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عمان - �لر�أي
ال��م��ه��ن��د���س فتحي  ث��م��ن رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة الأردن وع��م��ان 
عن  الخ�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اإع���ان  الجغبير، 
ال��ق��ط��اع��ات  ل��دع��م  ال��ح��م��اي��ة بقيمة 320 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  ب��رن��ام��ج 

المت�سررة من جائحة كورونا.
واعتبر الجغبير في بيان �سحفي، اأن هذا البرنامج خطوة مهمة 
تدعيم  نحو  وذل���ك  ك��ورون��ا،  جائحة  م��ن  المت�سررة  للقطاعات 

وتخفيف حدة اأثر الأزمة عليها.

�جلغبري: برنامج �حلماية خطوة 
لتدعيم �لقطاعات �ملت�ضررة

عّمان - �لر�أي

المغتربين  و���س��وؤون  الخارجية  ووزي���ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  اأك��د 
اأي��م��ن ال�����س��ف��دي ام�����س ت��رح��ي��ب ال��م��م��ل��ك��ة ب��ال��ب��ي��ان ال�����س��ادر من 
المحمد  نا�سر  اأحمد  الدكتور  ال�سيخ  الكويتي  الخارجية  وزي��ر 
اإن��ه��اء الزم���ة  الم�ستهدفة  ال��م��ث��م��رة  ال��م��ح��ادث��ات  ال�����س��ب��اح ح���ول 
الدائم  الت�سامن  يحقق  نهائي  اتفاق  اإل��ى  والتو�سل  الخليجية 
طموحات  ويخدم  العربي،  الخليج  منطقة  في  ال�ستقرار  ويعزز 
�سعوبها بالنمو والزدهار وي�سهم في تعزيز الأمن العربي ال�سامل 

لمواجهة التحديات الم�ستركة.

�لأردن يرحب باإنهاء �لأزمة �خلليجية

وزير �لخارجية ي�ضارك بجل�ضة للجمعية �لعامة للأمم �لمتحدة

األردن يدعو آللية توزيع عادلة 
للقاح «كورونا»

    ينبغي �غتنام �لفر�ضة لبناء نظام عاملي �أف�ضل و�أكرث فاعلية

��ضتقبال �لطلبات قبل نهاية �ل�ضهر �لحالي

«الضمان»: يطلق برنامج «استدامة» لدعم 
العمالة األردنية بـ 200 مليون دينار

عمان - �ضميرة �لد�ضوقي

لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  اأو�سحت 
الج���ت���م���اع���ي ع����ن اإط�������اق ب��رن��ام��ج 
ا���س��ت��دام��ة ال����ذي اأع���ل���ن ع��ن��ه رئ��ي�����س 
ال��������وزراء، وال������ذي ي���ه���دف اإل�����ى دع��م 

الم�سرح  المن�ساآت غير  العاملين في 
الأن�سطة  في  والعاملين  بالعمل  لها 

بجائحة كورونا. الأكثر ت�سرراً 
ب���رن���ام���ج  اأن  ال���م���وؤ����س�������س���ة  وب���ي���ن���ت 
يتم  م��ل��ي��ون   )200( بكلفة  ا���س��ت��دام��ة 
ت��م��وي��ل��ه م��ن ال��ح��ك��وم��ة وال��م��وؤ���س�����س��ة 

بمبلغ  الجتماعي،  لل�سمان  العامة 
م�����س��اه��م��ة من  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   )134(
دينار  مليون   )66( ومبلغ  الحكومة 
م�����س��اه��م��ة م����ن ال���م���وؤ����س�������س���ة، وي��ت��م 
ت��م��وي��ل��ه م��ن ف��ائ�����س ح�����س��اب ت��اأم��ي��ن 

العمل. اإ�سابات 

عمان - في�ضل �لتميمي

ك�����س��ب ال���م���وؤ����س���ر ال����ع����ام ل���ب���ور����س���ة ع��م��ان 
16 ن��ق��ط��ة ف���ي ن��ه��اي��ة ت��ع��ام��ات الأ���س��ب��وع 
1581نقطة،  م�ستوى  عند  ليغلق  الما�سي، 
لاأ�سبوع  نقطة   1565 م�ستوى  مع  مقارنة 

�سبقه. الذي 
ودف���ع ال��م��و���س��ر ل��ارت��ف��اع، ���س��ع��ود ال��رق��م 
 0.79 بن�سبة  ال��م��ال��ي  لقطاعات  القيا�سي 
بالمئة،   0.04 بن�سبة  وال�سناعة  بالمئة، 

بالمئة.  1.72 بن�سبة  والخدمات 
وب��ل��غ ال��م��ع��دل ال��ي��وم��ي ل��ح��ج��م ال���ت���داول 
ف���ي ب��ور���س��ة ع��م��ان الأ����س���ب���وع ال��م��ا���س��ي 6 
4 مايين دينار  مايين دينار مقارنة مع 
 31 ارت��ف��اع  وبن�سبة  �سبقه  ال��ذي  لاأ�سبوع 

بالمئة.
وب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��داول الإج��م��ال��ي الأ���س��ب��وع 
مقارنة  دينار  مليون   28 حوالي  الما�سي 
مع 21 مليون دينار لا�سبوع الذي �سبقه.

�سجلتها  التي  المتداولة  الأ�سهم  عدد  اأما 
 32 بلغ  فقد  الما�سي  الأ���س��ب��وع  البور�سة 
ن���ف���ذت م���ن خ����ال 11643  ���س��ه��م،  م��ل��ي��ون 

عقداً.

�لبور�ضة تك�ضب 16 
نقطة �لأ�ضبوع �ملا�ضي

عدم ��ضتقر�ر 
جوي.. �ليوم

عمان - �لر�أي

ت���ت���اأث���ر ال��م��م��ل��ك��ة ال���ي���وم، 
بحالة من عدم ال�ستقرار 
ال���������ج���������وي، وت���ن���خ���ف�������س 
ال��ح��رارة، وت��ك��ون الأج���واء 
اإل��ى  جزئياً  وغائمة  ب���اردة 
الأم��ط��ار  وتهطل  غ��ائ��م��ة، 
ف���ي ال��م��ن��اط��ق ال�����س��م��ال��ي��ة 
من  وال�سرقية  والو�سطى 
تكون غزيرة  قد  المملكة، 
الرعد  وي�سحبها  اأح��ي��ان��اً 
بع�س  في  البرد  وت�ساقط 
اإل��ى  ي���وؤدي  مما  المناطق، 
ت�سكل ال�سيول في الأودية 
المنخف�سة،  وال��م��ن��اط��ق 
وف��������ق دائ�����������رة الر�������س������اد 

الجوية.
�سعيفة  ال��ف��ر���س��ة  وت��ك��ون 
ل���ه���ط���ول زخ�������ات خ��ف��ي��ف��ة 
المناطق  ف��ي  المطر  م��ن 
مع  وتدريجيا  الجنوبية، 
����س���اع���ات ال��ل��ي��ل ت��ت��ن��اق�����س 
وت�سعف  ال��غ��ي��وم  ك��م��ي��ات 
ف��ر���س��ة ال��ه��ط��ول وي��م��ي��ل 

الجو الى الإ�ستقرار.

�لزرقاء - د.ماجد �لخ�ضري
يعتبر م�ست�سفى الزرقاء الحكومي القديم الم�سمى ب� 
المدينة  و�سط  في  ان�سئ  الذي  الحاووز«،  »م�ست�سفى 
من  معلماً  �سنوات،  ت�سع  قبل  اإغاقه  وتم   ،1952 عام 

معالم الزرقاء.
م�ست�سفى  اإن�����س��اء  ب��ع��د  اأغ��ل��ق  ق��د  الم�ست�سفى  وك����ان 
الزرقاء الحكومي الجديد في مدينة ال�سرق، وما زال 
من  بتفريغه  تقم  لم  ال�سحة  وزارة  اأن  اإذ  حاله،  على 

المعدات والأثاث لا�ستفادة منها في مكان اآخر.
وي���ط���ال���ب اأب����ن����اء ال����زرق����اء ب�������س���رورة ا���س��ت��غ��ال ه��ذا 
كورونا  فيرو�س  انت�سار  ظ��ل  ف��ي  خا�سة  الم�ست�سفى 
المحافظة  م�ست�سفيات  ف��ي  ال�سغال  ن�سبة  وو���س��ول 
اإلى 99% من طاقتها ال�ستيعابية. تقول ع�سو مجل�س 
محافظة الزرقاء فاطمة �سحرور اإن م�ست�سفى الزرقاء 
القديم من الممكن اأن ي�ساهم بتخفيف ال�سغط على 
الم�ست�سفيات القائمة في المحافظة، خا�سة م�ست�سفى 

الزرقاء الحكومي الجديد.

م�ضت�ضفى �لزرقاء �لقدمي.. �لهدم �أم �إعادة �لت�ضغيل؟

في �أول زيارة له لهيئة �ل�ضتثمار

القطامين: ندعم االستثمارات التي تخدم 
أهداف التنمية وتولد فرص عمل

عمان - �لر�أي

اأكد وزير العمل ووزير الدولة ل�سوؤون 
القطامين  معن  ال��دك��ت��ور  ال�ستثمار 
الجميع  من  الجهود  ت�سافر  �سرورة 
والم�ستثمرين  ال���س��ت��ث��م��ار  ل��خ��دم��ة 

لخدمة  والأجانب  والعرب  المحليين 
عمل  فر�س  وتوليد  التنمية  اأه���داف 

لاأردنيين.
الأولى  زيارته  القطامين خال  واأكد 
الخمي�س  ام�س  اأول  ال�ستثمار  لهيئة 
ل��زي��ادة  ومي�سرة  داع��م��ة  الحكومة  اأن 

ح��ج��م ال����س���ت���ث���م���ارات ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة، 
التخفيف  ف��ي  فاعل  دور  م��ن  لها  لما 
م���ن ن�����س��ب ال��ب��ط��ال��ة. و����س���دد ال��وزي��ر 
ا�ستراتيجية  نظرة  و�سع  اأهمية  على 
الهيئة  ودور  المملكة  في  لا�ستثمار 

مكمل للجهود الحكومية.

��ضتمر�رية »�لتعليم 
عن بعد«.. يرتب�ص 

مبحلت �لقرطا�ضية
عمان - خا�ص بـ »�لر�أي«

الطلبة  عودة  نتاأمل  »نحن 
اإل��ى ال��م��دار���س ف��ي الف�سل 
تدمر  قطاعنا  لأن  الثاني، 
ب��ع��د«،  ع��ن  التعليم  ب�سبب 
ه���ذا ل�����س��ان ح���ال اأ���س��ح��اب 
ال��م��ك��ت��ب��ات ف���ي ع��م��ان بعد 
ال��م��دار���س منذ  اأُغ��ل��ق��ت  اأن 
ال��م��ا���س��ي،  اآذار  م��ن��ت�����س��ف 
عودتها  على  يعولون  فهم 
الثاني لإنعا�س  في الف�سل 
ق����ط����اع����ه����م ال����������ذي ت��ك��ب��د 
اإلى  و�سلت  فادحة  خ�سائر 
ما يقارب 120 مليون دينار، 
وان��ت�����س��ال��ه��م م���ن ان���ح���دار 

اقت�سادهم.

51 وفاة و3116 �إ�ضابة كورونا

المنحنى الوبائي يواصل 
االنخفاض

    تر�جع ن�ضبة �لفحو�ضات �لإيجابية �إىل 
14.3% من �إجمايل 12.761 فح�ضًاً

    �إربد �لأعلى يف ت�ضجيل �لإ�ضابات تليها 
عّمان.. و�لعقبة �أقلها 

    دعوة �جلميع لللتز�م باأو�مر �لدفاع 
و�رتد�ء �لكمامات 

    �لأردن �ضريك موثوق يف �لعمل 
�جلماعي ملو�جهة �جلائحة 

وحتدياتها
    �ضرورة ��ضتمر�ر �لعمل لتوفري �لدعم 

�للزم و�لكايف و�مل�ضتد�م للجئني
    دعوة �ملجتمع �لدويل لتوفري 

�لإمكانيات �ملالية لـلـ »�أونرو�« 
و»مفو�ضية �للجئني«
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المنحنى الوبائي يوا�صل االنخفا�ض

تسجيل 51 وفاة و3116 إصابة جديدة بـ «كورونا»

لجنة فنية تدر�ض واقعه بعد اإغالق دام ت�صع �صنوات

مستشفى الزرقاء القديم.. الهدم أم إعادة التشغيل؟

عمان - الراأي

وا����س���ل ال��م��ن��ح��ن��ى ال���وب���ائ���ي ل��ت�����س��ج��ي��ل 
انخفا�سه،  المملكة  في  كورونا  اإ�سابات 
ن�����س��ب��ة  ف����ي  ت���راج���ع���ا وا����س���ح���ا  ���س��ه��د  اإذ 
ال��ف��ح��و���س��ات الإي��ج��اب��ي��ة م��ق��ارن��ة ب��ع��دد 

الفحو�سات التي يتم تنفيذها يوميا.
اأم�����س 51 وف����اة و3116  ���س��ج��ل��ت  وب��ي��ن��م��ا 
اإ���س��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا، ف��ان 
تتجاوز  لم  الإيجابية  الفحو�سات  ن�سبة 
فح�ساً   )21،761( اأ���س��ل  م��ن   %14،3 ال��� 

مخبرياً.
الم�سجلة في مختلف  الحالت  وتوزعت 
اإربد،  كالتالي: )1041( في  المحافظات 
عّمان،   )888( الرمثا،  ف��ي   )302( منها 
 )211( الزرقاء،   )249( المفرق،   )304(
الكرك،   )116( البلقاء،   )168( ج��ر���س، 
معان،   )27( عجلون،   )31( ماأدبا،   )47(

منها )12( في البترا، )8( في العقبة.
وب���م���وج���ب ال���م���وج���ز ال����ي����وم����ي، ارت���ف���ع 
اإج����م����ال����ي ع�����دد ح������الت الإ�����س����اب����ة ف��ي 
فيما  ح��ال��ة،   )234،353( اإل���ى  المملكة 
ي��ب��ل��غ ع����دد ال����ح����الت ال��ن�����س��ط��ة ح��ال��ّي��اً 
)54،198( حالة. كما �ُسّجلت )51( حالة 
اإلى  الوفيات  عدد  اإجمالي  ليرتفع  وفاة 

)2،960( حالة.

واأدخ���������ل ل���ل���ع���اج ف����ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
فيما  ح���ال���ة،   )173( اأم�������س،  ال��م��ع��ت��م��دة 
���س��ف��ائ��ه��ا،  ب��ع��د  ح�����الت   )203( غ������ادرت 
ويبلغ اإجمالي عدد الحالت التي تتلّقى 
العاج في الم�ست�سفيات حالّياً )1،749( 
اأ���س��ّرة  على  ح���الت   )409( منهم  ح��ال��ة، 

العناية الحثيثة.
وبين الموجز ان عدد حالت ال�سفاء ليوم 

والم�ست�سفيات  المنزلي  العزل  اأم�س في 
ح��الت  اإج��م��ال��ي  لي�سل  ح��ال��ة،   )3،826(

ال�سفاء )177،195( حالة.
مخبرّياً،  فح�ساً   )21،761( اإج���راء  وت��ّم 
ل��ي�����س��ب��ح اإج���م���ال���ي ع�����دد ال��ف��ح��و���س��ات 
ت�سل  وب���ذل���ك  ف��ح�����س��ا،   )2،648،917(
ام�س  ليوم  الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة 

اإلى قرابة )%14،3(.

الجميع  دع���وة  ال�����س��ّح��ة  وزارة  وج����ددت 
الّدفاع، واّتباع �سبل  باأوامر  اإلى اللتزام 
ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت����داء  خ�سو�ساً  ال��وق��اي��ة، 
 )20( من  لأكثر  التجّمعات  اإقامة  وعدم 
�سخ�ساً، ومتابعة الحملة التوعوية التي 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�����وزارة ل��ل��وق��اي��ة م��ن ع��دوى 
فيرو�س كورونا وت�سجيع الأفراد لحماية 

اأ�سرهم ومجتمعهم )#بحميهم(.

الزرقاء  -  د.ماجد الخ�صري

ُي���ّع���د م�����س��ت�����س��ف��ى ال����زرق����اء ال��ح��ك��وم��ي 
ال����ق����دي����م ال���م�������س���م���ى ب������ »م�����س��ت�����س��ف��ى 
ال������ح������اووز«، ال������ذي ان�������س���ئ ف����ي و���س��ط 
اغ���اق���ه  وت�����م   ،1952 ع�����ام  ال���م���دي���ن���ة 
معالم  م��ن  معلما  ���س��ن��وات،  ت�����س��ع  ق��ب��ل 

الزرقاء.
ان�ساء  بعد  اغلق  قد  الم�ست�سفى  وك��ان 
الجديد  الحكومي  ال��زرق��اء  م�ست�سفى 
ال�سرق، وما زال على حاله،  في مدينة 
بتفريغه  تقم  ل��م  ال�سحة  وزارة  ان  اإذ 
منها  لا�ستفادة  والثاث  المعدات  من 

في مكان اخر.
وي���ط���ال���ب اب����ن����اء ال�����زرق�����اء ب�������س���رورة 
في  خا�سة  الم�ست�سفى  ه��ذا  ا�ستغال 
ظ��ل ان��ت�����س��ار ف��ي��رو���س ك��ورون��ا وو���س��ول 
ن�������س���ب���ة ال�����س����غ����ال ف�����ي م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
ط��اق��ت��ه��ا  م����ن   %99 ال�����ى  ال���م���ح���اف���ظ���ة 

ال�ستيعابية.
الزرقاء  محافظة  مجل�س  ع�سو  تقول 
الزرقاء  م�ست�سفى  ان  �سحرور  فاطمة 
القديم من الممكن ان ي�ساهم بتخفيف 
القائمة في  الم�ست�سفيات  ال�سغط على 
الزرقاء  م�ست�سفى  خا�سة  المحافظة، 
ال��ح��ك��وم��ي ال���ج���دي���د، م����وؤك����دة اه��م��ي��ة 
كم�ست�سفى  الم�ست�سفى  ه��ذا  ا�ستخدام 

كورونا. مر�سى  لمعالجة  مخ�س�س 

�سنوات  منذ  »ن��ط��ال��ب  ���س��ح��رور  وق��ال��ت 
ه����ذا  ا�����س����ت����غ����ال  ي����ت����م  ان  ب�����������س�����رورة 
ال��م�����س��ت�����س��ف��ى ك��م�����س��ت�����س��ف��ى ل��ل��ن�����س��ائ��ي��ة 

والتوليد«.
�����س����دق����ي م���������راد، اح������د ال����م����ج����اوري����ن 

الم�ست�سفى  »ان  ي��ق��ول:  للم�ست�سفى، 
ي��ع��ت��ب��ر  ان  وي����م����ك����ن  ج�����ي�����دة  ب����ح����ال����ة 
ك���ورون���ا«،  ل��م��ر���س��ى  م��وؤق��ت��اً  م�ست�سفى 
م�����س��ي��را ال���ى ان اله���ال���ي ال��م��ج��اوري��ن 
مذكرة  من  باكثر  تقدموا  للم�ست�سفى 

تاأهيل  ال�سحة لعادة  لوزارة  ومطالبة 
وت�سغيله. الم�ست�سفى 

المحيطة  المنطقة  ان  �سدقي  وب��ي��ن 
قبل  عليه  تعتا�س  ك��ان��ت  بالم�ست�سفى 
ين�سط فتحه  ان  الممكن  اإغاقه، ومن 
م���ج���دداً ال��م��ن��ط��ق��ة ال��م��ح��ي��ط��ة ب���ه من 
با�ستيعاب  وي�ساهم  التجارية،  الناحية 
م��ر���س��ى ك���ورون���ا، م�����س��ي��را ال���ى ال��ع��دي��د 
م���ن ال���م���ح���اولت لع����ادة ت�����س��غ��ي��ل��ه من 

ال�سحة، لكنها لم تفلح. قبل وزارة 
الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  بين  جهته  من 
فنية  ل��ج��ن��ة  ه��ن��اك  ان  ع��ب��ي��دات  ن��ذي��ر 
ت���در����س واق�����ع ال��م�����س��ت�����س��ف��ى و���س��ت��ق��وم 
اتخاذ  اج��ل  من  عليه  بالك�سف  اللجنة 

المنا�سب. القرار 
مبنى  ان  ال�سحة  وزارة  م�سادر  وبينت 
القديم  الحكومي  ال��زرق��اء  م�ست�سفى 
قرار  �سدر  قد  �سنوات  منذ  والمهجور 
ومبنى  الإدارة  مبنى  با�ستثناء  بهدمه 
بحالة  لكونهما  ال��ك��ل��ى،  غ�سيل  وح���دة 

جديدة. اإن�سائية 
وق���ال���ت ال��م�����س��ادر ان����ه ���س��ي��ت��م ت��ح��وي��ل 
وم�����س��ت��ودع��ات،  مختبر  اإل���ى  المبنيين 
م��ب��ي��ن��ة ان����ه ت���م الن���ت���ه���اء م���ن ت��ف��ري��غ 
ال��م�����س��ت�����س��ف��ى ال���ح���ك���وم���ي م����ن ج��م��ي��ع 
منذ  المتراكمة  المتهالكة  محتوياته 
ب�سكل  المبنى  تنظيف  ت��م  اإذ  ���س��ن��وات، 

تام ولئق.

كتب  - نا�صر ال�صريدة

ت��ح��م��ي ���س��ف��ائ��ح ح��دي��دي��ة م�����س��ق��ول��ة ب��ال��ل��ون 
ال�ستاء  مطر  من  ملكا  بلدة  رك��اب  القرميدي 
جوانب  على  المنتظرين  ال�سيف  �سم�س  وحر 
بمظات  غ��ي��ور  م��واط��ن  ت��ب��رع  بعد  طرقاتها، 
بين  عملها  �سر  اخ��ف��ى  ال��خ��ا���س��ة،  نفقته  على 
فاقدم  اح��د،  �سلوعه كي ل تحت�سب مّنه على 
حيوية  اماكن  في  مظات  ثاث  تركيب  على 
ت�سمها م�سقط راأ�سه »ملكا«، تقربا لرب العباد 
حنين  ترابها  م��ازج  التي  واهلها  لبلدته  وحبا 

فوؤاده في حكاية ع�سق لوطن جميل.
ا�سماعيل  احمد  الربعيني  ال��م��واط��ن  وي��ق��ول 
احا�سي�س  ت�سوبها  هادئة  �سوت  بنبرة  ملكاوي 
اول،  اهلل  عند  احت�سبه  ب��ه  تبرعت  م��ا  نبيلة، 
حليبها  من  �سربنا  التي  ملكا  لبلدتي  وخدمة 
ح���ب الر������س وال���وط���ن وال��ت�����س��ح��ي��ة ل���س��ع��اد 
الوفياء  �سكانها  المعاناة عن  وابعاد  الخرين 
�سمن الممكن، موؤكدا انه يع�سق الفعل والعمل 

ويبتعد عن كام الليل الذي يمحوه النهار.
وي�����س��ي��ف »ال���م���ل���ك���اوي«، ج����اء ت��ب��رع��ه ب��ع��م��ل 
بعينيه  �ساهدها  المظات على خلفية مناظر 
خ����ال ت�����س��اق��ط الم���ط���ار ع��ل��ى رك�����اب ب��ل��دت��ه 
المنتظرين لبا�سات بلدتهم للحاق باعمالهم، 
حيث ابتلت ثيابهم و�سالت من اطرافها المياه، 
موؤكدا انه كان منظرا محزنا قد اثقل المطر 
ثيابهم، ول مفر امامهم ال متابعة و�سولهم 
الى اعمالهم في اربد و�سما الرو�سان والغوار 

ال�سمالية.
تقع بلدة ملكا في �سمال غربي محافظة اإربد، 
طبريا  وبحيرة  ال��ج��ولن  ه�سبة  على  وت��ط��ل 
مركز  وت��ع��ت��ب��ر  ال��ح��ب��ي��ب��ة،  فل�سطين  و���س��ه��ول 
ب��ل��دي��ة خ��ال��د ب��ن ال��ول��ي��د واأك���ب���ر ب��ل��دات ل��واء 
واجمل  �سوريا،  لل�سقيقة  المجاور  كنانة  بني 
مناطق الردن لكثرة عيونها وينابيعها وتتربع 
ب��رك��ة ال��ع��رائ�����س ع��ل��ى ت��راب��ه��ا ال��م��ج��ب��ول ب��دم 

وعرق اهلها.
وي��ب��وح « ال��م��ل��ك��اوي« ب�سر دف��ي��ن ي��اح��ق��ه في 
حياته ويحفز منظومة الخير والعمل ال�سالح 
حيث  النا�س،  ينفع  ما  تقديم  وه��و  ال  داخله، 

ل��م ت��ك��ن م���ب���ادرة ع��م��ل م��ظ��ات ل��ل��رك��اب على 
نفقته الخا�سة هي الولى ولن تكون الخيرة، 
عمال  تكريم  على  الما�سي  ال��ع��ام  اق��دم  حيث 
وجهودهم  لعملهم  تعظيما  بلدته  في  الوطن 
ف���ي خ���دم���ة ال��م��واط��ن��ي��ن، وي��ف��ك��ر ف���ي مقبل 
بعمل مج�سم يحكي م�سيرة قرية ملكا  الي��ام 
عيون  تقراأه  التي  ومجدها  تاريخها  با�ستلهام 

الزوار من اول نظرة.
ا�ستراتيجيا  نب�سا  ملكا  ب��ل��دة  م��وق��ع  وي��م��ث��ل 
ل��ب��ل��دات م��ج��اورة هي  ب��اع��ت��ب��اره ملتقى ط���رق 
ح���ات���م واإب������در وام ق��ي�����س وال��م��خ��ي��ب��ة ال��ف��وق��ا 
ودوقرة، ما ي�سطر معظم ركاب تلك البلدات 
الرئي�سي  ملكا  �سارع  مثلث  على  الوقوف  من 
لخذ  ���س��ي��ارات،  لموقف  البلدة  افتقار  ب�سبب 
و���س��ائ��ط ن��ق��ل ع��م��وم��ي��ة ب��ات��ج��اه م��دي��ن��ة ارب���د 
وام  ال��رو���س��ان  �سما  مثلث   / ال��دوائ��ر  ومجمع 

قي�س.
ورغم ان »الملكاوي « يعمل موظفا ودخله مثل 
في  تفانيه  ان  ال  ح��ك��وم��ي،  م��وظ��ف  اي  دخ��ل 
يبحث  با�ستمرار  يجعله  ووط��ن��ه  بلدته  ع�سق 
امكانياته  ح�سب  ب��ل��دت��ه  اب��ن��اء  ي��خ��دم  م��ا  ع��ن 
م�ساألة  تحكمه  ل  الخير  عمل  لن  ال��م��ادي��ة، 
الغنى المادي بقدر ما تقرره نف�سية ال�سخ�س 

المعطاء الموؤمن بنه�سة وتطوير بلده.
اكثر  �سكانها  ع��دد  البالغ  ملكا  بلدة  زال��ت  ول 
م���ن )25( ال���ف ن�����س��م��ة وت��ت��ب��ع ل��ب��ل��دي��ة خ��ال��د 
معركة  بقائد  تيمنا  �سميت  ال��ت��ي  ال��ول��ي��د  ب��ن 
اليرموك، دون مواقف للبا�سات وبا مظات 
الجميلة  �سوارعها  ار�سفة  على  تتوزع  للركاب 
وم��دار���س��ه��ا الن��ي��ق��ة، م���ا ع��ك�����س��ت ����س���ورة من 
طوابير الركاب تحت المطر �ستاء و�سدة ا�سعة 

ال�سم�س الحارقة �سيفا ول بواكي لهم.
الملكاوي  اح��م��د  اف��ع��ال  م��ن  ملكا  اه��ل  وج��د 
الق��ت��داء  اح��ل��ى  م��ا  ون��م��وذج��ا  ت��اج��ا  الخيرية 
تتطلع  اي���ام  ح��ال��ي��ا  تعي�س  ال��ب��ل��دات  لن  ب���ه، 
ف��ي��ه��ا ال�����ى اب���ن���ائ���ه���ا ال��م��خ��ل�����س��ي��ن ل��ت�����س��ي��ي��د 
للبلديات  رديفا  لتكون  الخدمية  الم�ساريع 
احتياجات  توفير  في  الحكومية  والموؤ�س�سات 
الهالي  وت�سعد  المكان  وتطور  البنيان  تعلي 

الزمان. وتبهج 

صفائح مظالت الشوارع تقي الركاب 
المطر والحر في ملكا

)اأر�صيفية(

عمان - الراأي

فر�س  خطة  الم�سلحة  القوات  نفذت 
ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل م���ن خ����ال اإق��ام��ة 
ن���ق���اط غ���ل���ق ع���ل���ى ج��م��ي��ع ال���م���داخ���ل 
وال����م����خ����ارج ل���م���ح���اف���ظ���ات ال��م��م��ل��ك��ة 
ب��ال��م�����س��ارك��ة م���ع م��خ��ت��ل��ف الأج���ه���زة 
ال��ج��ه��ود التي  الأم��ن��ي��ة، وذل���ك �سمن 
 – الأردن��ي��ة  الم�سلحة  القوات  تبذلها 
جائحة  مواجهة  في  العربي  الجي�س 

كورونا.
ي�سار اإلى اأن قرار الحظر ال�سامل بداأ 
من ال�ساعة العا�سرة م�ساء ام�س الول، 
ولمدة 24 �ساعة، وا�ستثنى الأ�سخا�س 
الم�سرح لهم من قبل المركز الوطني 
لاأمن واإدارة الزمات الذين تقت�سي 
العامة  المرافق  اإدام��ة  طبيعة عملهم 

للدولة.

القوات امل�صلحة تنفذ خطة فر�ض احلظر ال�صامل

تراجع ن�صبة الفحو�صات 
االإيجابية اإىل 14.3% من 

اإجمايل 12.761 فح�صاً

اإربد االأعلى يف ت�صجيل 
االإ�صابات تليها عمان.. 
والعقبة اأقل املحافظات
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3حمليات
وزير الخارجية ي�سارك بجل�سة للجمعية العامة للأمم المتحدة

األردن يدعو آللية توزيع عادلة للقاح كورونا

ا�ستقبال الطلبات قبل نهاية ال�سهر الحالي

«الضمان» يطلق برنامج «استدامة» لدعم العمالة
المحلية بـ 200 مليون دينار

عمان - الراأي

���س��ارك ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة و���س��وؤون 
في  م�سجلة،  كلمة  في  ام�س،  ال�سفدي  اأيمن  المغتربين 
الجل�سة الخا�سة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث 
طرق ال�ستجابة العالمية لجائحة كورونا والتعافي منها.
وقال ال�سفدي »َنجتمُع اليوم في جل�سة ا�ستثنائية هدفها 
الت�سدي لجائحة كورونا التي ت�ستمر دولنا في مواجهة 
تحيات  اإليكم  واأنقل  ودولنا،  �سعوبنا  على  ال�سعبة  اآثارها 
جللة الملك عبداهلل الثاني، وتثمينه لجهدنا الم�سترك 
موثوًقا  �سريًكا  �ستبقى  المملكة  اأن  جللته  وتاأكيد  هذا، 
التحديات  وك��ل  الجائحة  لمواجهة  الجماعي  عملنا  في 

التي ولدتها«.
مواجهتها  تتطلب  ال��ت��ح��دي��ات  ه���ذه  اأن  ال�����س��ف��دي  واأك����د 
ال�ستثمار في نقاط القوة لكل دولة منا، لت�سكيل �سبكات 
مثل  الأ�سا�سية،  الحتياجات  توفر  واإقليمية،  دولية  اأمان 

الغذاء وال�سحة والتعليم.
�سيما  ول  اإمكانياتها،  كل  ت�سخير  المملكة  ا�ستعداد  واأك��د 
مركزاً  لتكون  الدوائية،  وال�سناعات  الغذاء  مجالّي  في 

اإقليمًيا للإمداد والتخزين.
واأ�سار اإلى قول جللة الملك عبداهلل الثاني موؤخراً »لن 
يكفي اأن نعود اإلى ما كان الو�سع عليه قبل الجائحة؛ اإذ 
اأف�سل  عالمي  نظام  لبناء  الفر�سة،  اغتنام  علينا  ينبغي 

واأكثر فاعلية«.
واأ�ساف ال�سفدي اأنه مع النجاح الذي تحقق في التو�سل 
للقاح م�ساد لفيرو�س كورونا، يجب اأن يتم اعتماد الآليات 
وعلى  ب��ع��دال��ة  والأدوي����ة  المطاعيم  ت��وزي��ع  ت�سمن  ال��ت��ي 
اأو�سع نطاق، موؤكداً اأن هذه �سرورة عادلة واأخلقية، وفيه 
الق�ساء  فر�س  يعزز  اأنه  ذلك  للجميع،  ومنفعة  م�سلحة 
اإع��ادة  طريق  على  ي�سعنا  ما  اأ���س��رع  ب�سكل  الجائحة  على 

اإنعا�س القت�ساد العالمي.

وقال: »ي�ست�سيف الأردن ما يزيد على 3.6 مليون لجئ، 
بينهم حوالي مليون وثلثمائة األف �سقيق �سوري، وهذه 
اإمكانات،  ت�ستطيع من  بكل ما  المملكة  توؤديها  م�سوؤولية 
مواجهة  وف��ي  للجئين،  الكريم  العي�س  توفير  ل�سمان 
كورونا، يوفر الأردن للجئين الرعاية ذاتها التي نوفرها 
الدول  ان تحمله  اللجوء ل يجوز  لمواطنينا. لكن عبء 

الم�ست�سيفة وحدها. هو م�سوؤولية جماعية«.
وثمن ال�سفدي الدعم الذي يقدمه ال�سركاء في المجتمع 
الدولي لم�ساعدة الأردن على تلبية احتياجات اللجئين، 
واأكد �سرورة ا�ستمرار العمل �سوياً لتوفير الدعم اللزم 
الم�ست�سيفة  والكافي والم�ستدام للجئين وللمجتمعات 

للحفاظ على القدرات لتلبية احتياجاتهم الحيوية.

الأم��م  وك��ال��ة  ل��ن��داء  ال��دول��ي لل�ستجابة  المجتمع  ودع��ا 
الفل�سطينيين  ال��لج��ئ��ي��ن  وت�����س��غ��ي��ل  لإغ���اث���ة  ال��م��ت��ح��دة 
اللجئين،  ل�����س��وؤون  ال�سامية  والمفو�سية  )الأون������روا( 
المنظمتان  تحتاجها  التي  المالية  الإمكانيات  وتوفير 
ظل  في  خ�سو�سا  الحيوية،  خدماتهما  تقديم  لموا�سلة 

جائحة كورونا.
م�ستركة.  »تحدياتنا  بالقول:  كلمته  ال�سفدي  واختتم 
وتتعاظم قدرتنا على مواجهتها بزيادة تعاوننا وتفعيله، 
خطوات وبرامج عملية ملمو�سة. العمل متعدد الأطراف، 
ال��م��ن��ط��ل��ق م���ن ه����ذا الق���ت���ن���اع ه���و ال�����س��ب��ي��ل ل��ل��ت�����س��دي 
القا�سية  اآثارها  من  �سعوبنا  وحماية  وتبعاتها،  للجائحة 

والموجعة«.

عمان - �سميره الد�سوقي

في  الج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ة  اأو���س��ح��ت 
اإط��لق  عن  الإع��لم��ي  مركزها  عن  �سادر  �سحفي  بيان 
اأعلن عنه رئي�س الوزراء، والذي  برنامج ا�ستدامة الذي 
يهدف اإلى دعم العاملين في المن�ساآت غير الم�سرح لها 
بجائحة  ت�سرراً  الأكثر  الأن�سطة  في  والعاملين  بالعمل 

كورونا.
 )200( بكلفة  ا���س��ت��دام��ة  ب��رن��ام��ج  اأن  ال��م��وؤ���س�����س��ة  وب��ي��ن��ت 
العامة  والموؤ�س�سة  الحكومة  م��ن  تمويله  يتم  مليون 
دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   )134( ب��م��ب��ل��غ  الج���ت���م���اع���ي،  ل��ل�����س��م��ان 
م�����س��اه��م��ة م���ن ال��ح��ك��وم��ة وم��ب��ل��غ )66( م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
م�ساهمة من الموؤ�س�سة، ويتم تمويله من فائ�س ح�ساب 

اإ�سابات العمل. تاأمين 

واأو����س���ح���ت ال��م��وؤ���س�����س��ة ب���اأن���ه ���س��ي��خ�����س�����س ل��ل��ع��ام��ل في 
اأج��ره  م��ن   )%50( بالعمل  لها  الم�سرح  غير  المن�ساآت 
�سهرياً  دي��ن��ارا   )220( اأدن����ى  ب��ح��د  ل��لق��ت��ط��اع  ال��خ��ا���س��ع 
وبحد اأعلى )500( دينار يتحملها البرنامج ب�سكل كامل 
ولمدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر تبداأ من كانون اأول 2020، كما 
على  المترتبة  ال�ستراكات  قيمة  دفع  البرنامج  يتحمل 
�سمول العامل بكافة التاأمينات المطبقة ح�سب ال�سقوف 
التي �ستحددها الموؤ�س�سة لحقاً، مبينًة اأنه من المتوقع 

ا�ستفادة )10( اآلف عامل من هذا البرنامج.
ت�سرراً  الأكثر  والمن�ساآت  القطاعات  في  العاملون  اأم��ا 
بالجائحة، �سيخ�س�س لهم )75%( من اأجورهم الخا�سعة 
للقتطاع لمدة اأق�ساها �ستة اأ�سهر تبداأ اعتباراً من �سهر 
منها   )%50( العمل  �ساحب  يتحمل   ،2020 الأول  كانون 
و)50%( يتحملها البرنامج ب�سرط اأن ل يقل اإجمالي ما 

ي�سرف للعامل عن )220( دينارا �سهرياً، واذا قّل المبلغ 
الفروقات  دف��ع  البرنامج  يتحمل  ذل��ك  عن  المخ�س�س 
اأجر  في  البرنامج  م�ساهمة  تتجاوز  ل  اأن  ي�سترط  كما 
العامل عن )500( دينار �سهرياً واذا قّل ما يدفع للعامل 
عن )75%( من اأجره الخا�سع للقتطاع يتحمل �ساحب 
ا�ستفادة  المتوقع  من  اأنه  مبينًة  الفروقات.  دفع  العمل 

)170( األف عامل من هذا البرنامج.
منه  �سي�ستفيد  البرنامج  ه��ذا  اأن  الموؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 
وغير  ت�سرراً  الأكثر  والمن�ساآت  القطاعات  العاملون في 
م�سموًل  العامل  يكون  اأن  �سريطة  بالعمل  لها  الم�سرح 
بال�سمان الجتماعي من خلل المن�ساأة في �سهر اأيلول 

من العام الحالي 2020 واأن يكون �سموله م�ستمراً.
و�سيتم فتح باب تقديم الطلبات للمن�ساآت والعاملين بها 
لل�ستفادة من هذا البرنامج قبل نهاية ال�سهر الحالي.

مؤسسة اإلسكان: قرعة مشروع عمان «1».. األحد

األردن يرحب ببيان الكويت حول محادثات 
إنهاء األزمة الخليجية

االعتداء على قسم الباطني بمستشفى النديم

إنقاذ مسنّة علقت في شرفة منزلها

400 ألف دينار مخصصات القطاع الزراعي 
في المفرق

عمان - الراأي

الإ���س��ك��ان وال��ت��ط��وي��ر الح�سري  دع���ت م��وؤ���س�����س��ة 
من  لل�ستفادة  تاأهيلهم  ت��م  ال��ذي��ن  المواطنين 
م�سروع عمان 1 �سمن الم�سروع الوطني للإ�سكان 

الفي�سبوك وذلك لإجراء  لمتابعة �سفحتها على 
القرعة لتوزيع القطع ال�سكنية عليهم.

واأ�سافت الموؤ�س�سة في بيان �سحفي ام�س الول، 
اأن اجراء القرعة �سيتم ال�ساعة 11 ظهر يوم غد 

الأحد.

عّمان - الراأي

و���س��وؤون  الخارجية  ووزي���ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  اأك��د 
المملكة  ترحيب  ام�س  ال�سفدي  اأي��م��ن  المغتربين 
ب��ال��ب��ي��ان ال�������س���ادر م���ن وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي 
حول  ال�سباح  المحمد  نا�سر  اأحمد  الدكتور  ال�سيخ 
ال��م��ح��ادث��ات ال��م��ث��م��رة ال��م�����س��ت��ه��دف��ة اإن���ه���اء الزم����ة 
الخليجية والتو�سل اإلى اتفاق نهائي يحقق الت�سامن 
الدائم ويعزز ال�ستقرار في منطقة الخليج العربي، 
وي�سهم  والزده���ار  بالنمو  �سعوبها  طموحات  ويخدم 
في تعزيز الأمن العربي ال�سامل لمواجهة التحديات 

الم�ستركة.
وثمن ال�سفدي الجهود الكبيرة التي قادها �سمو اأمير 
الكويت الراحل ال�سيخ �سباح الأحمد الجابر ال�سباح، 
والجهود التي يقودها حاليا �سمو اأمير الكويت ال�سيخ 

نواف الأحمد الجابر ال�سباح لإنهاء الزمة وتحقيق 
من  رئي�سة  ركيزة  ي�سكل  ال��ذي  الخليجي  الت�سامن 
اآليات عمله  العربي وتفعيل  الت�سامن  ركائز تحقيق 

الم�ستركة.
تعزيز  على  الأ�سقاء  جميع  بحر�س  ال�سفدي  واأ�ساد 
والعربي من خلل  الخليجي  وال�ستقرار  الت�سامن 
وي�سمن  الت�سامن  يعزز  نهائي  اتفاق  اإل��ى  الو�سول 
و�سعوبها  ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج  ل���دول  الأف�����س��ل  تحقيق 

ال�سقيقة.
الوليات  بها  التي قامت  الجهود  ال�سفدي  كما ثمن 

المتحدة الأميركية لإنهاء الأزمة.
واأك����د ال�����س��ف��دي اأن اإن���ه���اء ال��خ��لف وال��ت��و���س��ل اإل��ى 
م�ستركة  وعربية  خليجية  م�سلحة  هي  الم�سالحة 
ذاك اأن اأمن الخليج العربي وا�ستقراره ركيزة اأ�سا�سية 

للأمن وال�ستقرار العربي.

ماأدبا - بترا

ت���ع���ر����س ق�����س��م ال���ب���اط���ن���ي ف����ي م�����س��ت�����س��ف��ى ال��ن��دي��م 
الحكومي ام�س الجمعة، اإلى تحطيم بع�س الجهزة 
والمعدات الطبية فيه، والعتداء على الكادر الطبي 
مدير  بح�سب  متوفية،  ذوي  قبل  م��ن  والتمري�سي 

الم�ست�سفى الدكتور اإبراهيم المعايعة.
وق���ال ال��م��ع��اي��ع��ة ان���ه وب��ع��د اإب����لغ ذوي م��ري�����س��ة في 
ق�سم الباطني بوفاتها، قاموا بتحطيم معدات طبية 
واعتدوا على الكادر الطبي والتمري�سي، وتم التقدم 
المقت�سى  لإج��راء  المخت�سة  الجهات  لدى  ب�سكوى 

القانوني والإداري بحق المعتدين.

عمان - الراأي

�سيدة م�سنة  انقاذ  دوري��ة نجدة من  تمكن طاقم 
العا�سمة  ف��ي  ال��ك��ائ��ن  منزلها  �سرفة  ف��ي  علقت 

عمان.
وق���ال ال��ن��اط��ق الع��لم��ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة الم��ن 
ا�ستنجدت  العا�سمة  ف��ي  م�سنة  �سيدة  ان  ال��ع��ام، 
باإحدى دوريات النجدة بعد اأن علقت على �سرفة 
ت�ستطيع  ل  وه��ي  طويلة  لفترة  وبقيت  منزلها، 
فتح باب ال�سرفة، وكانت تعاني من البرد ال�سديد.

المنزل  ج��دار  ت�سلق  ال��دوري��ة  ان طاقم  وا���س��اف 
وتمكن من الو�سول للم�سنة وفتح الباب وادخالها 

للمنزل.

المفرق - ح�سين ال�سرعة

في  ال��زراع��ي  للقطاع  المالية  المخ�س�سات  قيمة  بلغت 
للعام  المحافظة  المفرق �سمن موازنة مجل�س  محافظة 
القادم 400 الف دينار، وفقا للناطق العلمي في المجل�س 

�سبري الزيادنة.
للعام  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  مخ�س�سات  ان  ال��زي��ادن��ة  وق���ال 
القادم تعد متدنية ول تلبي احتياجات هذا القطاع الذي 
يعد العمود الفقري لمحافظة المفرق لفتا الى ان قرار 
تخفي�س موازنة محافظة المفرق انعك�س �سلبا على كافة 

مخ�س�سات القطاعات الحيوية في المحافظة.
الم�ستمرة  الزراعية  الم�ساريع  بع�س  هنالك  ان  وا�ساف 
حيث تم تخ�سي�س 100 الف دينار لم�سروع مختبر ال�سحة 
النباتية و150 الف دينار لم�سروع مبنى العيادات البيطرية 

ا�سافة  ال�سرقية  ال�سمالية  البادية  زراعة  لمديرية  التابع 
تح�سين  م�����س��روع  ل���س��ت��ك��م��ال  دي��ن��ار  ال���ف   20 لتخ�سي�س 
على  المحافظة  لم�سروع  دي��ن��ار  ال��ف  و20  الب��ل  انتاجية 

الف�سيلة الخيلية.
�سمن  جديدة  زراعية  م�ساريع  هنالك  ان  زيادنة  واو�سح 
موازنة العام القادم حيث تم تخ�سي�س 30 الف دينار لبناء 
مركز في محطة الخالدية للبحوث الزراعية و بناء �سور 
ا�سافة  دينار  ال��ف   30 بكلفة  الخنا�سري  بحوث  لمحطة 
ال���ى م�����س��روع ب��رن��ام��ج ال��ث��روة ال��ح��ي��وان��ي��ة بقيمة 50 ال��ف 
القطاع  تدني مخ�س�سات  وف��ي �سوء  ان��ه  ال��ى  دينار لفتا 
الزراعي للعام القادم المر الذي نجم عنه عدم تخ�سي�س 
مبالغ مالية لم�ساريع برنامجي تطوير الثروة الحرجية 
الفقيرة  لل�سر  للدخل  مدرة  وم�ساريع  النباتية  والثروة 

وا�ست�سلح الرا�سي.

مطالب بتسريع إنجاز طريق وادي العش
الزرقاء  -  د.ماجد الخ�سري

ط��ال��ب ���س��ن��اع��ي��و وادي ال��ع�����س ب��ل��دي��ة ال���زرق���اء ب�����س��رورة 
في  الرئي�س  الطريق  تاأهيل  اع��ادة  م�سروع  في  ال���س��راع 
الواعدة. ال�سناعية  المناطق  تعتبر من  والتي  المنطقة، 
تاأهيل  اع��ادة  م�سروع  انجاز  في  تاأخيرا  هناك  ان  وقالوا 
بانجازه  الر�سمية  الجهات  وعدت  الذي  الرئي�س  ال�سارع 
النجاز  عملية  في  التاأخير  ان  مو�سحين  عامين،  قبل 
ث��ر ���س��ل��ب��ا ع��ل��ى ال��ح��رك��ة ال�����س��ن��اع��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة ف��ي  ي��وؤ
ول  متهالك  الرئي�س  ال�����س��ارع  وان  �سيما  ل  المنطقة، 

للم�سير. ي�سلح 
م���ن ج���ان���ب���ه، اك����د رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال����زرق����اء ال��م��ه��ن��د���س 
ال��رئ��ي�����س  ال�����س��ارع  ت��ع��ط��ي  ال��ب��ل��دي��ة  ال��م��وم��ن��ي ان  ع��م��اد 
ان  الى  م�سيرا  اهتمامها  جل  الع�س  وادي  منطقة  في 

المتوقع  ومن   ،%75 بلغت  الم�سروع  في  الإنجاز  ن�سبة 
يوما.  60 خلل  منه  النتهاء 

ب��م��راح��ل م��ت��ع��ددة  ال��م�����س��روع م���ر  ال��م��وم��ن��ي ان  وق����ال 
ث���رت ع��ل��ى ن�����س��ب��ة الن��ج��از ف��ي��ه، ل��ع��ل اه��م��ه��ا الع��ت��داء  اأ
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال���ع���ام، ون��ق��ل خ��ط��وط ال��م��ي��اه وك��واب��ل 
ل���ى وج��ود  ���س��اف��ة اإ ال��ك��ه��رب��اء ل��ت��ت��ن��ا���س��ب م��ع ال��ط��ري��ق، اإ

المياه. لت�سريف  الحرجة  النقاط  بع�س 
بقي  تقريباً،  متر   1300 يبلغ  الم�سروع  طول  اأن  وبين 
ب��ات��ج��اه  360 م��ت��راً ي��ت��م ت��ج��ه��ي��زه��ا ح��ال��ي��اً  م��ن��ه��ا ب��ح��دود 

الع�س. وادي  مدخل  على  الرئي�سي  الدوار  منطقة 
الم�سروع  بتنفيذ  المعنية  البلدية  دوائ��ر  اأن  ���س��اف  واأ
المنفذ،  المقاول  مع  بالتعاون  جهدها  ق�سارى  تبذل 
ي���ج���اد  ن����ه ت���م اإ ل��لن��ت��ه��اء م���ن ال���م�������س���روع، لف���ت���ا ال����ى اأ
ح��ل��ول ج��ذري��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ج��ه��ات ال��م��ع��ن��ي��ة ل��ك��اف��ة 

ال��ع�����س  وادي  م��ن��ط��ق��ة  م�����س��روع  راف���ق���ت  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق 
ال�سناعات  يخدم  ب�سكل  العام  الطريق  ا�ستكمال  ليتم 
وال����س���ت���ث���م���ارات ال����م����وج����ودة ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة ول���ي���ق���دم 

الزرقاء. في  ال�ستثمارية  للبيئة  ا�سافية  ت�سهيلت 
ال�����س��ن��اع��ي��ة  ال��ع�����س  وادي  م��ن��ط��ق��ة  اأن  ال��م��وم��ن��ي  واك����د 
ت��ع��ت��ب��ر م���ن ال��م��ن��اط��ق ال��م��ه��م��ة ف���ي ال����زرق����اء، وت�����س��م 
موقعها  ل��ى  اإ اإ�سافة  الكبرى،  الم�سانع  من  مجموعة 
ال��م��ت��م��ي��ز ب���ي���ن ع���م���ان وال�����زرق�����اء وق���رب���ه���ا م���ن م��رك��ز 
ال��ع��م��ال��ة، ل��ذل��ك ف���ان ال��ب��ل��دي��ة اع��ط��ت ه���ذه ال��م��ن��ط��ق��ة 

اللزم. الهتمام 
من  تقترب  بقيمة  دولية  بمنحة  ينفذ  الم�سروع  ان  يذكر 
الع�س  وادي  منطقة  وت��ق��ع  اردن���ي،  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  ن�سف 
الزرقاء  لبلدية  اداريا  الزرقاء، وتتبع  على مدخل مدينة 

الكبرى. عمان  لمانة  يتبع  منها  �سغير  جزء  با�ستثناء 

وزير الخارجية

عمان - خا�ص بـ »الراأي«

»نحن نتاأمل عودة الطلبة الى المدار�ص في 
الف�سل الثاني، لأن قطاعنا تدمر ب�سبب 
التعليم عن بعد«، هذا ل�سان حال اأ�سحاب 
المكتبات في عمان بعد اأن اأُغلقت المدار�ص 
منذ منت�سف اآذار الما�سي، فهم يعولون على 
عودتها في الف�سل الثاني لإنعا�ص قطاعهم 
الذي تكبد خ�سائر فادحة و�سلت الى ما 
يقارب 120 مليون دينار، وانت�سالهم من 
انحدار اقت�سادهم.

ومع بدء اقتراب المو�سم الدرا�سي الجديد 
الذي تن�سط فيه الحركة على �سوق 
القرطا�سية، ويدر الربح على اأ�سحابها، ما 
زالت وطاأة »التعليم عن بعد« تفر�ص �سطوتها 
على اأ�سحاب المكتبات، رغم التخفي�سات 
التي �سهدها ال�سوق في الفترة الأخيرة، وهو 
ما جعل المر�سد العمالي الردني ير�سد 
اأو�ساعهم ويو�سل اأ�سواتهم ل�سناع القرار.

المكتبات  اأ���س��ح��اب  اأح����د  ي����زن،  )ال��ث��لث��ي��ن��ي(  ي��ق��ول 
»م�ستقبل  اإن  ال��ن��زه��ة،  ج��ب��ل  منطقة  ف��ي  الب�سيطة 
فنحن  بعد،  عن  التعليم  با�ستمرارية  مرهون  قطاعنا 
لم نعد نتحمل اأعباء قرار اإغلق المدار�س الذي لي�س 
الوبائي  الو�سع  الى تح�سن  ي��وؤِد  اأي قيمة كونه لم  له 

في الأردن«، ح�سب تعبيره.
قبل  ب��الأ���س��ل  مت�سرراً  ك��ان  القطاع  اأن  ي��زن  واأ���س��اف 
اإ���س��راب  ب�سبب  الم�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ي��رو���س  ج��ائ��ح��ة 
ال��ع��ام  ���س��ه��ر ف��ي  ا���س��ت��م��ر لأك��ث��ر م��ن  ال����ذي  المعلمين 
مت�سرر..  وان��ا  مو�سمين  »منذ  انه  مو�سحاً  الما�سي، 
اأبيع  بفكر  ال��م��دار���س  فتحت  م��ا  اذا  ال��ج��اي  والمو�سم 
المحل اأو اأحوله لمحل اإك�س�سوارات لأنه لم يعد معي 

م�ساري اأطعم عيلتي«.
ورغم ت�سريحات وزارة التربية والتعليم قبل اأيام عن 
اأن  اإل  المقبل،  الف�سل  في  المدار�س  ع��ودة  احتمالية 
مخاوف اأ�سحاب المكتبات اأ�سبحت ت�سكل هاج�ساً اأمام 
ا�ستمرارية »التعليم عن بعد«، فالتخبط في القرارات 
ج��ع��ل ال��ق��ط��اع ف��ي »ح��ي��رة« للتجهيز ل��ل��ع��ام ال��درا���س��ي 
ال��ق��رارات  »اإح��ن��ا محتارين من  ي��زن:  اإذ يقول  ال��ق��ادم، 
م�س  بب�ساعتنا،  نروح  وين  عارفين  م�س  بتطلع،  اللي 

عارفين نجهز للف�سل الجاي ول ل«.
اأ�سهر،  اأرب��ع��ة  اي��ج��ار محله منذ  ل��م يدفع  ال��ذي  ي��زن، 
اأي��ام  ف��ي  عائلته  احتياجات  تاأمين  ع��ن  ع��اج��زاً  اأ�سبح 
التي  الفواتير  ت�سديد  على  ق���ادراً  يعد  ول��م  الحظر، 
ال��ق��ط��اع، م��ت��اأم��ًل من  ت�����س��رر  ت��راك��م��ت ع��ل��ي��ه ب�سبب 
الدرا�سي  العام  في  المدار�س  فتح  تعيد  اأن  الحكومة 

الجديد.
لم يقت�سر تهديد العمل في هذا القطاع على ا�ستمرار 
اإغ�����لق ال���م���دار����س ف��ح�����س��ب، ب���ل اإن ه��ن��ال��ك ���س��رك��ات 
اأ�سبحت  والجمعيات  الحكومية  كالدوائر  وموؤ�س�سات 
غير مهتمة ب�سراء م�ستلزماتها من المكتبات التي تبيع 
ب�سعر الجملة ب�سبب التحول اإلى عقد الجتماعات عن 

بعد عبر تقنية الت�سال المرئي والم�سموع.
اإن ع����زوف ه���ذه ال�����س��رك��ات وال��م��وؤ���س�����س��ات ع���ن ���س��راء 
م�ستلزماتها »زاد الطين بله«، وفق تعبير اأحد اأ�سحاب 
ال��م��ك��ت��ب��ات ال��ت��ي ت��ب��ي��ع ب�سعر ال��ج��م��ل��ة، وال����ذي اأب���دى 
ا�ستياءه قائًل: »�سربيتن عالرا�س بتوجع... ال�سركات 

بطلت ت�ستري والأهالي بطلت ت�ستري«.
عدم  نتيجة  كبير  ب�سكل  تكد�ست  الب�سائع  اأن  واأ�ساف 
الإقبال على اأي نوع من القرطا�سية، مو�سحاً »عملنا 
اقت�سر هاي الأيام على ت�سوير الورق وطباعته فقط، 
البراية  مثل  والفنية  المدر�سية  الم�ستلزمات  لكن 
ب�سكل  توقفت  وال��دف��ات��ر  التلوين  واأق���لم  وال��م��ح��اي��ة 

تام«.
وت���اب���ع: »م���ا ف���ي ح���ل غ��ي��ر ن�����س��ت��ن��ى ق����رار ر���س��م��ي من 
الجاي،  بالف�سل  متعلق  م�سيرنا  احنا  لأنه  الحكومة 
واإذا �سلت المدار�س مغلقة رح ن�سطر نرمي ب�ساعتنا 

بال�سارع«.
ب�سبب  المكتبات  اأ�سحاب  يعي�سها  وخوف  اإرب��اٍك  حالة 
���س��ب��اب��ي��ة ق������رارات ع����ودة ال���م���دار����س، ف��ل��م ي��ب��ق ل��ل��ع��ام 
ال��درا���س��ي ال��ج��دي��د ���س��وى ���س��ه��ٍر ون�����س��ف و���س��ط اآم���اٍل 
العام  في  المدار�س  �ستعود  »هل  واح��د:  ب�سوؤال  معلقة 

المقبل اأم ل؟«.
هذا ال�سوؤال لم يتم الإجابة عليه بعد، فقطاع اأ�سحاب 
الحكومة  ا�ستمرت  ان  م��ا  بالنهيار  م��ه��دٌد  المكتبات 
هذا  من  تخرجهم  حلوٍل  وتقديم  لهم  الإلتفات  بعدم 

النفق المظلم.
ي��ق��ول نقيب ت��ج��ار ال��ق��رط��ا���س��ي��ة وال��م��ك��ت��ب��ات، اأ���س��رف 
قعوار، اإن هذا القطاع يعتمد ب�سكل كلي على الموا�سم 
ما  يوجد  حين  في  للتعليم،  مكمًل  ويعتبر  الدرا�سية 

يقارب ال� 2500 مكتبة في جميع اأنحاء المملكة.
اأن ع��دم وج��ود ق��رار ر�سمي ب�ساأن ع��ودة  وت��اب��ع ق��ع��وار 
ارب���اك لدى  المقبل �سكل ح��ال��ة  ال��ع��ام  ف��ي  ال��م��دار���س 
الموزعين،  الب�ساعة من  �سراء  المكتبات في  اأ�سحاب 
م�سيراً الى اأن هذا المو�سم �سهد تراجعاً ملحوظاً في 
بالعام  مقارنة   %70 الى  و�سلت  حيث  المبيعات  ن�سبة 

الما�سي.
واأ�ساف اأن الأهالي اأي�ساً لم يتوجهوا حتى الآن ل�سراء 
الجديد  الدرا�سي  للعام  تجهيزاً  لأبنائهم  القرطا�سية 
اإغلق  وا�ستمرار  لين«  »اأون  التعليم  اإبقاء  من  خوفاً 

المدار�س.
حول  له  العمالي  المر�سد  ���س��وؤال  عن  قعوار  ويجيب 
المدار�س:  اإغ��لق  ا�ستمر  ح��ال  ف��ي  النقابة  اج���راءات 
لأ�سحاب  واإع��ف��اءات  بتعوي�سات  الحكومة  »�سنطالب 
بتخفي�س  �سنطالب  كما  عليهم،  للتخفيف  المكتبات 
ال�سريبة على قرطا�سية الطالب والتي ت�سل ن�سبتها 
الى 35%«، م�سيراً الى ان هذه الن�سبة عالية جداً على 

�ساحب المكتبة في الو�سع الحالي.

ا�ستمرارية »التعليم عن بعد«.. تهديد يرتب�ص باأ�سحاب القرطا�سية واملكتبات

ينبغي اغتنام الفر�سة لبناء نظام 
عاملي اأف�سل واأكرث فاعلية

الأردن �سريك موثوق يف العمل 
اجلماعي ملواجهة اجلائحة 

وحتدياتها

�سرورة توفري الدعم اللزم 
وامل�ستدام للجئني

)قرطا�سية  - تعبيرية(

طاقم دورية نجدة خلل انقاذ الم�سنة
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البورصة تكسب 16 نقطة األسبوع الماضي
عمان - في�صل التميمي

ك�����س��ب ال��م��وؤ���س��ر ال��ع��ام ل��ب��ور���س��ة ع��م��ان 16 ن��ق��ط��ة في 
ليغلق عند م�ستوى  الما�سي،  الأ�سبوع  تعامالت  نهاية 
1581نقطة، مقارنة مع م�ستوى 1565 نقطة لالأ�سبوع 

الذي �سبقه.
ودف�����ع ال��م��و���س��ر ل���الرت���ف���اع، ���س��ع��ود ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي 
لقطاعات المالي بن�سبة 0.79 بالمئة، وال�سناعة بن�سبة 

0.04 بالمئة، والخدمات بن�سبة 1.72 بالمئة.

التداول والأ�صهم
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بور�سة عمان 
الأ�سبوع الما�سي 6 ماليين دينار مقارنة مع 4 ماليين 

دينار لالأ�سبوع الذي �سبقه وبن�سبة ارتفاع 31 بالمئة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي الأ�سبوع الما�سي حوالي 
لال�سبوع  دينار  مليون   21 مقارنة مع  دينار  مليون   28

الذي �سبقه.
البور�سة  �سجلتها  ال��ت��ي  ال��م��ت��داول��ة  الأ���س��ه��م  ع��دد  اأم���ا 
نفذت من  �سهم،  مليون   32 بلغ  فقد  الما�سي  الأ�سبوع 

خالل 11643 عقداً.

القطاعات
التداول،  حجم  في  القطاعية  الم�ساهمة  �سعيد  وعلى 
فقد احتل قطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما 
حجم  من  بالمئة   57 وبن�سبة  دينار  16مليون  م��ق��داره 

قطاع  الثاني�ة  المرتب�ة  في  وج��اء  الإج��م��ال��ي،  ال��ت��داول 
وبن�سب�ة  دي��ن�����ار  م��الي��ي��ن   8 م��ق��داره  بحجم  ال�سناعة 
 5 مقداره  بحجم  الخدمات  قطاع  واأخ��ي��راً  بالمئة،   27

ماليين دينار وبن�سبة 16 بالمئة.

ال�صركات
المتداولة  لل�سركات  الإغ����الق  اأ���س��ع��ار  م��ق��ارن��ة  ول���دى 
الأ����س���ب���وع ال��م��ا���س��ي وال���ب���ال���غ ع���دده���ا 129 ���س��رك��ة مع 
اإغالقاتها ال�سابقة، فقد تبين باأن 64 �سركة قد اأظهرت 

ارتفاعاً في اأ�سعار اأ�سهمها، بينما انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 
33 �سركة.

اأ�سعار  في  ارتفاعاً  الأكثر  الخم�س  لل�سركات  وبالن�سبة 
اأ���س��ه��م��ه��ا الأ����س���ب���وع ال��م��ا���س��ي ف��ه��ي الت���ح���اد لتطوير 
بالمئة،   26 بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  الرا���س��ي 
 24 بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  الوطنية  التاأمين 
حيث  وال�سجائر  التبغ  لنتاج  التحاد  م�سانع  بالمئة، 
للتنمية  انجاز  بالمئة،   22 بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع 
والم�ساريع المتعددة حيث ارتفع �سعر �سهمها بن�سبة 16 
ارتفع  العقارية حيث  بالمئة، والتحديث لال�ستثمارات 

�سعر �سهمها بن�سبة 15 بالمئة.
اأم���ا ال�����س��رك��ات ال��خ��م�����س الأك���ث���ر ان��خ��ف��ا���س��اً ف��ي اأ���س��ع��ار 
المتخ�س�سة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  الأردن���ي���ة  ف��ه��ي  اأ���س��ه��م��ه��ا 
حديد  بالمئة،   10 بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�س  حيث 
ال�سنابل  بالمئة،   5 ال�سهم  �سعر  انخف�س  حيث  الأردن 
حيث  )القاب�سة(  ال�سالمية  لال�ستثمارات  ال��دول��ي��ة 
انخف�س �سعر ال�سهم بن�سبة 5 بالمئة، المقاي�سة للنقل 
وال�ستثمار حيث انخف�س �سعر ال�سهم بن�سبة 4 بالمئة، 
�سعر  انخف�س  حيث  الل��م��ن��ي��وم  ل�سناعات  وال��وط��ن��ي��ة 

ال�سهم بن�سبة 4 بالمئة.

في اأول زيارة له لهيئة ال�صتثمار

القطامين: ندعم االستثمارات التي تخدم أهداف 
التنمية وتولد فرص عمل

«تجارة عمان» تطالب بالسماح للقطاعات المغلقة 
بممارسة نشاطاتها

عمان - الراأي

ل�سوؤون  الدولة  ووزي��ر  العمل  وزي��ر  اأك��د 
ال���س��ت��ث��م��ار ال���دك���ت���ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ي��ن 
الجميع  م��ن  ال��ج��ه��ود  ت�����س��اف��ر  ����س���رورة 
ل���خ���دم���ة ال����س���ت���ث���م���ار وال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن 
لخدمة  والأج���ان���ب  وال��ع��رب  المحليين 
ال��ت��ن��م��ي��ة وت��ول��ي��د ف��ر���س عمل  اأه�����داف 

ردنيين. لالأ
الأولى  زيارته  القطامين خالل  واأ�ساف 
اأن  الخمي�س  ام�س  اأول  ال�ستثمار  لهيئة 
حجم  ل��زي��ادة  ومي�سرة  داعمة  الحكومة 
ال����س���ت���ث���م���ارات ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة، ل��م��ا ل��ه��ا 
ن�سب  م��ن  التخفيف  ف��ي  ف��اع��ل  دور  م��ن 

البطالة.
و���س��دد ال��وزي��ر ع��ل��ى اأه��م��ي��ة و���س��ع نظرة 
المملكة  ف��ي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
الحكومية،  للجهود  مكمل  الهيئة  ودور 
م������وؤك������داً ع���ل���ى دع������م ال���ح���ك���وم���ة ل��ع��م��ل 
ال��ه��ي��ئ��ة وت��ع��زي��ز دوره�����ا ف���ي ا���س��ت��ق��ط��اب 
ال���س��ت��ث��م��ارات وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي 

عملها. تواجه  اأن  ممكن 

وط���ال���ب ال��ه��ي��ئ��ة ب��و���س��ع ت�����س��ور واآل���ي���ة 
ف��اع��ل��ة ل��خ��دم��ة ال��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ل��ت��ع��زي��ز 
الهدف  اإلى  م�سيراً  ال�ستثمارات،  حجم 
وال�ستثمار  العمل  وزارة  دور  رب��ط  م��ن 
تذليل  من  ال�ستثمارات  نجاح  تعزيز  هو 

اأمامها. العقبات 
ب�����دوره اأط���ل���ع رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��ار 
ب���ال���وك���ال���ة ف����ري����دون ح���رت���وق���ة ال���وزي���ر 
هيئة  عمل  واآلية  خطط  على  القطامين 
المزيد  ج��ذب  اإل��ى  وال��ه��ادف��ة  ال�ستثمار 

منها  القائم  وتمكين  ال�ستثمارات  م��ن 
اإ���س��اف��ة اإل���ى دع��م ال�����س��ادرات ال��وط��ن��ي��ة، 
م�����وؤك�����داً اأن�������ه م����ن خ�����الل ف����ري����ق ع��م��ل 
الفترة  خ��الل  �سنعمل  ال�ستثمار  هيئة 
الإج���راءات  ت�سهيل  زي��ادة  على  ال��ق��ادم��ة 
وال����خ����دم����ات ال���م���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���م�������س���اري���ع 
م�سروع  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ال�ستثمارية 

ال�ستثمار. هيئة  خدمات  اأتمتة 
اأع����دت  ال����س���ت���ث���م���ار  ه��ي��ئ��ة  اأن  واأ�����س����اف 
جذب  اإل��ى  تهدف  للترويج  ا�ستراتيجية 
والأجنبي،  المحلي  ال�ستثمار  وت�سجيع 
والفر�س  ال�ستثمارية  للبيئة  والترويج 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال���م���ت���اح���ة، اإ����س���اف���ة اإل���ى 
ال�ستثمارية  الفر�س  باأهم  ملف  اإع��داد 
ال���واع���دة ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة، ب��ل��غ ع��دده��ا 75 
ف��ر���س��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة، ت��ت�����س��م��ن درا����س���ات 
القطاعات  من  العديد  في  اأولية  جدوى 
المتنوعة،  وال���س��ت��ث��م��اري��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ك���ال�������س���ن���اع���ة وال����خ����دم����ات وال�������س���ي���اح���ة 
وال����زراع����ة وال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي، اإ���س��اف��ة 
اإل�����ى ف���ر����س ا����س���ت���ث���م���اري���ة ف����ي ال��ط��اق��ة 

والتعدين.

عمان - الراأي

الى  عمان  تجارة  غرفة  ادارة  مجل�س  دعا 
العمل  عن  الموقوفة  للقطاعات  ال�سماح 
بالعودة لممار�سة ن�ساطاتها �سمن �سروط 
ومعايير وبروتوكولت معتمدة من لجنة 
لتطبيقها  ���س��م��ان��ات  وت��ق��دي��م  الأوب����ئ����ة، 

وت�سديد العقوبات على غير الملتزمين.
اأن القطاعات  اإلى  ولفت في بيان �سحفي 
ال���ت���ج���اري���ة وال���خ���دم���ي���ة ال���ت���ي م����ا زال����ت 
موقوفة عن العمل هي: محالت الألعاب 
الإل���ك���ت���رون���ي���ة وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال����ن����وادي 
المعار�س  وتنظيم  والريا�سية  ال�سحية 
والموؤتمرات و�سالت الفراح والمنا�سبات 
ال�سينما  ودور  لها  الم�ساندة  والقطاعات 
بالمقاهي  الأرج��ي��ل��ة  وتقديم  وال��م�����س��ارح، 

والمطاعم.
الحظر  بالغاء  مطالبته  المجل�س  وج��دد 
ال�سامل المفرو�س يوم الجمعة للحد من 
التي ت�سهدها ال�سواق يومي  الزدحامات 
ال��خ��م��ي�����س وال�����س��ب��ت، ال���ى ج��ان��ب خف�س 
خ�سائر  لتقليل  الجزئي  الحظر  �ساعات 

بع�س القطاعات وبخا�سة المطاعم.
وطالب المجل�س خالل لقائه اأم�س الول، 
وزي����ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات، 
ال�سحة م�سوؤول  وزارة  عام  اأمين  بح�سور 
م��ل��ف ك���ورون���ا ال���دك���ت���ور وائ����ل ال��ه��ي��اج��ن��ة 
ال�����س��م��اح ل��ل��م��ط��اع��م وم���ح���الت »ال�����س��وب��ر 
م�����ارك�����ت« وال����م����خ����اب����ز ب���ت���ق���دي���م خ���دم���ة 

التو�سيل خالل �ساعات الحظر.
ودع�����ا ال��م��ج��ل�����س ال����ى و����س���ع م����دد زم��ن��ي��ة 
محددة لعودة بع�س القطاعات الموقوفة 

ال��ت��ج��اري  ن�ساطها  لممار�سة  ال��ع��م��ل  ع��ن 
ا�ستثماراتها  خ�سارة  من  خوفا  والخدمي، 
ال��م��ق��درة ب��م��ئ��ات ال��م��الي��ي��ن، اإ���س��اف��ة اإل��ى 
من  الآلف  م��ئ��ات  ب��ت�����س��غ��ي��ل  م�����س��اه��م��ت��ه��ا 

الأيدي العاملة المحلية.
واأ�����س����ار خ����الل ال��ل��ق��اء ال����ذي ع��ق��د بمقر 
عن  الموقوفة  القطاعات  ان  الى  الغرفة، 
ال��ع��م��ل ت��ع��ر���س��ت ل��خ�����س��ائ��ر م��ال��ي��ة كبيرة 
ه�����ّددت ا���س��ت��م��رار ب��ع�����س��ه��ا ف���ي ال����س���واق، 
وع��ر���س��ت اآخ��ري��ن اإل���ى الإف��ال���س واإع���الن 

التوقف عن العمل.
في ال�سياق، اكد الدكتور عبيدات، ان وزارة 
ال�سراكة مع  تعزيز  ال�سحة حري�سة على 
ت�ساركي  ب�سكل  والعمل  الخا�س  القطاع 
مع غرفة تجارة عمان لبث روح الطماأنينة 
ب��ي��ن اأ���س��ح��اب الأع���م���ال والأف������راد اأي�����س��اً، 
ُجل  القت�سادي  ال�ساأن  تولي  انها  مبينا 
تتعلق  تو�سية  لأي��ة  تبّنيها  عند  الهتمام 
فيرو�س  تف�سي  م��ن  التخفيف  ب��اإج��راءات 

كورونا.
ولفت الى ان اول التحديات التي واجهت 
الوزارة هو اتخاذ اإجراءات عملية وفورية 
ل���س��ت��ب��ع��اد ف��ر���س ح��ظ��ر ���س��ام��ل ل��ف��ت��رات 
ال��دور  اأهمية  ي��وؤك��د  ال��ذي  الأم���ر  طويلة، 
الذي يوؤديه القطاع الخا�س في ا�ستدامة 
ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي وت��ح�����س��ي��ن 

الم�ستوى المعي�سي لالأفراد.
وحذر عبيدات من الت�سرع باتخاذ اأي قرار 
بعودة فتح القطاعات المغلقة مرة واحدة 
البلد،  على  كبيرا  يكون  ق��د  ال�سرر  ك��ون 
و�سيكون القطاع الخا�س اكبر الخا�سرين 
من ف�سل جهود احتواء الفيرو�س وارتفاع 

اعداد الإ�سابات ب�سكل كبير.
للقطاعات  ال�����س��م��اح  ق���رار  اأن  اإل���ى  وا���س��ار 
لممار�سة  بالعودة  الموقوفة  القت�سادية 
مجموعة  بين  ت�ساركي  ق��رار  هو  اأعمالها 
م���ن ال��ج��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة ال��م��ع��ن��ي��ة ولي�س 
اأو اللجنة الوطنية  ح�سراً بوزارة ال�سحة 

لمكافحة الأوبئة.
�ستقوم بدرا�سة  ال��وزارة  ان  وبين عبيدات، 
ال����ع����ودة ال���ت���دري���ج���ي���ة ل��ف��ت��ح ال��ق��ط��اع��ات 
بالت�سارك مع الجهات المخت�سة للخروج 
التو�سيات  بالعتبار  ياأخذ  توافقي  ب��راأي 
علمية  درا�سات  على  والمبنّية  المطروحة 
ال�سحي،  الجانب  ُمقدمتها  وفي  وعملية 
من  الأول  للمربع  ل��ل��ع��ودة  تجنباً  وذل���ك 

اإجراءات منع تف�سي الوباء.
م��ن ج��ان��ب��ه، ت��ح��دث ال��ه��ي��اج��ن��ة ع��ن اأب���رز 
ال��ف��ت��رة  ال��ت��ي تحققت خ���الل  الن���ج���ازات 
الطاقة  رفع  وابرزها  الما�سية  الق�سيرة 
الحكومية  للم�ست�سفيات  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
وزي���ادة ع��دد اأ���س��رة ال��ع��زل واأ���س��رة العناية 

الحثيثة.
وقال الهياجنة »رغم وجود تراجع طفيف 
اأن���ه يجب على  اإّل  الإ���س��اب��ات  اع���داد  على 
الجميع الل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��ّدف��اع، واّت��ب��اع 
م��ع��اي��ي��ر ال�������س���الم���ة وال���وق���اي���ة وارت������داء 
الجتماعي  التباعد  وم��راع��اة  ال��ك��ّم��ام��ات 
اأع���داد الإ���س��اب��ات«،  ل�سمان ال��ت��راج��ع ف��ي 
م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة ق��ي��ام غ��رف��ة ت��ج��ارة عمان 
ب������دور ت����وع����وي لأع�������س���ائ���ه���ا وال��ع��ام��ل��ي��ن 

لديهم.
ال�����ى ذل�����ك ا�����س����ار رئ���ي�������س ال���غ���رف���ة خ��ل��ي��ل 
ال���ح���اج ت���وف���ي���ق، ال����ى ان زي������ارة ال��غ��رف��ة 

وزارة  بين  الت�ساركية  تعزيز  اهمية  توؤكد 
على  للتوافق  الخا�س  وال��ق��ط��اع  ال�سحة 
البروتوكولت المتبعة لممار�سة الأن�سطة 
القت�سادية كل ح�سب اخت�سا�سه، م�سددا 
ع���ل���ى اه���م���ي���ة ت����ع����اون ال��ج��م��ي��ع ل��ت��ح��ف��ي��ز 
التي  ال���س��رار  ووق��ف  الوطني،  القت�ساد 
القطاعات القت�سادية  العديد من  طالت 

جراء الجائحة.
ل��ق��اء قريب  ال��ط��رف��ان على عقد  وت��واف��ق 
والخدمية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات  يجمع 
جانب  ال��ى  الأوب��ئ��ة  لجنة  م��ع  المت�سررة 
المعنية  ال��ج��ه��ات  ب��ت��زوي��د  ال��غ��رف��ة  ق��ي��ام 
ب����ال����ب����روت����وك����ولت ال���م���ق���ت���رح���ة ل���ع���ودة 
ال���ق���ط���اع���ات الق���ت�������س���ادي���ة ال��م��م��ن��وع��ة 
واتخاذ  لدرا�ستها  العمل  من  والمتوقفة 
ال���ق���رار ال��م��ن��ا���س��ب ب�����س��اأن��ه��ا ب��اأ���س��رع وق��ت 

ممكن.
مطالب  كافة  درا�سة  على  التفاق  تم  كما 
ال��غ��رف��ة وخ��ا���س��ة ت��م��دي��د ���س��اع��ات العمل 
بين  وال��ت�����س��ارك  والتن�سيق  الحظر  واي���ام 
ال��ط��رف��ي��ن ف���ي ب���ث ال���ر����س���ائ���ل ال�����س��ح��ي��ة 
وال���ت���وع���وي���ة م���ن ِق���ب���ل ال��غ��رف��ة ب��ط��ري��ق��ة 
فاعلة وموؤثرة لمختلف �سرائح المجتمع.
وف���ي ن��ه��اي��ة ال��ل��ق��اء، ���س��ل��م ال���ح���اج توفيق 
ب��ا���س��م  ال���غ���رف���ة  درع  ع���ب���ي���دات  ال���دك���ت���ور 
والعاملين  ادارت���ه���ا  ومجل�س  منت�سبيها 
من  ال��واج��ب  �سهداء  لأرواح  تكريما  فيها 
ق�سوا  الذين  والتمري�سي  الطبي  الكادر 
في مواجهة وباء فيرو�س كورونا وتقديرا 
لجهود كل من يقف في خط الدفاع الأول 
من كوادر وزارة ال�سحة والتق�سي الوبائي 

ولجنة الأوبئة.

الجغبير: برنامج الحماية الحكومي خطوة 
لتدعيم القطاعات المتضررة

استيتية: الصناعات الخشبية واألثاث األكثر 
تضررًا من كورونا

4ر37 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليًا

عمان - الراأي

وع��م��ان  الأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ت��ي  رئ��ي�����س  ث��م��ن 
الوزراء  اإعالن رئي�س  المهند�س فتحي الجغبير، 
الحماية  برنامج  ع��ن  الخ�ساونة  ب�سر  ال��دك��ت��ور 
ب��ق��ي��م��ة 320 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ل���دع���م ال��ق��ط��اع��ات 

المت�سررة من جائحة كورونا.
واع���ت���ب���ر ال��ج��غ��ب��ي��ر ف���ي ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي، ان ه��ذا 
المت�سررة  للقطاعات  ممكنة  خطوة  البرنامج 
من جائحة كورونا، وذلك نحو تدعيم وتخفيف 

حدة اأثر الأزمة عليها.
واأ�ساف ان وزير العمل الدكتور معن القطامين 
خ�سو�سا  القطاعات،  كافة  م��ع  بت�ساركية  يعمل 

المت�سررة ب�سكل كبير من جائحة كورونا، المر 
ال��ذي يمكنه م��ن ا���س��دار ق���رارات ت��واك��ب اأو���س��اع 

تلك القطاعات.
واأ����س���اد ب��ال��ن��ه��ج ال��ح��ك��وم��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى تمكين 
ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���س ف��ي ظ��ل ه���ذه الأزم�����ة، منوها 
ال��ى ان ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ب��رام��ج يقي القطاعات 
اأو�ساعها  من اإغالق من�ساآتها ويحد من �سعوبة 
المالّية. ولفت الى ان البرنامج الأخير محاولة 
ج��ي��دة ل��ت��رت��ي��ب اأو����س���اع ال��ق��ط��اع��ات م���ن ج��دي��د 

لتفادي �سعوبة الأو�ساع نتيجة الجائحة.
الحكومة  تراقب  ان  اأهمية  على  الجغبير  و�سدد 
كافة القطاعات لتدعيم اأو�ساعها والحيلولة دون 

حدوث اأي اإغالقات في من�ساآتها.

عمان - الراأي

في  والأث���اث  الخ�سبية  ال�سناعات  قطاع  ممثل  ق��ال 
اإن  ا�ستيتية،  �سعد  المهند�س  الأردن،  �سناعة  غرفة 
ولم  ت�سرراً  ال�سناعية  القطاعات  اأكثر  من  القطاع 
ت�سديد  م��ن  ف��ي��ه  ال��ع��ام��ل��ة  ال��م��ن�����س��اآت  معظم  تتمكن 
ال��ت��زام��ات��ه��ا م��ن روات����ب واإي���ج���ارات وغ��ي��ره��ا، ب�سبب 

انخفا�س المبيعات، جراء تداعيات جائحة كورونا.
الحظر  اأن  ام�س  �سحفي  بيان  في  ا�ستيتية  واأو���س��ح 

ال�سامل وحظر اأيام الجمعة، خف�س مبيعات القطاع، 
لتاأثر ح�سة  اإ�سافة  اإنتاجيته،  انخفا�س  اإلى  اأدى  ما 
من  المملكة  م�����س��ت��وردات  ارت��ف��اع  م��ن  �سلبا  ال��ق��ط��اع 

منتجات الأثاث الجديدة او الم�ستعملة.
المت�سررة  المن�ساآت  دعم  ب�سرورة  ا�ستيتية  وطالب 
العاملة في القطاع ل�سمان ا�ستمراريتها، خا�سة واأن 
اأكبر القطاعات ال�سناعية الم�سغلة  القطاع يعد من 
اإل��ى اإي��ق��اف العمل  ل��الأي��دي العاملة الأردن��ي��ة، داع��ي��اً 

بالحظر ال�سامل اأيام الجمعة، واإيجاد حلول اأخرى.

عمان - بترا

بلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من 
المواطنين بال�سوق المحلية ام�س، عند 40ر37 دينار 
لغايات �سراء المواطنين من محالت ال�ساغة، مقابل 

36 دينارا لجهة البيع.
محالت  لأ�سحاب  العامة  النقابة  �سر  اأمين  وح�سب 
عالن،  ربحي  والمجوهرات  الحلي  و�سياغة  تجارة 
بلغ �سعر بيع الغرام من الذهب عيار 24 و18 لغايات 

و30ر33  90ر44  عند  ال�ساغة  م��ح��الت  م��ن  ال�����س��راء 
دينار على التوالي.

وا���س��ار ف��ي ت�سريح لوكالة الن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب��ت��را(، 
بلغ  غ��رام��ات   7 وزن  ال��ر���س��ادي  ال��ل��ي��رة  �سعر  اأن  اإل���ى 
 8 وزن  الإنجليزي  الليرة  �سعر  بلغ  فيما  دينارا،   267

غرامات 299 دينارا.
وبين عالن ان �سعر المعدن الأ�سفر بال�سوق العالمية 

بلغ حتى ع�سر اليوم الجمعة عند 1840
دولرا لالون�سة الواحدة.
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اأطباء في م�ضت�ضفى ميداني لعالج مر�ضى كورونا في البرازيل )ا ف ب(

م�ضيعون بمالب�ش واقية يحملون نع�ش مطران توفي بكورونا  )ار�ضيفية - ا ف ب(

وا�ضنطن - اأ ف ب

اأودى فيرو�ش كورونا الم�ضتجد بحياة اأكثر من 1,5 مليون �ضخ�ش في العالم بينما يت�ضارع انت�ضاره في الواليات 
المتحدة حيث �ضجل رقما قيا�ضيا مطلقا جديدا بعدد االإ�ضابات في يوم واحد, وكذلك في البرازيل حيث تجاوز 
عدد الوفيات ال175 األفا.

وتم اإح�ضاء مليون و504 اآالف و984 وفاة من اأ�ضل اأكثر 65 مليون اإ�ضابة في العالم منذ االإعالن عن اأولى االإ�ضابات 
في ال�ضين في كانون االأول الما�ضي, ح�ضب ح�ضيلة اأعدتها وكالة فران�ش ا�ضتنادا اإلى اأرقام ن�ضرتها ال�ضلطات.
ومنذ 24 ت�ضرين الثاني ت�ضجل اأكثر من ع�ضرة اآالف وفاة في العالم يوميا في المعدل, في م�ضتوى غير م�ضبوق.

اأثينا - اأ ف ب

تجد الكني�ضة االرثوذك�ضية اليونانية النافذة نف�ضها مجبرًة على مواجهة واقع تف�ضي وباء كوفيد-19, بعدما كانت 
اإلى درجة كبيرة معار�ضة للقيود المفرو�ضة الحتوائه, على خلفية اإ�ضابة خم�ضة من اأ�ضاقفتها بينهم رئي�ضها نف�ضه 
بالمر�ش.

واأو�ضح خري�ضوتمو�ش �ضتامولي�ش اأ�ضتاذ علم الالهوت في جامعة �ضالونيكي اأن الكني�ضة »لم تدرك بدايًة نطاق 
الم�ضكلة«. واأ�ضاف اأنه »في عدة حاالت, كان الكبرياء �ضيد الموقف, فالعديد من )رجال الدين( يعتبرون اأنهم غير 
معر�ضين للخطر«.
لكن اأ�ضيب على االأقل خم�ضة اأ�ضاقفة ال�ضهر الما�ضي بالفيرو�ش, توفي واحد منهم.
من بينهم ايرونيمو�ش البالغ من العمر 82 عامًا, رئي�ش اأ�ضاقفة الكني�ضة النافذة المهيمنة بقوة على الدولة.

1,5 مليون وفاة بكورونا.. 
وإصابات قياسية

«الوباء» يضرب الكنيسة األرثوذكسية 
اليونانية المشككة بخطورته

ما  على  و�سيكة  تلقيح  حمالت  عن  اأعلن  لكن 
يبدو في عدد من الدول.

وف���ي ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��دف��ع الثمن 
األف �سخ�ص، �سجلت  الأكبر للوباء بوفاة 276 
يوم  في  اإ�سابة  اآلف   210 من  اأكثر  الخمي�ص 
واح���د وه���و رق���م ق��ي��ا���س��ي م��ن��ذ ب��داي��ة ال��وب��اء، 

ح�سب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.
الأميركية  الولية  حاكم  قال  كاليفورنيا  في 
المر�سى  ع��دد  اإن  الخمي�ص  نيو�سوم  غافين 
بن�سبة  »ارت��ف��ع  الم�ست�سفيات  دخ��ل��وا  ال��ذي��ن 
واأعلن  الما�سية«.  ال���14  الأي��ام  في  بالمئة   86
غير  والأن�����س��ط��ة  التجمعات  حظر  �سيتم  اأن���ه 
يمكن  ال��ت��ي  المناطق  جميع  ف��ي  ال�����س��روري��ة 
اإل�����ى ت���ج���اوز ط��اق��ة  اأن ي������وؤدي ال����وب����اء ف��ي��ه��ا 

الم�ست�سفيات.
اأن  من  الأميركيون  ال�سحة  م�سوؤولو  وح��ذر 
الأميركيين  ماليين  بها  قام  التي  الرحالت 
تت�سبب  قد  ال�سكر  عيد  بمنا�سبة  اأ�سبوع  قبل 
في »تف�ص للمر�ص ي�ساف اإلى تف�سيه حاليا«، 
باحترام  يحظى  الذي  المناعة  عالم  قال  كما 

اأنطوني فاوت�سي. الطبيب  كبير 
ك���ان ه��دًف��ا لهجمات  ال���ذي  ودع���ي ف��اوت�����س��ي 

ولي��ت��ه  المنتهية  ال��رئ��ي�����ص  ق��ب��ل  م��ن  عنيفة 
دون����ال����د ت����رم����ب، ل���ي���ك���ون ج�����زءا م����ن ف��ري��ق 
ال��رئ��ي�����ص ال��م��ن��ت��خ��ب ج���و ب���اي���دن ل��م��ك��اف��ح��ة 

كوفيد-19.
وف���ي الأرق������ام ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��وف��ي��ات، تخطت 
دول��ة  اك��ث��ر  المتحدة  المملكة  ف��ي  الح�سيلة 
م��ت�����س��ررة ف���ي اأوروب������ا، ع��ت��ب��ة ال�����س��ت��ي��ن األ��ف��ا، 
ح�����س��ب ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ي��ة. و���س��ّج��ل��ت 414 
الح�سيلة  لترتفع  الخمي�ص،  اإ���س��اف��ي��ة  وف���اة 

الإجمالية 60 األفا و113 وفاة.
كما �سجلت اإيطاليا عددا قيا�سيا من الوفيات 
عدد  م��ن  اأك��ب��ر  اأي   993 بلغ  �ساعة،   24 خ��الل 
 )969( اآذار   27 ف���ي  ���س��ج��ل  ال�����ذي  ال���وف���ي���ات 
الخمي�ص  ن�سرت  ر�سمية  ح�سيلة  لآخ��ر  وفقا 

واأظهرت تراجعا في عدد ال�سابات.

التلقيح بدء 
اأع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة اأن��ه��ا ���س��ت��ب��داأ 
المقبل،  الأ�سبوع  ك��ورون��ا  �سد  اللقاح  اإع��ط��اء 
الم�سنين والعاملين فيها.  للمقيمين في دور 
على  يوافق  بلد  اأول  الأربعاء  اأ�سبحت  وكانت 
فايزر  �سركتا  طورته  ال��ذي  اللقاح  ا�ستخدام 

وبايونتيك �سد كوفيد-19.
وق���دم���ت ف��اي��زر/ب��اي��ون��ت��ي��ك وم���ن���ذ الإث��ن��ي��ن 
»م���ودي���رن���ا«، ط��ل��ب��ي ت��رخ��ي�����ص اإل����ى ال��وك��ال��ة 
على  الح�سول  حال  في  لالأدوية.  الأميركية 
�سوء اأخ�سر، يمكن اأن يتوفر اللقاحان نهاية 

العام الجاري.
واأعلنت »موديرنا« الخمي�ص اأنها �ستوؤمن بين 
مئة مليون و125 مليون جرعة من اللقاح في 
الف�سل الأول من 2021 �سيذهب بين ثمانين 
المتحدة،  ال��ولي��ات  اإل���ى  منها  م��ل��ي��ون  وم��ئ��ة 

ويوزع بين 15 و25 مليونا في العالم.
مليون  ع�سرين  اأن  نف�سه  ال��وق��ت  ف��ي  واأك���دت 
قبل  المحتدة  ال��ولي��ات  ف��ي  �ستتوفر  ج��رع��ة 

نهاية العام الجاري.
اأعلن  اأخذ اللقاح،  ولت�سجيع الأميركيين على 
بايدن والروؤ�ساء الأميركيون ال�سابقون باراك 
اأوباما وجورج بو�ص البن وبيل كلينتون اأنهم 
م�ستعدون لتلقي اللقاح �سد كوفيد-19 علناً.
ورحب الأمين العام لالأمم المتحدة اأنطونيو 
غ���وت���ي���ري�������ص ال���خ���م���ي�������ص ب����ب����دء ال��ت��رخ��ي�����ص 
لن  ذل��ك  اأن  راأى  لكنه  ك��وف��ي��د-19،  للقاحات 
م��زده��ر من  ع��ال��م  ابتكار  لإع���ادة  كافياً  ي��ك��ون 

الأمد. وقال »يجب  اأخرى طويلة  دون جهود 
للقاح  يمكن  »ل  اأّن���ه  اإل���ى  لف��ت��اً  ن��ن��خ��دع«،  األ 
اأو  ل�����س��ن��وات  ال���ذي ق��د يمتد  اإ���س��الح ال�����س��رر 

حتى لعقود مقبلة«.
افترا�سية  خ��ا���س��ة  دورة  اف��ت��ت��اح  ف��ي  واأ���س��اف 
»الفقر  اأن  المتحدة  ل��الأم��م  ال��ع��ام  للجمعية 
المجاعة  وخ��ط��ر  الزدي����اد،  ف��ي  اآخ��ذ  المدقع 
يلوح في الأفق، نحن نواجه اأكبر ركود عالمي 

منذ ثمانية عقود«.
خ�سو�سا  علمية  لجنة  اأو���س��ت  ال��ب��رازي��ل  ف��ي 
ارتياد  ومنع  المدار�ص  باإغالق  الأ�سبوع  هذا 

ال�سواطئ في ريو دي جانيرو.
اأكثر من 700 وفاة بكورونا  و�سجلت البرازيل 
ف��ي ي���وم واح���د ل��ل��م��رة الأول����ى م��ن��ذ منت�سف 
ت�سرين الثاني ليتجاوز العدد بذلك الخمي�ص 
ر�سمية  بيانات  ح�سب  وف��اة،  األف  ال175  عتبة 

توؤكد ت�سارع انت�سار الوباء.
و���س��ك��ك ال��رئ��ي�����ص ال��ي��م��ي��ن��ي ال��م��ت��ط��رف جاير 
ب��ول�����س��ون��ارو ف���ي الإج�������راءات ال��وق��ائ��ي��ة منذ 
المعدية  الأمرا�ص  خبير  لكن  الوباء.  بداية 
خ��ول��ي��و ك���رودا م��ن ج��ام��ع��ة م��ات��و غ��رو���س��و دو 
�سول قال في مقابلة »اإذا لم يتم اتخاذ تدابير 

وقائية )...( ف�سن�سهد ماأ�ساة«.
 128 �سكانها  ع��دد  يبلغ  ال��ت��ي  المك�سيك  اأم���ا 
م��ل��ي��ون ن�����س��م��ة، ف��ق��د ���س��ج��ل��ت ف��ي��ه��ا اأك��ث��ر من 
اآلف   107 قلياًل عن  يزيد  وما  اإ�سابة  مليون 
دخول  تتطلب  التي  الإ�سابات  وت�سجل  وف��اة. 

مك�سيكو. العا�سمة  في  ارتفاعا  الم�ست�سفى 

ملل في كيبيك
ب�سرق  كيبيك  في  الأم��ل  بخيبة  �سعور  ي�سود 
المقاطعة  رئ��ي�����ص ح��ك��وم��ة  اأع��ل��ن  ف��ق��د  ك��ن��دا. 
ف��ران�����س��وا ل��ي��غ��و ال��خ��م��ي�����ص اأن����ه األ���غ���ى ق���راره 
لمدة  بالتجمع  كيبيك  �سكان  بال�سماح لجميع 
يتجاوز  األ  على  الميالد،  عيد  في  اأي��ام  اأربعة 

اأ�سخا�ص. عدد الح�سور ع�سرة 
ُي�����س��م��ح ب��ذل��ك ب��ع��د الآن ف���ي ال��م��ن��اط��ق  ول���ن 
ال���واق���ع���ة ف����ي »ال���م���ن���ط���ق���ة ال����ح����م����راء« م��ث��ل 
م��ون��ت��ري��ال اأو ك��ي��ب��ي��ك ح��ي��ث ي��ع��ي�����ص ث��م��ان��ون 
عددهم  البالغ  المقاطعة  �سكان  م��ن  بالمئة 

ن�سمة. ثمانية ماليين 
ال�سحيين  العاملين  ليغو عن  ال�سيد  وتحدث 
ومتعبون  »متعبون  اأنهم  م��وؤك��دا  كيبيك،  في 

للغاية«.

حال  تمديد  الخمي�ص  ك��ذل��ك  المغرب  وق��رر 
الطوارئ ال�سحية المفرو�سة منذ اآذار، �سهرا 
للت�سدي  الثاني  كانون  العا�سر من  اآخر حتى 
المملكة  تاأمل  بينما  كوفيد-19،  وباء  لتف�سي 

اإطالق حملة تلقيح بحلول نهاية العام.
وياأتي هذا التمديد بينما ا�ستدت وطاأة الوباء 
بمعدل  الأخ��ي��رة  الأ�سهر  خ��الل  المملكة  ف��ي 
اأغلب  في  اآلف  خم�سة  تجاوز  يومي  اإ�سابات 
 364 الم�سابين  مجموع  ف��اق  بينما  الأح��ي��ان، 
وتماثل  اآلف  �ستة  ق��راب��ة  منهم  ت��وف��ي  األ��ف��ا، 
اأك���ث���ر م���ن 314 ال���ف���ا ل��ل�����س��ف��اء، ب��ح�����س��ب اآخ���ر 

ر�سمية. ح�سيلة 
لحركة  التابعة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  كما 
ح���م���ا����ص ف���ي ق���ط���اع غ����زة م�������س���اء ال��خ��م��ي�����ص، 
اإج����������راءات م�������س���ددة ف����ي ظ����ل ت����زاي����د اأع������داد 

الم�ستجد. كورونا  بفيرو�ص  الم�سابين 
وم�����ن ه�����ذه الإج����������راءات اإغ������الق ال��م�����س��اج��د 
وال���م���دار����ص وال��ج��ام��ع��ات وري���ا����ص الأط���ف���ال 
والأ�����س����واق ال�����س��ع��ب��ي��ة الأ���س��ب��وع��ي��ة ب����دءا من 
الجمعة  كامل  تجول  ومنع  المقبل،  ال�سبت 
اأ�سبوعيا اعتبارا من الجمعة المقبل  وال�سبت 

وحتى نهاية ال�سهر الجاري.

خروجه  بعيد  ايرونيمو�ص  ال��م��ط��ران  واع��ل��ن 
اأ�سبوعين  من الم�ست�سفى الذي بقي فيه نحو 

»�سعرت بالخوف والألم كما كل النا�ص«.
في جبل اآثو�ص اأي�ساً، لم يكن الرهبان بمناأى 
عن الفيرو�ص، رغم عزلتهم في تلك المنطقة 

الجبلية الواقعة في �سمال اليونان.
ورغم اأن الدولة منعت اإقامة الطقو�ص الدينية 
كما حظرت كل التجمعات العامة الأخرى، اإل 
فترة  خ��الل  مفتوحة  بقيت  البالد  كنائ�ص  اأن 
الإغ�����الق الأول�����ى ف��ي ال��رب��ي��ع وك��ذل��ك خ��الل 
الإغالق الثاني الذي بداأ في 7 ت�سرين الثاني.
حكومة  جانب  من  الت�ساهل  ذلك  كثر  وانتقد 
التي  المحافظة  ميت�سوتاكي�ص  ك��ي��ري��اك��و���ص 

تملك روابط وثيقة مع الكني�سة.
الكثير  المعار�سة،  بها  ن��ددت  �سور  واأظ��ه��رت 

احترام  ودون  كمامات،  دون  الدين  رج��ال  من 
بتقديم  يقومون  اأنهم  اأو  الجتماعي،  التباعد 

المناولة للنا�ص خالل القدادي�ص.
و����س���دد اي��رون��ي��م��و���ص ن��ف�����س��ه ق��ب��ل ن��ق��ل��ه اإل���ى 
اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة طقو�ص  ال��م�����س��ت�����س��ف��ى، ع��ل��ى 
العلميين  ال��خ��ب��راء  تحفظات  رغ��م  ال��م��ن��اول��ة، 
في  »كاثيميريني«  ل�سحيفة  وق��ال  ذل��ك.  على 
الربيع اإنه »من دون المناولة ل توجد كني�سة«.

الكهنة  رابطة  ا�ستكت  الثاني،  الإغ��الق  وبعيد 
»تعيق  فيها«،  »مبالغ  تدابير  من  اليونانيين 

حرية الديانة«.

»م�ضوؤولية الجميع«
لم يدع ايرونيمو�ص رجال الدين على »احترام 
قواعد وتدابير ال�سلطات ال�سحية المخت�سة« 

اإل بعد تدهور الو�سع ال�سحي واإ�سابة العديد 
من رجال الدين بالفيرو�ص.

مع  لقاء  خ��الل  الثاني  ت�سرين   14 في  واأع��ل��ن 
رئ��ي�����ص ال������وزراء »ن��ت��ح��م��ل م�����س��وؤول��ي��ة ح��م��اي��ة 
ت�سرفاتنا،  ع��ب��ر  ال��ع��ام��ة  وال�����س��ح��ة  الإن�����س��ان 
ل��ن��ت��م��ك��ن م���ن الح���ت���ف���ال ب��ع��ي��د ال���م���ي���الد في 

كنائ�سنا«.
لكن ل يبدو اأن رئي�ص الأ�ساقفة قد تمكن من 
ف��ي كني�سته. وف��ي ر�سالة  ال��دي��ن  اإق��ن��اع رج��ال 
قال  الثاني،  ت�سرين   10 في  ايرونيمو�ص  اإل��ى 
اأعطينا  ال��واق��ع،  »ف��ي  كيثيرا  اأ�سقف  �سيرافيم 

المفاتيح لكنائ�سنا«.
وب�سكل عام، جاء رّد رجال الدين »اإ�سكالياً على 
�ساكيالريو،  األك�سندرو�ص  وف��ق  ت��ق��دي��ر«،  اأق��ل 

المحا�سر في الدين في جامعة اليونان.

واأ�������س������اف »ي���م���ك���ن���ن���ا ال�����ق�����ول اإن�����ه�����م، ك��ك��ه��ن��ة 
اأرثوذك�ص... ياأملون بلقاء خالقهم«.

وقال اإنه في الفترة الممتدة بين اأيار وت�سرين 
حد  اإل���ى  الكهنة  ببع�ص  الأم����ر  و���س��ل  الأول، 
يح�سرون  ال��ذي��ن  الم�سلين  م��ن  ال�����س��خ��ري��ة 
المناطق  �سيما في  »ل  الكني�سة،  اإلى  بكمامات 

الريفية«.
الدينيين  ال��م�����س��وؤول��ي��ن  م��ن  ال��ع��دي��د  و���س��ارك 
ك��م��ام��ات، مثل  دون  ه��ام��ة  ب��اح��ت��ف��الت وطنية 
وخ���الل  اآب،  ف���ي  ج����دد  وزراء  ت��ن�����س��ي��ب  ح��ف��ل 
ت�سرين  في  �سالونيكي  في  ب��ارز  ديني  احتفال 

الأول.

الماء المقد�ش »عالج«
�سفي  متقاعد  اأ�سقف  اأعلن  ب��اأن  الأم��ر  و�سل 

المنتظم«  »ع��الج��ه  اأن  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���ص  م��ن 
كان قائماً على المياه مقد�سة.

ويرى �ساكيالريو اأن »الكني�سة خلقت عقبات 
اأم�����ام ال���دول���ة« ال��ت��ي ت��دف��ع روات���ب���ه���ا، »ب���دل 
طائفة  اأي  تبد  »لم  اأن��ه  م�سيفاً  م�ساعدتها«، 
دي��ن��ي��ة اأخ������رى )ف����ي ال���ي���ون���ان( اع��ت��را���س��ات 

مماثلة«.
احتفال  اأب���رز  ي�سكل  ال���ذي  الف�سح  عيد  ف��ي 
تعليق  الكني�سة  رف�ست  ال��ي��ون��ان،  ف��ي  دي��ن��ي 

تقديم المناولة.
ويعتبر المجل�ص الأعلى للكني�سة اأنه ل يوجد 
خطر بانتقال العدوى عبر المناولة التي يتم 
كاأ�ص نبيذ واحد،  القربان في  خاللها غم�ص 

قبل تقديمه للم�سلين.
الكني�سة  و�سفت  اأي�ساً،  الثاني  ت�سرين  وف��ي 

ف��ي غير  ب��اأن��ه��ا  ال��م��ن��اول��ة  لتعليق  ال���دع���وات 
اأ�سقف  �سّبه  حين  في  فيها«،  و»مبالغ  مكانها 

كريت و�سع الكمامة ب�»العبودية«.
واأج�����ري�����ت ال���ع���دي���د م����ن ح����ف����الت ال����زف����اف 
والعمادة بدون تدابير وقائية خالل ال�سيف 
انتقال  معدل  رف��ع  في  اأ�سهمت  اأنها  وي�ستبه 

العدوى.
للعلم،  تخ�سع  اأن  »اأخيراً  الكني�سة  على  لكن 
طيبة«،  عالقات  قط  معه  تجمعها  لم  ال��ذي 

وفق �ساكيالريو.
يبقى  اأن  من  الأثناء  في  الأكاديمي  ويخ�سى 
ج����زء م���ن رج�����ال ال���دي���ن م�����س��ك��ك��اً ب��خ��ط��ورة 
»اإذا م��ا ق��راأن��ا م��ق��الت  ال��ف��ي��رو���ص، م��و���س��ح��اً 
اأن  علماء ال��اله��وت وال��ك��ه��ن��ة، ن��رى ب��و���س��وح 

هذا الموقف ل يزال قائماً«.

االستخبارات األميركية:
الصين أكبر تهديد للديمقراطية

إردوغان يأمل بتخلص فرنسا من ماكرون 
«في أسرع وقت ممكن»

وا�ضنطن - اأ ف ب

الوطنية الأميركية  و�سف رئي�ص ال�ستخبارات 
ت�سكل  باأنها  ال�سين  الخمي�ص  راتكليف  ج��ون 
»اأك���ب���ر ت��ه��دي��د ل��ل��دي��م��وق��راط��ي��ة وال��ح��ري��ة في 
بينما  ال��ث��ان��ي��ة«،  العالمية  ال��ح��رب  منذ  العالم 
ف��ر���س��ت وا���س��ن��ط��ن ق���ي���ودا م�����س��ددة ع��ل��ى منح 
ال�سيوعي  ال��ح��زب  لأع�����س��اء  ال�سفر  ت��اأ���س��ي��رات 

ال�سيني.
�ستريت  وول  �سحيفة  ن�سرته  راأي  مقال  وف��ي 
اأ�سرار  ب�سرقة  ال�سين  راتكليف  اتهم  ج��ورن��ال، 

الأعمال وتكنولوجيا الدفاع الأميركية.
وكتب اإن »جمهورية ال�سين ال�سعبية تمثل اأكبر 
تهديد  واأكبر  اليوم  المتحدة  للوليات  تهديد 
للديموقراطية والحرية في العالم منذ الحرب 

العالمية الثانية« )1945-1939(.
وت���ح���دث ع���ن ع��م��ل��ي��ات ا���س��ت��خ��دم ف��ي��ه��ا ع��م��الء 
على  ل��ل��ت��اأث��ي��ر  الق��ت�����س��ادي  ال�����س��غ��ط  �سينيون 

الم�سرعين الأميركيين اأو اإ�سعاف مكانتهم.
اأن بكين  »ت��ظ��ه��ر م��ع��ل��وم��ات��ن��ا  وك��ت��ب رات��ك��ل��ي��ف 
التاأثير  عمليات  من  النوع  هذا  بانتظام  تجري 
»القيادة  اأن  واأ���س��اف  المتحدة«.  ال��ولي��ات  ف��ي 
ال�سينية ت�سعى اإلى اإخ�ساع حقوق الفرد لإرادة 

الحزب ال�سيوعي«.

�سيطرة  »ت��م��ار���ص  ال�سينية  ال��ق��ي��ادة  اأن  وت��اب��ع 
خ�سو�سية  وت��خ��ّرب  ال�����س��رك��ات  على  الحكومة 
وح����ري����ة م���واط���ن���ي���ه���ا ب���ف���ر����ص دول������ة م��راق��ب��ة 

ا�ستبدادية«.
ال��خ��ارج��ي��ة  ق��ال��ت وزارة  ن��ف�����س��ه،  ال���وق���ت  وف����ي 
الأميركية اإن اأع�ساء الحزب ال�سيوعي ال�سيني 
وي�����س��ارك��ون في  الأم��ي��رك��ي��ة«  للقيم  »م���ع���ادون 

»ن�ساطات م�سرة«.
حيز  تدخل  التي  الجديدة  القواعد  وبموجب 
ال�سادرة  التاأ�سيرات  �ستظل  الفور  على  التنفيذ 
�سالحة  المبا�سرة  واأ���س��ره��م  ال��ح��زب  لأع�����س��اء 
الإ���س��دار ولدخول  لمدة �سهر واح��د فقط بعد 

لمرة واحدة.
ف��ي ال��م��ا���س��ي ك��ان��ت ب��ع�����ص ال��ت��اأ���س��ي��رات ت�سمح 
بالدخول غير المحدود ويمكن اأن تظل �سالحة 

لمدة ت�سل اإلى ع�سر �سنوات.

»ن�ضاطات م�ضرة«
اإن���ه »على  الأم��ي��رك��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  ق��ال��ت وزارة 
ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  �سمحنا  عقود  مدى 
الموؤ�س�سات  اإل���ى  ق��ي��ود  وب���ال  ال��ح��ر  ب��ال��و���س��ول 
هذه  منح  يتم  لم  بينما  الأميركية  وال�سركات 
الوليات  لمواطني  بحرية  نف�سها  الم��ت��ي��ازات 

المتحدة في ال�سين«.

واأ����س���اف���ت »م����ن خ����الل ك��ي��ان��ات ع���دي���دة يعمل 
الحزب ال�سيوعي ال�سيني واأع�ساوؤه بن�ساط في 
الوليات المتحدة للتاأثير على الأميركيين من 
الدعاية والإكراه القت�سادي والأن�سطة  خالل 

الم�سينة الأخرى«.
ير�سل  ال�سيني  ال�سيوعي  ال��ح��زب  اأن  وت��اب��ع��ت 
»ع���م���الء« اإل�����ى ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة ل��م��راق��ب��ة 
وم�����س��اي��ق��ة ال��م��واط��ن��ي��ن ال�����س��ي��ن��ي��ي��ن ال��ذي��ن 
ال����ب����الد وك���ذل���ك  ف����ي  ي���ع���م���ل���ون  اأو  ي����در�����س����ون 
الم�ستهدفة  الأميركية  ال�سينية  المجموعات 

ب�سبب �سيا�ساتها.
ال�سيني  ال�سيوعي  ال��ح��زب  اأع�����س��اء  ع��دد  وك��ان 
وجميع  بكين  ف��ي  ال�سيا�سة  على  يهيمن  ال��ذي 
اأنحاء البالد يبلغ 92 مليونا في 2019. وبما اأن 
قرار الخارجية الأميركية ي�سمل اأ�سرهم اأي�سا، 

فقد يطال مئات الماليين من ال�سينيين.
الخارجية  وزارة  ب��ا���س��م  ال��م��ت��ح��دث��ة  و���س��رح��ت 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ه�����وا ت�������س���ون ي���ن���غ ال��خ��م��ي�����ص »اإن 
لل�سين  المناه�سة  المتطرفة  ال��ق��وى  بع�ص 
ف���ي ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة، م���دف���وع���ة ب��ان��ح��ي��از 
اأي���دي���ول���وج���ي ق����وي وع��ق��ل��ي��ة ال���ح���رب ال���ب���اردة 
�سيا�سيا«.  ال�سين  ت�سطهد  ال��ج��ذور،  العميقة 
ال�سيا�سي  ل�سطهادهم  ت�سعيد  »ه���ذا  وق��ال��ت 

تجاه ال�سين وال�سين تعار�ص ذلك ب�سدة«.

ا�ضطنبول - اأ ف ب

اأع�������رب ال���رئ���ي�������ص ال���ت���رك���ي رج�����ب ط��ي��ب 
ت��ت��خ��ل�����ص«  »اأن  ف���ي  اأم���ل���ه  اإردوغ��������ان ع���ن 
ف��رن�����س��ا »ف�����ي اأ�����س����رع وق�����ت م���م���ك���ن« م��ن 
خلفية  على  م��اك��رون،  اإي��م��ان��وي��ل  رئي�سها 
ت��وت��ر ���س��دي��د ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ح���ول ملفات 

كثيرة.
ا�سطنبول  في  ل�سحافيين  اإردوغان  وقال 
ب��ع��د م�����س��ارك��ت��ه ف���ي ����س���الة ال��ج��م��ع��ة في 
م�سكلة  »م��اك��رون  اإن  �سوفيا،  اآي��ا  م�سجد 
تعي�ص  م���اك���رون،  م��ع  ل��ف��رن�����س��ا.  بالن�سبة 
فرن�سا فترة خطرة جداً. اآمل اأن تتخل�ص 
فرن�سا من م�سكلة ماكرون في اأقرب وقت 

ممكن«.
واأ������س�����اف »ب����خ����الف ذل�������ك، ل����ن ي��ت��م��ك��ن 
)حركة(  من  النتهاء  من  )الفرن�سيون( 
ت�سبح  اأن  يمكن  التي  ال�سفراء  ال�سترات 
حركة  اإلى  اإ�سارة  في  الحمراء«،  ال�سترات 
الحتجاج التي اندلعت اأواخر العام 2018 

في فرن�سا.
وفرن�سا  تركيا  بين  العالقات  وت��ده��ورت 
خ�سو�ساً  الما�سي،  ال��ع��ام  منذ  تدريجياً 
ب�سبب خالفات حول �سوريا وليبيا و�سرق 

ال��م��ت��و���س��ط وم����وؤخ����راً ج����راء ال���ن���زاع بين 
ناغورني  اإقليم  حول  واأرمينيا  اأذربيجان 

قره باغ.
ل��ك��ن ال��ت��وت��ر ت��ف��اق��م ف���ي ت�����س��ري��ن الأول 
ب�»ال�سحة العقلية«  اإردوغان  عندما �سّكك 
ل���م���اك���رون م��ت��ه��م��اً اإي������اه ب���ق���ي���ادة »ح��م��ل��ة 
عن  دفاعه  ب�سبب  الإ���س��الم  �سد  كراهية« 
ح��ري��ة ن�����س��ر ر����س���وم ك��اري��ك��ات��وري��ة ُت��ظ��ه��ر 
»النعزالية«  �سد  وخطابه  محمد  النبي 

الإ�سالمية في فرن�سا.
اأن ف��رن�����س��ا ال��ت��ي  اإردوغ��������ان ام�������ص  واأك�����د 
مين�سك  م��ج��م��وع��ة  رئ��ا���س��ة  ف���ي  ت�����س��ارك 
اأذربيجان  بين  للنزاع  حّل  اإيجاد  المكلفة 
اأن  بعد  كو�سيط«  دورها  »فقدت  واأرمينيا، 
الوطنية  والجمعية  ال�سيوخ  مجل�ص  تبنى 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ق������رارات م���وؤي���دة ل��الع��ت��راف 

بناغورني قره باغ.
واأ�������س������اف »����س���دي���ق���ي ال����ع����زي����ز ع��ل��ي��ي��ف 
اأعطى  علييف(  اإل��ه��ام  الأذري  )ال��رئ��ي�����ص 
ن�سيحة للفرن�سيين عندما قال لهم اإنهم 
اإذا ك��ان��وا ي��ح��ب��ون الأرم��ي��ن��ي��ي��ن اإل���ى ه��ذه 
اأي�ساً،  مار�سيليا.اأنا  فليعطوهم  الدرجة 

نف�سها«. الن�سيحة  اأعطيهم 
وف�����ي اإ������س�����ارة وا����س���ح���ة اإل������ى م��م��ار���س��ات 

ماكرون  اأكد  وتبعاتها،  التركية  الحكومة 
�سعب  التركي، وهو  »ال�سعب  اأن  اأيلول  في 

اآخر«. عظيم، ي�ستحق اأمراً 
الت�سريحات  على هذه  ب�سدة  اأنقرة  ورّدت 
ال�سعب  لتحري�ص  محاولة  اأنها  معتبرًة 

التركي �سد الرئي�ص اإردوغان.
بفر�ص  ع��دة  اأ�سابيع  منذ  فرن�سا  وت��ه��ّدد 
ت��رك��ي��ا، خ�سو�ساً  ع��ل��ى  اأوروب���ي���ة  ع��ق��وب��ات 
ب�سبب اأعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم 
اأنقرة في �سرق المتو�سط في مناطق  بها 

متنازع عليها مع اليونان وقبر�ص.
ون����ّدد الت��ح��اد الأوروب�����ي ام�����ص ب���»اأف��ع��ال 
ال��م��ع��ادي«،  وخطابها  الأح��ادي��ة  )ت��رك��ي��ا( 
ل��ك��ن��ه ل ي�����زال م��ن��ق�����س��م��اً ب�����س��اأن ط��ري��ق��ة 
م��ع��اق��ب��ت��ه��ا ع��ل��ى ه���ذه ال��م��م��ار���س��ات اأث��ن��اء 
العا�سر من كانون  ُتعقد في  اأوروبية  قمة 

الأول.
ت�سرين  ف��ي  الأوروب������ي  الت���ح���اد  واق���ت���رح 
الأول محادثات على اأنقرة مهدداً بفر�ص 
عقوبات في حال لم توقف تركيا اأعمالها 

التي يدينها التحاد.
ل��ك��ن دول اأع�����س��اء ع���دة ف��ي الت���ح���اد من 
العقوبات،  تبني  عار�ست  األمانيا،  بينها 

اأوروبيين. وفق م�سوؤولين 
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تحّوالت المعجم المدرسّي.. 
ال�شعي نحو ر�ؤية من�شودة )2-2(

«دفاتر الوّراق».. بين الوهم والحقيقة

كثيرًا ما أقضم أظافرها

اإذ  الــجــذر؛  تحديد  فــي  الو�سيط«  »المعجم  بـــ  القــتــداء   .1
يكتب الجذر بحروف غير مقطعة، وبالمحافظة على الألف 
اآخــره؛ لي�ستنتج الطالب وهــو قيد  اأو في  الــداّل  في و�سط 
اإن كان  الــّداّل  الألــف في  اأ�سل  المتغّيا  المعنى  البحث عن 
ونتوقف  اأ�سلها  عن  نم�سي  واإل  هدفا،  اأ�سلها  في  البحث 
عنده قليال من باب العلم بال�سي الذي يفيد وقت الحاجة.

غير  مــن  المعجمّي  الـــدال  تعريف  بمنهجّية  العــتــنــاء   .2
)معروف(،  كلمة  فتكثر  بالماء،  الماء  ف�ّسر  كمن  تكون  اأن 
و)�ــســجــر مــثــمــر(، و)�ـــســـّد كــــذا(، و)مــقــابــل/ نــظــيــر كـــذا(، 
نـــوع من  اأو  لــلــمــجــو�ــس(،  )عــيــد  اأو  لــلــ�ــســبــيــة(،  )لــعــبــة  اأو 
)الطعام، الحلوى، ال�سمك( وكله غالبا غير معروف الدال 
اأن يكون  اأنه يمكن  اأزمان بادت، مع  والمدلول؛ لأنهما من 
المعجمية  ال�سناعة  على  القائمين  لكن  عربي  معنى  لــه 
قـــا�ـــســـرون اأحـــيـــانـــا عـــن تــحــديــده لنــغــمــا�ــســهــم فـــي الــنــقــل 
المتوارث للدواّل ومعانيها، فتغدو المعجمات كّلها معجما 
واحدا: داّل ومدلول. وقد تحّل هذه الإ�سكالية بال�ستعانة 
اإلى الحياة؛  اأقرب من معاجمنا  بالمعاجم الأجنبية، وهي 

لأنها ُتعنى بالتحديث الم�ستمر.
الــتــو�ــســيــحــّي رائـــــزا مــهــمــا فـــي تو�سيح  الــر�ــســم  3. ويـــعـــّد 
المدلول، فالببغاء، والحمام، والغراب، والكناري، والنعامة، 
والمريمية )المرمية وبع�سهم: يقول ال�سجيرة(، وال�سيح، 
والــقــيــ�ــســوم، والـــطـــيـــون، والـــحـــبـــق، والـــــــورد، والـــريـــحـــان، 
تتفق  ونباتات  طيور  كلها  وغيرها  والقرنفل،  والــجــوري، 
الر�سم  الف�سيلة تختلف �سكال وت�سريحاً، حينئذ يغدو  في 
التو�سيحّي رائزاً مهّما في تو�سيح مدلولت هذه الدواّل. 
اأحيانا  التو�سيحي  بالر�سم  نه�ست  المعجمات  اأّن  ومــع 
الحا�سوب  لكن  الـــدال،  حقيقة  ُيبين  ل  ه�ّس  نهو�س  لكنه 
كان بل�سما لهذا الأمر، ففيه نختار ال�سورة الفوتوغرافية 
الحقيقية للداّل، باأنواعه المتنوعة، نحو الحَبق النبات ذي 
الرائحة الطّيبة الذي ي�ستعمل في الطعام، كما ي�ستعمل في 

ال�ست�سفاء، وهو يختلف عن الريحان مثاًل.
اللغوّيين  مــن  فــريــق  مــن  الــحــديــث  المعجم  يــتــكــّون  لــهــذا 
ــون فـــي الــتــربــيــة، والـــتـــاريـــخ، وعــلــوم  يــ�ــســاعــدهــم مــخــتــ�ــسّ
والإعـــالم،  والــريــا�ــســة،  والقــتــ�ــســاد،  وال�سيا�سة،  ال�سريعة، 
بــنــاء المعجم  ـــرورة  يــكــون مـــن �ـــس اأن  وغــيــر ذلــــك؛ عــلــى 
الخت�سا�س  اأهــل  منا�سبا من  اللجنة  تــراه  بمن  ال�ستعانة 
في  رجيحاً  اأميناً  دقيقاً  المعجم  ي�سبح  اأن  اإلــى  ال�سعي  في 
في  ينفرد  اأن  لــلــغــوّي  يــجــوز  فــال  الكلمات؛  معاني  تقديم 
تعريف كلمة )الَعوَلمة( لأَنّها لي�ست من اخت�سا�سه اإل في 
اإعادتها اإلى الجذر )ع ل م(، واأّما معناها فاأمر �سعب، يحتاج 

المعجم وجهة  الآخرين، لكي ل يكون  العلماء  اإلى تدقيق 
والح�سارة  والفنون  والثقافة  المعرفة  في  اللغوّيين  نظر 
معجم  �سفحات  بين  المتدِبّر  يتجّول  اأن  ويكفي  والفكر. 
الــذي  التعريف  عــن  ليبحث  الــعــرب«  »ل�سان  كمعجم  كبير 
الفقه  كعلم  مـــا،  عــلــم  لم�سطلحات  مــنــظــور  ابـــن  ارتــ�ــســاه 
مثال؛ ليتبّين اأَنّ تعريفات ابن منظور لي�ست دائما تعريفات 

راجحة لم�سطلحات علم الفقه.
ــْطــق بع�س  4. الــنــ�ــُسّ - مــتــى دعـــت الــحــاجــة- عــلــى اآلــيــة ُن
كتفخيم  حّقها،  الناطُق  يعطيها  ل  التي  العربية  الـــدوال 
لفظ الجاللة بعد ال�سّم، نحو: »اأراُه اهلل ما لم يره«، وبعد 
ر اهلُل وجهك« وترقيق نطقه عندما ي�سبق  الفتح، نحو: »ن�سّ
المذاكرة«،  على  واظــب  عليك  »بــاهلل  نحو:  بياء  اأو  بك�سر، 
الــمــّد في  الــّنــفــ�ــس«، وكتفخيم  لــه  مــا تطيب  و»اأرانـــــي اهلل 
)القراآن(، والألف في كلمة )ال�سراط(، وترقيق ال�سين في 
اإلى  اإلــى حّد ما  الــدال )�سار( و)م�ستو�سف(، في ما ننحو 
تفخيمها في نحو: )�سطر(، ويغدو القر�س المدمج لقراءة 
الــدواّل قــراءة �سوتية �سحيحة اأمــرا لزمــا لزبــا في �سوء 
اأحمد مختار عمر في »معجم  اأح�سن  اللهجات. وقد  تعدد 
في  المعا�سرة«  العربية  اللغة  و»معجم  اللغوي«  ال�سواب 
هذا ال�ساأن، واأبدع الباحث الكويتي خالد الر�سيد في اإنتاج 

قر�س مدمج لمو�سوعة اللهجة الكويتية �سوتا و�سورة..
5. �ـــســـرورة عـــّد الــّدخــيــل )الأجـــنـــبـــي( نــحــو: )مــوبــايــل(، 
والمعرب �سوتيا نحو: )جيولوجيا(، والمعّرب �سرفّيا مما 
ز(،  يجيء على وزني )َفْعلَل( و)َفّعل( نحو: )َكْن�َسل( و)َفــَرّ
دواّل م�ستقلة، لها خاناتها المعجمّية، يكون دخولها بداهة 
األفبائيا؛ لأنها بال جذر عربّي، واإن خ�سع بع�سها لمقايي�س 
العربّية واأخذ ا�ستحقاقاته وهو المعّرب ال�سرفي، ي�سفع لنا 
ههنا عّد العرب الدال )بنج( وحدة م�ستقلة في الأ�سل ولها 

فروع مع اأنها فار�سّية.
6. الدخيل والمعرب ُي�سلمان لإ�سكالية حقيقية في المعجم 
العربي حين يتاآخى الدال العربي مع الدال الأجنبي بنية 
التي  بينهما نحو: )�َسّيك(  الدللة مائزة  ل دللة، فتكون 
مزرعته(  )�ــَســّيــك  جملة:  فــي  كما  عربّية  تــكــون  اأن  ت�سلح 
الــجــذر )�ــســوك(، و)�ــَســّيــكــت على  بال�سيك مــن  َحــمــاهــا  اأي 
اجتراح مدخل  بّد من  المعاملة( من )Check(، وههنا ل 

م�ستقل لكل داّل على ِحدة.
اإغناء المعجم المدر�سي بالوحدات المعجمية القديمة   .7
ومنثوره  العرب  �سعر  من  معا�سرة  ب�سواهد  والم�ستحدثة 
الزمان والمكان؛ ليكون ل�سان  النظر عن معيارّية  ب�سرف 
الحقل  فــي  �سيما  ول  تــراثــه،  عــلــى  منكفئ  وغــيــر  عــ�ــســره، 

اللغوّية يحّدثونه على  الجماعة  اأفــراد  بداأ  الذي  البالغي 
و)عقُله  التمّلق،  عن  كناية  َذَنــب(  )هّزيز  نحو:  طريقتهم 
و)امـــراأة  اطــالعــه،  �سعة  عــن  التعبير  �سياق  فــي  كمبيوتر( 
فالن  و)رجـــع  بـــ)الــظــبــيــة(،  قديما  نعتها  مقابل  �ــســاروخ( 
وري( مقابل )عاد  واحدا اإلى �سفر(، و)كاأنه مطرود من الَدّ

بُخفي حنين(، و)َعظمه ذهب(.
بحرف  اأو  بنف�سه  المتعدي  الفعل  مــن  الطلبة  تمكين   .8
الــجــر، واأخـــذ الــحــذر مــن ظــاهــرة تــنــاوب اأحـــرف الجر مما 
بـــــ/ )رغــب  بين  فرق  فثّمة  اأحيانا،  ينعك�س  المعنى  يجعل 

في( بمعنى: اأحــّب، و)رغب عن( بمعنى: كره. و)اأتــى على 
اأح�سره، و)ح�سر من  بالطعام(  و)اأتــى  كّله،  اأكله  الطعام( 

دم�سق اإلى الأردن( غادر دم�سق وحّل في الأردن.
اأن المعجم ل يحيط بكالم  9. الن�ُسّ في مقّدمة المعجم 
العرب كّله، واأن ثّمة معاجم هي مو�سوعات لغوّية كــ»ل�سان 
اأن ت�سيف  العربية  اللغة  العرب«، واأنه واجب على مجامع 
الأجنبية،  بالمعاجم  اأ�سوة  الجديدة  الـــدواّل  المعجم  اإلــى 
اّتحاد  حلم  كــان  الــذي  الحياة«  األــفــاظ  »معجم  فكرة  ولعّل 
تــراث  على  منكفئة  غالبا  دواّلـــه  تكون  العربية،  المجامع 
دالي ووحدات معجمية تخ�سع لقانوَني الن�ساط والخمول، 
ولعل مجمع اللغة العربّية الأردنــي خطا خطوة مائزة في 
لكنه  الــعــاّمــة«،  الحياة  األــفــاظ  »معجم  عبر  اللغة  ا�ستقراء 
ومدلول،  دال  الخمول  فحاطه  يجب،  كما  منه  ي�ستفد  لم 
مع  ون�سير  معاجمنا،  نــّحــدث  اأن  يمكن  الــحــال  بهذه  فهل 
والمعجم  ل�سان«،  »الإن�سان  قولنا:  �سوء  في  ركب معجمنا 

هو ل�ساننا؟
المدر�سّي  المعجم  ا�ستعمال  ب�سرورة  المعلمين  اإقناع   .10
المعّلم  اإليها  يحتاج  التي  التعليمّية  بالفوائد  تزويده  بعد 
المتغّيا  المدر�سي  المعجم  اأن  ال�سواء؛ ذلك  والمتعِلّم على 
دللــيــة  حــقــول  اإلـــى  تنتمي  ومــفــاهــيــم  م�سطلحات  معجم 
ال�سناعة  بمقت�سيات  تتعّلق  لأ�سباب  متناثرة  لكنها  ِعــّدة، 
ا بالدوال الواردة في منهاج اللغة  المعجمية، ولي�س مخت�َسّ
الــواردة في المناهج؛ ديدينه تبيين  اإنما بالدوال  العربية، 
الــدوال ال�سعبة، لكن: من يقي�س ال�سعوبة؟ والذي  معنى 
يثير العجب ويوؤّكد التجزئة العربية لل�سناعة المعجمية، 
لغتها  ت�سعى ل�سناعة معجم على وفق ما في  دولــة  اأن كل 
اأو لهجتها، في�سبح المعجم معّززا لالنق�سام العربي، فثّمة 
ال�سام،  بــالد  لـــدول  وجماعّية  فــرديــة  ومــو�ــســوعــات  معاجم 
ولدول المغرب العربي، ولدول الخليج العربي، ول �سير، 
الحقول  معاجم  ت�سانده  يــوّحــدنــا،  معجم  مــن  بــّد  ل  لــكــْن 
�س؛ لأَنّ ن�سبة  التي �سارت مف�سال في كل تخ�سّ الدللية 

الكلمات الجامعة بين ناطقي العربّية ودار�سيها في العالم 
العربّي كّله عالية جدا.

11. الإحالة المعجمية، فــاإذا ورد الــدال )ي ِء �س( في باب 
الياء، وورد مقلوبه في باب الهمزه )اأ ي �س( نعّرفه في باب 
الهمزة، ونقول: ينظر: )ي ِء �س(، وتحت الجذر )ي ِء �س( 
الــدوال  نقول: راجــع )اأ ي �ــس(. وينطبق هــذا الكالم على 

المقلوبة والم�سّحفة والمحّرفة.
12. قد تكون ال�سيغة الإلكترونّية المحو�سبة من المعجم 
المعجم  ُم�سايرة  مطالب  من  �سرورّيا  مطلباً  المدر�سّي 
للحياة المدر�سّية وما فيها من كلمات، على اأن تكون الن�سخة 
للباحث عن  ت�سمح  متعددة مرنة،  ذات مداخل  المحو�سبة 
بعد تجريدها من  كما هي  يدخلها  اأن  ما من  كلمة  معنى 
األ التعريف وتاء التاأنيث، لتظهر الكلمة وبجانبها المنطلق 
من  ورقّيتين  �سيغتين  ن�سر  مــن  �سير  ول  لــهــا،  الــجــذرّي 
واأخــرى  الــجــذور،  مــن  تنطلق  واحـــدة  المدر�سّي:  المعجم 
الألفبائي،  الترتيب  وفــق  على  هي  كما  الكلمة  من  تنطلق 
وياأتي بعد كل كلمة جذرها بين قو�سين، في حين تجتمع 
المدر�سّي  المعجم  الحا�سوبّية من  المدّونة  الن�سختان في 
التي يمكن اأن تكون موقعاً حا�سوبّيا، اأو تطبيقا على اأجهزة 
المبا�سرة من  المالية غير  العوائد  ت�سبح  الحا�سوب، وقد 
�سركات الت�سالت م�سدر التمويل الذاتي لّلجنة الم�سرفة 
اإدارة المعجم المدر�سّي وتحديثه وتطويره، ول باأ�س  على 
خدمة  بفتح  المعجم  على  الإ�ـــســـراف  لجنة  تــقــوم  اأن  مــن 
القــتــراحــات والــتــعــلــيــقــات والأ�ــســئــلــة؛ لــتــكــون مــن م�سادر 

تطوير المعجم.
اأكثر في  اإخراجاً، واعتماد لونين لي�س  المعجم  13. رعاية 
كتابة دواله على النحو الآتي: الجذر والمدخل المعجمي 
باللون الأحمر الداكن، وبخط اأكبر قليال من خط المادة 
اللغوية  الــدوال  بع�س  اإغناء  مع  الأ�ــســود،  باللون  المعّرفة 

بالر�سم اأو بال�سورة لتو�سيح معنى ما.
14. اإّن �سناعة معجم مدر�سي ل تقوم على فكرة الخت�سار 
فـــي الــمــداخــل الــمــعــجــمــّيــة غــيــر الــمــ�ــســتــعــمــلــة؛ لـــذا ل بــّد 
المفتر�س،  الأ�ــســل  على  كالن�ّس  تماما  عليها  الن�ّس  مــن 
على  العك�س  اأو  ا�ستخدامها  عــدم  على  يــدّل  ما  ثّمة  فلي�س 
كغيرها  األفاظها  في  العربية  لأن  الأ�سل،  الجذر  م�ستوى 
الطالب  ي�سرف  لن  واإدراجــهــا  وتخمل،  تن�سط  اللغات  من 
من  بها  تعّلق  وما  ال�سروح،  اخت�سار  لكّن  ا�ستخدامها،  عن 
ن�سّد  وحينئذ  حجمها؛  يقلل  و�سواهد  واأ�سمار  اأقا�سي�س 
احتياجاتنا من الخانات الفارغة في العربية عبر الترجمة 
اأ�سهل  فما  العثرة،  هو  المعجم  حجم  كــان  واإن  والتعريب. 

وتتولى  المكتبة،  وفــي  �سّف،  كل  في  معجم  بتوطين  حّله 
اأمــــر اقــتــنــائــه فــي الــبــيــت، ويـــعـــّزز دور المعجم  الــمــدر�ــســة 
بــتــمــاريــن فـــرديـــة )فـــي الـــمـــنـــزل(، وتــمــاريــن جــمــاعــيــة في 

الحجرة ال�سفّية.
بال�ساذ  مخت�س  ملحق  نحو  بمالحق  المعجم  اإغــنــاء   .15
والـــنـــادر مــن كـــالم الـــعـــرب، ومــلــحــق بــــــالأوزان الــ�ــســرفــيــة، 
اأ�سلها ثالثي من جن�سها،  وملحق بالأفعال الرباعية التي 
الجّر  بــحــروف  وملحق  وبلبل(،  و)بـــّل  زلـــزل(،  )زّل،  نحو: 

المالزمة لبع�س الأفعال المتعدية، وغيرها.

***
وبعد،

في  عميق  �سبر  على  يــكــون  وبــنــاوؤهــا  �ــســورتــنــا،  فمعاجمنا 
الــمــعــجــمــيــة، ولــيــ�ــســت مــعــاجــم هــاجــ�ــس �سانعيها  الـــروافـــد 
غدت  حتى  المعجمية  المداخل  في  والخت�سار  الت�سهيل 
بال قيمة، ول ي�ستفاد منها كما ينبغي، فهي تغني الطالب 
من  كـــان  اإن  منها  يفيد  اأَُخـــــر،  بــمــعــاٍن  وتــبــ�ــّســره  بالمعنى، 
روؤبــة  عــن  اأُِثـــر  مــا  وح�سبنا  الإبــداعــيــة.  بالكتابة  المعنّيين 
و�سارت  لها،  معنى  لغوية ل  دوال  ابتداعهما  والعّجاج من 
ب�سياقها ال�سعري الجديد ذات معنى، بل اإني راأيت نخبة من 
الأدباء ال�سعراء حين ي�سيق عليهم الروي اأو القافية؛ يجد 
المعاجم  �سانعي  حّق  من  اإذن  فلي�س  �ساّلته،  المعجم  في 
المعجم ومــا يمكن  يــدخــل  مــا  انــتــخــاب  فــي  الحتمية  هــذه 

تنحيته.
نــاهــيــك عــن حــر�ــس الــبــرامــج الأجــنــبــّيــة الــمــدر�ــّســيــة نحو 
الن�سرة،  المعجمّية  الوحدات  تعليم  على   ،)IP(و  )SAT(
المترجم  والعالمي  العربي  الأدب  تدري�س  تتغّيا  اأنها  ذلك 
محفوظ،  نجيب  وثالثية  حيفا«،  اإلــى  »عائد  نحو:  غالبا 
و»�ــســاق الــبــامــبــو«، و»الأّيــــــام«، و»�سهيل الــجــواد الأبــيــ�ــس«، 
و»قواعد الع�سق الأربعون«، و»الملك لير«، و»الم�سيح ي�سلب 

من جديد«، و»الخيميائي«.
ح�سب،  وعــرة  دوال  معجم  ل  حــيــاة،  معجم  اإذن  فالمعجم 
عّزتنا فيه، ومجدنا، وخير اإح�ساننا اإليه اأن نواكب تحديثه 
ورقيا واإلكترونّيا، موؤّكدين �سرورة التو�ّسل بقوانين حماية 
معاجم  �سيما  ول  الــمــتــنــّوعــة  والــمــعــاجــم  الــعــربــيــة،  الــلــغــة 
الحياة التي بداأت تفرز معاجم ت�سيم اللغة بُحجة مواكبة 
الحياة وتدري�سها في بع�س الجامعات والمراكز والمدار�س 
كمعاجم »الأرابيزي«، والمعجم الَعّماني، ومعاجم العامية، 
ومعاجم لغة الدواوين، و»الحفرتلّية«، بحجة الطلب الملّح 

عليها من متعلمي العربية للناطقين بغيرها.

»اأكثر الكتابات �سهولة و�سعوبة، هي التي تاأتي من عمق 
ما ع�سناه، ل بد لي اأن اأكتب ما حدث لأنجو من الذاكرة، 
ومــن الكــتــئــاب« )�ــــس150(. كـــاأن الكاتب جــالل برج�س 
لم  فهو  الجملتين،  بهاتين  الــقــارئ  تــ�ــســاوؤل  عــن  يجيب 
يقدمها  اأن  اآثــر  بل  تقليدية،  بطريقة  �سخ�سياته  يقدم 
وعالقاتها  ال�سخ�سيات  هـــذه  لــغــرابــة  مــالئــم  بــاأ�ــســلــوب 
فيه  تعي�س  الــذي  وبالمجتمع  ببع�س  وبع�سها  بالأمكنة 

وتواجه تحولته.
كتب  ك�سك  فــي  يعمل  ب�سيط،  اإنــ�ــســان  الــــوراق  اإبــراهــيــم 
كثيرا  يــوم  كــل  يــرى  ح�سين،  الملك  �ــســارع  ر�سيف  على 
كتب  من  يعر�سه  ما  قبالة  يقفون  ممن  الم�سترين  من 
ومـــجـــالت، ثـــم يــقــبــل بــعــ�ــســهــم عــلــى الـــ�ـــســـراء، ويم�سي 
الآخـــــــرون. مـــا يــجــنــيــه مـــن عــمــلــه بــالــكــاد يــكــفــي لأجـــرة 
البيت والطعام، لي�س له من متعة �سوى القراءة، ويوؤثر 
ال�سمت على الكالم، لي�س له عائلة ول اأقارب في عمان 

الرتــقــاء بحياته. كافح جــده طــوال حياته  ي�ستطيع  ول 
الذكي  ولــده  ي�سبح  اأن  واأمــَل  بحياته،  ليرتقي  الرعوية 
اآثر  اإلــى رو�سيا، لكن جاد اهلل  فاأر�سله  »جــاد اهلل« طبيبا، 
اأن يدر�س الفل�سفة. وقد اأُبلغ اإبراهيم فجاأة اأّن عليه ترك 
مكاَن  ليقوم  ال�سارع  على  �سيحدث  تعديال  لأن  المكان، 
ك�سك الكتب متجر وا�سع على طراز حديث لبيع الهواتف 
النقالة، فيلجاأ لأحد المتنفذين الذين تتكرر �سورهم في 
ال�سحف: »في ذلك اليوم، جن هذا المجرم كاأنه جنين 
كائن خطير يتحرك في بطن امراأة، يتحرك في لحظات 
كاأن  الغ�سب، يحثني على قتل �سخ�سيات ما« )�ــس46(. 
غو�ستاف  »كـــارل  النف�س  عــالــم  راأي  يتمثل  هنا  الــكــاتــب 
فقد  اأعماقه.  في  الكامن  الغ�سب  عن  يعّبر  وهــو  يونغ« 
بت�سرفاته،  يتحكم  كائن خطير  اإبراهيم  داخــل  في  ُولــد 
فوفقاً لنظرية »يونغ« في الال�سعور الجمعي: »ما يظهر 
من النف�س الإن�سانية، مثل جبل الجليد ربعه فوق الماء، 

وثالثة اأرباعه تحت الماء«.
بتخطيط  وثيقة  عالقة  للكاتب  المعرفي  لــالإطــار  لعل 
وروائــي  و�ساعر  طــيــران  مهند�س  فهو  وبنائها،  الــروايــة 
مــتــنــوع الـــقـــراءات، لــذلــك فــاإنــه وهـــو يــعــّبــر عــن مظاهر 
ما  خارجية  ق�سرة  الحداثة  يــرى  المدينة  في  الحداثة 
ا�ستقرت  التي  الحداثة  كانت  هــل  الــتــ�ــســاوؤل:  اإلــى  يدفع 

عليها النخبة كفيلة بتحديث فعلي؟
التي  المهم�سة،  المناطق  على  ال�سوء  الكاتب  وي�سلط 
المحرومين  اإلى  الحداثة، منحازا  وراء مظاهر  تختفي 
والمهم�سين بدءا باأولئك في مالجئ الأيتام والم�سردين 
المختبئة  القديمة  الأمــاكــن  اإلــى  يلجاأون  بمن  وانتهاء 
وراء الأبنية الحديثة ويذهب بع�سهم اإلى ج�سر عبدون 
الــحــيــاة، مما  اأفــقــا مــ�ــســدودا فــي  اأن واجـــه  بــعــد  لينتحر 

يذكرنا باأجواء رواية »البوؤ�ساء« لفيكتور هوغو.
بع�سها  لكن  بالحيوية،  الــروايــة  فــي  الأحــــداث  ات�سمت 
اأخــّل بتما�سك  البولي�سية، مما  الق�س�س  اأجــواء  اإلى  مال 
الغ�سب  الكاتب من خالل  عّبر  وتركيزها، فقد  الرواية 
اإبراهيم  الــوراق عن تقم�س  اإبراهيم  الكامن في لوعــي 
اإلــى  فاتجه  قــراءاتــه،  مــن خــالل  فيها  تــاأثــر  ل�سخ�سيات 
للبوؤ�ساء،  اأف�سل  حياة  تاأمين  اأجــل  من  الأغنياء  �سرقة 
لتنتهي الرواية باأن يجد اإبراهيم الوراق نف�سه في ق�سم 
وعماد  ال�سمو�سي  اهلل  جــاد  والــده  بقتل  متهما  ال�سرطة 
الأحمر واإياد نبيل ورناد محمود بعد اأن عثرت ال�سرطة 
جرائم،  مــن  ارتكبه  مــا  فيه  �سّجل  دفتر  على  �سقته  فــي 
ما  نــقــراأ  ثــم  العقلية،  لــالأمــرا�ــس  م�ست�سفى  فــي  ليو�َسع 
اأن  قناعتي  رغـــم  »اأكــتــب  الأخـــيـــرة:  ال�سفحة  فــي  كتبه 
الكتابة لن تجعلني اأنجو مما و�سلت اإليه، لكنني متاأكد 

اأنها �ستردم هوتي المعتمة، فاأحظى بال�سكينة«.
الــكــاتــب روايــتــه على »الــكــتــاب الأحــمــر« الــذي  فهل بنى 
كتبه »يونغ« بعد خو�سه تجربة مريرة في المواجهة مع 
الالوعي، وا�ستمر في كتابة هذا الكتاب �ست ع�سرة �سنة 

عا�س خاللها في عزلة؟

نوزاد جعدان
�سوري( )�ساعر 

تــخــد�ــســيــنــي ل  كــي  فــرِك  ظــا اأ قــ�ــســمــُت  وكــم 
دريــن تــغــا حــيــن  بــقــوة  لــبــاب  ا غــلــقــي  اأ لــذا 

لـــوقـــت  ا مــــن  لـــكـــثـــيـــر  ا ـــي  قـــ�ـــس اأ و كـــبـــيـــرة  حــــالمــــي  اأ
م نــا اأ حــتــى 

حــ�ــســن اأ لــي  حــوا اأ �ــســتــكــون  بــعــدهــا  و
لــحــ�ــســن ا لــمــو�ــســم  ا هــذا  ّل  اإ �ــســيــرعــبــنــي  �ــســيء  ول 

لــ�ــســمــ�ــس ا هــذه  �ــَســعــر  َقــلــع  مــن  مــّل  اأ ولــن 
�ــَســعــرة �ــَســعــرة 

�ــَســعــرا �ــســلــع  لأ ا لــمــريــ�ــس  ا لــلــقــمــر  زرع  اأ بــمــا  ر
ح لــ�ــســبــا ا فــي  لــظــهــور  ا مــن  يــخــجــل  ل  كــي 

�ــســل لــفــا ا لــوطــِن  ا كــذاك  �ــســبــح  اأُ ولــربــمــا 
ئــمــه هــزا عــن  لــحــديــث  ا تــحــّبــيــن  مــا  كــثــيــرا  لــذي  ا

وقــ�ــســوتــه تــه  خــيــبــا كــل  يــحــمــل  نه  اأ مــن  لــرغــم  ا عــلــى 
تــحــبــيــنــه! ذلــك  مــع 

مــنــهــا  غــ�ــســبــت  كـــلـــمـــا  ة  لـــلـــحـــيـــا ّق  عــــا بــــٌن  ا نـــنـــي  ولأ
تــمــوت« اهلل  ء  �ــســا ن  اإ « قــلــت: 

�ـــســـبـــحـــت  اأ ا  ذ لــــمــــا حـــ�ـــســـن:  �ـــســـديـــقـــي  لــــي  يــــقــــول 
حــد؟ وا نــَفــ�ــس  عــلــى  كــلــهــا  ة  لــحــيــا ا

نــتــنــفــ�ــس؟ ن  اأ لــ�ــســعــب  ا مــن  �ــســبــح  اأ ا  ذ لــمــا

. ؟« يــديــنــا اأ مــن  مــر  لأ ا خــرج  كــيــف   . . يــَة لــبــدا ا كــنــا 
 » ـــفـــرة ـــس � « ـــى  عـــل ل  اإ لــــفــــكــــرة  ا تــــيــــه  تــــاأ ل  ــــن  وحــــ�ــــسَ

م لــطــعــا ا
خــرج اأَ و جــيــبــي  مــن  يــدي  خــرج  اأُ عــنــدئــذ 

�ــِســفــر فــي  تــكــن  لــم  �ــســالًة  تــلــو  اأ و
�ــَســفــر طــريــق  عــلــى  ُكــتــبــت  ول 

قــبــر مــن  كــثــر  اأ ئــمــاً  ا د مــنــخــفــ�ــســة  نــت  كــا تــي  حــيــا
لــجــدران ا تــ�ــســّلــق  اأ نــا  اأ و عــ�ــســُتــهــا  لــذا 

ة لــحــيــا ا فــر  ظــا اأ قــ�ــســم  اأ و
لــفــرح ا َج  خــرا اإ ول  حــا اأ نــا  اأ و ظــهــري  تــخــد�ــَس  ل  كــي 

لــم. لــعــا ا هــذا  َظــهــر  مــن 

د.�شهى نعجة
اأردنية( واأكاديمة  )كاتبة 

كنا قد اأ�شرنا في الجزء الأ�ل من هذه المقالة 
اإلى اأن المعجم المدر�شي معجم هداية؛ فهو 
ير�ز من�شوب ال�شعوبة في الد�ال الموجودة 
في المناهج المدر�شية، �ي�شيء معانيها، 
نها بلغة �شهلة ي�شيرة مثقفة.  �يح�شّ
�يمكن هنا اإيراد مجموعة من المقترحات 
لجذب الطلبة ل�شتخدام المعجم المدر�شي 
�ا�شتثماره لي�شحي عن�شر غواية لغوّية، �منها 
ما يلي:

هدى اأبو غنيمة
اأردنية( )كاتبة 

ما اإن انتهيت من قراءة ر�اية »دفاتر الوراق« 
المثقلة بحمولتها المعرفية، حتى ت�شاءلت: 
هل هي ر�اية تر�شد تحولت الحداثة 
المرتبطة بالنموذج المعرفي الغربي؟ اأم 
هي كوابي�س الال�شعور الجمعي التي ج�شدها 
اإبراهيم الوراق؟

هلوسات

مرام رحمون
اأردنية( )كاتبة 

هل راودتِك رغبٌة في عناق �سارٍع ما ت�سكُن تفا�سيلَه 
وجوٌه م�سم�سية تذّكرك بطعم قبلة؟

ما  الع�سق  في  طاعنة  �سجرة  بحّب  يوماً  ُغمرِت  هل 
زال لحاوؤها مدّونة ربيعية لحّب طازج؟

اأو  اأتـــذوق طــعــَم �سحكتِك،  كـــاأن  بــي رغــبــٌة غــريــبــة.. 
فينتهي  خلفه،  اأرك�س  واأرك�س  عينيِك  �سحر  اأطــارد 
عــّراف  وجــه  في  خطوط  تعويذة  بفّك  المطاف  بي 
قـــديـــم قــــال اإنــــي مــ�ــســكــون بــــِك واأحــــتــــاج لألــــف راٍق 

منِك. ليخرجوني 
عقداً  بعيد  مــن  لحــت  غيمٍة  �سيِب  مــن  اأ�سفر  كــاأن 
اأو اأخطف  ممزوجاً بخ�سلة �َسعر منِك تالزم عنقي، 
من زرقة عينيِك حجراً فيروزياً اأ�سوغه خاتماً اأفّك 
كّفي  بين  الفا�سلة  بالم�ساحات  ُهيامي  عقدة  فيه 

وكّفِك..
اأت�سّلقُه  الطويل  ب�َسعرِك  بالهو�ِس  م�ساٌب  رجــٌل  اأنــا 
لياًل من جوانب �سريرك لينتهي بي المطاف كنملة 
عقرب  يل�سعني  الــطــريــق،  عــالمــات  تــجــد  ل  تــائــهــة 
الوقت، يالزمني انتظار الو�سول اإلى اأعلى اإ�سبعِك 
طريق  اإلــى  اأخــيــراً  لأ�سل  عقدة،  عقدًة  اأت�سّلقه  واأنــا 

معَبّد بطالء اأظافرك الأحمر.
ت�سكنينني،  ال�سنة  فــي  خــامــ�ــٌس  ف�سٌل  اأنـــِك  اأعــتــرف 
بنهايته  واأ�ستر�سل  اأ�سجاره  اأعانق  وحدي،  لي  ف�سٌل 

كاإكليل ورٍد وحيد على قبر بعيد..
تدو�سني  مقبرٍة  في  النابت  الــورد  اأنــا  كنُت  لو  مــاذا 

بحنان روحِك العابرة من هنا..
�سفتّي  يقّبل  �سهاب  مــن  يتدّلى  الــذي  الــوجــه  وهــذا 

ويــخــ�ــســُف مــن تــالفــيــف الــدالــيــة الــتــي تــخــّبــئ تحت 
في  قناديَل  يعّلقها  رمــاٍن  حبات  الم�سّجر  قم�سيك 

عتمة الأيام..
اأمطرت ذات  امراأة نبتت من �سلِع غيمٍة  يا لِك من 
ربيع على ج�سِد رجٍل م�سكون بالحزن، فحّولته اإلى 
اأحفورًة  فبات  بقدمها،  عليه  ودا�ست  ر�سوبّي  حجٍر 

اإن�سان. على هيئة 
غــرام  ر�سالة  لــِك  واأكــتــب  قوقعتي  اإلــى  الآن  �ساأعود 
بالأحمر  واأ�سكُلها  الأ�سود  بقلمي  �ساأكتبها  جديدة.. 
في  �ساكنٍة  خــافــتــٍة  نـــاٍر  كتناغم  مــفــرداتــهــا  لتتناغم 

الجمر.. بقايا 
اأو  اأدراج غــرفــتــي،  �ــســاأكــتــب عــنــِك واأفــتــ�ــس عــنــِك فــي 
الجدار،  على  مر�سوماً  خياًل  م�ساًء  �ساألمحك  ربما 
اأ�ــســتــفــيــق عــلــى مــــواء قــلــبــي الــــذي ل يــ�ــســمــعــه اأحـــٌد 

�سواي..
اأن  �سّري؛ فقد حاولت مرات ومــرات  اأخفي عنِك  ل 
م�سمومة..  حروفها  كّل  �سّرية  اأبجدية  لِك  اأخترع 
وانزلقت  فاأخفقت  الميم..  داخل  الّنقطة  اأجعل  اأن 
الــراء،  كحرف  الغ�ّس  ج�سدك  بانحناءات  وانزلقت 
حتى  اأ�ــســجــارك  ك�سيقان  كــثــيــراً  الألـــف  وا�ــســتــطــالــت 
وها  لل�سماء..  معها  �سحبتنا  نجمة  بخيط  تعّلقت 
�سقفي  من  مني..  الهاربة  نقطتي  واأنــت  كالنون  اأنا 
المفتوح.. األتفت باحثاً عنك في اأبجديتي ال�سرية.. 

اأتكور واأتكور بداخلها كال�سكون..
فــــاأرجــــوِك ثـــم اأرجـــــــوك.. ل تــطــرقــي مـــجـــدداً بــاب 
ذاكرتي.. ادخلي فجاأة لأ�سهق ده�سًة وتفي�س روحي 

اإليك واأعانقِك بلهفة كما اأ�ساء..
فــاأنــا الآن رجـــل مــتــّيــم بـــِك يــكــفــيــه مـــــروُرِك اأمــامــه 

كهالل في ال�سماء..
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�ضفوف »�ضلة الوحدات« تكتمل
أبو بكر: عاتب على عابدين والفريق

بحاجة لالنسجام

المنتخبات الوطنية ُت�ضّعد ا�ضتعداداتها
الخياط يحتفظ بمنصب األمين العام 

لـ«غرب آسيا» للترايثلون

عمان - الراأي

كــ�ــســف الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
الــ�ــســلــة  بـــكـــرة  الأول  الــــوحــــدات 
يــو�ــســف اأبــــو بــكــر عـــدم وجــــود ما 
مــ�ــســيــرة  يــعــطــل  اأن  �ـــســـاأنـــه  مــــن 
الحالية،  المرحلة  فــي  الــفــريــق 
حول  للأقاويل  ا�ستغرابه  مبدياً 
الفريق  كابتن  مع  علقته  توتر 
مــحــمــود عــابــديــن وعــــدم ظــهــور 
الأخير في لقاء كفريوبا اأ�سا�سياً.

وبين اأبو بكر في حديثه للموقع 
الــــر�ــــســــمــــي لـــــلـــــنـــــادي: مـــحـــمـــود 
عــــابــــديــــن يـــعـــتـــبـــر واحـــــــــــداً مــن 
الدفاع  منه  ومطلوب  اللعبين 
عــــن لـــقـــب الــــــــدوري والــفــانــيــلــة 
ــــراء، ومــــــا حـــ�ـــســـل مــع  الــــخــــ�ــــس
للغاية،  مقلقاً  اأمــراً  عابدين كان 
الجهاز  عن  اإ�سابته  اأخفى  حيث 
الأهلي  لقاء  في  والإداري  الفني 
اأن  وف�سل  الأردن،  كاأ�س  ببطولة 
اأجل  من  واأ�سا�سياً  حا�سراً  يكون 

الفريق، ولكن  األــوان  الدفاع عن 
اإ�سابته  تفاقم  كلفنا  الأمــر  هــذا 
وابتعاده عن مباراة كفريوبا في 

الدوري.
لعباً  يعتبر  عــابــديــن  واأ�ـــســـاف: 
اأثـــق جــيــداً بقدراته  مــمــيــزاً واأنـــا 
ومــــا يــحــمــلــه مـــن فــكــر ريــا�ــســي 
�ــســواء فــي الــ�ــســالــة اأو خــارجــهــا، 
�ــســواء كمدير فني  بــه  وعــلقــتــي 
اأن  اأكـــبـــر مـــن  �ــســابــق  اأو كــلعــب 
المهاترات والإ�ساعات  اإلى  تتجه 
اأن  �ساأنها  من  والتي  المحر�سة، 
وتزعزع  الفريق  م�سفوفة  تهدم 

ال�ستقرار العام.
وتابع: الجمهور دائماً ما يطالب 
الفريق ب�سرورة الفوز وهذا حق 
العديد  مــ�ــســروع، ولــكــن هــنــالــك 
مــن الأمــــور دومـــاً مــا تظهر من 

اأجل اإحباطنا.

تغيير مفاجئ
وتــطــرق اأبـــو بــكــر اإلـــى اأمـــر مهم 

اللعبة  اتــحــاد  قيام  وهــو  للغاية، 
بتغير الكرة المعتمدة للعب اإلى 
كرة جديدة وب�سكل مفاجئ »هذا 
ح�سا�سية  اللعبين  اأفقد  الأمــر 
الــكــرة وجــعــلــهــم مــجــبــريــن على 
الـــعـــمـــل مــــن جـــديـــد ل�ــســتــعــادة 
حــ�ــســا�ــســيــة الــــكــــرة الــــجــــديــــدة، 
تم  الــتــي  الأنـــديـــة  بع�س  بعك�س 
�سري  وبــ�ــســكــل  م�سبقاً  اإبــلغــهــا 
لــلــغــايــة، حــيــث عــانــى الــلعــبــون 
وهو  ال�سلة  على  الت�سويب  مــن 
مــــا يــــــراه الــجــمــيــع ولـــكـــن هـــذا 
مقنعة  حــجــة  يــعــتــبــر  ل  الأمــــــر 
مـــن اأجــــل تــبــريــر الــظــهــور غير 
المباريات  فــي  للطموح  الملبي 

ال�سابقة«.
اإلــى اأن الــوحــدات  اأبــو بكر  ونــوه 
فــتــرة  ومـــنـــذ  الآن  حــتــى  خـــا�ـــس 
ر�سمية  لقاءات   3 الأول  التجمع 
فقط ولم يلعب اأي مباراة ودية، 
ـــاقـــي الأنــــــديــــــة، حــيــث  بــعــكــ�ــس ب
مع�سلة  كـــورونـــا  فــيــرو�ــس  كــــان 
اإ�سافة  الــفــريــق،  واجــهــت  كبيرة 
اإلـــــى اإ�ـــســـابـــة بــعــ�ــس الــلعــبــيــن 
الفريق  بالفيرو�س وغيابهم عن 
والتدريبات، وعدم ح�سور حب�س 

وب�سير في الوقت المنا�سب.
واأكــــــد اأبـــــو بــكــر اأن كـــل مـــا ذكــر 
»مع  كبيراً  اأمــراً  يعتبر  ل  �سابقاً 
انــ�ــســمــام تــامــر حــبــ�ــس ومــو�ــســى 
عابدين  محمود  وعـــودة  ب�سير، 
ونادر اأحمد من الإ�سابة �ستكون 
الـــ�ـــســـفـــوف مــكــتــمــلــة و�ــســيــلــعــب 
الوحدات وفق منظور ت�ساعدي 
مـــروراً  الجبيهة  لــقــاء  مــن  بـــدءاً 
انتظار  ثــم  ومــن  الأهــلــي،  بلقاء 
الــفــريــق الـــذي لــم يــحــدد هويته 
الأردن،  كـــاأ�ـــس  بــطــولــة  فـــي  بــعــد 
حـــيـــث �ـــســـيـــكـــون كـــفـــريـــوبـــا عــلــى 
مــــوعــــد مــــن الـــفـــائـــز مــــن لــقــاء 
-الــجــبــيــهــة والــجــلــيــل- والــفــائــز 
من هذا اللقاء �سيلقي كفريوبا 
والـــــفـــــائـــــز بـــيـــنـــهـــمـــا �ـــســـيـــلقـــي 
الـــوحـــدات لــلــو�ــســول اإلـــى الـــدور 

النهائي.

عمان - غازي الق�ضا�ص
رئي�س  الخياط  طــارق  د.  احتفظ 
اأمين  بمن�سب  الترايثلون  رابطة 
عام اتحاد غرب اآ�سيا في انتخابات 
الأول  اأمـــ�ـــس  الــتــنــفــيــذي  مــكــتــبــه 
العامة  الجمعية  اجــتــمــاع  خـــلل 
تقنية  عبر  ُعقد  والــذي  للتحاد، 

الت�سال المرئي والم�سموع.
وي�سم المكتب التنفيذي للتحاد 
الــــذي تــبــلــغ فــتــرتــه اأربـــــع �ــســنــوات 
اإلــــــى جـــانـــب الـــخـــيـــاط كــــل مـــن: 
الــرئــيــ�ــس الأمــيــر فــهــد بــن جلوي 
)الــ�ــســعــوديــة(، نــائــب الــرئــيــ�ــس د. 
وجــــدي اأبــــو �ــســبــاب )فــلــ�ــســطــيــن(، 
الأمـــيـــن الــمــالــي را�ــســد الــكــنــدري 

)الكويت(.
العامة  الجمعية  اجتماع  وح�سر 
لمراقبة  الآ�ــســيــوي  التـــحـــاد  مــن 
النتخابات: رئي�سه الياباني �سين 
في  وتــم  ليم،  الــكــوري  و�سكرتيره 
المقترحات  ا�ستعرا�س  الجتماع 
ــاأن بــرمــجــة اأنــ�ــســطــة التــحــاد  بــ�ــس

للعام القادم.
الخياط  اآخــر ح�سر  وعلى �سعيد 
العامة  الجمعية  اجتماع  مــوؤخــراً 
للتحاد الدولي ومقره العا�سمة 
الــ�ــســويــ�ــســريــة زيـــــورخ، والـــــذي تم 
التحاد  اإدارة  مجل�س  اختيار  فيه 
احتفظت  لــوليــة جـــديـــدة، جــيــث 
ال�ـــســـبـــانـــيـــة مــــار�ــــســــول كـــا�ـــســـودو 
بــمــنــ�ــســب رئـــيـــ�ـــس التــــحــــاد عــلــى 
ح�ساب مناف�سها الدنماركي ماد�س 

فروند.

كـــــمـــــا �ـــــــســـــــارك الــــــخــــــيــــــاط فـــي 
العمومية  الجمعية  اجــتــمــاعــات 
لــلتــحــاد الآ�ــســيــوي الــتــي ُعــقــدت 
عــبــر تــقــنــيــة التـــ�ـــســـال الــمــرئــي 
اجتماع  هام�س  على  والم�سموع 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلتـــحـــاد 

الدولي.
تحر�س  الترايثلون  لجنة  وكانت 
اآ�سيا  كاأ�س  بطولتي  تنظيم  على 
وغـــرب الــقــارة خـــلل اأيــلــول من 
كـــل عــــام بـــدعـــم مـــن واحـــــة اأيــلــة 
الـــعـــقـــبـــة، لـــكـــن تــفــ�ــســي فــيــرو�ــس 
ن�سخة  اإقــامــة  دون  حــال  كــورونــا 

الحالي. العام 
من ناحية اأُخرى، ذكر د. الخياط 
للترايثلون  الوطني  المنتخب  اأن 
كــــثــــف فــــــي الآونــــــــــــــة الأخــــــيــــــرة 
لل�ستحقاقات  تــاأهــبــاً  تــدريــبــاتــه 
ت�سهد  الــتــدريــبــات  واأن  الــقــادمــة، 
ال�سحي  الــبــرتــوكــول  فــي  تــقــيــداً 

الأولمبية. اللجنة  ال�سادر عن 

ـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي  ويــــ�ــــســــم الـــمـــن
ويزيد  عثمان  كــريــم  اللعبين: 
ال�سبول ومحمد  خورما ومك�سيم 
وح�سين  النمر  وليث  الــحــورانــي 
الــ�ــســلحــات ويــزيــد الــ�ــســلحــات 
وكــريــنــا عــثــمــان ومـــريـــم �ــســعــبــان 

عثمان. و�سلمى 
الــرابــطــة  اأن  الــخــيــاط  واأو�ــــســــح 
�ــــســــتــــرفــــع لـــلـــجـــنـــة الأولــــمــــبــــيــــة 
�سينتهي  الــتــي  ال�سنوية  خطتها 
اإدارة الرابطة  �سيعتمدها مجل�س 
خـــلل الأيــــام الــقــلــيــلــة الــقــادمــة، 
الخارجية  الم�ساركات  وتت�سمن 
�سباق  عــلــى  عـــلوة  لــلــمــنــتــخــبــات، 
بطولة كاأ�س اآ�سيا، و�سباق محلي.
ويـــ�ـــســـتـــمـــل �ـــســـبـــاق الـــتـــرايـــثـــلـــون 
األعاب  ثلث  على  دولياً  المعتمد 
هـــي وفــــق تــ�ــســلــ�ــســلــهــا: الــ�ــســبــاحــة 
الـــدراجـــات  م،   )1500( لــمــ�ــســافــة 
والـــجـــري  كـــلـــم،   )40( لــمــ�ــســافــة 

لم�سافة )10( كلم.

اختتام دورة مدربي غرب آسيا لكرة الطاولة
عمان - الراأي

اأولــــــى  الأول  ــــس  اأمــــ� اخـــتـــتـــمـــت 
الــدورات التدريبية لمدربي كرة 
الطاولة التي نظمها اتحاد غرب 
ــيــا لــ�ــســقــل واإنـــعـــا�ـــس مــدربــي  اآ�ــس

اتحادات الإقليم.
الــــــــدورة تــــم تــنــفــيــذهــا بــتــقــنــيــة 
 )51( م�ساركة  و�سهدت  الفيديو 
مدرباً من )10( دول هي: الأردن 
و قـــطـــر والـــبـــحـــريـــن والـــكـــويـــت 
والعراق  واليمن  عمان  و�سلطنة 

ولبنان وفل�سطين و �سوريا.
وا�ــســتــمــلــت الـــــدورة الــتــي حا�سر 
فيها مجموعة من المحا�سرين 

والمانيا  ال�سويد  من  الدوليين 
وتون�س  �سلوفينيا  و  وهــنــجــاريــا 
قــطــر و عــمــان عــلــى مــحــا�ــســرات 
في محاور تدريبية رئي�سة منها 
والتخطيط  الــتــدريــب  اأ�ــســالــيــب 
الـــحـــركـــة  لـــلـــمـــ�ـــســـاركـــات و عـــلـــم 
طــــرق  و  الــــذهــــنــــي  والعــــــــــــــداد 

الر�سال وال�ستقبال.
واأكــــــــد الأمـــــيـــــن الــــعــــام لتـــحـــاد 
غــرب اآ�ــســيــا هــانــي عـــودة اأن هذه 
المحاور لقيت تفاعًل كبيراً من 
واأ�ــســاف  الــــدورة،  فــي  المدربين 
اأن هـــذه الـــــدورة جــــاءت لطــلع 
الـــمـــدربـــيـــن عــلــى الــمــ�ــســتــجــدات 
التدريب  طــراأت على طرق  التي 

بــمــخــتــلــف اأ�ـــســـكـــالـــه ولــمــواكــبــة 
الـــــتـــــطـــــور الــــــــــذي حــــــــدث عــلــى 
اأ�ــســالــيــب الــتــدريــب الأمــــر الــذي 
�سي�سهم ب�سكل كبير في م�ساعدة 
الــمــدربــيــن وتــقــويــة مــدركــاتــهــم 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــوقــفــت فيه 
الأنـــ�ـــســـطـــة الـــريـــا�ـــســـي بــ�ــســبــب 
رغبة  اإلــى  واأ�سار  كورونا  جائحة 
التوا�سل  ديمومة  في  المدربين 

والإكثار من هذه الدورات.
وفـــــــــي نـــــهـــــايـــــة الـــــــــــــــدورة وجـــــه 
ــكــر الــجــزيــل  الـــمـــ�ـــســـاركـــون الــ�ــس
لتحاد غرب ا�سيا ممثل برئي�سه 
على  والقائمين  الــزعــبــي  طـــارق 

عقد مثل هذه الدورات.

الأ�ضبوع الخام�ص ع�ضر من دوري المحترفين يختتم اليوم

الوحدات يالقي العقبة.. والرمثا بضيافة معان

معان يكرم الجهات الداعمه لفريقه الكروي

عملية جراحية للروابدة العب الصريح

عمان - الراأي

الــرابــعــة  عــنــد  العقبة  �ــســبــاب  نــظــيــره  الـــوحـــدات  يلتقي 
م�ساء اليوم ال�سبت على �ستاد عمان الدولي، بينما يحل 
على  والن�سف  ال�ساد�سة  عند  معان  على  �سيفاً  الرمثا 
�ستاد الملك عبداهلل الثاني في ختام الأ�سبوع الخام�س 

ع�سر من دوري المحترفين لكرة القدم.
ويبحث الوحدات المت�سدر بر�سيد 32 نقطة ل�ستعادة 
الـــجـــولت الما�سية،  افــتــقــدهــا فــي  الــتــي  الــفــوز  نــغــمــة 
لتعزيز  فــي خطوة  الــتــعــادلت،  م�سل�سل  مــن  والــخــروج 
اأقــرب  بين  الــفــارق  تو�سيع  وبالتالي  النقطي  ر�سيده 
فــوزاً  حقق  الأول  اأمــ�ــس  كــان  الــذي  الجزيرة  مطارديه 
النقطة  اإلــى  وو�سل   1-2 بنتيجة  ال�سريح  على  ثميناً 

رقم 2٩.
البالغ  الر�سيد  �ساحب  العقبة  �سباب  فــاإن  وبالمقابل 
13 نقطة، يمني النف�س بتحقيق نتيجة اإيجابية توازي 

تــعــادلــه الأخـــيـــر مـــع الــجــزيــرة اأو تــفــوق ذلــــك، �سمن 
�سلم  عــلــى  اأمـــانـــاً  اأكــثــر  مــنــاطــق  اإلـــى  لــلــتــقــدم  م�ساعيه 

الترتيب العام.
وفـــي الـــمـــبـــاراة الأخــــــرى يــــدرك الــرمــثــا )25 نــقــطــة( 
والذي يعي�س اأف�سل حالته نوعاً ما اأن الفوز �سيجعله 
مل�سقاً للجزيرة �ساحب المركز الثاني واإبقاء الفارق 
يعي  نف�سه  الوقت  في  ولكنه  فقط،  واحــدة  نقطة  معه 
قــدر  �ــســيــحــاول  نــقــطــة(   17( مــعــان  مناف�سه  اأن  تــمــامــاً 
النقطي  ر�سيده  رفــد  بفر�س  التفريط  عــدم  الإمــكــان 

باعتبار ذلك طريقاً للتقدم اإلى مركز اأف�سل.
وكان الرمثا فاز في الجولة الما�سية على ال�سلط 1-2، 
مباراة  فــي   1-1 الــوحــدات  مــع  معان  تــعــادل  وبالمقابل 

قدم خللها اأداًء مميزاً يريد تكراره اليوم.
اإقامة  اأمــ�ــس  ع�سر  الخام�س  الأ�ــســبــوع  �سهد  ذلــك،  اإلــى 
مباراتين بين الح�سين الذي ظهر لأول مرة تحت قيادة 
الح�سنات  لعثمان  خلفاً  اللحام  بلل  الوطني  المدرب 

والأهلي على �ستاد الملك عبداهلل الثاني، فيما احت�سن 
�ستاد عمان الدولي لقاء الفي�سلي مع �سحاب.

وانطلقت مباريات الأ�سبوع اأم�س الأول الخمي�س، حيث 
على  الأردن  و�سباب   ،1-2 ال�سريح  على  الجزيرة  فــاز 

ال�سلط 2-4.
يت�سدر  اأمــ�ــس،  نتائج  وبا�ستثناء  الــيــوم  مباراتي  وقبل 
الجزيرة  فيما  نقطة،   32 بـــ  الــفــرق  ترتيب  الــوحــدات 
بالمركز الثاني 2٩، الرمثا �ساحب المركز الثالث 25، 
ال�سلط  الح�سين1٩،   ،20 الأردن  و�سباب  الفي�سلي  ثم 
ثم   ،13 و�ــســحــاب  العقبة  �سباب   ،17 ومــعــان  والــ�ــســريــح 

الأهلي بالمركز الأخير 8 نقاط.
تطبيق  و�ـــســـط  تـــقـــام  الـــــــدوري  مــنــافــ�ــســات  اأن  ويـــ�ـــســـار 
بروتوكول �سحي م�سدد، ووفق تعليمات جديدة اأقرتها 
وتحقيق  البطولة،  ا�ستدامة  ل�سمان  الــطــوارئ،  لجنة 
اأولوية  ت�سكل  والتي  العامة،  ال�سلمة  متطلبات  كافة 

رئي�سية لدى التحاد.

معان - الراأي

الداعمة  الجهات  نادي معان  الما�سية  قبل  الليلة  كرم 
لفريقه الكروي الذي ي�سارك لأول مرة بتاريخه بدوري 

المحترفين.
وقــــدر رئــيــ�ــس الـــنـــادي مــاجــد الـــخـــوالـــدة دعـــم الــعــديــد 
في  مــعــان  لم�ساركة  والخا�سة  الر�سمية  الجهات  مــن 
الدوري والذي كان له الأثر الوا�سح بتعزيز التطلعات 
�سمن  موقعه  على  والمحافظة  بالثبات  والطموحات 
هــذا  مكت�سبات  عــلــى  والــمــحــافــظــة  المحترفين  نخبة 
الإنجاز التاريخي والبناء عليه خلل ال�سنوات المقبلة.

الجهات  لممثلي  التقديرية  الــنــادي  دروع  تقديم  وتــم 
الداعمة بح�سور الجهاز الفني بقيادة عبداهلل القططي 

ولعبي الفريق.
كما �سهد اللقاء الذي اأقيم في مقر اأكاديمية الفر�سان 
الــتــاأكــيــد عــلــى رفــــع الــمــعــنــويــات والــتــحــ�ــســيــر الــجــيــد 
لمواجهة الرمثا اليوم على �ستاد الملك عبداهلل الثاني 

في دوري المحترفين.
باب  العقبة عن فتح  �سباب  نــادي  اأعلن  اآخــر  من جانب 
 ،2010-2007 مواليد  الموهوبين  للعبين  الت�سجيل 
غٍد  يــوم  م�ساء  والن�سف  الخام�سة  عند  التجمع  وبــدء 

الأحد على ملعب تطوير العقبة.

اإربد - الراأي

خ�سع اأم�س الأول لعب فريق ال�سريح لكرة القدم عبد 
الروؤوف الروابدة لعملية جراحية في قدمه الي�سرى اإثر 
الإ�سابة البليغة التي تعر�س لها خلل مواجهة ال�سريح 

والجزيرة في دوري المحترفين.
البا�سا  الجزيرة محمد  العنيف للعب  التدخل  وت�سبب 
نهاية  قبل  الم�ست�سفى  اإلــى  ونقله  الــروابــدة  اإ�سابة  فــي 

ال�سوط الأول.

وح�سب �سقيق اللعب الدكتور نادر الروابدة فاإن ال�سابة 
�ستحجب عبدالروؤوف عن الملعب ما بين 4 اإلى 6 اأ�سهر 
�سعبة  كانت  الإ�سابة  واأ�ساف:  مو�سمه،  انتهاء  يعني  ما 
وتم ت�سخي�سها من قبل الأطباء على اأنها خلع م�ساعف 
�ــســديــد فــي الأربـــطـــة وك�سر  الــقــدم وتــمــزق  فــي مف�سل 
اإلــى غرفة  �سقيقي  اأدخــل  ذلــك  �سوء  وعلى  ال�سظية  في 

العمليات مبا�سرة والعملية بف�سل اهلل تكللت بالنجاح.
ويعتبر الروابدة 31 عاماً من الأعمدة الأ�سا�سية لفريق 
ال�سريح خا�سة في الفترة الأخيرة التي بداأ فيها اللعب 

في ا�ستعادة م�ستواه ال�سابق وح�سه التهديفي الذي تميز 
به خلل م�سيرته الطويلة في الملعب.

و�سيترك غياب الروابدة عن ال�سريح في الفترة القادمة 
الذي  المو�سم  من  الح�سا�س  الوقت  هذا  في  كبيراً  اأثــراً 
موؤثرة  لنجوم  عــديــدة  غيابات  مــن  ال�سريح  فيه  يعاني 
في الفريق اأمثال عبداهلل العطار الذي احتجب عن لقاء 
الجزيرة لإ�سابته بفيرو�س كورونا ويو�سف ذودان الذي 
اإلى  �ستحجبه  ع�سلية  لإ�سابة  ال�سهر  قرابة  منذ  يغيب 

نهاية المو�سم.

يو�ضف اأبو بكر

كا�ضادو تتو�ضط الخياط ودودين في تتويج �ضباق غرب اآ�ضيا الما�ضي

�ضباب الأردن حقق فوزًا ثمينًا على ال�ضلط

جانب من التكريم

لحظة تعر�ص الروابدة لعب ال�ضريح للإ�ضابة بعد تدخل البا�ضا )اأن�ص جويعد(
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املوجز الأوروبي
عمان - را�ضد الروا�ضدة

تطل عليكم زاويــة الموجز الأوروبـــي، من جديد 
الريا�سية  الأحــــداث  اأبـــرز  على  ال�سوء  لت�سليط 
الــكــبــرى، وما  الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الخم�س  فــي 
الم�ستديرة  الــكــرة  لنجوم  اأخــبــار  مــن  تت�سمنها 

واأبرز خفايا الأخبار الكروية.
وبعد توقف كافة الأن�سطة الريا�سية حول العالم 
الــتــقــريــر  �سيخت�سر  ـــا-  كـــورون -جــائــحــة  بــ�ــســبــب 
الــمــوجــز فـــي نــ�ــســر مـــا هـــو مــفــيــد وبــ�ــســكــل �سريع 

ومقت�سب.

�ضفقة ناجحة!
برايثوايت،  مــارتــن  الــدنــمــاركــي  المهاجم  اأثــبــت 
اأنه  القادم من ليجاني�س مقابل 18 مليون يورو، 
�سفقة ناجحة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع 

الما�سية. المباريات  بر�سلونة في 
�سريعاً  الدنماركي  المهاجم  تاأقلم  ما  و�سرعان 
وبــالــرغــم مــن وجــود  الــبــار�ــســا،  مــع طريقة لعب 
عدد كبير من النجوم في ت�سكيلة البار�سا اإل اأنه 
حجز مكان له في الت�سكيلة، ونال اإعجاب كومان 

الذي قال عنه: اأننا وجدنا المهاجم رقم 9.
بــرايــثــوايــت يــتــمــيــز بــقــوتــه الــبــدنــيــة، والــرغــبــة 
الكبيرة على ت�سجيل الأهداف وعدم ال�ست�سالم، 

الــرغــبــة  مــــدرب لأن  اأي  عــنــه  يــبــحــث  مـــا  وهــــذا 
وتحقيق  الإنجاز  لتحقيق  الدافع  تعطي  باللعب 

الإنت�سارات.

قطار الأخبار
مــحــمــد �ـــســـالح يــ�ــســعــى لــتــ�ــســجــيــل هــدفــه  ¶

رقـــم 225 فــي تــاريــخــه �ــســواء مــع الأنــديــة 
الم�سري. والمنتخب 

الإ�ــســبــانــيــة:  ¶ �ــســيــرو«  »اأونــــدا  اإذاعـــة  بح�سب 
في  اأخــرى  احتراف  بتجربة  يفكر  رامو�س 
اإحدى الدوريات اإما الإنجليزية اأو التوجه 
اإلــــى اإيــطــالــيــا، فــيــمــا مــانــ�ــســ�ــســتــر يــونــايــتــد 

لخطفه. م�ستعد 
لتجديد  ¶ محادثات  في  و�ستهام  ميل:  ديلي 

ديفيد موي�س. عقد مدربه 
�ـــســـراع اإيـــطـــالـــي اإنــجــلــيــزي لــ�ــســم حــار�ــس  ¶

�سيلفا. روي  غرناطة 
ذكــــرت و�ــســائــل اإعــــالم اإيــطــالــيــة بــاقــتــراب،  ¶

دونـــــارومـــــا وكـــيـــ�ـــســـي، مــــن الـــتـــجـــديـــد مــع 
ميالن.

م�سيرته  ¶ في  هدفاً   200 �سجل  بيل  جاريث 
ريال مدريد،   105 والمنتخب:  الأندية  مع 

5 �ساوثهامبتون. 33 ويلز،  57 توتنهام، 
فقط ليونيل مي�سي )36( �سجل اأهدافا من  ¶

البطولت  جميع  في  مبا�سرة  حرة  ركــالت 
اأكــثــر من   2014-2013 مــو�ــســم  بــدايــة  مــنــذ 
لعــبــي  بـــيـــن   )18( ــالــهــانــولــو  تــ�ــس هـــاكـــان 

الكبرى. الخم�س  الأوروبية  الدوريات 
مباريات  ¶  3 في  يخ�سر  لم  اإيطاليا  منتخب 

�سد اإ�سبانيا في ميالنو )فاز 1 وتعادل 2(، 
اآخرها كان في يورو 1980 )0-0(.

رابـــع لعـــب في  ¶ �ــســون ي�سبح  مــيــن  هــيــونــج 
تــوتــنــهــام يــ�ــســل الـــى الـــهـــدف رقـــم 20 في 
الـــبـــطـــولت الأوروبـــــيـــــة بـــعـــد: هـــــاري كــيــن 
مارتن   ،)23( ديفو  جيرمين  هــدفــاً(،   36(

.)22( ت�سيفرز 

مارتن برايثوايت

مناف�ضات المو�ضم المقبل قائمة بمن ح�ضر

تأجيل ُمباريات «الُمقاولون» في طائرة السيدات 
بسبب كورونا

عمان - غازي الق�ضا�ص

لتحاد  الموؤقتة  اللجنة  اأعلنت 
اأم�س الأول عن  الكرة الطائرة 
في  الُمقاولون  لقاءات  تاأجيل 
اإ�سابة  ب�سبب  ال�سيدات  بطولة 
ثـــــالث مــــن لعــــبــــات الـــفـــريـــق 

كورونا. بفيرو�س 
ُت�سكل  الــمــوؤجــلــة  والــمــبــاريــات 
الفريق لمرحلة  كافة مباريات 
التعافي،  عملية  كــون  الإيــــاب، 
الفح�س وظهور  اجراء  واإعادة 
نــتــيــجــتــه، تـــحـــتـــاج اإلــــــى فــتــرة 
المقرر  مــن  بينما  اأ�ــســبــوعــيــن، 
بــحــلــول  ـــــــدوري  ال ــخــتــتــم  ُي اأن 

القادم. الخمي�س 
مع:  هي  الموؤجلة  والمباريات 
والن�سر  الأول،  اأمــ�ــس  وقــا�ــس 
اليوم،  م�ساء  من  الرابعة  عند 
من  ال�ساد�سة  عند  ل�سال  ودي 

القادم. م�ساء الخمي�س 
ــــــدى رئــيــ�ــس نـــــادي وقــا�ــس  واأب
ــــــ $  جـــــمـــــال الــــبــــ�ــــســــتــــاوي ل
تــحــفــظــه عــلــى تــوقــيــت اإبــالغــه 
اأنـــه تبلغ  اإلـــى  بــالــقــرار، لفــتــاً 
الفريق  و�سول  عند  بالتاأجيل 
اإلــــى مــديــنــة �ــســويــلــح، فــعــادت 
تبعد  التي  البلدة  اإلــى  حافلته 
نـــحـــو �ـــســـاعـــتـــيـــن ونـــ�ـــســـف عــن 
قــ�ــســر الـــريـــا�ـــســـة حـــيـــث ُتـــقـــام 

المباريات.
الُمقرر  من  ُمت�سل،  �سياق  في 
الــمــوؤقــتــة  الــلــجــنــة  تـــكـــون  اأن 
ـــة  ـــيـــل لــــــالتــــــحــــــاد عــــــقــــــدت الـــل
الــمــا�ــســيــة اجــتــمــاعــاً بــرئــا�ــســة 

العميد جهاد قطي�سات.
وك�سف م�سدر في التحاد عن 
توجه التحاد لإقامة مباريات 
بمن  الــقــادم  المو�سم  بــطــولت 
اأن لئــحــة  اإلــــى  حــ�ــســر، لفـــتـــاً 
 )20( بت�سجيل  ت�سمح  التحاد 

لعباً �سمن قيود الفريق، واأن 
ا�ــســتــمــارة الــتــ�ــســجــيــل لــلــمــبــاراة 
)12( لعــبــاً  بــتــ�ــســجــيــل  تــ�ــســمــح 
اأعلى فيها، لهذا ُيفتر�س  كحد 
لــديــه  يـــكـــون  اأن  ــــادي  ــــن ال فــــي 
ول  الالعبين،  مــن  كبير  عــدد 
اإ�سابة  بعد  بالتاأجيل  ُيطالب 

بع�س لعبيه.

ووا�ـــــــســـــــل الـــــمـــــ�ـــــســـــدر: حــــدد 
اإ�ــســابــة ثــالث لعبات  التــحــاد 
فاأكثر بفيرو�س كورونا، واأربعة 
تاأجيل  يتم  كي  فاأكثر،  لعبين 
لعبيه،  �سفاء  لحين  مبارياته 
اأن عـــدد لعــبــات  عــلــى اعــتــبــار 
ت�سبب  وهـــذا  مـــحـــدود،  الــفــرق 
فـــي تــاأجــيــل انـــطـــالق بــطــولت 

اأُخـــــــــــرى، حـــيـــث كــــــان ُمــــقــــرراً 
تــنــطــلــق  اأن  �ـــســـابـــق  وقـــــت  فــــي 
اليوم،  النا�سئين  فــرق  بطولة 
عن  اأيـــام  ب�سعة  تــاأجــلــت  لكنها 

موعدها.
وتابع: الآن بعد اإ�سابة لعبات 
الــمــقــاولــون، �ــســيــتــاأجــل مــوعــد 
الُمقرر  ال�سيدات  دوري  خــتــام 

الــخــمــيــ�ــس الــــقــــادم، وبــالــتــالــي 
�ـــســـيـــوؤثـــر ذلـــــك عـــلـــى انـــطـــالق 
اأن  ُمرجحاً  النا�سئين،  بطولة 

يكون ذلك بعد )20( الجاري.
الأرجــح  على  الم�سدر:  واأنهى 
بطولة  مباريات  بقية  ُتقام  اأن 
الــ�ــســيــدات فــي مــوعــدهــا الــذي 
وفق  الُم�سابقات  لجنة  حددته 

الآتي:
الــنــ�ــســر مـــع دي ل�ـــســـال عــنــد 
القادم،  الثنين  م�ساء  الرابعة 
وقا�س مع الن�سر عند الرابعة 

م�ساء الثالثاء القادم.
وتــتــنــافــ�ــس ثـــالثـــة فـــــرق عــلــى 
تعر�س  الــ�ــســيــدات،  دوري  لقب 
واحــــدة في  لــخــ�ــســارة  كــل منها 
مــــبــــاريــــات مـــرحـــلـــة الــــذهــــاب، 
 ،3-1 الن�سر  اأمـــام  ل�ــســال  دي 
اأمـــــام دي ل�ــســال  الـــمـــقـــاولـــون 
المقاولون  اأمــام  والن�سر   ،3-0

.3-0
اأن مــبــاراتــي  واأو�ـــســـح التـــحـــاد 
لبطولة  الــنــهــائــي  قــبــل  الــــدور 
ـــــــبـــــــال لــــمــــراكــــز  فـــــــــرق الأ�ـــــــس
الـــــــواعـــــــديـــــــن فـــــــي الأنـــــــديـــــــة 
الممتازة ُتقامان في موعدهما 
الـــُمـــحـــدد غـــــداً الأحــــــد بــقــاعــة 
قــ�ــســر الــريــا�ــســة، وتــجــمــعــان: 
�ــــســــبــــاب الـــحـــ�ـــســـيـــن مـــتـــ�ـــســـدر 
الكرمل  الأولى مع  المجموعة 
عند  الثانية  المجموعة  ثاني 
مت�سدر  و�سما  م�ساًء،  الرابعة 
البقعة  مع  الثانية  المجموعة 
عند  الولـــى  المجموعة  ثــانــي 

م�ساًء. الخام�سة 
ويلتقي الخا�سران عند الرابعة 
من م�ساء الثالثاء القادم بذات 
الــقــاعــة لــتــحــديــد الــمــركــزيــن 
ــتــقــي  الــــثــــالــــث والـــــــرابـــــــع، ويــل
م�ساًء  ال�ساد�سة  عند  الفائزان 

والو�سيف. البطل  لتحديد 

اختتام الجولة التاسعة من دوري السيدات للكرة
عمان - الراأي

عــلــى  الأول  اأمــــ�ــــس  اخـــتـــتـــمـــت 
ــــعــــب الــــــبــــــولــــــو بـــمـــديـــنـــة  مــــل
مناف�سات  لل�سباب،  الح�سين 
الــدوري  من  التا�سعة  الجولة 
الــنــ�ــســوي لــلــمــحــتــرفــات لــكــرة 

القدم.
واأ�ـــســـفـــرت مـــبـــاريـــات الــجــولــة 
مع  الأردن  �ــســبــاب  تــعــادل  عــن 
فـــاز  فـــيـــمـــا   ،2-2 الـــقـــاد�ـــســـيـــة 
الأرثــــوذكــــ�ــــســــي عـــلـــى الــنــ�ــســر 
الأهلي  وال�ستقالل على   ،0-3

.0-3
ورغــــم غــيــابــه عـــن مــنــافــ�ــســات 
حافظ  لــلــراحــة،  الجولة  هــذه 
لترتيب  �ــســدارتــه  عــلــى  عــمــان 
نــقــطــة،   21 بـــر�ـــســـيـــد  الــــفــــرق 
الأردن  �ــســبــاب  تــعــثــر  مــ�ــســتــغــاًل 
والذي بقي ثانياً ًب 19 نقطة، 
ال�ستقالل   ،16 القاد�سية  ثــم 
12، الأرثوذك�سي 9، ثم الأهلي 

واحدة. بنقطة  والن�سر 
وتــــقــــام مـــنـــافـــ�ـــســـات الـــــــدوري 

و�ــــســــط تـــطـــبـــيـــق بــــروتــــوكــــول 
تعليمات  ووفق  م�سدد،  �سحي 

جــــــــديــــــــدة اأقـــــــرتـــــــهـــــــا لـــجـــنـــة 
الـــطـــوارئ، لــ�ــســمــان ا�ــســتــدامــة 

الــــبــــطــــولــــة، وتـــحـــقـــيـــق كـــافـــة 
مــتــطــلــبــات الــ�ــســالمــة الــعــامــة، 

رئي�سية  اأولــويــة  ت�سكل  والــتــي 
التحاد. لدى 

من لقاءات البطولة الن�ضوية

رغم غيابه عن الجولة.. عمان يبقى في ال�ضدارة

«البارالمبية الدولية» تمنح البرغوثي
جائزة القيادات الملهمة

ريال مدريد يتكبد خسائر مالية كبيرة!

عمان - الراأي 

الــلــجــنــة  عــــام  اأمـــيـــن  الأول  اأمـــ�ـــس  تــ�ــســلــمــت 
جائزة  البرغوثي  مها  الأردنــيــة  البارالمبية 
اللجنة  فــي  الــمــراة  لــجــنــة  تمنحها  عــالــمــيــة 
الــبــارالــمــبــيــة الـــدولـــيـــة لــلــقــيــادات الــمــلــهــمــة 
والـــمـــنـــجـــزة والــــمــــوؤثــــرة فــــي عـــالـــم الــــمــــراأة 
بــ�ــســكــل عـــام وريـــا�ـــســـة الــمــعــاقــيــن عــلــى وجــه 

الخ�سو�س.
وتـــزامـــنـــاً مـــع يــــوم الـــمـــعـــاق الــعــالــمــي الـــذي 
اأم�س الأول، �سهد مجمع الأمير رعد  �سادف 
مب�سطاً،  حفاًل  المعوقين  لريا�سة  زيــد  بــن 
رئي�سها  برعاية  البارالمبية  اللجنة  نظمته 
الــــرز وعــلــى �ــســرف الــبــطــلــة  اأبــــو  اأ.د حــ�ــســيــن 
اللجنة  كــانــت  الــتــي  الــبــرغــوثــي  الــبــارالــمــبــيــة 
للمناف�سة  ر�ــســحــتــهــا  الأردنـــيـــة  الــبــارالــمــبــيــة 

اأردنــيــة  اأول  لت�سبح  الــجــائــزة  هــذه  نيل  على 
عليها. تح�سل  وعربية 

وكان من المقرر اأن تت�سلم البرغوثي جائزتها 
طوكيو  بارالمبيك  فعاليات  خــالل  العالمية 
ب�سبب  الألـــعـــاب  هـــذه  تــاأجــيــل  اأن  بــيــد   2020
فــيــرو�ــس كـــورونـــا دفـــع الــلــجــنــة الــبــارالــمــبــيــة 
الأردنية  البارالمبية  اللجنة  لتكليف  الدولية 

البرغوثي جائزتها في عمان. بت�سليم 
وعــبــرت الــبــرغــوثــي عــن فــخــرهــا واإعــتــزازهــا 
بــهــذه الـــجـــائـــزة وتــقــديــرهــا لــكــل الــداعــمــيــن 
لــحــمــلــة تــر�ــســحــهــا مـــوؤكـــدة اأن هـــذه الــجــائــزة 
في مرحلتها  كبيراً  لها حافزاً  بالن�سبة  ت�سكل 
تــ�ــســكــل دافــــعــــاً كــبــيــراً  اأن  الـــقـــادمـــة ويــنــبــغــي 
وهي  الأردنية  البارالمبية  اللجنة  لمنظومة 
م�ساركتها  خــالل  جــديــدة  لإنـــجـــازات  تــتــاأهــب 

بارالمبيك طوكيو. المقبلة في 

الراأي - انترنت

التاأثير  ت�سببت جائحة كورونا وتداعياتها في 
خالل  مدريد  لريال  القت�سادي  الو�سع  على 
الــجــاري،  المو�سم  ومــوازنــة  الما�سي  المو�سم 
الــتــي �ــســهــدت خف�سا بـــــ300 مــلــيــون يــــورو، مع 

اإغالق العام بفائ�س 313 األف يورو.
ودعـــا  مـــدريـــد،  ريــــال  اإدارة  مــجــلــ�ــس  واجــتــمــع 
لجتماع الجمعية العمومية العتيادية للنادي 
في 20 كانون اأول من اأجل تقديم نتائج مو�سم 
المو�سم  موازنة  على  والت�سويت   2020/2019

الجاري.
ب�سبب  العالم  ي�سهده  الــذي  الو�سع  عن  ونتج 
القدم  كــرة  اأثـــرت على  والــتــي  كــورونــا  جائحة 
�سلبا ب�سدة، انخفا�س عائدات ريال مدريد في 

المو�سم الما�سي %13.
ف�سال عن خ�سارة في العائدات بـ106 ماليين 
يـــــورو، ومــــع عــــدم احــتــ�ــســاب 16 مــلــيــون يـــورو 
تكاليف مرتبطة مبا�سرة بهذه العائدات، يكون 

حجم الخ�سارة 91 مليون يورو.
ورغم كل ذلك، اأعلن النادي الإ�سباني في بيان 
لــه اأنـــه »فـــي و�ــســع مــالــي جــيــد« بف�سل وجــود 
»�سافي 533 مليون يورو، و125 مليون يورو في 

الخزانة«.
فهناك   ،2021/2020 لــمــو�ــســم  بــالــنــ�ــســبــة  اأمــــا 
يــورو  مــلــيــون   300 عـــائـــدات  بخ�سائر  تــوقــعــات 

مقارنة بالأعوام ال�سابقة للجائحة.
بالمثل، ذكــر الــريــال اأن اأعــمــال الإنــ�ــســاءات في 
اإلى  تكلفتها  و�سلت  برنابيو  �سانتياجو  ملعب 

»113.7 مليون يورو ا�ستثمارا تراكميا«.
اتبع  فقد  الــعــائــدات،  خ�سائر  اآثـــار  ولتخفيف 
الــــنــــادي »�ــســلــ�ــســلــة مـــن الإجـــــــــراءات لــتــر�ــســيــد 

الإنفاق«.
الالعبين  رواتــــب  مــن   %10 ا�ستقطاع  وتــقــرر 
ومــدربــي الــفــرق الأولـــى فــي األــعــاب كــرة القدم 
في  الكبار  الإداريــيــن  رواتـــب  وكــذلــك  وال�سلة، 
تقلي�س  عن  ف�سال  بالنادي،  الجهات  مختلف 

»النفقات العملياتية« بـ%8.

مها البرغوثي

ملعب ريال مدريد
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ني�ي�رك - اأ ف ب

في هذا اليوم الخريفي، تغامر مجموعة 
م����ن 30 ���س��خ�����س��ا ف����ي م��ن��ط��ق��ة رام���ب���ل 
ال��ح��رج��ي��ة ف��ي ���س��ن��ت��رال ب����ارك ب��ح��ث��ا عن 
ب���وم���ة، وه���و م�����س��ه��د ن����ادر ف���ي ن��ي��وي��ورك، 
بعدما باتت مراقبة الطيور من الأن�سطة 

الرائجة وقت الوباء.
ويتبعون جميعهم »بيردينغ بوب«، وا�سمه 
يعمل  وه��و  ديكانديدو،  روب��رت  الحقيقي 
مر�سدا متخ�س�سا بعلم الطيور منذ اأكثر 
الخ�سراء  الف�سحة  ه��ذه  في  �سنة   30 من 
في مانهاتن ولم ي�سبق له في م�سيرته اأن 
تعامل مع هذا العدد الكبير من الزبائن.

ف���ب���ع���د ت���ق���ي���ي���د الأن���������س����ط����ة ال���ث���ق���اف���ي���ة 
والريا�سية، يكّر�س �سكان نيويورك وقتهم 
ُي�سمح  ترفيهية  اأن�����س��ط��ة  م��ن  ت��ب��ّق��ى  ل��م��ا 
ومنها مراقبة  ال��وب��اء،  خ��ال  بها  بالقيام 

الطيور.
وب���ح���رك���ة واح������دة م���ن »ب��ي��ردي��ن��غ ب����وب«، 
ويم�سك  الم�سي  ع��ن  المجموعة  تتوّقف 
اأف���راده���ا ب��م��ن��اظ��ي��ره��م ل��م��ع��اي��ن��ة ال��ب��وم��ة 
ال��م��خ��ّط��ط��ة ال�����س��ه��ي��رة ال��ت��ي و���س��ل��ت قبل 
والمتوارية خلف  بارك  �سنترال  اإلى  �سهر 

اإبر �سجرة �سنوبر.
ول��ل��م��ف��ارق��ة ي��ع��ّد م��ت��ن��ّزه ���س��ن��ت��رال ب���ارك 
ال��واق��ع ف��ي ق��ل��ب م��دي��ن��ة ه��ي م��ن الأك��ث��ر 
اك��ت��ظ��اظ��ا ب��ال�����س��ّك��ان م��ن اأف�����س��ل ال��م��واق��ع 
العالم وهو ي�سّم  الع�سافير في  لمراقبة 

نحو 220 نوعا مختلفا من الطيور.
قّبعة  معتمرا  ديكانديدو  روب���رت  وي��ق��ول 
ح���م���راء ل ت���ف���ارق���ه »ك�����ّل الأن�������س���ط���ة في 
الداخل األغيت. وهذه الجولت )الممتّدة 

ع��ل��ى ث���اث ���س��اع��ات( ل ت��ك��ّل��ف ���س��وى 10 
دولرات«.

التي  المخّططة  البومة  اإل��ى  وبالإ�سافة 
من  اثنتين  الموقع  في  اإن  البع�س  يقول 
العالم  ف��ي  م��ت��ن��ّزه  اأ���س��ه��ر  ي�����س��ّم  �سنفها، 
اأم ق����رون( يمكن  ب��وه��ة اأورا���س��ي��ة )ب��وم��ة 

معاينتها بم�ساعدة »بوب«.

اأكثر من ه�اية 
تك�سف تاريني غويال التي انتقلت للعي�س 
هذه  اأن  ق�سيرة  فترة  منذ  نيويورك  ف��ي 
تحّمل  على  ت�ساعدها  ال��ج��دي��دة  ال��ه��واي��ة 
اآث��ار وباء يطول به الزمن وي�ستفحل في 

الوليات المتحدة.
جولة  ف��ي  الما�سي  ال�سبت  �ساركت  وه��ي 
ل��ي��ل��ي��ة وع�����ادت ال���ي���وم ل��ت��ق��وم ب��ن��زه��ة في 

الموقع لكن في النهار هذه المّرة.
عاما   28 ال��ب��ال��غ��ة  الطبيبة  ه���ذه  وت��ق��ول 
»ي�ساعدني الأمر على ال�سعور برابط اأكثر 

قّوة باأبناء نيويورك وطبيعتها«.
وي����ب����ّرر دي��ف��ي��د ب���اري���ت ���س��اح��ب ح�����س��اب 
»م��ان��ه��ات��ن ب��ي��رد األ����ي����رت« ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر« 
الرواج المتجّدد لمراقبة االطيور بالقول 
»هو ن�ساط يمكنكم القيام به لوحدكم مع 

الإبقاء على م�سافة مع الآخرين«.
رح باريت الذي تخّطى عدد متتّبعي  وي�سّ
ح�سابه 30 األفا في الأ�سابيع الأخيرة »هي 
طويلة  ل�ساعات  تاأمّلها  يمكنكم  م�ساهد 

وهي في تغّير دائم«.
الأخبار  الن�ساط عناوين  ت�سّدر هذا  وقد 

في اأّيار اإثر حادثة وقعت في رامبل.
اإيمي  ُت��دع��ى  بي�ساء  ام����راأة  اّت�سلت  فقد 
اأن  اأ�سا�س  اأّي  با  زاعمة  بال�سرطة،  كوبر 

كوبر  كري�ستيان  ا�سمه  اأ�سود  طيور  ه��اوي 
)ل رواب�����ط ع��ائ��ل��ي��ة ب��ي��ن الث���ن���ي���ن( ق��ام 

بتهديدها.
عينه  اليوم  في  الحادثة  هذه  عن  وُك�سف 
م��ن وف���اة ج���ورج ف��ل��وي��د وذاع ال��خ��ب��ر في 
ال��ع��ال��م ووّج���ه���ت اإل����ى اإي���م���ي ك��وب��ر تهمة 

الإدلء بباغ كاذب.
بتو�سيع  ب���وب«  »ب��ي��ردي��ن��غ  البع�س  واّت��ه��م 
���س��ف��وف م��ح��ّب��ي ال���ط���ي���ور ف���ي ال��م��ت��ن��ّزه 
اأك��ث��ر م��ن ال����ازم وال��م��ت��اج��رة بملك ع��ام 
والإف��������راط ف���ي ا���س��ت��خ��دام ال��ت�����س��ج��ي��ات 

ل�ستقدام الطيور.
اأي�سا،  م��وؤّي��دوه  ديكانديدو  ل��روب��رت  لكن 
ومنهم ديفيد باريت الذي يوؤّكد اأن »بوب« 

يحترم الطبيعة والثروة الحيوانية.
ع���دد  ازدي����������اد  اأن  اإل�������ى  ب�����اري�����ت  وي���ل���ف���ت 
المراقبين قد ي�ساعد على اكت�ساف مزيد 

من الأ�سناف.
ففي العام 2018، تعّرف عالم الريا�سيات 
اليوم على  �سنة  العمر 56  البالغ من  هذا 
نوعه،  ن��ادر من  وه��و �سنف  �سينية،  بّطة 

في �سنترال بارك.
وب��ال��ن�����س��ب��ة اإل����ى دي��ف��ي��د ب���اري���ت وروب����رت 
التي  اآل��ن  دي��ب��ورا  وال��م�����س��ّورة  ديكانديدو 
تتعاون مع »بيردينغ بوب«، لي�ست مراقبة 

الطيور مجّرد هواية.
بعيد  ال�ستينية  ال��م�����س��ّورة  ع��ه��دت  ف��ق��د 
و���س��ول��ه��ا اإل�����ى ن���ي���وي���ورك ال���ت���وّج���ه اإل���ى 
���س��ن��ت��رال ب����ارك خ���ال ا���س��ت��راح��ة ال��غ��داء 

لتناأى بنف�سها عن �سو�ساء المدينة.
وه��ي ���س��اه��دت ط��ي��را ف��ي اأح���د الأّي����ام ولم 
بح�سب  م��ذاك،  يفارقها  ال�سغف  ه��ذا  يعد 

ما تخبر.

يف متنزه �شنرتال بارك الني�ي�ركي.. َمن راَقب الطي�ر اأزال هّمًا
م�ش�ر يطعم طيرا خالل ج�لة في متنزه �شنترال بارك )ا ف ب(

اإل��ى  الأم����ة  مجل�س  ب��دع��وة  ال�سامية  الملكية  الإرادة  ���س��درت 
الجتماع في دورة غير عادية اعتباراً من يوم الخمي�س الواقع 
تتجه  ذلك  واإل��ى   2020 �سنة  الأول  كانون  �سهر  العا�سر من  في 
النواب  مجل�س  رئي�س  لنتخاب  العاجلة  البنود  نحو  الأ���س��واء 
للدورة التا�سعة ع�سرة واأع�ساء المكتب الداعم وت�سكيل اللجان، 

اإ�سافة للتح�سير لمناق�سة الموازنة العامة للدولة لعام 2021.
مجل�س  ف��ي  ج��دد  اأع�����س��اء  الكلمة؛  بمعنى  ع��ادي��ة  غير  ال����دورة 
النيابي  العمل  غ��م��ار  ف��ي  للخو�س  ج��دي��دة  وتطلعات  ال��ن��واب 
�سوف  التي  القوانين  م�ساريع  ودرا�سة  الت�سريع  نحو  والتوجه 
حدود  وف��ي  الداخلي  النظام  وف��ق  ال��ن��واب  مجل�س  على  تعر�س 

الد�ستور وروح القانون.
على  تعمل  �سوف  البرلماني  العمل  اإدارة  في  القديمة  الخبرة 
ا�ستقطاب الكفاءات ال�سابة و�سمها في كتل نيابية �سوف تعمل 
وعلى  الت�سريعية  الم�سوؤولية  تحمل  على  ال��ق��درة  اث��ب��ات  على 
ار�ساء القاعدة ال�سعبية التي دفعت بالمر�سح اإلى قبة البرلمان 

و�سوف تاحقه بالمطالب دون هوادة.
ال��م��ه��م��ة لي�ست ���س��ع��ب��ة، ول��ك��ن��ه��ا ل��ن ت��ك��ون ف��ي ال��ب��داي��ة �سهلة 
ل��م��واج��ه��ة ال��ح��ك��وم��ة ب��اأ���س��ال��ي��ب واأ���س��ك��ال ج��دي��دة ل��ع��دم وج��ود 
النتخابات  لنتائج  ووفقا  البرلمان،  قبة  تحت  قوية  معار�سة 
النيابي  الم�سروع  واإل��ى  النواب  خبرات  تنوع  اإل��ى  اأ�سارت  والتي 
وبروز وجوه جديدة و�سابة في غمار المدر�سة ال�سيا�سية لإدارة 
الت�سريع والرقابة على اأداء عمل الحكومات واإنجازها على اأقل 

تقدير.
اأداء عمل النواب �سوف يكون تحت نظر الجميع ويكون ال�سعب 
ت���وازن بين  ���س��واء لإي��ج��اد  بالمر�ساد على ح��د  ل��ه  وال��ح��ك��وم��ة 
والخارجية  المحلية  الظروف  النتائج في ظل  وبين  المطالب 

وبين تلبية متطلبات المراحل ال�سيا�سية القادمة.
اأداء النواب �سوف يكون على المحك ومنذ البداية لي�س لإثبات 
للحكومات  ال�سيا�سية  ال��م��ن��اورات  م��ع  للتكيف  ول��ك��ن  ال��وج��ود 
التفاو�س  على  النيابية  القدرة  تختبر  �سوف  والتي  المتعاقبة 

واتقان العمل ال�سيا�سي والبرلماني.
ت�سكل التحديات القادمة في العمل النيابي حافزا جيدا للنواب 
�سل�سلة  و�سمن  الحكومة  م��ع  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  �سكل  لتحديد 
نمط  وعلى  والخارجية  المحلية  الملفات  على  التفاهمات  من 

المواجهة والتكتيك المن�سود.
النواب حين  اأم��ام  ال�سعبية  المطالب  والكثير من  العديد  ثمة 
القاعدة  وحاجات  بمتطلبات  ال�سلة  ذات  الق�سايا  في  الخو�س 
النتخابية للنائب ومنها ما هو خدمي ولكن المعظم المتبقي 
المعمول  الأن��ظ��م��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  تعديل  م��ح��اول��ة  ف��ي  يتمحور 
اإع��ادة نظر ودرا�سة تمهيدا لإجراء  اإلى  بها حاليا والتي تحتاج 

التعديات المطلوبة.
ال����دورة ال��ح��ال��ي��ة غ��ي��ر ع��ادي��ة ولكنها م��م��ي��زة ف��ي اإت��م��ام الحق 
الد�ستور في اجراء النتخابات النيابية في موعدها الد�ستوري 
ال�سامي  ال��ع��ر���س  خ��ط��اب  اإل���ى  وال���س��ت��م��اع  الق�سم  اأداء  ولح��ق��ا 
البرلمان على  الد�ستوري تحت قبة  الحق  والمتثال لممار�سة 
امتداد دورة مجل�س الأمة في �سقيها مجل�س الأعيان ومجل�س 

النواب.
الدورة الحالية غير عادية ولكنها غير اعتيادية كونها وا�سحة 
لحين  النتظار  �سوى  علينا  وما  الد�ستور،  اأحكام  وفق  المعالم 
ال�سروع في الجل�سات الت�سريعية لمجل�س الأمة والم�سي قدما 
وفقا  ال�سابقة  دورات��ه��ا  عن  مميزة  تكون  اأن  ينبغي  تجربة  في 

لتطلعات المواطن وتحديات الوطن والفوز بالثقة المطلقة.

م. ف�از الحم�ري
f a w a z y a n @ h o t m a i l . c o . u k

انعقاد جمل�س الأمة
يجدد جالة الملك التاأكيد على اأهمية قطاع الزراعة، ويراه الأ�سا�س في 
بناء منظومة اأمن غذائي، تتجاوز المحلي اإلى الإقليمي، فالملك يدرك، 
ويريد للعالم اأن يدرك اأي�ساً، اأن م�ساألة الأمن الغذائي مع�سلة عالمية، 

ك�سفت عنها اأزمة كورونا.
حديث جالة الملك الخمي�س، عن الزراعة، مع �سخ�سيات من مختلف 
ولم  الأخ��ي��ر،  يكون  ول��ن  الأول،  لي�س  الح�سينية،  ق�سر  في  المحافظات 
اأو  اإقليمية  منا�سبة  كل  في  بل  فقط،  محلية  منا�سبات  في  عنه  يتحدث 
يت�سارك  اأن  واأه��م��ي��ة  ال���زراع���ة،  اإل���ى  الملك  فيها ج��ال��ة  ت��ط��رق  دول��ي��ة، 
ويتعاون العالم في ذلك، واأن يتبادل الخبرات والتمويل لإنتاج ما يكفي 

من الغذاء، وما يحقق الأمن الغذائي للب�سرية.
ي���رى ال��م��ل��ك اأن ق��ط��اع ال���زراع���ة واع����د، وي��ت��ي��ح ف��ر���س��ة ك��ب��ي��رة لإ���س��راك 
المواطنين فيه، لتحقيق اأكثر من غاية وهدف، فالنخراط في القطاع 

يخفف البطالة ويحد من الفقر، ف�سا عن تحقيق الأمن الغذائي.
لذلك، يحر�س الملك على الدفع ب�سكل م�ستمر بهذا القطاع، وهو يديم 
التاأكيد على �سرورة اأن يكون ذلك وفقا لخطة وخريطة محكمة ومن�سقة 
ال�سعيد  على  منه  المرجوة  الأه���داف  وتحقق  القطاع،  بنه�سة  تنتهي 

الوطني.
المتعلق  اأي�����س��ا،  ال�سحي،  الجانب  الملك  ت��ن��اول  الأول،  اأم�����س  لقاء  ف��ي 
باأزمة جائحة كورونا وانعكا�ساتها ال�سحية والقت�سادية، التي ت�ستدعي 
اإجراءات عديدة، ولها اأهمية توازي اأهمية النهو�س بالقطاع الزراعي، لأن 
انعكا�سات الجائحة طاولت كل نواحي الحياة، وتركت اآثارها فيها وعليها.
بدا الملك مرتاحا، واإن بحذر، لنخفا�س اإ�سابات كورونا خال الأ�سبوع 
نتيجة  هو  الوبائي،  المنحنى  في  التطور  هذا  اأن  يرى  والملك  الأخير، 

لمقدار عال من اللتزام باإجراءات ال�سامة والوقاية.
المكثفة  والت�����س��الت  المبذولة  الجهود  حيال  الحا�سرين  ط��م��اأن  كما 

لتاأمين الباد باللقاحات في اأقرب وقت ممكن.
يريد الملك، وهو ما يبدو وا�سحا وجليا في حديثه اإلى ال�سخ�سيات التي 
التقاها اأم�س، �سمن نهج ات�سال وتوا�سل م�ستمر، اأن يوا�سل المواطنون 
موا من هذا اللتزام لحماية �سحتهم واأ�سرهم، وبالتالي  التزامهم ويعِظّ
القت�سادية،  التداعيات  وم��ن  ال�سحي،  الإن��ه��اك  من  المجتمع،  حماية 
ف��الأردن، كما باقي العالم، كما ي�سير جالته، دفع ثمنا اقت�ساديا كبيرا 

جراء وباء كورونا.
التي ت�سررت تحتاج  القطاعات القت�سادية  اأن  اإلى  الملك  يلفت جالة 
�سابقة  م��رات  في  ذل��ك  اإل��ى  جالته  لفت  الحال  بطبيعة  حماية،  برامج 
ال��ق��ط��اع��ات، لأن  ب��رام��ج تحمي ه���ذه  ال��ح��ك��وم��ة لت�سميم  اأي�����س��ا، ووج���ه 
حمايتها ودعمها يعني حكما ا�ستدامتها وا�ستدامة العاملين فيها، وهذه 
اإدراك  على  القائمة  اأولويته  وت�سكل  الملك،  ذه��ن  في  جوهرية  م�ساألة 

عميق لما يعانيه المواطنون نتيجة لآثار الجائحة.
الحكومة بدورها ا�ستجابت للتوجيه الملكي، اأعلن رئي�س الوزراء والوزراء 
المعنيون، عن حزمة برامج دعم وحماية لمختلف القطاعات المت�سررة، 
اإدامة الأعمال واإدام��ة الأمن  اأن يكون لها تاأثيرها الإيجابي على  يتوقع 

الوظيفي للعامل.
على  وب�سكل ملمو�س  الأر����س  على  اآث���اره  ي��رى  اأن  الملك  يريد  م��ا  وه��و 
اأ�سباب  ك��ل  توفير  ف��ي  العالم  ينجح  حتى  فيها،  والعاملين  القطاعات 

ال�سيطرة على الوباء، وتنتظم م�سيرة الحياة.

قا�شم عبادي

تط�ير الزراعة و�شبط اجلائحة

تنبثق  ا�ستراتيجية  اأب��ع��اد  ذات  بر�سائل  يبعث  ل��ق��اء  ف��ي 
م�سروع  �سياق  في  والج��رائ��ي��ة  الدائ��ي��ة  المرتكزات  من 
مجموعة  م��ع  العهد  ول��ي  يلتقي  الديمقراطي  التحول 
ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ب��م��ع��اي��ي��ر ال��ن�����س��اط م��ن��ب��ث��ق��ة م���ن م�����س��اح��ة 
ب��ا���س��ت��خ��ا���س��ات حقيقية عن  ل��ل��خ��روج  ال��ك��ام��ل  ال��وط��ن 
تلك  كل  في  الأردن��ي  لل�سباب  ال�سيا�سية  الم�ساركة  واقع 
واإبداعاته  ال�سباب  من  جعلت  التي  الوطنية  الم�ساحة 
محورا حقيقيا للبناء على م�ستقبل هذا الوطن العظيم.
ال����ذي ان��ط��ل��ق م��ن��ه ول���ي ال��ع��ه��د ف��ي لقائه  اإن الأ���س��ا���س 
م��ع م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ن��ا���س��ط��ي��ن ال�����س��ب��اب��ي��ي��ن خ����ارج اط��ر 
اأو�سح  الوطني  الكلي  اإط��ار  و�سمن  الإداري��ة  الجغرافية 
والحداثة  ال�سبابي  للتمكين  ال��وج��ود  جوهر  اأن  �سموه 
الحقيقية  ال��م�����س��ارك��ة  خ���ال  م���ن  ي��ك��م��ن  وال��م��ع��ا���س��رة 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال��ق��رارات  �سناعة  في  لل�سباب 
والجتماعية والبيئية والتعليمية، فاإن حر�س �سمو ولي 
العهد على اأهمية الم�ساركة ال�سبابية ل تنطلق من بعد 
�سكلي تقليدي للتحفيز اإنما تنطلق من ثقة مطلقة لأن 

ال�سباب الأردني قادر على �سناعة التغيير.
وق����ادر اأي�����س��ا ع��ل��ى ال��م�����س��ي ق��دم��ا ف���ي ا���س��ت��ك��م��ال م��ه��ام 
التحول الديمقراطي �سمن معايير لي�س فقط الإ�ساءة 
ال��ف��اق��ع��ة ع��ل��ى ت��ل��ك ال��م��ب��ادرة، اإن��م��ا م��ن خ���ال التعمق 
ال�سبابي  العمل  لتطوير  اأداة  اأنها  على  تكوينها  قاع  في 
وت��اأط��ي��ره ب��م��ا م��ع��ن��ى م��اأ���س�����س��ت��ه ���س��م��ن ق��واع��د دينامية 
لت�سكلها، وتحدد  اأداة  التطوير والتحديث  �سفافة تعتمد 
محركات حركتها ت�ستهدف بكل و�سوح الهموم المعا�سية 
اإلى  بالو�سول  الأردن���ي  �سبابنا  يطمح  التي  وال�سيا�سية 

تحقيقها.
الحراك  قاطرة  يعتبر  والذي  العهد  ولي  �سمو  نرى  هنا 
البنية  اإط��ار  �سمن  دائما  ك��ان  وال��ذي  ال��دول��ي،  ال�سبابي 
ال��ن��خ��ب��وي��ة ال���دول���ي���ة ف���ي ال���دف���اع ع���ن ح��ق��وق ال�����س��ب��اب، 
في  الأ�سا�س  حجر  ال�سبابية  النخبة  من  كثير  ويعتبره 
في  اإن�سانية  اأخاقية  ومرجعيات  دولية  قوانين  �سياغة 
وبنيانها،  الدولية  العاقات  لمنظومة  القادم  الت�سكيل 
الأمن  اأمام مجل�س  وقف  قد  الأمير  �سمو  اأن  هنا  ونعني 
واأحام  اآمال  عن  حقيقي  كمدافع  الدولية  والموؤ�س�سات 
وغير  المبا�سرة  مطالبه  ح��ول  ال��دول��ي  ال�سباب  وروؤي���ة 
ال��م��ب��ا���س��رة، ك���ون ال�����س��ب��اب وك��م��ا اأو���س��ح ول���ي ال��ع��ه��د هي 

المحركات الجبارة لأحداث التغيير الم�ستجد.

د. فايز ب�شب��س الدوايمة

ويل العهد.. امل�شاركة 
ال�شبابية رافعة التمكني

ل��س انجلي�س - اأ ف ب

فيلم  اأّول  في  كونري  �سون  حمله  الذي  ال�سهير  الم�سّد�س  بيع 
األ��ف   256 ب�سعر  م���زاد  ف��ي  ال�سينما،  ف��ي  ع��ر���س  ب��ون��د  جيم�س 
في  اأوك�����س��ن��ز«  »جوليينز  ال���م���زادات  دار  اأف����ادت  م��ا  وف��ق  دولر، 

بيفرلي هيلز.
ل عدم الك�سف عن هوّيته. وال�ساري هو اأميركي ف�سّ

وقد حمل �سون كونري الذي توّفي في ت�سرين الأول الما�سي 
عن 90 عاما هذا الم�سّد�س من طراز »فالتر بي بي« في فيلم 

»دكتور نو« �سنة 1962.
الأم��ر  البريطاني  العميل  يتلّقى  ال��ط��وي��ل،  الفيلم  ه��ذا  وف��ي 
بال�ستعا�سة عن م�سّد�سه القديم من ماركة »بيريتا« باآخر من 
اإن »المخابرات الأميركية  طراز »فالتر«. ويقال له في الفيلم 

ل ت�ستخدم �سوى هذا ال�سنف«.
ل  المف�سّ ال�ساح  المختلفة  بن�سخاته  الم�سّد�س  ه��ذا  وب��ق��ي 

للعميل 007 في الأفام الاحقة البالغ مجموعها 25.
ال��ب��ارزة في  الخم�سمئة  القطع  اإح���دى  ب��ي«  ب��ي  »ف��ال��ت��ر  وك���ان 
في  اأوك�سنز«  »جوليينز  طرحتها  التي  الهوليوودية  ال�سينما 

مزاد خا�س الخمي�س.
في  ك��روز  ت��وم  اعتمرها  التي  ال��خ��وذة  القطع،  ه��ذه  بين  وم��ن 

»توب غان« والتي بيعت في مقابل 108 اآلف دولر.
بعنوان  بوند  جيم�س  اأف��ام  من  المقبل  الجزء  �سدور  واأرج��ئ 
ال��ذي  والفيلم  ك��وف��ي��د-19.  جائحة  ب�سبب  داي«  ت��و  ت��اي��م  »ن��و 
يوؤّدي فيه دانييل كريغ للمّرة الأخيرة دور العميل 007 مرتقب 

في ني�سان 2021.
ويعتبر كثيرون اأن �سون كونري هو اأف�سل من اأدى دور جيم�س 
بوند على ال�سا�سة. وقد ا�سطلع كونري بهذا الدور �ست مّرات، 

ف�سا عن الن�سخة المكّيفة »نيفر �ساي نيفر اأغين«.

م�شد�س �ش�ن ك�نري يف »جيم�س 
ب�ند« يباع ب�شعر 256 األف دولر

الم�شد�س المبيع )ا ف ب(

ني�ي�رك - اأ ف ب

اأطلقت ال�سلطات الأميركية الخمي�س ماحقات قانونية بتهمة »التمييز« 
ف��ي ال��ت��وظ��ي��ف ف��ي ���س��رك��ة ف��ي�����س��ب��وك ال��م��ت��ه��م��ة ب��اأن��ه��ا ح��ج��زت منا�سب 
اإدارة  تكبد  م��ن  يومين  بعد  اأميركيين،  ح�ساب  على  اأج��ان��ب  لموظفين 
في قطاع  تاأ�سيرات م�ستخدمة جداً  ب�ساأن تجميد  نك�سة ق�سائية  ترمب 

التكنولوجيا.
وكتبت وزارة العدل في بيان اأن موقع في�سبوك »اأن�ساأ ب�سكل متعمد نظام 
للتعرف  فر�سة  على  الح�سول  م��ن  موؤهلين  اأميركيين  منع  توظيف 

والتقدم« على هذه المنا�سب.
واأك���د م��وق��ع في�سبوك ف��ي ر���س��ال��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اأن���ه ت��ع��اون مع 
ال�سلطات عندما بداأت الحكومة بالنظر في م�ساألة التمييز المحتمل في 
التوظيف. ودح�ست ال�سركة التهامات الموجهة اإليها في �سكوى الوزارة 

ورف�ست التعليق على �سكوى قائمة.
وقال م�سدر قريب من الملف اإن تقديم ال�سكوى كان مفاجئاً، وهذا قد 
يعني اأن الوزارة ترغب في روؤية الملف ي�سل اإلى المحكمة قبل مغادرة 
الرئي�س المنتهية وليته دونالد ترمب البيت الأبي�س في الع�سرين من 
المنا�سب  عن  يعلن  لم  في�سبوك  ف��اإن  ال�سكوى،  وبح�سب  الثاني.  كانون 
المعنية على موقعه الإلكتروني ورف�س تقديم طلبات التر�سح للمنا�سب 
اإر���س��ال  ب��ال��وظ��ائ��ف  المهتمين  الأ���س��خ��ا���س  وف��ر���س على  الن��ت��رن��ت  عبر 
التقدم  طلبات  م��ن  قليل  ع��دد  بجذب  ت�سبب  م��ا  ال��ب��ري��د،  عبر  ملفاتهم 
اأكثر  وه��ي  المنا�سب  ه��ذه  الواقع  في  يحجز  في�سبوك  وك��ان  للوظائف. 
اإل��ى   ،2019 اأي��ل��ول  و18   2018 ال��ث��ان��ي  ك��ان��ون  م��ن  الأول  ب��ي��ن   2600 م��ن 
تاأ�سيرة موقتة ويرغبون  ال�سركة لديهم  اأ�سًا في  موظفين موجودين 
على  كثيراً  فالي  �سيليكون  �سركات  وتعتمد  الإق��ام��ة.  على  الح�سول  في 

الأ�سخا�س الموهوبين تقنياً والمدربين كثيراً في بلدهم الأ�سلي.
لكن للح�سول على »البطاقات الخ�سراء« اأو بطاقات الإقامة الدائمة في 
العمل  دائ��م وعلى �ساحب  تقديم عر�س عمل  المتحدة، يجب  الوليات 

اإثبات اأنه لم يكن لديه مر�سح اأميركي موؤهل للوظيفة.

اإدارة ترمب تتهم في�شب�ك بـ»التمييز« 
�شد الأمريكيني يف الت�ظيف

م�ظف في في�شب�ك يم�شي بمحاذاة اإ�شارة الإعجاب في مقر ال�شركة بكاليف�رنيا )ا ف ب(
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