
  التوثيق الملكي يطلق ضبطا لخطاب الحسين بمناسبة االنتصار
    بمعركة الكرامة

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

3 الصحة: 88 وفاة و 8789 إصابة جديدة بـ »كورونا«

االثنني   8  �سعبان   1442 هـ  - املوافق  22  اآذار  2021 م - العدد  5640    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الملك يزور الصرح التذكاري 
لشهداء معركة الكرامة 

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها بميدالية مئوية الدولة األولى

رصاص االحتالل 
ُيسكت »المؤذن الثائر«

 رئيس مجلس االعيان: الكرامة صفحة ناصعة 
من صفحات الوطن وامتنا العربية

العربي اإلسالمي يوقع مذكرة تفاهم مع 
صندوق االئتمان العسكري

االنباط- عمان

الفايز  في�صل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  ق��ال   

ع��ام  ك��ل  يف  يحتفلون  والأردن���ي���ن،  الأردن  اإن 

ب���اأع���ي���اد وم���ن���ا����ص���ب���ات وط���ن���ي���ة، ���ص��ن��ع��ت جم��د 

بالبطولت  احل��اف��ل  امل�صرف  وت��اري��خ��ه  الأردن 

وال��ت�����ص��ح��ي��ات، اأع��ي��اد را���ص��خ��ة يف ذاك��رت��ن��ا وم��ا 

ومنها  واعتزازهم،  الأردنين  فخر  حمل  زالت 

�صادفت  التي  اخلالدة،  الكرامة  معركة  ذكرى 

ذكراها ام�س الأحد.

وا���ص��ت��ذك��ر ال���ف���اي���ز، يف ب��ي��ان ام�����س الح����د، 

الإجن����از ال��وط��ن��ي ال���ذي ���ص��ط��ره ج��ن��ود جي�صنا 

�صفحة  ال��ك��رام��ة  فكانت  امل�صطفوي،  ال��ع��رب��ي 

العربية،  وامتنا  الوطن  �صفحات  من  نا�صعة 

وت��اري��خ��اً م�����ص��رف��اً و���ص��ِف��راً م��ن اأ���ص��ف��ار ال��وط��ن 

البا�صل،  جلي�صنا  البطولة  واجم���اد  اخل��ال��دة، 

ال�صراع  �صنوات  التي خا�صها خالل  معاركه  يف 

ال��ع��رب��ي الإ����ص���رائ���ي���ل���ي. وذك����ر رئ��ي�����س جمل�س 

عن  دفاعاً  ج��اءت  الكرامة  معركة  اأن  الأع��ي��ان، 

ال���وط���ن وق�����ص��اي��ا ام��ت��ن��ا ال���ع���ادل���ة، وم���ن اأج���ل 

احل���ري���ة وال����ص���ت���ق���الل وال����دف����اع ع���ن ك��رام��ة 

الأردين  �صجل اجلي�س   1968 العام  ففي  الأمة، 

والذود  الفداء  معاين  واأ�صمى  البطولت،  اأروع 

اإحل��اق هزمية  اإذ متكن من  الوطن،  اأر���س  عن 

رف�س  ال��ت��ي  املعركة  يف  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  باجلي�س 

فيها جاللة املغفور له باإذن اهلل امللك احل�صن 

اب��ن ط��الل طيب اهلل ث��راه، وق��ف اإط��الق النار 

حتى ان�صحاب اآخر جندي اإ�صرائيلي .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

الدويل مع  الإ�صالمي  العربي  البنك    وقع 

���ص��ن��دوق الئ��ت��م��ان ال��ع�����ص��ك��ري، م��ذك��رة تفاهم 

وم�صرفية  مالية  وخ��دم��ات  منتجات  لتقدمي 

�صمولهم  ب��ه��دف  ال��ع�����ص��ك��ري��ن،  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 

اأرباح  وبن�صب  مي�صرة  �صروط  �صمن  بتمويالت 

خمف�صة.

وق����ال م��دي��ر ع���ام ال��ب��ن��ك اإي�����اد ال��ع�����ص��ل��ي يف 

اإط����ار  ال��ب��ن��ك و���ص��م��ن  اإن   ، ت�����ص��ري��ح ���ص��ح��ايف 

الع�صكرين  املتقاعدين  ملنافع  امللكية  امل��ب��ادرة 

ب��اق��ة م��ن التمويالت  ال�����ص��الح(، اط��ل��ق  )رف���اق 

ب�صروط  الع�صكرين  للمتقاعدين  املخ�ص�صة 

متويل  منها  خمف�صة،  اأرب����اح  ون�����ص��ب  مي�صرة 

اإج�����ارة م��ن��ت��ه��ي��ة ب��ال��ت��م��ل��ي��ك ل�����ص��راء ال��ع��ق��ارات 

اإىل  ت�صل  مل��دة  �صنويا  باملئة  75ر4  عائد  بن�صبة 

30 عاما دون دفعة مقدمة.

كما ت�صمل متويل مرابحة ل�صراء مواد بناء 

�صنويا  باملئة  5ر2  بن�صبة  �صيارة  اأو  وت�صطيبات 

اأو  مقدمة  دفعة  دون  دينار  األ��ف   20 اإىل  ت�صل 

ائتمانية مق�صطة  اأية �صمانات، وكذلك بطاقة 

ي�صدرها  دي��ن��ار   1000 ب�صقف  ح�صن(  )ق��ر���س 

اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  الأوىل،  لل�صنة  جم��ان��ا  ال��ب��ن��ك 

 12 ي�صدد على  دينار   1500 بقيمة  قر�س ح�صن 

�صهرا.

م��ن  مم�����ي�����زة  ع����رو�����ص����ا  ه�����ن�����اك  اأن  وب�������ن 

���ص��رك��ات ل��ت��ق��دمي خ�����ص��وم��ات وع��رو���س خا�صة 

الأجهزة  �صراء  ت�صمل  الع�صكرين  للمتقاعدين 

الكهربائية.

التفا�صيل �ص »6«

 الصفدي : اتفاقية التعاون العسكري 
ال تمس السيادة األردنية

 العودات: معركة الكرامة ستظل 
شاهدا على بسالة جيشنا وتضحياته 

في سبيل عزة وكرامة الوطن 

 مجلس النواب يناقش قانون 
تنظيم الموازنة

االنباط-وكاالت

بالزغاريد ودعت والدة ال�صهيد عاطف 

اأمنيته  حقق  ال��ذي  ابنها  حناي�صة  يو�صف 

املكلومة  ال��وال��دة  متالكت  ال�صهادة.  بنيل 

ن��ف�����ص��ه��ا وح��ب�����ص��ت دم���وع���ه���ا و����ص���ط ن�����ص��اء 

ق��ري��ة ب��ي��ت دج���ن ���ص��رق��ي ن��اب��ل�����س �صمايل 

باإطالق  وب��ادرت  املحتلة،  الغربية  ال�صفة 

ال��زغ��اري��د وامل���واوي���ل م��ع��رة ع��ن فخرها 

ابنها. با�صت�صهاد 

ك��ان��ت ال�����ص��ه��ادة اأم��ن��ي��ة ح��ن��اي�����ص��ة ال��ت��ي 

ل��ط��امل��ا حت���دث اإىل وال��دت��ه وب���اح ل��ه��ا بها، 

وت��ق��ول وال��دت��ه »احل��م��د هلل.. اب��ن��ي طلب 

ال�����ص��ه��ادة ون��ال��ه��ا«. واأ���ص��اف��ت »ك���ان دائ��م��ا 

ويو�صيني  لل�صهادة،  �صوقه  ع��ن  يحدثني 

النواح  اأجتنب  واأن  ا�صت�صهد  اإذا  اأحزن  باأل 

وال��ب��ك��اء وال��ع��وي��ل، ب��ل اأن اأب���ارك ل��ه اأدع��و 

»كان  فتقول:  لل�صهادة  �صوقه  وت�صف  له«. 

لينفق  وم�صتعدا  ب�صدة،  لل�صهادة  متلهفا 

كل ما بجيبه لكي يح�صل عليها«.

عن  اجلمعة  م�صاء  دج��ن  بيت  وخرجت 

بكرة اأبيها لوداع ابنها الذي عرفته بطيب 

م��ن��ب��ت��ه و���ص��ج��اع��ت��ه واإق����دام����ه، واخ��ت��ل��ط��ت 

الأعالم ورايات الف�صائل يف م�صهد مهيب.

ل��ث��الث��ة  اأب  ه����و  ح��ن��اي�����ص��ة  وال�����ص��ه��ي��د 

تعاين من مر�س  اإح��داه��م طفلة  اأط��ف��ال، 

ال��ع��الج يف  وتتلقى  ق��دم��ه��ا،  ال�����ص��رط��ان يف 

املحتلة.  بالقد�س  املطلع  م�صت�صفى 

التفا�صيل �ص »8«

 االنباط-عمان

 ق�����ال ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال�����������وزراء، وزي����ر 

اخل����ارج����ي����ة و�������ص������وؤون امل����غ����رب����ن اأمي����ن 

ال��دف��اع��ي��ة مع  ال�����ص��ف��دي، ان الت��ف��اق��ي��ة 

الوليات املتحدة الأمريكية، ل مت�س باي 

�صكل من الأ�صكال بال�صيادة الأردنية، وكل 

ما فيها خا�صع للقانون الردين، ومتوافق 

مع القانون الدويل.

جمل�س  جل�صة  خالل  ال�صفدي  واأو�صح 

ال��ن��واب ام�����س الأح����د، ان الت��ف��اق��ي��ة تاأتي 

���ص��م��ن ال��ت��ع��اون ال��ع�����ص��ك��ري والم���ن���ي مع 

اجل���ان���ب الم����ريك����ي، ال����ذي ي��ع��ود ل��ع��ق��ود 

�صابقة، موؤكدا ان التعاون ل يخول القوات 

داخ��ل  ب��اأع��م��ال قتالية  ال��ق��ي��ام  الأم��ريك��ي��ة 

الأرا�صي الأردنية.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

األقاها  التي  كلمته  يف  العودات  املنعم  عبد 

ال��ت��ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س  ج��ل�����ص��ة  م�صتهل  يف 

عقدت �صباح اليوم الأحد يف ذكرى معركة 

اليوم  اأن��ه يف مثل هذا  الأم  وعيد  الكرامة 

الأردن  �صجل  عاما  وخم�صن  ثالثة  منذ 

يف تاريخيه املجيد ن�صرا موؤزرا يف معركة 

الدهر  اأب���د  ���ص��اه��دا  �صتظل  ال��ت��ي  ال��ك��رام��ة 

 – الأردن���ي���ة  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا  ب�صالة  ع��ل��ى 

اجلي�س العربي .

التفا�صيل �ص »7«

االنباط- عمان

م�صروع  مناق�صة  ال��ن��واب،  جمل�س  ب���داأ 

ال��ع��اّم��ة وم��وازن��ات  امل��وازن��ة  ق��ان��ون تنظيم 

ال���وح���دات احل��ك��وم��ّي��ة، يف ج��ل�����ص��ت��ه ام�����س 

الأح��������د، ب���رئ���ا����ص���ة امل���ح���ام���ي ع���ب���د امل��ن��ع��م 

الدكتور  الوزراء  رئي�س  وح�صور  العودات، 

ب�صر اخل�صاونة، وهيئة الوزارة.

ال���ط���اق���ة  امل���ج���ل�������س اىل جل���ن���ة  واأع���������اد 

امل�صاركة  اتفاقية  اإل��غ��اء  ق��ان��ون  النيابية، 

يف الإن���ت���اج ل��الإ���ص��ت��ك�����ص��اف ع���ن ال���ب���رول، 

بن  وانتاجه  وتطويره  اكت�صافه  وتقييم 

�صلطة امل�صادر الطبيعية، و�صركة امونايت 

ل��ل��ط��اق��ة اإن���رن���ا����ص���ون���ال ك��ارب��وري�����ص��ن يف 

منطقة اجلفر وو�صط الأردن، وذلك ملزيد 

من التحقق والدرا�صة..

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

يف 21 اآذار، حتيي اأغلب الأقطار العربية، 

اأي���ام  ل��ك��ن  الأم«؛  »ي����وم  ف��ل�����ص��ط��ن،  وب��ي��ن��ه��ا 

يف  ���ص��واه��ا  ع��ن  تختلف  الفل�صطينية،  الأم 

���ص��ي��م��ا يف حتملهن  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل،  م���ن  ك��ث��ري 

امل�����ص��وؤول��ي��ة.  ف����الأم ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة، ت��ع��اين 

وت����اأن حت��ت وط����اأة اجل���الد ال���ذي ي��ت��ف��ن يف 

ولكل  لها  اليومية،  التع�صفية  انتهاكاتها 

عائلتها. اأفراد 

زوج��ة  احل���روب،  عندليب  الفل�صطينية 

»امل��ط��ل��وب« ل��الح��ت��الل منري احل���روب )52 

ع��ام��اً(، ت��ت��ح��دث ب���اأمل ع��ن ���ص��ن��وات طويلة، 

ج�������راء امل����الح����ق����ة الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ل������الأب، 

وامل�������ص���وؤول���ي���ات ال��ث��ق��ي��ل��ة ال���ت���ي وق���ع���ت على 

اأبنائها  جت��اه  وحت��دي��دا  غ��ي��اب��ه،  يف  عاتقها 

اخلم�صة منذ طفولتهم وحتى باتوا �صبابا.

واع��ُت��ق��ل م��ن��ري احل����روب، وه��و م��ن بلدة 

عدة  الغربية،  ال�صفة  جنوبي  �صامت«  »دير 

م�����رات م���ن ق��ب��ل ج��ي�����س الإح����ت����الل خ��الل 

يطلق  اأن  ق��ب��ل  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  ت�صعينيات 

اإع��ادة  منذ  الأن��ظ��ار،  عن  ويختفي  �صراحه، 

احتالل مدن ال�صفة الواقعة حتت �صيطرة 

.2002 الفل�صطينية عام  ال�صلطة 

زوج��ه��ا  اإن  ع��ام��ا(  ع��ن��دل��ي��ب )42  ت��ق��ول 

اإىل  م�صرية  الكرامة«،  »ين�صد  لأن��ه  مطارد 

منذ  تالحقه  الحتالل«  »مقاومة  تهمة  اأن 

اأيام الدرا�صة اجلامعية. 

التفا�صيل �ص »9«

الفلسطينية »عندليب«: حكاية أم لم تنعم باألمن منذ ربع قرن

األردنية تحارب البطالة 
من خالل المشاريع الصغيرة

»محاربات« في زمن كورونا  

  مدربة بنادي السيارات الملكي واول امرأة 
تفتح مركز لتدريب القيادة 

»ام خالد«... مثال لألم األردنية 
المكافحة 

االنباط - فرح مو�صى

يف ظ����ل ال�����ظ�����روف ال�����ص��ع��ب��ة ال��ت��ي 

املتهالك  القت�صادي  وال��واق��ع  نعي�صها 

وال�����ذي ي��ج��ع��ل م���ن ا���ص��ت��م��رار احل��ي��اة 

الأردنية  املراأة  اأبت  ال�صعوبة،  بالغ  اأمر 

ورف�����ص��ت  الأي�������دي  م��ك��ت��وف��ة  ت��ق��ف  اأن 

ب��ق��ن��اع��ت��ه��ا دور  ف���دوره���ا  امل�����ص��اه��د،  دور 

هكذا  وال��ف��داء...  والت�صحية  البطولة 

هي املراأة الأردنية كعادتها وهكذا كانت 

ت��رب��ي��ة الآب�����اء والأم����ه����ات، ف���امل���راأة هي 

لي�صت ن�صف املجتمع بل كل املجتمع . 

ت����ق����ول ن����ائ����ب����ة ����ص���ف���ري ج���م���ه���وري���ة 

كو�صرونوفا  ي��ان��ا  الأردن  يف  الت�صيك 

ت�صعى  التي  الهدف  ذلك  ولتحقيق  انه 

داع��م  م��ن  ك��ان لب��د  الأردن  ن�صاء  اإل��ي��ه 

فقدمت  اإليه،  ي�صعن  ما  لتحقيق  لهن 

ال�صفارة الت�صيكية دعما ممول جلمعية 

»حتفيز للريادة والتطوير« وكان هدف 

التمويل ال�صعي لتمكن املراأة الأردنية، 

وتاأ�صي�س  بتنظيم  قامت اجلمعية  حيث 

م�����ص��اري��ع م��ن��زل��ي��ة ���ص��غ��رية ل�����ص��ن��اع��ة 

ال�صوكالتة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط - هدى دياربكريل 

ه���ا ه���ي الم ال���ت���ى رب�����ت، ف��ح�����ص��دت 

املنري  ال�����ص��راج  تلك  الم  ال�صنن،  تعب 

ويعطي  ينري  ال��ذي  احل�صن  واحل�صن 

احلنان بال نظري، وهي تلك التي تعطي 

ول تنتظر اأن تاأخذ مقابل العطاء وهي 

لها  وتقدم  تفعل  اأن  حاولت  مهما  التي 

فلن ت�صتطيع اأن ترد جميلها عليك. 

ب��ام خالد  امل��ع��روف��ة  القهيوي«  »ن��وف��ا 

ولدت يف عمان عام 1955، انهت درا�صتها 

م�صرية  ل��ت��ب��داأ  اع����دادي  ال��ث��اين  لل�صف 

ح��ي��ات��ه��ا يف الم����وم����ة وال���ع���م���ل، ح��ي��ث 

5 لوحدها  ال���  ان��ه��ا ك��ان��ت تعيل اولده���ا 

املجتمع.   م��ن  ت��ام عليهم  اغ���الٍق  و���ص��ط 

طويلة  م�صرية  بعد  خالد  ام  ا�صتطاعت 

من الأعمال.

التفا�صيل �ص »5«
3

2



املحلي

واجَه الأردن ومنُذ ن�ساأِته �سيلاً من التحدياِت الكبريِة القادرِة على تغيري م�ساِر اأعظم الدوِل 

ا ثابتاًا ل تثنيِه امللّمات عن حتقيِق املهمات وُهنا كاَن  واملنظومات اإل اأن الأردن اإ�ستمرَّ طوداًا عظيماً

الف�سُل بعَد اهلل اإىل الإرادِة العظيمِة لأبناِئه والقيادِة احلكيمِة التي ر�ّسخْت اأ�س�َس العدِل وامل�ساواِة 

فكان الطموُح بالإجناِز يكلُله الو�سوُح بامل�سار .

اإن مييا مييييرُّ اليييييوَم بييالييوطييِن يييعييتييُر ميين اأعييظييِم الييتييحييدييياِت اجلييديييِة الييتييي بيياتييت تييثييرُي القلَق 

�س من �سعوبِة هذا املاأزُق القوي واملنعطُف احلاُد الذي ُوجَد جّراء تداعياِت الوباء العاملي  والتوجُّ

)COVID-19( الذي باَت بتحّورِه وتغرّيِ �ُسللته يفر�ُس على العامِل لغَة املجابهة فاإ�ست�سرْت 

خمالبُه لتطاَل اأرواَح املليني حوَل العامِل الذي رافقُه انهياراٌت اإقت�ساديٌة تقدُر مبئاِت املليارات 

املطرقِة  الييدوُل بني  فباتت  والبطالُة من خلفِه  والفقُر  واجلييوُع  العامِل  اأميياِم  املييوُت من  فاأ�سبَح 

وال�ِسندان.

بف�سِل  الوباِء  هذا  �سَد  رو�ِس  ال�سَ املعركِة  بدايِة  يف  الأمييوِر  بزماِم  الإم�ساَك  الأردن  اإ�ستطاَع 

قيادِته احلكيمِة وال�سعور بامل�سوؤوليِة من اأفراِد املجتمِع و�سيل الإجراءات احلكومية فكان التناغُم 

اأننا ويف هذه الفرتِة  اإل  اإنت�ساِر هذا الفايرو�س  بنَي ثلثيِة عنا�سر املجابهة ال�سامَن للحِد من 

فقدنا ال�سيطرَة على م�ستوياِت الإنت�سار فباتت اأرقاُم الإ�ساباِت مرعبةاً  واأرقاُم الوفياِت حمزنةاً 

ال�سغُط  نعي  اأن  بدَّ  ل  وهنا  واحييٍد  بيوٍم  اإ�سابةاً  اآلف  الت�سعِة  حاجَز  جتاوزنا  قد  باأننا   �سيما  ل 

ا واأن بع�س الهمِم بداأت بالفتوِر حتى اأننا بتنا  الإقت�سادي وال�سحي املرافُق لهذه الأرقاُم خ�سو�ساً

ن�سهُد اخطاءاً ج�سيمةاً ل ميكن قبوُلها باأي �سكٍل من الأ�سكاِل فكاَن ما حدَث بال�سلِط اأكَر �ساهٍد 

على ذلك فكانت اأرواُح الأبرياِء ثمَن اخلطاأ وكانت موجُة الغ�سِب نتيجَة هذا التق�سرُي الوا�سح .

هناك وعلى مدخِل م�ست�سفى احل�سني  )م�ست�سفى ال�سلط احلكومي( كان من اأوِل الوا�سلني 

املُّتقَدِة من الغ�سِب  جللُة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني )ببزتِه  الع�سكريِة ؟( وملحمِه 

التي ترتجُم احلر�َس الكبرَي على حياِة كل مواطٍن اأردين واأن معادلَة اخلطاأ وال�سواب ل ت�سُل 

ا اأو ابناًا لكّل �سحيٍة  لريف�َس كّل التريراِت اأو  ا اأو اخاً اإىل مرحلِة العبِث باحلياِة فباَت وكاأنه والداً

ا واللغُة حا�سمةاً باأن حياَة املواطِن وكرامَتُه  امل�سوغاِت لهذا اخلطاأ اجل�سيم فكان احلديُث وا�سحاً

ا . ا اأحمراً خطاً

هناك وعلى مدخِل امل�ست�سفى وقَف جللُة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني بنَي املواطنني 

لتتاأتى  حيياجييِب  اأو  حييار�ييٍس  بييل  لييه  وي�ستمعون  لهم  ي�ستمُع  والغ�سَب  واحليييزَن  الأمَل  ي�ساطَرهم 

جمموعةاً من القراراِت احلا�سمِة بهذا الإجتاه والتي ت�سبُّ باإجتاِه حتقيَق العدالِة واإطلَق عناَن 

املحا�سبِة لكّل مق�سر .

هناك وباجلانِب الآخر بداأت ُت�سحُذ �سكاكنَي الفتنِة وبداأ ُيد�سُّ ال�سمَّ بالد�سِم ليظهَر املغّردون 

ماآرَبهم  لتحقيِق  الييوطييِن  على  هم  بحر�سِ ُمتذّرعني  املييوجييَة  يركبوا  اأن  حماولني  ال�سرِب  خييارَج 

ا مع الوطِن فكان التحري�ُس اإىل َك�سِر اأوامَر الدفاِع والتجمِع باملياديِن  امل�سبوهَة التي ما كانت يوماً

العامة الذي �ساهَم باأنت�ساِر العدوى وخلِق حالٍة من الفو�سى ت�سكُل حتٍد اآخر يع�سُف بالن�سيِج 

رين واجباًا فاإن الإلتزاَم ب�سلمِة  الوطني فما كان املقاُم منا�سباًا للمقاِل فكما كان حما�سبُة املق�سّ

اإذ ن�ساهُد بع�َس املت�سلقني يتهافتوَن اإىل مدينِة ال�سلِط لتاأجيِج املوقِف فاإن  الوطِن واجٌب واإننا 

املجابهة  اإىل حتميِة  تقوُد  ُمّتقدٍة  بيئٍة  اإل خلق  كان طموُحهم  فما  اأمثاِلهم  على  ال�سلَط ع�سيةاً 

بنَي ن�سامى الأمن العام من جانٍب واأبناَء ال�سلِط من جانٍب اآخر وت�سديُر هذه الفو�سى املُفتعلُة 

اإىل باقي حمافظاِت اململكِة وهنا تقوُل ال�سلُط )لن تتغرَي قلوُب الرجال حتى لو تغرّيْت مواقُع 

اجلبال (.

فم�سلحُة الوطِن فوَق اجلميِع ولن ُنحّملُه ما ل ي�ستطيُع واأن حقَّ الأبرياُء لن ي�سيَع لكننا لن 

ن�سمَح باأن ت�سفى احل�ساباُت على ح�ساِب املواطِن فنحُن يف حالِة حرٍب �سّد الوباِء واأن َمن يحاوُل 

اأن َيعُر من الأبييواِب املغلقِة ما هو اإل �ساحُب فتنٍة اأ�ساف اإىل الوباٍء وبالاً , موؤكدين هنا على 

وجوب ان نكون مع الوطن ل عليه. 

فاضل محمد الحمود

 السلط قالت كلمتها

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى الأخبار »املحلية« يف املوقع اللكرتوين

االنباط- عمان

والتعليم  والييتييعييليييييم  الييرتبييييية  وزيييير  وجيييه 

اأبو  حممد  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل 

قدي�س, ام�س الأحد, كلمة للأ�سرة الرتبوية 

ملعركة   53 اليييذكيييرى  مبيينييا�ييسييبيية  واجلييامييعييييية 

الكرامة اخلالدة.

مليين دواعيييي الفخر  »اإنيييه  اأبيييو قدي�س  وقيييال 

الثالثة  بالذكرى  اليوم  نحتفل  اأن  والعتزاز 

واخلييميي�ييسييني ملييعييركيية الييكييراميية اخلييالييدة, التي 

والبطولت  الت�سحية  معاين  اأ�سمى  �سّطرت 

والإِبييييييياء, وتييزاميينييت ميييع تيي�ييسييحيييييات الأحيييفييياد 

الييذييين يييقييفييون �ييسيياخمييني يف مييواجييهيية خطر 

�سفحات  م�ستذكرين  كييورونييا,  فريو�س  وبيياء 

ر�سخته  ومييا  الوطنية,  م�سريتنا  يف  العزمية 

من مفاهيم احلق واحلرية واملواطنة,م�سرية 

خماطبا  واأكيييد  الها�سميون«.  لييواءهييا  يحمل 

اأبييينييياء الأ�يييسيييرتيييني الييرتبييوييية والييتييعييليييييمييييية يف 

املييدار�ييس واجلييامييعييات, اأن الأردنيييييني اعييتييادوا 

بييذكييرى معركة  يف كييل عيييام عييلييى الحييتييفييال 

الييكييراميية اخلييياليييدة, امليينييا�ييسييبيية الييعييزيييزة على 

�سباحاتها  ت�سدح  املييدار�ييس  فكانت  قلوبهم, 

امل�ستلهمة  والييفييخييار  الييعييز  واأهييازيييج  بق�سائد 

من وحي املنا�سبة اخلالدة, وتتوافد الك�سافة 

النابتة  الييييورود  اأكيياليييييل  حاملني  وامليير�ييسييدات 

اإىل  فرعها  املمتد  الوطن,  تييراب  على  اأ�سلها 

بدماء  روييييت  زكييييية  اأر�يييسٍ  يف  ال�سهيد,  �ييسييرح 

باأهازيج  ت�سدو  واجلامعات  والكرامة,  الُطهر 

اأبيينيياء الأردن ميين اأكييادمييييييني  الييفييرح يييرددهييا 

اليوم حالت  اأن  اإىل  واإداريييني وطلبة, م�سريااً 

الظروف التي منر بها ب�سبب جائحة كورونا, 

تكون  اأن  اإىل  وداعيييييا  الحتفال,  مظاهر  من 

مييعيياين الييكييراميية كييمييا هييي دومييييااً حييا�ييسييرة يف 

نفو�س اجلميع.

واأ�ييسيياف اأبيييو قييدييي�ييس اأنيييه ويف ذكيييرى ذلييك 

اليييييييوم املُيييهيييييييب, والييييييذي جتييي�يييّسيييدت فيييييه قيم 

»ينبعث  وال�سهادة,  والن�سر  ال�سر  ومعاين 

العز  م�ساعر  ُنييبييل  فينا  ويييييزداد  الأمييييل,  فينا 

الكرامة  اأبييطييال  الأبيييرار  ب�سهدائنا  والييفييخييار 

الأحييييرار الييذييين لييّبييوا نيييداء احلييق والييواجييب, 

ا, ورفيييعيييوا راييييات  فيييزرعيييوا يف الييكييراميية نيي�ييسييراً

وَعلَت  ف�سمت  لربها  �سجدت  ا, جباه  عزًّ املجد 

اأرواحها,حاملة لواء املجد والت�سحية«.

اأن الييكييراميية كييانييت وميييا تيييزال اأوىل  وبيييني 

املدر�سة,  يف  الطالب  يتعلمها  التي  ال�سطور 

ا وعييلييمييا يف اجلييياميييعييية, فيي�ييسييارت  وتيينييمييو عيييييزًّ

وقيم  معان  وحملت  خلود,  النف�س  يف  ذكراها 

بييهييا ونيي�ييسييمييو, و�سيظل  نييكيير  �ييسييتييظييل خييياليييدة 

حتويل  على  قادرين  العربي  اجلي�س  اأ�ساو�س 

اإىل طيياقييات ل تعرف  والييتييحييديييات  اليي�ييسييعيياب 

الييييييياأ�يييس واليييكيييليييل, ميينييطييلييقييني مييين اإميييانييهييم 

بييربييهييم ور�ييسييالييتييهييم, يييقييدمييون اليي�ييسييهيييييد تلو 

الييدفيياع  �سبيل  يف  دميياءهييم  يبذلون  ال�سهيد, 

عن الوطن والأمة, و�ستبقى معركة الكرامة 

املليء  تاريخنا  تتو�سط  و�سامة  فارقة  علمة 

و�ستظل   , الييفييخيير  وميييواقيييف  الييعييز  بييبييطييولت 

ذكييييرى احليي�ييسييني اليييراحيييل �ييسييانييع اليينيي�ييسيير يف 

ييييوم الييكييراميية يف قييلييوب ووجييييدان الأردنيييييييني 

الأحرار.

واأكد اأبو قدي�س اأن يوم الكرامة كان علمة 

ا�ستلهمت  احلييديييث,  الأردن  تيياريييخ  يف  فييارقيية 

مييينيييه مييوؤ�ييسيي�ييسيياتيينييا اليييرتبيييويييية والييتييعييليييييمييييية 

وجامعاتنا الوطنية مبادئ احلرية والكرامة 

�سعت  حيث  وقيمها؛  فل�سفتها  بها  نادت  التي 

ِبُكلِّ جهِدها لتعزيِز القيِم الأ�سيلِة يف ُنفو�ِس 

املواطنة  وتعريفهم مبفاهيم  الطلبِة,  اأبناِئها 

احليييقييية والييتيي�ييسيياركييييية يف الييعييمييل والعيييتيييمييياد 

من  فجعلْت  الأن�سطة  وتفعيل  النف�س  على 

وُميييداولاً  وم�ساركااً  وبيياحييثييااً  ُمتعلِّمااً  الييطييالييِب 

احلياتّيِة  واملَعارِف  والِقَيِم  للمهاراِت  وناقلاً 

وتكنولوجيااً,  علمّيااً  ُمتَِّقد  ع�سٍر  يف  املختلفِة 

�ييسييكييل ميينييه ثيييروة وطيينييّييية عييلييى امل�ستوى  ممييا 

املحلّي والدويل والإقليمي.

وخييييتييييم كيييليييميييتيييه بيييتيييجيييدييييد عيييهيييد الييييييولء 

داعيا  الأغلى,  الأردن  احلمى  لهذا  والنتماء 

زاهيا  منيعااً مزدهرااً  يبقى ح�سنااً  اأن  للأردنُّ 

امللك  جللة  جمييده  و�ييسييانييِع  ورائيييده  بقائده 

الإن�سان عبداهلل الثاين ابن احل�سني.

 وزير التربية يوجه كلمة لألسرة التربوية والجامعية بمناسبة معركة الكرامة

االثنني    22  /  3  / 2021

االنباط- عمان

اليييثييياين,  عييييبييييداهلل  امليييليييك  جيييللييية  زار   

يرافقه  امل�سلحة,  لييلييقييوات  الأعييلييى  الييقييائييد 

الثاين  عييبييداهلل  بيين  احل�سني  الأميييري  �سمو 

ال�سرح  مييوقييع  الأحييييد,  اميي�ييس  الييعييهييد,  ويل 

الييييتييييذكيييياري لييي�يييسيييهيييداء ميييعيييركييية اليييكيييرامييية, 

مبيينييا�ييسييبيية اليييذكيييرى الييثييالييثيية واخلييميي�ييسييني 

الكرامة. ملعركة 

وتيييعيييد مييعييركيية اليييكيييرامييية, اليييتيييي قييادهييا 

جللة املغفور له, باإذن اهلل, امللك احل�سني 

بييين طييييلل, طيييييب اهلل ثييييراه, مييين املييعييارك 

اخلالدة يف تاريخ القوات امل�سلحة الأردنية 

ن�سامى  خللها  �سطر  العربي,  اجلي�س   -

تفخر  تاريخي  ن�سر  اأول  العربي  اجلي�س 

به الأمة.

وليييدى و�ييسييول جييلليية الييقييائييد الأعييلييى, 

املدفعية  اأطلقت  التذكاري,  ال�سرح  موقع 

اإحييييدى وعيي�ييسييرييين طييلييقيية حتييييية جلييللييتييه, 

حيث كان يف ا�ستقبال جللته, رئي�س هيئة 

امل�سرتكة. الأركان 

كما  املييلييكييي,  اليي�ييسييلم  املو�سيقى  وعييزفييت 

اإكليل من الزهور على  و�سع جللة امللك 

ال�سرح التذكاري ل�سهداء معركة الكرامة.

العميد  امليي�ييسييلييحيية  اليييقيييوات  مييفييتييي  ودعييييا 

الييدراو�ييسيية ل�سهداء  �ييسييامل  الييدكييتييور ميياجييد 

الكرامة  معركة  و�سهداء  العربي,  اجلي�س 

باأن يرحمهم اهلل ويغفر لهم.

على  الفاحتة  واحليي�ييسييور  جللته  وقيييراأ 

ُعييزف  الييطيياهييرة, يف حييني  اليي�ييسييهييداء  اأرواح 

حلن الرجوع الأخري.

كييمييا ا�ييسييتييعيير�ييس جييلليية الييقييائييد الأعييلييى 

التي  والت�سكيلت  الوحدات  �سهداء  اأ�سماء 

�ساركت يف معركة الكرامة.

االنباط-عمان

اأنييعييم جييلليية املييلييك عييبييداهلل الييثيياين, القائد 

الأعيييليييى لييلييقييوات امليي�ييسييلييحيية, عييلييى ذوي �ييسييهييداء 

مئوية  مبيدالية  وم�سابيها,  الكرامة  معركة 

الييثييالييثيية  اليييذكيييرى  مبيينييا�ييسييبيية  الأوىل,  اليييدولييية 

واخلم�سني ملعركة الكرامة.

وجيييييياء هيييييذا اليييتيييكيييرمي تييييقييييديييييرااً وعيييرفيييانيييااً 

للت�سحيات التي قدمها �سهداء وم�سابو معركة 

اأبييينييياء اجلي�س  اليييكيييرامييية, وتييخييليييييدااً لييبييطييولت 

ثرى  عن  الييدفيياع  �سبيل  يف  امل�سطفوي  العربي 

الوطن وحماية مقدراته.

وقام مندوبو القيادة العامة للقوات امل�سلحة 

امليداليات  بت�سليم  العربي,  اجلي�س   - الأردنييييية 

وامل�سابني,  ال�سهداء  ذوي  من  م�ستحقيها  على 

ونقلوا لهم حتيات وفخر واعتزاز جللة القائد 

الأعلى واأبيينيياء الأ�ييسييرة الأردنييييية, ملا قدموه من 

ثرى  على  والت�سحية  البطولة  ق�س�س  اأروع 

الأردن الطهور.

�ييسييهييداء وم�سابي  اأهيييايل  ثييّميين  ميين جهتهم, 

موؤكدين  امللكية,  اللفتة  هييذه  الكرامة  معركة 

اأنهم �سيبقون اجلند الأوفياء للوطن.

االنباط- عمان

وزييير اخلارجية  اليييوزراء,  رئي�س  نائب  قييال   

و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي, ان التفاقية 

ل  الأمريكية,  املتحدة  الوليات  مع  الدفاعية 

مت�س باي �سكل من الأ�سكال بال�سيادة الأردنية, 

وكل ما فيها خا�سع للقانون الردين, ومتوافق 

مع القانون الدويل.

اليي�ييسييفييدي خييييلل جييليي�ييسيية جمل�س  واأو�ييييسييييح 

�سمن  تاأتي  التفاقية  ان  الأحييد,  ام�س  النواب 

اليييتيييعييياون اليييعييي�يييسيييكيييري والميييينييييي مييييع اجليييانيييب 

مييوؤكييدا  �سابقة,  لعقود  يييعييود  الييذي  المييريكييي, 

القيام  الأمريكية  القوات  يخول  ل  التعاون  ان 

الأردنييييييية, بل  الأرا�ييسييي  بيياأعييمييال قتالية داخيييل 

الييتييدريييبييي والييتييعيياون يف  يقت�سر عييلييى اجلييانييب 

حماربة الرهاب.

التي  اليي�ييسييريييبيية  الإعيييفييياءات  ان  اىل  وا�يييسيييار 

الدولة,  التفاقية ل مت�س خزينة  عليها  تن�س 

املتحدة  الوليات  من  املمولة  الرامج  وت�سمل 

ياأتي �سمن  الأمريكية, كما ان توفري احلماية 

اللتزام بالقانون الدويل, الذي ينظم التعامل 

العاملة,  الأجنبية  البعثات واجلهات  مع جميع 

والمتيازات  باحل�سانات  يتعلق  فيما  وكذلك 

والتنقل.

االنباط- عمان

 كيي�ييسييف وزيييييير اليي�ييسييحيية امليييكيييليييف, ميييازن 

اليييفيييرايييية, عييين زييييييادة اليي�ييسييعيية اليي�ييسييريييرييية 

 170 وبيييواقيييع  خييا�ييسيية  ميي�ييسييتيي�ييسييفيييييات   3 يف 

وذلييك  حثيثة,  وعناية  عييادي  عييزل  �سرير 

بفريو�س  امل�سابني  املييواطيينييني  ل�ستيعاب 

كورونا.

وقيييييال الييييوزييييير اليييفيييرايييية, يف تيي�ييسييريييح 

�سحفي ام�س الأحد, اإن هذا الإجراء ياأتي 

ال�سحة للتفاقيات  وزارة  تفعيل  اإطار  يف 

اليييتيييي اأبييرمييتييهييا �ييسييابييقييا ميييع اليييعيييدييييد من 

امل�ست�سفيات اخلا�سة بهدف ت�سهيل عملية 

امل�ست�سفيات  اإىل  كييورونييا  ميير�ييسييى  اإدخييييال 

لتلقي العناية اللزمة وبال�سرعة املمكنة.

ال�سحة توا�سل  اأن وزارة  الفراية  واأكد 

جهودها على مدار ال�ساعة لتعظيم وزيادة 

م�ست�سفياتها  يف  ال�ييسييتيييييعييابييييية  الييطيياقييات 

وميييييين خييييييلل اتيييفييياقييييييياتيييهيييا املييييرميييية مييع 

واخلا�سة. اجلامعية  امل�ست�سفيات 

و�يييسيييدد وزييييير اليي�ييسييحيية املييكييلييف عييلييى اأن 

وقيييطييياعيييات  اآميييييين  �ييسيييييف  اإىل  اليييو�يييسيييول 

ميييفيييتيييوحييية ييييتيييطيييليييب اليييييتيييييزام امليييواطييينيييني 

وارتييداء  والوقائية  ال�سحية  بييالإجييراءات 

وامل�سي  الجتماعي,  والتباعد  الكمامات 

املخ�س�سة  املطاعيم  تلقي  حملة  يف  قدما 

لفريو�س كورونا, وزيادة ال�سعة ال�سريرية 

بامل�ست�سفيات.

�ستقوم  ال�سحة  وزارة  اأن  الفراية  واأكد 

املتعلقة  املعلومات  على  املواطنني  باطلع 

بالواقع الطبي وال�سحي اأول باأول, وذلك 

تتبناه  الذي  ال�سفافية  مبداأ  من  انطلقا 

الوزارة, و�سرورة اطلع الراأي العام على 

بامل�ست�سفيات  اليي�ييسييحييييية  اليييقيييدرات  واقييييع 

واملراكز الطبية, داعيا اإىل التوقف عن بث 

امل�سيئة  والفيديوهات  الإ�ساعات  وتييداول 

الطبية  واملييراكييز  امليدانية  للم�ست�سفيات 

ال�ساعة ومن خلل  التي تبذل على مدار 

جلائحة  للت�سدي  نوعية  جهودا  كوادرها 

كورونا.

الملك يزور الصرح التذكاري لشهداء معركة الكرامة 
في الذكرى الثالثة والخمسين للمعركة الخالدة

الملك ينعم على ذوي شهداء معركة الكرامة ومصابيها 
بميدالية مئوية الدولة األولى

 الصفدي : اتفاقية التعاون العسكري ال تمس السيادة األردنية

 الفراية: زيادة السعة السريرية في 3 مستشفيات 
خاصة بواقع 170 سريرا

االنباط- عمان

الها�سمي  املييلييكييي  اليييدييييوان  رئييييي�ييس  نييقييل   

يييو�ييسييف حيي�ييسيين الييعييييي�ييسييوي, تيييعيييازي جييلليية 

الفايز,  ع�سرية  اإىل  الييثيياين  عييبييداهلل  املييلييك 

واإىل  الييفييايييز,  درداح  دحييييام  ميي�ييسييهييور  بييوفيياة 

ع�سرية الربطة, بوفاة احلاجة هيا من�سور 

اليي�ييسييرابييعييه, زوجييية قييا�ييسييي الييقيي�ييسيياة ال�سيخ 

ارحيل,  ع�سرية  واإىل  الربطة,  عبداحلافظ 

الييلييواء  �سقيق  ارحيييييل,  زعيييل  م�سهور  بييوفيياة 

املتقاعد فيا�س واللواء راكان, واإىل ع�سرية 

الييفيياعييوري, بييوفيياة الييلييواء عيييواد الييفيياعييوري, 

واليييييدة  بييييوفيييياة  الييينيييعيييييييميييات,  عييي�يييسيييرية  واإىل 

ال�ستجابة  وحيييدة  مييدييير  النعيمات,  اأحييمييد 

واإدارة  للأمن  الوطني  املركز  الإعلمية يف 

الزمييييات, واإىل ع�سرية الييفييار  بييوفيياة جييورج 

عيي�ييسييرية عطية  واإىل  اليييفيييار,  اإليييييا�ييس  خييليييييل 

بوفاة احلاج خليل عبداحلي عطية.

هاتفية  اتيي�ييسييالت  يف  العي�سوي,  واأعيييرب 

مييع اأ�ييسيير املييرحييومييني, عيين تييعييازي ومييوا�ييسيياة 

جللة امللك, �سائل اهلل اأن يتغمدهم بوا�سع 

رحمته.

االنباط- عمان

الوطني  املييركييز  يف  الأزمييية  خلية  عمليات  اعلنت 

للأمن واإدارة الأزمات, عن تخ�سي�س 17 الف موعد 

لتلقي لقاح كوفيد- 19 خييلل ام�س الحييد و اليوم 

واأكيير  �سنة   60 بلغوا  الييذييين  للأ�سخا�س  الثيينييني, 

وبادروا للت�سجيل على املن�سة املخ�س�سة يف اليومني 

املا�سيني.

وكييييان امليييركيييز اأعيييلييين عييين و�ييسييع اآلييييييية من�سبطة 

اعمارهم  بلغت  الذين  الأ�سخا�س  لتطعيم  ودقيقة 

60 �سنة واأكيير, ووفييق عدة معايري, تتمثل ب�سرورة 

املطعوم,  ر�سالة لأخييذ  املن�سة وتلقي  الت�سجيل على 

حيث �سيتم ح�سر هذه الأعداد وتوزيعها على مراكز 

التطعيم ح�سب الأ�سول يف مدة اق�ساها ا�سبوع منعااً 

للكتظاظ والتجمهر.

وطييلييب املييركييز ميين جميع الأ�ييسييخييا�ييس ميين نف�س 

الفئة العمرية اأعييله واحلا�سلني على موعد �سابق 

للجرعة الأوىل, التوجه اىل مركز التطعيم املحدد يف 

ر�سالة املوعد لتلقي املطعوم يف اأي وقت من الوقات.

20

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
الفايز والربطة وارحيل والفاعوري 

والنعيمات والفار وعطية

 خلية االزمة: 17 ألف موعد لتلقي 
لقاح كورونا 
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ن�صراً  العربي  اجلي�ش  به  �صّطر  ال��ذي  الكرامة  ليوم  واخلم�صني  الثالث  العيد  اليوم  ي�صادف 

من  والع�صرين  احل��ادي  اليوم  ه��ذا  مثل  يف  فاإعتدنا  ُيقهر؛  ال  اأن��ه  ظ��ّن  ال��ذي  اجلي�ش  على  م���وؤزراً 

اأ�صا�ش  اآذار من كل عام االإحتفال بعيد االأم ويوم الكرامة وهما مكمالن لبع�صهما البع�ش؛ فاالأم 

التوايل وجائعة  الثاين على  للعام  االإحتفال  نعاود  العام  الع�صكر واجلي�ش؛ وهذا  اأم  الكرامة وهي 

كورونا حترمنا من االإحتفاالت الفيزيائية القت�صارها على املن�صات والتوا�صل عن ُبعد؛ واجلي�ش 

واأبناء القوات امل�صلحة هم حاملو لواء الفخر والعّزة والكرامة يف هذا الوطن االأ�صم؛ فتحية اإعزاز 

واإكبار للجي�ش الذي يحظى باإحرتام كل االأردنيني:

واأبطال  الكرامة  اأبطال  امل�صلحة  القوات  اأبناء  تربية  يف  �صاهمت  اأم  لكل  واإكبار  اإع��زاز  حتية   .١

التي  الت�صحيات  بف�صل  العربية  لالأمة  الثقة  اأع���ادت  الكرامة  فمعركة  ال��وط��ن؛  وحماة  امل��ي��دان 

الذي  اجلي�ش  اأ�صطورة  وك�صر  الع�صكري  التاريخ  يف  حتول  نقطة  فكانت  االأردين  اجلندي  قدمها 

ال يقهر.

�صرب  التي  االأردنية  الدولة  مبئوية  اململكة  احتفاالت  مع  يتزامن  الكرامة  بيوم  االحتفال   .٢

وال��دور  واملوؤ�ص�صات،  القانون  دول��ة  احلديث  االأردن  دول��ة  بناء  يف  االأمثلة  اأروع  الها�صميون  فيها 

احليوي الذي يلعبه جاللة امللك يف دعم م�صرية اململكة التي بداأها اجداده منذ عقود جلعل االأردن 

بلد عز و�صموخ يفاخر فيه العامل مبا قدمة من اجنازات على ال�صعيد املحلي والعربي والدويل.

٣. اإحرتام االأردنيون للجي�ش كبري؛ ونظرتهم لهم فريدة ومبنية على ال�صمو والعّزة واالإحرتام 

والتقدير؛ كيف ال وهم على قدر من امل�صوؤولية واجلهوزية العالية والقريبني من ال�صعب دوماً.

خرين، ونبع احلنان  اإعداد االأجيال، و�صعلة حترتق لتنري دروب االآ ٤. �صت احلبايب مدر�صة يف 

م احلياة كلها فلوالها ال يكون طعم للحياة وال لذة وال لون  بناء، واالأ لرت�صم الب�صمة على �صفاه االأ

وال رائحة. 

بناء  االأ اإ�صعاد  ج��ل  الأ �صيء  بكل  ت�صحي  فهي  م�صتمرة،  وت�صحية  كفاح  ق�صة  احلبايب  �صت   .٥

وو�صعهم على الطريق ال�صحيح، فالرتبية كالنق�ش باحلجر ال بل اأكرث �صعوبة، وال يقدر ذلك اإال 

اأبناءها، وقلبها على غريها، وعطاوؤها  جل  نف�صها الأ املرحلة؛ ف�صت احلبايب حترم  بهذه  من مير 

اأ�صرة  مهات بال�صحة والعافية، وملن هن على  ال ين�صب، فطوبى حلنانها وعطائها؛ فاأدعو لكل االأ

ال�صفاء باملعافاة، وملن توفاهن اهلل بالرحمة واجلنة.

م ويوم الكرامة واإنطالقة الربيع يف وطني لها دالالت ومعان �صامية، توؤكد  ٦. خ�صو�صية يوم االأ

ولها  الوطن  وكل رجال  بطال  االأ الكرامة  الكرامة و�صانعة رجال معركة  م هي �صائنة  االأ اأن  على 

دور  كبري يف ر�صم بيئتنا اجلميلة.

حماة  الكرامة  واأبطال  منية  االأ واأجهزتنا  امل�صطفوي  العربي  جلي�صنا  واإكبار  اإج��الل  حتية   .٧

�صاو�ش. الوطن واالأ

وبنات  وقريباتي  وجاراتي  وعماتي  وخاالتي  واأخواتي  العزيزة  وزوجتي  الغالية  اأمي  اأخ�ش   .٨

واأم��ه��ات  ال��وط��ن  واأم��ه��ات  ج��دارا  جامعة  يف  واالأم��ه��ات  وزميالتنا  واأ�صدقائنا  واأحبائنا  عمومتي 

وتقدير  بركة  لهن  ي��ام  االأ كل  كانت  واإن  لهن،  باملباركة  االأمهات  وكل  وبناتهم  وزوجاتهم  اجلي�ش 

واإحرتام.

الذين  االأبي�ش  واجلي�ش  االأمنية  واالأج��ه��زة  اجلي�ش  اأب��ط��ال  وبنات  وزوج���ات  اأم��ه��ات  اأخ�ش   .٩

لفايرو�ش  مكافحة  الغالية  مدننا  مداخل  وعلى  وامل�صت�صفيات  ال�صوارع  يف  االآن  بالواجب  يقومون 

كورونا و�صمن الواجب االإن�صاين والوطني؛ و�صهداء الوطن كافة، واأخ�ش اأمهات وبنات وحفيدات 

والعطاء؛  ال�صرب  الوطن، ومدر�صة يف  �صبيل  الت�صحية يف  كنموذج يحتذى يف  الكرامة  �صهداء  كل 

تقديراً  جلانبهن  لنقف  اليوم،  هذا  يف  واليتامى  واملحرومات  والثكاىل  رام��ل  االأ االأمهات  واأخ�ش 

واإحرتاما جلهودهن وكفاحهن و�صربهن.

حالهم  العاملني  رب  لي�صلح  ودعوة  لر�صدهم،  يثوبوا  باأن  للوالدين  العاقني  لالأبناء  ر�صالة   .١٠

جل اأنف�صهم ورحمة بهم. ويعودوا للطريق ال�صحيح الأ

يام وكل اللحظات لرد اجلميل لالأمهات، ولي�ش يف هذا اليوم بعينه،  ١١. املطلوب اأن تكون كل االأ

واملطلوب اأن ننال ر�صا والدينا لنفوز باجلنة بحول اهلل تعاىل.

بالتوا�صل  اأو  بالهاتف  ُبعد  عن  �صيكون  لكورونا  كنتيجة  العيد  فهذا  االأم��ه��ات  لكل  ع��ذراً   .١٢

الوباء؛ ولكن  عليكن من  بل خوفاً  بالقلب لي�ش تق�صرياً  االإجتماعي ورمبا  االإجتماعي وبالتباعد 

يف القلب كل �صيء يا غوايل.

ب�صراحة: �صت احلبايب هي احلياة وكل �صيء، وال طعم وال لون وال رائحة للحياة من دونها، 

تعاىل  اهلل  توفاهن  اللواتي  اأمهاتنا  ورحم  والعافية،  ال�صحة  واأعطاهن  اأمهاتنا  اأعمار  اهلل  اأط��ال 

امل�صطفوي  العربي  وجي�صنا  الكرامة  جيل  اهلل  وحّيا  اجلنة،  من  على  االأ بالفردو�ش  بهن  وجمعنا 

البطل، وكل عام وكل حلظة واأمهاتنا وجي�صنا واجلميع باألف خري.

د.محمد طالب عبيدات

الجيش والكرامة واألم

االثنني    22  /  3  / 2021

االنباط- عمان

االأردين  امل��ل��ك��ي  ال��ت��وث��ي��ق  م��رك��ز  اط��ل��ق   

الكرامة  معركة  ذك��رى  مبنا�صبة  الها�صمي 

ل��ت��اري��خ  ٥٣، ال��ت��ي ���ص��ادف��ت ام�������ش، ���ص��ب��ط��اً 

خطاب الكرامة املتداول للملك احل�صني بن 

طالل »طّيب اهلل ثراه« عام ١٩٧٦.

العديد  ان  االأح����د،  ام�����ش  امل��رك��ز  واو���ص��ح 

م��ن و���ص��ائ��ل االإع����الم ت��ت��داول اخل��ط��اب على 

ل��ق��ي يف ال��ي��وم ال��ت��ايل مل��ع��رك��ة ال��ك��رام��ة، 
ُ
اأن���ه اأ

اي��ار   ٢٥ بتاريخ  ك��ان  اخل��ط��اب  اأن  وال�صحيح 

ال�صتار عن  ازاح��ة  لقي يف حفل 
ُ
اأ ١٩٧٦، حيث 

معركة  ل�صهداء  تخليداً  ال��ت��ذك��اري  الن�صب 

ال��ك��رام��ة واح��ت��ف��اال ب��ي��وم اال���ص��ت��ق��الل وعيد 

اجلي�ش.

وا�����ص����ت����ذك����رت ال���وث���ي���ق���ة خ����ط����اب امل���ل���ك 

احل�����ص��ني ط��ي��ب اهلل ث���راه، اذ ق���ال: »ه��زمي��ة 

رغم  اإذ  االأ����ص���ود،  ي��د  على  وال��غ��رور  ال�صلف 

يف  اأّن  اإاّل  ال�صالح  م��ن  القليل  ي��ده��م  يف  اأن��ه 

قلوبهم العميق من االميان باهلل والوطن«.

االنباط- عّمان

ان��ت��خ��ب��ت جل���ن���ة ف��ل�����ص��ط��ني يف جم��ل�����ش   

القا�صي  نايف  العني  االح��د،  ام�ش  االع��ي��ان 

رئ��ي�����ص��ا ل��ه��ا ب��اإج��م��اع اع�����ص��اء ال��ل��ج��ن��ة، خلفا 

دودي���ن،  �صخر  امل��ه��ن��د���ش  ال�����ص��اب��ق  لرئي�صها 

الذي �صدرت االإرادة امللكية، بقبول ا�صتقالته 

وزي��ر  وتعينه  االأع��ي��ان  جمل�ش  ع�صوية  م��ن 

دولة ل�صوؤون االإعالم .

تراأ�صها  للجنة  جل�صة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

ال��ن��ائ��ب ال���ث���اين ل��رئ��ي�����ش جم��ل�����ش االع���ي���ان 

املع�صر. الدكتور رجائي 

االنباط- اربد

االمن  مديرية  با�صم  االعالمي  الناطق  ق��ال 

العام ان معلومات وردت للعاملني يف االدارة امللكية 

حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ص��ي��اح��ة ح���ول وج����ود معمل 

تراخي�ش  اي  يحمل  ارب��د ال  للع�صائر يف مدينة 

ويقوم بت�صنيع ع�صري التمر الهندي دون توافر 

بتتبع  با�صروا  املالئمة،حيث  ال�صحية  ال�صروط 

بكميات  حمملة  مركبة  بطت  و�صُ املعلومات  تلك 

اي��ة بيانات  امل��ادة والتي ال حتمل  كبرية من تلك 

ت�صنيعية وجرى التحفظ عليها.

وا���ص��اف ال��ن��اط��ق االع��الم��ي ان��ه ج��رى على 

وال���دواء  ال��غ��ذاء  موؤ�ص�صة  م��ع  بالتن�صيق  ال��ف��ور 

ال���ت���وج���ه ل��ل��م��ع��م��ل ال�����ذي ي���ق���وم ب��ت�����ص��ن��ي��ع تلك 

املعمل   ان  تبني  حيث  ارب��د  مدينة  يف  الع�صائر 

اي تراخي�ش،كما  امل��ن��ازل وال يحمل  اح��د  داخ��ل 

ال تتوفر فيه ال�صروط ال�صحية الالزمة،وجرى 

 ٣٠٠٠ �صبط كافة الكميات امل�صنعة والتي بلغت 

ل��رت واإغ�����الق امل��ع��م��ل وحت��وي��ل امل�����ص��رف��ني عليه 

للق�صاء .

 التوثيق الملكي يطلق ضبطا 
لخطاب الحسين بمناسبة االنتصار 

بمعركة الكرامة

 القاضي رئيسا للجنة فلسطين
 في االعيان

 ضبط معمل غير مرخص للعصائر 
في مدينة اربد 

االنباط- عمان

النواب، مناق�صة م�صروع قانون  بداأ جمل�ش 

ال��وح��دات  ال��ع��اّم��ة وم���وازن���ات  امل���وازن���ة  تنظيم 

برئا�صة  االأح���د،  ام�����ش  جل�صته  يف  احل��ك��وم��ّي��ة، 

رئي�ش  وح�صور  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد  املحامي 

ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ص��ر اخل�������ص���اون���ة، وه��ي��ئ��ة 

الوزارة.

ال����ط����اق����ة  جل����ن����ة  اىل  امل����ج����ل���������ش  واأع�������������اد 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، ق��ان��ون اإل���غ���اء ات��ف��اق��ي��ة امل�����ص��ارك��ة يف 

وتقييم  ال���ب���رتول،  ع��ن  لالإ�صتك�صاف  االإن���ت���اج 

اك��ت�����ص��اف��ه وت���ط���وي���ره وان���ت���اج���ه ب����ني ���ص��ل��ط��ة 

للطاقة  امونايت  و�صركة  الطبيعية،  امل�صادر 

اجلفر  منطقة  يف  كاربوري�صن  اإن��رتن��ا���ص��ون��ال 

ال��ت��ح��ق��ق  م���ن  مل���زي���د  وذل�����ك  االأردن،  وو����ص���ط 

وال��رثوة  الطاقة  وزي��رة  واو�صحت  والدرا�صة. 

امل��ع��دن��ي��ة ه��ال��ة زوات�����ي، ان ال�����ص��رك��ة ال��ك��ن��دي��ة 

وا�صت�صكاف  بالتنقيب   ٢٠١٠ عام  مهتمة  كانت 

االأردن،  وو���ص��ط  اجل��ف��ر  م��ن��ط��ق��ة  ال���ب���رتول يف 

للمنطقة  وزلزالية  جغرافية  درا�صات  واأج��رت 

التي مل حتظ �صابقاً باهتمام �صركات التنقيب 

ع��ن ال���ب���رتول. وا���ص��اف��ت ان جم��ل�����ش ال����وزراء 

اىل  وار�صلها  االتفاقية  على   ٢٠١٢ ع��ام  واف��ق 

 ،٢٠١٥ عام  االتفاقية  اقر  الذي  االمة،  جمل�ش 

يف ال���وق���ت ال����ذي ف���ق���دت ال�����ص��رك��ة اه��ت��م��ام��ه��ا 

تف  مل  ال�����ص��رك��ة  اأن  م��و���ص��ح��ًة  ب��االت��ف��اق��ي��ة، 

مليون  بقيمة  مالية  كفالة  بو�صع  بالتزامها 

دي���ن���ار، رغ���م ا���ص��ع��اره��ا ب��ذل��ك م��ن ق��ب��ل وزارة 

ال��ط��اق��ة وال�����رثوة امل��ع��دن��ي��ة. وي���اأت���ي م�����ص��روع 

التزام  لعدم  املوجبة،  اأ�صبابه  بح�صب  القانون 

ح�صب  التعاقدية  التزاماتها  بتنفيذ  ال�صركة 

عن  لال�صتك�صاف  معها  املربمة  االتفاقية  بنود 

اأ�صا�صًيا  البرتول، االأمر الذي يعد خرًقا مادًيا 

لبنود هذه االتفاقية.

وي���ه���دف م�����ص��روع ق���ان���ون ت��ن��ظ��ي��م امل���وازن���ة 

ال��ع��ام��ة وم���وازن���ات ال��وح��دات احل��ك��وم��ي��ة، اىل 

م�صوؤولّيات  وحتديد  ال��ع��ام،  امل��ال  اإدارة  تنظيم 

العملّية،  ه��ذه  يف  واأدواره����ا  الر�صمّية  اجل��ه��ات 

وو�����ص����ع االأ����ص�������ش ال��ك��ف��ي��ل��ة ب�����اإع�����داد ق���ان���وين 

احلكومّية  الوحدات  وموازنات  العاّمة  املوازنة 

يراعي  ب�صكل  عليهما،  وال��رق��اب��ة  وتنفيذهما 

اىل  اإ�صافة  الوطني،  لالقت�صاد  الكّلي  االإط��ار 

ت��ع��زي��ز اال���ص��ت��ق��رار امل����ايل وت���ق���دمي اخل��دم��ات 

احلكومّية يف جميع املحافظات بكفاءة عالية.

املوازنة  يف  ال�صفافّية  القانون،  يراعي  كما 

القانونّية  التغطية  �صمولّية  و�صمان  العاّمة، 

والرقابة  وتنفيذها  اإع��داده��ا  م��راح��ل  جلميع 

نطاق  وتو�صيع  العاملّية،  املمار�صات  وفق  عليها 

جميع  لت�صمل  املالّية  والتقارير  البيانات  ن�صر 

العاّمة. املوؤ�ّص�صات 

دقيقة  واحل��ك��وم��ة  املجل�ش  اع�����ص��اء  ووق���ف 

�صمت يف بداية اجلل�صة وقراأوا �صورة الفاحتة 

روح  وعلى  الكرامة،  معركة  �صهداء  ارواح  على 

املنية  وافته  الذي  الكوز،  رائد  االأ�صبق  النائب 

املا�صية. اجلمعة 

االنباط-عمان

  

بني  وف����اة   ٨٨ االأح������د،  االأردن،  يف  ���ُص��ج��ل��ت 

و٨٧٨٩  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ش  امل�����ص��اب��ني 

اإ����ص���اب���ة ج����دي����دة؛ ل��ي�����ص��ل ال����ع����دد االإج����م����ايل 

وف��ق   ،٥٣٥٤٥٥ اإىل  اإ���ص��اب��ت��ه��ا  امل��وؤك��د  ل��ل��ح��االت 

م��وج��ز اإع���الم���ي ح����ول ال���ف���ريو����ش ����ص���ادر عن 

رئا�صة الوزراء ووزارة ال�صحة.

امل�صابني  بني  الوفيات  عدد  اإجمايل  وارتفع 

بالفريو�ش اإىل ٥٨٧٦، بعد وفاة ٨٨ م�صابا.

ق��راب��ة  االإي��ج��اب��ي��ة  ال��ف��ح��و���ش  ن�صبة  وب��ل��غ��ت 

ال�����ص��ب��ت،  ي����وم   %١٨.٨ م���ع  م���ق���ارن���ة   ،%١٨.٨٩

ل��ي�����ص��ب��ح  خم����ربّي����اً،  ف��ح�����ص��اً   ٤٦٥١٧ ج��������ري 
ُ
واأ

٥٤٧٧٨٠٣ فحو�ش. اإجمايل عدد الفحو�صات 

املنزيل  ال��ع��زل  يف  ال�صفاء  ح��االت  ع��دد  وبلغ 

لي�صل  حالة،   ٧٤١٣ االأح��د  ليوم  وامل�صت�صفيات 

ح��ال��ة،   ٤٣٤١٦٧ اإىل  ال�����ص��ف��اء  ح����االت  اإج���م���ايل 

وو�صل عدد احلاالت الن�صطة حالّياً اإىل ٩٥٤١٢ 

حالة.

دِخ��ل��ت االأح��د اإىل 
ُ
اأ وبلغ ع��دد احل��االت التي 

٣٧٠ حالة،  ٤٨٢ حالة، فيما غادرت  امل�صت�صفيات 

اإ�صابتها  امل��وؤّك��د  احل��االت  ع��دد  اإج��م��ايل  وو�صل 

 ٣٣٠٧ اإىل  امل�صت�صفيات  يف  ال��ع��الج  تتلقى  التي 

حاالت.

ال���ق���درة اال���ص��ت��ي��ع��اب��ي��ة  اإىل  امل���وج���ز  واأ�����ص����ار 

ال�صمال  اإقليم  ففي  االأردن،  يف  للم�صت�صفيات 

ون�صبة   ،%٥٠ ال��ع��زل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت 

ون�صبة   ،%٧٣ احل��ث��ي��ث��ة  ال��ع��ن��اي��ة  اأ����ص���ّرة  اإ���ص��غ��ال 

.%٤٠ اإ�صغال اأجهزة التنّف�ش اال�صطناعي 

اإ�صغال  ن�صبة  فو�صلت  الو�صط،  اإقليم  يف  اأما 

اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ٧١%، ون�����ص��ب��ة  اإىل  ال��ع��زل  اأ����ص���ّرة 

العناية احلثيثة اإىل ٧٩%، ون�صبة اإ�صغال اأجهزة 

.%٥٣ التنّف�ش اال�صطناعي اإىل 

اإ�صغال  ن�صبة  فبلغت  اجلنوب،  اإقليم  يف  اأم��ا 

العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ون�صبة   ،%٢٤ العزل  اأ�صّرة 

التنّف�ش  اأج��ه��زة  اإ�صغال  ون�صبة   ،%٣٩ احلثيثة 

.%٢١ اال�صطناعي 

وت���وزع���ت االإ����ص���اب���ات اجل���دي���دة ك��م��ا ي��ل��ي: 

يف  و١٢٤٣  ع��ّم��ان،  العا�صمة  حمافظة  يف   ٣٨١٣

حمافظة اإربد منها ٥٣ يف لواء الرمثا، و٦٧٤ يف 

الزرقاء،  حمافظة  يف  و٥٨٩  البلقاء،  حمافظة 

حمافظة  يف  و٣٨٥  م���اأدب���ا،  حم��اف��ظ��ة  يف  و٤٦٥ 

العقبة.

يف  و٣٥٢  امل��ف��رق،  حمافظة  يف   ٣٧٠ وك��ذل��ك 

عجلون،  حمافظة  يف  و٣٥١  ج��ر���ش،  حمافظة 

حمافظة  يف  و١١١  ال��ك��رك،  حمافظة  يف  و٣٤٩ 

يف   ٢٣ منها  معان،  حمافظة  يف  و٨٧  الطفيلة، 

لواء البرتا.

االنباط- عمان

 وا�صلت اللجنة النيابية امل�صرتكة )االإدارية 

وال��ق��ان��ون��ي��ة(، ب��رئ��ا���ص��ة ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور علي 

عّمان  اأمانة  قانون  م�صروع  مناق�صة  الطراونة، 

ل�صنة ٢٠٢٠، الذي اأقرته احلكومة اأخريا.

اجتماًعا  ت��روؤ���ص��ه  ال��ط��راون��ة، خ��الل  وب��ني 

ع��ق��دت��ه ال��ل��ج��ن��ة ام�����ش االأح����د ب��ح�����ص��ور وزي��ر 

القانونية حممود اخلراب�صة،  لل�صوؤون  الدولة 

ورئي�ش جمل�ش النقباء عبدالهادي الفالحات، 

ونقيب املحامني مازن اإر�صيدات، ونائب نقيب 

اأع�صاء  م��ن  وع���دد  م�صعد،  ف���وزي  املهند�صني 

ملواد  تدار�صها  �صتوا�صل  اللجنة  اأن  النقابات، 

م�صروع القانون بكل تفا�صيله مع املخت�صني.

اللجنة  اإليه  ت�صعى  الذي  الهدف  اإن  وقال، 

ه��و اخل����روج ب��ق��ان��ون ع�����ص��ري، ي��خ��دم مدينة 

م�صلحة  ع��ل��ى  اإي��ج��اًب��ا  ينعك�ش  ب�صكل  ع��م��ان، 

الوطن واملواطن.

واأ�صاف الطراونة اأن املهام املناطة مبجل�ش 

النواب هي الت�صريع والرقابة، موؤكًدا �صرورة 

اإع����ادة ث��ق��ة امل��واط��ن ب��ك��ل م��وؤ���ص�����ص��ات ال��دول��ة، 

ومعاجلة اأي خلل اإداري، بهدف تطوير االأداء 

املوؤ�ص�صي واالرتقاء بالعمل االإداري.

بدورهم اأكد اأع�صاء اللجنة، اأهمية م�صروع 

خ�صو�صية،  لها  ع��م��ان  وان  خا�صة  ال��ق��ان��ون، 

ت��ت��م��ث��ل ب��اأن��ه��ا م���رك���ًزا ه���اًم���ا، م���ن ح��ي��ث ع��دد 

يتطلب  ما  فيها،  املرتكزة  وال�صناعات  ال�صكان 

ق��ان��ون  ح��ول  املعنيني  اإىل  اال���ص��ت��م��اع  ���ص��رورة 

ُت�صهم  بت�صورات  اخلروج  ُبغية  عمان«،  »اأمانة 

اإق���رار م��واده،  ال��ق��ان��ون قبل  اإث���راء م�صروع  يف 

مب����ا ي���خ���دم امل�����ص��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة، ف�������ص���اًل ع��ن 

العا�صمة.  يف  حت��دث  التي  التطورات  مواكبة 

النواب  جمل�ش  اإن  الفالحات،  قال  جهته،  من 

ي��خ��ط��و خ���ط���وات ث��اب��ت��ة ب��ال��ع��م��ل ال��ت�����ص��ارك��ي 

احل��ق��ي��ق��ي ع��ل��ى اأر�����ش ال���واق���ع، الإع����ادة الثقة 

ن�صو�ش  بع�ش  اأن  موؤكًدا  الوطن،  مبوؤ�ص�صات 

م�����ص��روع ال��ق��ان��ون ت��ع��زز احل��اك��م��ي��ة ال��ر���ص��ي��دة 

وروؤية جمل�ش اأمانة عمان.

لي�ش  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ي��دي��ر  م��ن  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

��ا، ب��ق��در ي��ك��ون  ب��ال�����ص��رورة اأن ي��ك��ون خم��ت�����صً

اإدارة يف توجيه الفنيني، م�صدًدا  ميتلك كفاءة 

العليا  الوظائف  على  التناف�ش  ���ص��رورة  على 

واال�صرتاتيجيات  االأه���داف  حتقيق  اأج��ل  م��ن 

التي ُو�صعت الأي موؤ�ص�صة.

االنباط- عمان

ال��ظ��ب��ى، نبت  اأغ��ن��ي��ة  ال��ع��زم  اأر����ش   »اأردن 

ال�صيوف وحد �صيفك ما نبا، يف حجم بع�ش 

ال�صرق  اإىل  ردت  ���ص��وك��ة  ل��ك  اإن����ه،  اإال  ال����ورد 

ال�ص�با«؛ عبارات متوج بها االفئدة يف و�صف 

ال�صاعر اللبناين �صعيد عقل بق�صيدته »اردن 

ار�ش العزم«، هياما بالوطن االردين، االردن 

به  للتغني  اردنيني وعربا  �صعراء  الهم  الذي 

ومن اجله باأجمل الق�صائد التي ترتقي اإىل 

م�صاف الوجد، ليتمثل االردن ق�صيدة �صعر 

تعانق ال�صماء.

ويف ظ���ل م��ئ��وي��ة ال����دول����ة ح���ني ت��ت��ع��ان��ق 

وت���ت���ف���يء امل��ن��ا���ص��ب��ات االع�����ز ام�������ش االأح�����د؛ 

فذكرى معركة الكرامة اخلالدة التي �صطر 

العربي  امل�صلحة-اجلي�ش  قواتنا  بوا�صل  فيها 

وال�صهامة  والرجولة  البطولة  معاين  اأنبل 

اأم ال�صهيد  والفداء، لتحنو على »يوم االأم«.. 

الق�صيد  بوتقة  يف  ت�صمهم  واب��ن��ت��ه،  وزوج���ه 

وال�����ص��ع��ر يف ي��وم��ه ال��ع��امل��ي .. وال�����ص��ع��ر ال��ذي 

له  املغفور  ب��الط  يف  ورع��اي��ة  باهتمام  حظي 

بن  عبداهلل  املوؤ�ص�ش  امللك  ال�صاعر  اهلل  ب��اأذن 

يف  لل�صروع  التاأ�صي�ش  منطلق  َمثل  احل�صني، 

والعلمية  واالدب��ي��ة  التعليمية  النه�صة  بناء 

يف دول�����ة ف��ت��ي��ة ت��ن��ف�����ش م���ا خ��ل��ف��ت��ه ع��ات��ي��ات 

ومل  ��وا  رَف�����صُ ىَل 
ُ
»االأ بهمة  م��ت��ج��اوزة  االي����ام 

��ه��ُم ال�����ص��َب��ا«، ل��ل��واق��ع وحم��دودي��ة  ت��غ��م��ْد ب��ك��ِفّ

وال�صعر  يحتذى.  مثاال  لتغدوا  االمكانيات، 

ومثقفني  ���ص��ع��راء  بح�صب  ال��ع��امل��ي  ي��وم��ه  يف 

)برتا(،  االردنية  االنباء  لوكالة  واأكادمييني 

ب��واك��ري  ب��ح��م��ل ر���ص��ال��ة االردن م��ن��ذ  اأ���ص��ه��م 

من  تنهل  التي  بحروفه  و�صطر  التاأ�صي�ش، 

و�صواهد  وط��ن  مب�صرية  لتتغنى  احل��ق  ن��ور 

عن  انف�صام  دون  مواقعه،  وجماليات  فعله 

اأمته ور�صالة نه�صتها. ولفت  تاريخ وق�صايا 

عطيات  حممد  ال��دك��ت��ور  وال��ب��اح��ث  ال�صاعر 

االردن  يف  ال�����ص��ع��ر  ح��رك��ة  اأن  اإىل  ل����)ب���رتا( 

ول���دت يف زم��ن االم���ارة الن املغفور ل��ه ب��اإذن 

اآن���ذاك( عبداهلل  )االم��ري  املوؤ�ص�ش  امللك  اهلل 

بن احل�صني كان �صاعرا ويدعم حركة ال�صعر 

يف بالطه، م�صريا اإىل العديد من امل�صاجالت 

قاد  انه  ال�صعراء، بحيث  بينه وبني  ال�صعرية 

ب��االأدب  االهتمام  عنها  متخ�ش  اأدبية  حركة 

مما اأ�صهم باأن تن�صئ الدولة االردنية الفتية 

املدار�ش والتو�صع بها.

وبح�صبه فاإن العديد من الدرا�صات ت�صري 

العاملية  احل���رب  قبل  االردن  �صرقي  اأن  اإىل 

�صعراء  فيه  يكن  مل   ،)١٩١٨  -١٩١٤( االوىل 

ال�صعر  الرت��ب��اط  الف�صيح  بال�صعر  يكتبون 

العربية، ومل يكن يف  اللغة  بالتعليم واإج��ادة 

�صرقي االردن تعليم للمرحلة الثانوية، فقد 

كان عدد املدار�ش التي يف املدن االردنية اربع 

مدار�ش ابتدائية موزعة يف عجلون وال�صلط 

والكرك ومعان وكانت تعلم باللغة الرتكية.

ان�صئت يف  ث��ان��وي��ة  م��در���ص��ة  اول  اإن  وق���ال 

التي  ال��ث��ان��وي��ة  ال�صلط  م��در���ص��ة  ه��ي  االردن 

خ��رج��ت اول ف���وج ل��ه��ا يف ال�����ص��ن��ة ال��درا���ص��ي��ة 

ال��ذي��ن  امل��ع��ل��م��ون  ك���ان  وق���د   )١٩٢٦-١٩٢٧(

يدر�صون يف هذه املدر�صة �صفوة من املعلمني 

اللبنانيني وال�صوريني، م�صريا اإىل اأن االردن 

الذي يحمل ر�صالة النه�صة العربية اأحت�صن 

ال�����ص��ع��راء وامل��ث��ق��ف��ني واملعلمني  ال��ع��دي��د م��ن 

اليه  ت��داع��وا  ال��ذي��ن  واللبنانيني  ال�صوريني 

علي  حممد  ال�صعراء  اللبنانيني  من  ومنهم 

احل���وم���اين ون����دمي امل����الح وف������وؤاد اخلطيب 

باالإ�صافة  الكربى(  العربية  الثورة  )�صاعر 

وع�صرات  ظبيان  وتي�صري  البحرة  �صعيد  اإىل 

ال�صلط  مدر�صة  ا�صتقبلتهم  الذين  املدر�صني 

التي اأن�صئت يف عهد االمارة.

ووف����ق����ا ل���ل���دك���ت���ور ع���ط���ي���ات ق���ام���ت ه���ذه 

اأبناء االردن يف تلك احلقبة  ال�صفوة بتعليم 

واأ�صاليب  ال�صعر  معنى  امل��ا���ص��ي  ال��ق��رن  م��ن 

���ص��ع��ر متت  دي�����واين  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ن��ظ��م��ه، 

لل�صاعر  ه��م��ا  االم������ارة  ع��ه��د  ط��ب��اع��ت��ه��م��ا يف 

»هياكل  بعنوان  االول  الكيالين  زي��د  ح�صني 

»اأطياف واغاريد«  ١٩٣٩ والثاين  احلب« عام 

عام ١٩٤٦.

وا���ص��ت��ع��ر���ش ���ص��ع��راء ال��ث��الث��ي��ن��ي��ات ممن 

ك���ان���وا ط����الب يف م���در����ص���ة ال�����ص��ل��ط وم��ن��ه��م 

ع��ب��دامل��ج��ي��د ال�����ص��امل احل���ي���اري وع��ب��دال��ف��ت��اح 

و�صليمان  امل��ب��ي�����ص��ني  واب���راه���ي���م  احل���دي���دي 

امل�����ص��ي��ن��ي وم�����ص��ط��ف��ى ال�����ص��ك��ران، الف��ت��ا اإىل 

اأن م�����ص��ط��ف��ى وه���ب���ي ال���ت���ل )ع�������رار( ال���ذي 

والثانوي  اإرب���د،  يف  االب��ت��دائ��ي  تعليمه  تلقى 

�صكل   ،١٩١٢ ع��ام  بدم�صق  عنرب  م��در���ص��ة  يف 

اأدوات  وام���ت���ل���ك  ن��ا���ص��ج��ة  ���ص��ع��ري��ة  ظ���اه���رة 

وك��ان  اخل��ا���ش  ال�صعري  وم�صروعه  التعبري 

عن  ال��ط��ب  �صغله  ال���ذي  غنيمة  اب��و  �صبحي 

ال�صعر من �صعراء عهد االمارة. ولفت اإىل اأن 

اأ�صهمت   ١٩٥٠ عام  ال�صفتني يف  الوحدة بني 

ال�صعر ال�صيما  ازده��ار حركة  ب�صكل كبري يف 

مزدهرة  كانت  فل�صطني  يف  ال�صعر  حركة  اأن 

اأ�صماء يف تلك  اإىل بروز  النكبة، م�صريا  قبل 

امل��رح��ل��ة وم��ن��ه��م ال�����ص��ع��راء ف�����دوى ط��وق��ان 

و�صلمى اخل�صرا اجليو�صي وامني �صنار وعبد 

ال�صبول  وتي�صري  ط��ه  واي���وب  عمر  ال��رح��ي��م 

وح�صني فريز وجميل علو�ش وح�صني خري�ش 

وحيدر حممود وخالد ن�صرة وخليل زقطان 

زيد  وم�صطفى  زي��د  ور�صيد  �صمرين  ورج���ا 

و�صبحي  العظم  ويو�صف  ال�صليبي  ورف��ع��ت 

اأم��ا  وغ��ريه��م.  منا�صرة  وع��زال��دي��ن  القطب 

ال�صمور  عماد  الدكتور  واالك��ادمي��ي  الناقد 

قال »ونحن نحتفي مبئوية التاأ�صي�ش للدولة 

اأثرها يف  لنا من متّثل  بّد  فاإننا ال  االأردنية، 

احل��رك��ة ال�����ص��ع��ري��ة االأردن���ي���ة، ه���ذه احل��رك��ة 

ال�صيا�صة  ل���الأح���داث  م��واك��ب��ة  ظ��ه��رت  ال��ت��ي 

والتاريخية التي مّرت فيها االأمة«.

�صاعر  اأن  اإىل  ال�����ص��م��ور  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

يظهر  )ع��رار(  التل  وهبي  م�صطفى  االأردن 

�صاعًرا مركزًيا يف اخلطاب ال�صعري املعا�صر، 

االأردنّية  الق�صيدة  يف  مهمة  مكانة  يحتّل  اإذ 

املعا�صرة؛ وذلك ملا ميثله من جتربة وطنّية 

م��ت��م��ّي��زة ع��ل��ى ال�����ص��اح��ة االأردن���ّي���ة م��ن��ذ ن�صاأة 

من  اكت�صب  احلا�صر،  وقتنا  وحتى  االإم���ارة، 

خ��الل��ه��ا خ�����ص��و���ص��ي��ة م���ت���م���ّردة ع��ل��ى ال��ظ��ل��م 

ب���اأن���واع���ه، واأغ���ن���ى ال�����ص��ع��ر مب���ف���ردات امل��ك��ان 

معجماً  ال��وط��ن  ج��غ��راف��ي��ا  ف��ك��ان��ت  االأردين، 

االنتماء  عمق  على  ���ص��ادق��اً  ودل��ي��اًل  ل�صعره، 

للوطن.

حياته  يف  اإ�صكالياً  �صاعراً  ع��رار  ك��ان  واإذا 

و�صعره، جذب اإليه النقاد والدار�صني للك�صف 

الفكري،  ومنهجه  االإب��داع��ي��ة،  جتربته  ع��ن 

بعد  ح�صوره  فاإن  ال�صمور،  الدكتور  بح�صب 

باالأحداث  احلافلة  بحياته  الئقاً  كان  وفاته 

اإذ اأ���ص��ب��ح خُم��اط��ب��اً  ال��وط��ن��ّي��ة، وال��ف��ك��رّي��ة، 

كما  االأوق����ات،  اأح��ل��ك  يف  ال�صعراء  ي�صتدعيه 

ال�صعراء: حيدر حممود، وحبيب  يف ق�صائد 

الزيودي، وعبدالرحيم عمر، وخالد حمادين 

الذين  من  وغريهم،  التل،  ف�صيل  وحممود 

الوطن،  الدفاع عن  ال�صعري يف  اأث��ره  اقتفوا 

والدفاع  الطاهر،  لرتابه  االنتماء  وتر�صيخ 

عن ما يواجه االأمة العربية من اأخطار .

في ظل مئوية الدولة حينما يتمثل األردن قصيدة
 شعر تعانق السماء

 مجلس النواب يناقش قانون تنظيم الموازنة

88 وفاة و8789 إصابة جديدة بـ »كورونا«

 مشتركة نيابية تواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان
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ممتنة اىل من ت�ستحق االحرتام بقدر ما تعطي احلنان والتقدير طاملا تبذل اجلهد يف 

ِحب واأكون حمبوبة، احلب االأول ال�سديقة االأوفى 
ُ
املهنة االأ�سعب اىل من علمتني كيف اأ

اأحد  بالعطف كما لن جتد يف  ول��دت جمبولة باحلكمة وقلب مليء  التي  »االأم«  واملنزل 

اآخر، املعلمة االأمثل  واملراآة التي تعك�س كل ما هو عادل ومتكافئ والتي لطاملا تعجبت من 

قدرتها على روؤية كل ما هو جيد يف كل �سخ�س وكل �سيء.

حملت هذا الدر�س معي يف كل نقا�س �سغري خ�سناه، وكل فجر يوم جل�سنا فيه �سوياً، 

خالل �سماع املو�سيقى واالأ�سعار التي تتغنى بك، وكل فنجان قهوة �سربناه. حملته معي يف 

كل عقبة اأثرت يف طريقي ومل اأجد غريك مي�سك بيدي ليطمئنني، اليد التي اأقبلها كل 

يوم ولن اأتوقف يوماً عن تقبيلها. 

ت�سويقاً  اأك��ر  لها يف قلبي، النها جتعل من احلياة مكاناً  ي��وم يكرب احل��ب  بعد  يوماً 

ومليئة باملتعة واأينما وجدت ترافقها �سعادة غري م�سروطة ب�سوئها النقي املعدي الذي ال 

يتوقف عن الربيق، اأمي معها تتعاىل �سحكاتي وتتكاثر ابت�ساماتي واأرى العي�س مبنظور 

اآخر لي�س له مثيل، وكلماتها تعني الكون باأكمله تخط يف الذاكرة ال تن�سى فلم يغب عن 

بايل يوم جملة قالتها يل جعلت مني ان�سانة اأقوى مما هي عليه ون�سائح اأر�سدتني بها 

اأ�سحبت جزءاً من �سخ�سيتي وحافز دفعتني به الأكون اأف�سل مما انا عليه وعبارات غزل 

لطاملا عززت ثقتي بنف�سي. 

اىل من هي احلياة وكل �سيء فيها �سكرا لكونك انت، عظيمة مثالية كما انت �سكرا 

لثقتك بي ومنحك احلب بهذه الطريقة حمظوظة بك لوجودك يف حياتي وفخورة باأن 

اأكون جزءاً من حياتك و�سخ�ساً مهماً يف قلبك. 

لكل اأم ال تقارن بغريها، كل عام واأننت احلياة باأجمل واأ�سعب ما فيها.

نور حتاملة

الى امي.. شكرا لكونك انت

 رئيس مجلس االعيان: الكرامة صفحة ناصعة 
من صفحات الوطن وامتنا العربية

 وزارة المياه والري : مشروع لتنفيذ شبكة مياه 
جديدة في ناطفة اربد بقيمة 215 الف دينار  

 خبير أردني: الثورة الصناعية الرابعة فرصة للخروج من األزمة االقتصادية

االنباط- عّمان

االأع����ي����ان في�سل  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ق����ال   

يف  يحتفلون  واالأردنيني،  االأردن  اإن  الفايز 

�سنعت  وطنية،  ومنا�سبات  باأعياد  عام  كل 

احل��اف��ل  امل�����س��رف  وت��اري��خ��ه  االأردن  جم���د 

يف  را�سخة  اأعياد  والت�سحيات،  بالبطوالت 

ذاك��رت��ن��ا وم���ا زال���ت حم��ل ف��خ��ر االأردن��ي��ني 

الكرامة  معركة  ذكرى  ومنها  واعتزازهم، 

اخل����ال����دة، ال���ت���ي ����س���ادف���ت ذك����راه����ا ام�����س 

االأحد.

االح��د،  ام�س  بيان  يف  الفايز،  وا�ستذكر 

االإجن��������از ال���وط���ن���ي ال������ذي ����س���ط���ره ج��ن��ود 

جي�سنا العربي امل�سطفوي، فكانت الكرامة 

�سفحة نا�سعة من �سفحات الوطن وامتنا 

ال��ع��رب��ي��ة، وت���اري���خ���اً م�����س��رف��اً و����س���ِف���راً من 

البطولة  واجم��اد  اخل��ال��دة،  الوطن  اأ�سفار 

خا�سها  التي  معاركه  يف  البا�سل،  جلي�سنا 

خالل �سنوات ال�سراع العربي االإ�سرائيلي.

وذك�������ر رئ���ي�������س جم���ل�������س االأع������ي������ان، اأن 

الوطن  ع��ن  دف��اع��اً  ج��اءت  الكرامة  معركة 

احلرية  اأج��ل  ومن  العادلة،  امتنا  وق�سايا 

واال���س��ت��ق��الل وال���دف���اع ع��ن ك��رام��ة االأم���ة، 

االأردين  اجلي�س  �سجل   1968 العام  ففي 

ال��ف��داء  م��ع��اين  واأ���س��م��ى  ال��ب��ط��والت،  اأروع 

وال����ذود ع��ن اأر�����س ال���وط���ن، اإذ مت��ك��ن من 

اإحل����اق ه��زمي��ة ب��اجل��ي�����س االإ���س��رائ��ي��ل��ي، يف 

املغفور له  التي رف�س فيها جاللة  املعركة 

ط��الل طيب  اب��ن  احل�سني  امللك  اهلل  ب���اإذن 

اهلل ثراه، وقف اإطالق النار حتى ان�سحاب 

اآخ������ر ج���ن���دي اإ����س���رائ���ي���ل���ي م����ن االأرا�����س����ي 

االأردنية.

خ��ال��دة  �ستبقى  امل��ع��رك��ة  ه���ذه  اأن  وب���ني 

ال��دم  فيها  �سال  فقد  االأردن��ي��ني،  ذاك���رة  يف 

االأردين، دفاعاً عن �سرف االمة وق�ساياها، 

و�سيبقى يوم الكرامة يوماً اأغر يف تاريخنا، 

وتاريخ جي�سنا العربي، فهي معركة اعادت 

اىل االم���ة اح���رتام ال����ذات، وه��ي ج��زء من 

به،  ونعتز  نفخر  ال��ذي  الع�سكري  تاريخنا 

يف ظ��ل وج����ود ال��ه��ا���س��م��ي��ني وع��ل��ى راأ���س��ه��م 

قائد امل�سرية املظفرة جاللة امللك عبداهلل 

الثاين.

نن�سى  لن  الكرامة،  ذك��رى  اإن��ه يف  وق��ال 

العربي،  اجلي�س  اأبناء  من  �ُسهداءنا  اأب���داً، 

ال��ذي��ن ���س��ق��ط��وا دف���اع���اً ع��ن ث���رى ال��وط��ن 

وت�����راب�����ه ال����ط����ه����ور، يف م����ي����دان ال�������س���رف 

والبطولة، دفاعاً عن ق�سايا االأمة العربية 

الفل�سطينية. الق�سية  راأ�سها  وعلى 

ورف����ع رئ��ي�����س جم��ل�����س االع���ي���ان يف ه��ذه 

والتربيك  التهاين  اآي���ات  ا�سمى  املنا�سبة، 

جل���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين و���س��ع��ب��ن��ا 

الوطن  ه��ذا  ان  م��وؤك��ًدا  العظيم،  االأردين 

على  ك��ع��ه��ده  ���س��ي��ب��ق��ى  ال��ه��ا���س��م��ي  االأردين 

اأحرار  الدوم، وطنا حرا �سيدا، ووطنا لكل 

واال�ستقرار  االم��ن  عن  والباحثني  االأم��ة، 

الكرمية. واحلياة 

االنباط-عمان

ان�ساء  اتفاقية  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  وقعت 

يف  وف��رع��ي��ة  رئي�سية  م��ي��اه  �سبكات  ومت��دي��د 

منطقة ناطفة / حمافظة اربد بقيمة تزيد 

تتابع  ان��ه��ا  مبينة  دي��ن��ار  ال��ف   )215( على 

ب�سواء  �سواء  كافة  املائية  املناطق  احتياجات 

وتعمل على تنفيذها بعد ا�ستكمال الدرا�سات 

املوا�سفات مبا  اعلى  والتمويلية وفق  الفنية 

ي�سمن خدمة مناطق جديدة بخدمات املياه 

وال�����س��رف ال�����س��ح��ي وت��خ��ف��ي��ف االع���ب���اء على 

املواطنني .

على  جهودها  تركز  انها  الوزارة   واو���س��ح 

غري  املناطق  خلدمة  ال��الزم  التمويل  تاأمني 

ال�سحي  وال�سرف  املياه  بخدمات  املخدومة 

الكبرية  التحديات  ملواجهة  جهودها  �سمن 

املتمثلة بتزايد حدة الطلب خا�سة يف املناطق 

ال�سمالية نتيجة موجات اللجوء ال�سوري وما 

املياه  قطاع  على  كبرية  �سغوطات  من  خلفه 

ومعاجلة البوؤر التي �سهدت اختالالت خالل 

االوقات املا�سية مبينة ان تنفيذ هذا امل�سروع 

�سيعمل على تطوير وحت�سني وتنفيذ �سبكات 

مياه جديدة وخدمة االخوة املواطنني باملياه 

نف�س  توفري  و  الفاقد  ن�سبة  تقليل  وبالتايل 

الكميات للمواطنني الأغرا�س ال�سرب .

ال���ذي �سينفذ من  امل�����س��روع  ان  واأو���س��ح��ت 

�سبكات  تنفيذ  يت�سمن  حملي  م��ق��اول  قبل 

ناطفة وحت�سني  وفرعية يف منطقة  رئي�سية 

الف   )215.083( بقيمة  التزويد  انظمة 

دينار اردين من موازنة �سلطة املياه وتت�سمن 

اأن��اب��ي��ب  وت�سغيل  وف��ح�����س  وت��رك��ي��ب  ت��وري��د 

الكثافة  ع��ايل  ايثلني  ب��ويل  دكتايل  خطوط 

125 م��ل��م و200  اق��ط��ار  وخ��ط��وط م��ي��اه 

وت��رك��ي��ب حماب�س  وت���وري���د  م��ل��م  م��ل��م و63 

غلق Gate Valve  وتنفيذ اعمال احلفر 

وال��ت��م��دي��د وال��رتك��ي��ب ل��ل��و���س��الت امل��ن��زل��ي��ة 

واع������ادة االو�����س����اع وك���ذل���ك حم��اب�����س ت��ه��وي��ة 

حت�سني  يكفل  مب��ا  امل�ستلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا 

التزويد للمواطنني يف منطقة ناطفة خالل 

مدة التزيد على 4 �سهور  قبل حلول ال�سيف 

القادم .

املياه   �سلطة  وال���ري/  املياه  وزارة  واأك���دت 

انها توا�سل جهودها للعمل على جتاوز االثار 

الذي  املياه   على  الطلب  زي��ادة  عن  الناجمة 

اجناز  وتتابع  اململكة   مناطق  جميع  ت�سهده 

لديها  اال�سرافية  اجلهات  قبل  من  امل�ساريع  

م�ستويات  احل��دي��ث��ة  وباأعلى  االن��ظ��م��ة  وف��ق 

اجل���ودة ومب��وج��ب اح��ك��ام العقود امل��ربم��ة يف 

املواعيد املحددة.

االنباط- عمان

للتعليم  الدولية  الرابطة  موؤ�س�س  قال   

االإل�����ك�����رتوين ال���دك���ت���ور ع����ب����داهلل ي��و���س��ف 

الزعبي، اإن الثورة ال�سناعية الرابعة متثل 

فر�سة حقيقية لالأردن للخروج من اأزمته 

االقت�سادية.

واو������س�����ح خ������الل حم����ا�����س����رة ن��ظ��م��ت��ه��ا 

العلمي والريادة  اجلمعية االردنية للبحث 

واالبداع م�ساء ال�سبت، عن بعد، ان اخلروج 

من االزمة يكون بتبني �سيا�سات جادة تعيد 

الب�سرية،  القوى  تاأهيل اجلامعات وت�سجع 

وال��ربجم��ة  االب��ت��ك��ار  م�سمار  اقتحام  على 

وت�������س���م���ي���م ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات االل���ك���رتون���ي���ة 

وت�سنيعها وانتاجها.

الكهربائية  ال��ه��ن��د���س��ة  اأ���س��ت��اذ  وا����س���اف 

االأم���������رية  ج����ام����ع����ة  واالإل������ك������رتون������ي������ة يف 

���س��م��ي��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،ان ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 

ال��ذك��اء  ت��وف��ر  ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال���ث���ورة 

اال����س���ط���ن���اع���ي وال�����روب�����وت�����ات وال���ب���ي���ان���ات 

وال���ع���م���ل���ة  و”البلوك�سني”  ال�������س���خ���م���ة 

وال��ط��ائ��رات  الثالثية  والطباعة  الرقمية 

والواقع  ال�سحابية  واحلو�سبة  طيار  ب��دون 

والطاقة  والنانوية  اجلديدة  وامل��واد  املعزز 

والهند�سة  ال��ب�����س��ري  واجل��ي��ن��وم  امل��ت��ج��ددة 

خا�سها  جم��االت  وكلها  والطبية،  اجلينية 

ب��رام��ج  ح����ول  ل��ت��اأط��ري  وب��ح��اج��ة  االأردين 

الزعبي  واك��د  ال��دول��ة.  تنتهجها  و�سيا�سات 

خ�����الل امل���ح���ا����س���رة ال���ت���ي ج������اءت ب��ع��ن��وان 

“جامعة امل�ستقبل يف ظل الثورة ال�سناعية 
الرابعة”، ان االأردن بحاجة ما�سة لتظافر 

اجل��ه��ود وج��م��ع ال��ط��اق��ات وامل����وارد واإي��ج��اد 

من�سة ج���ادة الإط����الق ع��ن��ان احل����وار ح��ول 

االإف���ادة  و�سبل  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة 

الوطن  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  يف  وتوظيفها  منها 

و�سمان م�ستقبله وازدهاره.

اجل���ام���ع���ات  ت���اأه���ي���ل  اإع��������ادة  اإىل  ودع������ا 

بكافة  التكنولوجيا  ا�ستيعاب  ومتكينها من 

انتاج  اأداء دورها يف  ت�ستطيع  ا�سكالها حتى 

وتاأهيل  العلمي  البحث  وجت��وي��د  امل��ع��رف��ة 

الطلبة للولوج اىل �سوق العمل الذي اأ�سبح 

يف  و�سارماً  جم��ااًل،  واأ�سيق  تناف�سية  اأ�سد 

امل��ه��ارة  ال��ط��ل��ب��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات  ك��ف��اءة  ق�سية 

والقدرات املتنوعة. وبني الزعبي ان اململكة 

يف  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات  كافة  لربط  بحاجة 

اجلامعات  م��ع  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  قطاعيها 

وم����راك����ز ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي، ع���رب ت��ط��وي��ر 

والتكنولوجيا  للعلم  �ساملة  ا�سرتاتيجية 

املنا�سبة،  االإدارية  وبناء هيكليتها  واالبتكار 

من اأجل اإقامة اقت�ساد �سناعي منتج مبني 

على مثلث املعرفة، لدعم امل�ساريع البحثية 

يف اجلامعات ذاتها، وتنمية العقول الب�سرية 

بنف�سها،  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  ل��ت��ول��ي��د  ال�����س��اب��ة 

لالبتكار  رئي�ساً  م�سدراً  اجلامعة  لت�سبح 

وانتاج التكنولوجيا وحتفيز االقت�ساد.

وق���دم ال��دك��ت��ور ال��زع��ب��ي ع��ر���س��اً معمقاً 

الع�سور  ع��رب  ال��ع��ايل  التعليم  ت��ط��ور  ع��ن 

مراحله،  جميع  يف  بالتكنولوجيا  وت��اأث��ره 

“واأثر   4.0 “التعليم  م��ف��ه��وم  ع��ر���س  اإذ 

اإع���ادة  يف  ال��ه��ائ��ل  النا�سئة  التكنولوجيات 

���س��ي��اغ��ة م��ف��ه��وم اجل��ام��ع��ة ودور االأ���س��ت��اذ 

والطالب يف العملية التعليمية امل�ستقبلية. 

الدكتور  اجلمعية  رئي�س  ا�سار  جانبه،  من 

ال�سناعية  ال��ث��ورة  اأن  اىل  اخل��وال��دة،  ر�سا 

مت��ن��ح ف��ر���س��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

مل����واج����ه����ة حت�����دي�����ات ال���ع�������س���ر ل��ل��ن��ه��و���س 

الهائل  التقدم  ومواكبة  الب�سرية  بالكوادر 

مع  وال��ت��ع��ام��ل  النا�سئة  التكنولوجيات  يف 

الو�سائل والطرق التعليمية احلديثة.

الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  ان  وا���س��اف 

مت���ث���ل ف���ر����س���ة ل���ل���رتك���ي���ز ع���ل���ى اإ�����س����الح 

االإط��ار  تطبيق  عرب  التعليمية  املنظومات 

ال���وط���ن���ي ل���ل���م���وؤه���الت، واإع���������ادة ���س��ي��اغ��ة 

برامج  اإىل  لتتحول  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ربام��ج 

م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وخم��رج��ات��ه 

وال���ق���درات  امل���ه���ارات  ال��ط��ل��ب��ة  ال��ت��ي تك�سب 

االإبداعية.

وث��م��ن ال��دك��ت��ور اخل���وال���دة ج��ه��ود هيئة 

و�سبط  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد 

االإط�����ار  يف  اجل���ام���ع���ات  اإدراج  يف  ج��ودت��ه��ا 

لت�سكني  مت���ه���ي���داً  ل���ل���م���وؤه���الت،  ال���وط���ن���ي 

الربامج االأكادميية فيه. وتخلل املحا�سرة 

العديد من املداخالت واال�سئلة التي اكدت 

اهمية هذا اجلانب واهمية االهتمام به.

 اإلعالم النيابية: أرواح الشهداء ستبقى 
شاهدة على قوة بواسل الجيش العربي

 لجنة نيابية تؤكد ضرورة إلزامية 
التطعيم لجميع الفئات العمرية

 الزرقاء: مخالفة 3 عيادات طبية 
وانذار 26 أخرى

 وزارة الزراعة توقع اتفاقية 
لترويج التمور

االنباط- عمان

 اأك�����دت جل��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه ال��وط��ن��ي واالإع�����الم 

الكرامة  معركة  ذك���رى  اأن  النيابية،  والثقافة 

ت�سكل و�سام فخر واعتزاز على �سدور االأردنيني 

جميًعا، و�ستظل عنواًنا للكرامة والعزة، ن�ستلهم 

منها اأ�سمى معاين الت�سحية وال�سجاعة.

ام�س  اأ���س��درت��ه  بيان  يف  اللجنة،  وا�ستذكرت 

االأحد، البطوالت التي �سطرها اجلي�س العربي، 

على ثرى االأردن الطهور، والن�سر الذي حققه 

ب��ه��زمي��ة اجل��ي�����س االإ���س��رائ��ي��ل��ي ودح�����س مقولة 

اأرواح  اأن  م���وؤك���دة  ي��ق��ه��ر(،  ال  ال����ذي  )اجل��ي�����س 

ال�سهداء �ستبقى �ساهدة على قوة بوا�سل اجلي�س 

العربي، الذين نق�سوا باإرادتهم احلرة وعزميتهم 

التي ال تلني الكرامة على �سفحات التاريخ.

النائب  رئي�سها  ل�سان  على  اللجنة،  وق��ال��ت 

اإن ه��ذه الذكرى حتفزنا  ال��زي��ود،  الدكتور عمر 

وتقوية  ال��داخ��ل��ي��ة،  جبهتنا  متتني  اإىل  جميًعا 

اللحمة الوطنية يف ظل الظروف الدقيقة التي 

العربي  دع��م اجلي�س  على  وال��ع��م��ل  ب��ن��ا،  حتيط 

الذي يوا�سل الليل بالنهار للحفاظ على �سالمة 

احلدود ودح�س املوؤامرات التي حتاك �سدنا.

تتزامن مع  الكرامة  ذك��رى  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

عيد االأم، قائلة “اإننا هنا ن�ستذكر االأم االأردنية، 

ال��ت��ي ج�����س��دت اأ���س��م��ى م��ع��اين ال�����س��رب وال��ع��ط��اء 

ال��رج��ول��ة  بقيم  املت�سلحني  االأب���ط���ال  و���س��ن��اع��ة 

الغايل وللقيادة  وال�سجاعة واالإخال�س للوطن 

الها�سمية املظفرة”.

ورفعت اللجنة، اأ�سمى اآيات التهاين والتربيك 

�سمو  الثاين وويل عهده  امللك عبداهلل  جلاللة 

االأم����ري احل�����س��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ول�سعب 

االأردن العظيم، الذي ر�سم اأروع ال�سور يف الوالء 

الأر���س  واالن��ت��م��اء  احلكيمة  الها�سمية  لقيادته 

االأردن الطهور.

االنباط- عمان

جمل�س  تو�سيات  متابعة  جلنة  رئي�س  ق��ال 

النواب، املتعلقة بجائحة فريو�س كورونا، النائب 

االأ�سبوع  لقاء،  �ستعقد  اللجنة  اإن  عطية،  خليل 

واللجنة  ال�سحة  وزارة  املعنيني يف  احل��ايل، مع 

الوطنية ملكافحة االأوبئة، بهدف متابعة اإجراءات 

احلكومة يف التعامل مع تو�سيات جمل�س النواب 

فيما يتعلق بالوباء.

واأ�����س����اف، خ����الل اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه ال��ل��ج��ن��ة، 

ام�س االأح���د، بح�سور ال��ن��واب: ان��دري��ه ح��واري 

وزهري ال�سعيدين وفايز ب�سبو�س وحممد بني 

يا�سني وغازي ال�سرحان واأحمد ال�سراحنة ومنر 

العبادي وبالل املومني، اأن اللجنة ا�ستمعت من 

النواب احل�سور اإىل اأبرز مقرتحاتهم حول احلد 

من اأعداد امل�سابني بفريو�س كورونا.

من جهتهم، طالب النواب احل�سور ب�سرورة 

اإلزامية التطعيم جلميع الفئات العمرية، داعني 

للمواطنني  توعية  اإط��الق حمالت  اإىل �سرورة 

بالتن�سيق  امل��ط��ع��وم، وذل���ك  تلقي  ل��الإق��ب��ال على 

والتعاون مع و�سائل االإعالم املختلفة، ف�ساًل عن 

�سرورة حتديد اأماكن تلقي اللقاح ب�سكل وا�سح.

كما اأكدوا اأهمية تعزيز امل�ست�سفيات بالكوادر 

كورونا  لقاح  واإعطائها  والتمري�سية،  الطبية 

باأ�سرع وقت ممكن.

االنباط- الزرقاء

 خالفت ك��وادر ق�سم �سحة البيئة والغذاء يف 

مديرية ال�سوؤون ال�سحية يف حمافظة الزرقاء3 

عيادات طبية وان��ذرت 26 عيادة اأخ��رى، وذلك 

اأثناء جوالتها الرقابية والتفتي�سية خالل االأيام 

ال�سبعة املا�سية.

وبني مدير املديرية الدكتور خليل الرواحنة 

�سبب  ان  االح������د،  ام�������س  ���س��ح��ف��ي  ت�����س��ري��ح  يف 

املخالفات واالنذارات التي مت حتريرها للعيادات 

ادارة  يف  ال�سحة  ملعايري  خمالفتها  هو  الطبية 

ال�سحة  لقانون  وف��ق��اً  الطبية،  النفايات  وف��رز 

العامة.

واأ����س���اف ان ال���ك���وادر امل��ع��ن��ي��ة ق��ام��ت وخ��الل 

20 خمترباً طبياً، و10  ب��اإن��ذار  ال��ف��رتة،  نف�س 

�سالونات جتميل، بينما اغلقت م�سنعا واحدا ، 

وانذرت 18 وخالفت 3 م�سانع اأخرى، ملخالفتها 

على  للحفاظ  ال��الزم��ة  واملعايري  اال���س��رتاط��ات 

�سحة و�سالمة العاملني فيها.

االنباط- عمان

ام�س االحد،  ال��زراع��ة،   وقعت يف وزارة 

اطلقتها  التي  الرتويجية  اتفاقية احلملة 

معدالت  ل��زي��ادة  االردن��ي��ة  التمور  جمعية 

اال�ستهالك املحلي من التمور املحلية مبا 

باالهمية  وال��وع��ي  امل��ع��رف��ة  ن�سر  ي�سمن 

للتمور. واالقت�سادية  وال�سحية  الغذائية 

واو���س��ح��ت ال�����وزارة يف ب��ي��ان، ان وزي��ر 

ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د احل��ن��ي��ف��ات اك��د 

خ���الل ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة اه��م��ي��ة ال��ت��م��ور 

االردن�����ي�����ة يف حت���ق���ي���ق االم�������ن ال���غ���ذائ���ي 

و����س���رورة ال���رتوي���ج ل���المن���اط ال��غ��ذائ��ي��ة 

ب�سكل  التمور  ا�ستخدام  على  تعتمد  التي 

عام.

التمور  جمعية  رئي�س  ثمن  جهته،  من 

وزارة  دور  ح���داد،  ان��ور  املهند�س  االردن��ي��ة 

ال����زراع����ة يف دع����م ه����ذا ال��ق��ط��اع وت��ذل��ي��ل 

التحديات التي تواجهه .

عام  ك��ل  يف  �ستكون  احلملة  ان  وا���س��اف 

ح��ت��ى حت��ق��ي��ق االه����داف امل���رج���وة م��ن��ه��ا يف 

زي���ادة اال���س��ت��ه��الك ل��ه��ذا امل��ح�����س��ول ال��ذي 

ي�سكل قيمه �سحية واقت�سادية م�سافة.

االنباط- عمان

االأ���س��رة  ب�سحة  العناية  معهد  اأج���رى   

من  درا���س��ة  احل�سني،  امللك  ملوؤ�س�سة  التابع 

احلياة  ج���ودة  م�ستوى  على  ال��ت��ع��رف  اأج���ل 

اجل��ائ��ح��ة،  اأث����ن����اء  االأردن  يف  ل��ل��م��ق��ي��م��ني 

وع���الق���ت���ه���ا مب���ت���غ���ريات اجل���ن�������س وال��ع��م��ر 

الوظيفية،  واحل��ال��ة  االأك��ادمي��ي  وامل�ستوى 

ون�سرها يف جملة )جورنال اوف كريتيكال 

ريفيوز( العلمية املحكمة.

جودة  مفهوم  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ���س��ارت 

احل��ي��اة ال���ذي ُي��ع��د م��ق��ي��ا���س��اً مل���دى رفاهية 

اأحد  ور�سى االأفراد واملجتمعات وال�سعوب، 

يف  وتطوراً  منًوا  االأ�سرع  البحثية  املجاالت 

خالل  النف�سي  والطب  النف�س  علم  جمال 

القرن احلادي والع�سرين.

ج��ودة  العاملية  ال�سحة  منظمة  وت��ع��رف 

االأف�����راد  وت�����س��ور  “اإدراك  ب��اأن��ه��ا  احل���ي���اة 

الثقافة  نظم  �سياق  يف  وموقعهم  لو�سعهم 

وال���ق���ي���م ال���ت���ي ي��ع��ي�����س��ون ف���ي���ه���ا، وع���الق���ة 

ومعايريهم  وت��وق��ع��ات��ه��م  ب��اأه��داف��ه��م  ذل���ك 

النطاق،  وا���س��ع  مفهوم  وه��و  واعتباراتهم، 

يتاأثر بال�سحة اجل�سدية لل�سخ�س، وحالته 

النف�سية، ومعتقداته ال�سخ�سية، وعالقاته 

االجتماعية”. ولفتت الدرا�سة اإىل �سرورة 

التمييز بني جودة احلياة وم�ستوى املعي�سة 

والذي يعني تقييم الروة املادية، والو�سع 

اأن��ه  اأي  امل��ج��ت��م��ع،  يف  لل�سخ�س  ال��وظ��ي��ف��ي 

ميثل ج��ان��ًب��ا اأك���ر م��ادًي��ا م��ن احل��ي��اة. اأم��ا 

ويتاألف  اأو���س��ع،  فهو  احل��ي��اة  ج���ودة  مفهوم 

وال�سحة  البدنية،  ال�سحة  فئات:  �ست  من 

النف�سية، وم�ستوى اال�ستقالل، والعالقات 

االج����ت����م����اع����ي����ة، وال����ب����ي����ئ����ة، وامل���ع���ت���ق���دات 

ال�����س��خ�����س��ي��ة. واأت�������اح امل��ع��ه��د امل�������س���ارك���ة يف 

العمرية  املجتمع  ف��ئ��ات  جلميع  ال��درا���س��ة 

ذكوراً  التعليمية  وامل�ستويات  واالجتماعية، 

امل�سرتك  ا�سم  عن  ال�سوؤال  عدم  مع  واإناثاً، 

ل�������س���م���ان اخل�������س���و����س���ي���ة واحل�����ري�����ة ع��ن��د 

االإجابة. وبلغ حجم عينة الدرا�سة 1409 

947 من  اإىل  من كال اجلن�سني، مق�سمة 

من  و462  باملئة،  2ر67  وبن�سبة  االإن��اث 

الذكور بن�سبة 8ر32 باملئة.

ا�ستبيان  املعهد  يف  الباحثون  وا�ستخدم 

م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة جل����ودة احل��ي��اة 

 ،)WHOQOL-BREF( املخت�سر 

ك�������اأداة ل��ق��ي��ا���س ج�����ودة احل����ي����اة. واأظ���ه���رت 

اأن ج���ودة احل��ي��اة جلميع  ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج 

خالل  متو�سط  ب�سكل  تاأثرت  العينة  اأف��راد 

جائحة كورونا يف جميع املجاالت، حيث بلغ 

من   3.21 االإج��م��ايل  احل�سابي  املتو�سط 

واأ�سارت   .0.617 املعياري  واالنحراف   5

دالل��ة  ذات  ف���روق  وج���ود  ع��دم  اإىل  النتائج 

ُت��ع��زى ملتغري اجل��ن�����س، ووج���ود  اإح�����س��ائ��ي��ة 

ملتغري  ُت��ع��زى  اإح�سائية  دالل���ة  ذات  ف���روق 

 50 )ف��وق  العمرية  الفئة  اأن  العمر، حيث 

عاما( قّيمت جودة حياتها باأنها اأف�سل. كما 

اإح�سائية  دالل��ة  ذات  ف��روق  وج��ود  لوحظ 

حيث  االأك��ادمي��ي،  امل�ستوى  ملتغري  بالن�سبة 

قيمت فئُة )الدرا�سات العليا( جودة َاحلياة 

)البكالوريو�س،  فئات  تليها  اأف�سل،  باأنها 

واأظهرت  بالرتتيب.  والثانوية(  والدبلوم، 

اإح�سائية  داللة  ذات  فروقا  الدرا�سة  نتائج 

اإىل حالة التوظيف، ل�سالح االأفراد  ُتعزى 

)ال  ال��ذي��ن  باالأ�سخا�س  مقارنة  العاملني 

يعملون جزئياً اأو يعملون اأحياناً(.

وع�����زا ال��ب��اح��ث��ون ال���ت���اأث���ر امل��ت��و���س��ط يف 

الغام�سة  الوباء  اإىل ظروف  نوعية احلياة 

ال��ت��ي مل ت�سفر ع��ن ت��غ��ي��ريات ج��وه��ري��ة يف 

جوانب احلياة، وحالت دون اأن يكون النا�س 

اإىل  واأدت  حلياتهم،  ت�سورهم  يف  مثاليني 

التعامل مع االأزمة بطريقة اأكر عقالنية. 

التقييدية  التدابري  اأدت  نف�سه،  الوقت  يف 

املطبقة يف االأردن والعامل ككل اإىل تعطيل 

ذلك احلركة  اليومية، مبا يف  النا�س  حياة 

اآث��ار  ي��ك��ون لها  اأن  واالأن�����س��ط��ة، مم��ا ميكن 

ع��زوا  كما  ورف��اه��ه��م.  �سحتهم  على  كبرية 

وج����ود ت���اأث���ري مم��اث��ل ع��ل��ى ك���ال اجلن�سني 

جائحة  مثل  ال�ساغطة  االأح����داث  اأن  اإىل 

اجلن�سني.  لكال  ماألوفة  غري  كوفيد19- 

التاأثريات  اأكر  اأن  ا  اأي�سً النتائج  واأظهرت 

امل���ل���ح���وظ���ة ك����ان����ت يف اجل����ان����ب����ني امل������ادي 

اإىل  ذل��ك  الباحثون  وارج���ع  واالج��ت��م��اع��ي، 

يكونا  اأن  ال��ل��ذي��ن مي��ك��ن  وال��ق��ل��ق  اخل����وف 

طاغيني وي�سببان م�ساعر قوية مثل القلق 

متطلبات  و�سعوبة  بالعدوى  االإ�سابة  من 

االأ�سخا�س  اأن  وف�����ّس��روا  ال��ي��وم��ي��ة.  العمل 

يف ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ف���وق 50 ع��ام��اً ك��ان��وا 

االأقل تاأثراً يف االأردن، الأنهم يتلقون دعًما 

الفئات،  بقية  من  اأك��ر  ونف�سًيا  اجتماعًيا 

كما اأنهم قد حققوا اأهدافهم، فهم را�سون 

اأك����ر ع���ن ح��ي��ات��ه��م، وي��ت��ل��ق��ون ب��ا���س��ت��م��رار 

االأدوي����ة  م��ث��ل  وال��ن��ف�����س��ي،  ال�سحي  ال��دع��م 

وخدمات الرعاية ال�سحية االأخرى.

التعليم  درج��ة  ارت��ب��اط  الباحثون  وب��ني 

بجودة احلياة باأن املكانة االجتماعية غالباً 

ما يتم حتديدها يف املقام االأول من خالل 

وكفاءاتهم.  ل��الأف��راد  التعليمي  التح�سيل 

اأن التح�سيل التعليمي ميكن االإن�سان  كما 

واال�ستعداد  بالثقة  االإح�سا�س  اكت�ساب  من 

وميكنهم  التحديات،  من  العديد  ملواجهة 

من فهم وحتليل االأحداث ب�سكل اأف�سل.

 دراسة أردنية تكشف تأثير جائحة كورونا على جودة الحياة

االثنني   22 / 3 / 2021



املحلي
50

وبهذا التقت م�ضالح جميع هذه االطراف يف خلق امل�ضاكل داخل االردن وا�ضعاف 

موقفه وان كان كل طرف يعمل ل�ضاحله .

ال�ضارع  اىل  للخروج  التح�ضيد  حملة  انطلقت  وامل��واق��ف  االأج���واء  ه��ذه  ظ��ل  ويف 

ال��راب��ع والع�ضرين من ه��ذا ال�ضهر ويف ذك��رى اح��داث دوار  ال��راب��ع يف  ال��دوار  واىل 

وزارة الداخلية عام ٢٠١١ والتظاهر واالعت�ضام فيه على خالف خط �ضري م�ضريات 

املعلمني فيه وخلق  اعت�ضام نقابة  ال�ضابقة وذلك يف حماولة لتكرار م�ضهد  الربيع 

املظلومية ال���ض��ت��درار  �ضعار  رف��ع  ث��م  االم��ن��ي��ة  االج��ه��زة  م��ع  ل�����ض��دام  ظ��رف منا�ضب 

التعاطف والدعم ورمبا التدخل اخلارجي .

الب�ضرية  التجمعات  ه��ذه  مثل  وخطورة  كورونا  وب��اء  انت�ضار  ظل  ويف  ذل��ك  وك��ل 

الدفاع  وقانون  االردنية  احلكومة  ا�ضقاط  وبهدف   ، الوباء  هذا  انت�ضار  زي��ادة  على 

وقرارات حظر التجول يف حني ان الهدف هو ابعد من ذلك وي�ضتهدف النظام بحد 

ذاته . وقد انطلقت الدعوة لهذ التح�ضيد من خالل فيديوهات املعار�ضات املاأجورة 

على  اقامتها  مت��ت  وم��واق��ع  وم��ق��االت  ن�ضرات  خ��الل  وم��ن  االردن  خ��ارج  والعميلة 

مبكوناته  الداخل  يف  االردين  الربيع  ان�ضار  قبل  من  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 

املختلفة .

ب��اع��ادة ن�ضر  ق��ام��ت اخل��ارج��ي��ة االم��ري��ك��ي��ة  ويف وق���ت م��ت��زام��ن وم��ث��ري للده�ضة 

منها  مواقع  ع��دة  اىل  الذهاب  من  حتذرهم  االردن  يف  ملواطنيها  �ضابقة  حتذيرات 

والبقعة  والر�ضيفة  وال��زرق��اء  ال�ضوريني  الالجئني  وخميمات  احل��دودي��ة  املناطق 

وعني البا�ضا ومعان وال�ضلط . وهي وان عللت اعادة التذكري بها اىل ا�ضباب تتعلق 

باالرهاب والنزاع امل�ضلح واجلرمية ، اال ان �ضدور هذا التحذير قبل عدة ايام من 

اليوم الرابع والع�ضرين من هذا ال�ضهر يثري الكثري من عالمات اال�ضتفهام وبانه 

قد يكون له دالالته وموؤ�ضراته اخلا�ضة ، وقد يكون مرتبطاً مبعلومات لدى هذه 

الوزارة عما هو خمطط له ان يتم يف هذا التاريخ او ما يتوقع ان يح�ضل فيه .

ال�ضلط احلكومي  كارثة م�ضت�ضفى  ان تقع  القدر  �ضاء  املوعود  التاريخ  وقبل هذا 

هذا  ادارة  من  مريع  تق�ضري  نتيجة  االبية  ال�ضلط  ابناء  من  جمموعة  وا�ضت�ضهاد 

امل�ضت�ضفى وبع�ض العاملني فيه واملتمثل بانتهاء خمزون االوك�ضجني يف ظل وجود 

العديد من مر�ضى فريو�ض كورونا بداخله مو�ضولني باجهزة التنف�ض اال�ضطناعي 

مما ادى اىل وفاة العديد منهم باال�ضافة اىل احتمال تعر�ض بع�ض اطفال اخلداج 

اث��ارت هذه احلادثة �ضخط  . وقد  اال يف وقت الحق  ان ال تظهر  ا�ضرار ميكن  اىل 

االردنيني جميعهم على التق�ضري الذي حدث ومطالبتهم مبحا�ضبة املق�ضرين.

ول��ق��د ك��ان��ت ه���ذه امل��اأ���ض��اة ع��ب��ارة ع��ن ه��دي��ة م��ن ال�����ض��م��اء ل��دع��اة ه���ذا التح�ضيد 

اخبار  لن�ضر  االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  ع��ر  فتحركوا  وداعميهم  وان�����ض��اره��م 

لترير  تعمده  اىل  امل�ضوؤولني  اتهام  درج��ة  اىل  و�ضل  به  مبالغ  ب�ضكل  الكارثة  هذه 

التجوال  وحظر  االغالقات  من  املزيد  بفر�ض  موؤخرا  �ضدرت  التي  الدفاع  اوام��ر 

كو�ضيلة منها ح�ضب ادعائهم مل�ضايقة املواطنني وقطع ارزاقهم بحجة وقف املنحنى 

الت�ضاعدي للوباء وعك�ض اجتاهه نحو النزول . كما مت ال�ضرب على الوتر احل�ضا�ض 

لدي املواطنني الذين ت�ضرروا نتيجة هذا الوباء وقرارات الدفاع التي �ضدرت خالل 

العام املا�ضي وذلك عن طريق ن�ضر الكثري من املواد التحري�ضية والتي دفعت بع�ض 

املواطنني للنزول اىل ال�ضارع لالحتجاج على قانون الدفاع واوامره والنكار وجود 

وباء يف االردن يدعى كورونا وللمطالبة با�ضتقالة احلكومة بعد حتميلها م�ضوؤولية 

ما حدث يف امل�ضت�ضفى بالرغم من خطورة هذا النزول يف هذا الوقت والذي بلغت به 

ارقاماً غري م�ضبوقة وال متوقعة من قبل  اعداد اال�ضابات والوفيات بوباء كورونا 

اليها جمموعة متطرفة بطروحاتها وقامت بحرفها  ت�ضلل  التي  التجمعات  . تلك 

عن هدفها اال�ضلي واىل رفع �ضعارات غري م�ضبوقة جتاوزت كل ال�ضقوف واحلدود .

التوا�ضل  و�ضائل  على  وامل��غ��ردي��ن  املعلقني  وبع�ض  امل��واق��ع  بع�ض  �ضاهمت  ولقد 

االجتماعي بح�ضن نية االغلبية و�ضوء نية البع�ض بزيادة تاأجيج ال�ضارع االردين من 

خالل ما مت ن�ضره من خاللها من معلومات غري دقيقة وا�ضاعات ومواد حتري�ضية 

النفو�ض دون  انه كان يجب على اجلميع يف هذا الوقت العمل على تهدئة  يف حني 

خطورة  االعتبار  بعني  اآخذين  والفا�ضدين  املق�ضرين  حما�ضبة  طلب  عن  التوقف 

الق�ضوى  ال�ضعة  بلغ  منها  الكثري  ان  حتى  م�ضت�ضفياتنا  واكتظاظ  ال�ضحي  الو�ضع 

�ضي�ضقط �ضحية  اال اهلل مداها ومن  يعلم  وان�ضانية ال  بكارثة طبية  لها مما يهدد 

لها .

ان من �ضوف ينزل اىل ال�ضارع يف هذا الوقت مهما بلغ نبل اهدافة وغاياته ، ومن 

يدعوا للنزول ومن يحر�ض عليه هو حمر�ض على وقوع جرمية اكر من جرمية 

م�ضت�ضفى ال�ضلط بكثري ، وهي جرمية امل�ضاهمة بزيادة انت�ضار الوباء وما �ضوف ينتج 

عنه من ا�ضابة الكثريين ووفاة الكثريين وانهيار املنظومة ال�ضحية وزيادة االزمة 

االردين  املوقف  با�ضعاف  امل�ضاهمة  اىل  باال�ضافة  والفقر  والبطالة  االقت�ضادية 

اجتاه الق�ضايا القومية وخا�ضة الق�ضية الفل�ضطينية ول�ضالح الدولة ال�ضهيونية .

ال�ضارع يف  اىل  النزول  نفذوا عزمهم  اذا  اذار  والع�ضرين من  الرابع  وان جماعة 

اخليانة  جرمية  يرتكبون  ه��ذا  بفعلهم  فاأنهم  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  يف  ال��وق��ت  ذل��ك 

العظمى وي�ضعون اىل ا�ضعال فتيل الفو�ضى والفتنة العمياء والتي لن ي�ضكت عليها 

ابناء الوطن ال�ضرفاء املرتبطني يف ترابه املخل�ضني له ولنظام حكمه .

وان هذه دعوة للجميع لتغليب العقل واملنطق وان ال يجعلوا من انف�ضهم ج�ضراً 

ال�ضرر االكر مقدماً  ، وان دفع  مير من فوقه كل حاقد كاره متاآمر على االردن 

على دفع ال�ضرر اال�ضغر وان يتم تقدمي التناق�ض الرئي�ضي على ح�ضاب التناق�ض 

حق  وان   . ال�ضتئ�ضاله  والدعوة  للف�ضاد  الت�ضدي  عدم  ذلك  يعني  ان  دون  الفرعي 

التعبري عن الراأي مكفول يف الد�ضتور على ان ال تكون ارواح االردنيني ثمناً له فحق 

الراأي  اذا كانت حرية  ال��راأي فكيف  احلياة مقدم على كل �ضيئ مبا فيه حق حرية 

هذه كلمة حق يراد بها باطل....افال يعقلون ؟

وعا�ض  معافى  �ضليماً  االردين  ال�ضعب  وع��ا���ض   . وام���ان  ام��ن  بلد  االردن  وع��ا���ض 

جاللة امللك املعظم قائدا مل�ضرية الوطن اىل بر االمان .

اللواء المتقاعد مروان العمد

 ٢٤ آذار .. بين حرية الرأي 
وحق الحياة »٢«

 الضمان: مليون ونصف المليون مسجل في 
خدماتنا اإللكترونية من األفراد والمنشآت 

االنباط-عمان

لل�ضمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ك�����ض��ف��ت 

امل�ضجلني  اأعداد  االجتماعي عن و�ضول 

موقعها  عر  االإلكرتونية  خدماتها  يف 

اإىل  واملن�ضاآت  االأف���راد  م��ن  االإل��ك��رتوين 

داعيًة  م�ضتخدم،  املليون  ون�ضف  املليون 

و�ضباط  وال��ع��ام��ل��ني  امل��واط��ن��ني  جميع 

ارت����ب����اط امل���ن�������ض���اآت م����ن ال����دخ����ول اإىل 

www.ssc. االإل���ك���رتوين  م��وق��ع��ه��ا 

خ��دم��ات��ه��ا  يف  وال��ت�����ض��ج��ي��ل    gov.jo
االإلكرتونية.

�ضحفي  ب��ي��ان  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ة  واأك������دت 

����ض���ادر ع���ن م���رك���زه���ا االإع����الم����ي ع��ل��ى 

�������ض������رورة م������ب������ادرة ك����اف����ة امل����واط����ن����ني 

والذين  اململكة  وخ��ارج  داخل  االأردنيني 

خدماتها  يف  الت�ضجيل  ل��ه��م  ي�ضبق  مل 

ب���اإن�������ض���اء  امل�����ب�����ادرة  اإىل  االل���ك���رتون���ي���ة 

ح�����ض��اب ���ض��خ�����ض��ي م���ن خ����الل م��وق��ع��ه��ا 

من  يتمكنوا  حتى  وذل���ك  االل��ك��رتوين، 

ا�ضرتاكهم  تفا�ضيل  كافة  على  االطالع 

ب��ال�����ض��م��ان واال���ض��ت��ف��ادة م��ن اخل��دم��ات 

مبا  املوؤ�ض�ضة  توفرها  التي  االإلكرتونية 

فيها خدمات اأوامر الدفاع.

االإلكرتونية  اخل��دم��ات  وبخ�ضو�ض 

اأنه  املوؤ�ض�ضة  اأك��دت  للمن�ضاآت،  املتوفرة 

بتحديث  ت��ق��م  مل  م��ن�����ض��اأة  اأي  ب��اإم��ك��ان 

بتحديثها  امل��ب��ادرة  اإىل  �ضابقاً  بياناتها 

ل����ال�����ض����ت����ف����ادة م������ن ك�����اف�����ة اخل�����دم�����ات 

للمن�ضاآت. املتوّفرة  االإلكرتونية 

الغالبية  اأن  اإىل  املوؤ�ض�ضة  واأ���ض��ارت   

العظمى من خدماتها لالأفراد واملن�ضاآت 

م���ت���وّف���رة اإل���ك���رتون���ي���اً ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا، 

ارتباط  و�ضباط  االأف���راد  ب��اإم��ك��ان  وان��ه 

�ضعوبات  اأي  واجهتهم  حال  يف  املن�ضاآت 

اأو  االلكرتونية  خدماتها  ا�ضتخدام  يف 

اأي  اأو  ال��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  يف  م�ضاكل  اأي 

خالل  من  معها  التوا�ضل  ا�ضتف�ضارات 

 117117 امل���وح���د  االت�������ض���ال  م���رك���ز 

او م��ن خ��الل م��رك��ز االت�����ض��ال الوطني 

م���دار  ع��ل��ى  وذل����ك   065008080
ال�ضاعة وكافة اأيام االأ�ضبوع.

»محاربات« في زمن كورونا  
األردنية تحارب البطالة من خالل المشاريع الصغيرة 

»ام خالد«... مثال لألم األردنية المكافحة 
 مدربة بنادي السيارات الملكي واول امرأة تفتح مركز لتدريب القيادة 

االنباط - فرح مو�سى

وال��واق��ع  نعي�ضها  ال��ت��ي  ال�����ض��ع��ب��ة  ال���ظ���روف  ظ��ل  يف 

االقت�ضادي املتهالك والذي يجعل من ا�ضتمرار احلياة 

اأمر بالغ ال�ضعوبة، اأبت املراأة االأردنية اأن تقف مكتوفة 

بقناعتها  ف���دوره���ا  امل�����ض��اه��د،  دور  ورف�����ض��ت  االأي������دي 

امل��راأة  هي  هكذا  وال��ف��داء...  والت�ضحية  البطولة  دور 

واالأمهات،  االآباء  تربية  كانت  وهكذا  كعادتها  االأردنية 

فاملراأة هي لي�ضت ن�ضف املجتمع بل كل املجتمع . 

يانا  االأردن  الت�ضيك يف  نائبة �ضفري جمهورية  تقول 

ت�ضعى  التي  الهدف  ذل��ك  ولتحقيق  ان��ه  كو�ضرتونوفا 

ما  لتحقيق  لهن  داعم  كان البد من  االأردن  ن�ضاء  اإليه 

مموال  دعما  الت�ضيكية  ال�ضفارة  فقدمت  اإليه،  ي�ضعني 

ه��دف  وك����ان  والتطوير”  ل��ل��ري��ادة  “حتفيز  جل��م��ع��ي��ة 

قامت  حيث  االأردن��ي��ة،  امل���راأة  لتمكني  ال�ضعي  التمويل 

�ضغرية  منزلية  م�ضاريع  وتاأ�ضي�ض  بتنظيم  اجلمعية 

وبيعها  ت�ضويقها  على  والعمل  ال�ضوكالتة،  ل�ضناعة 

مما يدر دخال لل�ضابات امل�ضاركات، ومل تكتف اجلمعية 

بذلك وقدمت لهن م�ضاحة عر�ض م�ضتدامة للمنتجات 

وتوفري قنوات ت�ضويقية ميدانية والكرتونية .   

“االأنباط” اإن  وتابعت كو�ضرتونوفا يف حديثها مع 

هذا امل�ضروع بداأ يف مدينة اربد عام 2020  خللق فر�ض 

االقت�ضادي  التمكني  يف  وم�ضاعدتهن  للن�ضاء  ن�ضطة 

وكان البد من اإجراء تقييم �ضريع  للم�ضاريع للوقوف 

على احلاجات واملتطلبات، فقام فريق متكني من زيارة 

ن�ضائية  وموؤ�ض�ضات  جمتمعية  منظمات  ع�ضر  من  اأكرث 

املنطقة  امل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك��وم��ي��ة يف  وال��ع��دي��د م��ن 

ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ه���ذه احل���اج���ات وامل��ت��ط��ل��ب��ات، ويف ه��ذه 

ال���زي���ارات، اأع���رب معظم امل���دراء وال��ع��ام��الت م��ن ذوي 

اإىل بناء  امل���راأة ع��ن احل��اج��ة  اخل���رة يف جم��ال متكني 

وحتفيزهن  الن�ضاء  بني  االقت�ضادي  والتمكني  القيادة 

معظمهن  واأعربت  االقت�ضادي،  الن�ضاط  ممار�ضة  على 

ع���ن اع���رتاف���ه���ن ب��ال�����ض��ع��وب��ات ال���ت���ي ي��واج��ه��ن��ه��ا عند 

م�ضاركة الن�ضاء يف االأن�ضطة االقت�ضادية.

حيث قامت بعمل ور�ضات عمل جذبت اهتمام الن�ضاء، 

متكررة  عمل  ور���ض��ة  الإج���راء  امل�����ض��روع  بفريق  ورح��ب��وا 

�ضنة،   18-35 اأعمارهن بني  ت��رتاوح  ام��راأة،   200 ل� 

اإيجابي ومثمر  اأثر  �ضاركن يف هذا التدريب، ملا له من 

ا على 200 امراأة اأخرى ب�ضكل غري مبا�ضر. اأي�ضً

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة حت��ف��ي��ز ل��ل��ري��ادة 

العمل  اأن  �ضتيات  احمد  ارب��د  حمافظة  يف  والتطوير 

للمراأة  وم�ضتدامة  اإنتاجية  عمل  ف��ر���ض  اإي��ج��اد  على 

يوؤرقنا ومن هنا تولدت  واإيجاد �ضوق متجدد كان هماً 

عمله  ميكن  م�ضروع  ان��ه  وخا�ضة  امل�ضروع  فكرة  لدينا 

م��ن��زل��ي��ا ل��ي��زي��د م��ن مت��ك��ني ال�����ض��اب��ات وب�����ض��ك��ل حقيقي 

وفعال.

احلد  هذا  على  تتوقف  لن  حتفيز  جمعية  ان  وتابع 

امل�ضاركات  للن�ضاء  ومتابعات   ج��والت  بعمل  �ضتقوم  بل 

ودعم  وعالجها  ال�ضعف  مواطن  على  الوقوف  بهدف 

جناحهن بهدف التنمية امل�ضتدامة .

ومن م�ضاريع متكني يف حمافظة اربد، كان م�ضروع 

وهو  ارب���د،  حمافظة  يف  املنزلية  ال�ضوكالتة  �ضناعة 

اإن�ضائه  �ضاهمت متكني من  التي  املنزلية  امل�ضاريع  احد 

لل�ضابات يف حمافظة اربد والذي كان من ابرز نتائجة 

املنتجات  لعر�ض  للمتدربات  م�ضتدامة  م�ضاحة  اإن�ضاء 

التي ت�ضنعها ال�ضابات لزوار موؤ�ض�ضتنا، حيث ا�ضتفادت 

 ، امل�����ض��روع  يف  للم�ضاركة  امل��ت��اح��ة  امل�ضاحة  م��ن  الن�ضاء 

دائم  جيث مت  ب�ضكل  املهتمات  و�ضتكون متاحة جلميع 

اإرب��د،  يف  ال�ضوكالتة  �ضناعة  على  �ضابة   100 تدريب 

وت�ضمن التدريب عدة حماور متكن الن�ضاء )ال�ضابات( 

من �ضنع ال�ضوكالتة يف املنزل، وتدريب 100�ضابة على 

االإلكرتوين  الت�ضويق  مثل:  املختلفة  الت�ضويق  مهارات 

امليداين  الت�ضويق  االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  عر 

للم�ضاريع ال�ضغرية، باالإ�ضافة اإىل التدريب على طرق 

املنتجات وعر�ضها وت�ضويرها. تغليف 

من  امل�ضتفيدات  اإح��دى  وه��ي  ج���رادات  اأ�ضماء  تقول 

والنجاح  بالتقدم  والطموح  الرغبة  اأن  متكني  م�ضروع 

�ضيء  عن  ابحث  لطاملا  وكنت  اأولوياتي  اأوىل  من  ك��ان 

اأن  وخ�ضو�ضا  حلياتي  اأ�ضيفها  جديدة  وخ��رة  جديد 

الروتني اليومي وامللل الذي كان ميالأ حياتي اأ�ضابني 

ياأ�ض  وال  الياأ�ض  والأنه ال حياة مع  والياأ�ض،  باالإحباط 

ل��ب��ن��اء حياة  ال��ف��ر���ض��ة  اأت��ي��ح��ت يل  احل��ي��اة فعندما  م��ع 

بامل�ضاركة مع متكني  وال الأي حلظة  اأت��ردد  جديدة مل 

�ضيجعلني  ذل��ك  والن  وال��ت��ج��دي��د  التغيري  م��ع  الأن��ن��ي 

اأحقق ذاتي.

م��ن خالل  ا�ضتطعت  غ��ف��ران احل���وراين لقد  وق��ال��ت 

ال�ضوكالتة  واأن���واع  اأ���ض��ك��ال  على  التعرف  ال���دورة  ه��ذه 

وتعرفت  وامل�ضنعة  منها  الطبيعية  بني  ما  والتفريق 

العديد  من  وغريها  احل�ضوات  وا�ضتخدام  كيفية  على 

اعمل  اأالن  اأ�ضبحت  هلل  واحلمد  القيمة  املعلومات  من 

مب�ضروعي اخلا�ض بكل حمبة وثقه .

اأم���ا ت��ه��اين ف���ري���وان ف��ت��ق��ول، ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ل��ل��م��راأة 

م�ضروعها اخلا�ض �ضيعزز من ثقتها ومكانتها باملجتمع 

خالله  من  عائلتها  ت�ضاعد  ال��ذي  دخلها  من  و�ضيزيد 

فال�ضكر جلمعية حتفيز للريادة والتطوير التي مهدت 

خ��الل  م��ن  اخل��ا���ض  م�ضروعنا  لنوؤ�ض�ض  ال��ط��ري��ق  ل��ن��ا 

تعليمنا الإنتاج ال�ضوكالتة  وم�ضاعدتهم لنا يف ت�ضويقه 

يف وقت �ضعب كالذي منر به اأالن زمن كورونا .

عائ�ضة �ضمري البدور عرت بدورها عن اأهمية عمل 

املراأة وعن عدم اخلجل من العمل وخا�ضة انه م�ضدر 

امل�ضاريع  هذه  من  تقتات  ا�ضر  هناك  وان  للعائلة  دخل 

واالنطالق  اخلجل  حاجز  لك�ضر  الن�ضاء  جميع  فدعت 

اأف�����ض��ل الأب��ن��ائ��ن��ا وع��دم  ل��ب��ن��اء م�ضتقبل  ن��ح��و االأف�����ض��ل 

احلر  العمل  وان  املدنية  اخلدمة  اأب��واب  على  االنتظار 

اأف�ضل بكثري من الوظائف احلكومية .

االنباط - هدى دياربكريل 

تعب  ربت، فح�ضدت  التى  االم  ها هي 

ال�ضنني، االم تلك ال�ضراج املنري واحل�ضن 

احل�ضني الذي ينري ويعطي احلنان بال 

تنتظر  تعطي وال  التي  تلك  نظري، وهي 

التي مهما  العطاء وهي  تاأخذ مقابل  اأن 

حاولت اأن تفعل وتقدم لها فلن ت�ضتطيع 

اأن ترد جميلها عليك. 

ب���ام  امل����ع����روف����ة  القهيوي”  “نوفا 
انهت   ،١955 ول��دت يف عمان عام  خالد 

لتبداأ  اع����دادي  ال��ث��اين  لل�ضف  درا���ض��ت��ه��ا 

م�ضرية حياتها يف االمومة والعمل، حيث 

5 لوحدها  ال���  اوالده���ا  ك��ان��ت تعيل  ان��ه��ا 

و�ضط اغالٍق تام عليهم من املجتمع. 

م�����ض��رية  ب���ع���د  ام خ���ال���د  ا����ض���ت���ط���اع���ت 

ان  بها  قامت  التي  االأع��م��ال  م��ن  طويلة 

م�ضرية  يف  وتعمل  طموحاتها  من  ترفع 

ت�ضتطيع تطويرها لتاأمن حياتها ولقمة 

يف  اأ�ضبحت  حيث  واأطفالها،  هي  عي�ضها 

تاأخذ  االأردن  يف  ام���راأة  ث��ال��ث   ١٩٨٢ ع��ام 

رخ�ضة العمومي وت�ضبح مدربة يف نادي 

ُي�ضتهجن  كان  زم��ٍن  يف  امللكي،  ال�ضيارات 

املنزل  مكانها  اأن  بعتبار  امل��راأة  عمل  فيه 

الن�ضاء  اأوائ��ل  من  كانت  اأنها  غري  فقط، 

ولكنها  القيادة،  رخ�ضة  يحملن  اللواتي 

ك���ان���ت م�������ض���ط���رة ل���ذل���ك ل��ت��ع��ي�����ض ه��ي��ه 

واوالدها. 

ام��راأة طموحة ال تريد  كانت ام خالد 

لدى  كموظفة  العمل  يف  نف�ضها  ح�ضر 

ت���ري���د ذل����ك الوالده������ا ملا  االخ���ري���ن وال 

مهنة  فتح  ارادت  بل  عملها،  اأثناء  عانته 

م�ضتقبال،  ل��ه��م  ع��م��ال  ل��ت��اأم��ن  بنف�ضها 

وكان اخليارات امامها حمدودة فهي مل 

يف  عملها  م�ضرية  فبداأت  درا�ضتها،  تكمل 

اخلياطة قبل ٥٠ عاما، ثم وجدت نف�ضها 

طموحها  واأن  امل��ن��زل،  يف  ج��دا  حم�ضورة 

اأك���ر م��ن ذل���ك، ف��ق��ام��ت ب��االإن��ت��ق��ال اىل 

اإحدى �ضالونات التجميل مما  العمل يف 

ال�ضحية  امل�ضاكل  بع�ض  لها يف  �ضببا  كان 

مثل الربو الذي اأ�ضابها ب�ضبب ا�ضتخدام 

كيميائية.  مواد 

اأم خ��ال��د ال تنفك  ال���ذي ج��ع��ل  االم���ر 

عن التفكري والبحث عن طموح اآخر اإىل 

فراأت  املنا�ضب،  باملكان  نف�ضها  وج��دت  اأن 

ق��ي��ادة ي�ضطف  يف اح���دى االي����ام م���درب 

اذا  �ضاألته  التجميل  �ضالون  حم��ل  اأم��ام 

عمومية  رخ�ضة  اأخ��ذ  ت�ضتطيع  كانت  ما 

انها  اأن تفعل بها، فاأجابها  وماذا ميكنها 

ت�ضتطع اخذها وت�ضبح مدربة هي اأي�ضا.

َع��ِل��ق ذل���ك احل����وار يف راأ���ض��ه��ا وذه��ب��ت 

ب��ع��د ي��وم��ني مل��وق��ع ال���ت���دري���ب وح�����ض��ل��ت 

ذاك  يف  عُجبًة  االم��ر  ك��ان  الرخ�ضة  على 

 26 ال� وبعمر  وام  ام���راأه  كونها  ال��زم��ان 

ان  املجتمع  بنظر  ان��ه  غ��ري  ف��ق��ط،  ع��ام��ا 

ه���ذا ال��ع��م��ل ِح��ك��را ع��ل��ى ال���رج���ال ف��ق��ط، 

ولكنها جنحت وبداأت بالتدريب يف نادي 

ت��ع��م��ل يوميا  امل��ل��ك��ي، وك��ان��ت  ال�����ض��ي��ارات 

١٤ ���ض��اع��ة ح��ي��ث اق��ت�����ض��رت  الأك�����رث م���ن 

حياتها على تربية اوالدها والعمل فقط، 

ف� لي�ض �ضهال ان تكون ام وتعمل ل�ضاعات 

ويف  وح��دك،  عي�ضهم  لقمة  لتاأمن  ط��وال 

زمن مثل ذلك الزمان ولكنها احلاجة. 

ت�������دَرب ع���ل���ى ي���ده���ا ���ض��خ�����ض��ي��اٍت م��ن 

العائلة املالكة ومن ال�ضرفاء واأبناء وزراء 

اع��داد مهولة،  دربت  ١٧ عاما  على مدى 

���ض��وي��ا  ت���ك���ات���ف���وا  اوالده��������ا،  ك����ر  ان  اىل 

ليو�ضعوا العمل قليال، الن الو�ضع املادي 

و�ضداد  لوحدها  بالتو�ضع  ي�ضمح  يكن  مل 

تفتح  اأن  معهم  ا�ضتطاعت  ولكن  ديونها، 

�ضريين”  “مركز  القيادة  لتدريب  مركز 

وكانت بذلك اول امراأة يف االأردن يف ذلك 

املجال، كان املركز مقت�ضرا على املدربات 

ث��م اأ���ض��ب��ح ي�����ض��م م��درب��ني اأي�����ض��ا ل��ي��ب��داأ 

امل��رك��ز، واالب��ن  3 بالعمل يف  ال���  اوالده���ا 

ويكمل  طموحه  ليحقق  �ضاعدته  االآخ��ر 

درا����ض���ة ال���دك���ت���وراة يف اخل������ارج، وب����داأت 

تكون  اأن  ا�ضتطاعت  املركز،  باإدارة  بعدها 

احلواجز  وازال���ت  جميعا  للمدربني  اًُم���ا 

معاناتها  يعي�ضوا  اأن  لهم  ترد  مل  بينهم، 

ل���دى االخ���ري���ن، الأن���ه���ا تعلم  ال��ع��م��ل  يف 

م�ضتقبل  لياأمنوا  للعمل  حاجتهم  مدى 

اأوالدهم مثلها. 

اإغ��الق  �ضكلت  كله  العامل  عن  اأنطوت 

عليهم  لتحافظ  وِلوحدهم  اوالدها  على 

ال��ن��ا���ض مل يكن  ك��الم  املجتمع وم��ن  م��ن 

ت��ن��ج��ح، خ�ضو�ضا  ان  ���ض��وا  خ��ي��ارا  ل��دي��ه��ا 

واىل عملها،  اإليها  ينظر  كله  املجتمع  اأن 

ك��ي��ف ���ض��ت��دي��ر ح��ي��ات��ه��م وح���ده���ا وب��ع��م��ٍل 

اأ�ضبحت  عندما  حتى  ال��رج��ال.  احتكره 

مبكرا  ت�ضتيقظ  ك��ان��ت  للمركز  م��دي��رة 

وتخرج  وتنظف  وتغ�ضل  الوالده��ا  تطبخ 

بكل جهدها  تعمل  ال٦ فجرا  للعمل من 

وترخ�ض  املركز  وتنظف  مت�ضح  لوحدها 

وت��اأخ��ذه��م  بتاأمينهم  وت��ق��وم  ال�����ض��ي��ارات 

ل����ك����راج����ات ال���ت�������ض���ل���ي���ح وت���������ض����رتي ه��ي 

اأي�����ض��ا، ك��ان��ت تعمل ك��ل ذل��ك  ال�����ض��ي��ارات 

اوالده���ا  ي�����ض��اع��ده��ا  ب���داأ  اأن  اإىل  وح��ده��ا 

ت��ك��ات��ف��و ����ض���وي���ا ك����ل واح�����د ب���ع���م���ل، ه��ي��ه 

م���ن اع��ال��ت��ه��م ���ض��غ��را ل��ي��ع��ي��ل��وه��ا ك��ب��ارا. 

تف�ضي  م���ع  احل��ال��ي��ة  ب���ال���ظ���روف  وح���ت���ى 

وخطر  املعي�ضي  الو�ضع  و�ضعوبة  الوباء 

االإ�ضابة يعملون �ضويا لياأمنوا عي�ضهم. 

اجتماعية  عالقات  اي  لديها  يكن  مل 

ل��ت��ل��ح��ق ق����وت ي��وم��ه��ا وت��رب��ي��ة اوالده�����ا، 

كانت تقول اي امراأة بعمري يكون لديها 

���ض��دي��ق��ة ان���ا ل��ي�����ض ل���دي ���ض��دي��ق��ة النني 

رافقت اوالدي، مل يكن بينها وبني ابنها 

رفيقها  ه���و  ك���ان  ع��ام��ا   ١٦ ���ض��وا  االأك�����ر 

�ضنني  تعبت  اوالده���ا،  وبقية  هو  وعونها 

ِط�����وال ب��ال��رتب��ي��ة وال��ع��م��ل وال��ت��خ��ط��ي��ط 

ثمار  قطفت  انها  تعتر  ه��ي  مل�ضتقبلهم 

الرتبية وا�ضبحوا هم عونا لها مبا تبقى 

 ٦٦ عمرها  اأ�ضبح  وقد  واالن  العمر،  من 

واأمنت  باحلياة  ر�ضالتها  اأدت  ق��د  ع��ام��ا، 

هي  م��ن��ه��م،  واح���د  ل��ك��ل  وم�ضكنا  عملهم 

ه��ذه  ك��ل  يف  ا�ضتطاعت  بنف�ضها  ف��خ��ورة 

وحدها  لهم  ���ض��يء  ك��ل  ت��ك��ون  ان  ال�ضنني 

به، وهي ت�ضجع كل  بداأت  وان يكملوا ما 

لكي  امل���راأة  ان  وتعتر  تعمل،  ب��اأن  ام���راأه 

املجتمع يجب  ومكانة يف  كيان  لها  يكون 

وم��ع  وح��ي��ات��ه��ا  نف�ضها  وت��ك��ون  ت��ع��م��ل  ان 

العمل مع تربية اوالدها  ذلك ان تواكب 

وم�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��م. ���ض��ت��ع��م��ل��ون ل��ه��م ���ض��غ��را 

االوالد  اأولئك  كبارا..  وانتم  و�ضتجدونه 

ال�ضاحلني واالأمهات املوفيني.

االثنني   22 / 3 / 2021
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

اللوم فيما يح�سل من  االآونيية االأخييرية مقاالت وفيديوهات ت�سع  انت�سرت يف         

ارتفاع هائل بعدد االإ�سابات والوفيات على �سلوك املواطن االأردين باعتباره غري م�سوؤول 

وم�ستهرت  متنا�سني بق�سد او بح�سن نيه اأن هناك طرف رئي�سي اآخر يف مكافحة الوباء 

يقود دفة القيادة يقع على عاتقه و�سع اخلطط والربامج واآلية تنفيذها على اعتبار  اأنه  

ميلك من الواليه ما يوؤهله الإنفاذ قانون الدفاع وت�سيري امور العامه  .

  ولتبيان اخليط االبي�ض من االأ�سود على من تقع عليه امل�سوؤولية ودفاعاً عن الوطن 

ال�سعب  ميين  االغلبيه  وهييم  احلكوميه  والتعليمات  القوانني  بجميع  امللتزم  واملييواطيين 

االردين علينا العوده للوراء وقراءة بع�ض ف�سول امل�سهد لعلنا ندرك جزء من احلقيقة.

بداية ظهوره وطرق  الفايرو�ض منذ  بوجود  ت�سكك  التي  والتقارير  الفيديوهات   -  

عالجه والوقايه منه واأي�ساً الت�سكيك باملطاعيم واعرا�سها والغر�ض منها  انت�سرت على 

م�ساحة الكره االر�سيه ومل يكن االردن ومواطنيه ا�ستثناء .

منذ  منه  املجتمع  وقاية  وطرق  الفايرو�ض  مكافحة  باآلية   احلكومية  االجتهادات   -

بع�ض  على  كارثية  اقت�ساديه  اإنعكا�سات  عليها  وترتب  بها  مبالغ  كانت  اجلائحة  بداية 

االمنيه  واالأجهزة  امل�سلحه  والقوات  ال�سحي  القطاع  ارهييق  مما  واملواطنني  القطاعات 

وجعلهم بحالة طوارئ طويله . وكانت االغلبيه ال�ساحقه من املواطنني على قدر عايل 

رجييال  على  اليييورود  ونيييروا  الييدفيياع  قييانييون  باحلظر  مبوجب  ملتزمني  امل�سوؤوليه  ميين 

و�سيدات امليدان .

بداية  بها يف  املبالغ  االجيييراءات احلكوميه  �سكوك يف  املواطنني  بع�ض  لدى  اأ�سبح   -

االزمه حيث مل تقم باتخاذ نف�ض االإجراءات عند تف�سي الوباء يف كل املوجات الالحقة .

- من متابعة املواطن االأردين  ل�سري الوباء عاملياً وكيفية تعامل الدول االأخرى التي 

املقبول  بامل�ستوى  تكن  مل  حيث   . حكومته  تق�سري  اكت�سف  مب�ستواها  نكون  اأن  نطمح 

من حيث اجلاهزيه ال�سحيه كما كانت تدعي  ومل تلبي متطلبات الرعايه االجتماعيه 

لالأ�سر املت�سررة وتركتهم يف مهب الريح معتمدين على �سربهم و عفتهم قانعني باأقل 

الوزاريه  لالطقم  ال�سحفيه  املوؤمترات  يف  االإعالمي  اال�ستعرا�ض  م�ستهجنني   القليل 

وهي ترفرف برايات الن�سر املوؤزر دوناً عن دول العامل . وعندما انك�سف بطالن  اإدعائهم 

و تق�سريهم واأنهم ال ميلكون خطط وال برامج ملواجهة الوباء وتداعياته .  وما ف�سلهم 

بتوزيع اخلبز والت�ساريح ببعيد  . مل يجد بع�ض الكتاب و منظري ال�سو�سل ميديا اإال 

املواطن ك�سماعه لتعليق  االأخطاء عليه  .

- يف بدايه اجلائحه  تقبل املواطن االأردين احلجر الطويل واالقتطاع من راتبه وفقد 

فقط  بعده   ومييا  احتياجات احلظر  لتلبية  اإ�ستدان  االآخيير  والبع�ض  وظيفته  البع�ض   

كتاب  اأو  لالخر   يييرتك  ال  وحتى  الييوبيياء  من  ووطنه  وجمتمعه  واأ�سرته  بنف�سه  لينجو 

التدخل ال�سريع حجه الإدانته بالت�سبب بن�سر الوباء وعدم االلتزام بالتعليمات  . ومع 

ذلك مل ي�سلم !!!

تداعيات  نتج عنه من  ومييا  االأويل  الييقييرارات احلكومية اخلاطئه يف احلجر  بعد   --

بعودة  وال�سماح  القيود  بتخفيف  قامت  واملواطنني  القطاعات  على  وخيمه  اقت�ساديه 

اعتقدنا  الفايرو�ض  من  الثانيه  املوجه  دخييول  من  بالرغم  تدريجياً  لطبيعتها  احلياة 

كمواطنني اأن احلكومه تركت احلبل على الغارب للو�سول ملناعة القطيع  وظن البع�ض 

اأنها رخ�سه له مبزاولة حياته  اليوميه كاملعتاد  ومل يدر بخلده اأنه �سرك قد ي�ستغله 

البع�ض  لتحميله امل�سوؤوليه الحقا .

املعلنه  املاليني  كل  من  بالرغم  الكافيه  املطاعيم  توفري  بعدم  وا�سح  خلل  هناك   -

من اللقاحات  والتي مت التعاقد عليها اأو �سيتم كما كنا ن�سمع حاولت احلكومه الهروب 

لالمام بتحميل املواطن التق�سري مبرتبة التقاع�ض لعدم قيامه بحفظ دوره بالت�سجيل 

الذي  ال�سوؤال   . ا�ساًل  كافيه  بكميات  موجود  الغري  املطعوم  الأخييذ  خا�سه  من�سه  عرب 

يطرح نف�سه ماذا �ستفعل احلكومه مع االعداد املتزايدة والتي ترغب بتح�سني نف�سها ؟ 

مع العلم  اأن هناك دول جماوره �ست�ستكمل تطعيم جميع مواطنيها قريباً جداً .  

-- العادات ال�سلبيه والتجاوز على القوانني موجوده يف كل املجتمعات ويف معظم دول  

العامل ومن واجب ال�سلطه التنفيذيه اإنفاذ القانون على اجلميع .

- املواطن االأردين كرمي و�سهم واإن�ساين و م�سامل يع�سق وطنه حتى الثمالة ويحافظ 

على اأمنه وا�ستقراره من موقع اقتدار ال من موقع افتقار . وانا هنا ال اأطلب له �سك 

براءة بالرغم من ا�ستهتار البع�ض  . ولكن ال ت�سمحوا ال�سحاب االأقالم املاأجورة �سيطنة  

املواطن والنيل منه واإظهاره مبظهر  الالمبايل او امل�ستهرت . 

�سر هذا  واالإن�سانية جمعاء من  اأر�سه   املقيمني على  و�سعبه وكل  االردن  حفظ اهلل 

الوباء .

نا�سط وكاتب اردين

احمد عبدالفتاح ابوهزيم

رفقًا بالوطن والمواطن ... 
البينُة على من ادعى 

االثنني    22   /  3  / 2021

االنباط-عمان

بيييحيييث ليييقييياء »عيييين ُبييييعييييد«، امييي�يييض االأحيييييد، 

جلييمييعييييية رجيييال االأعيييميييال، مييع رئييييي�ييض هيئة 

حممد  املهند�ض  امل�سرية  ال�سناعية  التنمية 

اآليات تعزيز العالقات اال�ستثمارية  الزالط، 

والتجارية بني االأردن وم�سر.

وعيير�ييض الييلييقيياء اليييذي جييياء عييلييى هام�ض 

امل�سرية  االأردنييييية  العليا  للجنة   29 اليييدورة 

عمان،  يف  اجتماعاتها  بييداأت  التي  امل�سرتكة 

املتاحة  وامليي�ييسييروعييات  اال�ستثمارية  الييفيير�ييض 

لدى البلدين خا�سة باملجاالت ال�سناعية.

واأكييييد رئييييي�ييض اجلييمييعييييية حييمييدي الييطييبيياع، 

خالل اللقاء الذي �ساركت بتنظيمه ال�سفارة 

اإعييداد  على  العمل  اأهمية  عمان،  يف  امل�سرية 

امل�سرتك  االهييتييمييام  ذات  بال�سناعات  قائمة 

اليييتيييي مييييكييين تيينييفيييييذهييا بيييتيييعييياون ميي�ييسييرتك 

ميييين اليييقيييطييياع اخلييييا�ييييض لييتييحييقيييييق �يييسيييراكيييات 

البلدين. ا�سرتاتيجية بني 

اأن  اإىل  اليييييزالط  املييهيينييد�ييض  لييفييت  بيييييدوره، 

مهماً  دوراً  تلعب  ال�سناعية  التنمية  هيئة 

القطاع  يف  اال�ييسييتييثييمييار  مبييجييال  يتعلق  فيما 

اليي�ييسيينيياعييي وحتيييدييييد االأنيي�ييسييطيية اليي�ييسيينيياعييييية 

االأرا�سي  وطرح  ال�سناعية  املجمعات  واإن�ساء 

اإىل جييانييب خييدميية  اليي�ييسيينيياعييييية،  وامليي�ييسيياريييع 

ال�سناعيني. امل�ستثمرين 

اخلا�ض  الييقييطيياع  اليييزالط  املهند�ض  ودعيييا 

عييلييى  واالطيييييييييالع  بيييييييالده  ليييييزييييييارة  االأردين 

اليييتيييجيييربييية املييي�يييسيييريييية يف جميييييال املييجييمييعييات 

ال�سناعية.

اإدارة  عيي�ييسييو جمييليي�ييض  اأكييييييد  جيييهيييتيييه،  ميييين 

�ييسييرورة  اليي�ييسيياكييت  عييوين  املييهيينييد�ييض  اجلمعية 

تييطييبيييييق وتيينييفيييييذ قيييييرار اإعييييفيييياء الييي�يييسيييادرات 

واإقيياميية  ال�سوي�ض،  قناة  ر�ييسييوم  ميين  االأردنييييية 

�ييييسيييينيييياعييييات مييي�يييسيييرتكييية مبييينيييطيييقييية اليييعيييقيييبييية 

بالعديد  تتمتع  كونها  اخلا�سة  االقت�سادية 

املزايا والت�سهيالت. من 

اإدارة اجلمعية  بدوره، �سدد ع�سو جمل�ض 

العني عبد الرحيم البقاعي على اأهمية زيادة 

مبجاالت  خا�سة  امل�سري  االأردين  الييتييعيياون 

واالألب�سة  واملتو�سطة  اخلفيفة  ال�سناعات 

بني  التعاون  اأهمية  اإىل  م�سرياً  واالأحييذييية، 

باملنطقة  االإعمار  اإعادة  مب�سروعات  البلدين 

بقطاعي االإن�ساءات واملقاوالت.

اإدارة  عيي�ييسييو جمييليي�ييض  لييفييت  مييين جييهييتييه، 

الهدهد،  الييدييين  ح�سام  املهند�ض  اجلمعية، 

الييتييعيياون  لييتييعييزيييز  الييفيير�ييسيية مييالئييميية  اأن  اإىل 

تداعيات  ظييل  يف  خا�سة  املييجيياالت،  مبختلف 

جائحة فريو�ض كورونا االقت�سادية، م�سدداً 

عييلييى �ييييسييييرورة ميي�ييسيياهييميية اليييقيييطييياع اخلييا�ييض 

بامل�ساريع الكربى املطروحة لدى البلدين.

غرفة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو  اأ�ييسييار  بيييدوره، 

اإىل  حلتم،  اأبييو  اإييياد  الدكتور  عمان،  �سناعة 

وم�سر  االأردن  بني  الثالثي  التعاون  اأهمية 

التناف�سية  املييزايييا  ميين  واال�ييسييتييفييادة  والييعييراق 

التكامل  لتحقيق  بييلييد  كييل  بييهييا  يتمتع  الييتييي 

االقت�سادي على امل�ستوى العربي.

املهند�ض  اجلمعية  ع�سوا  بييني  ذلييك،  اإىل 

اإىل  �سحروري  ونييادر  طري  اأبو  الرحمن  عبد 

ومنفتحة  وواعدة  كبرية  امل�سرية  ال�سوق  اأن 

ي�سكل  االأفييريييقييييية ممييا  اليي�ييسييوق  جتيياريييا على 

يف  باال�ستثمار  يرغب  م�ستثمر  الأي  اأهمية 

م�سر.

لال�ستثمار  الييتييوجييه  اأهييمييييية  اإىل  واأ�يييسيييارا 

بييالييعييقييبيية وذلييييييك مليييوقيييعيييهيييا اال�يييسيييرتاتيييييييجيييي 

واال�يييسيييتيييفيييادة مييين جتيييربييية وخيييييربة اجلييانييب 

امل�سري يف املجال اللوج�ستي.

االنباط-عمان

  وقع البنك العربي االإ�سالمي الدويل 

مذكرة  الع�سكري،  االئتمان  �سندوق  مع 

مالية  وخدمات  منتجات  لتقدمي  تفاهم 

وميي�ييسييرفييييية لييلييمييتييقيياعييدييين الييعيي�ييسييكييريييني، 

بهدف �سمولهم بتمويالت �سمن �سروط 

اأرباح خمف�سة. مي�سرة وبن�سب 

الع�سلي  اإيييياد  البنك  عييام  مييدييير  وقيييال 

و�سمن  البنك  اإن   ، �سحايف  ت�سريح  يف 

املتقاعدين  ملنافع  امللكية  املييبييادرة  اإطيييار 

باقة  اطلق  ال�سالح(،  )رفيياق  الع�سكريني 

للمتقاعدين  املخ�س�سة  التمويالت  من 

اأرباح  الع�سكريني ب�سروط مي�سرة ون�سب 

اإجيييييارة منتهية  ميينييهييا متييويييل  خمييفيي�ييسيية، 

عائد  بن�سبة  العقارات  ل�سراء  بالتمليك 

75ر4 باملئة �سنويا ملدة ت�سل اإىل 30 عاما 

دون دفعة مقدمة.

كييمييا تيي�ييسييمييل متييويييل مييرابييحيية ليي�ييسييراء 

بن�سبة  �ييسيييييارة  اأو  وت�سطيبات  بيينيياء  مييواد 

األيييف   20 اإىل  تيي�ييسييل  �ييسيينييويييا  بيياملييئيية  5ر2 

اأية �سمانات،  اأو  دفعة مقدمة  دون  دينار 

وكذلك بطاقة ائتمانية مق�سطة )قر�ض 

ييي�ييسييدرهييا  ديييينيييار   1000 بيي�ييسييقييف  حيي�ييسيين( 

باالإ�سافة  االأوىل،  لل�سنة  جمانا  البنك 

دييينييار   1500 بييقيييييميية  حيي�ييسيين  قييير�يييض  اإىل 

12 �سهرا. ي�سدد على 

اأن هيينيياك عييرو�ييسييا مميييييزة من  وبيييني 

�ييسييركييات لييتييقييدمي خيي�ييسييومييات وعيييرو�يييض 

ت�سمل  الع�سكريني  للمتقاعدين  خا�سة 

�يييسيييراء االأجييييهييييزة الييكييهييربييائييييية واالأثيييييياث 

وال�سيارات مع امكانية تق�سيط ثمنها.

ولفت اإىل تهيئة فروع البنك املنت�سرة 

يف حمييافييظييات املييمييلييكيية كييافيية ال�ييسييتييقييبييال 

املييي�يييسيييتيييفيييييييديييين وخيييدميييتيييهيييم مييييين خيييالل 

م�سارات �سريعة خم�س�سة لهم.

عييام �سندوق  مييدييير  ميين جييانييبييه، ثمن 

االئيييتيييميييان الييعيي�ييسييكييري، اأجمييييد حيييجيييازي، 

ميي�ييسيياهييميية الييبيينييك يف دعيييم ميييبيييادرة رفييياق 

اليي�ييسييالح ميين خيييالل طيييرح جمييمييوعيية من 

باأ�سعار  امل�سرفية  واخلييدمييات  املنتجات 

و�ييييسييييروط مييييييي�يييسيييرة، تيي�ييسييهييم يف حتييقيييييق 

للمتقاعدين  اأفيي�ييسييل  معي�سي  ميي�ييسييتييوى 

الع�سكريني.

لقاء يبحث تعزيز العالقات االستثمارية والتجارية األردنية المصرية

العربي اإلسالمي يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق االئتمان العسكري

ارتفاع نسبة النساء الالتي يرأسن 
أسرهن في األردن

 االنباط-عمان

الالتي  االأردنيييييات  الن�ساء  ن�سبة  ارتفعت 

عييام  بيياملييئيية يف  3ر12  مييين  اأ�ييسييرهيين  يييراأ�ييسيين 

وفق   ،2019 عييام  يف  باملئة  7ر15  اإىل   ،2000

والبطالة  العمالة  م�سح  نتائج  اأظييهييرت  مييا 

ال�سادر عن دائرة االح�ساءات العامة.

بيييييان �سحفي �ييسييادر  ذليييك، وفيييق  ويييعييود 

عن الدائرة، ام�ض االأحد مبنا�سبة يوم االأم، 

واالقت�سادية  االجتماعية  االأدوار  تغري  اإىل 

االأ�سرة  �ييسييوؤون  اإدارة  يف  املييراأة  تتوالها  التي 

واتيييخييياذ الييييقييييرارات، حيييييث يييظييهيير ذليييك من 

الن�ساء  ن�سبة  يف  الييوا�ييسييح  االرتيييفييياع  خيييالل 

الع�سرين  خيييالل  اأ�ييسييرهيين  يييراأ�ييسيين  الييالتييي 

اأ�سباب  عدة  اإىل  يعزى  والذي  املا�سية،  �سنة 

الهجر،  اأو  الطالق والرتمل،  ن�سب  كارتفاع 

االأ�ييسيير  نيي�ييسييبيية  الييطييفيييييف يف  االرتيييفييياع  واإىل 

املكونة من فرد واحد والتي تراأ�سها امراأة.

اأن االجتاه العام يف اأعمار  وبينت النتائج 

اأ�سرهن  يييراأ�ييسيين  الييالتييي  االأردنيييييات  الن�ساء 

فقد   ،2019-2000 االأعييوام  خالل  يتغري  مل 

اأ�سرهن  يراأ�سن  الالتي  الن�ساء  ن�سبة  بقيت 

وتزيد اأعمارهن عن 60 عاماً ي�سكلن الن�سبة 

اأ�سرهن  يراأ�سن  الالتي  الن�ساء  بني  االأعلى 

2000، ويف  باملئة يف عام  6ر37  بلغت  وبن�سبة 

عام 2019 بلغت 5ر56 باملئة.

عوامل  عدة  ب�سبب  االرتفاع  هذا  ويف�سر 

جمييتييمييعيية ميييين اأهيييميييهيييا وفيييييياة اليييييييزوج قييبييل 

واالأراميييل  املطلقات  ن�سبة  وتييزايييد  الييزوجيية، 

اإىل تدين فر�ض  باالإ�سافة  العمر  تقدم  مع 

زواج االأرامل واملطلقات املتقدمات يف العمر 

مقارنة مع الرجال الأ�سباب اجتماعية.

3ر74  اأن   2019 عييام  نييتييائييج  اأظييهييرت  كييمييا 

يراأ�سن  الالتي  االأردنيات  الن�ساء  باملئة، من 

اأ�ييسييرهيين هيين ميين االأرامييييييل، تييالهيين بييفييارق 

املطلقات  ثييم  الييعييزبيياوات  املييتييزوجييات،  كييبييري 

2ر5  باملئة،  6ر7  باملئة،  7ر12  بلغت  وبن�سب 

باملئة، على التوايل.

بني  االأرامييييل  ن�سبة  ارتييفيياع  �سبب  ويييعييود 

اأ�سرهن  يييراأ�ييسيين  الييالتييي  االأردنيييييات  الن�ساء 

اليييييوالدة  امليييتيييوقيييع عيينييد  الييعييميير  اإىل ارتيييفييياع 

ليييييالإنييييياث ميييقيييارنييية بييييالييييذكييييور حيييييييث متيييييل 

ل�سالح  احلييييياة  قيد  على  البقاء  احييتييميياالت 

اأكيير ميين الييذكييور بي  االنييياث فتعي�ض االإنييياث 

4ر1 �سنة.

واأظييييييهييييييرت اليييينييييتييييائييييج خييييييالل االأعيييييييييوام 

يف  وجييوهييرييياً  وا�ييسييحيياً  حت�سناً   ،2019-2000

م�ستوياتهن التعليمية خالل العقد املا�سي، 

حيييييث تييبييني تيييراجيييع ميييعيييدالت االأمييييييية بني 

اأ�سرهن  يييراأ�ييسيين  الييالتييي  االأردنيييييات  الن�ساء 

باملئة،  1ر47  انخف�ض من  كبري حيث  ب�سكل 

 ،2019 عيييام  يف  بيياملييئيية،  1ر31  اإىل   2000 يف 

16 نقطة مئوية. بانخفا�ض بلغ 

اأن حمافظتي الطفيلة والعا�سمة  وتبني 

يراأ�سن  الييالتييي  للن�ساء  ن�سب  اأعييلييى  حققتا 

الن�سب  بلغت  حيث   ،2019 عييام  يف  اأ�ييسييرهيين 

ومن  التوايل  على  باملئة،  9ر16  باملئة،  8ر17 

ثيييم تييالهييمييا حمييافييظييتييا الييبييلييقيياء واليييزرقييياء 

وهي  املحافظتني،  لكال  باملئة،  بن�سبة8ر16 

اأعيييليييى مييين اليينيي�ييسييبيية عييلييى امليي�ييسييتييوى الييكييلييي 

باملئة. البالغة7ر15  للمملكة 

ويف املقابل، كانت حمافظة العقبة االأقل 

ن�ساء  تراأ�سها  التي  االأردنية  االأ�سر  ن�سبة  يف 

حيييييث بيييليييغيييت2ر10 بيياملييئيية، وييييعيييود ذليييك اإىل 

اأهمها  عوامل  بعدة  اجلغرايف  التوزيع  تاأثر 

اليييهيييجيييرة اليييداخيييلييييييية واخليييارجييييييية وتييبيياييين 

االقت�سادي  وامل�ستوى  االجتماعية  الثقافات 

من حمافظة اإىل اأخرى.

كييمييا اأظييييهييييرت اليينييتييائييج خييييالل االأعييييييوام 

م�ساركة  يف  ملحوظاً  انخفا�ساً   2019-2000

اأ�سرهن  يييراأ�ييسيين  الييالتييي  االأردنيييييات  الن�ساء 

يف �يييسيييوق اليييعيييميييل، فييانييخييفيي�ييسييت املييي�يييسييياركييية 

االقت�سادية لهن من8ر8 باملئة، يف عام 2000 

اإىل 7ر5 باملئة، يف عام 2019.

 االنباط-عمان

اأ�يييسيييدرت هيييييئيية تيينييظيييييم قييطيياع االتيي�ييسيياالت 

�سركة  وبيع  ترخي�ض  حول  بيانا  االأحد،  ام�ض 

املتنقلة. للهواتف  »اأمنية« 

 3 اليييهيييييييئييية عييييين مييييوافييييقيييية يف  وحتيييييدثيييييت 

ال�سيا�سة  وثيييييقيية  عييلييى   ،2003 اأغيي�ييسييطيي�ييض/اآب 

اليييعيييامييية لييلييحييكييوميية، اليييتيييي تيي�ييسييميينييت وجييييوب 

خدمات  تقدمي  يف  املييزدوجيية  احل�سرية  اإنييهيياء 

االتييي�يييسييياالت املييتيينييقييليية اعيييتيييبييياراً مييين 1 كييانييون 

الثاين/يناير 2004، اأو يف اأقرب فر�سة ممكنة 

بعد ذلك التاريخ، والطلب من الهيئة جتهيز، 

برنامج وا�سح لطرح تراخي�ض  واإعالن ون�سر 

قبل  املتنقلة  االت�ساالت  قطاع  �سمن  اإ�سافية 

31 نوفمرب/ت�سرين الثاين 2003 كحد اأق�سى.

واأ�سار البيان، اإىل اأن معظم دول العامل كان 

العدد  وهييو  م�سغلني،   3 الييوقييت  ذلييك  يف  لديها 

امليينييا�ييسييب لييوجييود امليي�ييسييغييلييني يف اليي�ييسييوق؛ نييظييراً 

القطاع  يف  التناف�سية  تعزيز  يف  ذلييك  لييفييائييدة 

فيما يتعلق باالأ�سعار، وجودة ون�سر اخلدمات.

واأ�ييييسييييافييييت اليييهيييييييئييية: »بييييعييييد �ييسييليي�ييسييليية ميين 

وتكنولوجيا  االتيي�ييسيياالت  وزارة  مييع  امليي�ييسيياورات 

الثاين  نوفمرب/ت�سرين   18 يف  متت  املعلومات 

منح  املت�سمن  الييربنييامييج  على  املييوافييقيية   2003

الييرخيي�ييسيية ميين خيييالل عييمييلييييية تييقييييييييم مييقييارنيية 

للتاأهيل،  ووا�سحة  حمددة  ومعايري  و�سروط 

اأن  اإال  �ييسييركييات،  اأربيييع  تيياأهيييييل  النتيجة  وكييانييت 

من  اثيينييني  عيير�ييسييني  �ييسييوى  ت�ستلم  مل  الهيئة 

متت  وقد  »اأمنية«  و�سركة  »اإنف�ستكوم«  �سركة 

االإحالة على �سركة اأمنية حل�سولها على اأعلى 

التي  اللجنة  اأجرته   الذي  التقييم  النقاط يف 

الغاية. �ُسكلت لهذ 

دفعته  الذي  الكلي  املبلغ  اأن  الهيئة،  وبينت 

8.1 مييليييييون دييينييار،  اليي�ييسييركيية لييلييرخيي�ييسيية كيييان 

دينار عوائد ترخي�ض  2.3 مليون  اإليه  ي�ساف 

تييييييرددات �ييسيينييوييية، وحيي�ييسيية ميي�ييسيياركيية �ييسيينييوييية 

تييرخييييي�ييض  وعيييوائيييد   ،%10 بييالييعييوائييد مبيييقيييدار 

�سنوية مبا ال يزيد عن 1% من االإيرادات«.

وتيييابيييع اليييبيييييييان اأنيييييه »بييياليييتيييزامييين ميييع ذلييك 

ا�ييسييتييلييمييت الييهيييييئيية كييتييابيياً مييين رئييييي�ييض اليييييوزراء 

مرفقاً به عر�ض من كل من �سركة موبايلكم، 

اإ�ييسييدار  لييييينييك، ت�سمن وقيييف  فييا�ييسييت  و�ييسييركيية 

 88 مبلغ  دفييع  مييقييابييل  الييثييالييث  امل�سغل  رخيي�ييسيية 

مليون دينار )80 مليونا تدفع من قبل �سركة 

فا�ست لينك، و8 ماليني تدفع من قبل �سركة 

الثنائية  احليي�ييسييرييية  وا�ييسييتييمييرار  مييوبييايييلييكييم(، 

 ،2003 دي�سمرب   31 يف  تنتهي  التي  لل�سركتني 

5 �سنوات اإ�سافية«. ملدة 

ملدة  لينك  فا�ست  رخ�سة  »جتديد  وكذلك 

�ييسييركيية فا�ست  انييتييهييائييهييا، وميينييح  بييعييد  �ييسيينيية   15

التي  واالأجهزة  للمعدات  جمركيا  اإعفاًء  لينك 

 8 تتجاوز  ال  اإ�سافية  ملدة  ال�سركة  ت�ستخدمها 

�سنوات، اإ�سافة اإىل منح ال�سركتني كافة مزايا 

والتقنيات  املييوا�ييسييفييات  املت�سمن  الييرتخييييي�ييض 

الثالث  اجلييديييدة مبييا يف ذلييك خييدمييات اجليل 

املتنقلة. من االت�ساالت 

بيياالأخييذ  املييو�ييسييوع  بييدرا�ييسيية  الهيئة  وقييامييت 

ال�سركتني،  على  الثالث  امل�سغل  اأثيير  باالعتبار 

والييقييطيياع، واخلييزييينيية، واالقييتيي�ييسيياد الييوطيينييي، 

ب  ي�سُ ال�سركتني ال  ورد من  بيياأن ما  واالإجييابيية 

يف ميي�ييسييلييحيية قيييطييياع االتيييي�ييييسيييياالت واخليييزيييينييية 

والتو�سية برف�ض العر�ض؛ نظراً ملخالفة هذا 

والتزامات  للحكومة  العامة  لل�سيا�سة  العر�ض 

حييول  الييعيياملييييية  الييتييجييارة  منظمة  جتيياه  اململكة 

اإنهاء هذه احل�سرية«.

خ�سارة  اإىل  »باالإ�سافة  اأنييه  البيان  واأو�سح 

احلييكييوميية لييلييمييبييالييغ املييالييييية الييكييلييييية املييبييا�ييسييرة 

ميين تييرخييييي�ييض ميي�ييسييغييل ثييالييث والييتييي قيييدرت يف 

اخلم�ض  خييالل  دييينييار  مليون   70 بنحو  حينه 

�ييسيينييوات االأوىل ميين عييميير الييرخيي�ييسيية، وكييذلييك 

الييعييوائييد االقييتيي�ييسييادييية املييتييوقييعيية جييييراء زييييادة 

امليينييافيي�ييسيية وانييخييفييا�ييض االأ�ييسييعييار وزييييييادة ن�سب 

والعمالة  اال�ييسييتييثييمييار  وزيييييادة حييجييم  االنييتيي�ييسييار 

الييقيييييميية  تييييدين  اإىل  بييياالإ�يييسيييافييية  اليييقيييطييياع،  يف 

املالية  املكا�سب  مييع  باملقارنة  للعر�ض  املالية 

مت  حييال  يف  ال�سركتني  حتققها  الييتييي  الييكييبييرية 

اإ�سافية،  5 �سنوات  متديد احل�سرية لهما ملدة 

15 �سنة  مليييدة  لييييينييك  وجتييديييد رخيي�ييسيية فييا�ييسييت 

وميينييحييهييمييا تييرخييييي�ييض تيييييرددات اجليييييل الييثييالييث 

الييتييي عيير�ييسييت على  املييبييالييغ  تييفييوق بكثري  الييتييي 

ل�سركة  الييتييجييديييد الحييقيياً  احلييكييوميية، حيييييث مت 

ومنح  دينار،  مليون   80 مبلغ  دفع  مقابل  زين 

�سركة  لييكييل  الييثييالييث  اجليييييل  تييييرددات  ترخي�ض 

كانت  مليون   100 مبلغ  ال�سركتني  دفع  مقابل 

اخلزينة«. �ستخ�سره 

وبيي�ييسيياأن االإ�ييييسييييارة اإىل بيييييع رخيي�ييسيية �ييسييركيية 

والييذي مت يف  دييينييار،  مليون   415 اأمنية مببلغ 

يقارب  مييا  ميييرور  بعد  اأي   2006 عييام  منت�سف 

عييامييني مييين تييرخييييي�ييض اليي�ييسييركيية قيييال الييبيييييان، 

كييون ما مت هو لي�ض بيع  ليييالأوراق،  اإنييه »خلط 

بناء  اأميينييييية،  �سركة  بيع  واإمنيييا  اأميينييييية،  رخ�سة 

الوقت،  ال�سوقية لل�سركة يف ذلك  القيمة  على 

ال�سيطرة  يف  تييغيييييري  الييبيييييع  عملية  عيين  ونييتييج 

ال�سركة  اأن تتقدم  ا�ستدعى  ال�سركة؛ مما  على 

هذا  على  للموافقة  بطلب  املخت�سة  للجهات 

اتفاقية  ل�سروط  وفييقيياً  ال�سيطرة  يف  التغيري 

الرتخي�ض.

البيع  قيمة  حتديد  اأن  اإىل  الهيئة،  ولفتت 

وامل�سرتي(  )الييبييائييع  اأطييرافييه  �ييسيياأن يخ�ض  هييو 

وال عالقة للحكومة يف هذا االأمر، على اأنه ال 

بد من االإ�سارة اإىل اأن قيمة الرخ�سة هي جزء 

من قيمة ال�سركة التي ت�سمل«.

اإىل عييوائييد  »بييياالإ�يييسيييافييية  الييبيييييان  واأ�ييييسيييياف 

للح�سول  اليي�ييسييركيية  دفعتها  الييتييي  الييرتخييييي�ييض 

عييلييى رخيي�ييسيية، قيييييميية االأ�يييسيييول االأخيييييرى لييدى 

ال�سوقية  والقيمة  البيع  تاريخ  حتى  ال�سركة 

لييليي�ييسييركيية يف �يييسيييوء اليييتيييطيييورات اليييتيييي طييييراأت 

حققته  ومييييا  االأردين،  االتييي�يييسييياالت  �يييسيييوق  يف 

اليي�ييسييركيية ميينييذ تيييارييييخ ميينييح الييرخيي�ييسيية، وحييتييى 

يف  االنت�سار  ن�سبة  زيييادة  واأهمها  البيع،  تاريخ 

يف   %24.2 نحو  ميين  املتنقلة  االتيي�ييسيياالت  �سوق 

تاريخ  يف   %60 عيين  يييزيييد  مييا  اإىل   2003 نهاية 

الييبيييييع، وحيي�ييسيية اليي�ييسييركيية ميين اليي�ييسييوق، اإ�ييسييافيية 

املتوقعة على �سعيد  امل�ستقبلية  التطورات  اإىل 

وح�سة  االأردن،  يف  املتنقلة  االتيي�ييسيياالت  �ييسييوق 

ال�سركة من ال�سوق، وهي عوامل رئي�سة تاأخذ 

ال�سوقية  القيمة  تقدير  عند  االعييتييبييار  بعني 

الأي من�ساأة عند البيع

توضيح من »هيئة االتصاالت« بشأن صفقة 
بيع »شر كة أمنية«



االنباط-عمان

ق����ال رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

األقاها  التي  كلمته  يف  ال��ع��ودات  املنعم  عبد 

ال��ت��ي  ال���ن���واب  جم��ل�����س  ج��ل�����س��ة  م�ستهل  يف 

عقدت �سباح اليوم الأحد يف ذكرى معركة 

اليوم  ه��ذا  اأن��ه يف مثل  الأم  الكرامة وعيد 

الأردن  �سجل  ع��ام��ا  وخم�سني  ث��اث��ة  منذ 

يف تاريخيه املجيد ن�سرا م��وؤزرا يف معركة 

الكرامة التي �ستظل �ساهدا اأبد الدهر على 

– اجلي�س  الأردنية  امل�سلحة  قواتنا  ب�سالة 

العربي – وت�سحياته يف �سبيل عزة وكرامة 

كذلك  و�ستظل   ، وال���رب���اط  احل�����س��د  اأردن 

اإىل  الرا�سخة  العقيدة  يف  ميتد  اأمن��وذج��ا 

ال��ن��ب��ي ال��ع��رب��ي ال��ه��ا���س��م��ي ���س��ي��دن��ا حممد 

و�سحابته   ، ع��ل��ي��ه  و���س��ام��ه  اهلل  ���س��ل��وات 

فوق  والعدل  احل��ق  معارك  خا�سوا  الذين 

ه��ذه ال��رب��وع ، ليعلوا كلمة ال��ذي��ن اآم��ن��وا ، 

ويعطروا ثرى الأردن بدمائهم الزكية .

و زاد العودات قائا : على هذه الأر�س 

جت�����س��دت ت��ل��ك امل���ع���اين م����رة اأخ�����رى حتت 

امل��واق��ع  ويف   ، ال�سريفة  الها�سمية  ال��راي��ة 

معركة  امل�سطفوي  اجلي�س  خ��ا���س  ذات��ه��ا 

العزة  �سجل  و�سطر يف   ، وفل�سطني  الأردن 

والكرامة واملجد ن�سره املوؤزر ، واأعطى منذ 

در���س��ا قا�سيا لكل م��ن يحاول  ذل��ك احل��ني 

الوطني  واأم��ن��ن��ا  و�سعبنا  ب��اأر���س��ن��ا  امل�سا�س 

والقومي .

ال��ع��ظ��ي��م  و ق�����ال : ذل�����ك ه����و ج��ي�����س��ن��ا 

�سبيل احل��ف��اظ  ي��وا���س��ل ج��ه��اده يف  ال����ذي 

ووحدتنا  اأرا�سينا  و�سامة  ح��دودن��ا  على 

ال��وط��ن��ي��ة ، ومي�����س��ي خ��ل��ف ق��ائ��ده الأع��ل��ى 

ب��ن احل�سني  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة 

ال��ع��ز وال��ف��خ��ار ،  ، نحو م��ع��ارج  حفظه اهلل 

قويا  مدافعا   ، التحديات  وج��ه  يف  �سامدا 

ع���ن م��ن��ج��زات ب��ل��دن��ا وم�����س��ت��ق��ب��ل اأج��ي��ال��ه 

القادمة ، حاما العبء الأكرب يف جمهودنا 

الوطني ملكافحة الوباء ، وموا�سلة م�سرية 

التنمية واخلري والعطاء .

و اأكد اأننا �سنظل نتذكر الأجداد والآباء 

مم���ن خ���ا����س���وا ت��ل��ك امل���ع���رك���ة احل��ا���س��م��ة ، 

ونتذكر ونحن نحتفل بعيد املراأة احلرائر 

اللواتي  الأردن��ي��ات  وامل��اج��دات  والن�سميات 

والرجولة  ال�سرف  معاين  الأبناء  اأر�سعن 

ال��وط��ن  �سبيل  يف  والت�سحية  وال�����س��ه��ام��ة 

الغايل ، جتمعهم حمبة الأردن والإخا�س 

له ، ولقيادته الها�سمية النبيلة .

با�سم  ال���ع���ودات  رف���ع  كلمته  خ��ت��ام  يف  و 

اآي��ات الولء  اأ�سمى  اأع�ساء جمل�س النواب  

العلي  اهلل  �سائا   ، امل��ف��دى  امل��ل��ك  جل��ال��ة 

يف  وي��ب��ارك   ، وين�سره  يحفظه  اأن  القدير 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الأم���ني  ع��ه��ده  ويل 

الأمري احل�سني بن عبداهلل .

املحلي
70

 العودات: معركة الكرامة ستظل شاهدا على بسالة 
جيشنا وتضحياته في سبيل عزة وكرامة الوطن 

 نائب عام عمان: توقيف 4 مشتكى عليهم جدد 
وإقفال التحقيقات في قضية مستشفى السلط

االنباط- عمان

 ق����ال ن���ائ���ب ع����ام ع���م���ان ال���دك���ت���ور ح�����س��ن 

ق��رر يف  ال�سلط  ع��ام  م��دع��ي  اإن  ال��ع��ب��دال��ات، 

اجل��دي��د،  ال�سلط  احل�سني  م�ست�سفى  ق�سية 

4 م���ن امل�����س��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه��م »ج�����دد » يف  ت��وق��ي��ف 

ال�����س��ح��ة  وزارة  ع����ام  اأم�����ني  وه����م  ال��ق�����س��ي��ة، 

ال�سحية  ل��ل�����س��وؤون  ال���ع���ام  الأم����ني  وم�����س��اع��د 

وال��ف��ن��ي��ة، وم�����س��اع��د الم�����ني ال���ع���ام ل�����س��وؤون 

الطبية  الهند�سة  مديرية  ومدير  اخل��دم��ات 

يف الوزارة.

و���س��رح ال��ع��ب��دال��ات ام�����س الأح����د، ان��ه مت 

توقيف امل�ستكى عليهم بجرم الت�سبب بالوفاة 

بال�سرتاك خافا للمواد 343 و76 من قانون 

امل�ستكى  اأن  مبينا  م���رات،   7 م��ك��رر  العقوبات 

13 وج��م��ي��ع��ه��م م��وق��وف��ون  ع��ل��ي��ه��م اأ���س��ب��ح��وا 

الق�سية. حل�ساب 

ا���س��ت��ك��م��ل��ت  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  وا�����س����اف 

اىل  ا���س��ت��م��ع��ت  اإذ  ال���ق�������س���ي���ة،  يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق 

فنية  خ����ربات   9 واج������راء  اث���ب���ات،  ���س��اه��د   66

يف  ال��وق��اي��ة  ق�سم  مبعرفة  فنية  خ��ربة  منها: 

ال���دف���اع امل�����دين، وخ����ربة ل��ت��ف��ري��غ حم��ت��وي��ات 

الكامريات  لتفريغ  وخ��ربة  كاملة،  ال��ك��ام��ريا 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���ك���وادر، وخ����ربة ل��ت��ح��دي��د ف��رتة 

التنف�س  اأج���ه���زة  ع��ل��ى  الأوك�����س��ج��ني  ان��ق��ط��اع 

ال��غ��ازات،  بنظام  تتعلق  وخ��ربة  ال�سطناعي، 

ال�سحي،  و�سعه  ت��ده��ور  مب��ن  تتعلق  وخ���ربة 

ال�����س��دري��ة،  ب��الأم��را���س  تتعلق  طبية  وخ���ربة 

 ،) ا���س  ام  بي   ( املراقبة  بنظام  تتعلق  وخ��ربة 

للوقوف  اجلثث  بت�سريح  تتعلق  طبية  وخربة 

اأن��ه مت الط��اع  ال��وف��اة. واو���س��ح  اأ�سباب  على 

الث��ب��ات  طياتها  يف  حتمل  م�ستندا،   20 على 

اإن  العبدالات،  وق��ال  عليهم.  امل�ستكى  بحق 

البينات جميعها اأثبتت ان هناك اهمال، وقلة 

والأن��ظ��م��ة،  للقوانني  م��راع��اة  وع���دم  اح���رتاز 

من  ���س��واء  جميعا،  عليهم  امل�ستكى  ق��ب��ل  م��ن 

كانوا من جهة وزارة ال�سحة او من يتبع من 

اأدى اىل نفاذ الأوك�سجني  اإدارة امل�ست�سفى، ما 

اجلديد،  ال�سلط  م�ست�سفى  يف  اخل��زان��ات  من 

ووفاة 7 من املر�سى، رحمهم اهلل.

يف  التدقيق  بعد  ان��ه  العبدالات  وا���س��اف 

البينات، وجدت النيابة العامة انه مل يتبق ما 

قررت  لذلك  التحقيق،  يف  ال�ستمرار  يوجب 

بكافة  الدعوى  ملف  واإحالة  التحقيق  اإقفال 

حمتوياتها اىل حمكمة بداية ال�سلط �ساحبة 

ال�ساحية والخت�سا�س يف حماكمة امل�ستكى 

عليهم.

االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200151220(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة �سدقه وابو عواد   وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2015/11/26 بتاريخ   )112902( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/21 

�سدقه   ح�سن  �سبحي  ماهر  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – الكهربا  ا�سكان   – علندا  ابو   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

0795835658

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200084486(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة يون�س اجليالين ومي�سيل حنونه  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/1/24 حتت الرقم )78954( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/21 

حنونه   �سليم  مي�سيل  مي�سيل  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

 – الثقافة  – بجانب وزارة  باأن عنوان امل�سفي : اجلاردنز  علما 

ت: 0795457241

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ويا�سر  ح�سن  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

�سالمة ابو خرمه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   1996/10/29 بتاريخ   )  44644(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
اللوائية  اللجنة  ان  كتم  منطقة  يف  ال��ع��م��وم  لط���الع  يعلن 

 2021/1/18 124 ( تاريخ   للتنظيم قد قررت بقرارها رقم ) 

املعطوف على قرار اللجنة املحلية ملنطقة كتم رقم ) 7 ( تاريخ 

الطريق  من  جزء  الغاء  على  املوافقة  املت�سمن   2021/1/12

التنظيمي املار بالقطعة رقم ) 60 ( حو�س ) 3/ ابو ال�سوان (

فرق  لوجود  الواقع  على  فتحه  ل�سعوبة  وذلك  كتم  ارا�سي  من   

من�سوب وا�ستحداث نهاية طريق مغلقة.

باجلريدة  ن�سره  تاريخ  من  �سهر  ملدة  لالعرتا�س  ذلك  واع��الن 

تقدمي  العالقة  ل��ذوي  ويجوز  حمليتني  وجريدتني  الر�سمية 

اعرتا�ساتهم اىل اللجنة املحلية يف منطقة كتم اذا كان ما يوجب 

العرتا�س على ان تكون مرفقة باملخططات التو�سيحية.

رئيس بلدية اربد الكربى
املهندس حسني سالم بني هاني
رئيس اللجنة اللوائية لبلدية اربد الكربى

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عبيدات  ابراهيم  علي  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه

 )  100498  ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2011/1/27 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة ماأمون نقار و�سريكته  

الرقم )47250(  �سركات ت�سامن حتت  �سجل  وامل�سجلة يف 

1997/8/10  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات  بتاريخ 

التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ماأمون نقار و�سريكته

اإىل �سركة : ورثة مامون نقار و�سريكته

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�سركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سليمان  ع��ارف  عمر  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

احلبا�سنه و�سركاه  

 )  114682( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2016/9/18 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156191(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

وامل�سجلة يف  و�سركاه   الع�سو�س  �سالمة  رائد حربي  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2016/9/5 حتت الرقم )114589( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/8/4 

الع�سو�س   �سالمه  حربي  رائ��د  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك – غور ال�سايف

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

معتزاحمد مصطفى 
عبدالرزاق

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

امل�سانده خلدمات ال�سناد و مراكز 

الت�����س��ال ب����دون ���س��ب��ب م�����س��روع 

ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي  ع��ذر  او 

فورا  عملك  اىل  بالعودة  تنذرك 

لديها  خدماتك  انهاء  �سيتم  ال  و 

من  28/ه����  امل���ادة  لح��ك��ام  �سندا 

قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إنذار بالعودة للعمل

اىل املوظفة :  ديانا 

إياد عبداهلل أبو مغلي

مبا اأنك تغيبتي عن مكان عملك يف 

رو�سة البداية الذكية من 10 اأيام 

ر�سمي  اإذن  اأو  عذر  بدون  متتالية 

اللتحاق  ب�سرورة  ننذرك   فاإننا 

من  اأي���ام   3 خ��الل  عملك   مب��ك��ان 

�ست�سطر  اإل  و  الإن�����ذار   ت��اري��خ 

ا�ستناًدا  العمل  الإدارة لف�سلك من 

العمل  قانون  من  )28ه���(  للمادة 

الأردين .

روضة البداية الذكية

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفة

رهف شاهر طرقي 

السرحان     الرقم 

SR-J00010 :  الوظيفي
�سركة  يف  عملك  ع��ن  منقطعة  ان��ك  حيث 

وملدة  الألب�سة   ل�سناعة  العملية  الزي��اء 

تزيد عن 10 ايام متتالية  ومل تعودي اىل 

دون  الن��ذار  هذا  تاريخ  لغاية  عملك  مقر 

فاننا  لذا   . م�سروع  عذر  او  قانونية  اجازة 

 3 م��دة  خ��الل  عملك  اىل  بالعودة  ننذرك 

ايام من تاريخ ن�سر هذا العالن وال �سوف 

حقوقك  وجميع  لوظيفتك  فاقدة  تعتربي 

من  ه�   /  28 امل��ادة  باأحكام  عمال  العمالية 

ل�سنة   )  8  ( رق��م  الردين  العمل  ق��ان��ون 

ال�سركة  احتفاظ  مع  وتعديالته   1996

بكامل حقوقها جتاهك .

�سركة الأزياء العملية ل�سناعة الألب�سة

الرقم : 9/3/
التاريخ : 7/شعبان/1442 هـ

املوافق : 2021/3/21م
هيئة القاضي : محمد 

مبارك العثمان
اعالن تبليغ حضور 

جلسة بالنشر
صادر عن محكمة 
االزرق الشرعية

ابراهيم  ال��دي��ن  �سيف  حممد   : امل��دع��و  اىل 

حمارب ) �سوري اجلن�سية ( وعنوانه : جمهول 

له  اقامة  مكان  واخ��ر   ، حاليا  القامة  مكان 

حم�س – قرية ال�سخنة.

الزرق  حم��ك��م��ة  اىل  ح�����س��ورك  ي��ق��ت�����س��ي 

 2021/4/6 املوافق  الثالثاء  يوم  ال�سرعية 

يف  للنظر  وذل��ك  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة 

طلب  ومو�سوعها   2021/83 ا�سا�س  الدعوى 

واخللوة   الدخول  قبل  لالفتداء  التفريق   (

 / املدعية  زوجتك  قبل  من  عليك  واملقامة   )

وفاء خالد حميدان ) �سورية اجلن�سية ( فاذا 

وكيال  تر�سل  ومل  املحدد  الوقت  يف  حت�سر  مل 

معذرة  للمحكمة  تبد  ومل  تعتذر  ومل  عنك 

م�سروعة لتخلفك عن احل�سور يف هذه اجلل�سة 

وعليه  ال��ق��ان��وين  الج���راء  بحقك  �سيجري 

جرى تبليغك ذلك ح�سب ال�سول حتريرا يف 

7/�سعبان/1442ه� املوافق 2021/3/21م .

حمكمة الزرق ال�سرعية

القا�سي / حممد مبارك العثمان

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة

عرين يوسف عبداهلل 
الفسفوس

نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية لدى �سركة 

امل�سانده خلدمات ال�سناد و مراكز 

الت�����س��ال ب����دون ���س��ب��ب م�����س��روع 

ال�سركة  ف��ان  ل��ذا  ر�سمي  ع��ذر  او 

فورا  عملك  اىل  بالعودة  تنذرك 

لديها  خدماتك  انهاء  �سيتم  ال  و 

من  28/ه����  امل���ادة  لح��ك��ام  �سندا 

قانون العمل رقم 8 ل�سنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )1/40( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

عام  م��راق��ب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق����م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سوفه  اب��و  ع��الء  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

و�سركاه  

الرقم  حتت  ب�سيطة   تو�سية  �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2006/5/29 بتاريخ   )  12214(

هذا العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200123960(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة زيد فاروق ابو حمدان و�سريكه   وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2012/2/5 حتت الرقم )103526( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/21 

دوحل   يو�سف  احمد  مي�سون  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : حي اليا�سمني – ت: 0797278849

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200044466(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عادل ابو ح�سني و�سركاه   وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   1993/1/19 حتت الرقم )31823( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/3/21 

ابو ح�سني   ال�سيد /ال�سيدة  عدنان خليل ح�سني  وقد مت تعيني 

م�سفيا لل�سركة .

 – – بالقرب من م�سجد المني  علما باأن عنوان امل�سفي : خلدا 

ت: 0788515626

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

www.facebook.com/jordanssc Üƒ«Jƒj / ÊOQC’G »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG

00962 6 500 80 80
0800 22025

00962 6 550 18 80: ÊhÎµdE’G ójÈdGwebmaster@ssc.gov.jo

»eÓYE’G õcôŸG 
»YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG

رسالة الضمان
إلى أصحاب المنشآت غير المشمولة بالضمان

الضمان.. حماية وأمان

بادر .. بالشمول

 ,2020 ‹É◊G ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb »YÉªàL’G ¿Éª°†dÉH ºµjód Ú∏eÉ©dGh ºµJBÉ°ûæe ∫ƒª°ûH GhQOÉH
 .á≤HÉ°S äGÎØd ´ƒLôdG ¿hO IQOÉÑŸG ïjQÉJ øe É¡«a Ú∏eÉ©dGh ºµJBÉ°ûæe ∫ƒª°T ºà«°S å«M

 πª©dÉH º¡bÉëàdG ïjQÉJ øe »©LQ ôKCÉH É¡dÉªY ∫ƒª°T É¡Ñ∏W ≈∏Y kAÉæHh äBÉ°ûæª∏d èeÉfÈdG í«àj Éªc
.2019/10/1 ïjQÉJ ≥Ñ°ùJ »àdG äGÎØdG øY ∫ƒª°ûdG Rƒéj ’ ∫GƒMC’G ™«ªL ‘h

á«fhÎµdE’G äÉeóÿG ájhGR /á°ù°SDƒª∏d ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ∫ÓN øe áMÉàe äBÉ°ûæŸG π«é°ùJ áeóN

الحد   21 / 3 / 2021

االثنني   22 / 3 / 2021
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االنباط - وكاالت

وجه  يف  �سنوات  اخلم�س  اب��ن  حممد  �ساح 

جده يف اأول زيارة له لوالدته الأ�سرية اإينا�س 

غرب  �سمال  ك��اح��ل  بيت  ب��ل��دة  م��ن  الع�سافرة 

لي�ست  “هذه  ال����دام����ون:  ���س��ج��ن  يف  اخل��ل��ي��ل 

اأمي«.

اأن ي����رى وال���دت���ه م��رت��دي��ة  اع���ت���اد حم��م��د 

م��اب�����س ب���األ���وان زاه��ي��ة واب��ت�����س��ام��ة ل ت��ف��ارق 

خمتلفة  كانت  اليوم  لكنها  الب�سو�س،  وجهها 

“ال�سابا�س«... الأ�سرى  بلبا�س 

»مل���ا و���س��ل��ن��ا اأم�����ام امل��ع��ت��ق��ل، وك��ن��ا ب��ان��ت��ظ��ار 

ال����دخ����ول، ب�����داأ ع��ب��د ال���رح���م���ن )3 ���س��ن��وات( 

ل�سبب  بالبكاء  ���س��ن��وات(،   5( حممد  و�سقيقه 

ل اأعرفه، حاولت تهدئتهما وطماأنتهما اأنهما 

الغياب،  اأ�سهر من  بعد عدة  باأمهما  �سيلتقيان 

ي��ت��ع��رف��ا عليها”،  ب��ه��ا مل  ال��ت��ق��ي��ا  ل��ك��ن ع��ن��دم��ا 

يقول جدهما عارف الع�سافرة. عاد عارف اإىل 

حفيديه،  على  واحل��زن  بالهم  حممًا  البيت 

والديهما  عن  بعيدين  وحيدين  تركا  اللذين 

اآب  من  العا�سر  منذ  املعتقلني  وقا�سم  اينا�س، 

وحم��م��د،  اأح��م��د  عميهما  اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2019

الثاين  ت�سرين  �سهر  منزلهما يف  اللذين هدم 

من العام ذاته.

ب��ع��ي��داً عن  ت��رب��ي طفلني  اأن  ج���داً  »���س��ع��ب 

اأن  واأن حت���اول  ب��ه��م��ا،  ت��ع��ت��ن��ي  اأن  وال��دي��ه��م��ا، 

افتقداه يف غيابهما، لكن كانت  تقدم لهما ما 

على  اعتادا  الوقت  ومع  علينا،  موؤملة  البداية 

ي�ساألن  زال  ما  لكنهما  الق�سري،  الغياب  هذا 

ال��ع�����س��اف��رة.  ي�����س��ي��ف  عنهما”،  ال�����دوام  ع��ل��ى 

�سباح  يف  اأح��م��د  اأم  جدته  الرحمن  عبد  ���س��األ 

بكلمات  والدته،  اعتقال  تا  الذي  العيد،  يوم 

فاأجابته جدته:  امي؟”،  “وين  كّونها:  بالكاد 

و�ستح�سر لك  قريباً  اأمك  ولدي  يا  “�ستعود 
العيد«. هدايا 

اأو���س��ت الأ����س���رية اإي��ن��ا���س ق��ب��ل ح��ل��ول ذل��ك 

لها،  جدتهما  زي���ارة  وخ���ال  ب��اأ���س��اب��ي��ع  ال��ع��ي��د 

ب���اأن حت�����س��ر ل��ه��م��ا م��اب�����س ب���األ���وان ح��ددت��ه��ا، 

اأزرق، وملحمد  فاختارت لعبد الرحمن قمي�ساً 

اأخ�سر، فهاذان اللونان الأقرب لهما. قمي�ساً 

 »دائ��م��ا ي�����س��األن ع��ن وال��دي��ه��م��ا، اجلرمية 

اثقلتنا  ع��ام��ني  نحو  منذ  بحقهما  امل�ستمرة 

ه��م��وم��ا واوج���اع���ا، فنحن م��ا زل��ن��ا ن��ح��اول ان 

ن��ع��و���س ه���ذا ال��غ��ي��اب ع��ن��ه��م��ا، ل��ك��ن يف حلظة 

عن  يعو�سهما  اأن  لأح��د  ميكن  ل  ب��اأن��ه  ن�سعر 

غياب والديهما مهما اأعطيتهما من الهتمام 

واحلب”، يقول جدهما.

كانت  الع�سافرة،  وف��ق  الأ���س��ع��ب  اللحظة 

عندما التحق حممد بال�سف الدرا�سي الأول، 

الوالدين،  وجود  اأهمية  مدى  وقتها  اح�س�سنا 

املدر�سي  زي��ه  م��رت��دي��اً  البكر  طفلهما  ل��روؤي��ة 

لأول مرة.

اأن  ن��ح��ب  ك��ن��ا  الأول،  ال��درا���س��ي  ي��وم��ه  »يف 

ي��و���س��ل��ه وال������ده، وي�����س��ارك��ه ه����ذا الإح�����س��ا���س 

�سعره،  والدته  له  ت�سفف  واأن  اأقرانه،  كبقية 

لكنه حرم من ذلك”،  وجبته،  له  واأن حت�سر 

ي�سيف اجلد.

اإينا�س حلمها اأخرياً بلقاء طفليها  �ستحقق 

يف �سهر كانون الأول املقبل، بعد ق�سائها مدة 

البالغة ثاثني �سهرا. حمكوميتها 

اإي��ن��ا���س خ��ل��ف��ه��ا عندما  ���س��ت��رك الأ����س���رية 

ي���ف���رج ع��ن��ه��ا اث���ن���ت���ا ع�������س���رة اأم�������اً يف ���س��ج��ون 

الح��ت��ال لثاثة وث��اث��ني اب��ن��ا واب��ن��ة، وه��ّن 

من بني �سبع وثاثني اأ�سرية يقبعّن يف �سجن 

“ه�سارون«. توقيف  “الدامون” ومركز 
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الأحد،  ام�س  الإ�سرائيلية  الأحزاب  دخلت 

يف حالة طوارئ وحت�سيد كبرية قبل �ساعات 

غدا  للكني�ست  الق���راع  �سناديق  فتح  على 

الثاثاء.

وب����دت امل��ق��اع��د م��ت��ق��ارب��ة ل��ل��ك��ت��ل م���ا بني 

اأحدث  اأظهرت  ما  وح�سب  والو�سط،  اليمني 

القادمة  النتخابات  اأن  ال��راأي  ا�ستطاعات 

وه��ي  ال�����س��اب��ق��ة  املع�سلة  نف�س  م��ن  �ستعاين 

ع��ج��ز اأي م���ن ال��ك��ت��ل ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

اأع�ساء  من  الأك��ر  العدد  عر  للحياة  قابلة 

الكني�ست.

هيوم”  “ي�سرائيل  ���س��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 

م�����س��ري  ���س��ي��ح�����س��م��ان  ع����ام����ان  ه���ن���ال���ك  اأن 

ن�����س��ب��ة  ه����و  الأول  ال����ق����ادم����ة:  الن���ت���خ���اب���ات 

وق��درة  احل�سم  لن�سبة  بالإ�سافة  الق���راع، 

الأح���������زاب ال�������س���غ���رية ع���ل���ى اج���ت���ي���از ن�����س��ب��ة 

م�سري  الأح��زاب  تلك  �ستح�سم  حيث  احل�سم 

النتخابات وترجع اإحدى الكفتني.

ال�سابقة  الثاث  النتخابات  مع  ومقارنة 

ت���راوح���ت ن�سبة  امل��ا���س��ي��ني،  ال��ع��ام��ني  خ���ال 

القراع ما بني 68% -71%، بينما يخ�سى يف 

متدنية  انتخاب  ن�سب  من  النتخابات  ه��ذه 

للتنزه  الإ�سرائيليني  من  الآلف  خ��روج  مع 

النتخابات  موعد  تزامن  ب�سبب  اخل��ارج  يف 

مع فتح املطارات.

بان  ال�ستطاعات  غالبية  تتنباأ  حني  يف 

ذل��ك  ي��ع��ود  ح��ي��ث  �ستنخف�س  احل�����س��م  ن�سبة 

التي  والامبالة  امللل  وهي:  اأ�سباب  لثاثة 

يبديها اجلمهور بعد ثاث جولت انتخابات 

متتالية، وحقيقة عدم وجود حزبني كبريين 

فيعود  الثالث  اما  مقعد،  كل  على  يتناف�سان 

يف  الت�سويت  ن�سبة  انخف�ست  حيث  لكورونا 

انتخابات  اأج��رت  التي  ال��دول  يف  النتخابات 

يف ظل اجلاجنة ب�سكل ملمو�س و�سل اإىل ما 

بني %8-%15.

 4 فهنالك  احل�����س��م  بن�سبة  يتعلق  وف��ي��م��ا 

تعر  وه��ي  الن�سبة  ه��ذه  ح��اف��ة  على  اأح���زاب 

الناخبني ويف ح��ال عدم  م��ن  ع��دد كبري  ع��ن 

لنتخابات  مفتوحاً  ال��ب��اب  ف�سيكون  ف��وزه��ا 

خام�سة، ويف حال خ�سارة اأحزاب الي�سار مثل 

هدية  ذل���ك  ف�سي�سكل  و”مريت�س”  ال��ع��م��ل 

كبرية لنتنياهو ويعزز من فر�سه يف ت�سكيل 

يتنقل احلزبان مبكان  حكومة مو�سعة حيث 

لي�س ببعيد عن ن�سبة احل�سم.

اأم�����ا احل�����زب ال���ث���ال���ث ال���ق���ري���ب م���ن ه��ذه 

– اأبي�س” بزعامة وزير  “ازرق  الن�سبة فهو 

اأي�ساً من  احلرب بيني غانت�س الذي يخ�سى 

واحد  مييني  حزب  هنالك  حني  يف  �سقوطه، 

“ال�سهيونية  وه��و  الن�سبة  ه��ذه  م��ن  قريب 

“بت�سليئيل  امل�ستوطنة  ب��زع��ام��ة  املتدينة” 

ب��الن�����س��م��ام  ت��ع��ه��د  ال������ذي  �سموتريت�س” 

نتنياهو. حلكومة 

نتنياهو  ف�����س��ل  ح���ال  ال���ث���اين  اخل���ي���ار  ام���ا 

من  واح����د  ت��ك��ل��ي��ف  ف��ه��و  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  يف 

لبيد” ال��ذي  “يائري  امل��ه��م��ة:  ب��ه��ذه  ث��اث��ة 

ح�سل  وال���ذي  م�ستقبل  هناك  ح��زب  يتزعم 

اآخ����ر ان��ت��خ��اب��ات،  20 م��ق��ع��د يف  ع��ل��ى ق���راب���ة 

يف   11 على  ح�سل  ال��ذي  بينيت”  “نفتايل 
اآخ���ر ال���س��ت��ط��اع��ات، وك��ذل��ك زع��ي��م احل��زب 

ي��ت��زع��م  ال����ذي  �ساعر”  “جدعون  اجل���دي���د 

موؤخراً  تراجع  جديد” وال��ذي  “اأمل  ح��زب 

وح�سل فقط على 11 مقعد.

من  يعانون  فالثاثة  لل�سحيفة  ووف��ق��اً 

توافقهم  ال�سهل  م��ن  ولي�س  “الأنا”  عقدة 

ع��ل��ى ق��ي��ام اأح��ده��م ب��روؤ���س ح��ك��وم��ة ق��ادم��ة 

وب����ال����ت����ايل ف����خ����ي����ارات ت�����س��ك��ي��ل احل���ك���وم���ة 

العامني  خ��ال  �سابقاتها  من  قريبة  املقبلة 

امل��ا���س��ي��ني م��ا ي��ع��ن��ي ف��ر���س��ة ك��ب��رية ل��ل��ذه��اب 

انتخابات خام�سة. نحو 

يف  فيتمثل  ال��ث��ال��ث  اخل��ي��ار  وب��خ�����س��و���س 

“بينيت” ب��الإ���س��اف��ة  م��ع  ن��ت��ن��ي��اه��و  حت��ال��ف 

لن  احلالة  هذه  يف  ولكنه  املتدينني  لأح��زاب 

ع��دد  اأو  م��ق��ع��ًدا   61 م��ن  اأك���ر  ع��ل��ى  يح�سل 

قريب ما يجعل اأي حكومة يف مهب الريح.

اإمكانية  هو  واقعية  الأك��ر  اخليار  ولعل 

تغيري “�ساعر” من وجهة نظره والن�سمام 

حل��ك��وم��ة ب��رئ��ا���س��ة ن��ت��ن��ي��اه��و وب��ال��ت��ايل متتع 

احل���ك���وم���ة ب���ال���ع���دد امل���ري���ح م���ن امل���ق���اع���د يف 

الق�ساء  ذلك  ثمن  �سيكون  ولكن  الكني�ست، 

مبا  اأ�سوة  ال�سيا�سي  “�ساعر”  م�ستقبل  على 

ح�سل مع غانت�س موؤخراً.
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ال�سهيد  وال����دة  ودع���ت  ب��ال��زغ��اري��د 

ال��ذي  اب��ن��ه��ا  حناي�سة  ي��و���س��ف  ع��اط��ف 

متالكت  ال�سهادة.  بنيل  اأمنيته  حقق 

ال����وال����دة امل��ك��ل��وم��ة ن��ف�����س��ه��ا وح��ب�����س��ت 

دجن  بيت  قرية  ن�ساء  و�سط  دموعها 

الغربية  ال�سفة  نابل�س �سمايل  �سرقي 

امل��ح��ت��ل��ة، وب����ادرت ب��اإط��اق ال��زغ��اري��د 

وامل���������واوي���������ل م�����ع�����رة ع������ن ف���خ���ره���ا 

ابنها. با�ست�سهاد 

التي  حناي�سة  اأمنية  ال�سهادة  كانت 

لطاملا حتدث اإىل والدته وباح لها بها، 

اب��ن��ي  هلل..  “احلمد  وال���دت���ه  وت���ق���ول 

طلب ال�سهادة ونالها«. واأ�سافت “كان 

لل�سهادة،  �سوقه  ع��ن  يحدثني  دائ��م��ا 

ا�ست�سهد  اإذا  اأح����زن  ب���األ  وي��و���س��ي��ن��ي 

والعويل،  والبكاء  النواح  اأجتنب  واأن 

ل���ه«. وت�سف  اأدع����و  ل��ه  اأب����ارك  اأن  ب��ل 

متلهفا  “كان  فتقول:  لل�سهادة  �سوقه 

كل  لينفق  وم�ستعدا  ب�سدة،  لل�سهادة 

ما بجيبه لكي يح�سل عليها«.

اجلمعة  م�ساء  دج��ن  بيت  وخرجت 

ع���ن ب���ك���رة اأب��ي��ه��ا ل�����وداع اب��ن��ه��ا ال���ذي 

ع���رف���ت���ه ب���ط���ي���ب م��ن��ب��ت��ه و���س��ج��اع��ت��ه 

وراي��ات  الأع��ام  واإق��دام��ه، واختلطت 

الف�سائل يف م�سهد مهيب.

لثاثة  اأب  ه��و  حناي�سة  وال�سهيد 

اأط���ف���ال، اإح���داه���م ط��ف��ل��ة ت��ع��اين من 

وتتلقى  قدمها،  يف  ال�سرطان  مر�س 

بالقد�س  املطلع  م�ست�سفى  يف  العاج 

امل��ح��ت��ل��ة. وه���و رج���ل ع�����س��ام��ي ينتمي 

ربت  احل��ال  متوا�سعة  ك��ادح��ة  لأ���س��رة 

اأب��ن��اءه��ا ع��ل��ى ال��دي��ن وح���ب ال��وط��ن، 

وعا�س من عرق جبينه مبهنة النجارة 

مع �سقيقه مبنجرة ميتلكانها يف بيت 

دجن.

م���وؤذن���ا  ع���م���ل  ذل������ك،  ج���ان���ب  واإىل 

بلدته  م�����س��اج��د  م��ت��ط��وع��ا يف  وخ��ادم��ا 

ن�سري،  ب��ن  مو�سى  مب�سجد  واآخ��ره��ا 

ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  بتحفيظ  ع��م��ل  ك��م��ا 

لأطفال البلدة يف امل�سجد.

وب�����س��ب��ب ن�����س��اط��ه امل����ق����اوم، اع��ت��ق��ل 

عاما  بال�سجن  عليه  وحكم   1993 عام 

يف ���س��ج��ون الح����ت����ال. ك��م��ا اأ���س��ي��ب 

ب��ال��ر���س��ا���س احل����ي يف ق���دم���ه خ��ال 

�سارع  �سهدها  التي  العنيفة  املواجهات 

انطاقة  مع  نابل�س  مبدينة  القد�س 

الر�سا�سة  وبقيت  الأق�سى،  انتفا�سة 

ا�ست�سهاده.  ح��ت��ى  رج��ل��ه  يف  م�ستقرة 

وم��ن��ذ اإق���ام���ة ال���ب���وؤرة ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

من  اأكر  قبل  دجن  بيت  اأرا�سي  على 

امل�ساركة  ع��ل��ى  واظ���ب  اأ���س��ه��ر،  خم�سة 

ب��امل�����س��رية الأ���س��ب��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��خ��رج يف 

ب��ي��ت دج���ن ب��اجت��اه الأرا����س���ي امل��ه��ددة 

بامل�سادرة.

وي���ق���ول م���ن راف���ق���وه يف امل�����س��ريات 

مواجهة  يف  ال�سفوف  يتقدم  ك��ان  اإن��ه 

ج��ن��ود الح���ت���ال، وي��ت��ح��رك ك��م��ا لو 

من  ال��ث��اين  العقد  يف  فتًيا  ���س��اًب��ا  ك��ان 

ع���م���ره. وك�����ان ل ي��ك��ت��ف��ي ب��ف��ع��ال��ي��ات 

ي����وم اجل���م���ع���ة، ب���ل ك����ان ي�������س���ارك م��ع 

���س��ب��ه يومية  ب��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ل��دت��ه  ���س��ب��ان 

بوؤرته  يف  امل�ستوطن  ومقارعة  لإرب��اك 

ال�ستيطانية.

حناي�سة  توجه  الأخ���ري،  يومه  ويف 

الكبري  امل�����س��ج��د  يف  اجل��م��ع��ة  ل�����س��اة 

ال������ذي ���س��ي�����س��ه��د ان����ط����اق امل�������س���رية 

لل�ساة  ال�����س��ه��ي��د  اأذن  الأ���س��ب��وع��ي��ة. 

ل��ل��م��رة الأخ�������رية، وان��ط��ل��ق م��ت��ق��دم��ا 

“املرحان”  منطقة  باجتاه  ال�سفوف 

باملنطقة  ت��ق��ع  ج��ب��ل��ي��ة  م��ن��ط��ق��ة  وه���ي 

ال�سرقية. وتوؤكد روايات �سهود العيان 

ت��ع��م��د ج���ن���ود الح����ت����ال ا���س��ت��ه��داف 

حناي�سة، ويقول ال�سحفي حممد اأبو 

ثابت الذي كان بالقرب منه اإن ثاثة 

ج��ن��ود ت���واج���دوا يف امل���وق���ع، وب�����ادروا 

ب����اإط����اق ال���ر����س���ا����س احل����ي مب��ج��رد 

اأن اجل��ن��ود  امل�����س��رية. واأك�����د  اق�����راب 

وعلى غري عادتهم، مل يطلقوا قنابل 

ال���غ���از ب���اجت���اه امل�����س��ارك��ني، ب���ل ب����داأوا 

“اأ�سيب  وق��ال:  الر�سا�س.  ب��اإط��اق 

ح���ن���اي�������س���ة ب�����س��ك��ل م���ب���ا����س���ر ب���راأ����س���ه 

با�سم  امل��ع��روف  امل��ت��ف��ج��ر  ب��ال��ر���س��ا���س 

دم��اغ��ه  بتهتك  ت�سبب  م��ا  “دمدم”، 
ينقل  اأن  قبل  الفور،  وا�ست�سهاده على 

ا�ست�سهاده  ويعلن  رف��ي��دي��ا  مل�ست�سفى 

ر�سمًيا«.

غ�����اب ع���اط���ف ع����ن ب��ي��ت��ه وق��ري��ت��ه 

وم�سجده، لكن اأهل قريته �سيذكرونه 

كلما حل موعد اأذان، ويف كل مواجهة 

مع الحتال وم�ستوطنيه.

في يوم األم.. الطفالن عصافرة محرومان من حضن أمهما

للمرة الرابعة بعامين ..سيناريو متكرر.. »األحزاب الصغيرة« تحسم مصير االنتخابات اإلسرائيلية

رصاص االحتالل ُيسكت »المؤذن الثائر«
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وموؤ�س�سات  مقد�سيون  ن�سطاء  دع��ا 

حقوقية يف القد�س املحتلة، اإىل ت�سكيل 

ل�سيا�سات  للت�سدي  جماهريية  جل��ان 

اأعقاب  يف  وذل��ك  التهويدية،  الحتال 

اإخ�����ط�����ارات ال���ه���دم ال����ف����وري ل��ع�����س��رات 

���س��ل��وان،  ال��ب�����س��ت��ان يف  امل����ن����ازل يف ح���ي 

ال�سيخ  حي  وت�سريد  تهجري  وخمطط 

جراح وتفريغه من املقد�سيني.

اأب��و  حممد  املقد�سي  النا�سط  وق��ال 

ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��ل��ج��ان  اإن  احل��م�����س 

عمل  وجلان  حقوقية  قانونية  خمت�سة 

اج��ت��م��اع��ي حت��م��ل ���س��ف��ة اجل��م��اه��ريي��ة، 

ب�سكل  الح��ت��ال  ل�سيا�سات  للت�سدي 

�سهدت  القد�س  اأن  اإىل  ولفت  مركزي. 

والتهجري  ال��ه��دم  عمليات  يف  ت�����س��ارًع��ا 

وال��ت�����س��ي��ي��ق، وم�����س��اع��ف��ة ال��ع��ق��وب��ات 

الح��ت��ال.  بلدية  م��ن  املقد�سيني  على 

القد�س  يف  الحتال  �سلطات  اأن  وذك��ر 

ال��ب�����س��ت��ان  ح����ي  ع���ائ���ل���ة يف   28 غ���رم���ت 

���س��اك��ن��ي احل���ي.  امل���ع���ان���اة ع��ل��ى  م���ا زاد 

ج��م��اه��ريي��ة يف مواجهة  ودع���ا حل�����س��ود 

م�سدًدا  التهويدية،  الحتال  �سيا�سات 

اأن اجل���م���اه���ري ل��ه��ا ق��وت��ه��ا ول��ه��ا  ع��ل��ى 

كان  كما  ق�سية،  اأي  يف  الف�سل  كلمتها 

وغريها   ،2017 عام  البوابات  ق�سية  يف 

من الق�سايا التي اأثبتت قوة اجلماهري 

يف ك�سر الحتال و�سيا�ساته.

وي���خ�������س���ع امل���ق���د����س���ي���ون ل���ن���ج���و 33 

األ���ف ق���رار ه���دم، يف م��ق��اب��ل ب��ن��اء مئات 

حني  يف  ال�ستيطانية،  ال��وح��دات  اآلف 

اإىل  القد�س  �سكان  ن�سف  حوايل  يهجر 

ا�ست�سدار  م��ن  منعهم  ب�سبب  خارجها 

منازلهم  وم�سادرة  وه��دم  بناء،  رخ�س 

يف  الحتال  بلدية  وتعتزم  واأرا�سيهم. 

املقبلة، تنفيذ عمليات هدم من  الفرة 

حي  يف  املنازل  ع�سرات  تطال  اأن  �ساأنها 

الأق�����س��ى  للم�سجد  امل��ا���س��ق  الب�ستان 

كما  ت��ورات��ي��ة«.  “حديقة  اإىل  وحتويله 

خطر  ج���راح  ال�سيخ  ح��ي  �سكان  ي��واج��ه 

�سلطات  اأخ��ط��رت  اأن  بعد  ج��دي��دة  نكبة 

الح���ت���ال ع�����س��رات ال��ع��ائ��ات ب��اإخ��اء 

امل�ستوطنني. ل�سالح  منازلها، 

دعوات مقدسية لتشكيل لجان 
جماهيرية للتصدي لسياسات االحتالل

 ل َيعني “يوم الّنورْوز العاملي” اأنه عيد للربيع فح�سب، اإمنا هو تثمني لِهبة الروح - 

د  احلياة املُقّد�سة يف الإن�سان والكائنات، وهدايا املَوىل عز وجل يف منحنا الدفء املُتجدِّ

الأج���داد  ل��دى  خا�سة  بنهكة  كذلك  َي�سي  وال��ّن��ورْوز  الأب��دي��ة.  واحل��ي��اة  ال�سم�س  ون��ور 

واجلدات املُْحَتفني بحلول اليوم الأول من ف�سل الربيع، الذي هو يف جوهره “جتديد 

لاأمم  العامة  اجلمعية  اأقرته  ر�سمي  عيد  ا  اأي�سً الّنورْوز  وعيد  والكيانية”.  الطبيعة 

املتحدة، بقرارها رقم A/RES/253/64  لعام 2010، ومت الت�سويت عليه مببادرة من 

جمموعة  الدول املُ�ساِركة يف هذا العيد. زد على هذا، اأن منظمة الأمم املتحدة للربية 

املمثلة  قوائمها  اإىل  الّنورْوز  عيد   2009 عام  يف  “اليون�سكو” �سّمت  والثقافة  والعلوم 

من  العديد  به  َيحتفل  ثقافًيا  تقليًدا  باعتباره  لاإن�سانية،  املادي  غري  الثقايف  للراث 

ال�سعوب والأمم والقوميات والأقوام يف ال�سرق والغرب وال�سمال واجلنوب العاملي، ويف 

القوميات  هذه  تقاليد  لعراقة  تاأكيد  العيد  منا�سبة  لأن  ا،  اأي�سً احلبيب  العزيز  ردننا 
ُ
اأ

ر.  وثقافاتها ولغاتها وعاداتها املوروثة منذ الِقدم، والتي �سارت اأعمدة لُبنيانها املَُعا�سِ

وُيريه من خال  احلا�سر  يعي�س يف  الذي  املا�سي  ملجد  ا�ستعادة  الّنورْوز هي  طقو�س 

الإن�سانية وال�سلمية، وتقاطعاتها الآمنة والراف�سة للحروب والنزاعات  الِقيم  تبادلية 

والبغ�ساء. 

العاقل  الوحيد  الكائن  وه��و  الأف���راح،  يف  وَيزهو  وَيرق�س  وُيغني  َيحتفل  الإن�سان   

وحيواٍن  وجماٍد  نباٍت  من  الأخ��رى  املخلوقات  لكن  الأبدية.  ال��روح  و�ساحب  واحلكيم 

وللم�ساهمة  حّيًة،  تبقى  اأن  ولأجل  الإن�سان،  ربانًيا حلياة  �ُسّخِرت  اإمنا  وطرٍي وغريها، 

واأب��ع��اده  ال���ّن���ورْوز  معنى  ُي���درك  الإن�����س��ان  احل��ي��ات��ي��ة.  م�سريتهم  يف  اآدم  بني  مب�ساعدة 

فيحتفي به لأنه جتديد لنور احلياة، وتعظيم لها ولدميومتها يف كيانه املادي.

الأخ��ّوة  لأف��ك��ار  وجتذير  والبهاء  بال�سياء  تزخر  منا�سبة  ال��ّن��ورْوز  يف  ن��رى  ول��ه��ذا،   

و�سنًة  جديًدا  يوًما  ا  اأي�سً َيعني  ال��ّن��ورْوز  الأممية.  اجلماعة  ِوح��دة  اأج��ل  من  الأر�سية، 

جديدة و�سوًل اإىل دهور متجددة بالعطاء، وتخليق الإبداع، وتقدمي الأنفع والأجدى 

مايني  مئات  متوا�سلة،  ع��ام  اآلف  ثاثة  م��ن  اأك��ر  منذ  ب��ه  َيحتفي  ول��ه��ذا،  للب�سر. 

اآ�سيا  الأ�سود،  البحر  حو�س  البلقان،  القوقاز،  �سمنها  املَعمورة،  اأ�سقاع  �ستى  يف  الب�سر 

الو�سطى وبلدان “ال�سرق الأو�سط”، ومناطق اأخرى عربية واإ�سامية عريقة، وواحدة 

اإليها  ن�سل  التي  اأذربيجان،  جمهورية  ال�سقيقة  هي  اإلينا  الإ�سامية  الدول  اأقرب  من 

على  غ��داء  وجبة  تناولنا  خ��ال  القزوينية،  باكو  اإىل  عّمان  من  مبا�سر  ط��ريان  بخط 

منت اخلطوط اجلوية الأذربيجانية “اأزال”، التي كان يجب اأن تقوم برحلتها الأوىل 

اإىل عّماننا، ُقبيل تف�سي كوفيد/19، ليتم تاأجيل الفتتاح الذي اإتَّفق عليه جالة امللك 

عبداهلل الثاين وفخامة اأخيه الرئي�س اإلهام علييف حفظهما اهلل، اإىل وقت اآخر، نتمنى 

ونرجو ونتطلع اأن يكون قريًبا جًدا.

احلياة  اأجل  من  وال��دول  الإن�سان  يجرحها  التي  النجاحات  لكل  عيد  هو  الّنورْوز   

ال�سلمية وثقافة ال�سام والتعاي�س. ولهذا بالذات، احتفلت دول و�سعوب كثرية بالعيد 

اأرا�سيها  على  والأم��ان  ال�سام  اإحال  يف  جلهودها  تعظيًما  اأذربيجان  دولة  جانب  اإىل 

املحَررة من الحتال الأرميني الذي دام نحو ثاثة عقود. فمدينة �سو�سا التاريخية 

منذ  ت�سهد  الثقافية،  وعا�سمته  الأذربيجاين  ال�سعب  ثقافة  مهد  هي  والتي  ال�سهرية، 

اإلهام  الرئي�س  قطعه  ال��ذي  الوعد  واإّي��اه��ا  ن�ستذكر  متوا�سلة،  احتفالت  اأ�سبوع  نحو 

علييف با�سرجاعها وتكني�س الإحتال الأجنبي عن ترابها، وا�ستعادة وحدة اأذربيجان 

العظيمة،  وال�سعادة  بالتاريخي  احلدث  هذا  فخامته  َف  َو�سَ اإذ  باغ،  قره  يف  الإقليمية 

الآن يف م�سمار  الّنورْوز  بعيد  وها نحن حُمتفلون  �سو�سا..  اإىل  ُعدنا  علييف:  واأ�ساف 

�سو�سا، بعد اأن ا�ستعدنا العدالة التاريخية، ولن ن�سمح مب�سح تراث ال�سعب الأذربيجاين 

فيها من جديد. �سو�سا هي اأذربيجان! قره باغ هي اأذربيجان!«

األكاديمي مروان سوداح

الّنورْوز.. »عصر الربيع 
والعدالة التاريخية«
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ي�شتكي �شكان بلدة كفر عقب �شمايل مدينة 

متعمد  اإ�شرائيلي  اإهمال  من  املحتلة  القد�س 

واحلقوق  اخل��دم��ات  ولأب�شط  التحتية  للبنى 

الحتالل  بلدية  ا�شتمرار  ظ��ل  يف  الأ�شا�شية، 

ب��ال��ت��ن�����ش��ل م���ن م�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا جت����اه ال��ب��ل��دة، 

املنا�شدات  رغ��م  تطويرها،  على  العمل  وع��دم 

املتوا�شلة على مدار ال�شنوات املا�شية.

البلدة  مرًتا عن  كيلو   11 كفر عقب  وُتبعد 

كيلومرتات  اأربعة  وحوايل  بالقد�س،  القدمية 

الح��ت��الل،  لبلدية  اإدارًي���ا  وتتبع  اهلل،  رام  ع��ن 

لكن جدار الف�شل العن�شري عزلها عن مركز 

املدينة، وحولها اإىل ما ي�شبه “اجليتو” املدين، 

اجلدار.  ف�شلها  التي  املقد�شية  الأحياء  كبقية 

من  املفرت�شة  اخلدمات  عقب  كفر  تتلقى  ول 

الفل�شطينية  لل�شلطة  ولي�س  الحتالل،  بلدية 

وموؤ�ش�شاتها اأي �شالحيات فيها، كونها مقيدة 

الحتالل  اإج���راءات  ودفعت  “اأو�شلو«.  باتفاق 

البناء،  تراخي�س  على  التعجيزية  و���ش��روط��ه 

وك���ذل���ك ال��ك��ث��اف��ة ال�����ش��ك��ان��ي��ة، ع�����ش��رات اآلف 

امل��واط��ن��ن م��ن ح��م��ل��ة ال��ه��وي��ة امل��ق��د���ش��ي��ة، اإىل 

ع�شوائية  �شكنية  وع��م��ارات  م��ن��ازل  يف  العي�س 

و�شاحلة،  �شليمة  حتتية  بنية  اأو  تنظيم  دون 

ويف ظل غياب التخطيط والإ�شراف والرقابة.

وخ����الل الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي، ���ش��ع��دت ق���وات 

الحتالل من اعتداءاتها على البلدة و�شكانها، 

وكثفت من تواجدها الع�شكري يف �شارع املطار 

���ا،  ب��ال��ب��ل��دة، وه���دم���ت خم���زن���ا، وج���رف���ت اأر����شً

معهد  “غرب  منطقة  يف  املحال  بهدم  وه��ددت 

واأعلنها منطقة ع�شكرية. الوكالة”، 

يفتقد �شكان كفر عقب اإىل عديد اخلدمات 

الح��ت��الل عن  بلدية  ال��ت��ي متتنع  الأ���ش��ا���ش��ي��ة، 

مبا  ال�شرائب،  كافة  دفعهم  مقابل  تقدميها، 

الهوية  على  للحفاظ  وذلك  “الأرنونا”،  فيها 

يقول  كما  اإق��ام��ت��ه��م.  �شحب  وع��دم  املقد�شية، 

منري  بالقد�س  ال�شمالية  الأحياء  جلان  رئي�س 

�شنوات،  منذ  تعاين  البلدة  اأن  ويو�شح  زغ��ري. 

يف  تتمثل  مرتاكمة،  واأزمات  ماأ�شاوية  اأو�شاًعا 

عدم وجود بنية حتتية �شليمة، و�شبكات �شرف 

ما  امل��ي��اه،  لت�شريف  ومنظمة  م��وؤه��ل��ة  �شحي 

الأم��ط��ار. ول  ال�شوارع مبياه  غ��رق  اإىل  ي��وؤدي 

ت��ق��وم ب��ل��دي��ة الح��ت��الل ب��دوره��ا ح��ي��ال تاأهيل 

وت��ع��ب��ي��د ب��ع�����س ال���ط���رق وال�������ش���وارع واإن��ارت��ه��ا 

لتخفيف  ج���دي���دة  ����ش���وارع  وف��ت��ح  ب��ال��ك��ه��رب��اء، 

م���ع���ان���اة امل����واط����ن����ن، وت��ق��ل��ي��ل اأزم�������ة ال�����ش��ري 

والزدحام املروري.

ل���ل���ن���وادي  ت���ف���ت���ق���ر  ال����ب����ل����دة  اأن  وي�������ش���ي���ف 

ال��ري��ا���ش��ي��ة وامل���الع���ب وامل���ت���ن���زه���ات، ول��وج��ود 

العيادات  بع�س  وتقت�شر فقط على  م�شت�شفى، 

بالبلدة  الو�شع  نف�شه  بالوقت  وا�شًفا  الطبية، 

وكارثي«. للغاية  “�شعب 
النفايات  تراكم  ال�شكان،  معاناة  يفاقم  وما 

وت��ك��د���ش��ه��ا مم��ا ي��ن��ذر ب��ح��دوث م��ك��اره �شحية 

وب��ي��ئ��ي��ة، وان��ت�����ش��ار ل��الأوب��ئ��ة والأم����را�����س بن 

تف�شي  ا���ش��ت��م��رار  ظ���ل  خ��ا���ش��ة يف  امل���واط���ن���ن، 

“كورونا«. فريو�س 

مل�شافات  ال�شري  م��ن  ال�شكان  اآلف  وي��ع��اين 

حاجز  واجتياز  اأر�شفة،  بال  �شوارع  يف  طويلة 

ق��ل��ن��دي��ا، وا���ش��ت��خ��دام ج�����ش��ر ي�����ش��ل م��ن �شمال 

مربع،  مرت   800 مب�شافة  جنوبها  اإىل  القد�س 

م���ا ي�����ش��ّك��ل خ���ط���ورة ع��ل��ى ح��ي��اة امل�����ارة خ��ا���ش��ة 

ويوؤكد  الإع��اق��ة.  وذوي  والأط��ف��ال  ال�شن  كبار 

اأن ب��ل��دي��ة الح���ت���الل ت��ت��ع��م��د اإه���م���ال الأح��ي��اء 

وتهمي�شها  القد�س،  يف  ال�شمالية  الفل�شطينية 

املدينة،  عن  وترحيلهم  ال�شكان  طرد  اأجل  من 

من  والعديد  الفو�شى  اإح��داث  اإىل  بالإ�شافة 

الجتماعية. امل�شاكل 

اإج��م��ايل ع��دد  األ���ف م��ن   58 اأن  اإىل  وي�����ش��ري 

يف  يقطنون  األ��ف،   70 البالغ  عقب  كفر  �شكان 

ترخي�س،  دون  ُب��ن��ي��ت  خ��ط��رة  �شكنية  ع��م��ارات 

وب��ع��ي��ًدا ع���ن ال��رق��اب��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط، م���ا ي��ن��ذر 

مبخاطر كبرية على ال�شكان.

امل�شوؤولية  الح��ت��الل  بلدية  زغ��ري  وُيحمل 

مطالًبا  البلدة،  يف  يجري  ما  كل  عن  الكاملة 

احتياجات  تلبية  على  ال�شريع  بالعمل  اإي��اه��ا 

امل��واط��ن��ن، وت��وف��ري ك��اف��ة اخل��دم��ات ال��الزم��ة 

ب��ل��دي��ة الح���ت���الل  اأن رئ��ي�����س  ل���ه���م. وي���و����ش���ح 

املا�شي،  الأ���ش��ب��وع  املنطقة  زار  ل��ي��وؤون  مو�شيه 

املن�شاآت  بع�س  الحتالل  قوات  بهدم  وتفاجاأنا 

على  “العمل  ب���ادع���اء  ال��ب��ل��دة،  يف  ال��ع�����ش��وائ��ي��ة 

اإق����ام����ة م���الع���ب ون������ادي ري���ا����ش���ي ل��ل�����ش��ك��ان«. 

“كنا طالبنا بلدية الحتالل ول زلنا  ويتابع: 

ال�شكان  التي يحتاجها  بتحقيق عديد املطالب 

للتخفيف من معاناتهم والعي�س حياة كرمية، 

اأننا نتلقى يف كل مرة وعود ل حتقق، لكن  اإل 

املنوطة  مب�شوؤولياتها  البلدية  تقوم  اأن  ناأمل 

بها جتاه ال�شكان«.

وخ����الل الأ����ش���ب���وع امل���ا����ش���ي، ن�����ش��ب��ت ق���وات 

الح���ت���الل لف��ت��ة اإع����الن ع��ن اإق���ام���ة م�����ش��روع 

ا�شتيطاين جديد يف املنطقة، يهدف اإىل اإقامة 

ا�شتيطاين على ح�شاب  جممع ريا�شي ومتنزه 

اأرا�شي املوطنن. وك�شفت بلدية الحتالل عن 

م�شاحته  تبلغ  ريا�شي  جممع  لإقامة  م�شروع 

ب��ل��دة كفر عقب.  اأرا���ش��ي  اأرب��ع��ة دومن���ات على 

ب��الإ���ش��اف��ة  ���ش��ي�����ش��م��ل  امل�����ش��روع  اأن  واأو����ش���ح���ت 

و�شيقام  اإط���ف���اء،  وم��رك��ز  م��ن��ت��زه  امل��ج��م��ع،  اإىل 

املنطقة  يف  فل�شطينين  ملواطنن  اأرا���س  على 

املتاخمة ملطار قلنديا من جهة كفر عقب.

ا  وقال ليوؤون: اإن “�شكان كفر عقب هم اأي�شً

امل��وارد  ا�شتثمار  اأن��وي  واأن��ا  القد�س،  �شكان  من 

خارج  احل��ي  ك��ون  من  الرغم  على  لرفاهيتهم 

لأع��م��ال  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ف��ا���ش��ل،  الأم��ن��ي  ال�شياج 

ا  اأي�شً قمنا  الريا�شية،  واملن�شاآت  امللعب  تطوير 

تنظيف وتطوير احلي، ونحن  بزيادة ميزانية 

تعليمي  ملجمع  التخطيط  ع��ل��ى  ح��ال��ًي��ا  نعمل 

جديد لأطفال احلي”. وفق ادعاءه.

االنباط - وكاالت

����ا  اأمًّ  12 ي��ع��ت��ق��ل الح���ت���الل الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

اأ���ش��رية   37 ب��ن  م��ن  ���ش��ج��ون��ه،  يف  فل�شطينية 

توقيف  ومركز  “الدامون”  �شجن  يف  يقبعّن 

“ه�شارون«.
وموؤ�ش�شة  الأ���ش��ري،  ل��ن��ادي  تقرير  واأو���ش��ح 

اأن  اآذار”   21 الأم/  “عيد  ع�����ش��ي��ة  ال�����ش��م��ري 

ويتم  وابًنا،  ابنة   33 لهن  الأ���ش��ريات  الأمهات 

ح��رم��ان��ه��ن م���ن ال����زي����ارات امل��ف��ت��وح��ة، وم��ن 

واأبنائهن،  اأطفالهن  احت�شان  من  متكينهن 

وم��ن��ذ ب��داي��ة ان��ت�����ش��ار ال���وب���اء ووق����ف زي����ارات 

ع���ائ���الت الأ�����ش����رى، ُم��ن��ع اأط���ف���ال الأ����ش���ريات 

مرة  اإىل  ُقل�شت  التي  ال��زي��ارة  من  والأ���ش��رى 

واحدة كل �شهرين واقت�شرت على فرد واحد 

بالغ من العائلة.

اأح��ك��اًم��ا  الأم��ه��ات  م��ن  وتق�شي جم��م��وع��ة 

ب��ال�����ّش��ج��ن ل�����ش��ن��وات، وه����ّن الأ����ش���رية اإ����ش���راء 

ب��ال�����ّش��ج��ن )11( ع��اًم��ا،  امل��ح��ك��وم��ة  ج��ع��اب��ي�����س 

وُك�����ل م���ن ف�����دوى ح���م���ادة واأم������اين احل�����ش��ي��م 

ع�شر  مل���دة  ب��ال�����ّش��ج��ن  ُح��ك��م��اً  تق�شيان  ال��ل��ت��ن 

����ش���ن���وات، وح���ل���وة ح��م��ام��رة ون�����ش��ري��ن ح�شن 

ع�شافرة  اإينا�س  والأ���ش��رية  �شنوات،  �شت  مل��دة 

���ش��ه��راً، وخ��ال��دة  ���ش��ن��ت��ن ون�����ش��ف )30(  ملّ����دة 

ج��رار ملّ��دة �شنتن، واإمي���ان الأع���ور مل��ّدة )22( 

موقوفًة  اخلطيب  اآية  املُعتقلة  وتبقى  �شهراً، 

اليوم. للمحاكمة حتى 

وم���ن ب���ن الأم���ه���ات اأ����ش���ريت���ان م��ع��ت��ق��الٌت 

الن�شوية ورئي�شة احتاد  النا�شطة  اإدارًيا وهما 

ال�شعافن من  املراأة الفل�شطينية، ختام  جلان 

رام اهلل، و�شروق البدن من بيت حلم.

ق���وات  اع��ت��ق��ل��ت   ،2021/3/8 ت���اري���خ  ويف 

اأُم  وهي  اهلل،  رام  من  احلجة  اأنهار  الحتالل 

يتم  ومل  ال��ث��ال��ث  �شهرها  يف  وح��ام��ل  لطفلة 

�شجن  يف  الحتالل  زجها  بل  و�شعها  مراعاة 

و�شعبة. قا�شية  ظروف  “ه�شارون” يف 
يتعر�شن  الأ�����ش����ريات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وب����ّن 

ل���ك���اف���ة اأن��������واع ال���ّت���ن���ك���ي���ل وال���ّت���ع���ذي���ب ال��ت��ي 

املعتقلن  بحق  الح��ت��الل  �شلطات  تنتهجها 

العتقال  عمليات  م��ن  ب���دءاً  الفل�شطينين، 

م��ن امل��ن��ازل ف��ج��راً وح��ت��ى ال��ن��ق��ل اإىل م��راك��ز 

يف  احتجازهن  ولح��ق��اً  والتحقيق،  التوقيف 

ال�شجون واإبعادّهن عن اأبناءهن وبناتّهن ملّدة 

طويلة.

���ش��ل��ط��ات  ����ش���ّع���دت  م���ت�������ش���ل،  ����ش���ي���اٍق  ويف 

2015 من ا�شتهداف املراأة  الحتالل منذ عام 

تعر�شّن  اللواتي  عدد  بلغ  فقد  الفل�شطينية 

بينهن  م��ن  ك��ان   ،)900( م��ن  اأك��ر  لالعتقال 

اأم��ه��ات اأ���ش��رى و���ش��ه��داء، وف��ت��ي��ات ق��ا���ش��رات، 

يف  �شيما  ل  املمنهجة،  العتقال  عمليات  عرب 

القد�س.

وتفاقمت معاناة الأ�شريات الأُمهات، وذلك 

ال�شماح  رف�شها  ال�شجون  اإدارة  ا�شتمرار  مع 

عائالتهن  مع  هاتفًيا  بالتوا�شل  لالأ�شريات 

ب�����ش��ك��ٍل م��ن��ت��ظ��م، ح��ي��ث ت��وا���ش��ل��ت الأ����ش���ريات 

�شهر  يف  واح���دة  وملّ���رة  عائالتهّن  م��ع  هاتفياً 

زالت  وما  الوباء،  انت�شار  منذ   2020 عام  اأي��ار 

عمومّية  ه��وات��ف  ت��رك��ي��ب  يف  مت��اط��ل  الإدارة 

من   26 للقاعدة  بذلك  منتهكًة  ل��الأ���ش��ريات، 

ال�����ش��ج��ي��ن��ات  مل��ع��ام��ل��ة  امل��ت��ح��ّدة  الأمم  ق���واع���د 

-اإع����الن ب��ان��ك��وك-، ال��ت��ي ت�����ش��ّج��ع الأ����ش���ريات 

ع��ل��ى الت�����ش��ال ب���اأف���راد ع��ائ��ل��ت��ه��ّن، ح��ي��ث يتم 

املعقولة.  الو�شائل  بكّل  الت�شال  هذا  ت�شيري 

غ��ّزة،  م��ن  ح�شن  ن�شرين  الأ���ش��رية  ون�شتذكر 

ومل   2015/10/18 ت��اري��خ  يف  اُع��ت��ق��ل��ت  ال��ت��ي 

يتّمكن اأولدها وعددهم 7، اإ�شافًة اىل زوجها 

اأمنّية”  “لأ�شباب  اعتقالها  منذ  زيارتها  من 

لالطمئنان  و�شيلة  ول  الحتالل  يّدعي  كما 

عليها �شوى زيارات املحامي.

ومت����ار�����س ���ش��ل��ط��ات الح����ت����الل اأ���ش��ال��ي��ب 

ّت���ع���ذي���ب وّت��ن��ك��ي��ل ب��ح��ق الأ������ش�����ريات، ت��ت��م��ّث��ل 

للعي�س  ت�شلح  ل  زن��ازي��ن  داخ��ل  باحتجازّهن 

التي  احلياتّية  الظروف  اىل  اإ�شافًة  الآدم��ي، 

ال�شجون  اإدارة  ل  تتن�شّ ال��ت��ي  م��ن��ه��ا،  ي��ع��ان��ن 

م��ن��ه��ا ب���ح���ّج���ة ع�����دم ت����واف����ر م����وازن����ة ك��اف��ي��ة 

اإذ  الأ���ش��ريات،  حياة  تّهدد  باإ�شالحات  للقيام 

الرطوبة  ن�شبة  ارت��ف��اع  من  الأ���ش��ريات  تعاين 

يف ال��غ��رف خ��الل ف��رتة ال�����ش��ت��اء، اإ���ش��اف��ًة اىل 

وج�����ود م�����ش��ك��ل��ة يف اأر����ش���ّي���ة ���ش��اح��ة ال���ف���ورة، 

الأغطية  الأ�شريات ل�شتخدام  كذلك ت�شطّر 

الأ�شريات من  تعاين  لإغالق احلمامات، كما 

وجود كامريات يف �شاحة الفورة، الأمر الذي 

ال�شنوات  م��دار  وعلى  خ�شو�شيتهن.  ينتهك 

املا�شية، نّفذت الأ�شريات خطوات احتجاجية 

ب��ان��ت��ه��اك  ال�����ش��ج��ون  اإدارة  ل���ش��ت��م��رار  ��ا  رف�����شً

واأ�شاليب خمتلفة. خ�شو�شيتهن بطرق 

وتخ�شع الأ�شريات الأمهات للتحقيق وملدة 

اجل�شدي  التعذيب  اأ�شاليب  يرافقه  طويلة 

املختلفة،  بو�شعياته  ال�شبح  منها:  والنف�شي 

واحلرمان  التحقيق،  فرتة  طوال  وتقييدهن 

م����ن ال����ن����وم ل����ف����رتات ط���وي���ل���ة، وال��ت��ح��ق��ي��ق 

ومنع  والتهديد،  والبتزاز  والعزل  املتوا�شل، 

التحقيق،  املحامن من زيارتهن خالل فرتة 

وال�شرب  ال��ك��ذب،  ك�شف  جلهاز  واإخ�شاعهن 

النفرادّي  والعزل  املتوا�شل،  كال�شفع  املربح 

والعتقال  للتنكيل  عائالتهن  وتعر�شت  كما 

وال����ش���ت���دع���اء ك���ج���زء م���ن ���ش��ي��ا���ش��ة ال��ع��ق��اب 

اجل��م��اع��ي، اإ���ش��اف��ًة اىل ذل��ك ف���اأن الأ���ش��ريات 

الأمهات يحرمن من رعاية طبية دورية من 

ن�شائية خمت�شة. قبل طبيبة 

االنباط - وكاالت

العربية،  الأق��ط��ار  اأغ��ل��ب  حتيي  اآذار،   21 يف 

الأم  اأي���ام  لكن  الأم”؛  “يوم  فل�شطن،  وبينها 

من  كثري  يف  �شواها  عن  تختلف  الفل�شطينية، 

التفا�شيل، �شيما يف حتملهن امل�شوؤولية.  فالأم 

الفل�شطينية، تعاين وت���اأن حت��ت وط���اأة اجل��الد 

اليومية،  التع�شفية  انتهاكاتها  يف  يتفنن  ال��ذي 

لها ولكل اأفراد عائلتها.

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ع��ن��دل��ي��ب احل�������روب، زوج���ة 

 52( احل����روب  م��ن��ري  ل��الح��ت��الل  “املطلوب” 
�شنوات طويلة، جراء  ب��اأمل عن  عاماً(، تتحدث 

امل��الح��ق��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ل�����الأب، وامل�����ش��وؤول��ي��ات 

ال��ث��ق��ي��ل��ة ال��ت��ي وق��ع��ت ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا يف غ��ي��اب��ه، 

اأبنائها اخلم�شة منذ طفولتهم  وحتديدا جتاه 

وحتى باتوا �شبابا.

واعُتقل منري احل��روب، وهو من بلدة “دير 

�شامت” جنوبي ال�شفة الغربية، عدة مرات من 

القرن  ت�شعينيات  الإح��ت��الل خ��الل  قبل جي�س 

عن  ويختفي  ���ش��راح��ه،  يطلق  اأن  قبل  امل��ا���ش��ي، 

الأنظار، منذ اإعادة احتالل مدن ال�شفة الواقعة 

حتت �شيطرة ال�شلطة الفل�شطينية عام 2002.

تقول عندليب )42 عاما( اإن زوجها مطارد 

تهمة  اأن  اإىل  م�شرية  الكرامة”،  “ين�شد  لأن���ه 

“مقاومة الحتالل” تالحقه منذ اأيام الدرا�شة 
اأن، يفلت  ال���ن���ادرة  اجل��ام��ع��ي��ة. وم���ن احل����الت 

فل�شطيني من مالحقة اإ�شرائيل املهيمنة على 

ال�شفة.

ي��ت��ع��ر���س  م���ن���زل���ه���ا  اإن  احل����������روب،  ت����ق����ول 

لالقتحامات امل�شتمرة من قبل اجلي�س منذ نحو 

20 عاما، مبا يرافق ذلك من تخويف واإره��اب 

ب���اإط���الق ال��ق��ن��اب��ل ال�����ش��وت��ي��ة وحت��ط��ي��م ن��واف��ذ 

واأبواب املنزل، وجل�شات التحقيق الطويلة معها. 

ت�شف تفا�شيل العتداءات الإ�شرائيلية املتكررة، 

الأط��ف��ال  يفقد  اأن  �شهال  اأم���را  “لي�س  فتقول 

ينتظرون  النا�س  اخل���وف،  يهزهم  واأن  الأم���ن، 

الأي�����ام ال�����ش��ع��ي��دة ل��ي��ف��رح��وا ب��ه��ا، وه���م )ج��ن��ود 

الحتالل( ي�شتغلونها لُينّغ�شوا علينا فرحتنا، 

اأ�شع الفاكهة وحلوى العيد، والحتالل يدو�شها 

بالقدمن عند انت�شاف الليل«. وت�شيف “منذ 

ي��وم مننا ليلة كاملة  اأذك���ر يف  ع�شرين عاما ل 

ب��اأم��ن، الأم���ان مفقود، اجلي�س ي��اأخ��ذين يف كل 

مرة يقتحم املنزل اإىل ال�شارع ويحقق معي عن 

مكان زوجي الذي ل اأعلمه«.

وتت�شاءل “كيف لأم ل ت�شتطيع حماية نف�شها 

اأبنائها  الأم����ن والأم�����ان يف  م��ف��ه��وم  ت��غ��ر���س  اأن 

اأن  لهم  كيف  باأعينهم؟  اخل���وف  ي���رون  ال��ذي��ن 

ي�شعروا بالعزة واأمهم ُيحقق معها يف ال�شارع؟«. 

ق�شية  ترافق  حياتية”  “تعقيدات  وت�شرياإىل 

امل��ط��اردي��ن م��ن ق��ب��ل جي�س الح���ت���الل، خالفا 

لق�شايا ال�شهداء والأ�شرى الذين لهم موؤ�ش�شات 

ر�شمية ترعى �شوؤون اأُ�شرهم. وت�شيف “ق�شيتنا 

اأف��ق لها، تغيب عن  ت��دور يف دائ���رة مفرغة، ل 

ال�شاحات الر�شمية وال�شعبية، الأ�شري له ملفات 

اأم��ا  ك��ذل��ك،  وال�شهيد  ع��ائ��ل��ت��ه(  )ت��رع��ى  وزارة 

املطارد فلي�س له موؤ�ش�شة تتبناه«. وتتحدث هنا 

عن موؤ�ش�شة “رعاية اأ�شر ال�شهداء واجلرحى”، 

و”هيئة �شوؤون الأ�شرى واملحررين” التابعتن 

ملنظمة التحرير.

ت�شتفي�س احلروب يف ال�شرح، عن القلق الذي 

“ل مير خرب  تعي�شه الأ�شرة على حياة زوجها 

عاجل، اأو طيارة اأو جي�س )اإ�شرائيلي( اإل توترت 

اأع�شابنا )خ�شية اعتقاله اأو اغتياله(«. وتك�شف 

عن تهديد �شريح ومبا�شر من اجلي�س، باغتيال 

عن  تخربيني  مل  “اإذا  ج�شده  وتفجري  زوجها 

)ي�شاهدوا(  ي�شوفوا  اأن  اأع���دك  زوج���ك،  م��ك��ان 

اأطفالك دماءه على الأر�س«.

امل����وازن����ة بن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  الأم  وحت������اول 

اح��ت��ي��اج��ات اأب��ن��ائ��ه��ا م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه��م، وح��ت��ى 

اأ�شبحوا �شبابا واأنهوا تعليمهم بتفوق “حاولت 

املجتمعية  وحاجاتهم  نف�شياتهم  بن  اأوازن  اأن 

ب��دجم��ه��م يف امل�����ش��اب��ق��ات وم�����ش��اري��ع اإع��الم��ي��ة 

وريا�شية لإخراجهم من اأجواء ال�شغط النف�شي 

معاناة  وجود  اإىل  واأ�شارت  �شخ�شياتهم«.  وبناء 

اقت�شادية ثقيلة حتملتها بعد وقف راتب زوجها 

احلكومة  قبل  م��ن  معلما-  يعمل  ك��ان  -ال���ذي 

الفل�شطينية، ثم ف�شلها من وظيفتها لأ�شباب 

�شيا�شية قبل اأن تعود للعمل بقرار ق�شائي قبل 

�شنوات، ح�شب قولها.

م�شاعفة  “تكون  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اإن  وت�شيف 

عندما يتعلق الأمر بقرار �شفر اأبنائها للدرا�شة 

اأن جتتهد، مبا ل يخالف  اإذ عليها  زواجهم  اأو 

معه،  التوا�شل  ت�شتطيع  ل  ال��ذي  اأبيهم  رغبة 

و�شوابط املجتمع«. وخل�شت اإىل اأن الفل�شطينية 

“ل  م�شوؤوليات  الأح��ي��ان  م��ن  كثري  يف  تتحمل 

ي�شتطيع كثري من الرجال حتملها، فهي اأب واأم 

يف نف�س الوقت، تتحمل وحدها اأعباء القت�شاد 

والتعليم«.

كفر عقب.. بلدة مقدسية ُتقاسي اإلهمال المتعمد وغياب التخطيط

12 أّما فلسطينية في سجون االحتالل

الفلسطينية »عندليب«: حكاية أم لم تنعم باألمن منذ ربع قرن

االنباط- معا

���ش��وؤون  هيئة  اإدارة  رئ��ي�����س جل��ن��ة  ط��ال��ب   

الأ�شرى واملحررين الفل�شطينية يف قطاع غزة 

ح�شن قنيطة، يف يوم الأم الذى �شادف 21 من 

 39 بحق  النتهاكات  بوقف  ع��ام  ك��ل  م��ن  اآذار 

اأ�شرية فل�شطينية يف �شجون الحتالل، منها 

بابناءها  ال��ت��وا���ش��ل  م��ن  اأم ( حم��روم��ة   (  12

بحجج اأم��ن��ي��ة ويف ظ��ل وق���ف ال���زي���ارات منذ 

جائحة كورونا.

اأب��و  الأ����ش���رية ن�شرين  م��ع��ان��اة  اإىل  واأ����ش���ار 

كميل )46عاما( واملعتقلة منذ 18 اأكتوبر2015 

واملحكومة 6 �شنوات، والتي مل يتّمكن اأولدها 

وعددهم 7 اأكربهم من زيارتها، واأ�شار لتجربة 

اأب���و كميل مل��دة )31 (  التحقيق م��ع الأ���ش��رية 

اأنها تعانى من  يوم يف زنازين ع�شقالن رغم 

�شعف يف ع�شلة القلب ومن مر�شى ال�شغط و 

ال�شكر . وقال اإن اإدارة م�شلحة ال�شجون تقوم 

بع�شرات النتهاكات القانونية اجل�شيمة التى 

ل تعد ول حت�شى بحق الأمهات كحق الزيارات 

وال�شتهتار الطبى والتفتي�شات والقتحامات، 

وع�����دم ال�����ش��م��اح ب����اإدخ����ال اح��ت��ي��اج��ات��ه��ن من 

اخلارج مع الأهايل واملعاملة ال�شيئة من قبل 

والتحقيق  الع��ت��ق��ال  خ���الل  ال�شجون  اإدارة 

 . البو�شطة  يف  النقل  واأث��ن��اء  ال�شجون  وف��ى 

اج����راءات م�شددة بحقهن مل  واأ���ش��اف هناك 

تنقطع، كالغرامات ومنع الزيارات بالإ�شافة 

ال��ردع��ي��ة  والأح����ك����ام  امل�����ش��ت��م��رة  للتفتي�شات 

واأ�شاليب وح�شية، وفى  بو�شائل  والتحقيقات 

بع�س الأح��ي��ان ع��زل الأ���ش��ريات بالقرب من 

عن  يكففن  ل  اللواتى  اليهوديات  اجلنائيات 

اأعمال ال�شتفزاز امل�شتمر، ومنع الأ�شريات من 

تقدمي امتحان الثانوية العامة )التوجيهي( 

واجلامعة وعدم ادخال الكتب واحلرمان من 

اإدخ����ال امل��الب�����س والح��ت��ي��اج��ات . ودع���ا كافة 

املوؤ�ش�شات احلقوقية والإن�شانية، والتي ُتعنى 

باملراأة وحقوق الن�شان، بت�شليط ال�شوء ب�شكل 

اكرب على معاناة الأ�شريات وف�شح النتهاكات 

ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���ش��ن ل��ه��ا يف ���ش��ج��ون الح���ت���الل، 

وا���ش��ت��ه��ت��اره ب��ح��ي��ات��ه��ن، وح��رم��ان��ه��ن م��ن كل 

الإن�شانية،  املواثيق  التي ن�شت علها  احلقوق 

والعمل اجلاد من اأجل �شمان حريتهن.

االنباط - وكاالت

�شهدت مدينة القد�س املحتلة الليلة 

احتجاجية  تظاهرة  اأكرب  املا�شية  قبل 

“الإ�شرائيلي”  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ���ش��د 

تهًما  ي��واج��ه  ال��ذي  نتنياهو،  بنيامن 

ب��ال��ف�����ش��اد وخ��ي��ان��ة الأم���ان���ة، ل��الأ���ش��ب��وع 

التا�شع والثالثن على التوايل.

“اإ�شرائيلية”  اإعالم  لو�شائل  ووفقاً 

قرابة  القد�س  املتظاهرين يف  بلغ عدد 

التظاهرة  اأنها  واّدع��ت  األًفا،  الع�شرين 

الأك�����رب م��ن��ذ ان���ط���الق الح��ت��ج��اج��ات 

������ش�����ّده ال�����ع�����ام امل����ا�����ش����ي. وان���ط���ل���ق���ت 

ت���ظ���اه���رات اأم�������ام امل����ن����زل ال�����ش��خ�����ش��ي 

م��ف��ارق  ويف  ق��ي�����ش��اري��ة  يف  ل��ن��ت��ن��ي��اه��و 

تدعو  لف��ت��ات  ك��ب��رية، حاملن  اأخ���رى 

لعدم الت�شويت له.

وت��اأت��ي ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رات ق��ب��ل اأّي���ام 

الرابعة  وهي  الكني�شت،  انتخابات  من 

اأق���ّل م��ن ع��ام��ن، و�شط �شكوك  خ��الل 

ح����ول ق����درة ن��ت��ن��ي��اه��و وح��ل��ف��ائ��ه على 

ائتالف حكومي. ت�شكيل 

االنباط - وكاالت

ر�شالة تهديد  الح��ت��الل،  �شلطات  وجهت 

التوجه  عن  لردعها  الفل�شطينية،  لل�شلطةة 

الدولية يف له��اي حيث  للمحكمة اجلنائية 

�شحبت، الأح��د، بطاقة امل��رور »V I P« من 

املالكي،  ري��ا���س  د.  فل�شطن  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 

وعمدت اإىل اإلغاء التن�شيق املطلوب لجراءات 

ال��ت��ف��ت��ي�����س، وا����ش���ت���دع���ت ال���وف���د امل����راف����ق له 

للتحقيق عند خمابرات الحتالل.

وكانت ر�شائل تهديد امريكية وا�شرائيلية 

اأن  م��ف��اده��ا  الفل�شطينية  ل��ل��ق��ي��ادة  و���ش��ل��ت 

خط  ا�شرائيل  جرائم  يف  بالتحقيق  املطالبة 

اأحمر ل تقبله تل اأبيب.

وكان املالكي قد التقى، اخلمي�س، املدعية 

فاتو  ال��دول��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة  للمحكمة  ال��ع��ام��ة 

والتعاون مع  العمل  اإط��ار متابعة  بن�شودا يف 

فتح  بعد  ومكتبها  العامة،  واملدعية  املحكمة 

فل�شطن.  يف  احل��ال��ة  يف  اجل��ن��ائ��ي  التحقيق 

اأهمية ال���ش��راع يف التحقيقات يف  ورك��ز على 

اجلرائم التي ترتكب يف ار�س دولة فل�شطن، 

مب����ا ي�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة ل��ل�����ش��ح��اي��ا 

الفل�شطيني،  ال�شعب  اب��ن��اء  م��ن  وعائالتهم 

ال�شتعمار  منظومة  ت��غ��ول  ظ��ل  يف  حت��دي��دا 

ال���ش��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ح��ق��وق الن�����ش��ان لل�شعب 

الفل�شطيني.

�شتتعاون  فل�شطن  دول���ة  ان  على  و���ش��دد 

مع املحكمة، وطواقمها من اأجل اإنهاء حقبة 

امل�شاءلة،  م�شار  وب��دء  العقاب،  م��ن  الف���الت 

واملحا�شبة.

ويف 3 اجلاري، اأعلنت رئي�شة الدعاء العام 

باملحكمة اجلنائية الدولية فتح حتقيق ر�شمي 

يف جرائم الحتالل بال�شفة الغربية والقد�س 

ال�شرقية املحتلتن، وكذلك قطاع غزة، منذ 
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بن�شودة، بينما رحبت به ال�شلطة الفل�شطينية.

االحتالل يحرم األسيرة »األم« 
أبو كميل من أبنائها السبعة

أكبر تظاهرة في القدس 
المحتلة ضد نتنياهو 

 »VIP« االحتالل يسحب بطاقة
من وزير الخارجية الفلسطيني
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الـريـا�ضي

لندن – وكاالت 

امل��دي��ر  ب��ي��ب ج����واردي����وال،  يحتفل االإ����س���ب���اين 

الفني ملان�س�سرت �سيتي، ببلوغ املربع الذهبي لكاأ�س 

االحتاد االإجنليزي للمرة الثالثة على التوايل، من 

خالل احل�سول على اإجازة لعدة اأيام على االأقل. 

وفاز �سيتي على م�سيفه اإيفرتون بهدفني يف اآخر 

اإل��ك��اي ج��ون��دوج��ان  10 دق��ائ��ق �سجلهما االأمل����اين 

لي�سعد  ب��روي��ن،  دي  كيفني  البديل  والبلجيكي 

�سيتي اإىل املربع الذهبي لكاأ�س االحتاد االإجنليزي 

اإجن��از مل يتحقق  الثالثة على التوايل، يف  للمرة 

منذ عام 1932. ومع انطالق فرتة التوقف الدويل 

قبل  م�ستقطع،  وق��ت  على  ج��واردي��وال  �سيح�سل 

ي�سعى  التي  املقبلة،  للمرحلة  للتخطيط  ال��ع��ودة 

االأرب��ع  البطوالت  األ��ق��اب  على  للمناف�سة  خاللها 

التي ي�سارك بها الفريق. واأو�سح جوارديوال: “يف 

هذه االأيام االأربعة اأو اخلم�سة املقبلة لن اأفكر يف 

كرة القدم اأو اأ�ساهد مباريات، ثم يف نهاية االأ�سبوع 

االأول واالأ�سبوع الثاين �سنبداأ اال�ستعداد ملواجهة 

ب��ورو���س��ي��ا دورمت���ون���د )يف دور  لي�سرت وم��واج��ه��ة 

الثمانية لدوري اأبطال اأوروبا(«.
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جوارديوال ينهي مرحلة نجاح 

طائرة خاصة تقل الزمالك للجزائر 

ثلجي يلتحق بتدريبات فريق الوحدات 

صالح لم يظهر مستواه مع فيورنتينا 

القاهرة – وكاالت 

ق����ررت ال��ل��ج��ن��ة امل��ك��ل��ف��ة ب������اإدارة ن���ادي 

عماد  امل�ست�سار  اللواء  برئا�سة  الزمالك، 

عبد العزيز، توفري طائرة خا�سة لرحلة 

الزمالك  وي�ستعد  اجلزائر.  اإىل  الفريق 

ملواجهة مولودية اجلزائر يوم 3 اأبريل/

ني�سان املقبل، باجلولة اخلام�سة من دور 

املجموعات بدوري اأبطال اإفريقيا. وجاء 

ال��زم��ال��ك،  ب����اإدارة  املكلفة  اللجنة  ق���رار 

الفريق  بعثة  خا�سة لنقل  طائرة  توفري 

للجزائر، يف اإطار �سعيها لتوفري الراحة 

الزمالك  وي�سعى  الكرة.  لفريق  الكاملة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ف���وز يف امل��واج��ه��ة ال�����س��ع��ب��ة، 

ربع  اإىل  التاأهل  يف  اآم��ال��ه  على  للحفاظ 

نهائي دوري االأبطال.

االنباط – عمان 

اأكد حممد جمال املكلف باإدارة �سوؤون 

ان  الوحدات  نادي  االأول يف  الكرة  فريق 

اأجريت  التي  املغناطي�سي  الرنني  �سورة 

اأثبتت  ثلجي  ي��زن  االأول  الفريق  لنجم 

���س��الم��ت��ه ب�����س��ك��ل ك���ام���ل وق����درت����ه ع��ل��ى 

اجلماعية.  الفريق  تدريبات  يف  امل�ساركة 

اأجريت  التي  “ال�سورة  ج��م��ال:  وك�سف 

ب�سكل  دقيقة  تكن  مل  اأم�س  ي��وم  لالعب 

اليوم  اإع��ادت��ه��ا  اإىل  دفعنا  م��ا  وه��و  كبري 

لتكون النتائج اإيجابية ومب�سرة بالن�سبة 

ل��الع��ب ال����ذي ���س��ي��ن��خ��رط يف ت��دري��ب��ات 

الفريق اعتباراً من اليوم االثنني”.

روما – وكاالت 

الع��ب  دي��ام��ان��ت��ي،  ك�سف األي�ساندرو 

ال�سابق،  اإي��ط��ال��ي��ا  ومنتخب  فيورنتينا 

ال��ف��ي��وال  ل��الع��ب��ي  االأول  االن��ط��ب��اع  ع���ن 

ب�����س��اأن ال��ن��ج��م امل�����س��ري حم��م��د ���س��الح، 

ج����ن����اح ل���ي���ف���رب���ول. ول����ع����ب �����س����الح م��ع 

االإع��ارة  �سبيل  على  اأ�سهر   6 ملدة  الفيوال 

م���ن ت�����س��ي��ل�����س��ي، وح���ق���ق جن���اًح���ا ك��ب��ريا 

م���ع ال��ف��ري��ق، ق��ب��ل االن��ت��ق��ال اإىل روم���ا 

يف  وقال ديامانتي،  ال���ت���ايل.  امل��و���س��م  يف 

“ليفربول  م��وق��ع  اأب���رزه���ا  ت�����س��ري��ح��ات 

���س��الح  ي��ع��رف  اأح����د  ي��ك��ن  “مل  �إيكو”: 

اإىل فيورنتينا،  م���رة  الأول  ج���اء  ع��ن��دم��ا 

ت�سيل�سي«.  يلعب كثرًيا مع  الأنه مل يكن 

اأول  ج��ي��دا يف  اأداء  ي��ق��دم  “مل  واأ���س��اف: 

مران له مع فيورنتينا، ما جعل اجلميع 

مع  التعاقد  لت�سيل�سي  ميكن  كيف  يفكر 

ه���ذا ال��الع��ب؟ رمب���ا ل��ه��ذا ال�����س��ب��ب ج��اء 

اأنه  “لقد ظهر  اإىل فيورنتينا!«. وتابع: 

االأوىل،  التدريب  يف جل�سة  عاديا  العبا 

رغم اأننا توقعنا اأن يقدم ما هو اأف�سل«. 

ووا�سل: “خا�س �سالح اأول مباراة على 

 30 اآخر  يف  و�سارك  اأتاالنتا،  �سد  ملعبنا 

نتحدث  ب��داأن��ا  ث��م  ه��دًف��ا،  و�سجل  دقيقة 

ب�سكل  وي��رك�����س  �سريع  ب��اأن��ه  ال��ف��ري��ق  يف 

مع  اأ���س��ب��وع��ني  “بعد  واأك����م����ل:  ج���ي���د«. 

رائ��ع،  اأن �سالح الع��ب  لنا  ب��دا  ال��ف��ري��ق، 

ولديه  وي��راوغ  وي�سجل  �سريًعا  كان  لقد 

“مل يكن  ت�����س��دق«. وخ��ت��م:  م��ه��ارات ال 

االآن.  اإليه  و�سل  الذي  بامل�ستوى  �سالح 

ل��ق��د حت�����س��ن ك���ث���رًيا يف ال�����س��ن��وات ال��ت��ي 

يف  �سيما  وال  فيورنتينا،  مع  فرتته  تلت 

اللم�سة االأخرية على املرمى«.هخ-

م�سقط – وكاالت 

ح����ذر ال������دويل ال�����س��اب��ق اأح���م���د ح��دي��د، 

الع���ب���ي م��ن��ت��خ��ب ع����م����ان، رغ�����م ظ��ه��وره��م 

مب�ستوى جيد يف ودية االأردن والتي انتهت 

بالتعادل ال�سلبي يف دبي، �سمن حت�سريات 

العامل  كاأ�س  ت�سفيات  ال�ستكمال  املنتخبني 

2022 وكاأ�س اآ�سيا 2023. وقال اأحمد حديد 

يف ت�����س��ري��ح��ات ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ع��ق��ب ال��ل��ق��اء 

ملنتخب  عديدة  مبكا�سب  انتهت  “املباراة 
ب�سكل  الالعبني  بع�س  ظهور  منها  عمان، 

جيد، رغم م�ساركتهم دوليا للمرة االأوىل«. 

امل��ن��ت��خ��ب  ب����اأن  ن��ن��ت��ب��ه  اأن  “يجب  واأ�����س����اف 

االأردين مل ي�سكل ذلك ال�سغط الكبري على 

ب�سكل  املنتخب  وعلى  عمان  منتخب  العبي 

يواجه  �سوف  “املنتخب  حديد  وتابع  عام«. 

اأق���وى م��ن م��ب��اراة االأردن، وغ��دا  م��ب��اري��ات 

مثل  ال�سغط  مي��ار���س  منتخبا  ن��واج��ه  ق��د 

يف  نواجهه  �سوف  ال��ذي  القطري،  املنتخب 

يكون  اأن  من  والب��د  العامل،  كاأ�س  ت�سفيات 

“�ملباريات  واأمت  اأف�����س��ل«.  ب�سكل  التعامل 

ال���ودي���ة ت��خ��ت��ل��ف ع��ن امل��ب��اري��ات ال��ر���س��م��ي��ة، 

اأف�����س��ل يف  ب�سكل  ال��ت��ع��ام��ل  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

املباريات الر�سمية القادم يف الت�سفيات«.

االنباط – عمان 

انطلقت ام�س االأحد على ملعب البولو 

دورة  فعاليات  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة 

 ،A االأول  للم�ستوى  االآ�سيوية  التدريب 

االآ���س��ي��وي��ني �سالح  امل��ح��ا���س��ري��ن  ب��اإ���س��راف 

دغ�����س ودي���ان ���س��ال��ح. وي�����س��ارك ب��ال��دورة: 

ل����وؤي ال��ع��م��اي��رة، ���س��ت��ي��ف��اين ال���ن���ر، قي�س 

اأ���س��ام��ة اخلطيب،  ال��ل��ح��ام،  م��ع��م��ر، ج��م��ال 

اأ����س���رف غ������زوان، م��وف��ق ال��ع��ط��اون��ة، اإي���اد 

خ��ال��د فريج،  ري��ا���س،  اأب���و  ال��ط��اه��ر، ح�سام 

راف�������ت �����س����الم����ة، ردي�����ن�����ة االآغ����������ا، ط�����ارق 

امل�����س��ري،  ل��ون��ا  امل��ح�����س��ريي، الرا ���س��ب��اح، 

م����ال����ك امل������������وازرة، حم���م���د ج���ت���ك���ر، وم���ن 

انطلقت  املقابل،  يف  كاظم.  ح�سني  العراق 

ام�����س ف��ع��ال��ي��ات دورة ال��ت��دري��ب االآ���س��ي��وي��ة 

حم��ا���س��رات  وت��ق��ام   .B ال��ث��اين  للم�ستوى 

ال��������دورة ال���ن���ظ���ري���ة وال��ع��م��ل��ي��ة يف م��ل��ع��ب 

عو�س  ع��دن��ان  املحا�سر  ب��اإ���س��راف  البولو، 

وي�����س��اع��ده امل��ح��ا���س��رة اأ���س��ي��ل ال���رب���راوي. 

املح�سن،  عبد  اإبراهيم  بالدورة:  وي�سارك 

اأح���م���د ال���رف���اع���ي،  اأح���م���د ن���ع���م���ان ع��ي��د، 

ن�������س���ري���ن اخل����زاع����ل����ة، اأ�����س����ام����ة ����س���ري،  

اإ����س���م���اع���ي���ل امل�������س���ري، رام������ي ال��ب�����س��ي��ت��ي، 

اإل��ي��ا���س ك���م���ال، اأن�������س ���س��م��ري��ن، ب���الل اأب���و 

اخل��وال��دة،  ف��ار���س  اجلغبري،  اأح��م��د  الوي، 

معت�سم  العز،  ابو  اأم��اين  عربيات،  حممد 

اخل���������س����ريي، حم���م���د اأم������ني ����س���ع���ي���داين، 

اأحمد  الطرايرة،  ،عماد  قطام  اأب��و  حممد 

وت�سهد  ال��ع��ت��ي��ب��ي.  قي�س  زاي����د،  اأب���و  ع���ودة 

ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، ت���ط���وراً يف امل��ن��اه��ج 

روؤية  وفق  العملية،  والتطبيقات  النظرية 

ت��ه��دف ل�سقل  ال���ق���دم وال���ت���ي  احت����اد ك���رة 

واالرتقاء باملدرب الوطني، وتعزيز قدراته 

على  االأردين،  االحت���اد  وح�سل  وخ���رات. 

من  م�ستوياتها  ب��اأع��ل��ى  االع��ت��م��اد  ���س��ه��ادة 

التدريبية  املناهج  �سوء  على  “االآ�سيوي”، 
احلديثة والتي يقدمها االحتاد.

االنباط – عمان 

اع�����ل�����ن ال�����الع�����ب ال����������دويل ال���������س����وري 

اللعب  موافقته  ع��ن  م��اردي��ك��ي��ان  م��اردي��ك 

ناجحة  حم��ادث��ات  ب��ع��د  الفي�سلي  ل��ف��ري��ق 

و���س��ول  ت��ن��ت��ظ��ر  ال���ت���ي  ال����ن����ادي  ادارة  م���ع 

خ���الل  االأردن  اإىل  ال�������س���وري  امل����ح����رتف 

معه  التعاقد  اإمت��ام  بهدف  املقبلة،  االأي���ام 

ر���س��م��ي��ا. وي��ن��خ��رط م��اردي��ك��ي��ان ح��ال��ي��ا يف 

ي�ستعد  ال����ذي  ب����الده  م��ن��ت��خ��ب  ت���دري���ب���ات 

خل��و���س ل��ق��اءي��ن ودي����ني اأم�����ام ال��ب��ح��ري��ن 

واإي�����������ران، وب���ع���ده���ا ���س��ي��ل��ت��ح��ق م��ب��ا���س��رة 

مارديكيان  ويعتر  الفي�سلي.  بتدريبات 

ال�ستعادة  الطامح  للفي�سلي  مهمة  اإ�سافة 

امل��ح��ل��ي��ة وامل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى بطولة  االأل���ق���اب 

ملارديكيان  و�سبق  االآ�سيوي.  االحت��اد  كاأ�س 

يف  م���رة  م��ن  اأك����ر  االأردن  يف  اح����رتف  اأن 

فريق اجلزيرة، حيث توج معه قبل �سنوات 

14 هدفا وق��دم  ب��� االأردين  ل��ل��دوري  ه��داف��ا 

م�ستويات كبرية .

نجم عمان يحذر نجوم المنتخب 

انطالق دورة التدريب االسيوية 

الفيصلي ينتظر وصول 
مارديكيان  محترفه 

نتائج كارثية لالهلي في الدوري 
جده – وكاالت 

وا�سل اأهلي جدة نتائجه الكارثية، و�سقط اأمام م�سيفه الفتح 

ال�سبت،  م�ساء  الفريقني  جمعت  التي  امل��ب��اراة  يف   ،)4-1( بنتيجة 

هذه  وتعد  املحرتفني.   دوري  من  ال24  اجلولة  مناف�سات  �سمن 

الهزمية هي اخلام�سة على التوايل لالأهلي يف هذا املو�سم، ليحقق 

اإقرار نظام االحرتاف  تاريخه، منذ  �سل�سلة هزائم يف  اأ�سواأ  بذلك 

مو�سم 2008-2009.  وكانت نتائج االأهلي يف مو�سمي 2011-2010 

متتالية.   ه��زائ��م   4 اإىل  تعر�س  حيث  االأ���س��واأ،  ه��ي  و2013-2012 

وف�سل اأهلي جدة يف حتقيق اأي فوز خالل اآخر 7 مباريات، تعر�س 

والفي�سلي  ال�سباب  اأم��ام  متتالية  مباريات   5 يف  خاللها  للهزمية 

و�سمك والن�سر واأخريا الفتح. 
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زفيريف يتوج بلقب أكابولكو للتنس 

الحارس بونو يتقمص دور الهداف 

زيدان يستغرب غياب هدافه عن المنتخب 

بيرلو يثير غضب انتر ميالن 

املك�سيك – وكاالت 

ت������وج �لأمل����������اين �أل���ك�������س���ن���در زف����ري����ف، 

�لتن�س  لعبي  بني  عاملًيا  �ل�سابع  �مل�سنف 

�مل����ح����رف����ني، ب���ل���ق���ب ب���ط���ول���ة �أك���اب���ول���ك���و 

بعد  نقطة   500 �ل����� ذ�ت  للتن�س  �مل��ف��ت��وح��ة 

تيتبا�س  �ستيفانو�س  �ليوناين  على  تغلبه 

زفريف،  و��ستطاع  للقب.  �لأول  �ملر�سح 

�ملك�سيكية،  �لبطولة  للقب  �لثاين  �ملر�سح 

عاملًيا،  �خلام�س  �مل�سنف  تيتبا�س  يهزم  �أن 

6-4 و7-6 )7-3( يف �ساعتني و17  بنتيجة 

23 عاًما، يف  دقيقة. وبهذ� جنح زفريف، 

نهائي  ث��اين  بعد  �أكابولكو  بلقب  �لتتويج 

�سبق  حيث  �ملك�سيكية  بالبطولة  يخو�سه 

وخ�سر نهائي ن�سخة 2019 �أمام �لأ�سر�يل 

 14 ن��ي��ك ك��ري��و���س. وي��ع��د ه���ذ� �ل��ل��ق��ب �ل����

يف م�����س��رة زف���ري���ف �لح����ر�ف����ي����ة، �أم���ا 

تيتبا�س، 22 عاًما، فف�سل يف �لفوز ب�ساد�س 

تيتيبا�س  وتو�جه  و�سبق  م�سو�ره.  لقب يف 

6 م��ب��اري��ات م��ن ق��ب��ل ح�سم  وزف��ري��ف يف 

ل�ساحله مقابل  منها   5 �ليوناين  �لالعب 

مبار�ة لالأملاين.

مدريد – وكاالت 

يا�سني  �ملغربي  �ل���دويل  �حل��ار���س  �أع���رب 

بت�سجيل  �سعادته  عن  �إ�سبيلية،  جنم  بونو، 

للفريق  �لتعادل  �لذي منح  �لقاتل،  �لهدف 

�لتي  �ملبار�ة  �لوليد، يف  بلد  �لأندل�سي �سد 

مناف�سات  �إط���ار  يف   ،)1-1( بنتيجة  �نتهت 

خالل  بونو،  وق��ال  �لليجا.  من   28 �جلولة 

ت�������س���ري���ح���ات ن��ق��ل��ت��ه��ا ���س��ح��ي��ف��ة »م���ون���دو 

مبار�ة  كانت  “لقد  �لإ�سبانية:  ديبورتيفو« 

���س��ع��ب��ة، م���ع ري�����اح ����س���دي���دة، ومل ن��ت��م��ك��ن 

لعبو�  ا  �أي�سً �لوليد  وبلد  باأ�سلوبنا،  �للعب 

�لتي  �جلز�ء  “ركلة  و�أ�ساف:  جيد«.  ب�سكل 

لكن  �أربكتنا،  منها  و�سجلو�  عليها  ح�سلو� 

بونو:  وتابع  �لهدف«.  بهذ�  جاءت  �ملفاجاأة 

ك��ن��ت ه��ن��ا م��ع ج��رون��ا قبل  ع��ام��ني  “قبل 
�أثناء ركلة ركنية ومل�ست  �لهبوط، وتقدمت 

�ل���ك���رة ب���ال���ر�أ����س، وت���ذك���رت ذل����ك �ل���ي���وم«. 

و�أردف: “تقدمت قلياًل ونظرت �إىل �ملدرب 

�أمامي  �لكرة  و�سقطت  �لتقدم،  وُطلب مني 

�أعرف حتى كيف  ب�سكل جيد، ومل  و�سددت 

ب��ون��و:  ي��ا���س��ني  ب��ال��ه��دف«. و�أمت  �لح��ت��ف��ال 

حالًيا  ونقاتل  جًد�،  تنا�سبنا  نقطة  “�إنها 
مهمة،  �ملباريات  وجميع  �لليجا،  على  فقط 

ونحن فريق يعمل د�ئًما بنف�س �لطريقة«.

مدريد – وكاالت 

�أع����رب �ل��ف��رن�����س��ي زي���ن �ل��دي��ن زي����د�ن، 

�سعادته  ع��ن  م��دري��د،  ل��ري��ال  �لفني  �مل��دي��ر 

مو�جهة  خالل   )1-3( بنتيجة  بالنت�سار 

���س��ي��ل��ت��ا ف��ي��ج��و، م�����س��اء �ل�����س��ب��ت، يف �إط����ار 

وق��ال  �ل��ل��ي��ج��ا.  م��ن   28 �جل��ول��ة  مناف�سات 

�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خالل  زي��د�ن، 

ه��ن��اك  �أن  “نعلم  �لإ����س���ب���ان���ي���ة:  »م����ارك����ا« 

�ل���ع���دي���د م���ن �مل���ب���اري���ات، ل��ك��ن �ل��الع��ب��ني 

�سين�سمون  لعبون  لدينا  و�سحيح  بخر، 

مل��ن��ت��خ��ب��ات ب���الده���م ول����ن ي��ح�����س��ل��و� ع��ل��ى 

علينا  ل��ك��ن  م��ث��ال��ًي��ا،  لي�س  وه���ذ�  �ل���ر�ح���ة، 

“ل  و�أ�ساف:  �لنت�سار«.  بهذ�  �ل�ستمتاع 

للمنتخب  ب��ن��زمي��ا  ي��ذه��ب  ك��ي��ف ل  �أع����رف 

�لنا�س هذ�  �لكثر من  �لوطني، ول يفهم 

م��درًب��ا  ب�سفتي  ب��ه  �سعيد  لكنني  �ل��ق��ر�ر، 

ر�ئ���ع مع  ق��ام بعمل  م��دري��د، حيث  ل��ري��ال 

�مل��ب��ار�ة، حيث  �ل��ف��ري��ق«. وت��األ��ق بنزميا يف 

���س��ج��ل ه���دف���ني و����س���ن���ع �ل����ه����دف �ل��ث��ال��ث 

�ن�سمام  وح��ول  �أ�سين�سيو.  ماركو  للبديل 

ر�م�����و������س ل��ل��م��ن��ت��خ��ب �لإ�����س����ب����اين، ع��ل��ق: 

�ليوم  يلعب  ومل  �ملنتخب،  �إىل  “�سيذهب 
لأنه تعر�س ل�سربة �أمام �أتالنتا، و�سرنى 

�سيكون  ���س��ارك  و�إذ�  ح��ال��ت��ه،  �ستكون  كيف 

“�أف�سل  بنزميا:  وتابع  ل��ه«.  مفيًد�  ذل��ك 

حلظة يف �ملو�سم؟ علينا �ل�ستمر�ر، فنحن 

ق���دم���ن���ا �ل���ع���دي���د م���ن �مل���ب���اري���ات �جل���ي���دة 

�لنهائية  �مل��رح��ل��ة  يف  و�أ���س��ب��ح��ن��ا  م���وؤخ���ًر�، 

بدنًيا،  جيدة  حالة  يف  ونحن  �ملو�سم،  م��ن 

�ل��ث��اين،  �ل�����س��وط  يف  قلياًل  عانينا  و�ل��ي��وم 

“عدم  و�أردف:  لكننا تعاملنا ب�سكل جيد«. 

فرق  �سد  نلعب  ل  ُمبكًر�؟  �ملباريات  ح�سم 

لكننا  �سعوبة،  ت���زد�د  �ل��ق��دم  وك��رة  �سهلة، 

�مل��ب��ار�ة  يف  ونتحكم  �أ�سلوبنا  على  نحافظ 

“فيدي  ب��ن��زمي��ا:  ب�����س��ك��ل ج��ي��د«. و�خ��ت��ت��م 

على  �للعب  منه  طلبت  لقد  ف��ال��ف��ردي؟ 

بالقرب  جيد  ب�سكل  و�أدى  قليل،  �لطرف 

�مل��ل��ع��ب متنحنا  ب��ن��زمي��ا، وط��اق��ت��ه يف  م���ن 

�ل��ك��ث��ر، وه���و لع���ب ج��ي��د ل��ل��غ��اي��ة، ونحن 

�ُسعد�ء به«.

روما – وكاالت 

�أع����رب �إن����ر م��ي��الن ع���ن ����س��ت��ي��ائ��ه من 

�أن���دري���ا ب��رل��و، �مل��دي��ر �لفني  ت�����س��ري��ح��ات 

لدى  ك��ورون��ا  �إ���س��اب��ات  ب�ساأن  ليوفنتو�س، 

�ل���ن���ر�ت���زوري. وك��ان��ت �خ��ت��ب��ار�ت ك��ورون��ا 

5 �إ����س���اب���ات يف ���س��ف��وف �إن���ر  ك�����س��ف��ت ع���ن 

ت�سبب  م��ا  �ملا�سية،  �لقليلة  �لأي���ام  خ��الل 

و�سا�سولو  �ل��ن��ر�ت��زوري  ل��ق��اء  ت��اأج��ي��ل  يف 

ل�سحيفة  ووف��ًق��ا  �لإي���ط���ايل.  �ل����دوري  يف 

�لإي��ط��ال��ي��ة،  �سبورت”  دي��ل��ل��و  “لجازيتا 
و�سف  من  منزعجون  �إن��ر  م�سوؤويل  ف��اإن 

ب�”�ملحظوظ”،  ل����ل����ن����ر�ت����زوري  ب���رل���و 

�سا�سولو،  مع  �لفريق  لقاء  تاأجيل  ب�سبب 

و�حتفاظه بالالعبني خالل فرة �لتوقف 

�أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�سارت  �ملقبلة.  �لدويل 

تاأجيل  للفريق  �ل�سيء  من  �أن��ه  يرى  �إن��ر 

تاأكد  عدم  �إىل  بالإ�سافة  �سا�سولو،  مبار�ة 

بالالعبني  �لحتفاظ  �إمكانية  من  �لنادي 

�أنطونيو  �أن  �لدويل. يذكر  �لتوقف  خالل 

�ن�سمام  فكرة  يقاوم  �إن��ر،  م��درب  كونتي، 

�لتوقف  خ���الل  �ملنتخبات  �إىل  �ل��الع��ب��ني 

�ل����دويل، وي��ف�����س��ل ب��ق��اءه��م د�خ���ل �حلجر 

�ل�سحي

تركيا – وكاالت 

�ت��خ��ذ ف��احت ت���رمي، �مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي لفريق 

ق����ر�ر� جديد� يف  �ل���رك���ي،  ���س��ر�ي  ج��ال��ط��ة 

ظ���ل ح��ال��ة �ل��ت��األ��ق �ل��ت��ي ي��ع��ي�����س��ه��ا �ل��الع��ب 

�مل�����س��ري م�����س��ط��ف��ى حم��م��د ب���ني ���س��ف��وف��ه. 

حممد  م�سطفى  ���س��ر�ي  ج��ال��ط��ة  و����س��ت��ع��ار 

مل��و���س��م ون�����س��ف �مل��و���س��م م��ن ن���ادي �ل��زم��ال��ك 

�لعام  نهاية  حتى  �ل��ن��ه��ائ��ي،  �ل�����س��ر�ء  بخيار 

�سحيفة  ن�سرته  تقرير  وبح�سب  �جل���اري. 

ق��رر  ت���رمي  ف����اإن  �ل��رك��ي��ة،   )milliyet(

-4-4 م��ن  ب��دل   3-3-4 طريقة  �إىل  �ل��ع��ودة 

�آخ����ر م��ب��ار�ت��ني  �ل���ت���ي �ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه��ا يف   ،2

ب��ال��دوري. �سبور  وري��ز  �سبور  قي�سري   �أم��ام 

ول���ع���ب ت����رمي ب��ال��ث��ن��ائ��ي م�����س��ط��ف��ى حممد 

ولكن  م��ب��ار�ت��ني  �آخ���ر  فالكاو  يف  ور�دم���ي���ل 

�ل����الع����ب �مل���������س����ري �����س����ام ع����ن �ل���ت���ه���دي���ف 

خ���الل���ه���م���ا، وه�����و م����ا ج���ع���ل ت�����رمي ب��ح�����س��ب 

طريقة  يف  �لنظر  يعيد  �لركية،  �ل�سحيفة 

م�سطفى  ع��ل��ى  ل��الع��ت��م��اد  وي���ع���ود  �ل��ل��ع��ب 

م�سطفى  و���س��ج��ل  وح��ي��د.  كمهاجم  حم��م��د 

مع  م���ب���اري���ات   6 �أول  يف  �أه������د�ف   6 حم��م��د 

ي��ل��ع��ب كمهاجم  ك���ان  ����س���ر�ي، ح��ني  ج��ال��ط��ة 

وحيد.

القاهرة – وكاالت 

�مل�سرية،  �لكرة  لعبي  من  عدد  �نتهى 

وحت���دي���د� م���ن �لأه���ل���ي و�ل���زم���ال���ك، من 

�لذي  “�ملقالب”،  ت�سوير حلقات برنامج 

ي���ق���دم���ه �ل���ف���ن���ان ر�م������ز ج������الل، و�ل�����ذي 

 ُي��ع��ر���س يف ���س��ه��ر رم�����س��ان م���ن ك���ل ع���ام.

م������رو�ن حم�����س��ن  �لأه����ل����ي،  ث���الث���ي  �أن  و 

وحم��م��د ه����اين وحم��م��د جم����دي �أف�����س��ة، 

�ساركو�  جن�س،  حممود  �لزمالك  وحار�س 

�حل�سول  بعد  ر�م��ز،  بربنامج  حلقات  يف 

ومت  �ل����ن����ادي����ني.  �إد�رت��������ي  م����ن  �إذن  ع���ل���ى 

�ل�سعودية،  يف  �لربنامج  حلقات  ت�سوير 

يتخفى  حيث  �جل��دي��دة،  �ملالهي  مبدينة 

�ل�سيوف  ويفاجئ  ك��ال��ع��ادة،  ج��الل  ر�م��ز 

بالظهور يف نهاية “�ملقلب«.

جدة – وكاالت 

�ل��رب�زي��ل��ي فابيو ك��اري��ل��ي م��درب  �أب���دى 

�حت����اد ج����دة، ر����س���اه ب��ت��ع��ادل ف��ري��ق��ه �أم���ام 

�سمن  بالق�سيم،   )1/1( �ل��ر�ئ��د  م�سيفه 

�جلولة 24 للدوري �ل�سعودي للمحرفني. 

وقال فابيو كاريلي يف ت�سريحات لربنامج 

�ل����دي����و�ن����ي����ة ع����رب �ل����ق����ن����و�ت �ل���ري���ا����س���ي���ة 

ن��وع��ا  ���س��ع��ب��ة  �مل���ب���ار�ة  “كانت  �ل�����س��ع��ودي��ة: 

م���ا وخ�����س��و���س��ا ب��ع��د خ���روج���ن���ا م���ن ك��اأ���س 

�مل��ل��ك، ول��ك��ن ب��ل��غ��ة �لأرق�����ام يف ك���رة �ل��ق��دم 

و�أ���س��اف:  ���س��يء«.  ل  م��ن  �أف�سل  فالنقطة 

�لر�ئد،  �أم��ام  فريقي  �أد�ء  عن  ر��س  “�أنا 
وهذه �لتجربة كانت مفيدة«. وز�د: “فيما 

ي��خ�����س ت���اأخ���ر �ل��ت��ب��دي��ل ب��ع��د ح��ال��ة ط��رد 

ب�سبب  ذل��ك  تعمدت  فقد  ح��ج��ازي،  �أح��م��د 

�أري���د  ول  �لأول،  �ل�����س��وط  �ن��ت��ه��اء  �ق����ر�ب 

خ�����س��ارة ت��وق��ف م��ن �ل��ث��الث �مل�����س��م��وح بها، 

�لذي ي�ستطيع  �ل�سمر�ين  ولوجود حمد�ن 

�ل��دف��اع م��وؤق��ت��ا«. وختم:  ت��اأدي��ة م��ه��ام قلب 

من  وم��ت��اأك��د  ب��ال��الع��ب��ني،  ك��ث��ًر�  “فخور 
ويقدمون  �لقتالية  �ل��روح  ميتلكون  �أن��ه��م 

�ل�سغوطات  يتحمل  ل  ومن  �جليد،  �لأد�ء 

ل ي�ستحق متثيل �لحتاد«.

مصطفى يجبر مدربه على التغيير 

نجوم الكرة مع مقالب رامز جالل 

مدرب االتحاد سعيد بالتعادل 
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االصالح.. مطلب حق وتوقيت صعب

القول الفصل

وليدة  لي�ست  واالجتماعي،  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  باالإ�سالح،  املطالب 

ويالت  خلفه  ترك  الذي  العربي  بالربيع  عرف  مبا  مرتبطة  ولي�ست  اليوم، 

الأردنية،  الدولة  ن�ساأة  منذ  هي  املطالب  فهذه  لالأمم،  ودمار  ال�سعوب  على 

اأق�سده  ما  ولدولته.  الأف�سل حلياته  دوما عن  يبحث  �سعب  اأي  ال�سعب  لأن 

القانون. ويحميها  الد�ستور،  �سانها  التي  ال�سرعية  املطالب  هو 

ولأن ل��ل��دول��ة ع��ل��ى م��واط��ن��ي��ه��ا ح��ق ال��ت��م��ع��ن وال��ت��ف��ك��ر ب��ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 

حتاط  واأن  دمي��ق��راط��ي��ا،  �سكال  ت��اأخ��ذ  اأن  يجب  املطالب  ه��ذه  ف��اإن  تواجهها 

القبول  لذا ل ميكن  واأمنه، هدوءه،  الأردن،  ا�ستقرار  بعنوان عري�ض مفاده 

بها  ينادى  لكن  د�ستورية  مطالب  اأجل  من  املعادلة  هذه  عن  اخلروج  بفكرة 

جائحة  فر�ستها  واقت�سادية  �سحية  �سعوبات  من  اململكة  يف  تعاين  وقت  يف 

كورونا. 

�سحيح اأن امل�سوؤولني الذين اأداروا دفة هذه البلد كانوا اأكرث وباءا ودمارا 

من فريو�ض كورونا، عاثوا يف الأر�ض ف�سادا، ونهبوا الأخ�سر والياب�ض، وكل 

اأيديهم  اقرتفته  ما  كل  على  ع�سريا  ح�سابا  يحا�سبوا  اأن  كاأردنيني  اأمنياتنا 

اأن  ويجب  جدا،  ح�سا�ض  اليوم  احل�ساب  وقت  لكن  وللعباد.  للدولة  ظلم  من 

اأحذر. اأعمم، ولكن  اأنا هنا ل  باأجندات داخلية وخارجية.  ل يختلط 

الأردين  املواطن  اأن  على  يختلف  اأحد  ل  اأق�ساها،  اإىل  اململكة  اأق�سى  من 

جراء  الأ�سا�سية  متطلباته  توفري  و�سعوبة  العي�ض،  �سنك  الأمرين،  يعاين 

ثابتة،  دخولهم  فيما  وي�سارا،  مينة  تدفع  و�سرائب  الأ�سعار،  يف  كبري  ارتفاع 

واأعمالها،  اأبوابها  القطاعات  من  العديد  اغ��الق  بعد  انخفا�ض  يف  اأنها  بل 

وارتفاع  البطالة،  ن�سبة  زي��ادة  يف  �ساهم  ما  فيها،  العاملني  اللف  و�سرحت 

الفقراء.  اأعداد 

ل��ك��ل م��ط��ل��ب وق��ت��ه  اأن  اأي�����س��ا  ن��ت��ف��ق  ب��د واأن  ات��ف��اق��ن��ا ع��ل��ى ذل���ك، ل  وم���ع 

اخل��روج  اأن  اإذ  لتحقيقه،  متهيدا  ل��ه  ال��دع��وة  وطريقة  امل��ث��ايل،  اأو  املنا�سب، 

ل��ل�����س��وارع يف و���س��ع وب��ائ��ي و���س��ح��ي م��ت��ده��ور ه��و حت��دي ���س��ارخ ل��ك��ل اجل��ه��ود 

وع��ودة  لالنتفاح  ا�ستعدادا  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  من  اخل��روج  اأج��ل  من  بذلت  التي 

لأن  اأب��دا  غ��ري مهياأ  ال��وق��ت  اأن  اأق��ول  ذل��ك  اأج��ل  وم��ن  اإىل طبيعتها،  احل��ي��اة 

نخرج يف جتمعات ل نبايل بالختالط والتباعد، ول نكرتث لل�سحة العامة 

الفريو�ض. نقل  واحتمالية 

على  واإمن��ا  ال��وط��ن،  على  يقت�سر  ل  اأن  جيدا  يعلم  جميعنا  هنا  وال�سرر 

اأطفاله،  ويعانق  احل��راك  نهاية  بعد  منزله  اإىل  �سيعود  الذي  نف�سه  املواطن 

يعني  ما  اأ�سرته،  اإىل  وبالتايل  الفريو�ض  هذا  نف�سه  اإىل  نقل  قد  يكون  ورمبا 

مل  اإذا  هذا  ومقويات،  وفيتامينات،  عالج  متطلبات  من  جديدة  مالية  اأعباء 

امل�ست�سفى، واإحلاق ال�سرر بنف�سه وتوقف عمله. اإىل  اإىل ا�سحطابهم  ي�سطر 

باإقالة  اأف�سل، وعندما خرج الأردنيون للمطالبة  كلنا نريد حياة معي�سية 

رئي�ض الوزراء هاين امللقي، كنا ن�سري معا يف الدوار الرابع، من اأجل املطلب 

فالو�سع  اليوم  اأم��ا  امللقي.  با�ستقالة  امل��راد  حتقق  حتى  نريده،  ال��ذي  احلق 

يحتمل،  يعد  مل  ال�سحي  القطاع  نعتقد.  كما  وردية  لي�ست  واحلياة  خمتلف، 

للمواطن.  واملعي�سي  للدولة،  القت�سادي  الو�سع  وكذلك 

الوقت  اختيار  حلني  عليها  نحافظ  وعقولنا،  قلوبنا  يف  ر�سالتنا  فلنحمل 

الوقت  لكن  وهمي.  ل  حقيقي  ا�سالح  نريد  اأننا  ر�سميا،  نعلنها  لأن  املنا�سب 

اليوم مل يحن بعد.

الجغبير حسين 

االنباط – اميان اللوباين 

اأخ���رى ل يعني  ال��ي��د ال��واح��دة اإن مل جت��د 

ان��ه��ا مت��وت وح��ي��دة ط��امل��ا اآم��ن��ت ب��ه��ذا ، يوؤمن 

ال�����س��اب ع���ب���ده ن��ا���س��ي��ف ان���ن���ا خ��ل��ق��ن��ا ل��ل��ح��ي��اة 

واإ������س�����راره ع��ل��ى ال���ت���ح���دي وع�����دم الع�����رتاف 

اأ�سباب خلقت لديه .  بامل�ستحيل، كلها 

ن��ا���س��ي��ف ع������ام1987  يف مدينة  ول���د ع��ب��ده 

ع��م��ان ع��ا���ض ب���ني ث��ق��اف��ة اردن���ي���ة وي��ون��ان��ي��ة ، 

اأث����ر ح����ادث ول��ك��ن ذل���ك مل يدفعه  ف��ق��د ي���ده 

ل��الأ���س��ت�����س��الم ل��ل�����س��ورة ال��ن��م��ط��ي��ة ع���ن ذوي 

�سمن  بو�سعه  ي�سمح  ومل  اخلا�سة،  القدرات 

ال��ف��ئ��ة حيث  ل��ه��ذه  م�سبقاً  م��ع��د  م��ع��ني  ق��ال��ب 

العمل  �سوق  يف  ا�سماً لمعاً  له  يكون  باأن  جنح 

امللكية  ك��م�����س��ي��ف ج���وي يف  ع��م��ل��ه  م���ن خ���الل 

دواف��ع  وكلها  الر�سم  اإىل  بالأ�سافة  الأردن��ي��ة، 

قادته لأن يكون اأمل والهام للمجتمع . 

ب��داأت بعد  الإع��اق��ة  اإن ق�سته مع   «  : يقول 

اأن برتت يده الي�سرى بالكامل نتيجة تعر�سه 

– اإرب���د قبل  حل���ادث �سري على ط��ري��ق ع��م��ان 

بالرغم من ذلك  لكنه  �سنوات تقريبا،  ثمانية 

عنه  يتنازل  مل  داخله  يف  بالأمل  يحتفظ  ظل 

جمتمعه  ع��ن  نف�سه  يعزل  ب��اأن  يفكر  حتى  اأو 

بعد خروجه من  اتخذه  ال��ذي  القرار  كان  بل 

والقوة  بالعزمية  العاقة  وحت��دى  امل�ست�سفى 

���س��ل��ب��ي��ات احل���ي���اة وق���ام  ال��ن��ظ��ر اإىل  ، ورف�������ض 

برتكيب يداً �سناعية بعد رحلة عالج ، ومتكن 

من التدريب على موازنة الختالف » . 

اله����م ه���و ال��ت�����س��ال��ح م���ع واق���ع���ه اجل��دي��د 

اأن  باإمكانه  اأخ��رى  اأ�ساليب  هناك  ب��اأن  واقتنع 

بالوقت  وت�سعره  اإعاقته،  مع  تتواءم  يبتكرها 

اإليه  باأنه قادر على القيام بكل ما يحتاج  ذاته 

اإليها عبده لالعتماد  اأفكار كثرية جلاأ  وحده. 

ال�سخ�سية  اأم������وره  ك���ل  واإجن������از  ن��ف�����س��ه  ع��ل��ى 

وي�سر. ب�سهولة  واحلياتية 

يبني اأن رغبته يف اإفادة من حوله وحتديدا 

ال��ظ��روف،  يف  م��ع��ه  يت�سابهون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

وذل��ك  ال��ن�����س��اط��ات  ببع�ض  ال��ق��ي��ام  اإىل  دف��ع��ت��ه 

من خالل مقاطع فيديو ي�ساركها معهم على 

الجتماعي  التوا�سل  ومواقع   « توك  التيك   «

الخرى ، م�ستخدما فيها يدا واحدة كارتداء 

املالب�ض والطهي وتقطيع اخل�سراوات. 

وع���ن درا���س��ت��ه اجل��ام��ع��ي��ة، ي��ق��ول ع��ب��ده اإن 

ح�سوله على درجة البكالوريو�ض يف الت�سميم 

ملدة  وعمله  ال��ريم��وك،  جامعة  م��ن  وال��ف��ن��ون 

اأن  ال���ف���ن مل مي��ن��ع��اه م���ن  ���س��ن��ت��ني يف جم����ال 

يتوجه باأنظاره واأحالمه اإىل عامل الطريان؛ 

اأن  ا�ستطعت  هناك   « الأردنية،  امللكية  دخل  اإذ 

كم�سيف  فعملت  نف�سي  واأث��ب��ت  حلمي  اأح��ق��ق 

جوي مدة �سنتني راغبا يف التنقل حول العامل 

.«

ي��ع�����س��ق ال�����س��ف��ر وال���ت���ع���رف ع���ل���ى ث��ق��اف��ات 

ل��ذل��ك جن��ح يف  خمتلفة، وح�����س��ارات ع��ري��ق��ة، 

الفنون  تلك  نقل  يف  واإيجابيا  دقيقا  يكون  اأن 

لتعمل اليد والراأ�ض والقلب معاأ .

وتغري  ال��ق��در  يف  ع�سوائية  ي��وج��د  ل  ولأن 

ي�ست�سلم  مل  ؛  ع��ل��ي��ه  ف��ر���س��ت  ال��ت��ي  اخل��ط��ط 

ع��ب��ده ب��ع��د احل����ادث الأل��ي��م ال���ذي ت��ع��ر���ض له 

وت�سبب ببرت يده، فقد انتقل للعمل كم�سيف 

اأر����س���ي يف م��رك��ز حت��ك��م ال��ع��م��ل��ي��ات وك���ان اول 

القدرات  ذوي  الأو�سط من  ال�سرق  �سخ�ض يف 

اخلا�سة ياأخذ رخ�سة طريان. 

ك���ان ت��ق��دي�����س��ه ل���الأل���وان و���س��غ��ف��ه ب��ال��ر���س��م 

الناطقة  الأحا�سي�ض  تلك  جت�سيد  يف  وتفننه 

باحلياة هي الهبة املغمورة على لوحات حتمل 

الكثري من الأفكار والر�سائل املهمة التي ي�سر 

النتيجة  فكانت  للمجتمع،  تو�سيلها  على  هو 

واإعجابهم،  حوله  م��ن  ك��ل  بتقدير  حظي  اأن��ه 

ميثله  ال��ذي  التجريدي  الفن  ه��ذا  اأن  خا�سة 

اأبدعته يد واحدة . 

م��ع��ر���س��ه  اإق���ام���ت���ه  اأن  اإىل  ع���ب���ده  وي�����س��ري 

اخلا�ض الذي يحمل ا�سم “يد واحدة ت�سفق” 

 2017 �سباط )فرباير(  افتتاحه يف  والذي مت 

لند  فندق  يف  الطباع  عالية  الأم��رية  برعاية 

�سم  فني  اإن�ساين  م�سروع  كان مبثابة   ، مارك 

اث��ن��ني وع�����س��رون ل��وح��ة. خ�س�ض ع��ب��ده ج��زءا 

ذوي  م��ن  �سخ�ض  اأم��ن��ي��ة  لتحقيق  ري��ع��ه  م��ن 

وت�سجيعه  ل��ت��ح��ف��ي��زه  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 

ليكون ذا اأثر اإيجابي يف احلياة . 

اجنازاته  من  ي�ساعف  ان  عليه  عبده  يجد 

لين�سر ر�سالتهويبحث عن كل ما �ساأنه و يرثى 

به جتربته التي حفزته ان يكون اأكرث اإيجابية 

، ي��ح��ارب بكل م��ا اوت��ى م��ن قوة  وح��ب��اً للحياة 

والياأ�سني  املحبطني  وج���وه  على  ير�سم  لكي 

ليواجهون   ، الداخل  من  نابعه  امل  ابت�سامة 

ب��ه��ا الم���ل واخل���وف ون��ظ��رات الق�����س��اء التي 

توجه �سدهم دون اي ذنب .

عبده ناصيف٠٠ يد واحدة تصفق

بريشة فنان مصري.. صناديق 
الكهرباء باتت لوحات فنية

القاهرة-�سكاي نيوز عربية

���س��ن��وات، وبقلٍب   4 ب����داأت منذ  يف رح��ل��ة 

ح��واج��ز  دون  ل��ل��ج��م��ه��ور  ال��ف��ن  اأن  ي���وؤم���ن 

اأح��م��د  امل�����س��ري  ال��ف��ن��ان  ا���س��ت��خ��دم  بينهما، 

ح�سنني ما تعلمه داخل كلية فنون جميلة، 

كهرباء يف  200 �سندوق  م��ن  اأك��رث  ليحول 

معر�سه  اإىل  م�����س��ر  حم��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف 

الفني العام.

ويحكي الفنان امل�سري، اأنه فور تخرجه 

اأوائ��ل  من  ولكونه  جميلة،  فنون  كلية  من 

ديكور يف هيئة  تعيينه م�سمم  الدفعة، مت 

املجتمعات العمرانية امل�سرية. 

واعترب اأن تلك فر�سة منا�سبة لي�سارك 

ت��راود  كانت  التي  الفكرة  العمل  يف  رئي�سه 

عقله منذ �سنوات الدرا�سة، فكان يحلم باأن 

ووق��ع  ال�����س��وارع،  يف  للجمهور  ال��ف��ن  ي�سل 

اخ��ت��ي��ار ح�سنني ع��ل��ى ���س��ن��ادي��ق ال��ك��ه��رب��اء 

ليحولها اإىل اأعماله الفنية.

تبديد القبح

عربية«:  نيوز  »�سكاي  ل�موقع  واأ���س��اف 

»كنت اأرى �سناديق الكهرباء مغطاة باأوراق 

يكون  التي  املكتوبة  والعبارات  الإع��الن��ات، 

ب��ع�����س��ه��ا ي��ح��م��ل ���س��ت��ائ��م خ��اد���س��ة ل��ل��ح��ي��اء، 

فحاولت ا�ستخدام مل�ستي الفنية لتجميلها، 

لتبديد ما حتمله من قبح«.

ويف ال�سياق ذاته، اأو�سح ح�سنني اأنه كان 

يحلم اأن تكون لوحاته، اأجمل ما مرت عليه 

ال�سارع خالل رحالتهم  اأع��ني اجلمهور يف 

اليومية.

رئي�ض  اإن  ع��ام��ا(   30( ح�سنني  وي��ق��ول 

اأثنى  امل�سري، م�سطفى مدبويل،  ال���وزراء 

ع��ل��ى عمله ع��ن��دم��ا ك���ان وزي�����ًرا ل��الإ���س��ك��ان، 

خالل زيارة مدبويل ملدينة اأ�سوان اجلديدة، 

وهي من اأوائل املدن التي عمل ح�سنني على 

جتميلها.

وكان ذلك دافًعا للفنان امل�سري، لي�ستمر 

اإىل  لينتقل  م�����س��ر،  �سعيد  يف  ب����داأه  فيما 

القاهرة، ويجمل �سناديق الكهرباء يف اأكرث 

من مدينة داخل العا�سمة امل�سرية، ليجمل 

200 �سندوق كهرباء يف خمتلف  اأك��رث من 

حمافظات م�سر.

�سناديق  بتجميل  ح�سنني  يكتف  ومل 

الكهرباء، بل ر�سم اأكرث من 5 جداريات يف 

ب��ط��ول 150  حمافظتي الأق�����س��ر وح��ل��وان، 

مرت راأ�سي.

دعم اجلمهور

كما اأو�سح الفنان امل�سري اأنه يف البداية 

بال�سم�ض  ت��ت��اأث��ر  خ���ام���ات  ي�����س��ت��خ��دم  ك����ان 

وعوامل اجل��و، لكن مع الوقت ودع��م هيئة 

من  ح�سنني  ط���ور  ال��ع��م��ران��ي��ة،  املجتمعات 

لأط��ول  الفنية  اأعماله  تبقى  حتى  اأدوات����ه، 

وقت ممكن.

اجلمهور  فعل  ردود  اأن  ح�سنني،  واأك���د 

ع���رب م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ويف 

ال�����س��ارع ع��ل��ى اأع��م��ال��ه ال��ف��ن��ي��ة، ت��ه��ون عليه 

املا�سية  ال�سنوات  الأرب��ع  املبذول يف  اجلهد 

وحتى الآن.

اأعماله  اأن ت�سل  ومتنى الفنان امل�سري 

ين�سم  واأن  م�سر،  ���س��وارع  لكل  م�ستقباًل 

وبالأخ�ض  مبادرته،  يف  اآخ���رون  فنانون  له 

املناطق الفقرية، مو�سًحا اأن روح اأهل تلك 

ومل�سته  للفن  احتياًجا  الأك���رث  هي  املناطق 

التي حترك الوجدان وترتقي بالنف�ض.

الفني  العمل  اأن  ح�سنني،  يو�سح  كما 

الذي ير�سمه، يكون منا�سًبا للبيئة املحيطة، 

حتى ل ي�سعر اأهل املنطقة باأن اللوحة غري 

معربة عنهم، موؤكًدا اأن تنوع البيئات داخل 

البالد، �ساعده على تقدمي اأعماًل متنوعة، 

لكٍل روحه املختلفة عن غريه.

وتوجه الفنان امل�سري عرب »�سكاي نيوز 

امل�����س��وؤول��ني، يطالبهم  اإىل  ب��ن��داٍء  ع��رب��ي��ة« 

الدولة  تقدم  واأن  وتعميمها،  فكرته  بتبني 

دعًما مادًيا لكل فنان يحلم بتجميل �سوارع 

املحرو�سة، مو�سًحا اأن اخلامات امل�ستخدمة 

تكون مكلفة مادًيا ب�سكل كبري.

ترجمات - اأبوظبي

ك�سفت درا�سة اأمريكية حديثة عن ال�سبب 

يف  ك��ورون��ا  لفريو�ض  ال�سريع  التحور  وراء 

ت�ساعد  ظ��ل  يف  �سيما  ل  الأخ�����رية،  الآون����ة 

يف  بامل�سابني  الفتك  على  ال��ف��ريو���ض  ق���درة 

بع�ض احلالت ب�سكل اأكرب.

واأك����دت ال��درا���س��ة ال��ت��ي اأج��راه��ا باحثون 

اأمريكيون من م�ست�سفى بو�سطن لالأطفال 

ال���ربوت���ي���ن���ات  اأن  امل����ت����ح����دة،  ال�����ولي�����ات  يف 

ال�����س��وك��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��رف ب��ا���س��م »ال�����س��ن��ب��ل��ة«، 

حتدث  التي  ال�سريعة  املتغريات  وراء  تكمن 

للفريو�ض.

ب��روت��ي��ن��ات  اأن  اإىل  ال���درا����س���ة  واأ�����س����ارت 

تتجمع على اجلزء اخلارجي  التي  ال�سنبلة 

من فري�ض كورونا تعد الأكرث ثباتا، وتعود 

التي تطراأ  املتغريات اجلديدة  اأ�سباب  اإليها 

على الفريو�ض، وتوؤدي بالتايل اإىل انت�ساره 

على نحو اأ�سرع من ال�ساللة الأ�سلية.

ب��و���س��ت«  »ج���ريوزال���ي���م  �سحيفة  ون��ق��ل��ت 

ت�سني،  بينج  الربوفي�سور  عن  الإ�سرائيلية 

بو�سطن  م�ست�سفى  يف  الأط��ف��ال  طب  اأ�ستاذ 

فح�ست  ال���درا����س���ة  اإن  ق���ول���ه  ل���الأط���ف���ال، 

ال���ت���غ���ريات ال���ت���ي ح���دث���ت يف ال���ربوت���ي���ن���ات 

الطفرات  اإح��دى  اإىل  تنتمي  التي  ال�سوكية 

التي حدثت للفريو�ض يف كل من  اجلديدة 

الربازيل وجنوب اإفريقيا واململكة املتحدة.

ووفًقا للنتائج التي خل�ست اإليها الدرا�سة، 

وُن�����س��رت يف امل��ج��ل��ة الأك���ادمي���ي���ة »���س��اي��ن�����ض«، 

للفريو�ض  الأ���س��ل��ي��ة  ال�ساللة  ب��روت��ني  ف���اإن 

�سحيح  ب�سكل  يرتبط  اأن  قبل  اأحياًنا  ينهار 

مب�ستقبالت امل�سيف الب�سري، مما يعني اأنه 

لن يندمج ب�سكل �سحيح مع اخلاليا.

ول���ك���ن ي���ب���دو اأن ه�����ذه ال���ع���ق���ب���ة ق����د مت 

ت�سحيحها يف الطفرات الالحقة للفريو�ض، 

ظهر  على  ال�سوكية  الربوتينات  واأ�سبحت 

كان  مثلما  ب�سهولة،  ت�ستجيب  ل  الفريو�ض 

يحدث يف الفريو�ض الأ�سلي.

ومع ظهور اأخبار املتغريات لأول مرة على 

فريو�ض كورونا، اأعرب كثري من اخلرباء يف 

املجال ال�سحي، عن قلقهم من اأن اللقاحات 

لن تكون فعالة مع الفريو�ض املتحور، اإل اأن 

الربوفي�سور ت�سني قال اإن هذا ل ينبغي اأن 

يكون م�سدر قلق.

دراسة جديدة تكشف »سر« التحور السريع 
في فيروس كورونا

العربية-وكاالت

الأمريكية  الف�ساء  وكالة  علماء  اكت�سف 

»ن��ا���س��ا« ث��الث ���س��اللت جمهولة مت��ام��اً من 

ال��ب��ك��ت��ريي��ا ال��ت��ي ت��ن��م��و يف حم��ط��ة ال��ف�����س��اء 

تلك  ت�ساعد  اأن  الباحثون  ويرجح  الدولية. 

الطعام  زراعة  على  الف�ساء  رواد  امليكروبات 

نهاية  املريخ يف  كوكب  ورمبا يف  الف�ساء،  يف 

املطاف.

فقد  اللندنية،  »مرتو«  �سحيفة  وبح�سب 

البكترييا جرى  م��ن  اأن���واع  اأرب��ع��ة  ع��رث على 

منت  على  الف�سائي  املخترب  من  ا�ستعادتها 

منها  ث��الث��ة  اأن  العلماء  واكت�سف  امل��ح��ط��ة، 

تنتمي اإىل ف�سيلة جديدة، يف حني اأن النوع 

الرابع هي من �ساللة بكتريية معروفة لدى 

رودي�سيانوم«. »ميثيلوروبروم  با�سم  العلماء 

واأط����ل����ق ف���ري���ق ال���ع���ل���م���اء ع���ل���ى الأن�������واع 

»ميثيلوباكترييوم  م�سمى  اجلديدة  الثالثة 

اأجماليي«، على ا�سم عامل التنوع البيولوجي 

خان«،  »اأجمل  الربوف�سور  ال�سهري  الهندي 

دوري��ة  ُن�سرت يف  ذات �سلة  درا���س��ة  وذل��ك يف 

العلمية. اإن ميكروبيولوجي«  »فرونتريز 

وي��ق��ول م��وؤل��ف��ا ال���درا����س���ة، ال��ربوف��ي�����س��ور 

ك��ا���س��ت��وري ف��ي��ن��ك��ات��ي�����س��واران وال��ربوف��ي�����س��ور 

امليكروبات  جينات  اإن  �سينغ،  ك��وم��ار  نيتني 

ُي�ستعان  اجلديدة رمبا حتمل للعلماء دلئل 

يوم  يف  الف�ساء  يف  املحا�سيل  زراع���ة  يف  بها 

من الأيام. وقال اأي�ساً اإن هناك حاجة ما�سة 

للوقوف  وال��درا���س��ة  البحث  م��ن  امل��زي��د  اإىل 

البكترييا �سوف تغري  اإذا كانت هذه  على ما 

ف��ع��اًل م��ن ق��واع��د العمل يف جم��ال ال��زراع��ة 

ال��ف�����س��ائ��ي��ة، ن���ظ���راً ل��الأه��م��ي��ة ال��ق�����س��وى يف 

اأي  يف  النباتات  زراع��ة  على  القدرة  امتالك 

لوكالة  وفقاً  الأم��د،  طويلة  ف�سائية  مهمة 

الف�سائية. »نا�سا« 

والدكتور  فينكاتي�سواران  الدكتور  لكن 

البيئات  يف  ال��ن��ب��ات��ات  »ل��زراع��ة  ق���ال:  �سينغ 

ب���ال���غ���ة ال���ق�������س���وة ال���ت���ي ت���ن���در ف��ي��ه��ا امل�����وارد 

امليكروبات  ع��زل  ال�سروري  فمن  املطلوبة، 

اجل����دي����دة ال���ت���ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز من��و 

ال�سديدة«.  الإنبات  ظروف  ظل  يف  النباتات 

ف���زراع���ة امل��ح��ا���س��ي��ل يف ال��ب��ي��ئ��ة ال��ف�����س��ائ��ي��ة 

امل�����س��اع��ي  م����ن  ي���ك���ون  اأن  ال���ق���ا����س���ي���ة مي���ك���ن 

للغاية. الع�سرية 

البكترييا  درا���س��ة  على  الباحثون  ويعمل 

يف امل��ح��ط��ة ال��ف�����س��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ع��ل��ى م��دار 

ال�����س��ن��وات ال�����س��ت امل��ا���س��ي��ة. ك��م��ا ي��ع��م��ل رواد 

8 مناطق  امليكروبات من  الف�ساء على جمع 

با�ستخدام  الف�سائية  املحطة  م��ن  خمتلفة 

م��ن��ادي��ل ال��ب��ول��ي�����س��رت، ث��م ُي��ع��اد ن��ق��ل��ه��ا م��رة 

للفح�ض  تخ�سع  حيث  الأر����ض،  اإىل  اأخ��رى 

اأن هذه  ال��ع��ل��م��اء. غ��ري  وال��درا���س��ة م��ن قبل 

الكثري  وت�ستغرق  �سعبة  تكون  قد  العملية 

م��ن ال��وق��ت. وه��ن��اك ح��ال��ي��اً اأك���رث م��ن األ��ف 

اإىل  نقلها  ان��ت��ظ��ار  يف  امل��ي��ك��روب��ات  م��ن  عينة 

الأر�ض.

اكتشاف سالالت بكتيريا جديدة.. قد تساعد على الزراعة بالفضاء


