهند�ض  للبناء«زمزم« 
عنه  ونافح  ها�ضم  بني  �يــدي  على  جديد�  فجر�  �نبلج  �لــذي 
�لردنيون بكل ما يملكون �ثمر محطات ��ضالحية تر�كمت مع 
�ل�ضنين ونمت مع كل عهد جديد في �ضفر �لها�ضميين كقادة فكر 
قطافا  و�ينعت  �ضوقها  على  و��ضتوت  عودها  ��ضتد  وروؤية  ور�أي 
وموؤ�ض�ضات  قانون  دولــة  وبنى  و�لتحديات  �لخطوب  بنا  عبر 
�لتعددية  ومناخها  �لحرية  ومرتكزها  �لد�ضتور  قو�مها 
نباهي  وطنا  لتنتج  و�حدة  بوتقة  في  �لمكونات  كل  فان�ضهرت 
ف�ضيف�ضاء�ته  وكــل  وبان�ضانه  ويقيادته  به  ونفتخر  ونعتز 

نحملها ع�ضقا ونورثها مجد� كابر عن كابر .
�لها�ضمية  �لقيادة  لدى  �لذي تر�ضخ  �ن �ليمان  وقال عبيد�ت 
بان �لحز�ب هي ر�فعة �لعمل �ل�ضيا�ضي وعمود �لديموقر�طية 
�ضيا�ضية  حياة  لبناء  وتدرجية  و�ثقة  بخطو�ت  �لردن  م�ضى 
على  توؤ�ضر  �لبناء  و�لنقد  �لخر  وتقبل  �للــو�ن  كل  تحت�ضن 
�ن وجدت وتعزز �ليجابيات وتبني عليها حتى  �لخلل  مكامن 
و�ضلنا �لى ما و�ضلنا �ليه من �نجاز�ت حقيقية �ثبتت �لتجارب 
متانتها وقوتها في �للتقاء على �لقو��ضم �لم�ضتركة و�لثو�بت 
بها  �لمطاف ويقبلون  نهاية  �لجميع في  يلتقي عليها  �لر��ضخة 
في  رئي�ضا  ركنا  و�لقانونية  �لد�ضتورية  �ل�ضالحات  فمثلت 
ب�ضكل  �ل�ضيا�ضي  �لنظام  فتطور  �بعادها  بكل  �لتنمية  م�ضيرة 
وتو�ضيع  �لقر�ر  �ضنع  في  �لم�ضاركة  من  �لر�دة  ��ضحاب  مكن 

قو�عده.
ولفت عبيد�ت �لى �ن �لم�ضيرة �ل�ضالحية في عهد �ل�ضتقالل 
لن تتوقف و�ضت�ضتمر في �لتطور كحالة طبيعية مقترنة بتطور 
لكن  �لتحديات  وتنوع  �لمعطيات  وتغير  و�لــظــروف  �لحياة 
�لطموح يبقى م�ضروعا بخطو�ت �و�ضع تقربنا �كثر �لى ��ضالح 
تنمية  خ�ضو�ضا  �لوجه  مختلف  وفي  �ل�ضعد  كافة  على  ناجز 
حد  على  و�لتقنين  �لتمكين  بــاأدو�ت  ومدها  �لحزبية  �لحياة 
�ضو�ء لتكون �للو�ن �لحزبية �كثر و�ضوحا ون�ضوجا في تلبية 

�لطموحات.
�لدفاع  في  لالردنيين  �لجمعي  �ل�ضمير  �ن  �لى  عبيد�ت  ونوه 
عن �لوطن وثو�بته وحدهم ب�ضورة غير تقليدية عبرو� عنها 
بوحدة وطنية متما�ضكة تذوب فيها كل �لفو�رق و�لختالفات 
ومقدر�ته  �لوطن  عن  و�لدفاع  �لقيادة  �ضرعية  حول  �لتفافا 
خندق  في  هم  مثلما  و�ضوره  ��ضكاله  بكافة  للف�ضاد  و�لت�ضدي 
�لمركزية  ق�ضيتهم  مقدمتها  وفي  �لم�ضيرية  وق�ضاياها  �لمة 
�لق�ضية �لفل�ضطينية وهي نف�ضها �لتي يو�جهون بها �لتحديات 
م�ضرقة  �ضورة  عك�ضت  �لتي  كورونا  جائحة  تد�عيات  و�خرها 
عن و�قع �لردن قيادة وحكومة و�ضعبا وجي�ضا و�جهزة �منية 
وموؤ�ض�ضات دولة مدنية ��ضتبكت معا في منظومة متكاملة �ضكلت 
ما  وهــو  و�لمكانات  �لــمــو�رد  عقبات  تخطى  عالميا  نموذجا 
يعني يقينا �ن �لردن يمتلك من �لخبر�ت و�لكفاء�ت و�لمو�رد 

�لب�ضرية ما يوؤهله للتطلع لغد �ف�ضل.

روافللللع للنهوض  اللللريلللادة واالبلللللداع  الللشللواهلليللن: 
ومواجهة التحديات

للتعليم  �لق�ضور  �كاديمية  لمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  وقال 
�ل�ضتقالل  �ن  �ل�ضو�هين  �بر�هيم  �لريادي  �ل�ضاب  و�لتدريب 
بعطائهم  و�لردنــيــون  بت�ضحياتهم  �لها�ضميون  �ضاغه  �لــذي 
�لن�ضان  �ن  على  �رتكاز�  دولتهم  فبنو�  �لالمحدود  و�نتمائهم 
ي�ضنع �لمعجز�ت ويحول �لتحديات �لى فر�ض فكانت �لريادة 
�لردنية  �لدولة  م�ضيرة  في  مهمة  لمرحلة  عنو�نا  و�لبــد�ع 
منذ  �لها�ضمية  �لقيادة  لدى  ق�ضوى  �ولوية  �لتعليم  كان  فكما 

باعثا  باعتبارها  ��ضتقاللها  ونيلها  �لردنــيــة  �لــدولــة  ن�ضوء 
�لردنــي  بالعقل  و�ل�ضتثمار  و�لزدهــــار  و�لــتــقــدم  للنه�ضة 
على  �نعك�ضت  وعموديا  �فقيا  �ضاملة  تعليمية  نه�ضة  فتحققت 
�لعالم  �نظار  محط  �لردنية  �لكفاءة  فا�ضبحت  �لمجالت  كل 
و�هتمامه و��ضبحت مطلوبا عربيا ودوليا وهي بدورها قدمت 

�لقيمة �لم�ضافة للتنمية �ل�ضمولية و�لم�ضتد�مة.
تحول  ي�ضهد  �لعالم  ��ضبح  �ن  وبعد  �نه  �لى  �ل�ضو�هين  ونــوه 
بفطنة  �لردن  تنبه  هائال  تكنولوجيا  وتقدما  مت�ضارعا 
�لى  ب�ضيرته  وبعد  �لثاني  عــبــد�هلل  �لملك  جاللة  وحنكة 
�ضرورة �لتركيز على �لعمال �لريادية و�لبد�عات �لخالقة 
�هتمام  محط  �ل�ضباب  فكان  ترفا  ولي�ضت  �ضرورة  باعتبارها 
�لتمكين  و�دو�ت  و�لرعاية  بالعزيمة  ومدهم  جاللته  ورعاية 
�بد�عاتهم  �طــالق  �همية  �لــى  با�ضتمر�ر  �لحكومات  ووجــه 
وخلق  و�نــتــاج  و�لبــتــكــار  ـــد�ع  و�لب �لــريــادة  نحو  وطاقاتهم 
على  بدورهم  هم  فكان  فقط  عنها  �لبحث  ولي�ض  �لعمل  فر�ض 
حاكت  ريادية  م�ضاريع  فانتجو�  و�لرهان  و�لرجاء  �لمل  قدر 
�لقائم  �لتدريب  و��ضبح  �بعادها  بكل  و�لع�ضرنة  �لرقمنة 
�لمبدع  �ل�ضباب  �ل�ضالح �لهم بيد  �لع�ضر  �لت�ضلح بادو�ت  على 
و�ل�ضو�هد كثيرة ومتعددة على �بد�عات فاقت �لتوقع ولم�ضت 
كبرت  �لتحديات  لمو�جهة  �ليوم  نحتاجه  ما  ما  وهو  �لخيال 
مدى  على  حيا  �ضاهد�  �لكورونا  جائحة  در�ض  وكان  �ضغرت  �و 
و�لنجاز  و�لعمال  �لمهام  �د�مــة  على  و�ل�ضتجابة  �لقدرة 
منا�ضبة  بحدود  قائمة  �لحياة  دورة  �بقى  وتكنولوجيا  رقميا 

بعيد� عن �ل�ضر�ر بالمنظومة �ل�ضحية .
�لكثير من  �نه ما ز�ل في جعبة �ضباب �لردن  �ل�ضو�هين  و�كد 
و�لعطاء  �لنجاز  م�ضيرة  وتر�كم  حتما  �ضتظهر  �لبــد�عــات 
ليبقى �لردن �ضامخا عزيز� ل تثنيه عن ثو�بته �ضغوطات ول 
�لعز  .. وطن  ليظل وطن �لحر�ر  �غــر�ء�ت  تلين من عزيمته 

و�لكر�مة.

رئيس »اربد االهلية« :االستقالل اثمر تعليما طاول 
المجد والعلياء

وقال رئي�ض جامعة �ربد �لهلية �لدكتور �حمد �لخ�ضاونة »في 
ذكرى ��ضتقاللك يا وطني، نفاِخُر �لّدنيا بهذ� �لكنز �لّدفين في 
ة �لعّزة  �أرو�حنا، �لذي تغلغَل في وجد�ن كّل �أردنّي ليحكي ق�ضّ
و�لفخار بذلك �ليوم �لذي طوى عّنا �ضفحة �لّظلم و�ل�ضتبد�د، 

لن�ضّطر تاريًخا يحكى جياًل بعد جيل«.
و��ضاف �لخ�ضاونة »عيُدك يا وطني لي�ض كمثله عيد، هو يوٌم 
�لمجد  �أّن  �أيقنو�  �لذين  �لعظماء،  �أولئك  �ضنعه  �لّتاريخ  في 
و�لعلياء بالحرّية ول غيرها، �إّنهم قادة �لكر�مة و�لإباء، �لذين 
�أبًد�، و�ختارو� لأنف�ضهم ذلك �لمقام �لخالد  ما هانت جنوبهم 
�لمتنان  م�ضاعر  �أ�ضمى  د�خله  في  يحمل  ــّي  �أردن كّل  قلب  في 
لقاماتهم �لتي ما ��ضتكانت �أمام جبروت �لعدّو وطغيانه، فهنيًئا 
لك يا وطني باأبنائك �ل�ّضرفاء �لذين عّلمونا �أّن �لّروح ترخ�ض 
في �ضبيل ذّرٍة من ثرى �لوطن، و�أّننا و�أبناَءنا �أ�ضلحٌة فّتاكٌة في 

وجه كّل من فّكر في �لعتد�ء على �ضبِر منه«.
وز�د �لخ�ضاونة »ولم يكن علمك خّفاًقا يا وطني لول قيادته 
�لحكيمة �لتي كانت وما تز�ل تقُف بكّل حزٍم لتعلي ر�ية �أبنائه 
�أْن  في�ضبحو� �أهاًل لالحتر�م في كّل محفٍل، ولم يكن ذلك لول 
رفد  �لذي  �لعالي  �لّتعليم  �لملك على عاتقه دعم  �أخذ جاللة 
و�لّد�ني،  �لقا�ضي  بها  يفخُر  بموؤّهالٍت  �أجمع  و�لعالم  وطننا 
�لم�ضتمّر  و�لّدعم  للكفاء�ت،  �لّد�ئم  �لّت�ضجيع  وذلك من خالل 
�لعالي،  �لّتعليم  لم�ضيرة  �لحثيثة  و�لمتابعة  �لعلمّي،  للبحث 
ب�ضبب  �أجمع  �لعالم  بها  مّر  �لتي  �لّظروف  هذه  في  ًة  وخا�ضّ
ُبعد،  عن  للّتعامل  يتحّول  �لعالم  بد�أ  فبينما  كورونا،  فيرو�ض 
�لقطاعات، ظّل جاللته قريًبا بدعمه  كّل  �لّرقمنة في  وُيحّل 

ًة«. ومتابعته، وحر�ضه على ��ضتمر�ر �لّتعليم خا�ضّ
وتابع �لخ�ضاونة« ليكون �لّنموذج �لأروع و�لأقدر على �لإحاطة 
ورثة  �لها�ضمّيون  هم  هوؤلء  باأ�ضره،  �لعالم  حركة  �ضّلت  باأزمٍة 
كّل  في  ح�ضورهم  �أثبتو�  �لذين  و�لّرفعة،  �ل�ضتقالل  لــو�ء 
محفٍل، هوؤلء هم قادة �لوطن وجنده �لأوفياء. فكّل عاٍم و�أنت 
في  بهاًء  تزد�ُد  �لّذكرى  وهذه  عاٍم  وكّل  وطني،  يا  خيٍر  باألف 

ذ�كرتنا.

اإلربديون: االستقالل بنى دولة مؤسسات
مكنتنا من مجابهة التحديات

ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل
�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م



عمان - غدير �ل�ضعدي ورويد� �ل�ضعايدة

تستحضر األسرة الشبابية األردنية وهي 
الرابعة والسبعين  بالذكرى  تحتفل 
الستقالل المملكة، الرعاية الدؤوبة لجاللة 
الملك عبداهلل الثاني في تحقيق رعاية 
شبابية شاملة كاملة ومتوازنة.

االستقالل.. عزيمة ونهوض ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل١١

لخدمة  �أطلقها  �لتي  ومبادر�ته  جاللته  مكارم  وي�ضتذكرون 
�لمدن  في  تتمثل  تحتية  بنية  من  �لأردنــي  �ل�ضبابي  �لقطاع 
�ل�ضبابية  و�لــمــر�كــز  �لريا�ضية  و�لمجمعات  �لريا�ضية 
�لخ�ضبة  �لبيئة  توفير  �ضاأنها  من  �لتي  �لريا�ضية،  و�لمالعب 
للعطاء �ل�ضبابي و��ضتثمار �إمكاناتهم وطاقاتهم وت�ضخيرها من 

�أجل تحقيق تنمية وطنية �ضاملة ل�ضباب �لوطن و�ضاباته.
ويحتفي �ضباب �لوطن بذكرى ��ضتقالل وطن و�أمة، م�ضتذكرين 
دعائم  �إر�ضاء  في  به  قام  وما  جاللته،  منجز�ت  و�إلهام  بفخر 
و�لديمقر�طية  بالموؤ�ض�ضية  �لحديثة،  �لأردنــيــة  �لــدولــة 
ــبــه �لــ�ــضــيــا�ــضــيــة و�لقــتــ�ــضــاديــة  و�لإ�ـــضـــالح بــكــافــة جــو�ن

و�لجتماعية.
بحجمه،  �ل�ضغير  �لوطن  هــذ�  يزهو  �ل�ضتقالل  ذكــرى  وفــي 
�لمن�ضودة  �لأهد�ف  محققًا  �أبنائه،  وعطاء  باإنجاز�ته  �لكبير 
و�لآمال �لمرجوة نحو عزة �لوطن ونماء �لمو�طن، مد�فعًا عن 
�لوطن  لربوع  و�لأمــان  و�لأمن  �لمنعة  لتحقيق  �لأمة،  ق�ضايا 

و�أبناء �ضعبه.
ولم تق�ضر �لإنجاز�ت �لتي تحققت في عهد جاللته على جانب 
من جو�نب �لحياة �ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية و�لجتماعية ولم 
ب�ضكل  �لأردنية  �لحياة  طاولت  بل  �أخرى،  دون  فئة  ت�ضتهدف 
دولة  �لأردن  جعلت  للعيان،  ماثلة  ومتكامل  متو�زن  �ضمولي 
ع�ضرية ت�ضير في ركب �لح�ضارة متناغمة مع حركة �لتغيير 
�لمت�ضارع في هذ� �لعالم، حامال �لهّم �لقومي وعبء �لم�ضوؤولية 

�لعربية و�لإ�ضالمية، �أمانة و�نتماء بالأفعال ل �ل�ضعار�ت.
ولم يغب عن فكر جاللته، نماء �لإن�ضان �لأردني بعامة و�ل�ضباب 
�لأ�ضا�ض، لأنهم  ز�لو� هاج�ضه  وما  �ل�ضباب  بخا�ضة، حيث كان 

ثروة �لأردن �لمتجددة، ونبع عطائه �لذي ل ين�ضب.
فها هي �لموؤ�ض�ضات �ل�ضبابية قد زرعت في بادية �لوطن وريفه 
تعتمد  متميزة،  �ضبابية  رعاية  توفير  على  تعمل  وحو��ضره، 
بناء �ضخ�ضية �ل�ضاب �لأردني وتعزيز ولئه و�نتمائه لقيادته 
لل�ضباب  ـــد�ع  و�لإب �لمعرفة  �ضبل  تــو�فــرت  �أن  بعد  ووطــنــه، 
برعاية ملكية حظي بها �ل�ضباب من قبل �لد�عم �لأول لل�ضباب 

جاللة �لملك وولي �لعهد �لأمين.
فقد و�ضع جاللته، ومن خلفه ولي �لعهد، �ل�ضباب �لأردني في 
�لمتطور  �ل�ضباب  خريطة  على  محليًا  و�لإ�ضالح  �لنماء  بوؤرة 
�لــروؤى  ليحققو�  معهم  و�لعاملين  �ل�ضباب  يحفز  ما  عالميًا، 
و�ضاباته  �ضبابه  بهمة  �لمنطقة،  في  نموذٍج  لأردن  �لملكية 
فر�ضان �لتغيير، وحر�ضهم على �لمنجز�ت �لوطنية ومو��ضلة 
ودو�م  و��ضتقر�ره  �أمنه  حفظ  في  �لفاعل  و�لإ�ضهام  �لعطاء 
معارج  في  �ضاعدً�  �ل�ضاملة  �لتنموية  م�ضيرته  ليو��ضل  نمائه، 

�لرقي و�لعزة و�لكر�مة �لوطنية.
�لرجال  �لأردنيون عزيمة  فيها  ي�ضتذكر  و�ضبعون عاما  �أربعة 
�ضكل  وطن  م�ضيرة  لأجــل  �لت�ضحيات،  بذلو�  �لذين  �لأو�ئــل 
�لمنطقة  فــي  ــاز  ــج و�لإن و�لتطور  �لبناء  مــن  فــريــدة  حالة 

متجاوزً� �لتحديات �لتي �عتر�ضت م�ضيرته.
�لعظيمة  �لنجاز�ت  �أي�ضا  �ل�ضباب  ي�ضتذكر  �ل�ضتقالل  وفي 
من  �لم�ضتمر  �لت�ضجيع  من  به  حظو�  ومــا  لهم  تحققت  �لتي 

جاللة �لملك وولي �لعهد و�يمانهما �لمطلق بدورهم.
�لمتعاقبة  �لحكومات  توجيه  على  جاللته  حر�ض  حيث 
�ضلم  على  وو�ضعها  لل�ضباب  �لتامة  و�لرعاية  �لهتمام  على 
من  ولتمكينهم  بهم  و�لرتقاء  لدعمهم  �لوطنية  �لأولــويــات 
�ل�ضباب  لقاء�ت  وما  �ل�ضاملة،  �لوطنية  �لتنمية  في  �لإ�ضهام 
�لمحافل  مختلف  في  له  ومر�فقتهم  بجاللته  �لمتو��ضلة 

�لدولية و�لعالمية �إل خير دليل على ذلك.
�لحديث عن �لهتمام �لملكي بالملف �ل�ضبابي ل يمكن ح�ضره، 
كانت  جاللته،  �أطلقها  �لتي  �لمتنوعة  �ل�ضبابية  فالمبادر�ت 

محط �هتمام ومتابعة �ل�ضباب في مختلف �لمحافظات.
من  خــاطــب  و�لــتــي  �لنقا�ضية  �لور�ق  جاللته  �أطــلــق  ــد  وق
بهم وبتوجهاتهم  �لتي تعنى  �لموؤ�ض�ضات  �ل�ضباب ودعا  خاللها 
للنهو�ض  �لهادفة  �لوطنية  �لبر�مج  �إطالق  �إلى  و�هتماماتهم، 

بقدر�تهم وتعزيزها و�ضقلها.
�ل�ضباب  ور�ئــد  �لوطن  قائد  بــاإطــالق  �لجهود  هــذه  وتكللت 
لتكون   ،٢٠٠١ �لعام  منذ  لل�ضباب  �لوطنية  لال�ضتر�تيجية 
�ضبابنا  لنماء  يمكن  ما  كل  توفير  في  بها  نهتدي  عمل  برنامج 
بكافة  �لمجتمعي  �لحر�ك  في  م�ضاركًا  يكون  بحيث  وتمكينه، 
�ضنع  في  ي�ضارك  ومــتــاأثــرً�  مــوؤثــرً�  متفاعاًل،  فاعاًل  �ألــو�نــه، 

م�ضتقبله �لذي هو م�ضتقبل �لوطن �لأردني.
فجاءت توجيهات ر�ئد �ل�ضباب باأن تكون رعاية �ل�ضباب على 
دورهم  لتفعيل  دومــًا  ي�ضعى  حيث  �لوطنية،  �لأولــويــات  �ضلم 
دروب  على  بيدهم  و�لأخــذ  و�لتميز  �لإبــد�ع  مو�طن  وتلم�ض 
�لعالمي  �لتغيير  �لع�ضر وحركة  و�لتناغم مع معطيات  �لنماء 

�ل�ضريعة.
عمل  بر�مج  �إلى  �لملكية  �لروؤى  ترجمة  عاتقها  على  و�أخذت 
و�لثقافية  و�لجتماعية  �ل�ضيا�ضية  �لحياة  فــي  تنخرط 
لالأعو�م  لل�ضباب  �لوطنية  �ل�ضتر�تيجية  باإعد�د  و��ضتهلت 

�ل�ضيا�ضية  للتحولت  ��ضتجابة  تاأتي  �لتي   ٢٠٢5-٢٠١٩
�لأكبر  �لأثر  لها  �لتي  و�لقت�ضادية و�لجتماعية و�لثقافية 

على فئة �ل�ضباب.
كبرنامج  �ل�ضيا�ضي  �لتمكين  بر�مج  تنفيذ  على  عملت  كما 
في  �ل�ضباب  بم�ضاهمة  تعنى  وبر�مج  �ل�ضيا�ضية  �لأكاديميات 
�ل�ضبابية  �لمبادر�ت  بتوطين  تمثلت  �لمجتمعية  �لتنمية 
مهار�ت  تعزيز  وبر�مج  �ل�ضبابية  �لقياد�ت  �ضبكة  وبرنامج 

�ل�ضباب وقدر�ته.
نحو  �ل�ضباب  لتوجيه  �قت�ضادي  �ضاأن  ذ�ت  بر�مج  �أقامت  كما 
�لريادة في �لأعمال و�لإبد�ع و�لبتكار تمثلت باإقامة �لملتقى 
م�ضاركة  و�ضط  �ل�ضباب  و�لمبتكرين  للرياديين  �لأول  �لوطني 
�ضبابية وما يعقبها من �لملتقى �لوطني للرياديين في مجالت 

�لزر�عة و�لبيئة و�ل�ضياحة للعام ٢٠٢٠
�لعمل  ثقافة  بتعزيز  تعنى  بــر�مــج  على  كذلك  و��ضتغلت 
نحن  من�ضة  بــاإطــالق  �أثــمــرت  �لتي  �ل�ضباب  لــدى  �لتطوعي 

للتطوع.
هو  �لملك  جاللة  �أن  قالت  �لعمر  مالك  �ل�ضبابية  �لنا�ضطة 
�لأب و�لد�عم �لأكبر لل�ضباب �لأردنيين و�لقدوة في �لتو��ضع 

و�لإن�ضانية و�لمحبة.
و�أو�ضحت �أنها ب�ضفتها نا�ضطة �ضبابية في مجال تمكين ودعم 
ممثلة  �لعالمية  �لموؤتمر�ت  من  �لعديد  في  �ضاركت  �لالجئين 

لل�ضباب �لأردني عن هذه �لق�ضية.
مختلف  من  �ل�ضباب  من  ت�ضمعها  كانت  �لتي  �لتعليقات  و�أكثر 
�أنها من تلك �لدولة  �أردنية هو  �أنها  �لجن�ضيات حينما يعلمون 
وعطائها  بخيرها  �لكبيرة  �إمكانياتها  بحجمها  �ل�ضغيرة 

و�ضعبها ب�ضبب قيادتها �لحكيمة.
�ضباب  يعتبرها  �لميد�نية  �لملك  زيــار�ت  �أن  �إلى  ت�ضير  وهي 

�لعالم �أيقونة �لإن�ضانية و�لجمال.
وهي توؤكد �أن توجيهات جاللة �لملك للموؤ�ض�ضات و�لقطاعات 
وبدورهم  بهم  و�لإيمان  وتمكينهم  �ل�ضباب  دعم  هي  جميعها 

و�أنهم ثروة �لأردن �لحقيقية .
�ل�ضباب  جعل  في  �لملك  جاللة  دور  �أن  �إلــى  �لأعمر  وت�ضير 
�أكثر وباأحالمهم وطاقاتهم حيث  بانف�ضهم  يوؤمنون  �لأردنيين 
لهم  تقدير�  متميزين  �أردنيين  �ضبابا  معه  ي�ضحب  ما  دومــا 
على  ليحفزهم  �لمختلفة  �لدولية  زيار�ته  في  ولإنجاز�تهم 
��ضتقباله  عن  عد�  �أف�ضل  �أردن  نحو  دومًا  و�ل�ضعي  �ل�ضتمر�ر 
لهم في ق�ضره و�لجلو�ض و�لحديث معهم حديث �لأب لأبنائه 
�لأردن  �أن  ويريهم  وباإنجاز�تهم  باأنف�ضهم  ثقتهم  من  ليزيد 
بحاجة �إليهم ولعطائهم فيحفزهم لل�ضعي قدما وعدم �لوقوف 

مطلًقا لن �لردن كلها تفخر باإنجاز�ت �ضبابها.
بدعم  �لملكي  �لهتمام  �أن  يوؤكد  �لأ�ضمر  عبا�ض  �لــريــادي 
م�ضتوى  على  �إنجاز�تهم  خالل  من  و��ضح  �لأردن  في  �ل�ضباب 
عالمي ومناف�ضتهم لأقر�نهم من دول �ل�ضف �لأول في �لريادة 
و�لبتكار، فقد و�ضع جاللة �لملك �ل�ضباب على �ضلم �لأولويات 
�ل�ضباب  دعــم  على  �لتركيز  على  �لحكومة  حث  طريق  عن 
بتطوير  �لمتعلقة  �لإمكانيات  لرفع  �لطريق  خريطة  وبر�ضم 

مهار�تهم وكفاء�تهم.
�أنه من خالل لقائه للمتميزين منهم ب�ضكل متو��ضل  �إلى  ونوه 
د�فع معنوي  و�لإبــد�ع، هذ� �لهتمام هو  �لتفوق  وحثهم على 
و�ضيوؤدي  عاليا  �لأردن  ��ضم  يرفع  �أن  يريد  �ضاب  لكل  عظيم 

بطبيعة �لحال �إلى �لمزيد من �لتقدم في جميع �لقطاعات.

ومن ناحية تاأثير دعم �ل�ضباب في قطاع ريادة �لأعمال يرى 
�أ�ضا�ضيا لالقت�ضاد �لوطني رغم �لزمة  عبا�ض كان ذلك د�فعا 
�لقت�ضادية �لعالمية، ومن جو�نب هذ� �لدعم توفر �لم�ضاريع 
و�لبر�مج �لخا�ضة بتنمية �إمكانيات �ل�ضركات �لنا�ضئة وتعدد 
ما  كل  مجالها،  في  �لر�ئدة  للم�ضاريع  و�لتكريمات  �لجو�ئز 
�ضبق �أدى و�ضيوؤدي �إلى نقلة نوعية في حجم �لفر�ض �لمتاحة 

لل�ضباب ويعزز م�ضاركتهم في بناء �لأردن.
عيد  منا�ضبة  �أن  �إلـــى  ي�ضير  �لــقــر�لــة  �بــر�هــيــم  �لــريــادي 
فيها  ن�ضتذكر  �أردني  كل  قلب  على  عزيزة  منا�ضبة  �ل�ضتقالل 
ظل  في  و�لعطاء  و�لتقدم  �لإنجاز  من  حافلة  وطنية  ذكريات 
حري�ضا  �لــدو�م  على  كان  �لذي  �لحكيمة  �لها�ضمية  �لقيادة 
على نه�ضة ورفعة �لأردن في مختلف و�ضتى �لمجالت وتعزيز 
�لديمقر�طية  على  ترتكز  موؤثرة  كدولة  دوليا  �لأردن  مكانة 
�لحياة  ي�ضمن  بما  �لتنمية  �لن�ضان وتحقيق  و�حتر�م حقوق 

�لف�ضلى لالإن�ضان �لأردني.
في هذه ذكرى �ل�ضتقالل نتطلع ك�ضباب �ردني �لى �لم�ضتقبل 
�لوطن  �ضباب  باإنجاز�ت  و�عد  بم�ضتقبل  �لأمل  تملوؤها  بعين 

�قت�ضاديا وعلميا ورياديا و�أكاديميا.
فاليوم يحتل �لأردن مكانة مميزة في قطاع ريادة �لعمال في 
�لمنطقة ب�ضو�عد و�أفكار �ضبابه �لريادي �لمبتكر �لذي و�ضع 

�لأردن على خريطة ريادة �لأعمال �لعالمية.
رو�د  دعم  وفي  �لقطاع  هذ�  في  كبير  �لهتمام  �أن  يرى  وهو 
معهم  �لتو��ضل  د�ئم  فكان  �لمحافظات،  مختلف  في  �لأعمال 
�لملكي  �لهتمام  هذ�  وتجلى  و�للقاء�ت  �لمحافل  مختلف  في 
�ضنويا في ذكرى عيد �ل�ضتقالل بقيام جاللة �لملك عبد�هلل 
و�ضباب  �أبناء  من  كوكبة  بتكريم  ورعــاه  �هلل  حفظه  �لثاني 
في  ريادية  ب�ضمات  تركو�  �لذين  و�لمعطاء  �لريادي  �لوطن 

مجتمعاتهم.
منذ �ل�ضتقالل ي�ضير �لوطن قدما نحو �لأمام بقيادة ها�ضمية 
و�ضعب وفي و�ضباب د�ئم �لبد�ع و�لعطاء في مختلف �لميادين 
و�لنجاز  �لبــد�ع  في  مثل  م�ضرب  �ليوم  �لردن  ��ضبح  حتى 

و�لريادة و�لمن و�ل�ضتقر�ر.
في هذه �لذكرى ي�ضتذكر �ضباب �لوطن �لرعاية �ل�ضبابية لهم 
على �لدو�م منذ عهد جاللة �لمغفور له �لملك �لح�ضين رحمه 
�هلل �لى عهد جاللة �لملك عبد�هلل �لثاني �لذي �أولى �هتماما 
خا�ضا بال�ضباب ورعايته وكان د�ئم �لإيعاز لمختلف موؤ�ض�ضات 
�ل�ضبابي �لريادي  �لدولة على �لتركيز دوما على تبني �لفكر 
و�حت�ضان تلك �لأفكار بما ينعك�ض �قت�ضاديا ب�ضورة �يجابية 
وخدمات  ومنتجات  حلول  خالل  من  �لوطني  �لقت�ضاد  برفد 
�لقدرة  لها  �ل�ضتد�مة  على  قــادرة  وم�ضاريع  مبتكرة  ريادية 

على توفير فر�ض �لعمل و�يجاد �لحلول �لمختلفة.
 ٧٤ �ل�ضتقالل  عيد  ذكرى  �لطيبة  �لذكرى  هذه  وفي  و�ليوم 
�لها�ضمية  قيادتهم  حــول  �لوطن  و�ضباب  ــيــون  �لأردن يلتف 
�لبــد�ع  �لد�ئم  عنو�نه  م�ضرق  م�ضتقبل  نحو  قدما  للم�ضي 

و�لتميز و�لعطاء و�لريادة و�لبتكار
توّلى  �أن  ومنذ  �أنه  يوؤكد  �لكريميين  �أمجد  �ل�ضبابي  �لنا�ضط 
جاللة �لملك �ضلطاته �لد�ضتورّية، و�ضع جاللته �ل�ضباب ُن�ضب 
�لأهم  �لعن�ضر  �ل�ضباب  �أ�ضحى  حتى  لفكره،  ومرتكزً�  عينيه، 
�لبيئة  توفير  جاللته  َهــُمّ  لي�ضبح  �لملك؛  ووجــد�ن  فكر  في 
�لآمنة لإبد�عهم وطموحاتهم، وتاأهيلهم ليكونو� بحق فر�ضان 

�لتغيير وبناة �لم�ضتقبل.

وفي عهد جاللته، لقي �ل�ضباب �هتمامًا غير م�ضبوِق، �إذ �ضِهدت 
�لعمل  روح  بث  ملحوظًا،  تطورً�  �ل�ضبابية  �لقطاعات  مختلف 
بــد�أو�  �ضبابّيًا،  حر�كًا  لينثرو�  �ل�ضباب؛  عــروق  في  و�لبناء 
�لتي  �ل�ضاملة  �لتنمية  عملية  في  منهم  �إ�ضهامًا  ثماره،  يجنون 

ين�ضدها �لوطن.
�ل�ضبابّية،  �لمبادر�ت  من  �لعديد  جاللته  عهد  في  و�أُطِلقت 
موؤ�ض�ضات  وتطّورت  �ل�ضبابي،  بالعمل  ُتعنى  موؤ�ض�ضات  و�أُن�ضئت 
في  �لأ�ضا�ضي  �لمحرك  �ل�ضباب  و�أ�ضبح  بل  عاملة،  �أخــرى 
مختلف �لمحافل �لوطنّية؛ �لأمر �لذي بد� و��ضحًا من خالل 
ت�ضّرف �لعديد من �ل�ضباب بمر�فقة جاللة �لملك في زيار�ته 

�لخارجّية �لمتعّددة.
بيوم  و�عــتــز�ز  فخر  وقفة  �لــيــوم  ــون  ــي �لأردن يقف  وتــابــع: 
�لغالي  �أردنــا  على  يديم  �أن  وجل  عز  �هلل  د�عين  �ل�ضتقالل، 
�لقيادة  ظل  في  و�لتقدم  و�ل�ضتقر�ر  و�لأمـــان  �لأمــن  نعمة 

�لها�ضمية �لحكيمة.
ويرى �لكريميين �أن �لأردن لي�ض كباقي �لدول وتاريخه لي�ض 
كاأي تاريخ؛ �إنما هو تاريخ �ضنعه رجال عظماء و�ضعب مخل�ض 
تفانو� في خدمة �لوطن وتثبيت �لمبادىء �لتي �أ�ض�ضت عليها 
�لدولة �لها�ضمية، فالوطن لي�ض �أر�ضًا نعي�ض عليها بل هو كياٌن 

يعي�ض فينا.
ح�ضنه  �أ�ضيل  �أردني  »�إنجاز  للكريميين  بالن�ضبة  و�ل�ضتقالل 
وعمق  �لنظر  وبعد  و�لحكمة  وبالعمل  بــالأمــل  �لها�ضميون 

�لروؤية و�لوعي �لم�ضتنير«.
تر�ٍب  على  ونم�ضي  عاليًا  جبيننا  نرفع  �ل�ضتقالل  ذكرى  وفي 
�أيادينا  ونرفع  �لخالدة  �لمعارك  �ضهد�ء  باأرو�ح  متعطٍر  طهوٍر 
�لكرم  وبلد  �لإنجاز�ت  ووطــِن  موِد  �ل�ضّ بوطِن  فرحين  عاليًا 

و�لجود و�لعّز و�لفخر.
ن�ضتذكر  �ل�ضتقالل  يوم  في  �ل�ضوبكي  ر�كــان  �ل�ضاب  ويقول 
م�ضيرة �لبناء و�أحالم �لأباء و�لأجد�د لتحقيق م�ضتقبل يلبي 
طموحاتهم ويحفظ �أبنائهم، ون�ضتلهم �لحا�ضر بكل ��ضر�قاته 
�لتي  �ل�ضعبة  �لظروف  مع  ت�ضطدم  لالأ�ضف  ولكنها  �لم�ضيئة 
ف�ضاد  ووبـــاء  كــورونــا  فيرو�ض  ــاء  وب ب�ضبب  حاليًا  تو�جهنا 
م�ضوؤولي �لدولة متاأملين في �لم�ضتقبل بالإيمان و�لأمل باإر�دة 
�لوطن  تنقل  �ضبابية  بقياد�ت  �لأردنيين  حقوق  ت�ضمن  قوية 

من �أزماته �إلى �نفر�ج يلبي �لطموحات.
في  ــر�ه  ون ن�ضمعه  و�لمديح  �لبتهاج  من  �لكثير  �أن  ولحــظ 
�أن نحتفل بهذه  �لغالية على قلوبنا، ولكن نريد  هذه �لذكرى 
�لمعنى  نحقق  و�أن  �لقلوب  في  تقبع  غ�ضات  بدون  �لمنا�ضبة 
نحارب  و�أن  �ضحيح  ب�ضكل  مو�ردنا  بــاإد�رة  لال�ضتقالل  �لفعلي 
قيود  من  متحررين  ��ضتقاللنا  تكمل  جدية  محاربة  �لف�ضاد 

وباء �لف�ضاد.
ويوؤكد �ل�ضوبكي �أن �لوقت قد حان لأن نرى �ل�ضباب بروحهم 
ودمائهم هم يقودون �لدفة في مختلف �لمو�قع و�لم�ضوؤوليات، 
�أزماتنا  مــن  للخروج  �لخال�ض  هــو  �ل�ضباب  على  و�لتعويل 

و�لق�ضاء على �لف�ضاد.
�ضرورة  على  ورعــاه  �هلل  حفظه  �لملك  جاللة  �أكــد  ولطالما 
ليقودو�  �لم�ضوؤولية  مو�قع  �لــى  و�إي�ضالهم  �ل�ضباب  تمكين 

�لجيل �لقادم من �لدولة.
�لغالية  دولتنا  ويهدم  �لف�ضاد  يتغلب علينا  �أن  نريد  وقال: ل 
ونريد �أن نثبت دعائم ��ضتقاللنا بهمة عالية، فقد بات و��ضحًا 
�أنه ومن خالل تو��ضل جاللة �لملك مع �ل�ضباب يكون و��ضحًا 
عليه �ضعادته وثقته باأن �ل�ضباب هم ع�ضب �لتغيير �لمطلوب 
�لكثير  في  �ل�ضباب  �إ�ضر�ك  تو�ضعة  �ضرورة  على  د�ئمًا  ويوؤكد 
و��ضح  دور  لهم  ليكون  �ل�ضيا�ضي  �لمجال  و�أهمها  �لمجالت  من 
�ل�ضعب وهذ�  بالو�قع  للنهو�ض  �لمن�ضودة  �لإ�ضالح  في عملية 

ما نريده مطبقًا على �لأر�ض.
�إلــى  ت�ضير  �لمجالي  هــال  لل�ضباب  �لعربي  �لمجل�ض  ممثلة 
�ل�ضباب يحظون باهتمام خا�ض من جاللة منذ توليه �ضلطاته 
�لد�ضتورية وت�ضجيعهم على �لبحث و�لإبتكار و�لإبد�ع وتعزيز 
على  دومــًا  وحثهم  �لمختلفة  باأنو�عها  �ل�ضبابية  �لمبادر�ت 
�لنخر�ط في مختلف مناحي �لحياة �ل�ضيا�ضية و�لقت�ضادية 

و�لجتماعية..
�لملك  جاللة  به  قام  ما  بال�ضباب  �لملكي  لالهتمام  وتتويجًا 
�أخيرً� من توجيه �ضركة �لبوتا�ض �لعربية بتخ�ضي�ض �لع�ضرة 

بالمئة من �لم�ضوؤولية �لمجتمعية لتمكين �ل�ضباب..
�للقاء  على  �لملك  جــاللــة  حــر�ــض  با�ضتمر�ر  نــالحــظ  كما 
على  و�لحائزين  �لمبادر�ت  ��ضحاب  من  �ضبابية  بمجموعات 
جو�ئز عالمية في مختلف �لمجالت كيف ل وهو �لقائل باأنه 

»مايرفع معنوياتي هو �أنتم �لجيل �لجديد«.
بدء  قبل  وخا�ضة  �ضابقًا  جاللته  خطابات  �إلى  عدنا  ما  و�إذ� 
في  يركز  �لملك  جاللة  بــاأن  نالحظ  �لنيابية  �لنتخابات 
هذه �لخطابات على �ضرورة �أن يقوم �ل�ضباب بممار�ضة حقهم 
وم�ضالحهم  �أهد�فهم  ويحقق  يمثلهم  من  و�ختيار  بالنتخاب 

وم�ضالح �لمجتمع معًا..

الشباب عماد االستقالل وُحماته وجذوته المتقدة
�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م



االستقالل.. عزيمة ونهوض ملحق خا�ض بمنا�ضبة عيد �ل�ضتقالل١٢

مختلف  في  �ل�ضتثمارية  �لم�ضروعات  من  �لعديد  �إنجاز  وكذلك 
من  �لتوليد  و�أنظمة  �لبديلة  �لطاقة  مثل  �لطاقة  قطاعات 
تكاملية  �إلى  ت�ضاف  �لرياح  طاقة  و��ضتغالل  �ل�ضم�ضية  �لطاقة 

�لم�ضهد في قطاع �لطاقة.
�لمعدنية خالل  و�لثروة  �لطاقة  �ضهدها قطاع  �نجاز�ت عديدة 
�لعام �لما�ضي وهذه �لنجاز�ت لم تاأت من فر�غ، جاءت كنتيجة 
لتخطيط وتوجيه ي�ضتلهم �لروؤية جاللة �لملك عبد �هلل �لثاني 
لقطاع  �لقت�ضادية  �لعملية  في  �لر�ضيدة  �لأ�ضا�ض  �لح�ضين  �بن 
في  وم�ضاهمته  �لقت�ضاد  تعزيز  في  ودوره  و�لتعدين  �لطاقة 

�لناتج �لمحلي �لإجمالي.
وقد �ضكل محور تحقيق �أمن �لتزود بالطاقة و�ل�ضتغالل �لأمثل 
�أد�ء  للمو�رد �لطبيعة روؤية و��ضحة لتحقيق وتح�ضين موؤ�ضر�ت 
�لتي �نعك�ضت با�ضتر�تيجية �لطاقة و�لثروة �لمعدنية من خالل 
في  �ضركائنا  مع  بالتعاون  تنفيذها  يتم  محددة  وم�ضاريع  بر�مج 

مختلف �لقطاعات وبنهج ت�ضاركي .
�لأردن  روؤية  مع  تتو�فق  و�لم�ضاريع  و�لبر�مج  �لأهــد�ف  وحيث 
٢٠٢5 وت�ضعى لتحقيق �لتز�مات �لقطاع �لو�ردة بخطة �لنه�ضة 

�ضمن دولة �لإنتاج ودولة �لتكافل.

وبالرغم من �لتحديات �لعديدة �لتي تمت مو�جهتها، فان هناك 
بمحور  �لأولــى  �لمرتبة  �إلــى  �لأردن  �إي�ضال  �إلــى  �أدت  �نجاز�ت 
و�ن  �لعالمي  �لتناف�ضية  �لموؤ�ضر  وفق  لل�ضكان  �لكهرباء  �إي�ضال 
يحتل �لأردن �لمرتبة �لأولى في �ل�ضرق �لأو�ضط و�ضمال �إفريقيا 
�ضكوب ٢٠١٩ في مجال  لتقرير كاليمت  و�ل�ضاد�ضة عالميا وفقا 

�ل�ضتثمار في �لطاقة �لمتجددة.
من  �لفرد  بح�ضة  �لأولــى  �لمرتبة  على  �لأردن  ح�ضل  وحيث 
�ل�ضتطاعة من �لطاقة �لمتجددة على م�ضتوى �لدول �لعربية، 
�لمملكة  في  �لنفطية  بالم�ضتقات  �لتزود  تاأمين  �لــى  منوهة 

بن�ضبة ١٠٠%.
في  �ل�ضادر�ت  و�ضلت  فقد  �لمعدنية  �لثروة  قطاع  يخ�ض  وفيما 
هذ� �لقطاع �ضكلت ما ن�ضبته ١٩.٧% من �ضادر�ت �لمملكة و6.٧% 
�لتزود  �أمن  لتحقيق  �لذ�ت  على  و�لعتماد   ، �لمحلي  �لناتج  من 
كلفة  �لمحلية وخف�ض  �لم�ضادر  وزيادة �لعتماد على  بالطاقة 
�لثرو�ت  في  �ل�ضتثمار  زيادة  �إلى  �إ�ضافة  و�ل�ضتد�مة  �لطاقة 

�لمعدنية.
بلغ  فقد  �لطاقة  لــوز�رة   ٢٠١٩ للعام  �ل�ضنوي  تقرير  وبح�ضب 
�لم�ضادر  جميع  من  �لم�ضتهلكة  �لطبيعي  �لغاز  كميات  معدل 
�لمتاحة ل�ضركة �لكهرباء �لوطنية في �لنظام �لكهربائي )3٤5( 
مليون قدم مكعب يوميًا و�لتي �ضاهمت بن�ضبة )8٧%( في توليد 

�لطاقة �لكهربائية.

وفيما يخص التوليد باستخدام الطاقة المتجددة.
�لطاقة  توليد  لم�ضاريع  �لمركبة  �لكلية  �ل�ضتطاعة  بلغت 
 )١558( حو�لي  �لمتجددة  �لطاقة  م�ضادر  من  �لكهربائية 
ميجاو�ط حتى نهاية عام ٢٠١٩، وتنتج هذه �لم�ضاريع �أكثر من 

)١3%( من �إجمالي �لطاقة �لكهربائية �لمولدة في �لمملكة.
وت�ضمل م�ضاريع �لطاقة �لمتجددة )٩85.5( ميجا و�ط لم�ضاريع 
�لكهربائية  �لطاقة  بيع  يتم  �لتي  �لتجارية  �لمتجددة  �لطاقة 
�إلى �ضركات �لكهرباء )من خالل م�ضاريع �لعرو�ض  �لمولدة منها 
�لمبا�ضرة للخاليا �ل�ضم�ضية وطاقة �لرياح و�لم�ضاريع �لمملوكة 
�أنظمة  من  ميجاو�ت  و)5٧3(  �لمنح(  من  �لممولة  للحكومة 
لتغطية  �لم�ضتركين  قبل  مــن  �لمملوكة  �لمتجددة  �لطاقة 
بالعبور  و�لنقل  �لقيا�ض  �ضافي  عد�د�ت  با�ضتخد�م  ��ضتهالكاتهم 
عبادة  ودور  وجامعات  )منازل  �لقطاعات  مختلف  ت�ضمل  و�لتي 

وموؤ�ض�ضات مختلفة في �لقطاعين �لعام و�لخا�ض.
دعم  ��ضتمر  فقد  ــي  ــزر�ع �ل �لــقــطــاع  بــرنــامــج  �ضعيد  على  ــا  �م
�لمز�رعين لتركيب �أنظمة �لخاليا �ل�ضم�ضية لمز�رعهم بت�ضديد 
حيث  �لزر�عي،  �لقر��ض  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  �لقرو�ض  فو�ئد 
في  مز�رعا   ٩٧ �لبرنامج  من  �لم�ضتفيدين  �لمز�رعين  عدد  بلغ 
٧٩ مزرعة . وفيما يخ�ض �لتوليد با�ضتخد�م �ل�ضخر �لزيتي تم 
تنفيذ م�ضروع لتوليد �لكهرباء بالحرق �لمبا�ضر لل�ضخر �لزيتي 
من  ميجاو�ت   ٤٧٠ بقدرة  �لمحطة  من  �لتوليد  يبد�أ  �أن  ويتوقع 
من  �لأول  �لم�ضروع  يعتبر  و�لــذي   ٢٠٢٠ �لعام  خالل  �لكهرباء 
في  �لنــجــاز  ن�ضبة  و�ضلت  حيث  و�لمنطقة  �لأردن  فــي  نوعه 

�لم�ضروع 8٩% حتى نهاية ٢٠١٩.

اما في مجال الربط الكهربائي
تم تجديد عقد تبادل �لطاقة �لأردني - �لم�ضري.

�إن�ضاء محطة تحويل �لر�مة على  كما تم �لتوقيع على �تفاقية 
�ضركة  �حتمال  تزويد  لغايات  �لفل�ضطينية  �لأردنية-  �لحدود 
قــدرة  ــع  ورف �لكهربائية  بالطاقة  �لقد�ض  محافظة  كهرباء 
�لأردني-  �لربط  م�ضروع  لتنفيذ  و�إعد�د مذكرة تفاهم  �لتزويد 

�ل�ضعودي .
كما تم �لتوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ م�ضروع �لربط �لردني 

�لعر�قي )�لممر �ل�ضرقي( ٤٠٠ ك.ف وعلى مرحلتين
)�لخليجي،  �لثالثي  �لــربــط  لم�ضروع  تفاهم  مذكر  وتوقيع 

�لردني، �لم�ضري( .
بتنفيذ  �ل�ضتمر�ر  تم  �ل�ضناعي  �لقطاع  ببرنامج  يتعلق  وفيما 
�لمتجددة  �لطاقة  تكنولوجيات  تطبيقات  ��ضتخد�م  م�ضروع 

وكفاءة �لطاقة في �لقطاع �ل�ضناعي .
�لى  �لكهربائية  �لطاقة  �إي�ضال  جهود  �لطاقة  وز�رة  وتو��ضل 
�لقرى �لنائية و�لتجمعات �ل�ضكانية �لريفية و�لأ�ضر �لفقيرة من 
خالل فل�ض �لريف، حيث �ضاهم �لم�ضروع في تنمية �لمجتمعات 
��ضتخد�م  �لمحلية ودعم �لقطاعات �لمختلفة، ��ضافة لت�ضجيع 
�ل�ضم�ضية  �لخاليا  �أنظمة  با�ضتخد�م  �لمتجددة  �لطاقة  م�ضادر 
في  و�لمز�رع  �ل�ضكانية  للتجمعات  �ل�ضبكة  على  �لمرتبطة  غير 

مناطق �لريف.

»الطاقة«: االعتماد على الذات واالستثمار األمثل  
للموارد الطبيعية

كتب  - د.فتحي �لأغو�ت

المشروعات  من  حزمة  تنفيذ  خالل  من  الماضية  السنوات  في  االنجاز  وتيرة  في  تسارعا  األردن  في  المعدنية  والثروة  الطاقة  قطاع  شهد 
والبرامج شملت مختلف القطاعات.

عمان - �ضائدة �ل�ضيد

�لم�ضافة  �لقيمة  ذ�ت  �لو�عدة  بالقطاعات  �لهتمام  بات 
�ليها  �لحاجة  كورونا  جائحة  �ثبتت  و�لتي  ملحة،  �ضرورة 
خبر�ء  ح�ضب  �ل�ضعبة  �لقت�ضادية  �لأو�ــضــاع  مو�جهة  في 

�قت�ضاديين.
وفي �لوقت �لذي �أكدت فيه م�ضادر مطلعة في وز�رة �لتخطيط 
بع�ض  وتمويل  لدعم  �لحكومة  توجه  عن  �لدولي  و�لتعاون 
�لقطاعات �لو�عدة �ضمن �لمعطيات �لحالية و�لتركيز عليها 
لما لها من �آفاق كبيرة في �لم�ضتقبل، دعا خبر�ء �قت�ضاديون 
�لقطاعات  ببع�ض  �لتفكير  لإعــادة   $ �لى  ت�ضريحات  في 
�لمهم�ضة �ضابقًا و�لتي �أظهرت �أزمة كورونا �أهميتها، لكن �ضمن 
�لم�ضاعد�ت  عن  وبعيدً�  �ضاملة  وطنية  ��ضتر�تيجية  خطة 

�لخارجية.
وكان وزير �لتخطيط و�لتعاون �لدولي �لدكتور و�ضام �لرب�ضي، 
�أ�ضار في ت�ضريحات �ضابقة �لى �ن �لحكومة بعد �أزمة كورونا 
تنظر �لى �لأولويات، و�لى دعم بع�ض �لقطاعات ذ�ت �لقيمة 
كذلك  �لغذ�ئي،  �لأمــن  في  ودوره  �لزر�عة  كقطاع  �لم�ضافة 
�ل�ضناعات �لدو�ئية، و�لقطاعات �لرقمية وغيرها، بالإ�ضافة 

لدعم �لقطاعات �لمت�ضررة �لأخرى.
)�لم�ضاحة  بـ  ي�ضمى  فيما  يكمن  �لأكــبــر  �لتحدي  وبينان 
�لقطاعات،  بع�ض  دعم  على  �لقدرة  تعطي  و�لتي  �لمالية(، 
مع  مبا�ضر  ب�ضكل  مرتبطة  �لم�ضاحة  هــذه  �ن  ــى  �ل لفــتــًا 

�لم�ضاعد�ت و�لمنح �لتي يح�ضل عليها �لأردن من �ضركائه.
�لخبير �لقت�ضادي وخبير �لتخطيط �ل�ضتر�تيجي �لدكتور 
خالل  �لقت�ضادية  �لقطاعات  جميع  �ن  �أكد  �ل�ضلبي،  فر��ض 
لي�ض  �لتاأثير  حجم  �ن  �ل  كبير،  ب�ضكل  تاأثرت  كورونا  �زمة 
و��ضحا حتى �لن، د�عيا �ن تكون هناك خطة ��ضتر�تيجية 
عامة على م�ضتوى �لمملكة متعلقة بكورونا وبناء عليها تنبثق 
�لقطاعات  تبين  �لمختلفة  �لقطاعات  لكل  ��ضتر�تيجية 
�لمتاأثرة و�إظهار نقاط �لقوة و�ل�ضعف و�لفر�ض و�لتهديد�ت 

�لمتاحة.
و�عتبر �ن بكل �أزمة هناك فر�ضا وجو�نب �إيجابية ل بد من 
��ضتثمارها، مبينًا �ن بع�ض �لقطاعات في �لأردن كانت مهم�ضة 
�ضابقًا ول بد من �إعادة �لتفكير فيها ودعمها لما �ظهرته من 

تاأخذ  كانت  وبالمقابل هناك قطاعات  �لزمة،  �همية خالل 
�أهمية بال�ضابق �ل �نها خالل �لأزمة تجمدت ولم يكن لها دور 

مهم وكبير.
ودعا �ل�ضلبي �لى تحديد �لنتائج �لمالية �لتي تحملتها �لدولة 
�لنفقات،  وتخفي�ض  �لقت�ضاد،  هيكلة  و�إعادة  �لزمة،  خالل 
تدر  قطاعات  في  و�لنظر  �لم�ضاريع  هيكلة  �إعادة  عن  ناهيك 
�إير�د�ت علينا، وذلك من خالل �لعتماد على �لذ�ت وبعيدً� 

عن �لم�ضاعد�ت �لخارجية.
�ألقت  �زمة كورونا  �ن  �لطاهر  نز�ر  �لمحلل �لقت�ضادي  وقال 
بــد�أت  و�لتي  �لقت�ضادية،  �لقطاعات  معظم  على  بظاللها 
�لما�ضيين، حيث ظهرت  �ل�ضبوعين  ب�ضكل جلي خالل  تظهر 
و��ضح  تر�جع  وتبين  �لمالي  للقطاع  �لمالية  �لبيانات  بع�ض 
بالأرباح مقارنة مع �ل�ضنو�ت �لما�ضية، و�لقطاع �ل�ضياحي هو 

�لأكثر ت�ضررً�.
وطالب �لطاهر بوجود خطة ��ضتر�تيجية بعيدة ومتو�ضطة 
��ضتمر�رها،  وكفالة  �لقطاعات  من  كثير  لتعوي�ض  �لمدى 
خا�ضة �لقطاع �لزر�عي و�لتركيز عليه لبدء ت�ضدير زر�عات 
ذ�ت قيمة عالية، و�إيجاد �لية ل�ضت�ضالح �لر��ضي وتوجيه 

وت�ضجيع �ل�ضباب للتوجه بت�ضاركية ودعم من �لحكومة.
بالنفع  تعود  ت�ضديرية  بــد�ئــل  خلق  �همية  �لــى  و�أ�ــضــاف 
�لو�عدة  �لقطاعات  في  خا�ضة  و�لحكومة  �لمو�طن  على 
�لد�خلية  �ل�ضياحة  لدعم  بالإ�ضافة  �لدو�ئية  كالقطاعات 
و�لعالجية، في ظل �لنق�ض �لحاد في �لتوريد�ت للحكومة من 

تر�جع تحويالت �لمغتربين و�ل�ضر�ئب و�لجمارك.
قطاع  فــهــو  �لــطــاهــر  ح�ضب  و�لهــــم  �لــو�عــد  �لــقــطــاع  �مـــا 
�لتكنولوجيا، �إذ لبد من �لهتمام به ودعمه في ظل �لجائحة 
وما بعدها، حيث �ن �لعالم �ضيتعامل بالأمور �لمالية �ونالين 
�لعمالت  عــن  بال�ضتغناء  جــدي  تفكير  وهــنــاك  م�ضتقباًل، 

�لورقية على حد قوله.
و�عتبر �لطاهر �ن �لأردن لديه كفاء�ت وعقول كبيرة تمكنه 
من �لخروج من هذه �لأزمة وتفاديها و�إيجاد بد�ئل للبطالة 
ودعــم  �لـــذ�ت  على  �لعتماد  طريق  عــن  ــك  وذل �لمتوقعة، 
وتمويل �لقطاعات �لو�عدة، و�إيجاد خ�ضو�ضية و�لبتعاد عن 
�ن  �لمتوقع  من  و�لتي  �لخارجية  �لم�ضاعد�ت  في  �لتكالية 

تتر�جع في ظل ��ضتمر�ر �لأزمة.

خبراء يدعون لدعم القطاعات الواعدة بعيدًا عن المساعدات الخارجية

�لجمعة ٢٩ رم�ضان ١٤٤١هـ �لمو�فق ٢٢ �أّيار ٢٠٢٠م
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1 - شيخ التيوس

لم نك�ن بحاج�ة إىل أن يع�رف، صاحبن�ا قيمة 
التي�س مبكرا، اللقب التصق ب�ه،.. وهو ال يعرف 
ما هو التيس)....(، تزامن اللقب معه أينما حرض 

او غاب.
.. الشيخ، بكل تيوس وفحول االغنام، كما عرشات 
الن�دب واالصابات، التي يتع�ب من عدها، ال يزال 
يذكرصفعة اس�تاذ اللغة العربية، طرقه بمطرق 
م�ن خش�ب الرمان،ع�ود لني، اث�ره ع�ى الجلد 

كالسوط، مؤلم، حار.
-س�تكون من�ذ الي�وم، الش�يخ، ش�يخ التيوس، 

مرياعك يهز لهم بجرسك وهبلك!
مات االس�تاذ بهدوء اي تيس، فقد جرت مراس�م 
تقاع�ده، افتت�ح بقال�ة، كن�ت اح�ن إىل مط�رق 

الرمان، يضحك ويناديني بحنان، وندم:
-يا شيخ، سامحني؛!

2 - غواية

يع�د درجات املبنى درجة تلو أخ�رى، ىف الطابق 
الثالث، يس�ريح، يمش�ط ش�عره الناعم األسود 
بمش�ط من العظم،، له ش�وارب ن�وري خاليس، 
الجين�ز، يض�ع عط�ر  بنط�ال  إيق�اع  يضب�ط 
باكس�تاني رخي�ص، خلطه قوية نفاذه، يرش�ها 

خبط عشواء.
يدلف املكتبة العامة، قلبه يضج بصخب، ثمة من 
تريح صدرها الناهد عى كرمة من الكتب، تش�ر 
الي�ه دون أي حرك�ة، ان ضع الكت�اب عى الكوم 
أمام�ك، تعمد التحدي، احس بأل�م تلك الرمانات 
الصاخب�ات، ضج من قيدها،.. و بياضها، ضجت 

الكتب، من تحرش العطر بالرمانات..

3 - داخل هاملت.. خارج عطيل

... كاد يرق�ص، اح�س بنهاية مرسحي�ة هاملت، 
حقا يراها، أمه التي تشعل رآسه صباح مساء.

هو من يقلدها، يقلد الصوت البائس:
-اكون او ال أكون؟

.. تدعثر عى بسطة بائع الحجب والعطور، وزيت 
الكاف�ور، بائع رضير، تلقف الش�اب، ظل يندب 
حظه، فالبس�طة تاه�ت تحت أقدام امل�ارة، كان 

الرضير، ىف صباح اليوم التايل، يرصخ:
-.. او ال أكون؟

4 - ابن الساعايت

ورث س�اعات ابي�ه، ناب�ض وعدس�ات، عقارب 
نحاس�ية وفضية، كس�تك قديم من جلد الغزال، 
يضحك ابن الس�اعات، يرضب عى كرشه يرضب 

مرة أخرى:
-ابي سبب ما انا فيه من البدانة؟

-كيف؟
-طل�ب من�ي اب�ي الس�اعات الكب�ر، ان ال أكثر 
من تن�اول الخبز، فكن�ت ابيد البي�ض والدجاج 
وبالطبع، لحوم البيت، ألنني اقلل من أكل الخبز.

مات ابي.. غص بكريش إىل أن مات؛
.. ورثني ساعات وساعات وهذا الكرش.

5 - دار ودوار

.. ول�د عم�ي، مات عمي، ج�دي قال ألبي، اس�م 
الطف�ل الذي يف بطن عيش�ة، حس�ن، قضت اخر 
ايام الحمل يف توتر، وش�اهت بوجهها عن البداية 

الت�ي ولدت نصف رج�ال العائلة، قال�ت القابلة 
األمية التي تعلمت توليد النساء يف مخيم الالجئني:
-عيش�ة ترفض تس�مية وليدها بإس�م عمه الذي 

مات.ا
القابلة تزيد يف تمارين الحكي، قالت يل، إنها تريد 

دار ودوار، وكما هو حالها عند كل والدة:
-عليك�م إع�ادة ذهبها املرسوق، ال تري�د ابنها ان 

يموت.
يف الس�نة الرابعة، تعرض حس�ن لحادث سيارة. 

توقف نموه العقيل، قال العراف:
-عليه نذر، دار ودوار، احرقت امه عرزال القصب، 

نال ثوبها بعض من نار، قال شيخ الجامع:
-قدموا النذور.

6 - بالون العيد

مس�ك يد البائع، أش�ار إىل البالون الكبر امللون، 
ضحك صاحب ورقة الحظ، أشار نحو الطفل، ان 

البالون الكبر، بالون العيد.
ناول الطفل بالون صغر، قال له:

-جرب مرة أخرى، بالون العيد ينتظرك يا ولد!
غاب ورج�ع يحمل حصالة العي�د، انتهت أوراق 
الس�حب، بقى البالون الكبر، بكى البائع، ومنح 

الصغر بالون العيد.
عاد الطفل ببالون وحصالة فارغة، قلب يتحسس 

الحظ الذي حصل عليه.

مطبخ

04

خرب واعد: الجسم 

البرشي يطور 

استجابة مناعية 

قوية لكوفيد - 19

10

أكرث مسلسالت وبرامج رمضان 2020 تداوالً 

يف تويرت يف مرص والعامل العريب

6 قصص قصرية جدا
10

تركيا تحارب

بـ »قيامة أرطغرل«
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يقول أبو خالد امللكاوي: »رغم أننا نعاني من أحوال 
مادي�ة صعبة يف هذا الوق�ت اإل أنني أرصرت عى أن 
أش�ري مالبس العيد وحلوى العيد ألدخل الس�عادة 
إىل قل�وب أوالدي الصغ�ار، فهي فرح�ة ينتظرونها 
بف�ارغ الصرب عقب انتهاء ش�هر رمضان املبارك وأل 

أستطيع حرمانهم منها«.
يف ح�ني ق�ررت حن�ان املس�اعيد اإلكتف�اء ب�رشاء 
مس�تلزمات معمول العيد فقط وأب�دت عدم رغبتها 
يف رشاء مالب�س العيد ألطفاله�ا ألن العيد من وجهة 
نظرها لن يكون كس�ابق األعياد وتق�ول: »أعتقد أن 
زي�ارات العيد س�تكون مخترصة ج�دا يف هذا العيد، 
خصوصا يف ظل املخاوف الس�ائدة بس�هولة انتقال 
الكورونا من ش�خص آلخ�ر فهذا األمر ق�د يمنعني 

م�ن الخروج أن�ا وأوالدي م�ن املنزل، بل س�نكتفي 
باإلحتفال به داخل املنزل«.

يقول عصام الجمل: »لن استطيع رشاء مالبس العيد 
ألبنائ�ي بس�بب الضائقة املالية الت�ي نعاني منها يف 
ه�ذه الفرة خصوص�ا وأني من عم�ال املياومة وقد 

ترضرت كثرا جراء هذه األزمة«.
ه�ذا وقد وجه وزي�ر الدولة لش�ؤون اإلع�الم أمجد 
العضايل�ة دع�وة للمواطن�ني ب�رشاء مالب�س العيد 
والحلوي�ات وأن يقضوا العي�د يف منازلهم، وأكد عى 
رضورة ارت�داء الكمام�ات والقف�ازات أثن�اء رشاء 

مسلتزمات العيد.
ويف جولة لكاتبة التقرير داخل األس�واق األردنية فقد 
رأت أن مالب�س العيد لم تع�د تهم رشيحة كبرة من 
املواطن�ني، فاألس�واق يغيب عنها الح�راك واملحالت 

تعاني من الركود اإلقتصادي.
يقول أبو بس�ام وهو صاح�ب محل للمالبس: »أفتح 
أب�واب محيل يف الس�اعة العارشة وأغلق�ه قبل حظر 
التجوال بس�اعه، اإل أن عدد الزبائ�ن الذي يرتادون 
عى املحل قليلون جدا ويمكن حرص عددهم بسهوله، 
هذا العيد يختلف بشكل كبر عن كل األعياد السابقة، 
فأزم�ة الكورون�ا ألق�ت بظاللها عى ش�تى مناحي 

الحياة وأثرت عليها«.
وتب�دي هدى حج�ازي حزنها الش�ديد لع�دم إقامة 
ص�الة عي�د الفطر ه�ذا الع�ام، فق�د اعت�ادت عى 
اصطحاب أبنائه�ا إىل صالة العيد وتوزيع الحلويات 

والسكاكر عى املتواجدين يف املكان.

ندى شحادة

بالرغم من الظروف الصعبة الراهنة 
التي نمر بها حاليا جراء أزمة »كورونا« 
والتي أثرت عىل مختلف املناحي الحياة 
)اإلجتماعية، اإلقتصادية، و املعيشية( إال 
أن كثريا من املواطنني حرصوا عىل اضفاء 
اجواء البهجة والرسور مع اقرتاب موعد عيد 
الفطر املبارك يف حني لم يستطع عدد كبري 
من املواطنني اإلحتفال بالعيد كما السابق.

قاع املدينة

تقول رسمية الحمد إن « جائحة كورونا لم تمنعني 
من ممارس�ة عادات العيد الجميلة املمتلئة بأجواء 
الف�رح وال�رسور، حيث قم�ت برشاء هداي�ا العيد 
ألحفادي الصغار، ورشاء الحلوى من »الش�كوالته، 
وملب�س الحم�ام«، ان للعي�د فرح�ة يف قلوبنا لن 
تس�تطيع كورنا خطفها منا لكن سنعمل عى اتباع 
التعليمات الصحية والتدابر االحرازية للوقاية من 

فروس كورونا«.
وتابع�ت حديثه�ا: »ادع�و اهلل دائم�ا أن يزيل هذا 
الوب�اء وأن يعود الجميع لحياته الطبيعة ولن نىس 
ابدا جهود الكوادر الطبية وقواتنا املسلحة األردنية 

_الجيش العربي«.

صالة العيد.... يف البيت

يقول أحمد الرواشدة أب ألربعة أطفال: »عى الرغم 
من جائحة كورونا و مكثونا يف البيت، إال أن أبنائي 
تع�ودوا أن يذهبوا معي كل صباح العيد للمس�جد 
آلداء ص�الة العيد، فقد س�ألوني عن ص�الة العيد 
وانهم جاهزين للذهاب معي، واستطعت أن ارشح 
لهم اننا س�نصيل صالة العيد يف املن�زل خوفا عى 

صحتنا، وتقبلوا الفكرة من اجل السالمة العامة«.

»معمول العيد«

تق�ول مري�م العم�ري: »رغ�م الظ�روف الصعبة 
واإلقتصادية التي نمر بها بسبب فروس الكورونا، 

لم تمنعن�ا هذه الظ�روف من التجهيز إلس�تقبال 
عي�د الفط�ر الس�عيد، فق�د قم�ت ب�رشاء القهوة 
العربية و مس�تلزمات »معمول العي�د« وصناعته 
باملنزل بمساعدة أبنائي وبناتي، من التمر والجوز 
والفس�تق الحلب�ي والدقي�ق »الطحني« والس�ميد 

وغرها«.
وتضي�ف، »ل�ن نته�اون بالتداب�ر االحرازية انا 
وعائلت�ي، فق�د قمنا ب�رشاء مس�تلزمات العيد إال 
انن�ا قمنا برشاء الكث�ر من املعقم�ات واملطهرات 

والقفازات للوقاية من فروس الكورونا«.
وتش�ر العم�ري اىل أنه�ا: »قامت ب�رشاء كميات 
اكرب لصناعة »معم�ول العيد« لتوزيعها قبل العيد 

بيومني عى الفق�راء واملحتاجني وخصوصا يف ظل 
الظروف املعيش�ية الصعبة الت�ي فرضتها جائحة 

كورونا«.

رشاء مالبس العيد.... عادات مل تتغري أبدا

ويضي�ف: »أرص أبنائي ع�ى رشاء مالبس للعيد، 
فه�م مازال�وا يعتقدون ب�ان فرحة العي�د تكتمل 
باملالبس الجدي�ده، ذهبنا اىل الس�وق مع االلتزام 
بالتدابر االحرازية، واشريت لهم املالبس وألعاب 
العي�د وقمت ايض�ا بتجهيز العيدي�ة »املال« التي 
ذكرون�ي بها حت�ى ال انىس، وان ل�م يخرجوا من 

البيت«.

كورونا مل تفقد العيد بهجته

عيد الفطر يف زمن الكورونا

نداء الشناق

رغم الظروف اإلستثنائية التي فرضتها جائحة 
كورونا عىل حياتنا اليومية إال أن للعيد عادات 
وتقاليد لم تستطع كورونا أن توقفها، كرشاء 
الحلوى، وصناعة « املعمول« يف البيت، ورشاء 
املالبس، وترتيب البيت وتزينه، وصالة العيد 
التى ستبقى حارضة يف املنازل بدل املساجد 
وستقام التكبريات، األماكن تتغري لكن عادات 
العيد ال تغريها الظروف وإن كانت ضمن 
النطاق املحدود واملسموح به، بسبب التدابري 
األحرتازية للفريوس كورونا.
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ريبورتاج

آخر األسبوع - وليد سليامن

ليلة مقدسة تتنزل فيها 
املالئكة اىل االرض.. وهي ليلة 
مباركة, وقد اختص اهلل بها 
هذه األمة.. وهي عىل قدر 
عظيم ومكانة عالية.

 وبه�ذه املناس�بة الرمضاني�ة العط�رة " ليل�ة 
القدر"  فإن ماليني املس�لمني يف بيوتهم - بسبب 
الظروف االس�تثنائية لهجمة كورونا - يقومون 
باإلكث�ار عى إحياء واإلحتف�اء بليلة القدراملليئة 
واألدعي�ة  الصل�وات  خ�الل  م�ن  بال�ربكات 
والتوسالت واألناشيد الدينية والدروس وتالوات 
الق�رآن الكريم طوال اللي�ايل العرش األخرة من 
ش�هر رمضان الفضي�ل حيث تق�ع فيهن ليلة 

القدرالعظيمة.
وقد حظيت ليلة القدر منذ أيام الدولة العثمانية 
بمكانة خاصة، حيث ج�َرت العادة عند األتراك 

أن يهنئوا بعضهم البعض بقدومها.
 وه�ي من الع�ادات الت�ي مازال�ت متوارثه يف 
العدي�د من الدول االس�المية بإختالف العادات 
والتقالي�د والثقاف�ات املختلفه باالحتف�اء بليلة 

القدر. 
ه�ذا ويتوجه املس�لمون أينم�ا كان�وا وبقلوٍب 
مؤمنة خاش�عة متذللة بالدعاء اىل اهلل لرفع بالء 
األوبئة واملِح�ن عن األمتني العربية واإلس�المية 
وكل خلق اهلل من ش�عوب العالم, وإنقاذ املسجد 
األق�ى املب�ارك وتحرير فلس�طني وكل أرض 

محتلة.

 يف املسجد الحسيني 

وقد ج�رت العادة منذ نحو مئة عام )باس�تثناء 
هذه الس�نة( عى االحتفال به�ذه الليلة الكريمة 
املس�جد   ( رح�اب  يف  الرمضاني�ة  واملناس�بة 
الحس�يني ( الذي يقع يف عمان بوسط البلد قلب 

العاصمة االردنية .
فف�ي خمس�ينيات القرن املايض وم�ا قبل وبعد 
ذل�ك, كان الناس من أهل عمان يقومون بتوديع 
شهر رمضان يف الليلة السابعة والعرشين.. وذلك 

باالحتفال الديني املهيب يف الجامع الحسيني.
وقد كان الذاهب اىل هذا املسجد يكاد يظن ان كل 

س�كان عمان تركوا منازلهم وجاءوا اىل املسجد 
الحسيني!! حيث سماع القرآن الكريم، ثم الرجاء 
من اهلل العيل القدير بشفاء أو حل أزمة أوتفريج 
ك�رب م�ا.. وم�ن املريح لل�روح والقلب س�ماع 
تل�ك املدائح النبوية واملواع�ظ الربانية من أفواه 
مش�اهر ش�يوخ عم�ان قديماً مثل الش�نقيطي 

والعربي والراميني وغرهم .
اللي�ل  يقوم�ون  مم�ن  الرج�ال  بع�ض  وكان 
بكامله يف املس�جد الحس�يني يُحرضومن معهم 
الطعام والرشاب للتزود به يف أوقات االس�راحة 

وللسحور كذلك.

ليلة مستجابة 

ومم�ا رواه بعضهم عن عمان قديماً حول أفراح 
ليلة القدر:

» فوق س�طح البيت كنت أتابع بعني الصبي ما 
ي�دور حويل.. أرقب بش�غف هذا املش�هد الفريد 
والجدي�د.. بذاكرت�ي أس�جل ما يح�دث.. وق�د 

أصبحت قادراً عيل اإلدراك الجيد وعى الصيام.
 فم�ا زل�ت أتذكر عط�ف جدي ع�يلَّ وحبه رغم 
خش�ية الن�اس منه.. للرج�ل مهاب�ة ال تخفى.. 

وذلك فضالً عن طيبته وكرمه.
يف تل�ك الليلة أتذك�ر أنني تناول�ت طعامي مع 
مربيت�ي التي ترعاني وهو طع�ام اإلفطار فوق 
س�طح املن�زل..  بعيدا ع�ن ضوض�اء الزائرين 

والضيوف.
وبمجرد أداء الحارضين لصالة العش�اء.. بدأت 
فق�رات الحفل بق�راءة آيات الذك�ر الحكيم من 
قارئ قدي�ر.. وأثناء ذلك كنت أنظر إيل الس�ماء 

وأتأملها فأقشعر بدني من هول ما رأيت!!.
فق�د ارتع�دت ..م�ن رؤيتي طاقة مس�تديرة يف 
السماء.. تشبه القمر يف استدارته وتفوقه حجماً 
وس�عة.. وداخ�ل ه�ذه الطاقة كان هن�اك وجه 
مس�تدير وملتحي ومنر  ويردد اآلي�ات!! وكأن 

ص�وت القارئ يص�دح يف الس�ماء واألرض معاً 
وينر السماء!!.

وتس�اءلت: كي�ف صعد ه�ذا الرجل للس�ماء !! 
وعجزت عن اإلجابة ولجأت ملربيتي وس�ألتها!!  
فنظرت املربية إيل الس�ماء وتس�ألت: أين هو ؟! 
ال  أري أي يشء.. فالس�ماء صافية وليس هناك 

رجال يمكنها أن تصعد إيل السماء!.
و حينها أصابني الخوف الش�ديد.. فأنا أري ما 
ال ت�ري!!.. ورغ�م ذل�ك ال أعلم ما الس�بب الذي 
جعلن�ي بتلقائي�ة أرفع يديَّ بالدع�اء والترضع 
هلل .. بكلم�ات ألهمن�ي به�ا اهلل .. بأدعية عرفت 
عنه�ا بعد عدة س�نوات.. وقد حف�رت بذاكرتي 
بتلقائية, ثم أردت الفرار من هذا املوقف املدهش 
فنزلت برسعة  وأنا أقفز الدرج مهروالً إيل حضن 
أمي  كنت خائفاً  أتساءل وأنا أصيح  كيف صعد 

الشيخ إيل السماء ؟!.
أصيب�ت أمي بالدهش�ة.. م�اذا أص�اب الصبي 
!؟ هي لم تش�اهد مارأي�ت فربطت عيل صدري  
وطلب�ت مني أن أحكي ما ح�دث بهدوء .. حتى 
تعرف رس هذا الخوف الذي انتابني.. فأقش�عر 
جس�د أمي مم�ا حكي�ت.. واصطحبتن�ي حيث 
اجتم�ع األه�ل.. وطلبت أن أكرر م�ا رأيت.. لعل 
ما ش�هدت ه�ي  طاقة الق�در.. ويصع�د معي 
الح�ارضون للرؤية ولكنهم  عجزوا عن رؤية ما 

رأيت أنا!!.
ث�م اصطحبتني أمي بهدوء إىل مجلس�ها.. وهي 
تق�ول للحارضين : لعلها س�اعة إجابة للدعاء.. 

فتعالوا معا ندعو اهلل.
وأتذكر وقع كالمي عى الحارضين.. فكان هناك 
من يق�ول: لعل اهلل قد أختار ه�ذا الصبي لنقاء 
رسيرته ليكشف له هذه الليلة ويصطفيه من بني 

الحارضين.
 وآخ�ر يق�ول: لع�ل اهلل جعل�ه س�بباً يف تنبي�ه 
الحارضين للدعاء والتق�رب من اهلل..هكذا قالت 

بعض الحارضات.
ومرت الس�اعات رسيعاً وانتهت الليلة  وعدنا إيل 

منزلنا.
 وم�رت األي�ام والس�نني والرؤية عالق�ة بقلبي 
وذهني.. بدأت تتجيل الحقائق أمامي.. أستوعب 
ما رأيت.. كلما سمعت العلماء تتحدث عن فضل 
ه�ذه الليل�ة..  فأقدر قيمة ما ش�هدت فيها كلما 
أقبل ش�هر رمض�ان.. أتذكر أحداثه�ا املحفورة 
يف أعماق�ي .. أتذك�ر الفق�راء.. وك�رم الش�هر 
الفضيل.. وأذكر أمي بما ح�دث.. ولكنها  بدأت 
تنيس التفاصيل.. وإن كانت ال تنكرها بطبيعتها 

القريبة من اهلل.

ليلة القدر يف العلم الحديث 

وحديث�اً ثب�ت علمي�اً أن األرض ين�زل عليها يف 
الي�وم الواح�د من    10آالف اىل 20 ألف ش�هاب 
من الِعشاء اىل الفجر.. غر أن ليلة القدر ال ينزل 

فيها أي شعاع.
ومن يعل�م بذلك !! وكالة ناس�ا األمريكيه؛ حيث 
انهم يعلمون به�ذه الحقيقة منذ حوايل 30 عاماً 
!!! قد أخفوا ذلك ألسباب كما يقولون تخصهم!!.

حيث أن األرض يف ليلة من الليايل العرش األواخر 
من رمضان ال ترُضب بأي نجم )سالم هي حتى 

مطلع الفجر(.
و) كارن�ر ( وهو م�ن اعظم علم�اء الفضاء، لم 
يتمالك نفس�ه عندما قاده علمه يف علوم الفضاء 

ليبلغه أن اإلسالم هو دين الحق.
وذلك عندم�ا أثبت أن األش�عة الكونية بالغالف 
الج�وي ب�األرض أخط�ر بكث�ر م�ن االش�عة 
النووي�ة، وأنه ال يمكن اخراق هذه األش�عة من 
قب�ل املركبات الفضائي�ة إذ تتعرض للحرق، إال 
عن طريق نافذة واح�دة يف هذا الغالف الجوي، 
الذي تم اكتش�افه تحت مسمى شباك ) وان االن 
(!! ليكتش�ف كارنر بعد ذلك أنه لم يأت بجديد ، 

فالباب ذاته مس�جل يف كتاب املسلمني ) القرآن( 
يف قول�ه تع�اىل : ) َولَ�ْو َفتَْحنَ�ا َعلَيِْه�ْم بَاباً ِمَن 
�َماِء َفَظلُّوا ِفيِه يَْعُرُجوَن، لََقالُوا إِنََّما ُسكَِّرْت  السَّ
أَبَْصاُرنَ�ا بَ�ْل نَْحُن َق�ْوٌم َمْس�ُحوُرون َ(، ليعلن 
إس�المه عى الف�ور مضحياً بوظيفت�ه يف وكالة 

الفضاء األمريكية ناسا.
وظل كارن�ر يواص�ل رحلته االستكش�افية مع 
اإلس�الم، حيث قام بتفسر ظاهرة تقبيل الحجر 
األسود أو اإلش�ارة إليه، فوجد كارنر أن  الحجر 
األس�ود يس�جل كل من أش�ار إليه، وم�ن قبَّله، 
حيث اكتش�ف كارنر من خالل تحليل عينة من 
الحجر األس�ود أنها تطلق 20 ش�عاعا غر مرئي 
يف اتجاهات مختلفة بموجة قصرة، وكل ش�عاع 

واحد يخرق 10 آالف شخص.
لذلك إن إثبات ليلة القدر ومعجزتها يمكن نرشه 
ع�ى العالم كله، حي�ث ورد حديث لرس�ول اهلل 
صى اهلل عليه وس�لم عن ليلة القدر: ) ليلة القدر 
ليلة بلجاء، ال حر وال برد، ال ترضب فيها األرض 

بنجم، صبيحتها تخرج الشمس بال شعاع.
كلمات يف ليلة القدر

من شهرك يا رمضان
ليلة خفاها وخباها الرحمن

للمؤمنني املخلصني بجد
إلى عملوا كل ُسنة وفرض

وعدهم ربنا يف هالليله 
 بثواب وأجر مش ألي حد

هى ليله افضل من اي شهر
من العشا لغاية صالة الفجر

نمالها طاعة عبادة وايمان
إوعدنا بيها يارب ليلة القدر

وليلة فيها الوحى بالقران نزل
خى قلبي يارب بيك يتوصل

اوعدني بيها يارب العاملني
رحمتك وفضلك عندى أمل.

ليلة القدر.. محبة وُدعاء إىل الله 
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df@alrai.com مطبخ

مطبخ

كانيلوين بشاميلطريقة عمل »تشيز كيك قمر الدين«

املكونات:

  x 2 كوب لبن كامل الدسم
  x 2 معلقة كبرة حليب جوز الهند

  x 1 عدد جالش )عبوة جاهزة(
  x 1 معلقة كبرة فستق )مفروم(

  x 1 كوب رشبات
  ½ x معلقة صغرة فانيليا

  ½ x كوب زيت ذرة
  x 0 كوب نشا

مقادير رشبات السكر

  x 1 كوب ماء
  x 2 كوب سكر

  x 2 معلقة صغرة ماء زهر
  x 2 معلقة صغرة عصر ليمون

الطريقة:

  يقل�ب الحليب مع النش�ا حتى الذوب�ان ثم يضاف 
إليهم الفانيليا.

  يوض�ع املزي�ج عى ن�ار هادئة م�ع اإلس�تمرار ىف 
التقلي�ب حتى يثقل الخليط ثم يرف�ع من عى النار 
ويرك حت�ى يربد، ثم قلبى معه�ا الجوز املجروش 

واتركيها جانباً.
  تف�رد نص�ف كمية عج�ني الج�الش أو البقالوة ىف 
صينية ف�رن مدهونة بالقليل م�ن الزيت، وبني كل 
ورقت�ني من اوراق البقالوة تدهن بطبقة خفيفة من 

الزيت.
  بع�د أن يكتم�ل نصف كمية عج�ني البقالوة، نضع 
عليهم املهلبية بالجوز املحرضة السابقة، مع مراعاة 
توزي�ع املهلبية بمهارة ومراعاة ع�دم توزيعها عى 

األط�راف حت�ى ال تلتص�ق بالصينية أثن�اء الخبز 
وتحرق.

  ضع�ى بقي�ة كمية البق�الوة ع�ى املهلبي�ة مكررة 
الخطوة الثالثة وال تنىس دهن كل ورقتني من أوراق 

البقالوة بالقليل من الزيت كما فعلِت سابقاً.
  قطع�ى البقالوة بالس�كني ع�ى ش�كل مربعات أو 
مثلثات او مستطيالت كما بالصورة وحسب رغبتك، 
مراعي�ة ع�دم الوصول اىل حش�و املهلبي�ة حتى ال 

تظهر وتحرق.
  تدخل الصينية اىل الفرن عى درجة حرارة متوسطة 

ملدة نصف ساعة وحتى يحمر وجه البقالوة.
  أخرج�ى الصينية وقوم�ى بتحليته�ا بالرشبات أو 

القطر ثم زينيها بالفستق املطحون.

طريقة عمل البقالوة بحشو املهلبية والجوز

طريقة عمل السمك الفيلية بالزعرت والليمون
املكونات:

  x 5 عدد فص ثوم مهروس
  x 4 معلق�ة كبرة زي�ت عباد ش�مس )يفضل زيت 

زيتون(
  x 2 معلقة صغرة زعر مجفف

  x 1 معلقة صغرة ملح )أو حسب الرغبة(
  x 1 معلقة صغرة سماق

  x 1 كيلو سمك فيليه
  x 1 عدد فلفل أخرض حلو )مقطع رشائح(

  x 1 عدد حباية جزر )مقطعة رشائح(
  x 1 عدد فلفل أصفر حلو )مقطع رشائح(
  x 1 عدد فلفل أحمر حلو )مقطع رشائح(

  x 1 عدد بطاطس )مقطعة رشائح رقيقة(
  ½ x معلقة صغرة فلفل اس�ود مطحون )أو حسب 

الرغبه(
  ¼ x معلقة صغرة جنزبيل

  ¼ x كوب عصر ليمون

الطريقة:

  نسخن الفرن عند درجة 180.
  تغسل رشائح الفيلية جيدا باملاء وتجفف تماما.

  تخلط مكونات التتبيلة من زيت وثوم وعصر ليمون 

وتواب�ل جي�دا ويتبل به�ا رشائح الس�مك.وتغطى 
وترك ىف الثالجة ثالث س�اعات ع�ى األقل ويفضل 

تركها ليلة كاملة.
  ىف طاس�ة عى النار نضع معلقتني زيت ونعمل عى 

تشويح الخرض.
  ىف صيني�ة نض�ع الخرض ث�م نضع فوقهم الس�مك 
وتغطى بورق فويل وتوضع ىف الفرن مدة 20 دقيقة 

تقريبا أو لحني النضج .
  نرفع عنها ورق الفويل ونضعها ثانيا تحت الشواية 

لتأخذ لون ذهبى . تقدم ساخنة مع أرز وسلطات.

املكونات:

  مكرونة كانيلوني مسلوقة.
  كوبني سبانخ.

  كوب جبنة اليت.
  كوبني لبن خايل الدسم.

  2 ملعقة كبرة دقيق.
  زيت ذرة.

  بقدونس مفروم.
 ثوم مفروم.
  ملح وفلفل.

الطريقة:

  يشوح الثوم يف قليل من الزيت.
  يضاف له البقدونس والسبانخ وملح وفلفل ويقلب 

حتى تمام النضج ويرك جانباً.
  يحمر الدقيق يف قليل من الزيت.

  يضاف له اللبن ويقلب حتى نحصل عى بشاميل.

  تض�اف الجبنة للس�بانخ وتقلب ث�م تحيش حبات 
الكانيلوني بحشوة السبانخ بالجبنة.

  ت�رص يف صينية بها قليل من البش�اميل ثم تغطي 
بباقي كمية البشاميل.

  توضع يف الفرن حتى تمام النضج ثم تخرج وتقدم.

املكونات:

خليط الجبنة:

  ٦ مكعبات جبنة كري
  ١\٢ كوب سكر بودرة

  ١ كوب كريمة حلويات
  ١ ملعقة كبرة جيالتني

  ١\٤ كوب ماء فاتر
  رشة فانيليا

للبسكويت

  ١\٢ باكو دايجستيف بسكويت
  ٣ ملعقة كبرة زبدة سايحة

  طبقة قمر الدين
  ١ كوب عصر قمر الدين

  ١ ملعقة كبرة نشا
  ١\٤ كوب ماء

  ١ ملعقة كبرة سكر

للتزيني

  عني جمل أو مكرسات حسب الرغبة
  ممكن نزين بالبسكويت بالزبدة

الطريقة:

  نطح�ن البس�كويت ونخلط�ه مع الزبدة الس�ايحة 
ونضعه يف القالب ونضغط عليه جيًدا.
  نضع الجيالتني يف املاء ونركه جانبا.

  نرضب الجبنة مع الس�كر الب�ودرة والفانيليا حتى 
يمتزج جيدا.

  يف وعاء آخر نخف�ق الكريمة جيدا وهي باردة حتى 
تتكثف ثم نضعها عى خليط الجبنة ونخفقها.

  نض�ع الجيالت�ني وإذا كان متماس�كًا نس�خنه يف 
املايكرويف بسيط ونقلبه ونضعه عى خليط الجبنة 

والكريمة ونقلب الخليط جيدا.
  نص�ب الخليط عى البس�كويت يف القالب لكن ليس 

لآلخر نرك مكان لقمر الدين.
  نضعها يف الثالجة حتى ننتهي من عمل قمر الدين.

  نذوب ملعقة النشا يف املاء.
  نض�ع عصر قم�ر الدين ع�يل النار يغ�يل ويتكثف 

قليال.
  نضع النشا بالتدريج ونقلب حتى يتكثف قليال.

  نصب هذا الخليط عى التش�يز كيك بهدوء ونرجعه 
الثالجة ونزينه باملكرسات أو بالبسكويت املطحون.
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صحة وتغذية

”ليكن الطعام ه�و الدواء وليكن الدواء هو الطعام.« 
ه�ذه املقولة الت�ي تش�ر إىل دور الوجب�ات املغذية 
واآلمن�ة يف تدعم ج�ودة الصحة مقول�ة متداولة منذ 
قديم الزمان، كما تش�هد هذه الكلمات التي كثراً ما 
تنسب خطأ إىل أبقراط. وتعد املوضوعات املتعلقة بما 
ينبغي أكله، وما ال ينبغي، من املوضوعات التي تحتل 
عناوين األخبار يف العادة، نظراً لس�عي املس�تهلكني 
إىل تحقيق التوازن بني املش�ورة العلمية واالتجاهات 
التسويقية وبني عاداتهم يف الطهو، ومدى سعة ذات 

اليد، وخيارات األطعمة املحلية املتاحة لديهم.
وم�ع تع�رض الكثري�ن حالي�اً للمرض م�ن جراء 
اإلصابة بف�روس كورونا، فإن النظ�م الغذائية غر 
الصحي�ة تس�هم يف إصابتهم بحاالت طبية مس�بقة 
تجعله�م أكثر عرض�ة ملخاطر الف�روس. واإلصابة 
بامل�رض تعن�ي، يف كثر من أنح�اء العال�م، فقدان 
الدخ�ل. ومن ثم، فق�د زادت الجائحة م�ن املخاطر 
الت�ي يواجهها املس�تهلكون، واملنتج�ون، وواضعو 
السياس�ات يف جمي�ع أنح�اء العال�م. فم�ا املطلوب 
للحص�ول عى غ�ذاء صح�ي مناس�ب؟ اإلجابة عى 
هذا الس�ؤال ملح�ة ورضورية أكثر م�ن وقت مىض. 
فهن�اك قدر كبر من الغموض فيم�ا يتعلق بعنارص 
الغذاء الصح�ي، واإلجراءات التدخلية املناس�بة عى 
صعيد السياس�ات. ومع ذلك، فثمة مجموعة متنامية 
من الش�واهد والتحليالت التي تشر إىل إجراءات من 
شأنها إنقاذ األرواح – أو عى أقل القليل– تحسن من 

رفاهة مليارات البرش.

جودة النظم الغذائية عنرص جوهري للصحة

إن األنظم�ة الغذائية رضورية للحالة الصحية للبرش 
يف جمي�ع أنح�اء العال�م. وال يعت�رب الغذاء ش�اغالً 
هامش�ياً: فوفقاً لتقرير العبء العاملي لألمراض لعام 
2017، تع�د املخاطر األيضية )الكولس�رول وضغط 
الدم ومؤرش كتلة الجس�م وس�كر الدم( مسؤولة عن 
أه�م خمس�ة عوامل خط�ر لإلعاقة والوف�اة. وهناك 
أكثر من ملياري ش�خص مصابون بزيادة الوزن أو 
الس�منة، وأكثر من %70 منهم يف البلدان املتوس�طة 
واملنخفضة الدخل. وتس�ببت األغذية غر اآلمنة فيما 
يقدر بنحو 600 مليون حالة اعتالل، و 420 ألف حالة 
وف�اة مبكرة خالل عام 2010، وفق�اً ملنظمة الصحة 
العاملي�ة، عى نح�و يقوض األمن الصح�ي والغذائي 
للبرش. وتش�ر الش�واهد الناش�ئة إىل أن األشخاص 
الذين يعانون من حاالت طبية مسبقة تتعلق بالنظام 
الغذائ�ي، مثل الس�منة املفرط�ة، وأم�راض القلب، 
والس�كري، يعانون عواقب أخط�ر من جراء اإلصابة 
بفروس كورونا، مثل شدة االعتالل، وزيادة الحاجة 

إىل الرعاية الصحية املركزة، مثل أجهزة التنفس.
كما يتس�بب س�وء التغذية أيض�اً يف إضعاف أجهزة 
املناعة لدى اإلنس�ان، األمر ال�ذي يزيد من احتماالت 
اإلصابة باملرض، واس�تمرار املرض، والوفاة بسببه. 
ويع�د نق�ص الحدي�د، والي�ود، وحم�ض الفوليك، 
وفيتام�ني )أ(، والزن�ك أكثر أنواع النق�ص الغذائي 
انتشاراً، حيث يصيب أكثر من ملياري شخص حول 
العالم. وال يتس�بب هذا النوع من »الجوع الخفي« يف 
زيادة مخاطر املرض والوفاة وحس�ب، ولكنه يسهم 
كذلك يف ضعف النمو، والقصور الذهني، ومضاعفات 
يف الفرة املحيطة بالوالدة. ومن شأن ذلك أن يضعف 

رأس املال البرشي للبلدان وآفاق التنمية فيها.

توقع تصاعد انعدام األمن الغذايئ والتغذوي

التف�اوت العاملي يف الغذاء والتغذية مرش�ح لالزدياد 
سوءاً عى نحو كبر. وقد حذر برنامج األغذية العاملي 
من احتم�االت تضاعف انعدام األم�ن الغذائي الحاد 

مرتني، يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، خالل 
الع�ام الحايل، من ج�راء فقدان الدخ�ل والتحويالت 
النقدي�ة. وتش�ر التجرب�ة الس�ابقة ع�ام 2008 إىل 
أن هناك أزمة وش�يكة يف التغذية. وقيمت دراس�ات 
أجري�ت يف بنغالدي�ش، وكمبودي�ا، وموريتانيا آثار 
األزمة العاملية يف أس�عار امل�واد الغذائية عام 2008، 
مش�رة إىل ما تس�ببت فيه من زيادة حادة يف س�وء 
التغذية لدى األطفال الفقراء بنس�بة %50. وتوصلت 
دراسات أخرى إىل شواهد عى حدوث زيادة كبرة يف 
التق�زم لدى أطفال املناطق الحرضي�ة والريفية عى 

حد سواء.
ويع�رض ف�روس كورونا النظ�م الغذائي�ة للخطر 
من خالل تعطل خدم�ات الصحة والتغذية، وفقدان 
ف�رص العم�ل والدخ�ل، وتعط�ل سالس�ل اإلمداد 
الغذائية املحلية، فضالً عن النتيجة املبارشة لإلصابة 
بني الفق�راء والفئات املعرضة للمعان�اة. ويف الوقت 
نفس�ه، ثمة ش�واهد تش�ر إىل حدوث نمو رسيع يف 
بي�ع الوجبات الخفيف�ة واألغذية غ�ر القابلة للتلف 
خ�الل األزم�ة، عى حس�اب األطعم�ة الطازجة مثل 
الخ�رضوات والفواكه، واألغذية عالي�ة الربوتني مثل 
البقوليات واألس�ماك واللحوم. وأفادت التقارير بأن 
رشكات تصني�ع األطعمة قليلة الفائدة ترى يف األزمة 

فرصة لتوسيع حصتها يف السوق.
فكيف يمكننا تحس�ني فرص الحص�ول عى الطعام 
الصح�ي يف األوقات التي تش�تد فيه�ا حاجة الناس 
إليه؟ وما الذي يمكننا فعل�ه للحد من الرضر الناتج 
ع�ن األطعمة غر الصحي�ة؟ يف هذا الص�دد، نقرح 

ثالثة مجاالت للعمل الفوري واملتوسط األجل.

1. تأمني الغذاء بأسعار ميسورة للمجتمعات 

املحلية الفقرية

يتمث�ل مجال العمل األول يف اعتماد سياس�ات تؤمن 
الغذاء بأسعار ميسورة للفئات األكثر معاناة وتأثراً. 
وانطالق�ا من الدروس املس�تفادة من املايض، ضمت 
منظمات دولية، مثل الفاو، والصندوق الدويل للتنمية 
الزراعية، والبن�ك الدويل، وبرنام�ج األغذية العاملي، 
صوته�ا إىل صوت وزراء الزراع�ة يف بلدان مجموعة 
العرشي�ن، ورابطة أمم جنوب رشق آس�يا، واالتحاد 
األفريقي، ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 
يف دع�وة البلدان املص�درة إىل عدم تعطي�ل التجارة 
واإلبقاء عى تدفق األغذية واملس�تلزمات الزراعية عرب 

الحدود.

وتتمة لالهتمام بالتجارة الدولية، يجب اتخاذ خطوات 
ترمي إىل الحفاظ عى استمرار العمل يف إنتاج الغذاء، 
وتصنيع�ه، وتس�ويقه عى الصعيد املح�يل، وضمان 
س�المته، عى الرغم من إج�راءات التباعد االجتماعي 
والقيود املفروضة عى الحركة. وتعد برامج ش�بكات 
األم�ان االجتماعي رضورية لتوفر املوارد لألرس التي 

فقدت قدرتها عى رشاء الطعام.

2. كفالة تغذية أفضل

ال يق�ل املجال الثان�ي أهمية عن س�ابقه: يجب عى 
البل�دان أن تذه�ب إىل ما ه�و أبعد من توف�ر املواد 
الغذائية األساس�ية ذات الس�عرات الحرارية العالية، 
وأن تكف�ل تغذي�ة أفض�ل تع�زز قدرة الن�اس عى 
الصمود، وتقلل من املخاطر التي يمكن أن يتعرضوا 
لها م�ن جراء الح�االت الصحي�ة املس�بقة املرتبطة 
بالغ�ذاء واألمراض املنقول�ة بالغذاء. وع�ى الجانب 
الزراع�ي، يمك�ن أن يتخذ ه�ذا أش�كاالً عديدة، من 
تشجيع حدائق الخرضوات املنزلية، وزرع املحاصيل 
املقواة بيولوجياً، وتنويع األغذية املنتجة لالس�تهالك 
املحيل، إىل تحس�ني سالس�ل التربيد لألطعمة املغذية 
رسيع�ة التل�ف، ورف�ع مس�توى أس�واق األغذي�ة 

الطازجة، واالستثمار يف سالمة الغذاء.
وع�ى الجان�ب الصحي، فمن ش�أن زيادة املش�ورة 
يف مج�ال التغذي�ة )التي تقدم عى س�بيل املثال من 
خ�الل الهاتف املحمول جنباً إىل جنب مع التحويالت 
النقدي�ة، أو من خ�الل العمال املحليني(، وتش�جيع 
الرضاع�ة الطبيعي�ة، ومحاربة املعلوم�ات الخاطئة 
حول نقل فروس كورونا، أن تس�اعد يف الحفاظ عى 
الدور الذي تلعبه األطعمة املغذية كحليف يف مكافحة 
املرض، حتى يف األوقات العصيبة. ويجدر بنا، ونحن 
نصم�م اإلج�راءات التدخلية، تعلم الكث�ر من نتائج 
مب�ادرة األم�ن الغذائ�ي والتغذوي يف جنوب آس�يا. 
وثم�ة مورد مهم آخ�ر، يتمث�ل يف أداة التغذية املثى 
« Optima Nutrition«، الت�ي تم إعدادها باالش�راك 
مع مؤسس�ة بيل وميليندا غيتس، للمس�اعدة يف رفع 
كف�اءة اإلنفاق ع�ى التغذية، وتحس�ني الوصول إىل 

الفئات األكثر معاناة وتأثراً، كالنساء واألطفال.
3. إع�ادة تنظي�م اإلنف�اق الع�ام من أجل تحس�ني 

الصحة والتغذية
يتمث�ل املجال الثالث، ال�ذي آن األوان للعمل عليه، يف 
إعادة تنظيم اإلنفاق العام عى نحو يتوافق مع أهداف 
الصحة والتغذي�ة. فربما ُعدت زراعة األغذية وتناول 

وجبات الطعام من األنشطة الخاصة إىل حد كبر، إال 
إنها تصاغ بطرق ال حرص لها من خالل السياس�ات 
العامة والحوافز التي تصل إىل نصف تريليون دوالر 
س�نوياً يف 53 دول�ة خضع�ت الس�تعراض منظم�ة 
التعاون والتنمية يف املي�دان االقتصادي. وعى الرغم 
م�ن صعوبة الحصول عى البيانات، فإن أكثر برامج 
دعم األس�عار تذهب إىل عدد مح�دود من املحاصيل 
التي تمثل املكونات األساسية لألطعمة املعلبة الغنية 

بالكربوهيدرات والقليلة القيمة الغذائية.
عى الجانب املقابل، تظل الفواكه والخرضوات باهظة 
الكلفة يف العديد من البلدان. ويؤدي الدعم الحكومي 
للغ�الل والس�كر، باإلضاف�ة إىل التس�ويق والتعبئة 
الذكي�ة م�ن جان�ب القطاع الخ�اص، إىل تش�جيع 
التحول إىل األغذية غر الصحية يف البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل. فعى سبيل املثال، تظهر البيانات 
يف نيب�ال أن منتجات الوجب�ات الخفيفة واملرشوبات 
غر الصحية تش�كل ما يق�رب من %25 من مدخول 
الس�عرات الحراري�ة ل�دى األطفال من س�ن عام إىل 

عامني.
س�المة الغذاء أمر الزم – حيث تقدر تكلفة األمراض 
املنقول�ة باألغذي�ة يف البلدان املنخفضة واملتوس�طة 
الدخ�ل بنح�و 110 ملي�ارات دوالر من الخس�ائر يف 
اإلنتاجي�ة والنفق�ات الطبي�ة كل عام. وم�ن األمور 
امللحة أيضاً معالجة الس�منة. وتشجع دراسة جديدة 
للبن�ك الدويل ح�ول العواقب الصحي�ة واالقتصادية 
لوب�اء الس�منة الحكومات عى زي�ادة الرضائب عى 
األطعمة غ�ر الصحي�ة وتنظيم تس�ويقها واإلعالن 
عنها. ومسرش�دة بالدروس املس�تفادة من النماذج 
الناجح�ة مثل ش�ييل واملكس�يك، تح�ث الحكومات 
أيضاً عى دعم األغذي�ة األكثر صحة، واإللزام بوضع 
ملصق�ات معلومات ع�ى األغذية املصنع�ة. وقد بدأ 

أكثر من 47 بلداً بالفعل تجربة هذه األساليب.
ومن ش�أن اعتماد سياسات أكثر ذكاء يف التعامل مع 
املوارد العامة، مثل فرض الرضائب عى أصناف مثل 
املرشوبات املحالة، أن يساعد يف جلب موارد، يف وقت 
تعان�ي فيه املوازنات من القي�ود، وتعمل الحكومات 
عى تكثيف برامج ش�بكات األم�ان االجتماعي. ومن 
املنتظر أن يخلق ذلك املزيد من الحيز املتاح يف املالية 
العام�ة لإلنف�اق عى اإلج�راءات التدخلي�ة الصحية 
والتغذوية، التي تس�اعد يف مكافحة األمراض املعدية 
مثل فروس كورون�ا، وتعمل يف الوقت ذاته عى بناء 

القدرة عى الصمود لدى األجيال املقبلة.

التغذية السليمة تحمي صحتك أثناء جائحة كورونا
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مع انتشار وباء كورونا عرب أنحاء العالم بدأ الخرباء 
املختصون يف دراس�ة مس�ارات انتقال العدوى وما 

تحدثه من أعراض عى البرش أو حتى الحيوانات.
ويف غي�اب العث�ور عى لق�اح يجتث الوب�اء ال تزال 
بعض الجوان�ب الغامضة تثر العلم�اء ممن انربوا 
لدراس�ة الحيثيات العامة الت�ي ينترش فيها فروس 
كورونا والعوامل املش�جعة عى بقائه أو زواله. منذ 
بدء اس�ترشاء الداء حذرت منظم�ة الصحة العاملية، 
كبار الس�ن وأصحاب األمراض املزمنة من اإلصابة 
بكورونا، وأش�ارت أن هؤالء األشخاص يعانون من 
ضعف يف الجهاز املناعي، ولذا يصبحون أكثر عرضة 
لإلصاب�ة. و تتمث�ل األعراض األكثر ش�يوعاً ملرض 
كوفيد19- يف الحمى واإلرهاق والسعال الجاف. وقد 
يعاني بعض املرىض من اآلالم واألوجاع، أو احتقان 
األنف، أو الرش�ح، أو ألم الحلق، أو اإلسهال. وعادة 
م�ا تكون هذه األعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. فيما 
ييل نبذة مخترصة عن بعض األعراض التي يسببها 
كوفي�د 19 بما يف ذل�ك تلك التي لم تتب�ادر أبدا إىل 

ذهنك بسبب عدم شيوعها

عينات الدم

األش�خاص الذي�ن يعانون م�ن أمراض ال�دم، هم 
األكث�ر عرضة لإلصابة بالف�روس التاجي كورونا، 
ألن األم�راض املرتبط�ة بال�دم أيضا له�ا دور كبر 
يف تع�رض الجهاز املناعي للضع�ف، ويصبح أكثر 

عرضة لإلصابة باألمراض الفروسية.
يعمل األطباء عى تفديم العالج للمصابني بااللتهاب 
الرئ�وي الذي س�ببه الفروس بغية كبح اس�ترشاء 
الع�دوى و التقلي�ل من أعداد م�ن ينتهي بهم األمر 
يف أقس�ام العناية املركزة. ويشمل األمر أولئك الذين 
عى اتصال وثيق بمرىض »كوفيد19-«، مثل موظفي 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية وأفراد أرس املرىض، 
وذلك به�دف محاولة وقف انتش�ار املرض وتقليل 
الضغط عى الخدمة الصحية. وضمن هذا الس�ياق، 
يؤك�د األطباء أن عينات ال�دم التي تم تحصيلها من 
أولئك املتعافني،سيتم فحصها بدقة والتأكد من أنها 
آمنة لنقلها وحقنها. تعت�رب منظمة الصحة العاملية 
اس�تخدام بالزم�ا ال�دم يف ف�رة النقاه�ة طريقىة 
صحيحة ويف واش�نطن يس�تعد األطباء لحق بالزما 
الدم،من متعافني من فروس كورونا بعدما حصلوا 
ع�ى موافقة هيئة الغ�ذاء وال�دواء األمريكية للقيام 

بذلك.

الجهاز العصبي

بعض الدراس�ات تشر إىل أن بعض مرىض كورونا 
عان�وا يف الغالب من أخطر أنواع الس�كتة الدماغية 
الت�ي تس�بب انس�داد األوعي�ة الدموي�ة الكب�رة 
ويمكنه�ا تدمر أج�زاء كبرة من الدماغ املس�ؤولة 
عن الحرك�ة والكالم وصنع الق�رار. والحظ األطباء 
الذين يعالجون مرىض كوفيد19- بشكل متزايد، أنه 
إضافة إىل الحمى والس�عال وضيق التنفس، تظهر 
أع�راض أخ�رى: إذ يبدي بعض امل�رىض ارتباكا يف 

التفكر.
ويرتب�ط األمر يف بعض األحيان بنقص األكس�جني 
يف ال�دم، ولك�ن لدى بع�ض املرىض يبدو مس�توى 
االرتب�اك غ�ر متناس�ب م�ع مس�توى االلتهاب يف 
الرئتني. كم�ا توصل باحثون صيني�ون أن فروس 
كورونا يمك�ن أن يؤثر عى الجهاز العصبي للبرش، 
ووج�دت دراس�ة أجريت يف ش�هر أبري�ل عى 214 

مريض�ا يف مدين�ة ووهان أن أكثر م�ن ثلث املرىض 
يعان�ون من أعراض عصبي�ة، وخاصة أولئك الذين 
ظهرت عليه�م أعراض متطورة م�ن الوباء القاتل. 
ومن بني املرىض الذين تمت دراس�تهم، عانى 25 يف 
املئة من الدوار أو الصداع أو االرتباك أو الهذيان أو 

النوبات أو ضعف التوازن.

احمرار العيون

احم�رار العي�ون والتهابها قد يك�ون من األعراض 
النادرة لإلصاب�ة بفروس كورونا، وهي عالمة تدل 
ع�ى إصابتك بف�روس و قد تظهر قب�ل األعراض 
األخ�رى، كما يمكن أن تظهر لدى نس�بة منخفضة 
جًدا م�ن األش�خاص.فالتهاب امللتحم�ة، هي حالة 
يمكن أن تس�ببها عدة عوام�ل، والفروس يمكن أن 
يؤثر عى امللتحم�ة يف العني أيضاً.و عادة ما يصيب 
ه�ذا االلتهاب كلتا العينني وي�ؤدي إىل احمرارها أو 
الش�عور بحرقان وألم بها، مم�ا ينتج تقيح يلتصق 

بالرموش ويسبب الحكة وسيالن الدموع.
أظه�رت دراس�ة طبي�ة حديثة أن ف�روس كورونا 
املس�تجد يمك�ن أن يدخل إىل الجس�م ع�رب العني، 
ولي�س فقط ع�رب األن�ف والفم. وق�ال باحثون من 
جامع�ة جون�ز هوبكن�ز األمركية إن خالي�ا العني 
الخارجي�ة هدف رئييس للفروس بس�بب احتوائها 
ACE2 )angiotensin- تس�مى  مس�تقبالت  ع�ى 

converting enzyme 2(. ش�بيهة بتل�ك املوجودة يف 
الرئ�ة، وتعترب املدخل ال�ذي ينفذ عربه الفروس إىل 

داخل الخلية.

الجهاز الهضمي

وجدت دراس�ة ن�رشت يف أواخر م�ارس أن بعض 
امل�رىض الذي�ن يعان�ون م�ن مش�اكل يف الجه�از 
الهضم�ي تب�ني أنها من أع�راض كورون�ا. أُجريت 
الدراس�ة عى 204 مرىض يف ووهان–وتم اكتش�اف 
أن 99 مريًض�ا يف املستش�فى بس�بب مش�اكل يف 
الجهاز الهضمي، ومعظمهم ليس�ت لديهم أمراض 
تتعل�ق بالجهاز الهضمي.وكان ه�ذا مؤرًشا عى أن 
ف�روس كورونا ق�د ال يهاج�م الرئتني فق�ط. كما 
أظهرت دراس�ة أجريت يف هولندا ان الفروس قادر 
بالفعل ع�ى مهاجمة الخاليا يف األمع�اء وهو ما قد 
يف�رس ملاذا يعاني بعض املرىض من أعراض معدية 

معوية.ووجد الباحث�ون أن فروس الكورونا يمكن 
أن يتس�لل إىل خالي�ا األمع�اء ويتكاثر فيه�ا. يقول 
الباحث�ون أن القناة الهضمية قد تك�ون هدًفا آخر 

للفروس بجانب الرئتني.

متالزمة غيَّان باريه

يش�ر وخ�ز أو حرق�ان يف اليدي�ن واألط�راف إىل 
متالزمة غيَّ�ان باريه وهو اضطراب نادر يف الجهاز 
العصب�ي ق�د يكون ناتًج�ا عن اس�تجابات مناعية 
شاذة للعدوى الفروس�ية. تشمل األعراض األخرى 
للمتالزمة ضعف التنسيق وضعف ينتاب العضالت. 
متالزم�ة غيَّان باريه هي حالة طبي�ة نادرة يُهاِجم 
فيه�ا الجه�از املناعي األعص�اب، وع�ادة ما تظهر 
األعراض األوىل عى هيئ�ة نخز يف األطراف وضعف 
ينتابه�ا. ورسع�ان ما تنت�رش هذه األع�راض حتى 
يُصاب كامل الجس�م بالش�لل. وتعدُّ متالزمة غيَّان 
باريه حالة طوارئ طبية إذا كانت ش�ديدة، ويُدَخل 
معظم من يُصاب بهذه الحالة إىل املستش�فى لتلقي 
الع�الج. إن الس�بب الدقي�ق وراء اإلصابة بمتالزمة 
غيَّ�ان باريه غ�ر معروف، ولك�ن كثرًا م�ا تكون 
األم�راض املعدية مثل عدوى الجهاز التنفس�يي أو 

اإلنفلونزا املعديَّة سببًا لهذه الحالة.

الكبد

قد يحدث اخت�الل وظيفي يف الكبد كنتيجة مبارشة 
للعدوى الفروس�ية، أو عى األرجح بسبب االلتهاب 
الذي يتس�بب فيه الجهاز املناعي وانس�داد الدورة 

الدموية مما يقطع تدفق الدم

الجهاز التنفيس

أعراض الحمى والسعال للشخص املصاب بفروس 
كورون�ا تحدث نتيجة وصول الفروس إىل ش�جرة 
الجه�از التنفيس، وهي املمرات الهوائية التي توصل 
الهواء بني الرئتني والخارج. الدكتور غون ويلسون، 
الرئيس املنتخ�ب للكلية امللكية األس�رالية لألطباء 
وطبيب الجهاز التنفيس، أكد لصحيفة »الغارديان« 
أن جميع اإلصابات الخطرة لفروس كورونا تعاني 

من اإلصابة بااللتهاب الرئوي.
م�ن ب�ني األعراض غ�ر العادي�ة يف معان�اة بعض 
املصاب�ني بكوفي�د� 19 نق�ص كبر يف األكس�جني، 

رغم شعورهم بقدرتهم عى التنفس بشكل طبيعي. 
والس�بب عجز الرئتني عن العمل بالشكل الصحيح. 
يف ح�االت االلتهاب الرئ�وي الحاد الع�ادي، تراكم 
الس�وائل بكميات كبرة يف الرئة، ما يجعل األنسجة 
أثق�ل وأكث�ر صالبة. ويش�عر امل�رىض بصعوبة يف 
التنف�س كأنهم يقاوم�ون قوة قاهرة. ه�ذا ينطبق 
أيًض�ا ع�ى م�رىض كورون�ا ولكن فق�ط يف حاالت 

االلتهاب الرئوي الحرج واملتقدم.

إصابة الكليتني

دراس�ات علمية عديدة نرشت يف اآلونة األخرة تفيد 
أن ف�روس كورونا ق�ادر عى إصاب�ة الكى.بعض 
املصاب�ني بف�روس كورون�ا يحصل عنده�م تلف 
يف ال�كى م�ع العل�م أن صحته�م كانت جي�دة قبل 
التقاطه�م للفروس وال يعان�ون من أمراض مزمنة 
يف ال�كى. حتّى إن وضع بعض هؤالء املرىض يتّطور 
برسعة ليصبح خطراً ويس�تدعي الدخول إىل أقسام 
العناية املركزة. قد تنتج اإلصابة الحادة يف الكى عن 
الجلط�ات وضع�ف إمداد ال�دم، أو كنتيجة مبارشة 
للع�دوى. حت�ى اآلن لم تظه�ر تقارير عن تس�بب 
ف�روس كورون�ا يف رضر للكليت�ني يف الحاالت التي 
تصاحب فيه�ا اإلصابة باملرض أع�راض خفيفة أو 
متوسطة. أما الذين يصابون بأعراض شديدة، فوجد 
األطباء أن الفروس يسبب أرضارا شديدة للكليتني.

طفوح جلدية

كشفت دراس�ة حديثة قام بها باحثون من إسبانيا 
أن خمس�ة أنواع من األم�راض الجلدية وهي عبارة 
عن طفوح ظه�ر من بينها طف�ح يف أصابع القدم، 
تطال م�رىض كوفي�د–19 يف املستش�فيات.لكن لم 
تحدد الدراس�ة إذا ماكان�ت تلك الطف�وح الجلدية 
ناتجة فعال عن تأث�ر بكوفيد 19 أو أنها ال تعدو أن 
تكون من بني املضاعف�ات الناجمة عنه أو عالجات 
استعملت لصالح املصابني بفروس كورونا. نرُشت 
الدراس�ة ه�ذا األس�بوع يف املجل�ة الربيطانية لطب 

األمراض الجلدية.
وكش�ف الباحثون اإلس�بان أن تلك الطفوح تستمر 
لعدة أيام وفوجئ�وا ا لرؤية العديد من أنواع الطفح 
الجلدي تظهر لدى املصاب�ني بكوفيد 19 عى الرغم 
م�ن أن الطفح الجلدي ال يعت�ربه الخرباء من قائمة 

أعراض كوفيد 19.

كيف ينترش مرض فريوس كورونا؟

حس�ب بي�ان ملنظمة الصح�ة العاملي�ة :« يمكن أن 
يصاب األش�خاص بعدوى مرض ف�روس كورونا 
عن طريق األش�خاص اآلخرين املصابني بالفروس. 
ويمكن للمرض أن ينتقل من ش�خص إىل ش�خص 
عن طريق الُقطرات الصغرة التي تتناثر من األنف 
أو الف�م عندما يس�عل الش�خص املص�اب بمرض 
ف�روس كورونا أو يعطس. ويص�اب بعض الناس 
بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن 
يش�عروا باملرض. ويتعاىف معظم األش�خاص )نحو 
%80( م�ن امل�رض دون الحاجة إىل ع�الج خاص. 
وتش�تد حدة املرض لدى ش�خص واحد تقريباً من 
كل 6 أش�خاص يصابون بع�دوى كوفيد19- حيث 
يعان�ون من صعوب�ة التنف�س. وت�زداد احتماالت 
إصاب�ة املس�نني واألش�خاص املصابني بمش�كالت 
طبية أساس�ية مثل ارتفاع ضغط ال�دم أو أمراض 

القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة«.

أعراض ال تعرفها تُظهر أنك مصاب بكورونا

صحة وتغذية
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صحة وتغذية

أوضحت دراسة جديدة أجراها باحثون من »معهد 
الهويا لعلم املناعة« القائم يف كاليفورنيا أن الجسم 
يكّون اس�تجابة مناعية قوية بعد مكافحة فروس 

كورونا )س�ارس-كوف2-(.
وقال أليس�اندرو س�يت، األس�تاذ بمرك�ز أبحاث 
األمراض املعدية واللقاحات ومؤلف الورقة البحثية 
الت�ي نُ�رشت يف دوري�ة س�يل/يف بيان »ل�و رأينا 
اس�تجابات مناعية ضعيفة هامش�ية لَقلقنا، ولكنّا 
رأينا للخاليا التائية )نوع خاليا يَلعب يف االستجابة 
املناعية دوًرا محوريًّا( اس�تجابة قوية ضد بروتني 
الش�وكة الفروس�ية –وهو هدف معظ�م الجهود 

الجارية– وبروتينات فروس�ية أخرى.«
شملت الدراس�ة 20 ش�خًصا تعاىف من كوفيد19-، 
وأُجريت ِليَفهم الباحثون تماًما كيف ينّمي الجس�م 
مناعة ضد الفروس، ليستطيعوا صنع لقاح فعال؛ 
ا فيما  ول�ذا قال س�يت »هذا االكتش�اف واعد ج�دًّ

يتعل�ق بصن�ع لق�اح.«
أجم�ع باحث�ون م�ن جميع أنح�اء العال�م عى أن 
بروتني الش�وكة هو مصدر قدرة ف�روس كورونا 
عى غزو الخاليا البرشية، فهو يرتبط بمستقِبالتها، 

ويلتحم بأْغش�يتها، ُمدِخاًل الفروس فيها.
وأضاف س�يت »تعّمدنا دراس�ة األش�خاص الذين 
خاض�وا دورة َمَرضي�ة عادي�ة، ول�م يحتاجوا إىل 

دخ�ول مستش�فى، للتوص�ل إىل معي�ار ُمحك�م 
لطبيعة االس�تجابة املناعي�ة العادية؛ ألن الفروس 

يؤدي يف بعض الحاالت إىل أعراض اس�تثنائية.«
كان للخاليا التائية يف كل من األش�خاص العرشين 
اس�تجابة صحية، س�اعدت أجس�ادهم عى توليد 
أجس�ام مض�ادة قض�ت ع�ى الخالي�ا املصاب�ة 

بالف�روس. وبتعبر أكثر تحدي�ًدا: حدد الباحثون 
»الخالي�ا التائية املس�اِعدة )يس دي فور( املتفاعلة 
م�ع س�ارس-كوف2-« التي س�اهمت يف مواجهته؛ 
ويف تجرب�ة أخ�رى وج�د الباحث�ون ه�ذه الخاليا 
دة يف 40–%60 من األش�خاص الذين  التائي�ة املحدَّ
لم يتعرضوا له�ذا الفروس، لكنهم تعرضوا لغره 

من فروس�ات الكورونا »الزكامية.«
وه�ذا يرّج�ح أنه�م ط�وروا قب�ل تف�يش فروس 
سارس-كوف2- استجابًة مناعية قد تساعدهم عى 
مواجهت�ه، ومع ه�ذا نّوه الباحثون بأنّ�ا ما زلنا يف 
أول الطري�ق، وينبغي عدم القفز إىل اس�تنتاجات 

نهائي�ة.

ع�ن  ثرابيوتيك�س  س�ورينتو  رشك�ة  أعلن�ت 
تمكنها من تطوي�ر أول مركب مكون من خليط 
من األجس�ام املض�ادة ملواجهة ف�روس كورونا 

امُلستجد )كوفيد19-(.
تمكن�ت الرشك�ة من اس�تخالص جس�م مضاد 
جدي�د يُدع�ى إس ت�ي آي1499- يكب�ح عدوى 
فروس سارس-كوف2- للخاليا الطبيعية بنسبة 

%100 بعد أربعة أيام من حضانة املرض.
وق�ال هن�ري ج�ي، الرئي�س التنفي�ذي لرشكة 
س�ورينتو يف بيان »أظهرت األجسام املضادة من 
نم�ط إس تي آي1499- قدرة عالجية اس�تثنائية 
ما يسمح بإنقاذ كثر من الحيوات بعد الحصول 

عى املوافقات التنظيمية.«
واخت�ربت كف�اءة األجس�ام املضادة يف دراس�ة 
ل�م تجَر ع�ى البرش ول�م يراجعها األق�ران بعد، 
م�ا يعن�ي أن البحث م�ا زال يف بدايات�ه، ويجب 
التدقي�ق يف نتائجه، واألخذ يف الحس�بان الفائدة 
املرج�وة اقتصاديًا للرشكات الدوائية، إذ ارتفعت 
قيمة أسهم سورينتو بنس�بة%244 )وقت كتابة 

املقال(.
واستطاع الجسم املضاد الجديد كبح عمل بروتني 
الش�وكة الخاص بفروس كورونا املستجد الذي 
يستخدمه لغزو الخاليا البرشية. وعمل الباحثون 

عى دراسة هذا الربوتني لتطوير اللقاحات.
وتح�اول س�ورينتو تطوي�ر مزيج من أجس�ام 
مضادة مختلفة باسم جديد، حصلت عى حقوق 

حرصية الس�تخدامه »ك�درع كوفي�د.« ووظيفة 
ال�درع حماي�ة املرىض م�ن الف�روس وطفراته 
املس�تقبلية، وتحاول الرشكة تطوير عالٍج خاص 

يحوي الجسم املضاد إس تي آي1499- فقط.
ونرشنا س�ابًقا عن تعاون األطباء ونظام ماونت 
سينا الصحي مع رشكة سورينتو لتطوير الخليط 
املذكور. وقال هنري ج�ي حينها »يحتاج اللقاح 
وقتً�ا لتطوي�ر املناعة يف الجس�م، ول�ن يتجاوب 
الجميع مع اللقاح بالطريقة ذاتها، خاصة الكبار 
يف الس�ن وضعاف املناعة. ولهذا يس�هم الخليط 
العالجي يف توف�ر الحماية مانًحا املريض الوقت 
الذي يحتاجه بعد أخذ اللقاح ويملك بذلك مناعة 

فورية بعد الحقن.«
وتأم�ل س�ورينتو تطوير املنت�ج الجديد برسعة 
وعى مس�توى ضخم يصل إىل نحو20000 جرعة 
ش�هريًا، ثم رفع العدد مستقباًل إىل مليون جرعة 

شهريًا.

كشفت دراسة جديدة أجريت يف مجمع نورثويل 
هيل�ث الصحي يف نيويورك ع�ن إصابة أكثر من 
ثلث مرىض كوفي�د19- بقصور كلوي حاد، وفًقا 
ملا نرشت�ه وكالة رويرز. وق�ال كينار جهافري 
الرئيس املس�اعد لقس�م أمراض الكى يف مشفى 
هوفس�را التابع�ة ملجموع�ة نورثوي�ل واملؤلف 
املش�ارك للدراس�ة املنش�ورة يف مجل�ة كيدن�ي 
إنرناش�يونال يف بيان صح�ايف »أصيب 36.3% 
من امل�رىض -الذين يبلغ عدده�م 5449 مريًضا- 

بقصور كلوي حاد.«
وج�د األطب�اء أيًضا صل�ة بني ف�روس كورونا 
املس�تجد وبني مجموع�ة متنوعة م�ن األمراض 
األخرى، ويش�مل ذلك نقص الفيتامني د وتشكل 
الجلط�ات الدموية ومن املع�روف أيًضا أن لهذا 
الف�روس آث�اٌر مدم�رة ع�ى الرئت�ني واألمعاء 
والقل�ب، م�ا يش�ر إىل أن هذا الف�روس يهاجم 

مجموعة كبرة من أعضاء الجسم.
ما زال الفروس القاتل غر مفهوم بش�كل كاٍف 
الس�تخالص اس�تنتاجات نهائية ع�ى الرغم من 
ه�ذه النتائج املبكرة، إذ يش�يع القصور الكلوي 
الح�اد عند امل�رىض املصابني بأم�راض خطرة، 
وقال جهافري لوكالة رويرز »ال ترتبط اإلصابة 
بالقص�ور الكل�وي الح�اد باإلصاب�ة بف�روس 
كورونا املستجد فحس�ب، بل بشدة اإلصابة به« 
ويمكن أن تساعد الدراسة األطباء عى االستعداد 
لع�الج القص�ور الكل�وي الح�اد عن�د امل�رىض 

املصابني بفروس كورونا املستجد.
ورصح جهافري لروي�رز أيًضا أن %14.3 من 
املرىض س�يحتاجون لعملية غس�يل الكى وهي 
عملي�ة دوري�ة إلزالة امل�اء الزائد والس�موم من 
الدم عندما ال تس�تطيع الكلي�ة أداء هذه املهمة، 
وكش�فت الدراس�ة إىل أن %37.3 م�ن امل�رىض 
كان�وا مصاب�ني بالقص�ور الكلوي الح�اد عند 
دخولهم إىل املش�فى أو خالل أول 4 ساعات من 

دخولهم إليها.
أظه�رت الدراس�ة ارتباًط�ا قويًا ب�ني القصور 
الكلوي الحاد وبني ربط املريض بجهاز التنفس 
االصطناع�ي، فمن بني أكثر م�ن 1000 مريض 
احتاج�وا لجه�از التنف�س االصطناعي، أصيب 

%90 منهم بالقصور الكلوي الحاد.

خرب واعد: الجسم البرشي يطور استجابة مناعية قوية لكوفيد - 19

ا فيام يتعلق بصنع لقاح« »هذا االكتشاف واعد جدًّ

رشكة أدوية تقول إنها أنتجت خليطًا ميثل جزًءا من 

أدوية عالج كوفيد19-

هل يحمي مزيج األجسام املضادة من العدوى؟

دراسة جديدة: املرىض املصابون بفريوس كورونا 

املستجد قد يعانون من قصور كلوي حاد

لغز جديد من ألغاز الوباء املستجد
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يف عرض�ه األول ضمن أيام قرطاج الس�ينمائية عام 
1996 أث�ار فيلم »س�جل اختفاء« للفلس�طيني إيليا 
سليمان ضجة وس�ط جمهور املشاهدين، خصوصاً 
إزاء املش�هد الختام�ي للفيل�م الذي ينته�ي بوالدّي 
املخ�رج غافيني عى أريكة يف صال�ون بيت العائلة يف 
الن�ارصة، وجهاز التلفزيون ال ي�زال يعمل، وقبل أن 
تقفل محط�ة التلفزيون اإلرسائييل برامجها نش�اهد 
عل�م إرسائيل يرف�رف مصحوب�اً بالنش�يد الوطني 

اإلرسائييل.
العج�وزان نائم�ان ويس�تمر النش�يد إىل أن تظه�ر 
الشاشة البيضاء وينتهي املشهد. هنا راح مشاهدون 
يرصخ�ون حنق�اً وغضب�اً ملج�رد مش�اهدتهم تلك 
النهاية، فش�تم بعضه�م املخرج واتهم�وه بالصوت 
العايل بالصهيونية وغادر سليمان تونس شبه خائب، 

بعد تجاهل تام لفيلمه من لجنة تحكيم املهرجان.
قب�ل »س�جل اختفاء« بعرش س�نوات أطل�ق املخرج 
التونيس النوري بوزيد فيلمه الس�احر »ريح الس�د«، 
ال�ذي أثار ضجة وس�ط جمهور املش�اهدين العرب 
بخاصة املرصي�ون والفلس�طينيون، بس�بب وجود 
ش�خصية رئيس�ة يف الفيل�م لرج�ل تون�يس يهودي 
عجوز. الضجة لم تكن بس�بب وجود يهودي وحسب 
ب�ل ألن تلك الش�خصية إيجابي�ة بالتعريف الدرامي 
وال تمث�ل اليهودي الس�لبي املحتال املع�ادي للعرب 
والبخيل والقواد واملتآمر الذي اعتاد جمهور السينما 

العربية مشاهدته منذ خمسينات القرن املايض.

فلسطينيون يهود

يف منتصف العقد األول من القرن الحايل، قمت ببحث 
لفيل�م وثائقي كن�ت أنوي تنفيذه عن الفلس�طينيني 
اليهود يف فلسطني ويف الخارج، وأقصد بالفلسطينيني 
اليه�ود هؤالء الذين ولدوا وعاش�وا يف فلس�طني قبل 
قيام إرسائيل، واعتربهم امليثاق الوطني الفلس�طيني 
ال�ذي أقرت�ه »منظم�ة التحري�ر الفلس�طينية« منذ 
تأسيسها مواطنني فلسطينيني يف الدولة الفلسطينية 
املس�تقبلية، وجزءاً طبيعياً من الش�عب الفلسطيني. 
وه�م يعتربون أنفس�هم فلس�طينيني انتم�اءً وطنياً 
هوياتي�اً يف الوق�ت الذي ينتم�ون في�ه إىل اليهودية 
كديانة. وعنّي الرئيس عرفات الحاخام موشيه هرش 
وهو حاخام لجماعة ناتوري كارتا، وزيراً للش�ؤون 
اليهودية يف حكومة فلس�طينية ش�كلها بعد أوسلو، 
كما عنّي الكاهن س�لوم من طائفة السومريني اليهود 
يف نابل�س عض�واً يف املجلس الترشيعي الفس�طيني 

األول )الربملان(.

دف�ن امل�رشوع يف أدراج وزارة الثقافة الفلس�طينية 
بعدم�ا حصلت عى موافق�ة رئيس الوزراء األس�بق 
س�الم في�اض عى تموي�ل املرشوع كما ص�ّوت أحد 
النقاد العرب، من أصول ش�يوعية لبنانية، املعروفني 
يف لجنة التحكيم، ضد املرشوع يف مس�ابقة للحصول 
ع�ى منحة إلنت�اج الفيلم، تقدمت به�ا إىل الصندوق 

العربي للثقافة والفنون عندما كان مقّره يف عمان.
صديق�ي الراح�ل التونيس ج�ورج عدة، الش�يوعي، 
مناضل ضد االس�تعمار الفرنيس وممارس�ات القمع 
بع�د االس�تقالل يف عه�د بورقيب�ة والذي س�جن يف 
املرحلتني وهو الناشط يف املحافل الدولية ويف كتاباته 
يف جري�دة االتحاد التونيس للش�غل »الش�عب« ضد 
الحرك�ة الصهيوني�ة ون�رصة للقضية الفلس�طينية 
وه�و املنتمي، مصادف�ة بالوراثة، كم�ا أكد أكثر من 
مرة للدين اليهودي. س�ألني عن عميل وأنا يف مرحلة 
البح�ث يف فيلمي وقلت له: أعمل عى فيلم عن اليهود 
الفلس�طينيني. قاطعني وقال بحزم: ه�ذا أول خطأ 
ترتكبه يا نرصي! نحن ال نقول اليهود الفلس�طينني 
أو التونس�يني أو املرصيني. نحن نقول الفلسطينيني 

اليهود واملرصيني اليهود…
الهوية الوطنية أوالً ثم الهوية الدينية التي ال نختارها 

وإنما هي تأتي إلينا بالوراثة.
كن�ت س�أهدي هذا الفيل�م إىل جورج ع�دة صديقي 

التونيس الذي لطاملا قرع جرس الحقيقة.

“إسكندرية ليه”

قب�ل هذه األفالم، قدم يوس�ف ش�اهني ش�خصيات 
ملرصي�ني يه�ود إيجابي�ة ومن ضم�ن واق�ع مدينة 

اإلس�كندرية متع�دد األص�ول االجتماعي�ة والدينية 
والثقافي�ة يف أربعين�ات الق�رن امل�ايض يف فيلم�ه 
»إس�كندرية ليه«، حيث تلعب املمثل�ة القديرة نجالء 
فتحي دور س�ارة اليهودية التي تعش�ق مسلماً، هو 
ابراهيم الش�يوعي املرصي الذي يق�وم بدوره أحمد 
زك�ي. ولع�ب دور املثق�ف األرس�تقراطي املرصي 

اليهودي ووالد سارة املمثل يوسف وهبي.
لو تتبعنا الكتابات حول فيلم ش�اهني هذا، فلن نجد 
أي هج�وم عى املخرج أو الفيلم ول�م يُتهم بالتطبيع 
مع إرسائي�ل، مع أن الفيلم أنتج ع�ام 1979 أي بعد 
عامني عى زيارة الرئيس الس�ادات القدس وبعد عام 
من اتفاقية كامب ديفيد للس�الم بني مرص وإرسائيل 
عام 1978، أي يف مرحلة سياس�ية خطرة ربما كانت 
مقدمة كارثية لصفقة القرن التي يتحدث عنها اليوم 

النقاد املمانعون ضد مسلسل »أم هارون«.
قب�ل الدخ�ول يف مناقش�ة »أم ه�ارون« املسلس�ل 
الخليج�ي ال�ذي أث�ار كث�راً م�ن اللغ�ط والهجوم 
واالتهامات حتى قبل أن تعرض حلقته األوىل يف اليوم 
األول من رمضان، لنحاول أن نلقي نظرة عى صورة 
اليه�ود الت�ي قدمها اإلنت�اج الب�رصي العربي، منذ 
بدايات اإلنتاج السينمائي يف بدايات القرن العرشين.

يهود أبطال

امل�ايض،  الق�رن  م�ن  واألربعين�ات  الثالثين�ات  يف 
عرف�ت الس�ينما املرصي�ة ع�دداً م�ن األف�الم التي 
أنتجه�ا وأخرجها مرصيون يه�ود وغر يهود، قدموا 
ش�خصيات يهودية يف أدوار البطول�ة. كان ذلك قبل 
احت�الل فلس�طني ع�ام 1948 وقبل قي�ام الضباط 

املرصيني بثورتهم ضد العهد امللكي عام 1952.
كانت مرص وما زالت األغزر إنتاجاً يف مجال الس�ينما 
عربي�اً، وكان م�ن رواده�ا يف الثالثين�ات مرصيون 
مس�يحيون ومس�لمون ويه�ود وأش�هرهم توج�و 
مزراحي املمث�ل واملنتج واملخرج ال�ذي أخرج وأنتج 
ع�رشات األف�الم الروائي�ة. ويع�ود الفض�ل لتوجو 
مزراحي يف تقديم أول شخصية ملرصي يهودي بطالً 
ملجموع�ة من األفالم قام بها املمثل ش�الوم، واس�مه 
الحقيق�ي لي�و أنج�ل، وتحمل اس�م ش�الوم… ويف 
الس�ياق ذاته، قّدم اسماعيل ياس�ني سلسلة أفالمه. 
وكانت األفالم تدور يف إطار كوميدي حول ش�خصية 
ش�الوم املرصي اليه�ودي الصعلوك، يس�انده بطل 

مسلم اسمه عبده.
كما يع�ود الفضل لتوجو مزراحي يف اكتش�اف ليى 
م�راد التي أخرج له�ا أفالمها األوىل وه�و الذي أقنع 
أم كلث�وم بدخول تجربة التمثيل الس�ينمائي يف فيلم 
»س�المة«، عام 1945 من إخراج�ه وإنتاجه، وتدور 

أحداثه يف عهد الدولة األموية.
كان لتوج�و مزراحي أث�ر كبر يف تأس�يس صناعة 
الس�ينما املرصي�ة من�ذ الثالثين�ات وحت�ى نهاي�ة 
األربعينات، حني تأسس�ت دولة إرسائيل بعد احتالل 
فلس�طني. مزراحي وغره من املرصيني اليهود الذي 
ول�دوا وعاش�وا يف م�رص وكان�وا جزءاً من النس�يج 
االجتماع�ي املرصي ووقفوا ضد قي�ام دولة ارسائيل 
والحرك�ة الصهيوني�ة وكانوا يفخ�رون بمرصيتهم، 
ص�اروا يتعرض�ون ملضايقات واتهامات ال أس�اس 
لها، وقد هاجر مزراحي مجرباً إىل إيطاليا حيث مات 

ودفن عام 1986.

صورنا النمطية

ليس يف الس�ينما املرصي�ة والعربية فق�ط بل يف كل 
سينمات العالم وكل بحس�ب ثقافته، تأسست صور 
نمطية ثابتة صارت جزءاً من الوعي الجمعي إن كان 
تج�اه املرأة أو الوظيفة أو األدي�ان واملنتمني إليها أو 
الطبق�ات. وكان هناك دائم�اً صندوق جاهز يحتوي 
تفاصي�ل النمط املقدم من لباس أو مهن أو ألفاظ أو 
سلوك اجتماعي أو حركات أو مظهر خارجي. وكانت 
تل�ك الصور النمطي�ة عرضة للتغي�ر أو التبديل أو 
اإلضافات بحس�ب املرحلة السياسية، التي يمر فيها 
بلد اإلنتاج، وانعكاس ذلك ع�ى الصفات االجتماعية 
والنفسية والرؤية، التي تقدم فيها شخصيات الفيلم 

وما إىل ذلك.
ل�ذا ش�هدنا يف ما يخص صورة اليه�ودي يف األعمال 

اليهود يف السينام العربية وصوالً إىل »أم هارون«

رواق الفنون

نرصي حجاج - درج

يحتدم الجدل بشأن شخصية السيدة 
اليهودية »أم هارون« التي يتناولها 
مسلسل يعرض يف رمضان. هنا محاولة 
قراءة لصورة اليهود التي قدمها اإلنتاج 
البرصي العربي، منذ بدايات اإلنتاج 
السينمائي يف بدايات القرن العرشين.
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البرصية الس�ينمائية قبل انتش�ار األعم�ال الدرامية 
التلفزيوني�ة، اختالف�ات قفزت بش�كل س�اطع من 
اعتب�ار اليهودي فرداً وجماعة م�ن مكونات املجتمع 
يف األربعين�ات، مثله مث�ل بقية املواطن�ني، ال يميزه 
عن غره يف املثالب والحس�نات غر الوظيفة أو الدور 
ال�ذي يلعبه درامي�اً. فمثالً قدمت امل�رأة اليهودية يف 
األف�الم املرصية إما معلم�ة موس�يقى أو خياطة أو 
مدربة رق�ص باليه، وق�دم الرجل اليه�ودي كمنتم 
إىل الطبق�ة الوس�طى يتحدث لغ�ات أجنبية، ويقّدم 
كمرف صعلوك ظريف عاش�ق النس�اء غ�ر امللتزم 
عائلياً مثل�ه مثل أي ممثل آخر م�ن األديان األخرى. 
واس�تمرت تل�ك الص�ورة غ�ر املتميزة إىل م�ا بعد 
احت�الل إرسائي�ل أرض فلس�طني. فتبدل�ت أحوال 
اليه�ود يف الب�الد العربية عى كل املس�تويات فمنهم 
من هاجر إىل إرسائيل مرغماً أحياناً ومنهم من هاجر 
إىل أوروب�ا والقليل منهم بقي يف ب�الده األصلية مثل 
تونس وس�وريا ولبنان والع�راق. ويف مجال األعمال 
البرصي�ة لم يعد اليهودي كائن�اً طبيعياً مواطناً كما 
كان بل صار غريباً يثر الشك والريبة ومتهماً بالتآمر 
والتعام�ل م�ع ع�دو الع�رب القوم�ي. وحلت صور 
نمطي�ة جديدة، فقلما تج�د يهودياً مقدم�اً بصورة 
إيجابية يف الس�ينما املرصية أو غرها من الس�ينمات 
العربي�ة األخ�رى، عى رغ�م وج�ود مواطنني عرب 
م�ن اليهود، حافظوا عى التزامه�م الوطني الصادق 
تج�اه بلدانهم األصلية يف تون�س أو املغرب أو لبنان 
أو س�وريا… ورفض�وا االنتم�اء إىل إرسائي�ل، وهي 
دولة اس�تعمارية شكل تأسيس�ها وباالً عى حياتهم 
الطبيعي�ة يف بلدانهم وخلق حضورها رشخاً يف نظرة 
بقية املجتمع تجاههم وحطم ماضيهم ومس�تقبلهم 

كعرب.
ل�ذا لن نس�تغرب ردود الفع�ل تجاه فيل�م التونيس 
نوري بوزيد »ريح الس�د«، تحدي�داً فقد مثل نقلة يف 
الوع�ي تجاه هذه الفئة من مكونات املجتمع التونيس 
أي اليهود، وبالتايل أحدث صدمة ثقافية لدى البعض 
اآلخر، خصوصاً أنه جاء بعد ثالث سنوات من اجتياح 
إرسائيل لبنان وترحيل منظمة التحرير الفلس�طينية 

بمكاتبها إىل تونس.

الصور ما بعد 1956

كان�ت املحط�ات الرئيس�ة يف التعام�ل الس�ينمائي 
والتلفزيون�ي يف م�ا بع�د يعتمد عى مدى الش�عور 
بالثق�ة الجمعي�ة يف دول اإلنت�اج يف رصاعه�ا م�ع 
إرسائي�ل ويف التوجهات التي تضعه�ا أنظمة الرقابة 
الرس�مية عى اإلنت�اج قبل تحققه. وم�ن هنا طرأت 
تغي�رات جذري�ة عى الص�ور ما بعد ح�رب 1956 
غر تلك التي ط�رأت بعد هزيمة 1967 ثم بعد حرب 

م  أكتوب�ر 1973 وما بعدها، ولكن الواضح أنه لم تُقدَّ
طيلة هذه السنوات عى ما أذكر أي شخصية يهودية 
إيجابية، حتى ش�خصية شاريل س�محون الذي منح 
اسمه للجاسوس املرصي رأفت الهجان، والذي تحى 
بثقاف�ة عالي�ة وأفق واس�ع، وكان يتمن�ى أال يذهب 
الهج�ان إىل إرسائيل بل يرافقه يف الهجرة إىل فرنس�ا 
ظّل محش�وراً يف إط�ار املرصي اليه�ودي الذي قرر 

مغادرة بالده مرص بدالً من البقاء فيها.

“أم هارون”

اليوم نعيش نقاشاً محتدماً حيال مسلسل من الخليج 
مخرجه مرصي، وكاتباه بحرينيان وممثلوه كويتيون 
وس�عوديون وإماراتي�ون ومرصيون، يط�رح للمرة 
األوىل يف بل�دان الخليج رواية ع�ن اليهود هناك. وعى 
رغم أن املسلسل لم يوضح لنا ما هي الدولة التي تدور 
فيه�ا األحداث، إال أن الغاضبني عليه يتهمون الكويت 
مرًة والس�عودية م�رًة واإلمارات مرًة أخ�رى، ولكن 
الحكاي�ة ال تخربنا غر أنها ت�دور يف منطقة الخليج 
يف أواخر األربعينات وبداية الخمس�ينات، وكانت تلك 

املنطقة تخضع للوجود العسكري الربيطاني.
تعام�ل العرب وخصوصاً نخبهم الثقافية والسياس�ية 
عموم�اً، م�ع الخلي�ج وش�عوبه ضمن إط�ار الصورة 
النمطي�ة املتعالية واعتبار املنطق�ة خالية من أي تقدم 
ثق�ايف أو أي صبغ�ة حداثوي�ة وأن الخليجيني ليس�وا 
س�وى بدو متخلفني ال عالقة له�م بالحضارة، وأن كل 
م�ا يملكونه هو النفط ال�ذي يدر عليه�م األموال التي 
تجعل حياتهم رغيدة ومرفة، إىل حد التهتك وأن ليست 
له�م عالقة بهم�وم بقية الش�عوب العربي�ة والقضية 
الفلس�طينية تحديداً. ويفخر كثرون من العرب بأنهم 
س�اهموا يف بن�اء دول الخليج بخرباته�م وكفاءاتهم يف 
بداي�ات الخمس�ينات وأنهم وصل�وا إىل صحراء قاحلة 
ال عل�م فيها أو تقدم وأن هؤالء كانوا يس�كنون الخيم، 
ويركب�ون الجمال إىل أن جاءت طفرة النفط التي لوثت 
عقولهم ونفسياتهم، فاستكربوا عى من قدم لهم الخربة 
واملساعدة والعلم وما إىل ذلك من مركبات مختلطة تنم 

عن عقد دونية وفوقية لدى الجميع.
وكان دائماً يس�هل مهاجمة ونق�د دول الخليج لثراء 
أهله�ا وقلما وجدن�ا بني الع�رب من إمتل�ك معرفة 
وافية عن الواقع اإلجتماعي والثقايف والسيايس لدول 
الخليج. ولذا ما أن يلوح يف األفق خطأ ما يرتكبه أفراد 
أو دولة خليجية بحق ش�عب أو قضي�ة عربية حتى 
تكثر السكاكني لتعمل عملها يف جسد املنطقة برمتها 
ولتوضع يف إطار التعامل مع ارسائيل والتطبيع معها 

وإقامة العالقات السياسية.
من س�وء حظ مسلس�ل »أم هارون« أن سبقه بأيام 
ما رصح�ت ب�ه املمثلة الكويتي�ة حي�اة الفهد حول 

األجانب يف بلدها ورضورة التخلص منهم بسبب وباء 
»كورونا«، مع أنها ليس�ت يف موقع القرار الس�يايس 
للقي�ام بذلك كما هو األمر يف لبنان مثالً، الذي قررت 
في�ه الس�لطة اللبنانية رف�ض عودة الفلس�طينيني 
اللبناني�ني من اإلمارات إىل لبنان، البلد الذي يحملون 
وثيق�ة س�فر من جه�از أمنه الع�ام، ول�م نجد تلك 

األصوات إلدانة الحكومة اللبنانية.
لق�د ربط الغاضب�ون ترصيحات حي�اة الفهد حول 
»كورونا« باملسلس�ل الذي لم يكن عرض بعد ملجرد 
أنه يتحدث عن الخليجي�ني اليهود. صّعد الغاضبون 
حملتهم ضد حياة الفهد وفريق املسلس�ل واتهموهم 
بالتطبيع، وصار ترصي�ح الفهد حول إجراءات ضد 
»كورون�ا« ضم�ن مخط�ط إرسائي�يل جهنم�ي ضد 

القضية الفلسطينية.
يف الحلق�ات التي بث�ت حتى اآلن، وأرج�و أن يكون 
الغاضب�ون قد ش�اهدوها كلها لكي يك�ون حكمهم 
عى املسلس�ل نابع�اً من رؤية موضوعي�ة وليس من 
تعقي�دات سياس�ية وعنرصي�ة وجهل وع�دم إدراك 
الواق�ع وتصورات مس�بقة عن الخلي�ج وعن العرب 
اليهود الذين رفضوا إرسائيل، ووقفوا إىل جانب الحق 
الفلس�طيني كمواطنني ع�رب، لم أجد م�ا يربر هذا 
اللغط والهراء عن التطبيع الذي أشعلت ناره املوقدة« 
قناة امليادي�ن« املعروفة بتمويله�ا وانحيازها إليران 

واملمانعني املتحجرين يف رؤيتهم القومية التالفة.
يف الحلقة األوىل، يمكن أن نقول أن املسلس�ل ارتكب 
خطأً يف الخرب الذي نس�معه م�ن الراديو حول إعالن 
دولة إرسائي�ل من تل أبيب ع�ى األرض اإلرسائيلية، 
وهو خطأ ليس سياس�ياً فقط بل هو معريف وركاكة 
يف البح�ث والكتابة الذي قد يح�دث يف أهم األفالم يف 
العال�م. وإىل جانب ه�ذا الخطأ هناك خط�أ آخر لم 
يلف�ت انتباه الغاضبني وهو قول أحد الش�خصيات، 
إمام املس�جد، إن اليهود احتلوا بيت املقدس إش�ارة 
هنا اىل املس�جد األقى الذي ل�م يحتل عام 1948 بل 

احتل عام 1967.
ع�دا عن هذه الهنات التي تنم عن جهل س�يايس من 
كاتب�ي العمل وهذا يحدث، ف�إن »أم هارون«، طرح 
ع�ى رغ�م س�ذاجة الكتاب�ة واإلخ�راج مواضيع لم 
يطرحه�ا أي عمل ب�رصي عربي عى م�ا أذكر، فلم 
نش�اهد من قب�ل كم�ا يف »أم ه�ارون«، أن تظاهرة 
تندد بإعالن دولة إرسائيل يقودها إمام مسجد وقس 
كنيس�ة وحاخام يهودي معاً ضد احتالل فلس�طني. 
كم�ا لم يط�رح يف أي دراما أو فيل�م روائي عربي أن 
الصهاينة اليهود هم الذين فجروا بيوت ومؤسس�ات 
اليهود يف البلدان العربية لتحريضهم عى الهجرة إىل 
فلس�طني دعماً لدولة ارسائيل الناش�ئة، كما شاهدنا 
حني ق�ام عيزرا وزوجته رفقة، ابن�ة الحاخام األكرب 

مع آخرين بتفجر بيت اس�حاق اليه�ودي املناهض 
مل�رشوع دول�ة إرسائيل وكي�ف أكد الحاخ�ام األكرب 
غاضباً ع�ى صهره عي�زرا، أنه ولد هن�ا وعاش هنا 
وه�ذا البلد الوحي�د الذي يري�د العي�ش واملوت فيه 
رفضاً لدع�وة عيزرا للذه�اب إىل إرسائي�ل. ثم رأينا 
كيف جاء رجل إنكليزي صهيوني ليس�اعد عيزرا يف 
أي يشء يريده وكيف قام عيزرا برسقة مدخرات عمه 
الحاخام األكرب من املال والذهب إلرسالها إىل إرسائيل 

دعماً للدولة.
أم هارون سيدة خليجية يهودية أصالً لكنها أسلمت 
وتزوجت من مسلم وعاشت يف بلدها وساعدت الناس 
كطبيبة وأحبها الناس جميعاً وهي حافظة أرسارهم 
والقابل�ة القانونية الوحيدة والجاه�زة يف كل لحظة 
لتح�ل مش�كالتهم. واملسلس�ل مزدح�م بالقصص 
العاطفي�ة الت�ي تربط ابنة الحاخام بش�اب مس�لم 
ومحاولتهما الهروب للزواج بعد رفض األب تزويجها 
وح�ني يهربان تقب�ض عليهما الرشط�ة الربيطانية، 
وترجعه�ا إىل أهله�ا ويت�م توقيف حبيبه�ا محمد، 
وقص�ة املرأة املس�يحية الت�ي تحب مس�لماً ولكنها 
تتزوج عمه بناء عى موافقة القس أمالً بإدخال عائلة 

الزوج اىل الدين املسيحي …
أي�ن التطبيع يف كل هذا؟ ه�ل من الغريب أو الخطر 
عى األمة أن تكون امرأة يهودية طيبة وقارئة للقرآن 
ومحبة ألهل قريتها أو مدينتها أو بلدها وهي ال تذكر 
إرسائيل وتع�ارض االتجاهات ب�ني اليهود الداعمني 

احتالل فلسطني؟
ه�ذا طبعا ل�ن يجعلني أغفل أن القن�اة التي انتجت 
العمل فعلت ذلك مستظلة عى ما يبدو بقرار سيايس 
خليج�ي باالنفتاح عى ارسائيل م�ن دون أن يرافق 
ذل�ك مع ضغ�وط موازية لتوفر حل ع�ادل للقضية 
الفلس�طينية ويف حني ال تزال جماع�ات وطوائف يف 
منطقة الخليج نفس�ها خاضع�ة للتمييز ومنتقصة 
املواطنة. لكن هذه الحقيقة لن تسقط حاجتنا ملقاربة 
مس�ألة الع�رب اليهود كما مس�ألة باق�ي الطوائف 
والجماع�ات يف ثقافتنا عى نح�و يختلف جذرياً عما 

اعتمدناه خالل العقود املاضية.
لق�د ذكرتن�ي أم ه�ارون بالحاجة أم العبد »س�ارة 
كوه�ني« الت�ي أحب�ت ش�اباً فلس�طينياً يف يافا عام 
1947 وتزوجته رغماً ع�ن أهلها وحني حدثت النكبة 
ُهّج�رت مع�ه اىل لبن�ان الجئة وعاش�ت يف مخيم تل 
الزع�ر ومات�ت من�ذ س�نوات يف منطق�ة قصقص، 
وكذلك الحاجة أم محمد الفلس�طينية اليهودية التي 
عاشت طوال حياتها يف لبنان مع زوجها الفلسطيني 
املس�لم أيضاً، عى رغم وج�ود أقارب لها يف إرسائيل، 
وهات�ان الس�يدتان كانتا من ش�خصيات فيلمي عن 

الفلسطينيني اليهود.

رواق الفنون
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رواق الفنون

القاهرة - عمرو رضا

كش�ف موقع توير، رس�ميا عن قائمة أبرز املسلسالت 
والربامج والش�خصيات الفنية التي ح�ازت عى اهتمام 
رواد املوقع، وفقا للرند املحى يف مرص والدول العربية، 
خالل األس�بوعني األول والثاني م�ن رمضان، واملفاجأة 
أن مسلس�ل »االختي�ار« تراجع ليرك املقدمة ملسلس�ل 
»الربن�س« كما احتل رامز جالل املرتب�ة الثانية بقائمة 
الربام�ج بعد برنام�ج قلبي اطمأن الذي يقدمه الش�اب 
اإلماراتي غيث، واحتل آرس ياس�ني صدارة الشخصيات 

الفنية بعد تألقه يف مسلسل »ب 100 وش«.

مسلسل الربنس

مسلسل الربنس تصدر قائمة املسلسالت والربامج األكثر 
ذكًرا يف تغريدات مس�تخدمي موقع توير، رغم تراجعه 

يف األيام األوىل من شهر رمضان.
وتتن�اول أح�داث مسلس�ل »الربن�س« ش�اب يدع�ى 
»رضوان الربنس« يجس�د ش�خصيته محم�د رمضان، 
يعمل س�مكري يف ورش�ة والده لكنه يتحّمل مسؤولية 
أرسته وأشقائه الستة بعد وفاته، ويدخل يف خالفات مع 

أشقائه بسبب املراث.
ويُشارك محمد رمضان بطولة مسلسل الربنس كاًل من 
الفن�ان أحمد زاهر، روجينا، ن�ور، إدوارد وغرهم وهو 

تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل مخرج 7

حّل املسلسل السعودي مخرج 7 يف املركز الثاني بقائمة 
توي�ر، وهو م�ن بطولة كاًل من نارص القصبي، راش�د 
الش�مراني، حبيب الحبيب، أس�يل عم�ران، إلهام عيل، 
ريم�اس منص�ور وغرهم وه�و تأليف خل�ف الحربي 

وإخراج أوس الرشقي.

برنامج قلبي اطأمن

برنامج قلبي اطمأن الذي يقدمه الش�اب اإلماراتي غيث 
احت�ل املركز الثالث ضمن األكث�ر رواًجا عى توير، بعد 

مساهمته اإلنسانية يف حل أزمات الفقراء واملساكني.

رامز مجنون رسمي

يف املرك�ز الرابع، يأتي برنامج »رامز مجنون رس�مي« 
ال�ذي يتص�در الرن�د املحى يف م�رص، ولكنه يتقاس�م 

املش�اهدة م�ع نجوم الحلق�ات وخاصة أب�رز ضحاياه 
ياسمني صربي وغادة عادل وحمو بيكا وحسن شاكوش 

وريهام عبد الغفور.

أم هارون

املسلس�ل الكويت�ي أم ه�ارون جاء يف املرك�ز الخامس 
بعدم�ا اثار الكث�ر من الج�دل حول قضي�ة التطبيع، 
ويُشارك يف بطولة املسلسل حياة الفهد، أحمد الجسمي، 
س�عاد عيل، محمد جابر، عبد املحسن النمر وهو تأليف 

محمد شمس وإخراج محمد جمال العدل.

خيانة عهد

وح�ّل مسلس�ل »خيان�ة عه�د« للفنان�ة ي�رسا املرك�ز 
الس�ادس، بعدما تصاعدت أحداث�ه املثرة ووصلت حد 
قتل ابن يرسا عى يد ش�قيقتها حال ش�يحا، واكتش�اف 

يرسا الحقيقة وتعهدها بالثأر من اشقائها.
ويُشارك يف بطولة مسلسل خيانة عهد كاًل من يرسا وحال 
ش�يحا، عبر صربي، بيومي فؤاد، خالد رسحان،جومانا 
مراد وغرهم وهو تأليف أحمد عادل سلطان وسيناريو 

وحوار أمني جمال وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل االختيار

مسلس�ل االختيار للفنان أمر ك�رارة تراجع إىل املركز 
الس�ابع، رغم صدارت�ه يف األيام األوىل بفضل الحش�د 

الكبر من ضيوف الرشف.
ويُشارك يف بطولة املسلسل أمر كرارة، أحمد العويض، 
دين�ا فؤاد، س�ارة ع�ادل، أحمد ف�ؤاد س�ليم، محمود 
حافظ وغرهم بخالف ضيوف الرشف مثل أرس ياسني 
ومحمد ع�ادل إمام وهو تأليف باه�ر دويدار وإخراج 

بير ميمي.

آرس ياسني

قائمة الش�خصيات الفنية األكثر حضورا عرب تغريدات 
رواد توي�ر تصدره�ا النجم آرس ياس�ني بع�د تألقه يف 
مسلسل « ب 100 وش« وجاءت يف املركز الثاني النجمة 
اللبنانية س�رين عبد الن�ور وحلت ثالث�ا نادين نجيم، 
ورابعا هيا عبد السالم، ويف املركز الخامس صبا مبارك، 
وتلتها الفنانة مي كساب، مي عمر يف املركز السابع ويف 
املرتب�ة الثامنة أحم�د فهمي، وحنان مط�اوع يف املركز 
التاس�ع وأخرا املركز العارش احتلته ي�رسا، بعد تألقها 
يف مشهد جنازة ابنها ضمن أحداث مسلسل خيانة عهد.

أكرث مسلسالت وبرامج رمضان 2020 تداوالً يف تويرت 

يف مرص والعامل العريب

قب�ل عامني أوقف�ت قن�وات mbc، عرض 
األعمال الركية، ألس�باب سياسية، تتعلق 
ذاك  وم�ذ  الركي-الس�عودي.  بال�رصاع 
الوق�ت، تش�تغل القن�وات الركي�ة، ومن 
خلفه�ا منابر عربية حليف�ة، لتبيان حجم 
الخس�ائر املادية واملعنوية التي منيت بها 
القنوات الس�عودية جراء قرارها املذكور. 
»قيام�ة  مسلس�ل  اس�م  تص�در  هك�ذا، 
أرطغرل«، التاريخ�ي الذي انتهت حلقاته 
العام املايض املش�هد الي�وم. تدور احداث 
املسلس�ل يف القرن الثال�ث عرش، ويحكي 
قص�ة أرطغ�رل بن س�ليمان ش�اه، والد 
عثم�ان األول مؤس�س الدول�ة العثمانية. 
بعدما وصلت أرقامه اىل ماليني املشاهدات 
يف العال�م والبل�دان العربي�ة، وترج�م اىل 
أكثر من 25 لغة، منها اإلنكليزية والعربية 

واألوردو، يحظ�ى املسلس�ل ه�ذه األي�ام 
وتزامن�اً م�ع الحجر الصح�ي، بمزيد من 
املشاهدات عى املنصات الرقمية، إذ سجل 
يف األش�هر الثالث�ة املاضي�ة، 21 ملي�ون 
مش�اهد عى املنص�ات اإللكرونية. هكذا، 
ظه�رت األرق�ام املليونية لعم�ل تاريخي 
يمّجد الس�لطنة العثمانية، ويكّرس وجهاً 
آخ�ر لها، ويف الوقت عينه، تس�تخدم هذه 
األرق�ام للق�ول ب�أن الدرام�ا الركي�ة لم 
تتأثر بق�رار القناة الس�عودية، بل زادت 
ش�عبيتها. وبحس�ب التقدي�رات، تتوق�ع 
تركي�ا زيادة اإلنفاق عى ه�ذا القطاع بما 
يصل اىل مليار دوالر، بحلول العام 2023، 
فيما يص�در اإلنتاج الدرامي اىل 140 دولة 
حول العالم، وتبلغ إيراداته الس�نوية 350 

مليون دوالر.

تركيا تحارب

بـ »قيامة أرطغرل«
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ىف البداي�ة.. كلمين�ا ع�ن مش�اركتك ىف درام�ا 
رمضان ب� 3 أعمال؟

س�عيدة جدا بمش�اركتى ىف هذه األعمال الناجحة، 
وب�ردود األفع�ال اإليجابي�ة التى وصلتن�ى، وكنت 
محظوظة للغاية ىف اختيار األدوار التى أقدمها وهى 

شخصيات مختلفة تماما عن بعضها.

وكيف حرضتي لش�خصية »صايف« ىف مسلسل 
فرصة ثانية؟

س�عيدة بالعمل ه�و رومان�ىس اجتماع�ى يناقش 
العالقات اإلنسانية والعاطفية والتحول الذى يحدث 
أحيان�ا بس�بب الظروف، ص�اىف ش�خصية مغرية 
ل�م أقابلها ىف حيات�ي لكن قابلت ش�خصيات فيها 

تفصيل�ة منها لكن مش كل التفاصي�ل، وكان لدي 
فض�ول أول ما قرأت الس�يناريو أع�رف كل حاجة 
عنها، واس�تغربت ج�دا إنهم ش�افوني ىف الدور ده 

كان بعيد عني تماما.

حدثين�ا ع�ن ش�خصية »راوي�ة« ىف مسلس�ل 
ليالينا؟

راوي�ة فتاة تعمل ممرضة من ش�ربا جدعة بنت بلد 
ب�� 100 رج�ل، وأحببت كثرا تفاصيل الش�خصية 
منذ قرأتها عى الورق، ووقعت ىف غرامها، وهو عمل 
مختل�ف يدور ىف حقب�ة الثمانيني�ات وتحديدا منذ 
توقيت خطاب الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك 

بعد حادث املنصة.

وم�اذا ع�ن مش�اركتك ىف مسلس�ل »مل�ا كنا 
صغريين«؟

أنا ضيفة رشف ىف 3 مشاهد فقط، أقدم شخصية 
ن�ور زوج�ة س�ليم منص�ور، الش�خصية الت�ى 
يجس�دها الفنان محمود حميدة، وتكون الس�بب 
ىف تحول ش�خصيته، ورشف كب�ر الوقوف أمام 
القام�ة الكب�رة محمود حميدة وس�عيدة بنجاح 

العمل.

وكي�ف كان�ت أج�واء التصوير ىف ظ�ل أزمة 
كورونا؟

التصوي�ر كان كأنن�ا داخل�ون ثكنة عس�كرية، 
الرشك�ة املنتجة واملمثلون والعم�ال أخذنا جميع 

اإلج�راءات الوقائي�ة وراعينا املس�افات وحاولنا 
إنجاز التصوير ىف وقت قصر حتى نس�تطيع أن 

نقدم محتوى جيدا يسعد الناس بأقل األرضار.

وماذا عن تجربتك ىف حكاية »س�نني وعدت« 
بمسلسل »إال أنا«؟

فكرة العمل أعجبتنى كثرا، وهى حكايات قصرة 
مكثفة، وبالرغم من أن دورى بسيط وليس مغريا 
لكن لم أستطع رفضه إطالقا ألنه ترشيح األستاذ 
أحمد ش�فيق وفكرة األس�تاذ يوس�ف الفخرانى، 
وأحيانا أقبل أدوارا عى س�بيل املجاملة والعش�م 
سواء من مستوى حجم الدور أو األجر خاصة أن 

فريق العمل أصدقائى ولديهم مكانة طيبة لدي.

وه�ل توقعت�ى أن تصب�ح »س�وريا« يف األخ 
الكبري حديث السوشيال ميديا؟

ىف الحقيق�ة لم أتوقع كل هذا النجاح للش�خصية 
خاصة إنها كانت ضيف رشف ىف املسلسل، وكنت 
مشغولة ىف التصوير ىف أكثر من عمل، لكن عندما 
طل�ب منى املخ�رج إس�ماعيل فاروق لل�دور لم 
أس�تطع أن أتأخر عنه ألنه األخ الكبر ىف حياتي، 
وس�عيدة بالعمل م�ع كل فريق املسلس�ل محمد 

رجب وهبة مجدي ومحمد عز.

وما س�بب تحمس�ك للمش�اركة ىف مسلسل 
»حشمت ىف البيت األبيض«؟

الديجت�ال أصب�ح لغة الع�رص ىف العال�م كله، 
واجتمعن�ا منذ البداية عى دع�م الفكرة ألنه من 
أوائ�ل األعم�ال الت�ى نفذت خصيص�ا للعرض 
عى منصة إلكرونية، واالس�كريبت دمه خفيف 
ووجود بيومي فؤاد وكل فريق العمل كان س�ببا 
ىف النجاح الذى حققه مع الجمهور، وفكرة عدم 
عرضه عى قناة تلفزيونية كان مفاجأة كبرة يل.

وما سبب غيابك عن السينما؟
غيابي عن الس�ينما ليس مقص�ودا عى اإلطالق، 

وبالفعل أنتظر دورا مناسبا لتقديمه.

هبة عبدالغني محظوظة ىف دراما رمضان

أتمت الفنانة هبة عبدالغني حالة من 
النشاط الفنى؛ بمشاركتهم بطولة عدة 
مسلسالت درامية يف رمضان الحايل، 
هى »فرصة ثانية«، وليالينا 80، كما 
تحل كضيفة رشف ىف مسلسل »ملا كنا 
صغريين«، باإلضافة ملشاركتها قبل 
املوسم الرمضانى ىف مسلسىل »إال أنت«، 
و»األخ الكبري«.
هبة لفتت يف حوار نرشته صحيفة 
»الرشوق« القاهرة عن كواليس 
التحضريات للشخصيات التى قدمتها، 
وملاذا تحمست لخوض تجربة الديجيتال 
من خالل مسلسل »حشمت ىف البيت 
األبيض«، وسبب غيابها عن السينما.

وصل مسلس�ل »بردانة أنا« )كتابة 
كلودي�ا مارش�يليان وإخ�راج نديم 
مهنا( إىل نهايته. العمل الذي ش�هد 
مطب�ات ع�دة تنوعت ب�ني العرض 
والتجمي�د ع�ى إث�ر التظاه�رات يف 
الخريف امل�ايض، يودّع املش�اهدين 
الس�بت املقبل أي قبل س�اعات من 
عي�د الفط�ر ويُكش�ف ع�ن الحلقة 
االخ�رة منه. املسلس�ل الذي يتناول 
وبع�ض  االرسي  العن�ف  قضاي�ا 
كوالي�س الحي�اة االجتماعية، يحقق 

نسبة مشاهدة جيدة. ويلعب بطولة 
»بردانة أنا« بديع أبو ش�قرا وكارين 
رزق اهلل وروال حمادة وغرهم، لكنه 
لم يغص يف عمق القضايا االجتماعية 
ب�ل عالجه�ا بش�كل س�طحي. وقد 
ع�رف املسلس�ل مطب�ات ع�دة، إذ 
توقف عرضه مراراً ثم اس�تؤنف يف 
شهر الصوم. يتألف املرشوع من 60 
حلقة تم تقس�يمها إىل جزءين: االول 
عرض يف الخريف والثاني يف ش�هر 

الصوم.

»بردانة أنا«

ينتهي السبت

رواق الفنون
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.. يف قرية الصفصافة.. الحلم االنساين الكريم  

ينعش حياة »من لهم«
كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

تصوير: محمد القرالة

.. من�ذ لي�ل األربعاء، تحرك�ت القلوب البيض�اء ملبادرة 
»مس�ار الخر«، لتس�تقر عند خرة من الن�اس الكبار، 
بس�طاء بالفطرة واملحبة، من االهل يف قرية الصفصافة 

بمحافظة عجلون..
بع�د ما كانت املبادرة التي يس�ر أعمالها ويدعم آفاقها، 
متطوع�ا، اخآ، مبادرا الزميل الصحف�ي، الفنان املصور 
محمد القرال�ة، تنترص لصموده وافكار ثلة من أصحاب 
الخ�ر واألم�ل واملحب�ة، يمس�ح بيدي�ة دم�وع الفائقة 
والحاج�ة، يخفف امل�رض، يالعب األطف�ال ويحنو عى 
كبار الس�ن واملعوزي�ن، ونتيجة لدعوة املب�ادرة، قامت 
مس�ار الخر للتنمية املس�تدامة بأط�الق حملة من لها.. 
ونرشت تفاصيلها مل�ن يرغب بتزكية حياتة والعمالة، يف 

صحيفة $،

.. ع�ى أرض القري�ة تحقق�ت معج�زة، تع�اون ع�ى 
تحقيقه�ا أن�اس، رسهم فاعل خر، لتك�ون »من لهم«.. 
زاوية اجتماعية اس�بوعية تطرح قصص عائالت معوزة 
تمر بظروف معيش�ية صعبة.. نس�لط الضوء عى واقع 
حياته�م واحتياجاته�م؛ به�دف تحس�ني ه�ذا الواق�ع 

ومساعدتهم والسعي لتوفر احتياجاتهم..
لع�ل، الصفصاف�ة، وتحدي�دا قضية عائلة أب�و محمود 
يف اواخ�ر الثمانينات م�ن العمر وزوجت�ه التي تصغره 
بقليل، ويعيشان وحدهما يف غرفة متهالكة تفتقر ألدنى 

مقومات الحياة االساسية..
عائل�ة ابو محم�ود التي تعيش يف اح�دى قرى محافظة 
عجل�ون، تتق�اىض مبل�غ ٦٠ دينارا كراتب ش�هري من 
وزارة التنمية االجتماعية، يكاد ال يكفي أليام قليلة فقط 
وال يس�د ش�يئا من احتياجات هذين الزوجني الطاعنني 

يف السن.
ويعاني الثمانيني ابو محمود عدة امراض واعراض لكرب 
الس�ن فهو غر قادر عى الحركة وليس لديه ما يساعده 

ع�ى التحرك، وتواج�ه زوجته صعوبة كب�رة يف رعايته 
ونقله من مكان اىل مكان داخل املنزل.

هذه العائلة امليس�ورة تحت�اج اىل كريس متحرك يخفف 
عن�اء املس�نة ام محمود بنق�ل زوجها للجل�وس خارج 
املنزل، وهم كذلك بحاجة اىل رسير وفرشة طبية وبعض 
الحاجيات االساسية، باالضافة اىل صيانة املنزل املتهالك.

هب اه�ل الخر يف بل�د الخ�ر لتقديم املس�اعدة لعائلة 
»ابو محمد«،، وقامت مس�ار الخر بدعم اهل الخر عى 
ترميم منزل »ابو محمد« ومنزل احفاده وتأثيثه باالثاث 
واالدوات الكهربائية.. وعمل كل ما يسهل عليهم املعيشة 
وايص�ال املاء وتمديد الكهرب�اء، وتطوير مرشوع مخبز 
مس�ار الخر ال�ذي اقامته منذ ع�ام يف قرية الصفصافة 
وتزوي�ده بمادة الطح�ني وتخصيص جزء م�ن انتاجه 
لي�وزع باملجان ع�ى عدد من االه�ل يف القرية… وكذلك 
تجهي�ز مل�رشوع تربية الدج�اج وانتاج البي�ض البلدي 
لصالح س�يدتني من القري�ة.. وكذلك عمل�ت عى حملة 

كسوة العيد لجميع اطفال القرية.

.. تصل »مس�ار الخر« بوعي ومنهجية تقوم عى تطوع 
وت�ربع، وتغطية حال بعض الفئآت املحتاجة او الفقرة، 
عدا عن تأهيل الحاالت لتصبح ذات اعمال تواكب الواقع 
وتتفوق عليه بالعمل اإلنساني الذي يرتقي بحلول تدعم 
وتس�اعد، الح�االت الفق�رة او املع�وزة، أو التي تعاني 
ح�االت مرضية او خاص�ة، بحيث تك�ون يف حال يدعم 

صربها وصمودها.
تواك�ب مبادرة »مس�ار الخ�ر« أعى مس�تويات حماية 
جمي�ع الفئ�آت وجعله�ا اق�وى بما يج�ود ب�ه الناس، 
ويرسف�وا عى إنج�ازه وتقديمه للمحتاج�ني، وما حدث 
يف الصفص�اف، جع�ل القل�وب الرحيم تتب�اري، ليصل 
العطاء، عى اسهاد األرض، لتود البسمة والفرح وتتوحد 
الحاجات، كما يريدها سمو ويل العهد األمر الحسني بن 

عبداهلل الثاني.
.. يف وس�ط قرية الصفصافة، وقيظ الصيف حار وذباح، 
كان�ت العيون، تمنع الدم�ع بصعوبة، فمب�ادرة بحجم 

الحب الخفي، غرت حياة كبار السن، وعززت محبتهم.

كاريكاتري نبيل الحسنات
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