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»االأوقاف«: ال قرار بفتح امل�ساجد
عمان - الراأي

والمقد�سات  وال�سوؤون  الأوق���اف  وزارة  با�سم  الإع��ام��ي  الناطق  ق��ال 
فتح  بخ�سو�ص  ق��رار  اأي  ي�سدر  لم  اإن��ه  الحياري  ح�سام  الإ�سامية 

الم�ساجد، وما زال العمل قائما بالقرارات ال�سابقة المتعلقة بذلك.
جاء ذلك ، ردا على ما يتم تداوله على و�سائل التوا�سل الجتماعي اأن 

هناك قرارا بخ�سو�ص فتح الم�ساجد.

عودة العمل بتعليمات ال�سيكات املعادة
عمان - الراأي
قرر البنك المركزي العودة اإلى العمل بتعليمات ال�سيكات المرتجعة ح�سب 

المعتاد اعتباراً من يوم ام�ص، لتكون »فترة ت�سوية ال�سيكات 15 يوم عمل«.
الحظر  فترة  بداية  »ق��ام ومنذ  اأن��ه  ال��ى  بيان  المركزي، في  البنك  واأ���س��ار 
اإدراج  ع��دم  ق��رر  حيث  للمواطنين،  الممكنة  الت�سهيات  جميع  بتقديم 
العماء  قائمة  �سمن  مالية  لأ�سباب  �سيكات  لهم  ترف�ص  ممن  العماء 
العمولت  تحميلهم  وع��دم  الحظر،  فترة  خ��ال  ال��دف��ع،  ع��ن  المتخلفين 
كافية  العماء مهلة  الفئة من  ال�سيكات، ومنح هذه  اإع��ادة  المترتبة على 

لت�سوية ال�سيكات المعادة لأ�سباب مالية«.
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متديد فرتة مغادرة العمالة الوافدة
عمان - �سميره الد�سوقي
اأتاحت  ال���وزارة  قال وزي��ر العمل ن�سال البطاينة، ان 
المجال للمرة الثانية اأمام العمالة الوافدة و اأُ�سرهم 
عبر  للت�سجيل  ال��زوج/ال��زوج��ة(،  البناء،  )الوالدين، 
العربية  باللغتين   http://Hemayeh.jo من�سة 
والنجليزية لمدة �سهر، وذلك لل�سماح لهم بمغادرة 
اإل��ى دول��ه��م نظرا لمحدودية فر�ص  ال��ب��اد وال��ع��ودة 
العمل ب�سبب اأزمة كورونا والحاجة اإلى التركيز فقط 
على الحتفاظ بالعمالة الردنية دون غيرها لم�ساعدة 

ا�سحاب العمل على تخفي�ص كلفهم.

»االأمانة«: ال م�سا�س برواتب املوظفني
عمان - الراأي

ب��روات��ب  اأن���ه ل م�سا�ص  الكبرى  اأم��ان��ة ع��م��ان  اأك���دت 
اأن ه��ن��اك م��راج��ع��ة لكافة  م��وظ��ف��ي��ه��ا، م�����س��ي��رة ال���ى 
الم���ت���ي���ازات ال��م��م��ن��وح��ة ل��ل��م��وظ��ف��ي��ن ب��ي��ن ال��ح��ي��ن 
والخ����ر. وا���س��اف��ت ف��ي ب��ي��ان ام�����ص، ان��ه��ا تعمل على 
والتي�سير  المدينة  نظافة  اإدام���ة  ف��ي  ال�ساعة  م��دار 
على المواطنين في مختلف الأعمال التي تقوم بها 
�سواء في المحافظة على ال�سامة وال�سحة العامة 

واإدامة عمل الأ�سواق والمن�ساآت التجارية.

»ال�سريبة« تعلن القائمة الذهبية
عمان - الراأي
اأعلنت دائرة �سريبة الدخل والمبيعات عن طرح برنامج القائمة 
ال�سركات  م��ن  المكلفين  بين  الثقة  لتعزيز  ل��ل��دائ��رة،  الذهبية 
بين  الحقيقية  ال�سراكة  م��ب��ادئ  وتر�سيخ  وال���دائ���رة،  والمن�ساآت 
ال�سريبية  الت�سريعات  تطبيق  ف��ي  وال��خ��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعين 

لتح�سيل الخزينة لحقوقها من ال�سرائب دون تاأخير.
وقالت الدائرة في بيان اأ�سدرته ام�ص اإن القائمة تت�سمن الأ�سماء 
الذين  المعنويين  الأ�سخا�ص  من  للمكلفين  ال�سريبية  والأرق��ام 
الدائرة  قبل  من  المحددة  والمتطلبات  ال�سروط  عليهم  تنطبق 

لان�سمام اإلى هذه القائمة.

البور�سة ترتفع مع اأول يوم تداول
عمان - في�سل التميمي

جل�سة  تعامات  نهاية  ف��ي  عمان  لبور�سة  ال��ع��ام  الموؤ�سر  ارت��ف��ع 
التداول  حجم  ت�سجيل  و�سط  نقطة،   1589 م�ستوى  الى  الثاثاء 

نحو 1.3 مليون دينار.
ودفع الموؤ�سر لارتفاع، �سعود �سعر اإغاق ا�سهم: الفو�سفات 2.50 
بالمئة، الأردني الكويتي 2.50 بالمئة، البنك العربي 2.37 بالمئة، 
بنك الأردن 2.28 بالمئة، م�سفاة الأردن-جوبترول 2.19 بالمئة، 
 2.12 العربية  البوتا�ص  بالمئة،   2.18 الأردن���ي  الإ�سامي  وبنك 

بالمئة والبنك الأهلي 1.31 بالمئة.

اأي قرار لن يبقى دون رد

باريس تحذر من ضم أراض فلسطينية
   اأوروبا تفكر باإجراءات ملنع اإ�سرائيل من تنفيذ خمططاتها

عوا�سم - وكاالت

كّررت فرن�سا ام�ص دعوتها الحكومة 
العدول عن خطط  اإلى  الإ�سرائيلية 
���س��م اأرا�������ص م���ن ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 
المحتلة، موؤكدة اأن اأي قرار من هذا 

النوع »ل يمكن اأن يبقى بدون رد«.
وقال وزير الخارجية الفرن�سي جان 

اإيف لودريان اأمام الجمعية الوطنية 
»ن����دع����و ال���ح���ك���وم���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
اأح�����ادي،  اأي ت��دب��ي��ر  ل��ام��ت��ن��اع ع���ن 
اأن  م�سيفا  اأرا��������ص«،  ���س��م  ب��خ��ا���س��ة 
ال��ن��وع ل يمكن  ه���ذا  ق���رار م��ن  »اأي 
اكد  جانبه،  م��ن  رد«.  دون  يبقى  اأن 
التحاد الوروبي ت�سميمه على منع 

اإ�سرائيل من تنفيذ مخططاتها.

عن  الإيطالية  »اآك���ي«  وك��ال��ة  ونقلت 
وال�سيا�سة  ل��اأم��ن  الأع��ل��ى  الممثل 
الخارجية في التحاد جوزيب بوريل 
و�سنفعل  ال�����س��م،  ح���دث  »اإذا  ق��ول��ه: 
ك��ل م��ا بو�سعنا ك��ي ل ي��ح��دث، يجب 
علينا التفكير في الإج��راءات الازم 
اتخاذها«، داعيا اإلى عدم التكهن بما 

�سيح�سل في الم�ستقبل.

الحكومة تدر�س عودتها وفق �سوابط

ال قرار بفتح قطاعات جديدة
    7 اإ�سابات بكورونا و9 حاالت �سفاء

    90 األف م�ستخدم 
لتطبيق »اأمان«

    اإجراء 167892 فح�سًا 
منذ بدء اجلائحة

عمان - الراأي

اأعلنت وزارة ال�سحة ام�ص ت�سجيل 7 حالت اإ�سابة جديدة 
العدد  ليرتفع  المملكة،  ف��ي  الم�ستجّد  ك��ورون��ا  بفيرو�ص 

الإجمال لاإ�سابات منذ بدء الوباء اإلى 718.
ال���وزراء  رئا�سة  ع��ن  ال�����س��ادر  الإع��ام��ي  الموجز  وبح�سب 
على  ال��ج��دي��دة  ال�سبع  ال��ح��الت  ت��وزع��ت  ال�سحة  ووزارة 
اأردنيين قادمين  �ساحنات  ل�سائقي  الآت��ي: 3 حالت  النحو 
عبر حدود العمري، و3 حالت لمخالطي �سائق �ساحنة من 
منطقة القوي�سمة بعّمان، وحالة لمخالط اأحد الم�سابين 

في محافظة جر�ص. كما �سجلت اأي�ساً 9 حالت �سفاء.
واأ�سار الموجز اإلى اإجراء 2783 فح�ساً مخبرّياً لهذا ام�ص، 
بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإجمالي  لي�سبح 

الجائحة وحتى الآن 167892 فح�ساً.
كما اأ�سار اإلى اأنه لم يتّم اتخاذ اأّي قرار اليوم بفتح قطاعات 
تتّم  اإذ  بالعمل،  لها  الم�سّرح  غير  من  من�ساآت  اأو  جديدة 
حالّياً درا�سة عودة هذه القطاعات تدريجّياً اإلى العمل وفقاً 
للحالة الوبائّية، و�سوابط تتعّلق بال�سامة العاّمة؛ و�سيتّم 

الإعان عنها فور اّتخاذها.
حّث  ال��ى  وال�سركات  العمل  اأ�سحاب  ال�سّحة  وزارة  ودع��ت 
من  كجزء  )اأم���ان(  تطبيق  تحميل  على  لديهم  العاملين 
الحفاظ على  وذل��ك بهدف  العمل؛  اإل��ى  ال��ع��ودة  اإج����راءات 

محاكم تعود اإلى العمل�سامتهم.

كتب - محمد الدويري
ك����ان ع���ي���دا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا خ���ا م���ن ط��ق��و���س��ه ك���اف���ة، وال����زم 

المواطنين منازلهم.
فالحظر كان مفرو�سا والمحال جميعها مغلقة وال�سوارع 
بع�سها  لململة  ا�ستطاعت  التي  والأ���س��ر  ف��ارغ��ة،  والأزق����ة 
قبل �سريان الحظر اقتاتت على ما �سنعته في المنزل وما 

ا�ستطاعت ان تت�سوقه اآخر ايام رم�سان.
معظم المواطنين لم يت�سن لهم الت�سوق كفاية قبل الحظر 
الذي امتد 72 �ساعة �سمل اليومين الخيرين من رم�سان 
اأيام عيد الفطر، حيث فرغت رفوف محال الخ�سار  واأول 
بالكامل مع التزاحم ال�سديد لاأقدام، حتى محال اللحوم 

نفذت منتجاتها مع �سدة الطلب.
اأي�سا  ا�ستثنائيا فيما ذكر فح�سب، بل تميز  العيد  لم يكن 
بالمعايدة »عن بعد« حيث كانت و�سائل التوا�سل الجتماعي 
�سيدة العيد ون�سطت ات�سالت الجروبات المتلفزة واكتفى 

المعيدون باإيماءات اجهزة الهواتف الخليوية.

عيد ا�ستثنائي »عن بعد«

االأ�سغال املوؤقتة 
لـ »جّتار خمدرات«
عمان - غازي المرايات

التمييز  محكمة  �سادقت 
ع��ل��ى ق����رار م��ح��ك��م��ة اأم���ن 
ال���������دول���������ة ال���م���ت�������س���م���ن 
ت���ج���ري���م ���س��ت��ة اأ���س��خ��ا���ص 
ب��ت�����س��دي��ر م�����واد م��خ��درة 
وو�سعهم  الت��ج��ار  بق�سد 
ب�����الأ������س�����غ�����ال ال����م����وؤق����ت����ة 
ب��ع��ق��وب��ات و���س��ل اأق�����س��اه��ا 

15 �سنة.
غيابية  ج����اءت  ال��ع��ق��وب��ات 
الخام�ص  المتهمين  بحق 
فارين  كونهما  وال�ساد�ص 
من وجه العدالة، اإذ ق�ست 
اأم�����ن ال����دول����ة ب��و���س��ع��ه��م��ا 
بالأ�سغال الموؤقتة 15 �سنة 
بحق  وجاهية  كانت  فيما 
ولغاية  الول  المتهيمن 
الرابع، اإذ ق�ست المحكمة 
ب��و���س��ع ال��راب��ع ب��الأ���س��غ��ال 
والول  �سنة،   15 الموؤقتة 
���س��ن��ة   12 ال���ث���ال���ث  ل���غ���اي���ة 

اأ�سغال موؤقتة.

م�ستو: نبحث 
عودة الطريان 

تدريجيًا
عمان - بترا

قال رئي�ص مجل�ص مفو�سي 
ه���ي���ئ���ة ت��ن��ظ��ي��م ال���ط���ي���ران 
ال���م���دن���ي ال���ك���اب���ت���ن ه��ي��ث��م 
يبحث  الأردن  اإن  م�����س��ت��و، 
مدرو�سة  حلول  اإي��ج��اد  في 
ل����ع����ودة ق����ط����اع ال���ط���ي���ران 
يحدد  ل��م  لكنه  ت��دري��ج��ي��ا، 
م���وع���دا ل���ع���ودة ال���رح���ات 
ال��ج��وي��ة م���ج���ددا، م�����س��ي��راً 
اإلى اأن العالم ي�سير باتجاه 
لقطاع  التدريجية  ال��ع��ودة 
ال���ط���ي���ران ل��ك��ن ب��خ��ط��وات 

مدرو�سة.

فل�سطينيون بالقرب من الم�سجد االإبراهيمي في الخليل
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تمديد فترة مغادرة البالد للعمالة الوافدة 
شهرًا دون غرامات

اعتصام لموظفي سكة حديد العقبة

المحاكم تباشر أعمالها

عمان - �سميره الد�سوقي

اأتاحت  الــوزارة  ان  البطاينة،  العمل ن�سال  قال وزير 
المجال للمرة الثانية اأمام العمالة الوافدة و اأُ�سرهم 
عبر  للت�سجيل  الزوج/الزوجة(،  البناء،  )الوالدين، 
العربية  باللغتين   http://Hemayeh.jo من�سة 
والنجليزية لمدة �سهر، وذلك لل�سماح لهم بمغادرة 
فر�ص  لمحدودية  نظرا  دولهم  اإلــى  والــعــودة  البالد 
التركيز  اإلـــى  والــحــاجــة  كــورونــا  اأزمـــة  ب�سبب  العمل 
غيرها  دون  الردنية  بالعمالة  الحتفاظ  على  فقط 

لم�ساعدة ا�سحاب العمل على تخفي�ص كلفهم.
واكد وزير العمل ا�ستمرارية اإعفاء العمال الم�سجلين 
وا�ــســرهــم مــن غــرامــات القــامــة او اي مبالغ تترتب 

اخــرى،  ر�ــســوم  واي  العمل  ت�ساريح  كـر�سوم  عليهم 
تقديرا لظروفهم في ظل الأزمة الحالية.

وا�ـــســـاف الــبــطــايــنــة، ان الــعــمــالــة الـــوافـــدة الــراغــبــة 
اي�ساً  با�ستطاعتها  زال  ما  اأ�سرهم  برفقة  بالمغادرة 
ال�سمان  موؤ�س�سة  لــدى  المالية  م�ستحقاتها  �سحب 

الجتماعي.
اأمله با�ستفادة العمالة الوافدة  واعرب البطاينة عن 
هذه  من  منتهية  ت�ساريح  تحمل  التي  او  المخالفة 
المن�سة،  على  الت�سجيل  بعد  للمغادرة  الإجـــــراءات 
ــانــيــة والجــتــمــاعــيــة  وذلـــــك فـــي ظـــل الــحــالــة الإنــ�ــس
وفقا  �ستكون  ال�سفر  اإجـــــراءات  اأن  علما  الــعــالــمــيــة،، 
والحترازية  الوقائية  والإجـــراءات  المعايير  لأعلى 

ل�سمان حمايتهم من الإ�سابة بفيرو�ص كورونا.

معان - هارون ال خطاب

ام�ص  العقبة  حديد  �سكة  موظفي  من  ع�سرات  نفذ 
من  ببع�ص  للمطالبة  الموؤ�س�سة  داخــل  اعت�ساما 
عامين  منذ  فيها  العمل  اإيــقــاف  تم  التي  حقوقهم 

العقبه اإلى �سركة تطوير  اتباعهم  بعد 
وطـــالـــب عــامــلــون فـــي الــمــوؤ�ــســ�ــســة بـــ�ـــســـرورة وقــف 
الـــفـــراغ الــقــانــونــي الــــذي الــحــق بــهــم اأ�ـــســـرارا بعد 
تطبيق قرارات مجل�ص الوزراء الخا�ص بالإجراءات 
�سكة  موؤ�س�سة  تحويل  خاللها  من  تم  التي  الفعلية 
�سلطة  تمتلكها  حكومية  �سركة  اإلــى  العقبة  حديد 
مــنــطــقــة الــعــقــبــة القــتــ�ــســاديــة الــخــا�ــســة / �ــســركــة 
تــطــويــر الــعــقــبــة مــنــذ عــامــيــن تــنــديــًدا بــمــا اأ�ــســمــوه 
و�سياع  الموؤ�س�سة  في  العاملين  وتهمي�ص  »مماطلة 
حقوقهم ودعوا اإلى اإن�سافهم وتنفيذ قرارات لجنة 
نظام  بتطبيق  الــنــواب  مجل�ص  فــي  والعمال  العمل 

عليهم. والعمال  العمل 
الت�سكين  نظام  باإيقاف  تفاجاأوا  اإنهم  عاملون  وقال 
)نــظــام الــ�ــســبــع زيـــــادات ( لــلــمــهــن الـــنـــادرة واإيــقــاف 
الخدمة  نظام  ح�سب  للمتوفى  رواتــب  �ستة  �سرف 
الــمــدنــيــة و�ـــســـرف بـــدل اإجـــــــازات، بــالإ�ــســافــة اإلـــى 
الــعــديــد مــن الــعــالوات الــتــي تــم اإيــقــافــهــا والــتــي ل 
تــنــدرج تــحــت اأوامـــــر الـــدفـــاع الــ�ــســادرة مــن رئي�ص 
الوزراء مثل عالوة التاأهيل وعالوة ال�سفر ل�سائقي 
العالوات  �سد  ل�سنا  اإننا  اإلــى  م�سيرين  القطارات. 
اأوامـــر الــدفــاع لأنــنــا نقف  اإيــقــافــهــا ب�سبب  الــتــي تــم 
ولكننا  الها�سمية  القيادة  وخلف  الوطن  خندق  في 

باإن�سافنا وعدم �سياع حقوقنا في ظل هذا  نطالب 
الوطنية. الموؤ�س�سات  وبيع  بالقرارات  التخبط 

اأكد مدير العام لموؤ�س�سة �سكة حديد العقبة  بدوره 
نــظــامــا يتم  اأن هــنــاك  يــا�ــســر كــريــ�ــســان  الــمــهــنــد�ــص 
الــعــالقــه و�سيتم  الــجــهــات ذات  بــه مــن قــبــل  الــعــمــل 
اإقراره قريبا لفتا اأن التاأخير حاء ب�سبب الظروف 

الأردن والمتعلق بفيرو�ص كرونا التي �سهدها 
العاملين  احــد  الحميدي  عبداهلل  المهند�ص  وقــال 
فــــي الـــمـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة اأنــــنــــا نــنــتــظــر مـــنـــذ عـــامـــيـــن مــن 
باإنهاء  وتعهداتهم  بــوعــودهــم  الــوفــاء  الم�سوؤولين 
والأنظمة  التعليمات  واإ�سدار  القانوني  الفراغ  هذا 
الــخــا�ــســة بــ�ــســركــة �ــســكــة حـــديـــد الــعــقــبــة لــتــوفــيــر 
للعاملين  الوظيفي  والأمـــن  الوظيفي  ال�ستقرار 
فـــي الــمــوؤ�ــســ�ــســة والـــذيـــن يــعــيــ�ــســون فـــي قــلــق عــلــى 

الوظيفي. م�ستقبلهم 
العاملين  اإنــ�ــســاف  �ــســرورة  اإلـــى  الــحــمــيــدي  ولــفــت 
نتيجة  �سعبة  ظروف  في  يعي�سون  اأ�سبحوا  الذين 
�سهريا  عليهم  تــتــرتــب  الــتــي  الــمــالــيــة  اللــتــزامــات 
اإيقاف  قبل  ال�سهرية  مدخالتهم  على  بنوها  والتي 
ان  يمكن  قوية  �سدمة  لهم  �سكلت  التي  الــعــالوات 

الوظيفي. م�ستقبلهم  تدمر 
المماطلة  يــرفــ�ــســون  الــعــامــلــيــن  جــمــيــع  اأن  وا�ـــســـار 
تــجــاه حقوقهم  والــمــتــعــمــد  الــمــمــنــهــج  والــتــهــمــيــ�ــص 
وا�ستقرارهم الوظيفي من خالل تطبيق التفاقية 
الــمــوقــعــة بــيــن لــجــنــة الــعــمــل فـــي مــجــلــ�ــص الــنــواب 
واأ�سرهم  اأطفالهم  لحماية  العالقة  ذات  والجهات 

ال�سياع. من 
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قــــال وزيـــــر الـــعـــدل الـــدكـــتـــور بــ�ــســام الــتــلــهــونــي »ان 
محدد  جــدول  وفــق  اأم�ص  اعمالها  با�سرت  المحاكم 

حدده المجل�ص الق�سائي.
وا�ساف التلهوني في ت�سريح الى $ ام�ص ان عودة 
الحاجة  وفق  �ستكون  المحاكم  في  للعمل  الداريين 

مع مراعاة �سروط الوقاية ال�سحية.
الق�سايا  مــن  كبير  عــدد  ت�سجيل  مــحــامــون  وتــوقــع 
في  العمل  لتوقف  نظرا  المقبل  ال�سبوع  بداية  مع 

المحاكم لقرابة �سهرين ب�سبب كورونا.
وا�سار المحامي ح�سين ابو مرار الى القبال الكبير 

الت�سجيل  بــوابــة  فــتــح  بــعــد  الــقــ�ــســايــا  ت�سجيل  عــلــى 
بــالــنــظــر الــــى لــال�ــســكــالــيــات الــقــانــونــيــة والــعــمــالــيــة 
اذ   ، والحجر  التعطل  التي وقعت خــالل  والــحــوادث 
�سجل في �سجالت ق�سر العدل اكثر من ثالثة الف.
ــائــي خـــطـــة لــــعــــودة عــمــل  وو�ــــســــع الــمــجــلــ�ــص الــقــ�ــس
الــمــحــاكــم وفــــق بــرنــامــج مــحــدد بــعــد العـــــالن عن 
الحقوقية  الـــدعـــاوى  لجل�سات  الــمــحــاكــم  مــبــا�ــســرة 
�سيقت�سر  بينما   2020/6/1 الثنين  يوم  من  اعتباراً 
عــمــل ق�سر الــعــدل ابــتــداء مــن يـــوم امــ�ــص الــثــالثــاء 
عــلــى   2020/5  /31 الـــمـــوافـــق  الحـــــد  يــــوم  وحـــتـــى 
وتقديم  الإداريــــة  للمراجعات  المحامين  ا�ستقبال 

الطعون واللوائح الجوابية.
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7 إصابات بكورونا و9 حاالت شفاء

السياحة.. من سنة واعدة إلى صفر إشغال
    21 األف موظف فندقي يواجهون م�سريًا جمهواًل

العموش يتفقد مشروع ساحات تبادل 
البضائع بحدود العمري
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 7 تــ�ــســجــيــل  امـــ�ـــص  الــ�ــســحــة  وزارة  اأعـــلـــنـــت 
حــــالت اإ�ــســابــة جـــديـــدة بــفــيــرو�ــص كــورونــا 
فـــي الــمــمــلــكــة، لــيــرتــفــع الـــعـــدد الإجـــمـــال 

.718 اإلى  الوباء  لالإ�سابات منذ بدء 
وبــحــ�ــســب الــمــوجــز الإعـــالمـــي الــ�ــســادر عن 
تــوزعــت  الــ�ــســحــة  ووزارة  الــــــوزراء  رئــا�ــســة 
الـــحـــالت الــ�ــســبــع عــلــى 3 حــــالت لــ�ــســائــقــي 
�ــســاحــنــات اأردنـــيـــيـــن قـــادمـــيـــن عــبــر حـــدود 
�ــســائــق  لــمــخــالــطــي  حــــــالت  الـــعـــمـــري، و3 
�ــســاحــنــة مـــن مــنــطــقــة الــقــويــ�ــســمــة بــعــّمــان، 
وحــــالــــة لـــمـــخـــالـــط اأحــــــد الـــمـــ�ـــســـابـــيـــن فــي 

جر�ص. محافظة 
على:  تــوزعــت  �ــســفــاء  حـــالت   9 �سجلت  كــمــا 
و4  حــمــزة،  الأمــيــر  م�ست�سفى  فــي  حــالت   3
اهلل  عــبــد  الــمــوؤ�ــّســ�ــص  الــمــلــك  م�ست�سفى  فــي 
الملكة  م�ست�سفى  فــي  وحــالــتــان  الجامعي، 

علياء.
فح�ساً   2783 اإجــــراء  اإلـــى  الــمــوجــز  واأ�ـــســـار 
مـــخـــبـــرّيـــاً اأمــــ�ــــص، لــيــ�ــســبــح اإجـــمـــالـــي عـــدد 
الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الجائحة 

167892 فح�ساً. الآن  وحتى 
اأّي قــرار  اأنــه لــم يــتــّم اتــخــاذ  اإلــى  اأ�ــســار  كما 
من  من�ساآت  اأو  جديدة  قطاعات  بفتح  ام�ص 
غــيــر الــمــ�ــســّرح لــهــا بــالــعــمــل، اإذ تــتــّم حــالــّيــاً 

اإلى  تدريجّياً  القطاعات  هذه  عــودة  درا�سة 
الــعــمــل وفــقــاً لــلــحــالــة الــوبــائــّيــة، و�ــســوابــط 
الإعــالن  و�سيتّم  العاّمة؛  بال�سالمة  تتعّلق 

اّتخاذها. فور  عنها 
الــعــمــل  اأ�ـــســـحـــاب  الـــ�ـــســـّحـــة  وزارة  ودعــــــت 
والـــ�ـــســـركـــات الــــى حــــّث الــعــامــلــيــن لــديــهــم 
عــلــى تــحــمــيــل تــطــبــيــق )اأمــــــان( كــجــزء من 
بهدف  وذلــك  العمل؛  اإلــى  العودة  اإجــراءات 
دون  والحيلولة  �سالمتهم،  على  الــحــفــاظ 
ــابــيــن وبـــالـــتـــالـــي نــقــل  مــخــالــطــتــهــم لــمــ�ــس
اأن  اإلى  م�سيرة  العمل،  مواقع  اإلى  العدوى 
اليوم  حتى  بلغ  التطبيق  م�ستخدمي  عــدد 
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فتح  ــاإعــادة  ب الحكومي  الــقــرار  مــن  بــالــرغــم 
المن�ساآت القت�سادية، ومن �سمنها الفنادق، 
اأّن  اإّل  الــخــارج،  مــن  للعائدين  وا�ستقبالها 
هـــذه الــحــلــول »الــمــوؤقــتــة« لــن تــمــّكــن قطاع 
انتزعه وباء كورونا  ا�سترداد ما  الفنادق من 
ًة، اأّن »بوارق الأمل« ل تظهر لمن  منه، خا�سّ

يترّقب »الأفق ال�سياحي«.
و�سف خبراء في القطاع ال�سياحي ما جرى 
جديد  زمن  عن  يعّبر  ال�سياحية«،  »النكبة  بـ 
�سهر  منت�سف  منذ  بـــداأ  ال�سياحي  للقطاع 
الــواعــد«  »الــمــو�ــســم  ليتحّول  الــمــا�ــســي،  اآذار 
الو�سف  بح�سب   -   »High Season«الـ اأو 

اإ�سغال«. ال�سياحي- اإلى »�سفر 
اإغــــالق  ُيـــحـــِكـــم  اأن  ا�ــســتــطــاع وبـــــاء كــــورونــــا 
المنافذ  اأّن هذه  يعني  الفنادق، وهذا  منافذ 
لــن يــتــمــّكــن اأحــــد مــن فــتــحــهــا، بــالــرغــم من 
ـــهـــّدد م�سير  ُي مـــا  الإنـــقـــاذيـــة،  الـــمـــحـــاولت 

العاملين في هذا القطاع.
المر�سد  �ــســادررعــن  تقرير  وفــق  العاملون 
الـــعـــمـــالـــي الردنـــــــــي، تـــحـــّدثـــوا حـــــول واقــــع 
فندق  فــي  العاملين  اأحـــد  يــبــّيــن  اإذ  حــالــهــم، 
ثلث  �سوى  اأ�ستلم  »لــم  قــائــاًل:  العقبة  داخــل 
في  وا�ستلمته  الما�سي،  �سباط  �سهر  راتــب 
التي  اللــتــزامــات  مــن  بالرغم  ني�سان،  �سهر 
تحا�سرني، اأما راتب �سهر اآذار وني�سان فهما 

داخل الأدراج«.
فــ�ــســلــه من  تـــم  والـــــذي   ،»...» الــعــامــل  اأّمـــــا 
الــفــنــدق الــــذي كـــان يــعــمــل فــيــه، فــقــد بــّيــن: 
»تـــــم فــ�ــســلــي فــــي الــــرابــــع عــ�ــســر مــــن �ــســهــر 
�سدور  بعد  تم  الف�سل  اأن  )يالحظ  ني�سان 
6، والــذي ين�ّص على عدم  الــدفــاع رقــم  اأمــر 
جواز ف�سل العامل من قبل �ساحب العمل(، 
ة  الخا�سّ التجريبية  الفترة  اأن  وذلك بحجة 
التجريبية  الفترة  مــن  بالرغم  انتهت،  بــي 
المادة  تخالف  الفترة  وهــذه  اأ�سهر،   4 كانت 

تن�ّص  والتي  الأردنـــي،  العمل  قانون  من   35
اأي  العامل في  اأن ل تزيد فترة تجربة  على 

حالة من الحالت على 3 اأ�سهر«.
اأحــد  تــحــّدث  ذاتــهــا؛  للممار�سات  ا�ــســتــكــمــاًل 
العاملين، عن رف�ص الفندق الذي يعمل فيه 
اأنا  مو�سًحا:«  المالية  م�ستحقاته  ت�سليمه 
الميت،  بالبحر  فندق  في  نعمل  لي  وزمــالء 
�سهر  راتـــب  ن�ستلم  لــم  اللحظة  هــذه  وحــتــى 

اآذار، وبعد ذلك، تم ف�سلي من الفندق«.
رئي�ص جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم 
الـــهـــنـــدي اأوجــــــز بـــاأنـــه مـــا يـــواجـــهـــه الـــواقـــع 
في  �سيظهر  مــا  »نــتــرّقــب  بــعــبــارة:  الفندقي 

الأفق«.
وتـــحـــّدث الــهــنــدي مــو�ــســحــاً: »الـــيـــوم نحن 
فــي مــرحــلــة غــمــو�ــص، وحــتــى الــعــام الــقــادم؛ 
لـــن يـــعـــود الـــقـــطـــاع الــفــنــدقــي مــثــلــمــا كـــان، 
�ــســمــود  عـــلـــى  الـــحـــفـــاظ  هــــو  الآن  وهـــدفـــنـــا 
خطط  عبر  وذلك  فيها،  والعاملين  الفنادق 
ننتظر  ولكننا  ال�سياحة،  وزارة  ا�ستحدثتها 

موافقة وزارة ال�سحة كي نبداأ بتنفيذها«.
واأ�ــــــســــــاف: »عـــمـــلـــنـــا تـــرتـــيـــبـــات ل�ــســتــقــبــال 
الأردنــيــيــن الــقــادمــيــن مــن الــخــارج، والــذيــن 
�ــســخــ�ــص،  األــــف   11 الآن  حــتــى  عـــددهـــم  بــلــغ 
الأمر الذي اأّدى اإلى اإنقاذ القطاع الفندقي، 
اأّن الــفــنــادق تــوّفــر الــخــدمــات  بــالــرغــم مــن 
للتعاون مع  الكلفة، وذلك  باأ�سعار  للقادمين 

الر�سمية«. الجهود 
الــــهــــنــــدي لــــم يــــنــــِف وجـــــــود حـــــــالت فــ�ــســل 
فــاإّن  راأيـــه؛  وبح�سب  الــفــنــادق،  فــي  لعاملين 
جمعية الفنادق تحاول اإيجاد »تفاهمات« مع 
بالعاملين  الم�سا�ص  لعدم  الفنادق  اأ�سحاب 

وحقوقهم.
اإدارة جمعية الفنادق الأردنية  ع�سو مجل�ص 
طــايــع الــ�ــســوفــان قـــال اإن: »الــحــجــوزات في 
الفنادق اأُلغيت منذ بداية اأزمة وباء كورونا، 
ووظائفهم،  اأعمالهم  خ�سروا  والــمــوّظــفــون 
ونــتــيــجــة ذلــــك لــيــ�ــســت فــقــط عــلــى الــعــامــل 

فــحــ�ــســب، اإنــمــا عــلــى �ــســاحــب الــعــمــل اأيــ�ــســاً، 
جاهزاً  يكون  كــي  العامل  على  نتعب  فنحن 
هذا  في  متفائلين  كّنا  اأّنــنــا  ًة،  خا�سّ للعمل، 

المو�سم«.
بهذه  اإ�ــســغــال«.  اإلــى �سفر  واعـــدة  �سنة  »مــن 
العبارة لّخ�ص ال�سوفان ما تعّر�ص له قطاع 
الفنادق ُبعيد انت�سار وباء كورونا الم�ستجد.
الحقيقة  بهذه  بالمئة«.  مئة  ال�سرر  »حجم 
ا�ستهّل رائد الدحلة مالك فندق تايكي مينا 
قائاًل: »دفعت مليون دينار لتجديد الفندق، 
وهذا المبلغ لي�ص هيًنا، ووّظفنا عدًدا كبيًرا 
باأن 2020  بناًء على توقعات  الأ�سخا�ص،  من 
ًة، اأن ن�سبة الإ�سغال  عام �سياحي واعد، خا�سّ
الآن  ولكن  بالمئة،   80 كانت   3 �سهر  قبل  ما 
حجم ال�سرر 100 بالمئة، ون�سبة الإ�سغال 0 

بالمئة«.
الحمارنة  اأّما مدير عام فندق روتانا عطية 
بين ان: »لدينا في الفندق 375 عاماًل، الآن 
اأّننا في  ل يعمل منهم �سوى 69، وهذا يعني 

ماأ�ساة«.
خ�سارة  علينا  »يــعــّز  الــحــمــارنــة:  وي�ستكمل 
الموظفين، لكّن الكلفة كبيرة علينا جميعاً، 
يكون  كي  ا  اأي�سً يكّلفنا  الموظف  اأّن  ًة،  خا�سّ

للعمل«. جاهًزا 
ي�سل عدد العاملين في الفنادق اإلى 20،918 
اإحــ�ــســائــيــات وزارة  عـــامـــاًل، وذلــــك بــحــ�ــســب 
الأردنيين  عدد  يبلغ  فيما  والآثــار،  ال�سياحة 
عــامــاًل   18،513 الــقــطــاع  هــذا  فــي  العاملين 
تــقــريــًبــا، اأّمــــا عـــدد الــعــّمــال غــيــر الأردنــيــيــن 
في�سل عددهم اإلى 2،438 عاماًل يعملون في 

604 فنادق.
بالن�سبة  الــمــمــلــكــة  فـــي  الــ�ــســيــاحــة  وتــعــتــمــد 
واأبــرز  اأوروبــيــة،  دول  على  ال�ّسياح  عــدد  اإلــى 
اإذ  األمانيا.  اإيطاليا،  اإ�سبانيا،  الـــدول:  هــذه 
زاروا  الــذيــن  الألـــمـــان  ال�سائحين  عـــدد  بــلــغ 
الأردن 89،748 �سائحاً، والألمانيين 89،542، 

والإ�سبان 41،808.

عمان - الراأي

تــفــقــد وزيـــــر ال�ـــســـغـــال الـــعـــامـــة و ال�ــســكــان 
�ساحات  مــ�ــســروع  العمو�ص  فــالح  المهند�ص 
حيث  العمري  حدود  بمركز  الب�سائع  تبادل 
بــيــن الــعــمــو�ــص بـــان الــمــ�ــســروع يــقــع مــحــاذي 
الــذي  الــدولــي  الطريق   / الرئي�سي  لل�سارع 
م�ساحة  تقدر  و  ال�سعودية  مع  الردن  يربط 

ال�ساحة )55( دونما.
هو  ال�ساحة  الهدف من  ان  العمو�ص  واو�سح 
الجانب  مــن  المحملة  ال�ساحنات  ا�ستقبال 
لحمولة  لتنزيل  ال�ساحة  هذه  في  ال�سعودي 
 Back( اردنية  �ساحنة  على  تحميلها  واعــادة 
to Back( واعادة ال�ساحنة التي تم تفريغها 

الى الجانب ال�سعودي.
جميع  ي�سمل  الــمــ�ــســروع  ان  الــعــمــو�ــص  وبــيــن 
الـــخـــدمـــات الــمــطــلــوبــة مـــن رمـــبـــات لــتــبــادل 
الـــوقـــت  بــنــفــ�ــص  �ـــســـاحـــنـــة   30 ل  الـــبـــ�ـــســـائـــع 
الموؤ�س�سات  لجميع  خــدمــات  الــى  بال�سافة 

العاملة بالحدود للقيام بواجبها على اف�سل 
وجه و تاأمين البيئة المالئمة لعملهم.

وا�ــــــســــــار الــــعــــمــــو�ــــص بـــــــان كــــــــــوادر الــــــــــوزارة 

والمقاولين المنفذين و المكتب ال�ست�ساري 
الم�سروع  لنجاز  ال�ساعة  مدار  على  يعملون 

ب30 يوما.

اإجراءات لل�سالمة العامة في ق�سر العدل

وزير االأ�سغال خالل جولته التفقدية

عمان - غازي المرايات

�سادقت محكمة التمييز على قرار محكمة 
اأمن الدولة المت�سمن تجريم �ستة اأ�سخا�ص 
بت�سدير مواد مخدرة بق�سد االتجار 
وو�سعهم باالأ�سغال الموؤقتة بعقوبات و�سل 
اأق�ساها 15 �سنة.

العقوبات جاءت غيابية بحق المتهمين 
الخام�ص وال�ساد�ص كونهما فارين من وجه 
العدالة، اإذ ق�ست اأمن الدولة بو�سعهما 
باالأ�سغال الموؤقتة 15 �سنة فيما كانت 
وجاهية بحق المتهمين االول ولغاية 
الرابع، اإذ ق�ست المحكمة بو�سع الرابع 
باالأ�سغال الموؤقتة 15 �سنة، واالول لغاية 
الثالث 12 �سنة اأ�سغاال موؤقتة.

الــمــتــهــمــون الــ�ــســتــة اأ�ــســنــدت لــهــم نــيــابــة اأمـــن 
وهــي: حيازة  تهم،  ثــالث  بال�ستراك  الــدولــة 
مــــــادة مــــخــــدرة بــقــ�ــســد التـــــجـــــار، وتــخــزيــن 
الــمــواد الــمــخــدرة بق�سد التــجــار، والــ�ــســروع 
التجار،  بق�سد  مخدرة  مــادة  بت�سدير  التام 
والــرابــع  والــثــانــي  الأول  للمتهمين  واأ�ــســنــدت 
تهمة ت�سدير المواد المخدرة بق�سد التجار، 
وتهمتي حيازة مادة مخدرة بق�سد التعاطي، 
للمتهم  بالن�سبة  الــمــخــدرة  الــمــواد  وتــعــاطــي 

الرابع.
تفا�سيل  اأن  الـــدولـــة  اأمــــن  محكمة  ووجــــدت 
الـــرابـــع من  الــمــتــهــم  بــــاأن  الــقــ�ــســيــة تتلخ�ص 
متعاطي المواد المخدرة، كما اأنه والمتهمين 
والـــ�ـــســـاد�ـــص من  والــخــامــ�ــص  والـــثـــانـــي  الول 
ال�ـــســـخـــا�ـــص الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي تـــجـــارة 
لدى  د  تَر�سّ  2018 وخــالل  المخدرة،  المواد 

المتهمين الول والرابع والخام�ص وال�ساد�ص 
المخدرة،  الكبتاجون  كمية كبيرة من حبوب 
ولرغبتهم بالتجار بها والح�سول على الربح 
بينهم على  التفاق  تم  الطرق،  بكافة  الوفير 
والــذي  الثاني  المتهم  على  المو�سوع  عر�ص 
م�ساعدتهم في  اجل  �ساحنة من  �سائق  يعمل 
ال�ساحنة  فــي  الــمــخــدرة  الــمــواد  تلك  تخزين 
العائدة له، والبراد التابع لها والعائدة ملكيته 
للمتهم الرابع، ووافق المتهم الثاني على ذلك 
مقدراها  اجــرة  على  ح�سوله  مقابل  العر�ص 

10 اآلف دينار.
المتهمان  جــّهــز  فقد  التــفــاق  لــهــذا  وتنفيذا 
حبوب  مــن  كبيرتين  كميتين  والــرابــع  الول 
كربون  ورق  بوا�سطة  بلفها  وذلك  الكبتاجون 
وق�سدير ول�سق حراري، اأولى تلك الكميتين 
حــّمــلــهــا الــمــتــهــم الــــرابــــع بــوا�ــســطــة مــركــبــة، 

المتهم  الى  الأول  المتهم  او�سلها  والأخـــرى 
الــرابــع فــي عــمــان بــالــقــرب مــن ج�سر �سحاب 

بوا�سطة مركبة.
وفي ال�سهر الثامن 2018 قام المتهم الرابع 
الــــى منطقة  الــثــانــي  الــمــتــهــم  بــا�ــســطــحــاب 
الـــجـــويـــدة حــيــث كـــــراج مــبــيــت الــ�ــســاحــنــات، 
كميات  بتخزين  الــرابــع  المتهم  قــام  وهــنــاك 
»بــطــانــات«  فــي  الــمــخــدرة  الكبتاجون  حــبــوب 
في  التبريد  ماتور  واأ�سفل  ال�ساحنة،  اأبــواب 
المتهم  بح�سور  وذلـــك  لــهــا،  الــتــابــع  الــبــراد 
انه  اإل  منه،  مــراأى  وعلى  وبموافقته  الثاني 
زاد من تلك الكمية ع�سرة اأكيا�ص من حبوب 
المتهم  بها  احتفظ  اإذ  المخدرة،  الكبتاجون 
لمحطة  تابع  مكتب  فــي  عــودتــه  بعد  الــرابــع 
عمان  فــي  الأ�ــســرفــيــة  بمنطقة  تــقــع  غ�سيل 
وا�ــســتــالمــهــا  الأول  الــمــتــهــم  لــحــيــن حــ�ــســور 

ح�سب التفاق.
وبعد مرور ثالثة اأيام وعلى اثر ورود معلومات 
تم  العملية،  تلك  حــول  المخدرات  لمكافحة 
الرابع  والمتهم  الول  المتهم  على  القب�ص 
ال�سيارات،  غ�سيل  محطة  مكاتب  احــد  داخــل 
وبتفتي�ص المتهمين الول والرابع عثر بحوزة 
الخـــيـــر عــلــى قــطــعــة حــ�ــســيــ�ــص كــــان يــحــوزهــا 
لغايات التعاطي، وبتفتي�ص المكتب عثر على 
مخدرة  حبة  اآلف   10 بداخلها  اأكيا�ص  ع�سرة 
كــانــت مــخــبــاأة بــ�ــســقــف الــمــكــتــب، وتـــم �سبط 
مبيت  كــراج  في  لها  التابع  والــبــراد  ال�ساحنة 
الــ�ــســاحــنــات فـــي مــنــطــقــة الــجــويــدة والــعــثــور 
»بطانات«  داخــل  �سرية  مخابئ  في  بداخلهما 
كمية  على  التبريد  مــاتــور  وباأ�سفل  الأبــــواب 
بلغ  الــمــخــدرة  الكبتاجون  حــبــوب  مــن  كبيرة 
عددها 238 األف حبة مخدرة كانت مخزنة من 

اليوم  وبــذات  والــرابــع،  الثاني  المتهمين  قبل 
ابــو  منطقة  فــي  الــثــالــث  المتهم  عــلــى  قب�ص 

علندا، وعلى المتهم الثاني في مدينة اربد.
وبالتحقيق مع المتهم الرابع اعترف بقيامه 
لم  ال�ــســخــا�ــص  اأحـــد  بم�ساعدة   2018 خـــالل 
كمية  بت�سدير  هويته  عــن  التحقيق  يك�سف 
مـــن حـــبـــوب الــكــبــتــاجــون الـــمـــخـــدرة مــقــابــل 
األــف ديــنــار، وبفح�ص  اأجــر مالي مــقــداره 20 
اأحد الكيا�ص  خاليا طالئية م�ستخل�سة من 
باأنها  ال�ساحنة تبين  ابواب  الم�سبوطة داخل 
تعود للمتهم الول، وبفح�ص خاليا طالئية 
مــ�ــســتــخــلــ�ــســة مـــن كــيــ�ــص بــداخــلــه حـــبـــوب تم 
تبين  الغ�سيل  بمحطة  مكتب  داخـــل  �سبطه 
الحبوب  وبفح�ص  الرابع،  للمتهم  تعود  باأنها 
مــادة  عــلــى  تــحــتــوي  بــاأنــهــا  تبين  الم�سبوطة 

الأمفيتامين المخدرة.

التمييز ت�سادق على و�سع جّتار خمدرات باالأ�سغال املوؤقتة

الظروف 
الوبائية 

حتدد 
م�ستوى عودة 

القطاعات
عمان - بترا

قال الناطق 
الإعالمي با�سم 

لجنة الأوبئة 
الدكتور نذير 

عبيدات، اأم�ص اإن 
الو�سع الوبائي 
في كل دولة هو 

ما يحدد م�ستوى 
عودة القطاعات 

لأعمالها، معتبرا اأن 
الدول العربية التي 
اأعلنت عودة الحياة 

فيها لطبيعتها 
تتباين من حيث 

الخ�سو�سية 
والظروف الوبائية.

واأ�ساف عبيدات 
اإن الو�سع الوبائي 
في المملكة ي�سمح 

بفتح المزيد من 
القطاعات وعودة 

العمل فيها.
ورجح عبيدات 

ارتفاع عدد 
ال�سابات بفيرو�ص 

كورونا مع عودة 
العمل في القطاع 
العام والقطاعات 
الأخرى، م�سيرا 

اإلى قدرة الطواقم 
الطبية وفرق 

ال�ستق�ساء الوبائي 
في المملكة على 

التعامل مع اأي 
تطور لالإ�سابات.

وبين اأن اللجنة 
الوطنية لالأوبئة 

لم تو�ص حتى الآن 
بفتح الم�ساجد 

ودور العبادة في 
المملكة، موؤكدا اأن 
خ�سو�سية الو�سع 

الوبائي تختلف من 
دولة لأخرى وهي ما 
يحدد ن�سبة وطبيعة 

القطاعات التي 
ي�سمح بعودة العمل 

فيها.

اأجواء 
ربيعية 
معتدلة
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تبقى الأجواء اليوم 
ربيعية معتدلة 

في اأغلب المناطق 
وحارة في الأغوار 

والعقبة، وتكون 
الرياح �سمالية 
غربية معتدلة 

ال�سرعة. وتنخف�ص 
درجات الحرارة 

غدا، وتكون الأجواء 
ربيعية لطيفة في 

اأغلب المناطق، 
وحارة في الأغوار 

والعقبة، مع تواجد 
لبع�ص الغيوم 

العالية، وتكون 
الرياح غربية 

معتدلة ال�سرعة 
تن�سط اأحيانا.
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عيد استثنائي «عن بعد»
كتب: محمد الدويري

فيه  والتزم  كافة،  ا�ستثنائيا خال من طقو�سه  كان عيدا 
المواطنون منازلهم.

ف��ال��ح��ظ��ر ك����ان م��ف��رو���س��ا وال���م���ح���ال ج��م��ي��ع��ه��ا مغلقة 
وال�سوارع والأزقة فارغة، والأ�سر التي ا�ستطاعت لململة 
في  �سنعته  ما  على  اقتاتت  الحظر  �سريان  قبل  بع�سها 

المنزل وما ا�ستطاعت ان تت�سوقه اآخر ايام رم�سان.
قبل  كفاية  الت�سوق  لهم  يت�سن  ل��م  المواطنين  معظم 
الخيرين  اليومين  �سمل  �ساعة   72 امتد  ال��ذي  الحظر 
الفطر، حيث فرغت رفوف  اأي��ام عيد  واأول  من رم�سان 
لالأقدام،  ال�سديد  التزاحم  مع  بالكامل  الخ�سار  محال 

حتى محال اللحوم نفذت منتجاتها مع �سدة الطلب.
تميز  ب��ل  فح�سب،  ذك��ر  فيما  ا�ستثنائيا  العيد  يكن  ل��م 
التوا�سل  و�سائل  كانت  بعد« حيث  »عن  بالمعايدة  اي�سا 
الجروبات  ات�سالت  ون�سطت  العيد  �سيدة  الجتماعي 
الهواتف  اجهزة  باإيماءات  المعيدون  واكتفى  المتلفزة 
اأي  م��ث��ل  مثله  ب��ع��د«  »ع���ن  م�سطلح  وت��ر���س��خ  الخليوية 
بحكم  ك��ورون��ا  جائحة  ط��وال  الطريقة  بهذه  ت��م  ن�ساط 
درءا  ا�ستثنائية  �سلوكيات  علينا  فر�ست  التي  ال��ظ��روف 

لخطر المر�ض.
ارت���اأت ان  العدد  ورغ��م الحظر، ال ان عائالت م��ح��دودة 
تق�سي العيد خارج منازلها ب�سياحة داخلية وا�ستطاعت 
الو�سول الى رم قبل الحظر ال�سامل لق�ساء اآخر يومين 

في رم�سان والعيد هناك.
للعيد لدى معظم  الت�سوق  اختلفت طريقة  مع كورونا، 
ح�ساب  على  الغذاء  على  كان  النفاق  فجل  المواطنين، 
ال��م��الب�����ض وال��ك��م��ال��ي��ات، واع���ت���م���دت ك��ث��ي��ر م���ن ال���س��ر 
العيد  وكعك  الخبز  �سناعة  م��ن  المنزلي  الن��ت��اج  على 

والحلوى،مع اغالق المخابز مدة 72 �ساعة.
بعبارة  �سوى  العادية  الي��ام  كثيرا عن  العيد  لم يختلف 
»كل عام وانتم بخير« عن بعد على اأمل ان تنتهي الغمة 
الموظفين  دوام  ب��دء  بعد  طبيعتها  ال��ى  الحياة  وت��ع��ود 
الخالية من  القطاعات تدريجيا لتكون كل اليام  وفتح 
اليوم الذي �سيعلن فيه خلو المملكة  اأعيادا في  الكورنا 
كليا من الوباء وتعافي الم�سابين كافة وحينها �سيكون 

عيدا ا�ستثنائيا اأي�سا.

الضريبة تعلن برنامج القائمة
الذهبية للمكلفين

الضمان تبدأ باستقبال المراجعين
يوم األحد المقبل

عمان - الراأي

طرح  ع��ن  والمبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  دائ���رة  اأعلنت 
الثقة  لتعزيز  ل��ل��دائ��رة،  الذهبية  القائمة  برنامج 
وال��دائ��رة،  والمن�ساآت  ال�سركات  من  المكلفين  بين 
القطاعين  بين  الحقيقية  ال�سراكة  وتر�سيخ مبادئ 
ال�سريبية  الت�سريعات  تطبيق  في  والخا�ض  العام 
دون  ال�����س��رائ��ب  م��ن  لحقوقها  الخزينة  لتح�سيل 

تاأخير.
القائمة  اإن  ام�ض  اأ�سدرته  بيان  في  الدائرة  وقالت 
للمكلفين  ال�سريبية  والأرق�����ام  الأ���س��م��اء  تت�سمن 
عليهم  تنطبق  ال��ذي��ن  المعنويين  الأ���س��خ��ا���ض  م��ن 
ال��دائ��رة  قبل  م��ن  المحددة  والمتطلبات  ال�سروط 

لالن�سمام اإلى هذه القائمة.
علي،  اأب��و  الدائرة ح�سام  عام  قال مدير  من جهته، 
ب��اأي��ة  ال���وق���وع  م��ن  المكلفين  يجنب  ال��ب��رن��ام��ج  اإن 
مخالفات اأو غرامات �سريبية، وذلك بو�سع �سروط 
الإج���راءات  ه��ذه  �سالمة  ت�سمن  معينة  ومتطلبات 
الم�ستحقة  ردي��ات��ه  على  المكلف  ح�سول  ل�سرعة 
التدقيق  اإج����راءات  ا�ستكمال  بعد  ال��دائ��رة  على  ل��ه 

ال�سريبي الالزمة.
مكلف  ل��ك��ل  ال�سريبة  رد  ع��ل��ى  ال��ب��رن��ام��ج  وي�����س��اع��د 
وان�سمامه  الذهبية  القائمة  �سروط  عليه  تنطبق 
اإلى القائمة الذهبية خالل مدة ل تتجاوز 30 يوما 

اأن  �سريطة  ال�سريبية،  معاملته  تدقيق  انتهاء  من 
يكون قد �سدد ذمته ال�سريبية.

واأ�ساف ان المكلف الذي يحقق �سروط ومتطلبات 
حق  ال��دائ��رة  وتمنحه  الذهبية  للقائمة  الن�سمام 
الن�سمام الى القائمة الذهبية، يح�سل على ردياته 
ب�سرعة وبما ل يتجاوز  ال�سروط  لكافة  الم�ستكملة 
اأب��و علي  اأو���س��ح  30 ي��وم��ا. وح��ول م��زاي��ا البرنامج، 
الح�سول على  �سرعة في  القائمة  اأع�ساء  اأنه يمنح 
ردي��ات من  ال�سريبية في حال تحققت له  الرديات 
العامة  ال�سريبة  دف��ع  لتاأجيل  بالإ�سافة  ال��دائ��رة، 
المن�ساأة،  اأو  ال�سركة  المبيعات على م�ستوردات  على 
المقدم  ال�سريبي  الإق��رار  ا�ستكمال تدقيق  و�سرعة 
لجنة  اأ�سدرت  التي  ال�سريبية  للفترة  المكلف  من 

العينة قراراً بتحويله للتدقيق.
كما يتميز البرنامج بانه يتم اعتماد �سهادة ع�سوية 
القائمة الذهبية بدًل عن �سهادة براءة الذمة لغايات 
ال���وزارات  ل��دى  المكلف  م�ستحقات  على  الح�سول 
والدوائر الأخرى. واأكد اأبو علي اأن الدائرة �ستن�سر 
دائ��رة  موقع  على  الذهبية  القائمة  اأع�ساء  اأ�سماء 
�سريبة الدخل والمبيعات، بحيث تمكن الموظفين 
التحقق من  ال���وزارات من  و  ال��دوائ��ر  الماليين في 
اإنجاز  �سرعة  مع  الذهبية،  القائمة  اأع�ساء  اأ�سماء 
المعمول  للت�سريعات  وفقاً  ال�سريبية  معامالتهم 

بها.

عمان - الراأي

عن  الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  اأعلنت 
المقبل،  الح���د  ي��وم  المراجعين  ا�ستقبال  بدئها 
واأنها �ستطلق من�سة اإلكترونية متخ�س�سة بتقديم 
الموؤمن  اأو  المواطنين  لمراجعة  مواعيد  وتحديد 
على  حفاظاً  وذل��ك  ومديرياتها،  لفروعها  عليهم 
الراهنة  الأو�ساع  ظل  في  الجميع  و�سالمة  �سحة 

للوقاية من فيرو�ض كورونا.
ودع�������ت ال���م���وؤ����س�������س���ة ف�����ي ب����ي����ان ����س���ح���ف���ي ج��م��ي��ع 
ال���م���واط���ن���ي���ن وج����م����ه����وره����ا ب�������س���ك���ل خ����ا�����ض اإل�����ى 
المتوفرة  الل��ك��ت��رون��ي��ة  ال��خ��دم��ات  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا الل��ك��ت��رون��ي م���ن خ���دم���ات الأف�����راد 
التعطل  بدلت  اأو  الختياري  بال�ستراك  المتعلقة 
الدخ��اري وبدل  الر�سيد  وال�سرف من  العمل  عن 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ال��واح��دة  ال��دف��ع��ة  الأم��وم��ة وتعوي�ض 

يمكنهم  واأن��ه  بالمن�ساآت،  المتعلقة  الخدمات  كافة 
ت��ق��دي��م ط��ل��ب��ات��ه��م غ��ي��ر ال��م��ت��وف��رة اإل��ك��ت��رون��ي��ا عن 
ط��ري��ق الت�����س��ال ب��م��رك��ز ال��خ��دم��ات ع��ل��ى الأرق����ام 
يتم  خالله  م��ن  ال��ذي   065502615 و   065502626
ا�ستف�ساراتهم  ع��ل��ى  والج��اب��ة  طلباتهم  ا�ستقبال 
اأن  مبينًة  الموؤ�س�سة،  ل��دى  معامالتهم  ومتابعة 
محدودة  ح��الت  في  مح�سورة  �ستكون  مراجعتها 
اإط��الق��ه��ا  ال��م��ن��وي  المن�سة  ع��ل��ى  ت��وف��ي��ره��ا  �سيتم 

خالل الأيام المقبلة.
واأكدت الموؤ�س�سة على اأن قنوات الت�سال والتوا�سل 
الت�سال  اأي�سا  خ��الل  م��ن  للجميع  متاحة  لديها 
اأو  اأر���س��ي  هاتف  اأي  م��ن  الوطني  الت�سال  بمركز 
خ��الل  م��ن  )5008080/06(اأو  ال��رق��م  ع��ل��ى  خ��ل��وي 
webmaster@ssc.( اللكتروني  الموؤ�س�سة  بريد 
اأو  اأو �سفحة الموؤ�س�سة على الفي�ض بوك   ،)gov.jo

تويتر اأو ان�ستغرام.

ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته
في األسبوع الثالث من أيار

عمان - الراأي

ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار ال��م�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ال��ث��ال��ث م��ن �سهر  ال���س��ب��وع  عالميا خ��الل 
اأ�سعارها  م��ع��دل  م��ع  مقارنة  الحالي  اأي���ار 
اأعلنتها  بيانات  بح�سب  الثاني  لالأ�سبوع 
ي��وم  ال��م��ع��دن��ي��ة  وال����ث����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة 

الثنين.
ووف��ق��ا ل��ل��ب��ي��ان��ات ���س��ج��ل ال��ب��ن��زي��ن اأوك��ت��ان 
مقابل  للطن  دولر  2ر292  بلغ  �سعرا   90
وبن�سبة  الثاني  الأ�سبوع  في  دولر  8ر248 
ارتفاع بلغت 4ر17 بالمئة كما وارتفع �سعر 
البنزين اأوكتان 95 من 6ر273 دولر للطن 
 16 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دولر  5ر317  الى 

بالمئة.
م��ن 4ر231  ارت��ف��ع  ال��دي��زل فقد  �سعر  اأم���ا 

وبن�سبة  دولر  2ر278  ال���ى  ل��ل��ط��ن  دولر 
من  ال��ك��از  �سعر  وارت��ف��ع  كما  بالمئة  2ر20 
دولر  3ر259  ال����ى  ل��ل��ط��ن  دولر  3ر194 

وبن�سبة ارتفاع 5ر33 بالمئة.
اأما �سعر زيت الوقود فقد ارتفع من 1ر144 
دولر/طن في الأ�سبوع الثاني من ال�سهر 
ال��ث��ال��ث  الأ����س���ب���وع  ف���ي  دولر  7ر182  ال���ى 

وبن�سبة ارتفاع بلغت 8ر26بالمئة.
من جانب اآخر، ا�ستمر �سعر الغاز البترولي 
اأيار عند 340 دولرا للطن  الم�سال ل�سهر 
مقارنة مع �سعره الم�سجل في �سهر ني�سان 

الما�سي والذي بلغ 2ر245 دولر.
وكان �سعر خام برنت قد ارتفع في الأ�سبوع 
مقارنة  للبرميل  دولر  6ر33  ال��ى  الثالث 
والبالغ  الثاني  لالأ�سبوع  �سعره  معدل  مع 

7ر27 دولر.

البورصة ترتفع مع أول يوم تداول بعد العيد
عمان- في�صل التميمي

ارتفع الموؤ�سر العام لبور�سة عمان في نهاية تعامالت جل�سة الثالثاء 
الى م�ستوى 1589 نقطة، و�سط ت�سجيل حجم التداول نحو 1.3 مليون 

دينار.
 2.50 الفو�سفات  ا�سهم:  اإغ��الق  �سعر  �سعود  لالرتفاع،  الموؤ�سر  ودف��ع 
بالمئة،   2.37 العربي  البنك  بالمئة،   2.50 الكويتي  الأردن���ي  بالمئة، 
بنك الأردن 2.28 بالمئة، م�سفاة الأردن-جوبترول 2.19 بالمئة، وبنك 
الإ�سالمي الأردني 2.18 بالمئة، البوتا�ض العربية 2.12 بالمئة والبنك 

الأهلي 1.31 بالمئة.

االأعلى تداوال
و�سجل �سهم التجمعات ال�ستثمارية اعلى حجم تداول خالل الجل�سة 
ب� 213 الف دينار، البنك العربي 188 الف دينار، البوتا�ض العربية 82 
الف دينار، بنك القاهرة عمان 51 الف دينار، مجمع ال�سليل 42 الف 
دينار، م�سفاة الأردن-جوبترول 30 الف دينار، الوطنية لالألمنيوم 26 
دينار  الف   22 الفو�سفات  دينار،  الف   23 الكويتي  الأردن��ي  دينار،  الف 

وبنك المال 21 الف دينار.

االأعلى ا�صهما
 262 ب�  الجل�سة  ا�سهم خالل  اعلى كمية  العقارية  اأم��واج  �سهم  و�سجل 
الف �سهم، التجمعات ال�ستثمارية 171 الف �سهم، مجمع ال�سليل 97 
القاهرة عمان 53 الف  الف �سهم، م�سافات للنقل 69 الف �سهم، بنك 

�سهم، حديد الأردن 51 الف �سهم، الوطنية لالألمنيوم 46 الف �سهم، 
البنك العربي 44 الف �سهم، الأولى للتاأمين 29 الف �سهم وبنك المال 

25 الف �سهم.

االأعلى عقودا
و�سجل �سهم البنك العربي اعلى حجم عقود خالل الجل�سة ب� 82 عقدا، 
اأمواج العقارية  مجمع ال�سليل 54 عقدا، البوتا�ض العربية 49 عقدا، 
عقدا،   31 للنقل  م�سافات  ع��ق��دا،   45 ع��م��ان  ال��ق��اه��رة  بنك  ع��ق��دا،   47
بنك المال 22 عقدا، الأنابيب الأردنية 18 عقدا، الفو�سفات 17 عقدا 

والوطنية للكلورين 17 عقدا.

42 �صركة رابحة
ال�سامنون  بالمئة،   16.66 العقارية  اأم���واج  ا�سهم:  اأ�سعار  وارتفعت 
بالمئة،   6.25 لالإلكترونيات  الجنوب  بالمئة،   7.14 للتاأمين  العرب 
 3.70 ال�سياحية  للم�ساريع  التجمعات  بالمئة،   4.76 الأردن  ح��دي��د 
الكابالت  بالمئة، م�سافات للنقل 3.33 بالمئة، المهنية 3.22 بالمئة، 
المتحدة 2.94 بالمئة، البتروكيماويات 2.85 بالمئة، زارة لال�ستثمار 
2.85 بالمئة، دارات 2.77 بالمئة، الفو�سفات 2.50 بالمئة، �سرق عربي 

لال�ستثمارات 2.50 بالمئة، الأردني الكويتي 2.50 بالمئة، التجمعات 
العربي  ال�سرق  بالمئة،   2.40 المال  بنك  بالمئة،   2.43 ال�ستثمارية 
العربي  البنك  بالمئة،   2.38 ال�سليل  مجمع  بالمئة،   2.40 للتاأمين 
 2.22 الأردن��ي��ة  الت�����س��الت  بالمئة،   2.28 الأردن  بنك  بالمئة،   2.37
بالمئة، م�سفاة الأردن-جوبترول 2.19 بالمئة، عمد لال�ستثمار 2.17 
بالمئة، الحياة الدوائية 2.16 بالمئة، البوتا�ض العربية 2.12 بالمئة، 
بالمئة،   1.98 للكلورين  الوطنية  بالمئة،   2.12 عمان  القاهرة  بنك 
الوطنية لالألمنيوم 1.81 بالمئة، بنك ال�ستثمار العربي 1.81 بالمئة، 
بالمئة،   1.78 الأردن��ي��ة  الكهرباء  بالمئة،   1.79 البحرية  الخطوط 
بالمئة،   1.75 الوطنية  المحفظة  بالمئة،   1.75 الأردن��ي��ة  الأن��اب��ي��ب 
تطوير الأرا�سي 1.50 بالمئة، المعا�سرون 1.40 بالمئة، البنك الأهلي 

1.31 بالمئة والمجموعة للتاأمين 1.28 بالمئة.

20 �صركة تراجعت اأ�صهمها
الأردنية  الملكية  بالمئة،   5 للنقل  المقاي�سة  ا�سهم:  اأ�سعار  وتراجعت 
لخدمات  التجمعات  بالمئة،   3.57 للو�ساطة  العالمية  بالمئة،   3.70
التغذية والإ�سكان 3.44 بالمئة، الباطون الجاهز 2.85 بالمئة، الأقبال 
الإ�سكان  بنك  بالمئة،   2.32 للطاقة  اآف���اق  بالمئة،   2.48 لال�ستثمار 
الم�ستثمرون  ات��ح��اد  بالمئة،   2.17 المتو�سط  البحر  بالمئة،   2.23
العقارية  العربي  ال�سرق  بالمئة،   2.08 للنقل  ال�سالم  بالمئة،   2.15
2.06 بالمئة، المتحدة المالية 1.85 بالمئة، الأمين لال�ستثمار 1.83 
بالمئة، العربية الكهربائية 1.78 بالمئة، الأولى للتاأمين 1.66 بالمئة، 
بالمئة،   1.53 العقارية  المحفظة  بالمئة،   1.61 ال�ستثمارية  العربية 

المت�سدرة 1.28 بالمئة والأجواخ الأردنية 0.81 بالمئة.
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عمان - بترا - عرار ال�صلول

قال رئي�س مجل�س مفو�سي هيئة تنظيم 
الطيران المدني الكابتن هيثم م�ستو، اإن 
مدرو�سة  حلول  اإيجاد  في  يبحث  الأردن 
لعودة قطاع الطيران تدريجيا، لكنه لم 
يللحللدد مللوعللدا لللعللودة الللرحللات الجوية 

مجددا.
واأ�لللسلللاف فللي مللقللابلللللة مللع وكللالللة الأنللبللاء 
الأردنية )بترا( ام�س، اإن قطاع الطيران 
�للسلليللقلليللم اللللملللخلللاطلللر و�لللسللليلللعلللود بلل�للسللكللل 
مدرو�س، مبينا اأن اأي عودة �ستكون مبنية 
�سمن  وتحليلها  المخاطر  تقييم  على 
اإجللراءات تحد من وطاأة فيرو�س كورونا 

الم�ستجد وتخفف منه.
القادمة  القليلة  الأ�سهر  اإن  م�ستو،  وقال 
�ستحدد م�سار الطيران عالميا من حيث 
زمللانلليللا ومكانيا،  الللوبللاء  انللتلل�للسللار  �للسللرعللة 
ملل�للسلليللرا اإلللللى اأن الللعللالللم يلل�للسلليللر بللاتللجللاه 
لكن  الطيران  لقطاع  التدريجية  العودة 
بخطوات مدرو�سة و�سط توقعات بازدياد 
علللدد الللرحللات الللجللويللة خلللال الأ�للسللهللر 
عن  تدريجيا  القيود  رفللع  بعيد  المقبلة 

القطاع عالميا.
�سيتعاي�س  عالميا  الطيران  ان  واأ�للسللاف، 
بلللاإجلللراءات جللديللدة،  الللوبللاء و�سيعود  مللع 
لفتا الى اأنه ل توجد حلول مثالية تحد 
من تاأثير الوباء على قطاع الطيران لكن 

الأردن يبحث حلول عملية.
مللع منظمات  نتوا�سل  »اأنللنللا  الللى  واأ�للسللار 
تطورات  اآخر  لمتابعة  الدولية  الطيران 
اللللوبلللاء عللالللملليللا وتللداعلليللاتلله علللللى قللطللاع 
قللطللاع  عللللللودة  اأن  ملللللوؤكلللللدا  الللللطلللليللللران«، 
اللللطللليلللران يللجللب اأن تللبللنللى علللللى اأ�للسللا�للس 
تقييم المخاطر بالتوازي مع المتطلبات 

القت�سادية.
بللاإغللاق  اأنللله ل يمكن ال�للسللتللمللرار  واأكللللد 
الللطلليللران لللفللتللرات طللويلللللة، فللالللطلليللران 
ي�سل الدول بب�سعها وهو محرك لعجلة 

التنمية القت�سادية.
وتللابللع، ان عللودة قطاع الللطلليللران فللي كل 

مكان يجب اأن ترتكز على جاهزية البنى 
مللكللونللات  كللل  فللي  والإجلللللللراءات  التحتية 
الطيران للحد من تاأثير فيرو�س كورونا 
ومثلها  المحلي  الطيران  في  الم�ستجد 
في الوجهات المق�سودة، داعيا الأطراف 
الللمللعللنلليللة دولللليلللا بللقللطللاع اللللطللليلللران اإللللى 

الم�سارعة في اإعادة الثقة للم�سافرين.
ماهية  يدركون  باتوا  النا�س  اأن  واأو�للسللح 
الوباء وكيفية الوقاية منه لكنهم بحاجة 

للثقة بقطاع الطيران.
حياة  طريقة  الللطلليللران  اأن  م�ستو  وبلليللن 
ل يللمللكللن للللللعللالللم الللعلليلل�للس بللللدونلللله ول 
العالم  عن  بمعزل  العي�س  للنا�س  يمكن 
باأ�ساليب  يعود  اأن  يجب  لكن  الخارجي، 

واإجراءات جديدة.
ولت�سهيل وت�سريع حركة ال�سحن الجوي 
ال�سحنات  واأملللان  ان�سيابية  يكفل  ب�سكل 
قال  والإملللللارات،  الأردن  بين  والب�سائع 
العامة  الهيئة  مللع  و�سعنا  اإنللنللا  م�ستو، 
للللللللطللليلللران اللللملللدنلللي الإمللللاراتلللليللللة اآلللليلللة 
للللملللواءملللة الإجللللللللراءات الللوقللائلليللة ومللنللع 
انت�سار وباء كورونا في منظومة ال�سحن 
لل�سحن  ت�سغيلية  بيئة  واإيللجللاد  الللجللوي، 
البلدين  بين  و�سامة  اأمنا  اأكثر  الجوي 

وفق اجراءات معيارية متجان�سة.
�ستكون  الأوللللللى  الللمللرحلللللة  ان  واأ�لللسلللاف، 
للم�سافرين  الثانية  والمرحلة  لل�سحن 
م�سيرا  المنا�سبة،  الللظللروف  تللوفللر  عند 
اأوللللى  خللطللوة  هللو  التن�سيق  هلللذا  اأن  اإللللى 

ت�سبق عودة ال�سفر.
عبر  تن�سر  التي  ال�سفر  اإعللانللات  وحللول 
مللنلل�للسللات اللللتلللوا�لللسلللل الجلللتلللملللاعلللي، اأكلللد 
معلومات  على  مبنية  »غلليللر  اأنللهللا  م�ستو 
دقيقة«، م�سددا على �سرورة ا�ستقاء اآخر 
الم�ستجدات حول ال�سفر جوا من خال 
الللتللوا�للسللل ملللع هلليللئللة تللنللظلليللم الللطلليللران 
العمل،  عللودة  الى  م�ستو  واأ�سار  المدني. 
اأكاديميات  الما�سي في  الأحد  اأم�س  اأول 
م�سيرا  الأردن،  فلللي  الللطلليللران  تلللدريلللب 
المعايير  �للسللمللن  تللمللت  عللودتللهللا  اأن  اإلللللى 

والمقايي�س الدولية.

عمان - الراأي

عقدت جمعية �سركات تقنية المعلومات والت�سالت 
اأم�س عبر تقنية الت�سال  اول  »اإنتاج« جل�سة حوارية 
عن بعد، ناق�ست خال العاقة بين كورونا والتحول 

الرقمي.
الدكتور  الجمعية  في  المديرين  هيئة  رئي�س  وقللال 
ب�سار حوامدة اإن العالم باأكمله تغّير نتيجة الجائحة 
ُيقلل  الرقمي  الللتللحللّول  ان  مللوؤكللدا  عليه،  اأثلللرت  الللتللي 
الللُكلللللف والللملل�للسللاريللف وذللللك بللالعللتللمللاد علللللى تقنيات 

الت�سال عن بعد.
اأن يكون عملية  الرقمي يجب  التحّول  اأن  اإلى  واأ�سار 
متكاملة ولي�س في وقت محدد ولظرف طارئ فقط، 
التحّول  باتجاه  دفعت  كورونا  جائحة  ان  الى  م�سيرا 

الرقمّي ب�سكل اكبر.
ودعللللا الللقللطللاع الللخللا�للس اللللى قللليلللادة عللمللللليللة الللتللحللول 
الللرقللمللّي بللرعللايللة واإ�لللسلللراف مللن اأعلللللى مللرجللعلليللة في 
ل�سمان  وذلك  المجاورة  الللدول  ببع�س  اأ�سوة  الدولة 
»بنك  وجلللود  اأهللملليللة  مللوؤكللدا  وا�ستمراريتها،  فر�سها 
ي�ساعد  البيانات  توفر  لأن  المملكة،  في  للمعلومات« 
الرقمّي في  التحّول  بالمئة من م�ساكل  على حل 70 

الأردن.
قطاع  فللي  كبيرة  كللفللاءات  يملك  الأردن  ان  اكللد  كما 
تكنولوجيا المعلومات ا�ستطاعت بناء ملكيات فكرية 
و�ساعدت في تطور الأنظمة بعدد من دول المنطقة،.

ا�ستحداث  اأهمية  اأكد  الإلكترونية،  المحافظ  وحول 
والللذي  الأردن،  في  العميل«  لمعرفة  مركزي  »موقع 

يمكن من انت�سار المحافظ الإلكترونّية ب�سكل اكبر.
الأ�سبق  القت�سادية  اللل�للسللوؤون  وزيللر  قللال  جهته،  مللن 
اإن  من�سور،  يو�سف  الللدكللتللور  القللتلل�للسللادي  والخبير 
الرقمّية  الحو�سبة  على  يعتمد  الللرقللمللّي  القللتلل�للسللاد 
لإيلللجلللاد حلللللللول للللاأعلللملللال، داعللليلللا الللللى بلللنلللاء قللللدرات 

ل  حتى  الللرقللمللي،  الللتللحللّول  مللع  للتعامل  المواطنين 
ت�سبح قوى عك�سية ُتف�سل عملية التحّول الرقمّي.

واأ�سار من�سور الى ان ال�سركات ال�سغيرة والمتو�سطة 
ت�سكل 6ر99 بالمئة من القت�ساد الأردني و40 بالمئة 
انخفا�س  ان  مو�سحا  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من 
م�ساهمة هذه ال�سركات في الناتج المحلي الإجمالي 
يلللعلللود الللللى ان اللل�للسللمللول الللملل�للسللرفللي فلللي اللل�للسللركللات 

ال�سغيرة �سبه معدوم.
واكد ان التحّول الرقمّي ي�ساهم في الحد من التهرب 
بين  الربط  تكاملّية في  اإيجاد  ال�سريبّي، من خال 
والموؤ�س�سات  واللللوزارات  والجمارك  ال�سريبة  اأنظمة 

الحكومّية.
التنفيذي  الرئي�س  الجل�سة،  مدير  اأ�للسللاد  جهته  مللن 
ل�سركة »ا�س تي ا�س- الأردن« المهند�س ايمن مزاهرة، 
بدور جمعية »انتاج« في عقد اللقاءات ذات الموا�سيع 

المهمة خال جائحة كورونا.
ونللاقلل�للس ملللزاهلللرة مللع الللملل�للسللاركلليللن تللعللريللف الللتللحللّول 
التكنولوجيا في  له، ودور  الممكنة  الرقمّي والأدوات 
جائحة  خللال  القطاعات  من  العديد  عمل  ديمومة 
مراحل  تنفيذ  فللي  الف�سل  ان  على  ملل�للسللددا  كللورونللا، 
عملية التحّول الرقمّي ل يعني الرجوع الى الخلف، 
ولكن يجب العمل على اإعادة تقييم العمل والخطوات 

المتخذة.
واأكد ان التحّول الرقمّي قد ي�ستغني عن الموظفين 
غير القادرين على التعامل مع التطور الذي يحدث، 
لللكللن بللاللل�للسللورة الللمللقللابلللللة �للسللوف يلل�للسللتللحللدث فللر�للس 
قوية  تحتية  بنية  يملك  الأردن  ان  وقلللال  جللديللدة. 
الت�سالت  �سركات  من  بدعم  وذلللك  الت�سالت  في 
الخا�س  القطاع  ان  الى  المملكة، م�سيرا  العاملة في 
اثبت نجاحه في التنفيذ من خال بناء بنية تحتية 
قوية في قطاع الت�سالت بف�سل ال�سركات الم�سغلة 

للخدمات في المملكة.

عمان - الراأي

بعد  تدريبية عن  دورة  الأعمال  عقد مركز تطوير 
الوطني  البرنامج  فللي  الثالثة  الدفعة  لم�ستركي 
للللللتلل�للسللغلليللل اللللذاتلللي »انلللهللل�لللس« تللحللت علللنلللوان »بللنللاء 

المهارات والقدرات المالية«.
اأيام   7 ا�ستمرت  التي  الللدورة  ان  المركز  بيان  وقال 
بللواقللع 21 �للسللاعللة تللدريللبلليللة وبللحلل�للسللور 28 ملل�للسللاركللاً 
وتطوير  المهارات  بناء  اإلللى  الى  هدفت  وم�ساركة، 
في  المالي  الو�سع  ودرا�للسللة  تحليل  حللول  الللقللدرات 

اإدارة الم�ساريع.

يذكر اأن مركز تطوير الأعمال اأطلق موؤخراً �سل�سلة 
التدريبات والور�سات الحوارية »عن بعد« عبر  من 
الرياديين  وتمكين  لدعم  الإلكترونية  المن�سات 
ل�سمان  والمتو�سطة  النا�سئة  الم�ساريع  واأ�سحاب 
ا�لللسلللتلللملللرار اللللبلللراملللج بللمللا يللتللنللا�للسللب ملللع الللمللرحلللللة 

الحالية.
»انه�س«  الذاتي  للت�سغيل  الوطني  البرنامج  ويعد 
الللخللدمللات  مللن  �سل�سلة  يللقللدم  مللتللكللامللا  بللرنللامللجللا 
م�ساريع  اإقامة  من  ال�سباب  تمكِّن  والمالية  الفنية 
تللنللمللويللة �للسللغلليللرة وملللتلللو�لللسلللطلللة واللللتلللطلللويلللر علللللى 

الخا�سة. م�ساريعهم 

وا�صنطن - بترا

العالمية  الأميركية  بال�سوق  الذهب  اأ�سعار  تراجعت 
التوالي،  على  الثاني  لليوم  خ�سائرها  لتوا�سل  ام�س، 
في ظل تباطوؤ الطلب على المعدن كماذ اآمن، بفعل 
على  ا�ستنادا  العالمية،  الأ�سهم  اأ�للسللواق  معظم  �سعود 

اآمال انتعا�س القت�ساد العالمي.
بالمئة  5ر0  بن�سبة  الأ�سفر  المعدن  اأ�سعار  وتراجعت 
تعامات  افللتللتللاح  م�ستوى  مللن  دولر،  14ر1720  اإللللى 
اليوم عند 77ر1728 دولر، و�سجلت اأعلى م�ستوى عند 

5ر1735 دولر.
 SPDR Gold وبلللللغللت حلليللازات الللذهللب للللدى �للسللنللدوق
المدعومة  العالمية  الموؤ�سرات  �سناديق  اكبر   Trust
بالذهب بدون اأي تغيير يذكر، لي�ستمر الإجمالي عند 

71ر1116 طن متري.

�صناعة املفرق تغلق 4 
حمال خمالفة خالل 

رم�صان
المفرق - بترا

وتموين  وتجارة  �سناعة  كوادر مديرية  اأغلقت 
�سهر  فللي  التفتي�سية  جللولتللهللا  خللال  الللمللفللرق 
ووجهت  تللجللاريللة،  مللحللال   4 الف�سيل،  رملل�للسللان 
�سروط  لمخالفتها  اأخلللرى  لمحال  اإنللللذارا   66

ال�سامة العامة واأوامر الدفاع.
وقللللللال ملللديلللر اللللملللديلللريلللة الللمللهللنللد�للس فللتللحللي 
الللبلل�للسللابلل�للسللة لللوكللالللة الأنلللبلللاء الأردنلللليللللة )بللتللرا( 
تقديم  ا�ستاأنفت  المديرية  اإن  الثاثاء،  اأم�س 
�سهرين  من  اأكثر  ا�ستمر  توقف  بعد  خدماتها 
جائحة  لمواجهة  الحكومية  الإجللراءات  �سمن 
اليوم  بلللداأت  حيث  الم�ستجد،  كللورونللا  فيرو�س 
الوقاية  اإجلللراءات  �سمن  مراجعيها  با�ستقبال 

وال�سامة المعتمدة.

عمان - الراأي

المدن  اإن  الردنية  ال�سناعية  المدن  �سركة  �سكلت 
المملكة  مللنللاطللق  مختلف  فللي  الللعللاملللللة  ال�سناعية 
�لللسلللروح اقللتلل�للسللاديللة جللل�لللّسلللدت مللعللانللي الإ�للسللتللقللال 
الوطنية  وا�سهاماتها  المتعددة  بانجازاتها  وفخاره 
الللمللخللتلللللفللة فلللي دعللللم ورفلللللد القلللتللل�لللسلللاد الللوطللنللي، 
بناة  هم  الذين  الها�سميين  ظن  ح�سن  عند  فكانت 

الإ�ستقال ورعاته على مر الأزمنة والع�سور.
�سكل  ال�لللسلللتلللقلللال  ان  بللليلللان  فلللي  اللل�للسللركللة  وقلللاللللت 
لقيم  وتكري�سا  الردنية  لل�سناعة  واعللدة  انطاقة 
العمل والإنتاج والتطور في اروقة المدن ال�سناعية 
اولللى  ولدة  الإ�ستقال  ف�سهد  مواقعها،  بمختلف 
الللمللدن اللل�للسللنللاعلليللة الردنللليلللة فللي �للسللحللاب/ مدينة 
الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين ال�سناعية التي 
تف�سل جالة الملك الح�سين بن طال طيب اهلل 
لتكون   1984/5/24 بتاريخ  بافتتاحها  اآنللذاك  ثللراه 
هذه المدينة قاعدة نحو انطاقة واعدة لل�سناعة 
عمت  اقت�سادية  تنموية  بنه�سة  وايللذانللا  الردنلليللة 
اهلل  الح�سين طيب  ارادها  المملكة  مختلف مناطق 
الثاني  عبداهلل  المعزز  الملك  جالة  وقادها  ثللراه 

ابن الح�سين حفظه اهلل.
وقال المدير العام لل�سركة عمر جويعد ان منا�سبة 
علليللد الإ�للسللتللقللال ملللا تللمللر �للسللنللويللا ال وتللعلليللد الللى 
ايذانا بانطاقة  الأذهان تلك الحتفالت الوطنية 
المدن ال�سناعية في الردن ليكون الإ�ستقال رمزا 
للعطاء والإنتاج والبناء في دولة الها�سميين الذين 
كانوا وما زالو هم بناة الإ�ستقال ورعاته على مر 
الأزملللنلللة والللعلل�للسللور، فللمللا مللن علللام يللمللر ال وي�سهد 
المزيد من التقدم والنه�سة في مختلف المجالت 
التي  خا�سة  ال�سناعية  المدن  �سعيد  وعلى  عامة، 
ا�للسللحللت �للسللرحللا اقللتلل�للسللاديللا وطللنلليللا يللجلل�للسللد معاني 

ال�ستقال وفخاره.
وك�سف جويعد ان المدن ال�سناعية الردنية �سهدت 
في عهد حالة الملك عبداهلل الثاني ابن الح�سين 

في  والعامودي  الفقي  التو�سع  �سعيد  على  تقدما 
لا�ستثمارات  الم�ستقطبة  ال�سناعية  المدن  ان�ساء 
على  والعاملة  العمل  لفر�س  والموفرة  ال�سناعية 
اماكن  احداث نه�سة تنموية بمختلف جوانبها في 
في  �سناعيتين  مدينتين  فمن  المدن،  هذه  انت�سار 
�سناعية  مللدن  ع�سر  الللى   1999 عللام  واربلللد  �سحاب 
عام 2020 عمت مختلف مناطق ومدن المملكة في 

النظير  منقطع  حكومي  ودعلللم  ملكي  توجيه  ظللل 
الإ�ستثمارات  وا�ستقطاب  والإنتاج  العمل  لموا�سلة 
وتللوفلليللر الللمللنللاخ الملللن لللهللا عللبللر �للسللن الللمللزيللد من 
عملها  لت�سهيل  الللنللاظللمللة  والللتلل�للسللريللعللات  الللقللوانلليللن 

بالتعاون مع مختلف الجهات الر�سمية والخا�سة.
في  ال�سناعية  الللمللدن  ا�للسللهللامللات  ان  جويعد  وبلليللن 
تللعللزيللز مللعللانللي الإ�للسللتللقللال وتللجلل�للسلليللدهللا مللتللعللددة 

فلللانلللبلللرت الللللى و�لللسلللع الللخللطللط والإ�للسللتللراتلليللجلليللات 
اللللرامللليلللة الللللى تللجللذيللر هللويللة اللل�للسللنللاعللة الللوطللنلليللة 
محليا  مناف�سا  اليوم  ا�سبح  الذي  الردنللي  والمنتج 
وعللربلليللا ودولللليلللا عللبللر تللوفلليللر كللافللة ملل�للسللبللبللات نجاح 
والت�سهيل  ال�سناعية  الإ�ستثماري في مدنها  العمل 
وتللجللاوز  الللظللروف  مختلف  فللي  الم�ستثمرين  على 
الردنلليللة  ال�سناعية  الللمللدن  لت�سكل  العقبات  كللافللة 

تجاوز  والتي  الإ�ستثمارات  لهذه  الأكللبللر  الحا�سن 
عددها اليوم ما يزيد على 840 �سركة �سناعية.

ال�سركات  واعتزازه بجهود  وعبر جويعد عن فخره 
والللتللي  ال�سناعية  الللمللدن  فللي  الللعللاملللللة  ال�سناعية 
حللافللظللت علللللى اداملللللة عللجلللللة النلللتلللاج ومللوا�للسلللللتللهللا 
بللهللا المملكة والللعللالللم  الللتللي ملللرت  الللظللروف  خلللال 
ال�سناعية  كورونا في مختلف مدنها  جراء جائحة 
المنتجات وال�سلع  المحلي بمختلف  ال�سوق  لتزويد 
الأ�للسللا�للسلليللة الللتللي تلل�للسللنللعللهللا اللل�للسللركللات اللل�للسللنللاعلليللة 
الللملل�للسللتللثللنللاة ملللن قلللللرار الللحللظللر وذللللللك فلللي معظم 
ملللواقلللع اللللملللدن اللل�للسللنللاعلليللة الردنللليلللة الللعللاملللللة في 
والعقبة،  والللكللرك  واربلللد  والللمللوقللر  �سحاب  مللن  كللل 
ادارة  قللررتللهللا  وتعقيم  ر�للس  عمليات  مللع  بللالللتللزامللن 
اللل�للسللركللة لللمللخللتلللللف ملللواقلللع اللللملللدن بللالللتللنلل�للسلليللق مع 
ديمومة  على  للحفاظ  الر�سمية  الجهات  مختلف 
الإنتاج وتوفير متطلبات ال�سوق المحلي من ال�سلع 
المدن  في  ت�سنع  التي  والطبية  الغذائية  والللمللواد 

ال�سناعية
نحو  قدما  والم�سي  ال�سركة  �سعي  جويعد  وجللدد 
ال�سناعية  الللمللدن  مختلف  عللبللر  اهللدافللهللا  تحقيق 
المملكة  واقللاللليللم  محافظات  مختلف  فللي  العاملة 
من  دعائمه  وتعزيز  الوطني  القت�ساد  برفد  وذلك 
تديرها  التي  الن�سطة  القت�سادية  الحركة  خللال 
ومللن  جللانللب،  مللن  المملكة  فللي  ال�سناعية  الللمللدن 
اآخر توفير فر�س العمل للحد من ظاهرتي  جانب 
الفقر والبطالة وموا�سلة مختلف جوانب النه�سة 
الللتللنللمللويللة والللمللجللتللمللعلليللة اللللتلللي تللحللدثللهللا الللمللدن 
تحريك  مللن  المحافظات  مختلف  فللي  ال�سناعية 
الم�ساندة  الللقللطللاعللات  مختلف  فللي  الإنللتللاج  لعجلة 

ال�سناعية. ال�سركات  لعمل 
يللذكللر ان الللمللدن اللل�للسللنللاعلليللة الللعللاملللللة والللتللي تتبع 
لللللل�للسللركللة تللقللع فللي كللل مللن �للسللحللاب واربللللد والللكللرك 
تجهيز  يللجللري  فيما  والللمللوقللر  والللمللفللرق  والللعللقللبللة 
مدن �سناعية جديدة �ستبا�سر عملها قريبا في كل 

من ال�سلط والطفيلة ومادبا.

املدن ال�صناعية �صروح اقت�صادية جت�ّصد معنى الإ�صتقالل وفخاره
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عمان -الراأي

ف���ي اإط������ار ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه ال���ه���ادف���ة ل��ل��ت��ح��ول 
الأكبر  – البنك  الإ�سكان  بنك  اأطلق  الرقمي، 
الروبوت  نظام  المملكة-  في  انت�ساراً  والأو�سع 
اأحدث  يواكب  بما  روب��وت(،  )اإ�سكان  الم�سرفي 

الأنظمة الإلكترونية في العمل الم�سرفي.
ال�سكان  بنك  �سعي  الخطوة �سمن  وتاأتي هذه 
ال����دائ����م ل��ل��ت��م��ّي��ز ب��ت��ق��دي��م اأف�������س���ل ال��خ��دم��ات 
ل��ع��م��ائ��ه، م���ن خ����ال ا����س���ت���خ���دام اأح������دث ما 
الأنظمة  مجال  في  التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت 
الإلكترونية، حيث يقوم )اإ�سكان روبوت( بكافة 
العمليات الم�سرفية الروتينية اليومية بكفاءة 
ودق���ة و���س��رع��ة، ب��م��ا يتيح ال��م��زي��د م��ن ال��وق��ت 
حلول  واب��ت��ك��ار  ال��ع��م��اء  ل��خ��دم��ة  للموظفين 
وتحقق  احتياجاتهم  تلبي  م�سرفية  وخدمات 

طموحاتهم.
علق  للبنك  ال�ستراتيجي  التوجه  ه��ذا  ونحو 
عمار ال�سفدي الرئي�س التنفيذي لبنك الإ�سكان 
ترتكز  وا�سحة  روؤي��ة م�ستقبلية  البنك  « يملك 
مواكبة  ل�سرورة  ن��ظ��راً  الرقمي  الجانب  على 
اإط��اق  واإن  ال��م��ت�����س��ارع،  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور 

الروؤية  لهذه  تج�سيداً  يعتبر  روب��وت(  )اإ�سكان 
الأع��م��ال  م��ن  الأك��ب��ر  ال��ج��زء  اأتمتة  تتم  بحيث 
الكافي  الوقت  يتيح  بما  التقليدية  الم�سرفية 
للعن�سر الب�سري للعمل على الجانب البتكاري 
العماء  تطلعات  اإل��ى  ترقى  منتجات  وتطوير 
اإن لم تتجاوزها والتركيز بالدرجة الأولى على 
م�ستوى الخدمة المقدمة لهم«. واأكد ال�سفدي 
وا�سحة  ا�ستراتيجية  و�سمن  البنك  �سعي  على 
التقليدي نحو المزيد من  للتحول من العمل 
الخدمات والمنتجات الم�سرفية عبر الإنترنت 
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  ال��ذك��ي  الهاتف  وتطبيقات 
م�سرفية  منتجات  اإل���ى  و���س��وًل  الج��ت��م��اع��ي، 
جديدة تقّدم باأعلى م�ستويات الكفاءة والجودة 
بما ين�سجم مع �سمعة ومكانة بنك الإ�سكان في 

ال�سوق الم�سرفي المحلي والإقليمي.
اأح��دث  اأح��د  الم�سرفي  ال��روب��وت  نظام  ويعتبر 
من  العديد  في  الم�ستخدمة  البنكية  الأنظمة 
مفهومه  القائم  والإقليمية  العالمية  البنوك 
ع��ل��ى ت��ح��وي��ل ج���زء ك��ب��ي��ر م���ن ال��ع��م��ل ال��ي��وم��ي 
التقليدي لموظفي البنك ليتم اإنجازه ب�سورة 
اآلية دون تدخل العن�سر الب�سري وهو ما يطلق 

.Robotic Process Automation عليه

عمان - الراأي

العالمية  اأب��وغ��زال��ة  ط���ال  مجموعة  ب��ا���س��رت 
»اأب��وغ��زال��ة  م�سنع  لإن�ساء  اأعمالها  با�ستكمال 
بعد  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  م���اأدب���ا  م��دي��ن��ة  ف��ي  للتقنية« 
اإث���ر  اآذار ال��م��ا���س��ي  ت��وق��ف ال��ع��م��ل م��ن��ذ ���س��ه��ر 
جائحة فيرو�س كورونا، بح�سب بيان �سادر عن 

المجموعة ام�س.
تنفيذا  الم�سنع  اإن�ساء  ياأتي  المجموعة،  ووفق 
لتفاقية الإن�ساء التي وقعتها »�سركة اأبوغزالة 
العالمية«  »اأب��وغ��زال��ة  �سركات  اإح��دى  للتقنية« 
التزاما  ياأتي  كما  ال�سناعية،  المدن  �سركة  مع 
م��ن »اأب��وغ��زال��ة ال��ع��ال��م��ي��ة« ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن 
الأردن��ي.  المعرفي  التقني  التطوير  من خال 
ممكن،  وق���ت  ب���اأق���رب  الم�سنع  اإن���ج���از  و���س��ي��ت��م 
ليكون اأول م�سنع تكنولوجيا عامل في المدينة 
ال�سناعية؛ حيث �سيقدم منتجات تقنية، الأمر 
المحلية  التنمية  على  اإيجابا  �سينعك�س  ال��ذي 

والقت�سادية.
لإن�ساء  ال�سناعية  م��اأدب��ا  مدينة  اختيار  وج��اء 
خم�سة  م�ساحتها  اأر����س  قطعة  على  الم�سنع 
دون����م����ات ت����م �����س����راوؤه����ا ب���ال���ك���ام���ل، ب���ع���د ع���دة 
اج��ت��م��اع��ات ع���ق���دت م���ع ال��م��ع��ن��ي��ي��ن ف���ي وزارة 
المدن  و�سركة  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 
الم�سروع،  على  والقائمين  الأردنية  ال�سناعية 
التي  الت�سهيات  كافة  قدموا  ب��دوره��م  الذين 
تتيح للم�سنع النطاق وتحقيق الغايات التي 
من اأجلها جاء قرار اإن�سائه. و�سي�سهم الم�سنع 
ف��ي ت��وف��ي��ر ال��م��زي��د م��ن ف��ر���س ال��ع��م��ل وزي���ادة 
تعتبر  التي  ال�سناعية  الإنتاج في مدينة ماأدبا 

اأحد اأحدث المدن ال�سناعية في المملكة.

واأ�ساد الدكتور طال اأبوغزالة بجهود الحكومة 
والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  خال  من 
مختلف  وتقديم  الم�سروع  لتنفيذ  دعمها  على 
الت�سهيات من المديريات المعنية على الرغم 

من الظروف ال�ستثنائية التي تمر بها الباد.
ي�سار اإلى اأنه تم توقيع التفاقّية عقد تاأ�سي�س 
ال�سركة في ت�سرين الأول الما�سي، والتي تعمل 
على ت�سميم و�سناعة اأجهزة لوحّية ومحمولة 
عالية،  بُموا�سفات  المحمول  الهاتف  واأج��ه��زة 
ُت�ساهي موا�سفات الأجهزة العالمّية، وباأف�سل 

الأ�سعار لتكون في متناول الجميع.

عمان - الراأي

احتفالهم  الأردن��ي��ي��ن  زي��ن  �سركة  ���س��ارك��ت 
ل�ستقال  وال�سبعين  ال��راب��ع��ة  ب��ال��ذك��رى 
ال��م��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث اأق���ام���ت ول��ل��ع��ام ال�����س��اد���س 
ع�سر على التوالي مجموعة من الفعاليات 
الح��ت��ف��ال��ي��ة ب��ه��ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة ف���ي جميع 
محافظات المملكة، والتي اأ�سفت جواً من 

ال�سرور والبهجة.
ب��اإط��اق ع��ل��ٍم �سخم  وب���داأت فعاليات زي��ن 
�سارع  ف��ي  الكائن  ال�سركة  مبنى  اأم���ام  م��ن 
العا�سمة عمان،  الثاني في  الملك عبداهلل 
انطاق  معلناً  عمان  �سماء  في  حلق  حيث 
تحظى  ال��ت��ي  المنا�سبة  ب��ه��ذه  الح��ت��ف��الت 
ب��م��ك��ان��ة خ���ا����س���ة ف����ي ن���ف���و����س الأردن���ي���ي���ن 
والأردنيات، والتي تعد م�سدر فخر واعتزاز 
ب��م��ن��ج��زات ه����ذا ال���وط���ن ف���ي ظ���ل ق��ي��ادت��ه 
ال�سركة  قامت  فيما  الحكيمة،  الها�سمية 
هواتف  على  لتظهر  �سبكتها  ا���س��م  بتغيير 
ب��ادرة  ف��ي   »74  Jordan« باإ�سم  م�ستركيها 

رمزية توؤكد على اأهمية ومكانة المنا�سبة.
و�سارك بالفعالية كل من متحف ال�سيارات 
حيث  الملكي،  ال��دب��اب��ات  ومتحف  الملكي 
ا�سطفت مجموعة من ال�سيارات والدبابات 
من  لت�سفي مزيداً  زين  �سركة  مبنى  اأم��ام 
الألق والبهجة على الفعالية التي ا�ستمتع 

ب��ه��ا ال��م��واط��ن��ون ف��ي ال��م��ن��اط��ق ال��م��ج��اورة 
وجميع المارة من هذا ال�سارع الحيوي في 

قلب العا�سمة عمان.
واأق�����ام�����ت اأم����ان����ة ع���م���ان ال���ك���ب���رى ع��ر���س��اً 
ل���األ���ع���اب ال���ن���اري���ة ب��ال�����س��راك��ة م���ع ���س��رك��ة 
 3 النارية من  الألعاب  انطلقت  زي��ن، حيث 
بهذه  ابتهاجاً  عمان  �سماء  لت�سيء  مواقع 
المنا�سبة الوطنية، وذلك في اإطار ال�سراكة 
منذ  الطرفين  تجمع  التي  ال�ستراتيجية 

اأعوام.
الأردن  ث��غ��ر  م���ن  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وا����س���ت���م���رت 
اأه���ال���ي محافظة  ا���س��ت��م��ت��ع  ال��ب��ا���س��م، ح��ي��ث 
ال��ع��ق��ب��ة ب��ع��ر���ٍس م��م��ي��ز ل��األ��ع��اب ال��ن��اري��ة 
القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  اأقامته 
حيث  زي��ن،  �سركة  م��ع  بال�سراكة  الخا�سة 
ال��ب��ح��ر في  ال��ن��اري��ة م��ن  انطلقت الأل���ع���اب 
العربية  الثورة  ل�ساحة  المقابلة  المنطقة 

الكبرى.
في  اأق��ي��م  بحفل  فعالياتها  زي��ن  ووا���س��ل��ت 
ب��ال�����س��راك��ة مع  ال��ج��دي��د  ال��ع��ب��دل��ي  منطقة 
العبدلي لا�ستثمار والتطوير، وتم  �سركة 
بثه على الهواء مبا�سرة عبر �سفحات »زين« 
التوا�سل  مواقع  على  الجديد«  و»العبدلي 
الج��ت��م��اع��ي، وا���س��ت��م��ل ع��ل��ى ع��ر���ٍس �سخم 
المواطنون  تابعه  حيث  النارية،  لاألعاب 
من منازلهم، كما تخلل الحتفال مجموعة 

ال��ت��ي انطلقت من  ال��وط��ن��ي��ة  م��ن الأغ���ان���ي 
منطقة العبدلي الجديد.

النارية  عرو�سهالاألعاب  زي��ن  وا�ستكملت 
في جميع المحافظات على امتداد م�ساحة 
الوطن، لتزّين �سماء المملكة في هذا اليوم 
به  الح��ت��ف��ال  على  حر�ست  ال���ذي  المميز، 
ال�سركة  واظبت  اذ  الحالية،  الظروف  رغم 
ع��ل��ى اإق����ام����ة اح���ت���ف���ال ج��م��اه��ي��ري �سخم 
يح�سره  ك��ان  الما�سية،  ع��ام��اً  ال����15  طيلة 
م��واط��ن ومواطنة،  األ���ف  ي��زي��د على 70  م��ا 
اإقامة  دون  حالت  الراهنة  الظروف  اأن  اإل 
ه���ذا الح��ت��ف��ال ال���ذي ي��ن��ت��ظ��ره الأردن���ي���ون 
بمجموعة  عنه  لت�ستعي�س  ع��ام،  بعد  عاماً 
ال��ذاك��رة،  �ستخلدها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
اأق����وى من  الأردن  اأن  م��ف��اده��ا  ر���س��ال��ة  ف��ي 
ك��ل ال��ظ��روف، بحكمة ق��ي��ادت��ه وب��اإخ��ا���س 

الن�سامى والن�سميات من اأبنائه وبناته.
زين  �سركة  ق��دم��ت  مت�سل؛  �سعيد  وع��ل��ى 
الوطني  الفني  رعايتها كراٍع ر�سمي للعمل 
والأردن���ي���ة«  الأردن  را���س��ي  »ع��ل��ى  ال��ج��دي��د 
ال����ذي ت���م اإط���اق���ه ب��ه��ذه ال��م��ن��ا���س��ب��ة، من 
ك��ل��م��ات واأل���ح���ان ���س��وت الأردن ���س��وت زي��ن 
الفنانين  وغناء  العبدالات،  عمر  الفنان 
ويحيى  ال�سرحان  وب�سار  العبدالات  عمر 
���س��وي�����س وح�����س��ام وو����س���ام ال���ل���وزي، وذل���ك 
العر�س  ه��ذا  ف��ي  زي��ن  لن�ساطات  ا�ستكماًل 
الم�ستمر  ل��دع��م��ه��ا  وم��وا���س��ل��ة  ال���وط���ن���ي، 
الأعمال  وبالأخ�س  الأردن��ي  الفني  للقطاع 
ال��م��ك��ت��ب��ة الفنية  اإث�����راء  ب��ه��دف  ال��وط��ن��ي��ة، 

الوطنية الأردنية باأعمال مميزة.
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اإطالق الكفالة امل�صنعية الأطول 
يف اململكة ل�صيارات ني�صان

عّمان - الراأي
اأع��ل��ن��ت �سركة  ن��وع��ه��ا،  ف��ي خ��ط��وة غير م�سبوقة م��ن 
الح�سري  –الوكيل  ال��ت��ج��اري��ة  و���س��اح��ب  ب�سطامي 
اإطاق  –عن  الأردن  في  واإنفينيتي  ني�سان  ل�سيارات 
المملكة  في  والأط���ول  الجديدة  الم�سنعية  الكفالة 
ل�����س��ي��ارات ن��ي�����س��ان، وال��ت��ي و���س��ل��ت م��دت��ه��ا اإل���ى خم�س 
اإل��ى  بالإ�سافة  اأ���س��ب��ق،  اأيهما  ك��م  اأو300،000  �سنوات 
كم   30،000 اأو  �سنتين  ل��م��دة  م��ج��ان��ي  ���س��ي��ان��ة  ع��ق��د 
اأيهما اأ�سبق عند �سراء اأي من �سيارات عامة ني�سان، 
وب��ذل��ك ت��ك��ون ال�����س��رك��ةق��د ق��دم��ت- ���س��م��ن الكفالة 
مدة  لأط���ول  للعماء–كفالة  الممنوحة  ال��ج��دي��دة 
من  اأي  اإليها  ي�سبقها  لم  مقطوعة،  م�سافة  واأق�سى 
نظام  اأن  على  ف�سًا  ال�سابق،  ف��ي  ال�����س��ي��ارات  وك���اء 
�ستعمل  بل  حملة،  مجرد  يكون  ةل��ن  الكفالةالجديد 
لمبيعات  دائ��م  ب�سكل  ف�ساعداً  الآن  م��ن  ال�سركة  ب��ه 
الأف�����راد. وت��ه��دف ه���ذه ال��خ��ط��وة اإل���ى ت��وف��ي��ر خدمة 
اأي  ���س��راء  ف��ي  ل��ل��راغ��ب��ي��ن  متكاملة وت��ج��رب��ة م��م��ي��زة 
ح�سرية  بمزايا  العماء  ليتمتع  ني�سان،  �سيارات  من 
لأول مرة في الأردن، وي�سمنوا راحة البال وم�ستوى 
بموا�سفات  �سركة  م��ع  التعامل  ف��ي  الثقة  م��ن  اأك��ب��ر 
عكرمة  المهند�س  تحّدث  المنا�سبة،  وبهذه  عالمية. 
ب�سطامي  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  محا�سنة–الرئي�س 
ب�سطامي و�ساحب،  ف��ي  »ن��ح��ن  – ق��ائ��ًا:  و���س��اح��ب 
الأف�سل  ال��خ��دم��ات  عمائنا  لمنح  ج��اه��دي��ن  ن�سعى 
على الإط��اق عند التعامل مع �سركتنا وال�سراء من 
الكفالة  في  جلياً  يظهر  التجاريتين،وهذا  عامتينا 
نوؤمن  لأن��ن��ا  ني�سان  لعامة  نطلقها  التي  ال��ج��دي��دة 
اأعلى م�ستويات الر�سى وراحة البال  ب�سرورة تاأمين 

لعمائنا«.

فرانكفورت - اأ ف ب

من  الثاثاء  الأوروب���ي  المركزي  البنك  ح��ذر 
اأن المخاوف من خروج الدول الأكثر مديونية 
من منطقة اليورو ب�سبب تاأثير فيرو�س كورونا 
الم�ستجد من المرجح اأن تنمو في الأ�سواق اإذا 

لم ُتتخذ تدابير للحد من اأعباء الديون.
وج�����اء ف���ي ت��ق��ري��ر ن�����س��ف ���س��ن��وي ل��ل��ب��ن��ك عن 
التدابير  اع��ُت��ب��رت  »اإذا  اأن��ه  المالي  ال�ستقرار 
الأوروب��ي  اأو  الوطني  الم�ستوى  على  المتخذة 
تحمل  على  ال��ق��درة  على  للحفاظ  كافية  غير 
الديون )في بع�س البلدان(، فقد يزداد تقييم 
ال��خ��روج  اأي  العملة«  تغيير  لمخاطر  ال�����س��وق 
م�ستويات  ترتفع  اأن  المتوقع  من  اليورو.  من 
الديون في دول منطقة اليورو ب�سكل ملحوظ، 
ت��راوح بين 7 و22 نقطة مئوية في عام  بن�سب 

الناتج  اإل��ى  العام  الدين  ن�سبة  يرفع  ما   ،2020
المحلي الإجمالي للمنطقة من 86% في 2019 

اإلى نحو 103% في 2020 وفق الموؤ�س�سة.
منطقة  ت�ستهدف  الع��ت��ي��ادي��ة،  ال��ظ��روف  ف��ي 
اليورو م�ستوى اأق�ساه 60% من الناتج المحلي 
الإجمالي. لكن هذه القاعدة، الواردة في ميثاق 
ب�سبب  بها  العمل  ُع��ل��ق  الأوروب�����ي،  ال���س��ت��ق��رار 
الوباء. وبعدما ت�سررت ب�سدة اإثر �سهرين من 
تدابير الحتواء التي �سلت اقت�ساداتها، ك�سفت 
ال���دول الأوروب���ي���ة ف��ي الأ���س��اب��ي��ع الأخ��ي��رة عن 
المليارات  مئات  قيمتها  تبلغ  م�ساعدة  برامج 
من  رئي�سي  ب�سكل  تمويلها  و�سيتم  اليورو  من 
المركزي  البنك  ي�سكك  ول  القرو�س.  خ��ال 
الأوروب��ي في نجاعة خطط الدعم ه��ذه. وهو 
التكلفة  »لكانت  التدابير،  هذه  لول  اأنه  يدرك 
اأكثر   )...( ال�سوق  على  والتاأثير  القت�سادية 

حدة«. في موازاة ذلك، تحرك البنك المركزي 
كذلك في مواجهة الوباء وقرر زيادة م�سترياته 
من الدين العام واإطاق خطة طوارئ بحجم 

يتجاوز 1000 مليار يورو في عام 2020 وحده.
ات�ساع هوام�س  »منع  بالفعل على  و�ساعد ذلك 
اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة« ل��ل��دي��ن ال��ع��ام داخ���ل منطقة 
اليورو، بين األمانيا التي ت�سكل مرجعاً، والدول 
الأخ�����رى م��ث��ل اإي��ط��ال��ي��ا ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال. 
اإلى تهدئة  وا�سطر البنك المركزي الأوروب��ي 
الأ����س���واق ال��م��ه��ت��زة ف��ي م��واج��ه��ة الن��خ��ف��ا���س 
الحاد في الن�ساط القت�سادي اإلى جانب ات�ساع 
عجز الموازنة في اإيطاليا واإ�سبانيا خ�سو�سا. 
ولكن البنك حذر من اأن النكما�س القت�سادي 
اإلى  اليورو �سيوؤدي  الطويل الأمد في منطقة 
المحلي  الناتج  اإل��ى  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ن�سبة  و�سع 
الإجمالي »على م�سار غير م�ستدام في البلدان 

على  �سي�سعب  طبيعية،  وكنتيجة  ال��َم��دي��ن��ة«. 
ال�سوق  تمويل من  الح�سول على  ال��دول  ه��ذه 
دينها  ا���س��ت��دام��ة  اأن  الم�ستثمرون  اعتقد  »اإذا 
ال��ع��ام ق��د ت���ده���ورت« وب��ال��ت��ال��ي ط��ل��ب��وا ع��وائ��د 
الأوروب��ي  المركزي  البنك  تقرير  ياأتي  اأعلى. 
المفو�سية  ف��ي��ه  ���س��ت��ق��ت��رح  ال����ذي  ال���وق���ت  ف���ي 
اإلى  ت�سل  قد  اإنعا�س  خطة  الأربعاء  الأوروبية 
التي  الأزم����ة  ع��ل��ى  للتغلب  ي���ورو  م��ل��ي��ار   1000
ت�سبب بها الفيرو�س التاجي. لكن المفاو�سات 
تبدو �سعبة بين الأوروبيين المنق�سمين حول 
الت�سامن المالي، اإذ تدافع برلين وباري�س عن 
ارت��ف��اع  تجنب  اإل���ى  ي��ه��دف  ال���ذي  م�سروعهما 
والإ���س��ب��ان��ي��ة، من  الإيطالية  ال��دي��ون  م��ع��دلت 
قر�س  بطرح  الدولتين  هاتين  حماية  خ��ال 
دول  اأرب���ع  تعار�س  ف��ي حين  م�سترك،  اأوروب���ي 

بينها النم�سا وهولندا م�ساركة الديون.
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اأ.د. مو�سى العبادي

اأمام اأ�سحاب القرار واللجنة 
الوبائية »اقرتاح«

اإّن الظروف التي نمر بها نحن والعالم اأجمع هي ظروف ا�ستثنائية، جديدة 
وغريبة، لم يكن اأحد يتوقع من هذا الفيرو�س ال�سغير اأن يحمل بطياته كّل 

تلك التداعيات التي يمر بها العالم.
ال�سحية،  الــقــطــاعــات  ا�ستثناء:  دون  الجميع  تــطــال  التغييرات  زالـــت  ومــا 
والقت�سادية، والتجارية وغيرها المتاأثرة بهذه الجائحة. وكانت وما زالت 

الحرب قائمة ب�ستى معاركها على كافة الأ�سعدة.
كان ل بد من القبول بهكذا و�سع، وما زالت الإجراءات تتوالى تباعا يوماً بعد 
يوم، و�ساعًة بعد �ساعة، والجميع يحاول جاهدا التكيف مع الأمر الطبيعي 

الجديد.
ومــن ناحية علمية، فـــاإن درجـــة الــعــدوى لــهــذا الــفــيــرو�ــس، هــي درجـــة عالية 
الوبائي  ال�سلوك  تبين من  انت�سارا كما  الكائنات  اأ�سرع هذه  يكون من  ويكاد 

والدرا�سات العلمية التي ن�سرت حتى الآن.
ومع اأن فترة الح�سانة لهذا الفيرو�س متفاوتة اإل اأّن الغالبية العظمى على 
قناعة اأنها تتراوح بين الثالثة اأيام وحتى الع�سرين يوما وبمعدل اأ�سبوعين 
اإللــزامــي بمدة  ال�سحي  قـــرارات الحجر  الأحــيــان؛ لذلك جــاءت  في معظم 

اأق�ساها �سبعة ع�سر يوماً وما تالها من حجر �سحي بيتي لمدة اأ�سبوعين.
اأ�سحاب  الأعظم من  ال�سواد  يزال على موافقة  وما  البروتوكول حاز    وهذا 

الخت�سا�س والخبرة.
اأن ننفذ هذه الإجــراءات  ولعل الختالف هنا يكمن في كيف واأين ن�ستطيع 
باأقل تكلفة وبالدرجة الدنيا من الخ�سائر الب�سرية، والمالية، والقت�سادية.

بهذا  الم�سابين  معظم  اأن  اإلــى  حالياً  المتوفرة  العلمية  المعلومات  وت�سير 
ال�سحية  حالتهم  البلمرة،  بفح�س  مخبريا  الموؤكدة  والــحــالت  الفيرو�س، 
ممتازة ول يحتاجون الى اإدخال للم�ست�سفيات، والأعرا�س–اإن وجدت–فهي 
اأعرا�س خفيفة تكاد ل تذكر؛ فما ن�سبته خم�سة ع�سر اإلى ع�سرين بالمئة قد 
اإلى خم�سة  اثنان  اإلى م�ست�سفيات. وقد يحتاج ما ن�سبته  اإلدخــال  يحتاجون 

بالمئة اإلى معالجة حثيثة في اأق�سام العناية المرّكزة.
الم�ست�سفيات خطورته وتداعياته  الأعــداد كلها في  اأّن لوجود هذه  ول �سك 
على الكادر ال�سحي المغلق في م�ست�سفياتنا، وله مخاطره في نقل العدوى 

للقطاع ال�سحي ب�ستى اأنواعه.
وما نقترح، والحترام والتقدير كله لأ�سحاب القرار ولزمالئنا في اللجنة 
هذه  عــزل  يتم  اأن  بب�ساطة  هو  المبذولة،  جهودهم  كل  على  العليا  الوبائية 
الــحــالت الــتــي ل تعاني مــن اأعــرا�ــس ملزمة لــالإدخــال، فــي اأمــاكــن الحجر 

اإللزامية نف�سها اأينما كانت.
ومن الطبيعي اأن يتم هذا بالتن�سيق مع جميع الجهات ال�سحية والأمنية ذات 
اأم ل.  البع�س، هل هذا القتراح عملي وقابل للتطبيق  ي�ساأل  العالقة. وقد 
واأنا بو�سفي طبيبا اأقول: نعم، وبكل �سهولة؛ فها نحن نقوم باإجراءات الحجر 
اأن  �سير  ول  وتنظيم.  و�سهولة  حرفية  بكل  الخارج  من  للقادمين  الإلزامي 
نقوم بالإجراءات نف�سها على تلك الحالت المثبتة مخبريا؛ لأن الهدف من 
عينه  بحد  هو  �سلبية  نتيجة فحو�سهم  كانت  التي  لهوؤلء  اإللزامي  الحجر 
هذا  اإيجابية.  المخبرية  نتائجهم  اأتــت  التي  الأُخــــرى  للمجموعة  الــهــدف 
الهدف طبعا هو منع العدوى لالآخرين. وهذا يت�سمن التاأكد من جاهزية 
جيداً  بتثقيفهم  والقيام  الجديد  الو�سع  لتقبل  وا�ستعدادهم  جميعا  هــوؤلء 

بالأعرا�س التي ت�ستوجب تحويلهم اإلى الم�ست�سفيات.
وقد ي�ساأل البع�س الآخر: وما الفائدة؟

ن�سبة  مــن  التقليل  هــو  واأهــمــهــا  الإيــجــابــيــات  هــذه  واأول  جــدا مفيد،  الأمـــر 
المخاطرة لنقل العدوى للكوادر ال�سحية وما قد يتبعها من عواقب وخيمة 
وتوفير  ال�سحية  الــكــوادر  اإجهاد  من  التقليل  هو  وثانيها  عقباها،  يحمد  ل 
ال�ستهالك.  تر�سيد  قبيل  مــن  وهـــذا  يحتاجون،  الــذيــن  لــهــوؤلء  اإمكاناتنا 
وثالثها، اأننا على قناعة تامة اأن تكاليف العزل اأكثر من تكاليف الحجر وهذا 

له اإيجابيات اقت�سادية في ظل ظروفنا الحالية ال�سعبة.
اأهيب بولي الأمر النظر جدياً بهذا القتراح، فهناك دول تعمل به، ولندري 

كم �ستطول هذه المحنة علينا في اأردننا الحبيب.
حمى اهلل الأردن والإن�سانية جمعاء من �سر هذا اللعين.

ال�سميع  اهلل  �ساء  اإن  العافية  واألب�سنا جميعا ثوب  باألف خير  واأنتم  عام  وكل 
العليم

اخـــتـــار جــاللــة الــمــلــك عـــبـــداهلل الــثــانــي فـــي كــلــمــتــه الــتــي 
الرابع  ال�ستقالل  عيد  بمنا�سبة  العظيم  ل�سعبه  وجهها 
كما  والــدللت  الم�سامين  مختلفة  تكون  اأن  وال�سبعين 
والتي  المنا�سبة  فيها  جاءت  التي  المختلفة  الظروف  هي 
و�ست�سبح  اهلل  بعون  �ستزول  ا�ستثنائية  جاللته  اعتبرها 
الأردن  ا�ــســتــطــاع  كــيــف  ونعلمهم  لــالأجــيــال  نــرويــهــا  ق�سة 
الــدرو�ــس  منها  ويــاأخــذ  المحنة  هــذه  �سفحات  يــطــوي  اأن 

و�سرائها. اأحواله  �سراء  في  والثبات  وال�سبر  والعبر 
بـــــرز مــا  بـــــي كـــان مـــن اأ اإيـــمـــان جــاللــة الــمــلــك بــ�ــســعــبــه الأ
يــمــكــن لــلــمــحــلــل اأن يــ�ــســتــخــرجــه مــن بــيــن حـــروف كــلــمــات 
حب  عالقة  نتاج  اإل  كان  ما  الإيمان  وهذا  ال�سامي  نطقه 
واردنية  اأردنــي  كل  وبين  بينه  الملك  لها  اأ�س�س  متبادلة 
الأول  الــيــوم  منذ  وبــاديــة  ولــواء  وقــريــة  كــل محافظة  فــي 
الــولء  قــاعــدة  على  قــامــت  الــد�ــســتــوريــة  �سلطاته  لت�سلمه 
والحر�س  فيه  والجــتــهــاد  العمل  يعني  الــذي  والنــتــمــاء 
التحديات  تــجــاوز  فــي  والــرغــبــة  الــمــنــجــزات  تعظيم  عــلــى 
الوطنية  الوحدة  في ج�سد  للنخر  كان  لأي  ال�سماح  وعدم 
القواعد  اأهــم  اأحــدى  الـــدوام  على  �سكلت  الــتــي  الرا�سخة 

الدولة. عليها  قامت  التي 
ـــــــزداد مـــنـــ�ـــســـوب اطــمــئــنــانــه  جـــاللـــة الـــمـــلـــك مــطــمــئــن وي

مــن خـــالل تــقــيــيــمــه الــمــبــا�ــســر والــ�ــســخــ�ــســي لــعــالقــتــه مع 
وتلم�س  النا�س  لنب�س  الأقـــرب  زال  ومــا  كــان  لأنــه  �سعبه 
لـــــى اآرائــــهــــم ومــالحــظــاتــهــم  احــتــيــاجــاتــهــم وال�ـــســـتـــمـــاع اإ
وتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم ولـــو عــلــى حــ�ــســابــه الــخــا�ــس وهـــا هي 
�سعبه  اأبــنــاء  من  الب�سطاء  فيها  ا�ستهدف  التي  مبادراته 
م�ساحات  امــتــداد  على  ناحية  كــل  فــي  ومــتــرامــيــة  �ــســاهــدة 

الحبيب. وطننا 
في عيد ال�ستقالل يخاطب جاللة الملك النا�س ويبارك 
قاله  كان  ما  ويوؤكد  وال�ستقالل  بالعيدين...الفطر  لهم 
بـــاأن جائحة  فــي خــطــابــه الأخــيــر قــبــل رمــ�ــســان الــمــبــارك 
الما�سي  مــن  و�ست�سبح  و�ــســتــزول  �ــســدة  كــورونــا  فــيــرو�ــس 
والتزامهم  النا�س  وعــي  مــدى  على  موؤ�سرا  �ستظل  لكنها 
بها  ر�سوا  لكنهم  عليهم  �سعبة  كانت  وان  التي  بالقرارات 
كي  �سحتهم  على  ولحر�سهم  وقيادتهم  لوطنهم  لحبهم 
في  الم�سهد  �سدارة  اإلى  وعزيمهتم  بهمتهم  الأردن  يعود 

والتنمية. والعطاء  البناء 
�ــســكــرا جـــاللـــة الــمــلــك عــلــى كــلــمــتــكــم و�ـــســـكـــرا لــجــهــدكــم 
هو  وهذا  كلمتكم  احتوتها  التي  للدرو�س  و�سكرا  العظيم 
النبيل..ملك  الأردني  الحمى  هذا  في  يجمعنا  ما  جوهر 

�سامية. وغاية  واحد  هدف  اأجل  من  معا  يعمالن  و�سعب 

الإعالمي محمد الطراونة

ال�ستقالل عز وكرامة وحترير لالإرادة

موت يا...!! وا.. عجبي!

ال�ستقالل لي�س مجرد وثيقة تدون وتحفظ في بطون الكتب 
ذاته،  بحد  التاريخ  هو  ال�ستقالل  التاريخ،  من  جزءا  وت�سبح 
طموحة  جديدة  م�سيرة  ويبداأ  جديدة  مالمح  ير�سم  من  هو 
من البناء والعطاء، هو عز وكرامة وتحرير لالإرادة الوطنية 
النابع  الحر  الوطني  القرار  وامتالك  الخارجية  القيود  من 

العليا. الم�سلحة  من 
الردنــيــة  المملكة  والــ�ــســبــعــون ل�ــســتــقــالل  الــرابــعــة  الــذكــرى 
الأردنية،  الدولة  تاأ�سي�س  بدايات  الها�سمية، فر�سة ل�ستذكار 
فر�سة  هي  والبناء،  النه�سة  طريق  على  الأردن  و�سع  وبــدء 
للتوقف عند جهد ال ها�سم الخيار لر�سم �سور ومعاني العز 
والكبرياء، والعطاء لبناء الدولة الأردنية الحديثة، بدءاً من 
جهود الملك الموؤ�س�س عبداهلل الأول اإلى عهد وا�سع الد�ستور 
ثراهم  اهلل  طيب  الح�سين  الباني  الملك  الــى  طــالل  الملك 
الثاني  جميعا و�سول الى عهد جاللة الملك المعزز عبداهلل 
واإلــى جانبهم ومعهم وفي ظل قيادتهم  اأطــال اهلل في عمره، 
الحكيمة اأبناء الوطن المخل�سون الذين التفوا حول قيادتهم 
ور�سم  روؤيتها  وو�سوح  القيادة  زمنية طويلة من حكمة  حقبة 
اآمالها في بناء نه�سة الأردن الحديث، قيادة تمتلك ال�سرعية 
الدينية والتاريخية والد�ستورية حتى و�سل بلدنا الى ما هو 
عليه من تطور وازدهار وحداثة، رغم قلة الموارد ومحدودية 
الوطن  بها  مر  التي  المراحل  �سهلة  تكن  لم  ابــدا  الإمكانات، 
بال�سعوبات  دوما  محاطا  كان  بل  وتطوره  بنائه  مراحل  عبر 
التي لحقت بالمنطقة، وانعك�ست تبعات  والعوائق والعوا�سف 
الثورة  لر�سالة  حمله  بحكم  الأردن  على  م�سوؤولياتها  تحمل 
اأ�سرت  ذلك  كل  ومع  العربية  النه�سة  ثورة  الكبرى،  العربية 

التطور  تحقيق  على  الــوطــن  اأبــنــاء  ومعها  الحكيمة  الــقــيــادة 
اأنــظــار  اأ�سبح محط  الــذي  النــمــوذج  الــوطــن  لبناء  والنــجــاز 
الــعــالــم، ومــثــال حــيــا لــالأمــن وال�ــســتــقــرار وتحقيق الإنــجــاز، 
عليه  هو  ما  اإلــى  و�سل  حتى  ودقيقة،  �سعبة  ظــروف  ظل  في 
العالم  احترام  محل  واأ�سبح  مرموقة  دولية  مكانة  من  الآن 
يحظى  التي  والتقدير  الحترام  من  العالية  المكانة  بف�سل 
وعقالنيته  حكمته  بف�سل  الثاني،  عبداهلل  الملك  جاللة  بها 
و�ــســعــة ادراكـــــــه، هـــي مــحــطــات نــتــوقــف مــعــهــا عــنــد الــنــهــ�ــســة 
المجالت،القت�سادية  كافة  في  الأردن  حققها  التي  ال�ساملة 
والطبية  والــعــلــمــيــة،والــعــمــرانــيــة  والــثــقــافــيــة  والجــتــمــاعــيــة، 
والقانون،  الموؤ�س�سات  لدولة  انموذجا  واأ�سبح  والتعليمية، 
الأردنيون  ويحتفل  الإن�سان،  وحقوق  وكرامة  حرية  واحترام 
م�سيرة  فــي  قــدمــا  ي�سير  والــوطــن  الــعــزيــزة  المنا�سبة  بــهــذه 
والتطلع  الــقــائــد  انتهجها  الــتــي  والنــجــاز  والــبــنــاء  الإ�ــســالح 
مبداأ  تعميق  في  جهوده  ويوا�سل  والعطاء،  العمل  مزيد  اإلى 
العتماد عل الذات لمواجهة تبعات اأزمة فيرو�س كورونا التي 
اأ�سكالها،  بكافة  القت�سادية  الحركة  واوقفت  الحياة  عطلت 
ال�سامية  الملكيه  للتوجيهات  تج�سيدا  تاأتي  الجهود  هذه  كل 
نوعية  وتــحــ�ــســيــن  الــمــواطــنــيــن  معي�سة  بــمــ�ــســتــوى  لــالرتــقــاء 
الأردن جهوده  المقدمة لهم، في وقت يوا�سل فيه  الخدمات 
ال�سلم  ون�سر  المنطقة  في  ال�ستقرار  لتحقيق  الدبلوما�سية 
ذكرى  في  والتطرف،  الإرهــاب  ومكافحة  الدوليين،  والأمــن 
واأجهزتنا  الم�سلحة  بقواتنا  وفخر  اعتزاز  تحية  ال�ستقالل 
الوطن  بنيان  اإعــالء  على  تعمل  التي  ال�سواعد  وبكل  الأمنية 

وكل عام والقائد والوطن وال�سعب بكل خير.

اأحمد الحوراني
A h m a d . h @ y u . e d u . j o

امللك.. تقاربنا كي ننجح

م. باهر يعي�ش

ال�سين  في  ال�سمعة...)كورونا(؛.م�ست�سفى  �سّيء  اآداب  في 
ال�ّسادة  اأّيها  نعم  اإن�ساوؤه في ثمانيةاأيام!!  تم  �سرير  األف  �سعة 
ّيـــــام؛ فــي بــدايــة  مــن مــواطــنــيــن حــّتــى �ــســانــعــي الـــقـــرار... 8 اأ
لديهم  اأنــا�ــس  مــن  �سريع  فعل  كــرّد  هــنــاك،  المر�س  اكت�ساف 
قبله  اكت�سافه.  وحال  الإنجاب،  في  حّتى  �سيء  كّل  في  �سرعة 
)العظمى( حماها اهلل؛ م�ست�سفًى  بل  العظيمة  ال�سين  قامت 
اأيــام  �ستة  فــي  اإنــ�ــســاوؤه  تــم  حيث  ال�سعة  بنف�س   2013 فــي  اآخــر 

وباء)�سار�س(. اكت�ساف  حال 
وبــرج  الإ�سكندرية  مــنــارة  اأن  الـــراوي؛  على  والــّذمــة  يــقــال... 
بــابــل وتمثال الــحــرّيــة!؟!؟ هــنــاك؛ تــم بــنــاوؤهــا فــي وقــت اأقــًل 
مـــن وقـــت �ــســاحــتــنــا الــعــظــمــى الــتــي يــبــدو اأنـــهـــا �ــســتــكــون من 
عــجــائــب الــدنــيــا الــثــمــانــيــة. نــعــم؛ )�ـــســـاحـــة(...�ـــســـاحـــة اأيــهــا 
لأتقينا  بلدنا،  في  حــدود  على  ب�سائع  تبادل  �ساحة  ال�سادة. 
ل�ستين  الــمــ�ــســابــيــن...تــحــتــاج  الــ�ــســاحــنــات  �ــســائــقــي  مــ�ــســائــب 
بــيــروقــراطــّيــة، بل  لــالإنــجــاز.  يــوًمــا  لــلــقــرار، ولثالثين  يــوًمــا 
نائمون،  قدماء  �سادة  روما،  �سيوخ  وت�سلط مجل�س  دكتاتورّية 
التنفيذ  عن  ترّفع  اأم  الإحترام(،  كّل  القرار)مع  في  بالدة  اأم 
هم  ال�سريع  البا�س  ربع  فئة َ من  مقاولينا  اأن  اأم  ل�ساحة...، 

بالتنفيذ. ُكّلفوا  من 
الــمــو�ــســوع ل يــحــتــاج �ــســوى)فــزعــة(وطــنــيــة عــلــى غــرار)هــّمــة 
من  اأكثر  بتفاعل  لكن  �سئت؛  ما  وطن(...�سّمها  وطن...هّبة 
الدرجة  فئة  من  مقاول  فقط  بل  المقتدرين.  المخل�سين 
الــعــا�ــســرة قــد يــقــوم بــهــا اأو..الأولــــــى و..مـــا الـــفـــرق!. كـــان ما 
الأّول؛  ال�سائق  كــارثــة  قبل  العمل  يــبــداأ  اأن  الــمــفــرو�ــس  مــن 
الأثافي  الثاني...ثانية  ال�سائق  ظهور  عند  اأو  الأثافي،  ل  اأَوّ
الذي خّلف خلع ر�ّس ون�سر وراءه فوق ال�ّسبعين من الأثافي. 

بحجم...�ساح  قــدر  �سوى  عليها  ترتكز  اأن  ت�ستطيع  قــدر  ول 
العظيمة. روما  في  الكولي�سيوم  في  المجالدين 

المو�سوع يا �سادة ل يحتاج �سوى اإلى ت�سوية الموقع بعدد من 
اآلت الت�سوية تعمل كّل من طرف الثوب، واللودرات وقاّلبات 
وِفي  اأيام معدودة،  �ساعات  اأكثر من  ت�ستغرق  لن  لمدة  النقل 
اآليات الر�س  نف�س الوقت وحال بال، خلفها و بعدد كاٍف من 
بعدها  �سالحة،  تربة  من  الأ�سا�س  تحت  ما  لطبقة  والدحل 
بــاآلت  ت�سويتها  مــع  الأ�ــســا�ــس  فــر�ــس طــبــقــات  اآلت  بـــاًل  حـــاًل 
يفر�س  كمن  ل  اهلل!!  والــدحــل..بــحــّق  الخلط  مــع  الت�سوية 
�ــســدر كــنــافــة...نــابــلــ�ــســيــة والــتــي هــي الأجــمــل...حــمــاهــا اهلل. 
الالزمة  بال�سماكة  اهلل(  الّزفته)اأجّلكم  طبقة  فر�س  بعدها 

تكون جاهزة...تنتظر. والتي  نق�س ول...نق�س!!  بال 
اأقّل... ل غير، طالما نحن  اأو  اأ�سبوًعا  كّل هذا..قد..ي�ستغرق 
اأو  العا�سمة  نحو  يزحف  ماراثوني  طريق  اإن�ساء  ب�سدد  ل�سنا 

القمر.
نعود للمباني التي قد تلزم لإدارة العمل..اإذا ما لزم زيادة عن 
هناك  ال�سقيقة،  الدول  مع  حدود  نقاط  في  اأ�ساًل  الموجود 
ويجري  نع  ال�سّ م�سبقة  العنا�سر  ذات  اأو  الجاهزة  المباني 
والحوا�سيب  الماكنات  يبقى  بــاأّول،  اأّول  وتركيبها  تجهيزها 
والــهــواتــف وبــوفــيــهــات الأكـــل والــ�ــســرب... ذلــك مــقــدور عليه 
اأكــثــر.. ل  اأ�سبوع  هــو  بغيرها.  اأو  لكورونا  فيه  نبرع  مــا  وهــو 
جي�سنا  مهند�سي  �سالح  في  الن�سامى  العمل.  لجميع  غير  ل 
البا�سل يمكن اأن يقوموا بالمهمة في...ل وقت...من يدري.
الياب�س  تاأكل  باأوامر تغييرية عظمى  اأخيًرا ترى هل �سن�سمع 
و...موت  العا�سر...  الــّدّوار  اإلى  ال�ساحة  لت�سل  و...الياب�س، 
ال�سين!!  ولو...في  ال�ساحات  اأطلبوا  اأخيًرا  و...عجبي!!  يا، 
و..  و...  والمقاولون  المهند�سون  ال�سالح...  وليعذرني رفاق 

حمى اهلل الأردن من... كلّ �سوء وبطء... اآمين.

اأزمة كورونا حيوية كبيرة في المجتمع الأردني خارج  اأظهرت 
المواطنين  يدفع  كــان  العمومي  فالخوف  التقليدية،  الأطــر 
اإلــــى الــمــ�ــســاركــة، ويـــحـــرك الــنــخــبــة بــ�ــســورة واقــعــيــة وعــمــلــيــة 
عدو  مواجهة  فــي  و�سريعة  كثيرة  حكومية  قـــرارات  لمواجهة 
وزير  تن�سيب  الجدل  اآخر مفا�سل  وكان  اأو متوقع،  غير مرئي 
المواطنين  ولجوء  العيد،  اأيام  اأثناء  ال�سامل  بالحظر  ال�سحة 
التي  الأوبــئــة  لجنة  عــلــى  تاأ�سي�ساً  باعترا�ساتهم  الــدفــع  اإلـــى 
وجدت نف�سها جزءاً من حراك فني لم يلبث اإل واأن تداخل مع 

ال�سيا�سي. الجانب 
بالطبع امتلكت الحكومة زمام قانون الدفاع الذي اأتى �سرورياً 
لم  حرجة  مرحلة  في  القرارات  واتخاذ  تنفيذ  عملية  لت�سهيل 
مجل�س  اأن  ويبدو  المغامرة،  رفاهية  خاللها  يمتلك  اأحد  يكن 
في  ودخل  م�سوؤولية،  اأية  عن تحمل  بعيداً  نف�سه  اعتبر  النواب 
ظهرت  الفراغ  هذا  واأمــام  ال�سترخاء،  من  مفهومة  غير  حالة 
والــنــقــبــاء  الــخــبــراء والأطـــبـــاء  قــوامــهــا مــن  قــيــادات مجتمعية 
في  الحكومة  �ساندت  التي  المختلفة  ال�ست�سارية  والمجال�س 
مفا�سل معينة، ووقفت ب�سورة متح�سرة اأمام بع�س قراراتها.
اأثناء  هذه المعار�سة اأخذت تفترق مع الحكومة بمرور الوقت 
التفا�سيل  قـــراءة  فــي  الم�سي  على  الــقــدرة  وامتلكت  الأزمـــة، 
الممار�سات  عــن  وابــتــعــدت  واجــــراء،  لكل خــطــوة  بــدائــل  وطــرح 
المطاطة  الــعــنــاويــن  مــثــل  التقليدية  للمعار�سة  العــتــيــاديــة 
الحديث  دون  ال�سحة،  اأو  التعليم  م�ستوى  كتح�سين  والوا�سعة 
وتوفر  المطلوبة  الخطوات  اأو  التمويل  مثل  تفا�سيل  اأية  عن 
الــــمــــوارد الــبــ�ــســريــة وغــيــرهــا مـــن اأمـــــور الـــتـــي تــ�ــســتــبــك معها 

الحكومات في العادة.
الأردنية  المعار�سة  دور  اأ�سعفت  العمومية  الأدبيات  هذه  مثل 
وتطوير  تح�سين  مثل  تعبيرات  مــن  فكثير  طــويــلــة،  ل�سنوات 
الحكومة(  وعلى  ويتوجب  )يجب  األــفــاظ  من  والكثير  وانــقــاذ 
تحتل م�ساحة وا�سعة من خطاب الأحزاب في الأردن، وي�ست�سهل 
النواب المناداة بها ليتحولوا اإلى خالفها بعد تحملهم لموقع 
نواب  فيها  تولى  كثيرة  حــالت  في  كما  المبا�سرة  الم�سوؤولية 
اآخر،  اأظهرت وجهاً  اأزمة كورونا  وزارية، ولكن  �سابقون مواقع 
وتو�سية  خــطــوة  كــل  عــن  الم�سوؤولية  اإطـــار  فــي  الــكــل  وو�سعت 
واقتراح، الأمر الذي ي�سجع لطرح �سوؤال ا�ستثمار هذه الحالة 
كل  مع  ت�ستبك  اأن  ت�ستطيع  التي  الظل  حكومة  حالة  لتعميق 
ل  الــتــي  ال�سهلة  المعار�سة  لي�ست  فهي  ال�سيا�سية،  العملية 
للقرارات  المالية  التبعات  اأو  القرو�س  ا�ستحقاقات  في  تفكر 

وتتحدث باعتبار ما يجب اأن يكون ل ما يمكن اأن يتحقق.
على  وقــدرتــهــا  الــبــ�ــســريــة  بــالإمــكــانــيــات  ثـــــراءه  الأردن  اأثـــبـــت 
يمكن  ال�سيا�سي  الإ�سالح  منظومة  من  جــزءاً  ولعل  المبادرة، 
المعار�سة،  مــن  الــحــالــة  هــذه  عــلــى  الــبــنــاء  فــي  نف�سه  يــجــد  اأن 
وال�سعبة  الثرية  كورونا  لمحنة  الإيجابية  الثمار  اأحد  لتكون 

على الأردن.

�سامح المحاريق

 حكومة الظل الأردنية..
البناء على جتربة معار�سة 

م�سوؤولة يف زمن كورونا

بــعــد انــتــهــاء الــعــطــلــة الــطــويــلــة يـــعـــود الــعــمــل لــلــعــديــد 
مــن مــوؤ�ــســ�ــســات الــقــطــاع وفـــق الــدلــيــل الر�ـــســـادي الــذي 
طبيعتها  الــى  الــحــيــاة  عــودة  ل�سمان  الــغــايــة  لــهــذه  اعــد 
العامة. ال�سالمة  تعليمات  وفق  �سليم  وب�سكل  تدريجيا 

ردهــات  فــي  المبا�سر  العمل  تــوقــف  �سهرين  مــن  لأكــثــر 
الــقــطــاع الــعــام وبــعــد هـــذا الـــرجـــوع، ل بــد مــن مــعــاودة 
نــــجــــاز وتــنــ�ــســيــط وتــفــعــيــل الــعــمــل بـــوتـــيـــرة جــديــدة  الإ
خــ�ــســو�ــســا ان بــعــ�ــس الـــكـــوادر فــي الــقــطــاع الــعــام �ــســوف 
للظروف  بــعــد  عــن  تعمل  �ــســوف  او  دفــعــات  عــلــى  تلتحق 
الـــخـــا�ـــســـة بـــهـــم وفــــقــــا لأمــــــر الـــــدفـــــاع الــــ�ــــســــادر بــهــذا 

الخ�سو�س.
جوهر  هو  الإجراءات  وتب�سيط  الورقي  العمل  اخت�سار 
الموؤ�س�سات  م�سيرة  �سمن  المطلوب  الإداري  التطوير 
الــروتــيــن  ولــيــ�ــس  الــنــتــائــج  عــلــى  والــتــي تعتمد  الــنــاجــحــة 
في  الجمهور  خدمة  وحدة  ولعل  المعامالت  انجاز  في 
الى  تحتاج  العامة  والموؤ�س�سات  الـــوزارات  مــن  العديد 
الــمــطــلــوبــة وفــي زمــن قيا�سي  بــالــمــهــام  لــلــقــيــام  تــطــويــر 
النهاية  وحــتــى  الــبــدايــة  مــن  المعاملة  لإنــجــاز  مبرمج 

للوقت. وم�سيعة  اإعاقة  او  تاأخير  دون 
تـــر�ـــســـيـــق الـــجـــهـــاز الـــحـــكـــومـــي مـــطـــلـــب قــــديــــم جـــديـــد 
الــمــتــاحــة فــي تــجــويــد العمل  لــال�ــســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
النتائج  وتقييم  والمخرجات  المدخالت  على  والتركيز 
النتائج  وقـــراءة  دقــيــق  ب�سكل  الأداء  مــوؤ�ــســرات  وقــيــا�ــس 
لــلــقــدرة الــمــوؤ�ــســ�ــســيــة �ــســمــن الــخــطــط ال�ــســتــراتــيــجــيــة 

المعتمدة.
ل يــوجــد �ــســخــ�ــس تــعــتــمــد الــمــوؤ�ــســ�ــســة عــلــيــه او يــتــوقــف 
ال�ستفادة  يمكن  العك�س  وعــلــى  غيابه  حــال  فــي  العمل 
مــن عـــدم وجـــود بــعــ�ــس الــمــوظــفــيــن وعــلــى الــمــ�ــســتــويــات 
وبيروقراطية. تعقيد  ودون  ب�سرعة  العمل  لإنجاز  كافة 
لــلــقــائــد في  نــاجــح  اداري  نــمــط  الــ�ــســالحــيــات،  تــفــويــ�ــس 
العمل  لتي�سير  منا�سبة  م�ساحة  يتيح  والذي  الموؤ�س�سة 
للم�ستويات  الم�سوؤولية  وتحمل  ودقيق  منا�سب  ب�سكل 
موافقة  انتظار  دون  الكثير  واإنــجــاز  والفنية  الإداريـــة 
العودة  فــان  لهذا  ذلــك،  م�سمون  على  الأول  الم�سوؤول 
تفوي�س  تت�سمن  ان  يجب  القادم  الثالثاء  يوم  للعمل 
الـــ�ـــســـالحـــيـــات وتـــرجـــمـــتـــهـــا بــ�ــســكــل مـــنـــا�ـــســـب لــتــدريــب 
القدام  بروح  العمل  اأعباء  تحمل  على  الإدارية  الكوادر 
والـــحـــر�ـــس واللـــــتـــــزام بــمــتــطــلــبــات ا�ـــســـغـــال الــوظــيــفــة 

باقتدار.
الكثير  الجامعات  في  وخ�سو�سا  بعد  عن  العمل  ت�سمن 
ال�ساعة  مــدار  على  والطلبات  والتعليمات  الأوامــر  من 
تمرير  في  الت�سرع  بين  الف�سل  ت�ستحق  تجربة  فكانت 
نتائج  درا�سة  والهم  القرار  محتوى  فهم  وبين  القرار 
�سواء  الجامعي  الطالب  وهو  الخدمة  متلقي  على  ذلك 
في  الملفات  مــن  والــعــديــد  المــتــحــان  او  المحتوى  فــي 

ال�ساأن. هذا 
ان  وينبغي  خا�س  طابع  لها  يكون  �سوف  للعمل  العودة 

الطويل. الغياب  ذلك  بعد  ملمو�س  اثر  لها  يكون 

م. فواز الحموري
f a w a z y a n @ h o t m a i l . c o . u k

عودة ميمونة

اأن  علينا  ال�ستقالل  لعيد  وال�سبعين  الرابعة  بالذكرى  نحتفل  عندما 
ال�سيء،  بالتبعية النجليزية بع�س  التاريخ بقي مرتبطا  اأن ذلك  نتذكر 
اأن لعب  لــول  الأردن كدولة م�ستقلة لم تكن لتكون  اأن  كــان مــرده  وهــذا 
التذاكي  لعبة  اأعلى مراتبهم  اآنــذاك من  الحذقين  الم�سوؤولين  عدد من 
والمداهنة مع الطرف الإنجليزي الذي كان قد قرر الخروج من �سفته 
ال�سهيونية  الع�سابات  اأحكمت  بعدما  والأردن  فل�سطين  على  الإنتدابية 
قب�ستها على العديد من اأرا�سي فل�سطين، ولذلك كان وا�سحا اأمام قيادة 
هذا البلد حينها اأنه بال بريطانيا �ست�سيع اأحالم قيام الدولة الناجزة في 
ظل تكالب وت�ستت العرب نحو القطرية من جهة والأطماع بالتو�سع من 

جهة ثانية، حتى جاءت لحظة الجالء الإنجليزي 1957.
بغداد،  انهيار حلف  بعد  التحالف مجددا  الى  توجه  الجالء  بعد  الأردن 
كان هزاع المجالي م�سرا على اأن م�سلحة الأردن مع حلف بغداد لحماية 
ذلــك رغــم عــدم القتناع  ولــه كتيب ي�سرح  الآخــر،  البع�س  الأردن، عك�س 
هناك،  الها�سمي  الملكي  النظام  على  ال�سيوعي  النــقــالب  قبل  الكامل، 
وبدء مرحلة النقالبات المتتالية، وهذا ما جعل الملك الح�سين يقلب 
واأ�سبح  كقوة عظمى،  برزت  التي  المتحدة  الوليات  نحو  فورا  ال�سفحة 
وا�سطن  بين  مــا  الأقـــوى  الحلف  مــع  بالتزامن  لأمــيــركــا  حليفا  الأردن 
لــــالأردن، وهــذه مرحلة جــديــدة من  اآنـــذاك  الــعــدو  الإ�سرائيلي  والــكــيــان 

مراحل التقدم الأردني للبقاء على قيد الحياة في ذلك الوقت.
حدثني الأمير الح�سن بن طالل قبل �سنوات عن زيارة قام بها الح�سين 
بن  وال�سريف ح�سين  الأمــيــر  فيها  رافقه  اإمـــارة خليجية  الــى   1966 عــام 
اأن الطائرة هبطت على مدرج و�سط رمال،  الــوزراء، وكيف  نا�سر رئي�س 
الحديدي،  الزينكو  من  مبنى  »براكية«  في  وال�سريف  الأمير  نام  وكيف 
ال�سيخ  ا�ستقبال  كــان  وكيف  فكاهية،  بطريقة  بهم  البعو�س  فعل  ومــاذا 
الأمير  يتمناها  وعفوية  و�سدق  ب�ساطة  بكل  لهم  هناك  الأ�ــســرة  واأفـــراد 
في �ساعة الرواية، وكان الإنجليز اأي�سا هناك،بعد خم�س �سنوات اأ�سبحت 
الإمارة تلك دولة متحدة وعمالقة تجاوزتنا ب�سنوات طويلة من الناحية 
النظرية بفعل الثروات النفطية وا�ستقطاب الخبرات من اأ�سقاع العالم.

اليوم ونحن نناهز المئة عام، واأربعة و�سبعين عاما كم�ستقلين، وثالثة 
اأ�سهر من اأزمة كورونا كمر�سى محتملين، وبعدد اإ�سابات ل تذكر ووفيات 
الطبيعية  الوفيات  ن�سبة  ومقارنة مع  اهلل  بحمد  وفيات  الع�سر  تتعد  لم 
مع  للتعاطي  الفر�س  من  اأهدرنا  كم  نرى  الفترة،  هذه  خالل  لأمواتنا 
منحنى الخوف المرعب الذي دب في اأو�سال الجهاز الحكومي وانعك�س 
وقلب  بمجموعه،  ال�سعب  �سعق  كهربائي  تيار  وكــاأنــه  المواطنين  على 
�ساقت  بانف�سهم حتى  الب�سر  واأ�سغل  على عقب،  راأ�سا  القت�سادي  الهرم 
عليهم جدران البيوت وخ�سر الأغلبية م�سادر اأرزاقهم واعمالهم التي تدر 
اإبقاء  اأي جدوى من  اأخيرا  �سرائب تقتات عليها الموازنة، ثم لم يظهر 

الإغالق في ظل تحا�سد النا�س بالأ�سواق، و�سياع بهجة رم�سان والعيد.
ول  حال  يبتكر  اأن  يمكنه  ل  ال�سنعة  على  والم�ستجد  والمتردد  الخائف 
حتى يفكر بطريقة �سحيحة منظمة ي�ستطيع من خاللها خلق مرحلة 
تعاي�س جديدة اأقل �سررا على بلد ل يملك اأكثر مما اأهدر، وهذا يتطلب 
جراحات لعباقرة ي�سنعون فرقا، وتبرز الحاجة الى مفكّرين ل متعهدي 
اأعمال، فاأجهزة الدولة قامت بواجبها على اأتم وجه، والكوادر قدمت ما 
عندها، وبقيادة جاللة الملك تمت محا�سرة الكثير من الخطوات التي 

كانت �ستف�سل لول متابعته.
وهذا يجب اأن يجبرنا عن التروي لنتقاء م�سوؤولين يفكرون ل يكررون 
ف�سل من �سبقهم ويجعلون البلد مختبرا وال�سعب فئران تجارب، وهذا ما 
اأثبت اأن الف�سل جاء عندهم بالوراثة الوزارية، والحمدهلل اأنهم لم يكونوا 

في زمن ال�ستقالل واإل لما كنا نحتفل اليوم بذكرى ال�ستقالل.
كل عام واأنتم والوطن بخير.

اأيــ7ــام
فايز الفايز

متى نتعلم؟!
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تشكيليون أردنيون وعرب يحتفلون بعيد االستقالل بصريًا

وزارة الثقافة: األردن ملتزم بإثراء قيم التنوع الثقافي وحمايته

اإربد - اأحمد الخطيب

مكانة  ب���رزت  ع��رب��ي��ة،  ت�سكيلية  فنية  ت��ظ��اه��رة  ف��ي 
ال��ب�����س��ري  الإي����ق����اع  ق���ل���وب  ف���ي  ال�����س��ام��ي��ة  الأردن 
اتحاد  معار�ض  �سمن  والعربي،  الأردن��ي  الت�سكيلي 
بالتعاون  ينظمها  التي  والفنون  ل����آداب  القي�سر 
و�سارك  »ُبعد«،  عن  وتقام  اإرب��د،  ثقافة  مديرية  مع 
ف��ي ال��ت��ظ��اه��رة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت م�����س��اء اأول م��ن اأم�����ض، 
ل�حتفال  ت��داع��ت  ال��ع��رب  الفنانين  م��ن  مجموعة 

الأردنية. الدولة  بذكرى ال�ستق�ل ومئوية 
بعمق  الترابية  والألوان  بن�سارتها،  الطبيعة  األوان 
الذي  البيئي  التكوين  مفردات  �سكلت  مدلولتها، 
تناول  حيث  الأردن���ي���ة،  الجغرافيا  ف��ي  الأب���رز  ي��ع��ّد 
ت�سّكل  التي  ال�سمات  تلك  اأعمالهم  في  الم�ساركون 
التاأ�سي�ض،  منذ  الأردن  �سهده  الذي  التطور  حلقات 
كتب  الذي  بالتعزيز  وح�سوراً  بال�ستق�ل،  م��روراً 

مفرداته الملك عبد اهلل.
اإلى ذلك اأو�سحت اللوحات الم�ساركة في المعر�ض 
ال�����ذي ي���اأت���ي ���س��م��ن ال��م��ع��ار���ض ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي 
���س��ع��ى ات��ح��اد ال��ق��ي�����س��ر ل��ل��وق��وف م��ن خ���ل��ه��ا على 
ال��ت��ج��ارب الأردن���ي���ة وال��ع��رب��ي��ة ال��ن��اج��زة وال��واع��دة، 
ت��ع��دد ال��م�����س��ارات ال��ع��م��ران��ي��ة ال��ق��دي��م��ة ال��ت��ي يمتاز 
اإل��ى  وغ��ي��ره��ا،  رم،  ال��ب��ت��را،  م��ث��ل:  م��ن  الأردن،  ب��ه��ا 
وجبال،  ووديان  �سهول  من  الجغرافيا،  تعدد  جانب 
بالإ�سافة اإلى التراث ال�سعبي، كما التفتت اللوحات 
لتلك الع�قة الرا�سخة بين الأردن وفل�سطين، بما 
فل�سطين،  تراب  هو  كما  والأق�سى،  القد�ض  ت�سكله 

من مفردات ثابتة في الروؤية الأردنية.
ت���ع���ددت وت��ن��وع��ت الت���ج���اه���ات وال���م���ذاه���ب ال��ف��ن��ي��ة 
هوية  اإلى  للو�سول  الم�ساركون  معها  تداخل  التي 
ال��م��ع��ر���ض، ح��ي��ث ت��ج��ل��ت ال��ك������س��ي��ك��ي��ة وال��واق��ع��ي��ة 
والبورتريه،  التجريدية  جانب  اإلى  والرومان�سية، 
ال��ف��ن��ي��ة،  والأدوات  ال���خ���ام���ات  ت��ن��وع��ت  ذل����ك  اإل�����ى 
والجير  والزيتية  المائية  الأل���وان  امتزجت  حيث 
فيما  لت�سكل  الأ���س��ود  الفحم  واأل����وان  والأك��ري��ل��ي��ك 

الم�ساهدين. األباب  يجذب  ب�سرياً  �ساطئاً  بينها 
في  الم�ساركين  واأ�ساليب  الأعمال  تقنيات  وتوزعت 
اللون  ب���روز  بين  وال��خ��ام��ات،  ال��ل��وح��ة  م��ع  التعامل 
وغير  الم�سطح،  والتلوين  الأ�سطح،  على  وتكثيفه 
ذل���ك م��ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي ل��ج��اأ اإل��ي��ه��ا ال��م�����س��ارك��ون 

ل��ل��وق��ف ع��ل��ى ت��ف��ا���س��ل ال��ل��وح��ة واأث���ره���ا ف��ي تقديم 
الحتفالي. المعر�ض  المرجوة من  الر�سالة 

العمري في كلمته  رائد  الأديب  التحاد  رئي�ض  قال 
الروؤية  �سياق  في  ياأتي  المعر�ض  باأنه  الفتتاحية، 
واأث��ره  الت�سكيلي  الفن  ح��ول  التحاد  يتبناها  التي 
عربية  وح��دة  اإل��ى  للو�سول  النفو�ض،  في  الب�سري 
تجمع الجمال، ي�سّكل في دورته الحالية التي تاأتي 
عن « ُبعد« للجائحة التي يمر بها الأردن والعالمين 
التي  العزلة  حّدة  لك�سر  محاولة  والغربي،  العربي 
الثقافية  الأج��ن��دة  ولديمومة  الجائحة،  فر�ستها 

العام الحالي. اأقّرها التحاد مطلع  التي  والفنية 
ب��ط��اي��ن��ة،  ن���ور  الأردن:  م���ن  ال��م��ع��ر���ض  ف���ي  ����س���ارك 
اأبو اللبن، روان مرار، محمد عواوده، تهاني  �سفاء 
حنه  ت��ادر���ض،  كري�ستين  محمود،  اأمينة  ال��م��راف��ي، 
اإل��ه��ام  ال�سعيبي،  ���س��ارة  ال�سعيبي،  م��اه��ر  ال��دب��اب��ن��ة، 
م��ح��ا���س��ي�����ض، ����س���وزان ع��ق��ل، ���س��م��ر ال��م�����س��ري، نهى 
ظاظا،  مي�سه  �سكر،  هاني  ع��ودة،  خلود  الفاخوري، 

اإ����س���راء ال�����س��ع��ودي، رول ح��م��دي، اإدري�������ض ال�����س��ع��د، 
ب��دوان،  نج�ء  الخ�يلة،  �سامر  ال�سعودي،  اإي��م��ان 
رنا  ال�����س��وح��ة،  اأم��ان��ي  ت��ام��ر خطايبه،  ال��زم��ر،  ران��ي��ا 
ال��ع��زام، لرا ح��م��اد،  ال��ع��زام، �سحر  رن��ي��م  ال��ق��ن��ا���ض، 
جامو�ض،  ���س��وزان  ع��رج��ه،  اأب��و  ط��ارق  حنا،  اأ�سمهان 
العطيان،  اإي��ن��ا���ض  ال�����س��وا،  �سهاد  الإب��راه��ي��م،  اإ���س��راء 
ل��ي��ل��ى ال��ن��ب��راوي، اأ���س��ي��ل ال��م��ح��ارم��ه، ف���داء ال��ت��رك، 
زريقات،  هدى  حميدات،  �سالي  الم�سبحين،  ح�سن 
روؤى العزام، ر�سا عمرو، نور الطيبي، مطلق ملحم، 
اأ���س��م��اء ال��ف��ار���ض، ره���ام ���س��وال��ح��ه، ي��و���س��ف ع��دن��ان، 
الم�سري،  ه��ال��ه  ه��ان��ي،  ري��م��ان  ال��ع��ب��و���س��ي،  عائ�سة 
هدى الفاخوري، �سناء القادري، وامتياز ال�سمادي.
ومن �سوريا: رابحة رجب، ربا ال�سعار، مي�ض جويد، 
المفرجي،  زه���راء  ال��ع��راق:  ب��و���س��ي، وم��ن  وف��ي��ق  د. 
اأحمد الح�سناوي، محمد الجوهر،  �سماهر مح�سن، 
الزاير، طالب ع�وي، فار�ض  خليل العجيلي، نعمة 
ت��م��ر، اإدري�����ض عبد ال��غ��ف��ار، و���س��ن ال�����س��م��ري، ب��رزان 

ال���ج���اف، اأري����ج ب��ل��وط��ة، ن��ذي��ر ع��ب��د ال��غ��ن��ي، اأ���س��رار 
���س��م��ن��در، اأح��م��د ال��خ��ال��دي، اأ���س��ع��د ال�����س��ب��ك��ي، ماهر 
نور  كيكاني،  اأجاويد  الدين،  بهاء  رج��اء  هدله،  اأب��و 
�سباح  ال��ج��ب��وري،  ع���ادل  ال��ب��ي��ات��ي،  كل�سن  ال��ك��ع��ب��ي، 
ه��ل��ول، ج��ا���س��م ال��ب��ي��ات��ي، اأح��م��د ال��ف��ري��ج��ي، ح��ي��در 
النعيمي، م�سطفى  ب�سمة  البرغوث،  مريم  الكعبي، 
ال�����س��م��ري، م��ح��م��د ال�������س���راي، ���س��رم��د ���س��ب��ار، �سعد 

الطه، براق العوادي، عمار �سافي،
اأيوب  الزاكي،  مينة  المهدي،  براكا  المغرب:  ومن 
المودن، زينب بحباح، �سمير بوحدو، حنان اليبدري، 
الخليفي،  خ��دي��ج��ة  ج��ب��و،  عائ�سة  تيعي�ست،  اأح��م��د 
حفتاني،  مليكة  البا�سري،  �سمي�سة  طاهر،  بو  ليلى 
ع��ب��د الإل����ه م��ط��ي��ع، ال��م��خ��ت��وم ���س��رف، ال��زه��رة اي��ت 
الجزائر:  ومن  �سكود،  ومينة  فتحي،  فاطمة  باحو، 
خ�دي مح�سن، مراد حماده، يا�سين الجد، �س�لي 
خيرة،  مناد  برهام،  بن  �سهام  عديلي،  عبير  جميله، 
تومي،  رزي��ق��ة  �سيخاوي،  فتيحة  اح��م��ادي،  يا�سين 
���س��ع��ي��د ب��وط��وب��ة، خ��ال��د ال��ع��م��ري، م��ون��ي��ا ع�����س��و���ض، 
النور،  عبد  زرف��اوى  �سعيدي،  ن�سيم  قندول،  �سمير 
خليفي  قوا�ض،  عابدية  �سنيخر،  اآمال  حليمة،  نبيل 
عزاز  لعبدلي،  حليم  براهيمي،  م��راد  ال��رزاق،  عبد 
ح�سين، �ساره دقاي�سية، نادية رميدي، �سهام كبا�ض، 
حمزة  مالكية،  ن��دى  ك��ف��اح،  ن�سال  خ��وال��د،  ال��زه��رة 
دلية، فريد قو، درداح مليود، حبيبه العبيدي، ري�ض 
محمد  وداد،  ج��ع���ب  ليلى،  ب��وزي��دي  النعيم،  عبد 
الم�ستاري، مهدي  اأح��م��د  زك��ري��ا،  درب��ي��خ  ع���ودة،  ب��ن 
خ��رم��ي��م��ون، اأ���س��ام��ة ع���رق���اب، ن�����س��ري��ن وا����س���ة، ن��ور 
الدين ح�سينات، برزوق نور الهدى، �سامية تالوتي، 
ال�ساوي، مبرك جمال  �سفيان  بورا�ض،  الإ�س�م  نور 
الحق  عبد  �سورية،  وداي  �سهيناز،  عترون  الدين، 
ف��وق��اري، زي��ن��ب دري����دي، ه��ال��ة ت���وم��ات��ن، �سيماء 
ب��ع��دا���ض، �سوفي  اأمينة  اآ���س��ي��ا،  ح��دو���ض  ت���وم��ات��ن، 
ف�����س��ي��ل��ة، دح��ام��ن��ي��ة ف���ائ���زة، و���س��ك��ي��ن��ة اأول��ه��ي��ن��ت، 
رب��اب  مو�سى،  علي  اأن��ط��ون،  فيفان  م�سر:  وم��ن 
النجار،  اأن��ج��ي  محمد،  ج��ان��ب  عيد  الغني،  عبد 
اليمن: محمد ح�سن، ومن  و�سفيان غنيم، ومن 
لبنى  فل�سطين  وم���ن  ال���ح���اي،  ن��اج��ي  ال��ك��وي��ت: 
ف��اط��م��ة م���ورو،  ت��ون�����ض:  ال��ه��ت��ري��ه، وم���ن  خمي�ض 
ابت�سام  ال�����س��ت��ار،  ع��ب��د  ع��اط��ف  ���س��ه���وي،  �سبرين 

ق�سومي. وط�ل  بنالكي�ني، 

عمان - بترا

لتاأ�سي�ض  الأول���ى  ال��ب��داي��ات  اإن  الثقافة،  وزارة  قالت 
ال�سيا�سي  كيانها  ق��ي��ام  اإل���ى  ت�سير  الأردن���ي���ة  ال��دول��ة 
النفتاح  هما  اأ�سا�سيين،  ركنين  على  والج��ت��م��اع��ي 
والتعددية، وتدلنا الأدبيات على اأن المكونات الأولى 
ل�جتماع المديني في الدولة الأردنية قد تكون من 
اأقامت  التي  الأطياف  من  العديد  مثل  متنوع  ن�سيج 
واح��دة  بوتقة  واندمجت في  الأردن��ي��ة،  الأر����ض  على 

بلورت الهوية الأردنية.
من  وع��دد  والم�سيحيين  الم�سلمين  من  تكونت  كما 
المختلفة  القومية  وال��ع��رق��ي��ات  الدينية  ال��ط��وائ��ف 
التي اأ�سفت نوعا من الحيوية على المجتمع، واأبرزت 
ث��ق��اف��ة خا�سة  ت��م��ت��از م��ن  ب��م��ا  اأه��م��ي��ة ك��ل مجموعة 
وعادات وفنون وطقو�ض وموروث �سعبي يعطي الأردن 

�سورته الزاهية.
العالمي  ال��ي��وم  بمنا�سبة  بيان  ف��ي  ال���وزارة  واأ���س��اف��ت 
اأن  الخمي�ض،  ال��ي��وم  ي�سادف  ال��ذي  الثقافي  للتنوع 
ال��دول��ة الأردن���ي���ة ظ��ل��ت ف��ي ك��ل م��راح��ل��ه��ا وف��ي��ة اإل��ى 
ه���ذا ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��دد والن��ف��ت��اح ف��ي اإط����ار هويتها 
قوة  لتحقيق  الإن�سانية  ونزعتها  الإ�س�مية  العربية 
المجتمع م�ستفيدة من العمق التاريخي والح�ساري 
وفي  وال�سيا�سية.  والثقافية  الجتماعية  بمقارباتها 
الدولة  كر�ست  فقد  التاأ�سي�سية،  البدايات  تلك  اإط��ار 
التنوع  فكرة  الثانية  مئويتها  تدخل  التي  الأردن��ي��ة 
والخت�ف  التعدد  احترام  على  يقوم  الذي  الثقافي 
مقدرة ما تقدمه الثقافات الأخرى من قيم م�سافة 

ل�آخر، ولإيمانها بالوحدة في اإطار التنوع.
بالمعارف  يتحدد  ل  الثقافة  اأن مفهوم  اإل��ى  واأ�سارت 
والمعلومات، واإنما ي�ستمل على العادات الجتماعية، 
وال��ف��ن��ون، وال��م��و���س��ي��ق��ى، وال��ل��غ��ة، وع�����ادات ال��ط��ع��ام، 
والأزياء واأنماط العي�ض والدين وغيرها من الأنماط 

ال��م�����س��ت��رك��ة ال��ت��ي ت��ن��ع��ك�����ض ف���ي ال�����س��ل��وك وال��ت��ف��اع��ل 
الإن�ساني وتعبر في الوقت نف�سه عن هوية المجتمع 
اأنها  اإل��ى  ي�سير  الثقافة  مفهوم  ك��ان  واإذا  الجمعية. 
مجموعة الخ�سائ�ض الموجودة عند فئة معينة من 
النا�ض والتي تخت�ض بالعديد من المجالت العلمية 

وال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ق��ال��ي��د الج��ت��م��اع��ي��ة، وت�����س��ت��م��ل على 
الطعام،  مثل:  والمفاهيم  المجالت  من  مجموعة 
الثقافي  التنوع  ف��اإن  وال��ف��ن��ون،  وال��ل��غ��ة،  والم�ب�ض، 
والمتعددة  المختلفة  الثقافات  مجموعة  اإل��ى  ي�سير 
المكونات  من  بعدد  الجتماعي  الن�سيج  تثري  التي 

التي تمنح المجتمع حيوته وقوته.
واأو�سحت الوزارة اأن فكرة الهتمام بالتنوع الثقافي 
ل تتوقف عند اإبراز تلك الظاهرة وح�سب، بل تتاأتى 
من حمايتها الت�سريعية والحقوقية في الإطار العام 
للهوية الجامعة بو�سفها اأ�سا�سا لقوة الدولة، وقاعدة 
م��ه��م��ة ل���س��ت��م��رار ال��ح��ي��اة وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى الأن�����واع 
على  الحفاظ  لأن  المختلفة،  الإيكولوجية  والنظم 
المختلفة  البيئات  في  المتنوعة  الأ�سلية  الثقافات 
باأهمية وجود الجن�ض الب�سري نف�سه. لقد  قد يكون 
على  الأردن��ي��ة  للدولة  التاأ�سي�سية  ال��ب��داي��ات  تمثلت 
القوة  منحها  ال��ذي  المتنوع  المجتمعي  ال�سكل  ه��ذا 
المنطقة  واج��ه��ت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ب����اإزاء مختلف 
اأن ت��ت��ج��اوز ك��ل ذل���ك ب��ال��ط��اق��ات التي  وا���س��ت��ط��اع��ت 
يمنحها تنوع ن�سيجها. وقد داأبت وزارة الثقافة �سنويا 
على الحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي لتعزيز 
النا�سئة من  ن��ف��و���ض الأج���ي���ال  ال��ت��راث الأ���س��ي��ل ف��ي 
خ�ل اإقامة مهرجان التنوع الثقافي في عمان اأو في 
اأحدى المحافظات، ولقد حالت ظروف وباء فايرو�ض 
للعام  الحتفالت  هذه  اإقامة  دون  الم�ستجد  كورونا 

الحالي.
التنوع  قيم  ب��اإث��راء  الردن ملتزم  ان  ال���وزارة  واك��دت 

الثقافي وحمايته.

�سليم النجار
) ن���ي د ر ا ت���ب  ك���ا (

اأ�سماء  ا�ستعرا�ض  اإل��ى  وي�سارع  البع�ض  يحتُج  قد 
اأزواج من الحكائين التقيا في الحكي وتواطاأ على 
عبدالرحمن  طبعا  اأ�سهرها  ومن  الّثنائية،  الكتابة 
خرائط،  ب���  )ع��ال��م  جبرا  ابراهيم  وج��ب��را  منيف 
ال��ح��ك��ي��م )ال��ق�����س��ر  ١٩٨٢( وط���ه ح�����س��ي��ن وت��وف��ي��ق 
لروائّيين  كثيرة  اأخ��رى  واأعمال   )١٩٣٦ الم�سحور، 
ل��ب��ن��ان وم�����س��ر و���س��وري��ا وال���ع���راق وفل�سطين  م��ن 
»خطايا   :٢٠١٨ �سنة  مطلع  ك��ان  اأخرها  والمغرب، 
و»ك�����را«  م�����س��ع��د،  واأح���م���د  مي�سيل  ل�����س��ام��ي   » اأدم 

لحنين الح�سيني ومنال �سالم.
��رب م��ن الكتابة  ال�����سّ اّل���ذي يهّمنا ف��ي ه��ذا  ول��ك��ّن 
يكتبها  التي  ال��ّرواي��ة  تعك�ض  اأن  اأم���ران:  ال��ّروائ��ي��ة 
روائ�����ّي وراائ���ّي���ة روح����ا واح����دة وا���س��ل��وب��ا متناغما 

ووجهة �سرّدية وا�سحة ب� تعّثرات اأو ن�ساز.
ال��ج��دي��د ف��ي ه��ذا ال�سياق ما  وه���ذا م��ع��روف، لكن 
خ�سب  )حار�ض  روايتها  في  المعايطة  غ��ادة  فعلته 
الردن،  ن��ا���س��رون/  الن  دار  ع��ن  ال�����س��ادرة  ال�سكة( 
ف��ق��د ج��ع��ل��ت م��ن ال��م��ك��ان روائ����ي وال���ح���دث راوي، 

)عمان–١٩٧٨(.
�ساألها: )وي�ض بتقري؟!(

تعلم  وهي  الإيطالية،  باللغة  يتحدث  اأّن��ه  اعتقدت 
اإيطاليا، حيث يدر�ض  اإج��ازة من  للتو في  ع��اد  اأن��ه 

اإلى عمان �ض١٩.
ف��ق��د اأّك����دت ال��ّت��ج��ارب، ع��ل��ى ُن��درت��ه��ا اأّن م��ث��ل ه��ذه 
التي  الّثغرات  من  بالكثير  َت�سي  الّروائية  الأعمال 
تعك�ض �سعوبة اأن ين�سهر ال�ّساردان في ن�سيج ن�ّض 
ننتبه  ول  فيه  الأ����س���وات  بتاين  ن�سعر  ف���  واح���د 
بالّرويا،  اأو  بالأ�سلوب  تعّلق  القارئ  تنافر على  اإلى 

)مكتية عمي لم تغادر الذاكرة ؛ عقود م�ست وما 
تزال فكرة اأن امتلك متجرا لبيع الكتب في البال، 
ه��ك��ذا ك��ن��ت اأق����ول ل���وال���دي: اإن ل��م اأت����زوج ف�سوف 
اأمتلك ذلك المتجر. يتذكر قولي، وما يزال كّلما 

ناق�سنا كتابا �ض٣٤(.
ال��ج��دي��د »ح��ار���ض  اأن نفح�ض ه��ذا الأث���ر  وال��ّث��ان��ي 
المعايطة، محاولين الوقوف  ال�سكة« لغادة  خ�سب 
ال��ّروائ��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ة  لأ���س�����ض  ا�ستجابتها  م���دى  ع��ل��ى 
الفترة  ف��ي  ت��ع��ال��ت  واإن  ؛  وق��وان��ي��ن��ه��ا  و���س��واب��ط��ه��ا 
الأخ���ي���رة ا����س���وات ت��دع��و اإل����ى ال��ت��ح��ّرر م��ن بع�ض 
اأكثرها  ل��ع��ْل  ع���ّدة  مفاهيم  ب��داع��ي  القوانين  ه��ذه 
الّروائي  الن�ّض  »الّتجريُب« فكثيرون خذلوا  ترّددا 

ما  اأق��رب  هي  تجارب  اإّل  يكتبوا  ول��م  التعّلة  بهذه 
المتبادلة  والّر�سائل  والمحاورات  البُوح  اإلى  يكون 
وت�سجيل الوقائع اليومّية على نحو اأقرب ما يكون 
ال��ّدردا���س��ات وال��ت��اأم���ت واليوميات. وه��ذا ما  اإل��ى 
مكان  اإل��ى  واإنطلقت  الإم��ك��ان  ق��در  غ��ادة  تجاوزته 
والمراآة  ال�سخ�سية  الحكاية مع  زواج��ت فيه  اآخ��ر، 
اإلى عمان،  الجراك�سة  الراوية، )و�سل  كانت  دائما 
اأح��د، لم تكن رغبة للقبائل  حيث لم يكن ي�سكنها 
زهر  اأن  عتقادهم  ل  ب�سكناها  المحيطة  البدوية 
ال���دف���ل���ى ع��ن��دم��ا ي��ق��ع ف���ي ال���م���اء ي�����س��ب��ب ان��ت�����س��ار 
ال���م����ري���ا، ورغ�����م ذل����ك ك����ان ال����ع����داء ب���داي���ة بين 
الجرك�سة وجيرانهم لطمع البدوي في امت�ك ما 
الأر�ض  بقدا�سة  الجراك�سي  تم�سك  بلغ  ل�آخرين، 
اأحدهم كان ل يق�سي حاجته  اأن  اإلى  التي و�سلها 
اإل مّرة واحدة في اليوم، عندما اأدرك البدو، ذلك 

بدوؤوا يكنون لهم الود والتقدير �ض٥٨(.
ال��ت��ي  ال��ّث��ن��ائ��ي��ة، وخ��ا���س��ة ال��ط��ري��ق��ة  ال��ك��ت��اب��ة  اإّن 
وجهد  �سبر  اإل���ى  وتحتاج  معّقدة  تبقى  وّظفتها، 
يقبل  مغامرة  ال��ّرواي��ة  كتابة  اأّن  ذل��ك  م�ساعفُين، 
اأّنهما  ي��درك��ان  وه��م��ا  ال��ّروائ��ي��ة،  ال���ّروائ���ي/  عليها 
وراء  مزهق  ورك�ض  ع�سيرة  ومكابدة  يومّي  نحْت 
ل��ه��ا م�����س��ارات  ال��ت��ي يخلقها وي�����س��ب��ط  ال�����س��خ��و���ض 
الكتابة  حال  في  اأّم��ا  عليها.  وتّتمرد  اأحيانا  تاأباها 
الّثنائية فاإّن المغامرة تعظم وم�سّقتها تزداد اإن لم 
يكن بين الّروائيين ان�سجام في نواٍح كثيرة واّتفاق 
)انا  والجمالية،  الفنية  والختبارات  ال��ّرواي��ة  في 
الطغاة  تبيد  ناري  ال�سعب  اأنا  للغزاة  مقبرة  النيل 

�ض١٤٩(.
اإّن ���س��وت��ي��ن  ف���ي���ق���ول:  م��ع��ت��ر���ٌض  ي��ع��ت��ر���ض  وق����د 
�سْرطا  ي��ك��ون  ق��د  ال���ّرواب���ة  ال��ك��ت��اب��ة  ف��ي  مختلفين 
جمالّيا �سرورّيا، لأّنه ُي�سفي م�سداقية عفوية قد 

ل يحتاج في تحقيقها الّروائي/الّروائية، المنفرد 
روح  تقّم�ض  ف��ي  اأ�سلوبه  تطويع  على  حر�ض  واإن 
الن�ّض، )وكان  ُينطقه في  الذي  المختلف  الجن�ض 
الثاأر  م�ساألة  تاأتي  عمان،  للعا�سمة  ممدوح  انتقال 
ه��ددت  ق����وة، ق�سية  ف��ي��ه��ا  ل��ه  ح���ول  ف��ي ق�سية ل 
حياته واأ�سبح من الخطر اأن يقوم بزيارته اليومية 
الكرك،  وودع  الأغ��ن��ام،  م��ن  قطيعة  ب��اع  للمزرعة، 

واأودع بناته الجامعة الأردنية �ض٢٠٣(.
ومها يكن من اأمر، ورغم تعالي الكثير من الأ�سوات 
الأب��داع  فردانّية  على  الحفاظ  ب�سرورة  المنادية 
الأدبّي باعتباره مغامرة فردّية ورحلة ا�سترجاعية 
فاإّن  الحّرة.  والمكا�سفة  الأعماق  محاورة  مدارها 
المتاّكد هو اأّن »حار�ض خ�سب ال�سكة« رواية ممتعة 
كبيرة  بمحبة  كتبْت  لأّن��ه��ا  بمحّبة  ال��ق��ّراء  تلّقاها 
لعّل  ؛  القارئ متعا جّمة  َيهدي  ن�ّض  وه��ي   . وب��ت��اأنَّ
دواعيها هذا الّلقاء بين روحْين/ المكان والحكاية 
المت�سافر  �سداهما  نجد  مت�ساديين  متناغمْين 

على نحو بديع الحقيقة وفي الّتخييل.
ت��ل��ك ح���ي���رٌة ل��ذي��ذ ت��ن��ت��اُب ال���ق���ارّئ م��ه��م��ا ت��ف��اوت��ت 

الّذوائق وتباينت الأهواء والّنوايا.
ال��ّرواي��ة؟ وكيف قالْت ودّلت  ال��ذي تقول هذه  فما 

على ما يريد الن�ّض الّروائي ويطُلب؟
وال����ّرواي����ة. ف���وق ك���ّل ذل���ك، ف��اإن��ن��ا ن��ج��د ف��ي رواي���ة 
الأث��ر  ووح���دة  ذات��ي��ة  �سيرة  ال�سكة«  »ح��ار���ض خ�سب 
ووحدة ال�سخ�سية المتحدثة فيه تختلف اإحداهما 
اإل  وال��ل��ه��م  ب��ال�����س��رورة  الأخ�����رىول تطابقان  ع��ن 
رواي��ة  ال��ح��ال.  بطبيعة  نف�سها  الموؤلفة  بالن�سبة 
المعايطة،  غ��ادة  للكاتبة   » ال�سكة  خ�سب  »ح��ار���ض 
ت��ب��ت��داأ ب��ال��ح��ك��اي��ة وت�����س��ت��م��ر ف���ي ���س��ن��اع��ة ال��ح��دث، 
الحدث،  خبايا  بين  الم�ستتر  ال�سمير  وتخاطب 

رواية تخاطب المن�سي في وعينا.

»حار�س خ�سب ال�سكة« لـ غادة املعايطة.. اأوجاع الذاكرة

عمان - الراأي

�سلكت الموؤّلفة المو�سيقية ومغنية الأوبرا دكتورة هبة القوا�ض 
الطريق المبا�سر اإلى الم�ستقبل، من دون الوقوف على اأط�ل 
بانتظار  حقيبٍة  ف��ي  ��ب��ْت��ه  و���سّ ال���ذي  ال��ق��ري��ب  الجميل  ال��زم��ن 

اإخراجه اإلى ال�سوء، اإذا حدث وكان هذا ال�سوء قريباً.
زمٌن جديد اإذاً فر�سته جرثومة غير منظورة هبط من قَدٍر ما 
وحلَّ على العالم اأجمع ونا�سه بمن فيهم المثقفين والفنانين 

والمبدعين. بع�ض هوؤلء كانت لهم معه ق�سة ُتروى.
هبة القّوا�ض المكتملة ال�سورة الإبداعية، اأو كما طمحت دائماً 
اأن تكون، عبر م�ساٍر عابر للتاأليف ال�سيمفوني وعلم المو�سيقى 
والأداء الحترافي والم�سارح والأورك�سترات العالمية، والأوبرا 
�سنوات  بعد  العربي  العالم  ف��ي  رائدتها  ُت��ّوج��ت  التي  العربية 
وج��دت  وال��غ��ن��اء،  والتجريب  والبحث  وال��درا���س��ة  التحدي  م��ن 
نف�سها في غفلة من الزمن اأمام حقيقٍة قلبت مفاهيم وغّيرت 
قناعات وعبرت بنا ب�سرعة ق�سوى اإلى اأق�سى عمق فينا. اأيقنت 
القوا�ض اأّن التحّدي الأكبر في م�سيرتها ربما اآن اأوانه: الوقوف 
وجهاً لوجه اأمام هذه الحقيقة ولكن من دون اإ�سافات واأنماط 
القيمة  على  الم�ساومة  دون  من  نف�سه  الوقت  وف��ي  تجميلية، 

الفّنية اأو التخّلي عن �سنوات من البحث عن الكمال.
فاإذا بالموؤلفة المو�سيقية التي تم�أ الم�سارح ورّوادها ب�سوتها، 
وبفخامة  والتقنيين  وال��ع��ازف��ي��ن  الأورك�����س��ت��را  م��ن  وب��ج��ي�����ض 
المنزل،  من  رك��ٍن  في  البيانو  على  منفردًة  تجل�ض  الإط���ل��ة، 
عازفًة، موؤّديًة، مرتجلًة، متفاعلًة مع جمهور ما خلف ال�سا�سة، 
روح��ّي مو�سيقّي  الجديدة في حْجٍر �سّحي  بالحقيقة  مكتفيًة 

يوؤ�س�ض لع�سٍر مختلف الم�مح.
القّوا�ض تجربًة  على م�سرحها الجديد والحميم، خا�ست هبة 
مميزة، بثاً مبا�سراً عبر من�سات التوا�سل الجتماعي المتعددة 
التي باتت اليوم حاجة ملّحة ل�ستكمال الحياة بحّدها الأدنى. 
مكانه  من  ك��ّل  �سيوف،  مع  ثقافية  �سعرية  مو�سيقية  ل��ق��اءات 
تجمعهم �سا�سة الهاتف اأو الكومبيوتر. لتظهر خ�لها القوا�ض 
اأعمالها  واأمتع  الفنية  لحظاتها  واأ���س��دق  تجلّياتها،  اأبهى  في 
المو�سيقية، تاركًة خلف البيانو كل اأدواتها الباحثة عن الكمال 
ارتجاٍل  وفي  المتبرجة  غير  الحقيقة  عري  في  وجدته  لأنها 
ُيخرج الذات من ردائها. ارتجاٌل وتلقائية رافقا عملها الم�سّور 
الخاتمة  العزيز خوجة( حتى  اأهلل« )�سعر عبد  يا  »اأهلل  الأخير 

ولحظة �سوت اإطفاء الت�سجيل.
لم يخ�سر العمل الجديد اأّياً من ميزات القّوا�ض الكثيرة، لأنه 
عملين  اأح��د  اأن��ه  ول�سّيما  ال��روح،  وارتعا�سات  القلب  �سنع  من 
الثقافية  الفاعليات  افتتاح  في  المو�سيقية  الموؤلفة  قّدمتهما 
ظبي  اأب���و  مجموعة  نظمتها  ال��ت��ي  ختامها،  وف��ي  الرم�سانية 
للثقافة والفنون ADMAF. هذان العم�ن للقوا�ض هما ثمرة 
تعاون ناجح ومثمر بين الجهتين بهدف الحفاظ على الإطار 
ثقافية  لمرحلة  وتاأ�سي�ساً  العريق،  واإرث��ه  ومكت�سباته  الثقافي 
مختلفة فر�سها اإيقاع الزمن الراهن، ولكن تحت ظ�ل بنيان 
بجهود جبارة مجموعة  �سنوات  بداأته منذ  كانت  ثقافي متين 
الجهود،  ه��ذه  ُت�ستكمل  وال��ي��وم  وال��ف��ن��ون.  للثقافة  ظبي  اأب���و 
فنية  ثقافية  ور�سالة  اأكبر  بدفع  واإنما  الظروف،  اخت�ف  مع 
���س��ام��ي��ة، ت��ه��دف اإل���ى ت��وث��ي��ق ال��ت��ع��اون وت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل بين 
الثقافي في  العربي للنهو�ض  العالم  الموؤ�س�سات على م�ستوى 

اأ�سعب الأزمات.
ات الإلكترونية ومواقع التوا�سل  العمل الذي اأطلق عبر المن�سّ
ق�سيدة  على  م��رت��ك��زاً  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�سا�سات  وع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي 
الوزير وال�ساعر ال�سعودي عبد العزيز خوجة، التي تحمل اأبعاداً 
مو�سيقى  مع  فّني  عناق  في  عميقة  اإن�سانية  �سوفّية  روحانّية 
واأداء القوا�ض، في ارتجالت مو�سيقية غنائية من اإنتاج موؤ�س�سة 
ADMAF، ُقّدم في �سهر رم�سان المبارك  HKI بالتعاون مع 
بمثابة دعاء و�س�ة ل�إن�سانية وهي تمّر بالمحنة الأ�سعب في 

تاريخها الحديث.
"اأهلل يا اأهلل« ابتهالت هبة القوا�ض لكي »ندنوا قلي�ً من مداه«.

هبة القوا�س يف عمل رقمي 
جديد..ارجتاالت للإن�سانية

هبة القوا�س

عمان - بترا

وقعت موؤ�س�سة عبد الحميد �سومان، اتفاقية تعاون مع معهد 
جديد  دع��م  ���س��ن��دوق  لإط����ق  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�ض 
للبحوث  الأول����ي  التمويل  دع��م  وت��ق��دي��م  العلمية.  ل���أب��ح��اث 
العلمية الم�ستركة بين باحثين وباحثات من المعهد ونظرائهم 

في الأردن.
�سعي  ق�سي�سية،  فالنتينا  للموؤ�س�سة  التنفيذية  الرئي�سة  واأكدت 
الموؤ�س�سة من خ�ل هذه ال�سراكة اإلى فتح باب التبادل العلمي 
والموؤ�س�سات  ال��ج��ام��ع��ات  جميع  م��ن  الباحثين  ب��ي��ن  البحثي 
ما�سات�سو�ست�ض  م��ع��ه��د  ف���ي  وال��ب��اح��ث��ي��ن  الأردن����ي����ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

للتكنولوجيا،
وحدد القائمون على التفاقية، حددوا اأحد ع�سر حق� بحثياً، 
واإدارة  البيئية،  الهند�سة  ال��م��ن��اخ��ي:  وال��ت��غ��ي��ر  »ال��ب��ي��ئ��ة  ه���ي: 
والبتكار:التقنيات  و»الت�سنيع  المائية«،  ال��م��وارد  وهند�سة 
ال��ح��دي��ث��ة ال��م��رن��ة، والأت��م��ت��ة، وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ان��و«، و»ري����ادة 
وهند�سة  ال��م��واد،  وهند�سة  ال��ن��ووي��ة،  و»ال��ه��ن��د���س��ة  الأع���م���ال«، 

الطاقة«.
الحيوية،  الطبية  الهند�سة  ال�سحي  المجال  ف��ي  ت�سمل  كما 
الأط��������راف ال���س��ط��ن��اع��ي��ة، ع��ل��م وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الع�������س���اب«، 
»ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ط��وي��ر: ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة والإداري��������ة«، 
التكنولوجيا  »ال��ع��ل��وم،  ال��ح�����س��ري��ة«،  ال��درا���س��ات  »ال��ت��خ��ط��ي��ط 
العربية«،  اللغة  »اأتمتة  التعليم«،  في  و»البتكار  والمجتمع«، 

و»الأمن الغذائي والزراعة الم�ستدامة«.

تعاون بني �سومان ومعهد 
ما�سات�سو�ست�س لدعم البحث العلمي

من لوحات المعر�س

�سعار وزارة الثقافة

الغلف
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العالم بعد كورونا

�لقاهرة - �أ ف ب

كمبريدج  جــامــعــة  فــي  الــتــاريــخ  اأ�ــســتــاذ  يخ�سى 
المتخ�س�ص في تاريخ الأوبئة خالد فهمي من 
لتعزيز  كوفيد-19  وبــاء  الحكومات  ت�ستغل  اأن 

رقابتها الأمنية على المواطنين.
اإجــراءات الوقاية  اإطار  وا�ستخدمت الدول في 
مــــن وبــــــاء كــــوفــــيــــد-19، تــطــبــيــقــات هــاتــفــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة لــمــراقــبــة انــتــ�ــســار 
الم�سّيرة  الــطــائــرات  مثال  وبينها  الــفــيــرو�ــص، 
والقوى الأمنية لفر�ص حظر التجّول وتدابير 
الم�سري  الجامعي  الأ�ستاذ  ويقول  الإغـــالق. 
)56 عاما( في مقابلة عبر الإنترنت مع وكالة 
التي  »الــطــريــقــة  بــر�ــص مــن كمبريدج  فــرانــ�ــص 
اأفــعــال  بــهــا الــحــكــومــات مــن مــراقــبــة  �ستتمكن 

وتحركات كل �سخ�ص تدعو للقلق«.
وي�سيف »الخوف يرجع الى اأنه بمجرد التنازل 
للحكومات،  )ال�سخ�سية(  الــحــقــوق  هــذه  عــن 
ي�سعب ا�ستردادها بعد انتهاء الأزمــة«. وي�سير 
بــهــذا الــ�ــســدد الـــى الــتــجــربــة الــمــ�ــســريــة التي 

يتابعها عن كثب.
وعا�ص فهمي اللحظات التاريخية لثورة يناير 
اأ�سهر  2011 في م�سر التي كان عاد اليها قبل 
الرئي�ص  �سد  الحتجاجية  الــحــركــة  بــدء  مــن 
كثيرا من جهة  وكتب  مبارك.  الراحل ح�سني 

اأخرى عن الأوبئة في ال�سرق الأو�سط.
وهـــو يــعــيــ�ــص فـــي الـــخـــارج مـــجـــددا مــنــذ ت�سلم 
في  ال�سلطة  ال�سي�سي  الــفــتــاح  عــبــد  الــرئــيــ�ــص 

على  الــجــاري  ال�سهر  ال�سي�سي  و�ــســادق   .2014
الــطــوارئ  لــقــانــون  الــتــعــديــالت  مجموعة مــن 
اعتبر المدافعون عن حقوق الن�سان اأنها تعزز 
من »ال�سلطات القمعية« للحكم با�سم مكافحة 

فيرو�ص كورونا الم�ستجد.
وتــ�ــســمــح هـــذه الــتــعــديــالت لــلــرئــيــ�ــص بــاإغــالق 
الخا�سة  اأو  العامة  التجمعات  ومنع  المدار�ص 
في  م�سر  الــى  القادمين  الم�سافرين  وو�ــســع 

العزل.
ويقول الموؤرخ »اإذا قارننا ما يحدث في م�سر 
الكوليرا في  وبــاء  انت�سار  اإبــان  بما حــدث  الآن 
العام 1947، �سنجد اأن الفارق الكبير هو و�سائل 
العالم والنفتاح الذي كانت تعتمده في ذلك 
الوقت، في حين اأنها اليوم مغلقة في ما يتعلق 
اأن »العزل بداأ يفر�ص  بتغطية الوباء«. ويذّكر 
في م�سر ب�سكل �سارم جدا« بعد وباء الكوليرا 
عام 1831 الذي ظهر اآنذاك في ال�سين قبل اأن 

ينتقل الى ال�سرق الأو�سط.
ومنذ بدء ظهور الفيرو�ص في البالد في اآذار، 
بتهمة  ومدّونين  �سحافيين  ال�سلطات  اأوقفت 

ن�سر اأخبار كاذبة حول الوباء.
ل�سيا�سات  نــاقــدة  اآراء  لــه  الـــذي  فهمي  ويـــرى 
اأخطر  اليوم  نواجهه  »ما  الم�سرية،  الحكومة 
المراقبة  مــن  جــديــد  نــوع  اإزاء  لأنــنــا  بكثير.. 
على  ال�سيطرة  با�سم  للخ�سو�سية  واقــتــحــام 

الوباء«.
وي�سير خ�سو�سا الى الم�سير المقلق لل�سجناء 
وفقا  األــفــا   60 البالد–قرابة  فــي  ال�سيا�سيين 

حياتهم  تتعر�ص  حقوقية–الذين  لمنظمات 
�سجون  في  احتجازهم  ظــروف  ب�سبب  للخطر 

مكتظة في ظل انت�سار الوباء.
ظلما،  م�سجونون  »اإنهم  باأ�سف  فهمي  ويقول 

والآن هم في خطر داخل اأماكن احتجازهم«.
مــوؤرخ  ويـــدرج  هـــادئ،  ويــتــحــدث فهمي ب�سوت 
في  كوفيد-19  وبــاء  العثمانية  الأمبراطورية 
اجتاحت  التي  الأوبئة  من  طويل  تاريخ  �سياق 

م�سر.
البا�سا«  رجــال  »كــل  كتابه  فــي  فهمي  ويعر�ص 
اأ�ــســبــح بــهــا الــوالــي العثماني  الــطــريــقــة الــتــي 
محمد علي حاكما لم�سر من خالل بناء جي�ص 
قوي منخرط في كل اأوجه الحياة العامة، بما 

في ذلك ال�سحة.
والـــذي  عـــام 1997  الــ�ــســادر  الــكــتــاب  زال  ومـــا 
على  الكتب  باعة  لــدى  مــوجــودا  نجاحا،  حقق 

الأر�سفة في م�سر.
ويــ�ــســرح فــيــه الـــمـــوؤرخ كــيــف احــتــفــظ الجي�ص 
الم�سري في زمننا المعا�سر بدور من الدرجة 

الأولى في اإدارة �سوؤون البالد.
وعزز قائد الجي�ص ال�سابق عبد الفتاح ال�سي�سي 
الــعــامــة فــي م�سر.  الــحــيــاة  الــجــيــ�ــص فــي  دور 
فقد انت�سرت وحدات من الجي�ص في ال�سوارع 
الجي�ص  قام  كما  لتعقيمها.  العامة  والمن�ساآت 
باأ�سعار  للم�سريين  وبيعها  كــمــامــات  بــتــوزيــع 
بفيرو�ص  الم�سابين  اأعــداد  وتتزايد  مخف�سة. 
الم�ستجد في م�سر حيث يتم ت�سجيل  كورونا 

مئات الحالت الجديدة يوميا.

وقف «عقار ترمب»

ل�سحافيين  وقــال  العقار  يتناول  اأنــه  الما�سي  الأ�ــســبــوع  ترمب  واأعــلــن 
»اأعتقد اأّنه جيد. لقد �سمعت اأموراً جيدة جداً عنه«.

ونفى ترمب حينها اآراء الخبراء في اإدارته الذين حذروا من المخاطر 
الــغــذاء  اإدارة  ت�سليط  مــع  كــلــوروكــيــن،  هيدروك�سي  بــتــنــاول  المرتبطة 

والدواء ال�سوء على حالت ت�سمم وم�ساكل في القلب.
وتعّر�ص ترمب لنتقادات كثيرة لتعامله مع اأزمة تف�سي الفيرو�ص، بعد 
ورف�سه  المر�ص  ي�سكله  الــذي  التهديد  حجم  من  البداية  في  التقليل 
التي  الدولة  هي  المتحدة  والــوليــات  العلمية.  التحاليل  مــراراً  بعدها 
الثنين مع  وفــاة  بلغ 98218  وقــد  العالم،  عــدد وفيات في  اأعلى  ت�سّجل 
اأكثر من 1،6 مليون اإ�سابة. ورغم قرار منظمة ال�سحة العالمية، قالت 
عقار  با�ستخدام  تو�سي  تــزال  ل  اإنها  الثنين  البرازيلية  ال�سحة  وزارة 
وزارة  في  الم�سوؤولة  و�سّرحت  كوفيد-19.  �سد  كلوروكين  هيدروك�سي 
يكون  ولن  هادئين  »نبقى  �سحافي  موؤتمر  في  بينهيرو  مايرا  ال�سحة 

هناك اأي تغيير«.
من  ترمب  غــرار  على  وقّلل  العزل  تدابير  ب�سدة  بول�سونارو  ويعار�ص 

�ساأن خطر الفيرو�ص، فيما باتت اأميركا الالتينية بوؤرة الوباء الجديدة 
ُتعتبر  اإ�ــســابــة، فيما  األـــف  الــبــرازيــل حــوالــى 357  و�سّجلت  الــعــالــم.  فــي 
اإلى  الفتقار  ب�سبب  الواقع  في  الأعـــداد  بكثير من  اأقــّل  الح�سيلة  هــذه 
الفحو�ص، واأكثر من 23 األف وفاة. وتواجه ت�سيلي اأي�ساً تف�سي الفيرو�ص 
ب�سكل وا�سع وقد �سّجلت الثنين خم�سة اآلف اإ�سابة خالل 24 �ساعة وهو 
عدد قيا�سي. وفي حين تبداأ دول اأميركا الجنوبية واأجزاء من اإفريقيا 
الأوروبــيــة  الــدول  العديد من  الــوبــاء، تخفف  فعلياً خطر  تلم�ص  واآ�سيا 

اجراءات العزل بعدما تمكنت من ال�سيطرة عليه.
اإ�سبانيا اإحدى الدول الأكثر ت�سرراً جراء الوباء، بداأ �سكان مدريد  في 
وبر�سلونة الثنين ال�ستمتاع باأولى تدابير تخفيف العزل، مع اإعادة فتح 
من  الأولــى  للمرة  والحدائق  والمقاهي  للمطاعم  الخارجية  الباحات 
في  ال�سباحة  واأحوا�ص  الريا�سة  �سالت  فتح  واأعيد  �سهرين.  اأكثر من 
األمانيا واي�سلندا واإيطاليا واإ�سبانيا. و�سمح تراجع معدلت العدوى في 
اليونان باإعادة فتح الباحات الخارجية للمطاعم قبل اأ�سبوع من الموعد 

المحّدد لذلك.

وقال يورغو�ص كارافات�ساني�ص وهو رجل متقاعد، »اأنا �سعيد جداً للخروج 
من العزل والتوا�سل مجدداً مع الأ�سدقاء«. واأ�ساف »المقهى في اليونان 
لديه ُبعد اجتماعي، اإنه المكان الذي ينب�ص فيه قلب المنطقة«. ورغم 
تراجع اأعداد الإ�سابات، اإل اأن خبراء حّذروا من اأن الفيرو�ص قد يتف�سى 
والحكومات  المواطنون  كان  حال  في  مدمرة  ثانية  موجة  مع  مجدداً 
غير مبالين، خ�سو�ساً في ظل غياب اللقاح. والتذكير الأخير بالتهديد 
الذي ي�سكله كوفيد-19 جاء من ال�سويد التي �سّجلت اأربعة اآلف وفاة في 

ح�سيلة مرتفعة ن�سبياً مقارنة باأعداد الوفيات لدى جيرانها.
وحظيت الدول ال�سكندينافية باهتمام دولي وتعر�ست لنتقادات، لعدم 

فر�سها على ال�سكان تدابير عزل منزلي على غرار دول اأوروبية اأخرى.
وتــرخــي اجــــراءات الإغـــالق الــتــي تــّم تمديدها فــي الكثير مــن الـــدول، 
بثقلها على الم�ستوى الدولي، مع معاناة ال�سركات وال�سكان من تاأثيرها 
م�سبوقة،  وغير  طارئة  اقت�سادية  تدابير  وُفر�ست  الكبير.  القت�سادي 
اإن قطاعات  اإذ  لقت�ساداتها  دعماً  تقدم  اأن  الحكومات  تحاول  في حين 
الطيران والمطاعم والفنادق هي الأكثر ت�سرراً ب�سبب حظر الرحالت.

باري�س - �أ ف ب

في  كــوفــيــد-19  فــيــرو�ــص  تف�سي  تتبع  اإلـــى  الــحــاجــة  تك�سف 
مختلف اأنحاء العالم التناق�ص بين اإ�سكاليتين متعار�ستين. 
حماية  فــي  المتمثلة  الع�سية  المع�سلة  حــل  يمكن  كــيــف 

ال�سحة العامة والحريات الأ�سا�سية؟
والحد  التنقل  حركة  على  المفرو�سة  القيود  �ــســارت  لقد 
الأفـــراد،  تحركات  تتبع  تطبيقات  واعــتــمــاد  التجمعات  مــن 
كوكب  في  اعتيادية  اأمــوراً  طيار،  بــدون  المراقبة  وطائرات 

ت�سله الحاجة لل�سيطرة على فيرو�ص كورونا الم�ستجد.
اأمر ل مفر  اأنه  الخ�سو�ص، على  التتبع، على وجه  وُيطرح 
منه لل�سماح بحركة النا�ص والب�سائع. ولكن �سواء تم قبولها 
دون تردد اأو اأثارت جدًل، فاإن هذه الإجراءات تخيف اأولئك 
اأعلنت  حــيــث  اآ�ــســيــا،  فــفــي  الــحــريــة.  بمفاهيم  المتم�سكين 
ت�سامبرز  المر�ص، قال بول  دول عدة نجاحها في مواجهة 
نار�سوان  جامعة  في  ومقره  ال�سيا�سية  العلوم  اخت�سا�سي 
تعزيز  اأرادت  التي  للحكومات  وفر  الوباء   » اإن  تايالند،  في 
لتحقيق  عملياً جداً  ال�ستبدادية خطاباً  تو�سيع قدراتها  اأو 
ذلك«. وُيخ�سى اأن تبقى هذه الإجــراءات معتمدة حتى بعد 
التغلب على وباء كوفيد-19 لأن »الحكومات يمكن اأن تجادل 
اأكثر تركيزاً في حال قيام حالة  اإلى �سلطات  باأنها �ستحتاج 
طوارئ م�ستقباًل«. ففي تايالند، يمكن لتطبيق على الهاتف 
اأو مطعم.  قـــراءة رمــز �سريطي عند دخــول متجر  الــجــوال 
وتعهد المجل�ص الع�سكري الحاكم بعدم الك�سف عن البيانات 
اإدانــة  اإلــى  ا  اأي�سً دعا  ولكنه  يوًما،  وباإتالفها في غ�سون 60 
حماية  قانون  اإقــرار  تاأجل  فيما  ال�سحية  القواعد  منتهكي 
اأوربــان  فيكتور  الــوزراء  رئي�ص  اأ�سدر  المجر،  في  البيانات. 
قانوًنا يعزز �سلطاته ب�سكل كبير واإلى اأجل غير م�سمى. وفي 
قطر، يطلب تطبيق الو�سول اإلى ال�سور ومقاطع الفيديو 
مكالمات.  باإجراء  الإذن  اإلــى  بالإ�سافة  الذكي  الهاتف  على 
وكل من يرف�ص تنزيله، اأو ل ي�سع كمامة، يخاطر باأن يحكم 

عليه بثالث �سنوات �سجن.
وفي جميع اأنحاء العالم، تزداد الم�سالة اإلحاحاً لأنه، ووفًقا 
ال�سكان  مــن   %60 التتبع  تطبيق  ُيــنــزل  اأن  يجب  للخبراء، 
لــيــكــون فــعــاًل. ومــثــل الــعــديــد مــن الــــدول الأخـــــرى، ف�سلت 
اآذار،   20 فــي  التطبيق  هــذا  مثل  اعــتــمــدت  الــتــي  �سنغافورة 
في بلوغ هذه العتبة. وتحم�ست فرن�سا في وقت مبكر جًدا 
على تطبيقها. ولم تعط  زال جارياً  العمل ما  للفكرة، لكن 
ُتعنى  هيئة  وهــي  والــحــريــات،  للمعلومات  الوطنية  اللجنة 

بحماية البيانات ال�سخ�سية، ال�سوء الأخ�سر لن�سرها.
اأجـــرتـــه موؤ�س�سة  فـــي الـــوليـــات الــمــتــحــدة، ووفـــًقـــا لــمــ�ــســح 
من  ال�سكان  ن�سف  مــن  اأكــثــر  يخ�سى  لــالأبــحــاث،  بروكينغز 

تفوي�ص �سلطات مفرطة ل�سركات التكنولوجيا الخا�سة.
وقـــالـــت الــمــوؤ�ــســ�ــســة الــبــحــثــيــة اإن انـــعـــدام الــثــقــة يــنــبــع من 
من  بــدءاً  عــدة  اأجــهــزة  ارتكبتها  التي  المختلفة  النتهاكات 
اإدوارد  ك�سفه  ما  على  بناء  الأميركية  ال�ستخبارات  وكالة 
�سنودن، اإلى ت�سرب بيانات من في�سبوك اإلى �سركة كمبريدج 
األ  يجب  العامة  ال�سحة  اأن  راأت  واإذ  البريطانية.  اأناليتيكا 
وال�سركات  الحكومات  ارتكبتها  التي  الأخــطــاء  ثمن  »تدفع 
الخا�سة«، فاإنها تلحظ الحاجة اإلى »تو�سيح ما تفعله هذه 
بنجامين  ولخ�ص  تفعله«.  ل  مــا  �ــســيء  كــل  وقــبــل  الأدوات، 
كويريو، اخت�سا�سي علم الأوبئة والم�ست�سار الطبي ال�سابق 
لحلف �سمال الأطــلــ�ــســي )نــاتــو( فــي بــروكــ�ــســل، الــجــدل في 
مفهوم واحد: ال�سرية الطبية. واأو�سح اأن »الذهاب لمعاينة 
الحالت ور�سد واإدارة الحتكاك باأ�سخا�ص اآخرين، ومحاولة 

ك�سر �سل�سلة انتقال مر�ص معٍد، هي اأ�سا�ص علم الأوبئة«.

�حرت�م �حلريات مع�ضلة

كر�كا�س - �أ ف ب

في مواجهة النق�ص المتفاقم في الوقود والمياه والكهرباء، 
على الفنزويليين التحلي بال�سبر، وهم الذين لم يتخيلوا 
وبــاء  انت�سار  خ�سم  فــي  مماثلة،  اأزمـــة  يعي�سوا  اأن  مطلقا 
ينتظر  فيما  كمامة  عاما(   50( تــيــودورو  ي�سع   .19 كوفيد 
دوره للح�سول على الوقود في تحّد لإجراءات الإغالق التي 
من  للحد  مـــادورو  نيكول�ص  ال�ستراكي  الرئي�ص  اأ�سدرها 

انت�سار فيرو�ص كورونا.
و�سط  كراكا�ص  في  �سريع  على جانب طريق  �سيارته  اأوقــف 
الــتــزود  ينتظرون  الجميع  الــمــركــبــات...  ع�سرات  مــن  خــط 

بالوقود من اأقرب محطة بنزين.
اآذار مع بداية  وتزامن فر�ص تدابير الإغــالق في منت�سف 
البلد  الــوقــود في فنزويال،  اأزمـــات نق�ص  اأ�ــســواأ  واحــدة من 

الذي يملك اأكبر احتياطات نفطية في العالم.
خم�سة  هناك  اأن  يبدو  نفط!  »لدينا  غا�سبا  تيودورو  وقــال 

مليارات برميل تحت الأر�ص. لكن ل يوجد وقود«.
اإلى ثالثة دولرات  الواحد  الليتر  �سعر  في كراكا�ص، ي�سل 
اأن  اإلــى  �سعر مرتفع جــدا نظرا  الــ�ــســوداء. وهــو  ال�سوق  فــي 

الدولة توفر الوقود ب�سكل �سبه مجاني.
لكن اإنتاج فنزويال من النفط انهار، فقد انخف�ص اإلى 622 
األف برميل يوميا، وهو اأقل بخم�ص مرات مما كان عليه قبل 

ع�سر �سنوات، وفقا لأرقام »اأوبك«.
ويــلــقــي نــيــكــول�ــص مـــــادورو بــالــلــوم فـــي هـــذه الــكــارثــة على 

العقوبات الأميركية.
في المقابل، يعتقد المحللون والمعار�سة المحيطة بخوان 

غوايدو اأن الف�ساد ونق�ص ال�ستثمار هما اأ�سا�ص الم�سكلة.
ومن المفتر�ص اأن تجلب خم�ص ناقالت نفط اأر�ستها اإيران 
الأيام  المياه الإقليمية لفنزويال، نف�سا جديدا في  ودخلت 
المقبلة. وذكرت و�سائل اإعالم اأن هذا الأ�سطول يحمل نحو 
1،5 مليون برميل من الوقود. وقد و�سل في اأوج توتر بين 

وا�سنطن وطهران.
الأخيرة من »عواقب«  الأيــام  وكانت طهران قد حــذرت في 

اعترا�ص الوليات المتحدة ال�سفن.
اأي�سا  ال�سف  فــي  عــامــا(   22( رودريــغــيــز  اأوزفـــالـــدو  ينتظر 
المر�سل  الوقود  اأن  في  ي�سك  لكنه  الــوقــود،  على  للح�سول 
عن  الإف�ساح  دون  »لهم«  يقول  لمن؟  اإذا  »لــنــا«.  اإيـــران  من 
في  البيع  »ب�سعر  الــوقــود  بيع  اإذا  اأنـــه  مــن  وحـــّذر  هويتهم. 
الــخــارج، فلن يتمكن اأحـــد مــن �ــســرائــه. هــنــا، الــحــد الأدنـــى 
في  قريبة  م�سافة  على  ال�سهر.  في  دولر«   4،6 هو  لالأجور 
بيّلو مونتي وهي منطقة ت�سكنها الطبقة الو�سطى، ي�سطف 
النا�ص للح�سول على مياه ال�سرب. وتقف يوليمار اإ�سبينوزا 
الماء مقابل 30  اأمــام متجر يوفر 20 ليترا من  )40 عاما( 
األف بوليفار )حوالى 15 �سنتا(. وقالت »يجب تجّنب �سرب 
مياه ال�سنبور لأننا نعاني من نق�ص في الأدويــة« في حال 
بالكاد  وراتبها  كمبيوتر  عالمة  يوليمار  للت�سمم.  التعر�ص 

يكفيها لتوفير القوت.
واأو�سحت »لم اأعتقد اأبدا اأنني �ساأعي�ص على هذا النحو. لقد 
اأف�سل  اأياما  فنزويال  �سهدت  فقد  حياتنا«.  نوعية  تداعت 
بكثير بف�سل النفط. لكنها عانت من انهيار في �سعر العملة 
الإجمالي  المحلي  الناتج  في  وانكما�ص  اأميركية  وعقوبات 
بمقدار الن�سف خالل �ست �سنوات وبلغ الت�سخم ن�سبة 9585 

% في العام 2019.

�ضرب على �ملحك

مو�ضكو - �أ ف ب

العالم  اأنحاء  بقية  مثل  رو�سيا  في  المنزلي  العنف  ت�ساعد 
منذ فر�ص تدابير الإغالق في مواجهة فيرو�ص كورونا، مع 
ب�ساأن  والمخاوف  الجتماعية  العزلة  عن  الناجم  ال�سغط 

الأمن الجتماعي.
اأواخر ني�سان، بعد  اأكتياموفا غ�سبا في  اإنيتا  ا�ست�ساط زوج 
�سهر تقريبا من فر�ص تدابير الإغالق في مو�سكو لمواجهة 
وجهها  فــي  ي�سرخ  وبـــداأ  الم�ستجد  كــورونــا  فيرو�ص  تف�سي 

ر وجبة في �سقتهما ال�سغيرة. وي�سربها فيما كانت تح�سّ
خ�سرت  والتي  عاما   50 البالغة  المغنية  اأكتياموفا  وقالت 
با�ستطاعتي  الإغــالق »رحلت. لم يعد  ب�سبب تدابير  دخلها 
واإذا  هادئة  بقيت  اإذا  �سيئة  »اأكــون  واأ�سافت  الأمـــر«.  تحمل 

رت الطعام...«. تحدثت واإذا ح�سّ
عــنــدمــا كـــان يــ�ــســربــهــا �ــســريــكــهــا الــ�ــســابــق، كــانــت تــهــرع اإلــى 
اأ�سدقائها. لكن هذه المرة لم يكن لديها مكان تذهب اإليه. 
فقد كان اأ�سدقاوؤها مترددين في ا�ستقبالها ب�سبب مخاوف 
مرتبطة بالإ�سابة بفيرو�ص كورونا، كما رف�ص داران للن�ساء 

اإيواءها ب�سبب الحجر ال�سحي المفرو�ص في مو�سكو.
اأخيرا  اأكتياموفا  وجــدت  الأزمـــات،  اإدارة  مركز  وبم�ساعدة 
ماأوى موقتا في فندق �سغير من نجمتين في �سرق مو�سكو.
في  ت�ساعد  المنزلي  العنف  اإن  حقوقية  جماعات  وتــقــول 
ال�سغط  مــع  الإغــــالق  تــدابــيــر  الــعــالــم منذ فر�ست  اأنــحــاء 
الــنــاجــم عــن الــعــزلــة الجــتــمــاعــيــة والــمــخــاوف عــلــى الأمـــن 
الجتماعي. واأ�ساب الحجر ال�سحي �سحايا العنف المنزلي 
ب�سكل خا�ص، فقد تحول التعنيف اللفظي اإلى اإيذاء ج�سدي 
اأكثر حدة  اأ�سبح ال�سرب الروتيني  في بع�ص الأحيان، كما 

اأحيانا اأخرى.
النا�سطة في مجال حقوق  قالت مارينا بي�سكالكوفا باركر 
ــواأ لأنـــه لي�ص هناك  الــمــراأة »الــو�ــســع هنا )فــي رو�ــســيــا( اأ�ــس
قانون«. في العام 2017، قام الرئي�ص فالديمير بوتين باإزالة 
ويمكن  المنزلي  العنف  اأ�سكال  بع�ص  عن  الجرمية  ال�سفة 
تاليا لمعظم المعتدين الإفــالت من العقوبة بدفع غرامة 
مالية. ويقول النا�سطون اإن الفتقار اإلى الت�سريعات ونق�ص 
الــمــالجــئ فــي اأنــحــاء الــبــالد اإ�ــســافــة اإلـــى ال�سرطة الــتــي ل 
ت�ستجيب لطلبات الم�ساعدة، تركت الن�ساء الرو�سيات بدون 
حماية. كل عام، تقع حوالى 16،5 مليون امراأة في كل اأنحاء 
النا�سطين  لتقديرات  وفقا  المنزلي،  العنف  �سحية  البالد 
موؤ�س�سة  باركر  بي�سكالكوفا  واأفــادت  ال�سحي.  الحجر  قبل 
بن�سبة  زيادة  اأنه تم ت�سجيل  المراأة،  »انا« لحقوق  مجموعة 
30 % في المكالمات الواردة اإلى الخط ال�ساخن على ال�سعيد 
تبنت  لو  اأنــه  واأ�سافت  ني�سان.  واأواخــر  �سباط  بين  الوطني 
التعامل  الأ�سهل  مــن  لكان  الأ�ــســري،  للعنف  قانونا  رو�سيا 
ت بي�سكالكوفا  مع هذا الو�سع. خالل ال�سهر الما�سي، ح�سّ
الــحــكــومــة على  الآخـــريـــن  النا�سطين  والــعــديــد مــن  بــاركــر 

تاأمين الحماية ل�سحايا العنف المنزلي ب�سكل عاجل.
اأن  على  دليل  ل  اإن  ال�سهر  هــذا  قالت  الداخلية  وزارة  لكن 
انخف�ست  فقد  العك�ص،  على  بل  يت�ساعد.  المنزلي  العنف 
هذه الجرائم بن�سبة 9 % في ني�سان مقارنة بالعام الما�سي.

وقالت األيونا �ساديكوفا رئي�سة مركز اإدارة الأزمات في كيت�ص 
اإنها تلقت اأكثر من 400 مكالمة م�ساعدة منذ تطبيق قواعد 
ال�سرطة  بــاأن  ال�سحايا  معظم  واأقـــرت  المنزل.  في  البقاء 
الن�ساء  بــاإمــكــان  كـــان  الـــوبـــاء،  قــبــل تف�سي  تــ�ــســاعــدهــن.  لــم 
اإلى رو�سات  اأولدهــن  واإر�سال  هجر �سركائهن واإيجاد عمل 
كثيرات  تبّنت  فقد  ل�ساديكوفا،  وفــقــا  الآن،  اأمـــا  الأطــفــال. 

ا�ستراتيجية مختلفة... الجلو�ص والمعاناة ب�سمت.

�لعنف �ملنزيل يت�ضاعد

 عاملون �ضحيون �أمام م�ضت�ضفى في مر�ضيليا ) �ف ب(

م�ضافر يرتدي قناعا ي�ضير بمحطة مترو في مو�ضكو )� ف ب(

جنيف - �أ ف ب

عّلقت منظمة �ل�ضحة �لعالمية �لتجارب �ل�ضريرية 
للعقار �لذي رّوج له دونالد ترمب لمحاربة فيرو�س كورونا 
�لم�ضتجّد، ما �أّجج �لمخاوف حول تعامل �لرئي�س �لأميركي 
مع �لوباء �لذي �أودى بحياة نحو مئة �ألف �أميركي.

وقاد ترمب حملة �لترويج لعقار هيدروك�ضي كلوروكين كلقاح 
�أو عالج محتمل للفيرو�س �لذي �أ�ضاب �أكثر من 5،5 مليون 
�ضخ�س و�أودى بحياة �أكثر من 345 �ألف �ضخ�س في �لعالم، 
قائاًل �إنه يتناول هذ� �لدو�ء على �ضبيل �لوقاية.

بدوره، رّوج �لرئي�س �لبر�زيلي جاير بول�ضونارو �أي�ضًا للعقار 
نف�ضه في حين تف�ضى �لفيرو�س ب�ضكل و��ضع في بالده �لتي 
�أ�ضبحت هذ� �لأ�ضبوع ثاني دولة من حيث عدد �لإ�ضابات 
بعد �لوليات �لمتحدة.

غير �أن منظمة �ل�ضحة �لعالمية �أعلنت �لثنين �أنها علقت 
»موقتا« �لتجارب �ل�ضريرية للعقار بعدما �ضككت در��ضات في 
مدى �ضالمة ��ضتخد�مه لمحاربة كوفيد-19، و�إحدى هذه 
�لدر��ضات ُن�ضرت �لجمعة و�أظهرت �أن مركبات �لعقار تزيد 
من خطر �لوفاة.

وقال �لمدير �لعام للمنظمة تيدرو�س �أدهانوم غيبريي�ضو�س 
�إن �لمنظمة عّلقت موقتًا �لتجارب في �نتظار »تحليل 
�لمعطيات« �لناتجة من �لتجارب �ل�ضابقة.



عربي ودويل
w w w . a l r a i . c o m9ال�سنة التا�سعة والأربعون - عمان - الأردن الربعاء 4 �سّوال 1441هـ املوافق 27 اأّيار 2020م العدد 18051

أميركا نحو «الهاوية»

أساسيات الحياة

الوليات  في  الأزمـــة  من  بــراأيــك  �سيخرج  �سيا�سي  م�سهد  اأي  �ــســوؤال:   -
على  اأو  ديموقراطية  اأكــثــر  عالم  نحو  �سنتجه  هــل  والــعــالــم؟  المتحدة 

العك�س نحو تعزيز القومية والتطرف؟
الــوقــايــة من  اآلــيــة  تــرامــب  فكك  ال�سلطة،  اإلـــى  و�سوله  منذ  جـــواب:   -
والغى  الأوبئة،  من  الوقاية  مراكز  تمويل  من  فاقتطع  كاملًة،  الأوبئة 
الفيرو�سات  لتحديد  الهادفة  ال�سينيين  العلماء  مــع  التعاون  بــرامــج 

المحتملة. الوليات المتحدة كانت غير مهياأة ب�سكل خا�س.
ميزات  لديه  جـــداً،  غني  مخ�سخ�س،  مجتمع  )الأمــيــركــي(  المجتمع 
كبرى )...( لكن تهمين عليه الم�سالح الخا�سة. ل يوجد نظام �سحي 
بالنظام  اليوم. هذا ما يمكن و�سفة  الأهمية  اأمر �سديد  للجميع، وهو 

النيوليبرالي بامتياز.
اأ�سواأ من نواٍح عديدة، في ظل برامج تق�سف تزيد من م�ستوى  اأوروبــا 
بروك�سل  اإلى  القرارات  ونقل  الديموقراطية،  �سّد  والهجمات  الخطر، 
وبيروقراطية +الترويكا+ غير المنتخبة )المفو�سية الأوروبية، البنك 
الأقل  على  تملك  لكنها  الــدولــي(.  النقد  �سندوق  الأوروبـــي،  المركزي 

ما  وهــو  الــدعــم،  مــن  قــدرا  يــوؤمــن  اجتماعي-ديموقراطي  هيكل  بقايا 
تفتقر اإليه الوليات المتحدة.

ورغم خطورة هذا الوباء،اإل اأنه لي�س الخطر الأكبر. �سنخرج من الوباء، 
مقابل ثمن عاٍل جداً. لكننا لن نتعافى اأبداً من ذوبان الغطاء الجليدي 
في القطبين، وارتفاع من�سوب البحار، والآثار الأخرى ال�سلبية للتغير 

المناخي.
يكفي.  بما  لي�س  لكن  مــا،  بــاأمــر  يقوم  بلد  كــل  ذلــك؟  حيال  نفعل  مــاذا 
نحو  م�سرعة  تــتــوجــه  بالكثير،  تــقــوم  جهتها  مــن  الــمــتــحــدة  الـــوليـــات 
الهاوية، عبر اإلغاء البرامج والت�سريعات التي من �ساأنها التخفيف من 

وطاأة الكارثة.
هذا هو الو�سع الحالي، لكن يمكن لذلك اأن يتغير. ل تزال هناك قوى 
القوى  هذه  �ستخرج  كيف  معرفة  هو  ال�سوؤال  الكفاح.  توا�سل  عالمية 

)من الأزمة( في الم�ستقبل، وهذا ما �سيحدد م�سير العالم.
- �سوؤال: ت�ستخدم العديد من الدول التكنولوجيا لمراقبة ال�سكان من 
اأجل مكافحة الفيرو�س. هل دخلنا حقبة جديدة من الرقابة الرقمية؟

روؤيــة  العمل  لأربـــاب  تتيح  تقنيات  المجتمعات  بع�س  تطور  جـــواب:   -
مما  والتحقق  حوا�سيبهم،  �سا�سات  خلف  موظفوهم  به  يقوم  الــذي  ما 
�سا�ستك،  عــن  ابتعدت  اإذا  مــا  معرفة  مفاتيحهم،  لوحة  عبر  يكتبونه 
كل  رائجاً.  بات  الأ�سياء«  »انترنت  ا�ستراحة.  فترة  بمثابة  ذلك  واعتبار 
المعلومات  لكن   )...( عملّي  الأمــر  اإلكترونية.  باتت  المنزل  اأغــرا�ــس 
هائلة  اإمكانية  يعطي  هــذا  والحكومة.  وفي�سبوك  غوغل  اإلــى  تذهب 
في  اإليه  �سن�سل  اأمـــراً  لي�س  الآن،  نعي�سه  ما  وهــو  والر�سد،  للمراقبة 

الم�ستقبل.
حياتنا،  على  ت�سيطر  العمالقة  التكنولوجية  ال�سركات  هذه  تركنا  اإذا 
هذا ما �سيح�سل. و�سيكون الأمر م�سابها لما هو قائم في ال�سين، حيث 
الوجه في كل  التعرف على  +اأر�سدة+ اجتماعية، وتقنية  اأنظمة  يوجد 
اإذا عبرتم في المكان الخطاأ، يمكن  مكان. كل ما تقومون به مراقب. 

اأن تخ�سروا اأر�سدة.
الأمر لي�س حتمياً، كما اأن التغير المناخي لي�س حتمياً. باإمكاننا اأن ندع 

ذلك يحدث كما باإمكاننا و�سع حد له.

مدريد - �أ ف ب

مدريد  في  م�ست�سفى  في  اأ�سهراً  ق�ست  بعدما 
تـــقـــاوم الــفــيــرو�ــس الــــذي كــــاد يــقــتــلــهــا، تتعلم 
اأ�سا�سيات  الآن  فرنانديز  ماريا  روزا  الإ�سبانية 
الـــحـــيـــاة مـــــرة اأخـــــــــرى: الـــمـــ�ـــســـي والـــتـــحـــدث 
قيا�س  ويــجــري  الــمــائــدة.  اأدوات  وا�ــســتــخــدام 
ب�سكل  عاما   71 البالغة  المري�سة  حالة  تطور 
تدريجي، وحتى النت�سارات التي تبدو �سغيرة 
التي  فرنانديز،  تقول  لالحتفال.  مدعاة  تعد 
في  لتتنف�س  تنازع  وهي  الم�ست�سفى  اإلى  نقلت 
ال�ساد�س من اآذارولحقا كانت نتيجة اختبارها 
»حتى  اإيجابية،  القاتل  الفيرو�س  عن  للك�سف 
الآن  ولكن  اأتكلم  بالكاد  كنت  الفائت،  الأ�سبوع 
يمكنني ذلك«. وتتابع وهي تجل�س على كر�سي 
زرقــاء  كمامة  خلف  �سريرها  بــجــوار  متحرك 
واأنــك  التحدث  اأ�ستطيع  اأنــنــي  المفاجئ  »مــن 
تــفــهــمــنــي«. وتـــراقـــب الأرقـــــام الــمــوجــودة على 
م�ستويات  تظهر  التي  بعناية  خلفها  ال�سا�سة 
الأطــبــاء  يحوم  فيما  ج�سدها،  فــي  الأك�سجين 
على مقربة للتاأكد اأنها ل تبذل جهدا م�ساعفا 
اأكثر من 235  للتحدث. وهــي واحــدة من بين 
األف حالة موؤكدة بفيرو�س كورونا في اإ�سبانيا، 
اأحد اأكثر الدول ت�سررا في العالم. بعد اأ�سابيع 
من محاربة المر�س، تعتبر نف�سها محظوظة 
لأنها نجت من الموت، في بلد توفي فيه اأكثر 

من 28 األف �سخ�س جراء الوباء.
اأمــوت.  اأنني  اأظــن  »كنت  خافت  ب�سوت  وقالت 

كــانــت هــنــاك لــحــظــات كــنــت اجـــاهـــد ب�سعوبة 
للتنف�س لدرجة اأنني لم اأتمكن من التوا�سل«.

واأو�سحت عن ال�سهر الذي اأم�سته في العناية 
فـــي م�ست�سفى  الأطــــبــــاء  كــــان  حــيــث  الــفــائــقــة 
اإبقائها  اأجل  غريغوريو مارانون ينا�سلون من 
على قيد الحياة »كان الأمر مروعا للغاية. لقد 
خرجت منها حقا... ولكن اهلل منحني المزيد 

من الوقت«. وتتابع »ملك الموت مر بي«.
اأنــهــا قطعت  اأنــهــا لــم تتعاف كــامــال، اإل  ورغـــم 

�سوطا طويال منذ اأن دخلت الم�ست�سفى.
ومــثــل الــعــديــد مــن مر�سى كــوفــيــد-19، كانت 
تنف�س  جــهــاز  على  وو�سعت  للتخدير  تخ�سع 
الم�ست�سفى  مـــن  خــروجــهــا  قــبــل  ا�ــســطــنــاعــي 

ولحين تمكنها من التنف�س بمفردها.
لــكــن مــغــادرة الــعــنــايــة الــفــائــقــة لــم يــكــن �سوى 
اإعــــادة  بــدايــة طــريــق طــويــل لــلــتــعــافــي، ي�سمل 

تاأهيل وا�سعة النطاق لم تنته بعد.
وتح�سنت فرنانديز اأخيراً ب�سكل كبير بعد اأكثر 
تمكنت  اإذ  الم�ست�سفى،  في  اأ�سابيع  ثمانية  من 

من الجلو�س وبداأت بتناول الطعام بمفردها.
لكن بقاءها على قيد الحياة له ثمن.

ويــتــ�ــســبــب قــ�ــســاء فـــتـــرات طــويــلــة فـــي الــعــنــايــة 
الفائقة للمري�س بم�ساكل يمكن اأن توؤثر على 
نوعية حياته، بدًءا من الهزال الحاد للع�سالت 
و�سعف الجهاز التنف�سي والم�سكالت الإدراكية 
و�سعوبات النطق وفقدان الذاكرة والقلق من 

بين اأمور اأخرى.
ويــقــول الــدكــتــور روبــيــن خـــواريـــز فــرنــانــديــز، 

وظيفته  تتمثل  الــذي  التاأهيل  اإعــادة  اأخ�سائي 
مــغــادرة  عند  المري�س  احــتــيــاجــات  تقييم  فــي 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة اإّنــــه فــي مــثــل هـــذه الــحــالت 
وتابع  الأهمية.  بالغ  اأمــرا  التاأهيل  اإعــادة  يعد 
الــطــبــيــب الــبــالــغ 39 عــامــا »الأمـــــر كــلــه يتعلق 
ممكنة  اإعــاقــة  اأقـــل  لــديــهــم  يــكــون  اأن  ب�سمان 
الآثــار الالحقة  واأقــل عــدد من  الم�ستقبل  في 
عندما يعودون اإلى منازلهم لممار�سة حياتهم 
الطبيعية«. وت�ساعد اأخ�سائية العالج الطبيعي 
لورا غار�سيا مونت�س )30 عاما(، فرنانديز على 
اأطرافها وتعلمها تمارين  ا�ستعادة الحركة في 

التنف�س لتح�سين وظيفة الرئة.
حتى  الم�سي  ت�ستطيع  ل  فرنانديز  اأن  ورغــم 
فــارقــا  اأحــــدث  قــد  الــجــلــو�ــس  تعلم  اأن  اإل  الآن 

كبيرا، بح�سب مونت�س.
وقت  منذ  هنا  مــوجــودة  »روزا  مونت�س  وقــالــت 
طويل، لقد م�سى اأكثر من �سهرين. وهي الآن 
قادرة على القيام بالأ�سياء والتعاون ب�سكل اأكبر 
العالج  ي�سير  لــذا  ون�ساطا  �ــســعــادة  اأكــثــر  وهــي 
ب�سكل اأ�سرع«. ويتطلب العمل مع الناجين من 
لأن  الرعاية  من  اإ�سافيا  م�ستوى  كوفيد-19 
الكثير منهم يعانون من الغثيان اأو �سعوبة في 

التنف�س عند تغيير و�سعهم.
ا�ستعادت  بــمــفــردهــا،  الجلو�س  اإلـــى  بــالإ�ــســافــة 
روزا اأخيرا القدرة على ا�ستخدام يديها وتتعلم 
اأفادت  ح�سبما  المائدة،  اأدوات  ا�ستخدام  كيفية 
مارتا غار�سيا دي فران�سي�سكو اأخ�سائية العالج 

الوظيفي.

برلين - ف ب

خا�ست اأنغيال ميركل مخاطرة �سيا�سية كبيرة في بلدها من 
اأ�سبوع فكرة الديون المتبادلة  خالل قبولها المفاجئ قبل 
في اأوروبا بعدما كانت تعد من المحظورات، من اأجل اإنعا�س 

القت�ساد في مواجهة جائحة كورونا.
تبدو  الأذهـــان،  في  للجائحة  المزلزلة  الآثـــار  على  ودللــة 
الم�ست�سارة الألمانية في و�سع جيد، على الأقل في بلدها، 
لــكــ�ــســب الـــرهـــان. فــهــي تــحــظــى بــتــاأيــيــد حــزبــهــا الــمــحــافــظ 
مع  واأطلقتها  اأي�ساً،  الألمان  غالبية  يوؤيدها  التي  للمبادرة 
مجرد  كــان  بعدما  مــاكــرون  اإيــمــانــويــل  الفرن�سي  الرئي�س 

التفكير بها غير مطروح قبل ب�سع �سنوات.
وحــتــى واإن لــم يــنــجــح اقـــتـــراح بــاريــ�ــس وبــرلــيــن فــي نهاية 
المطاف ب�سبب معار�سة العديد من الدول الأوروبية، وعلى 
راأ�سها النم�سا وهولندا، فقد باتت حدود الجدل في األمانيا 

حول الت�سامن المالي الأوروبي اأكثر ات�ساعا.
النواب الألماني فولفغانغ �سويبله في  وقال رئي�س مجل�س 
�سك على  اأدنــى  »لي�س لدي  بر�س  وكالة فران�س  مقابلة مع 
الإطالق في وجود دعم وا�سع في البرلمان )الألماني( لهذا 
القتراح«. و�سويبله من اأبرز القادة ال�سيا�سيين في التحاد 

الم�سيحي الديموقراطي الذي تتزعمه ميركل.
اليورو،  اأزمــة منطقة  ذروة  للمالية في  وزيــراً  كــان  فعندما 
اأثار غ�سب العديد من البلدان ب�سبب تردده القوي في اإنقاذ 
الديون  مــوؤيــدي  ولــم يكن قط من  الإفــال�ــس.  اليونان من 
الم�ستركة. واليوم، في مواجهة فيرو�س كورونا الم�ستجد، 
يثني على ما و�سفه باأنه »اقتراح �سروري ومهم في الفترة 
التي نمر بها«. واأ�ساف فولفغانغ �سويبله الذي وقع اإعالنا 
فيران  ري�سار  الفرن�سي  نظيره  مــع  ال�سدد  بهذا  م�ستركا 
الثالثاء »اإنه ينطلق من مبداأ اأن اأوروبــا يجب اأن ت�ستخدم 

هذه الأزمة من اأجل اأن ت�سبح اأقوى«.
الم�سيحي  الديموقراطي  واأيــدت كامل قيادة حزب التحاد 
الفكرة الفرن�سية الألمانية التي تهدف اإلى تمكين التحاد 
ُت�سدد  يــورو  مليار   500 بقيمة  ديــون  مــن تحرير  الأوروبــــي 
الوباء  تاأثير  مــن  ت�سررا  الأكــثــر  لــلــدول  اإعــانــات  �سكل  على 
مثل اإيطاليا واإ�سبانيا على وجه الخ�سو�س، دون اأن ت�سطر 

الدولتان اإلى �سداد تلك الديون ب�سكل فردي.
األمانيا  تكون  »لــن  المغلق  الجتماع  خــالل  ميركل  وقالت 

بخير اإل اإذا كانت اأوروبا بخير«.
اإذ  المحافظ  التيار  داخــل  بالإجماع  تحظى  ل  الفكرة  لكن 
عن  القيم«،  »اتــحــاد  با�سم  المعروف  اليميني  الجناح  عبر 
في  ميت�س  األك�سندر  قــادتــه  اأحـــد  ونـــدد  الــ�ــســديــد.  ا�ستيائه 
اتحاد  اإن�ساء  نحو  اأخــرى  »بخطوة  بر�س  لفران�س  ت�سريح 
ديون )اأوروبي( ودولة مركزية«. ودعا البرلمانيين الألمان 
النتقادات  هذه  لكن  المقترح.   معار�سة  اإلــى  والأوروبيين 
ا من اأق�سى اليمين ومن حزب البديل لألمانيا  ال�سادرة اأي�سً
تمثل الأقلية. ويوؤيد حوالي 51% من الألمان خطة الإنعا�س 
اأجراه  واألمانيا 27% منها، وفًقا لم�سح  التي �ستمول فرن�سا 
عــدد  وبــلــغ  الأ�ــســبــوعــيــة.  �سبيغل  ديـــر  لمجلة  �سيفي  معهد 
معار�سيها حوالي 34%. ما الذي حدث؟ نظراً لأنها تحظى 
ب�سعبية كبيرة لإدارتها الناجحة لمكافحة وباء كوفيد- 19 
قررت اأنغيال ميركل و�سع كل ثقلها خلف الخطة خ�سو�ساً 
حياتها  اقــتــراب  مــع  تخ�سره  مما  الكثير  لديها  لي�س  واأنـــه 

ال�سيا�سية من نهايته في نهاية 2021.

مريكل تك�سب �لرهان

�ألمانيا - �أ ف ب

على  اإقــبــال  العالم  جن�سيات  اأكثر  من  باأنهم  ُعــرفــوا  بعدما 
�سيرغم  كــوفــيــد-19  وبـــاء  اأن  يــبــدو  الـــخـــارج،  فــي  ال�سياحة 
تــعــديــل وجــهــات �سفرهم للتمتع  الــعــام عــلــى  الألـــمـــان هـــذا 
حــدود  داخـــل  جــديــدة  معالم  وا�ستك�ساف  داخــلــيــة  بــزيــارات 
بلدهم. مع �سم�س �ساطعة واأطفال يلهون على الرمل واأزواج 
العطلة  ب�سائر  بـــداأت  الــتــنــزه،  خــالل  المثلجات  يــتــنــاولــون 
ال�سيفية في منطقة بينز ال�ساحلية في جزيرة روغن رغم 

اأن الحرارة ل تزال ت�سجل 17 درجة مئوية.
الحجر  اأ�سابيع  اأن  للمرء  يخيل  الم�سهد  هــذا  روؤيـــة  وعند 
المنزلي منذ منت�سف اآذار لم تكن �سوى كابو�س عابر. حتى 
ول  المطلوبة  التباعد  م�سافة  يلتزمون  ل  المتنزهين  اأن 
اأحد ي�سع الكمامة با�ستثناء طواقم العمل في المطاعم اأو 
باعة المثلجات. ومنذ مطلع الأ�سبوع الفائت، اأعادت منطقة 
مكلنبورغ فوربومرن، اأقل مقاطعات البالد ت�سررا بالوباء، 
فتح فنادقها لل�سكان المحليين في مرحلة اأولى. وهي باتت 

متاحة منذ الثنين لل�سياح من �سائر اأنحاء األمانيا.
النا�س  لروؤية  ارتياحا  المدينة  المقيمة في  وتبدي ريجينا 
بالمنازل  المحاطة  البحرية  الواجهة  على  للتنزه  يعودون 

البي�ساء قبالة بحر البلطيق.
اأمــر جيد،  »هــذا  عاما   69 البالغة  المتقاعدة  المراأة  وتقول 

لقد �سعرنا بوحدة كبيرة خالل الفترة الما�سية في بينز«.
تــقــول جوليا هولتز )34 عــامــا( خــالل زيــارتــهــا مع  كــذلــك 
»اأ�سعر  بال�ساطئ  وال�ستمتاع  اأقــارب  للقاء  المنطقة  زوجها 

بالرتياح، كما لو اأنني عدت حرة هنا«.
ورغم اأن ن�سف الألمان يف�سلون تم�سية عطلة ال�سيف في 
البلدان الأوروبية الأخرى مع اإقبال خا�س على اإ�سبانيا، كان 
اأكثر من ثلث هوؤلء يف�سلون ال�سياحة الداخلية قبل تف�سي 

فيرو�س كورونا الم�ستجد وفق اإح�ساءات ر�سمية.
من  بافاريا  كانت  البلطيق،  و�سواحل  روغــن  اإلــى  واإ�ــســافــة 
جبالها  بف�سل  لــلــزوار  ا�ستقطابا  الألمانية  المناطق  اأكثر 
زخما  �سجلت  الظاهرة  هذه  اأن  اإل  الرومان�سية.  وق�سورها 
في  لل�سفر  اآي«  تــي  »اأف  مجموعة  وفـــق  الــعــام  هـــذا  كــبــيــرا 
ميونيخ. ويقول مديرها رالف �سيلر اإن »الوجهات ال�سياحية 
الداخلية تت�سدر بفارق كبير الحجوزات لدى محبي ال�سفر 
الألمان«، متحدثا عن »منحى ت�ساعدي وا�سح« لالإجازات 

التي ل تقل مدتها عن اأ�سبوع مقارنة مع العام الفائت.
في  ال�سفر  حــريــة  ب�ساأن  ال�سبابية  اإلـــى  ذلــك  �سيلر  ويــعــزو 
عدة  اأخـــرى  غام�سة  اأمـــور  ثمة  كذلك  المقبلة.  المرحلة 
بح�سب ما يو�سح رئي�س التحاد الألماني لل�سياحة نوربرت 
كــونــتــ�ــس لــوكــالــة فــرانــ�ــس بــر�ــس. يــتــ�ــســاءل »مـــا هــي تدابير 
المعتمدة محليا؟ ماذا لو بداأت موجة ثانية من  ال�سالمة 
اأو في البلد  الإ�سابات بفيرو�س كورونا في البلد المق�سود 

الأم؟ وماذا لو اأدى ذلك اإلى قيود جديدة على ال�سفر؟«
وقد نجحت األمانيا ن�سبيا في التعامل مع الأزمة ال�سحية 
مقارنة مع فرن�سا واإيطاليا، كما اأن م�ست�سفياتها لم ت�ستنفد 
يــومــا طــاقــتــهــا ال�ــســتــيــعــابــيــة. وتــقــول ريــجــيــنــا اإنــهــا ت�سعر 
الخارج  اإلــى  ال�سفر  م�ستبعدة  بينز،  في مدينتها  »بــالأمــان« 
ب�ساأن  التحذيرات  لرفع  األمانيا  ا�ستعداد  ورغــم  العام.  هذا 
اعتبارا  الأوروبــيــة  البلدان  بع�س  اإلــى  ال�سياحية  الرحالت 
من منت�سف حزيران، ما �سيفتح الباب اأمام الإجازات تحت 
عن  ال�سيا�سيون  الم�سوؤولون  يتوانى  ل  المتو�سط،  �سم�س 

تكرار التنبيه اإلى المخاطر المترتبة على ال�سفر.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ما�س »دعونا ل نتوهم، 

لن تعود الحياة اإلى طبيعتها �سريعا«.

�ل�سياحة �لد�خلية تنتع�ش
�إيطاليا - �أ ف ب

اأعيد فتح كني�سة المهد في بيت لحم وموقع بومبيي ام�س 
الــدول،  في مختلف  العزل  تدابير  رفــع  ت�سارع عملية  مع 
على  التغلب  اإلـــى  ي�سعى  ــــي  الأوروب التــحــاد  زال  مــا  فيما 
خالفاته لإحياء اقت�سادياته الم�سلولة من جراء جائحة 
كورونا التي اأودت باأكثر من 346 األف �سخ�س حول العالم.
اأكــثــر الـــدول تــ�ــســرراً فتح  اأعـــادت اإيطاليا ثــالــث  اأن  وبــعــد 
ام�س  فتحت  الــريــا�ــســيــة،  والــ�ــســالت  ال�سباحة  حــمــامــات 
موقع بومبيي الأثري الذي يعد جزءاً من التراث العالمي 

والوجهة ال�سياحية الرئي�سية في منطقة نابولي.
والتي  المنطقة  فــي  المقيمة  لــوكــهــارت  األي�سون  وقــالــت 
ال�سياح  ح�سور  غياب  فــي  الأنــقــا�ــس  بين  للتجول  جــاءت 
حين  وفــي  الهدوء  و�سط  بها  ا�ستمتع  اأن  »اأردت  الطاغي، 

خلت من الزوار«.
وفي بيت لحم، في ال�سفة الغربية المحتلة، ح�سر جمع 
فتح  اإعــادة  الم�سيحية  الطوائف  مختلف  من  الكهنة  من 

كني�سة المهد ر�سمياً، بعد اأن ظلت مغلقة منذ 5 اآذار.
لكن الإعالن عن اإفال�س �سركة الطيران »لتام« العمالقة 
األف   42 من  اأكثر  فيها  يعمل  التي  الجنوبية  الأميركية 
الآثار  تعداد  ينته من  لم  العالم  باأن  ليذكر  موظف، جاء 
في  ال�سين  في  ظهر  الــذي  للوباء  المدمرة  القت�سادية 

اأواخر عام 2019.
في هذا ال�سياق، تتجه الأنظار اإلى بروك�سل، حيث يتعين 
الأربعاء  تعاٍف  اأن تقترح خطة  الأوروبية  المفو�سية  على 
الهوة  زالـــت  ومــا  يـــورو.  مليار   1000 اإلـــى  ت�سل  اأن  يمكن 
هولندا  الأربــع،  ال�سمال  ودول  الجنوب  بلدان  بين  كبيرة 
والنم�سا والدنمارك وال�سويد، المعار�سة لمقترح الديون 
الــمــ�ــســتــركــة. لــكــن الــخــطــوط تــحــركــت مــنــذ اأن اقــتــرحــت 
الما�سي خطة بقيمة 500 مليار  الأ�سبوع  باري�س وبرلين 

يورو عبر اآلية جديدة في هذا التجاه.
اعتبر  اذ  األــمــانــيــا  جــانــب  مــن  �سغيرة  ثـــورة  بمثابة  اإنــهــا 
نف�سه  �سويبله  فولفغانغ  ال�سابق  الألماني  المالية  وزيــر 
»القتراح �سرورًيا ومهًما« في حين كان يتخذ في الما�سي 
رئا�سة  حالياً  يتولى  الذي  �سويبله  ودعا  �سارمة.  مواقف 
البوند�ستاغ في بيان م�سترك مع نظيره الفرن�سي ري�سار 
فيران اإلى اإعادة فتح الحدود ب�سرعة في اأوروبا، موؤكدين 

على »العواقب الوخيمة« لإغالقها.
ال�سياحي،  ن�ساطها  ا�ستئناف  على  حر�سها  من  وانطالقاً 
اأوروبـــا  فــي  لل�سفر  من�سق  ا�ستئناف  اإلـــى  اإيــطــالــيــا  تــدعــو 
الخارجية  وزيـــر  وقـــال  حـــزيـــران.  منت�سف  مــن  اعــتــبــاراً 
لويجي دي مايو م�ساء الثنين »اإن يوم 15 حزيران ي�سبه 

بالن�سبة لل�سياحة اإلى حد ما يوم الن�سر الأوروبي«.
ماكرون  اإيمانويل  الرئي�س  يعلن  اأن  يتوقع  فرن�سا،  فــي 
التي  الــ�ــســيــارات  �سناعة  لــدعــم  مف�سلة  خــطــة  الــثــالثــاء 
ت�سررت ب�سدة بعد �سهرين من الإغــالق وتوظف حوالى 

900 األف موظف ب�سكل مبا�سر وغير مبا�سر.
مــن جــانــبــهــا اأعــلــنــت الــ�ــســعــوديــة الــحــريــ�ــســة عــلــى اإنــعــا�ــس 
رفع  النفط،  اأ�سعار  بانهيار  ب�سدة  تــاأثــر  الــذي  اقت�سادها 
حظر التجول ابــتــداء مــن 21 حــزيــران، مــا عــدا فــي مكة. 

و�سُتفتح الم�ساجد خارج المدينة في 31 اأيار.
منظمة  تخ�ساها  للوباء  محتملة  ثانية  موجة  ولتجنب 
التباعد  على  مــكــان  كــل  فــي  ُيــحــافــظ  العالمية،  ال�سحة 
اأنـــهـــا �ستعلق »مــوقــًتــا«  الــمــنــظــمــة  واأعــلــنــت  الجــتــمــاعــي. 
الــتــجــارب الــجــاريــة عــلــى الــكــلــوروكــيــن ومــ�ــســتــقــاتــه مثل 

هيدروك�سي كلوروكين، على مر�سى كوفيد-19.

�إجناز خطة نهو�ش �أوروبا

متد�ول ي�سير بجو�ر بور�سة نيويورك )� ف ب(

تظاهرة في مر�سيليا تطالب بزيادة �أجور �لقطاع �ل�سحي )� ف ب(

نيويورك - �أ ف ب

يرى �لفيل�سوف �لأميركي نعوم �سوم�سكي �لذي يعد من 
�آباء �لأل�سنية �لحديثة، �أن �لوليات �لمتحدة تتجه نحو 
�لكارثة، نتيجة �فتقادها ل�ستر�تيجية �تحادية في 
مو�جهة وباء كوفيد-19 وعدم وجود �سمان �سحي للجميع 
فيها، ف�ساًل عن عدم �إقر�رها بخطورة �لتغير �لمناخي، وفق 
ما قال في حو�ر �أجرته معه وكالة فر�ن�ش بر�ش.

ويلزم �سوم�سكي، �لمفكر �لي�ساري �لموؤثر �لبالغ من �لعمر 91 
عامًا، �لحجر في منزله في مدينة توك�سون �لأميركية منذ 
�سهرين مع زوجته �لبر�زيلية وكلبهما وببغائهما.

في ما يلي مقتطفات من �لحو�ر مع �سوم�سكي، �ساحب مئات 
�لموؤلفات و�لأ�ستاذ في جامعة �أريزونا.

- �سوؤ�ل: كيف تحلل ما يجري في �لوليات �لمتحدة، �لبلد 
�لأكثر ت�سررً� من فيرو�ش كورونا �لم�ستجد؟

- جو�ب: ل يوجد �إد�رة متما�سكة. يقود �لبيت �لأبي�ش 
�سخ�ش معتل �جتماعيًا م�ساب بجنون �لعظمة، ل يكترث 
�إل ل�سلطته و�ل�ستحقاقات �لنتخابية. عليه بالتاأكيد �أن 
يحافظ على دعم قاعدته، �لتي ت�سم �لثرو�ت �لكبرى و�أبرز 
�أرباب �لعمل.
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اأبواب - وليد �سليمان

ه���ذا ال�����س��ج��ل ت��م ن�����س��ره ع���ام 2020 ف��ي كتاب 
م��ن اإع���داد ودرا���س��ة وب��ح��ث ث��اث��ة م��ن علماء 
التاريخ والتوثيق في الردن وهم: اأ. د. محمد 
خري�سات, د.ماجدة ديات, د. اأمجد الفاعوري.
فبمنا�سبة مرور مئة عام على اإح�ساء »ت�سجيل 
����س���ك���ان« ق�����س��اء ال�����س��ل��ط ف���ي ن��ه��اي��ة ال��ح��رب 
ال�سجل,  ه��ذا  اإ���س��دار  ت��م  الأول�����ى..  العالمية 
ال�����ذي ي��ت�����س��م��ن ���س��ك��ان ال�����س��ل��ط وال��ف��ح��ي�����ص 
وم��اح�����ص و���س��وي��ل��ح واأم ج����وزة وال��رم��ي��م��ي��ن 
اإل��ى  ن�سبة  الفي�سلي  ال��ح��ك��م  اأي����ام  وال���رم���ان, 

في�سل بن الح�سين الأول.
وُيعتبر هذا ال�سجل من الوثائق النادرة, حيث 
جميعها,  ال�سلط  ع�سائر  اأ�سماء  على  يحتوي 
بالإ�سافة اإلى الوافدين اإليها, و�سكان القرى 

المجاورة لها قديماً.
بالإ�سافة  الوثائقي  الكتاب  هذا  ن  ت�سَمّ وقد 
اأو�سافهم  واإن��اث��اً,  ذك��وراً  العائات  اأ�سماء  اإل��ى 
وتاريخ ميادهم والمهن التي مار�سها هوؤلء 

ال�سكان قديماً.
وق���د ���ُس��ك��ل ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ق��دي��م��اً ع���دة ل��ج��ان, 
واأح��د  المخاتير  من  كانت  الأول���ى:  فاللجنة 
ال��م��وظ��ف��ي��ن. وال��ل��ج��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة: م���ن رج���ال 
وموظفي  والم�سيحيين  الم�سلمين  ال��دي��ن 
التي  العليا  واللجنة  ال�سباط,  واأح��د  الدولة 

ت�سادق على هذه الأ�سماء.
ا�سمه  وهناك البع�ص القليل ممن لم ي�سجل 
اأو  ال�سرائب  من  خوفاً  نف�سه  عن  ومعلومات 

التجنيد!! ح�سب اعتقادهم في ذلك الوقت.
وهذا ال�سجل ُيعتبر وثيقة اأن�ساب يحتفظ بها 
اأن�سابهم,  امتداد  عليها  ويتابعون  المعنيون, 
فالن�ساب من الأنوار ال�سريفة التي تهتم بها 

المجتمعات.

ال�سجالت الفي�سلية
وتتكون ال�سجات الفي�سلية من �ستة �سجات 
م��ح��ف��وظ��ة ف��ي دائ����رة الأح�����وال ال��م��دن��ي��ة في 

ال�سلط موزعة على ال�سكل التالي:
-ال�سجل الول ي�سمل الم�سيحيين في كل من 
ال�سلط والفحي�ص والرميمين, موزعين على 
والاتين  الأرث��وذك�����ص  ال��روم  هما:  طائفتين 
اإلى قرية �سويلح التي  الكاثوليك, بال�سافة 

كان ي�سكنها ال�سرك�ص وال�سي�سان.
-ال�سجل الثاني �سمل اأي�ساً الطوائف ال�سابقة 
الى  بال�سافة  ال�سلط والفحي�ص  في كل من 
في  والروت�ستانت  الكاثوليك  ال��روم  طائفتي 
ال�سلط, وال�سكان في قرية ماح�ص بال�سافة 

اإلى ال�سرك�ص وال�سي�سان في �سويلح.
الم�سيحية  الطوائف  �سمل  الثالث  -ال�سجل 
ال�����س��ل��ط والفحي�ص  ك���ل م���ن  ف���ي  ال��م��خ��ت��ل��ف��ة 
وال���رم���ي���م���ي���ن, ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى ال�����س��رك�����ص 
في  والتركمان  �سويلح,  قرية  في  وال�سي�سان 
قرية الرمان, وع�سيرة الرمامنه في قرية اأم 

جوزة.
-ال�سجل الرابع �سمل حارات ال�سلط: الكراد, 

بال�سافة  والأغ���راب..  العواملة,  القطي�سات, 
اإل�����ى ال���ط���وائ���ف ال��م�����س��ي��ح��ي��ة ف���ي ال��م��دي��ن��ة, 

والرمامنة في اأم جوزة.
-ال�����س��ج��ل ال��خ��ام�����ص ���س��م��ل ح������ارات ال�����س��ل��ط 
واأم  ماح�ص  قريتي  الى  بال�سافة  المختلفة 

جوزة.
-ال�����س��ج��ل ال�������س���اد����ص ���س��م��ل ح������ارات ال�����س��ل��ط 

المختلفة بال�سافة الى قرية ماح�ص.

نمط العائالت
وي�������س���ي���ر ال���ب���اح���ث���ون ال����ث����اث����ة« خ��ري�����س��ات 
ال�سجات  اأهمية  اأن  اإل��ى  ودي��ات«  والفاعوري 
اأعداد  عن  �سورة  تعطي  كونها  في  الفي�سلية 
ال�سكان في قرى ق�ساء ال�سلط, وتوزيعهم على 
اأف��راد  ومتو�سط  ال�سلط,  مدينة  في  الحارات 
الأ���س��رة ال��واح��دة, وع���دد ال��زوج��ات والأب��ن��اء. 
اإذا كانت  العائلة فيما  ال�سجات نمط  وتبين 
اإذ  ال��ن��واة..  اأ�سر  اأو  ممتدة  اأ�سر  �سمن  تعي�ص 
ُياحظ اأن الأ�سر الممتدة تمثل الطابع العام 
لاأ�سرة في ال�سلط وقرى الفحي�ص وماح�ص 

والرميمين واأم جوزة.
قرية  في  التركمان  على مجتمع  يغلب  بينما 
ال���رم���ان, وال�����س��رك�����ص وال�����س��ي�����س��ان ف���ي ق��ري��ة 
�سويلح الأ�سرة النواة!! وقد يعود ال�سبب في 
ذلك اإلى اأن الأ�سر في ال�سلط والقرى الأخرى 
تعتمد في معي�ستها على العمل الزراعي الذي 

يتطلب تعاون اأفراد ال�سرة جميعها.
بينما يغلب الطابع المهني على الوافدين من 
القرى  ف��ي  والتركمان  وال�سي�سان  ال�سرك�ص 

التي �سكنوها.

مرجع مهم
اأنها ل  اإل  اأهمية ال�سجات  وعلى الرغم من 
ال�سلط  تعطي الأع��داد الحقيقية لل�سكان في 
وال���ق���رى ال�����س��اب��ق��ة.. اإذ ي��اح��ظ م���ن خ��ال 
في  البلدية  �سجات  م��ع  ال�سجات  مقارنة 
الفترة  نف�ص  في  الكنائ�ص  و�سجات  ال�سلط, 
والفترة التي تلتها مبا�سرة حتى �سنة ١٩2٥م 
ي�سملها  ل���م  ال�����س��ك��ان  م���ن  ك��ب��ي��رة  اأع������دادا  اأن 
ذل��ك وجود  ال�سبب في  ال��ت��ع��داد!! وق��د يكون 
بع�ص ال�سكان خارج القرى يفلحون اأرا�سيهم 

وقت الح�ساد اأو اأيام الحراثة.
الحقيقية  الأع����داد  ع��ن  الإف�����س��اح  ع��دم  اأَنّ  اأو 
ال�سرائب,  اأو  التجنيد  من  خوفاً  اإما  لاأبناء 
اأو اإظهار البن الأكبر كمعيل لاأ�سرة للتهرب 

من التجنيد.
اأخرى– اأ�سماء  تعطي  البلدية  �سجات  لكن 
في المهن تحديداً- زيادة عن تلك الموجودة 

في ال�سجات الفي�سلية.
ك��ون��ه��ا  اأه���م���ي���ت���ه���ا  ي��ن��ق�����ص  ل  ذل�����ك  اأن  اإل 
الجتماعية  النواحي  لدرا�سة  مهماً  مرجعاً 

والقت�سادية لل�سكان في تلك الفترة.

نظام النفو�س
ياحظ  الفي�سلية  لل�سجات  المتفح�ص  اإن 
تاأثرها بنظام النفو�ص العثماني المعدل الذي 

ن�سر �سنة ٤ م في »مجلة الجنان« في اأحد ع�سر 
خال  م��ن  جلياً  ذل��ك  ويظهر  متتالياً,  ع���دداً 
النفو�ص  ب�سجل  الفي�سلية  ال�سجات  مقارنة 
العثماني لقرية ال�سوبك الذي اجرته الدولة 
النموذج  �سنة ١٩١0م والذي يبين تطابقا في 

المعتمد في كا ال�سجلين.
وم��م��ا ج��اء اأي�����س��اً ف��ي ه��ذا ال��ك��ت��اب المرجعي 

القيم على ل�سان معديه الدكاترة الثاثة:
اأ���س��م��اء  اأظ��ه��ر ال��ن��ظ��ام ���س��رورة ت�سجيل  ل��ق��د 
ال��ذك��ور والإن���اث واآب��ائ��ه��م, واأم��اك��ن اإقامتهم, 
و�سنة ولدتهم, و�سنعتهم, ومذهبهم, والخلل 
ال��ظ��اه��ر اإن ُوج���د م��ث��ل )ك���الأح���دب والأع����رج 

والأعور وهكذا...(.
اأ�سماوؤهم في  �ُسجلت  الذين  ُيعطى  هذا وكان 
بالأحوال  تذكرة مطبوعة ومختومة  ال�سجل 
بجملة  الدفتر  في  ذلك  الى  وي�سار  ال�سابقة, 

)بموجب تذكرة( او )ورقة نفو�ص(.
واأ�سار النظام اإلى تعيين عدد من الموظفين 
للقيام بعملية الت�سجيل ي�ساعدهم عدة لجان 

محلية.
كل  ف��ي  للنفو�ص  م��اأم��وراً  ال��دول��ة  عّينت  فقد 
ق�ساء ولواء ي�ساعده كاتب واحد م�ستقل عن 

ناظر النفو�ص ويتبع لوزارة الداخلية.
المختار  وال��م��ح��ات  ال��ق��رى  ف��ي  وي�ساعدهم 
ال���ذي ُي��ع��د ال��م�����س��وؤول الأول ع��ن اإج����راء تلك 
ورق��ة  ف��ي  ال��ب��ي��ان��ات  ت�سجل  اإذ  ال��م��ع��ام��ات.. 
ماأمور  تعطى من طرف  التي  والخبر,  العلم 
اختيارية  مجل�ص  قبل  م��ن  وتختم  النفو�ص 

القرية ثم تر�سل الى راأ�ص الق�ساء.

في قرية �سويلح
ففي قرية �سويلح تكونت ثاث لجان لتحرير 
ال��ن��ف��و���ص وال��م�����س��ادق��ة ع��ل��ي��ه��ا, ف��ق��د تكونت 
القرية  مختاري  من  الأول���ى  التحرير  لجنة 
وال�سي�سان, وع�سوية �سخ�سين من  ال�سرك�ص 
اأخرى  لجنة  التحرير  على  وي�سادق  �سكانها, 
مكونة من اأربعة اأع�ساء بالإ�سافة اإلى رئي�ص 

قلم التجنيد ورئي�ص هيئة التجنيد.
ث���م ت��رف��ع ال���دف���ات���ر اإل����ى ل��ج��ن��ة ث��ال��ث��ة ت�سم 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى الأع�����س��اء ال�����س��اب��ق��ي��ن مدير 
ال��ر���س��ائ��ل وم��دي��ر ال��م��ال وال��ق��ا���س��ي والحاكم 
ال��م�����س��ي��ح��ي��ة  ال���ط���وائ���ف  وروؤ������س�����اء  الإداري 

والمفتي.
وف����ي م���واق���ع اأخ������رى ي�������س���ادق ع��ل��ى ال��دف��ت��ر 
قلم  رئي�ص  ال�سابقة  ال��ل��ج��ان  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

التجنيد ال�سابق والاحق.
وك��ان��ت ت��ج��ري عملية ال��ت��ع��داد وف���ق ق��واع��د 
بالتعداد  المكلفة  اللجنة  كانت  اإذ  م��ح��ددة.. 
وت�����س��األ �ساحب  ب��ي��ت��اً,  ب��ي��ت��اً  ال��ب��ي��وت  تح�سي 
نفو�ص  اأوراق  ي��م��ل��ك  ك���ان  اذا  ف��ي��م��ا  ال��م��ن��زل 
اأم ل؟  ق��دي��م��ة؟ وه����ل ك����ان م�����س��ج��ًا ���س��اب��ق��اً 
وا�سم والده ووالدته,  �سوؤاله عن)ا�سمه  وبعد 
الذكور  اأبنائه  وع��دد  ل,  اأم  متزوجا  ك��ان  واإن 
والإناث, وتاريخ مياد كل منهم, وعن الأقارب 
الآخ����ري����ن ال���ذي���ن ي��ع��ي�����س��ون م��ع��ه ك���الأج���داد 
والأعمام, وعن مهنته( حيث يتم ت�سجيل هذه 

عليها  ي�سادق  اأن  بعد  الدفتر  في  المعلومات 
ويعطى  يرافقونه  الذين  والأع�ساء  المختار 

رب الأ�سرة رقم قيد بذلك.
ال���ذي ما  لل�سخ�ص  ي��رم��ز  ال�سجل  وك���ان  ه��ذا 
اأي طّيب,  ي��زال على قيد الحياة بحرف »ط« 

ولل�سخ�ص المتوفى بحرف »م«.
وهذا ي�ساعد في معرفة عدد الزوجات وخا�سة 
اأكثر  هناك  اأن  ياحظ  اإذ  الم�سيحيين,  عند 
من زوجة كان عند بع�سهم, وا�ستدللنا على 

ذلك هو و�سع هذه الرموز.

توزيع ال�سكان
ال�سكان  توزيع  الفي�سلية  ال�سجات  تذكر  لم 
فقد  ال�سلط  مدينة  با�ستثناء  ال��ح��ارات  على 

ق�سمتها الى خم�سة اأق�سام هي:
١- حارة الأكراد

2- حارة العواملة
٣- حارة القطي�سات

٤- الم�سيحيون
ت�سكلت محلة  بعد  وفيما  الأغ���راب,  ح��ارة   -٥

الجدعة.
تعطي  ال��ح��ارات  ه��ذه  اأ�سماء  اأن  وبالرغم من 
عليه  يغلب  فيها  ال�سكان  ت��وزي��ع  اأن  انطباعاً 
غير  الحقيقة  في  اأن��ه  اإل  الع�سائري  الطابع 

ذلك.
في  الع�سائري  النق�سام  ال�سلط  تعرف  لم  اإذ 
المكان؛ فكثيراً ما نرى بع�ص العائات التي 
في  ت�سكن  ال���ح���ارات  ك��اأ���س��م��اء  ا���س��م��اًء  تحمل 
حارات اأخرى مثل الفواعير التي كان التجّمع 
)الفواعير(  القطي�سات  حارة  في  لهم  الأكبر 

و�سكن بع�سهم في حارة الأكراد.
كما توزعت بع�ص العائات الوافدة من نابل�ص 
على الحارات الثاث الأولى, على الرغم من 
الأغ��راب  الأكبر منهم في ح��ارة  العدد  تجمع 
اأي�����س��ا ا�سم  اأط��ل��ق عليها  ال��ت��ي  ال��ب��ل��د,  و���س��ط 
وكوك�ص  الجنيني  عائلة  مثل  النوابل�سة  حارة 
اللتان �سكنتا في حارة الأكراد, وعائلتا عميرة 

وخرفان اللتان �سكنتا حارة العواملة.
الذين  للم�سيحيين  بالن�سبة  ال��ح��ال  ك��ذل��ك 
ت����وزع����وا ع���ل���ى ح�������ارات ال���ع���وام���ل���ة والأك��������راد 

والقطي�سات.
الأرا������س�����ي وط��ب��ي��ع��ة  ت��ق�����س��ي��م��ات  اأن  وي����ب����دو 
العثمانية  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  الجبلية  المنطقة 
كانت وراء هذه التوزيعات.. اإذ لم تكن قوانين 
الحواكير  ب�سراء  ت�سمح  العثمانية  الأرا���س��ي 
م�ساحتها  ت��زي��د  ال��ت��ي  ال�سكنية  الأرا����س���ي  اأو 
ال�ستعمالت  �سوء  للحد من  دونم  ن�سف  عن 
بالأرا�سي  المت�سرفين  ط��رف  من  الحا�سلة 

الميرية.
وكانت هذه الحواكير يطلق عليها اأحيانا ا�سم 
)الأحوا�ص( اإذ كانت ت�سمل عدة بيوت محاطة 
اأم��ن��ي��ة  واحدة–لدواعي  ج��ه��ة  م���ن  ب�����س��ور 
ت��ت��وزع  ال�����س��ور  وداخ����ل  ال��ح��م��اي��ة-  ومتطلبات 
ك��الأف��ران  ال��ب��ي��وت  بتلك  الخا�سة  ال��خ��دم��ات 

والحَمّام وغيرها.

�ِسجل اأردني من الوثائق النادرة: )2-1(

سكان قضاء السلط قبل مئة عام

املبدعون والأرق
من كتاب على »حافة الهاوية« من تاأليف كريغ جون�سن, وترجمة د. 

�سّبار �سعدون, نقراأ ما يلي عن المبدعين واألم الأرق:
من  الخالي  ال��ن��وم  ال��ن��وم...  م��ن  اأروع  العالم  ف��ي  �سيء  ثمة  لي�ص 
الأح�����ام ال��م��زع��ج��ة, ف��ي ا���س��ت��غ��راق ع��م��ي��ق!! ال���ى ج��ان��ب ال�سعور 
بال�سطهاد والح�سد والأنانية المفرطة فاإن التعر�ص لاأرق يمكن 
اأن يكون اأي�ساً ال�سفة التي ي�سترك بها اأغلب الُكّتاب الجادين طوال 
التاريخ الأدبي ب�سرف النظر عن مزاجهم ال�سخ�سي وم�سروعهم 

الجمالي اأو اأ�سلهم.
والحقيقة ان هذا المر�ص الموؤلم والمزمن« الأرق« اأ�ساب الُكّتاب 
ة, بحيث  في كثير من الأحيان وبدرجات متفاوتة من العمق والحدِّ
يمكن اأن نعتبر حالة الأرق وما يرافقها من م�ساعر ورغبات رمزاً 
واإذا كان الأرق �سورة وعيه  الكاتب الداخلي,  يج�ّسد خلجات عالم 
للعالم  العميق  لتمحي�سه  ح��د  لو�سع  الم�ستمر  ورف�سه  ال��دائ��ب 

وعملياته الذهنية الخال�سة حتى ولو ب�سورة موؤقتة.
من  ال��خ��ال��ي  »ال��ن��وم  خ�سو�ساً  ال��ن��وم,  ي�سبح  اأن  م�ستغرباً  فلي�ص 
لأعمق  المكافئة  ال�سورة  عميق,  ا�ستغراق  في  المزعجة  الأح��ام 

رغباته واأبعدها عن التحّقق.
ولم ينُج كلّياً من الأرق اإّل عدد محدود جداً من الُكتَّاب ولم يقت�سر 
عدم  تبدو  ق��د  ال��ذي��ن  »الع�سابيين«  الفنانين  اأول��ئ��ك  على  ع��ذاب��ه 
لمر�ص  العديدة  الأع��را���ص  اأح��د  لهم  بالن�سبة  النوم  على  ال��ق��درة 

عاطفي عام.
لقد كان الكاتب »فرانز كافكا« يكابد كثيراً من الأرق, وكذا الحال 
»�سيلفيا بات«  ال�ساعرة  تحّملت  كما  قبله,  »ديكنز من  ل  بالن�سبة 
ح هذا على ال�ساعر »وليم وردزوورث«  العديد من ليالي الأرق وي�سّ

و»والت وتمان«.
نعمة  الأرق بو�سفه  الى  َم��ْن ينظر  الأحيان كان هناك  وفي بع�ص 
اإل��ى  بالإ�سافة  المنتج,  للعمل  الكافي  ال��وق��ت  يتيح  فهو  كبيرة!! 

الراحة المن�سودة من �سجيج عالم اليقظة.
ول��ك��ن غ��ال��ب��اً م��ا ُي��ن��ظ��ر اإل��ي��ه ك��ل��ع��ن��ة.. ع���ذاب ج��ه��ن��م��ي.. ح��ال��ة من 
بكل  الكاتب-  وعي  من  المظلم..  الجانب  فيها  ي�سيطر  ال��وج��ود.. 
الذاتية  وال�سكوك  بالعزلة  المتعلقة  وو�ساو�سه  ال�سيطانية  اأفكاره 

عليه وتتركه منهكاً ومحطماً لعمل اليوم التالي.
الأرق...  ُكتب عن  الذي  الأدب  الهائل من  للكم  ا�ستعرا�سنا  ولدى 
فاإننا نطالع عدداً كبيراً من الُكتاب الغريبي الأطوار ذوي العيون 
البع�ص  لبع�سهم  ي�سكون  ال��ذي��ن  ال�����س��ه��ر!!  ف��رط  م��ن  المحمرة 
عن  موؤثرة  بلغة  يكتبون  واأحياناً  للنوم!!  لا�ست�سام  وي�سرعون 

معاناتهم.. كنوع عن التعوي�ص الأدبي اأو الثاأر!!.
واأّياً كانت الفوائد الفنية التي تجنى من هذا المر�ص.. فاإن الُكتاب 

قد ا�ستخدموا كل الو�سائل المتاحة لاإفات منه.
لقد اأجبر الأرق ديكنز ووتمان على مغادرة المنزل وق�ساء فترات 
طويلة في الم�سي الليلي.. وُتورد �سديقة الأختين برونتي وكاتبة 
�سيرتهما, باأن: �سارلوت واأميلي برونتي كانتا تدوران حول طاولة 

حجرة الطعام لعدة مرات حتى ي�سعرن بالنعا�ص.
�سارلوت  اأرق  باأن  اإميلي  وفاة  بعد  الدقيقة  التفا�سيل  تورد  كذلك 
لوحدها  تتم�سى  اأخ��ذت  فقد  ل��ذا  ال��ح��زن..  بفعل  تفاقم  قد  الحاد 

حول الطاولة لعدة �ساعات ولياٍل متوا�سلة.
داأب  ال��ذي  الأف��ي��ون,  على  باإدمانه  كوين�سي«  »توما�ص  اعترف  وق��د 

على ا�ستخدامه لمقاومة الأرق والعلل الأخرى!!.
التي  والُم�سكنات  الكحول  الى  فيزجرالد«  »�سكوت  اتجه  حين  في 
اوجدت حًا موؤقتاً.. لكنها خلقت اي�ساً م�سكلة على المدى البعيد.

ق�ساء  ع��ن  كتب  فقد  على  مدمن  الآخ���ر  وه��و  �سيلي«  »بر�سي  ام��ا 
ال�����س��اع��ات ال��ط��وي��ل��ة ع��ل��ى الأري���ك���ة ب��ي��ن ال���ن���وم وال��ي��ق��ظ��ة... نهباً 

ل�سطراب الأفكار الأ�سد اإياماً!!.
ويتبين لنا من هذا كله باأن معظم الكتاب الذين يعانون من الأرق 
ي�سبهون »وليم وردزوورث« الذي يظهر انه ينظر الى اأرقه على اأنه 

معاناة جائرة ل بد من تحملها.
والق�سائد التي تتناول هذا المو�سوع لي�ست من ق�سائده الراقية, 
والعاطفية مثل  النف�سية  الحالت  تنوع  بكل جاء  تبين  انها  غير 
تلم  ال��ت��ي  ال�سديد  والغ�سب  وال��ت�����س��رع  وال��ت�����س��وق  ال���ذات  ام��ت��ه��ان 

بالكاتب الذي يعاني من نكد م�ستديم واأرق طويل!!.
ر  �سَوّ فقد  ال��ح��اد..  ب��الأرق  ابتلوا  ممن  العديد  �ساأن  بذلك  و�ساأنه 
»وردزوورث« النوم ك�سيء محبب و�سعب القياد.. واأنه مادة ال�سوق 

والغ�سب والندم.
»ال��ن��وم« ي�سفي  ع��ن��وان  ال���ذي يحمل  دي��وان��ه  اح���دى ق�سائد  ففي 

ال�ساعر �سفات اإن�سانية على النوم وي�سبهه بالعا�سق المتمنع:
يا ايها المخلوق اللطيف

ل تعاملني على هذا النحو
لكن دعني اأعي�ص مخدوعاً

تماماً ولو لمرة واحدة.
وفي اأخرى ي�سبح النوم �سورة من طبيعة »وردزوورث«:

يا اأيها النوم ل تجافيني
ل تجعلني اأ�سيع الليل هباًء

من دونك ما قيمة كل ال�سباح
تعال اأيها الفا�سل المبارك

بين النهار و الأم العزيزة
الحا�سنة لاأفكار الجديدة

وال�سحة وال�سرور.
وفي ق�سيدة اأخرى فانه يلجاأ الى الطراء اليائ�ص ويخاطب النوم 

مو�سع ال�ستياق برقة حين يقول:
اأيها الطفل الحبيب

البل�سم وحتى القدي�ص.
اإّل اأنه يغّير موقفه على حين غرة وي�ساأل غا�سباً:

هل اأنا الوحيد يقيناً
اإني ل�ست �سيء الطباع

هل �ساأدعوك اأ�سواأ م�ستبد
اأُبتلي به الج�سد الإن�ساني؟!.

قرأت لك
غالف كتاب »وليم وردزوورث« بالنجليزية

الربعاء ٤ �سّوال ١٤٤١ه� املوافق 27 اأّيار 2020م العدد ١80٥١
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المدرب�ن ي�ؤكدون �ضرورة ا�ضتكمال الدوري
اتحاد كرة القدم يجتمع مع أندية 

المحترفين اليوم

عمان - الراأي

اجتماعاً  الأربــعــاء  اليوم  القدم  كــرة  اتحاد  يعقد 
رئي�س  الح�سين  بــن  علي  الأمــيــر  �سمو  بح�سور 

الهيئة التنفيذية مع روؤ�ساء اأندية المحترفين.
ويخ�س�س الجتماع المقرر عبر تقنية الت�سال 
كرة  تفا�سيل  كــافــة  لمناق�سة  ُبــعــد  عــن  الــمــرئــي 
المو�سم الحالي 2020  القدم المحلية وتحديداً 
خالل  مــن  الما�سي  اآذار  منذ  توقف  كــان  الــذي 

اإقامة جولة واحدة فقط من بطولة الدوري.
الذين  المحترفين  اأندية  روؤ�ــســاء  اأحــد  وبح�سب 
تخ�سي�س  تم  الجتماع،  ح�سور  دعــوات  ت�سلموا 
الــ�ــســاعــة الــثــامــنــة مــ�ــســاء الـــيـــوم مـــوعـــداً لــبــدء 
الجتماع الذي ينتظر الخروج منه اإما بتو�سيات 
الذي  الحالي  المو�سم  اأو قرارات حول م�ستقبل 
ا�ستكماله  بين  ما  وا�سحة  �سورته غير  تــزال  ل 
عبر مرحلتين من الدوري اأو مرحلة واحدة وما 

بين الإلغاء.

اجتماع المدربين
وفي �سياق مت�سل، اأكد مدربو اأندية المحترفين، 
اآب  �سهر  من  اعتباراً  الـــدوري  ا�ستكمال  �ــســرورة 
المو�سم  اإلغاء  لفكرة  رف�سهم  وجــددوا  المقبل، 
الكرة  م�سلحة  في  ي�سب  لن  باعتباره  الحالي، 

الأردنية.

وكـــان الــمــدربــون عــقــدوا مــوؤخــراً اجــتــمــاعــاً عبر 
الآ�سيوي  المحا�سر  بــاإ�ــســراف  )زووم(،  تطبيق 
نــهــاد �ــســوقــار، ومــديــر نــ�ــســاط الــكــرة فــي نــادي 
عماد  المحامي  وح�سور  �سلباية،  زياد  الوحدات 

حناينة.
المو�سم  �سيناريوهات  لمناق�سة  الجتماع  وجــاء 
الـــكـــروي الـــــذي لـــم يــحــ�ــســم اتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 

م�سيره حتى الآن.
واأو�ــــســــح الـــمـــدربـــون فـــي بــيــان اأ�ــــســــدروه عقب 
ي�سب  الــكــروي ل  المو�سم  اإلــغــاء  اأن  الجــتــمــاع، 
و�سيكون  فنياً  الأردنــيــة  القدم  كــرة  م�سلحة  في 
المنتخبات  عــلــى  كــبــيــرة  �سلبية  اإنــعــكــا�ــســات  لــه 
الإتحاد تحمل  والأندية، متمنين على  الوطنية 
للخروج  اللعبة  اأركـــان  جميع  تجاه  م�سوؤولياته 
المدربون  عبر  كما  ال�سعبة.  المرحلة  من هذه 
باإ�ستكمال  ال�سابق  الأنــديــة  لقرار  تاأييدهم  عن 
نهاية  منه  والنتهاء  اآب  ب�سهر  الحالي  المو�سم 
الإتحاد  المقبلين، ومخاطبة  الأول  �سهر كانون 
بال�سماح لكل نادي بت�سجيل 23 لعبا في ك�سف 
المباراة واإجراء 5 تبديالت في كل مباراة تما�سياً 
مـــع الــمــعــطــيــات الــ�ــســحــيــة وتــو�ــســيــات التــحــاد 
الدولي ب�سبب تداعيات فايرو�س كورونا. واإعتمد 
لإن�ساء  تاأ�سي�سية  كلجنة  الجــتــمــاع  الــمــدربــون 
باإجراءات  والبدء  المحليين،  للمدربين  رابطة 

اإن�ساء هذه الرابطة بالتعاون مع التحاد.

المراكز ال�ضبابية تتزين بالعلم الأردني
«صقور األردن الملكية» يشارك

باحتفاالت االستقالل

العقبة - الراأي

اأم�س الأول طائرات فريق �سقور الأردن  حلقت 
فعاليات  اإطـــار  فــي  الجنوب  �سماء  فــي  الملكية 
احـــتـــفـــال الــمــمــلــكــة بــعــيــد ال�ـــســـتـــقـــالل الـــرابـــع 

وال�سبعين.
وقام الفريق بطلعات جوية في اأجواء محافظتي 
عرو�ساً  وقـــدم  ال�سوبك،  ولـــواء  ومــعــان  العقبة 
جوية احتفاًء بهذه المنا�سبة الغالية على قلوب 

جميع الأردنيين.
ويحر�س فريق �سقور الأردن الملكية على دوام 
الم�ساركة في المنا�سبات والحتفالت الوطنية، 
كــمــا اأنــــه يــعــكــ�ــس خـــالل مــ�ــســاركــاتــه الــخــارجــيــة 
وبمختلف المحافل العالمية والن�سطة الدولية 
ح�سارية  �سورة  الجوية  بالريا�سات  المتعلقة 
عن الأردن كونه يحمل ر�سالة �سالم ومحبة اإلى 
جميع دول العالم خالل هذه الم�ساركات، كما انه 
يحظى بمكانة متميزة ومرموقة على الخارطة 
احترافيته  ظل  في  الجوية  للعرو�س  العالمية 
بها نظير  يت�سلح  التي  الكبيرة  العالية والخبرة 
الأمر  المتعددة،  واإنجازاته  وم�ساركاته  كفاءته 
الذي مهد الطريق اأمامه واأهله لتمثيل الوطن 
خير تمثيل في المهرجانات العالمية والجولت 
ـــيـــة وا�ــســهــامــه فــي الــتــ�ــســويــق والــتــرويــج  الوروب
وتعزيز  ال�سياحية  الــحــركــة  وتن�سيط  لــــالأردن 
حــ�ــســوره عــلــى خـــارطـــة الــريــا�ــســة الــ�ــســيــاحــيــة 
اأنــظــار  وتــوجــيــه  العالمية  الــجــويــة  والــمــعــار�ــس 

العالم اإلى الأردن.
المهند�س  يــديــره  الــذي  الفريق  قائمة  وت�سم 
الت�سكيل  قائد  العمليات/  مدير  ايــوب،  ريــا�ــس 
الطيارين  ورئــيــ�ــس  اأيــ�ــســر  م�سكل  زيـــاد/  جميل 
�ــســريــف حــاتــوق ومــ�ــســكــل مــنــفــرد دريـــد الــلــوامــا 
ربابعة  واأحــمــد  الــمــجــالــي  تــامــر  اأيــمــن  وم�سكل 
والمهند�سين  حــداد  اهلل  رزق  ال�سيانة  ومــديــر 
مــحــمــود عـــواد وخــالــد �ــســكــارنــة وبــ�ــســام رحامنة 

وثائر ال�سوفي ومحمد ملح�س.
وتثمين  تقدير  في  موؤخراً  �سارك  الفريق  وكان 
جـــهـــود نــ�ــســامــى الــــكــــوادر الــ�ــســحــيــة والـــقـــوات 
والأجهزة  العربي(  )الجي�س  البا�سلة  الم�سلحة 
المنية والجهات الحكومية الر�سمية والهيئات 
الــخــا�ــســة فــي مــواجــهــة فــيــرو�ــس كـــورونـــا الــذي 
اجــتــاح الــعــالــم اأجـــمـــع، بــتــقــديــم عــرو�ــس جوية 
العقبة  منطقة  �سلطة  مع  بالتعاون  العقبة  في 

القت�سادية الخا�سة و�سركة تطوير العقبة.
�ــســبــاب  �ـــســـاركـــت مـــديـــريـــات  فـــي ذات التــــجــــاه 
بعيد  المملكة  باحتفالت  الجنوب  محافظات 

ال�ستقالل
عــال«  »علمنا  الوطنية  الحملة  مــبــادرة  و�سمن 
لتعزيز قيم العلم الردني وذلك من خالل رفع 
والندية  ال�سبابية  المراكز  على  الأردنــي  العلم 
والـــمـــنـــازل والـــمـــبـــانـــي والـــمـــنـــ�ـــســـاآت والأ�ــــســــواق 
الــتــجــاريــة، كــمــا قـــام الــ�ــســبــاب بــاطــالق طــائــرات 
ورقـــيـــة فـــي بــعــ�ــس الــمــنــاطــق اإحــــيــــاء لــذكــرى 
الأمنية  الأجــهــزة  لجهود  وتــقــديــراً  ال�ستقالل 
اأمن و�سحة  الحفاظ على  الطبية في  والكوادر 

المواطنين.
وعك�ست هذه الم�ساركة اعتزاز ال�سرة الريا�سية 
وال�سبابية في الجنوب بالنجازات العديدة التي 
والنه�سة  ال�ستقالل  عهد  في  للوطن  تحققت 

التنموية بمختلف مناحي الحياة.
من  وال�سبابي  الريا�سي  القطاع  ممثلو  ورفــع 
ـــاء انــديــة وهــيــئــات اداريــــة  ـــس مــــدراء �ــســبــاب وروؤ�
بالمراكز ال�سبابية ا�سمى ايات التهنئة والتبريك 
عيد  بمنا�سبة  الــثــانــي  عــبــداهلل  الملك  لجاللة 
العلي  داعين  ال�ستقالل،  وعيد  ال�سعيد  الفطر 
م�سيرة  ت�ستمر  وان  الردن  يحفظ  ان  القدير 
المجالت،  �ستى  والعطاء في  والزدهــار  التقدم 
مــ�ــســتــذكــريــن مـــوؤ�ـــســـرات الــنــهــ�ــســة والنـــجـــازات 
الريا�سي  الــمــجــال  فــي  تحققت  الــتــي  الــعــديــدة 

وال�سبابي بعهد ال�ستقالل.

الأ�ضرة الريا�ضية في الجن�ب ت�ضتذكر اإنجازات ال�طن بعهد ال�ضتقالل

المدرب�ن خالل الجتماع عن ُبعد

«الطائرة» يترقب موعد عودة النشاطات
والوحدات ُينهي عقد مدربه البرازيلي

مع الحتفاظ بحق تنظيم ال�ضباق في 2021

إلغاء «باها األردن» العالمي 2020 بسبب «كورونا»

اللحام يطالب نجران السعودي بـ 140 ألف يورو

عمان - غازي الق�ضا�ص

الموؤقتة  اللجنة  اإدارة  مجل�س  تــدار�ــس 
لتحاد الكرة الطائرة الجمعة الما�سي 
الت�سال  تقنية  عبر  عقده  اجتماع  في 
المرئي والم�سموع اأمور اللعبة في ظل 

جائحة كورونا.
واُتـــــفـــــق فــــي الجــــتــــمــــاع عـــلـــى اعـــتـــمـــاد 
التعامل  فــي  اللكترونية  الــمــرا�ــســالت 
مـــع الأنــــديــــة خــــالل الـــوقـــت الـــراهـــن، 
والـــتـــاأكـــيـــد عــلــى تــعــقــيــم مــقــر التـــحـــاد 
واتــبــاع  �سمية،  الأمــيــرة  بــقــاعــة  الــكــائــن 
كــافــة الإر�ــــســــادات الــ�ــســادرة عــن وزارة 
ال�سحة لمواجهة كورونا، والهادفة اإلى 

المحافظة على ال�سالمة العامة.
وفي �ساأن اإقامة بطولت المو�سم، اأو�سح 
التحاد انه ل يزال يترقب �سدور قرار 
الأوبــئــة،  لجنة  مــن  بتو�سية  الحكومة 
يــ�ــســمــح بـــعـــودة الــنــ�ــســاطــات الــريــا�ــســيــة 
قريباً، وفي �سوء معرفته بموعد العودة 
ُفهم  والتي  البطولت،  بتحديد  �سيقوم 
اأن الأولـــويـــة �ــســتــكــون لــثــالث بــطــولت 
هـــي: الـــــدوري الــمــمــتــاز الــــذي ُتــ�ــســارك 
التي  الأولــى  الدرجة  اندية،  ع�سرة  فيه 
ُي�سارك فيها )13( فريقاً، واإنهاء بطولة 
ال�سباب التي تبقى منها مباراتان هما: 
نا�سع  ب�سجل  المت�سدر  الح�سين  �سباب 
مـــع الـــوحـــدات حــيــث فــــــوزالول وحــتــى 
باللقب،  ُيتوجه   3-2 بنتيجة  خ�سارته 

والعودة مع البقعة.
وبــــدوره كــ�ــســف نــائــب رئــيــ�ــس الــوحــدات 
اإدارة  مجل�س  اأن   $ لـــ  خليل  غ�ساب 
من  الثاني  الن�سف  خالل  اأنهى  النادي 
البرازيلي  الــمــدرب  عقد  الما�سي  اآذار 
ان  بعد  اوزمـــار،  الطائرة  الــكــرة  لفريق 
بــاتــت روؤيـــــة التـــحـــاد لــمــواعــيــد اإقــامــة 
وا�سحة،  غير  الممتاز  الــدوري  بطولة 
كونها مرتبطة بقرار حكومي لم ي�سدر 
الــنــ�ــســاط  بــاإقــامــة  يــ�ــســمــح  الآن،  لــغــايــة 

الريا�سي خالل الفترة المقبلة.
ولـــفـــت غــ�ــســاب اإلـــــى حــ�ــســول الـــمـــدرب 
المالية،  م�ستحقاته  كل  على  البرازيلي 
وانــه مــا زال مــوجــوداً فــي عــمــان لتعذر 
�ستتم عقب  والــتــي  بــــالده،  اإلـــى  عــودتــه 
الإعــــــــــالن عـــــن ا�ـــســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــالت 

الجوية.
وعـــلـــى �ــســعــيــد اآخــــــر، حــ�ــســل التـــحـــاد 

على  المبارك  الفطر  عيد  قبل  العربي 
اعــتــراف التــحــاد الــدولــي بــالــبــطــولت 
احــدى  واعتبارها  ال�ساطئية،  العربية 
الــــجــــولت الــعــالــمــيــة الــ�ــســنــويــة الــتــي 
)�ستار  الــدولــي  التــحــاد  عليها  ي�سرف 
نقاط  مــنــح  و�ــســيــتــم مــن خــاللــهــا  ون(، 
لــلــتــ�ــســنــيــف الــــدولــــي لــلــفــرق الــعــربــيــة 

الُم�ساركة في البطولة.
اللجنة  ع�سو  العلوان  ب�سير  د.  واأ�ــســاد 
الــتــنــفــيــذيــة لـــالتـــحـــاد الـــعـــربـــي بــقــرار 
التـــحـــاد الـــدولـــي الــــذي جــــاء تــتــويــجــاً 
ال�سيخ  العربي  التــحــاد  رئي�س  لجهود 
)البحرين(  خليفة  اآل  محمد  بن  علي 
اآري  د.  مـــع  ــيــة  الــمــا�ــس الأيـــــــام  خــــالل 

جرا�سا رئي�س التحاد الدولي.
ال�سابقين  الروؤ�ساء  احد  العلوان  وقــال 
$: ُي�سكل  لـــ  لتــحــاد الــكــرة الــطــائــرة 
ــعــة في  الـــقـــرار حـــافـــزاً لــُمــ�ــســاركــة وا�ــس
الــبــطــولت الــعــربــيــة الـــقـــادمـــة، ُمــعــربــاً 

عــــن اأمــــلــــه بــــــاأن ُتــــ�ــــســــارك التـــــحـــــادات 
الـــوطـــنـــيـــة بـــفـــرقـــهـــا الـــرئـــيـــ�ـــســـيـــة فــي 
مــنــافــ�ــســات الــبــطــولــة الــعــربــيــة الــقــادمــة 
لــلــرجــال والــ�ــســيــدات الــتــي �ــســُتــقــام في 
منحها  يتم  لكي  الــُمــقــبــل،  الــعــام  ُعــمــان 
تح�سين  من  وتتمكن  الُم�ساركة،  نقاط 

الم�ستوى الدولي. ت�سنيفها على 
وكــمــا اعـــرب الــعــلــوان الـــذي تــم تكليفه 
موؤخراً من قبل التحاد العربي برئا�سة 
البطولة  على  الم�سرفة  الإحتكام  لجنة 
داخل  لل�سيدات  العربية  لالأندية   21 الـ 
الــ�ــســالت الــمــقــررة فــي الــكــويــت خــالل 
عن  الــقــادم،  �سباط  مــن  الأول  الن�سف 
اأمــلــه بـــاأن تــكــون هــنــاك مــ�ــســاركــة لبطل 
في  وو�سيفه  الأردنــي  الن�سوي  الــدوري 

البطولة.
وُيــ�ــســار اإلــــى ابــتــعــاد نــتــائــج الــُمــ�ــســاركــة 
الردنـــــــيـــــــة الأخـــــــيـــــــرة فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الـــ�ـــســـاطـــئـــيـــة الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي اقــيــمــت 

الــمــغــرب عــــام 2017 عـــن مــ�ــســتــوى  فـــي 
الطموح.

ووفــــق خــطــة التـــحـــاد لــلــعــام الــحــالــي، 
فــقــد اأجــلــت جــائــحــة كـــورونـــا الــبــطــولــة 
والتي  والــ�ــســيــدات،  لــلــرجــال  ال�ساطئية 
ـــقـــرراً اإقــامــتــهــا خـــالل الأ�ــســبــوع  كـــان ُم

الثاني من �سهر رم�سان الكريم.
و�ــســُيــحــدد نــــادي عــيــرا فـــي وقـــت لحــق 
مـــــوعـــــداً جـــــديـــــداً لقـــــامـــــة الـــبـــطـــولـــة 
�سيقيمها  الــتــي  الــمــفــتــوحــة  ال�ساطئية 

ال�ساطئي. افتتاح ملعبه  بمنا�سبة 
ـــهـــم ان الــــنــــادي الـــــذي �ــســكــل لــجــنــة  وُف
ب�سير  د.  برئا�سة  للبطولة  تح�سيرية 
الــعــلــوان رئــيــ�ــس الـــنـــادي يــتــجــه لقــامــة 
الــبــطــولــة خــــالل ايـــلـــول الــــقــــادم، وان 
المناف�سات �ستكون على مدار عدة ايام، 
وعــلــى ان تــجــري الــمــبــاريــات بــعــد فترة 
غروب ال�سم�س، لُت�سكل �سهرات تناف�سية 

ُلع�ساق الكرة الطائرة الردنية.

عمان - الراأي

اإلغاء  ال�سيارات  لريا�سة  الأردنــيــة  قــررت 
بطولة  من  الثالثة  )الجولة  الأردن  باها 
باها(   - كــاونــتــري  للكرو�س  العالم  كــاأ�ــس 
لعام 2020، ب�سبب الأو�ساع التي ي�سهدها 
)كوفيد   - كــورونــا  جائحة  ب�سبب  العالم 

.)19
جــاء ذلــك بــالتــفــاق مــع التــحــاد الــدولــي 
لـــلـــ�ـــســـيـــارات )فــــيــــا(، والتـــــحـــــاد الـــدولـــي 
لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة )فـــيـــم( الــهــيــئــتــيــن 
الــ�ــســبــاق،  عــلــى  الم�سرفتين  العالميتين 
للت�سدي لتف�سي فيرو�س كورونا، وعلى اأن 
ال�سباق  تنظيم  في  بحقه  الأردن  يحتفظ 

في العام 2021.
وكــانــت الأردنـــيـــة لــريــا�ــســة الــ�ــســيــارات في 
 - الأردن  باها  تاأجيل  اأعلنت  �سابق  وقــت 
والـــذي كــان مــقــرراً خــالل الفترة مــن 16 

و17 و18 ني�سان الما�سي.
اإلـــى ذلـــك اطــلــعــت عــلــى روزنـــامـــة بطولة 
– باها  كــاونــتــري  للكرو�س  الــعــالــم  كــاأ�ــس 
بتركيبة معقدة  تت�سم  والتي   ،2020 للعام 
و�ــســعــبــة لــلــغــايــة خــ�ــســو�ــســاً بــعــد تــاأجــيــل 
ال�سباقات التي كانت مقررة على روزنامة 

العام 2020.
التنفيذي  الرئي�س  قال  ال�سدد  هذا  وفي 
لـــالأردنـــيـــة الــريــا�ــســة الــ�ــســيــارات ورئــيــ�ــس 
بلقز:  زيد  الأردن  لباها  المنظمة  اللجنة 
اأهمية  ال�سيارات  لريا�سة  الأردنــيــة  تولي 
العامة  الــ�ــســالمــة  اأ�ــســ�ــس  لتر�سيخ  كــبــيــرة 
وحفاظاً على �سالمة الم�ساركين والفرق، 
انت�سار  نتيجة  والــجــمــاهــيــر  والــتــقــنــيــيــن 
العالم،  حــول  الم�ستجد  كــورونــا  فيرو�س 
الجميع،  وللحفاظ على حياة  عليه  وبناء 
اإلــغــاء  الــ�ــســيــارات  لريا�سة  الأردنــيــة  تعلن 

�سباق باها الأردن لعام 2020.
التحاد  مع  العمل  هو  نيتنا  اإن  واأ�ــســاف: 
الدولي لل�سيارات )فيا(، والتحاد الدولي 
النارية )فيم( لتحديد تواريخ  للدراجات 
جديدة لإقامة باها الأردن العالمي ، وكنا 
الوقائية لحماية  نتابع جميع الإجــراءات 
والجمهور على  ال�سيارات  ريا�سة  مجتمع 
نــطــاق اأو�ــســع، وبــعــد مــ�ــســاورات عــديــدة تم 

اتخاذ اأف�سل القرارات.
وختم بلقز: نحن متفائلون بتنظيم رالي 

باها الأردن 2021، على اأو�سع نطاق، الذي 
تقديم  علينا  وحــيــث  قــويــة  بحلة  �سيعود 
ال�سيارات  ريا�سة  لمجتمع  عالمي  حــدث 

اأكثر اأمانا وت�سويقا.
الأردن  لباها  �سباق  اأول  اأن  ال�سارة  تجدر 
اأقيم في العام 2018 كحدث م�سرح بطولة 
– باها،  كــاونــتــري  للكرو�س  العالم  كــاأ�ــس 
�سمن  ر�ــســمــيــا  الأردن  بـــاهـــا  ادارج  وتــــم 
البطولة، وكان �سيقام العام 2020 كجولة 
ثــالــثــة مــن الــبــطــولــة وتـــم لــلــمــرة الأولــــى 

اإدخـــــال بــطــولــة كــاأ�ــس الــعــالــم لــلــدراجــات 
النارية �سمن مناف�ساته.

في  العالمي  الأردن  باها  مناف�سات  وتقام 
مــديــنــة الــعــقــبــة الــ�ــســيــاحــيــة ومــنــطــقــة رم 
ال�سيارات"  لــريــا�ــســة  "الأردنية  وارتـــــاأت 
ريا�سة  ودمـــج  �سياحياً  لــــالأردن  للترويج 
العالمي،  الأردن  بــاهــا  بــرالــي  الــ�ــســيــارات 
تــحــديــا ممتعا  رم  طــبــيــعــة  تــ�ــســكــل  حــيــث 
للمت�سابقين، وهي من اأجمل المناطق في 

الأردن وربما في العالم كله.

عمان - بترا

�ــســهــدت مــطــالــبــات لعـــب فــريــق الــرمــثــا 
لـــكـــرة الــــقــــدم مــ�ــســعــب الـــلـــحـــام لـــنـــادي 
األـــف   140 بــحــوالــي  الــ�ــســعــودي  نـــجـــران 
بـــعـــد ان قـــام  تــــطــــورات جـــديـــدة  يــــــورو، 
ق�سية  بتحويل  )فيفا(  الدولي  التحاد 

التاأديبية. اللجنة  اإلى  الالعب 
فــريــق  فـــي  احـــتـــرف  واأن  لــلــحــام  و�ــســبــق 
اأن يــتــقــدم  نــجــران لــعــدم مــوا�ــســم، قــبــل 
القدم  لكرة  الدولي  التحاد  ب�سكوى في 
الــمــالــيــة بعد  بــمــ�ــســتــحــقــاتــه  لــلــمــطــالــبــة 
العقد  وفــق  بالدفع  الــنــادي  الــتــزام  عــدم 
اللحام  ــار  واأ�ــس الــطــرفــيــن.  بــيــن  الــمــبــرم 

فـــي تــ�ــســريــح لــوكــالــة الأنـــبـــاء الأردنـــيـــة 
التي  ال�سكوى  في  نظر  فيفا  اأن  )بترا(، 
تموز  �سهر  في  حكما  واأ�سدر  بها،  تقدم 
الــمــا�ــســي يــقــ�ــســي بـــاإلـــزام نــجــران بــدفــع 
الــنــادي  يــلــتــزم  اأن  دون  يــــورو  األــــف   140
فيفا  لــيــقــوم  الــقــرار،  بتنفيذ  الــ�ــســعــودي 
للجنة  الــقــ�ــســيــة  بــتــحــويــل  الأول  اأمــ�ــس 

الـــتـــاأديـــبـــيـــة تــمــهــيــدا لـــفـــر�ـــس عــقــوبــات 
على  اأ�سر  حال  في  النادي  على  اإ�سافية 

الم�ستحقات. دفع  عدم 
الـــفـــتـــرة  تـــ�ـــســـهـــد  ان  الـــــالعـــــب  وتـــــوقـــــع 
الــمــقــبــلــة، تـــطـــورات اإيــجــابــيــة، تــمــهــيــدا 
لــلــحــ�ــســول عــلــى مــ�ــســتــحــقــاتــه الــمــالــيــة 

المتاأخرة.

اللقاء الختامي للن�ضخة الأخيرة من بط�لة المملكة للطائرة ال�ضاطئية

قبل الإلغاء.. ال�ضباق كان مقررًا خالل الفترة من 16 اإلى 18 ني�ضان الما�ضي
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كرة القدم اإليطالية تقترب من نقطة العودة

ليفركوزن يدرك اأن االحتفاظ به لن يكون �ضهاًل

كاي هافيرتس يوجه ألمانيا نحو «الكرة الذهبية»

روما - اأ ف ب

القدم  كــرة  دوري  ينال  ان  يتوقع 
الأخ�سر  الــ�ــســوء  الإيــطــالــي غـــداً 
مناف�ساته  ل�ستئناف  الحكومي 
ب�سبب  الما�سي  اآذار  المعلقة منذ 
لكن  الم�ستجد،  كــورونــا  فيرو�س 
على رغم الرغبة الجامحة بعودة 
الأ�ــســوات  بع�س  تـــزال  ل  اللعبة، 

تعار�س الخطوة.
وتوقفت مناف�سات »�سيري اأ« منذ 
تف�سي  بــدء  مــع  اآذار،  مــن  التا�سع 
»كــوفــيــد-19« عــلــى نــطــاق وا�ــســع. 
اأ�سابيع،  وبعد اأخذ ورد على مدى 
على  مقبلة  الـــدوري  عجلة  تبدو 
الــدوران مجددا، ل�سيما في ظل 
بالفيرو�س  الوفيات  اأعداد  تراجع 
الأكثر  من  كانت  التي  البالد  في 
تــــاأثــــرا بــــه عــالــمــيــا عـــلـــى �ــســعــيــد 

ال�سحايا.
الــــدوري ل�سالح  اأنــديــة  و�ــســوتــت 
عــودة في 13 حــزيــران، في موعد 
حكومة  موافقة  يتطلب  يــزال  ل 
كونتي،  جــوزيــبــي  الــــوزراء  رئي�س 
ل�سيما في ظل التقارير عن منع 
الريا�سية،  الن�ساطات  كل  الأخير 

حتى دون جمهور، حتى 14 منه.
تــزال تالقي  الــعــودة ل  لكن هــذه 
اعــــتــــرا�ــــســــات مـــــن مـــ�ـــســـوؤولـــيـــن 

ولعبين.
واخــتــ�ــســر قـــائـــد فـــريـــق بــريــ�ــســيــا 
دانــيــيــلــي جــا�ــســتــالــديــلــو مــ�ــســاعــي 
بالقوة«،  »عبور  باأنها  ال�ستئناف 
وذلـــك فــي تــ�ــســريــحــات اأدلــــى بها 
راي«،  »راديـــــــو  لإذاعـــــــة  الإثـــنـــيـــن 
تعليقا على الرغبة بالعودة قرابة 

منت�سف حزيران.
الع�سرين  المركز  بري�سيا  ويحتل 
الــدوري. وفي  ترتيب  الأخير في 
حــيــن يــعــتــبــر كــثــيــرون ان مــوقــف 
الــــفــــريــــق الـــمـــمـــانـــع ل�ــســتــكــمــال 
الــــــــدوري يـــعـــود الـــــى رغـــبـــتـــه فــي 
تـــفـــادي الـــهـــبـــوط، وجــــد الـــنـــادي، 
ومــــقــــّره فــــي مـــديـــنـــة كـــانـــت مــن 
ل�سيما  بالفيرو�س،  تاأثرا  الأكثر 
وانــهــا تــقــع فــي اإقــلــيــم لــومــبــارديــا 

في �سمال البالد، نف�سه في خ�سم 
تاأثيرات »كوفيد-19«.

كــان  ت�سيلينو  ما�سيمو  فرئي�سه 
مـــن الـــذيـــن الــتــقــطــوا الـــعـــدوى، 
اإ�سابته  عن  ك�سف  انه  والمفارقة 
ـــابـــيـــع مــــن دعــــوتــــه الـــى  بـــعـــد اأ�ـــس
اإلـــغـــاء الــــــدوري بــ�ــســبــب فــيــرو�ــس 
و�سفه  الـــذي  الم�ستجد  كــورونــا 

بـ"الطاعون«.
اأوربــانــو  تورينو  نـــادي  رئي�س  اأمـــا 
كــــايــــرو، وعـــلـــى رغــــم ان مــوقــفــه 
ت�سيلينو،  مــوقــف  بــحــدة  يــكــن  لــم 
الــمــو�ــســم  ا�ــســتــكــمــال  ان  فــاعــتــبــر 

الحالي لي�س اأولوية.
وقــــال فـــي تــ�ــســريــحــات الأ�ــســبــوع 
الـــمـــا�ـــســـي »انـــــــا اأر�ـــــســـــخ لــخــيــار 
الأكثرية )بالعودة(، لكنني محتار 
يواجهون  الذين  الالعبين  ب�ساأن 
)بدنية(،  لإ�سابة  التعر�س  خطر 
الق�سير  الــوقــت  ظــل  فــي  ل�سيما 
)للراحة(  متوافرا  �سيكون  الــذي 
بين ختام المو�سم الحالي وبداية 

المقبل«.
وحـــــذر الـــعـــديـــد مـــن الــمــدربــيــن 
والــــــالعــــــبــــــيــــــن فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الــــبــــطــــولت، مــــن خـــطـــر تــعــر�ــس 

الــالعــبــيــن لإ�ـــســـابـــات بــدنــيــة في 
حـــــال الـــتـــ�ـــســـرع فــــي الــــعــــودة الـــى 
المالعب، بعد غياب لأ�سابيع عن 

التمارين.
ــابــة  وفــــي اإيــطــالــيــا، جــــاءت الإ�ــس
ميالن  مهاجم  لها  تعر�س  الــتــي 
الـــ�ـــســـويـــدي الــمــخــ�ــســرم زلتـــــان 
ابــراهــيــمــوفــيــتــ�ــس فـــي الــتــمــاريــن 
لما  انــذار  جر�س  بمثابة  الإثنين، 
بالن�سبة  الــحــال  عــلــيــه  يــكــون  قــد 

لكثيرين.
الإيطالي  المنتخب  مــدرب  وراأى 
مــقــاربــة  ان  مــانــ�ــســيــنــي  روبــــرتــــو 
الأمـــور فــي الــوقــت الــراهــن اأ�سبه 
التحدث  علي  كــان  اذا  بـ»فو�سى. 
ل  اأف�سّ فقط من موقعي كمدرب، 
ان يــتــم وقــــف الــــــدوري بــالــكــامــل 
مـــن اأجــــل النـــطـــالق بـــهـــدوء في 

المو�سم المقبل«.
واأ�ــســار الــى انــه في حــال ا�ستكمال 
الــــــــــدوري، ونــــظــــرا لـــلـــرغـــبـــة فــي 
ـــهـــاء الــمــو�ــســم بــحــلــول اأواخـــــر  ان
كثيف  �سغط  ثمة  »�سيكون  تموز 
�ستكون  مــا  اأعـــرف  ول  للمباريات 

عليه حال الالعبين«.
المو�سم  هــذا  مرحلة   11 وتتبقى 

الـــى  اإ�ــــســــافــــة  اأ«،  »�ــــســــيــــري  فــــي 
اإرجــاوؤهــا  تم  قد  موؤجلة  مباريات 

مع بدء تف�سي الوباء.

الخطة باء
وحــــذر رئــيــ�ــس رابـــطـــة الــالعــبــيــن 
في  الت�سرع  من  تومازي  داميانو 
المحترفين  ان  معتبرا  الــعــودة، 
على  اأ�سابيع  اأربعة  الى  يحتاجون 
الأقل من التمارين المكثفة، قبل 

خو�س المناف�سات.
ــــــديــــــة الـــتـــمـــاريـــن  وعـــــــــــاودت الأن
من  اعتبارا  مقراتها  في  الفردية 
بعد  والجماعية  اأيــار،  من  الرابع 
تح�سيرا  اأ�ــســبــوعــيــن  بــنــحــو  ذلـــك 

المحتمل. لال�ستئناف 
رئي�س  بــقــي  الأزمـــــة،  خ�سم  وفـــي 
الــلــجــنــة الأولـــمـــبـــيـــة الإيــطــالــيــة 
حد  الــى  بعيدا  مــالغــو  جيوفاني 
مــا عــن واجــهــة الــنــقــا�ــســات، لكنه 
�ــســدد عــلــى �ـــســـرورة ان تــعــد كــرة 
القدم »الخطة باء«، اأي ما �ستقوم 
بـــه فـــي حــــال لـــم يــكــن ا�ــســتــكــمــال 
كــمــا ح�سل في  الــمــو�ــســم مــتــاحــا، 

ريا�سات اأخرى.
الآن  حـــتـــى  اإيـــطـــالـــيـــا  واأحــــ�ــــســــت 

ب�سبب  معلنة  وفـــاة  األـــف   32 نحو 
»كوفيد-19«.

الأ�سباب  من  الأرقــام  هذه  وكانت 
اإيطاليين من ثالثة،  التي دفعت 
الــــى رفــ�ــس ا�ــســتــئــنــاف الــمــو�ــســم، 
وذلك بح�سب ا�ستطالع راأي ن�سر 

في 26 ني�سان.
ا�ــســتــطــالعــات  اأي  ان  رغـــم  وعــلــى 
مـــمـــاثـــلـــة لـــــم تـــنـــ�ـــســـر مـــنـــذ ذلـــك 
الـــحـــيـــن، اأبــــــــدت بـــعـــ�ـــس و�ـــســـائـــل 
العـــــالم الــريــا�ــســيــة مــعــار�ــســتــهــا 

للعودة.
روماني�ستا«  »اإيل  �سحيفة  وكتبت 
اأ�ساب  »مــاذا  رومــا  لنادي  التابعة 
باتت مدعاة  اأ  �سيري  القدم؟  كرة 

لل�سحك«.
الكبرى،  الريا�سية  ال�سحف  اأمــا 
فـــاأبـــدت مـــواقـــف مــنــقــ�ــســمــة، بين 
»كورييري  �سحيفة  مــن  ترحيب 
ديــلــو �ــســبــورت«، وحــــذرت »غــازيــتــا 
ديلو �سبورت« المملوكة من رئي�س 

نادي تورينو اأوربانو كايرو.
فوجه  الم�سجعين،  رابــطــات  اأمـــا 
الـــعـــديـــد مــنــهــا ر�ـــســـالـــة وا�ــســحــة 
اإقامة المباريات من دون  برف�س 

جمهور.

برلين- اأ ف ب

األــمــانــي جائزة  لــم يــحــرز اأي لعــب 
لكن  قــرن،  ربــع  الذهبية منذ  الكرة 
م�سجعي كرة القدم في البالد يرون 
الأقــرب  هافيرت�س  كــاي  ال�ساب  فــي 
للتربع على عر�س لقب اأف�سل لعب 

في العالم.
باير  لعــب  اأ�سبح  الع�سرين،  بعمر 
ليفركوزن الفارع الطول )1،89 م(، 
الوروبية  الندية  اأبرز  مطاردا من 
ليفربول  بايرن ميونيخ،  على غرار 
ومــانــ�ــســ�ــســتــر يــونــايــتــد )اإنــجــلــتــرا(، 
)اإ�سبانيا(،  مدريد  وريــال  بر�سلونة 
مليون  بمئة  انتقاله  قيمة  ر  وُتــقــَدّ
بم�ستوى  هافيرت�س  يتمتع  يـــورو. 
ثـــابـــت، نــ�ــســوج وقـــــدرة عــلــى تحمل 
ويـــمـــّرر وي�سنع  يــ�ــســّجــل  الــ�ــســغــط. 
الأهــــداف مــن العمق، واأظــهــر ذكــاًء 

في كل المراكز التي �سغلها.
بعد تــاألــقــه فــي الــفــوز الأخــيــر على 
لعب  حيث  ال�سبت  مون�سنجالدباخ 
»لدي  قــال  الهجوم،  قلب  مركز  في 
ل�ست مجبرا  بــاأنــي  اأ�ــســعــر  حـــّر،  دور 
عــلــى الــــوقــــوف بــيــن الــمــدافــعــيــن، 
ويمكنني التراجع الى خط الو�سط 
لذا  دومــا،  األعب  كنت  هكذا  اأحيانا. 
لم يتغير الكثير �سوى اني اأ�سبحت 
اأكثر خطورة اأمام المرمى واأتواجد 

اكثر في منطقة الجزاء«.
اأحـــــرز الـــالعـــبـــون الألــــمــــان جــائــزة 
منا�سبات:  �سبع  في  الذهبية  الكرة 
 1972( بكنباور  فرانت�س  القي�سر 
رومينيغه  كارل-هاينت�س  و1976(، 
مـــولـــر  غــــيــــرد  و1981(،   1980(
 )1990( مــاتــيــو�ــس  لــوثــار   ،)1970(
والأقـــرب   ،)1996( زامـــر  وماتيا�س 
لــنــيــل هـــذه الــجــائــزة فـــي الــ�ــســنــوات 
الما�سية كان الحار�س مانويل نوير 

عندما حل ثالثا في 2014.
المو�سم  انتهاء  بعد  ماتيو�س  �سرح 
الــمــا�ــســي »بــالــنــ�ــســبــة لـــي هـــو لعــب 
على  هافيرت�س  اأبقى  واذا  المو�سم، 
الر�ساقة،  هــذه  مــع  الم�ستوى،  هــذا 
الـــــذكـــــاء، الـــحـــ�ـــســـور فــــي الــمــلــعــب 
يح�سد  قـــد  الأهـــــــــداف،  وتــ�ــســجــيــل 

جائزة اأف�سل لعب في العالم«.

متعّدد المراكز
بــــداأ هــافــيــرتــ�ــس مــ�ــســيــرتــه كــالعــب 
رقــــم 10 فـــي الـــو�ـــســـط الــهــجــومــي، 
الجهة  على  اللعب  الآن  وبمقدوره 
اأو الــهــجــوم،  الــيــمــنــى مـــن الــو�ــســط 
التراجع  على  قـــادر  ظــل  وكمهاجم 

بذكاء الى الخلف.
فولند  كيفن  الهداف  زميله  ي�سرح 
برباطة جاأ�س  »يتمتع  مزاياه قائال 
وتــقــنــيــة رائــعــتــيــن، بــال�ــســافــة الــى 
قـــدرة على اتــخــاذ الـــقـــرارات. راأيــتــه 

مــنــذ  الأول  الـــفـــريـــق  الـــــى  يــــتــــدّرج 
انــ�ــســمــامــي الــــى الــــنــــادي وتـــطـــّوره 
عن�سرا  ب�سرعة  اأ�ــســبــح  رائــعــا.  كــان 

�سروريا لنا«.
بعد ا�ستئناف الدوري الألماني، كان 
هافيرت�س اأبرز نجوم العودة. خطف 
هدفين في ال�سوط الأول من الفوز 
الــكــبــيــر عــلــى اأر�ــــس فــيــردر بريمن 
بهدفين  ال�سيناريو  كـــّرر  ثــم   ،1-4
خــــــالل الـــــفـــــوز الـــــهـــــام فـــــي مــلــعــب 

بورو�سيا مون�سنغالدباخ )1-3(.
في كانون الأول 2019، اأ�سبح اأ�سغر 
والأ�ــســغــر  هــدفــا،   30 ي�سجل  لعـــب 
يــخــو�ــس 100 مــبــاراة فــي الــــدوري، 

بعمر 20 عاما و6 اأ�سهر.
عادل الأ�سبوع الما�سي رقم الهداف 
والمنتخب  �سالكه  لنادي  التاريخي 
هدفا   34 بت�سجيله  في�سر،  كالو�س 
قــبــل بــلــوغــه الــحــاديــة والــعــ�ــســريــن، 
والــــــرقــــــم مــــر�ــــســــح بــــقــــوة لــلــكــ�ــســر 
�سيفه  مــع  اأمــ�ــس  ليفركوزن  )لــعــب 

فولف�سبورج �سمن المرحلة 28(.
ويقول خبير النتقالت ديفيد ويب 
البريطانية  »اندبندنت«  ل�سحيفة 
نــاٍد كبير يريد قطعة من كاي  »كل 

هــافــيــرتــ�ــس، لأنـــــه نـــــادر ويــ�ــســتــحــق 
الهتمام«.

م�ضكلة النمو
بلدة  في  المولود  هافيرت�س  يــروي 
مـــن مدينة  الــقــريــبــة  مــــاريــــادورف 
اآخن المحاذية للحدود الهولندية-
جّدي  »عّرفني  بداياته  البلجيكية، 
اإلــى كــرة الــقــدم. �ساعدني في اأولــى 
�سقيقي  دور  جــــاء  ثـــم  خـــطـــواتـــي. 
ووالـــــدي لــو�ــســعــي عــلــى الــ�ــســكــة في 

�سغري«.
تابع الالعب الذي ان�سم الى فريق 
قريته بعمر الرابعة، لموقع الدوري 
الألماني »الجميع كان مجنونا بكرة 
القدم وكنا عائلة كروية. اأحببنا كرة 

القدم وكل ما هو مرتبط فيها«.
بـــقـــي مــــع فـــريـــق لعـــبـــي اأحـــالمـــه 
اإذ  واحـــدا،  مو�سما  اآخـــن«  »األيمانيا 
جذبه ليفركوزن بعد مباراة لفريق 

تحت 12 عاما.
ت�سارنييت�سكي  �ــســالفــومــيــر  يـــروي 
مــــدرب الــنــا�ــســئــيــن فـــي لــيــفــركــوزن 
»كـــــان اأ�ـــســـغـــر بــ�ــســنــة مـــن الــجــمــيــع 
اأذكــــر كــيــف انتهت  فــي الــفــريــق. ل 

المباراة، ربما 8-3 لم�سلحتنا، لكنه 
�سجل الأهــــداف الــثــالثــة. كــان هذا 

انطباعي الأول عن كاي«.
وفيما كان دوما الالعب ال�سغر في 
م�سكلة  ل  اأَوّ واجــه  العمرية،  الفئات 
بالنمو  متعّلقة  م�سيرته  في  كبيرة 
الخام�سة  او  ع�سرة  الرابعة  »بعمر 
هائلة.  نمو  طــفــرة  عانيت  عــ�ــســرة.. 
كان علّي اأن اعتاد على طول �ساَقي، 
فهذا يوؤثر على طريقة ممار�سة كرة 
باأكملها. عانيت في فئة 15- القدم 
واأم�سيت  كثيرا  اأبـــداأ  لــم  عــامــا،   16

وقتا طويال على مقاعد البدلء«.
الــتــحــّدي مــن قيادة  لــم يمنعه هــذا 
األمانيا  بطولة  لقب  اإلى  ليفركوزن 
حــيــث   ،2016 فــــي  عـــامـــا   17 تـــحـــت 
�سجل 18 هدفا في 26 مباراة، بينها 
الفـــتـــتـــاحـــي فـــي مـــرمـــى بــورو�ــســيــا 

دورتموند في النهائي.
اأ�ـــســـهـــر كــــان يمثل  بــعــدهــا بــتــ�ــســعــة 
»�سيغنال  ملعب  على  الأول  الفريق 

ايدونا بارك« �سد دورتموند.
حّطم هافيرت�س اأرقاما عدة، فاأ�سبح 
اأ�ــســغــر لعــب يمثل لــيــفــركــوزن في 
دوري الدرجة الأولى بعمر 17 عاما 

و4 ا�سهر، وفيما كان يخترق �سفوف 
الفريق الأول، كان ينهي امتحاناته 

المدر�سية.
قال الالعب الذي بات يحمل �سارة 
الــقــائــد فــي لــيــفــركــوزن »تــعــّيــن علي 
خـــو�ـــس امــتــحــانــاتــي الــثــانــويــة في 
الــكــاأ�ــس.  م�سابقة  مــع  عينه  الــوقــت 
بعد ليلة ثالثاء خ�سنا فيها ركالت 
تــرجــيــح، كـــان امــتــحــانــي الأربـــعـــاء. 
اأريــد  المنزل ول  الــى  عــدت متاأخرا 

الحديث عن نتيجة الفح�س!«.
عــن  تــــغــــّيــــب  هــــافــــرتــــ�ــــس  ان  حــــتــــى 
دوري  �سمن  الـــــ16  دور  فــي  مــبــاراة 
مدريد  اأتلتيكو  �سد  اأوروبـــا  اأبــطــال 

الإ�سباني، لنهاء امتحاناته.
هــافــيــرتــ�ــس الــــذي �ــســجــل 17 هــدفــا 
اهـــــداف  و10  الـــمـــا�ـــســـي  الـــمـــو�ـــســـم 
هـــذا الــمــو�ــســم حــتــى الن، تــوقــع له 
ان  لـــوف  يــواكــيــم  المنتخب  مـــدرب 
»نا�سيونال  مع  رئي�سا«  »دورا  يلعب 
الــذي  لــيــفــركــوزن  لكن  مان�سافت«. 
والع�سرين  الثامنة  المرحلة  يدخل 
ترتيب  في  الرابع  المركز  في  وهــو 
الحتفاظ  ان  يــدرك  البوند�سليجا، 

بجوهرته لن يكون �سهال.

اأندية الدوري االإيطالي تقترب من ا�ضتئناف ن�ضاطها )اأر�ضيفية(

هافيرت�ش يقترب من التربع على عر�ش لقب اأف�ضل العب في العالم

الموجز األوروبي

زيدان أفضل مدرب في تاريخ
«أبطال أوروبا»

عمان - را�ضد الروا�ضدة

تطل عليكم زاوية الموجز الأوروبي، من جديد 
الريا�سية  الأحــداث  اأبــرز  على  ال�سوء  لت�سليط 
وما  الكبرى،  الخم�س  الأوروبــيــة  الــدوريــات  في 
الم�ستديرة  الكرة  لنجوم  اأخــبــار  من  تت�سمنها 

واأبرز خفايا الأخبار الكروية.
وبــعــد تــوقــف كــافــة الأنــ�ــســظــة الــريــا�ــســيــة حــول 
�سيخت�سر  كـــورونـــا-  جــائــحــة   - ب�سبب  الــعــالــم 
�سريع  وب�سكل  مفيد  هــو  مــا  ن�سر  فــي  الإيـــجـــاز 

ومقت�سب.

األيجري يعتزم العودة
يعتزم المدرب اليطالي، ما�سيميليانو األيجري، 
من  عــام  بعد  قريباً  التدريب  عالم  اإلــى  الــعــودة 

مغادرته لل�سيدة العجوز.
مان�س�ستر  فـــاإن  الإيــطــالــيــة،  ال�سحف  وبح�سب 
مع  بالتعاقد  مهتمان  جيرمان  و�ــســان  يونايتد 

المدرب الإيطالي المخ�سرم.

»هم�ضة« مورينيو
�سهد ن�سف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 2010، بين 
مورينو  بها  اأثــار  لقطة  ميالن،  واإنتر  بر�سلونة 

الت�ساوؤلت عن �سر »هم�سته« لبيب جوارديول.
لـــ �سحيفة  الهم�سة  تــلــك  �ــســر  افــ�ــســى  مــوريــنــيــو 
ح�سل  ومــا  الإيطالية،  �سبورت«  ديلو  لجازيتا 
تــلــك الــلــيــلــة الــ�ــســهــيــرة، وقـــــال: »عــنــدمــا �سقط 
بــو�ــســكــيــتــ�ــس، كـــنـــت اأقــــــف بـــيـــن مـــقـــاعـــد بــــدلء 
الفريقين، وحين اأ�سهرت البطاقة الحمراء في 
وجه موتا، لمحت بعيني احتفال دكة بر�سلونة، 

كما لو كانوا قد حققوا الفوز«.
ـــــاف: »جــــــوارديــــــول ا�ـــســـتـــدعـــى )زلتـــــــان(  واأ�ـــــس
اإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــس لــلــحــديــث عــن بــعــ�ــس الأمــــور 
الخططية، التي كانت ترتكز على كيفية اللعب 
اإلــيــه وهم�ست في  لــذا ذهــبــت  �سد 10 لعــبــيــن، 
تحتفلوا  بعد، ل  تنته  لــم  الــمــبــاراة  قائال  اأذنـــه، 

مبكرا«.
اإل  رد،  دون  بهدف  بر�سلونة  فــوز  من  وبالرغم 
بف�سل  البار�سا،  اإق�ساء  من  تمكن  مورينيو  اأن 

نتيجة الذهاب.

رامو�ش و�ضارة القيادة
�سيرجيو  اأن  الإ�سبانية،  »ماركا«  �سحيفة  ذكرت 
رامـــو�ـــس قــائــد ريــــال مـــدريـــد مـــن بــيــن اأفــ�ــســل 

القادة الذين في تاريخ النادي الملك، ومن بين 
الأف�سل في تاريخ النادي الكبير الأكثر ح�سداً 
للدوري الإ�سباني، مو�سحة اأنه �سارك في 1089 
 252 بينها  مــن  مــدريــد،  ريـــال  بقمي�س  مــبــاراة 

مرتديا �سارة القيادة.
ال�سابق  القائد  رقــم  لتحطيم  رامــو�ــس  وي�سعى 
بـ  النادي،  مع  لعباً  الأكثر  راوؤول  لريال مدريد، 

بر�سيد 298 مباراة مرتدياً �سارة القيادة.

10 نجوم »بالمجان«
في حزيران المقبل، �ستدخل الأندية كرة القدم 
بانتهاء  تتمثل  �سعبة،  مرحلة  فــي  الأوروبـــيـــة، 
عقود عدد من الالعبين، قبل ا�ستكمال مناف�سات 
الدوريات في اأغلب الدوريات الأوروبية الخم�س 
الكبرى، وتالياً اأبرز 10 لعبين ينتهون عقودهم 

ال�سهر المقبل:
- الأوروجواياني اإيدن�سون كافاني.

- الألماني ماريو جوتزة.
- البرازيلي تياجو �سيلفا.
- الإ�سباني دافيد �سيلفا.

- البلجيكي توما�س مونييه.
- البرازيلي ويليان.

- الإ�سباني بيدرو رودريجيز.
- البلجيكي دري�س ميرتن�س.

- الإنجليزي اآدم للنا.
- البلجيكي يان فيرتونجن.

»كورونا« يقترب من ت�ضيل�ضي
كــورونــا،  فيرو�س  اإ�ــســم  يحب  ل  اأ�سبح  الجميع 
ولـــكـــن فـــي حـــالـــة تــ�ــســيــلــ�ــســي عــكــ�ــس ذلـــــك، لأن 
الموهبة  لــ�ــســم  ت�سعى  الــلــنــدنــي  الـــنـــادي  اإدارة 
جناح  عــامــاً(   27( كــورونــا  خي�سو�س  المك�سيكية 
بورتو البرتغالي. وذكرت التقارير ال�سحفية اأن 
اإدارة ت�سيل�سي ترى اأن الالعب المك�سيكي خيار 
بـ 26  منا�سب من الناحية المادية و�سعره يقدر 

مليون جنيه اإ�سترليني.

ممنوع االإقتراب
ي�سعى بر�سلونة تغير العديد من لعبيه ح�سب 
تــقــاريــر �ــســحــفــيــة ا�ــســبــانــيــة خـــالل الإنــتــقــالت 
الالعبين  مــن   6 باإ�ستثناء  ال�سيفية،  المقبلة 
لن يطالهم التغير )مي�سي، بيكيه، �ستيجن، دي 
الالعبين  باقي  اأمــا  وفــاتــي(،  جريزمان،  يونج، 

فهم على قائمة الرحيل المتوقع هذا ال�سيف.

الراأي - اإنترنت

اإح�سائيات  فــي  المخت�س  »�سكواكا«  موقع  ك�سف 
كـــرة الـــقـــدم، عـــن قــائــمــة اأفــ�ــســل عــ�ــســرة مــدربــيــن 
اإعـــادة ت�سمية  اأوروبـــا منذ  اأبــطــال  في تاريخ دوري 

الم�سابقة في العام 1992.
وت�سدر المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، 
الفرن�سي زين الدين زيدان، القائمة، بعد ح�سوله 
على 65 بالمئة في تقييم »�سكواكا«، وذلك بف�سل 
العجوز  القارة  في  الأغلى  الأندية  بلقب  تتويجه 

في ثالث منا�سبات متتالية مع الريال.
وجاء الإ�سباني بيب غوارديول، الذي توج باللقب 
الأوروبـــــــي الــمــرمــوق مــرتــيــن مـــع بــر�ــســلــونــة، في 

المركز الثاني، ونال في التقييم 61 بالمئة.
وحــــل فـــي الــمــركــز الـــثـــالـــث، الـــمـــدرب الإيــطــالــي 
األقاب  اأن�سيلوتي، �ساحب ثالثة  كارلو  المخ�سرم 

اأوروبــا )2003 و2007 مع ميالن  اأبطال  في دوري 
الإيــطــالــي و2014 مــع ريــال مــدريــد(، وح�سل في 

التقييم على ن�سبة 55.15 بالمئة.
وفيما يلي قائمة اأف�سل ع�سرة مدربين في تاريخ 

دوري الأبطال منذ اإعادة ت�سمية الم�سابقة:
- الفرن�سي زين الدين زيدان- توج باللقب ثالث 

مرات متتالية في 2016 و2017 و2018
- الإ�سباني بيب غوارديول–2009 و2011

- الإيطالي كارلو اأن�سيلوتي–2003 و2007 و2014
- البرتغالي جوزيه مورينيو–2004 و2010

- الهولندي لوي�س فان غال–1995
- ال�سكتلندي األيك�س فيرغ�سون- 1999 و2008

- الألماني يوب هاينك�س- 1998 و2013
- الإ�سباني في�سنتي ديل بو�سكيال -2000 و2002

- الإ�سباني رافائيل بينيتيز- 2005
- الألماني اأوتمار هيت�سفيلد- 1997 و2001.

القائمة كما ن�ضرها موقع »�ضكواكا«

مورينيو يهم�ش لـ جوارديوال

ينعى �شائد �شالح �شاور »�أبو محمد« و�أوالده و�آل 
�شاور في �ل�شفتين بمزيد من �لحزن و�الأ�شى �شقيقه

المرحوم

عبد�للطيف �شالح �شاور
 الذي وافته المنيه في بيت ريما عن عمر

يناهز الـ ٦٧ عاما..
ن�ساأل اهلل تعالى اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

واإنا هلل و اإنا اإليه راجعون
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نعي سيدة فاضلة

مبــــزيــــد مــن احلـــــزن وعـمـيـــــق األســــــى

ينعى آل اخليري وآل العسلي وأقرباؤهم وأنسباؤهم في األردن واملهجر

املرحومة بإذن اهلل تعالى

هالة محمد فاضل اخليري
)أم إياد(

أرملة املرحوم الدكتور غصوب جميل العسلي
 ووالدة كل من إياد وزوجته سالم محمد النجداوي وراوية وزوجها باسل عقيل توتوجني

وإيهاب وزوجته سميرة حارث احلمود وجدة كل من زينة وسما وعقيل وآية وعمر وفرح وهيا ونور 
 وأحمد وهنا وشقيقة كل من الدكتور شكري واملهندس عمر والسيدة سهدى زوجة أحمد العسلي

وإنعام زوجة عز الدين العريان واملرحومة وجدان زوجة املرحوم محمود عبد القادر

وقد مت تشييع جثمانها الطاهر يوم الثالثاء املوافق 2020/5/26 سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمدها 
بواسع رحمته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا الصبر وحسن العزاء إنه سميع مجيب

راجني األهل واألحبة أن يعتبروا أدعيتهم لها بالرحمة واملغفرة خير عزاء لنا بفقدها نظرا 
للظروف التي مير بها الوطن داعني اهلل عز وجل أن يحفظهم وأن ال يريهم مكروها بعزيز

تعزية ومواساة

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
ومدير عام ورئيس التحرير في املؤسسة 

الصحفية األردنية )$( وكافة منتسبيها

ينعون مبزيد من احلزن واألسى

املرحومة بإذن اهلل تعالى

هالة محمد فاضل اخليري
)أم إياد(

والدة مدير عام البنك العربي االسالمي الدولي

ويتقدمون من آل الفقيدة الكرام بأصدق 
مشاعر احلزن واملواساة

سائلني املولى عز وجل أن يتغمدها بواسع 
رحمته ويسكنها فسيح جناته
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من اهم نتائج اأزمة كورونا كانت تعزيز مكانة القطاع العام كعنوان 
اأ�سبحت هذه الميزة اله�سة ا�سال في  لالأمن الوظيفي في حين 

القطاع الخا�س من الما�سي.
الموظفين على كامل رواتبهم دون نق�سان  ِلَم ل وقد ح�سل كل 
القطاع  في  العاملين  اآلف  ت��رك  بينما  منازلهم  ي��غ��ادروا  اأن  دون 
الخا�س بين مطرقة التعطل و�سندان ا�سحاب العمل وهم لي�سوا 

باف�سل حال.
التزمت الحكومة برواتب القطاع العام كاملة ولم تطبق الحكومة 
ذات الإجراءات التي طبقت على نظرائهم في القطاع الخا�س مثل 
بن�سبة 50٪. ول حتى  التعطل  وب��دل  والأج��ور  الرواتب  تخفي�س 
الذهبي كمالذ  العام في مقعده  القطاع  بعد ما كر�س  العمل عن 
لالأمن الوظيفي واأ�سبح القطاع الخا�س غير موثوق، واأ�سبحت 
معه كل جهود دفع الباحثين عن العمل الى القطاع الخا�س كحل 

لظاهرة البطالة هباء منثورا.
اهم نتيجة ان كل العاملين في القطاع العام في ماأمن فالوظيفة 
القطاع  جعل  اإغ����راءات  تفلح  ول��ن  المف�سلة  �ستكون  الحكومية 

الخا�س بديالاً للقطاع العام في ردم الفجوة التي تو�سعت كثيرا.
هم  الخا�س  القطاع  ف��ي  واأ���س��ره��م  وم��وظ��ف  عامل  مليون  مقابل 
على الحافة، هناك اكثر من ن�سف مليون موظف مدني وع�سكري 
الردنية  العاملة  القوى  مجموع  فمن  الأم��ان  خط  على  واأ�سرهم 
و170  الفا   45 الحكومية  والجامعات  الفا   50 البلديات  في  يعمل 
والموؤ�س�سات  ال���وزارات  في  الف  و210  الع�سكرية  بالأجهزة  الفا 

الحكومية.
لإع���ادة  ط��وي��ل  ل��وق��ت  �سيحتاج  خ��ا���س متعب  ق��ط��اع  ام���ام  �سنكون 
ا  ترتيباته �ساملة واإعادة بناء و�سيخرج من هذه الأزمة اكثر �سعفاً
ولن يكون با�ستطاعته ا�ستيعاب وظائف جديدة بل على العك�س انه 
ي�ستعد لموجة من الت�سريحات، لكن ال�سواأ هو عزوف الباحثين 
عن العمل من المتعطلين والداخلين الجدد الى �سوق العمل عن 
القطاع الخا�س فالقطاع العام �سيكون الوجهة المف�سلة والآمنة.

ل اأظن ان الحكومة �ستكون �سعيدة بهذه النتيجة التي تعني زيادة 
بفائ�س  ا�سال  والمتفهم  المترهل  وال�سغط على ج�سدها  العبء 
كان  فهل  ال��م��وظ��ف��ي��ن..  م��ن  ال��ف  مئة  بنحو  حاجتها  على  ي��زي��د 

بالإمكان اف�سل مما كان؟.
هل كان يفتر�س بالحكومة ان تطبق اإجراءات التعطل وتخفي�سات 
هذه  ال��ى  ن�سل  ل  ك��ي  واح���دة  وبم�سطرة  الجميع  على  ال��روات��ب 

النتيجة؟.
بالإبل«  ا وفازوا  �ستماً »اأو�سعتهم  القائل  العام كالمثل  القطاع  حال 

وحتى الآن القطاع العام هو من يفوز بهذه الإبل.

م�ؤ�شر
ع�شام ق�شماني
q a d m a n i i s a m @ y a h o o . c o m

القطاع العام يف�ز بالإبل!

بروك�شل - اأ ف ب

في بلجيكا وظيفة جديدة هي »متعقب ك�فيد«، فب�شبب غياب 
الت�افق ال�شيا�شي على تطبيق للهاتف الذكي، يت�شل �شخ�س 
بالم�اطنين الذين ثبتت اإ�شابتهم بفيرو�س ك�رونا الم�شتجد 
حديثا لمعرفة مع من ت�ا�شل�ا في الفترة الأخيرة.
يعمل نح� �شتين من ه�ؤلء اأمام جهاز كمبي�تر محم�ل مع �شماعة 
راأ�س بعدما ت�زع�ا الت�شالت عبر من�شة »اأن األ�« في بروك�شل 
اأحد مراكز الت�شال ال�شريكة في العملية التي بادرت اإليها 
الحك�مة. في هذا البلد البالغ عدد �شكانه 11،5 ملي�ن ن�شمة 
وحيث �شجلت اأكثر من ت�شعة اآلف وفاة، ي�ؤخذ هذا »التعقب« 
بجدية كبيرة في حين لم ت�شمح ال�شلطات بعد اإل بتخفيف 
تدريجي للقي�د منذ 15 ي�ما تقريبا خ�شية من ارتفاع الإ�شابات 
مجددا. ومن بين العاملين في المركز الذين ي�شع�ن الكمامة، 
ي��شح بيار ف�رنييه اأنه تط�ع »ف�را« عندما �شمع اأن المناطق 
الثالث في البالد تبحث عن مئات الأ�شخا�س للعمل في اإطار 
هذه العملية غير الم�شب�قة بهدف تحديد حاملي الفيرو�س 
المحتملين.

»متعقب ك�رونا« .. مهنة جديدة
وال�ستين  الخام�سة  يبلغ  بروك�سل  �سكان  من  وهو  فورنييه  واأو�سح 
وهو  عليها«.  والق�ساء  الجائحة  ه��ذه  تعقب  في  اأ�ساهم  اأن  »اأردت 
اإل��ى  الجال�سة  فيما  ال�سيارات  رك��ن  م��واق��ف  مجال  ف��ي  ع��ادة  يعمل 
عمل  اأن  للبع�س  و�سبق  الجريمة.  علم  ف��ي  �سهادة  تحمل  جانبه 
وظف  وقد  العمل.  هذا  يكت�سف  البع�س  فيما  ات�سالت  مراكز  في 
به  بما هو معمول  �سبيه  باأجر  المدة  ه��وؤلء بموجب عقد محدود 
في هذا المجال بح�سب »اأن-الو«. وتقوم مهمة هوؤلء على الت�سال 
بالأ�سخا�س  ق��ائ��م��ة  ل��و���س��ع  اإ���س��اب��ت��ه��م  ثبتت  ال��ذي��ن  ب��الأ���س��خ��ا���س 
اأيام، قبل يومين من ظهور  الذين توا�سلوا معهم في فترة ع�سرة 
اأي��ام من بعد ذل��ك. وف��ي حال  اإل��ى �سبعة  الأع��را���س عليهم و�سول 
اأكثر من 15 دقيقة وعلى م�سافة تقل عن 1،50 مترا  تجاوز اللقاء 
ويكلف  كثيرا«  معر�سا  »�سخ�سا  زميله  اأو  المري�س  قريب  يعتبر 
»متعقب« اآخر تبليغه ذلك. وتقول غالدي�س فيليه من »موتوياليته 
اإن  هذا،  الثاني  الوقاية  بروك�سل حاجز  في  تن�سق  التي  بارتاموت« 
ال��ه��دف ه��و »خف�س دوائ���ر ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى ت��دري��ج��ا وال��ع��م��ل على 
الت�سال  تعذر  اإذا  اأن��ه  وتو�سح  ال��ع��زل«.  قيود  تخفيف  في  التقدم 
بال�سخ�س المعر�س جدا والذي ينبغي عليه ان يعزل نف�سه مدة 14 
يوما، في غ�سون 24 �ساعة، يجب زيارة منزله من قبل م�ساعدين 
معتادين  »نر�سل مهنيين  فيليه  وت�سيف  م�سعفين.  اأو  اجتماعيين 
على التوا�سل مع المر�سى ويتقنون لغات عدة ما ي�سهل الأمور«. 

ويقيم في العا�سمة البلجيكية مواطنون من 185 جن�سية. مهنة جديدة ولدت في بلجيكا لمكافحة الفيرو�س )ا ف ب(

ال��ذي  ���س��وري��ا وال��م�����س��ي��ر  ��ع اله��ت��م��ام بم�ستقبل ك���رد  ي��ت��راجاً م��ا ان 
ت�سع حدااً  »خريطة طريق«  لم يجدوا لنف�سهم  ان  بعد  ينتظرهم، 
اأميركية  اأوه���ام  داعبتهم  ان  منذ  يعي�سونها  ال��ت��ي  للمتاهة  نهائيااً 
)�سمال  اآفا  روج  في  دولة  وتكوين  ب�"ال�ستقالل«  العربية(  )وبع�س 
اأمور  اأ�سَرت �سمن  طنعة  ُم�سْ وب��داأوا رحلة تحالفات  �سوريا(،  غربي 
ل��دى قادتهم،  �سيا�سي  او خيال  روؤي���ة  او  اأُف���ق  اي  ع��ن غياب  اأُخ���رى، 
وبخا�سة الوجه الأبرز في المرحلة الولى �سالح م�سّلم )ما يزال له 
دور حتى الن، واإن كان »مظلوم عبدي« القائد الع�سكري لما ُي�سمى 
الآن،  الم�سهد  يتقّدم  ال��ذي  »ق�سد"هو  الديمقراطية  �سوريا  ق��وات 
اردوغ��ان لزيارة تركيا  حيث لم يتردد �سالح م�سلم في قبول دع��وة 
الُمنخرطة بقوة في الحرب على  انقرة،  ون�سج عالقات مع حكومة 
�سين�سب له،  ُعثمانيااً جديدااً  ان فّخااً  تبّين له  ان  الى  �سوريا وفيها، 
ع��اد ليناكف دم�سق، ويك�سف  اأوه��ام��ه تلك ثم  ان تخّلى عن  ما لبث 
عن »�سروط« يتوّجب على الدولة ال�سورية القبول بها اذا ما ارادت 
وتدمير  لالرهاب  الراف�سة  ال�سورية  القوى  على  ق�سد  ُتح�َسب  ان 
رد �سوريا في ح�سن  �سوريا وتق�سيمها(.. حدث بعد ذلك اأن ارتمى كاً
وا�سنطن وتركوا لمخابراتها المركزية وقياداتها الطل�سية ان تعيث 
في ال�سمال ال�سوري...ف�سادااً واإرهابااً، الى ان دخل الأتراك على خط 
واآخرها  الزيتون«  الفرات،غ�سن  »درع  المعروفة  الثالث  ال��غ��زوات 
غزوة »نبع ال�سالم« التي ك�سفت عمق التن�سيق بين ُمنظمات الرهاب 
وعلى راأ�سها هيئة تحرير ال�سام/ جبهة الن�سرة، وكانت معارك اإدلب 
المتوا�سلة حتى الن رغم اتفاق مو�سكو الخام�س من اذار الما�سي 
العثماني  الم�سروع  خطورة  على  دليل  اب��رز  واردوغ���ان،  بوتين  بين 

الجديد على �سوريا والمنطقة العربية باأ�سرها.
نقول: ل يلبث مو�سوع كرد �سوريا ت�سّدر النباء، رغم تقدم انباء 
اإدارة ترمب عدم التخلي  اإ�سرار  اقليمية ودولية اخرى عليه، لكن 
موازين  ترتيب  واع���ادة  تق�سيمها،  وه��و  �سوريا  ف��ي  م�سروعها  ع��ن 
تنفيذ  في  وُي�سهم  ا�سرائيل  م�سلحة  في  ي�سب  وبما  فيها  القوى 
اط��راف  فيها  المنخرطة  ال��ق��رن،  �سفقة  المعروفة  ال��ع��ار  �سفقة 
»العوائد«  من  ن�سيبها  لنيل  ت�ستعد  وثالثة  عربية  واخ��رى  غربية 
في حال »�سلكت« ال�سفقة ووجدت اجواء مالئمة لتمريرها، يدفع 

لالعتقاد ان »�سيئا ما« هو قيد التح�سير في �سمال �سوريا.
الذي  »المفاجئ«  التركي  الع��الن  �سوريا هو  بكرد  يتعّلق  ما  جديد 
ك�سفه متحدث الرئا�سة التركية ابراهيم قالن، ومفاده ان »الوليات 
المتحدة ت�سعى الى بناء كيان كردي جديدفي �سوريا«..واإذا ما تجاوزنا 
كرد�ستان  اقليم  با�ستثناء  قديما  كيانا  هناك  وك��اأن  »جديد«  ُمفردة 
هذا  للحديث عن  اردوغ��ان  با�سم  الناطق  تقّدم  ُمجّرد  ف��اإن  العراق، 
المو�سوع، الكثر اإقالقااً لأنقرة او لنقل الذي ت�ستخدمه ذريعة لغزو 
�سوريا وتتريك �سمالها ومحاولة ايجاد منطقة نفوذ لها في ال�سمال 
ال�سوري او منطقة اآمنة على الطريقة ال�سرائيلية في جنوب لبنان، 
ال�سعي  بل  الرهابية،  للمنظمات  الدعم  من  المزيد  تقديم  ودائما اً
لمنح اإدلب )المحافظة( مكانة خا�سة في الف�ساء ال�سوري، ل تكون 
، فاإن – حديث قالن  فيه خا�سعة لدم�سق بل تكون جيبااً تركيااً ُمحتالاً
ا�ستبد بانقرة، بعد ان عاد الميركيون  القلق الذي  – يعك�س حجم 
ُيمار�سون �سغوطااً مكثفة )بالتن�سيق مع الفرن�سيين( لتوحيد قطبي 
 PYD المعادلة الكردية ال�سورية، وهما »حزب التحاد الديمقراطي
المعار�سة  اط��راف قوى  احد  الكردي )والخير  الوطني  والمجل�س 
ال�سورية، التي باتت في ح�سن انقرة، بعد تخّلي عوا�سم عربية عن 
رعايتها، ل�سباب ما تزال المعلومات عنها غير مكتملة، وبخا�سة ما 

َيحدث في هيئة التفاُو�س التي يراأ�سها ن�سرالحريري(.
و�سرق  �سمال  ف��ي  ال��ذات��ي  الحكم  ح��ول  ع��ب��دي  مظلوم  يطرحه  م��ا 
يلعبه  ال��ذي  وال��دور  الميركي  الُمخطط  به مع  يلتقي  وما  �سوريا، 
الكرد�ستاني  الديمقراطي  الحزب  وبخا�سة  العراق  كرد�ستان  اقليم 
بان  ال�سكوك  من  يزيد  ال�ساأن،  ه��ذا  في  الوطني  الت��ح��اد  ومناِف�سه 
»الم�ساألة الكردية« في ال�سمال ال�سوري ُمر�ّسحة للدخول في ف�سل 
جديد يعك�س �سمن امور اخرى، عدم »اّتعاظ« التحالف الميركي/
ت�سع  الذي لحق بمخططهم منذ  الف�سل  الفرن�سي/البريطاني من 
�سنوات ونيف، ويبدو ان ما يحدث في �سرق �سوريا وخ�سو�سا وقائع 
لتجريب  تركيا  وف��ي مقدمتها  ع��دة  اط��راف��ااً  ُي��غ��ري  اإدل���ب،  يوميات 
»حظوظها« في لعبة جديدة لم ُتحّدد اأدوار الم�ساركين فيها وِن�سِبهم 
من »الغنائم« الُمتوّهَمة والتي لن يدفع ثمنها �سوى ال�سعب ال�سوري 

بكرده وعربه على حد �سواء.

ق�شايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

ُكرد �ش�ريا.. يف »َمتاَهِتهم«

اإ�شاءة 
خزنة البرتا 

احتفاء 
بذكرى 

ال�شتقالل

ط��ارق  ي��ع��رف  ال��ك��ل  ال��ح��ك��وم��ي،  ال��ك��رك  م�ست�سفى  ف��ي   ....
نقله  يلغي  اأن  مرارا  حاول  والذي  العظام....  جراح  عبا�سي 
ال�سحة كي يعمل في م�سفاها  ابتعثته وزارة  للكرك، عندما 
المحافظة،  في  العمل  من  �سنوات   )5( بعد  ولكن  ه��ن��اك.. 
األ��غ��ى ن��ق��ل��ه ع���دة م�����رات.. لب���ل رف�����س��ه، لأن���ه اأح���ب ال��ن��ا���س 
ي�ستقر  اأن  وقرر  تفا�سيله...  بكل  الجنوب  واأحب  والم�سفى 

هناك.
اأي����ام ال��ع��ي��د، ك���ان متجها  اأول ي���وم م��ن  ه���ذا الأ���س��ب��وع وف���ي 
عمليات  اإج�����راء  اأج����ل  م���ن  ال��ح��ك��وم��ي،  ال���ك���رك  لم�ست�سفى 
عظام، وكانت الطريق خالية تماما ب�سب الحظر ال�سامل... 
على  بغبار  ف��وج��ئ  �سباحا،  التا�سعة  ت��ت��ج��اوز  ل��م  وال�����س��اع��ة 
ال��ط��ري��ق ق��ري��ب��ا م��ن ج�����س��ر )ال���دب���ة(.. وت��وق��ف ل�ستطالع 
الأم������ر.. ف��وج��د ���س��ي��ارة، م��ن��ق��ل��ب��ة ع���دة م����رات، وم�����س��ح��وق��ة 
مغطاة  ال�سائق  ي��د  خ��رج��ت  الخلفي  ال��زج��اج  وم��ن  ت��م��ام��ا.. 

بالدماء.
وه��دوء،  بعناية  الرجل  ج�سد  �سحبت  ط��ارق،  الدكتور  يقول 
ل��ه، وقد  ب��اإج��راء فح�س  ال��م��دن��ي، وقمت  ال��دف��اع  ث��م طلبت 
العام، وكان متجها لعمله في  اأنه مقدم في الأمن  تبين لي 
اأدى  الأمامي  ال�سيارة  عجل  انفجار  ولكن  الكرك...  �سرطة 
ال��دك��ت��ور ط���ارق-.. ف��ي مثل هذه  رب��م��ا لن��ق��الب��ه��ا..- يكمل 
�سحيحة  غير  بطريقة  الج�سد  �سحب  من  تخاف  الحالت 
ال�سلل )لقدر اهلل(... والأه��م من  اإلى  يوؤدي  الأمر قد  لأن 
اأن يحظروا معهم  المدني،  الدفاع  اأني طلبت من  كله  ذلك 
بك�سور..  الم�سابين  بحمل  المتخ�س�سة،  ال�سلبة(  )النقالة 
اأو الذين تخ�سى عليهم من اإ�سابات العمود الفقري، وفعال 
فا�ستجابوا  ومهنتي  با�سمي  المدني  ال��دف��اع  اأخ��ب��رت  حين 
على الفور ، وكانت �سيارة الإ�سعاف في الموقع، خالل )15( 

دقيقة.
الم�ساب  مع  تحدث  اأن��ه  ط��ارق،  الدكتور  اأخبرني  ذل��ك  بعد 
وط���م���اأن���ه، ب�����اأن الإ�����س����اب����ات م���ن ال��ف��ح�����س الأول�������ي ل��ي�����س��ت 
ب��ال��خ��ط��رة، واأن ق��درت��ه ع��ل��ى ت��ح��ري��ك ق��دم��ي��ه ت��وح��ي، ب��اأن��ه 
اأو�سله  حتى  الإ�سعاف  �سيارة  في  معه  وبقي  عليه..  لخوف 
المخت�سين.. لالأطباء  هناك  و�سلمه  الع�سكري،  للم�ست�سفى 
���س��ب��اح ي���وم ال��ع��ي��د ك��ان��ت ال�����س��ي��ارات ال��ت��ي ت��ع��ب��ر م��ن طريق 
ال�سهم،  الطبيب  هذا  ينتبه  لم  لو  وربما  قليلة جدا،  الكرك 
المرورية  الحوادث  ل�سحايا  كثيرة  جراحات  اأجرى  والذي 
نزف،  حالة  في  الم�ساب  لبقي  ينتبه...  لم  لو  ربما  هناك، 

وربما تطور الأمر اإلى ما لتحمد عقباه..
المقدم الم�ساب في طور التعافي الن، والدكتور طارق عاد 
والق�سة  الحكومي،  الكرك  م�ست�سفى  في  العمليات  لإج��راء 
من  ع��ام  اأم��ن  مقدم  ق�سة  ولكنها  م��واط��ن...  بطولة  لي�ست 
اأي�سا،  الحبيب  ال�سمال  من  عظام  وطبيب  الحبيبة..  اإرب��د 
اأحدهما  ي�سعف  واأن  الجنوب..  في  يخدما  اأن  قدرهما  كان 

الخر، وينقذه..
ه���ذه ه��ي ال���ك���وادر ال��ط��ب��ي��ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة، وه�����وؤلء ه��م رج��ال 
ال�سمير  وق�سة  لديهم  الخدمة  فق�سة  ال�سجعان...  الأمن 
والتربية، هي الأ�سا�س.. واأجزم اأن طبيبا �سهما مثل الدكتور 
الإ���س��اءة  ول  ال�سا�سات  لبطولت  عبا�سي..ليحتاج  ط��ارق 
من  نحويا  وهابطا  مك�سرا  كالما  يحتاج  ول  بها،  الخا�سة 
يحبه،  الجنوب  ت��راب  اأن  يكفيه  م��رة،  لأول  تظهر  مذيعة.. 
ال�سمير،  راحة  ويكفيه  بعيونها..  تحت�سنه  هنالك  والنا�س 
اأ�سرة  فهو ينقذ النا�س لي�س لأنه طبيب عظام، بل لأنه ابن 

اأردنية علمته الوفاء للتراب قبل الوفاء للمهنة..
ال��ظ��روف ت�سعفني  ك��ورون��ا ول  ال��ع��ام، فال  اأم��ا مقدم الأم��ن 
الم�ست�سفى  ف��ي  ل��زرت��ه  ت�سعف  ك��ان��ت  ول���و  ال��ك��رك،  ل��زي��ارة 
بال�سالمة،  التهنئة  ل��ه  وق��دم��ت  وق��ب��ل��ت��ه  ه��ن��اك  ال��ع�����س��ك��ري 
ولقمت بغ�سل كفيه والقدمين.. بورد من الجنوب اأحن من 

الغيم واأنقى من الم�سك..
ال�سمال  فيه  يحت�سن  ال���ذي  الأردن  ه��و  الحقيقي  الأردن 
ال�سمال  اأولد  الجنوب، ويقبل فيه الجنوب �سماله.. ويدفع 
من دمهم، وتعبهم لقاء اأن يخدموا وطنا اأحبوه واأحبهم...

اإجبد
عبد الهادي راجي المجالي
A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o . c o m

الأردن احلقيقي ه� الذي 
يحت�شن فيه ال�شمال اجلن�ب

اجلي�س يحبط حماولة تهريب 
م�اد خمدرة

عمان - الراأي

واجهاتها،  اإحدى  وعلى  ال�سمالية  الع�سكرية  المنطقة  اأحبطت 
م��ح��اول��ة ت��ه��ري��ب م����واد م��خ��درة م��ن الأرا����س���ي ال�����س��وري��ة اإل��ى 

الأرا�سي الأردنية. 
وق����ال م�����س��در ع�����س��ك��ري م�����س��وؤول ف��ي ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 
قواعد  تطبيق  ت��م  اإن���ه  ال��ع��رب��ي،  الجي�س  الأردن���ي���ة-  الم�سلحة 
ال���س��ت��ب��اك، م��ا اأدى اإل���ى ت��راج��ع الأ���س��خ��ا���س اإل���ى داخ���ل العمق 
ال�سوري، وبعد تفتي�س المنطقة تم �سبط 140 كف ح�سي�س، وتم 

تحويل الم�سبوطات اإلى الجهات الأمنية المخت�سة. 
الجي�س   - الأردن���ي���ة  الم�سلحة  ال��ق��وات  ان  ال��م�����س��در،  واأ����س���اف 
اأي عملية ت�سلل وتهريب  العربي، �ستتعامل بكل قوة وحزم مع 
م��ن اأج����ل ح��م��اي��ة ال��م��واط��ن واأم����ن ح����دود ال��م��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

الها�سمية.
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