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عر منذ 32 ع�مً�.. وي�ؤمله ت�أخر املطر اأب� ي��شف يف بيت ال�شَّ

عم�ن - الراأي

�سالح  ناظم  الممر�ض  ال��واج��ب  �سهيد  الممر�سين،  نقابة  نعت 
م�سطفى تراب الذي توفي متاأثراً با�سابته بفيرو�ض كورونا.

الذين  الممر�سين  ان عدد  ربابعة  الممر�سين خالد  نقيب  وقال 
بدء  منذ  ممر�سين  اربعة  الى  ارتفع  بالفيرو�ض  متاأثرين  توفوا 
في  للتمري�ض  م��دي��را  يعمل  ك��ان  ال��م��رح��وم  ان  يذكر  الجائحة. 

م�ست�سفى ال�ستقالل.

وف�ة رابعة ملمر�ص بفريو�ص ك�رون�

عم�ن - الراأي

الجمعة،  اأم�ض  فجر  ال�سرقية،  الع�سكرية  المنطقة  اأحبطت 
وع���ل���ى اإح������دى واج���ه���ات���ه���ا، م��ح��اول��ة ت�����س��ل��ل م��ج��م��وع��ة من 

الأ�سخا�ض من الأرا�سي الأردنية اإلى الأرا�سي ال�سورية.
للقوات  العامة  القيادة  في  م�سوؤول  ع�سكري  م�سدر  و�سرح 
الم�سلحة الأردنية - الجي�ض العربي، باأنه تم تطبيق قواعد 
ال�ستباك ما اأدى اإلى اإ�سابة عدد منهم واإلقاء القب�ض عليهم 

وتحويلهم اإلى الجهات الأمنية المخت�سة.

اإحب�ط حم�ولة ت�شلل للأرا�شي 
ال�ش�رية

تقرير اأممي: الأردن من اأوائل الدول التي تطعم اللجئين �شد ك�رون� مج�نً�

14 وفاة و808 إصابات بفيروس كورونا
   عمي�ص: الربن�مج ال�طني للتطعيم ي�شتهدف 68 األف �شخ�ص �شمن الدفعة الأوىل

    اخلدم�ت الطبية ت�ا�شل تقدمي املطع�م
    16% ن�شبة اإ�شغ�ل اأ�شّرة العن�ية احلثيثة و 8% لـ»التنف�ص ال�شطن�عي«

    مت�ثل 903 ح�لت لل�شف�ء و13025 ح�لة ن�شطة

قدم التع�زي ب�شح�ي� زلزال �ش�لوي�شي الإندوني�شية

وزير الخارجية يبحث العالقات الثنائية
مع السعودية.. اليوم

تعليمات جديدة قريبًا للعربات الصغيرة 
للمهن ضمن حدود «األمانة»

عم�ن - الراأي

ال������وزراء  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب   يلتقي 
وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة و������س�����وؤون 
المغتربين اأيمن ال�سفدي، في 
خارجية  وزي��ر  ال��ي��وم،  الريا�ض 
ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
الأم�����ي�����ر ف��ي�����س��ل ب����ن ف���رح���ان 
ل���ب���ح���ث ال����ع����الق����ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
ال�سقيقتين  ال��م��م��ل��ك��ت��ي��ن  ب��ي��ن 

الإقليمية. والم�ستجدات 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ�����ر ع��ب��ر ن��ائ��ب 
الخارجية  وزير  ال��وزراء  رئي�ض 
و������س�����وؤون ال���م���غ���ت���رب���ي���ن اأي���م���ن 
ال�����س��ف��دي، ع���ن اأح����ر ال��ت��ع��ازي 
ب�������س���ح���اي���ا ال��������زل��������زال ال������ذي 
�����س����رب ج����زي����رة ����س���ولوي�������س���ي 
الجمعة،  اأم�����ض  الن��دون��ي�����س��ي��ة، 
وج�������رح  م����ق����ت����ل  ال���������ى  وادى 

الع�سرات.

ات�سال  خ��الل  ال�سفدي  واأك���د 
ه����ات����ف����ي اأم�������������ض م������ع وزي��������رة 
ريتنو  الأندوني�سية  الخارجية 
الردن  ا���س��ت��ع��داد  م���ار����س���ودي، 
الملك  جاللة  من  وبتوجيهات 
ل��ت��ق��دي��م ال���دع���م وال��م�����س��اع��دة 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا ال����س���ق���اء في 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا، م��ع��رب��ا ع���ن ام��ل��ه 
ب���ال�������س���ف���اء ال����ع����اج����ل ل��ج��م��ي��ع 

الم�سابين.

عم�ن - ن�شرين الكرد

ي��ت��وق��ع ان ت�����س��در اأم���ان���ة ع��م��ان 
ق�����ري�����ب�����اً ت����ع����ل����ي����م����ات ج�����دي�����دة 
ل��ت��رخ��ي�����ض ال��ع��رب��ات ال�����س��غ��ي��رة 
ت�سمح  المهن  لممار�سة  المعدة 
الم�ستهدفة  ل��ل��ف��ئ��ات  بموجبها 
ب��ي��ع الأط��ع��م��ة ال��خ��ف��ي��ف��ة �سمن 

حدود المانة.
التعليمات  ب��م��وج��ب  و���س��ي�����س��م��ح 
الجديدة للعربات ال�سغيرة التي 
واأب��ن��اء  الإع���اق���ة  ذوي  ت�ستهدف 
ال�������س���ه���داء وط�����الب ال��ج��ام��ع��ات 
ال��ر���س��م��ي��ة ب��ي��ع ال�����س��ان��دوي�����س��ات 
ال��خ��ف��ي��ف��ة وال��م��ع��ج��ن��ات واأك�����واز 

وغ��زل  والترم�ض  وال��ف��ول  ال��ذرة 
وال�سكاكر  وال��م��ك�����س��رات  ال��ب��ن��ات 
اليدوية  والأ�سغال  وال�سوكالتة 

والهدايا والألعاب.
وبح�سب التعليمات تمنح رخ�سة 
»ال����ع����رب����ة« ف���ق���ط ل��الأ���س��خ��ا���ض 
ال����ط����ب����ي����ع����ي����ي����ن ال���م�������س���ج���ل���ي���ن 
وزارة  ل���دى  الأف������راد  ب�����س��ج��الت 
والتموين،  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 
م��م��ار���س��ة مهن  ي��ت��م  ل  اأن  ع��ل��ى 
اأخرى غير المحددة واأن ل يتم 
رخ�سة  من  اأكثر  ال�سخ�ض  منح 

واحدة.
والزمت التعليمات �سرورة توافر 
و�سالمة  ال�سحية  ال�ستراطات 

الغذاء ح�سب التعليمات ال�سادرة 
ع��ن ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 
وال�������دواء وال�������س���روط ال�����س��ح��ي��ة 
العامة  ال�سالمة  و�سروط  عامة 
الالزمة لممار�سة المهنة في كل 
المرخ�ض  والموقع  العربة  من 

له والعاملين.
وت�����ل�����زم ال���ت���ع���ل���ي���م���ات ����س���اح���ب 
ال��ط��اولت  و���س��ع  على  الرخ�سة 
وعدم  العربة  بجوار  والكرا�سي 
والتزام  بجوارها  ب�سائع  عر�ض 
ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ن��ظ��اف��ة ف���ي ال��م��ك��ان 
والتخل�ض من النفايات ال�سائلة 
اأو  عمل  ي��وم  كل  نهاية  وال�سلبة 

كلما دعت الحاجة.

مع�ن - ه�رون ال خط�ب
طالب مواطنون في مدينة معان مديرية 
المكون  ال�سيارات  موقف  بافتتاح  الوق��اف 
من طابقين في م�سجد ال�سريف الح�سين 
اب���ن ع��ل��ي )م�����س��ج��د م��ع��ان ال��ك��ب��ي��ر(، ال��ذي 
تبلغ م�ساحته قرابة الفين متر مربع وفتح 

دورات المياه في الم�سجد.
وقالوا ان مدينة معان تعاني من اختناقات 
م��روري��ة ج���راء قلة م��واق��ف ال�����س��ي��ارات، ما 
التي تم اقامتها في  يتطلب فتح المواقف 
والمواطنين،  للم�سلين  خدمة  الم�سجد 
خ�سو�ساً وان الم�سجد يقع و�سط المدينة.

وق����ال ال���م���واط���ن ع��ب��د اهلل اب����و ���س��ال��ح ان 
م��دي��ن��ة م��ع��ان ت�����س��ه��د ازدح����ام����ات م��روري��ة 
لل�سيارات  كافية  ع��دم وج��ود مواقف  ج��راء 
ما يت�سبب في حدوث ازمات مرورية خانقة 
قيام  ي�ستدعي  ال��ذي  الم��ر  ب�سكل م�ستمر، 
ال�سريف  م�سجد  ادارة  ع��ل��ى  ال��م�����س��رف��ي��ن 
ال�سيارات  م��واق��ف  فتح  علي  ب��ن  الح�سين 
علماً باأن الم�سجد بداأ با�ستقبال الم�سلين 

منذ اكثر من �ستة اأ�سهر.

مع�ن.. مط�لب بفتح
م�اقف ال�شي�رات يف م�شجد 

ال�شريف احل�شني

اأج�اء ب�ردة 
وغ�ئمة جزئي�ً
عم�ن - الراأي

ت����ك����ون الأج�������������واء ال����ي����وم 
ال�����س��ب��ت غ���ائ���م���ة ج���زئ���ي���اً، 
وب����اردة ف��ي اأغ��ل��ب مناطق 
المملكة، ولطيفة الحرارة 
في الأغوار والبحر الميت 
تقرير  بح�سب  وال��ع��ق��ب��ة، 

الأر�ساد الجوية.
وت��ب��ق��ى الأج������واء ي���وم غد 
الأح������د، ب�����اردة ف���ي اأغ��ل��ب 
ولطيفة  المملكة  مناطق 
ال������ح������رارة ف�����ي الأغ���������وار 
والعقبة،  الميت  وال��ب��ح��ر 
م����ع ظ���ه���ور ال���غ���ي���وم ع��ل��ى 
ارت������ف������اع������ات م���خ���ت���ل���ف���ة، 
�ساعات  خ��الل  وت��دري��ج��ي��اً 
ال���ل���ي���ل ت���ت���اأث���ر ال��م��م��ل��ك��ة 
بكتلة هوائية باردة ورطبة 
جوي،  لمنخف�ض  مرافقة 
وت��ت��زاي��د ك��م��ي��ات ال��غ��ي��وم، 
المطر  زخات من  وتهطل 
في �سمال وو�سط المملكة، 
م�����ع ازدي�����������اد وا������س�����ح ف��ي 

ن�ساط الرياح.

�ن - ِبترا عمَّ

يت�ألَّم الح�ج ع�اد العزازمة »اأب� ي��شف«، من 
ر له  رع وُيدِّ ت�أخر المطر الذي ُينبت له الزَّ
رع، لكنه ل يقنط من رحمة اهلل، وقد اأنهى  ال�شَّ
عر، ولم يغ�دره منذ  32 ع�م� في بيت من ال�شَّ
ن اأ�شرة بدوية  ثم�نيني�ت القرن الم��شي، وك�َّ
ممتدة و�شلت اإلى 24 فردا.
على رب�ة في اأحد جب�ل منطقة �شي�غة 
�بعة لمح�فظة م�أدب�، يعي�ص اأب� ي��شف  التَّ
واأبن�وؤه حي�ة بدوية زاد من �شع�بته� اأكثر 
رق الب�ردة  من 22 ي�م�، هبَّت به� ري�ح ال�شَّ
الج�فة، التي قتلت م� بذره وزرعه في اأر�شه 
التي ا�شت�أجره� بنح� 400 دين�ر، ب�شبب عدم 
نزول المطر، الذي ك�ن يت�قعه مثل كل ع�م مع 
بداية �شهر ت�شرين الثَّ�ني.

فك حظر الجمعة يثير التنّدر على مواقع 
التواصل االجتماعي

عم�ن - �ش�ئدة ال�شيد

اأث����������ار ق��������رار ف�����ك ح����ظ����ر ي����وم 
ال����ج����م����ع����ة ال�����������ذي ات����خ����ذت����ه 
تندر  اأي���ام  ع��دة  قبل  الحكومة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن على 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
ب��ع��د ث��الث��ة اأ���س��ه��ر م��ن فر�سه 

للحد من وباء كورونا.
مواطنين  اآراء   $ ور���س��دت 
ح�������ول ذل��������ك، ف���ب���ي���ن���م���ا اأي�������دت 
م����ج����م����وع����ة ك����ب����ي����رة ال�����ق�����رار 
ليوم  الطبيعية  ال��ح��ي��اة  وع���ودة 
الجمعة، قال اآخرون ان الو�سع 

ل�����ن ي���خ���ت���ل���ف ع���ل���ي���ه���م ب�����س��ب��ب 
ال��ت��زام��ه��م ب��ال��ب��ق��اء ب��م��ن��ازل��ه��م 
اليوم،  وع��دم خروجهم في هذا 
واخت�سا�سي  الخبير  اأك��د  فيما 
الوبائيات الدكتور عبد الرحمن 
المعاني ل� $ ان فك الحظر 

ل يعني اننا بماأمن عن الوباء.
لأول  ان  ق��ال  المواطنين  اأح��د 
نكهة  ح��ظ��ر  دون  ج��م��ع��ة  ي����وم 
خ�����س��و���س��ي��ة  ل����ه  لأن  خ���ا����س���ة، 
ان  معتبرا  الأردن،  ف��ي  معينة 
الغاء قرار الحظر �سائب، كونه 
يوم عطلة ر�سمية وفيه طقو�ض 
اج��ت��م��اع��ي��ة ودي��ن��ي��ة ي��م��ار���س��ه��ا 

النا�ض. فيما ذكر اآخر بطريقة 
ف�����ك ح��ظ��ر  ي������وم  ان  �����س����اخ����رة 
الجمعة هو عيد، مهنئاً الجميع 
ال�سامل،  الحظر  عيد  بمنا�سبة 
ال��م��ن��خ��ف�����ض  ان و����س���ول  غ��ي��ر 
ال��ج��وي ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ق��رار 
عدم  ب�سبب  النا�ض  �سعادة  قلل 
ق���درت���ه���م ع���ل���ى ال�����خ�����روج م��ن 

المنازل على حد قوله.
وكان لل�ساب يو�سف يا�سين راأي 
اآخر، حيث اكد انه بالعادة يبقى 
يخرج  ول  الجمعة  يوم  بالبيت 
اب����داً، اإل ان ���س��ع��ور ال��ح��ري��ة ل 

يوازي �سيئاً.

مختصون يؤكدون ضرورة دعم الغارمات 
عن طريق ضمانات القروض

عم�ن - الراأي

ال�سغيرة،  بالقرو�ض  مخت�سون  اأّك��د 
������س�����رورة دع������م ال���م���ت���ع���ث���رات م��ال��ي��ا 
»ال����غ����ارم����ات« ع����ن ط���ري���ق ���س��م��ان��ات 
الكبيرة،  بالقرو�ض  اأ���س��وة  ال��ق��رو���ض 
وتطبيق ال�سمان الجتماعي ال�سامل 
ت�سل  ل  حتى  الأ���س��رة  اأف����راد  لجميع 

الأمور اإلى المالحقة القانونية.

نظمتها  ح��واري��ة  جل�سة  ف��ي  ول��ف��ت��وا 
ج��م��ع��ي��ة م���ع���ه���د ت�������س���ام���ن ال��ن�����س��اء 
الأردن���������������ي، واأدارت���������ه���������ا ال���رئ���ي�������س���ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ت�����س��ام��ن ال��م��ح��ام��ي��ة 
التي  القرو�ض  اأن  اإلى  خ�سر،  اأ�سمى 
ت��ق��ّدم��ه��ا ال��م��وؤ���س�����س��ات الإق��را���س��ي��ة 
ف��ي ال��ت��م��وي��ل الأ���س��غ��ر، ع��ل��ى اأ���س��ا���ض 
ال��ت��م��ّك��ي��ن وال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
ل��الأ���س��ر ال��ف��ق��ي��رة وخ��ا���س��ة ال��ن�����س��اء، 

احتياجات  لتغطية  تذهب  معظمها 
لالأ�سرة. اأ�سا�سية  وم�ستلزمات 

وب�����ّي�����ن�����وا وف��������ق ال�����ب�����ي�����ان ال���������س����ادر 
اأغ���ل���ب  اأن  ام�����������ض،  ال���ج���م���ع���ي���ة  ع�����ن 
هم  القرو�ض  ه��ذه  من  الم�ستفيدين 
البيوت  ورّب���ات  والفتيات  الن�ساء  م��ن 
ال����ع����ام����الت ول م�������س���در دخ���ل  غ���ي���ر 
ومالحقات  غارمات  في�سبحّن  لهّن، 

ق�سائيا وقانونيا.
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مؤشر بورصة عمان يكسب 44 نقطة
عم�ن - في�شل التميمي

ك�����س��ب ال���م���وؤ����س���ر ال����ع����ام ل��ب��ور���س��ة 
الأ�سبوع  تعامالت  نهاية  في  عمان 
عند  ل��ي��غ��ل��ق  ن��ق��ط��ة،   44 ال��م��ا���س��ي 
مع  م��ق��ارن��ة  ن��ق��ط��ة،   1722 م�ستوى 

1678 نقطة لالأ�سبوع الذي �سبقه.
ودف����ع ال��م��وؤ���س��ر ل���الرت���ف���اع، ���س��ع��ود 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ل��ق��ط��اع ال��م��ال��ي 

الرقم  وارت��ف��اع  بالمئة،   3.7 بن�سبة 
بن�سبة  ال��خ��دم��ات  لقطاع  القيا�سي 
ال���رق���م  وارت������ف������ع  ب���ال���م���ئ���ة،   0.41
بن�سبة  ال�سناعة  ل��ق��ط��اع  القيا�سي 

0.02 بالمئة.
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 
الما�سي  الأ�سبوع  بور�سة عمان  في 
دينار مقارنة مع  7 ماليين  حوالي 
10 م��الي��ي��ن دي��ن��ار ل��الأ���س��ب��وع ال��ذي 

�سبقه وبن�سبة انخفا�ض 28 بالمئة.
و���س��ج��ل ح��ج��م ال���ت���داول الإج��م��ال��ي 
36 مليون  الما�سي حوالي  الأ�سبوع 
دينار  مليون   49 م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار 

لال�سبوع الذي �سبقه.
اأم���ا ع���دد الأ���س��ه��م ال��م��ت��داول��ة التي 
�سجلتها البور�سة الأ�سبوع الما�سي 
فقد بلغ 49 مليون �سهم، نفذت من 

4خالل 15239 عقد.
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»اخل�رجية« تدين اإطلق احل�ثيني ط�ئرات 
مفخخة بدون طي�ر ب�جت�ه ال�شع�دية

عّم�ن - الراأي
ثالث  الحوثيين  اإط��الق  ام�ض  المغتربين  و�سوؤون  الخارجية  وزارة  دان��ت 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  المملكة  باتجاه  طائرات مفخخة بدون طيار 

حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعترا�سها وتدميرها.
ا�ستنكار  الفايز  اهلل  �سيف  ال�سفير  ال���وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك���د 
المملكة ورف�سها هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، كما اأكد وقوف المملكة 
اإلى جانب المملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة ووقوفها معها في  الدائم 

وجه كل ما يهدد اأمنها واأمن �سعبها.
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�لمعاني: �إنهاء �لحظر ال يعني �أننا بماأمن من وباء كورونا

فك حظر الجمعة يثير تنّدر المواطنين على مواقع 
التواصل االجتماعي

عمان - �سائدة �ل�سيد

ال��ذي  ي��وم الجمعة  اأث���ار ق���رار ف��ك حظر 
ات��خ��ذت��ه ال��ح��ك��وم��ة ق��ب��ل ع���دة اأي����ام تندر 
ال���ع���دي���د م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى م��واق��ع 
اأ�سهر  ث��اث��ة  بعد  الجتماعي  التوا�سل 

من فر�سه للحد من وباء كورونا.
اراء  م�����ن  م���ج���م���وع���ة   $ ور�������س������دت 
ذل����ك، فبينما  اأم�������س ح����ول  ال��م��واط��ن��ي��ن 
اأي�����دت م��ج��م��وع��ة ك��ب��ي��رة ال���ق���رار وع����ودة 
ال��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ل��ي��وم ال��ج��م��ع��ة، ق��ال 
ي��خ��ت��ل��ف عليهم  ل���ن  ال��و���س��ع  ان  اآخ�����رون 
وعدم  بمنازلهم  بالبقاء  التزامهم  ب�سبب 
خروجهم في هذا اليوم، فيما اأكد الخبير 
واخ��ت�����س��ا���س��ي ال��وب��ائ��ي��ات ال��دك��ت��ور عبد 
الحظر  فك  ان  ل�$  المعاني  الرحمن 

ل يعني اننا بماأمن من الوباء.
يوم جمعة  ان لأول  قال  المواطنين  اأحد 
دون حظر نكهة خا�سة، لأن له خ�سو�سية 
قرار  الغاء  ان  معتبرا  الأردن،  في  معينة 
ر�سمية  عطلة  ي��وم  كونه  �سائب،  الحظر 
يمار�سها  ودينية  اجتماعية  طقو�س  وفيه 

النا�س.
فيما ذكر اآخر بطريقة �ساخرة ان يوم فك 
الجميع  مهنئاً  ع��ي��د،  ه��و  الجمعة  حظر 
ان  غير  ال�سامل،  الحظر  عيد  بمنا�سبة 
و����س���ول ال��م��ن��خ��ف�����س ال���ج���وي ب��ال��ت��زام��ن 
ب�سبب عدم  النا�س  �سعادة  قلل  القرار  مع 
على  المنازل  م��ن  ال��خ��روج  على  قدرتهم 

حد قوله.
وك���ان ل��ل�����س��اب ي��و���س��ف ي��ا���س��ي��ن راأي اآخ���ر، 
يوم  بالبيت  يبقى  ب��ال��ع��ادة  ان��ه  اك��د  حيث 

�سعور  ان  اإل  اب�����داً،  ي��خ��رج  ول  ال��ج��م��ع��ة 
يرفع  ان  �سيئاً، متمنيا  ي��وازي  الحرية ل 
الحبيب،  بلدنا  ع��ن  وال��ع��ن��اء  ال��ب��اء  اهلل 
م��ع ���س��رورة الل��ت��زام ب��اإج��راءات الوقاية 

وال�سامة.
انه مع فك  اأ�سحاب المحات  اأحد  واأكد 
في  ملحوظ  انتعا�س  هناك  ك��ان  الحظر 
اإل���ى ان ال���ق���رار ينهي  الأ����س���واق، م�����س��ي��راً 
ظ���اه���رة ال���ت���زاح���م وال���ط���واب���ي���ر، وي��رج��ع 
ال��ح��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ت���اأث���رت ب�سكل 
الى  كورونا  فيرو�س  تداعيات  كبير جراء 
الخ�سائر  وي��خ��ف��ف  الطبيعية،  ح��رك��ت��ه��ا 

الكبيرة التي مني بها الكثيرون.
وب��ط��ري��ق��ة ط��ري��ف��ة ق��ال��ت ال�����س��اب��ة عبير 
ال�����س��ل��ب��ي ان ه��ن��اك ح��ظ��ر ت��ج��ول ���س��ام��ل 
اإرادي بعمان، وال�سوارع ل يوجد فيها ال 
انف�سهم  حظروا  والمواطنون  ال�سيارات، 
من  اج��م��ل  ي��وج��د  ل  م�سيفة  باأنف�سهم، 

ال��ع��ائ��ل��ة وال��ب��ق��اء في  ���س��ف��رة الجمعة م��ع 
البيت.

ب����دوره وج���ه رئ��ي�����س غ��رف��ة ت��ج��ارة عمان 
خ��ل��ي��ل ال���ح���اج ت��وف��ي��ق ف���ي ر����س���ال���ة ع��ب��ر 
���س��ف��ح��ت��ه ع��ل��ى ال��ف��ي�����س��ب��وك ال���ى ال��ت��ج��ار 
وال��م��واط��ن��ي��ن ب��م��ن��ا���س��ب��ة ال���غ���اء ال��ح��ظ��ر 
متابعة  ب�����س��رورة  الجمعة،  اي���ام  ال�سامل 
والحفاظ  الكمامة  بلب�س  الجميع  التزام 
ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د ب��ي��ن ال���زب���ائ���ن، وت��وف��ي��ر 
كمامات عند مداخل المحات والمطاعم 
م�سلحة  فيه  لما  التعقيم،  م���واد  ك��ذل��ك 
للجميع والوطن، م�سدداً ان الغاء الحظر 

ل يعني اننا باأمان.
الدكتور  الوبائيات  واخت�سا�سي  الخبير 
ان فك حظر  اك��د  المعاني  الرحمن  عبد 
الوباء،  من  بماأمن  اننا  يعني  ل  الجمعة 
بالمملكة  ال��وب��ائ��ي  الو�سع  ان  خ�سو�سا 
الحكومة  ان  مبينا  م�ستقر،  غير  مايزال 

القطاعات  الج��راءات عن  ارادت تخفيف 
ان  ال  المواطنين،  وح��رك��ة  القت�سادية 
مريحاً  ا�سبح  ال��و���س��ع  ان  يعني  ل  ذل��ك 

وبائياً.
واأ����س���اف ان ال��غ��اء ال��ح��ظ��ر ي�����س��ت��ل��زم من 
ال���م���واط���ن���ي���ن وال����ق����ط����اع����ات ال���ت���ج���اري���ة 
وال�سناعية التي خففت عنهم الإغاقات 
�سرورة ال�ستمرار باللتزام، واتخاذ كافة 
او  الكمامة  ارت���داء  م��ن  ال��وق��اي��ة،  و�سائل 
التباعد الج�سدي او النظافة ال�سخ�سية، 
والغربية  المجاورة  الدول  باقي  ان  حيث 
ل زالت تعاني من ازدياد ا�سابات كورونا.

ون��ب��ه ال���ى اه��م��ي��ة الل���ت���زام ال�����س��دي��د من 
الجهزة  ي�ساعدوا  المواطنين، حتى  قبل 
الجراءات  بدرا�سة  بال�ستمرار  الر�سمية 
ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن��ه��م وع���ن 
لأن عك�س  المختلفة،  المغلقة  القطاعات 
ذل���ك ���س��ن��ع��ود ل��ل��م��رب��ع الول وه���ذا م��ا ل 

نريده.
ف�سل  ذروة  ف��ي  ان��ن��ا  اإل���ى  المعاني  ول��ف��ت 
التي  ال��ح��رارة  درج��ات  وانخفا�س  ال�ستاء 
ت�����س��اع��د ع���ل���ى ظ���ه���ور ط����ف����رات ج���دي���دة 
ل��ل��ف��ي��رو���س ب�����س��ك��ل اأك���ب���ر م���ن ال��ف�����س��ول 
الأخ����������رى، وح���ت���ى ل ن�����س��ل ال�����ى ع����ودة 
ان  ب��د  ل  م�ستقبا  الج������راءات  ت�����س��دي��د 
مبيناً  المتخذة،  التعليمات  بكافة  نتقيد 
للتخفيف  ا�ستعدادها  تبدي  الحكومة  ان 
وب��دء حملة  ب��الج��راءات  المواطنين  عن 
في  مجتمعية  مناعة  لإح���داث  التطعيم 
المملكة، مما ي�ستدعي منا الإقبال عليها 
وح�سب الترتيبات التي تم الإعان عنها 

من قبل وزارة ال�سحة.

من حظر �لجمعة �ل�سامل )�أر�سيفية(

معان.. مطالب بفتح مواقف السيارات في مسجد 
الشريف الحسين

معان -  هارون �ل خطاب

طالب مواطنون في مدينة معان مديرية 
المكون  ال�سيارات  بافتتاح موقف  الوقاف 
من طابقين في م�سجد ال�سريف الح�سين 
بن علي )م�سجد معان الكبير(، الذي تبلغ 
وفتح  م��رب��ع  م��ت��ر  ال��ف��ي��ن  ق��راب��ة  م�ساحته 

دورات المياه في الم�سجد.
ت���ع���ان���ي م��ن  وق�����ال�����وا ان م���دي���ن���ة م����ع����ان 
اخ���ت���ن���اق���ات م����روري����ة ج�����راء ق��ل��ة م��واق��ف 
التي  المواقف  فتح  يتطلب  ما  ال�سيارات، 
الم�سجد خدمة للم�سلين  اقامتها في  تم 
يقع  الم�سجد  وان  خ�سو�ساً  والمواطنين، 

و�سط المدينة.
وق����ال ال��م��واط��ن ع��ب��د اهلل اب���و ���س��ال��ح ان 
ازدح���ام���ات م��روري��ة  م��دي��ن��ة م��ع��ان ت�سهد 
لل�سيارات  كافية  مواقف  وجود  جراء عدم 
ما يت�سبب في حدوث ازمات مرورية خانقه 
ي�ستدعي قيام  الذي  ب�سكل م�ستمر، المر 
ال�سريف  م�سجد  ادارة  ع��ل��ى  الم�سرفين 
ال�سيارات  م��واق��ف  فتح  علي  ب��ن  الح�سين 
علماً باأن الم�سجد بداأ با�ستقبال الم�سلين 

منذ اكثر من �ستة اأ�سهر.
المدينة  و���س��ط  الم�سجد  وج���ود  ان  وب��ي��ن 

ي��زي��د م��ن اع����داد ال��م�����س��ل��ي��ن ا���س��اف��ة ال��ى 
�سلوات  معظم  ف��ي��ه  ت�سلى  الم�سجد  ان 
دائ��م  ب�سكل  ازدح���ام���ا  ي�سكل  م��ا  ال��ج��ن��ائ��ز 

يتطلب فتح الموقف للجميع.
ال�سنات  ال��م��واط��ن ع���اء  ا���س��ار  ب����دوره، 
بناء مواقف  ف��رح ج��راء  الجميع  ان  ال��ى 
ل���ل�������س���ي���ارات ت���ح���ت م�������س���ج���د ال�������س���ري���ف 
خدمة  المدينة  و�سط  علي  بن  الح�سين 
لقلة  نظرا  ال�سواق  ومرتادي  للم�سلين 

المواقف و�سط المدينة.
اأ�سهر  �ستة  اكثر من  ان��ه رغ��م م��رور  وبين 
ما  فيه،  وال�����س��اة  الم�سجد  ا�ستام  على 
م�ستخدمة  غير  ال�����س��ي��ارات  م��واق��ف  ت���زال 
الم�سلين  من  المتكررة  المطالبات  رغ��م 
وال���م���واط���ن���ي���ن، لف���ت���ا ال����ى اأه���م���ي���ة ق��ي��ام 
مديرية اوقاف معان بال�سماح للمواطنين 
با�ستخدام المواقف �سواء ب�سكل مجاني او 

باأجرة رمزية.

ال���م���واط���ن ع��ب��د اهلل ال��ف��ن��اط�����س��ة ب��ي��ن ان 
مديرية الأوقاف قامت منذ فترة باإغاق 
دورات المياه في الم�سجد ومنعت ا�ستخدام 
الم�سلين لها ب�سب انت�سار فيرو�س كورونا 
وا�ستخدام  للو�سوء  الم�سلين  حاجة  رغم 
دورات المياه، وتم الطلب من الم�سوؤولين 
دون  ولكن  لاأهمية،  الحمامات  تلك  فتح 
وفتح  الحظر  انتهاء  م��ن  بالرغم  نتيجة 

العديد من القطاعات.
وقت  ب��ا���س��رع  ال��م��ي��اه  دورات  بفتح  وط��ال��ب 
الم�سلين  قبل  م��ن  ل�ستخدامها  ممكن 

وزائري المدينة.
البحري  ب��ال  ال�سيخ  معان  اوق��اف  مدير 
ب�سكل  افتتاحه  يتم  ل��م  الم�سجد  ان  اك��د 
ر�سمي رغم ا�ستخدامه من قبل الم�سلين 
م��ن��ذ ا���س��ه��ر، وب��ي��ن ان ه��ن��اك درا����س���ة في 
التي تمت  ال�سيارات  ال��وزارة لفتح مواقف 
اقامتها تحت الم�سجد، و�سيتم اإتخاذ قرار 

بالخ�سو�س في اقرب وقت ممكن.
انه  وحول فتح دورات المياه اكد البحري 
الم�سجد  ع��ن  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ن  ال��ت��وج��ي��ه  ت��م 
ب��ف��ت��ح��ه��ا ام����ام ال��م�����س��ل��ي��ن ح��ي��ث ت���م ذل��ك 
قبل  من  ا�ستخدامها  ويمكن  يومين  قبل 

الجميع.

تعليمات جديدة للعربات ضمن حدود 
«األمانة».. قريبًا

مطالب بمعالجة تجمع مياه األمطار
 على مثلث عبين

عمان - ن�سرين �لكرد

يتوقع ان ت�سدر اأمانة عمان قريباً تعليمات جديدة 
لممار�سة  ال��م��ع��دة  ال�����س��غ��ي��رة  ال��ع��رب��ات  لترخي�س 
بيع  الم�ستهدفة  للفئات  بموجبها  ت�سمح  المهن 

الأطعمة الخفيفة �سمن حدود المانة.
للعربات  ال��ج��دي��دة  التعليمات  بموجب  و�سي�سمح 
ال�����س��غ��ي��رة ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف ذوي الإع����اق����ة واأب���ن���اء 
ال�������س���ه���داء وط�������اب ال���ج���ام���ع���ات ال���ر����س���م���ي���ة ب��ي��ع 
ال��ذرة  واأك���واز  والمعجنات  الخفيفة  ال�ساندوي�سات 
وال���ف���ول وال��ت��رم�����س وغ�����زل ال��ب��ن��ات وال��م��ك�����س��رات 
والهدايا  اليدوية  والأ�سغال  وال�سوكاته  وال�سكاكر 

والألعاب.
فقط  »ال��ع��رب��ة«  رخ�سة  تمنح  التعليمات  وبح�سب 
ب�سجات  ال��م�����س��ج��ل��ي��ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ي��ن  ل��اأ���س��خ��ا���س 
والتموين،  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  لدى  الأف��راد 
اأخ��رى غير المحددة  اأن ل يتم ممار�سة مهن  على 

واأن ل يتم منح ال�سخ�س اأكثر من رخ�سة واحدة.
ال���س��ت��راط��ات  ت��واف��ر  ���س��رورة  التعليمات  وال��زم��ت 
ال�سحية و�سامة الغذاء ح�سب التعليمات ال�سادرة 
وال�سروط  وال���دواء  للغذاء  العامة  الموؤ�س�سة  ع��ن 
الازمة  العامة  ال�سامة  و�سروط  عامة  ال�سحية 
ل��م��م��ار���س��ة ال��م��ه��ن��ة ف���ي ك���ل م���ن ال��ع��رب��ة وال��م��وق��ع 

المرخ�س له والعاملين.
وتلزم التعليمات �ساحب الرخ�سة بو�سع الطاولت 
وال��ك��را���س��ي ب���ج���وار ال��ع��رب��ة وع����دم ع��ر���س ب�سائع 
ال��م��ك��ان  ف��ي  ال��ن��ظ��اف��ة  تعليمات  وال���ت���زام  ب��ج��واره��ا 
نهاية  وال�سلبة  ال�سائلة  النفايات  م��ن  والتخل�س 
كل يوم عمل اأو كلما دعت الحاجة، كما منعت مبيت 
فيه،  بالوقوف  لها  المرخ�س  المكان  في  »العربة« 
التنقل، ف�سا عن عدم  اأو  ول ي�سمح لها بالتجول 
ا�ستخدام الأجرا�س او مكبرات ال�سوت اأو اية و�سيلة 

توؤدي اإلى اقاق الراحة العامة.
ومنعت التعليمات ل�ساحبها التنازل عن »الرخ�سة« 
موافقة  على  ح�سوله  عقب  ال  للغير  الت�سريح  اأو 
الأمين وتحقيق ال�ستراطات الواردة في التعليمات، 
عاوة على اأنها تلزم �ساحب العربة والمرخ�س له 

ت�سغيلها بنف�سه.
وو���س��ع��ت ا���س��ت��راط��ات خ��ا���س��ة ل��م��ق��دم��ي ال��ط��ل��ب��ات 
ع��م��ره عن  ي��ق��ل  واأن ل  اأردن���ي���ا  ك��ون��ه  ع��ل��ى  ت�ستمل 
مناطق  ف��ي  مقيما  ي��ك��ون  واأن  ع��ام��ا  ع�سرة  ثمانية 
ي��ك��ون ح��ا���س��ا على  ال��ك��ب��رى واأن ل  اأم���ان���ة ع��م��ان 
اأو �سريك في  رخ�سة مهن كمالك لموؤ�س�سة فردية 
�سركة اأو ا�ستمرارية توافر ذلك طوال ح�سوله على 

الرخ�سة.
وا�سترطت التعليمات عدم العمل في دائرة حكومية 
اأو خا�سة اأو اأن يكون يتح�سل على راتب من اأي جهة 

اأو مركبات بال�سفة  اأو يكون يمتلك عقارا  حكومية 
وزارة  موافقة  على  حا�سا  يكون  واأن  العمومية، 
تجاري  �سجل  على  ح�سوله  جانب  ال��ى  الداخلية، 

) موؤ�س�سة فردية( �سادرة عن « مراقب ال�سركات«.
من  المهنة  بممار�سة  ي�سمح  التعليمات  وبموجب 
خال العربة في الأماكن العامة في جوانب الطرق 
عن  عر�سها  ي��ق��ل  ل  ال��ت��ي  ل��ل��ط��رق��ات  المخ�س�سة 
التجمعات  اأماكن  والمتنزهات،  الحدائق  متر،   2.5
الفعاليات  لإقامة  المخ�س�سة  والأماكن  ال�سياحية 
المو�سمية والماعب ومجمعات ال�سفريات والنقل 

والأ�سواق ال�سعبية.
والمواقع  الأرا�سي  بقطع  بممار�ستها  �سمحت  كما 
ال����س���ت���ث���م���اري���ة ال��م��م��ل��وك��ة ل���اأم���ان���ة وال���م���داخ���ل 
الم�ست�سفيات  الواقعة بحرم الطريق امام  الرئي�سة 

والجامعات.
مواقع  تحديد  الأمانة �ساحية  دوائر  كما منحت 
ال�سكنية  الأحياء  تكون �سمن  ان ل  �سريطة  اأخرى 
واأم����اك����ن ال���ع���ب���ادة وري���ا����س الأط����ف����ال وال���م���دار����س 
التجارية  الطبيعة  ذات  ت��م��ار���س  ال��ت��ي  وال��م��ن�����س��اآت 
الم�سابهة وبم�سافة ل تقل عن 200 متر، واأن تكون 
منا�سبة مروريا ول تت�سبب باإعاقة حركة ال�سيارات 
ومر�سوفة  واليها  منها  والخروج  الدخول  و�سهلة 
وغير ترابية و�سحية ومائمة وتبتعد مائتي متر 
على الأقل من محطات بيع المحروقات وبيع الغاز.
و���س��م��ح��ت ب��م��ن��ح ال��رخ�����س��ة ف���ي الأم����اك����ن ال��ع��ام��ة 
المملوكة للقطاع العام اأو لخزينة الدولة بالتن�سيق 
مع الأمانة وبالتفاق الم�سبق بين الأمانة والجهة 
اأن ي�سدر مجل�س الأمانة قرارا  مالكة العقار، على 
كما  ال��م��ح��ددة،  ال��م��واق��ع  ا�ستغال  ب��دل  فيه  يحدد 
ال�سماح  المانة  مجل�س  �ساحيات  �سمن  من  يقع 

با�ستغالها دون اأية بدلت.
الرخ�س  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ول  ب���اج���راءات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ا����س���ت���رط���ت ان ت���ق���وم الأم�����ان�����ة ب���ع���ر����س ال��ف��ر���س 
المتاحة في المواقع على موقعها الإلكتروني وفي 

�سحيفتين يوميتين.
وف����ي ح����ال م��خ��ال��ف��ة ����س���روط م��ن��ح ال��رخ�����س ف���اإن 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات م��ن��ح��ت الأم���ي���ن ح���ق اي��ق��اف��ه��ا اأو ع��دم 
ب��اأي  المطالبة  ل�ساحبها  ح��ق  اأي  دون  تجديدها 

عطل او �سرر عنها.
حال  في  الرخ�سة  الغاء  حق  »الأم��ي��ن«  منحت  كما 
اأو  القانوني  وكيله  او  ذلك  الرخ�سة  �ساحب  طلب 
مزورة  اأو  �سحيحة  غير  معلومات  تقديم  حال  في 
ال���س��ت��راط��ات  ف��ي  واردة  تعليمات  اأي���ة  مخالفة  اأو 
زوال  او  التعليمات  ف��ي  محظورة  اأف��ع��ال  ارت��ك��اب  او 
ع��دم  اأو  ال��م��ه��ن  رخ�����س��ة  و���س��ط��ب  المهنة  تغيير  اأو 
م��م��ار���س��ة ال��م��ه��ن��ة خ���ال م���دة اأرب���ع���ة اأ���س��ه��ر م��ن « 

الرخ�سة« اأو تجديدها.

عجلون  - علي فريحات

يعاني م�ستخدمو مثلث عبين ال�سارة ال�سوئية الذي 
ارتفاع  ا�ستمرار  يربط محافظتي عجلون واربد من 
من�سوب المياه وتجمعها وخا�سة في حالت الهطول 

المطري مما يت�سبب باعاقة الحركة المرورية.
ف��ي محافظة عجلون  المواطنين  م��ن  ع��دد  وط��ال��ب 
هذه  بمعالجة  والبلدية  والمحافظة  ال�سغال  وزارة 
الم�سكلة واإي���ج���اد ح��ل ج���ذري ل��ه��ا ال��ت��ي ت����وؤدي ال��ى 
اغاقات في ال�سارع وتربك حياة المواطنين وتعطل 

مركبات مرتادي الطريق.
وا�سار ع�سو بلدية الجنيد �سابقا ح�سين المومني اإلى 
ان غزارة المطار و ارتفاع من�سوب المياه في ال�سارع 
اح���داث  ال���ى  ي����وؤدي  المثلث  منطقة  ع��ل��ى  الرئي�سي 
ال�سرار في ال�سوارع والر�سفة في ظل عدم جدوى 
�سبكة ت�سريف المياه مطالبا الجهات المعنية باإعادة 
كميات  ل���س��ت��ي��ع��اب  ال��م��ي��اه  ت�سريف  �سبكات  ت��اأه��ي��ل 

الأمطار تافيا لتجمع برك المياه.

الطيفور  ابراهيم  المثلث  منطقة  �سكان  اح��د  ودع��ا 
العمل على انهاء هذه الم�سكلة خ�سو�سا عند ت�ساقط 
المطار م�سيرا الى ان ال�سغال يقع عليها دور كبير 
تنظيف  المياه من حيث  تجمع  م�سكلة  معالجة  في 
كميات  ل�ستيعاب  وفتحها  م�ستمر  ب�سكل  ال��ع��ب��ارة 

المطار التي تتجمع على المثلث .
وقالت النائب �سفاء المومني ل�$ انه تم متابعة 
هذه المطالب مع وزير ال�سغال يحيى الك�سبي الذي 
بال�سرعة  الم�سكلة  ه��ذه  ح��ل  �سيتم  ان��ه  اك��د  ب���دوره 
وانابيب  مياه  م�سخة  ا�سافة  خ��ال  م��ن  الق�سوى 

ت�سريف وان�ساء عبارة �سندوقية.
انه  المومني  عمر  المحافظة  مجل�س  رئي�س  واك��د 
تم في وقت �سابق مخاطبة ال�سغال من اجل ايجاد 
حلول لهذه الم�سكلة مبينا ان المجل�س على ا�ستعداد 
ف��ي ظل  اج��ل معالجتها خا�سة  م��ن  درا���س��ة  لع���داد 
عبين  مثلث  لمنطقة  ثانية  م�سخة  ل�سراء  الحاجة 
في  المياه  تجمع  م�سكلة  لحل  دينار  األ��ف   65 بقيمة 

ف�سل ال�ستاء.

ان  - ِبتر� عمَّ

يتاألَّم �لحاج عو�د �لعز�زمة »�أبو 
يو�سف«، من تاأخر �لمطر �لذي ُينبت 
رع، لكنه ال  ر له �ل�سَّ رع وُيدِّ له �لزَّ
يقنط من رحمة �هلل، وقد �أنهى 32 
عر، ولم يغادره  عاما في بيت من �ل�سَّ
ن  منذ ثمانينيات �لقرن �لما�سي، وكوَّ
�أ�سرة بدوية ممتدة و�سلت �إلى 24 
فرد�.
على ربوة في �أحد جبال منطقة 
ابعة لمحافظة ماأدبا،  �سياغة �لتَّ
يعي�ش �أبو يو�سف و�أبناوؤه حياة بدوية 
ز�د من �سعوبتها �أكثر من 22 يوما، 
رق �لباردة �لجافة،  هبَّت بها رياح �ل�سَّ
و�لتي قتلت ما بذره وزرعه في �أر�سه 
�لتي ��ستاأجرها بنحو 400 دينار، 
ب�سبب عدم نزول �لمطر، �لذي كان 
يتوقعه مثل كل عام مع بد�ية �سهر 
اني. ت�سرين �لثَّ
وكالة �الأنباء �الأردنية )ِبتر�(، ز�رت 
»�أبو يو�سف« في بيته �لذي يعيد 
للأذهان حياة �لبدو �لقديمة، ثم 
ر�فقته برحلة مع ما�سيته في �أودية 
وجبال �سياغة »�لقا�سمة« بمعنى 
�لياب�سة كما يقول من ِقلة �لع�سب 
�لذي لم ينزل عليه �لمطر، وقد بدت 
�لتوقعات �أنَّ �لمطر �سيبد�أ بالنزول 
اني من �لعام  مع �نت�ساف �سهر كانون �لثَّ
.2021

يقول اأبو يو�سف اإنَّه يعي�س في هذا المنزل 
اث��ن��ي��ن من  ج  وزوَّ وت����زوج   ،1980 ع���ام  م��ن��ذ 
 24 منها  ينتفع  له  ما�سية  ويملك  اأبنائه، 
الكفاف  معي�سة  ولكنها  اأ���س��رت��ه،  ه��ي  ف��ردا 
اليباب، واأنَّ امتاك بيت له ولأبنائه اأمنية 
رافقته طيلة ثاثة عقود ما�سية لكنه كما 

ايح رايح«. يقول »الطَّ
��ق��اء بقمته  وت��ظ��ه��ر ح��ي��اة اأب���و ي��و���س��ف ال�����سَّ
واب من  وع��ائ��ل��ت��ه ت��ن��ق��ل ال���م���اء ع��ل��ى ال�������دَّ
تزيد على كيلومترين كاملين في  م�سافة 
الما�سية  ور�سمت  الوعورة  �سديدة  منطقة 
دروبا �سغيرة في الجبال، وهي مخ�س�سة 
 60 ب�  الماء  �سهريا  ي�ستري  بينما  للغ�سيل، 
دينارا عبر ناقات الماء الذي تكلف نقلته 
ل�سبوعين  تكفيهم  دي���ن���ارا   30 ال���واح���دة 

كاملين.
اأب���ن���اء ي��در���س��ون في  ل��دي��ه 6  اأنَّ  وي�����س��ي��ف 
ام��ة  ال��رَّ لمنطقة  تابعة  حكومية  م��دار���س 
في الغ��وار، وينقلهم يوميا الى المدر�سة 
قبل اغاقها منت�سف �سهر اذار من العام 
ت�سل  م�سافة  بهم  ويقطع   ،2020 الما�سي 
و�سولهم  حتى  يوميا  كيلومترات   10 ال��ى 

الى المدر�سة.
الدرا�سة  عن  انقطاعهم  ومنذ  ��ه  اأنَّ ويوؤكد 
لم يتعلموا �سيئا لن خدمة النترنت غير 
متوفرة في البيت البدوي القديم، وهناك 
الحياتية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  كتلبية  اأول���وي���ات 

ال�سا�سية كالطعام وال�سراب والملب�س.
لما�سيته  زرع���ه  م��ا  ك��ل  م���وت  اإل���ى  وي�سير 
ي��ق��ن��ط من  ل��ك��ن��ه ل  ال��م��ط��ر  ت��اأخ��ر  ب�سبب 
رحمة اهلل، ويتمنى اأن تاأتي رحمات اهلل في 
الأيام المقبلة، فحياته تعتمد على المطر 

كل عام.

�سديد  �سياغة  منطقة  ب��رد  اأنَّ  اإل��ى  ولفت 
وعنيف وجاف و�سعب، وقد �سيطرت خال 
ق الباردة جدا،  22 يوما الما�سية رياح ال�سرَّ
لما�سيته  وراع  كمزارع  معاناته  فاقم  وهذا 
ف��ي اأودي�����ة وج��ب��ال ���س��ي��اغ��ة ال��م��ط��ل��ة على 

البحر الميت.
بمتازمة  م�سابة  طفلة  لديه  ان  واأو���س��ح 
ائمة،  الدَّ والرعاية  للعناية  وتحتاج  داون 
وهذا �سعب عليه جدا، ويجد �سعوبة في 
مراجعة م�ست�سفيات عمان متمنيا اأن يكون 
وتوفير  بها  المعنيين  م��ن  اه��ت��م��ام  ه��ن��اك 

الرعاية الكريمة لها.
الجي�س   – ال��م�����س��ل��ح��ة  ال���ق���وات  اإنَّ  وق����ال 
��ام��ل  ال���ع���رب���ي خ����ال ف���ت���رة ال��ح��ظ��ر ال�����سَّ
اإليهم  و�سلت  ك��ورون��ا،  ف��ي��رو���س  وظ���روف 
م��ت ل��ه��م م��ا ي��ح��ت��اج��ون م��ن معونات  وق��دَّ
على  �سيطرت  التي  الجائحة  رحيل  لحين 

العالم والأردن.
ي��و���س��ف الب����ن الأك���ب���ر ل��ل��ح��اج ع����واد، يبلغ 
من العمر 29 عاما تزوج و�سكن في خيمة 
ب���ج���وار وال�������ده، ي��ح��ل��م ب����ان ي��ح�����س��ل على 
وظيفة ثابتة تمنحه دخا ُيعين به والده 
وع��ائ��ل��ت��ه، وي��ن��ف��ق ع��ل��ى طفلتيه، راغ��ب��ا ان 

يكون م�ستقبلهن في ظروف اأف�سل.
واأكد اأن منزلهم ومنزل والدهم يخلو من 
كافة متطلبات الحياة الع�سرية ومقومات 
عن  يدر�سون  تجعلهم  التي  التكنولوجيا 
بعد، م�سيرا الى انهم يلجاأون اإلى الراديو 
اح���وال  وم��ع��رف��ة  الأخ���ب���ار  ع��ل��ى  للح�سول 

العالم.
ثابت  ورات���ب  وظيفة  ب��اأي  يقبل  ���ه  اأنَّ وبين 
اأم���ان���ا ف��ي ح��ي��ات��ه، وي�����س��اع��ده في  يمنحه 
في  زال  فما  البيت،  ب��ن��اء  على  الم�ستقبل 

ب���داي���ة ال��ع��م��ر ال����ذي ي��م��ك��ن��ه م���ن ال��ت��ط��ور 
والتح�سين.

ال��م��ه��ن��د���س ال����زراع����ي م��ح��م��د ال��خ��ط��اي��ب��ة 
منطقة  ف��ي  خا�سة  م��زرع��ة  يملك  وال���ذي 
اإنَّ  ق���ال  ال���زرق���اء،  محافظة  ���س��رق  الأزرق 
اأربع �سنوات  المو�سم المطري متغير منذ 
من  الكثير  التغير  ه���ذا  م��ع  يتعامل  ول���م 
المزارعين، خا�سة في تاأخير مزروعاتهم.

�أبو يو�سف يعي�ش وعائلته يف بيت �ل�سَّعر منذ 32 عاماً.. 

م�سجد �ل�سريف �لح�سين
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واأ�ساف اأن هناك تغيرا مناخيا وا�سحا وملفتا، فلم 
وت�سرين  الأول  كانون  في  جيدة  اأمطار  هناك  يعد 
لم  ذنبه مبلول،  اأيلول  رواي��ة  والثاني، وحتى  الأول 

تعد ت�سعف الكثير من المزارعين.
واأكد اأن هناك تفاوتاً في درجات الحرارة بين الليل 
والنهار في الأيام الما�سية والتي اأثرت ب�سكل كبير 
على المزروعات، بل وت�سببت بقتلها في عدة مناطق 

في الأردن.

الإر����س���ادات  ات��ب��اع  ���س��رورة  اإل���ى  الخطايبة  وي�سير 
اأن��واع��ه��ا حتى  ع��ل��ى مختلف  ب��ال��زراع��ات  ال��خ��ا���س��ة 
بموتها  منا�سب  غير  وق��ت  ف��ي  زراع��ت��ه��ا  يت�سبب  ل 

وخ�سارة قيمتها المادية.
اب قال  مدير اإدارة الأر�ساد الجوية رائد رافد اآل خطَّ
تاء ت�سكل 30% من المو�سم المطري  اإنَّ اأربعينية ال�سِّ
في كل عام، وهذا العام هناك انحبا�س مطري ومن 
الطبيعي اأن يوؤثر على المزارعين وبع�س الزراعات.
الخمي�س  ليلة  ب���داأت  ال��ج��وي��ة  الفعاليات  اأن  وب��ي��ن 
على الجمعة، ومن المتوقع اأن تكون هناك فعاليات 
وُت�سعف  الأم��ط��ار  من  كميات  بهطول  ت�سهم  جوية 

المو�سم المطري باإذن اهلل.
اأربعينية  خ��ال  المطر  انحبا�س  ظ��اه��رة  اأن  وبين 
ت�سير  حيث  م�سبوقة  غير  تعتبر  ل  الحالي  ال�ستاء 
المعلومات والدرا�سات المناخية في مديرية المناخ 
في ادارة الأر�ساد الجوية وخال 97 مو�سما مطريا 
���س��اب��ق��ا ب���اأن ج���ودة ال��م��و���س��م ال��م��ط��ري تختلف من 
مو�سم الى مو�سم ولي�س بال�سرورة ان تعتمد جودة 
قد  ال��ت��ي  الأم��ط��ار  كميات  على  ال��م��ط��ري  المو�سم 

تهطل خال المربعانية.
واأ������س�����اف اأن ه���ن���ال���ك م���وا����س���م ك���ث���ي���رة ل����م ت�����س��ه��د 
وك��ان��ت  ج��ي��دة  م��ط��ري��ة  ه��ط��ولت  فيها  المربعانية 
واأن  جيدة،  للمو�سم  النهائية  المطرية  المجاميع 
المناخ  مديرية  في  التاريخية  المناخية  ال�سجات 
اأن مو�سم 1994  ال��ى  الأر���س��اد الجوية ت�سير  ب��ادارة 
اأق�����ل م��ج��م��وع م���ط���ري خ����ال ف��ت��رة  ���س��ه��د   1995/
المربعانية في معظم مناطق المملكة وبالرغم من 
 1994 لمو�سم  المطري  المجموع  حقق  فقد  ذل��ك 
/1995 ن�سباً اأعلى من معدلها المو�سمي العام بلغت 
بالمئة  و110  ال�سمالية،  المناطق  ف��ي  102بالمئة 
المناطق  في  152بالمئة  و  الو�سطى،  المناطق  في 
اإلى  الجنوبية  المناطق  في  و125بالمئة  ال�سرقية، 

256 بالمئة في الأغوار الجنوبية.

�أبو يو�سف
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تماثل 903 حاالت لل�شفاء و13025 حالة ن�شطة

14 وفاة و808 إصابات بفيروس كورونا
    16% ن�شبة اإ�شغال اأ�شرة العناية احلثيثة و8% الأجهزة التنف�س اال�شطناعي

تقرير أممي: األردن من أوائل الدول التي تطعم
الالجئين ضد كورونا مجانًا

عميش: برنامج التطعيم يستهدف نحو 68 ألف شخص 
ضمن الدفعة األولى

عّمان - الراأي

 808 و  وف����اة   14 ام�����س  ال�����س��ح��ة  وزارة  ���س��ج��ل��ت 
ليرتفع  الم�ستجّد،  ك��ورون��ا  بفيرو�س  اإ���س��اب��ات 
 312851 و  وف����اة   4121 اإل����ى  الإج��م��ال��ي  ال��ع��دد 

اإ�سابة في المملكة.
405 حالت  الجديدة على  الإ���س��اب��ات  وت��وّزع��ت 
ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ا���س��م��ة ع���ّم���ان، و210 ح��الت 
الرمثا،  في  حالة   32 منها  اإرب���د،  محافظة  في 
و45 حالة  ال���زرق���اء،  م��ح��اف��ظ��ة  ف��ي  ح��ال��ة  و47 
محافظة  في  حالة  و29  المفرق،  محافظة  في 
ف��ي محافظة ج��ر���س، و16  ال��ب��ل��ق��اء، و21 ح��ال��ة 
حالة في محافظة ماأدبا، و14 حالة في محافظة 
و6  العقبة،  محافظة  ف��ي  حالة  و11  الطفيلة، 
ح��الت ف��ي محافظة م��ع��ان، منها 3 ح��الت في 
البترا، و3 حالت في محافظة عجلون، وحالة 

واحدة في محافظة الكرك.
ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة  واأ���س��ار الموجز الإع��ام��ي 
الحالت  ع��دد  اأن  اإل��ى  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء 
بينما  حالة،   13025 اإل��ى  و�سل  حالّياً  الن�سطة 
ب��ل��غ ع����دد ال����ح����الت ال���ت���ي اأُدِخ�����ل�����ت ام�������س اإل���ى 

الم�ست�سفيات 64 حالة، فيما غادرت 42 حالة.
الموؤّكدة  ال��ح��الت  ع��دد  اإجمالي  اأن  اإل��ى  ولفت 
 470 بلغ  الم�ست�سفيات  في  العاج  تتلقى  التي 
العزل  اأ���س��ّرة  ع��دد  اإجمالي  بلغ  حين  في  حالة، 
الم�ستخدمة في الم�ست�سفيات للحالت الموؤّكدة 

والم�ستبهة ليوم اأم�س الول 374 بن�سبة اإ�سغال 
اأ���س��ّرة  ع��دد  اإج��م��ال��ي  بلغ  فيما  بالمئة،   8 بلغت 
العناية الحثيثة الم�ستخدمة في الم�ست�سفيات 
اأم�س الول  الموؤّكدة والم�ستبهة ليوم  للحالت 

158 بن�سبة اإ�سغال 16 بالمئة.
ك���م���ا ب���ل���غ اإج����م����ال����ي ع������دد اأج�����ه�����زة ال��ت��ن��ّف�����س 
الم�ست�سفيات  ف��ي  الم�ستخدمة  ال�سطناعي 
اأم�س الول  الموؤّكدة والم�ستبهة ليوم  للحالت 

82 جهازا ً بن�سبة اإ�سغال بلغت 8 بالمئة.
كما اأ�سار الموجز اإلى ت�سجيل 903 حالت �سفاء 
ام�س في العزل المنزلي والم�ست�سفيات، لي�سل 

اإجمالي حالت ال�سفاء اإلى 295705 حالت.
واأ�ساف اأن 19541 فح�ساً مخبرّياً اأجري ام�س، 
اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمالي  لي�سبح 
فح�ساً،   3534673 الآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ 
الإيجابّية لهذا  الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإلى  لفتا ً

اليوم و�سلت اإلى قرابة 13ر4 بالمئة.
اإل����ى الل���ت���زام  ال��ج��م��ي��ع  ال�����س��ّح��ة  ودع����ت وزارة 
خ�سو�ساً  الوقاية،  �سبل  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر 
ارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات لأكثر 
الحملة  متابعة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  �سخ�ساً،   20 م��ن 
من  للوقاية  ال����وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  التوعوية 
عدوى فيرو�س كورونا وت�سجيع الأفراد لحماية 

اأ�سرهم ومجتمعهم )#بحميهم(.

عمان - بترا

اأ�سبح الأردن اأم�س الول، واحدا من اأوائل الدول 
�سد  الاجئين  بتطعيم  تبداأ  التي  العالم  ح��ول 
ف��ي��رو���س ك���ورون���ا ب��ع��د ان��ط��اق خ��ط��ة التطعيم 
�سخ�س  لأي  ي��ح��ق  ب��م��وج��ب��ه��ا،  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة، 
يعي�س في الباد، بما في ذلك الاجئون وطالبو 

اللجوء، الح�سول على اللقاح مجانا.
ال�سامية  ال��م��ت��ح��دة  الأم����م  م��ف��و���س��ي��ة  وب��ح�����س��ب 
ل�����س��وؤون ال��اج��ئ��ي��ن، ف��ق��د ح�����س��ل لج��ئ��ون على 
المزمنة  الأم��را���س  ب�سبب  بالتطعيم  الأول��وي��ة 

التي يعانون منها.
م���ن مخيم  45 لج��ئ��ا  الول  ام�����س  ي���وم  وت��ل��ق��ى 
ال�سدرية  الأم��را���س  مركز  في  اللقاح  الزعتري 
التخطيط  للمخيم، مع  بلدة  اأقرب  المفرق،  في 

للمزيد خال الأيام المقبلة.
قبل  الليلة  المتحدة  الأم���م  اأخ��ب��ار  م��رك��ز  ون��ق��ل 
الما�سية عن المفو�س ال�سامي لاأمم المتحدة 
ل�������س���وؤون ال��اج��ئ��ي��ن، ف��ي��ل��ي��ب��و غ����ران����دي، ق��ول��ه، 
وت�سامنا  ق��ي��ادة  ُيظهر،  اأخ���رى  »م��رة  الأردن  اإن 
منا�سدا  الاجئين«،  ا�ست�سافة  ف��ي  نموذجيين 
ت��درج  واأن  الأردن،  ح��ذو  تحذو  اأن  ال���دول  جميع 
ال���اج���ئ���ي���ن ف����ي ح���م���ات ال��ت��ط��ع��ي��م ع���ل���ى ق���دم 
الم�ساواة مع المواطنين، وبما يتما�سى مع مبادئ 

الو�سول ال�سامل للتطعيم �سد فيرو�س كورونا.
ال��ع��ادل  الإدراج  اإل���ى  المفو�سية  دع��ت  ولطالما 
الجن�سية  وعديمي  داخليا  والنازحين  لاجئين 
م��ن خ���ال م��رف��ق ك��وف��اك�����س ل��ل��و���س��ول ال�سامل 

العادل للتطعيم �سد فيرو�س كورونا.
بين  فمن  المفو�سية،  معلومات  بح�سب  ل��ك��ن، 
ا�ستراتيجيات  على تطوير  تعمل حاليا  دول��ة   87
يلتزم  لم  كورونا،  فيرو�س  �سد  للتطعيم  وطنية 
����س���وى ن�����س��ف ه����ذه ال������دول )39 دول������ة( ب������اإدراج 

الاجئين في برامجها.
منخف�سة  ال��ب��ل��دان  »ت�ست�سيف  غ��ران��دي:  وق��ال 
وم���ت���و����س���ط���ة ال����دخ����ل ال���غ���ال���ب���ي���ة ال��ع��ظ��م��ى م��ن 

الدولي  المجتمع  على  العالم.  ح��ول  الاجئين 
ب�����ذل ال���م���زي���د م����ن ال���ج���ه���د ل���دع���م ال��ح��ك��وم��ات 
ال��ل��ق��اح��ات.  ال��ح�����س��ول ع��ل��ى  اأج���ل  الم�سيفة م��ن 
الأرواح  �سينقذ  ما  هو  والعادل  ال�سامل  الو�سول 

ويجتث الجائحة في نهاية المطاف«.
م�سجل  لجئ  األ��ف   750 نحو  الأردن  وي�ست�سيف 
مع مفو�سية الاجئين. ومنذ تاأكيد اأول اإ�سابة 
ب��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا ب��ي��ن ���س��ف��وف ال��اج��ئ��ي��ن في 

 1928 اإ���س��اب��ة  ثبتت  الما�سي،  اأي��ل��ول  ف��ي  الأردن 
الاجئين  م��خ��ي��م��ات  ف��ي  يعي�سون  م��م��ن  لج��ئ��ا 

بالفيرو�س.
ح��الت  الآن 209  ي��وج��د  ال��م��ف��و���س��ي��ة،  وب��ح�����س��ب 
ن�سبة  تبقى  ذل���ك،  رغ��م  الاجئين.  بين  ن�سطة 
الاجئين الم�سابين بالفيرو�س منخف�سة–عند 
ال�سكان  عموم  بين   %3 مع  مقارنة  6ر%1،  حاجز 

الأردنيين.

عمان - الراأي

الأردنية–الجي�س  الم�سلحة  القوات  وا�سلت 
العربي من خال مديرية الخدمات الطبية 
ال��م��ل��ك��ي��ة، ام�����س ال��ج��م��ع��ة، ت��ق��دي��م ال��م��ط��ع��وم 
ال���م�������س���اد ل���ف���ي���رو����س ك����ورون����ا ف����ي م��خ��ت��ل��ف 
ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ف��ي م��ح��اف��ظ��ات 
للتطعيم  الوطني  البرنامج  �سمن  المملكة، 
»�سينوفارم«  لقاح  و���س��ول  بعد  ك��ورون��ا،  �سد 
)ال�����س��ي��ن��ي الإم�����ارات�����ي( ول���ق���اح »ف����اي����زر – 

المملكة. اإلى  بيونتيك« 
الملكية  الطبية  الخدمات  ع��ام  مدير  وق��ال 
ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب ع���ب���داهلل ع��م��ي�����س اإن����ه ت��م 
الع�سكرية  وال��م��راك��ز  للم�ست�سفيات  الإي��ع��از 
م��زودة  اللقاح  لتلقي  خا�سة  اأق�سام  بتجهيز 
الطبية،  والكوادر  والمعدات  الأجهزة  بكافة 
ل�سمان  المطاعيم،  بحفظ  خا�سة  ومعدات 
و�سمول  ب�سا�سة  الوطنية  الحملة  ا�ستمرار 
اأك���ب���ر ع���دد م���ن ال��راغ��ب��ي��ن ب���اأخ���ذ ال��م��ط��ع��وم 
ت��ط��ع��ي��م  ع���م���ل���ي���ة  واأن  الأول����������ى،  ل���ل���م���رح���ل���ة 
ال��راغ��ب��ي��ن ب��اأخ��ذ ال��م��ط��ع��وم ت��ت��م م��ن خ��ال 
ع���دة م��راح��ل ب����دًءا م��ن ا���س��ت��ق��ب��ال ال��م��راج��ع 
له  ال��م��ر���س��ي��ة  ال�����س��ي��رة  وت��ق��ي��ي��م  وت�سخي�سه 
قبل  ال��م��راج��ع  ح�سا�سية  ع���دم  م��ن  وال��ت��اأك��د 
اأخ����ذ ال��م��ط��ع��وم، وح��ت��ى ج��ل��و���س��ه ف���ي غ��رف��ة 
ال���م���راق���ب���ة ل��م��ت��اب��ع��ة ح��ال��ت��ه ال�����س��ح��ي��ة ب��ع��د 

المطعوم. تلقيه 
ال��ط��ب��ي��ة  ال���خ���دم���ات  اأن  ع���م���ي�������س،  واأو������س�����ح 

ال��م��ل��ك��ي��ة ت�����س��خ��ر ك���اف���ة ج��ه��وده��ا ل��م�����س��ان��دة 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي الأردن����ي ���س��م��ن ال��ب��رن��ام��ج 
عملية  واأن  ك��ورون��ا،  �سد  للتطعيم  الوطني 
ت��وزي��ع ال��ل��ق��اح تتم وف��ق اإج����راءات اح��ت��رازي��ة 
والمراكز  الم�ست�سفيات  داخ��ل  م�سبقاً  معدة 
اإل��ى  اإ���س��اف��ي��ة  ل��ب��ن��ة  ال��ل��ق��اح  ال��ع�����س��ك��ري��ة، واأن 
ج��ان��ب و���س��ائ��ل ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة، وي�����س��اه��م 
الوبائي  المنحنى  انخفا�س  في  كبير  ب�سكل 
وال���ع���ودة اإل���ى ال��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، م��ب��ي��ن��اً اأن 
الوحيدة  الو�سيلة  وهو  وفعال  اآمن  المطعوم 
ل��ح��م��اي��ة ال��م��واط��ن��ي��ن م���ن خ��ط��ر الإ����س���اب���ة 
اأخذت  اللقاحات  اأن  خا�سًة  كورونا  بفيرو�س 
والأردنية  العالمية  الموؤ�س�سات  من  موافقات 

ماأمونيتها. واأثبتت 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  ال���وط���ن���ي  ال���ب���رن���ام���ج  اأن  وب����ي����ن، 
الدفعة  الف �سخ�س �سمن   68 ي�ستهدف نحو 
الول������ى، ح��ي��ث ���س��ه��دت ال��م��ن�����س��ة ال��خ��ا���س��ة 
في  ت��زاي��داً  اللقاح  باأخذ  الراغبين  لت�سجيل 
الما�سية،  �ساعة   48 خال  الم�سجلين  اأعداد 
ال��م��رك��ز  ل����دى  ال��م�����س��ج��ل��ي��ن  اأع�������داد  ب���ل���غ  اذ 
 247.394 الأزم����ات  واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي 

. �سخ�ساً
ال��وط��ن��ي��ة  ال��ح��م��ل��ة  ب���رن���ام���ج  اأن  اإل�����ى  ي�����س��ار 
ل��ل��ت��ط��ع��ي��م، ي�����س��ت��ه��دف ال��ف��ئ��ات الأك��ث��ر ت��اأث��راً 
ال�سن  ب��ك��ب��ار  وال��م��ت��م��ث��ل��ة  الأول����ى،  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ممن يعانون من اأمرا�س مزمنة، اإ�سافة اإلى 
بالفيرو�س  لاإ�سابة  عر�سة  الأك��ث��ر  الفئات 

وال�سحية. الطبية  الكوادر  من 

اأحد فرق التق�شي الوبائي

من حملة التطعيم )اأر�شيفية(

الخدمات الطبية توا�شل تقديم المطعوم الم�شاد لفيرو�س كورونا

ال�سبت 3 جمادى الآخرة 1442 ه� - املوافق  16 كانون ثاين  2021م - العدد 18279

ال�شت�شارة  حتتاج  التي  الفئات 
لقاح كورونا طبية قبل تلقي 

عمان - بترا

غ��ازي  ال��دك��ت��ور  الول��ي��ة  ال�سحية  للرعاية  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  م�ساعد  ق��ال 
ال��ل��ق��اح  ت��ل��ق��ي  ق��ب��ل  ا���س��ت�����س��ارة طبيبها  ت��ح��ت��اج  ف��ئ��ات  ���س��رك�����س، ان ه��ن��اك 
من  او  مناعية  ام��را���س  ب�سبب  منخف�سة  م��ن��اع��ة  ل��دي��ه��م  م��ن  وت�سمل 

�سديد. لتح�س�س  �سابق  تاريخ  لديه  ومن  كيماويا  يتلقون عاجا 
اخذ  من  الم�ستثناة  الفئات  ان  ام�س،  �سحفي  ت�سريح  في  �سرك�س  وبين 
للحمل ومن هم  والمر�سعات ومن يخططن  الحوامل  كورونا هم  لقاح 
الى  ت��وؤدي  �سديدة  بمعنى  مفرطة  ح�سا�سية  لديهم  وم��ن  16ع��ام��ا  دون 
فئات  هناك  ان  ال��ى  �سرك�س  وا���س��ار  ل��غ��ذاء.  او  ل��دواء  ح�سا�سية  �سدمة 
وهم  مناعة  ولديهم  اولوية  ذات  لي�ست  فئة  لعتبارهم  حاليا  م�ستثناة 
الم�ستثناة  الفئات  داعيا  �سابقا،  او  حاليا  كورونا  بفيرو�س  الم�سابون 

اللقاح. لأخذ  المخ�س�س  الموقع  على  الت�سجيل  الى عدم 

»الزراعة« تطلق املرحلة
التقارير  التجريبية الإ�شدار 

االإلكرتونية املخربية 
عمان - الراأي

لإ�سدار  ال��ازم��ة  الترتيبات  من  النتهاء  عن  ال��زراع��ة  وزارة  اعلنت 
مديرية  ع��ن  ال�����س��ادرة  المخبرية  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  ال��ك��ت��رون��ي��ة  ن�سخة 
م��خ��ت��ب��رات ال����ث����روة ال��ح��ي��وان��ي��ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���دي���ري���ة ال��ت��ح��ول 

اللكتروني.
�سيتم  اأن��ه  المجالي،  لورن�س  ال���وزارة  با�سم  الع��ام��ي  الناطق  وق��ال 
للخدمة  التجريبية  المرحلة  اطاق  في  البدء  غد،  يوم  من  اعتبارا 
ال��ت��ي ت��م اع����داد ب��رن��ام��ج��ه��ا الإل��ك��ت��رون��ي ال��خ��ا���س ال���ذي ���س��ي��ت��م من 
لكل معاملة يعطى  ارقام(  ت�سعة  ا�سدار كود )رمز مكون من  خاله 
الم�ستوردة  وال�سركات  ال�ستراتيجيين  ال�سركاء  الخدمة من  لمتلقي 
وال��م�����س��درة ل��ل��ح��ي��وان��ات ال��ح��ي��ة وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا والأدوي������ة وال��ل��ق��اح��ات 

وال�سوف. والجلود  البيطرية  والمطهرات  والم�ستح�سرات 
لمتلقي  �سيتيح  الكود  ان  الجمعة،  ام�س  �سحفي  ت�سريح  في  وا�ساف 
الخدمة الطاع على تقاريرهم المخبرية حال �سدورها من خال 
موقع خا�س على �سبكة الإنترنت مع الحفاظ على خ�سو�سية �ساحب 

.)http://awld.moa.gov.jo( العينة
واكد، اأن الوزارة �ست�سمر خال المرحلة التجريبية اإ�سدار التقارير 

وورقياً. اإلكترونيا 
ال�������س���رك���اء  اط������اع  ال���خ���دم���ة  ه�����ذه  م����ن  ال�����زراع�����ة  وزارة  وت����ه����دف 
المرحلة  اأن  علما  ���س��دوره��ا.  ح��ال  تقاريرهم  على  ال�ستراتيجيين 
اأية ثغرات في النظام  التجريبية �سوف توفر تغذية راجعة لمراجعة 

التطبيق. تظهر عند 

وفاة عامل وافد ب�شعقة كهربائية 
يف الكرك

الكرك - الراأي

�سعقة  اإثر  الجمعة  اأم�س  الم�سرية  الجن�سية  من  وافد  عامل  توفي   
ك��ه��رب��ائ��ي��ة ف��ي منطقة غ���ور ال�����س��اف��ي ال��واق��ع��ة و���س��ط ل���واء الأغ����وار 

الجنوبية.
وقال مندوب الطب ال�سرعي في م�ست�سفى الكرك الحكومي الدكتور 
اأ�سامة الب�ستنجي اإنه و�سلت اإلى ق�سم الطب ال�سرعي في الم�ست�سفى 
اأن  تبين  الك�سف  وبعد  عاما   23 العمر  م��ن  يبلغ  م�سري  واف��د  جثة 

الوفاة �سعقة كهربائية. �سبب 

برنامج تدريبي لتح�شني مهارات 
املراأة املهنية باالأغوار ال�شمالية

االأغوار ال�شمالية - بترا

لل�سندوق  التابع  الب�سرية  للتنمية  ب�سمة  الأم��ي��رة  مركز  في  ب��داأت 
ال�سمالية،  ب��الغ��وار  ح�سين  ال�سيخ  منطقة  ف��ي  الها�سمي  الأردن����ي 
تح�سين  مجال  في  التدريبي  ال��دورات  برنامج  فاعليات  الول،  اأم�س 
م�سروع  �سمن  ي��اأت��ي  ال���ذي  ل��ل��م��راأة  والمهنية  ال�سخ�سية  ال��م��ه��ارات 

وحدة تمكين المراأة »الجندر« الذي ينفذه ال�سندوق.
وقالت مديرة المركز فائدة العوامرة، اإن البرنامج ي�ستهدف 60 فتاة 
الى  تدريبهن  ف��ت��رات  تق�سيم  ج��رى  المحلي،  المجتمع  م��ن  و�سيدة 
جل�سة   25 لتلقي  فترة  لكل  م�ساركة   20 وبمعدل  زمنية  فترات  ثاث 
انت�سار  م��ن  للحد  المتبعة  ال�سحية  ال���س��ت��راط��ات  �سمن  ت��دري��ب��ي��ة 

فيرو�س كورونا.
واأ�سارت اإلى اأن التدريب يت�سمن خم�سة محاور ا�سا�سية تهدف الى 
الت�سال  م��ه��ارات  وه��ي  وال�سخ�سية،  المهنية  ال��م��راأة  م��ه��ارات  رف��ع 
وال�����س��غ��ط ومحو  ال��وق��ت  واإدارة  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  ال��م�����س��ك��ات  وح���ل 
البرنامج  اأهمية  موؤكدة  ال�سحي،  وال�سرف  والمياه  المالية  الأمية 
النوع  وال��ح��د م��ن ح��واج��ز  ال��م�����س��ارك��ات  ال��ت��دري��ب��ي بتعزيز م��ه��ارات 
في  لانخراط  الازمة  الخبرات  اك�سابهن  خال  من  الجتماعي، 

العمل. �سوق 

بلدية عجلون توؤكد جاهزيتها 
للتعامل مع الظروف اجلوية

عجلون - بترا

جاهزية  الزغول  ح�سن  المهند�س  الكبرى  عجلون  بلدية  رئي�س  اأكد 
البلدية للتعامل مع الحالت الطارئة وتقديم الم�ساعدة للمواطنين 

خال الظروف الجوية ال�سائدة.
وقال الزغول في ت�سريح �سحفي اأم�س، ان غرفة عمليات الطوارئ 
في البلدية على جاهزية عالية للتعامل مع الماحظات وال�سكاوى 
التي ترد بخ�سو�س تداعيات المنخف�س الجوي بال�سرعة الق�سوى. 
في  الأم��ط��ار  مياه  �سحب  على  عملت  البلدية  ك��وادر  ان  ال��ى  وا���س��ار 
المعدنية  الهياكل  وازال���ة  المياه  من�سوب  لرت��ف��اع  ال�����س��وارع  بع�س 
ال��ت��ي ت��ع��ر���س��ت ل��اإ���س��رار وف��ت��ح ال��ع��ب��ارات ال�����س��ن��دوق��ي��ة وم��ق��اط��ع 
جولت  بعمل  م�ستمرة  البلدية  ب��اأن  وبين  الأم��ط��ار.  مياه  ت�سريف 
في  الأمطار  �سيول  ومجاري  والعبارات  لل�سوارع  تفقدية  ميدانية 
المنخف�س  نتيجة  ع��ائ��ق  اي  ح���دوث  ع��دم  ل�سمان  وذل���ك  الأودي����ة 
البلدية  �ساندت  التي  المعنية  الجهات  كافة  جهود  مثمنا  الجوي، 

في مثل هذه الظروف.
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عمان - الراأي

اأّك�����د م��خ��ت�����س��ون ب��ال��ق��رو���ض ال�����س��غ��ي��رة، 
�سرورة دعم المتعثرات ماليا »الغارمات« 
ع���ن ط���ري���ق ���س��م��ان��ات ال���ق���رو����ض اأ����س���وة 
ال�سمان  وت��ط��ب��ي��ق  ال��ك��ب��ي��رة،  ب��ال��ق��رو���ض 
اأفراد الأ�سرة  ال�سامل لجميع  الجتماعي 
ح��ت��ى ل ت�����س��ل الأم�������ور اإل�����ى ال��م��اح��ق��ة 

القانونية.
ول���ف���ت���وا ف����ي ج��ل�����س��ة ح�����واري�����ة ن��ظ��م��ت��ه��ا 
الأردن����ي،  الن�ساء  ت�سامن  معهد  جمعية 
لت�سامن  التنفيذية  الرئي�سة  واأدارت���ه���ا 
القرو�ض  اأن  اإلى  اأ�سمى خ�سر،  المحامية 
في  الإقرا�سية  الموؤ�س�سات  تقّدمها  التي 
التمّكين  اأ���س��ا���ض  على  الأ���س��غ��ر،  التمويل 
الفقيرة  ل��اأ���س��ر  الق��ت�����س��ادي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
لتغطية  تذهب  معظمها  الن�ساء،  وخا�سة 

احتياجات وم�ستلزمات اأ�سا�سية لاأ�سرة.
الجمعية  عن  ال�سادر  البيان  وف��ق  وبّينوا 
ه��ذه  م��ن  الم�ستفيدين  اأغ��ل��ب  اأن  ام�����ض، 
ورّبات  والفتيات  الن�ساء  القرو�ض هم من 
دخل  م�سدر  ول  ال��ع��ام��ات  غير  ال��ب��ي��وت 
ل���ه���ّن، ف��ي�����س��ب��ح��ّن غ����ارم����ات وم��اح��ق��ات 

ق�سائيا وقانونيا.
ودعت خ�سر، في الجل�سة التي عقدت عبر 
تقنية الت�سال المرئي، و�سارك فيها مدير 
�سندوق الزكاة الدكتور عبد اهلل �سميرات، 

ديما  الدكتورة  الجتماعي  النوع  وخبيرة 
كراد�سة، والمحامية اأماني الجعبري، اإلى 
�سرورة اإعادة النظر بالأحكام التي ت�سمح 
حب�ض  الق�سائي  التنفيذ  قانون  بموجب 

الأ�سخا�ض المتعثرين ماليا.
لخ�سر،  وفقا  ت�سامن،  جمعية  ور���س��دت 
للغارمات،  الماأ�سوية  الحالت  الكثير من 
وخ�����س��ّن ت���ج���ارب ق��ا���س��ي��ة؛ م��و���س��ح��ة اأن���ه 
عجز  لأن���ه  ال�سخ�ض  يحب�ض  ل  اأن  يجب 
ع���ن ����س���داد دي���ن ت��ع��اق��دي؛ ا���س��ت��ن��ادا اإل���ى 
ن�����ض ال��ع��ه��د ال���دول���ي ل��ل��ح��ق��وق ال��م��دن��ي��ة 
ال����ذي ���س��ادق ع��ل��ي��ه الأردن  وال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

ون�سر بالجريدة الر�سمية.
الحّد  في  المجتمعي  التكافل  دور  وح��ول 
م��ن ت��ب��ع��ات ال��ق��رو���ض ع��ل��ى ال��ن�����س��اء، بّين 
ال�سندوق  اأن  ال��زك��اة،  �سندوق  ع��ام  مدير 
للحالت  الإن�سانية  الحماية  باأمر  معني 
ت��ب��ّن��ى ح���ل م�سكلة  ف���ق���را، وق����د  الأ�����س����د 
تم  ح��ي��ث   ،2017 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ال���غ���ارم���ات 
الإفراج عن 370 غارمة من ال�سجون من 
ال��ل��وات��ي دي��ون��ه��ّن ل��م ت��ت��ج��اوز مبلغ األ��ف 

دينار.
التوجيهات  ج���اءت  ال�����س��م��ي��رات،  واأ����س���اف 
والمبادرة الملكية في �سهر اآذار من العام 
2019 بالتو�سع بعاج ما اأمكن من ظاهرة 
ال���غ���ارم���ات، ح��ي��ث ت��م الإف�����راج ع��ن 7325 
غ��ارم��ة م��ن ال�����س��ج��ون، وب��م��ب��ل��غ ت��ج��اوز 4 

العمل  اأهمية  اإل��ى  داعيا  دينار،  مايين 
الفوري على رفع القيود الأمنية عنهّن؛ 
المقلقة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ع��واق��ب  ن��ظ��را 
ع���ل���ى ال���ن�������س���اء والأ������س�����ر وال��م��ج��ت��م��ع��ات 

المترتبة على ذلك. عموما، 
ع��ن  ال���ت�������س���دي���د  م�����ب�����ادرة  اأن  واأو�������س������ح 
ال����غ����ارم����ات ه����ي م����ن م�������س���ارف ال���زك���اة 
ال��دي��ون  ت�سديد  ع��ل��ى  وت��رك��ز  ال��ث��م��ان��ي��ة، 
ماليا  مبلغا  ت��ت��ج��اوز  ل  ال��ت��ي  المتعثرة 
محددة  واأ�س�ض  ل�سوابط  ووفقا  معينا، 
ذات  اأو  م���ك���ررة،  ال��ح��ال��ة  ت���ك���ون  ل  ب����اأن 
���س��دي��د، وذل��ك  اأم��ن��ي��ة وذات فقر  ���س��واب��ق 
ح��ت��ى ل ي���ك���ون م��و���س��وع ال�������س���داد ع���ادة 
ن�سدد  م�ستدامة، موؤّكدا »نحن كموؤ�س�سة 

مرة واحدة فقط«.
منظور  م��ن  الن�ساء  دي��ون  محور  وح��ول 
ودرء  ول���ل���ح���م���اي���ة  الج���ت���م���اع���ي  ال����ن����وع 
ال���م���خ���اط���ر ع���ن���ه���ّن، �����س����ددت ال���دك���ت���ورة 
كراد�سة على اأهمية اأن يكون للموؤ�س�سات 
الإقرا�سية قاعدة بيانات م�ستركة ُتظهر 
حتى  والمقتر�سات،  المقتر�سين  جميع 
ثان  قر�ض  ب��اأخ��ذ  تحايل  هناك  يكون  ل 
اأهمية  اإل��ى  اإ�سافة  الأول،  القر�ض  ل�سد 
ال���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ازم���ة عند 
ب��داي��ة وع��ن��د تبليغ  ال��ت��ق��ّدم ل��اق��ت��را���ض 

الق�سائي. التنفيذ 
وح������ّذرت ك���راد����س���ة م���ن الإغ��������راءات في 

م�����س��م��ي��ات ال����ق����رو�����ض، ال���ت���ي ل ت��م��ث��ل 
ت�سهيات  وت��ق��ّدم  القت�سادي  التمكين 
خلف  وت��وق��ع��ه��ّن  للن�ساء،  خا�سة  كبيرة 
ل  اأحيانا  ب�سيطة  مبالغ  وعلى  الق�سبان 
تتجاور 100 دينار، وخا�سة التي تنهجها 
اأ���س��ق��ف  ذات  الق���را����س���ي���ة  ال��م��وؤ���س�����س��ات 
اإلى ت�سكيل  المرابحات المرتفعة، داعية 
في  والمحاميات  المحامين  م��ن  �سبكة 
م��ج��ال ت��ق��دي��م ال���س��ت�����س��ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

الازمة. الق�سائية  والمرافعات 
اأ���س��ارت  القانونية،  التوعية  محور  وف��ي 
ال��م��ح��ام��ي��ة ال��ج��ع��ب��ري، اإل����ى اأن����ه وع��ن��د 
ال��ت��ع��ّث��ر ع��ن ���س��داد ال��دي��ن، ي��ك��ون هناك 
ف��ت��رة ���س��م��اح ت��م��ت��د م���ن 2 ال���ى 3 ا���س��ه��ر 
ذل��ك  ت��ع��ذر  ح���ال  وف���ي  ال��دي��ن،  لت�سديد 
تحب�ض  ول  ل��ل��م��ح��ك��م��ة،  ال��ح��ال��ة  ت��ح��ول 
اإذا ك��ان��ت ح��ام��ا وي���وؤج���ل ق��رار  ال���م���راأة 

العامين. بلوغ طفلها  لغاية  الحب�ض 
و���س��دد ال��م�����س��ارك��ون ف��ي ال��ح��واري��ة، على 
في  والتاأهيل  القانونية  التوعية  اأهمية 
ومتابعتها  ال�����س��غ��ي��رة  ال��م�����س��اري��ع  اإدارة 
على  رقابية  جهة  وجود  و�سرورة  دوريا، 
واآل���ي���ات ع��م��ل��ه��ا ومنها  ال��ت��م��وي��ل  ج��ه��ات 
اإل����ى �سبط  اإ���س��اف��ة  ال���م���رك���زي،  ال��ب��ن��ك 
متابعة  و����س���رورة  ت��رخ��ي�����س��ه��ا،  م��ع��اي��ي��ر 
ف���ي بع�ض  ال���ق���رو����ض  م���و����س���وع م���راب���ي 

والقرى. المحافظات 

وا�صنطن - اأ ف ب

التكنولوجيا  قطاع  في  العاملة  ال�سركات  �ساعفت 
ق�����درات م��خ��ّي��ل��ت��ه��ا لب��ت��ك��ار م��ن��ت��ج��ات ال��وق��اي��ة من 
ط��ائ��رات  م��ث��ًا  ومنها  الم�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���ض 
الريا�سية،  الماعب  في  المعقّمات  تر�ّض  م�سّيرة 
وكمامات ذكية تنّبه �ساحبها اإلى �سرورة ا�ستبدالها 

من خال قيا�ض التنف�ض.
وُع��ِر���ض ع��دد م��ن ه��ذه الأدوات ه��ذا الأ���س��ب��وع في 
الذي  ال�سهير  ال�ستهاكية  الإلكترونيات  معر�ض 
اأقيم بالكامل عبر الإنترنت هذه ال�سنة ب�سبب الوباء 

واخُتتم الخمي�ض.
وك�سفت �سركة »دراغ��ان فاي« عن طائرة من دون 
طيار تر�ض من الهواء م�ستح�سراً م�ساداً للبكتيريا 

بغية تعقيم الماعب الريا�سية.
التقنية  ه��ذه  اأن  الكندية  ال�سركة  رئي�ض  واع��ت��ب��ر 

»تتيح اإعادة فتح الأماكن العامة«.
يمكنها  ك��ام��ي��را  ف����اي«  »دراغ�����ان  �سممت  ك��ذل��ك، 
اإر����س���ال ت��ن��ب��ي��ه��ات ف��ي ���س��اأن ال��ت��ب��اع��د ال��ج�����س��دي اأو 
وفي  القلب  نب�سات  وت��ي��رة  ف��ي  التغيرات  اكت�ساف 
الجهاز التنف�سي اأو في �سغط الدم، وهي تغّيرات قد 
تكون اأحياناً موؤ�سرات اإلى الإ�سابة بفيرو�ض كورونا.
هارت«  »في�ض  �سركة  عر�ست  نف�سه،  المنوال  وعلى 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ف��ي  المتخ�س�سة  التايوانية 
الموؤ�سرات  لقيا�ض  ك��ام��ي��رات  على  ُيثّبت  برنامجاً 

الحيوية يومياً با�ستخدام خوارزميات مختلفة.
وف�����ي م���ج���ال ال��م��ل��ح��ق��ات ال��م��ح��م��ول��ة ال��م��ت�����س��ل��ة 
»بايو  �سركة  اب��ت��ك��رت  للو�سع(،  القابلة  )الأج��ه��زة 
اإنتيلي�سن�ض« الأميركية النا�سئة زر »بايو باتن«، وهو 
ال�سدر لقيا�ض  �سارة ل�سقة تو�سع على  عبارة عن 

درجة حرارة الجلد اأو معدل �سربات القلب اأو حتى 
تواتر ال�سعال.

بداية  منذ  التتبع  تقنيات  انت�سار  اأث���ار  وق��ت  وف��ي 
الوباء مخاوف بين الم�ستهلكين ومنظمات الحريات 
الخ�سو�سية  اح��ت��رام  ع���دم  تخ�سى  ال��ت��ي  ال��م��دن��ي��ة 
على  اإنتيلي�سن�ض«  »ب��اي��و  اأك���دت  ال��ب��ي��ان��ات،  و���س��ري��ة 
الأميركي  القانون  احترامها  الإلكتروني  موقعها 

في �ساأن حماية البيانات الطبية.
التي  البتكارات، هي  ح�ستها من  اأي�ساً  وللكمامات 
باتت القطعة التي ل غنى عنها منذ بداية الجائحة.
وع��ر���س��ت ���س��رك��ة »اإي�����ر ب���وب ه��ي��ل��ث« ن��م��وذج��اً من 
ويحتوي  التنف�سي  الجهاز  بيانات  يجمع  الكمامات 
على م�ست�سعر ينبه الم�ستخدمين عندما يحتاجون 

اإلى ا�ستبدال غطاء الفم والأنف.
اأم���ا ك��م��ام��ة ���س��رك��ة »ري����زر« ف��م��زود ب��اأج��ه��زة تنف�ض 
ق��اب��ل��ة لإع�����ادة ال�����س��ح��ن، وي��ت��م��ي��ز ب��اأن��ه ���س��ف��اف »بما 
يمّكن الُمحاور من روؤية حركات الوجه كالبت�سامة 
�سفاه  ق���راءة  ال�سمع  ل�سعاف  ويتيح  ال�سحك،  اأو 
�سرحت  م��ا  على  ال��ك��م��ام��ة«،  ي�سع  ال���ذي  ال�سخ�ض 

لل�سركة.
وابتكرت �سركة »بلوت« النا�سئة جهاز اإنذار بالفيديو 
الأمامي  الباب  عند  الزائرين  ح��رارة  درج��ة  يقي�ض 
للمنزل با�ستخدام م�ست�سعر يعمل بالأ�سعة ما دون 
الحمراء للتحقق مما اإذا كانوا يعانون الحمى اأو ل.
ُي�������س���در ����س���ن���دوق ���س��م��م��ت��ه ����س���رك���ة »اأي  ك����ذل����ك، 
ويفنولوجي« التايوانية اإ�سارة اإنذار اإذا كان �سخ�سان 

ل يحترمان قواعد التباعد الج�سدي.
»اإن الوباء يجبرنا  وقال موؤ�س�ض ال�سركة �ساو غانغ 
ل�سمان  مبتكرة  ح��ل��ول  ف��ي  التفكير  ع��ل��ى  جميعاً 

�سامة جميع موظفينا في مكان العمل«.

لندن–اأ ف ب

�سّجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعاً 
جديداً بن�سبة 2،6% في ت�سرين الثاني بعدما �سهد 
ارت��ف��اع��اً ع��ل��ى م���دى ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر م��ت��ت��ال��ي��ة، وذل��ك 
الموجة  لمكافحة  المفرو�سة  القيود  اأع��ق��اب  ف��ي 

الثانية من الإ�سابات بفيرو�ض كورونا الم�ستجّد.
وُف���ر����ض اإغ�����اق اآن������ذاك خ�����س��و���س��اً ف���ي ان��ك��ل��ت��را، 
اإن  اإذ   - ال�ساري حالياً  ذل��ك  اأق��ّل �سرامة من  وه��و 
المكتب  ذك���ر  م��ا  وف���ق  م��ف��ت��وح��ًة،  بقيت  ال��م��دار���ض 
ال��وط��ن��ي ل��اإح�����س��اءات ع��ل��ى م��وق��ع��ه الإل��ك��ت��رون��ي 

الجمعة.
كان  ال��ث��ان��ي،  ت�سرين  ف��ي  اأن���ه  اإل���ى  المكتب  واأ���س��ار 
من   %8،5 بن�سبة  »اأق���ّل  الإج��م��ال��ي  المحلي  الناتج 
اأزم��ة  �سدمة  قبل  �سباط«،  ف��ي  الم�سّجل  م�ستواه 

الوباء العالمي.
ُتعتبر  التي  الناتج ب�سبب توقف الخدمات  وتراجع 
قطاع  وا�سل  فيما  البريطاني،  القت�ساد  محّرك 
ال��ب��ن��اء ت�����س��ج��ي��ل ن��م��و ف���ي ن�����س��اط��ه. وان���ه���ار ق��ط��اع 

الإنتاج ال�سناعي.
والمطاعم  الفنادق  كانت  الخدمات،  يخ�ّض  ما  في 

وخ���دم���ات ال��ط��ع��ام ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي ���س��ه��دت اأك��ب��ر 
معاناة، بعدما اأُرغمت على اإغاق اأبوابها لمكافحة 
تف�سي الفيرو�ض في جزء كبير من الباد، وكذلك 
والموؤ�س�سات  والتجزئة  الجملة  لمتاجر  بالن�سبة 

الفنية وقطاع الترفيه.
»من  �سوناك  ري�سي  البريطاني  المال  وزي��ر  وق��ال 
اأن  قبل  �سعوبة  اأكثر  �ست�سبح  الأم��ور  اأن  الوا�سح 
تتح�سن واأرقام اليوم هي دليل على التحديات التي 

نواجهها«.
متحدثاً  الأم��ل«  اإل��ى  تدفعنا  اأ�سباب  »ثمة  واأ�ساف 
التوظيف«  و»خطة  التطعيم  حملة  عن  خ�سو�ساً 

الحكومية.
واعتبر �سامويل تومبز من مركز »بانتيون ماكرو« 
ل��اأب��ح��اث الق��ت�����س��ادي��ة اأن »ت��راج��ع��ا ���س��غ��ي��راً هو 
اأن هذا  الحالي«، رغم  الإغ��اق  اإل��ى  �سار نظراً  نباأ 
المحللين  ب��اأن  م��ذك��راً  �سرامًة،  اأكثر  ُيعد  الأخ��ي��ر 
بن�سبة  الإجمالي  المحلي  للناتج  تراجعاً  توقعوا 

4،6% في ت�سرين الثاني.
ال���خ���ب���راء  ي���ت���وق���ع   ،2020 ال�����ع�����ام  م���ج���م���ل  وف������ي 
المحلي  للناتج  تراجعاً  والحكومة  القت�ساديون 

الإجمالي بحوالى %11.

عمان - في�صل التميمي

الأ�سبوع  العام لبور�سة عمان في نهاية تعامات  الموؤ�سر  ك�سب 
الما�سي 44 نقطة، ليغلق عند م�ستوى 1722 نقطة، مقارنة مع 

1678 نقطة لاأ�سبوع الذي �سبقه.
المالي  للقطاع  القيا�سي  الرقم  �سعود  لارتفاع،  الموؤ�سر  ودفع 
الخدمات  لقطاع  القيا�سي  ال��رق��م  وارت��ف��اع  بالمئة،   3.7 بن�سبة 
ال�سناعة  لقطاع  القيا�سي  ال��رق��م  وارت��ف��ع  بالمئة،   0.41 بن�سبة 

بن�سبة 0.02 بالمئة.

التداول والأ�صهم
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بور�سة عمان الأ�سبوع 
دينار  مايين   10 مع  مقارنة  دينار  مايين   7 حوالي  الما�سي 

لاأ�سبوع الذي �سبقه وبن�سبة اإنخفا�ض 28 بالمئة.
الما�سي ح��وال��ي 36  الأ���س��ب��وع  الإج��م��ال��ي  ال��ت��داول  و�سجل حجم 

مليون دينار مقارنة مع 49 مليون دينار لا�سبوع الذي �سبقه.
الأ�سبوع  البور�سة  �سجلتها  ال��ت��ي  ال��م��ت��داول��ة  الأ���س��ه��م  ع��دد  اأم���ا 

الما�سي فقد بلغ 49 مليون �سهم، نفذت من خال 15239 عقد.

القطاعات
وعلى �سعيد الم�ساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل 
24 مليون  ما مقداره  الأول��ى حيث حقق  المرتبة  المالي  قطاع 
دينار وبن�سبة 67 بالمئة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في 
المرتب�ة الثاني�ة قطاع الخدمات بحجم مقداره 7 مايين دين�ار 

 5 م��ق��داره  بحجم  ال�سناعة  قطاع  واأخ��ي��راً  بالمئة،   20 وبن�سب�ة 
مايين دينار وبن�سبة 13 بالمئة.

ال�صركات
اأ�سهمها  ال��م��ت��داول��ة  لل�سركات  الإغ����اق  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 127 ���س��رك��ة م��ع اإغ��اق��ات��ه��ا 

اأ�سعار  ال�سابقة، فقد تبين باأن 54 �سركة قد اأظهرت ارتفاعاً في 
اأ�سهمها، بينما انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 51 �سركة.

اأ�سهمها  اأ�سعار  في  ارتفاعاً  الأكثر  الخم�ض  لل�سركات  وبالن�سبة 
حيث  ال�سلب  ل�سناعة  الوطنية  فهي  الما�سي  الأ���س��ب��وع  خ��ال 
ال��ع��رب��ي��ة  الم�ستقبل  ب��ال��م��ئ��ة،   20 بن�سبة  �سهمها  ���س��ع��ر  ارت���ف���ع 
لا�ستثمار حيث ارتفع �سعر �سهمها بن�سبة 19 بالمئة، مجموعة 
بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  ال�سياحي  وال�ستثمار  للنقل  رم 
ارتفع �سعر �سهمها بن�سبة 16  العقارات حيث  بالمئة، تطوير   18
ارتفع �سعر  المالية حيث  بالمئة، والعالمية للو�ساطة والأ�سواق 

�سهمها بن�سبة 15 بالمئة.
فهي  اأ�سهمها  اأ�سعار  في  انخفا�ساً  الأكثر  الخم�ض  ال�سركات  اأم��ا 
�سعر  انخف�ض  حيث  وال�سجائر  التبغ  لن��ت��اج  الت��ح��اد  م�سانع 
العقارية  العربي لاإ�ستثمارات  ال�سرق  ال�سهم بن�سبة 11 بالمئة، 
للتعليم  ال��زرق��اء  بالمئة،   9 بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�ض  حيث 
الردن  بالمئة،   9 بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�ض  وال�ستثمار حيث 
بالمئة،   9 بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�ض  حيث  للتاأمين  الدولية 
وفينيك�ض العربية القاب�سة حيث انخف�ض �سعر ال�سهم بن�سبة 8 

بالمئة.

وليات - اأ ف ب

���س��ع��ى ال��رئ��ي�����ض الأم���ي���رك���ي ال��م��ن��ت��خ��ب جو 
ال�سوء  ت�سليط  اإع��ادة  ال��ى  الخمي�ض  بايدن 
على خطته لمكافحة الأزمتين القت�سادية 
وال�سحية اللتين تمر بهما باده، مف�سا 
المنتهية  ال��رئ��ي�����ض  ع����زل  ق�����س��ي��ة  ت��ج��اه��ل 
وليته دونالد ترمب اأمام الكونغر�ض، وذلك 

قبل �ستة اأيام من دخوله البيت الأبي�ض.
اأمام �سحافيين، من م�سقط  وك�سف بايدن 
راأ����س���ه ف��ي وي��ل��م��ن��غ��ت��ون ف��ي ولي����ة دي����اور، 
خ��ط��ت��ه ل��اإن��ع��ا���ض وال��ت��ح��ف��ي��ز ال���ت���ي تبلغ 
ال��ى  وت���ه���دف  دولر  م��ل��ي��ار   1900 ق��ي��م��ت��ه��ا 
المت�سررة  وال�سركات  العائات  م�ساعدات 
اأن��ه »متفائل«، وواع��دا  م��ن ال��وب��اء، م��وؤك��دا 

بفتح »�سفحة جديدة« في الباد.
م�سيفا  معا«،  ه��ذا  »�سنتجاوز  بايدن  وق��ال 
بعد اأ�سبوع على اقتحام متظاهرين موؤيدين 
يمكننا  ل  »لكننا  الكابيتول،  مبنى  لترمب 

فعل ذلك في دولة منف�سلة ومنق�سمة«.
بذلك  للقيام  الوحيدة  »الطريقة  واأ���س��اف 

هي اأن نتاقى ب�سفتنا اأميركيين«.
وت��ع��ّه��د ب���اي���دن ب��ت��اأم��ي��ن »م��اي��ي��ن ف��ر���ض 
العمل« في مجال ال�سناعة التحويلية حيث 
يحظى ترمب ب�سعبية كبيرة، بالإ�سافة اإلى 
ومكافحة  مبتكر  اقت�ساد  اأج��ل  خططه من 

تغير المناخ.
البقاء  ُيمكننا  »ل  المنتخب  الرئي�ض  وق��ال 
م��ك��ت��وف��ي��ن« ف����ي م���واج���ه���ة ح���ج���م الأزم������ة 

القت�سادّية في الباد.

اأّن »ع����ائ����دات ال���س��ت��ث��م��ار في  و����س���دد ع��ل��ى 
�ستمنع  العرقية،  الم�ساواة  وفي  الوظائف، 
الطويل«،  المدى  على  القت�سادي  ال�سرر 
اأن  احتمال  ح��ول  ان��ت��ق��ادات  بذلك  ُم�ستبقاً 
ال��ب��اد وت�سغط على  ال��خ��ّط��ة دي���ون  ت��زي��د 
خطة  ف��وائ��د  اأن  واأ���س��اف  ال��ع��اّم��ة.  المالّية 

التحفيز »�ستتجاوز بكثير كلفتها«.
وقال الرئي�ض المنتخب اإّن خّطة الم�ساعدة 
دولر  مليار   1،9 قيمتها  البالغة  ال��ط��ارئ��ة 
الإنعا�ض  على  ُت��رّك��ز  اأخ��رى  خّطة  �ستتبعها 

القت�سادي وال�ستثمارات.

محاكمة ترمب
في  ال�سلطة  المنتخب  الرئي�ض  و�سيت�سلم 
20 كانون الثاني في وا�سنطن التي تحولت 
الى ما ي�سبه ثكنة ع�سكرية ب�سبب التدابير 
منا�سرين  اجتياح  بعد  الم�سددة  الأم��ن��ي��ة 
ل��ت��رم��ب م��ق��ر ال��ك��ون��غ��ر���ض الأم���ي���رك���ي في 
وبين  بينهم  مواجهات  وح�سول  العا�سمة 
اأ���س��ف��رت ع��ن مقتل خم�سة  ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة 
المتحدة  ال��ولي��ات  �سورة  وه��زت  اأ�سخا�ض 

في العالم.
وت��ن�����ض خطته ع��ل��ى دف���ع ���س��ي��ك��ات ج��دي��دة، 
و�ستمدد  �سخ�ض،  لكل  دولر   1400 بقيمة 
مهلة دف���ع اإع���ان���ات ال��ب��ط��ال��ة ال��ت��ي ���س��ت��زادد 
�سخ�ض،  ل��ك��ل  اأ���س��ب��وع��ي��ا  دولر   400 بقيمة 

حتى 30 اأيلول 2021.
ومن اأبرز نقاط الخطة، زيادة الحد الأدنى 
اأك���ث���ر م���ن الن�سف  ل���اج���ور ل��ي��رت��ف��ع ال����ى 

وي�سبح 15 دولرا في ال�ساعة.

مليار  ع�سرين  تخ�سي�ض  على  تن�ض  كما 
وخم�سين  اللقاحات،  وتيرة  لت�سريع  دولر 
الطبية  الفحو�ض  عدد  لزيادة  دولر  مليار 

للك�سف عن فيرو�ض كورونا الم�ستجد.
وم���ن ال��م��ف��رو���ض اأن ي�����س��رح ب���اي���دن اأم�����ض 
بت�سريع  المتعلق  ال�سق  بالتف�سيل  الجمعة 
بلد  ف��ي  ك��وف��ي��د-19،  ���س��د  التطعيم  حملة 
ق��ي��ا���س��ي��ة لناحية  اأرق������ام  ت�����س��ج��ي��ل  ي��وا���س��ل 
ال��وف��ي��ات ال��ي��وم��ي��ة م��ن ج����راء ال���وب���اء وق��د 
ي��ت��ج��اوز ع��ت��ب��ة 400 ال���ف وف����اة ل���دى تولي 

الرئي�ض المنتخب من�سبه.
الأ�سخا�ض  »جميع  الحملة  ه��ذه  و�ست�سمل 
ك��ان و�سعهم  المتحدة، مهما  ال��ولي��ات  في 
القانوني، و�سيح�سلون على اللقاح مجانا«.

وي��ج��م��ع خ��ب��راء الق��ت�����س��اد ع��ل��ى اأن وت��ي��رة 
بوتيرة  رهنا  �ستكون  القت�سادي  النتعا�ض 
ت��ل��ق��ي��ح ال�������س���ك���ان ����س���د ف���ي���رو����ض ك����ورون����ا 

الم�ستجد.
اإق����رار خطته  ال��ى  الكونغر�ض  ب��اي��دن  ودع���ا 

�سريعا.
واأ�����س����اد ال��زع��ي��م��ان ال���دي���م���وق���راط���ي���ان في 
�سومر  وت�ساك  بيلو�سي  نان�سي  الكونغر�ض 
بحزمة التحفيز التي قدمها بايدن، ووعدا 

ب�»العمل فورا« لإقرارها.
لكن ذلك قد يتاأخر ب�سبب محاكمة ترمب 
اأم�����ام م��ج��ل�����ض ال�����س��ي��وخ بتهمة  ال��م��ت��وق��ع��ة 

»التحري�ض على التمرد«.
اأول رئ��ي�����ض ف���ي ت��اري��خ  ب����ات ت���رم���ب  ف��ق��د 
اأم�����ام مجل�ض  ُي���ح���ال  ال����ولي����ات ال��م��ّت��ح��دة 
عزله،  بق�سد  لمحاكمته  م��ّرت��ي��ن  ال�سيوخ 

الأرب��ع��اء  ال��ن��واب  اإل��ي��ه مجل�ض  وّج���ه  بعدما 
تنتقل  ال��ذي  ال�سيوخ  مجل�ض  لكن  التهمة. 
الأك���ث���ري���ة ف��ي��ه ف���ي 20 ك���ان���ون ال��ث��ان��ي ال��ى 
الديموقراطيين، لن يجتمع قبل 19 كانون 

الثاني، ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.

مع�صكر جمهوري منق�صم
وح��ت��ى ل���و اأّن ال��م��ّت��ه��م ���س��ي��ك��ون ل���دى ب��دء 
المحاكمة رئي�سا �سابقا، اإل اأن من �ساأن هذا 
اأن ي�سرق الأ�سواء الإعامية: من  الحدث 
يمكن  مذنبا،  ترمب  اعُتِبر  اإذا  لأن��ه  جهة، 
ان يح�سل ت�سويت ثان يمنعه من التر�سح 
لأن��ه  اأخ���رى،  وم��ن جهة  للرئا�سة.  م��ج��ددا 
خ��اف��ا ل��ل��م��ح��اك��م��ة ال��ت��ي ا���س��ت��ه��دف��ت��ه قبل 
كان  عندما  الأوك��ران��ي��ة  الق�سية  ف��ي  �سنة 
فوحدة  لدعمه،  واح��دا  �سفا  الجمهوريون 

الجمهوريين اليوم غير قائمة.
لي�ست  ترمب  دون��ال��د  اإدان���ة  ف��اإن  وبالتالي، 

م�ستحيلة.
النق�سامات  ���س��اأن  م��ن  الخلفية،  ه��ذه  على 
واأجواء الت�سنج القائمة التي �سترافق نقا�ض 
»الم�سالحة«  وع���د  ت��ه��دد  اأن  ب��اي��دن  خ��ط��ة 
ال����ذي ال���ت���زم ب���ه ال��رئ��ي�����ض ال��دي��م��وق��راط��ي 

المنتخب.
�ست�سبح  ال��ت��ي  يلين  ج��ان��ي��ت  اإل���ى  و���س��ي��ع��ود 
وزي������رة ل��ل��خ��زان��ة ت���ول���ي ال��م��ف��او���س��ات مع 

اأع�ساء الكونغر�ض با�سم الحكومة.
و�ستمثل يلين الثاثاء المقبل اأمام مجل�ض 
ذل���ك بم�ساألة  ب��ع��د  ���س��ي��ب��ت  ال����ذي  ال�����س��ي��وخ 

تعيينها.
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عمال انقاذ يبحثون عن ناجين بين االنهيارات والركام )ا ف ب(

�شيدة ترتدي كمامة في احد �شوارع لندن )ا ف ب(

جاكرتا - اأ ف ب

ق�شى 37 �شخ�شا على االأقل ام�س في زلزال قوي �شرب جزيرة �شوالوي�شي في اإندوني�شيا على ما ذكرت ال�شلطات فيما 
تبحث فرق االإنقاذ بين اأنقا�س اأبنية وم�شت�شفى انهارت، اأمال بالعثور على ناجين.

وبلغت قوة الزلزال 6،2 درجات ووقع ليال واأ�شفر عن مئات الجرحى واأثار الذعر في �شفوف ال�شكان في غرب 
جزيرة �شوالوي�شي الذين �شبق لهم اأن اختبروا العام 2018 زلزاال قويا اأي�شا.

جنيف - اأ ف ب

تخطى عدد االإ�شابات بكوفيد-19 في اأوروبا 30 مليونًا بينما ت�شتعد لجنة الطوارئ في منظمة ال�شحة العالمية 
الإ�شدار تو�شيات ب�شاأن ظهور ن�شخ متحورة اأ�شد عدوى من فيرو�س كورونا الم�شتجد، ما قد يثير المخاوف من انت�شار 
اأكبر للجائحة.

ويقترب عدد الوفيات الناجمة عن الوباء من مليونين في العالم منذ ظهوره في كانون االأول 2019 فيما يجاور عدد 
االإ�شابات 94 مليونًا.

وفي اأوروبا، بلغت ح�شيلة االإ�شابات الموؤكدة بالفيرو�س 30 مليونا وثالثة اآالف و905، وفق تعداد اأجرته وكالة 
فران�س بر�س ا�شتنادا اإلى م�شادر ر�شمية ام�س.

خطيب الجمعة يدعو لرفع الح�شار عن الم�شجد المبارك والقد�س ووقف االقتحامات والحفريات

االحتالل يمنع آالف الفلسطينيين
من الصالة باألقصى

عشرات القتلى إثر زلزال قوي ضرب 
إندونيسيا ومفقودون تحت األنقاض

30 مليون إصابة بكورونا في أوروبا
وتوصيات وشيكة من «الصحة العالمية»

وح���ا����س���رت ال�����س��رط��ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ال��ب��ل��دة 
وزادت  الحديدية  الحواجز  ون�سبت  القديمة 
الطرقات  وف��ي  الأب���واب  ع��دد قواتها على  م��ن 
الثالث  للأ�سبوع  الأق�سى  للم�سجد  ال��م��وؤدي��ة 
و�سورت  الم�سلين  م��ع  وحققت  التوالي  على 
ال�سكن  مكان  لتفح�ص  منهم  الع�سرات  هويات 
للذين هم من  البريد  المخالفات في  وتر�سل 
الأ�سابيع  في  فعلت  كما  القديمة  البلدة  خ��ارج 

الما�سية.
في  الم�سلين  عدد من  مع  ال�سرطة  وا�ستبكت 
باب ال�سباط واعتدت على م�سن واعتقلته مع 
خم�سة اخرين، واأفرجت عنهم جميعاً في وقت 
لحق بعد تحرير مخالفات لهم واإبعاد اأحدهم 

عن البلدة القديمة لمدة اأ�سبوعين والح�سور 
للتحقيق يوم ٢٠٢١/١/٢٩.

واأك����دت الأوق�����اف الإ���س��لم��ي��ة ف��ي ال��ق��د���ص اأن 
ال�������س���لة ف���ي ال��م�����س��ج��د الأق�������س���ى ال��م��ب��ارك 

اقت�سرت على �سكان البلدة القديمة.
ون��������ددت الأوق����������اف الإ�����س����لم����ي����ة ب��ال��ح�����س��ار 
وال��ب��ل��دة  الأق�����س��ى  الم�سجد  ع��ل��ى  ال��م��ف��رو���ص 
القديمة وقالت ان حجج ال�سرطة الإ�سرائيلية 
للحد من تف�سي فيرو�ص كورونا غير مقبولة 

خ�سو�ساً وان معظم المرافق مفتوحة.
وبدا الم�سجد الأق�سى �سبه خال من الم�سلين 
ال�سلة  ي����وؤدون  الم�سلين  اآلف  ك��ان  اأن  بعد 
بالأق�سى، حيث اأدى ال�سلة مئات المقد�سيين 

في ال�سوارع القريبة من اأ�سوار البلدة القديمة 
ب��ع��د م��ن��ع��ه��م م���ن دخ��ول��ه��ا وخ��ا���س��ة ف���ي ب��اب 
ال��ع��ام��ود وف��ي ح��ي ال��م�����س��رارة وب���اب ال�ساهرة 
وباب ال�سباط و�سط ت�سديد من قبل ال�سرطة 
وال����ق����وات ال��خ��ا���س��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة. واأوق���ف���ت 
ال�سرطة في باب الأ�سباط عدة �سبان وفت�ستهم 
ج�����س��دي��ا، وف��ح�����س��ت ه��وي��ات��ه��م م��ن بينهم من 

حررت مخالفة بحقه.
ومنعت ال�سرطة الإ�سرائيلية قوافل الم�سلين 
من الداخل الفل�سطيني للأ�سبوع الثالث على 
ال��ت��وال��ي م��ن ال��ت��وج��ه ل��ل�����س��لة ف��ي الم�سجد 
الأق�����س��ى ون�����س��ب��ت ال��ح��واج��ز ف���ي ����س���ارع رق��م 
٦ واع�����ادت ح��اف��ل��ت��ي��ن ب��ح��ج��ة الإغ�����لق ب�سبب 

اأب��و  ي��و���س��ف  ال�����س��ي��خ  ا�ستنكر  ب�����دوره،  ك���ورون���ا. 
في  الأق�سى،  الم�سجد  وخطيب  اإم��ام  �سنينة، 
خطبة الجمعة منع الم�سلين من الو�سول اإلى 
الم�سجد الأق�سى المبارك لأداء ال�سلة وقال 
ل��م��اذا يجري  ال��وب��اء ف��ي ك��ل م��ك��ان مفتوح  ان 
الأق�سى  والم�سجد  القديمة  البلدة  محا�سرة 

تحديداً؟.
القديمة  والبلدة  القد�ص  اأن  �سنينة  اأب��و  واأك��د 
النا�ص ول ي�سح  ام��ام  ان تكون مفتوحة  يجب 
محا�سرة القد�ص فقط دون �سائر المدن. ودعا 
اإل��ى  واأك��ن��اف��ه  المقد�ص  بيت  اأه��ال��ي  �سنينة  اأب��و 
الحفاظ على اأر�سهم وقد�سهم م�سكن النبياء 

والولياء والعلماء.
وقال: »اإن ما يجري اليوم في الم�سجد الأق�سى 
عزل  وم��ح��اول��ة  مرفو�ص  ا�ستهداف  ال��م��ب��ارك 
القتحامات  حين  ف��ي  عنه،  الم�سلين  واب��ع��اد 
رغ��م  م�ستمرة  الم�ستوطنون  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
ان  م�سيفاً  المزعوم،  ك��ورون��ا  بحجة  الإغ���لق 
اإنما يزيد النا�ص عبئا وثقل في  غلق  هذا الاٌ
هذه الحياة ويرفع حالة التوتر والحتقان في 

�سفوف النا�ص والم�سلين«.
واأ�����س����اف: »ال����واج����ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ي��ن 
اأجل  من  �سيء  بعمل  يقوموا  اأن  والم�سوؤولين 
فتح الم�سجد الأق�سى المبارك اأمام الم�سلين، 
غير مقبول ما يجري من حفريات في حائط 
ال��ب��راق وف��ي وادي ال��رب��اب��ة وف��ي داخ��ل البلدة 
ال��ق��دي��م��ة ف����وق الأر�������ص وت��ح��ت��ه��ا، وال��م��دي��ن��ة 
م���ح���ا����س���رة وا����س���واق���ه���ا ت������اأن م����ن ال�����س��رائ��ب 

والإجراءات الإ�سرائيلية الظالمة.

وق���ال اأري��ان��ت��و وه���و م�����س��وؤول محلي ف��ي ف��رق 
الإنقاذ »لقد انت�سلنا )من تحت الأنقا�ص( ٢٩ 
قتيًل« في محيط ماموجو، م�سيراً اإلى اأنه تّم 

اإخراج ع�سرة ناجين من تحت الحطام.
ول�����م ي���ك���ن ب���و����س���ع ال���م�������س���وؤول ت���ح���دي���د ع���دد 

الأ�سخا�ص الذين ل يزالون تحت الأنقا�ص.
اإن ثمانية  ال��وك��ال��ة  ف���ي  اآخ����ر  م�����س��وؤول  وق����ال 
اأ���س��خ��ا���ص اآخ���ري���ن ق��ت��ل��وا ف��ي م��دي��ن��ة ماجين 

الواقعة في منطقة ماموجو.
في ماموجو اأكثر مدن المنطقة ت�سررا جراء 
ال���زل���زال يبحث ع��م��ال الن���ق���اذ ع��ن اأك��ث��ر من 

الطبي  ال��ط��اق��م  واأف����راد  المر�سى  م��ن  ع�سرة 
فقدوا تحت اأنقا�ص م�ست�سفى انهار.

وق��ال م�����س��وؤول ف��ي ف��رق الإغ��اث��ة ف��ي ماموجو 
وم��وظ��ف��ون  م��ر���س��ى  ث��م��ة  ان��ه��ار،  »الم�ست�سفى 
نحاول  ونحن  الأنقا�ص  تحت  الم�ست�سفى  في 

اإخراجهم«.
الأر�سية  الهزة  الأق��ل ج��راء  وانهار فندق على 
ول��ح��ق��ت اأ�����س����رار ج�����س��ي��م��ة ب��م��ق��ّر ال��ح��ك��وم��ة 

المحلية، وفق فرق الإنقاذ.
ولم يعرف بعد الحجم الفعلي للأ�سرار التي 
لحقت بعا�سمة الإقليم البالغ عدد �سكانها ١١٠ 

اآلف ن�سمة. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته ٦،٢ 
درجات بح�سب المعهد الأميركي للجيوفيزياء 
المحلي  بالتوقيت   ٠٢،١8 ال�ساعة  عند  ام�ص 
الزلزال  مركز  وح��دد  غ(.  ت   ١8،١8 )الخمي�ص 
على  م��ام��وج��و  ج��ن��وب  كيلومترا   3٦ بعد  على 

عمق ١8 كيلومترا بح�سب الم�سدر نف�سه.
في  يفرون  ال�سكان  للمنطقة  م�ساهد  وتظهر 
باأبنية  وي��م��رون  ن��اري��ة  دراج���ات  وعلى  �سيارات 

مت�سررة واأ�سقف حديد منهارة.
وق����ال ه���ن���درا وه���و م���ن ���س��ك��ان م��ام��وج��و يبلغ 
وقد  مت�سققة  »ال��ط��رق��ات  والع�سرين  الثامنة 

اأبنية عدة. الهزة كانت قوية جدا )..(  انهارت 
قمنا بالفرار انا وزوجتي«.

هزات ارتدادية محتملة
الجوية والجيوفيزياء  الأر�ساد  وحذرت وكالة 
ارت��دادي��ة طالبة من  من احتمال وق��وع ه��زات 
ب�سبب خطر ح�سول  ال�سواطئ  ال�سكان تجنب 

ت�سونامي.
وق��ال��ت م��دي��رة ال��وك��ال��ة دوي��ك��وري��ت��ا ك��ارن��اوات��ي 
»الهزات الرت��دادي��ة قد تكون بقوة زل��زال هذا 
هذا  وزاد  ح��ت��ى«.  واأق����وى  )ال��ج��م��ع��ة(  ال�سباح 

التحذير من قلق ال�سكان.
»ي�سعر  الجميع  اإن  باجي�سا  زولكيفلي  وقالت 
احتمال  م��ن  ح��ّذرت��ن��ا  ال�سلطات  لأن  ب��ال��ذع��ر 

ح�سول هزات ارتدادية قد ت�سبب ت�سونامي«.
�سجلت  درج����ات   5،8 ق��وت��ه��ا  بلغت  ه���زة  وك��ان��ت 
تلحق  اأن  دون  م���ن  ال��م��ن��ط��ق��ة  ف���ي  ال��خ��م��ي�����ص 
اأ�سرارا كبيرة. وت�سبب الزلزال بانزلقات تربة 
الإقليم فيما  رئي�سي في  اإلى قطع طريق  اأدت 

اأ�سيب مطار ماموجو المحلي باأ�سرار.
ويتعّر�ص هذا الأرخبيل الواقع في جنوب �سرق 
ب�سبب  متكّرر  وب��رك��ان��ي  زل��زال��ي  لن�ساط  اآ�سيا 

الهادئ  المحيط  النار« في  موقعه على »حزام 
حيث تت�سادم ال�سفائح التكتونّية.

�سولوي�سي  في جزيرة  بالو  وتعّر�ست منطقة 
ق��وي بلغت قّوته 7،5  ل��زل��زال  اأي��ل��ول ٢٠١8  في 
درج�����ات اأع��ق��ب��ه ت�����س��ون��ام��ي م���دّم���ر، م���ا خ��ّل��ف 
األف   ١7٠ و�سّرد  ومفقود  قتيل   43٠٠ من  اأكثر 

�سخ�ص.
كذلك وقع زلزال مدّمر اآخر بقّوة ٩،١ درجات 
قبالة �سواحل �سومطرة العام ٢٠٠4، مت�سّبباً في 
األف  اأودت بحياة ٢٢٠  اأم��واج مّد عاتية  ح��دوث 

�سخ�ص، ببينهم نحو ١7٠ األفاً في اإندوني�سيا.

المليونين  الإ�سابات  عدد  تجاوز  األمانيا،  وفي 
وف����ق م���ا اأع���ل���ن م��ع��ه��د روب�����رت ك����وخ ل��ل��م��راق��ب��ة 
ال�سحية ام�ص فيما دفعت الم�ست�سارة الألمانية 
اأنجيل ميركل اإلى ت�سديد »كبير« للقيود للجم 

انت�سار الفيرو�ص.
واأح�ست األمانيا، اأكثر الدول تعدادا لل�سكان في 
األفاً و3٦8 اإ�سابة جديدة  الّتحاد الأوروب��ي، ٢٢ 
ال�����س��اع��ات  خ���لل  الم�ستجد  ك���ورون���ا  ب��ف��ي��رو���ص 
الأرب������ع وال��ع�����س��ري��ن ال��م��ا���س��ي��ة، ل��ي�����س��ل ب��ذل��ك 

مجموع الإ�سابات اإلى مليونين و٩58.
الزمنية  ال��م��دة  خ���لل  ال��ب��لد  �سجلت  ك��ذل��ك 
مجموع  بذلك  ليرتفع  وف��اة،  و١١3  األفاً  نف�سها 

وفيات كورونا اإلى 44 األفاً و٩٩4.
�سبيغل  دي��ر  لمجلة  الإلكتروني  الموقع  واأف���اد 
التي  الج������راءات  ب��ي��ن  م��ن  اأن  بيلد  و�سحيفة 
اإعادة فر�ص قيود على الحدود  يجري درا�ستها 
كما خلل الربيع الما�سي، وتعميم و�سع كمامة 

من نوع »اأف اأف بي ٢«، وفر�ص العمل عن بعد 
ت�سدر لجنة  ان  ويفتر�ص  العام.  النقل  وتعليق 
الطوارئ في منظمة ال�سحة العالمية تو�سيات 
ب�����س��اأن ظ��ه��ور ن�����س��خ م��ت��ح��ورة اأك��ث��ر ع����دوى من 
اإل��ى  ت���وؤدي  ق��د  باأنها  وي�ستبه  ك��ورون��ا،  فيرو�ص 

موجة انت�سار جديدة له.
وبح�سب المنظمة، فاإن الن�سخة المتحورة التي 
يقل  ل  م��ا  ف��ي  تنت�سر  بريطانيا  ف��ي  اكت�سفت 
بينما  العالم،  دولة ومنطقة حول  عن خم�سين 
في  ظهرت  التي  المتحورة  الن�سخة  اأن  يعتقد 
دول��ًة.  ع�سرين  نحو  في  تنت�سر  اإفريقيا  جنوب 
اأقل من  التقييم  اأن هذا  المنظمة تعتبر  اأن  اإل 

الواقع.
ن�سخة  اإن  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة  منظمة  وق��ال��ت 
م��ت��ح��ورة اأخ���ي���رة م��ن�����س��اأه��ا م��ن��ط��ق��ة الأم������ازون 
الأحد،  ر�سدها  عن  اليابان  واأعلنت  البرازيلية 

قد توؤثر على الرد المناعي.

وق�����ررت ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��ت��ح��دة اإغ�����لق ح��دوده��ا 
اأميركا  دول  الوافدين من  اأم��ام  ام�ص  يوم  منذ 
الجديدة  الن�سخة  ب�سبب  والبرتغال،  اللتينية 

التي اكت�سفت في البرازيل.

اإغالق جديد في البرتغال
العام مجددا  الغ��لق  البرتغال فر�ص  وق��ررت 
الأق��ل.  على  �سهر  ولمدة  ام�ص  يوم  اعتبارا من 
فر�ست  التي  لتلك  م�سابهة  الجديدة  والقيود 
بالبقاء  وتق�سي  الما�سيين  وني�سان  اآذار  خلل 
الأ�سا�سية  غير  المتاجر  واإغ����لق  ال��ب��ي��وت  ف��ي 
بعد  ع��ن  العمل  وج��ع��ل  وال��م��ط��اع��م،  والمقاهي 
اأن المدار�ص  اإل  اإلزامياً حيث كان ذلك ممكناً. 

والمحاكم والكنائ�ص �ستبقى مفتوحة.
و���س��ت��و���س��ع ف��رن�����س��ا ال��ي��وم ن��ط��اق ح��ظ��ر التجول 
لي�سمل كامل اأرا�سيها اعتبارا من ال�ساعة ٠٠،١8 
)١7،٠٠ ت غ( و�ست�سترط على الوافدين من بلد 

اإب��راز فح�ص يثبت  من خارج التحاد الأوروب��ي 
عدم اإ�سابتهم بكوفيد-١٩ لدى و�سولهم.

واأعلن رئي�ص الوزراء جان كا�ستيك�ص اأن الو�سع 
في البلد »تحت ال�سيطرة مقارنة مع جيراننا 

لكنه ه�ص لأن الفيرو�ص يوا�سل النت�سار«.
اإي��ط��ال��ي��ا، م���ددت الحكومة ح��ال ال��ط��وارئ  ف��ي 
اإ�سافية  ميزانية  عن  واأعلنت  ني�سان،   3٠ حتى 
بقيمة 3٢ مليار يورو لمواجهة الآثار المدمرة 

للوباء على القت�ساد ولدعم الأ�سر وال�سركات.
وقالت في بيان اإنها تعتزم بذلك اتخاذ اإجراءات 
القت�ساديين  الفاعلين  دعم  »زي��ادة  اإلى  تهدف 
وال��ق��ط��اع��ات الإن��ت��اج��ي��ة وال��م��واط��ن��ي��ن الأك��ث��ر 

ت�سرراً من اآثار وباء كوفيد -١٩«.
اأم�����ا ال���ي���ون���ان، ف��ق��د اأع���ل���ن رئ��ي�����ص ح��ك��وم��ت��ه��ا 
هي  ب��لده  اأن  ام�ص  ميت�سوتاكي�ص  كيرياكو�ص 
واح����دة م��ن ال����دول ال��ث��لث الأق����ل ت�����س��ررا من 
الوباء في اأوروبا في عدد الإ�سابات، على الرغم 

من ارتفاع معدل الوفياتح�سب الخبراء.
واأ�����س����ار اإل�����ى ال���خ���ارط���ة ال��وب��ائ��ي��ة ال��م�����س��ت��رك��ة 
ل��ل��م��رك��ز الأوروب���������ي ل��ل��وق��اي��ة م���ن الأم����را�����ص 
هما  وفنلندا  »اليونان  اأن  مو�سحا  ومكافحتها، 
المنطقة  في  يقعان  اللذان  الوحيدان  البلدان 
لكل  م��وؤك��دة  اإ�سابة   ١5٠ م��ن  )اأق���ل  البرتقالية 

مئة األف ن�سمة(«.
واأم������ام ال�����س��دم��ة ال���ت���ي ي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا اق��ت�����س��اد 
الوليات المتحدة وهو الأقوى في العالم، جراء 
المنتخب  الأميركي  الرئي�ص  ك�سف  الجائحة، 
بلغت  القت�سادي  للنهو�ص  خطته  ب��اي��دن  ج��و 
لإخ��راج  محاولة  في  دولر  مليار   ١٩٠٠ قيمتها 
منذ  تواجهها  اقت�سادية  اأزم��ة  اأ�سواأ  من  البلد 

ثلثينات القرن الما�سي.
وت��ت�����س��م��ن ال���خ���ط���ة ���س��ي��ك��ات اإل������ى ال���ع���ائ���لت 
و����س���ن���دوق���ا لإع�������ادة ف��ت��ح ال���م���دار����ص واأم������وال 
لت�سريع الفحو�سات والتلقيح و�سيولة لل�سركات 

�ساأن  ومن  معززة.  غذائية  وم�ساعدة  ال�سغيرة 
خطة النقاذ هذه منع البلد التي �سجلت فيها 
3٩٠ األف حالة وفاة جراء الفيرو�ص، من الغرق 

اأكثر في الأزمة.

حجر اإلزامي لع�شرين األف �شخ�س
في ال�شين

من  اأك��ث��ر  ع��ل��ى  �سحيا  ح��ج��را  ال�سين  ف��ر���س��ت 
تف�سي  ب�سبب  ال��ري��ف  �سكان  م��ن  األ��ف��ا  ع�سرين 
ال��وب��اء، واأع��ل��ن��ت ام�����ص ع��ن ع��دد م��ن الإ���س��اب��ات 

الجديدة غير الم�سبوقة منذ اآذار.
فالموجة الجديدة لم توفر ال�سين حيث ظهر 
الوباء للمرة الأولى نهاية العام ٢٠١٩ في ووهان 
)و�سط(. وكانت ال�سين �سيطرت على الجائحة 
لكنها �سجلت الخمي�ص اأول حالة وفاة منذ اأيار 
في مقاطعة هوباي. وك�سفت ام�ص عن ت�سجيل 

١44 اإ�سابة بالوباء وهو اأكبر عدد منذ اآذار.

االرا�شي الفل�شطينية - كامل اإبراهيم

اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم مع 
الم�سيرة  ان��ط��لق  الح��ت��لل عقب  ج��ن��ود 
منذ  المغلق  المدخل  باتجاه  الإ�سبوعية 
عام ٢٠٠3. واأكد �سهود عيان قمع الحتلل 
ال��م�����س��ي��رة ب��وح�����س��ي��ة ح��ي��ث ا���س��ي��ب اأح���د 
واآخر  المطاطي  بالر�سا�ص  بيده  ال�سبان 
الإ�سابات  ع�سرات  اإل��ى  اإ�سافة  قدمه،  في 

الم�سيل  ال���غ���از  ق��ن��اب��ل  ج����راء  ب��الخ��ت��ن��اق 
للدموع، كما تم ن�سب كمائن للم�ساركين 
ا�سطح  واع��ت��لء  الإ�سبوعية  الم�سيرة  في 

المنازل القريبة من المواجهات«.
في  الم�ساركين  الجنود  »هاجم  واأ�سافوا: 
اأث��ار حالة  القرية ما  ازقة  الم�سيرة داخل 
م���ن ال���رع���ب ف���ي ���س��ف��وف الأه����ال����ي، كما 
الغاز  بقنابل  ال�سعاف  مركبات  ا�ستهدفوا 

الم�سيل للدموع«.

ع�شرات االإ�شابات عقب قمع االحتالل 
مل�شرية كفر قدوم االأ�شبوعية

ا�شعاف طفل ا�شيب خالل م�شيرة كفر قدوم
م�شلون في االق�شى رغم ت�شييق االحتالل

ال�سبت 3 جمادى الآخرة ١44٢ ه� - املوافق  ١٦ كانون ثاين  ٢٠٢١م - العدد ١8٢7٩

القد�س المحتلة - كامل اإبراهيم

للجمعة الثالثة على التوالي، منعت 
ال�شرطة االإ�شرائيلية والقوات 
الخا�شة المدججة بال�شالح، اآالف 
الم�شلين ام�س من الو�شول اإلى 
الم�شجد االأق�شى الأداء �شالة الجمعة 
وحولت القد�س ال�شرقية المحتلة 
الى ثكنة ع�شكرية ون�شبت الحواجز 
على مداخل المدينة وابواب البلدة 
القديمة والم�شجد وحررت مئات 
المخالفات بحق الم�شلين الذين تبعد 
منازلهم عن 1000متر.



ثقافة
w w w . a l r a i . c o m7ال�سنة اخلم�سون - عمان - الأردن

عــمــّــان

قصائد عبداهلل الكعبي... كوالج من الطين وماضي اإلنسان

ح�سن عطية جلنبو
اأردني( )�ساعر 

عّماُن �سيدٌة تقوُم الليَل
ت�سرُع اأن يعود الغائبون

اإلى المحطِة قبل اأن يغفو الم�ساُء
على ذراِع الليل يغرُق بالظالْم.

عّمان اأخُت ال�سبح
كانت ل تطيُق النتظاْر.

ت�سحو على �سوت الكناري
قبل اأن ي�سل القطاُر،

تلملم الآماَل ثم ت�سُمّ بقجتها
وترك�ض ت�سبُق ال�سارين �سوب الج�سر،

تبحث عن بقاياها التي ارتع�ست
على �سفة الكالْم.

عّماُن
لول اأنها بْنُت النهار

لما ا�ستطاعت اأن تقيم �سالتها
قبل ال�سروْق.

عّمان �سيدٌة
وفي عّمان تجتمع الن�ساُء

على خيوط الفجِر
ين�سجَن ال�سباَح بنورهّن جديلًة

فتحُطّ اأ�سراُب الحماْم.

عّماُن �سّيدتان؛
واحدٌة تغّذي الأر�ض من دمها،

يها الغمام.. واأخرى لم تزل ت�سقي بكفَّ
كانت تغّني

)يا زريف الطول، يا بن عّم اإلي(.
فيجيبها �سوت ل�سيدٍة ترّدُد

)يا زريف الطول، َطّولت الغياب(.
فتنُدّ منها دمعٌة

وتقول اأُخرى: »هل �سمعِت دوَيّ ر�ّسا�ٍض؟
لعّل ر�سا�سًة طا�ست اإليه على طريق الأمنيات«..

فتجيبها الأولى:

»زريُف الطول يحلُم بارت�ساف الفجر
من �سفة الخزام«.

عّمان يا وجع الحنين
يا �سورة التكوين في �ِسفر اغتراب الحالمين

عّماُن يا امراأًة تقيم الليَل عندي
كّل �سوٍق

ثم ترحل قبل اأن يطاأ النهاُر عفافها
فتعوُد اأدراَج الأنين.

عّمان حين ت�سيُق كلُّ الأر�ض
تفتُح باَبها للمنَهكين.

عّماُن
ل ت�ستاأثري بال�سم�ض

اإّن الليل يعبث بالغريْب.
رّدي ال�سياء اإلى النجوم

لعّلها توؤوي اإليها ال�ساهرين

عّماُن اأٌمّ
ت�ستعُدّ لو�سع طفلتها الأخيرْة.

�ستقوُل قابلٌة:
»لماذا لم ت�سّميها )�سالم(.

فتقوُل:
»هذي اآخر الطْلقات في رحم الأمومِة

لم تكن )وهناً على وهٍن(
ولكّني نذرُت لأجِل عينيها ال�سياَم

فال كالْم«.

عّمان �سّيدُة الّدياْر
لحٌن على قيثارة العمر

المقيم على تجاعيد الم�سافِر
داعبت خّديِه اأوتاُر الكماْن.

عّمان اأغنيُة الزماِن،
وذكرياُت الأم�ِض،

نوُر ال�سبِح
والموتُ الزوؤامْ.

ح�سام معروف
فل�سطيني( )كاتب 

ت��م��ت��د ف��ك��رة الإن�����س��ان وال��ط��ي��ن م��ن خ���الل الم�سنع 
لخلية  فقط  لي�ض  والتطوير،  الَجْبل  ف��ي  الم�ستمر 
اأف��ك��ار  ال��م��رء م��ن  اإل��ي��ه  ال��ج�����س��د، واإن���م���ا ل��م��ا ي�ستند 

وقناعات دائمة الت�سكل.
في  يم�سي  �سينمائي  ك�سريط  يعمل  الوقت  اأن  وبما 
اتجاه وحيد، فيتحول المرء بهذا اإلى مجرد مقاطع 
اأخرى في  اأمام النظر، وبعد حين تنغم�ض مرة  مرت 
منحازة  م�ساعر  من  الم�سار  هذا  �سمن  اآخ��ر..  ت��راب 
ل��ل��ق��دي��م والأ����س���ي���ل، والرت����ب����اط ب����الأر�����ض وال��خ��ي��ر 
الكعبي  ع��ب��داهلل  ال�ساعر  ي��ق��دم  ال��ج��ذري،  والإن�����س��ان 
للن�سر،  روا�سن  )دار  اأَُخ��ر«  ونجوم  »النيرا  مجموعته 

(.2021
ي��ه��دف ال��ك��ع��ب��ي ف���ي ق�����س��ائ��ده اإل����ى ا���س��ت��ع��ادة رائ��ح��ة 
الج�سد،  في  الناب�ض  ال�سوت  عبر  الممجد،  التاريخ 
اإلى التفكر في كيفية تراكب الجزئيات، كي  والدافع 

تبدو الروؤية اأكثر �سمولية وقابلة للتاأويل.
الكعبي في ق�سائده، تدور مع  يرتبها  م�ساهد كثيرة 
باأك�سجين  م��اًء  لالإن�سان  لتعيد  الإن�سانية  العاطفة 
غير ملوث، كاأن يبداأ المرء عمره مثلما اأراد اأن تكون 

البداية.
�ِسْعر الكعبي ي�سارك العديَد من الأحا�سي�ض الإن�سانية 
وا�سترجاع  قديمة،  عتبات  اإلى  الحنين  مثل  الرطبة، 
ال�ساعر  ويبدي  اللقاء.  اأم��ل  على  الآخ��ر  مع  اللحظة 
للعودة  وال�سغف  الحبيب،  م��ع  ال���دفء  ق�سائده  ف��ي 

مرة اأخرى لالأماكن نف�سها:
مرة«. تحبيني  كي  مرة،  األف  "اأحبِك 

وما  والحياة،  الموت  ال��وج��ود؛  قطبي  على  يمر  كما 
يجري بينهما من مقاطع متقاطعة مع ال�سعر:

الخم�ض حوا�سي  اأعّد  واأنا  "اأعلم 
اأن الموت والحب �سريكان في بناء الحّظ«.

ذك��ري��ات  اإل��ى  الن��ت��م��اء  الكعبي  ن�سو�ض  ف��ي  وي��ت��اأج��ج 

ال��ط��ف��ول��ة وم��ا���س��ي ال��ل��ع��ب وال���ك���رز، وك��ذل��ك تمجيد 
الوطن والعتزاز بالأجداد والأر�ض.

���س��اك��الت متنوعة  ال�����س��اع��ر ق�����س��ائ��ده ع��ل��ى  وي�����س��وغ 
م��ا ب��ي��ن ال��ق�����س��ي��دة ال��ع��م��ودي��ة ال��م��وزون��ة وال��م��ق��ف��اة، 
تحمله  بما  الحداثية  والق�سيدة  التفعيلة،  وق�سيدة 
محملة  لغة  مقدماً  المفتوح،  الن�ض  اج��ت��ه��ادات  م��ن 
كقاعدة  فيها  الباطني  المعنى  ياأتي  عميقة،  باأركان 
ب��ن��اي��ة ���س��اه��ق��ة. وي���م���رر ال�����س��اع��ر ت��ج��رب��ت��ه ف���ي ه��ذه 

ا بعناوين متعددة الت�سكيل. المجموعة عبر 39 ن�سّ
المعمل  وال��ب��ن��اء،  الت�سكيل  ُط���وب  الكلمات  اأن  وب��م��ا 
ي�ستعين  اأخ���ي���راً،  المعاني  خ��الل��ه  م��ن  تنب�ض  ال���ذي 
ال�����س��اع��ر ب��اح��ت��ف��ائ��ه ب��ال��ل��غ��ة ل��ُي��دخ��ل��ه��ا ���س��م��ن الحيز 
الإب����داع����ي، ي��خ��اط��ب��ه��ا ك���ام���راأة ح��ب��ي��ب��ة ت�����س��ت��رك مع 
الخاليا المل�سوعة بالنار جراء الم�ساعر والخيالت، 

ما  ل��ي��رى  ال��ت��راب  عمق  م��ن  ال��ت��اري��خ  خيط  وي�سحب 
ن�ض  في  نقراأ  حا�سرا.  ليراه  الما�سي،  يعر�سه  كان 

»ا�ستهاءات«:
»اأنِت اأيا لغًة حيرى توؤرقني

نامت ظنوني وغطى الليل اآخر اأ�سدادي
اأخا�سم نف�سي لحظًة

ربما تاأتين عاجلة،
اأنِت البعيد معي،

اأنِت ا�ستهاءات روح،
اأُر�ِسلَت من تجاعيدي،

توؤّلبني الأيام جاعلًة
نف�سي على قلق،

اء اأ�سئلتي، اأخيط من خيطِك الو�سّ
َعّلي اأرى بابل..

...
اأ�ستّل من عبق التاريخ اأ�سئلتي،

اأغادَر الحرُف اأم ذاب مع المقل؟«.
وتماهي  ال�سانع  ح��رك��ات  �سعره  ف��ي  الكعبي  ي��راق��ب 
بالفقاعات،  ال�سبيهة  الهوام�ض  تلك  حتى  الم�سنوع، 
عبر  وتركيبها  ال��م��ادة  تغيرات  على  ���س��اه��داً  ي��اأخ��ذه��ا 
اأن  عر  لل�سِّ ينبغي  كما  المعنى،  لذة  ويعطيها  الزمن، 

يكون.
ال�سعور  بين  الحية  ال�سور  بوا�سطة  ال�ساعر  ويمزج 
ول  جمود  ف��ال  ك��اف��ة،  بالمتغيرات  المتاأثر  الب�سري 
اأن ت��زه��ر الأ���س��ي��اء في  �سكون ف��ي ه��ذا ال��وق��ت، وق��ت 

طورها الجديد. نقراأ في ن�ض »بالون":
اللون  الطين،  ما خّل�ض جيَبه من  وهذا  »هذا طين، 

مثاٌر كالناقعات في ال�سماء،
واأينما نذهب كان اللون..
حتى الال�سيء هناك لون

ربما الآن امتزجنا، نحن منذ البعيد كنا �سوداً.
وفي النهاية �سن�سبح اإما رماًل، اأو نمتزج بال�سواد..

ول��ك��ن��ه��ا في  ���س��غ��اراً،  ك��م نفخناها  ال�����س��اب��ون  ف��ق��اع��ة 
النهاية ل تطير.

الفقاعات اأعمق في التعبير عن الو�سع والجوع.
هنالك عدة فقاعات، اإما من غلي واإما من نفخ..

...
يعبئنا الحزن وينفخنا، يربطنا الفقر وينثرنا«.

القطع  ال�ساعر  ي�سع  الفني،  الم�سغل  طريقة  وعلى 
وال��ف��رز،  والتجميع  وال��ق�����ض  للتركيب  ج��اه��زة  كلها 
الم�سمون  ه��ذا  ن�سه.  في  الجمالي  المراد  ليتحقق 
مبرزاً  اآن،  في  والفن  ال�سعر  لأدوات  الكعبي  ُيخ�سعه 
بعيداً  الطريقة  ه��ذه  فتفتح  كلماته،  بين  الفنان  يد 

في الذهن، وتزيد عدد النوافذ فيه.
الكعبي من خالل  الفني في ق�سائد  ال�سوت  ويتكلل 
لما  بالمق�ض،  المتمثلة  الم�ستخدمة،  اليدوية  الآلة 
بالهدم ل�سكل  الأداة من �سورة ذهنية مرتبطة  لهذه 
ق��دي��م م��ن ال���م���ادة، وم���ا ي��ق��وم ب��ه ال�����س��م��غ ب��ع��د ذل��ك 
في  الم�ستمر  الو�سف  ه��ذا  وتجميع.  تركيب  ك���اأداة 
الحركة، يربطه ال�ساعر باأحا�سي�ض الإن�سان، بطريقة 

مده�سة. نقراأ في ن�ض»كولج«:
الأ�سدقاء  حلق  ف��ي  واجعلني  ا�ستطعَت  اإن  ني  »ُق�سَّ

اأغنية،
�ْض ا�سمي حيث ت�ساء.. واق�سُ

ربما اأكون وحدي دواء
هل يعحبك انك�ساري؟

فكيف تطيق وداعي في الق�سيدة اأيها الرجل..
كيف تجعلني جناحاً للحروف؟

كيف اأنت والمازحون عن وردة تنمو في ال�سباب؟
حّطمني �سظايا وجّريني )كولجاً(،

عين  ف��ي  م��الك��اً  مثلَك  اأ���س��ب��ح  اأو  تحفًة  اأ���س��ب��ُح  فقد 
ذئب..

...
عد بي لالأ�سدقاء، كلِّمهم بمرح

واْبِن معهم ولو مرًة فكاهة
اأ بالحقد، هاِت ال�سمَغ المعبَّ

واجمع بين جناح الفرا�سة وجذعها،
لن يُل�سِقَ اللعابُ متفرقين«.

ديمة محمود
م�سرية( )�ساعرة 

لم  الح�ساد  مو�سم  في  تطير  التي  تترى  ال���  الّنهايات 
ال�ّسعانين تنتظر 

ول����م ت��ت��رّي��ث ح��ت��ى ي���ل���َد ال��ّن��خ��ي��ُل ال���ب���ّب���غ���اَء وي�����س��ت��ظ��ّل 
المتعبون بفيء ما تطايَر من طْلع

هنا خطُوه، هم�ُسه، �سكواه
قلُمه.. وعنوانها هنا

هنا جيوب الذنوب والرزايا والخوذات
هنا َحَفَر الخنادق ليخّبئ الأحرا�ض من الّتّنين

والغزلَن من قيظ الوح�سة وال�ّسفاَه من وتيرة الّذهول
المدحورة  اأع�ساوؤنا  الأ�سالء  وه��ذه  اأب��ي  يا  ُخطاٌة  كّلنا 

في رحم الحياة الّرّث.

يقول المارد للّريح: فْلنتّوْج خ�ساراتنا في ال�ّسّر
وعّمد  الّراحلين  ف��راق  احتمل  ال��ذي  ال���ّرذاذ  نخب  لنا 

باأ�سفار الع�سامّيين والكادحين المائدة 
ل ت�سّدي وثاق انت�ساراتنا كثيراً

دع�����ي ف�������س���ح���ًة ن���ت���ح���ّل���ل ف���ي���ه���ا م����ن ك�����وؤو������ض ال��ع��ظ��م��ة 
النت�سار ومهرجانات 

نماِحُك  وت��ع��ال��ي..  ��ٍب  ون�����سَ ع��ي��داَن  م��ن  ُم���ّدي ح�سيرًة 
الّتراَب والفاّلحين

حتى  ال��ك��ول��ون��ي��ال��ّي��ون،  ي�سابقنا  اأن  ق��ب��ل  قيَحنا  ن��ل��ع��ُق 
اإليه..

ُمَقّطراً  يكون  طالَعنا  عّل  الفناجين  في  عَرَقنا  ن�سبُّ 
من الوهم والبرجوازّية

نادي �سغارنا الذين لن ننجَبهم
قبل  ليلٍة  كّل  مراٍت  ذيلَك ثالَث  )اجدْع  لمائي  �ساأقول 

اأن تدخلها(
لي�ض العالُم بحاجٍة اإلى مخلوقاٍت جديدة

مخالبي وظهُرِك يكفيان
وهذا العالم به مّت�سٌع ل�سبهاتنا

فلتتناثْر قبل ال�ّسكران وبعد الخروج والّن�سيان
بال قوى ناعمة اأو األواح

وبن�سف �سليب.

ه�سي�س مارد

لمياء القف�سي
)�ساعرة وكاتبة من تون�ض(

وا�ستعاراته  ب�سيوله  جارفا  نهرا  الطيب  عامر  ق�سائد  تنا�سب 
التعبير  له حياة و�سوت، يروي عط�ض  �سيال مائيا  ورمزيته.. 
والحزن  وال��م��وت  الحب  ال��ب��وح:  ع��ن  الع�سّية  الأحا�سي�ض  ع��ن 
جمالية  فل�سفة  مائه  مرايا  في  ويعك�ض  وال��خ��وف..  والهزيمة 

عميقة لالأ�سياء في عالم الال�سيء.
من رحم الح�سارة البابلية، من �سراج ال�سعور، من �سريان دجلة 
والفرات، جرت ن�سو�ض عامر الطيب مجرى جدول �سفاف في 
ي�سّج  عنوان  اآخ���ر«.  �سخ�ض  حياة  في  »البقية  المعنون  كتابه 
القارئ  ويوقع  الكت�ساف،  بلهفة  ي�سيب  وال�����س��راخ،  بالأ�سئلة 
في فّخ التفكير في ماهية البحث عن هذا »الآخر«؛ من يكون؟ 

الأنا، اأم اأنت، اأم ذاك ال�سمير الم�ستتر »هو«؟
عنوان يقدم عزاء للذات الب�سرية الم�سكونة في كهوف دواخلنا 
عن  بعيدا  الحياة  �سدى  وي��ت��ردد  التاأبين  مرا�سم  تقام  حيث 
ال��ذات الداخلي على  �سجيج الآخرين الذي قد يحجب �سوت 
حد تعبير »�ستيف جوبز«: »وقتك محدود، فال ت�سيعه لتعي�ض 
اإن��ه ن��داء الأع��م��اق، ونحن نمّر �سريعا في  اآخ��ر«.  حياة �سخ�ض 

عجلة الحياة.. تلك القطة الأليفة في بيت عامر الطيب:
»اإْن وجدَت حياًة في طريق ملتٍو

اعتبرها قّطًة وخذها معك للبيت
اأطعمها وا�سِقها اأوًل

ثم دعها تت�سرف كما تحب
اإن كانت تخرب�ض فهي حياُة اأحٍد ما

واإن كانت تموء فقط
فهي حياتي«.

وم�ستقبل  م��خ��ي��ف  ح��ا���س��ر  ال���ح���ي���اة..  لفل�سفة  اآ����س���ر  ح�����س��ور 
مجهول:

»اأخاف على يومي هذا فقط
لن تهّمني الكارثة التي تحدث غداً اأو بعد خم�سين �سنة

يا �ساعاتي القليلة
بال �سجع ول اطمئنان

اإذا تلوثت الآن، فما الذي �ستعنيه حياتي الكاملة اإذن؟«.
حقيقة كونية يطرحها و�سوؤال وجودي فل�سفي.. �سوؤال مطعون 

بنداء اإلى اأعماق كينونة الكون، و�سيرورة الحياة وديمومتها:
»كاأنني كلما قراأُت حياة اأحد الأنهار

با ل ين�سى«. وجدُته �سخ�ساً معذَّ
هو �ساعر يكتب روؤياه بروؤيته الب�سرية لما يدور حوله، لت�سبح 
القحط  »زم��ن  في  ال��واق��ع  وده�سة  التجربة  ع�سارة  الب�سيرة 
وانهيار القطط من الجوع« وما يعتري الن�سان من األم وحزن 

و�سهوة وياأ�ض واأمل:
اأهزمها اأن  علّي  "يتوجب 

لأح�سل على القليل من النار
اأما في زمن الدعة ف�ساأ�ستبدل بها حياة �سخ�ض اآخر«.

اأَول��م يقل  ال��ذات..  روؤية فل�سفية ل�سترداد الحياة خارج حدود 
ي�ستطيع  عندما  الحياة  في  الإن�سان  »يبداأ  اأين�ستاين:  األبرت 

الحياة خارج نف�سه«.
�سحر  فيها  نرت�سف  بالخيال  مغ�سولة  مائية  �سعرية  ن�سو�ض 
المعنى ونالم�ض وجودنا على نحٍو مفارق لما اعتدنا الوجود 
ف��ي��ه وب���ه. اإل���ى ع��وال��م ال��ده�����س��ة ي��اأخ��ذن��ا ع��ام��ر ال��ط��ي��ب، حيث 
تموج  ناطقة  لوحة  والأ���س��ج��ار  وال��ج��دران  والأن��ه��ار  البحريات 
وا���س��ع،  م��ف��ردات  يت�سع لحقل  ���س��ع��ري  ن�����ض  بنية  ف��ي  ب��ال��ح��ي��اة 
ينا�سب في تاآلف مو�سيقي رهيب بين الطبيعة والإن�سان واللغة 
التي ي�سّمخها بمو�سيقاه الخا�سة بمناأى عن المبنى الغنائي 
والإدراك  ال��وع��ي  م��ن  ع��دي��دة  »م�ستويات  مخاطبا  العرو�سي 
للو�سول اإلى التعبير الماأمول عن المعنى الوجودي لالإن�سان«:

»يجب اأن اأقراأ كتباً كثيرة عن الهواء
لأوازن طريقتي في الم�سي

اأو ُكتباً عن الحزن
لأنام هادئاً على ذراعيك مثل الع�سب

اأو ُكتباً عن البحر
لتفادي اأن اأموت وحيداً على الرمل«.

�سمفونية  لخلق  الن��زي��اح،  اأوت���ار  على  العزف  يجيد  �ساعر  اإن��ه 
جمالية اأدبية تغاير الماألوف، وتخالف المعروف.

م��ن الأب��ج��دي��ة ال��ب��ك��ر، ره��اف��ة ال��ح�����ض، والأل����م ي��غ��زل �سمو�ض 
في  ال���ورد،  و�سحكات  الغيم  دم��ع��ات  ف��ي  قلبه  ليخبئ  ح��روف��ه 
الريحان  ُخلقت من طينة  الطيب  اأنثى عامر  اأنثى من عبير. 
واليا�سمين. وردة تذبل في مزهرية الرجل في مجتمع ذكوري 

يقطف بهجة عبيرها: »كل وردة تبداأ وردة وتنتهي امراأة«.
وبها  ليحيا معها  اأنثاه  وزن جمر  على  ال�سعر  ينظم  �ساعر  هو 

بفل�سفة مختلفة عن ال�سائد:
»ل�سُت �سنَد المراأة
اأنا خائف مثلها«.

فالمراأة -كما يرى- كائن اإن�ساني م�سكون بفو�سى الحوا�ض من 
بالقلب وبالم�ساواة بين  الموؤمن  �ساأنه. هو  �ساأنها  حب وخوف 

الجن�سين.
ومواويل  األحانا  تتجلى  خاّلقة  اإبداعية  طاقة  الطيب  عامر 

واآلما، وعمقا في الفكر. هو �ساعر م�سكون بروؤى وطموحات:
»طموحي اأن اأتخل�ض من ال�سر

واأفتح ا�ستعادة الزمن المفقود على يدي«
اإّن ق�سائد الطيب تمثل رحلة بحث روحي في الزمن الب�سري 
ال���وج���ود لل�ساعر وم���ا ح���ول���ه.. رحلة  ك��ي��ن��ون��ة  ال��م��ت��وا���س��ج م��ع 
لنبحث  مفقود  اأو  لنعي�سه  موجود  هو  هل  الزمن..  في  �سائلة 
عنه ون�ستعيده؟ رحلة ذائبة في زمن حالم يظهر فيه ال�ساعر 

مب�ّسرا بال�سالم والجمال:
»الجمال يا هبة الإن�سان لنف�سه

�سنحّبك بقدر مبهج
كاأنك هبة الإن�سان لالإن�سان الآخر«.

في  الحياة  ليعتنق  للقارئ  الجمال  يهب  �ساعٌر  الطيب  عامر 
محراب �سعره.

ن�سو�س مائية مغ�سولة 
باخليال

للفنان هاني حوراني
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العربي والحسين في «يد األولى» اليوم

«وادي األردن» ُيشارك في حملة مكافحة 
كورونا

عمان - عودة الدولة

يقام اليوم الأ�سبوع الثاني ع�سر لدوري الدرجة 
اق��ت��راب  م��ع  الح�سن  ال��ي��د بقاعة  ل��ك��رة  الأول����ى 

الم�سابقة من الختام ال�سبت المقبل.
ال�ساد�سة  عند  الأ���س��ب��وع  لقمة  الأن��ظ��ار  وتتجه 
م�������س���اًء ب��ي��ن ال���ع���رب���ي ب��ر���س��ي��ده ال��ن��ق��ط��ي 18 
حوار  الثالثة  عند  ذل��ك  وي�سبق   ،12 والح�سين 
كفر�سوم 9 وكفرنجة 4، وعند الرابعة والن�سف 
يرموك ال�سونة 2 والقوقازي 3، فيما لن يظهر 

الأهلي 18 الم�سارك للعربي القمة.
واأ�سفرت نتائج الجولة الما�سية عن فوز العربي 
يرموك  على  كفر�سوم   ،32-38 القوقازي  على 

ال�سونة 26-23، الأهلي على كفرنجة 19-26.
يزن فتح اهلل ومحمد  العربي بح�سور  ويطمح 
ع��ل��ي وم��ح��م��ود ال���ه���ن���داوي ت��ك��ث��ي��ف ال��ت��ح��رك��ات 
التامة  وال��م��زاح��م��ة  القمة  ج���دار  على  وال��ب��ق��اء 
يريد  اأن��ه  الح�سين  ويعي  التتويج،  من�سة  على 
ت���رك ب�����س��م��ة وال���م���ط���اردة ب��ق��وة م��ع��ت��م��داً على 
ب�سار فتح اهلل ومعاذ عبيدات، و�سهدت مواجهة 
اإث��ارة  الما�سي  ال�سهر  بينهما  ال��ذه��اب  مرحلة 
الرقمية  النتيجة  وحملت  النهاية  حتى  كبيرة 

التعادل 30-30.
بتواجد  الن�سطة  ال��ف��رق  م��ن  كفر�سوم  ويعتبر 
ع��ام��ر ال�����س��ي��اح��ي��ن وم��ج��د ب��ن��ي ه��ان��ي واده����م 
عبيدات، واإن كان كفرنجة بو�سعية اأف�سل قبل 

ت��راج��ع��ه وي��ب��رز م��ن��ه ���س��دام ف��ري��ح��ات ومحمد 
وهدان، ولدى يرموك ال�سونة عي�سى قطي�سات 
وم���ه���ن���د ال�������س���ي���اوي وف�����ي ال����ق����وق����ازي ح�����س��ن 

ال�سفوري ومحمود خليف.
نجم  و�سع  المرمى،  زي���ارات  ا�ستعرا�ض  ول��دى 
الهدافين  ���س��دارة  ف���ارق  اهلل  فتح  ي��زن  العربي 
اأه��داف   103 بت�سجيله  ال�سباك  زي��ارت��ه  ليوؤكد 
تاه لعب الح�سين ب�سار فتح اهلل 94 ثم معاذ 
طه من الأهلي 79 و�سدام فريحات )كفرنجة( 

.78
اللعبة جدول  اتحاد  اأ�سدر  على �سعيد مت�سل، 
ال��ف��رق  ت��ق�����س��ي��م  ت���م  ال���ن���ا����س���ئ���ات، ح��ي��ث  دوري 
ال��و���س��ط:  �سمت  مجموعتين  اإل���ى  ال��م�����س��ارك��ة 
و�ستلعب  البتراء  الفجر،  ال�سير،  وادي  ع��م��ان، 
ال�سمال  وف��ي  �سمية،  الأم��ي��رة  بقاعة  مبارياتها 
ك��ف��ر���س��وم وال����راي����ة وح���رث���ا وال���ع���رب���ي ب��ق��اع��ة 
عند  الجاري   26 الم�سابقة  و�ستنطلق  الح�سن، 
ثم  والبتراء  ال�سير  وادي  بحوار  م�ساًء  الرابعة 

عمان والفجر عند الخام�سة والن�سف.
وب��ح�����س��ب رئ��ي�����ض ل��ج��ن��ة ال��م�����س��اب��ق��ات د. زي��ن 
قبل  ال��دور  في  �سيتواجه  هاني،  بني  العابدين 
الثانية  وثاني  الأولى  المجموعة  النهائي بطل 
�سمية  الأم��ي��رة  ق��اع��ة  وت�سهد  الح�سن،  بقاعة 
لتحديد  الأول����ى  وث��ان��ي  ال��ث��ان��ي��ة  ب��ط��ل  مقابلة 
ال��م��ب��اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى ك��اأ���ض ال��ب��ط��ول��ة التي 

تختتم 24 �سباط المقبل.

عمان - الراأي

�سارك نادي وادي الردن اأم�ض الأول في الحملة 
الجارية لمكافحة انت�سار فيرو�ض كورونا، عبر 
م��دي��ري��ة  م��ع  بالتن�سيق  ت��م��ت  ال��ت��ي  م��ب��ادرت��ه 

التربية والتعليم للواء ال�سونة الجنوبية.
وب��ح�����س��ب رئ��ي�����ض ال���ن���ادي خ��ل��ي��ل ال���ع���دوان ق��ام 
على  منها  ك��ًا  تحتوي  اأكيا�ض  بتوزيع  النادي 

الثانوية  دورة  طاب  على  وقائية،  م�ستلزمات 
العامة، وعدداً من فعاليات المجتمع المحلي.

لمبادرته،  ال��ن��ادي  اإط��اق  اأن  ال��ع��دوان  واعتبر 
ياأتي اإيماناً منه بالدور الذي تقوم به الأندية 
المحلية،  لمجتمعاتها  ال��خ��دم��ات  تقديم  ف��ي 
الظرف  تجاوز  في  اإمكاناتها  بقدر  للم�ساهمة 
ب�سبب  ح��ال��ي��اً  الأردن  ب��ه  ي��م��ر  ال���ذي  ال�����س��ع��ب 

جائحة كورونا.

العربي والح�ضين.. حوار ثابت الأهمية

من مبادرة نادي وادي الأردن في مكافحة كورونا

الوحدات يالقي الفي�ضلي في احتفالية تتويجه اليوم

سحاب يبقى في «المحترفين».. والرمثا يدفع 
الصريح إلى «األولى»

اإربد - الراأي

المناف�سة  ���س��راع  ���س��ح��اب  ال��ي��وم  ح�سم 
ال��م��ح��ت��رف��ي��ن  دوري  ف���ي  ال���ث���ب���ات  ع��ل��ى 
على  ف���وزه  ب��ع��د  ل�سالحه  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
وخ�����س��ارة   0/2 ال��ح�����س��ي��ن  م�����س��ت�����س��ي��ف��ه 
الرمثا  اأمام  ال�سريح  المبا�سر  مناف�سه 
�سهد  الذي  الأخير  ال�سبوع  �سمن   2/1

اأي�ساً تعادل ال�سلط والعقبة 1/1.
����س���ح���اب ����س���م���ن ال����ب����ق����اء ف�����ي ك���وك���ب���ة 
اإل��ى  ر���س��ي��ده  رف��ع  اأن  بعد  المحترفين 
حين  في  العا�سر  المركز  في  نقطة   21
الأخ��ي��ر  ق��ب��ل  للمركز  ال�����س��ري��ح  ت��راج��ع 
الذي  الأهلي  ليرافق  20 نقطة  بر�سيد 
الدرجة  اإل��ى  �سابق  بوقت  هبوطه  تاأكد 

الأولى.
�سحاب نجح في الفوز على الح�سين في 
اللقاء الذي جمعهما على �ستاد الح�سن 
باإربد بهدفي يزن نعيمات واأحمد جادو 
ف��ي ح��ي��ن ع��ج��ز ال��ح�����س��ي��ن ع��ن ال����رد اأو 
عند  ر�سيده  ليتجمد  ال��ف��ارق  تقلي�ض 

27 نقطة في المركز ال�ساد�ض.
وع���ل���ى ���س��ت��اد ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��ان��ي 
ال�سريح  جاره  الرمثا  دفع  بالقوي�سمة 
ن��ح��و ال���ه���ب���وط ب��ع��دم��ا اأن���ه���ى ال�����س��وط 
الأول متقدماً بهدفي يو�سف اأبو الجزر 
ال�سريح  عجز  حين  ف��ي  وائ��ل  ومحمد 
بالمثل واكتفى بهدف مجدي  الرد  عن 
ال��ع��ط��ار ال���ذي ل��م ي��ك��ن ك��اف��ي��اً لتحقيق 
ال��م��ط��ل��وب ل��ي��خ��رج ال���رم���ث���ا ب��ال��ن��ق��اط 
نقطة   41 اإلى  غلته  رفعت  التي  الثاث 

في المركز الثالث.
كل  اكتفى  الح�سابات  خ���ارج  ل��ق��اء  وف��ي 
م���ن ال�����س��ل��ط وال��ع��ق��ب��ة ب��ن��ق��ط��ة واح����دة 
في  نقطة   34 اإل��ى  الأول  ر�سيد  رف��ع��ت 
ال��م��رك��ز ال��راب��ع وال��ث��ان��ي اإل���ى )24( في 

ال�سابع. المركز 
وت���خ���ت���ت���م م����ب����اري����ات ال����������دوري ال���ي���وم 
 )53( ال�����وح�����دات  ي���ج���م���ع���ان  ب��ل��ق��ائ��ي��ن 
ال���ذي ���س��م��ن اإح����راز ال��ل��ق��ب م��ع حامل 
الفي�سلي  الما�سي  المو�سم  في  اللقب 
عمان  �ستاد  على  الخام�سة  عند   )27(
على  الثالثة  عند  يلتقي  فيما  ال��دول��ي، 
الترتيب  متذيل  ع��ب��داهلل  الملك  �ستاد 
�سابقاً  هبوطه  تاأكد  الذي   )13( الأهلي 
مع ثامن الترتيب معان )28( في لقاء 

الح�سابات. خارج 
الأول  اأم���������ض  اف���ت���ت���ح  ال���ج���زي���رة  وك�����ان 
ال��خ��م��ي�����ض م���ب���اري���ات الأ����س���ب���وع ب��ال��ف��وز 
ر�سيده  ليرفع   0/1 الأردن  �سباب  على 
فيما  الثاني  المركز  في  نقطة   44 اإل��ى 
22 في  الأردن عند  �سباب  تجمد ر�سيد 

التا�سع. المركز 

فرحة لعبي �ضحاب بالفوز والثبات بين المحترفين )اأن�س جويعد(

ال�ضريح خ�ضر اأمام الرمثا وهبط برفقة الأهلي اإلى الدرجة الأولى )اأحمد الع�ضاف(

القطب يختتم م�ضاركاته في بطولت تون�س الدولية

اتحاد التنس ُيقدم طلب استضافته لتصفيات
كأس ديفيز

عمان - غازي الق�ضا�س

طلباً  الأول  اأم�������ض  ال��ت��ن�����ض  ات���ح���اد  ق���دم 
ل��ات��ح��اد ال���دول���ي ب��ال��م��واف��ق��ة ل���ه على 
ا����س���ت�������س���اف���ة ت�������س���ف���ي���ات ك�����اأ������ض دي��ف��ي��ز 
الثالث  الآ���س��ي��وي  الم�ستوى  لمجموعة 
خ���ال ال��ع��ام ال��ج��اري بح�سب م��ا ذك��ره 
امين �سر التحاد والناطق العامي د. 

مو�سى العوادات.
الت��ح��اد  ق���رار  التن�ض  ات��ح��اد  و�سينتظر 
ال���ج���اري   )23( ح�����دد  ال������ذي  ال�����دول�����ي 
اآخ���ر م��وع��د لتلقي ط��ل��ب��ات ال��رغ��ب��ة في 
المبا�سرة–في  اأج���ل  م��ن  ال�ست�سافة، 
بالتح�سير  ل���ه-  ال��م��واف��ق��ة  ت��م��ت  ح���ال 
ل�ست�سافة الت�سفيات، كون ذلك يتطلب 
م��ن��ه ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ال��ل��ج��ن��ة الأول��م��ب��ي��ة 

ولجنة الأوبئة.
ت��ت��م  اأن  الت�����ح�����اد  م���������س����ادر  ورج�����ح�����ت 
ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى ط��ل��ب��ه، ك��ون��ه ن��ج��ح في 
الم�ستوى  مجموعة  ت�سفيات  ا�ست�سافة 
يكون  واأن  ع��دة،  م��رات  ال��راب��ع  الآ�سيوي 
ال��ق��ادم،  اإق��ام��ت��ه��ا خ��ال ال�سيف  م��وع��د 
وع���ل���ى ال��م��اع��ب ال�����س��ت��ة ل��ات��ح��اد في 

مدينة الح�سين لل�سباب.
الآ���س��ي��وي  الت�سنيف  مجموعة  وت�����س��م 
ال��ث��ال��ث م��ن��ت��خ��ب��ات ع�����س��ر دول ه���ي اإل���ى 
و�سورية  وقطر  الكويت  الأردن:  جانب 
و���س��ري��ان��ك��ا وم���ال���ي���زي���ا وه���ون���ج ك��ون��ج 

وفيتنام وجزر البا�سفيك والفلبين.
ووفق نظام الت�سفيات تتوزع المنتخبات 
ال��ع�����س��رة م��ن��ا���س��ف��ة ع��ل��ى م��ج��م��وع��ت��ي��ن، 
ل���ت���ج���ري ال���م���ب���اري���ات ب��ي��ن��ه��ا ب��ط��ري��ق��ة 
الدوري من مرحلة واحدة، وي�سعد اأول 
كل مجموعة في الت�سنيف الى مجموعة 

الم�ستوى الآ�سيوي الثاني.
البا�سفيك  وج��زر  الأردن  منتخبا  وك��ان 
اإلى مجموعة  �سعدا العام قبل الما�سي 
ال��م�����س��ت��وى الآ�����س����ي����وي ال���ث���ال���ث، ع��ق��ب 
ت�سفيات  ف��ي  مجموعتيهما  ت�سدرهما 
الم�ستوى الرابع التي ا�ست�سافها الأردن.
وي�����س��ت��ع��د ال��م��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ح��ال��ي��اً 
المقبلة لكاأ�ض  الت�سفيات  للم�ساركة في 
وي�سم  اإق��ام��ت��ه��ا،  م��ك��ان  ك���ان  اأًي  دي��ف��ز 
الفني  الإ���س��راف  يتولى  ال��ذي  المنتخب 
ع��ل��ي��ه ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي رف��ي��ق ب��و���س��اك��ه 
الم�سنف  ال��ق��ط��ب  م��و���س��ى  ال��اع��ب��ي��ن: 
الأول محلياً، و�سيف عد�ض وكرم حتاملة 

ومحمد القطب وحمزة الأ�سود.
اأم�ض  في ال�سياق، اختتم مو�سى القطب 
الن�سخ  مناف�سات  ف��ي  ُم�����س��ارك��ات��ه  الول 
ال�ست من بطولة تون�ض الدولية، والتي 
اأقيمت في مدينة المون�ستير، بخ�سارته 
ف����ي ال�������دور ال��ت��م��ه��ي��دي م����ن م�����س��اب��ق��ة 
كامبو  انطونيو  اليطالي  ام��ام  الفردي 

بنتيجة 4-6 و6-4.
و�سيعود اإلى عمان بعد غٍد الثنين، جراء 
الأن�سطة  باإيقاف  تون�سي  حكومي  ق��رار 
الريا�سية فيها حتى �سباط القادم، جراء 

عودة تف�سي فيرو�ض كورونا.
ال��راأي ان ُم�ساركاته في  ل�  وقال القطب 

مناف�سات الن�سخ ال�ست من بطولة تون�ض 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ي دام����ت ع��ل��ى م����دار �سهر 
ون�����س��ف، ك��ان��ت ف��ي اط���ار رف��ع جهوزيته 
في  ال��وط��ن��ي  المنتخب  لتمثيل  الفنية 

ت�سفيات كاأ�ض ديفز القادمة.
ووا������س�����ل: م�������س���ت���واي ال���ف���ن���ي اآخ������ذ ف��ي 
في  ق��وي��ة  مناف�سات  لخو�سي  ال��ت��ط��ور، 
الفردي والزوجي مع لعبين  م�سابقتي 
م�ستواهم الفني عاٍل، واآمل مع زمائي 
ننجح  اأن  ف���ي  ال��وط��ن��ي  ال��م��ن��ت��خ��ب  ف���ي 
ب��ال�����س��ع��ود اإل�����ى م��ج��م��وع��ة ال��م�����س��ت��وى 
المهمة لي�ست  اأن  الثاني، رغم  الآ�سيوي 

�سهلة.

المنتخب الوطني المتاأهل لت�ضفيات المجموعة الم�ضتوى الآ�ضيوي الثالث

مفكرة املباريات
الدوري الإنجليزي

 2:30 ع�سرا beIN1 و�ست بروميت�ض األبيونوولفرهامبتون 
5م�ساء beIN1برايتون ليدز يونايتد  

 5م�ساء beIN5بيرنلي و�ستهام   
 7:30 م�ساء beIN2 ت�سيل�سيفولهام 
 10 م�ساء beIN2  �ساوثهامتونلي�ستر  

الدوري الإيطالي
 4 م�ساء beIN4هيا�ض فيرونابولونيا   

 7 م�ساء beIN4  �سبيزياتورينو
 9:45 م�ساء beIN4  اأودينيزي�سامبدوريا

الدوري الألماني
 4:30 م�ساء اأوج�سبورجفيردر بريمن  
 4:30 م�ساءماينزدورتموند   

 4:30 م�ساءهيرتا برلينكولن  
 4:30 م�ساءليبزيجفولف�سبورج   

 4:30 م�ساءاأرمينيا بيليفيلدهوفنهايم  
 7:30 م�ساءمون�سنجادباخ�ستوتجارت  
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بيلباو يضرب موعدًا مع برشلونة في نهائي «السوبر»

ريال مدريد يودع ال�ضوبر الإ�ضباني

الراأي - وكالت

اأع��ل��ن الت���ح���اد ال���دول���ي ل��ك��رة ال��ق��دم )ف��ي��ف��ا(، اأم�����س، 
ان�����س��ح��اب ف��ري��ق اأوك���ان���د ���س��ي��ت��ي ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي من 
الم�ساركة في بطولة كاأ�س العالم لكرة القدم لاأندية 
القيود  ب�سبب  المقبل،  �سباط  ف��ي  قطر  ف��ي  المقررة 
ال�سارمة المتعلقة بجائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد 

في نيوزيلندا.
الم�ساركة  اإمكانية  بعدم  اأبلغه  النادي  اأن  الفيفا  وذكر 
ال�سحي  واإج���رءات الحجر  وب��اء كوفيد-19  :»ف��ي ظل 
نيوزيلندا،  في  ال�سلطات  تطبقها  والتي  به،  المتعلقة 
رغم التوا�سل المنتظم للفيفا مع النادي واتحاد الكرة 
الما�سية،  الأي��ام  في  اأوقيانو�سيا  واتحاد  النيوزيلندي 
تجاوزت متطلبات ال�سلطات النيوزيلندية فيما يتعلق 
باإجراءات العزل والحجر ال�سحي، اخت�سا�سات الفيفا، 

وبالتالي لم يكن من الممكن التو�سل اإلى حل«.
ق��ارة  �سيتي  اأوك���ان���د  يمثل  اأن  المفتر�س  م��ن  وك���ان 
اأوق��ي��ان��و���س��ي��ا ف���ي م���ون���دي���ال الأن����دي����ة ال����ذي ي�����س��ارك 
اإل���ى ج��ان��ب ممثل ال��ب��ل��د �ساحبة  اأب��ط��ال ال���ق���ارات  ب��ه 
قطر،  بطل  الدحيل  فريق  م��ع  يلتقي  واأن  ال�سيافة، 
في افتتاح البطولة المقررة بين يومي الأول و11 من 

�سباط.
وبان�سحاب الفريق النيوزيلندي، يتاأهل الدحيل بذلك 
بذلك  البطولة  و�ستنطلق  مبا�سرة،  الثمانية  دور  اإل��ى 

في الرابع من �سباط .

اأوكالند �ضيتي ين�ضحب من 
كاأ�س العامل لالأندية

كاأ�س العالم لالأندية

الكرك - الراأي

وجهت مديرية �سباب الكرك المراكز ال�سبابية في المحافظة 
لإدراج اأن�سطة لاحتفال بمئوية تاأ�سي�س المملكة.

ت�سليط  �سرورة  اإل��ى  حجازين  يعقوب  د.  ال�سباب  مدير  واأ���س��ار 
ال�سوء على هذه المنا�سبة والتاأكيد على الإنجازات والمكت�سبات 

الوطنية في العديد من المجالت.
وبين الحجازين في اجتماع عقد للترتيب لحتفالت المديرية 
اأهمية  الأق�سام،  روؤ�ساء  وبح�سور  التاأ�سي�س  بمئوية  ومراكزها 
المجتمعية  التوعية  ن�سر  ف��ي  ال�سبابية  ال��م��راك��ز  دور  تعزيز 
التي  الوطنية  بالإنجازات  الأع�ساء  وتعريف  نطاق  اأو�سع  على 

تحققت على امتداد ال�سنوات الما�سية.
والتعميم  الإداري����ة  ال�����س��وؤون  بع�س  مناق�سة  الج��ت��م��اع  و�سهد 
ال�سباب  وزارة  وت��وج��ي��ه��ات  بتعليمات  ل��ال��ت��زام  ال��م��راك��ز  على 
على  التاأكيد  جانب  اإل��ى  الوطنية،  المنا�سبات  مع  التعامل  في 
ال�سبابي وتعزيز هويته من  اإبراز الدور  الجانب الإعامي في 
للمراكز  الإعامي  العمل  تنظيم  في  الموؤ�س�سي  العمل  خال 
اإ�سافة  وتوثيق منجزاتها،  الريا�سية  المرافق  وكافة  ال�سبابية 
ال�سبابي  القطاع  وتكامليته في خدمة  المراكز  دور  تعزيز  اإلى 
ت��رت��ك��ز على  ال��م��ح��ل��ي م��ن خ���ال خ��ط��ط �سمولية  وال��م��ج��ت��م��ع 
الم�ستدامة  والتنمية  لل�سباب  الوطنية  ال�ستراتيجية  محاور 

وروؤية الأردن الم�ستقبلية.
كما تم تناول بع�س المحاور المتعلقة بال�سوؤون المالية واللوازم 

والمطالبات والمعامات واعتماد النماذج الخا�سة بها.
بعنوان  عمل  ور���س��ة  فقوع  �سباب  مركز  نظم  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
»ن�سائح للوقاية من فايرو�س كورونا« بالتعاون مع جمعية ربوع 

�سيحان الخيرية والهال الأحمر.
اأنهى فريق معان ت 17 مع�سكره في العقبة  اآخر،  وعلى �سعيد 
والذي تخلله خو�س مباراتين وديتين مع فريق اأكاديمية ملوك 
عليه  واأ�سرف  م�ستركة،  تدريبات  اإقامة  جانب  اإل��ى  ال�ستحواذ 

محمد المدادحة وعاء قباعة وهيثم علو�س.
وفي اإطار الحتفالت بمئوية التاأ�سي�س قامت مديريات ال�سباب 
في محافظات الجنوب وعدد من الأندية بتزيين مقارها ب�سعار 
المئوية، اإ�سافة اإلى تنفيذ مبادرات مجتمعية واأعمال تطوعية 

تج�سد معاني الحتفال بهذه المنا�سبة الوطنية.

اأن�ضطة متنوعة لـ »�ضباب الكرك« 
لالحتفال مبئوية التاأ�ضي�س

تزيين مقر نادي �ضباب العقبة ب�ضعار مئوية تاأ�ضي�س المملكة
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الراأي - وكالت

ح���رم اأت��ل��ت��ي��ك ب��ل��ب��او جماهير ك���رة ال��ق��دم ح��ول 
اإ�سباني جديد بعدما جّرد  العالم من كا�سيكو 
ك��اأ���س  لم�سابقة  ب��ط��ا  لقبه  م��ن  م��دري��د  ري���ال 
بالفوز عليه 2-1 في ن�سف  الإ�سباني«  »ال�سوبر 

النهائي.
و�سرب بلباو موعدا مع بر�سلونة الغريم اللدود 
للفريق الملكي في المباراة النهائية للم�سابقة 

في �سيغتها الجديدة التي �ستقام غدا الأحد.
اأرب���ع���ة ف���رق ف���ي ال��م�����س��اب��ق��ة بحلتها  و���س��ارك��ت 
الجديدة، هي ريال مدريد بطل الدوري وحامل 
ال��ل��ق��ب، وب��ر���س��ل��ون��ة و���س��ي��ف ال�������دوري، وري����ال 
اإل��ى  و���س��ا  ال��ل��ذان  بلباو  واأت��ل��ت��ي��ك  �سو�سييداد 
اأرج��ئ  وال���ذي  الما�سي  المو�سم  ال��ك��اأ���س  نهائي 
تداعيات  ب�سبب  المقبل  ني�سان  من  الرابع  اإل��ى 

فيرو�س كورونا الم�ستجد.
وك����ان م��ن ال��م��ف��ت��ر���س اأن ت��ق��ام ال��م�����س��اب��ق��ة في 
ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ك��م��ا ح�����س��ل في 
حال  »ك��وف��ي��د-19«  تف�سي  لكن  الأول���ى  الن�سخة 

م�ست�سيفا  الأن��دل�����س  اإق��ل��ي��م  ل��ي��ك��ون  ذل���ك  دون 
لمبارياتها الثاث.

معظمه  ف��ي  ك��ان  الأول  ال�ساعة  رب��ع  اأن  ورغ���م 
ل�سالح الميرينجي لكن الفريق البا�سكي خطف 
هدف ال�سبق بعد تمريرة بينية من داني غار�سيا 
الجزاء  منطقة  اخ��ت��رق  ال��ذي  غار�سيا  ل���راوول 
و����س���ّدد ك���رة اأر���س��ي��ة م����ّرت م��ن ت��ح��ت ال��ح��ار���س 

البلجيكي تيبو كورتوا )18(.
واقترف لوكا�س فا�سكيز خطاأ فادحاً على اإينيجو 
مارتينيز داخل المنطقة المحّرمة احت�سب على 
نف�سه  جار�سيا  �سّددها  جزاء  ركلة  الحكم  اإثرها 

بنجاح في الجهة العك�سية لكورتوا )38(.
وباءت كل محاولت فريق الفرن�سي زين الدين 
كريم  مواطنه  هجمات  فكانت  بالف�سل  زي���دان 
ب��ن��زي��م��ة وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي اإدي�����ن ه�����ازار ت��ن��ت��ه��ي قبل 
ع��ل��ى مرمى  خ��ط��ر  ت�سكيل  ل��م��رح��ل��ة  ال��و���س��ول 
اأو ليكون الحظ عائقا  اأون��اي �سيمون،  الحار�س 
اأ���س��اب  ال���ذي  اأ�سين�سيو  م��ارك��و  م��ع  ح�سل  ك��م��ا 

القائم الأيمن )58( ثم العار�سة )68(.
بت�سديدة  لبنزيمة  بهدف  بيلباو  �سباك  واهتزت 

من م�سافة قريبة تم تاأكيده بعد العودة لحكم 
باأن  ال�سك  بعد  اآر(  اإي��ه  )ف��ي  الم�ساعد  الفيديو 
ال��اع��ب ذو الأ���س��ول ال��ج��زائ��ري��ة ك��ان مت�سلا 

.)73(
و�سجل بنزيمة هدفا ثانيا لكن راية الحكم كانت 

حا�سمة هذه المرة )82(.
واحت�سب الحكم 6 دقائق كوقت بدل عن �سائع 
�سغط خالها لعبو ريال ب�سكل كبير لكن دون 

طائل.

زيدان يدافع عن هازارد
ق��ال زي��ن ال��دي��ن زي���دان م��درب ري��ال م��دري��د اإن 
الاعب  ق��دم  بعدما  للثقة  يفتقر  ه���ازارد  اإي��دن 
البلجيكي اأداء مخيبا اآخر خال هزيمة فريقه 
�ساحب  ه����ازارد،  واأح����رز  بيلباو،  اأتليتيك  اأم���ام 
اأغ��ل��ى �سفقة ان��ت��ق��ال ف��ي ت��اري��خ ري���ال م��دري��د، 
المو�سم  ه��ذا  الم�سابقات  بجميع  فقط  هدفين 
م�ستواه  وج���اء  ال��ه��ج��وم  ف��ي  الكثير  ي��ق��دم  ول���م 
اأو�سا�سونا  اأه��داف مع  التعادل بدون  مخيبا في 

ال�سبت الما�سي.

واأبلغ زيدان ال�سحفيين: »اإنه بحاجة ل�ستعادة 
اأن  اأو  اأو ت�سجيل هدف  اأداء قوي  الثقة وتقديم 
ويجب  كفاءته  مدى  نعلم  مختلفا.  �سيئا  يفعل 

علينا التحلي بال�سبر اإذ اأنه يجتهد«.
الوقت.  نمنحه  اأن  »نقف بجانبه ويجب  وتابع: 
الجماهير تريد م�ساهدة اأف�سل ن�سخة من اإيدن 
لذا يجب علينا التحلي بال�سبر. نحن ملتزمون 
معه وهو يريد حقا تقديم اأف�سل ما لديه. لكن 
اليوم ل يتوقف الأم��ر على ه��ازارد فقط، نحن 

في خندق واحد«.
الما�سي  المو�سم  في  ال�سوبر  كاأ�س  ري��ال  ون��ال 
يتح�سن  ال��ذي  بيلباو  اأم��ام  الم�سابقة  ودع  لكنه 

�سريعا مع مدربه الجديد مار�سيلينيو.
ال�����س��وط الأول  وق���ال زي���دان »ال��ي��وم عانينا ف��ي 
يكن  ل��م  لكنه  ال���س��ت��راح��ة  بعد  الأداء  وتح�سن 
كافيا. واأكمل: »لم نقراأ المباراة جيدا. )بيلباو( 
كثيرا  الكرة  وفقدنا  ممتاز  ب�سكل  علينا  �سغط 

وهو اأمر غير معتاد بالن�سبة لنا«.
ما  بعد  لن��ت��ق��ادات  �سنتعر�س  اأن��ن��ا  »نعلم  وت��اب��ع 

حدث لكننا �سنركز ونوا�سل العمل«.

اإربد - علي غرايبة

قرر نادي الجليل خال الموؤتمر ال�سجفي الذي عقده م�ساء اأم�س 
القدم  ك��رة  باتحاد  التاأدبية  اللجنة  عن  ال�سادر  ال��ق��رار  ا�ستئناف 
وبلعما  الرمثا  اتحاد  اأم��ام  مباراتيه  على  اعترا�سه  ب��رد  والقا�سي 

�سمن دوري الدرجة الأولى.
وكانت اللجنة قبلت اعترا�س الجليل �سكًا وم�سموناً قبل اأن ترده 
اإجراءات الفريقين وتقيدهما بالتعليمات المتعلقة  نظراً ل�سامة 

بقيد الاعبين في ك�سفي المباراتين.
وجاء اعترا�س الجليل ح�سب ما ذكر رئي�س النادي غازي الحمايدة 
للتعليمات  وبلعما-  الرمثا  – اتحاد  الفريقين  تجاوز  خلفية  على 
المت�سلة بالعدد الم�سموح به فيما يخ�س الك�سف الر�سمي للمباراة 
الأول  الفريق  م��ن  اإ���س��راك 20 لع��ب��اً  ك��ل فريق  وال���ذي يحتم على 

بالإ�سافة اإلى ثاثة لعبين من الفئات العمرية.
واأو�سح الحمايدة اأن اتحاد الرمثا خالف التعليمات المتعلقة بك�سف 
ولعبين  الأول  الفريق  من  لعباً   21 بت�سجيل  ق��ام  حيث  المباراة 
اثنين من الفئات وتكرر الأمر ذاته في مباراة بلعما الذي �سجل في 
واح��داً من فرق  ك�سف المباراة 22 لعباً من الفريق الأول ولعباً 
الفئات. واأكد الحمايدة تم�سك النادي باعترا�سه وموا�سلة العمل 
الأمر  لو تطلب  القانونية للح�سول على حقه حتى  الأط��ر  �سمن 
ت�سعيد الإجراءات عبر التحاد الدولي كون الحادثة ذاتها ح�سلت 
ت�سبب  م��ا  مباريات   4 تخ�سيره  وت��م   2016 مو�سم  ف��ي  الجليل  م��ع 
اإلى دوري المحترفين بعد  حينها بفقدان الفريق فر�سة ال�سعود 

اأن كان مناف�ساً قوياً على المراكز المتقدمة.
واأثنى الحمايدة على جهود التحاد بقيادة �سمو الأمير علي والتي 

�ساهمت لحد كبير في تطوير المنظمومة الكروية بكافة اأركانها.
خروب  محمد  الكرة  ومدير  العجاوي  �سعيد  الرئي�س  نائب  و�سدد 
على �سرورة موا�سلة العمل على حيثيات العترا�س ليتم تطبيق 
ت�سود  حتى  يتجاوزها  م��ن  ك��ل  ومعاقبة  الجميع  على  التعليمات 

العدالة بين الجميع.

اجلليل ي�ضتاأنف قرار »تاأديبية«
احتاد كرة القدم

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم
َيًة  ِك َرا�ضِ ُة اْرِجِعي اإَِلى َرِبّ ْف�ُس اْلُمْطَمِئَنّ ُتَها الَنّ )َيا اأََيّ

ِتي( ًة َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجَنّ َيّ َمْر�ضِ
�ضدق اهلل العظيم

نعي فا�ضل 
بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره 

ينعى اأبناء المرحوم محمد �ضعد البطاينة 
ن�ضيبهم الغالي ح�ضن ال�ضيرة وطيب الذكر 

المرحوم
�سمير رفاعي الحمود 

زوج اأختهم حنان 
ووالد الأحباء فار�س وفواز ونورة

ويتقدمون من اآل الحمود الكرام باأ�ضدق م�ضاعر 
العزاء والموا�ضاة �ضائلين المولى عز وجل اأن يتغمد 

الفقيد بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جنانه واأن 
يلهمنا جميعا ال�ضبر وال�ضلوان وح�ضن العزاء.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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لهاي - اأ ف ب

ا�ستقالة حكومته ب�سبب  ال��وزراء الهولندي مارك روتي  اأعلن رئي�س 
ف�سيحة وا�سعة اتهمت فيها اآلف العائالت خطاأ بالحتيال.

قبل  تاأتي  التي  الحكومة  ا�ستقالة  موؤتمر �سحافي  في  روتي  واأعلن 
�سهرين من النتخابات الت�سريعية وفي خ�سم اأزمة �سحية.

وك��ان��ت اآلف ال��ع��ائ��الت ات��ه��م��ت خ��ط��اأ ب��ال��ح�����س��ول ع��ل��ى م�����س��اع��دات 
اأغرق عدًدا كبيًرا  اإعادتها ما  اجتماعية عبر الحتيال واأجبرت على 
تمييزا  منهم  العديد  واج��ه  كما  خطيرة.  مالية  م�سكالت  في  منها 

عرقيا ا�ستنادا اإلى ازدواج الجن�سية.
�سابق  وقت  في  الحاكمة  الأربعة  واليمين  الو�سط  اأح��زاب  واجتمعت 
لمناق�سة ا�ستقالة محتملة بينما كان مارك روتي رئي�س الوزراء منذ 
اأنه �سير�سح  2010 واأحد قادة التحاد الأوروب��ي الأطول ولية، اأعلن 

نف�سه لولية رابعة.
الم�سوؤولين  اأن  الأول  كانون  في  ُن�سر  برلماني  تحقيق  تقرير  واأك��د 
اأنهوا مخ�س�سات اآلف العائالت المتهمة خطاأ بالحتيال بين 2013 
و2019، قبل اإجبارها على اإعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة 
�سنوات، في مبالغ و�سلت في بع�س الحالت اإلى ع�سرات الآلف من 

اليورو.
ويتهم عدد من كبار القادة ال�سيا�سيين بما فيهم العديد من الوزراء 
في منا�سبهم باأنهم ف�سلوا غ�س النظر عن هذا الخلل الذي كانوا 

على علم به.
وتاأتي الق�سية قبل �سهرين من انتخابات ت�سريعية �ستجرى في 17 
اأ�سد القيود  اأزمة �سحية تعاني خاللها هولندا من  اآذار وفي خ�سم 

المفرو�سة منذ بدء وباء كوفيد -19.

ا�شتقالة احلك�مة اله�لندية على اأثر
اتهامات خاطئة لعائالت بـ»الحتيال«

رئي�س وزراء ه�لندا خالل م�ؤتمر �شحفي  )ا ف ب(

�شي�ل - اأ ف ب

عر�ست كوريا ال�سمالية �ساروخاً بال�ستّياً ُيمكن اإطالقه من 
غّوا�سة خالل عر�س ع�سكري نظم ام�س في بيونغ يانغ، قبل 

اأيام من ت�سلم الرئي�س الأميركي جو بايدن ال�سلطة.
الذي  الحاكم،  العّمال  موؤتمر حزب  في ختام  العر�س  وجاء 
و���س��ف خ��الل��ه ال��زع��ي��م ال���ك���وري ال�����س��م��ال��ي ك��ي��م ج��ون��غ اأون 

الوليات المتحدة باأنها »العدو الرئي�سي لبالده«.
الجلد  من  ويرتدي معطفاً  كان مبت�سماً  الذي  كيم  واأ�سرف 
�ساركت  الذي  العر�س  الفرو، على  الأ�سود ويعتمر قبعًة من 
فيه قوات من الم�ساة والمدفعية ف�سال عن دبابات. وح�سل 
احتفال   8 الرقم  بت�سكيل  قامت  بطائرات  ج��وي  ا�ستعرا�س 

بالموؤتمر الثامن للحزب.
وزير  عن  ال�سمالية  الكورية  الر�سمية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
الدفاع الكوري ال�سمالي كيم جونغ غوان قوله قبل العر�س 
اإي��ل  كيم  م��ي��دان  بفخر  �ستعبر  التي   )...( النخبة  »وح���دات 

�سونغ، ُتمّثل قّوتنا المطلقة«.
ال�سواريخ  األ وهو  العالم،  �سالح في  »اأق��وى  الوكالة  وقالت 
الواحدة  ال�ساحة  ُتطلَق من غّوا�سات دخلت  التي  البال�ستية 

بعد الأخرى، لتظهر قوة القّوات الم�سّلحة الثورية«.
واأظ��ه��رت ���س��ور اأرب��ع��ة ���س��واري��خ على الأق���ل م���زودة ب��روؤو���س 

�سوداء وبي�ساء تمر بين ح�سد يلّوح بالأعالم.
اإندومنت«  »كارنيغي  مركز  م��ن  ب��ان��دا  اأنكيت  الخبير  وق��ال 
ال�سواريخ هذا  اإن طراز  له،  وا�سنطن مقرا  الذي يتخذ في 

لم تك�سف عنه كوريا ال�سمالية من قبل.

عر�س ع�شكري يف ك�ريا ال�شمالية 
مع �ش�اريخ بال�شتية جديدة

جانب من العر�س الع�شكري الك�ري ال�شمالي  )ا ف ب(

الفيديوهات  بع�س  ت��داول  لنقل  اأو  انت�سار  ظاهرة   توؤرقني 
على قلتها التي تنطوي على اأفعال م�سينة خارجة عن اإطار 
اأقول  درجة  اإلى  الأ�سيلة،  العربية  واأخالقنا  وعاداتنا  قيمنا 
اأن هذا الف�سول وتلك الرغبة الجامحة لدى  فيها �سراحة 
ع��ورات  اإل���ى  النظر  ي�ستمرئون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  م��ن  الغالبية 
الفعل نف�سه  ارت��ك��اب  الأه���م م��ن  ال��ج��ان��ب  ال��ن��ا���س لربما ه��و 
المنافي  الفعل  اأو  الخطاأ  مرتكبي  من  ذنباً  اأكثر  يجعلنا  ما 
اأن  على  اأب��ن��اءن��ا  ون��رّب��ي  ونتعلم  ن��ق��راأ  ونحن  العامة  ل���الآداب 
تعاليم وقواعد الأديان ال�سماوية تتفق بمجموعها على �ستر 
وغير  المبا�سر  ال�سعي  وراء  الن��ج��رار  وع���دم  النا�س  ع��ي��وب 
المبا�سر للت�سهير بفالن اأو بفالنة وكاأننا عندما تقع اأعيننا 
على هكذا فعل ن�سبح  »كالذي يحكُّ لنا على جربه« متنا�سين 
اأن الأخالق والقيم هي التي ت�سكل الع�سب الرئي�س لل�سلوك 

الثقافي والوجداني والجتماعي عند النا�س.
تثقل  وم��ن�����س��ورات  قيم  بين   اأنف�سنا  م��ع  متناق�سون   نحن 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي واج���ه���زة ال��ه��وات��ف ال��ن��ق��ال��ة 
ب��الدع��ي��ة وال��ع��ب��ارات والأق�����وال ال��م��اأث��ورة ل��درج��ة يخيل لنا 
اأن��ن��ا اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ك��ان اأف��الط��ون يبحث عنهم ف��ي مدينته 
الفا�سلة، وبين واقع موؤ�سف ل يمت اإلى ما نت�سرف به عمليا 
يدخل  اأن  يريد  ال��ذي  ذاك  ح��ال  ا�سبحنا  وك��اأن��ن��ا  �سلة  ب��اأي��ة 
اأو ذلك  النار  اأه��ل  الوقت نف�سه يفعل عمل  الجنة ولكنه في 
الذي يرنو ويتطلع لأن ي�سبح غنيا دون كد او تعب او كالذي 
ينتظر الفوز باليان�سيب دون اأن ي�ستري ورقة والأمثلة كثيرة 
تاجر مثال  يقبل �سالة عبد  ان  ح��رج فكيف هلل  وح��دث ول 
يدخل للم�سجد وماء و�سوئه يت�سبب من اأنحائه لكنه قبيل 

وقوفه بين يدي ربه لم يعدل في ميزانه.
اإننا نواجه كّما هائاًل من �سلوكيات يندى لها الجبين فالتي 
اأو نف�سه  اإًل ول ذم��ة في نف�سها  ي��راع  ت��راع ول��م  ال��ذي لم  او 
وزر  يحمل  لنتركه  ودينه  واأخ��الق��ه  وع��ادات��ه  بوطنه  ثم  اأول 
فعله مع اإيماننا باأن جهاز الأمن العام لهوؤلء بالمر�ساد واأنه 
اقدر على اجتثاث الظاهرة وردع من يرتكبها اأكثر من رغبتنا 
في م�ساهدة هكذا مناظر مقززة، واأزيُد واأطالب الأمن العام 
بمالحقتنا اإن نحن كنا طرًفا في اإ�ساعة الفاح�سة وبثها عبر 

تناقلها فيما بيننا اأًيا كان نوعها.
اأخ���ت���م ب�����س��وؤال��ي اأي��ه��م��ا اأك���ث���ر ذن���ب���اً ف���ي اأط������راف ال��م��ع��ادل��ة 
ع��ورات  ك�سف  ف��ي  الف�سوليون  نحن  ه��و  ه��ل  المتناق�سة؟ 
من  ون��درت��ه��م  قلتهم  على  اأول��ئ��ك  اأم  بفعلنا  وال��ت��ل��ذذ  النا�س 
الذين خالفوا حديث ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم ولم 

يعطوا الطريق حقه؟
اأبناء وطني على تميزنا في مجتمعنا الأردني     لنحافظ يا 
ولندع الخلق للخالق، ول نكون كالتي »نق�ست غزلها من بعد 
قوة اأنكاثا« لأننا اإن بلغنا ذاك الحد فنحن الخا�سر الأكبر ول 

اأحد غيرنا، اللهم اإني قد بلغت.

اأحمد الــح�راني
A h m a d . h @ y u . e d u . j o

نـحـن املذنــب�ن ونـحن 
املـتـنـاقـ�ش�ن اأيام المدر�سة وحتى الجامعة كنا ن�سارك الحتفال بيوم ال�سجرة الموافق 

الخام�س ع�سر من �سهر كانون الثاني من كل عام، وزراعة مجموعة من 
ال�ستال الحرجية والمثمرة في المواقع المخ�س�سة لذلك، وكم كانت 
الفرحة عند م�ساهدة الأ�سجار تنمو وتكبر وتطاول المدى في الوطن 

الغالي.
اإلى  ال�سجرة  يوم  منا�سبة  ق��دوم  مع  ن�سترجعها  وغالية  عزيزة  ذكريات 
الم�ساحات  ف��ي رح���اب  الأق���ل  ل��زراع��ة �سجرة على  وال��ت��ط��وع  الح��ت��ف��ال 
الأ���س��ج��ار مقابل  م��ن  زراع���ة م�ساحة  ك��ان��ت  وك��م  ل��ل��زراع��ة،  المخ�س�سة 
م�ست�سفى الجامعة الأردنية المطلة على منطقة تالع العلي خالل فترة 
حينئذ  لنا  تعني  الثمانينيات،  منت�سف  الأردنية  الجامعة  في  الدرا�سة 

ولالآن منا�سبة لالنتماء واللت�ساق بالأر�س والوطن.
من  زم��ن  م��ن  انطلقت  م��ب��ادرة  الجامعة  م��ن  للتخرج  �سجرة  م�����س��روع 
الن�ساط والحر�س الممتد من الوقوف اإلى جانب الدولة في الحفاظ 
ت��وؤم��ن من  ال��وط��ن��ي وال����ذي  ال�����س��ج��رة ودع����م م�����س��روع الت�سجير  ع��ل��ى 
الموزعة  الم�ساتل  من  الحرجية  الأ�سجار  ا�ستال  الزراعة  وزارة  خالله 
المبادرات  من  العديد  هنالك  اأن  واأعتقد  المملكة  مناطق  مختلف  في 

الرائعة لزراعة الأ�سجار على امتداد ورحاب الأردن.
ه��ذا ال��ع��ام وم��ن��دوب��ا ع��ن ج��الل��ة الملك ال��م��ف��دى رع��ى رئي�س ال���وزراء 
الدكتور ب�سر الخ�ساونة الحتفال الرئي�سي بيوم ال�سجرة الذي اأقامته 
ال��وزراء  رئي�س  واأك��د  الحرجي،  ياجوز  وم�ستل  غابة  في  ال��زراع��ة  وزارة 
الأه��م��ي��ة ال��ت��ي توليها ال��ح��ك��وم��ة ل��ق��ط��اع ال���زراع���ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى دعمه 

واإ�سناده كقطاع ا�ستراتيجي وحيوي لالقت�ساد الوطني.
األ��ف  و650  حرجية  �سجرة  مليوني  نحو  توفير  ف��ي  الحكومة  ت�ساهم 
الزراعة، وي�سار وفقا  ل��وزارة  التابعة  الم�ساتل  انتاج  �سجرة مثمرة ومن 

لوزير الزراعة اإلى وجود مليون و100 دونم غابات في الأردن.
في هذا ال�سياق وزعت وزارة الزراعة نحو مليوني �سجرة حرجية حتى 
الآن من خالل 16 م�ستال في مختلف انحاء المملكة و�سوف يتم خالل 

الفترة القليلة القادمة توزيع مليون �سجرة حرجية ومثمرة.
الت�سجير  م�سروع  ف��ي  للتو�سع  المرجوة  الأهمية  الأرق���ام  ه��ذا  تعك�س 
للح�سول  الحرجية  ال��ث��روة  على  المتكررة  الع��ت��داءات  م��ن  وحمايته 
م�سيرة  وعرقلة  ال�سديد  ولالأ�سف  بخ�س  بثمن  به  والمتاجرة  الحطب 

التحريج الوطنية.
ال�سالحة  الأم��اك��ن  لتحديد  الزراعية  الخريطة  اإت��م��ام  بترقب  ننتظر 
م�ساحة  لتغطية  تباعا  وا�سح  ت�سور  واإط���الق  المياه  وكميات  للزراعة 
الأردن بما ينا�سبه من الأ�سناف والأ�سجار على امتداد الرقعة الزراعية 

وتلك القابلة لال�ست�سالح.
العام  ال�سابق ولعلنا هذا  ال�سجرة كل عام بظرف مختلف عن  يمر يوم 
اأحوج للتوجه اإلى زراعة الأمل في النفو�س والرجاء في البيوت والتنادي 
لغر�س المحبة والمودة في المجتمع والتعاون معا مثل �سجرة تبداأ بذرة 
وادع��ة  واف��رة  �سجرة  تغدو  والمتابعة  والهتمام  الرعاية  وم��ع  �سغيرة 

ن�ستظل بظلها وترتاح للحظات من التفكر والتدبر في ملكوت اهلل.
الأ���س��ج��ار  م��ن  وال��م��زي��د  ال��م��زي��د  ل��زراع��ة  منا�سبة وطنية  ال�سجرة  ي��وم 
وعلى  ال��دوام  على  عزيز  بيوم  الحتفال  في  الم�ساركة  بمعنى  والتذكر 

الجميع دون ا�ستثناء.

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

ي�م ال�شجرة من يذكره؟

مدعون أميركيون: مثيرو الشغب سعوا إلى «القبض 
على مسؤولين واغتيالهم» في الكابيتول

وا�شنطن - اأ ف ب

اأن�������س���ار  اأن  اأم���ي���رك���ي���ون  م���دع���ون  ي��ع��ت��ب��ر 
اإلى  ي�سعون  كانوا  ترمب  دونالد  الرئي�س 
اأثناء  واغتيالهم«  م�سوؤولين  على  »القب�س 
الهجوم على مبنى الكابيتول في وا�سنطن 
وثائق  في  جاء  ما  وفق  الما�سي،  الأ�سبوع 

ق�سائية.
اإل���ى  ال���ع���دل  وي��ط��ل��ب م��ل��ف ق��ّدم��ت��ه وزارة 
م��ح��ك��م��ة اأن ت��ب��ق��ي ق��ي��د ال��ح��ج��ز ج��اي��ك��وب 
ال��ت��ي  ال��ح��رك��ة  اأت���ب���اع  م��ن  وه���و  ت�سان�سلي 
ت��ت��ب��ن��ى ن���ظ���ري���ة ال����م����وؤام����رة »ك���ي���و اأن������ون« 
بزي  ال�سدر  له �سورة وهو عاري  الُتقطت 
ال�سامانية(  الطقو�س  في  )م�سعوذ  �سامان 
اأعمال ال�سغب في  اأثناء  وعلى راأ�سه قرنان 

مكتب نائب الرئي�س الأميركي مايك بن�س.
وقع  ال��ذي  الهجوم  ب�ساأن  المدعون  وكتب 
في ال�ساد�س من كانون الثاني، »اأدلة دامغة 
في  واأف��ع��ال��ه  ت�سان�سلي  اأق�����وال  بينها  م��ن 
ال�سغب  مثيري  اأن هدف  ُتظهر  الكابيتول، 
م�سوؤولين  القب�س على  كان  الكابيتول  في 

من الإدارة الأميركية واغتيالهم«.
ترك  عاماً   33 البالغ  ت�سان�سلي  اإن  وق��ال��وا 
ب��ن�����س ع��ل��ى من�سة  اإل�����ى  ر����س���ال���ة م��وج��ه��ة 
الرئي�س  نائب  وقف  حيث  ال�سيوخ  مجل�س 
لي�س  »الأم��ر  دقائق، كتب فيها:  قبل ب�سع 

�سوى م�ساألة وقت، العدالة قادمة«.
الوليات  �سهدته  ال��ذي  الفو�سى  يوم  وفي 
على  اأميركيون  م�سوؤولون  اأُرغ��م  المتحدة، 
ما  ُقتل  وق��د  حياتهم  على  خ��وف��اً  الختباء 

بينهم  م��ن  اأ���س��خ��ا���س  خم�سة  ع��ن  ي��ق��ّل  ل 
���س��رط��ي. واأط���ل���ق���ت ال�����س��ل��ط��ات م��الح��ق��ات 
حمل  رج��ل  بينهم  م��ن  �سغب  مثيري  �سد 
واآخر  الكابيتول  داخل  الكونفدرالي  العلم 
»مع�سكر  عليه  ُك��ت��ب  قمي�ساً  ي��رت��دي  ك��ان 

اأو�سفيتز« وبطل اأولمبي لل�سباحة.
ومن المقرر اأن يمثل ت�سان�سلي لحقا اأمام 

المحكمة.
ت�سان�سلي  ف���اإن  ال��ع��ام��ة،  ال��ن��ي��اب��ة  وبح�سب 
مدمن على المخدرات ويعاني على الأرجح 

من ا�سطرابات عقلية.
وجاء في الملف اأن »ت�سان�سلي تحدث ب�سكل 
ف�سائي،  مخلوق  ب��اأن��ه  اع��ت��ق��اده  ع��ن  علني 
كوكب  على  هنا  موجود  واأن��ه  علوي،  كيان 

الأر�س ليرتفع اإلى واقع اآخر«.

بيروت - اأ ف ب

اإ�سرائيل  كانت  راعياً  ام�س  لبنان  ت�سّلم 
اأي����ام ف��ي المنطقة  ق��د اح��ت��ج��زت��ه م��ن��ذ 
ال���ح���دودي���ة ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن، وف����ق ما 
اأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في 

جنوب لبنان )يونيفيل(.
اأن  ب��ي��ان  ف���ي  ال��ي��ون��ي��ف��ي��ل  ق���وة  واأوردت 
الراعي  عن  »اأف��رج  الإ�سرائيلي  الجي�س 
اللبناني« ح�سن زهرة و�سّلمه اإلى قواتها 

عند معبر راأ�س الناقورة )جنوب(.
اإلى  الراعي  بدورها  اليونيفيل  و�سلمت 
ال�سلطات اللبنانية عبر اللجنة الدولية 

لل�سليب الأحمر.

واأك����د ال��ج��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي وال��وك��ال��ة 
لبنان  ف��ي  ل��الع��الم  الر�سمية  الوطنية 

اطالق �سراح الراعي.
الراعي  اإ�سرائيلية  دورية  احتجزت  وقد 
ال���ث���الث���اء ف���ي م��ن��ط��ق��ة ب�����س��ط��رة ق��رب 
واأعلن  لبنان.  جنوب  في  الأزرق  الخط 
الجي�س اللبناني اأن القوات الإ�سرائيلية 
خطفت الراعي، كما تحدثت اليونيفيل 

عن »اعتقاله«.
في المقابل، قال متحدث با�سم الجي�س 
بعد  ج���رى  اح��ت��ج��ازه  اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

عبوره الخط الأزرق »عمداً«.
تحقيقاً  ب���داأت  اأن��ه��ا  اليونيفيل  واأعلنت 
ذلك  في  بما  الحادث،  لك�سف مالب�سات 

المكان المحدد الذي وقع فيه.
وت���ق���ّدم ل��ب��ن��ان الأرب����ع����اء ب�����س��ك��وى اإل���ى 
م��ج��ل�����س الأم������ن ع���ب���ر م���ن���دوب���ة ل��ب��ن��ان 
ال�سفيرة  المتحدة  الأم��م  لدى  الدائمة 
اأم��������ل م����دل����ل����ي، ب���������س����اأن الع������ت������داءات 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��م��ت��ك��ررة ع��ل��ى ال�����س��ي��ادة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. وط���ال���ب���ت ب����اإط����الق ���س��راح 
ال�������راع�������ي وب�����م�����وق�����ف ح���������ازم ب������اإدان������ة 

العتداءات الإ�سرائيلية.
ال��م��ا���س��ي��ة، احتجزت  ال�����س��ن��وات  وخ���الل 
منطقتي  في  رع��اة  الإ�سرائيلية  القوات 
مزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا التي تحتل 
اجتياز  بتهمة  منهما،  اأج���زاء  اإ�سرائيل 

الحدود قبل اإطالق �سراحهم لحقاً.

لبنان يت�شّلم راعيًا احتجزته اإ�شرائيل قبل اأيام

جندي من الحر�س ال�طني امام مبنى الكابيت�ل  )ا ف ب(

الوطنية  ال�ستراتيجية  الملك  ج��الل��ة  اأط��ل��ق  ع��ام��ا   )15( قبل 
في  المتعاقبة  الحكومات  تفلح  لم  الحين  ذل��ك  ومنذ  لل�سباب، 
تحقيق الأهداف المن�سودة الواردة في ال�ستراتيجية، حيث بقيت 
الجهود متوا�سعة وا�ستبدلت الإ�ستراتيجية باأخرى وبقي الملف 
ال�سبابّي مجّرد �سعار حكومّي لم ُيقّدر له اأن يحظى بذات الأولوّية 
التي ي�ستحّقها في بلٍد فتّي يمتلك من الطاقات والقدرات ال�ّسابة 

ما ل يملكه غيره.
ال�سباب،  وزارة  م��ن  ال��م��رج��ّو  ال��م��ح��ورّي  ال���دور  على  هنا  ون��رّك��ز 
فدورها اأ�سا�سيٌّ يدخل في جميع القطاعات ول بّد من ت�سبيكه مع 
كافة الوزارات والموؤ�ّس�سات ذات العالقة الر�سمية وغير الر�سمية 
لغايات تقديم الدعم الاّلزم لل�سباب، فمهّمتها الأولى قائمة على 
ا�ستنها�س همم هذه الفئة الأ�سا�سّية وتحفيز مهاراتها الإبداعية 
غر�س  عبر  ال�سوائب  من  فكرها  وتنقية  جميعها  المجالت  في 

القيم الوطنية في عقيدتها، وو�سعها على الطريق ال�سحيح.
على  ال�سابقة  الإن��ج��ازات  ت��راج��ع  اأ�سباب  ن��راج��ع  اأن  علينا  وه��ن��ا؛ 
مّما  ���س��ّك،  ب��ال  كثيرة  وه��ي  والأدب  وال��ف��ّن  الريا�سة  م�ستويات 
ي�ستلزم ور�سة عمل متعّددة الأطراف تعالج مكامن الخلل وتدر�س 
كيفية توجيه هذه القوى الكامنة نحو الإنتاج والبتكار والإبداع.
ا�ستحداث  العري�سة،  الفئة  لهذه  المبا�سر  ال��دع��م  اأمثلة  وم��ن 
تتنوع  الفل�سطيني،  ال�سباب  ���س��ن��دوق  غ���رار  على  دع��م  ���س��ن��دوق 
خ��دم��ات��ه ل��ت��ق��دم ال��دع��م ال��م��ال��ّي وال��ّل��وج�����س��ت��ّي لل�سباب م��ن كال 
ال��ج��ن�����س��ي��ن ل��غ��اي��ات ال��ع��م��ل ال���ح���ّر وال�������زواج والإ����س���ك���ان اإ���س��اف��ة 
لتخ�سي�س حزم خا�سة لل�سباب لدى �سندوق التنمية والت�سغيل 

والإقرا�س الزراعي وغيرها من موؤ�س�سات المال.

وبيروقراطية  بالورق  تغرق  التي  بالوزارة  لي�ست  ال�سباب  فوزارة 
خارج  والتفكير  والبتكار  الإب���داع  وزارة  هي  بل  اليومي،  العمل 
عليها  الأك��م��ل؛  ال��وج��ه  على  بمهامها  ت�سطلع  وك��ي  ال�����س��ن��دوق، 
ولقاءاتها  اجتماعاتها  لتكون  ال�سباب  على  منفتحة  تبقى  اأن 
الو�سائل  وعبر  خاللها  من  تتلقى  دائ��م  انعقاد  حالة  في  معهم 
الأداء  لتجويد  الالزمة  والحلول  والعقبات  الأفكار  الإلكترونية 
والرتقاء به، فرغم كل الجهود ما زالت الحركة تقليدية وما زال 

العمل روتينّياً ل يفّكر خارج ال�سندوق بدللة النتائج ال�سئيلة.
الريا�سي  بالجانب  الهتمام  تتولى  اأولمبية  لجنة  الآن  لدينا 
المجال  في  ن�سبّياً  تقدماً  اأحرزنا  وقد  المختلفة،  التحادات  مع 
الريا�سية  المناف�سات  قمم  نعتلي  اأن  بمقدورنا  لكن  الريا�سي، 
ب�سورة اأو�سع اإذا ا�ستقطبنا المهارات عبر تو�سعة مظلتها وخلقنا 
الحوافز لت�سبح الريا�سة ثقافة، واإذا اأطلقنا للفكر عنانه ليعود 
المختلفة  والفنية  الثقافية  المجالت  في  بالنفع  الوطن  على 
ال�سباب وحدهم ل  كّله  ذلك  زم��ن، وعماد  ذات  اأ�سيادها  كّنا  التي 

اأحد �سواهم.
نحتاج اليوم اأن نتعامل مع هذه الفئة ك�ساحبة اأولوية ل كقطاع 
الموؤّدية  الأ�س�س  واأّول  فح�سب،  متلّقية  ل  راأٍي  �ساحبة  ث��ان��وّي، 
لذلك هو ال�ستماع لراأيها، واإف�ساح المجال لها كي تطرح الحلول 
اإيجابّي  وا�ستباٍك  م�ستمّر  ح��وار  عبر  تواجهها،  التي  للم�سكالت 
خريطة  ر�سمت  التي  النقا�سية  الملكية  الأوراق  �سوء  في  مثمر 
الطريق لهذه النه�سة الب�سرية، فهذه الفر�سة ال�سكانية عزيزة 

وهي اأ�سا�س التجديد والنه�سة والبناء.
واهلل من وراء الق�سد

المحامي عالء م�شلح الكايد
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