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الأردن يدين ا�ستمرار ا�ستهداف 
احلوثيني لل�سعودية

عمان - الراأي
الحوثي  ميلي�سيات  ا�ستمرار  المغتربين  و���س��وؤون  الخارجية  وزارة  دان��ت 
ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  المملكة  ف��ي  المدنية  المناطق  ا�ستهداف 
واآخرها اإطالق �ساروخ بال�ستي باتجاه منطقة جازان وعدد من الطائرات 
المفخخة الم�سيرة بدون طيار باتجاه مدينة خمي�س م�سيط، حيث تمكنت 

قوات التحالف العربي من اعترا�سها وتدميرها جميعا بنجاح.

القوات امل�سلحة والأمن العام 
ينفذان خطة فر�ض احلظر ال�سامل

عمان - الراأي
العام،  الأم��ن  ومديرية  العربي  الأردنية-الجي�س  الم�سلحة  القوات  نفذت 
اأم�س  ليلة  العا�سرة  ال�ساعة  منذ  ب��داأ  ال��ذي  ال�سامل  الحظر  فر�س  خطة 
الول وا�ستمر حتى ال�ساد�سة من �سباح اليوم ال�سبت، وذلك �سمن الجهود 
فيرو�س  انت�سار  م��ن  للحد  ال��ع��ام  والأم����ن  الم�سلحة  ال��ق��وات  تبذلها  ال��ت��ي 
الوطن  و�سالمة  اأم��ن  على  للمحافظة  الأمنية  الإج���راءات  وتعزيز  كورونا 

والمواطنين.

| �����س����ف����ح����ة   12  | جزء واحد

ماأدبا - بترا

في  ال��ح��ك��وم��ي  ال��ن��دي��م  م�ست�سفى  ي��ع��ان��ي 
ماأدبا من الكتظاظ ال�سديد ب�سبب ازدياد 
في  الذين جاوز عددهم  المراجعين  عدد 
اآلف مراجع خالل  الطوارئ ع�سرة  ق�سم 

كانون الثاني الما�سي.
ابراهيم  الدكتور  الم�ست�سفى  مدير  وق��ال 
ك��ب��ي��راً على  اإن ه��ن��اك ���س��غ��ط��اً  ال��م��ع��اي��ع��ة 
وا�سح  والتزايد  والطوارئ  الإ�سعاف  ق�سم 
ت�ستدعي  ل  التي  الطارئة  غير  للحالت 
اخت�سا�سه،  لي�ست من  او  الق�سم  مراجعة 
التي  ال��ج��روح  على  التغيير  ح��الت  ومنها 
ال�سحية  ال��م��راك��ز  اخت�سا�س  م��ن  ت��ك��ون 
العمل،  ف��ي  ارب��اك��ا  ي�سبب  مما  وال��ع��ي��ادات 

على ح�ساب الحالت الطارئة.
في  نق�سا  يعاني  الم�ست�سفى  اأن  واأو���س��ح 
ل  اأن���ه  ال��ى  م�سيرا  التمري�سية،  ال��ك��وادر 
اأق�����س��ام  اأي ���س��ري��ر ف���ارغ ف��ي جميع  ي��وج��د 

الم�ست�سفى.
كوادر  ا�سابة 124 من  الى  المعايعة  ون��وه 
بداية  منذ  ك��ورون��ا  بفيرو�س  الم�ست�سفى 

الجائحة.

م�ست�سفى الندمي يف 
ماأدبا.. نق�ض بالكوادر 

ول اأ�سّرة فارغة

النائب الفرجات: 
حال خام 14 

بفو�سفات احل�سا 
موؤمل

كتب - ريا�ض القطامين

ل����م ي���خ���ف ع�����دد م����ن ن����واب 
ال�����ج�����ن�����وب ح�����ج�����م الأل���������م 
وال��������م��������رارة ال����ت����ي غ�����س��ت 
ب��ن��ف��و���س��ه��م اأث���ن���اء زي��ارت��ه��م 
اأم�������������س ل����م����وق����ع ت���ع���دي���ن 
الفو�سفات في خام 14. واكد 
ال��ن��ائ��ب م��ح��م��ود ال��ف��رج��ات 
ان  ام�س  الموقع  زار  ال��ذي 
الآليات الجاثمة على ار�س 
منذ  الح�سا  ف��ي  ال��م�����س��روع 
10 �سنوات بقيمة 70 مليون 
دي���ن���ار ل��ي�����س��ت خ�����س��ارة على 
الفو�سفات فح�سب، بل على 

الوطن.
يتجرع  اأول من  ان  واأ�ساف 
الخ�سارة  ه��ذه  مثل  م���رارة 
ال����وط����ن����ي����ة ال����ك����ب����ي����رة ه��م 
اأب����ن����اء ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي 
ال����ذي����ن ا���س��ت��ب�����س��روا خ��ي��را 
ب���������اأن م���������س����روع����ا ���س��خ��م��ا 
من  وينقذهم  �سي�ستوعبهم 
م��خ��ال��ب ال���ج���وع وط��واب��ي��ر 

البطالة.

عمان - �سائدة ال�سيد

لم يعد خافيا على اأحد تاأثير جائحة 
»كورونا« وانعكا�ساتها ال�سلبية على 
القطاعات المختلفة في المملكة التي 
اأدت الى تراجع او توقف عدد كبير من 
الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة وتكبدها 
خ�سائر ل تعد وتح�سى.

وف���ي ال��وق��ت ال���ذي ات��ف��ق ف��ي��ه خ��ب��راء 
ومواطنين تحدثوا ل�$ على اأهمية 
وعدم  دعمها  و�سرورة  الم�ساريع  هذه 
ال���ظ���روف الحالية  اإه��م��ال��ه��ا ف��ي ظ��ل 
ال�سعبة، كونها مهمة ا�ستراتيجيا لأي 
يعتبر  و�سحقها  ال��ع��ال��م،  ف��ي  اقت�ساد 
ت�سكل  حيث  البطالة،  لتف�سي  ب��داي��ة 
ال�سركات  مجموع  من   %  93 من  اأكثر 
اأي�سا  ت�ساءلوا  المملكة،  ف��ي  العاملة 
واإيجاد  دعمها  في  الحكومة  دور  عن 
الل����ي����ات ال��م��ن��ا���س��ب��ة لإخ���راج���ه���ا من 
الأزم��������ة، ف���ي ظ���ل وج�����ود اق���ت���راح���ات 
وح����ل����ول ج���دي���ة ل��م��راق��ب��ي��ن ت�����س��م��ن 

انقاذها وا�ستمراريتها.
تملك م�سروعا  كانت  ار�سالن  �سيرين 

»كورونا«  ب�سبب  اغالقه  الى  ا�سطرت 
قالت:  حيث  طائلة،  خ�سائر  وتكبدها 
»ل��ق��د ج��م��ع��ت م��ب��ل��غ��ا واأخ������ذت ق��ر���س��ا 
ب�����س��ي��ط��ا، وف��ت��ح��ت م��رك��زا لخ��ت��ب��ارات 
ل�سنتين  ال��م�����س��روع  ون��ج��ح  ال���ق���درات، 
تقريبا، اإل انه، ومع )ازمة كورونا( لم 
ومنيت  لإغ��الق��ه،  وا�سطررت  ي�سمد 
بخ�سائر فادحة، ولم اأجد من يدعمني 
لأ�سمد، ودعت الجهات المعنية لدعم 

الم�ساريع ال�سغيرة«.
ان »من يرى  اأكد  الجعافرة  اأما هيثم 
الإع�����الن�����ات ع���ل���ى اب�������واب ال��م��ح��الت 
التجارية التي اكثرها معرو�سة للبيع 
ال�ستمرار،  على  قدرتها  ع��دم  نتيجة 
لحمايتها،  جدية  حلول  وج��ود  وع��دم 

تعر�س  ال��ت��ي  الخ�سائر  ح��ج��م  ي���درك 
الما�سي«،  العام  خ��الل  اأ�سحابها  لها 
في  الحكومة  »ت��اأخ��ر  ان  على  م��وؤك��دا 
لم  ال�سغيرة  الم�ساريع  اأ�سحاب  دع��م 
الم�ستاأجرين  ب��اإع��ف��اء  الأم���ل  اإل  يبق 
الإغالقات  نتيجة  الإيجار  تراكم  من 

وتقليل �ساعات العمل«.
ال�������س���ن���اع���ي وال���م���ح���ل���ل الق���ت�������س���ادي 
»معظم  ان  ال��ى  لفت  ال�ساكت  مو�سى 
ال���ح���ل���ول ال���ت���ي ق���دم���ت ف����ي ال��ف��ت��رة 
ال�سغيرة  الم�ساريع  لرعاية  ال�سابقة 
وال��م��ت��و���س��ط��ة ل���م ت��ك��ن ج���دي���ة وغ��ي��ر 
الم�سهد  عن  وبعيدة  للتطبيق،  قابلة 
الحقيقي لما تتعر�س له من تحديات 

وم�سكالت«.

امل�ساريع ال�سغرية تئن حتت وطاأة »كورونا«

هل تعدل «التربية» عن أسئلة «التوجيهي» 
الكتابية للرياضيات و«العربية» و«اإلنجليزية»؟

عمان - �سرى ال�سمور

ط���ال���ب ط��ل��ب��ة م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة 
التربية  »التوجيهي« وزارة  العامة 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ال��ع��دول ع���ن ق��راره��ا 
المتحانية  ال�سئلة  يخ�س  فيما 
ال��ك��ت��اب��ي��ة ل��م��ب��اح��ث ال��ري��ا���س��ي��ات 
وال��ل��غ��ت��ي��ن ال��ع��رب��ي��ة والن��ج��ل��ي��زي��ة 
ل��م��خ��ت��ل��ف ال�����ف�����روع الك���ادي���م���ي���ة 

والمهنية.
ين�سجم  ل  ال��ق��رار  ان  طلبة  وق��ال 

مع طبيعة المرحلة في ا�سارة الى 
الى  وت��داع��ي��ات��ه��ا،  ك��ورون��ا  جائحة 
جانب تركيز المدر�سين على نمط 
المتحانيتين  ال��دورت��ي��ن  ا�سئلة 
ال���م���ا����س���ي���ت���ي���ن »الخ�����ت�����ي�����ار م��ن 
من  رهبتهم  ي�ساعف  ما  متعدد«، 

المتحان.
قد  المباحث  ه��ذه  اأ�سئلة  وك��ان��ت 
وردت في الدورتين المتحانيتين 
ال��م��ا���س��ي��ت��ي��ن ب�������س���ي���اق ال���س��ئ��ل��ة 
ال����م����و�����س����وع����ي����ة، وذل��������ك ب�����س��ب��ب 

على  وت��داع��ي��ات��ه��ا  ك��ورون��ا  جائحة 
مختلف القطاعات بما فيها قطاع 
الى  وال��ت��ح��ول  والتعليم،  التربية 
منظومة التعلم عن بعد لمختلف 

المراحل.
م��ع��ل��م��ون اك����دوا ل��� $ ان ال����وزارة 
ت�����اأخ�����رت ف�����ي اع����الن����ه����ا ع�����ن ���س��ك��ل 
وم�����س��م��ون الم��ت��ح��ان، الم����ر ال��ذي 
ادى بالكثير منهم للبحث عن و�سائل 
ال��ق��رار  ت��ب��ع��ات  ت��ج��اوز  م��ن  لتمكنهم 

المتاأخر والمفاجئ.

ويل العهد.. اأ�سباب للثقة والتفاوؤل
متوا�سعاً وقريباً من القلب يطل ولي العهد على الم�ساهدين من 
الق�سايا  من  مجموعة  ح��ول  ليتحدث  الأردن���ي  التلفزيون  �سا�سة 
التي اأتاحت المجال للمواطن الأردني للتعرف على �سخ�سية ولي 
العهد وجانباً من اأفكاره بدايًة من عالقته بالجي�س الذي يعتبره 
اأنه في الجي�س  الأمير الح�سين مدر�سته الأول��ى، ويو�سح الأمير 
مالزم اأول مثل جميع زمالئه �سمن تراتبية الجي�س ول مجال اأو 
مبرر ليت�سرف داخل الموؤ�س�سة بو�سفه ولياً للعهد، ونف�س الأمر 
كان مع والده جاللة الملك الذي وا�سل م�سيرته في الجي�س وفق 

الأ�سول المرعية.
يوؤكد الأمير على اأن ال�سبه في المالمح مع الراحل الكبير الح�سين 
ي�سبه  اأن  الأمير  له  ي�سعى  فما  الأ�سا�سي،  بالأمر  لي�س  ط��الل  بن 
التقدم  تتبلور مع  اأخذت  النقطة  جده في مبادئه وثوابته، وهذه 
ال�ستباك  الأمير من موقع  فيه  الذي تحدث  الق�سير  اللقاء  في 
في  المملكة  ت��واج��ه  التي  والتحديات  التفا�سيل  م��ن  الكثير  م��ع 
بحياة  تتعلق  بق�سايا  الأمير  ان�سغال  اأظهر  والذي  المرحلة،  هذه 
الملحة  ال��ك��ورون��ا  لم�سكلة  للت�سدي  داع��ي��اً  وه��م��وم��ه  ال��م��واط��ن 
لمواجهتها،  الأول���ى  ال�سفوف  ف��ي  يقفون  لمن  التحية  وموجهاً 
واقع  من  اللقاحات  بتوفير  المرتبطة  التحديات  الأمير  وناق�س 
اطالعه على التحديات مع ال�سركات الم�سنعة ومطمئناً الأردنيين 
بالآية  وناطقاً  بالأ�سباب  لالأخذ  داعياً  قريباً،  التوريد  ل�ستئناف 
الإيماني  العمق  تبين  لمحة  في  ي�سراً(  الع�سر  بعد  )اإن  الكريمة 

ل�سمو ولي العهد بو�سفه جزءاً متوطداً في ثقافته ال�سخ�سية.
في الجانب ال�سيا�سي تحدث الأمير عن �سرورة تعزيز الموؤ�س�سات 
وال�ستمرارية،  الزخم  وتحقيق  بمهامها  ال�سطالع  من  لتتمكن 
خطط  ���س��ي��ا���س��ات  وف���ق  م�ستقر  م��وؤ���س�����س��ي  ل��ع��م��ل  ي�سعى  ف��الأم��ي��ر 
ومعايير وا�سحة تتجاوز �سخ�سية الم�سوؤول، داعياً اإلى الجراأة في 
اتخاذ القرارات، ومتحدثاً بما يجي�س في �سدور الأردنيين م�سدداً 
على اأن ل اأحد يمتلك الوقت اأو ال�سبر للبقاء في الو�سع الراهن 

الذي يحتاج اإ�سالحاً حقيقياً على جميع الم�ستويات.
الأمير القريب من الجيل ال�ساب يعترف باأنه يتابع من وقت اإلى 
اآخر مواقع التوا�سل، ويحاول التوا�سل مع النا�س ب�سورة مبا�سرة، 
ب�سورة  ال��واق��ع  تعك�س  ل  اأهميتها  على  ال��م��واق��ع  ه��ذه  اأن  مبيناً 
مبا�سرة لما تحفل به من �سائعات داعياً اإلى التعامل بايجابية مع 

هذه الأدوات الحديثة التي ل يمكن ال�ستغناء عنها.
وكما هو متوقع، لم يكن للقد�س اأن تغيب عن اأي حوار مع الأمير 
كما ه��ي ال��ح��ال م��ع وال���ده ج��الل��ة ال��م��ل��ك، ف��الأم��ي��ر يتحدث عن 
الأحمر  والخط  للها�سميين  ال�سخ�سية  الق�سية  بو�سفها  القد�س 
الم�سالح  تنبني على  المملكة  �سيا�سة  اأن  على  اأردن��ي، م�سدداً  لكل 
ال�ستراتيجية والمواقف الثابتة على الم�ستوى الوطني والقومي، 
الذي  واأكثر منعة هو  اأق��وى  اأردن  بناء  اأن  في خطابه على  موؤكداً 
يرتبط  اأن  على  الوطنية  اأه��داف��ن��ا  تحقيق  على  قدرتنا  م��ن  يعزز 
اإع��الء قيمة  والمجتمع من خالل  الدولة  بمبادئ عامة في  ذلك 
الإنتاجية والعدالة والكفاءة، والأردن بقدراته الب�سرية والطبيعية 

والإبداعية ي�ستطيع اأن يتبواأ المكانة التي ي�ستحقها.
كثيرة  اأ�سباباً  الأردن��ي��ون  ي�ستمد  وروؤي��ت��ه  ووعيه  الأم��ي��ر  ع��زم  من 
الأمتين  اأه���دت  عريقة  م��در���س��ة  فالها�سميون  وال��ث��ق��ة،  ل��ل��ت��ف��اوؤل 

العربية والإ�سالمية على الدوام نخبة رجالها و�سفوة فر�سانها.

راأيـنـــا

ارتفاع ملمو�ض 
على احلرارة

عمان - الراأي

ارت��ف��اع  ال�سبت  ال��ي��وم  ي��ط��راأ 
م����ل����م����و�����س ع�����ل�����ى درج���������ات 
ال����ح����رارة، وت���ك���ون الأج�����واء 
ف��ي معظم  ال��ح��رارة  لطيفة 
م��ن��اط��ق ال��م��م��ل��ك��ة، وداف���ئ���ة 
الميت  والبحر  الأغ���وار  في 
وال���ع���ق���ب���ة، وف�����ق الأر�����س����اد 

الجوية.
وي������ط������راأ ي������وم غ�����د الأح������د 
درجات  على  قليل  انخفا�س 
ال����ح����رارة وت���ك���ون الأج������واء 
ف��ي معظم  ال��ح��رارة  لطيفة 

مناطق المملكة.
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الأمير ح�سين يحيي العاملين في مكافحة وباء كورونا

ولي العهد: األردن صمد في منطقة ملتهبة إليماننا به شعبا وقيادة
    جاللة امللك حازم بالظروف ال�سعبة وعطوف يف املواقف الإن�سانية

    تعلمنا من الراحل 
احل�سني اأن يكون 
لكل واحٍد فكره 
وَنهجه امل�ستقل 
    تعريب قيادة 

اجلي�ض العربي يوم 
تاريخي مب�سرية 

دولتنا 
    القد�ض ق�سية 

�سخ�سية للها�سميني 
وخط اأحمر عند 

كل اأردين 

    املواطن هو العتبار 
الوحيد لأي م�سوؤول ول 

وقت لعتبارات اأخرى 
    م�ستقبل الأردن ببناء 

جمتمع اأ�سا�سه الإنتاجية 
والكفاءة والعدالة 

    لدينا املكونات للتقدم 
والأردن زاخٌر بطاقات 

اإبداعية هائلة 
    »التوا�سل الجتماعي« 

مهم جدًا لكنه ل يعك�ض 
الواقع دائماً 
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29 وفاة و4584 إصابة بفيروس كورونا
عمان - الراأي

ت�����س��ج��ي��ل  ال�������س���ح���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
ب��ف��ي��رو���س  اإ���س��اب��ة  و4584  وف����اة   29
كورونا الم�ستجّد في المملكة ام�س 
الإجمالي  ال��ع��دد  ليرتفع  الجمعة، 

اإلى 4862 وفاة و417934 اإ�سابة.
ال�سادر  الإع��الم��ي  ال��م��وج��ز  واأ���س��ار 
ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة  عن 

اإلى اأن عدد الحالت الن�سطة حالّياً 
بلغ  بينما  ح��ال��ة،   54224 اإل��ى  و�سل 
ع���دد ال���ح���الت ال��ت��ي اأُدِخ����ل����ت ام�����س 
فيما  حالة،   287 الم�ست�سفيات  اإل��ى 

غادرت 205 حالت.
اإجمالي عدد الحالت  اأن  اإلى  ولفت 
ال���م���وؤّك���دة ال��ت��ي ت��ت��ل��ق��ى ال���ع���الج في 
في  ح��ال��ة،   1931 بلغ  الم�ست�سفيات 
العزل  اأ�سّرة  عدد  اإجمالي  بلغ  حين 

ال��م�����س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
ل���ل���ح���الت ال����م����وؤّك����دة وال��م�����س��ت��ب��ه��ة 
ب��ن�����س��ب��ة   1561 الول  اأم���������س  ل���ي���وم 
بلغ  فيما  بالمئة،   34 بلغت  اإ���س��غ��ال 
الحثيثة  العناية  اأ�سّرة  عدد  اإجمالي 
ال��م�����س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
ليوم  والم�ستبهة  الموؤّكدة  للحالت 
اأم�س الول 395 بن�سبة اإ�سغال بلغت 

382 بالمئة.
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اإجراء 34385 فح�شاً مخبرياً.. وت�شجيل 2200 حالة �شفاء

29 وفاة و4584 إصابة بفيروس كورونا
    54224 اإ�شابة ن�شطة حالياً.. واإدخال 287 حالة اإىل امل�شت�شفيات

عمان - الراأي

اإ�سابة  اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 29 وفاة و4584 
الجمعة،  ام�س  المملكة  في  الم�ستجّد  كورونا  بفيرو�س 
ليرتفع العدد الإجمالي اإلى 4862 وفاة و417934 اإ�سابة.

وتوّزعت الإ�سابات الجديدة على 2776 حالة في محافظة 
منها  اإرب����د،  محافظة  ف��ي  ح��ال��ة   487 ع��ّم��ان،  العا�سمة 
ال��زرق��اء،  ال��رم��ث��ا، 367 حالة ف��ي محافظة  3 ح��الت ف��ي 
285 حالة في محافظة البلقاء، 156 حالة في محافظة 
الكرك، 108 ح��الت في  العقبة، 131 حالة في محافظة 
64 حالة  88 حالة في محافظة جر�س،  ماأدبا،  محافظة 
في محافظة الطفيلة، 52 حالة في محافظة عجلون، 51 
حالة في محافظة المفرق، 19 حالة في محافظة معان.

واأ���س��ار ال��م��وج��ز الإع��ام��ي ال�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة ال���وزراء 
ووزارة ال�سحة اإلى اأن عدد الحالت الن�سطة حالّياً و�سل 
اأُدِخ��ل��ت  التي  ال��ح��الت  ع��دد  بلغ  بينما  اإل��ى 54224 حالة، 
 205 غ����ادرت  فيما  ح��ال��ة،   287 الم�ست�سفيات  اإل���ى  ام�����س 

حالت.
ولفت اإلى اأن اإجمالي عدد الحالت الموؤّكدة التي تتلقى 
بلغ  حين  في  حالة،   1931 بلغ  الم�ست�سفيات  في  العاج 
اأ�سّرة العزل الم�ستخدمة في الم�ست�سفيات  اإجمالي عدد 
 1561 الول  اأم�����س  ليوم  والم�ستبهة  ال��م��وؤّك��دة  للحالت 

عدد  اإجمالي  بلغ  فيما  بالمئة،   34 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة 
الم�ست�سفيات  ف��ي  الم�ستخدمة  الحثيثة  العناية  اأ���س��ّرة 
 395 الول  اأم�����س  ل��ي��وم  والم�ستبهة  ال��م��وؤّك��دة  ل��ل��ح��الت 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 38 بالمئة.
ك��م��ا ب��ل��غ اإج��م��ال��ي ع���دد اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����س ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال��م�����س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت ال���م���وؤّك���دة 
اإ�سغال  بن�سبة  ج��ه��ازاً   176 الول  اأم�س  ليوم  والم�ستبهة 

بلغت 18 بالمئة.
كما اأ�سار الموجز اإلى ت�سجيل 2200 حالة �سفاء ام�س في 
حالت  اإجمالي  لي�سل  والم�ست�سفيات،  المنزلي  العزل 

ال�سفاء اإلى 358848 حالة.
لي�سبح  ام�س،  اأجري  مخبرّياً  34385 فح�ساً  اأن  واأ�ساف 
الوباء  ب��دء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإجمالي 
ن�سبة  اأن  اإل���ى  لف��ت��اً  ف��ح��و���س��ات،   4796208 الآن  وح��ت��ى 
ال��ف��ح��و���س��ات الإي��ج��اب��ّي��ة ل��ي��وم ام�����س و���س��ل��ت اإل���ى ق��راب��ة 

33ر13 بالمئة.
ودعت الوزارة الجميع اإلى اللتزام باأوامر الّدفاع، واّتباع 
اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  ارت��داء  خ�سو�ساً  الوقاية،  �سبل 
متابعة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  �سخ�ساً،   20 م��ن  لأك��ث��ر  التجّمعات 
الحمات التوعوية التي اأطلقتها بال�سراكة مع عدد من 
الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والت�سجيل 

لأخذ المطعوم: #اإلك_وفيد #حياتنا_اأهم.

ع�شرة اآالف مراجع بكانون الثاني الما�شي

مستشفى النديم في مأدبا.. نقص بالكوادر الطبية
وازدياد بأعداد المراجعين

ماأدبا - بترا

م��اأدب��ا  ف��ي  الحكومي  النديم  م�ست�سفى  يعاني 
م���ن الك���ت���ظ���اظ ال�����س��دي��د ب�����س��ب��ب ازدي������اد ع��دد 
ال��م��راج��ع��ي��ن ال��ذي��ن ت��ج��اوز ع��دده��م ف��ي ق�سم 
�سهر  خ����ال  م���راج���ع  اآلف  ع�����س��رة  ال����ط����وارئ 

الما�سي. الثاني  كانون 
وق����ال م���دي���ر ال��م�����س��ت�����س��ف��ى ال���دك���ت���ور اب��راه��ي��م 
ع��ل��ى ق�سم  ك��ب��ي��راً  اإن ه��ن��اك ���س��غ��ط��اً  ال��م��ع��اي��ع��ة 
للحالت  وا�سح  والتزايد  وال��ط��وارئ  الإ�سعاف 
غ���ي���ر ال���ط���ارئ���ة ال���ت���ي ل ت�����س��ت��دع��ي م��راج��ع��ة 
حالت  ومنها  اخت�سا�سه،  من  لي�ست  او  الق�سم 
التغيير على الجروح التي تكون من اخت�سا�س 
ارباكا  ي�سبب  مما  والعيادات  ال�سحية  المراكز 

في العمل، على ح�ساب الحالت الطارئة.
واأ�����س����اف اأن�����ه اأج�����ري ف���ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ى خ��ال 
كورونا،  فح�س   18500 الما�سي  الثاني  كانون 
ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ع����دد ال����ح����الت ال���ت���ي دخ���ل���ت اإل���ى 
الم�ست�سفى،  اأق�سام  لمختلف   844 الم�ست�سفى 
واأجريت 90 عملية جراحية، فيما راجع عيادات 
واح��د،  �سهر  خ��ال  ح��الت   6109 الخت�سا�س 

وحالت ولدة عدد 256 حالة.
في  نق�س  م��ن  ي��ع��ان��ي  الم�ست�سفى  اأن  واأو���س��ح 
يوجد  ل  اأن��ه  الى  م�سيرا  التمري�سية،  الكوادر 

الم�ست�سفى  اأق�����س��ام  جميع  ف��ي  ف���ارغ  �سرير  اأي 
ف��ي��م��ا ب���ل���غ ع����دد ال���ت���ح���وي���ات ل��ل��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
200 ح��ال��ة، م��ا يترتب عليه  اأك��ث��ر م��ن  الخ��رى 
م���ن زي�����ادة ال�����س��غ��ط ع��ل��ى ����س���ي���ارات الإ���س��ع��اف 
وم��راف��ق��ة ال���ك���وادر ل��ل��ت��ح��وي��ات ب�����س��ك��ل ي��وم��ي 

وم�ستمر.
ون����وه ال��م��ع��اي��ع��ة ال����ى ا���س��اب��ة 124 م���ن ك����وادر 
ال��م�����س��ت�����س��ف��ى ب���ف���ي���رو����س ك����ورون����ا م���ن���ذ ب���داي���ة 

مراجعة  عدم  الى  المواطنين  ودع��ا  الجائحة. 
لتتمكن  الطارئة  ال��ح��الت  ف��ي  ال  الم�ست�سفى 
ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����س��ي��ة م���ن ال��ق��ي��ام 
ب���واج���ب���ه���ا ت���ج���اه م���ر����س���ى ال����ح����الت ال���ط���ارئ���ة 
تام  ا�ستعداد  حالة  في  الم�ست�سفى  يكون  وحتى 
كورونا،  فيرو�س  اإ�سابات  ارتفاع  مع  خ�سو�سا 
ب��ي��ئ��ة خ�سبة  ي��ع��د  ال����ذي  الك���ت���ظ���اظ  وت��ج��ن��ب 

للعدوى.

عمان - �شائدة ال�شيد

لم يعد خافيا على اأحد تاأثير جائحة 
»كورونا« وانعكا�شاتها ال�شلبية على القطاعات 
المختلفة في المملكة التي اأدت الى تراجع 
او توقف عدد كبير من الم�شاريع ال�شغيرة 
والمتو�شطة وتكبدها خ�شائر ال تعد وتح�شى.

وفي الوقت الذي اتفق خبراء ومواطنون 
تحدثوا اإلى »$« على اأهمية هذه الم�شاريع 
و�شرورة دعمها وعدم اإهمالها في ظل الظروف 
الحالية ال�شعبة، كونها مهمة ا�شتراتيجيا 
الأي اقت�شاد في العالم، و�شحقها يعتبر 
بداية لتف�شي البطالة، حيث ت�شكل اأكثر 
من 93 % من مجموع ال�شركات العاملة في 
المملكة، ت�شاءلوا اأي�شا عن دور الحكومة في 
دعمها واإيجاد االليات المنا�شبة الإخراجها 
من االأزمة، في ظل وجود اقتراحات 
وحلول جدية لمراقبين ت�شمن انقاذها 
وا�شتمراريتها.

�شيرين ار�شالن كانت تملك م�شروعا ا�شطرت 
الى اغالقه ب�شبب »كورونا« وتكبدها خ�شائر 
طائلة، حيث قالت: »لقد جمعت مبلغا واأخذت 
قر�شا ب�شيطا، وفتحت مركزا الختبارات 
القدرات، ونجح الم�شروع ل�شنتين تقريبا، اإال 
انه، ومع )ازمة كورونا( لم ي�شمد وا�شطررت 
الإغالقه، ومنيت بخ�شائر فادحة، ولم اأجد 
من يدعمني الأ�شمد، ودعت الجهات المعنية 
لدعم الم�شاريع ال�شغيرة«.

الإع��ان��ات على  ي��رى  »م��ن  ان  ف��اأك��د  الجعافرة  اأم���ا هيثم 
للبيع  معرو�سة  اكثرها  والتي  التجارية  المحات  اب��واب 
وع��دم وج��ود حلول  ال���س��ت��م��رار،  ع��دم قدرتها على  نتيجة 
لها  تعر�س  التي  الخ�سائر  حجم  ي��درك  لحمايتها،  جدية 
اأ�سحابها خال العام الما�سي«، موؤكدا ان »تاأخر الحكومة 
الأم��ل  اإل  يبق  ل��م  ال�سغيرة  الم�ساريع  اأ���س��ح��اب  دع��م  ف��ي 
باإعفاء الم�ستاأجرين من تراكم الإيجار نتيجة الإغاقات 

وتقليل �ساعات العمل«.
الى  لفت  ال�ساكت  مو�سى  القت�سادي  والمحلل  ال�سناعي 
ان »معظم الحلول التي قدمت في الفترة ال�سابقة لرعاية 
الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة لم تكن جدية وغير قابلة 
له  تتعر�س  لما  الحقيقي  الم�سهد  عن  وبعيدة  للتطبيق، 

من تحديات وم�سكات«.
وا�ساف ان اأهم »م�سكلة تواجه هذه الم�ساريع، هي الو�سول 
للتمويل المنا�سب، حيث يعتبر ذلك تحديا اأمام ال�سركات 
التمويل  تحدي  ان  اإذ  فقط،  الأردن  في  ولي�س  العالم  في 
اأ���س��ب��ح ب��ع��د )ك����ورون����ا( اأك���ب���ر ب�����س��ب��ب ع���دم رغ��ب��ة ال��ب��ن��وك 
الأرب����اح،  �سمنت  اذا  اإل  الت�سهيات  ب��اإع��ط��اء  ال��م��خ��اط��رة 
البنوك  ف��ي  الم�ساريع  لهذه  التمويل  ن�سبة  ان  حين  ف��ي 

التجارية اأ�سا منخف�سة، ول تتعدى لل�سركات ال�سغيرة 
في القطاع ال�سناعي 12%، والزراعي %2«.

للم�ساريع  متخ�س�سة  ب��ن��وك  »اإن�������س���اء  ال�����س��اك��ت  واق���ت���رح 
التي  المالية  الحلول  تجد  بحيث  والمتو�سطة،  ال�سغيرة 
وبن�سبة  الأم���د  طويلة  قرو�سا  وت��ق��دم  اأو���س��اع��ه��ا،  تنا�سب 
فائدة متدنية، مع وجود ال�سمانات الكافية لها من خال 

موؤ�س�سة �سمان القرو�س وغيرها«.
ان  الى  ا�سار  لدينا،  البنوك  اإن�ساء مثل هذه  اإمكانية  وعن 
»با�ستطاعة الحكومة ان�سائه من خال م�ساهمة القطاعين 
ال��ع��ام وال��خ��ا���س ا���س��ت��ن��ادا ل��م��ب��داأ ق��ان��ون ال�����س��راك��ة بينهما، 
بحيث ت�ساهم البنوك والحكومة والقطاع الخا�س باإيداع 
مبالغ لتمويل الم�ساريع في قطاعات مختلفة �سناعية او 
ناجحة  تجاربها  كانت  كثيرة  بدول  اأ�سوة  وغيرها،  زراعية 

في هذا ال�ساأن كماليزيا وتون�س وتايلند وغيرها«.
كما طالب الحكومة باتخاذ »اجراءات تعزز دور القطاعات 
وال���م�������س���اري���ع ال�����س��غ��ي��رة وال��م��ت��و���س��ط��ة، وت���ح���اف���ظ على 
تناف�سيتها وا�ستمراريتها، من خال تخفي�س كلف النتاج 
لأن  اأ�سحابها،  على  المالية  الأع��ب��اء  وتخفيف  وال��ط��اق��ة، 
اإغاق الم�ساريع وعدم �سمودها ينعك�س على ارتفاع ن�سب 

البطالة والفقر، وتراجع القت�ساد المحلي«.
على  �سيقدمون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  »جميع  ال�ساكت  ودع��ا 
درا�سة  عمل  ���س��رورة  ومتو�سطة،  �سغيرة  م�ساريع  ان�ساء 
والمجالت،  القطاعات  لكافة  وحقيقية  متاأنية  اقت�سادية 
يجرون  ل  الم�ساريع  على  يقدمون  الذين  من   %99 ان  اإذ 
جدوى اقت�سادية لها«، موؤكدا على »وجود م�ساريع مجدية 
الغذائية  ك��ال�����س��ن��اع��ات  م�ستقبا  او  ال��ح��ال��ي  ال��وق��ت  ف��ي 
وال����زراع����ة ال��م��ح��ل��ي��ة«. ب�����دوره ق���ال ال��خ��ب��ي��ر الق��ت�����س��ادي 
مازن ار�سيد ان »افا�س واإغ��اق عدد كبير من الم�ساريع 
ال�سغيرة يوؤثر على القت�ساد المحلي وال�سركات والبنوك، 
حيث نتائج وتاأثير خ�سائرها كان وا�سحا على نتائج البنوك 
الما�سي  ال��ع��ام  اأرب��اح��ه��ا  ت��راج��ع��ت  ال��ب��ن��وك  لن  المحلية، 
بمعدل تجاوز ال� 50%، ناهيك عن تاأثيرها على ازدياد ن�سب 
اللتزام  على  الم�ساريع  »ق��درة هذه  ان  واأ�ساف  البطالة«. 
�سداد  تاأجيل  اأث��ر  م��ا  توقفت،  وقرو�سها  التزامها  ب�سداد 
عاجزة  ا�سبحت  البنوك  ان  كما  ال��ب��ن��وك،  على  ال��ق��رو���س 
عن تقديم ت�سهيات اإ�سافية في ظل اأزمة )كورونا( حتى 
خال العام الحالي«، معتبرا ان »تاأجيل �سداد الديون على 
ال�سركات لم ي�ساعد على الم�سكلة«. واقترح ار�سيد »مبادرة 

وذلك  التجارية،  والبنوك  المركزي  البنك  بين  ما  تعاون 
اإجمالي مجموع الت�سهيات المتوفرة  بتخ�سي�س 5% من 
لدى البنوك، لحماية الم�ساريع ال�سغيرة ودعمها، لتوفير 
بع�س الأموال الإ�سافية لها التي تقدر نحو مليار ون�سف 
اإ�سافية او دعم  المليار توزع عليها من خال مخ�س�سات 
مايترتب  الم�ساريع  التزام  مقابل  متدنية،  بفائدة  نقدي 
عليها م��ن ق��رو���س، وف���ق ���س��روط واح��ك��ام ول��م��دة زمنية 

معينة«.
واأو�سح ان »البنك المركزي تدخل من اجل حماية البنوك 
اأكثر  توفير  تم  حيث  معها،  بالتن�سيق  ال�سابقة  الفترة  في 
من 500 مليون دينار، بالإ�سافة الى الزام البنوك هذا العام 
بعدم دفع اكثر من 12% من راأ�س مالها«، موؤكدا ان البنك 
المركزي با�ستطاعته التن�سيق مرة اأخرى مع البنوك لحل 

م�سكلة الم�ساريع ال�سغيرة والمتو�سطة«.
ال��م�����س��اري��ع ال�سغيرة من  ب��اإع��ف��اء  »ال��ح��ك��وم��ة  ك��م��ا ط��ال��ب 
ور�سوم  ودخ��ل  مبيعات  من  انواعها  بكافة  ال�سرائب  دف��ع 
ج��م��رك��ي��ة، ل��ت��خ��ف��ي��ف ال�����س��غ��ط ع��ل��ي��ه��ا ج����راء الإغ���اق���ات 
القت�ساد  عجلة  ا�ستمرار  ي�سمن  وب�سكل  )ك��ورون��ا(،  ف��ي 

المحلي«.

امل�شاريع ال�شغرية تئن حتت وطاأة كورونا

اإ�شابة 124 من كوادر امل�شت�شفى
بـ »كورونا« منذ بدء اجلائحة

�شبط 127 �شخ�شًا ومن�شاأتني 
خالفوا تعليمات احلظر 

ال�شامل فـي اإربد
اإربد  - الراأي

قال محافظ اإربد ر�سوان العتوم، انه ومنذ بدء �ساعات 
الحظر ال�سامل من م�ساء ام�س الول وحتى ال�ساد�سة 
ومن�ساأتين  م�ساء ام�س الجمعة تم �سبط 127 �سخ�ساً 

خالفوا تعليمات الحظر ال�سامل.
 103 �سبط  على  ت��وزع��ت  المخالفات  ان  العتوم  وق���ال 
مديرية  اخت�سا�س  منطقة  ف��ي  ومن�ساأتين  ا�سخا�س 
منطقة  ف��ي  ���س��خ�����س��اً  و15  اإرب����د  ق�سبة  اإرب����د  ���س��رط��ة 
اخت�سا�س مديرية �سرطة غرب اإربد وت�سعة اأ�سخا�س 

في لواء الرمثا.

توقيف عري�س ومنظم 
احتفاالت اأ�شبوعًا ملخالفتهما 

قانون الدفاع
اإربد - الراأي

اوقف مدعي عام الغوار ال�سمالية ام�س الجمعة عري�ساً 
وم��ن��ظ��م ح��ف��ل ا���س��ب��وع��ا ل��ك��ل منهما ف��ي م��رك��ز ال���س��اح 
والوام����ر  ال���دف���اع  ق��ان��ون  اح��ك��ام  لمخالفتها  وال��ت��اأه��ي��ل 

ال�سادرة بموجبه.
وكان العري�س قد اقام من خال منظم احتفالت م�ساء 
ام�س الول حفلة �سهرة »حناء« �سارك فيها ما يزيد عن 

150 �سخ�سا في احدى مناطق الغوار ال�سمالية.

ال�شاكت يقرتح اإن�شاء بنوك 
متخ�ش�شة لرعايتها

اإر�شيد يدعو احلكومة الإعفاء 
اأ�شحابها من ال�شرائب
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ولي العهد يوجه تحية اعتزاز للعاملين في مكافحة كورونا

األمير الحسين: يجب أن يكون المواطن
االعتبار الوحيد أمام أي مسؤول

    �سيدنا حازم بالظروف ال�سعبة وعطوف يف املواقف الإن�سانية ويتخذ القرارات الالزمة بوقتها املنا�سب 
    يف اجلي�ش اأنا ل�ست ولياً للعهد.. اإمنا مالزم اأول �ساأين �ساأن بقية ال�سباط 

عمان - الراأي

اأجرى �سمو الأمير الح�سين بن عبداهلل الثاني، 
ولي العهد، لقاًء عبر �سا�سة التلفزيون الأردني، 

بمنا�سبة ذكرى تعريب قيادة الجي�ش العربي.
ام�ش  ُبــث  الــذي  اللقاء  وتــحــدث �سموه، خــال 
 – الأردنـــيـــة  الم�سلحة  الــقــوات  الــجــمــعــة، عــن 
الــجــيــ�ــش الـــعـــربـــي، مـــعـــربـــاً عـــن فــخــر جــالــة 
للقوات  الأعلى  القائد  الثاني،  عبداهلل  الملك 

الم�سلحة، برفاق ال�ساح.
ولفت �سمو ولي العهد، خال اللقاء، اإلى الدور 
الملك  جــالــة  اهلل،  بـــاإذن  لــه  للمغفور  الكبير 
الح�سين بن طال، طيب اهلل ثراه، في اتخاذ 
قرار تعريب قيادة الجي�ش التاريخي، وما تركه 

الملك الح�سين من اإرث كبير.
موا�سيع،  عــدة  اإلـــى  لقائه  فــي  �سموه  وتــطــرق 
اأزمة  وتداعيات  الأردنــيــة،  الدولة  مئوية  منها 

كورونا.
اأجــراه  الــذي  للقاء،  الكامل  الن�ش  يلي  وفيما 

الإعامي اأن�ش المجالي:

التلفزيون الأردني: في هذا اللقاء الخا�ش، 
الح�سين  الأمير  الملكي  ال�سمو  �ساحب  مع 
على  نعرج  العهد،  ولي  الثاني،  عبداهلل  بن 
تعريب  ذك���رى  المنا�سبات:  م��ن  العديد 
الدولة،  ومئوية  العربي،  الجي�ش  قيادة 
الموا�سيع.�ساحب  من  العديد  اإلى  اإ�سافة 

ال�سمو الملكي: اأهاًل ومرحبًا بك �سيدي.
�سمو ولي العهد: �سكراً �سيدي على هذا اللقاء، 
وتحياتي من خالكم للم�ساهدين، واإذا �سمحت 
لي قبل كل �سيء، اأن اأوجه تحية اعتزاز لجميع 
العاملين في مكافحة وباء كورونا، ورحم اهلل 
الجميع.  اهلل  وحمى  اأهلنا،  مــن  تــوّفــوا  الــذيــن 

اِحِميَن(. ُ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو اأَْرَحُم الَرّ )َفاهلَلّ

هذا  الأم��ي��ر  �سمو  الأردن����ي:  التلفزيون 
وغالية  عزيزة  ذك��رى  مع  يتزامن  اللقاء 
قيادة  تعريب  ذك��رى  جميعًا،  قلوبنا  على 
الجي�ش، وللقوات الم�سلحة كما نعلم جميعًا 
وطننا،  حماية  في  والأب��رز  الأكبر  ال��دور 
بعالقة  ترتبط  اأن��ت  للعهد  كولٍي  �سيدي 
ب�سكٍل  نتحدث  الم�سلحة،  بالقوات  مميزة 

اأكبر عن هذه العالقة؟.
اأنا  الجي�ش  في  �سيدي،  اأوًل  العهد:  ولي  �سمو 
�ساأن  �ساأني  اأول  مــازم  اأنــا  للعهد،  ولــيــاً  ل�ست 
بقية ال�سباط، والقوات الم�سلحة مدر�سة تعلم 
وب�سراحة  والن�سباط.  والت�سحية  اللــتــزام 
الزمالة التي لم�ستها بالجي�ش لم اأَر مثلها باأي 

مكان اآخر.
وكـــمـــا تــفــ�ــســلــت نــحــن نــحــتــفــل بـــيـــوم تــاريــخــي 
اإنــــجــــاز يح�سب  فـــي مــ�ــســيــرة الــــدولــــة، وهـــــذا 
حب  وّرثــنــا  الــذي  اهلل،  رحمه  الح�سين  لجدي 

الع�سكرية.
�ــســيــدنــا، ع�سكري  والـــــدي، جــالــة  تعلم  وكــمــا 
الجي�ش  قبل كل �سيء، وخدم فترة طويلة في 
القيادية  والمواقع  بالرتب  وت�سل�سل  العربي 
برتبة  الخا�سة  للعمليات  قــائــداً  اأ�سبح  حتى 

لواء.
كيف  اأرى  �سّيدنا،  اأرافـــق  عندما  الــيــوم،  لغاية 
خدموا  الــذيــن  يلتقي  عندما  مامحه  تتغّير 
ي�سترجع  عندما  �سعادته  بــمــدى  واأ�ــســعــر  معه 

ذكرياته معهم.

هذا  الأم��ي��ر  �سمو  الأردن����ي:  التلفزيون 
العائلة  بين  والعالقة  وراٍق،  جميل  اإرث 
مميزة  الم�سلحة  وال���ق���وات  الها�سمية 
تاريخيًا. وقبل فترة وجيزة �سهدنا اإطالق 

المتقاعدين  لدعم  ال�سالح،  رفاق  برنامج 
فيدل  �سيء  على  دل  اإن  وهذا  الع�سكريين 
الم�سلحة  بالقوات  العميق  الإي��م��ان  على 
�سمو  كذلك  األي�ش  ومتقاعدين،  عاملين 

الأمير؟.
�سمو ولي العهد: حجم �سعادتي ل يمكن و�سفه 
البرنامج، لأّنه يام�ش حياة  اإطاق هذا  عند 

اإخواننا الذين خدموا.
وهـــذا الــبــرنــامــج اأولـــويـــة لـــدى �ــســّيــدنــا، بحكم 
مدى  يعلم  منهم  الــدائــم  وقربه  بهم  معرفته 
عطائهم للبلد. واإن �ساء اهلل يلبي هذا البرنامج 

تطلعات المتقاعدين الع�سكريين.

التلفزيون الأردني: �سمو الأمير في بداية 
الراحل  الكبير،  الراحل  ذك��رت  الحديث 
ثراه،  اهلل  طيب  الح�سين،  الملك  الباني، 
واأنت تحمل ا�سم الح�سين، والنا�ش ت�سبهك 

به، هل من كلمات محددة بهذا الخ�سو�ش؟.
لــي، لكن  �ــســرف كبير  الــعــهــد: هــذا  �سمو ولــي 
المو�سوع لي�ش ال�سبه بال�سكل، الأهم اأن اأحمل 

مبادئه.
وتعلمنا  فريدة،  �سخ�سية  كان  الح�سين  جدي 
منه اأن يكون لدينا فكر ونهج م�ستقان، �سمن 
كان  اهلل.  رحــمــه  عليها،  تربينا  الــتــي  الــثــوابــت 
اأنني  وبما  النا�ش.  من  وقريباً  وُملهماً  قيادياً 
بم�سوؤولية  اأ�سعر  يجعلني  فهذا  ا�سمه  اأحــمــل 

كبيرة، وبارتباط قوي به.
لــغــايــة الـــيـــوم، كــلــمــا اأرى �ــســوري مــعــه اأتــذكــر 
طفولتي واهتمامه بي، وب�سراحة اأتاأثر ب�سكل 

كبير.
عندما يتذكر النا�ش جدي الح�سين، يتذكرون 
�سمود  اأرى  عندما  لكن  ومــواقــفــه،  خطاباته 
الأردن رغم كل �سيء، اأقول هذا هو الإرث الذي 

تركه جدي رحمة اهلل عليه.

�سمو  جميل  اإرث  هذا  الأردن��ي:  التلفزيون 
الأمير. اأي�سًا دومًا نراك على يمين جاللة 
هذا  وبالتاأكيد  الثاني،  ع��ب��داهلل  الملك 
اليومية،  خبرتك  في  اأث��رًا  يترك  القرب 

األي�ش كذلك؟.
�سمو ولي العهد: بالطبع وكما ُيقال »المجال�ش 
لأنــي  محظوظاً  نف�سي  اأعتبر  واأنـــا  مــدار�ــش«، 
�سّيدنا  كــيــف جــالــة  دائـــمـــاً  اأرى  مــنــه.  اأتــعــّلــم 
عطوٌف  لكنه  ال�سعبة  بالظروف  حازماً  يكون 
بــالــمــواقــف الإنــ�ــســانــيــة، وكــيــف يــحــافــظ دائــمــا 
على هدوئه ويّتخذ القرارات الازمة بالوقت 

المنا�سب.
جالة  عاتق  على  تقع  التي  الم�سوؤولية  حجم 
الــمــلــك، مـــن الــ�ــســعــب و�ــســفــهــا.. عــلــى �سبيل 
الـــتـــزامـــات ب�سيطة  لــديــهــم  الــبــعــ�ــش  الــمــثــال، 
ول يــنــامــون الــلــيــل، فــمــا بــالــك بـــالـــذي تــكــون 
ووفقنا  اهلل  حفظه  بــاأكــمــلــه.  بــلــداً  م�سوؤوليته 
لنكون عند ح�سن ظنه، ونخدم البلد كما ربانا.

نتحدث  الأمير  �سمو  الأردن��ي:  التلفزيون 
اأكثر  مرور  بعد  كورونا  اأزمة  تداعيات  عن 
التي  الجائحة  ه��ذه  ظهور  على  ع��ام  م��ن 

غيرت الكثير في العالم، هل �سن�سهد بداية 
لالنفراج؟

على  جديد  المو�سوع  هــذا  العهد:  ولــي  �سمو 
الـــعـــالـــم، ولــــم يــعــلــم اأحـــــد �ــســكــل الـــعـــدو الـــذي 
نواجهه. ولاأ�سف الكثير من العائات فقدت 
اأ�ــســخــا�ــســاً اأعـــــزاء عــلــيــهــم، بــالإ�ــســافــة اإلــــى اأن 
النا�ش  اأرزاق  اأثرت على  الإغاقات والإ�سابات 
مع  اهلل  �ساء  اإن  لكن،  القت�ساد.  على  واأثـــرت 
تدريجياً  التعافي  مــن  �سنتمكن  اللَّقاح  وجــود 

من اأثر الأزمة.

�ساء  اإن  الأمير  �سمو  الأردن��ي:  التلفزيون 
نتعافى  اأن  ن�ستطيع  الجميع  بهمة  اهلل 

قريبًا.
�سمو ولي العهد: الأردن من اأوائل الدول التي 
ح�سلت على المطعوم في المنطقة، لكن �سبب 
تاأخير عملية التطعيم هو ال�سركات الم�سنعة 
كبيرة  كميات  توفير  ب�سدد  والأردن  للقاحات، 
مــن الــمــطــعــوم اإن �ــســاء اهلل. فــمــن الــ�ــســروري 
لأخذ  والت�سجيل  بالأ�سباب،  الجميع  ياأخذ  اأن 
الُع�ْسِر  َمَع  اللقاح. لذلك ال�سبر مطلوب و»اإَنّ 

ُي�ْسراً«.

بد  ل  اأي�سًا  �سيدي،  الأردن���ي:  التلفزيون 
هذا  القت�سادي،  الو�سع  عن  نتحدث  اأن 
�سوؤالي  اأح��د،  على  يخفى  ل  ال��ذي  الو�سع 
ب�سكل مبا�سر �سمو الأمير، كيف لنا اأن نعّزز 
التي  التحديات  ظل  في  المحلي  اقت�سادنا 

تواجهنا؟.
�سمو ولي العهد: جوهر تحدينا هو القت�ساد. 
والأردن مر باأزمات متتالية: من حرب العراق 
اإلى انقطاع اإمدادات الغاز اإلى الأزمة ال�سورية، 
وحالياً اأزمة كورونا، وجميع هذه الأزمات اأثرت 

على م�سار الإ�ساح القت�سادي.
الأخــطــاء،  بع�ش  ح�سلت  الـــدول  مــن  وكغيرنا 
لذلك؛  منها،  والتعلم  مراجعتها  يجب  التي 
العمل  ل بد من وجــود هــدف وا�سح وماأ�س�سة 
وجــــــراأة فـــي اتـــخـــاذ الـــقـــرار، فـــي نــهــج الــدولــة 
تتغير  واأّل  القت�سادية،  الملفات  بالتعامل مع 
�سيا�سة الموؤ�س�سات بتغّير الم�سوؤول عنها، حتى 

ل تتاأخر الم�ساريع.
نلم�ش  اأن  هــو  الأهـــم،  ال�سيء  المح�سلة،  وفــي 
العتبار  يكون  واأن  الــواقــع،  اأر�ـــش  على  نتائج 

الوحيد اأمام اأي م�سوؤول هو المواطن.
وب�سراحة، ل يوجد لدينا الوقت وال�سبر لأي 

اعتبارات ثانية.

التلفزيون الأردني: �سيدي نراك دائما بين 
ال�سباب  تمكين  فر�ش  ترى  كيف  ال�سباب، 

وتاأهيلهم لدخول �سوق العمل؟.
�سمو ولي العهد: اأوًل »�سبابنا قد حالهم«، واأنا 
األتقيهم با�ستمرار. جميعهم يمتلكون الّطاقة، 
من  بد  ل  لذلك  الفر�سة،  يحتاجون  ولكنهم 

التركيز على تطوير مهاراتهم.
من  الــعــهــد  ولـــي  موؤ�س�سة  الــمــثــال  �سبيل  عــلــى 
في  لل�سباب  الو�سول  تحاول  التي  الموؤ�س�سات 
التعليم  مجال  في  والم�ساهمة  المناطق،  كل 

التقني، من خال مبادرات عديدة مثل جامعة 
الح�سين الّتقنية. وهذه المهارات �ست�ساهم في 

تاأهيل ال�سباب ل�سوق العمل.

التلفزيون الأردني: بالتاأكيد �سمو الأمير، 
التقني،  للتعليم  الم�ستقبل  اأن  خ�سو�سًا 
اأن  توؤكد  المحلية  الدرا�سات  من  والعديد 
باتت  التي  التخ�س�سات  من  الكثير  هنالك 
ونحن  الأم��ي��ر  �سمو  هنا  وم�سبعة.  راك��دة 
تعليقاتهم  تتابع  هل  ال�سباب،  عن  نتحدث 

على مواقع التوا�سل الجتماعي.
عندما  الأحــيــان  بع�ش  فــي  العهد:  ولــي  �سمو 
يت�سنى لي. مواقع التوا�سل الجتماعي مهمة 
لكن هذه  ال�ستغناء عنها،  ال�سعب  جــداً، ومن 
اأُحــاول  لذلك  دائماً،  الواقع  تعك�ش  ل  المواقع 

التوا�سل مع النا�ش ب�سكل ُمبا�سر.
وفـــــي كــثــيــر مــــن الأحـــــيـــــان لـــاأ�ـــســـف، مـــواقـــع 
�سلبية  اأخـــبـــاراً  تعك�ش  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل 
ُنوا«.  وغير �سحيحة، والأ�سل في الأ�سياء »َفَتَبَيّ
في بع�ش الأحيان اأت�سفح المواقع على هاتفي 
وتــوجــد  »مــتــزوجــاً«،  اأو  »خــاطــبــاً«  نف�سي  اأجـــد 
وهذا  ن�ساهدها،  �سحيحة  غير  كثيرة  ق�س�ش 

ما يح�سل مع معظم النا�ش.

التلفزيون الأردني: �سيدي �سمو الأمير اأنت 
در�ست التاريخ الدولي، وُمّطلع على ال�ساأنين 
الأردن  ا�ستطاع  كيف  والخارجي،  المحلي 
مواقفه  على  ويحافظ  م�سالحه  يحمي  اأن 

الثابتة؟.
اأن الأردن  يــعــلــم  الــجــمــيــع  الــعــهــد:  �ــســمــو ولـــي 
التي  مــن  بكثير  اأ�سعب  بــظــروف  مــر  تاريخياً 
تدر�ش،  حالة  الأردن  ف�سمود  الــيــوم.  نعي�سها 
وبهذا العام نحتفل بمئوية الدولة، هذه الدولة 
وهذا  ُملتهبة  بمنطقة  وازدهــرت  التي �سمدت 

بف�سل اإيماننا �سعباً وقيادة بالبلد.
م�سالحه  حماية  وهــي  وا�سحة،  الأردن  روؤيـــة 
دائماً  مواقفنا  المقابل،  وفــي  ال�ستراتيجية، 
ثابتة تجاه الق�سايا العربية، وخ�سو�ساً تجاه 
الــمــركــزيــة.  ق�سيتنا  الفل�سطينية،  الق�سية 
و�ـــســـيـــدي، الـــقـــد�ـــش قــ�ــســيــة �ــســخــ�ــســيــة لـــدى 

الها�سميين، وخط اأحمر عند كل اأردني.

�سيدي  تاأكيد  بكل  الأردن���ي:  التلفزيون 
جميعًا.  وجداننا  في  والمقد�سات  القد�ش 
تطلعاتك  ه��ي  م��ا  ���س��ي��دي،  ال��خ��ت��ام  ف��ي 

لم�ستقبل الأردن؟.
هــذا  عــلــى  اإجــابــة  اأردت  اإذا  الــعــهــد:  ولـــي  �سمو 
ال�سوؤال، اأعتقد من ال�سروري اأن ن�ساأل اأنف�سنا 
كاأردنيين، ما هو �سكل الم�ستقبل الذي نريد؟ 
بناء  دور كل م�سوؤول وكل مواطن في  وما هو 

مجتمع اأ�سا�سه الإنتاجية والعدالة والكفاءة؟.

التلفزيون الأردني: بال�سبط �سمو الأمير، 
علينا  اأن  للجميع،  ر�سالة  ه��ذه  تكون  قد 

العمل لمثل هذا الم�ستقبل.
�ــســمــو ولــــي الـــعـــهـــد: بــلــدنــا زاخـــــر بـــالـــقـــدرات 
للجنوب  ال�سمال  مــن  متحف  وهــو  الب�سرية، 
جميع  ونمتلك  هائلة،  اإبــداعــيــة  طاقة  ولدينا 
المكونات الأ�سا�سية للتقدم. المطلوب اليوم اأن 
البع�ش  بع�سنا  ونعمل مع  اإيدينا«  »ن�سّمر عن 

ِ َمَع اْلَجَماَعِة«. بروح واحدة؛ لأن »َيُد اهلَلّ
وهــكــذا نحن الأردنـــيـــون، يــٌد واحـــدة بـــاإذن اهلل 
متفائل  اأنــا  ظــرف.  اأي  تحت  وثــابــتــون  تعالى، 
بالم�ستقبل، واأدعو اهلل اأن يبقى الجميع بخير 

واهلل يحمي البلد.
لك  ال�سكر  كل  اآمين،  الأردن��ي:  التلفزيون 

�سمو الأمير. ولي العهد يتحدث للزميل ان�ش المجالي

 القد�ش ق�سية 
�سخ�سية لدى 

الها�سميني.. وخط 
اأحمر عند كل اأردين

بلدنا زاخر بالقدرات 
الب�سرية.. واملطلوب 

اليوم اأن ن�سّمر عن 
�سواعدنا

م�ستقبل الأردن يعتمد 
على بناء جمتمع اأ�سا�سه 

الإنتاجية والعدالة 
والكفاءة

ل بد من ماأ�س�سة العمل 
يف التعامل مع امللفات 

القت�سادية
»�سبابنا قد حالهم«.. 

ميتلكون الطاقة ولكنهم 
يحتاجون الفر�سة

مواقع التوا�سل 
الجتماعي مهمة جدًا.. 

لكنها ل تعك�ش الواقع 
دائمًا

الأردن من اأوائل الدول 
التي ح�سلت على املطعوم 

يف املنطقة
من ال�سروري اأن ياأخذ 

اجلميع بالأ�سباب.. 
والت�سجيل لأخذ اللقاح

القت�ساد جوهر 
حتدينا.. والأزمات 

اأثرت على م�سار الإ�سالح 
القت�سادي يف اململكة

القوات امل�سلحة 
مدر�سة تعلم اللتزام 

والت�سحية والن�سباط
جدي احل�سني كان 
�سخ�سية فريدة.. 

وتعلمنا منه اأن يكون 
لدينا فكر ونهج 

م�ستقالن
�سمود الأردن مبنطقة 
ملتهبة حالة تدّر�ش.. 

وهذا بف�سل اإمياننا 
�سعبًا وقيادة بالبلد
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طلبة ي�شكون.. ومعلمون يعتبرونه مجحفاً ومتاأخراً

هل تعدل «التربية» عن أسئلة «التوجيهي» الكتابية 
لمباحث الرياضيات واللغتين العربية واإلنجليزية؟

مع  ين�سجم  ل  ال��ق��رار  ان  طلبة  وق���ال 
الى جائحة  ا�سارة  المرحلة في  طبيعة 
تركيز  جانب  ال��ى  وتداعياتها،  ك��ورون��ا 
الدورتين  ا�سئلة  نمط  على  المدر�سين 
»الختيار  الما�سيتين  المتحانيتين 
من  رهبتهم  ي�ساعف  م��ا  متعدد«،  م��ن 

المتحان.
وك���ان���ت اأ���س��ئ��ل��ة ه���ذه ال��م��ب��اح��ث ق���د وردت 
الما�سيتين  المتحانيتين  الدورتين  في 
اللتين وردت ب�سياق ال�سئلة المو�سوعية، 
وتداعياتها  ك��ورون��ا  جائحة  ب�سبب  وذل��ك 
قطاع  فيها  بما  ال��ق��ط��اع��ات  مختلف  على 
منظومة  الى  والتحول  والتعليم،  التربية 

التعلم عن بعد لمختلف المراحل.
ال����وزارة  ل��� »$« ان  اك����دوا  م��ع��ل��م��ون 
تاأخرت في اعالنها عن �سكل وم�سمون 
بالكثير  ادى  ال���ذي  الم���ر  الم��ت��ح��ان، 
لتمكنهم  و���س��ائ��ل  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث  م��ن��ه��م 
م���ن ت���ج���اوز ت��ب��ع��ات ال����ق����رار ال��م��ت��اأخ��ر 

والمفاجئ.
ا�ستاذ اللغة العربية حمزة الدرابكة قال 
ان قرار الوزارة بتخ�سي�ص ا�سئلة مقالية 
»تعتمد على الكتابة«، وتحديدها ب� %65 
لالأ�سئلة  و%35  المو�سوعية،  لالأ�سئلة 
بحق  ع���ادل«  وغ��ي��ر  »مجحفا  الكتابية، 
الطلبة الم�ستركين في امتحان �سهادة 

الثانوية العامة.

وا�����س����اف ال����دراب����ك����ة ف����ي ح���دي���ث ال���ى 
»ال��������راأي« ان ط��ل��ب��ة م��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة 
العامة »التوجيهي« ركزوا في درا�ستهم 
المو�سوعي  الطابع  ذات  ال�سئلة  نحو 
ال���ذي ا�ستدعاهم  »���س��ع دائ����رة«، الم���ر 
تجاوز  م��ن  تمكنهم  حلول  ع��ن  للبحث 
ت��ب��ع��ات ه���ذا ال���ق���رار ال��م��ف��اج��ئ، ح�سب 
ق�����ول�����ه، ع���ب���ر ال����س���ت���ع���ان���ة ب��م��ع��ل��م��ي��ن 
في  ال��وزارة  خطاأ  لتدارك  خ�سو�سيين 
المتحان  �سكل  ع��ن  المتاأخر  اعالنها 
ل�سنوات  توجيهي  ا�سئلة  عن  البحث  او 

�سابقة.
ال��ط��ل��ب��ة ف���ق���دوا  ال����دراب����ك����ة ان  واك������د 
التركيز حيال امتحان الثانوية العامة، 
الجميع  التربية  وزارة  ق���رار  اأرب���ك  اذ 
اأول��ي��اء  وح��ت��ى  طلبة  ام  معلمين  ���س��واء 
الم��ور، نظرا لعدم ت��درب الطلبة على 
تق�سدها  التي  الن�ساء  او  التعبير  الية 
ال�������وزارة ف���ي م��ب��ح��ث ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة، 
م�سيرا الى انه يمكن تطبيق هذا النوع 
الفيزياء  مبحثي  على  الم��ت��ح��ان  م��ن 
يحتاجان حلول  اللذين  الريا�سيات  او 

تراتبية متدرجة.
ايهاب  الريا�سيات  ا�ستاذ  اعتبر  ب��دوره، 
التي  الكتابية  ال���س��ئ��ل��ة  ان  الرنتي�سي 
اعتمدتها وزارة التربية والتعليم اأخيراً 
ك��ورون��ا نظرا  وب���اء  زي����ادة  ف��ي  �ست�سهم 

ل���م���رور ال��دف��ت��ر الم��ت��ح��ان��ي ف���ي اأك��ث��ر 
من مرحلة خالل اعداد الأ�سئلة وعقد 

المتحان والت�سحيح والتدقيق.
الكتابية  ال�سئلة  ان  الرنتي�سي  واأ�ساف 
ت�������س���ت���وج���ب ت���خ�������س���ي�������ص م���در����س���ي���ن 
ل��ت�����س��ح��ي��ح وت����دق����ي����ق الج������اب������ات، م��ا 
غرف  ف��ي  كبيرة  تجمعات  ر���س��د  يعني 
الت�سحيح والتدقيق، المر الذي ينذر 
ا�سابة  وج��دت  ح��ال  في  بكارثة �سحية 
بفيرو�ص كورونا دون ظهور اعرا�ص، او 

غير معلن عنها.
وا�ساد بروؤية الوزارة في العام الدرا�سي 
الما�سي 2020 عند بدء الجائحة، التي 
ات��ب��ع��ت ال��م��ا���س��ح ال�����س��وئ��ي ف���ي عملية 
ت�سليح الدفاتر، دون اختالط اأو تناقل 

للدفاتر ب�سكل كبير.
ال��وزارة  ان  ل�»$«  الرنتي�سي  واو�سح 
في  ال�سوئي  الما�سح  م�سبقا  اعتمدت 
ب�سكل  الم��ت��ح��ان��ي��ة  ال��دف��ات��ر  ت�سحيح 
ي�����س��ه��م ف���ي ���س��ب��ط ان��ت��ق��ال ال���وب���اء من 
المقالية  ال�سئلة  ان  ال  لخر،  �سخ�ص 
او ال��ك��ت��اب��ي��ة ل���م ت��ع��ت��م��د م��ن��ذ دورت��ي��ن 
امتحانيتين، لذا فان نمط الدرا�سة في 
ا�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  الراهنة  المرحلة 
الج���اب���ة ع��ل��ى ال���س��ئ��ل��ة ال��م��و���س��وع��ي��ة 
ال��ك��ت��اب��ي��ة، مطالباً  اك��ث��ر م��ن ال���س��ئ��ل��ة 
الوزارة بو�سع م�سلحة الطلبة في �سلم 

اولوياتها.
»التوجيهي«  طلبة  ان  الرنتي�سي  واك��د 
ا����س���ت���ك���وا اي�������س���ا م����ن ����س���ك���ل ام���ت���ح���ان 
ال��ل��غ��ة الن��ج��ل��ي��زي��ة ال����ذي ي��ط��ل��ب من 
عبر  الج��اب��ة  ل��الم��ت��ح��ان  المتقدمين 
التعبير او الكتابة، المر الذي �سي�سهم 
طبيعة  نتيجة  ال��ع��الم��ات  خ��ف�����ص  ف��ي 
من  الكثير  اعتمدها  ال��ت��ي  التح�سير 
المعلمون في الدورات الخيرة ال�سابقة 
المو�سوعية،  ال���س��ئ��ل��ة  ن��ظ��ام  ب��اع��ت��م��اد 
ا�سافة الى لجوء وزارة التربية للتعلم 
ع���ن ب��ع��د ال����ذي ح���اده���م ع���ن ال��درا���س��ة 

طوال الف�سل الدرا�سي الول.
قد  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  وك���ان���ت 
المتحانية  ال���ورق���ة  �سكل  ع��ن  اع��ل��ن��ت 
ف��ي جميع ال��م��ب��اح��ث ال��ت��ي ت��ت��ك��ون من 
50 فقرة من نوع الأ�سئلة المو�سوعية، 
مباحث  با�ستثناء  متعدد،  من  الختيار 
الم�ستركة  ال��ث��ق��اف��ة   ( ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
 ) والمهنية  الأكاديمية  الفروع  لجميع 
واللغة الإنجليزية ) الثقافة الم�ستركة 
والمهنية  الأك��ادي��م��ي��ة  ال��ف��روع  لجميع 
ال���ف���روع  ل��ج��م��ي��ع   ( وال���ري���ا����س���ي���ات   )
ن�سبة  ف�ستكون   ) والمهنية  الأكاديمية 
الأ�سئلة المو�سوعية في هذه المباحث 
الأ�سئلة  ن��وع  الثالثة 65 % و 35 % من 

المقالية ) الإن�سائية (.

النائب الفرجات: حال خام 14 بفوسفات الحسا مؤلم

«الضمان»: تسهيل إجراءات الحصول على كتاب 
«لمن يهمه األمر»

الح�شا - ريا�ض القطامين

ل��م ي��خ��ف ع���دد م��ن ن���واب ال��ج��ن��وب حجم 
الألم والمرارة التي غ�ست بنفو�سهم اأثناء 
الفو�سفات  تعدين  لموقع  اأم�ص  زيارتهم 
 $ ف��ي خ��ام 14 بعد اث���ارة الق�سية ف��ي 

�سابقا.

زار  ال��ذي  الفرجات  محمود  النائب  واك��د 
على  الجاثمة  الآل��ي��ات  ان  ام�����ص  ال��م��وق��ع 
ار�ص الم�سروع في الح�سا منذ 10 �سنوات 
بقيمة 70 مليون دينار لي�ست خ�سارة على 

الفو�سفات فح�سب، بل على الوطن.
مثل  م���رارة  يتجرع  م��ن  اأول  ان  واأ���س��اف 
اأبناء  هم  الكبيرة  الوطنية  الخ�سارة  هذه 

ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��ح��ل��ي ال���ذي���ن ا���س��ت��ب�����س��روا 
�سي�ستوعبهم  �سخما  م�سروعا  ب��اأن  خيرا 
وي��ن��ق��ذه��م م��ن م��خ��ال��ب ال��ج��وع وط��واب��ي��ر 

البطالة.
المعنيين  ال��ف��رج��ات م��ن  ال��ن��ائ��ب  وط��ل��ب 
ف���ي ال���م���وق���ع وث���ائ���ق ت��خ�����ص م���وق���ع خ��ام 
ل���الإط���الع على  ال��ف��و���س��ف��ات  ل��ت��ع��دي��ن   14

التفا�سيل عن كثب.
وظ�����ل م��ن��ج��م خ�����ام 14 ال���ت���اب���ع ل�����س��رك��ة 
منذ  حائر  بلغز  اأ�سبه  الردنية  الفو�سفات 
11عاماً، الى ان ك�سفت عنه �سركة مناجم 
لتطوير التعدين وهي ال�سريك الرئي�سي 
ل�سركة مناجم الفو�سفات الردنية في ذات 

الخام.

عمان - الراأي

اأع����ل����ن����ت ال���م���وؤ����س�������س���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����س��م��ان 
الجتماعي عن ت�سهيلها لخدمتي الح�سول 
ع��ل��ى ال��ك��ت��ب ال��ر���س��م��ي��ة وك�����س��ف ال��ب��ي��ان��ات 
التف�سيلي اإلكترونياً ودون الحاجة لدخول 
ال��م��وؤم��ن ع��ل��ي��ه ل��ح�����س��اب��ه ال�����س��خ�����س��ي على 

موقع الموؤ�س�سة الإلكتروني.
واأو�سحت الموؤ�س�سة في بيان �سحفي �سادر 
ع��ن م��رك��زه��ا الإع���الم���ي ام�����ص اأن���ه اأ�سبح 
متاحاً للفرد الراغب بالح�سول على الكتب 

الر�سمية »كتاب لمن يهمه الأمر«، اأو ك�سف 
موقع  اإل���ى  ال��دخ��ول  التف�سيلي  ال��ب��ي��ان��ات 
 www.ssc.gov.jo الإلكتروني  الموؤ�س�سة 
الذهاب  الإلكترونية  ومن قائمة الخدمات 
خدمة  واختيار  الأف���راد  خدمات  خيار  اإل��ى 
البيانات  ك�سف  اأو  الأم���ر  يهمه  لمن  كتاب 
الإل��ك��ت��رون��ي واإدخ�����ال ال��رق��م ال��وط��ن��ي، ثم 
اإدخال الرمز الظاهر والمت�سمن مجموعة 
الذي  التاأكيد  الأح��رف وثم طلب رمز  من 
خانة  ف��ي  وادخ��ال��ه  الخلوي  للهاتف  ي�سل 
طباعته،  اأو  الكتاب  وع��ر���ص  التحقق  رق��م 

م�سيفًة اأنه باإمكان الجهة الر�سمية طالبة 
بذات  ر�سمي  ب�سكل  عليه  الح�سول  الك�سف 

الطريقة.
بتطوير  اإج��راءات��ه��ا  اأن  الموؤ�س�سة  واأك���دت 
في  تاأتي  الإلكترونية  خدماتها  وتح�سين 
المواطنين  على  بالت�سهيل  توجهاتها  اإطار 
على  وال��ن��ف��ق��ات  وال��ج��ه��د  ال��وق��ت  وتقلي�ص 
لمن  ك��ت��اب  اأن  م�سيفًة  خ��دم��ات��ه��ا،  متلقي 
ي��ه��م��ه الأم�����ر ب���اأن���واع���ه ك��اف��ة م��ت��اح ب�سكل 
عليهم  وال��م��وؤم��ن  للمواطنين  اإل��ك��ت��رون��ي 

الأفراد.

واأ�����س����ارت ال��م��وؤ���س�����س��ة اأن ق���ن���وات ات�����س��ال��ه��ا 
ال�ساعة وكافة  وتوا�سلها متاحة على مدار 
اأي���ام ال���س��ب��وع م��ن خ��الل الت�����س��ال بمركز 
 ،)117117( الرقم  على  الموحد  الت�سال 
او م��ن خ���الل الت�����س��ال ب��م��رك��ز الت�����س��ال 
من  او   )065008080( الرقم  على  الوطني 
خ���الل ح�����س��اب��ات��ه��ا ال��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى م��واق��ع 
تحت  ب���وك  الفي�ص  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
https://www.facebook.( ال���راب���ط 

اأو  ت���وي���ت���ر  اأو   )/com/JordanSSC
ان�ستغرام.

»الخارجية«: اأمن المملكتين واحد ال يتجزاأ
األردن يدين استمرار استهداف الحوثيين 

للمناطق المدنية السعودية

الكسبي يشيد بجهود المهندسات
األردنيات والعربيات

أجواء لطيفة الحرارة اليوم

عمان - الراأي

ال���خ���ارج���ي���ة  وزارة  دان��������ت 
و�����������س����������وؤون ال����م����غ����ت����رب����ي����ن 
ا�������س������ت������م������رار م���ي���ل���ي�������س���ي���ات 
ال��������ح��������وث��������ي ا�������س������ت������ه������داف 
ال����م����ن����اط����ق ال����م����دن����ي����ة ف��ي 
ال�سعودية  العربية  المملكة 
ال�����س��ق��ي��ق��ة، واآخ���ره���ا اإط���الق 
������س�����اروخ ب���ال�������س���ت���ي ب���ات���ج���اه 
م��ن��ط��ق��ة ج������ازان وع�����دد م��ن 
ال�������ط�������ائ�������رات ال���م���ف���خ���خ���ة 
باتجاه  طيار  دون  الم�سيرة 
م���دي���ن���ة خ���م���ي�������ص م�����س��ي��ط، 

التحالف  قوات  تمكنت  حيث 
ال����ع����رب����ي م�����ن اع���ت���را����س���ه���ا 

بنجاح. جميعا  وتدميرها 
و�����س����دد ال���ن���اط���ق ال���ر����س���م���ي 
ب����ا�����س����م ال������������وزارة ال�������س���ف���ي���ر 
على  الفايز  علي  اهلل  �سيف 
م����وق����ف ال���م���م���ل���ك���ة ال����دائ����م 
وال��ث��اب��ت ب���اإدان���ة وا���س��ت��ن��ك��ار 
ه�����ذه الأف�����ع�����ال الإره����اب����ي����ة 
ال�����م�����ت�����ك�����ررة، وال���ت�������س���ع���ي���د 
ال���خ���ط���ي���ر ف�����ي ا����س���ت���ه���داف 
ال��م��ن��اط��ق ال���م���دن���ي���ة، ال���ذي 
لكل  ���س��ارخ��ا  ان��ت��ه��اك��ا  ي�سكل 
خ�سو�سا  الدولية،  العراف 

الن�ساني. الدولي  القانون 
ك���م���ا اأك�����د وق�����وف ال��م��م��ل��ك��ة 
ل�����������ى ج����ان����ب  ب����ال����م����ط����ل����ق اإ
ال�سعودية  العربية  المملكة 
تتخذه  م��ا  ك��ل  ف��ي  ال�سقيقة 
م���ن اإج��������راءات ل���ل���دف���اع ع��ن 
ال�سقيق. �سعبها  واأمن  اأمنها 
اأم��������ن  ان  ع������ل������ى  و���������س��������دد 
يتجزاأ  ل  واح��د  المملكتين 
لأم������ن  ت�����ه�����دي�����د  اأي  واأن 
ال�سعودية  العربية  المملكة 
ال���������س����ق����ي����ق����ة ه�������و ت����ه����دي����د 
لأم���ن وا���س��ت��ق��رار ال��م��ن��ط��ق��ة 

. كملها باأ

عمان - الراأي

العامة  الأ�سغال  وزي��ر  اأ�ساد 
��������س�������ك�������ان ال����م����ه����ن����د�����ص  والإ
ي���ح���ي���ى ال���ك�������س���ب���ي ب���ج���ه���ود 
ال���م���ه���ن���د����س���ات الأردن������ي������ات 
ن���ج���ازات���ه���ن  وال���ع���رب���ي���ات واإ
وم�����س��ارك��ت��ه��ن ف���ي م�����س��ي��رة 
ن�����س��اء والإع��م��ار  ال��ب��ن��اء والإ
في الأردن والوطن العربي.

وه����ن����اأ ال���ك�������س���ب���ي ف����ي ب���ي���ان 
���س��ح��ف��ي ا����س���درت���ه ال�����وزارة 
ام���������������ص ب�����م�����ن�����ا������س�����ب�����ة ي������وم 
ال��م��ه��ن��د���س��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ذي 
ي�������س���ادف ف����ي ال���ث���ال���ث م��ن 
ب��ج��ه��ود  ع�����ام،  ك���ل  م���ن  اآذار 
ال����م����ه����ن����د�����س����ات وع���م���ل���ه���ن 
ال��������دوؤوب ب���م���ا ي�������س���اه���م ف��ي 
م�����س��ي��رة ال��ت��ق��دم والزده����ار 
ن�����ج�����از خ���الل  وال����ب����ن����اء والإ

ال������م������ئ������ة ع�����������ام م��������ن ع���م���ر 
ال��دول��ة الردن��ي��ة وال��ت��ي هي 
ب������داع  خ���ي���ر ����س���اه���د ع���ل���ى الإ

لتميز. وا
ل�����������ى ال�����ج�����وائ�����ز  وا���������س��������ار اإ
ال���ع���ال���م���ي���ة ال����ت����ي ح�����س��ل��ت 
ع�����ل�����ي�����ه�����ا ال�����م�����ه�����ن�����د������س�����ات 
وال��م��ك��ان��ة ال��م��رم��وق��ة ال��ت��ي 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع��ن 

والخارجي. المحلي 

عمان - الراأي

ي��ط��راأ ال��ي��وم ال�����س��ب��ت ارت��ف��اع 
ملمو�ص على درجات الحرارة، 
وت�����ك�����ون الأج�������������واء ل��ط��ي��ف��ة 
ال���ح���رارة ف��ي م��ع��ظ��م مناطق 
الأغ��وار  في  ودافئة  المملكة، 
وال���ب���ح���ر ال���م���ي���ت وال���ع���ق���ب���ة، 
وت������ك������ون ال�������ري�������اح ج���ن���وب���ي���ة 
وفق  ال�سرعة،  �سرقية خفيفة 

الأر�ساد الجوية.

وي�������ط�������راأ ي��������وم غ������د الأح��������د 
درج��ات  على  قليل  انخفا�ص 
ال�����ح�����رارة وت����ك����ون الأج��������واء 
ل��ط��ي��ف��ة ال���ح���رارة ف��ي معظم 
م���ن���اط���ق ال���م���م���ل���ك���ة، وداف���ئ���ة 
ف��ي الأغ�����وار وال��ب��ح��ر الميت 
وال����ع����ق����ب����ة، وت�����ك�����ون ال����ري����اح 
���س��م��ال��ي��ة م��ع��ت��دل��ة ال�����س��رع��ة 

تن�سط احياناً.
وراوح��������ت درج�������ات ال����ح����رارة 
العظمى وال�سغرى في عمان 

ام�����ص م��ا ب��ي��ن 14–5 درج���ات 
م���ئ���وي���ة، وف������ي ال���م���رت���ف���ع���ات 
وف�����ي   ،1–9 ال���������س����م����ال����ي����ة 
مرتفعات ال�سراة 10–0، وفي 
وفي   ،5–18 ال��ب��ادي��ة  مناطق 
وفي   ،5–14 ال�سهول  مناطق 
 ،9–20 ال�����س��م��ال��ي��ة  الغ�������وار 
–24 الجنوبية  الأغ���وار  وف��ي 

9، وفي البحر الميت 22–10، 
ال��ع��ق��ب��ة 24–11  خ��ل��ي��ج  وف���ي 

درجة مئوية.

عجلون - بترا

ت�ساهم المزارع الحقلية بمحافظة عجلون 
ف���ي ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة وال��ت��و���س��ع 
تطوير  على  اليجابية  لث��اره��ا  ن��ظ��را  بها 

المنتوجات من مختلف الأ�سناف.
وا����س���ار ع����دد م���ن ال��م��زارع��ي��ن اإل����ى ال����دور 
الكبير الذي تقوم به هذه المزارع التي يتم 
لت�سويق  الحديثة  ال��ط��رق  ا�ستخدام  فيها 
ال��م��ن��ت��وج��ات ال��زراع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود بالنفع 
والفائدة على او�ساعهم القت�سادي، داعين 
الى التو�سع بدعم زراعة الأ�سجار المثمرة 
على  ال��ح��ف��اظ  م��ع  المح�سنة  والأ����س���ن���اف 
العالية  الت�سويقية  القيمة  ذات  الأ�سناف 

التي ترفد القت�ساد الوطني.
وق����ال ال���م���زارع اإب���راه���ي���م ���س��ع��ب��ان ان ه��ذه 

ال����م����زارع ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ن��ه��و���ص ب��ال��ق��ط��اع 
ال������زراع������ي م�����ن خ������الل دع������م ال��م��ن��ت��ج��ات 
الزراعية المحلية واآلية ت�سويقها وتح�سين 
قطاع  على  التركيز  �سرورة  مع  اإنتاجيتها 
وت�سويقه  واآلية تح�سينه  المثمرة  الأ�سجار 
و�سبل حمايته من الأمرا�ص التي تفتك به 
كون المحافظة تتمتع بجودة هذا الأ�سجار 

والمناخ المالئم لزراعتها.
وب���ي���ن ال�����م�����زارع م��ح��م��د ع���ن���ان���زة اه��م��ي��ة 
ال���م���دار����ص ال��ح��ق��ل��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر م��م��ار���س��ات 
زراع���ي���ة م�����س��ت��دام��ة وا���س��ت��غ��الل ال��م��ع��رف��ة 
بالبيئة المحلية لإدارة النظم الإيكولوجية 
ال����زراع����ي����ة ال���م���ع���ق���دة وت���ع���زي���ز ال��ت��ن��م��ي��ة 
نقل  نهج  وتحويل  البتكار  تعزيز  وتوا�سل 
ال��زراع��ي  الإر���س��اد  ب��رام��ج  ف��ي  التكنولوجيا 
اأو�سع  ريفية  توا�سل  خدمة  اإلى  التقليدية 

ت��م��ك��ن ال���م���زارع���ي���ن اأ����س���ح���اب ال���ح���ي���ازات 
ال�سغيرة من تح�سين مهارات الإدارة.

واك������د م���دي���ر زراع��������ة م���ح���اف���ظ���ة ع��ج��ل��ون 
المحافظة  اأن  ال�����س��رم��ان،  رائ���د  المهند�ص 
ي�ستفيد  ح��ق��ل��ي��ة  م���زرع���ة   20 ف��ي��ه��ا  ي��وج��د 
ال��م��زارع��ي��ن م��ن خ��الل تعزيز  منها م��ئ��ات 
المعنية  ال��ج��ه��ات  مختلف  م��ع  الت�ساركية 
لخدمة  والعلمية  الفنية  الخبرات  لتبادل 
بتطوير  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  المزارعين 
بهدف  الب�ساتين  اأ�سجار  واإدارة  زراعة  �سبل 
تعزيز الأم���ن ال��غ��ذائ��ي والإ���س��ه��ام ف��ي بناء 

وتعزيز قدرات المنتجين المحليين.
ي��ذك��ر ان��ه ت��م تنفيذ ه��ذه ال��م��دار���ص بدعم 
المركز  بالتعاون مع  و»جدكو«  »اإيفاد«  من 
الوطني للبحث والإر�ساد الزراعي ومديرية 

الزراعة في المحافظة.

20 مزرعة حقلية تعزز التنمية الزراعية يف عجلون

عمان - الراأي

الأردن/  م��ي��اه  ���س��رك��ة  اك���دت 
م���ي���اه���ن���ا ان����ه����ا ت���ع���م���ل ع��ل��ى 
ت�����س��غ��ي��ل م��ح��ط��ات ال�����س��رف 
ال�������س���ح���ي ح�������س���ب ال���دل���ي���ل 
وتحت  المعتمد،  الت�سغيلي 
ا����س���راف ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة 
المختلفة بما ي�سمن اندراج 
ن���وع���ي���ة ال���م���ي���اه ال���خ���ارج���ة 
م����ن ه������ذه ال���م���ح���ط���ات ب��م��ا 
ف��ي��ه��ا م��ح��ط��ة ت��ن��ق��ي��ة م��ادب��ا 
الموا�سفة  م��ح��ددات  �سمن 
ال���ق���ي���ا����س���ي���ة ال����ت����ي ت�����س��م��ح 
المعالجة  المياه  بت�سريف 
ال���ى ال�����س��ي��ول والودي�����ة كما 
ه����و ح�����ال م��ع��ظ��م م��ح��ط��ات 

التنقية.
ان  ام�ص  بيان  في  واو�سحت 
الخارجة  المعالجة  المياه 
من محطة تنقية مادبا يتم 
للمزارعين  وبيعها  �سخها 
����س���م���ن ات����ف����اق����ي����ات اإع��������ادة 
المعالجة،  المياه  ا�ستخدام 

وف���ي ح����الت م���ح���دودة اي���ام 
ال��ه��ط��ول ال��م��ط��ري ال��غ��زي��ر 
المياه  كميات  ت�سريف  يتم 
ال��م��ع��ال��ج��ة ال��ف��ائ�����س��ة اإل���ى 
م���ج���رى ال��������وادي ال��ج��ان��ب��ي 
وح�������������س������ب ال�����م�����وا������س�����ف�����ة 
للمياه  ال��م��ع��ت��م��دة  الردن���ي���ة 

الم�ست�سلحة.
واأك������������دت ال���������س����رك����ة وج�����ود 
خ��ط��ط ع��ل��ى ار������ص ال���واق���ع 
تنفيذها  م��زم��ع  وم�����س��اري��ع 
م����ن خ�����الل ���س��ل��ط��ة ال��م��ي��اه 
ل��ت��ع��ظ��ي��م ال�����س����ت����ف����ادة م��ن 
مواقع  في  المعالجة  المياه 

مختلفة.
واوع����������ز وزي��������ر ال����م����ي����اه د. 
بجمع  ال�����س��ع��ي��دان  معت�سم 
المعالجة  المياه  من  عينات 
وال���م���ت���دف���ق���ة ال������ى م��ج��رى 
ال��������وادي ل���غ���اي���ات ف��ح�����س��ه��ا 
المياه  نوعية  على  للوقوف 

وتقييمها
ك������م������ا ق��������ام��������ت ال�����ج�����ه�����ات 
�سلطة  المختلفة؛  الرقابية 

ال���ب���ي���ئ���ة  ووزارة  ال�����م�����ي�����اه 
ب���ج���م���ع ع����ي����ن����ات م��خ��ت��ل��ف��ة 
وم���������ن م�������واق�������ع م���خ���ت���ل���ف���ة 
الفحو�سات  اإج����راء  ل��غ��اي��ات 
ال��م��خ��ب��ري��ة وال��ت��اأك��ي��د على 
المعالجة  ال��م��ي��اه  م��ط��اب��ق��ة 

المعتمدة للموا�سفات 
وك�����ان�����ت ال������ك������وادر ال��ف��ن��ي��ة 
الردن/ م���ي���اه  ����س���رك���ة  ف����ي 
م��ي��اه��ن��ا ق���د ق���ام���ت ب���زي���ارة 
تفقدية لمحطة التنقية في 
م��ح��اف��ظ��ة م��ادب��ا ف��ي اع��ق��اب 
ف��ي��دي��و ع��ل��ى و�سائل  ان��ت�����س��ار 

الت�سال.
نبيل  ال��ب��ي��ئ��ة  وزي����ر  زار  ك��م��ا 
ذيبان  ل��واء  ونائب  م�ساروة 
ن���������س����ار ال���ح���ي�������س���ة ون����ائ����ب 
محافظ مادبا ورئي�ص بلدية 
م����ادب����ا ي���راف���ق���ه���م ال��رئ��ي�����ص 
مياهنا  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
م��ادب��ا  م���ي���اه  اإدارة  وم���دي���ر 
بالوكالة محطة تنقية مادبا 
وم���ج���رى ال�����س��ي��ل والودي�����ة 

الجانبية.

«مياهنا» توضح حقيقة سيالن مياه 
معالجة من محطة مادبا

عمان - �شرى ال�شمور

طالب طلبة مرحلة الثانوية 
العامة »التوجيهي« وزارة التربية 
والتعليم بالعدول عن قرارها 
فيما يخ�ض اال�شئلة االمتحانية 
الكتابية لمباحث الريا�شيات 
واللغتين العربية واالنجليزية 
لمختلف الفروع االكاديمية 
والمهنية.
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القوات المسلحة و«األمن العام» تنفذان خطة فرض الحظر الشامل
عمان - �لر�أي

الأم��ن  ومديرية  العربي،  الأردنية–الجي�ش  الم�سلحة  ال��ق��وات  نفذت 
العا�سرة  ال�ساعة  منذ  ب���داأ  ال���ذي  ال�سامل  الحظر  ف��ر���ش  خطة  ال��ع��ام، 
اأم�ش الول وا�ستمر حتى ال�ساد�سة من �سباح اليوم ال�سبت، وذلك  ليلة 
�سمن جهود الحد من انت�سار فيرو�ش كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية 

للمحافظة على اأمن و�سالمة الوطن والمواطنين.
وهدفت عملية النت�سار على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، 
�سروط  بتطبيق  المواطنين  تّقيد  �سمان  اإل���ى  ال��غ��ل��ق،  ن��ق��اط  وتفعيل 
فرق  جهود  وتعزيز  كورونا،  فيرو�ش  باأزمة  والمتعلقة  العامة  ال�سالمة 
�سحة  يحفظ  وب�سكل  وجه،  اأكمل  على  بعملها  للقيام  الوبائي  ي  التق�سّ

واأمن الوطن والمواطن.
وي�ستثني الحظر �ساعة واحدة لأداء �سالة ظهر الجمعة في الم�ساجد 
�سيرا على القدام، اإ�سافة اإلى الأ�سخا�ش الم�سرح لهم من قبل المركز 
اإدام��ة  عملهم  طبيعة  تقت�سي  ال��ذي��ن  الأزم���ات  واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني 

المرافق العامة للدولة.
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35.3 مليون دينار التداول وارتفاع المؤشر العام 1.01% االسبوع الماضي
عمان - الراأي

خالل  عمان  بور�سة  في  ال��ت��داول  لحجم  اليومي  المعدل  بلغ 
الفترة من 02/28 – 03/04 حوالى )7.1( مليون دينار مقارنة 
اإنخفا�ض  وبن�سبة  ال�����س��اب��ق  ل��الأ���س��ب��وع  دي��ن��ار  )7.6(م��ل��ي��ون  م��ع 
الما�سي  الأ�سبوع  الإجمالي  ال��ت��داول  حجم  بلغ  وق��د   ،)%7.3(
دينار  )38.0(م��ل��ي��ون  مع  مقارنة  دينار  مليون   )35.3( حوالي 
�سجلتها  التي  المتداولة  الأ�سهم  ع��دد  اأم��ا  ال�سابق.  لال�سبوع 
البور�سة خالل الأ�سبوع الما�سي فقد بلغ )32.5( مليون �سهم، 

نفذت من خالل )14333( عقداً.
فقد  ال���ت���داول،  حجم  ف��ي  القطاعية  الم�ساهمة  �سعيد  وع��ل��ى 
اح��ت��ل ق��ط��اع ال��م��ال��ي ال��م��رت��ب��ة الأول����ى ح��ي��ث ح��ق��ق م��ا م��ق��داره 
التداول  حجم  من   )%37.60( وبن�سبة  دينار  مليون   )13.26(
بحجم  ال�سناعة  قطاع  الثاني�ة  المرتب�ة  في  وج��اء  الإجمالي، 
واأخ��ي��راً   ،)%34.62  ( وبن�سب�ة  دين�ار  مليون   )12.21( م��ق��داره 
وبن�سبة  دينار  مليون   )9.80( مقداره  بحجم  الخدمات  قطاع 

.)%27.78(
العام  القيا�سي  الرقم  ارتفع  فقد  الأ���س��ع��ار،  م�ستويات  عن  اأم��ا 
اإل����ى )1763.5(  ال��م��ا���س��ي  لأ���س��ع��ار الأ���س��ه��م لإغ����الق الأ���س��ب��وع 
باإرتفاع  ال�سابق  لالأ�سبوع  نقطة   )1745.9( مع  مقارنة  نقطة 

ن�سبته )1.01%(. وعلى ال�سعيد القطاعي فقد انخف�ض الرقم 
ال��رق��م  ارت��ف��ع  و   ،  )%0.25( بن�سبة  ال��م��ال��ي  ل��ق��ط��اع  ال��ق��ي��ا���س��ي 
الرقم  انخف�ض  و   ،  )%8.5( بن�سبة  ال�سناعة  لقطاع  القيا�سي 

القيا�سي لقطاع الخدمات بن�سبة )%0.72(.

اأ�سهمها  ال��م��ت��داول��ة  لل�سركات  الإغ���الق  اأ���س��ع��ار  م��ق��ارن��ة  ول���دى 
اإغالقاتها  مع  �سركة   )143( عددها  والبالغ  الما�سي  الأ�سبوع 
في  ارت��ف��اع��اً  اأظ��ه��رت  ق��د  �سركة   )54( ب��اأن  تبين  فقد  ال�سابقة، 

اأ�سعار اأ�سهمها، بينما انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم )49( �سركة.

الأكثر انخفا�صًا
اأ�سهمها  اأ�سعار  في  ارتفاعاً  الأكثر  الخم�ض  لل�سركات  وبالن�سبة 
خ���الل الأ���س��ب��وع ال��م��ا���س��ي ف��ه��ي الأردن دي��ك��اب��ول�����ض ل��الأم��الك 
الفو�سفات  ، مناجم  بن�سبة )%22.50(  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث 
الردنية   ،  )%20.17( بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  الردنية 
 )%16.85( بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  للتاأمين  الفرن�سية 
 )%16.58( بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  العربية  البوتا�ض   ،
ارتفع  حيث  ومنتجاتها  الدواجن  وت�سويق  لتجهيز  والأردنية   ،

�سعرهمها بن�سبة )%14.07(.

الأكثر ارتفاعًا
اأ�سهمها  اأ���س��ع��ار  ف��ي  ان��خ��ف��ا���س��اً  الأك��ث��ر  الخم�ض  ال�����س��رك��ات  اأم���ا 
ال�سهم  �سعر  انخف�ض  حيث  لال�ستثمار  الع�سر  مجموعة  فهي 
انخف�ض  حيث  الردنية  لال�ستثمارات  الثقة   ،)%17.59( بن�سبة 
وال�ستثمار  للنقل  رم  مجموعة   ،)%12.28( بن�سبة  ال�سهم  �سعر 
ب��ن�����س��ب��ة )%10.94(،  ال�����س��ه��م  ���س��ع��ر  ان��خ��ف�����ض  ال�����س��ي��اح��ي ح��ي��ث 
بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�ض  حيث  الأدوي��ة  ل�سناعة  فيالدلفيا 
�سعر  انخف�ض  حيث  وال�ستثمار  للتعليم  وال��زرق��اء   ،)%8.50(

ال�سهم بن�سبة )%8.13(.

«عمومية الجسر العربي» تلتئم بالقاهرة

برلين: 2,4 مليار يورو تعويضات إلغاء الطاقة النووية

أول متجر «أمازون» في لندن يتيح الدفع دون الدفع للصندوق

عمان - الراأي

ع��ق��دت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ل�����س��رك��ة 
اجتماعها  للمالحة  ال��ع��رب��ي  الج�سر 
ال�������س���اد����ض وال�����س��ب��ع��ي��ن ف���ي ال���ق���اه���رة 
ب����ح���������س����ور وزي���������ر ال����ن����ق����ل الأردن����������ي 
ووزي��ر   ، الخيطان  م��روان  المهند�ض 
ال��ن��ق��ل ال��م�����س��ري ال��ف��ري��ق ال��م��ه��ن��د���ض 
ك��ام��ل ال���وزي���ر، وم��م��ث��ل وزي����ر ال��ن��ق��ل 
العراقية  النقل  وزارة  وكيل  العراقي 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��م��ان ����س���دام، ب��ال���س��اف��ة 

ال�سركة. اإدارة  مجل�ض  اأع�ساء  الى 
وخ����������الل الج������ت������م������اع ا����س���ت���ع���ر����س���ت 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ن�����س��اط واع��م��ال 
ون��ت��ائ��ج ال�����س��رك��ة ال��م��ال��ي��ة خ���الل ع��ام 
2020،والج������������راءات والل����ي����ات ال��ت��ي 

ل��م��واج��ه��ة  ال�����س��رك��ة  اإدارة  ات��خ��ذت��ه��ا 
ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ف��ر���س��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة 
على  الجتماع  وركز  كورونا،  فيرو�ض 
المنا�سبة،  الت�سغيلية  الحلول  اإيجاد 
وال��ت��ح��دي��ات  ال���ت���ه���دي���دات  ت��ح��وي��ل  و 
ع��ل��ى  ال����م����ح����اف����ظ����ة  و  ف�����ر������ض،  ال�������ى 
وخف�ض  ل��ل�����س��رك��ة،  ال��م��ال��ي��ة  ال�����س��ي��ول��ة 
غير  حدود  الى  والنفقات  الم�ساريف 

. قة م�سبو
ك�����م�����ا وات������ف������ق ال����م����ج����ت����م����ع����ون ع���ل���ى 
لل�سركة  الم�ستقبلية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط 
ل���ت���ط���وي���ره���ا وت���ح�������س���ي���ن ال���خ���دم���ات 
الفائ�ض  ا���س��ت��غ��الل  و���س��ب��ل  ال��م��ق��دم��ة، 
م����ن ع�����دد ال�����وح�����دات ال���ب���ح���ري���ة ع��ن 
اأ�سواق جديدة  اأو فتح  تاأجيرها  طريق 
ب��ع��د ع��م��ل درا�����س����ة ���س��ام��ل��ة ل��ت��ح��دي��د 

الح���ت���ي���اج���ات ال��ف��ع��ل��ي��ة ل��ل�����س��رك��ة م��ن 
ا����س���ط���ول���ه���ا ال���ع���ام���ل ل���ل���و����س���ول ال���ى 

المثل. الت�سغيلي  الو�سع 
ال�ستمرار  اأهمية  المجتمعون  واأك��د 
ب���ال���ن���ه���ج ال���ح���ال���ي م����ن ح���ي���ث ���س��ب��ط 
ال���م�������س���اري���ف وت���ع���ظ���ي���م الي���������رادات، 
وح���ر����س���ه���م ال�������س���دي���د ع���ل���ى ت���ذل���ي���ل 
ال�������س���ع���وب���ات ال����ت����ي ت�����واج�����ه اع���م���ال 
ال�����س��رك��ة وب���م���ا ي�����س��م��ن ا���س��ت��م��راري��ة 
تعتبر  التي  ال�سركة،  عمل  ودي��م��وم��ة 
العربية  ال���دول  ب��ي��ن  رائ���دا  ن��م��وذج��اً  اأ
ف���ي م��ج��ال ال��ن��ق��ل، وع���ام���ل م��ه��م ف��ي 
ت���ع���زي���ز وت���ن���م���ي���ة ال����ت����ج����ارة ال��ع��رب��ي��ة 
ال��ب��ي��ن��ي��ة. واأو����س���ح ال��خ��ي��ط��ان اأه��م��ي��ة 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل الق���ت�������س���ادي ب��ي��ن 
الج�سر  ل�سركة  ان  و  الثالثة،  ال��دول 

ودورا  ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة  اأه��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي 
ك���ب���ي���را ف����ي زي��������ادة ح����رك����ة ال���ت���ب���ادل 
التجاري بين م�سر والردن والعراق، 
ورب�����ط ال���م�������س���رق ال���ع���رب���ي ب��ال��م��غ��رب 
ال���ع���رب���ي، وم���د ج�����س��ور ال���ت���ع���اون ب��ي��ن 

الثالثة. الدول 
تعزيز  ���س��رورة  ع��ل��ى  ال��خ��ي��ط��ان  واك���د 
ل�سمان  بها  والنهو�ض  ال�سركة  مكانة 
بين  البينية  التجارة  حركة  ان�سيابية 
ال������دول. وف����ي خ���ت���ام الج���ت���م���اع وج��ه 
التنفيذية  الدارة  الى  ال�سكر  الوزراء 
ل��ل�����س��رك��ة ع���ل���ى ال���ج���ه���ود ال���م���ب���ذول���ة 
والج�������������راءات ال����ت����ي ي���ت���م ات���خ���اذه���ا 
ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ا����س���ت���م���راري���ة ال��ع��م��ل 
ول��ت��خ��ف��ف الث�����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ل��ج��ائ��ح��ة 

ال�سركة. واعمال  نتائج  على  كورونا 

برلين - اأ ف ب 

لدفع  اتفاقا  الألمانية  الحكومة  اأبرمت 
ت��ع��وي�����س��ات ب��ق��ي��م��ة 2،4 م��ل��ي��ار ي����ورو مع 
مجموعات الطاقة المت�سررة من عملية 
ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  م��ن  التخل�ض  ت�سريع 
ميركل  اأنجيال  الم�ست�سارة  قررته  ال��ذي 

في 2011 بعد كارثة فوكو�سيما.
واع���ل���ن���ت ب��رل��ي��ن ف���ي ب���ي���ان ال��ج��م��ع��ة اأن 
اإلى  ت�سل  تعوي�سات  �ستدفع  »الحكومة 
»اي���ون«  لمجموعات  ي���ورو«  مليار   2،428

ان  و»اي  و»ف���ات���ن���ف���ول«  اي«  دب��ل��ي��و  و»ار 
المحطات  ت�سغل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  دب��ل��ي��و«  ب��ي 
النووية الألمانية و�سيغلق معظمها نهاية 

.2022
وب��ع��د ع�����س��ر ���س��ن��وات م���ن ق����رار األ��م��ان��ي��ا 
التاريخي التخلي عن النووي، يرمي هذا 
التفاق اإلى اقفال نهائيا م�ساألة تعوي�ض 
منتجي الطاقة المت�سررين من الإغالق 
التدريجي لجميع المفاعالت في البالد.
و���س��ت��ح�����س��ل ال��م��ج��م��وع��ات الأرب�������ع على 
»الطاقة  عنوان  تحت  ي��ورو  مليار   2،285

و142،5  ال��م��ن��ت��ج��ة«  غ���ي���ر  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ال�ستثمارات  عن  تعوي�سات  يورو  مليون 
المنجزة من خالل المراهنة على تمديد 
خ���دم���ة م��ح��ط��ات ال���ط���اق���ة، ك��م��ا اع��ل��ن��ت 

وزارات المال والبيئة والقت�ساد.
وب��ح�����س��ب ب��رل��ي��ن ت��ع��ه��دت ال��م��ج��م��وع��ات 
ب���»���س��ح��ب ج��م��ي��ع الج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
على  دع��اوى  رفع  عن  والمتناع  الجارية 

نظام التعوي�ض«.
الخ�سو�ض  وج��ه  على  الحكومة  وت��ذك��ر 
ب���ال�������س���ك���وى ال����ت����ي ق���دم���ت���ه���ا م��ج��م��وع��ة 

تابعة  تحكيم  محكمة  اأم����ام  »ف��ات��ن��ف��ال« 
التخل�ض  �سد   2014 ف��ي  ال��دول��ي  للبنك 
ال��ت��دري��ج��ي م���ن ال���ن���ووي.واع���ل���ن���ت ه��ذه 
المجموعة الجمعة »نرحب بهذا التفاق 
الذي ينهي مواجهة مكلفة دامت �سنوات« 

موؤكدة ا�سقاط المالحقات.
اأن��ه��ا  دب��ل��ي��و اي«  »ار  اع��ل��ن��ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 

»اإ�سارة جيدة ت�سمح بتعزيز الثقة«.
اأن ه��ذا  ال�����س��ل��ط��ات الأل���م���ان���ي���ة  واع��ل��ن��ت 
الت���ف���اق »ل ع���واق���ب ل���ه« ع��ل��ى ال��ج��دول 

الزمني وترتيبات التخل�ض من النووي.

لندن - اأ ف ب 

في  العمالقة  اأم���ازون  مجموعة  د�سنت 
الإل��ك��ت��رون��ي��ة الخمي�ض  ال��ت��ج��ارة  م��ج��ال 
المتحدة،  الوليات  خ��ارج  الأول��ى  للمرة 
من  التب�سع  يتيح  �سوبرماركت  متجر 

ال�سندوق، في مرحلة  المرور عند  دون 
مع  ال��م��ح��ت��دم��ة  المناف�سة  ف��ي  ج��دي��دة 
المتاجر التقليدية. واأ�سارت ال�سبكة في 
اإلى اأن متجر »اأم��ازون فري�ض« في  بيان 
»هو  التجاري  ب����رودواي«  »اإيلينغ  مركز 
التب�سغ  يتيح  بريطانيا  في  متجر  اأول 

النتظار  دون  من  مبا�سرة«  الخروج  ثم 
عند �سندوق للدفع. كما اأن المتجر هو 
الأول غير الفترا�سي لل�سبكة العمالقة 

خارج الوليات المتحدة.
�سريطي  رم���ز  بم�سح  ال��زب��ائ��ن  ويكتفي 
ثم  الدخول  عند  الذكية  هواتفهم  على 

التب�سع واختيار م�سترياتهم ثم الخروج 
مبا�سرة.

ومن دون الحاجة للمرور على ال�سندوق، 
الزبون  ي�سحبها  �سلعة  كل  قيمة  ُتخ�سم 
بوا�سطة  ح�سابه  من  تلقائيا  ال��رف  من 

التطبيق المحمّل على هاتفه. 

ارتفاع عدد الوظائف بالواليات المتحدة

فقراء لبنان يخشون رفع الدعم
عن سلع أساسية

وا�صنطن - اأ ف ب 

عدد  اأن  الجمعة  الأم��ي��رك��ي��ة  العمل  وزارة  اأعلنت 
الوظائف التي اأحدثت في الوليات المتحدة �سجل 
الحانات  ف��ي  معظمها  �سباط  ف��ي  كبيرا  ارت��ف��اع��ا 
المفرو�سة  ال��ق��ي��ود  تخفيف  ب�سبب  وال��م��ط��اع��م 
اقت�سادية  طفرة  وقبل  كوفيد-19  وب��اء  لمكافحة 

�سغيرة متوقعة في الربيع.
وقالت الوزارة اإنه تم اإحداث 379 األف وظيفة في 
كانون  في  عليه  كان  ما  اأ�سعاف  ثالثة  اأي  �سباط 
اأرقامه ب�سكل كبير لت�سل  الثاني الذي تم تعديل 
اإلى 166 األفا بدل من 49 األفا تم الإعالن عنها من 

قبل.
األ���ف ك���ان يتوقعها  اأي�����س��ا م��ن مئتي  اأك��ب��ر  ال��رق��م 
ال��م��ح��ل��ل��ون. م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ان��خ��ف�����ض م��ع��دل 
البطالة ب�سكل طفيف اإلى 6،2 بالمئة بدل من 6،3 

بالمئة في كانون الثاني.
ب�سكل خا�ض في قطاعات  الوظائف  تم خلق هذه 
اأخرى  اأن�سطة  في  اأي�سا  لكن  والمطاعم  الحانات 
م��رت��ق��ب��ة ب��ال��ت��رف��ي��ه وال�����س��ك��ن وك��ذل��ك ف��ي اأج��ه��زة 

�سحة ومبيعات بالمفرق وال�سناعات.
بالتعليم  المرتبطة  الوظائف  ف��ان  المقابل،  ف��ي 

والبناء والن�ساط المنجمي تراجعت.

وه���ذه الأرق����ام ال��ج��ي��دة ت�سير ال��ى ان��ه ت��م تجاوز 
الأ�سواأ في هذه الأزمة واأن روؤ�ساء ال�سركات الذين 
تنتع�ض اأن�سطتهم، باتوا الآن يتطلعون الى الطفرة 

القت�سادية المحدودة المرتقبة في الربيع.
النطاق  الوا�سعة  التلقيح  اأن تمهد حملة  ويرتقب 
وال���م�������س���اع���دات ال��ع��ام��ة ال�����س��خ��م��ة ال���ت���ي و���س��ل��ت 

لالأميركيين، الطريق اأمام ا�ستهالك كبير.
لكن ل يزال يتعين خلق المزيد من فر�ض العمل 
الأزم���ة  لأن  ال��وب��اء،  قبل  م��ا  م�ستوى  اإل���ى  للعودة 
ق�ست ع��ل��ى 22 م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة، ت��م اإع����ادة اإن�����س��اء 

ن�سفها فقط.
اإل ب�سكل  في المقابل، لم يتراجع معدل البطالة 
في   %6،3 بلوغ  بعد   %6،2 ال��ى  لي�سل  ج��دا  طفيف 
على  يبقى  اأن  ينتظر  وك��ان  الثاني/يناير.  كانون 

حاله.
كل  منها  ي�ستفد  ل��م  ه��ذه  النتعا�ض  ب��داي��ة  ان  اإل 
الذين  الوحيدون  هم  ال�سود  العمال  لأن  ال�سعب 
�سهدوا زيادة في معدل البطالة لديهم، من %9،2 

الى %9،9.
الأول  كانون  ل�سهر  اأي�سا  الأرق���ام  مراجعة  وتمت 
الذي �سهد الغاء وظائف للمرة الأولى منذ ني�سان 
2020. والغاء الوظائف كان اأكبر مما كان متوقعا 

لي�سل الى 306 األفا بدل من 227 األفا.

بيروت - اأ ف ب 

الطويل  ���س��ان��درا  وج��دت  عائلتها،  ق��وت  لتاأمين 
نف�سها مجبرة على بيع البراد والغ�سالة. لكن ما 
ازمة معي�سية  لن يخدمها طوياًل في ظل  جنته 
عن  الحكومي  الدعم  رفع  من  وتتخوف  خانقة، 
عائلتها  قوت  تاأمين  يجعل  قد  ما  اأ�سا�سية،  �سلع 

. م�ستحيال
و���س��ه��دت الأ���س��اب��ي��ع الأخ����ي����رة ارت���ف���اع���اً ج��دي��داً 
الخبز  م��ن  ك��اف��ة،  وال��خ��دم��ات  ال�سلع  اأ���س��ع��ار  ف��ي 
م��روراً  بغالبيتها،  الم�ستوردة  الغذائية  والمواد 
الى  و���س��وًل  الأج���رة،  �سيارات  وتعرفة  بالبنزين 
قا�ض  تقنين  و���س��ط  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��م��وّل��د  ف��ات��ورة 
ال�سلع  هذه  من  كبيرا  جزءا  اأن  علما  التيار.  في 

مدعوم من الدولة.
���س��ان��درا وزوج��ه��ا الن��ت��ق��ال  ع���ام 2019، اخ��ت��ارت 
تزيين  افتتحا �سالون  بيروت حيث  اإلى  دبي  من 
خ��ا���س��ا ب��ه��م��ا. ل��ك��ّن ال��ح��ل��م ال����ذي ع��م��ال ط��وي��اًل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه ا����س���ط���دم ب���ان���ه���ي���ار اق���ت�������س���ادي غ��ي��ر 

م�سبوق.
لطفلين،  اأم  وه���ي  ع���ام���اً(،   40( ���س��ان��درا  وت��ق��ول 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض »و���س��ل��ت ال���ى درج���ة بعت 
غ�����س��ال��ت��ي وب�����رادي ح��ت��ى ن���وؤم���ن ق��وت��ن��ا ال��ي��وم��ي 

المنزل«. واإيجار 
تق�ّسف.  حالة  اأ�سا�ساً  »نعي�ض  بانفعال  ت�ساأل  ثم 
اإذا كنا غير قادرين على �سراء الأرز  ماذا �سناأكل 

والعد�ض؟«. والقمح 
اللحوم  �سراء  عن  توقفت  التي  العائلة  وتعتا�ض 
والدجاج، من م�ساعدات غذائية تقدمها جمعية 
تتولى كذلك  التي  الحكومية  البركة« غير  »بيت 

للطفلين. المدر�سية  الأق�ساط  دفع 
اأنف�سهم  كثر  لبنانيون  وجد  �ساندرا،  غرار  وعلى 
ت��دري��ج��ي��اً خ���الل ال��ع��ام ال��م��ا���س��ي ع��اج��زي��ن عن 
ارتفاع  وقع  على  الأ�سا�سية،  احتياجاتهم  تاأمين 
�سعر  بانهيار  اأ�سا�ساً  ارتبط  الأ�سعار  في  جنوني 
المئة  في  ثمانين  من  اأكثر  خ�سرت  التي  الليرة 

الدولر. من قيمتها مقابل 
فيرو�ض  تف�سي  بفعل  تفاقمت  التي  الأزمة  واأّدت 

ارتفاع  ال��ى  ال��م��روع،  ال��م��رف��اأ  انفجار  ث��م  ك��ورون��ا 
ال�سيولة  و�سح  موؤ�س�سات  واإقفال  البطالة  ن�سبة 
اأكثر  منذ  قائمة  م�سددة  م�سرفية  قيود  ظل  في 

�سنة. من 
ف����ي ه����ذه الأث�����ن�����اء، ب�����داأ اح���ت���ي���اط���ي ال��م�����س��رف 
�سلباً  ينعك�ض  م��ا  ي��ت�����س��اءل،  ب��ال��دولر  ال��م��رك��زي 
الأ�سا�سية  ال�سلع  دع��م  ا�ستمرار  في  قدرته  على 
ال�سلطات،  كالطحين والوقود والأدوية. وتدر�ض 
بدفع من الم�سرف المركزي، منذ اأ�سهر تر�سيد 
يحّذر  خطوة  في  ا�ستيرادها،  عن  الدعم  رفع  اأو 
من  اأكثر  وهم  الفقراء،  على  اأثرها  من  محللون 

الت�سخم. ال�سكان، وعلى معدل  ن�سف عدد 
الر�سائل  م��ئ��ات  ال��ب��رك��ة«  »ب��ي��ت  جمعية  وتتلقى 
مايا  موؤ�ّس�ستها  وتقول  للم�ساعدة.  طلباً  يوميا 
اأربعة  منذ  »لحظنا  بر�ض  لفران�ض  �ساه  ابراهيم 

كبير«. ب�سكل  الطلبات  ازدياد  تقريباً  اأ�سهر 
�سخ�ض  األ��ف   226 نحو  حالياً  المنظمة  وت�ساعد 
���س��ه��ري��اً، ع��ب��ر دف����ع اأق�������س���اط م��در���س��ي��ة ورع���اي���ة 
���س��ح��ي��ة. ك��م��ا ت��دي��ر ���س��وب��رم��ارك��ت م��ج��ان��ي��ة في 

بيروت.
وتو�سح ابراهيم �ساه »من ن�ساعدهم حالياً كانوا 
التي يقول محللون  الو�سطى«  الطبقة  كلهم من 
ارتفاع  وتتوّقع  عليها.  ق�ست  الراهنة  الأزمة  اإن 
الدعم  رف��ع  ت��ّم  اذا  الم�ساعدة  �سيحتاج  من  ع��دد 

تخفيفه. اأو 
خ�سو�ساً  اأمان  �سمام  المدعومة  ال�سلع  وت�سكل 
ال��دع��م  �سيغة  وت�سمح  ف��ق��راً.  الأك��ث��ر  ل��ل��ع��ائ��الت 
مليون   437 الى  قيمتها  ت�سل  التي  بها  المعمول 
اأ�سعار  بكبح  ال��دول��ي،  البنك  وف��ق  �سهرياً  دولر 
نحو 300 �سلعة اأ�سا�سية بداأت الدولة تدفع جزءا 

ال�سيف. كلفتها منذ  من 
الدولر للم�ستوردين  المركزي  الم�سرف  ويوفر 
بما  ليرات(،   1507( الر�سمي  ال�سرف  �سعر  وفق 
يراد  التي  المواد  قيمة  الأكبر من  الجزء  يغطي 
ا�ستيرادها، بينما يعود لهم تاأمين 10 الى 15 في 
ال�سوداء،  ال�سوق  من  المتبقي  المبلغ  من  المئة 
حيث لم�ض �سعر ال�سرف عتبة الع�سرة اآلف في 

قيا�سي. معدل 
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٣٠ ألفًا صلوا الجمعة في «األقصى»
واالحتالل ينكّل بمسيرات الضفة

القد�س المحتلة - كامل اإبراهيم

لالأ�سبوع الرابع على التوالي منعت ام�س �سرطة الحتالل 
�سكان  من  الفل�سطينيين  الإ�سرائيلية  الخا�سة  والقوات 
�سالة  واأداء  القديمة  البلدة  دخ��ول  من  الغربية  ال�سفة 
الجمعة في الم�سجد الأق�سى المبارك، ون�سبت الحواجز 

وا�ستبكت مع الم�سلين على اأبواب المدينة العتيقة.
عدد  �ساعفت  قد  الإ�سرائيلية  الحتالل  �سلطات  وكانت 
البلدة  في  وخا�سة  ال�سرقية  القد�س  في  ال�سرطة  اف��راد 
القديمة ون�سبت الحواجز الحديدية ون�سرت المئات من 
الطرق  كافة  في  الأول���ى،  الفجر  �ساعات  منذ  عنا�سرها 
الم�سلين  هويات  في  ودققت  الأق�سى  للم�سجد  الموؤدية 

على  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  ه��وي��ة  حملة  م��ن  الآلف  واع����ادت 
ال�سالة  ال��ى  المئات  وا�سطر  الما�سية.  الأ�سابيع  غ��رار 
ال�ساهرة  اب���واب  �ساحات  وف��ي  الع�سكرية  ال��ح��واج��ز  عند 
ال�سفة  اأهالي  من  عدد  تمكن  فيما  وال�سباط،  والعامود 
الذين تمكنوا من تخطي حواجز الحتالل من ال�سالة 
في الأق�سى. ووفق دائرة الأوقاف الإ�سالمية في القد�س 
بلغ عدد الذين اأدوا �سالة الجمعة في الم�سجد الأق�سى 
األف  المبارك رغم ت�سييقات وحواجز الحتالل نحو ٣٠ 
الفل�سطينيين بحالت  اأُ�سيب ع�سرات  الثناء  م�سل. في 
اخ��ت��ن��اق، خ���الل ت��ف��ري��ق ج��ي�����س الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
الغربية  ال�سفة  �سمالي  بال�ستيطان  م��ن��ددة  م�سيرات 
المحتلة. ونقل عن �سهود عيان، قولهم اإن جي�س الحتالل 

وقنابل  بالمطاط،  المغلف  المعدني  الر�سا�س  ا�ستخدم 
عقب  انطلقت  م�سيرة  لتفريق  ل��ل��دم��وع،  الم�سيل  ال��غ��از 

�سالة الجمعة ببلدة بيت دجن، �سرقي نابل�س.
واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الحتالل.

الم�سابين  لع�سرات  العالج  قدموا  اإنهم  م�سعفون  وق��ال 
بحالت اختناق، جراء ا�ستن�ساق الغاز الم�سيل للدموع.

اأي�سا  اأُ�سيب  َق��ّدوم في محافظة قلقيلية،  وفي بلدة كفر 
ال��ع�����س��رات، ب���ح���الت اخ��ت��ن��اق، ج����راء ا���س��ت��ن�����س��اق��ه��م ال��غ��از 
م�سيرة  الح��ت��الل  ق��وات  تفريق  خ��الل  للدموع،  الم�سيل 

ُنظمت هناك.
مدينة  ف��ي  مماثلة  م�سيرة  الح��ت��الل،  جي�س  ف���ّرق  كما 

�سلفيت.

تظاهرة حاشدة بأم الفحم ضد العنف
والجريمة وتواطؤ الشرطة االسرائيلية

اأم الفحم - وكاالت

�ساركت اعداد غفيرة من اأبناء عرب 48 في تظاهرة 
ال�سرطة  وتواطوؤ  والجريمة  العنف  على  احتجاجا 
البولي�سية على  الهجمة  الإجرام و�سد  مع ع�سابات 
اأداء  بعد  وذلك  الفحم؛  اأم  مدينة  في  المتظاهرين 

ام�س. البلدي،  ال�سوق  في  الجمعة  �سالة 
والريات  الفل�سطينية  الأعالم  المتظاهرون  وحمل 
وت��واط��وؤ  بالجريمة  م��ن��ددة  هتافات  ورددوا  ال�سود، 
بالمجتمع  والجريمة  العنف  محاربة  في  ال�سرطة 

العربي.
�سارع  اإل��ى  الأق��دام  على  �سيرا  المتظاهرون  وتوجه 
ال��ف��ح��م، ح��ي��ث ج��رى  اأم  ف���ي م��دخ��ل  ال��رئ��ي�����س��ي   65

التجاهين. ال�سارع من كال  اإغالق 
الفحم  اأم  في  الحتجاجية  المظاهرات  وتوا�سلت 
بالجريمة  تنديدا  التوالي،  على  الثامن  لالأ�سبوع 
وتواطوؤ ال�سرطة في لجم الظاهرة التي باتت تهدد 

باأكمله. مجتمعا 
البلدات  في   2٠21 الجديد  العام  مطلع  منذ  وُقتل 

�سحية.  16 العربية، 

اإيطاليا توؤجل االنتخابات المحلية ب�شبب انت�شار كورونا

الوباء يتباطأ بأميركا ويتعاظم  بأوروبا
وا�شنطن - اأ ف ب 

منها  م�سجعة  موؤ�سرات  المتحدة  ال��ولي��ات  في  ت�سجل 
اأربعين  من  اأقل  اإلى  بكوفيد-19  الإ�سابات  عدد  تراجع 
الأول وتراجع  الأولى منذ ت�سرين  األفا الخمي�س للمرة 
بينما  وال�ست�سفاء،  للوفيات  الأ�سبوعية  المعدلت  في 

ت�سهد اأوروبا انت�سارا للوباء بقوة من جديد.
اإ���س��اب��ة  األ���ف   ٣٠٠ ب��ل��غ  ال���ذي  القيا�سي  الم�ستوى  وب��ع��د 
الثامن من  المتحدة في  ال��ولي��ات  �ساعة في   24 خ��الل 
قبل  ما  معدلت  اإل��ى  الإ�سابات  عدد  عاد  الثاني،  كانون 
اأعياد نهاية ال�سنة التي ت�سهد تنقالت كثيرة عبر البالد 

وتوؤدي اإلى انت�سار متزايد للفيرو�س.
وف����ي م��وؤ���س��ر اآخ����ر م�����س��ج��ع ف���ي ال��ب��ل��د الأك���ث���ر ت�����س��ررا 
ب��ال��ج��ائ��ح��ة ب����الأرق����ام ال��م��ط��ل��ق��ة )اأك���ث���ر م���ن 52٠ األ���ف 
الوفيات  معدلت  اأي�سا  ملحوظ  ب�سكل  تراجعت  وف��اة(، 

الأ�سبوعية. وال�ست�سفاء 
الأول  ك��ان��ون  ف��ي  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  التطعيم  حملة  وب��ات��ت 
اعتماد  م��ع  كبير،  بزخم  تتمتع  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي 
واأخيرا  وموديرنا  فايزر/بايونتيك  هي  لقاحات  ثالثة 
جرعاته  اأول���ى  اأع��ط��ي��ت  ال���ذي  جون�سون  اأن���د  جون�سون 
قريبا  الملقحين  الأ�سخا�س  عدد  و�سيتجاوز  الثالثاء. 

عدد الإ�سابات الم�سجلة في البالد منذ بدء الجائحة.
ال�ستمرار  اإل��ى  دع��ا  بايدن  جو  الأميركي  الرئي�س  لكن 
الوليات  بع�س  التدابير في  رفع  وانتقد  الحذر  بتوخي 
الرئي�سيون  ال�سحيون  الم�سوؤولون  اعتبره  ق��رار  وه��و 

على الم�ستوى الفدرالي باأنه �سابق لأوانه.
الكمامة  و�سع  اأن  الثالثاء  تك�سا�س  ولي��ة  اأعلنت  فقد 
اأبوابها  فتح  المتاجر  كل  �ستعيد  فيما  اإلزاميا  يعد  لم 
واأعلنت ولية مي�سي�سيبي  المقبل.  الأ�سبوع  اعتبارا من 
الجراءات نف�سها الأربعاء. واعتبر الرئي�س الأميركي اأن 

ذلك ي�سكل »خطاأ كبيرا«.

 »تو�شيع محفظة اللقاحات« 
اأم���ا ف��ي اوروب�����ا، ف��ق��د ارت��ف��ع ع���دد الإ���س��اب��ات ال��ج��دي��دة 
الما�سي  الأ���س��ب��وع  بالمئة   9 بن�سبة  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��رو���س 
ال���ف���رع الٌق��ل��ي��م��ي لمنظمة  ال��م��ل��ي��ون ح�����س��ب  ل��ي��ت��ج��اوز 
بلدا  ح��وال��ى خم�سين  ي�����س��م  ال����ذي  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة 

اأوروبيا و�سول اإلى اآ�سيا الو�سطى.
واأكد المدير الإقليمي للمنظمة في اأوروبا هان�س كلوغه 

الإ�سابات  لعدد  واعدا  كان  تراجعا  ينهي  الأمر  »هذا  اأن 
الجديدة ا�ستمر �ستة اأ�سابيع، بينما �سجل اأكثر من ن�سف 
)دول( منطقتنا عدداً متزايداً من الإ�سابات الجديدة«.

اإلى )المبادئ( الأ�سا�سية«  اإلى »العودة  ودعا الأوروبيين 
الأدوات  ا���س��ت��خ��دام  خ����الل  م���ن  ال��ف��ي��رو���س  ل��م��ك��اف��ح��ة 
علينا  »ي��ج��ب  وق���ال  التلقيح.  وت��ي��رة  وت�سريع  المتاحة 

تو�سيع محفظتنا للقاحات«.
وف���ي ه���ذا الإط�����ار، ب����داأت ال��وك��ال��ة الأوروب���ي���ة ل��الأدوي��ة 
الخمي�س درا�سة لقاح �سبوتنيك-في الرو�سي فيما اأكدت 
اأوروبي  مليون  لخم�سين  لتوفيره  م�ستعدة  اأنها  مو�سكو 
اعتبارا من حزيران. واعلن مختبر »كيورفاك« الألماني 
اأن����ه وق���ع ات��ف��اق��ا م���ع ���س��رك��ة ن��وف��ارت��ي�����س ال�����س��وي�����س��ري��ة 
العمالقة ل�سناعة الأدوية لكي ت�سارك اعتبارا من 2٠21 

في انتاج لقاحه.
الذي ل  اللقاح،  اإنتاج هذا  بدء  نوفارتي�س  �سركة  وتنوي 

»خالل  الأوروب��ي��ة،  الأدوي���ة  وكالة  موافقة  ينتظر  ي��زال 
الف�سل الثاني من العام 2٠21«، بح�سب ما جاء في بيان.
لقاحات  ث��الث  ب��ا���س��ت��خ��دام  ُي�سمح  ال��ح��ال��ي،  ال��وق��ت  ف��ي 
ف��ي الت��ح��اد الأوروب�����ي ه��ي ل��ق��اح��ات ف��اي��زر/ب��اي��ون��ت��ي��ك 
���س��رك��ة جون�سون  واأ���س��ت��رازي��ن��ي��ك��ا. وت��ق��دم��ت  وم��ودي��رن��ا 
عملية  وب���داأت  للقاحها  ترخي�س  بطلب  جون�سون  اأن��د 

مراجعة لقاحي نوفافاك�س وكيورفاك.

 تاأجيل انتخابات اإيطالية 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت��ع��ت��زم خ��م�����س دول م���ن ب��ي��ن��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا 
و�سوي�سرا وكندا، الم�سادقة من خالل اآلية معّجلة على 
الجيل الجديد من اللقاحات الم�سادة للن�سخ المتحورة 
من فيرو�س كورونا، بح�سب تو�سية ك�سف عنها الخمي�س 

تحالف ي�سّم وكالتها الناظمة.
وب��ع��د ف��رن�����س��ا، اأع��ط��ت األ��م��ان��ي��ا وال�����س��وي��د وال��دن��م��ارك، 

الخمي�س ال�سوء الأخ�سر ل�ستخدام لقاح اأ�سترازينيكا/
الخام�سة  اأعمارهم  الذين تتجاوز  اأك�سفورد لالأ�سخا�س 

وال�ستين.
وت���اأم���ل ب��رل��ي��ن ب��ذل��ك ف���ي ت�����س��ري��ع ح��م��ل��ت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة 
للتلقيح التي اأثارت انتقادات كثيرة لبطئها، فيما وافقت 
ال��م�����س��ت�����س��ارة الأل��م��ان��ي��ة اأن��ج��ي��ال م��ي��رك��ل الأرب���ع���اء على 
تف�سي  لح��ت��واء  المفرو�سة  للقيود  ت��دري��ج��ي  تخفيف 

كوفيد-19 في مواجهة ا�ستياء الراأي العام.
ك��م��ا اأع���ل���ن���ت اإي���ط���ال���ي���ا ال��خ��م��ي�����س اإرج�������اء ���س��ل�����س��ل��ة من 
بلديات  روؤ�ساء  انتخاب  بينها  ومن  المحلية  النتخابات 
م���دن ك��ب��رى ك��ان��ت م��ق��ررة ق��ب��ل ح��ل��ول ال�����س��ي��ف ب�سبب 

ا�ستمرار انت�سار الوباء.
البريطاني  اق��ت��رح جيب جبل ط��ارق  اأي�����س��ا،  اأوروب���ا  ف��ي 
ام�������س ت��ط��ع��ي��م ح���وال���ى 15 األ�����ف ع���ام���ل م��ع��ظ��م��ه��م من 
ال�سبان، يعبرون الحدود يوميا للعمل في هذه المنطقة 

ال�سغيرة الواقعة جنوب اإ�سبانيا.
في اإفريقيا بداأت كينيا ام�س تلقيح العاملين في مجال 
المدير  وك��ان  ك��ورون��ا.  فيرو�س  �سد  ال�سحية  الرعاية 
العام لوزارة ال�سحة باتريك اأموث اأول من تلقى حقنة 

اللقاح بعد و�سول الأدوية اإلى البالد يوم الأربعاء.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ت�����س��ل��م��ت م��ال��ي اأول دف��ع��ة م���ن ال��ل��ق��اح��ات 
العالمية  ال�سحة  لمنظمة  كوفاك�س  اآلية  بف�سل  ام�س 
لم�سلحة الدول الأكثر فقرا. وت�سلم الرئي�س النتقالي 
باه نداو الدفعة الأولى المكونة من ٣96 األف جرعة من 
ممثلين  بح�سور  باماكو  مطار  ف��ي  اأ�سترازينيكا  لقاح 
المتحدة  الأمم  و�سندوق  العالمية  ال�سحة  عن منظمة 

للطفولة )يوني�سف(.

 تحالف النتاج لقاحات جديدة 
بالوباء في  الدول ت�سرراً  اأكثر  ثاني  البرازيل،  و�سّجلت 
وفيات  ح�سيلة  الأربعاء  المتحدة،  الوليات  بعد  العالم 
وف��ي��ات.   191٠ بلغت  ك��ورون��ا  ب��ف��ي��رو���س  قيا�سية  ي��وم��ي��ة 

واأودى الوباء في البالد بحياة 259 األفا و271 �سخ�ساً.
وقالت موؤ�س�سة »فيوكروز« التابعة لوزارة ال�سحة »ن�سهد 

في كافة اأنحاء البالد تدهوراً للموؤ�سرات المختلفة«.
اأعلنت  ك��ورون��ا،  لفيرو�س  كثيرة  متحورات  ظهور  واأم��ام 
لتطوير  الخمي�س تحالفا  والدنمارك  والنم�سا  اإ�سرائيل 
ج��ي��ل ج���دي���د م���ن ال���ل���ق���اح���ات ال���م�������س���ادة ل��ك��وف��ي��د-19 

وانتاجها.
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأع��ل��ن��ت ن��ي��وزي��ل��ن��دا رف��ع الإغ����الق عن 
اأوكالند كبرى مدن البالد ام�س، معتبرة اأنه تم احتواء 
تف�سي فيرو�س كورونا. واأعلنت رئي�سة الوزراء جا�سيندا 
اأ���س��ب��وع من  ب��ع��د  الأح����د،  �سينتهي  الإغ����الق  اأن  اأردي����رن 

دخوله حيز التنفيذ.
الطوارئ  ام�س تمديد حالة  اليابان  المقابل، قررت  في 
المتعلقة بالفيرو�س في منطقة طوكيو لمدة اأ�سبوعين، 
اأولمبياد طوكيو. تق�سي  اأ�سهر من  اأقل من خم�سة  قبل 
الأح���د،  تنتهي  اأن  يفتر�س  ك��ان  ال��ت��ي  الإج�����راءات  ه��ذه 
ب��اإغ��الق ال��ح��ان��ات وال��م��ط��اع��م ف��ي ال�����س��اع��ة 2٠،ال��ث��ام��ن��ة 

م�ساًء وتجنب ال�سكان النزهات غير ال�سرورية.
وقّررت الكويت الخمي�س فر�س حظر تجّول ليلي اعتبارا 
التف�سي  الأق����ل لح��ت��واء  ع��ل��ى  ول��م��دة �سهر  الأح����د  م��ن 
اأعلى  الإم��ارة  �سّجلت  بعدما  وذلك  للفيرو�س،  المت�سارع 

ح�سيلة يومية لالإ�سابات.

بكين  - اأ ف ب 

زي���ادة  تلحظ  ع�سكرية  م��ي��زان��ي��ة  ام�����س  ال�����س��ي��ن  اأع��ل��ن��ت 
التوتر  م��ن  ج��و  ف��ي   2٠21 ل��ل��ع��ام   %6،8 ن�سبتها  طفيفة 
وبحر  ت��اي��وان  ب�ساأن  المتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  المتوا�سل 

ال�سين الجنوبي.
المعتمدة  تلك  اأعلى من  الزيادة وهي  الك�سف عن  واأت��ى 
على  ن�سر  ال��م��ال  ل���وزارة  تقرير  ف��ي   )%6،6+(  2٠2٠ ف��ي 

هام�س الدورة ال�سنوية للبرلمان ال�سيني.
وتنوي ال�سين انفاق 1،٣55،٣4 مليار يوان )2٠9 مليارات 
اأرب���ع م��رات عن  اإل��ى  اأق��ل بثالث  اأي  دولر( على ال��دف��اع 

نفقات وا�سنطن في هذا المجال.
في  �سنتر«  بولي�سي  »ت�سينا  معهد  مدير  ن��ي  اآدم  و���س��دد 
اأ���س��ت��رال��ي��ا ع��ل��ى اأن »ه����ذا ال��رق��م ال��ر���س��م��ي ل ي��اأخ��ذ في 
بالدفاع.  المرتبطة  النفقات  كل  الأرج���ح  على  العتبار 
ال��ولي��ات  منها  اأخ���رى  دول  ف��ي  ت�سجل  نف�سها  الم�سكلة 

المتحدة«.
اللحاق  منها  ع��دة  باأ�سباب  ال��زي��ادة  ه��ذه  ال�سين  وت��ب��رر 
خ�سو�سا  الع�سكريين  اأج��ور  وتح�سين  الغربية  ب��ال��دول 
الجي�س  اإل��ى  عالية  بموؤهالت  يتمتعون  اأ�سخا�س  لجذب 

وللدفاع عن حدودها بوا�سطة اأ�سلحة اأغلى ثمنا.
على  بال�سيادة  مطالبتها  دع��م  اإل��ى  اأي�سا  بذلك  وتهدف 
والفيليبين  فيتنام  مواجهة  في  الجنوبي  ال�سين  بحر 

�سينكاكو  ج��زر  في  ال�سرقي  ال�سين  بحر  وف��ي  خ�سو�سا 
التي ت�سيطر عليها اليابان ف�سال عن منطقة هماليا في 

مواجهة الهند.
بثقل  ت��اي��وان  غ��زو  لحتمال  ال�ستعدادات  تلقي  وكذلك 
التي  كبير على ميزانية الجي�س. وتعتبر ال�سين تايوان 

ي�سكنها 2٣ مليون ن�سمة مقاطعة �سينية.

 »تهديدات خارجية« 
ف���ي ح��ي��ن ل���ن ي�����س��ن ه���ذا ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ج���زي���رة ت��اي��وان 
ر�سميا،  ا�ستقاللها  الأخ���ي���رة  ه���ذه  اع��ل��ن��ت  ح���ال  ف��ي  اإل 
حربية  �سفن  مع  كثيرا  كهذا  ل�سيناريو  ال�ستعداد  يكلف 

و�سواريخ وطائرات ومناورات.
والجي�س ال�سيني مناه�س لرئي�سة تايوان الحالية ت�ساي 

ب�سكل  وير�سل  بال�ستقالل،  حزبها  ينادي  التي  اإنغ-وين 
في  الجوية  الدفاعات  منطقة  اإل��ى  طائرات  يومي  �سبه 

تايوان.
اأن  الثاني من  ال�سينية في كانون  الدفاع  وحذرت وزارة 

»+اإعالن ا�ستقالل تايوان+ يوازي اإعالن حرب«.
ال�سينية  ال���ع���الق���ات  اأي�����س��ا  الأخ������رى  ال��ج��ب��ه��ات  وم����ن 
خ��الل  ج���دا  ال��م��ت��وت��رة  ال��ه��ن��دي��ة  وال�سينية  الأم��ي��رك��ي��ة 
�سفنا  المتحدة  ال��ولي��ات  وار���س��ل��ت  المن�سرمة.  ال�سنة 
طموحات  لمواجهة  الجنوبي  ال�سين  بحر  اإل��ى  حربية 
لدعم  اأي�����س��ا  ت��اي��وان  م��ن  مقربة  واإل���ى  التو�سعية  بكين 

قادتها.
وادت مواجهة ع�سكرية بين ال�سين والهند عند حدودها 
وما ل  2٠ جنديا هنديا  اإل��ى مقتل  الجبلية في هماليا 
يقل عن اأربعة ع�سكريين �سينيين في حزيران الما�سي.

وقال �سونغ زنغبينغ الخبير في �سوؤون الجي�س ال�سيني 
ترغمها  ال�سين  تواجهها  التي  الخارجية  »التهديدات 

على تعزيز قدراتها الدفاعية«.
اأولوية  ي�سكالن  الجنوبي  ال�سين  وبحر  تايوان  اأن  وبما 
لل�سين يحظى �سالح البحرية بجز كبير من الميزانية 

الع�سكرية.

مدمرات وحامالت مروحيات 
بطائرات  المن�سرمة  ال�سنة  في  ال�سالح  ه��ذا  تعزيز  تم 

وم����دم����رت����ي����ن وح���ام���ل���ت���ي م����روح����ي����ات ه��ج��وم��ي��ت��ي��ن 
برمائيتين.

وتبني ال�سين التي تملك حاملتي طائرات في الأ�سا�س، 
راهنا. ثالثة  حاملة 

يعتمد  اأن��ه  يوؤكد  ال��ذي  ال�سيني  الجي�س  تعزيز  اأن  اإل 
والتو�سع«  الهيمنة  اإل��ى  »ي�سعى  ول  دفاعية«  »�سيا�سة 

ي�سبب قلقا لدى الدول المجاورة.
في  ال�سيني  الجي�س  ف��ي  الخبير  �سار  جيم�س  وي��ق��ول 
»ق��وة  اإن  �سنغافورة  ف��ي  للتكنولوجيا  نانيانغ  جامعة 
اأي  ت�����س��ك��ل م���ن دون  ال��م��ت��ع��اظ��م��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال�����س��ي��ن 
والوليات   )..( الأخ��رى  الآ�سيوية  للدول  تهديدا  �سك 
اإلى �سنوات عدة  المتحدة. لكن الجي�س ال�سيني يحتاج 
لكي يتمتع بالجهوزية الكاملة وعليه اأن يتوخى الحذر 

قبل اأن ينخرط في معارك فعلية«.
نموها  مع  يتما�سى  الع�سكري  انفاقها  اأن  بكين  وتفيد 
ناتجها  اجمالي  اإل��ى  ن�سبة  معتدل  ويبقى  القت�سادي 

المحلي )حوالى %2(.
�ستوكهولم  في  ال�سالم  لأبحاث  الدولي  المعهد  ويفيد 
اأن ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة ت��ت��ق��دم ب���اأ����س���واط ف���ي م��ج��ال 
النفقات الع�سكرية مع 7٣2 مليار دولر في 2٠19 تليها 
 65 ورو���س��ي��ا  م��ل��ي��ار   71 وال��ه��ن��د  م��ل��ي��ار   261 م��ع  ال�سين 
وفرن�سا  مليارا   62 ال�سعودية  العربية  والمملكة  مليارا 

5٠ مليارا.

ال�شني تزيد ميزانيتها الع�شكرية فـي ظل تزايد »التهديدات اخلارجية«

االحتالل يقمع المحتجين في بيت دجن   )ا ف ب(

متظاهرون يلوحون باالعالم الفل�شطينية في ام الفحم   )ا ف ب(  

اجراءات �شحية م�شددة في طوكيو  )ا ف ب (

جنديان �شينيان في ميدان تيانمين قبيل افتتاح جل�شات البرلمان  )ا ف ب (
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مريد البرغوثي.. من الشعر إلى النثر

ن�سر البرغوثي من ال�سعر عدداً غير قليل من الدواوين 
فديوانه  العربي،  ال�سعر  في  �سنّية  منزلة  يحتل  بع�سها 
الق�سيدة  ظ��ه��ور  ب��ه  ُخ  ُي������وؤرَّ  )1980( ر���س��ي��ف«  »ق�����س��ائ��د 
 )1996( الكائنات«  »منطق  ودي��وان��ه  الق�سيرة،  العربية 
ت����وؤرَّخ ب��ه ق�سيدة ال��ب��ورت��ري��ه، ودي���وان���ه »زه���ر ال��رم��ان« 

)2000( توؤرَّخ به ق�سيدة ال�سينوغرافيا.
المو�سوم بعنوان  ال��دي��وان  الأخ��ي��ر م��ن ه��ذا  ال��ب��اب  ففي 
بناء  في  جديدة  طريقة  ال��ق��ارئ  يجد  الأمكنة«  ْمُت  »�سَ
ففي  ال�سيناريو.  بناء  بقواعد  ال�ساعر  فيها  يتاأثر  الن�ص 
يخ�سع  م�سهد  يْجبُهنا  العتيقة«  »ال���دار  ق�سيدة  مطلع 
اللقطة  ت�ستمل  ب��ك��ام��ي��را.  التقط  ك��اأن��ه  دق��ي��ق  لت�سوير 
الأولى الدرج الرخامّي الذي يعلوه الغبار، للدللة على 
�سكانها  �ُسّرد  اأن  بعد  مهجورًة  اأ�سبحت  التي  ال��دار  ِق��َدم 
لقريته  الغا�سم  الح��ت��ال  قبل  طويا  عّمروها  ال��ذي��ن 
هذه،  الكاميرا  حركة  ال�ساعُر  يتابع  ثم  غ�ّسانة(.  )دي��ر 
اأعلى  في  زاوي��ة  من  دقيقا  ت�سويراً  المكان  ت�سّوُر  فهي 

الدَرج:
»كاميرا الُمْخرج ليا

تبداأ الت�سويَر مْن اأعلى الدَرْج،
جدُّ هذي الدار، عكاٌز، َوَر�ْسقاُت �ُسعال،

واْنحناْء«.
وال�����س��ع��ال،  )ال��ع��ك��از،  وق�����س��ي��رة  ج����داً،  �سريعة  فبلقطاٍت 
اأنَّ  ع��ن  ت�سويرياً  تعبيراً  الق�سيدة  ��رت  ع��بَّ والن��ح��ن��اء(، 
تتراءى  المباني  �سيخوخة  واأن  َمْهجورة،  قديمة،  ال��دار 
ه��ي الأخ���رى ف��ي �سْيخوَخِة الإْن�����س��ان )ال��ج��ّد( والأ���ْس��ي��اء 
»الن��ح��ن��اء«  واأخ��ي��را  كال�سعال،  الج�سد:  ول��غ��ة  )ال��ع��ك��از( 

للدللة على التقّدم في ال�سّن.
وقد ق�ّسم البرغوثي ق�سيدته هذه اإلى �ستة اأق�سام، يبداأ 
الم�سور  وت��وج��ي��ه��ه  ال��ُم��ْخ��رج،  ب��و���س��ف ح��رك��ة  ك���ّل منها 

لل��ت��ق��اط ال�����س��ور م��ن زواي����ا ع���ّدة ل��ل��دار ال��ع��ت��ي��ق��ة، وك��لُّ 
م�سهد ينتهي من ت�سويره يبداأ بعبارة »كاميرا المخرج 
تهبط«، في ما يوحي بتدرج م�ستمّر في عملية الت�سوير 
والل���ت���ق���اط. ث���م ي�����س��ي��ف اإل����ى ه���ذه ال��ب��داي��ة ال��م��ت��ك��ّررة 
التف�سيات ال�سرورية لإحالة البناء التكراري اإلى بناء 
بع�سها  المتراكمة  التفا�سيل  طريق  عن  ينمو  ع�سوي، 
تلَو بع�ص، على وفق القانون الذي يفتر�ص في الاحق 

تتّمة لل�سابق.
فاإذا كان ال�ساعر قد ذكر الجّد في اللقطة الأول��ى، ففي 
التي  ال�سبّية  يذكر  الثالثة  وف��ي  ال��ج��دة،  يذكر  الثانية 
الّرحم، ول تهرُب لأّي مغارة، في  اأعلى  ت�سع يدها عند 
اإل��ى  اإ���س��ارة لل�سيدة ال��ع��ذراء م��ري��م، وف��ي ال��راب��ع��ة ي�سير 
الخام�سة  وفي  الطاهرة،  ال�سبّية  اأنجبته  ال��ذي  الطفل 
اأخ���رى  تف�سياٌت  ب���»ال��م��ت�����س��ع��ة«  ال�����س��اع��ر  ي�سفها  ال��ت��ي 
تتجاوز الأ�سخا�ص اإلى الزمن، والمكان: الليل، والحقل، 
هذه  في  يقع  ما  يقُع  مفاجئ  نحو  وعلى  العائلة،  وخيل 
ّوبْت في الأثناء  اإذ تنطلق زّخات من الر�سا�ص �سُ الدار، 
لتحيل الم�سهد الأنيق، لمنزٍل ريفيٍّ قديم في قرية من 
الخيوُل  فيه  تْهوي  َدَم���وّي،  م�ْسهٍد  اإل��ى  فل�سطين،  ق��رى 
وال�سبّية،  وال��ج��ّدة،  الجّد،  ويهرب  يعلو،  ال�سهيُل  بينما 

والطفل بما كان يحمله من األعاٍب وُدمى:
َرخ الُمخرُج »�سَ

اأعطوني النهاية
اآخُر الم�ْسهِد

عكاٌز له.. لوٌن غريب«.
اإل��ى  اأق���رُب  الق�سيدة -وه��ي  ف��ي  النظر  ول��ع��ّل مما يلفت 
بنيوي  لت�سميم  خ�سوُعها  ال��ط��ول-  اإل���ى  منها  الِق�َسر 
على  فيها  الفكرة  نمّو  على  ال�ساعر  فيه  يحافظ  داخلي 
الرغم من اللجوء اإلى التق�سيمات المقطعّية، والفراغات 

ب��ي��ن وح����دة من  اأو  ب��ي��ن م��ق��ط��ع وم��ق��ط��ع،  ال��ت��ي تف�سل 
اأخ��رى، وما في ذلك من تكرارات لفظية  الن�ص وَوْح��دة 
ال��رغ��م  فعلى  ال�����س��ت��ة،  الأج�����زاء  ب��ه��ا  ي�ستهّل  وت��رك��ي��ب��ّي��ة، 
ببع�ص  بع�سها  يتعالق  المقاطع  ت��زال  م��ا  كله  ذل��ك  م��ن 
تاحمها  على  ع��اوًة  الُمخرج«،  »كاميرا  عبارة  بتكراره 
وهو  الق�سيدة،  مو�سوع  من  ا�سُتقَّ  عنوان  تحت  جميعا 
»الداُر العتيقة« التي عاد اإليها المتكلم بعد فراق طويل 
فوجدها على هذه الحال التي تثير الأحزان، وت�ستدعي 
في الذهن من الخواطر ما يماأ القلب ويغُمُر الوجدان.

دار رعد
في  لتجربته  مماثلة  تجربة  رْع���د«  »داُر  ق�سيدته  وف��ي 
الدار العتيقة. وهذا ي�سّجعنا على الظّن باأنَّ الق�سيدتين 
على  ران  ما  وهو  واح��د،  و�سعوريٍّ  نف�سّي  مناخ  ُكتبتا في 
بلدته  اإلى  اإْح�سا�ساٍت وتداعياٍت عند عودته  المتكلم من 
زائراً، بعد غياب زاد على الثاثين من الأعوام. وعاوة 
على هذا، ن�ستطيع الزعم باأّن هذه الق�سيدة التي وردت 
بتجربة  تت�سل   )1997( اهلل«  رام  »راأي���ُت  كتابه  في  اأي�سا 
في  فهو  القرية.  تلك  اإل��ى  عودته  ل��دى  عا�سها  حقيقية 
مطلع الق�سيدة يحدد لنا نمط العاقة بتلك الدار التي 
ُد كذلك كيفية العودة،  ما زالوا ي�سمونها »داَر رْعٍد«. وُيحدِّ
للمهجرين  �ُسمح  عندما  ع���ادوا،  ��ن  م��مَّ كغْيره  ع���اَد  فقد 

بالرجوع، ولو لغايِة الزيارة، ل اأكثر، ول اأقل:
اَبُه الَجماْل »لمنزٍل اأ�سَ

عْدُت ُمتعباً، َكُكلِّ مْن َيعود«.
ويبدو هذا ال�ستهاُل عادّياً جداً، لكنه، في حقيقة الأمر، 
ينطوي على حقائق تنبني عليها التجربة في الق�سيدة. 
ع��ادوا،  ع��اد كغيره ممن  واأن��ه  اأن��ه متَعٌب،  المتكلم  فزعم 
زْعٌم يلقي ال�سوء على حقيقٍة ل تخفى على اأحٍد، وهي اأن 
العودة لم تُكْن بمح�ص اإرادة العائد، ولي�ست عودة نهائية، 
التي تدفع  الأ�سباب  انتهْت  اأْن  بعد  الغائب  ول هي عودة 
متلهفاً  ل  متَعباً  يعود  كمن  ع��اد  واإنما  ال��دي��ار،  لترك  به 
على العودة. وفي هذا ما ينّم على ال�سراع الداخلي الذي 
بالعودة، وعزوف عن  المتكلم، بين رغبة �سديدة  يعي�سه 
ال��ذي تخيم عليه ظ��ال الحتال.  روؤي��ة ذل��ك الم�سهد 
ولهذا، فاإن الو�سف المنا�سب للمنزل الذي عاد اإليه هو 
ولم  بالجمال،  يوم  ذات  اأ�سيب  فقد  الإ�سابة،  اآث��ار  زوال 

يعد كما كان.
دقيقاً  تعبيراً  »اأ�ساَبُه«  لكلمة  البرغوثي  ا�ستخدام  يبدو 
ج���داً ع��ن ال��ح��ال ال��ت��ي اآل اإليها ه��ذا ال��م��ك��ان، وه��ي ح��اٌل 
-با �سك، وداٌر -با ريب، ل ترمز للمنزل الفل�سطيني 
مثلما  جميلة  تعد  لم  التي  لفل�سطين  ترمز  بل  ح�سب، 
كانت. ولهذا فاإن التداعيات النف�سية التي اأغرقِت العائد 
بفي�سها المتدفق �سرعان ما ردَّته، وعادت به اإلى �سنوات 
في  بالجمال  اأ�سيَب  ال��ذي  البيت  في  المبكرة  الطفولة 

تلك الأثناء:

»جل�سُت حيث رّن �سْوُت دايٍة
- َوَلْد..

وقيَل
- ا�ْسُمُه )ُمريْد(«.

لدى  ت�ستثير  نقلة  كبيرة.  زمنّية  نقلة  الوحدة  هذه  في 
الطفل  ه��ذا  �ساأن  من  ك��ان  ما  لمعرفة  الف�سول  ال��ق��ارئ 
واأن  ول��ٌد،  اأن��ه  الماأ  واأعلن على  القابلة  به  ب�ّسرت  ال��ذي 
ا�سمه ال���ذي وق��ع عليه الخ��ت��ي��ار ه��و »م��ري��د«، ع��دل بنا 
ال�ساعر اإذاً من المنزل )الدار( اإلى َمن �سكن الدار، وفي 
�سرعة �سديدة جداً ينتقل بنا من »الَمْهد« الذي و�سع فيه 
عند الولدة، اإلى اللحظات التي وجد فيها نف�سه �سريداً 
تائهاً مغرماً ومرغماً واأي�ساً عائداً. فالأقدار تت�سّرف به 
ال�سمال تارة،  بُكَرٍة يقذفها ذات  وتلهو، مثلما يلهو طفل 
هذا  في  خياٌر  لها  يكون  اأن  غير  ت��ارة، من  اليمين  وذات 
ع الُمتكّلم، ل النف�سي  التجاه اأو ذاك.. �سورة معبرة لو�سْ

ح�سب، بل الجتماعي، وال�سيا�سي، والإن�ساني:
»ن�سيُت غْيَم الدْهر لْحظًة

وعدُت للطفل الذي
من َمْهده القوطّي تاَه في الباِد ُمْغرماً

َوُمْرغماً وعاْد«.
وف����ي م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ال��ق�����س��ي��دة ي�����س��ُف ال��م��ت��ك��ل��م ال����دار 
نحته  ده��ٌر  فهي:  مكثفاً،  ا�ستخداماً  الَمجاَز  م�ستخدماً 
بع�سها  وف��ي  »دائ��خ��ة«  فيها  والأل���وان  الفنان من حجر، 
)ابت�سامة( خجول، تنجو من البكاء. وبْع�سها ذو مام�ص 
متراكب  داك���ن  وبع�سها  الم�سم�ص،  اأو  ال��خ��وخ  كق�سرة 

كالغيم، والقباب فيها تح�َسُبها عند الغروب من ذهب.
الدار  لتلك  حقيقياً  م�سهداً  لنا  ير�سم  الو�سُف  كان  واإذا 
القديمة، بما فيها من ثوابت وهياكل جامدة من َحَجر 
واألوان ومام�ص �سطوح، فاإن الحياة هي الأخرى ما تزال 
ُل من �سقوق  تت�سبَّث بها الدار، لذا ترى الح�سائ�ص تتهدَّ
ْه�سة: الجْدران، وقد ر�سم لنا ال�ساعُر بهذا لوحة تثير الدَّ

»الع�سُب في ُجْدرانها
يظّن اأنَّ الُعْرَي في الجدار عاْر

ُكهوَلٌة عنيَدة،
اأْم حيلة الندى لَعْر�ص �ُسْغِلِه الدوؤوب

عْبَر دْوَرة القرون«.

»راأيت رام اهلل«
واأما في النثر، فلمريد البرغوثي »راأيت رام اهلل« )1997( 
الجامعة  تمنحها  التي  كتاب  اأف�سل  بجائزة  ف��از  ال��ذي 
الأم��ي��رك��ي��ة ب��ال��ق��اه��رة. وق���د اخ��ُت��ل��ف ف��ي تجني�ص ه��ذا 
اأقرب  الواقع  في  وهو  رواي��ة،  يعدونه  فثمة من  الكتاب. 
كتاب قريب من  الرواية. ولمريد  اإلى  ال�سهادة منه  اإلى 
المعروفة  النظرية  وفق  على  تجني�سه  اأري��د  اإذا  ال�سيرة 
بنظرية التفريق بين الفنون، ولكنه ي�سح اأن يو�سف هو 
الآخر بال�سهادة، وهذا الكتاب الذي ن�سره بعنوان »ُولدت 

�سفحاتها  على  تتجلى  �سيرة   )2009( هنا«  ُول��دت  هناك 
ذك���ري���ات ال��م��ن��ف��ى: ف��ي ال��ق��اه��رة، وب��وداب�����س��ت، وب��ي��روت، 
ُي�ساأل  ك��ان  فعندما  م��دن.  ودم�سق، وغيرها من  وع��ّم��ان، 
عن مكان ولدته تتكرر الإجابة دائما: »ُولدت هناك«،.ثم 

ي�ستدرك قائا: »ُولدت هنا«.
وهذه المفارقة تطّوح بالكاتب، فاإذا هو في �سقة من بناية 
)المكّحل( في الفاكهاني ببيروت، وفي اأ�ستوديو الإذاعة 
في البناية المقابلة حيث الفنادق التي كان ي�ستقبل فيها 
هو وزماوؤه من ال�سبان وفود العالم ومنظماته المدافعة 

عن حق الفل�سطينيين في تقرير الم�سير.
بنا  يقفز  اأن  لخياله  البرغوثي  ي�سمح  الأ���س��ل��وب  وب��ه��ذا 
للم�ستقبل  وت��ارة  ال�سنين،  تجاوزته  ال��ذي  للما�سي  ت��ارة 
في  اأو  اهلل  رام  ف��ي  �ستحدث  وق��ائ��ع  ع��ن  يتحدث  عندما 
للحرم  الم�سوؤومة  بزيارته  �سارون  يقوم  اأن  بعد  القد�ص، 
لزيارة  يعود  الكتاب  ه��ذا  في  هو  فها  ال�سريف.  القد�سي 
فل�سطين بعد زيارته الأولى )1996(، وهذا الكتاب يعيده 
ف��ي م�سر وعا�ص  ُول��د  ال��ذي  الوحيد )تميم(  واب��ن��ه  ه��و 
لماما،  اإل  يلتقيان،  ل  طويلة،  �سنوات  وال��ده  عن  بعيداً 
يعيدهما معا  اأو في عّمان،  بيروت،  اأو في  بوداب�ست،  في 
ليتعرف البن على اأريحا، ثم رام اهلل، فالقد�ص التي ذهبا 
اإليها مت�سّللين، اأو كالمت�سللين، تارة في �سيارة اإ�سرائيلية 
تحمل لوحة اأرقام �سفراء اللون، اأو في عربة اإ�سعاف. ثم 
اأمكنة تعيد لمريد ذكريات  اإلى دير غ�سانة وغيرها من 

الما�سي.

�صدمة االحتالل
في هاتيك الجولت ير�سم لنا الموؤلف باأ�سلوب ق�س�سي 
وفي  الح��ت��ال،  ظل  في  الفل�سطينيون  يعانيه  ما  �سّيق 
جن�سيته،  كانت  مهما  اأح��ٌد،  ي�ستطيع  فا  ال�سلطة.  ظل 
واأّيا كان اأ�سله، اأْن يجتاز معبراً من المعابر، براً اأو بحراً 
اإ�سرائيلي واأختام  اأو جواً، دخول اأو خروجاً، اإل بت�سريح 
اإ�سرائيلية. والتحقيق مع اأي �سخ�ص، واإعادته من حيث 
اأو  اأو مجدو  اأحد ال�سجون في نفحة  اإلى  اإر�ساله  اأو  اأتى، 
الم�سكوبية وهذا احتماٌل وارٌد جداً، ل ُي�ستثنى منه رفيع 

اأو و�سيع.

�صائح في بلده
يذكره  عما  كثيراً  يهون  هنا-  -ه��ا  الموؤلف  ي��ذك��ره  وم��ا 
وق��ري��ٌب لهما  واب��ن��ه  ه��و  يتعثر  اآخ���ر، عندما  ف��ي مو�سع 
ف��ي ط��ري��ق ال��ذه��اب اإل���ى ال��ق��د���ص. ف��ال��ع��ذاب ال���ذي يلقاه 
الفل�سطينيون عند الحواجز يكاد ل يو�سف، ولكن اأكثر 
البلدة  ف��ي  الأه��ال��ي  اإل��ي��ه  اأن ينظر  النف�ص  ف��ي  ي��ح��زِّ  م��ا 
القديمة باعتباره �سائحاً. فمريد البرغوثي - الذي هو 
اأجنبي  ك��اأي  �سائحا  المقد�سيون  يظنه  فل�سطين-  م��ن 
لأنهم يرون ابنه يحاول التقاط �سورة اأمام قبة ال�سخرة، 

ليحملها معه اإلى اأمه في القاهرة.

«4 نساء و3 ضفادع» لعبد الحق فاضل.. دعوة لإليمان بالعِلم

الم�سرحية،  هذه  في  جاء  ما  ا�ستبطان  حاولنا  واإذا 
على  ال��ت��ع��ّرف  اث��ن��ْي��ن:  م�سلكين  ن�سلك  اأن  لنا  ب��ّد  ل 
فّنيتها  ع��ل��ى  وال��ت��ع��ّرف  ن�����س��ان��ي،  الإ م�سمونها  ع��م��ق 

والحوار. واللغة  الأ�سلوب  حيث  من 
ب��روح  للم�سرحية  الأول���ى  الأ���س��ط��ر  م��ن��ذ  ن�سعر  ن��ن��ا  اإ
ع��ب��د ال���ح���ق ف��ا���س��ل ت�����س��اي��رن��ا وت��ع��اي�����س��ن��ا وت���رف���رف 
الموؤلف  ب�سط  ول��ق��د  وم��وق��ف،  كلمة  ك��ّل  ف��ي  حولنا 
»ف��ري��د«،  ال��رئ��ي�����ص  ال��ب��ط��ل  ب��وا���س��ط��ة  واآراَءه  اأف���ك���اَره 
وفريد  الجامعات،  اإحدى  في  الأحيائّيات  علم  اأ�ستاذ 
التي  والعزلة  الن��ف��راد  لحياة  رم��ز  �سوى  لي�ص  ه��ذا 
اأن عزلته هذه لم تكن  اإليها الموؤلف، غير  كان يميل 

معطاءة. منتجة  عزلة  كانت  بل  �سلبية،  عزلة 
ال��م��اح��ظ��ات،  م��ن  كثير  الم�سرحية  ف��ي  ت�ستوقفنا 
بقدر  الواقع  من  هروباً  لي�ص  فيها  الخيال  اأّن  منها 
لذلك  ال��واق��ع،  بهذا  الوعي  لتعميق  محاولة  هو  ما 
�سلة  له  ما  ك��ّل  في  كثافة  ي��زداد  الحوار  اأن  ناحظ 
م��ب��ا���س��رة ب��ح��ي��ات��ن��ا ال��راه��ن��ة، وي��ق��ّل ف��ي م��ا ���س��واه��ا. 
فكرية،  ع���دة؛  ل��ج��وان��ب  الم�سرحية  ت��ع��ّر���س��ت  ول��ق��د 
وف��ل�����س��ف��ي��ة، واج���ت���م���اع���ي���ة، و���س��ي��ا���س��ي��ة، وت��اري��خ��ي��ة، 

ولغوية. ووجودية، 
الغ�سب  وحّبهم  الأغ��ن��ي��اء  �سطوة  ع��ن  البطل  ي��ق��ول 
في  رغ��ب��ة  اأك��ث��ره��م  اأغ��ن��اه��م  اأّن  »الحقيقة  وال��ن��ه��ب: 
ال��غ�����س��ب، ك���ان ك��ث��ي��رون م��ن��ه��م ي��م��ل��ك��ون م���ن ال��م��ال 
م��ا ي��زي��د ع��ن ح��اج��ات��ه��م ل��و ع��ا���س��وا ف��ي رخ��اء ونعيم 
اأخ����رى.. ه���وؤلء هم  األ���ف �سنة  ب��ل  ال��ي��وم،  ح��ت��ى ه��ذا 
ويقول  خ��ط��راً«.  زادوا  غنًى  زادوا  وكّلما  الخطرون، 
ف���ي ال��م��و���س��وع ن��ف�����س��ه: »ال��ج�����س��ع اأي�������س���اً اق��ت�����س��اد، 
ن����ا ���س��خ�����س��ي��اً ل اأع����رف ك��ي��ف ي��ق��ول الأخ�����س��ائ��ي��ون  اأ
ال���ع���وز ف��ي  اأك���ب���ر م���ن م�����س��اك��ل  ال��ج�����س��ع  اأّن م�����س��اك��ل 
اأنا�ص  بين  وث��راًء  ت�سّعباً  الحوار  وي��زداد  اقت�سادنا«. 
تفعل  حيوانيتهم  جذور  تزال  ما  الذين  الع�سر  هذا 

ح�ساب. با  فيهم  الخفّية  اأفاعيلها 
����س���ط���ورة وا����س���ح���اً ف��ي  وي��ظ��ه��ر ت�����س��ّب��ع ال���ك���ات���ب ب���الأ
هو  اأنه  علمنا  اإذا  عنه  غريباً  هذا  ولي�ص  الم�سرحية، 
في  العراقية  ة  الق�سّ في  الأ�سطورة  ا�ستعمل  اأّول من 
كانت  »اإذن،  ذل��ك:  وم��ن  ال��ف��ائ��ت.  ال��ق��رن  ثاثينيات 
مدينتكم.  اأدخ���ل  اأن  ق��ب��ل  ال��م��وت  خ��ط��ر  ف��ي  ح��ي��ات��ي 
اأنها  ب��ّد  ل  ت��ت��زّوج��ن��ي؟  اأن  �سلطانكم  بنت  ت��ري��د  ه��ل 

كما  المّتبعة  الأ�سول  هي  هذه  اأنقذتني..  التي  هي 
ت��ع��ل��م��ون«. ه��ك��ذا ي��ق��ول ل��ه��م ال��ب��ط��ل ظ��ّن��اً م��ن��ه اأّول 
في  الموؤلف  اأ�سار  ولقد  الجّن.  من  قوم  اأنهم  الأمر 
لأوجه  تعّجَب  اأن��ه  اإل��ى  جلجام�ص  لملحمة  مقّدمته 
كتب  ن���ه  اأ رغ��م  وال��م��ل��ح��م��ة  م�سرحيته  ب��ي��ن  ال��ت�����س��اب��ه 
اأن��ه  ك��م��ا  ال��م��ل��ح��م��ة.  ع��ل��ى  ي��ّط��ل��ع  اأن  ق��ب��ل  م�سرحيته 
ن�����س��ان  الإ م�سكلة  معالجة  ف��ي  منغم�ساً  نف�سه  وج��د 
الم�سيحي  المياد  يق�ّسمها  �سنة  اآلف  �ستة  خ��ال 
ثاثة  اإلى  تعود  فالملحمة  مت�ساويين،  ق�سمين  اإلى 
م�سكلة  تعالج  والم�سرحية  المياد،  قبل  �سنة  اآلف 
المياد،  �سنة من  اآلف  بعد ثاثة  الآدمي  المخلوق 

الحال. بطبيعة  المعالجة  اأ�سلوب  اختاف  مع 
اأن  يحاول  البابلية  الم�سرحية  بطل  فعًا  نجد  اإننا 
اكت�سف  بعدما  والأبدية  الخلود  ع�سبة  على  يح�سل 
يترّب�ص  ف�سار  اأنكيدو،  �سديقه  بموت  الفناء  خطر 
الهلع والخوف  اأ�سيب بنوع من  بنف�سه الدوائر حتى 
هذا  على  العثور  هو  الأّول  �ساغله  واأ�سبح  والترّدد، 
كان  واإذا  ال��ِح��م��ام.  �سطوة  م��ن  يحميه  ال��ذي  النبات 
اأن  بعد  النبات  ا�ستغال ذلك  جلجام�ص قد ف�سل في 
الق�ساء  في  ث��ّم  من  واأخ��ف��ق  الأف��ع��ى،  منه  اختطفته 
اأّن  م�سرحيته  ف��ي  ي��ق��رر  ال��م��وؤل��ف  ف��اإن  ال��م��وت،  على 
تغّلبوا  قد  الم�ستقبل(  اأبناء  )اأي  الزمان  ذلك  �سكان 
ذلك  وي��ذّك��رن��ا  ال��م��وت.  فقتلوا  المع�سلة  ه��ذه  على 
تركتها/  حّتى  الآف��ات  في  »تمّر�سُت  المتنّبي:  بقول 

الّذعُر!«. ُذعر  اأم  الموُت  اأمات  تقول 
»اإذن،  البطل:  ل�سان  على  الفكرة  هذه  تاأكيد  وياأتي 
وددُت  هلل،  حمداً  عناء،  طول  بعد  اأخيراً  الموت  مات 
حفنة  عليه  لأحثو  جثمانه  لت�سييع  حا�سراً  كنُت  لو 
ت��ل��و ع��ل��ى روح��ه ال�����ّس��وداء ���س��اة من  م��ن ال��ت��راب، واأ

م�سجعي«. واأق�ّص  رّوعني  َلَكْم  الحاّرة،  اللعنات 
الوجود-  من  فل�سفي  -كموقف  الم�سرحية  وُت��دي��ن 
يت�سّرف  تجعله  حيوانية  من  فيه  بما  الع�سر  اإن�ساَن 
للعدوان  حبٍّ  من  نف�سه  جذور  في  الدفينة  بغرائزه 
ال�سرر  واإلحاق  وال�سيطرة  وال�ستئثار  للظلم  وميٍل 
اجتناب  تتعّلم  ال��ح��ي��وان��ات  حتى  اأدري،  »ل  بالغير: 
وحده  الناطق  الحمار  ه��ذا  لكن  بالتجربة،  رر  ال�سّ
قا�سى منها  التي  تجاربه  واأفدح  اأفجع  يكّرر با ملل 
ال�سدد:  هذا  في  متح�ّسراً  الكاتب  ويت�ساءل  مراراً«. 

العالم  هذا  في  حقيقياً  اإن�ساناً  اأجد  اأن  اأ�ستطيع  »األ 
المقفر؟«.

في  وا���س��ح  اأث��ٌر  اأي�����س��اً  الامعقول  لم�سرح  ك��ان  لقد 
الم�سرحية  من  الثانية  الفقرة  اإن  الم�سرحية.  هذه 
ن��ن��ا ن���ق���راأ لأح����د اأق���ط���اب م�����س��رح  ت��ج��ع��ل��ن��ا ن�����س��ع��ر وك��اأ
جان  اأو  اأوني�سكو،  اأو  اأدموف،  اأو  )بكيت،  الامعقول 
وي�سّغرونها  الحيوانات  يكّبرون  »اإنهم  �سارتر(:  بول 
في  وجَمًا  الفيل،  بحجم  نملة  ت�سّور  هواهم..  على 
ب�سبعة  لقلق  اأخ���رى:  ك��ث��ي��رة  واأ���س��ي��اء  ال��ف��اأر..  ح��ج��م 
ونجد  اأرب��ع«.  على  تم�سي  بطيخة  كالهيدرة،  روؤو���ص 
ي���م���ان ال��ع��م��ي��ق ب��ال��ع��ل��م  ف���ي ال��م�����س��رح��ي��ة دع�����وة ل���اإ
مّرة  �سخرية  فيها  نجد  وبالمقابل  ورجاله،  ومبادئه 

والعفاريت. والجّن  الخرافة  عوالم  من 
األ  �ساخراً،  كنَت  لقد  م��ّرة:  ذات  الموؤلف  �ُسئل  وق��د 
الكتابة  في  وا�سح  نق�ص  من  يعاني  اأدبنا  اأن  تعتقد 
ذاك؟  ال�ّساخر  اتجاهكم  يتطّور  لم  لماذا  ال�ساخرة؟ 
ون��ق��راأ الإج���اب���ة ف��ي ال��ك��ث��ي��ر م��ن اأع��م��ال ع��ب��د ال��ح��ق 
لديه  بالفعل  ت��ط��ّور  ق��د  الت��ج��اه  ه��ذا  اإن  اإذ  ف��ا���س��ل، 

لأدبه. الممّيزة  العامات  اإحدى  ي�سبح  كاد  حتى 
»ف��ري��د«  الم�سرحية  ب��ط��ل  ج��ث��م��ان  ُيكت�َسف  وع��ن��دم��ا 
األ��ف �سنة م��ن ط��رف ه��وؤلء  ال��ح��ي��اة بعد  اإل��ى  وي��ع��ود 
�سبب  له  ي�سرح  اأن  الطبيب  »نينوزي«  ويحاول  القوم 
طبيب  اأك��ب��ر  »اأن��ت  ق��ائ��ًا:  البطل  عليه  ي��رّد  ال��وف��اة، 
ولنتاأّمل  مماتي«.  وبعد  حياتي..  في  عرفته  ق  ملفِّ
ها  الحبيبات،  �سفادعي  »ي��ا  اأي�ساً:  التالية  العبارة 
اآلف  اأرب��ع��ة  ل��ي  خ��ّب��اأك��ّن  اأن  ب��ع��د  يجمعنا  ال��ق��در  ه��و 
يا لها  الثلج..  األف �سنة في �سفط  لُكّن  �سنة، وخّباأني 
واأح��د  »بيكيكي« )م��ذي��ع،  وه��ذا  ب���اردة!«.  م��ن ح��ف��اوة 
»ه��ّا  »فريد":  ي�����س��األ  ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي(  ال��ع��ال��م  ���س��ك��ان 
فيجيب  ونف�سك«،  عالمك  عن  بكلمات  ولو  حّدثتنا 
المذيع  كذلك؟!  األي�ص  »انطباعاتي؟!  قائًا:  فريد 
ما  ن��ت��م  واأ انق�ست  �سنة  األ��ف  ع�����س��ر..  ك��ّل  ف��ي  م��ذي��ع 

النطباعات!«. عن  النا�ص  تاحقون  زلتم 
هذه  ف��ي  ال��م��وؤل��ف  ل��دى  ال��م��رح��ة  ال���ّروح  لنا  وتتبّين 
ب��ي��ق��ظ��ت��ي  اأق���ت���ن���ع  اأن  اأو����س���ك���ُت  »ك��ل��م��ا  ال��م��ق��ت��ب�����س��ات: 
ل����ى ال��ي��ق��ي��ن ب��اأن��ي  رددت���م���ون���ي ب��خ��زع��ب��ات��ك��م ه���ذه اإ
ق��راءة  اأ�ستطيع  »ليتني  �سوريالية«،  اأك��ذوب��ة  ّي��اك��م  واإ
حين  �سا�ساتنا  لبع�ص  لقلت  اإذن،  م��ث��ل��ك��م.  الأف��ك��ار 

ّي��ه��ا  اأ ب��اأك��اذي��ب��ه��م:  ال��ج��م��اه��ي��ر  وي�����س��ت��ه��وون  يتكلمون 
ت�سمرون  ن��ت��م  اأ تق�سدونه..  م��ا  ح��ّق��اً  لي�ص  ال�����ّس��ادة؛ 
كذا وكذا«، و»ما �ساأن جلودكم هذه المل�ساء يا ترى، 

والن�ساء«! القطط  اأظافر  �سد  نة  ُمح�سّ هي  هل 
وي��ظ��ه��ر ال��ت��ب��ّرم ف���ي ال��م�����س��رح��ي��ة م���ن ال��ح��ي��اة وم��ن 
ال��ن��ف�����ص وم���ن ال��ن��ا���ص وا���س��ح��اً ف���ي ال���ح���وار ال��ت��ال��ي 
الأدب  ت��اري��خ  ف��ي  المتبّرمين  باأ�سهر  ي��ذّك��رن��ا  ال��ذي 
والمعّري،  ال��روم��ي،  واب��ن  الحطيئة،  اأمثال  العربي 
وال���زه���اوي، وال��م��ازن��ي. ي��ق��ول ف��ري��د: »ي��ا وي��ل��ي من 
اتجهت  ال��ك��ئ��ي��ب، ح��ي��ث��م��ا  ل��وج��ه��ي  ان��ع��ك��ا���ص  ال���م���راآة، 
اأي���ن  ب���وج���ه���ي،  اأو  ب��ن��ف�����س��ي  اأو  ����س���ي  ب���راأ ا���س��ط��دم��ت 
على  ال��ن��ا���ص  اأث���ق���ل  ّن  »اإ ك���ذل���ك:  وي���ق���ول  ال���م���ف���ّر؟«. 
ن�����س��ان ه��و ن��ف�����س��ه«. وف����راراً م��ن ه���ذا ال��ج��ح��ي��م ل  الإ
ي��ج��د ال��ك��ات��ب م����اذاً ل��ه ���س��وى ال��ح��ل��م: »ال��ح��ل��م هو 
ال��ح��ال��ة ال���وح���ي���دة ال���ام���ح���دودة وال���ام���ق���ّي���دة ف��ي 

حياتي«.
والعفوية،  بالب�ساطة  الم�سرحية  هذه  اأ�سلوب  يتمّيز 
ب��ه��ام.  اإ اأو  غمو�ص  غير  م��ن  الفكرة  اإب��اغ  لمحاولة 
العديد  ت�سّمنها  وهي  غريبة،  ظاهرة  فيها  وناحظ 
بلغة  الحديثة  والُم�سّميات  الُمخترعات  اأ�سماء  من 
ع��رب��ي��ة ���س��ل��ي��م��ة م���ن و����س���ع ال���ك���ات���ب ن��ف�����س��ه، وم����رّد 
ل����ى ول���ع���ه ب��ال��ك��ل��م��ات وال��م�����س��ط��ل��ح��ات  ذل����ك راج����ع اإ
في  وبحث  تنقيب  طول  بعد  بها  وا�ستغاله  والألفاظ 
ي�ستخرج  اأن  الم�سرحية  قارئ  اإمكان  وفي  معاجمها. 
ُم�ستحيَى  غ���رار:  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ارة،  لأل��ف��اظ  م��ل��ح��ق��اً 
فيه  ت��ت��ّم  ال��ذي  ال��م��ك��ان  وه��و  ُم�ست�سفَى(  وزن  )ع��ل��ى 
ل����ى ال��ح��ي��اة، م��ج��م��اد، ال��ث��ال��وج��ة،  ع��م��ل��ي��ة الإع������ادة اإ
الجاهور،  الفا�سوح،  الفاكورة،  المعام،  الم�سواف، 

والإر�سائيات. الإحيائيات، 
لها  تعّر�ست  ال��ت��ي  المو�سوعات  ك��ث��رة  اأّن  وي��اَح��ظ 
وال��درام��ي  الفّني  بنائها  على  طغت  ق��د  الم�سرحية 
ال��م��وؤل��ف ف��ي ذل��ك يرجع  اأّن ع��ذر  ف��ن��ال��ت م��ن��ه، غ��ي��ر 
الطابع  عليها  يغلب  فكرية  م�سرحية  كتب  اأن��ه  اإل��ى 
بذلك  يعترف  وهو  والخيالي،  التاأّملي  اأو  التفكيري 
يمّيز  م��ا  اأن  ع��ل��م��اً  ال��م�����س��رح��ي��ة،  م�����س��م��ون  بتف�سيره 
الأدب ال��ح��ّق ه��و ت��ن��ّوع م��ف��اه��ي��م��ه، وت�����س��ّع��ب دللت���ه، 
وت��ع��ّدد رم���وزه وت��ن��او���س��ه��ا، ع��ل��ى ع��ك�����ص ال��ع��ل��م ال��ذي 

ووا�سحة. محّددة  الغالب  في  نتائجه  تكون 
اأن ينكر ما في هذه  اأّن القارئ مع ذلك ل يمكنه  اإّل 
الأ�سلوب،  وروع��ة  الم�سمون،  عمق  م��ن  الم�سرحية 
جّراء  من  الكثير  غنم  وقد  قراءتها  بعد  يخرج  وهو 
بين  الم�سرحية  بطل  دف��َت��ه��ا  اأدار  ال��ت��ي  ال��ُم��ح��اورات 
ال��ق��ارئ  ي��ت��ع��ّرف  وب��ذل��ك  ل��ع��ال��م��ن��ا،  ينتمون  ل  ن��ا���ص  اأ
الع�سر  ه��ذا  ن�����س��ان  اإ ونقائ�ص  ع��ي��وب  م��ن  كثير  على 
ت��ط��ب��ع معظم  ال��ح��ي��وان��ي��ة  ال���ن���وازع  ف��ت��ئ��ت  ال����ذي م��ا 
ويق�سو  وُيدّمر  يحّطم  يزال  وما  واأعماله،  ت�سّرفاته 

وينهب. وي�سلب  ويظلم 
بم�ساكلنا،  الل��ت��زام��ي  المنطلق  ه��ذا  م��ن  وان��ط��اق��اً 
كان  »اإذا  ال��ت��ال��ي��ة:  النتيجة  اإل��ى  الم�سرحية  تنتهي 
الأف�����راد ق���د ه��ّذب��ت��ه��م ال��ب��ي��ئ��ة ك��م��ا رّو�����ص اأ���س��ح��اُب 
ال�����ّس��ي��رك ب��ع�����َص ال��وح��و���ص، ف��اإن ال��غ��اب��ة ال��دول��ي��ة ما 
ت���زال ت��رت��ع ف��ي��ه��ا دول واأف�����راد ي��ت�����س��ّرف��ون ب��دواف��ع 
ن��ان��ي��ة ل ب��داف��ع  ال��غ��ري��زة ال��ع��دوان��ي��ة ال��ح��ي��وان��ي��ة الأ

العقل«.
وثيقة  كونها  من  اأهميتها  تكت�سب  الم�سرحية  هذه 
تمثل  ن��ه��ا  اأ كما  الع�سر،  ه��ذا  ن�����س��ان  لإ �سارخة  اإدان��ة 
دع����وًة ل��اإي��م��ان ال��ع��م��ي��ق ب��ال��ِع��ل��م وم��ب��ادئ��ه ورج��ال��ه 

والغيبيّات. الخرافات  عوالم  من  مُرّة  و�سخريةً 

رجاء نمر الظاهر
) ن���ي���ة د ر اأ ت���ب���ة  ك���ا (

ها قد بلغُت الأربعيْن
ما ذنُب �ِسعري اإْن بلغُت الأربعيْن؟

ع�سرون منها قد ظفرُت ِبُحبها
فين ع�سرون اأخرى َطاوعْت ريَح ال�سَّ

ْقَن بي و�سويحباٌت في الجوار َل�سِ
هنَّ ثمانيُة ال�سنين التالياْت

َيْر�ُسْمَن في وجهي خطوَط الأربعيْن
ُي�ْسِعْلَن في راأ�سي بيا�َص الأربعين

وُيِقْمَن اأو ُيْقِعْدَن..
في قلبي حنيَن الذكرياْت.

***
ما ذنُب �سعري اأنَّ َزْهَوُه اأربعون؟

في اأ�سطري غنَّى الأنيْن
عانقُت اآمالي...

واأعلنُت انقيادي لل�سنيْن
باه تغتاُل من عمري �سِ

واأعبُّ من َجَنَباِتها...
ع�سقاً واألتحُف الحنيْن...

***
ظلموا الن�ساَء بقولهم:

َياأْ�ُص الحرائِر اأربعوْن
يا اأربعوْن...

ما باُل اأرباُب الوظائِف ُيعلنون:
�سرُط الوظيفِة اأربعوْن

ل َعْر�َص بعَد الأربعيْن...
و�سواعُر المليوِن ِفينا

دوَن �سنِّ الأربعيْن!
***

يا ِظلَّ ُعْمِر الأربعين
اإنِّي ع�سْقُتَك بعدما

َقَطُعوا �سراييَن الوتيْن...
يا حدَّ ُعْمِر الأربعيْن

َن�َسُبوا ُرفاَتَك اأَغمُدوا...
نيراَن �سيِف العا�سقيْن...

تلك المراكُب اأْقلََعْت
ين يك وَتْرَت�سِ ل تْرَت�سِ

***
يا �ساحبي..

كيَف الحياُة تقوُل �سعرا
قبَل الكهولِة لل�سنيْن؟
كيَف الوقاُر َيِزْيُن راأ�ساً

غيَر �سيِب الأربعيْن؟
كيف البيا�ُص َيُفوُح ِعْطرا

دوَن َنْوِر اليا�سميْن؟
تلك انت�ساراُت القوافي
وُهَياُم َقي�ٍص في الفيافي
قد اأ�سعلْت �سيَب ال�سنيْن

***
يا �ساحبي...

لن نعترْف اأنَّا كهوْل!
والقلُب يع�سُق ُكلَّ ِحيْن

لن نعترْف اأنَّا كهوْل!
لم ينقطْع حْبُل الوتيْن

لن نعترْف اأنَّا كهوْل!
يا ويَل اإن�ساٍن َيِليْن...

***
يا اأخَت عبلَة اأو بثينَة
في قناِة الُمبدعيْن...

عر وانطلقي ي ِعناَن ال�سِّ �ُسدِّ
قبَل انحناءاِت ال�سنيْن...
اُم فلْن اأَراِك... منِّي ال�سَّ

فقدْ بَلَغْتُ الأربعينْ!

أربعون

د.محّمد محّمد خّطابي
) ب ل���م���غ���ر ا م���ن  ت���ب  ك���ا (

تج�ّصد لنا م�صرحية »اأربع ن�صوة وثالثة 
�صفادع« لالأديب العراقي عبد الحق فا�صل 
ة رجل من القرن  )1911-1992( ق�صّ
الع�صرين يهبط على اأنا�س »القرن الثالثين« 
)اأّي بعد األف �صنة من الم�صتقبل(، فيدور بينه 
وبينهم حوار يتعّر�س لموا�صيع �صتى ت�صغل 
بالنا جميعًا.

والم�صرحية لي�صت من اأدب »الف�صائيات« الذي 
بداأ ينت�صر في الفترة االأخيرة، واإنما هي نقلة 
لالإن�صان المعا�صر اإلى الم�صتقبل وجعله يلتفت 
اإلى الوراء بعد تجريده من الموؤّثرات التي 
تزعزع �صحة حكمه على االأمور.

د.اإبراهيم خليل
) ن���ي د ر اأ ي���م���ي  د ك���ا اأ و ق���د  ن���ا (

مريد البرغوثي �صاعٌر، لكنه اأي�صًا ناثر، �صحيح 
اأن الموت ا�صتلبه من بيننا فجاأة فحرمنا من 
عطاء مو�صول يعد به، ومن اإنجاز رفيع ماأمول 
نتوقعه، اإال اأن ما تركه من نظم كاأنه نثر، وما 
اأبدعه قلمه من نثر كاأنه نظم، يبقيه بيننا، 
وُيرزق تراُثه من يهتم به، ويعنى، ويدر�صه، 
ويحلله، وي�صنفه في �صجالت الخالدين.
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الرمحي يُتوج بلقب «أساتذة البولينج».. وشاهين ثانيًا

بدء المشاركة األردنية ببطولة الجائزة الكبرى للجودو

دوري �أبطال �أفريقيا

الترجي يستقبل الزمالك.. األهلي يسعى الستعادة توازنه

عمان - غازي �لق�ضا�ص
ظ��ف��ر م��ح��م��د ال���رم���ح���ي )ال���ج���زي���رة( 
ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل ال��م��ا���س��ي��ة ب��ل��ق��ب ب��ط��ول��ة 
����س���ات���ذة ب���� ال��ب��ول��ي��ن��ج ع��ق��ب ت��غ��ل��ب��ه  الأ
الح�سين(  )�سباب  �ساهين  نبيل  على 
 195  -218 وب����واق����ع   ،0-2 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال���م���ب���اراة  ف���ي   184 و192- 
م��ن ال��ن�����س��خ��ة الأول����ى ل��ب��ط��ول��ة ف��ردي 
نخبة  ب�سالة  اُق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الأ���س��ات��ذة 

الأردن.
البطولة  لنهائي  الرمحي  تاأهل  وجاء 
حجزوا  لعباً   )16( فيها  �سارك  التي 
ال�سباق  ف��ي  ترتيبهم  عبر  مقاعدهم 
ال�ستة  دور  في  تغلبه  عقب  التاأهيلي، 
)الفي�سلي(  العجلوني  يزن  على  ع�سر 
على  الثمانية  دور  وف��ي   ،1-2 بنتيجة 
قبل  وفي   ،0-2 بنتيجة  النوباني  يزن 
بنتيجة  الق�ساة  موؤمن  على  النهائي 

.0-2
تغلبه  ع��ق��ب  للنهائي  ���س��اه��ي��ن  وت��اأه��ل 
خ���ال���د  ع���ل���ى  ع�������س���ر  ال�������س���ت���ة  دور  ف����ي 
 ،1-2 بنتيجة  )ال��ح�����س��ي��ن(  ال��ج��ع��ب��ري 
ال�سقر  محمد  على  الثمانية  دور  وفي 
على  النهائي  قبل  وف��ي   ،0-2 بنتيجة 

.1-2 بنتيجة  الخر�س  عبدالرحمن 
وق����ام ع��م��ار ي��ام��ي��ن ام��ي��ن ���س��ر ل��ج��ن��ة 
ختام  عقب  البطولة  ومدير  البولينج 
ال���م���ب���اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ب��ت��ت��وي��ج م��ح��م��د 
المالية  ال��ج��ائ��زة  وت�سليمه  ال��رم��ح��ي 
و���س��اه��ي��ن  دي���ن���ار،   )300( وم���ق���داره���ا 
 )150( وجائزته  البطل  و�سيف  بلقب 

دينار.
ووف������ق ن���ظ���ام ال���ب���ط���ول���ة ال���ت���ي ج���رت 
ب���ط���ري���ق���ة خ��������روج ال����م����غ����ل����وب، ج����اء 
ثالثاً  )ال��ح�����س��ي��ن(  ن��اف��ذ  ع��ب��دال��رح��م��ن 

الأخير  ال�سوط  نتيجة  اإل��ى  بالرجوع 
ل���ك���ل م���ن���ه���م���ا ف����ي ل����ق����اء ال�������دور ق��ب��ل 
النهائي، حيث جمع فيه )206( نقاط، 
بينما  دي��ن��ار،   )100( ج��ائ��زت��ه  وت�����س��ل��م 
ح�����س��ل م���وؤم���ن ال��ق�����س��اة )ال��ف��ي�����س��ل��ي( 

رابعاً. ليحل  فيه  نقطة   )160( على 
وق�����ال م��ح��م��د ال���رم���ح���ي ع���ق���ب ف���وزه 
�سعباً  المناف�سة  م�سوار  كان  باللقب: 
مكثف  ب�سكل  ت��درب��ت  ولكنني  للغاية، 
الفنية  الناحية  م��ن  نف�سي  ��رت  وح�����سّ
والتركيز  بالت�سميم  وا�ستطعت  جيداً، 
وبلوغ  المناف�سين،  ت��ج��اوز  الأداء  ف��ي 
ال��م�����س��ه��د ال��خ��ت��ام��ي، وم���ن ث��م اع��ت��اء 

البطولة. قمة 
وق�����ال م��ح��م��د ال�����س��ق��ر لع����ب ���س��ب��اب 

ال�سباق  ومت�سدر  ربيعاً،   17 الح�سين، 
�����س����ات����ذة ح��ت��ى  ال���ت���اأه���ي���ل���ي ل����ف����ردي الأ
ج���ول���ت���ه الخ�����ي�����رة: ق���دم���ت ع���رو����س���اً 
فاحتفظت  م��ب��اري��ات��ي،  ك��اف��ة  ق��وي��ةف��ي 
ب���ال�������س���دارة ف����ي ج������ولت ع������دة، ل��ك��ن 
الثمانية  دور  في  عني  ابتعد  التوفيق 
ل��ل��م�����س��اب��ق��ة، ف��خ��رج��ت م���ن ال��ب��ط��ول��ة 
نبيل  التا�سع  الُم�سنف  اأمام  لخ�سارتي 

�ساهين.
ج��داً  ُمفيدة  الُم�ساركة  اعتبر  وخ��ت��م: 
ظل  في  تناف�سية  خبرة  اك�سبتني  لي، 
من  و�ساخطط  البطولت،  محدودية 
ال��ن�����س��خ��ة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  الآن 

القادمة.
وب������دوره ق����ال ع���م���ار ي���ام���ي���ن: ���س��ه��دت 

ال���ب���ط���ول���ة اح����ت����دام ال��م��ن��اف�����س��ات م��ن 
ال����اع����ب����ون  وق��������دم  الأول،  دوره����������ا 
البولينج  ت��ط��ور  اأك���د  ق��وي��اً  اأداًء  ف��ي��ه��ا 
الردن����ي����ة، وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��م��ن��اف�����س��ة 

الأيام. قادم  في  الخارجية 
���س��ُت��ح��دد  ال��ب��ول��ي��ن��ج  ل��ج��ن��ة  اأن  وك�����س��ف 
الزمنية  الفترة  القادمة  جل�ستها  في 
م��ن بطولة  الأول����ى  ال��ن�����س��خ��ة  لإق��ام��ة 
�ستكون  وال��ت��ي  ل��ل��ف��رق،  الأردن  ك��اأ���س 
ب���اك���ورة ن�����س��اط��ات ال��ب��ول��ي��ن��ج ل��م��و���س��م 
الكبار،  الأرب��ع��ة  فيها  وُي�����س��ارك   ،2021
ال����دوري،  اول  )ب(  ال��ف��ي�����س��ل��ي  وه���ي: 
و�سباب  ال���دوري،  ثاني  )ب(  الجزيرة 
الح�سين )اأ( و )ب( ثالث ورابع دوري 

.2020

عمان - �لر�أي

للجودو  الوطني  المنتخب  اأم�س  بداأ 
م�������س���ارك���ت���ه ف�����ي ب����ط����ول����ة ال����ج����ائ����زة 
العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي  الكبرى، 
وزب��ك��ي��ة ط�����س��ق��ن��د، ب��م�����س��ارك��ة ن��ح��و  الأ
دولة.  71 يمثلون  ولعبة  لعب   500

من  ال��ج��ول��ة  ه��ذه  ف��ي  ردن  الأ ويمثل 
تحت  )وزن  من�سور  بال  البطولة: 
���س��ل��م��ان )وزن  ك��غ��م( وم��ع��اذ ع��ي��ال   60
)وزن  الزيادين  وبكر  كغم(   66 تحت 
ا���س��ع��ي��ف��ان  و����س���ال���ح  ك���غ���م(   81 ت���ح���ت 

ل���ى  اإ ����س���اف���ًة  اإ ك���غ���م(   90 ت��ح��ت  )وزن 
تحت  )وزن  ال��ع��ل��م��ي  ه��دي��ل  ال��اع��ب��ة 

كغم(.  57
م�������������س ب��������ال م���ن�������س���ور  وال�����ت�����ق�����ى اأ
وزب������ك������ي ب����ارات����وف  م����ع ال����اع����ب الأ
م��ن   64 ال������  دور  ف����ي  دي���ل�������س���ودب���ي���ك 
فيما  ك��غ��م،   60 ت��ح��ت  وزن  م��ن��اف�����س��ات 
ف���ي دور  ���س��ل��م��ان  ع���ي���ال  م���ع���اذ  واج����ه 
ت��ح��ت  وزن  م���ن���اف�������س���ات  م�����ن   32 ال���������
م���واج���ه���ة  م����ن  ال���ف���ائ���ز  م����ع  ك���غ���م   66
ال����ب����ي����روف����ي خ�������وان ب���و����س���ت���ي���ج���و����س 
وك�����ران�����ي م����اران����دي����ان، وال��ت��ق��ت  والأ

ال���اع���ب���ة، ه��دي��ل ال��ع��ل��م��ي ن��ظ��ي��رت��ه��ا 
ال�����س��رب��ي��ة م���اري���ك���ا ب��ي��ري��زي��ت�����س ف��ي 
تحت  وزن  م��ن��اف�����س��ات  م��ن   32 ال���  دور 

كغم.  57
وي�������س���رف ع���ل���ى ت����دري����ب ال��م��ن��ت��خ��ب 
ال�����وط�����ن�����ي م����ح����م����د خ����ل����ف )م�������درب 
البطو�س  ح��م��د  واأ ال��رج��ال(  منتخب 
وتعتبر  ال�سيدات(،  منتخب  )مدرب 
ح�����دى ال���ب���ط���ولت ال��ت��ي  اإ ال���ب���ط���ول���ة 
الت�سنيف  عملية  في  نقاطها  تدخل 
ول���م���ب���ي���اد  ه���ل���ي���ن لأ ل���ت���ح���دي���د ال���م���ت���اأ

. كيو طو

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  م�����س��ارك��ة  اأول  ه��ي  وه���ذه 
ال����وط����ن����ي م���ن���ذ ع�����ام ك����ام����ل ب�����س��ب��ب 
ج���ي���ل  ظ������روف ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا وت���اأ

المختلفة. البطولت 
اأهمية  ل��ى  اإ والبطو�س،  خلف  ���س��ار  واأ
ال��م�����س��ارك��ة ف���ي ه����ذه ال��ب��ط��ول��ة م��ن 
ج������ل ت���ق���ي���ي���م م�������س���ت���وى ال���اع���ب���ي���ن  اأ
ب��ع��د غ��ي��اب��ه��م ع��ن ال��ت��ن��اف�����س وخ��و���س 
ال���ن���زالت، ك��م��ا ���س��ي��ت��ب��ع ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
ال��ب��ط��ول��ة م��ع�����س��ك��ر دول����ي ���س��ي�����س��ارك 
وزب��ك�����س��ت��ان  ب��اأ ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ف��ي��ه 

وا�سعة. دولية  وبم�ساركة  ي�ساً  اأ

�لر�أي - وكاالت

ع��ل��ى م�سيفه  ال��ف��وز  اأن  ال��م�����س��ري  ال��زم��ال��ك  ي��ع��ل��م 
اأج��واء  ف��ي  يبقيه  ال�سبت،  ال��ي��وم  التون�سي،  الترجي 
ال���ق���دم، وذل���ك عندما  ل��ك��رة  اأف��ري��ق��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري 
ب��راد���س  ال��ع��ق��رب��ي-  ي��ت��واج��ه��ان على ملعب -ح��م��ادي 
المجموعة  مناف�سات  من  الثالثة  الجولة  ختام  في 

الرابعة �سمن دور المجموعات )ثمن النهائي(.
وي��ب��ح��ث ال��زم��ال��ك، ال��م��ت��وج ب��ال��ل��ق��ب ال���ق���اري خم�س 
مرات، عن فك �سيامه عن التهديف؛ اذ تعادل تواليا 
مع م�سيفه تونجيث ال�سنغالي ثم مولودية الجزائر 
الجزائري بنتيجة �سلبية ليح�سد نقطتين فقط في 

المركز الثالث.
وع���ان���ى ف���ري���ق ال��ق��ل��ع��ة ال��ب��ي�����س��اء ع��ل��ى ال��م�����س��ت��وى 
ياأمل  ما  وه��و  الأخ��ي��رة،  خ��ال مواجهاته  الهجومي 
ح��ل��ه قبل  ف��ي  بات�سيكو  ج��اي��م��ي  ال��ب��رت��غ��ال��ي  م��درب��ه 
�سيهدد  فيهما  التعثر  لأن  الترجي،  مع  المواجهتين 

م�سوار الفريق في البطولة.
وت�ساعف الغيابات م�ساكل بات�سيكو خ�سو�سا القائد 
اإمام  ح��ازم  والظهير  »�سيكابال«  ال��رازق  محمود عبد 

ومحمد عبد ال�سافي لعدم الجاهزية، ومحمود
واإ�سام جابر  واأيمن حفني  واأحمد عيد  العزيز  عبد 

لأ�سباب فنية.
حمدي  م��ح��م��ود  ال��م��داف��ع  ع��ل��ى  بات�سيكو  و���س��ي��ع��ول 
وفرجاني  المثلوثي  ح��م��زة  والتون�سيين  »ال��ون�����س« 
بن�سرقي  اأ���س��رف  وال��م��غ��رب��ي  اوب��ام��ا  وي��و���س��ف  �سا�سي 

واأحمد �سيد »زيزو«.
و���س��ت��ك��ون ال��م��واج��ه��ة م��ه��م��ة ل��م�����س��ت��ق��ب��ل ب��ات�����س��ي��ك��و، 
ترتيب  متذيل  م��ع  المخيب  التعادل  بعد  خ�سو�سا 
الن��ت��ق��ادات  جعل  م��ا  دج��ل��ة  وادي  الم�سري  ال����دوري 
ال�سهلة في  الفر�س  اإ�ساعة  �سيما لجهة  تتفاقم، ول 

مباريات موؤثرة.
وفي المقابل، يتطلع فريق )باب �سويقة( الى التقدم 
خ��ط��وة اإ���س��اف��ي��ة ن��ح��و ال����دور رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي اأم���ا في 
اأنه  �سيما  ول  م��رات،  اأرب��ع  به  المتوج  اللقب  ا�ستعادة 
بفارق  اذ يتفوق  المحلي  ال��دوري  مرتاح على �سعيد 

10 نقاط عن اأقرب ماحقيه ال�سفاق�سي.
خدمات  ال�سعباني  معين  الفني  المدير  و�سي�ستعيد 
لعب و�سطه غيان ال�سعالي لي�سيف قوة هجومية 
خالد  والغاني  الهوني  حمدو  الليبي  بوجود  للفريق 
عبد البا�سط وطه الخني�سي، ف�سًا عن محمد علي 
اأمين  محمد  ال��ج��زائ��ري  �سيغيب  فيما  رم�سان،  ب��ن 

توجاي بعدما خ�سع لعملية جراحية.
ويتطلع الترجي للثاأر من الزمالك بعدما اأطاحه من 

ربع النهائي في المو�سم الما�سي.

وفي المجموعة عينها، يحل مولودية الجزائر �سيفا 
على تونجيث في دكار.

ب��ال��م��درب  ثقتها  ال��ج��زائ��ري  ال���ن���ادي  اإدارة  وج����ددت 
ع��ب��د ال���ق���ادر ع��م��ران��ي ع��ق��ب ال��خ�����س��ارة اأم����ام �سبيبة 
بطل  م��ع  المواجهة  ف���اإن  وبالتالي  محلياً،  القبائل 
مع  للمدرب  جديدة  انطاقة  �ستمثل  ال�سنغال  كاأ�س 

الفريق.
وي�ستعيد المولودية المهاجم مهدي بن علجية، بعد 
الو�سط  لعب  الى  اإ�سافة  فنية،  لأ�سباب  غياب  فترة 
ت��األ��ق  ال���دي���ن ح�����راق، ك��م��ا ق���د ي�ستفيد م���ن  ���س��م�����س 

المدافع معاد حداد والمهاجم بال بن �ساحة.
في  �سيما  ول  المرا�س  �سعب  فريقا  تونجيث  ويعد 

ملعبه، ويبرز في �سفوفه المهاجم جبريل �سيا.
اآخرها  البطل في منا�سبتين  المغربي  ال��وداد  وياأمل 
الثالثة  المجموعة  ف��ي  انت�ساراته  بمتابعة   ،2017
ربع  من  الق��ت��راب  وبالتالي  توالياً  الثالث  وتحقيق 
النهائي، عندما ي�ست�سيف ماحقه حوريا كوناكري 
في  الخام�س  محمد  ملعب  على  ن��ق��اط(   4( الغيني 

الدار البي�ساء.
ملعبه،  ف��ي  المغربي  للفريق  الأول���ى  ال��م��ب��اراة  وه��ي 
ب��ع��دم��ا ف����از ع��ل��ى ���س��ي��ف��ه ك���اي���زر ت�����س��ي��ف�����س ال��ج��ن��وب 
البوركينابية  العا�سمة  في  نظيفة  برباعية  اأفريقي 
واجادوجو، ب�سبب عدم منح الفريق ال�سيف تاأ�سيرات 
ل���دخ���ول ال��م��غ��رب ت��خ��وف��ا م���ن ال�����س��ال��ة ال��ج��دي��دة 

لفيرو�س كورونا.

وك�����ان ال�������وداد ت���ف���وق ع��ل��ى م�����س��ي��ف��ه ب���ت���رو اأت��ل��ت��ي��ك��و 
الأنجولي )1-0( في الجولة الما�سية.

ويمر »وداد الأمة« بفترة زاهية تحت اإ�سراف المدرب 
ال��ت��ون�����س��ي ف����وزي ال��ب��ن��زرت��ي ح��ي��ث ي��ت�����س��در ت��رت��ي��ب 

الدوري المحلي.
يقودها  قوية  ت�سكيلة  على  المدربين«  »�سيخ  ويعول 
الهداف الدولي اأيوب الكعبي )3 اأهداف( الى جانب 
اأوناجم والليبي الدولي موؤيد الافي ف�سًا  محمد 
عن يحيى جبران و�ساح الدين ال�سعيدي والحار�س 
اأحمد ر�سى التكناوتي، بينما �سيغيب المدافع اأ�سرف 

داري لاإ�سابة.
ومن ناحيته، يتطلع حوريا الى عرقلة الوداد، بقيادة 
المدرب لمين ندياي، حيث يعول على لعب الو�سط 

البوركينابي درامان نيكييما والمهاجم ياكوبا باري.
ويلتقي في المجموعة ذاتها بترو اتلتيكو مع �سيفه 

كايزر ت�سيف�س في لواندا.
الأهلي ين�سد الفوز

وين�سد الأهلي الم�سري حامل اللقب و�ساحب الرقم 
القيا�سي في عدد الألقاب )9 مرات(، ا�ستعادة التوازن 
عندما ي�ست�سيف فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي 

في القاهرة.
وكان الأهلي مني بخ�سارة قا�سية اأمام م�سيفه �سيمبا 

التنزاني في الجولة الما�سية.
اأمام  نقاط  ب�ست  الأول��ى  المجموعة  �سيمبا  ويت�سدر 
ف��ي��ت��ا ب��ث��اث ن��ق��اط ب��ف��ارق الأه�����داف اأم����ام الأه��ل��ي، 

والمريخ ال�سوداني رابعا با ر�سيد.
ي�ستهدف  تحا�سره،  التي  الكثيرة  النتقادات  واأم��ام 
اأف���ري���ق���ي بيت�سو  ال���ج���ن���وب  ال����ق����رن«  »ن������ادي  م�����درب 
تغييرات  اإج���راء  عبر  منتقديه،  اإ���س��ك��ات  مو�سيماني 
عدة في الت�سكيلة، اإذ من المتوقع اأن يعيد المهاجم 
النيجيري  الى جانب  كاأ�سا�سي  بواليا  والتر  الزامبي 
اإيقاف  بعد  وذل��ك  ال�سحات  وح�سين  اأجايي  جونيور 
لمدة  م�سلكية  لأ�سباب  »كهربا«  المنعم  عبد  محمد 

�سهر.
واأكد مدرب فيتا فلوران ايبينج في حديث الى موقع 
»اأفريكا توب �سبورت�س« اأنه ل يخ�سى مواجهة الأهلي، 
خ��ارج  ال��ف��وز  لتحقيق  الأق����رب  اأن��ه��م  »اأع��ل��م  م�سيفا 
وداخل الأر�س، لكننا �سوف نبذل اأق�سى ما لدينا من 

جهد«.
وياأمل المريخ بافتتاح عداد نقاطه عندما ي�ست�سيف 

�سيمبا في مواجهة �سعبة بالخرطوم.
الدين  ن�سر  للمريخ  التون�سي  ال��م��درب  و�سيفتقد 
ال���ن���اب���ي خ���دم���ات لع��ب��ي��ن م���وؤث���ري���ن ع����دة ف���ي خط 
خط  »اأفقد  �سحفية:  ت�سريحات  في  وق��ال  الو�سط، 
و�سطي المدافع بالكامل، لأن لعب المحور الأ�سا�سي 
�سياء الدين محجوب، �سيغيب عن اللقاء ب�سبب نيله 
الإنذار الثالث، وتواجهني م�ساكل كبيرة جداً في ظل 

غيابات لعبين اآخرين ب�سبب المر�س«.
وي��ل��ت��ق��ي م��ام��ي��ل��ودي م��ع �سيفه م��ازي��م��ب��ي ف��ي قمة 

المجموعة اليوم اأي�ساً.

 الجبور يتفقد منشآت وزارة الشباب
بـ معان والعقبة

أبو زمع أفضل مدرب أردني في استفتاء »اآلسيوي»

معان - �لر�أي

ال�سباب  وزارة  ع��ام  اأم��ي��ن  تفقد 
الجبور من�ساآت  الدكتور ح�سين 
محافظتي  في  ال��وزارة  ومرافق 

معان والعقبة.
واأك�����د ال��ج��ب��ور خ����ال زي���ارات���ه 
على  ال����وزارة  ح��ر���س  التفقدية 
والمرافق  بالمن�ساآت  الهتمام 
ال�سيانة  ناحية  م��ن  ال�سبابية 
ل�سمان  وت��اأه��ي��ل��ه��ا،  الم�ستمرة 
خدماتها  وت��ق��دي��م  ا�ستدامتها 
اأكمل وجه وب�سكل  لل�سباب على 
اآم����ن وم��ن��ظ��م ي�����س��م��ن ���س��ام��ة 
تعقيمها  جانب  اإل��ى  منت�سبيها 
ب��ا���س��ت��م��رار ل���س��ت��ق��ب��ال ال�����س��ب��اب 
ف����ور ����س���م���اح ال���و����س���ع ال���وب���ائ���ي 
ب���ذل���ك ل��م��م��ار���س��ة اأن�����س��ط��ت��ه��م 

المختلفة. وهواياتهم 
و���س��م��ل��ت ال�����زي�����ارة ال��م��ي��دان��ي��ة 
م��ب��ن��ى م��دي��ري��ة م���ع���ان وم��رك��ز 
���س��ب��اب م��ع��ان وم��ج��م��ع الأم��ي��رة 
ه��ي��ا ال���ري���ا����س���ي، وف����ي ال��ع��ق��ب��ة 
�سباب  ومراكز  الحميمة  ملعب 
و����س���اب���ات ال���ق���وي���رة وال��دي�����س��ة 
القويرة  �سباب  و�سالة  وملعب 
المديرية  ومبنى  وال��را���س��دي��ة، 

ومدينة الأمير حمزة لل�سباب.
تنفذها  ال��ت��ي  ال���زي���ارات  وت��اأت��ي 

لجميع  متوا�سل  ب�سكل  ال��وزارة 
م��ن�����س��اآت��ه��ا وم��راف��ق��ه��ا ف��ي كافة 
لمتابعة  ال��م��م��ل��ك��ة  م��ح��اف��ظ��ات 
والمتطلبات  الحتياجات  اأب��رز 
ال�����ت�����ي ت���ح���ت���اج���ه���ا ع�����ن ك���ث���ب، 
وت��ق��ي��ي��م ع��م��ل��ه��ا ب��م��ا ي��ت��ن��ا���س��ب 
ف��ي حفظ  ال���وزارة  م��ع تطلعات 
وا����س���ت���دام���ة ج��م��ي��ع م��راف��ق��ه��ا 
ولا�ستماع  المطلوب،  بال�سكل 
اإل������ى م���ط���ال���ب ال���ع���ام���ل���ي���ن م��ع 
ال�������س���ب���اب ل���ت���ج���وي���د وت��ح�����س��ي��ن 
ن���وع���ي���ة ال����خ����دم����ات ال��م��ق��دم��ة 

لل�سباب.
ال��ذي  بالحفل  الجبور  و���س��ارك 
اق��ام��ت��ه م��دي��ري��ة ���س��ب��اب م��ع��ان 
ب��رف��ق��ة ن���ائ���ب م��ح��اف��ظ��ة م��ع��ان 
ع���اط���ف ال���ب���ط���و����س، ب��م��ن��ا���س��ب��ة 
لتكريم  الدولة،  تاأ�سي�س  مئوية 
ال���م���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����س��ك��ري��ي��ن 
ورف������ق������اء ال�����������س�����اح، ت����ق����دي����راً 
خدمة  في  وجهودهم  لعطائهم 

الوطن.
واأ���س��ار ال��ج��ب��ور اإل���ى اأن ال���وزارة 
في  ال�سباب  دع��م  على  حري�سة 
وخا�سة  المملكة  اأن��ح��اء  ك��اف��ة 
ف����ي ق�����رى الأط���������راف وت��وف��ي��ر 
البرامج  م��ن  المتطلبات  ك��اف��ة 
الريا�سية  والمرافق  والأن�سطة 
ال�����ت�����ي ي���ح���ت���اج���ون���ه���ا ل��ت��ل��ب��ي��ة 

وت��رج��م��ت��ه��ا على  ط��م��وح��ات��ه��م 
اأر�س الواقع.

ملعب  اأن  اإل����ى  الإ����س���ارة  ت��ج��در 
ال���ح���م���ي���م���ة ق�����د اأح�����ي�����ل ع���ط���اء 
ا���س��ت��ك��م��ال واإن�������س���اء م��درج��ات��ه 
 ،2019 ع��ام  نهاية  في  ومرافقه 
وهو قيد الإجراء حالياً، و�سيتم 
ني�سان  نهاية  العطاء  ا�ستكمال 
الوزارة  المقبل، حيث خ�س�ست 
مبلغ 145 األف دينار للعطاء مع 
حانوت،  ودب��ة  الرا�سدية  ملعب 

وو�سلت ن�سبة اإنجازه اإلى ٪90
الفريق  �سارك  اأخرى،  من جهة 
الإع�����ام�����ي ل���م���دي���ري���ة ���س��ب��اب 
الكرك بالور�سة التدريبة »اأنواع 
�سمن  الإع����ام����ي«،  ال��ت�����س��ل��ي��ل 
ح��م��ل��ة »ف���ر����س���ان اأ����س���ي���ل« ال��ت��ي 
بالتعاون  ال�سباب  وزارة  تنظمها 
اليون�سكو وموؤ�س�سة  مع منظمة 
ن���ب�������س ل���ل���ت���رب���ي���ة الإع����ام����ي����ة 
وال��م��ع��ل��وم��ات��ي��ة ب��م�����س��ارك��ة)80( 

�ساباً و�سابة عبر تطبيق زووم.
عن  الزعبي  عنود  د.  وتحدثت 
م��ف��ه��وم ال��ت�����س��ل��ي��ل الإع���ام���ي 
واأن����واع����ه م���ن ح��ي��ث ال��ت��اع��ب 
بالمعلومات ولفت النتباه حول 
ق�����س��ي��ة م��ع��ي��ن��ة وال��ت��ق��ل��ي��ل من 
المطروحة  المو�سوعات  قيمة 

والتجزئة. والتفكيك 

عمان - �لر�أي

المدير  زمع،  اأبو  اهلل  عبد  فاز 
ال���ف���ن���ي ل����ل����وح����دات، ب��ال��م��رك��ز 
الت���ح���اد  ا���س��ت��ف��ت��اء  ف���ي  الأول 
كاأف�سل  القدم،  لكرة  الآ�سيوي 

.2020 لمو�سم  اأردني  مدرب 
اأب���و زم��ع ع��ل��ى 24413  وح�����س��ل 
بالمقابل   ،»٪54« بن�سبة  �سوتاً، 

ج����اء ج���م���ال م��ح��م��ود ال��م��دي��ر 
ال����ف����ن����ي ل����ل����رم����ث����ا، ب���ال���م���رك���ز 
�سوتاً،   18359 بر�سيد  الثاني، 
اح��ت��ل  ف��ي��م��ا   ،»٪41« ب��ن�����س��ب��ة 
اأم�����ج�����د اأب�������و ط���ع���ي���م���ة م�����درب 
 ال����ج����زي����رة ال����م����رك����ز ال���ث���ال���ث
م����درب  ث����م  �����س����وت����اً،   1448 ب����� 
ال�������س���ل���ط ج���م���ال اأب������و ع���اب���د ب��� 
1046 �سوتاً. وكان اأبو زمع قاد 

ال���وح���دات ال��م��و���س��م ال��م��ا���س��ي، 
وال��دوري،  ال��درع  بلقبي  للفوز 
و���س��ي��وا���س��ل ق��ي��ادت��ه ال��م��و���س��م 
ال������ح������ال������ي ف��������ي ال�����ب�����ط�����ولت 
اأب���ط���ال  دوري  وف����ي  ال��م��ح��ل��ي��ة 
اآ���س��ي��ا ك����اأول ف��ري��ق اأردن�����ي في 
بدوري  مبا�سرة  يظهر  التاريخ 
ال����م����ج����م����وع����ات �����س����م����ن ه����ذه 

البطولة.

عمار يامين يُتوج محمد �لرمحي بطلً للأ�ضاتذة بـ �لبولينج

قمة منتظرة بين �لترجي و�لزمالك �ليوم

جانب من �لزيارة �لتفقدية فرز جاهز

ال�سبت 22 رجب 1442 ه� - املوافق  6 اآذار  2021م - العدد 18328 



ريا�ضة
w w w . a l r a i . c o m11ال�سنة اخلم�سون - عمان - الأردن

بيلباو يضرب موعدًا مع برشلونة
في نهائي كأس اسبانيا

�لر�أي - وكاالت

ثميًنا  انت�ساًرا  بيلباو  اأتلتيك  اقتن�ص 
�سيوتات  ملعب  على  ل��واح��د  بهدفين 
دي فالن�سيا اأمام م�سيفه ليفانتي، في 

اإياب ن�سف نهائي كاأ�ص ملك اإ�سبانيا.
وب����ه����ذا الن���ت�������س���ار ن���ج���ح ب��ي��ل��ب��او ف��ي 
ال�سعود لنهائي البطولة، حيث يمكن 
للبطولة،  متتاليان  لقبان  ي��ح��رز  اأن 

�سرط تخطي عقبة بر�سلونة.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى في معقل 
بلباو بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتقدم روجر مارتي لأ�سحاب الأر�ص 
اأدرك  م��ع  ���س��رع��ان  ب��ل��ب��او  ل��ك��ن   ،)17(
ال���ت���ع���ادل م���ع ح���ل���ول ال��دق��ي��ق��ة )30( 
بهدف لراوؤول جار�سيا من ركلة جزاء.
وا�ستمر التعادل بين الفريقين لنهاية 
ليحتكما  والإ���س��اف��ي،  الأ�سلي  الوقت 
لتحديد هوية  اإ�سافيين  �سوطين  اإلى 

الفريق المتاأهل للدور النهائي.
وفي ال�سوطين الإ�سافيين نجح »اأ�سود 
البا�سك« في ت�سجيل هدف الفوز عبر 
األيك�ص بيرينيجر في الدقيقة )112(.

و���س��ي�����س��ط��دم ب��ل��ب��او ب��ب��ر���س��ل��ون��ة ال��ذي 
ح��ق��ق »ري��م��ون��ت��ادا« رائ��ع��ة ع��ل��ى اأر���س��ه 
ع��ل��ى   )0-3( ب����ال����ف����وز  اأم�����������ص  ل���ي���ل���ة 
اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة، ل��ي��ب��ل��غ ال��ن��ه��ائ��ي وي��وا���س��ل 
المو�سم،  ه��ذا  لقب  لتحقيق  التطلع 
بعد خ�سارته ذهابا في اإقليم الأندل�ص 

.)0-2(
و�ستكون الفر�سة مواتية لبلباو للفوز 
حيث  ن�سختين،  اآخر  في  الكاأ�ص  بلقب 
لم يخ�ص بعد نهائي المو�سم الما�سي 
ظروف  ب�سبب  �سو�سييداد،  ري��ال  اأم��ام 

جائحة كورونا.
وكان اأتلتيك بيلباو قد توج بلقب كاأ�ص 
وري��ال  بر�سلونة  على  ب��ف��وزه  ال�سوبر 

مدريد.

»طوبى الأنقياء �لقلوب الأنهم يعاينون �هلل«
�آل �لأطر�ش و�آل خير 

و�أقرباوؤهم و�أن�ضباوؤهم في فل�ضطين و�الأردن و�لمهجر ينعون بمزيد من �لحزن و�الأ�ضى
رحيل رجل �لعلم و�لن�ضال

�ضاحب �لمو�قف �لوطنية و�لمبادئ �لثابتة

�لدكتور �لمهند�ش جري�ش با�سيل �لأطر�ش
زوج �لمعلمة و�لمربية �لفا�سلة �سعاد خير

و�لد كل من �لدكتورة فد�ء زوجة �لدكتور ليث �ضو�لحة، و�لدكتورة هديل زوجة �لدكتور �لمهند�س غيث 
حد�د، و�لدكتور �لمهند�س ح�ضام وزوجته �لدكتورة نينا �ضو�لحة، و�لمهند�س ن�ضال وزوجته �ضتفاني فام، 
و�لدكتورة بتول زوجة �لدكتور برج�س خزوز، و�أخ كل من جورج وجميل قم�ضية وفوؤ�د ون�ضري وعزيزة 

ووديعة �الأطر�س، و�ضقيق لويز� وليلى و�ليز�بيث و�يفلين ونهى وجمال )با�ضم( ومارغريت )ريتا( �الأطر�س
�لذي �نتقل �إلى �الأمجاد �ل�ضماوية يوم �لخمي�س ٢٠٢1/٣/٤ عن عمر يناهز ٦٩ عاما

و�ضتقام �ل�ضالة �لجنائزية عن روحه �لطاهرة يوم �الأحد �لمو�فق ٢٠٢1/٣/٧ في تمام �ل�ضاعة �لثانية 
ع�ضرة ظهر� في كني�ضة مقبرة �أم �لحير�ن

و�ضيقام قد��س �لثالث و�لتا�ضع و�الأربعين يوم �الأحد �لمو�فق ٢٠٢1/٣/1٤ في تمام �ل�ضاعة �لو�حدة في 
كني�ضة �ل�ضعود في خلد�

�لتز�ما بقر�ر�ت �لحكومة وحفاظا منا على �ضحة �لجميع تقبل �لتعازي عبر �لهاتف ٠٧٩٦٩5٣٦٧٦ 
وو�ضائل �لتو��ضل �الجتماعي

�لرب �أعطى و�لرب �أخذ فليكن ��ضم �لرب مباركا

مفكرة �ملباريات
دوري �أبطال �أفريقيا

٣ ع�ضر� beIN٤�ضيمبا�ملريخ

مازميبي   
ماميلودي

٣ ع�ضر� beIN�ضن د�ونز

٦ م�ضاء beIN٤�لزمالك�لرتجي �لريا�ضي

توجنيث
مولودية 
�جلز�ئر

beIN٦ م�ضاء ٦

٩ م�ضاء  beIN٤فيتا كلوب�الأهلي

م�ضاء  beIN٦حوريا�لود�د �لريا�ضي

�لدوري �الإ�ضباين
beIN1خيتايفبلد �لوليد م�ضاء   3

�إ�ضبيلية�إلت�ضي
م�ضاء   5:15

beIN1

�إيبارقادي�س
م�ضاء   7:30

beIN1

بر�ضلونة�أو�ضا�ضونا
م�ضاء   10

 beIN1

�لدوري �الإجنليزي

�آر�ضنالبرينلي
ع�ضر�   2:30

beIN

beIN�ضاوثهامتون�ضيفيلد يونايتد م�ضاء   5

وولفرهامبتون�أ�ضتون فيال
م�ضاء   7:30

beIN

beIN لي�ضرت �ضيتيبر�يتون م�ضاء   10

�لدوري �الإيطايل
beIN3بينفينتو�ضبيزيا م�ضاء   4

beIN3 �ضا�ضولو�أودينيزي م�ضاء   7

الت�ضيويوفنتو�س
م�ضاء   9:45

 beIN3

�لدوري �الأملاين
٤:٣٠ م�ضاءليفركوزنمون�ضنجالدباخ

٤:٣٠ م�ضاءفولف�ضبورجهوفنهامي

٤:٣٠ م�ضاءاليبزيجفر�يبورج

�آينرت�خت 
فر�نكفورت

٤:٣٠ م�ضاء�ضتوجتارت

٤:٣٠ م�ضاء�أوج�ضبورجهريتا برلني
٧:٣٠ م�ضاءدورمتوندبايرن ميونيخ

بيلباو ي�ضل نهائي كاأ�س ��ضبانيا    فرز جاهز
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بغداد - اأ ف ب

اأطلق البابا فرن�شي�س نداء ملحا بعد 
وقت ق�شير من و�ش�له الى العراق 
في زيارة تاريخية غير م�شب�قة 
الى بلد دمرته الحروب والنزاعات، 
قائال »لت�شمت الأ�شلحة!«، ودعا الى 
ال�شتماع الى »من ي�شنع ال�شالم«.

وفي ظل تدابير اأمنية م�شددة، 
تنقل م�كب البابا )84 عاما( راأ�س 
الكني�شة الكاث�ليكية، وحده في 
طرق فارغة ب�شبب الحجر الإلزامي 
الذي فر�شته ال�شلطات خالل الأيام 
الثالثة التي �شت�شتغرقها زيارته 
لل�قاية من ك�فيد-19.

البابا من بغداد: لت�شمت الأ�شلحة
اإل���ى ك��ل الموا�سيع  ت��ط��رق  وف���ور و���س��ول��ه، 
الح�سا�سة والق�سايا التي يعاني منها العراق 
خالل لقائه الرئي�س العراقي برهم �سالح. 
ح��دا  ول��ن�����س��ع  الأ���س��ل��ح��ة!  لت�سمت   » وق����ال 
لن��ت�����س��اره��ا ه��ن��ا وف���ي ك��ل م��ك��ان! ولتتوقف 
الخارجية  الم�سالح  ال��خ��ا���س��ة،  الم�سالح 
التي ل تهتم بال�سكان المحليين. ولن�ستمع 

لمن يبني وي�سنع ال�سالم!«.
واأ�ساف »كفى عنفا وتطرفا وتحزبات وعدم 
المواطنين  ل��ك��ل  ال��م��ج��ال  ليعط  ت�����س��ام��ح! 
في  البلد  هذا  معا  يبنوا  اأن  يريدون  الذين 
ال���ج���وار وف���ي م��واج��ه��ة ���س��ري��ح��ة و���س��ادق��ة 

وبناءة«.
ودع����ا اإل����ى »ال��ت�����س��دي لآف����ة ال��ف�����س��اد و���س��وء 
ال�سلطة، وكل ما هو غير �سرعي«  ا�ستعمال 
العراقيين  خ���روج  على  �سنة  م��ن  اأك��ث��ر  بعد 
على  محتجين  ال�سارع  الى  الآلف  بع�سرات 
الطبقة ال�سيا�سية الفا�سدة في نهاية 2019.

وق�����ال »ي��ن��ب��غ��ي ف���ي ال���وق���ت ن��ف�����س��ه تحقيق 
العدالة، وتنمية النزاهة وال�سفافية وتقوية 
اأج��ل  م��ن  ذل��ك«  ع��ن  الم�سوؤولة  الموؤ�س�سات 

تحقيق الأمن وال�ستقرار.
وفي اإ�سارة الى الم�سيحيين الذين ي�سكلون 
واحدا بالمئة من ال�سكان، �سّدد على �سرورة 
ال�سيا�سية  الفئات  جميع  م�ساركة  »�سمان 
والجتماعية والدينية، واأن نوؤمن الحقوق 

الأ���س��ا���س��ي��ة ل��ج��م��ي��ع ال��م��واط��ن��ي��ن«، ق��ائ��ال 
الدرجة  اأحد مواطنا من  يعتبر  األ  »يجب 

الثانية«.
��ح��اي��ا الأب���ري���اء  و���س��م��ى الأي��زي��دي��ي��ن »ال�����سَّ
للهجمية المتهورة وعديمة الإن�سانية، فقد 
تعر�سوا لال�سطهاد والقتل ب�سبب انتمائهم 
نف�سه  وبقاوؤهم  هويتهم  وتعر�ست  الديني 
بالبابا  العراقي  الرئي�س  ورح��ب  للخطر«. 
البابا �سيفا  قدا�سة  بيننا  »فيما يحل  قائال 
ع���زي���زا ك���ري���م���ا«، ه��ن��اك »ف��ر���س��ة ت��اري��خ��ي��ة 
قيم  على  التاأكيد  لإع���ادة  منا�سبة  لجعلها 
ودعم  الم�سترك  والعي�س  وال�سالم  المحبة 

التنوع« الديني والجتماعي.
اأه���ل ه��ذه  ال�����س��رق  وت��اب��ع ���س��ال��ح »م�سيحيو 
ال�سرق  ت�سور  يمكن  ف��ال  وملُحها،  الأر����س 
بال الم�سيحيين«، موؤكدا اأن »ا�ستمرار هجرة 
له  �ستكون  ال�سرق  ب��ل��دان  م��ن  الم�سيحيين 
المنطقة  �سعوب  ق��درة  على  وخيمة  عواقب 

نف�سها في العي�س الم�سترك«.
و�سيزور البابا اليوم وغداالأحد النجف واأور 

واإربيل والمو�سل وقراقو�س.
و���س��ي��ك��ت��ف��ي ج�����زء ك��ب��ي��ر م����ن ال��ع��راق��ي��ي��ن 
بم�ساهدة البابا من خالل �سا�سة التلفزيون، 
و���س��ي�����س��ت��خ��دم ال��ب��اب��ا ع��ل��ى الأرج������ح ���س��ي��ارة 
م�����س��ف��ح��ة ف���ي ت��ن��ق��الت��ه ع��ل��ى ط����رق اأع��ي��د 

تاأهيلها خ�سي�ساً ا�ستعداداً للزيارة.
رئي�س وزراء العراق م�شطفى الدليمي م�شتقبال

البابا فران�شي�س في مطار بغداد )ا ف ب(

ال�سمو  �ساحب  م��ع  والمبا�سرة  الرائعة  المقابلة  �ساهدت 
العهد  ول���ي  ال��ث��ان��ي  ع��ب��داهلل  ب��ن  الح�سين  الأم��ي��ر  الملكي 
ها�سمي  لن�سياب  وا�ستمعت  الأردن��ي،  التفزيون  �سا�سة  على 
م��ع��ه��ود ب��ال��ث��ق��ة وال��و���س��وح ب�����س��وت ون��غ��م��ة، ب��ك��ل��م��ات تنطق 
التفاوؤل بم�ستقبل وطن �سامد، �سطر عبر مئويته  ويغلفها 
ب���الإن���ج���ازات، ف��ق��د كانت  الأول����ى م��ن ع��م��ره �سجال ح��اف��ال 
التي  ال��ه��واج�����س  ل��ك��ل  اط��م��ئ��ن��ان  ر���س��ال��ة  الح�سين،  اإط��الل��ة 
والتوا�سع،  والمخاطبة  الت��زان  اإط��الل��ة  بعقولنا،  تع�سف 
حديثه،  �سموه  ا�ستهل  فقد  المعهود،  الها�سميين  وبتوا�سع 
على  والمحاربين  للم�ساهدين،  تحية  لتوجيه  بالإ�ستئذان 
جبهة الوباء، مترحما على �سهداء ارتقوا، بحرب �سر�سة مع 
القادم  بالغد  الأم��ل  ولكن  ال�سكل،  مجهول  للب�سرية،  عدو 
بعد توفر اللقاحات، للتخفيف من �سكل الإغالقات لتعافي 
الو�سع الإقت�سادي، ثم انتقل للحديث عن ارتباط ها�سمي 
م��ع��ه��ود ب��ال��ق��وات ال��م�����س��ل��ح��ة الأردن����ي����ة- ال��ج��ي�����س ال��ع��رب��ي، 
المدر�سة التي ت�سقل القادة وتمنحهم ثقة اتخاذ القرارات 
الإل��ت��زام  وتعلم  الم�سيرية،  بالمواقف  وال�سليمة  ال�سعبة 
والت�سحية والإرتباط، حيث اأنه ي�سلك بتفوي�سه الع�سكري 
والف�سل  ال��ت��وا���س��ع  قمة  للعهد؛  ول��ي��ا  ولي�س  اأول  ك��م��الزم 

والمعرفة.
بن  الح�سين  الملك  الباني  الملك  ج��ده  ل�سم  حمله  �سرف 
المقارنة  تقت�سر  فلم  والعمل،  بال�سلوك  ترجمها  قد  طالل، 
الإيمان  منه  توارث  بل  القريب،  وال�سكل  الكبير  ال�سبه  على 
بالم�ستقبل �سمن الثوابت الها�سمية التي تربى عليها والتي 
العائلة،  لتاريخ  ا�ستعرا�س  هناك  فكان  بالت�سحية،  ُغر�ست 
بانتمائه  يفخر  وهو  والأداء،  بالمبادىء  ثابت  جميل،  ك��اإرث 
لهذه المدر�سة، فيجل�س على يمين �ساحب الجاللة م�سغيا 
الِحَكم؛ الحزم والعطف عندما تتطلب المواقف،  للنهل من 
التي تعك�س  القرارات الالزمة  الهدوء لتخاذ  فيحافظ على 
ن�ساأل  اأن  �سموه  اق��ت��رح  وق��د  و�سعبه،  ال��وط��ن  على  الحر�س 
يمكننا  وا�سح  نريد؛ جواب  الذي  الم�ستقبل  �سكل  حالنا عن 
من تحديد فريق العمل لبلدنا الزاخر بالمكونات الب�سرية، 
الحديثة  التقنيات  وتطبيق  الجماعي،  العمل  فر�س  �سمن 
ولي  موؤ�س�سة  حيث  التفكير،  طريقة  يعك�س  ال���ذي  ب����الأداء 
متوفرة  الأداء  ففر�س  الخبرات،  لتقديم  بجاهزيتها  العهد، 
للموؤ�س�سية  وتحتاج  الجريء،  القرار  لإتخاذ  مطلق  وبدعم 
والع��ت��ب��ار  والأف����راد،  ب��الأ���س��خ��ا���س  المرتبطة  غير  ال��ث��اب��ت��ة، 

الوحيد والمرجع هو المواطن والوطن.
احتلت  بالأردن،  تع�سف  التي  والتحديات  القت�سادي  الملف 
ج���زءا م��ه��م��ا م��ن ال���ح���وار، ورب��م��ا م��ح��اول��ة و���س��ف وت��رج��م��ة 
ال��ر���س��م وال�������س���ورة ل��ل��ت��ع��ب��ي��رات ع��ل��ى م��ح��ي��ا ���س��م��وه ف���ي ه��ذا 
المحبة لأفراد هذه  �سر  المنعطف والملف، يخت�سر ويظهر 
والإ�ستنباط،  بالحر�س  هناك جدية ممزوجة  فكان  العائلة، 
اأزمة الوباء، حدودنا  فتحديات الإقت�ساد؛ البطالة، الطاقة، 
مرتبطة  لثوابت  لإ�سافة  الجوار،  بدول  الملتهبة  الخارجية 
الأردنية،  للدولة  الم�ستقر  الدور  وا�ستمرار  ووجود  بتاأ�سي�س 
بهموم  الأول���ى  ال��درج��ة  الفل�سطينية  الق�سية  تحتل  حيث 
القد�س  ف��ي  الدينية  المقد�سات  ورع��اي��ة  �سيا�ستنا،  وتركيز 

ال�سريف، ثوابت ل يمكن العبث بمفرداتها.
���س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال�����س��اب، ���س��اح��ب الإب��ت�����س��ام��ة، وال�����س��وت 
الم�سووؤل  ب��اأن  ال��وط��ن،  قائد  ب�سيا�سة  يوؤمن  ال��ذي  المتزن، 
لهذه  ودعم  �سبابي  له ح�سور  الميدان،  م�سووؤل  هو  الناجح، 
الدور  على  تحفَّظ  وقد  الم�ستقبل،  عماد  ت�سكل  التي  الفئة 
الذي تمار�سه و�سائل التوا�سل الإجتماعي في بع�س فقراتها 
بواقع  اأهميتها  م��ن  ب��ال��رغ��م  وال�سلبيات،  الإ���س��اع��ات  بتنبي 
لنهج  ا�ستمرار  واع���د،  وط��ن  بم�ستقبل  يب�سرنا  وه��و  ال��ي��وم، 

البناء، وللحديث بقية.

اأ.د. كميل م��شى فرام

اإطاللة احل�شني

تطور  ف��ي  الأردن����ي  والمجتمع  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  منذ 
كافحت  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة  الردن���ي���ة  ال���م���راأة  ول���س��ي��م��ا  م�ستمر، 
بالتعليم وخرجت للعمل بعد اأن اقت�سر عملها في البدايات على 
الأدوار التقليدية فو�سعت ب�سمتها و�سوًل لمواقع �سنع القرار.
والحركة الن�سوية هي منظومة فكرية متكاملة، ت�سعى ل�ستعادة 
ال�سيا�سية  الحياة  اإن كان في  النواحي  المراأة في جميع  حقوق 
اأ�سكال  جميع  واإل��غ��اء  والثقافية  الجتماعية  او  القت�سادية  او 
التمييز القائم على الجن�س وياأتي ت�سنيفها في اإطار الحركات 

ال�سيا�سية التي تهدف اإلى اإحداث تغيير ايجابي.
الردن��ي��ة  ل��ل��دول��ة  المئوية  ف��ي ظ��ل  الن�سوية  ال��ح��رك��ة  م��راح��ل 
بالمطالب  حركتها  ولتنتقل  الخيري  بالعمل  ب��داي��ة  انطلقت 
والعدالة  بالم�ساواة  والمطالبة  بالنه�سة  ثم  وم��ن  ال�سيا�سية 
الى   1944 عام  من  الجن�سين  بين  الفر�س  وتكافوؤ  الجتماعية 

وقتنا الحا�سر.
بدايات  �سهدت  الأردن  في  الن�سوية  الحركة  اإن  القول  ويمكن 
الن�سائي  التحاد  جمعية  بتاأ�سي�س  الجماعي  وعملها  ماأ�س�ستها 
الأردني في عام 1945 وقد تاأ�س�س من نخبة من نا�سطات الحركة 
اإعادة  الن�سائية يزيد عددها على خم�سين �سيدة بهدف تدار�س 
الرائدة  راأ�سهن  الأردن، وكان على  الن�سائي في  التحاد  ت�سكيل 
الردن��ي«  الن�سائي  »التحاد  جمعية  اأ�س�ست  التي  ب�سارات  اميلي 

عام 1945 الذي �سكل نواة »اتحاد المراأة العربية« عام 1954.
اتحاد  اإل���ى  بعد  فيما  تحولت  ال��ت��ي  الجمعية  اأه����داف  وتمثلت 
وثقافياً  �سيا�سياً  ال��م��راأة  م�ستوى  رف��ع  على  بالعمل  ع��ام  ن�سائي 
لحقوقها  ال���م���راأة  م��م��ار���س��ة  وتحقيق  واق��ت�����س��ادي��اً  واج��ت��م��اع��ي��اً 
ال�سداقة  اأوا�سر  تمتين  اأ�سرة  ورب��ة  وعاملة  كمواطنة  الكاملة 
اإ�سافة  والدولية  العربية  والجمعيات  التحادات  مع  والتفاهم 
اإلى دعم الت�سامن العربي والم�ساهمة الفعالة في بناء الوطن 

العربي في �ستى الميادين الحيوي�ة.
و�ساهم المناخ اليجابي الذي رافق مراحل بناء الدولة وتجذير 
لتكون  الن�سوية  الحركة  بدعم  الناظمة  وقوانينها  د�ستورها 
ال�سهام  وبخا�سة  ب��الح��داث  والتاأثير  التاأثر  في  فعالية  اكثر 
كافة  ال�سعد  على  الماأمول  ب��دوره��ا  والقيام  التنمية  ب�سناعة 

الرافعة  �سكل  الذي  الق�سائي  المناخ  من  المراأة  ا�ستفادت  وقد 
الحقيقية لحفظ الحقوق وحل ال�سكاليات فبعد قرارات بحل 
التحاد ثالث مرات حتى عام 1981 اإلى اأن نجحت ق�سية طعن 
واألغت  العليا  العدل  اأم��ام محكمة  اآن��ذاك  الداخلية  بقرار وزي��ر 
ق���رار ال��وزي��ر ب��ح��ل الت��ح��اد ع���ام 1983 وال����ذي اأ���س��ب��ح المظلة 
في  بالنت�سار  بداأت  التي  الفرعية  الن�سائية  لالتحادات  العامة 

المحافظات منذ عام 1981.
ونجح التحاد بنقل مفهوم م�ساركة المراأة في العمل الى اوجه 
ل�ها  المختلفة  العمل  فر�س  لتوفير  وتاأهيلها  ودمجها  جديدة 
للم�سروعات  التدريبية  بالبرامج  الهتمام  مع  جنب  الى  جنبا 
التاأهيلية لتثقيف المراأة كربة بيت وزوجة واأم وتكوين القيادات 
ال�سداقة  اأوا���س��ر  وت��ع��زي��ز  ك��ام�����اًل  دوره���ا  لممار�سة  الن�سائية 
والتعاون مع التحادات والجمعيات والهيئات الن�سائية العربية 

والدولية تمثيل المراأة الأردنية في الموؤتمرات الدولية.
المئوية  خ��الل  ال��م��راأة  دور  تطور  على  ال��ب��ارزة  ال�سواهد  وم��ن 
الولى للدولة الردنية تاأ�سي�س تجمع لجان المراأة الوطني عام 
الى  وه��دف  بنت ط��الل  ب�سمة  الميرة  �سمو  بمبادرة من   1992
النهو�س بالمراأة الأردنية في المجالت ال�سيا�سية والت�سريعية، 
خالل  من  والقت�سادية،  والجتماعية  وال�سحية،  والتربوية، 
تاأ�سي�س  اعقبه  الأردن��ي��ة  للمراأة  الوطنية  ال�ستراتيجية  تنفيذ 

اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون المراأة.
المتخ�س�سة  ومنظماتها  المتحدة  الأم���م  دع���وات  ت��وال��ي  وم��ع 
بعثة �سندوق  زيارة  وبعد  بالمراأة،  لجان وطنية خا�سة  لإن�ساء 
عام  م��ن  اأي��ل��ول  �سهر  ف��ي  ع��م��ان،  اإل���ى  لل�سكان  المتحدة  الأم���م 

1991م، وتو�سيتها ب�سرورة اإن�ساء لجنة وطنية ل�سوؤون المراأة.
تاأ�سي�س اللجنة بتاريخ 12/ 3/ 1992 وقد  ال��وزراء  قرر مجل�س 
وقع الأردن على الكثير من المواثيق الوطنية والدولية الداعية 
الى الدفاع عن حقوق المراة وكانت ا�ستجابة الحكومات الردنية 
المتعاقبة في هذا الجانب نموذجية وهو ما انعك�س على تعزيز 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الحياة  ف��ي  ال��م��راأة  دور 
موؤثرة  مراكز  الى  الو�سول  الى  الن�ساء  من  مجموعة  وتمكنت 

في دائرة �سنع القرار..

د.هبة حدادين

احلركة الن�ش�ية يف املئ�ية الأوىل للدولة.. بني ال�اقع والطم�ح

المقد�سات  على  الم�ستمرة  الم�ستوطنين  اع��ت��داءات  اإط���ار  ف��ي 
ال�سالمية والم�سيحية في مدينة القد�س ا�سعل مجهولون النار 
في مدخل دير الكني�سة الرومانية م�ساء الإثنين الما�سي، في 

رابع تخريب للدير خالل �سهر.
واتهم مجل�س روؤ�ساء الكنائ�س الكاثوليكية في الأر�س المقد�سة 

»اليهود المتطرفين« بالوقوف وراء الهجوم.
اإخماد  الكاهن المحلي نجح في  ان  وقال المجل�س في بيان له 
من  مقربة  على  يقع  ال��ذي  الكني�سة  دي��ر  ف��ي  ب�سرعة  ال��ن��ي��ران 
الفا�سلة ما بين �سطري  المنطقة  اإ�سرائيلي في  تجمع �سكاني 

القد�س ال�سرقي والغربي.
اعمال الم�ستوطنين اليهود مدانة على جميع الأ�سعدة وب�سدة 
كونها اعمال تخريبية ل ت�سيء اإلى حياة الم�سيحيين فح�سب، 
بالحوار  يوؤمنون  يزالون  ل  ممن  العديد  اإل��ى  ا  اأي�سً ت�سيء  بل 
في  وال�سالم  الأم���ن  تحقيق  نحو  طريقا  المتبادل  والح��ت��رام 

المنطقة.
والم�����ر الآخ�����ر ال��م��ه��م ان ال��م�����س��ت��وط��ن��ي��ن ال��ي��ه��ود ي��وا���س��ل��ون 
بين  ال�سلمي  ال��ت��ع��اي�����س  روح  م��ع  ت��ت��ع��ار���س  ال��ت��ي  اع��ت��داءات��ه��م 

ال�سلطة  ن��ظ��ر  ام���ام  ال��م��دي��ن��ة  ف��ي  ال��دي��ن��ي��ة  ال��ط��وائ��ف  مختلف 
القائمة بالحتالل و�سمعها من دون اأن تحرك �ساكنا في الوقت 
يجب فيه على ال�سلطات الأمنية الإ�سرائيلية ان تقوم بواجبها 
ب��ج��دي��ة وتقديم  ال���ح���وادث  ه���ذه  ف��ي  التحقيق  ف��ي  الأخ���الق���ي 

المعتدين اإلى المحاكمة.
ان ق��ي��ام ال��م�����س��ت��وط��ن��ي��ن ال��ي��ه��ود ب���الع���ت���داءات ع��ل��ى الم���الك 
والم�سيحية  ال���س��الم��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة  وال��م��ق��د���س��ات  الفل�سطينية 
ممار�سات  الفل�سطيني  وال��داخ��ل  الغربية  وال�سفة  القد�س  في 
مرفو�سة وم���دان���ة... ول��ن ت��ك��ون الأخ��ي��رة م���ادام ال��ع��ال��م يقف 
م��ت��ف��رج��ا ع��ل��ى ت��ل��ك الع����ت����داءات الأم�����ر ال����ذي ي��ت��ط��ل��ب وق��ف��ة 
الدولية  المنظمة  من  بدعم  واح��دة  ودولية  واإ�سالمية  عربية 
والمجتمع الدولي لو�سع حد لمثل هذه الممار�سات التي تولد 
المجال  وتف�سح  الكراهية  ب��ذور  وتنثر  الم�ساد  والعنف  العنف 
اإل��ى  الرامية  مخططاتها  لتنفيذ  بالحتالل  القائمة  للدولة 
تفريغ المدينة المقد�سة من اأهلها ال�سليين وتحويل ال�سراع 
ال�سيا�سي ال���ى ���س��راع دي��ن��ي وب��ال��ت��ال��ي ت��ه��دي��د ام���ن وا���س��ت��ق��رار 

المنطقة والعالم.

د. ج�رج طريف
t a r e e f j o @ y a h o o . c o m

العتداء على الكني�شة الرومانية يف القد�س
ببهجة المد الها�سمي المو�سول، عزز �سمو ولي العهد الأمير الح�سين 
ر�سالة ج��ادة لكل  باعثا  الأردن��ي��ة،  المملكة  الثاني، من قوة  بن عبداهلل 
اأطياف المجتمع الأردني، والموؤ�س�سات واأجهزة الدولة، باأن الأردن قوي 
في ظل وجود �سموه اإلى جانب وفي مدر�سة الملك الأب، القائد الأعلى 

عبد اهلل الثاني، الذي يقود المملكة، نحو الم�ستقبل.
برز األق واإ�سرار ولي العهد بقوله: »القد�س ق�سية �سخ�سية للها�سميين 

وخط اأحمر عند الأردنيين«..
الأردن  دع��ائ��م  اأر���س��ى  ال��ذي  الها�سمي،  والإرث  الحب  دف��ات��ر  م��ن  ي��ق��راأ 
النموذج، يقتب�س جمال الأثر وقوة العزيمة من الملك الأب، الحري�س 
على قوة وديمومة الدولة الأردنية وهي تدخل مرا�سي ومدارج مئويتها 
الثانية فيبت�سم �سموه لإّن العز الها�سمي، مع النا�س والدولة: »الأردن 
يحتفل اليوم بمئوية الدولة التي �سمدت وازدهرت في منطقة ملتهبة 

بف�سل اإيمان ال�سعب بقيادة الأردن«.
ذلك اأن »روؤية الأردن وا�سحة وهي حماية م�سالحه ال�ستراتيجية«، بما 
وح�سارية  �سيا�سية  خ�سو�سية  من  والم�ستقبل  والحا�سر  التاريخ  في 
ق�سية  »القد�س،  وباتت  فل�سطين،  حموا  الذين  ولالأردنيين  للمملكة، 
�سموه:  يلفت  وكما  الأردنيين«  عند  اأحمر  وخط  للها�سميين  �سخ�سية 
»والكل متفق على المو�سوع«،.. والأردن، بقوة القائد الأعلى: »مواقفه 
لأنها  الفل�سطينية  الق�سية  وخ��ا���س��ة  العربية  الق�سايا  ت��ج��اه  ثابتة 

ق�سيتنا المركزية«.
يع�سق ولي العهد الجي�س العربي، جي�س المملكة القوي الأمين، وينتبه 
�سموه اإلى اأهمية ودللت الحتفاء ال�سادق، المو�سول: »بيوم تاريخي 
يقول  اإن��ج��از،  وه��ذا  الجي�س،  قيادة  تعريب  ذك��رى  ال��دول��ة،  في م�سيرة 
اهلل،  رحمه  الح�سين  لجدي  »يح�سب  والجمال:  العزم  بموفور  �سموه 

الذي وّرثنا حب الع�سكرية«.
اأرك��ان  ف��ي  ل��وج��وده  ال�سديد  ال��ذي يطلق حبه  الها�سمي،  الأم��ي��ر  وه��و 
الجي�س: »اأنا ل�ست ولًيا للعهد، اأنا مالزم اأول �ساأني �ساأن بقية ال�سباط، 

والقوات الم�سلحة مدر�سة تعلم اللتزام والت�سحية والن�سباط«.
الحا�سر  ف��ي  المتاألقة  الحميمة  العالقة  ف���رادة  العهد،  ول��ي  يعلمنا 
يقول:  ذكية  ببهجة  ال�سامي،  النطق  �سراج  فينير  الم�سرق،  الها�سمي 
بالظروف  الثاني حازما  الملك عبداهلل  يكون جاللة  دائًما كيف  »اأرى 
على  يحافظ  دائما  وكيف  الإن�سانية،  بالمواقف  عطوٌف  لكنه  ال�سعبة 

هدوئه ويّتخذ القرارات الالزمة بالوقت المنا�سب«.
.. ي�سعدنا ولي العهد نا�سرا الثقة والإيمان بال�سباب الأردني، ومقدرات 
الأردن، ف��ق��د ج���اد ال��م��د ال��ه��ا���س��م��ي، م��ع��ززا ع��ب��ر ال��ت��ل��ف��زي��ون الأردن����ي، 
وال�سحف  الموؤ�س�سات  جميع  وت�ساند  تقف  التي  الإعالمية  الموؤ�س�سة 
والإع������الم الأردن������ي، ال����ذي ي��ج��دد ال��ث��ق��ة وي��زي��د م��ن ال��ع��زم وال��ط��اق��ة 
التي  المملكة  اأر����س  على  �سابرا  يبدع  ن�سمي،  اأردن���ي،  لكل  الإب��داع��ي��ة 
ا�ستطاعت باإ�سرار وعزم وارادة وروؤية الملك الها�سمي، الخروج بالأردن 
الأجهزة  ا�ستطاعت  تف�سي،  من  كورونا  جائحة  تركته  ما  يعالج  قويا، 
والإع��الم��ي��ة،  والقت�سادية  وال�سحية  والأم��ن��ي��ة  الع�سكرية  الأردن��ي��ة 
اأي  تداعيات  م��ن  للخال�س  ال�ستجابة،  وديمومة  التحدي،  مواجهة 
اأزمة تع�سف في البالد، وهو تحدي ها�سمي متوارث، لأننا �سعب يع�سق 

الحياة والعمل والنجاز..

ح�شين دع�شة
h u s s 2 d @ y a h o o . c o m

ويل العهد.. حمظ�ظ لأنني
اإىل جانب امللك

التقنية  الخطوط  م�سنع  اأي���ام  قبل  الثاني  ع��ب��داهلل  الملك  جاللة  زار 
وقد  العا�سمة عمان،  في  الذكية  للمزارع  وم�سروعا  ال�سوئية  لالألياف 
وا�ستخدام  توظيف  في  الحديثة  التجاهات  بمواكبة  الم�سروعان  تميز 
لم�ستجدات  ال�ستجابة  جانب  اإل��ى  التقليدية،  غير  والحلول  التقانة 
الجيل الخام�س لالت�سالت، واأطلع جاللته اأخيراً على اأنظمة الأتمتة 

التي نفذتها اأمانة عمان الكبرى لجميع خدماتها للمواطنين.
يرى خبراء الإدارة اأنَّ الإبداع هو اإنتاج حلول خالقة واأفكار جديدة، في 
حين اأنَّ البتكار يمثل التطبيق الخالق وال�سليم لهذه الأفكار والحلول، 
يجعل  الحديثة  التقانة  خ��الل  م��ن  وال��ح��ل��ول  الأف��ك��ار  تطبيق  اأنَّ  كما 
النجاح  فر�س  وتعزز  المعيقات  الكثير من  تتجاوز  والبرامج  الم�ساريع 
التناف�سية  القدرة  الجهد والم�سروفات، وزيادة  اإ�سافة لتوفير  والتميز 

للدولة و�سناعاتها.
في زمن ثورة المعلومات وفي ظل الحاجات المتغيرة لل�سوق واحتدام 
المعتادة  والحلول  التقليدية  لالأفكار  مكان  هناك  يعد  لم  التناف�سية 
ال��وط��ن��ي �سمن خطط  ف��ي الق��ت�����س��اد  ت��ح��ول متكامال  ي��ت��وج��ب  وه���ذا 
ال�ستثمار  فر�س  وت��ع��زز  التحول  لهذا  كليا  ت�ستجيب  وا�ستراتيجيات 
الأه��م  المحور  يكون  وق��د  ال�ستثمارية،  الم�ساريع  ع��دد  وزي��ادة  الناجح 
في  والبتكار  الإب���داع  ثقافة  �سيادة  على  العمل  هو  التحول  خطط  في 
والم�ستدامة،  المحفزة  والقوانين  الت�سريعات  ب�سن  والدولة  المجتمع 
وحماية الملكية الفكرية، والحر�س على اأن ت�سهل الت�سريعات والقوانين 
الكافية  ال��م��رون��ة  وتحقيق  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��م�����س��اري��ع  اإق��ام��ة  اإج�����راءات 
وتعزيز  الإج����راءات،  اأتمتة جميع  اإل��ى جانب  الإج����راءات،  في  وال�سرعة 

ال�سفافية، و�سهولة الو�سول دون معيقات اأو حواجز.
ال�ستثمار  الحكومات مق�سور في مجال  دور  اأن  البديهي  بات من  لقد 
محليا  ال��خ��ا���س  ال��ق��ط��اع  ا�ستقطاب  وف��ر���س  اأ���س��ب��اب  جميع  تهيئة  على 
وعالميا لتنفيذ م�ساريع ا�ستثمارية تن�سجم وهوية ال�ستثمار في الدولة، 
ثقافة  و�سيوع  والقوانين  الت�سريعات  على  مق�سوراً  لي�س  العمل  وه��ذا 
الإبداع والبتكار بل يحتاج مرة اأخرى للتكامل وال�سمول في التخطيط 
والتنفيذ مما ي�ستوجب خطة وطنية ل�سناعة وا�ستثمار ناجح، بحيث ل 
اأي عامل من عوامل النجاح في هذا الإط��ار، فعلى �سبيل المثال  ُيغفل 
يتم توجيه الجامعات ل�ستجابة برامجها وخططها الدرا�سية للتحولت 
المعلومات  وتكنولوجيا  والب��ت��ك��ار  وال��ري��ادة  التقانة  كعلوم  ال��ج��دي��دة 
والت�سالت بهدف توفير الموارد الب�سرية الموؤهلة للوظائف الجديدة.

حلول  تقدم  ق��د  والتقانة  والإب��ت��ك��ار  الإب���داع  دائ���رة  �سمن  الم�ستجدات 
واع��دة  ا�ستثمارية  وبيئة  �سناعي  قطاع  تطور  ت��واج��ه  التي  للتحديات 
في الأردن وخا�سة تحديات الطاقة والمياه، كما يمكن اأن ت�سعى خطة 
الم�ستجدات في ر�سم هوية  ال�سناعة وال�ستثمار لتوظيف هذه  تحفيز 
اأردنية لل�سناعة وال�ستثمار في المملكة تعطي هذا القطاع خ�سو�سية 

وتميز في المنطقة العربية والقليم المحيط.

اأ.د. محمد الر�شاعي
R s a a i e . m o h m e d @ g m a i l . c o m

الإبداع والبتكار والتقانة.. 
املثلث الذهبي لال�شتثمار
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