
حمالت مكثفة للتأكد من االلتزام بأمر الدفاع
*عجلون 

كثفت اللجان الرقابية املعنية يف حمافظة عجلون 
الغذائية  املوؤ�س�سات  على  امليدانية  الرقابية  جوالتها 
بتطبيق  االلتزام  من  للتاأكد  واخلدماتية  والتموينية 

اأمر الدفاع رقم )35(.
ال��دك��ت��ور خ��ال��د اجل��ب��ور،  وق���ال حم��اف��ظ عجلون 
والت�ساركية  بالتن�سيق  تاأتي  التي  احلمالت  هذه  اإن 
التجارية  االأ�سواق  يف  الر�سمية  الدوائر  خمتلف  مع 

بتطبيق  املواطنني  التزام  من  للتاأكد  املناطق  وجميع 
االأ�سخا�ص  متابعة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��دف��اع  اأوام���ر 
اإىل  اجلبور  الدكتور  واأ�سار  كورونا.  بفريو�ص  امل�سابني 
اأنه مت �سبط العديد من املواطنني امل�سابني بالفريو�ص 
وغري امللتزمني باحلجر ال�سحي ومت اتخاذ االجراءات 
الالزمة بحقهم، موؤكدًا اأنه لن يتم التهاون مع املخالفني 
للتعليمات ال�سادرة عن اجلهات احلكومية حفاظًا على 
�سحة و�سالمة اجلميع.                   تابع �ص3
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التربية تؤكد ارتياحها لسير 
امتحانات الثانوية العامة البلبيسي يتوقع أن يسود أوميكرون 

الشهر المقبل في المملكة

إثيوبيا تفرج عن »األب الروحي 
لجبهة تحرير تيغراي«

»25« وفاة و »1392« إصابة بفيروس كورونا 

*عمان والكرك 
اأبدى االأمينان العامان لوزارة الرتبية والتعليم 
قبل  من  وااللتزام  االن�سباط  مل�ستوى  ارتياحهما 
باال�سرتاطات  االمتحان  على  والقائمني  الطلبة 
ال�سحية، وجاهزية القاعات من حيث توفر و�سائل 
الطلبة لالمتحان يف  ل�سمان تقدم  واملياه  التدفئة 

بيئة مالئمة.
لوزارة  العامني  االأمينني  قيام  خالل  ذلك  جاء 
الرتبية والتعليم لل�سوؤون التعليمية الدكتور نواف 
الدكتورة  واملالية  االإداري��ة  وال�سوؤون  العجارمة، 

ال�سبت،  منف�سلتني،  بجولتني  ق��ب��ي��الت  جن���وى 
من  التكميلية  الدورة  امتحانات  �سري  على  لالطالع 
امتحان �سهادة الثانوية العامة ، يف يومها اخلام�ص 
اجلنوبي  وامل��زار  الكرك  يف  القاعات  من  ع��دد  يف 

واجليزة واملوقر يف عمان.
الدكتور  زار  ال��ك��رك،  يف  تفقدية  جولة  ففي 
عمليات  وغ��رف��ة  االم��ت��ح��ان��ات  ق�سم  ال��ع��ج��ارم��ة 
التعلم  م�سادر  مركز  يف  العامة  الثانوية  امتحان 
التابع للمديرية، حيث اطماأن على �سري االمتحان 
واإجراءاته.              تابع �ص2

*عمان
ال�سحة  ل�سوؤون  ال��وزراء  رئا�سة  م�ست�سار  توقع 
املتحور  اأن  البلبي�سي  عادل  الدكتور  كورونا  وملف 
�سيكون  "اأوميكرون"  كورونا  فريو�ص  من  اجلديد 

ال�سائد ال�سهر املقبل، النت�ساره ال�سريع.
واأو�سح يف ت�سريحات لوكالة االأنباء االأردنية 
 5 ت��راج��ع  الوبائي  املنحنى  اأن  ال�سبت،  )ب���رتا( 
باملئة يف االأ�سبوع االأخري مقارنة مع اال�سبوع الذي 
اأن هذه الن�سبة قليلة، مع ثبات  �سبقه، م�سريا اإىل 
املوجة  وح��ول  االيجابية.  الفحو�سات  ن�سبة  يف 
ت�سهد  اأن  "رجح  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ص  م��ن  اجل��دي��دة 
انت�ساره  ظل  يف  وذل��ك  اأوميكرون،  موجة  اململكة 
اأوميكرون  اأن  مو�سحا  االأردن"،  ودخ��ول��ه  عامليا 
باملئة   15 اأن  وب��ني  دلتا.  متحور  من  �سراوة  اأق��ل 
تعود  االأخ��ري  االأ�سبوع  يف  امل�سجلة  اال�سابات  من 
عن  االإع��الن  ي�ستعدي  مما  "اأوميكرون"،  للمتحور 
اليومي  التقرير  �سمن  املتحور  هذا  ا�سابات  عدد 
البلبي�سي على  و�سدد  ال�سحة.  وزارة  تن�سره  الذي 
يف  ك��ورون��ا،  مطعوم  م��ن  الثالثة  اجل��رع��ة  اأهمية 
املتحور  �سيما  ال  كورونا  فريو�ص  �سد  املناعة  رفع 

اأوميكرون �سريع االنت�سار.
واأعلنت وزارة ال�سحة، ال�سبت، عن ت�سجيل 25 
يف  كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  و1392  وف��اة 
اململكة، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 12856 وفاة 

و1077432 اإ�سابة.
70ر5  االإيجابية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 
عن  ال�����س��ادر  االإع���الم���ي  امل��وج��ز  بح�سب  ب��امل��ئ��ة، 

الوزارة.
الن�سطة  احل��االت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�سار 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   26011 اإىل  و�سل  حاليا 

حالة،   74 امل�ست�سفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احلاالت 
وعدد احلاالت التي غادرت امل�ست�سفيات 51 حالة، 
التي  املوؤكدة  للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 716 حالة.

اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأظهر 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   12 بلغت  ال�سمال 
اأ�سّرة العناية احلثيثة 34 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 
االإقليم  يف  اال�سطناعي  التنف�ص  اأجهزة  اإ�سغال 

ذاته 17 باملئة.
العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  واأ�ساف 
و�سلت  حني  يف  باملئة،   18 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 
االإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة 
ذاته اإىل 33 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�ص 
اجلنوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   13 اإىل  اال�سطناعي 
ون�سبة  باملئة،   10 العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 
فيما  باملئة،   10 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 
بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�ص اال�سطناعي يف 

االإقليم ذاته 9 باملئة.
�سفاء،  ت�سجيل 1447 حالة  اإىل  املوجز  واأ�سار 
املتوقعة  ال�سفاء  حلاالت  االإجمايل  العدد  لي�سل 
بعد انتهاء فرتة العزل )14 يومًا( اإىل 1038565 

حالة.
ليبلغ  فح�سًا،   24429 اإج���راء  اإىل  اأ���س��ار  كما 
العدد االإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء 

الوباء 13817560 فح�سًا.
االأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
�سخ�سا،   4448564 اإىل  و�سل  ك��ورون��ا  لقاح  م��ن 
 4047488 اإىل  اجلرعتني  متلقي  عدد  و�سل  فيما 
�سخ�سا.               تابع �ص2

*وكاالت
اإثيوبيا  اأن   ، عربية  نيوز  "�سكاي  مرا�سل  اأكد 
اأفرجت عن معتقلني �سيا�سيني، منهم االأب الروحي 
اأنها  معلنة  نقا،  �سبحت  تيغراي  حترير  جلبهة 

�ستبداأ حوارا مع املعار�سة.
اأبي اأحمد، الذي تقاتل  وكان رئي�ص الوزراء 
ال�سمال  يف  تيغراي  متمردي  له  موالية  ق��وات 

احلاجة  عن  حتدث  قد   ،2020 عام  اأواخر  منذ 
االأ���س��اب��ي��ع  يف  وط��ن��ي��ة  م�����س��احل��ة  اإج����راء  اإىل 

االأخرية.
حزب  زع��ي��م  عنهم  امل��ف��رج  ب��ني  م��ن  ك��ان  كما 
نيجا،  اإ�سكندر  احلقيقية  للدميقراطية  بالديرا�ص 
بعد اأن اأم�سى عاما ون�سف العام يف ال�سجن، وفقما 

اأعلن احلزب.

*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ا�ستقبل 
كري�ستني  االأملانية  ال��دف��اع  وزي��رة  ال�سبت، 

المربخت.
تطوير  �سبل  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى، 
امل��ج��االت  يف  واأمل��ان��ي��ا  االأردن  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

الدفاعية.

واأكد جاللة امللك عمق عالقات ال�سداقة 
توطيدها  ع��ل��ى  واحل���ر����ص  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
عن  جاللته  معربا  بينهما،  ال�سراكة  وتعزيز 
تقديره للدعم الذي تقدمه اأملانيا للمملكة يف 

العديد من القطاعات.
ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  اإىل  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
االإقليمية والدولية، والتعاون والتن�سيق بني 

االإره��اب وفق  البلدين يف جهود احلرب على 
نهج �سمويل.

وح�سر اللقاء نائب رئي�ص الوزراء ووزير 
ال�سفدي،  اأمين  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 
جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب  ومدير 
ح�سان، ورئي�ص هيئة االأركان امل�سرتكة اللواء 

الركن يو�سف اأحمد احلنيطي.

الملك يبحث مع المانيا 
التعاون في المجاالت الدفاعية 

*عمان 
اخلمي�ص  والتطوير"،  لال�ستثمار  عمان"  "روؤية  �سركة  اأعلنت 
الفر�ص  م��ن  ع��دد  الإح��ال��ة  الحقة  اتفاقيات  توقيع  ع��ن  امل��ا���س��ي، 
اال�ستثمارية التناف�سية وامل�ساريع لعدد من اجلهات مببلغ ي�سل اإىل 4 

ماليني دينار.
وت�سمن اإعالن ال�سركة، االإف�ساح عن اأ�سماء امل�ساريع وموا�سفاتها 
جممع  هي  م�سروعات،  ثالثة  ت�سم  والتي  املتوقع،  اال�ستثمار  وقيمة 
جتاري يف منطقة دير غبار با�ستثمار ي�سل اإىل 5ر1 مليون دينار اأردين 
وجممع جتاري يف منطقة راأ�ص العني با�ستثمار ي�سل اإىل مليون دينار 
اأردين وجممع جتاري يف منطقة �سويلح بقيمة ا�ستثمار ت�سل اإىل 5ر1 

مليون دينار اأردين. 
وبح�سب بيان �سادر عن اأمانة عمان، ال�سبت، جاءت االتفاقات بعد 
التو�سل اإىل ال�سيغة املثلى لالأطراف امل�ستفيدة ول�سركة "روؤية عّمان" 
لال�ستثمار والتطوير ا�ستكمااًل لدورها يف توجيه اال�ستثمارات املحلية 
حتقيق  اإطار  ويف  عّمان،  العا�سمة  يف  املثلى  الفر�ص  نحو  واخلارجية 

جهودها الرامية اإىل طرح الفائدة املتبادلة للجهات املعنية.
لال�ستثمار  عمان"  "روؤية  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  وق���ال 
والتطوير املهند�ص حمزة احلاج ح�سن: "ي�سعدنا االإعالن عن ان�سمام 
اخلدمات  من  امل�ستفيدين  قائمة  اإىل  اال�ستثمارية  اجلهات  من  عدد 
�سمن  االتفاقات  ه��ذه  تاأتي  حيث  ال�سركة،  توؤمنها  التي  وامل��واق��ع 
واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  ت�سعى  التي  االقت�سادي  التعايف  فرتة 
اإىل تطبيقها، وفقًا للتوجيهات امللكية ال�سامية، ومن هنا؛ ي�سرفنا اأن 
نكون جزءًا من هذه الروؤية امل�سرقة لنه�سة االأردن واإعادة عمان اإىل 

موقعها احلقيقي يف ال�سوق اال�ستثماري".
تابع �ص2

*عمان 
التعازي  اأح��ر  عن  املغرتبني،  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  اأع��رب��ت 
احلادث  ب�سحايا  ال�سقيقة  العربية  م�سر  جمهورية  و�سعب  حلكومة 
"ال�سوي�ص-طور �سيناء"، �سباح ال�سبت، واأ�سفر  الذي وقع على طريق 

عن عدٍد من الوفيات واجلرحى.
الفول،  اأب��و  هيثم  ال�سفري  ال��وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأّك��د 
ال�سقيقة،  العربية  اململكة مع حكومة و�سعب جمهورية م�سر  ت�سامن 
وعرّب عن اأ�سدق التعازي لذوي ال�سحايا، والتمنيات بال�سفاء العاجل 

للم�سابني.
التعازي  اأح��ر  عن  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  واأع��رب��ت 
ب�سحايا  ال�سقيقة  االإ�سالمية  باك�ستان  جمهورية  و�سعب  حلكومة 

العا�سفة الثلجية يف مدينة موري اجلبلية الواقعة �سمال باك�ستان.
واأكد الناطق الر�سمي با�سم الوزارة ال�سفري هيثم اأبو الفول، يف بيان 
�سحايف، ال�سبت، ت�سامن اململكة مع حكومة و�سعب جمهورية باك�ستان 

االإ�سالمية ال�سقيقة، وعرب عن خال�ص التعازي الأ�سر ال�سحايا.

*وكاالت
اإن�ساء  �سلفا كري ميارديت، عن  ال�سودان،  اأعلن رئي�ص دولة جنوب 
"احلقيقة وامل�ساحلة والتعايف" نهاية ال�سهر اجلاري، و�سط  مفو�سية 
ت�سميد  يف  اأهلية،  حرب  وي��الت  رحم  من  ول��دت  التي  بالدولة  اآم��ال 

اجلراح وبدء مرحلة تعايف البالد.
على   2018 عام  املن�سط  ال�سالم  اتفاق  يف  اخلام�ص  الف�سل  ون�ص 
العدالة  ق�سايا  يف  للنظر  وامل�ساحلة؛  احلقيقة  مفو�سية  اإن�ساء 

االنتقالية وامل�ساءلة وامل�ساحلة والتعايف االجتماعي.
املواطنني  اجل��دي��د،  العام  مبنا�سبة  خطاب  يف  ك��ري،  �سلفا  ودع��ا 
وال�سوؤون  العدل  وزارة  و�سعتها  التي  الطريق  خارطة  تبني  اإىل 
تعمل  التي  اللجنة،  اأن  كا�سفًا  باملفو�سية،  يتعلق  فيما  الد�ستورية 
ال�ساد�ص  والف�سل  اخلام�ص  الف�سل  لتنفيذ  والتن�سيق  االإ�سراف  على 
املعنيني  الدوليني  ال�سركاء  بتحديد  �ستقوم  الق�سائي"،  "االإ�سالح 
مت  اإنه  كري  �سلفا  وقال  التعوي�سات.  هيئة  اإن�ساء  يف  ي�ساعدون  الذين 
اإحراز تقدم كبري يف تنفيذ اتفاقية ال�سالم، على الرغم من ال�سعوبات 
والتحديات، يف اإ�سارة اإىل التزام االأطراف بوقف اإطالق النار. وتابع: 
املواطنني يف جوبا،  ترويع  على  اعتادوا  الذين  املجهولون  "امل�سلحون 
واحلركات  احلكومة  قوات  وتتواجد  موجودين،  غري  االآن  اأ�سبحوا 
الأكرث  مًعا  التدريب  ومراكز  التجميع  مواقع  يف  امل�سلحة،  املعار�سة 
اأن  واأو�سح  اإجناًزا".  يعد  ما  كبرية  حوادث  اأي  وقوع  دون  عامني،  من 
"القوات املوحدة عند تخرجها، لن تكون جي�ًسا مملوًكا حلزب �سيا�سي، 
ال�سودان  جنوب  اأرا�سي  عن  الدفاع  ومهمتها  حمرتفة،  قوة  �ستكون 
والتنمية  ال�سيا�سي  لال�ستقرار  ك�سامن  و�ستعمل  وممتلكاتهم،  و�سعبه 
اأن  �سلفاكري  واأك��د  ال�سودان."  جنوب  يف  واالقت�سادية  االجتماعية 
االقت�سادية،  واالإ�سالحات  ال�سالم،  تنفيذ  هي  احلكومة  اأول��وي��ات 
"بغ�ص النظر عن التحديات، نوؤكد لكم مرة اأخرى من  وبناء الطرق، 
خالل هذا العام لن اأعيدكم اإىل احلرب جمدًدا". الباحث ال�سوداين 
مهمة  خطوة  اإنها  قال  الدين،  حميي  �سالح  االأفريقية،  ال�سوؤون  يف 
تاأخرت كثرًيا ملعاجلة تركة االنتهاكات اجل�سيمة يف جنوب ال�سودان 
اجل��راح.  وت�سمد  حقيقية  م�ساحلة  وتقدم  احل��رب،  �سنوات  خالل 
واأ�ساف حميي الدين ملوقع "�سكاي نيوز عربية": "اإذا اأرادت حكومة 
جنوب ال�سودان احلفاظ على م�سداقيتها، فيجب اأن يرتجم اخلطاب 
اإن�سائها  اأن تاأخري  ال�سيا�سي اإىل نتائج ملمو�سة وحقيقية". واأ�سار اإىل 
والدوافع  االأ�سباب  اأن  يعني  املن�سط  االتفاق  ف�سول  اأحد  اأنها  رغم 
على  وال�سيطرة  امل��وارد  على  التناف�ص  ذلك  يف  مبا  لل�سراع،  الكامنة 
املحلية  ال�سراعات  تاأجيج  يف  ا�ستمرت  ال�سيا�سي،  والنفوذ  االأرا�سي 

والف�ساد امل�ست�سري واجلرائم االقت�سادية يف جنوب ال�سودان.

*عمان 
اأكد اأمني عام الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب الدكتور عواد الكراد�سة، 
اأهمية التدريب يف العملية االنتخابية؛ ملا يوفره من معارف ومهارات 
للعاملني مع الهيئة لتطبيق االإجراءات ال�سليمة للعملية االنتخابية.

وبني، خالل افتتاحه اأعمال برنامج تدريب املدربني الذي اطلقته الهيئة، 
ال�سبت وي�ستمر الأ�سبوعني، املحاور التي يتناولها التدريب والتي ت�ستمل على 
املواد  وت�سلم  االنتخابية،  واملعدات  واملواد  االقرتاع،  يوم  قبل  ما  حت�سريات 
والو�سول اإىل يوم االقرتاع، واالإجراءات والنماذج اخلا�سة بيوم االقرتاع، 
واإجراءات قفل ال�سندوق وبدء االقرتاع، وحاالت االقرتاع اخلا�سة بذوي 
اخلا�سة  النماذج  اإىل  باالإ�سافة  التالفة،  االأوراق  مع  والتعامل  االإعاقة، 

باالعرتا�سات وعملية الفرز وحماكاة حم�سر الفرز الورقي.

*عّمان 
التي  االأنباء  ال�سبت،  املغرتبني،  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  نفت 
تداولها عدد من املواقع االإخبارية بخ�سو�ص انقطاع االت�سال مع 
جمهورية  يف  الها�سمية  االأردنية  اململكة  �سفارة  دبلوما�سيي  اأحد 

كازاخ�ستان.
الفول،  اأبو  هيثم  ال�سفري  الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأّكد 
االأح��داث  اإث��ر  على  ب��ال��وزارة،  تفعيلها  مّت  التي  االأزم��ة  خلية  اأن 
والتطورات التي ت�سهدها كازاخ�ستان، قد متّكنت من اإجراء العديد 
من االت�ساالت مع رئي�ص البعثة وموظفي ال�سفارة، باالإ�سافة اإىل 
اأفراد اجلالية االأردنية املتواجدين يف عدة مناطق كازاخية وذلك 
الهاتفية  االت�ساالت  ب��اأّن  علمًا  املختلفة،  االت�سال  و�سائل  عرب 
بها  متر  التي  احلالية  للظروف  نظرًا  انقطاعات  ت�سهد  الدولية 
كازاخ�ستان.  وعرّب الناطق الر�سمي عن ا�ستغرابه من ن�سر معلومات 
والتاأكد  الدقة  حتري  ب�سرورة  االإع��الم  بو�سائل  واأه��اب  م�سللة، 
ن�سرها، وباأن  اإىل  ُي�سار  اأن  املعلومات واالأخبار قبل  من م�سداقية 
الوزارة مُمثلة بالناطق الر�سمي وغرفة عملياتها تعمل على مدار 
ال�ساعة، مبا يف ذلك الإجابة اال�ستف�سارات ال�سحافية. و�سدد على 
اأن الوزارة تعمل ب�سكٍل موؤ�س�سٍي ومنظم ومن خالل التن�سيق امل�ستمر 
العا�سمة  الوزارة وال�سفارة االأردنية يف  العمليات يف  ما بني مركز 
االأردنيني  املواطنني  واأح��وال  اأو�ساع  ملتابعة  وذل��ك  �سلطان،  نور 

املتواجدين يف جمهورية كازاخ�ستان واالطمئنان عليهم.

خالل استقبال جاللته وزيرة الدفاع األلمانية رؤية عمان توّقع اتفاقيات 
مشاريع ب 4 ماليين دينار

الخارجية تعزي بضحايا 
الحادث المصري والعاصفة 

الثلجية في باكستان

»مفوضية المصالحة« بجنوب 
السودان.. هل تضمد جراح الحرب؟

برنامج لتدريب المدربين 
إلجراء العملية االنتخابية

نفي انقطاع االتصال مع 
دبلوماسي أردني في كازاخستان

 شخصية العام الريادية  2022

الشخصية الريادية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم 
 واضواء العربية 

تكرم وتختار 
 سعادة المستشار 

احمد محمد 
 الديانــــي 
حفظه اهلل ورعاه 

صاحب مبادرات 

السالم المعروفة

 بدولة اليمن السعيد
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الدكتورة

رندة يوسف عمايري



محلي األحد )9( كانون الثاني 2022
العدد )2140( 2NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
الدكتور  الدفاع  وزير  الوزراء  رئي�ص  التقى 
ال��دف��اع  وزي����رة  ال�����س��ب��ت،  اخل�����س��اون��ة،  ب�سر 
رئي�ص  وبح�سور  المربخت،  كري�ستني  االأملانية 
يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة 

احلنيطي.
واأكد رئي�ص الوزراء العالقات الوثيقة التي 

االحتادية  اأملانيا  وجمهورية  االأردن  تربط 
يف  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  تعزيز  على  واحل��ر���ص 

املجاالت كافة.
جهتها،  من  االأملانية،  الدفاع  وزيرة  واأكدت 
ال�سديقني،  البلدين  بني  املتميزة  العالقات 
امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  دور  اإىل  الفتة 
ال�سالم  اإحالل  جهود  دعم  يف  الثاين  عبداهلل 

االأم��ن  وتعزيز  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
واال�ستقرار فيها.

وجرى، خالل اللقاء، بحث اأوجه وجماالت 
يف  �سيما  ال�سديقني  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
املجاالت الدفاعية والتدريب وتبادل اخلربات 
البلدين،  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  ب��ني  امل�سرتكة 

اإ�سافة اإىل جهود مكافحة االإرهاب.

*عمان 
لال�ستثمار  عمان"  "روؤية  �سركة  اأعلنت 
توقيع  ع��ن  امل��ا���س��ي،  اخلمي�ص  والتطوير"، 
الفر�ص  من  ع��دد  الإح��ال��ة  الحقة  اتفاقيات 
من  لعدد  وامل�ساريع  التناف�سية  اال�ستثمارية 

اجلهات مببلغ ي�سل اإىل 4 ماليني دينار.
عن  االإف�����س��اح  ال�سركة،  اإع���الن  وت�سمن 
اال�ستثمار  وقيمة  وموا�سفاتها  امل�ساريع  اأ�سماء 
هي  م�سروعات،  ثالثة  ت�سم  والتي  املتوقع، 
با�ستثمار  غبار  دير  منطقة  يف  جت��اري  جممع 
وجممع  اأردين  دي��ن��ار  مليون  5ر1  اإىل  ي�سل 
ي�سل  با�ستثمار  العني  راأ���ص  منطقة  يف  جتاري 
يف  جت���اري  وجم��م��ع  اأردين  دي��ن��ار  مليون  اإىل 
اإىل 5ر1  ا�ستثمار ت�سل  بقيمة  �سويلح  منطقة 

مليون دينار اأردين. 
عمان،  اأم��ان��ة  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
التو�سل  بعد  االت��ف��اق��ات  ج��اءت  ال�سبت، 
امل�ستفيدة  ل��الأط��راف  املثلى  ال�سيغة  اإىل 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار  عّمان"  "روؤية  ول�����س��رك��ة 
توجيه  يف  ل��دوره��ا  ا���س��ت��ك��م��ااًل  وال��ت��ط��وي��ر 
نحو  واخل��ارج��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات 

اإطار  ويف  عّمان،  العا�سمة  يف  املثلى  الفر�ص 
الفائدة  طرح  اإىل  الرامية  جهودها  حتقيق 

املعنية. للجهات  املتبادلة 
"روؤية  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 
حمزة  املهند�ص  والتطوير  لال�ستثمار  عمان" 
ان�سمام  عن  االإع��الن  "ي�سعدنا  ح�سن:  احل��اج 
قائمة  اإىل  اال�ستثمارية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد 
توؤمنها  التي  واملواقع  امل�ستفيدين من اخلدمات 
�سمن  االتفاقات  ه��ذه  تاأتي  حيث  ال�سركة، 
اجلهات  ت�سعى  التي  االقت�سادي  التعايف  فرتة 
وف��ق��ًا  تطبيقها،  اإىل  واخل��ا���س��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سامية، ومن هنا؛ ي�سرفنا  امللكية  للتوجيهات 
اأن نكون جزءًا من هذه الروؤية امل�سرقة لنه�سة 
يف  احلقيقي  موقعها  اإىل  عمان  واإعادة  االأردن 

ال�سوق اال�ستثماري".
االأ�سهر  خالل  طرحت  ال�سركة  اأن  واأ�ساف 
�سمن  ا�ستثمارية  فر�سا  املا�سية  ال��ث��الث��ة 
مما  جزء  هي  االتفاقيات  هذه  واأن  مرحلتني، 
املرحلة  م�ستثمري  م��ع  اإل��ي��ه  التو�سل  ج��رى 
االأوىل ، م�سريا اإىل اأن العرو�ص املقدّمة مل�ساريع 
املرحلة الثانية قيد التقييم، وهناك اتفاقيات 

االأ�سابيع  خ��الل  توقيعها  �سيجري  اأخ���رى 
الثالثة  املرحلة  اأن  ح�سن  احلاج  وبنّي  املقبلة. 
اأق�سى،  كحد  �سهر  خ��الل  طرحها  �سيجري 
وبناًء  اال�ستثمارية  االأرا���س��ي  اأن  اإىل  الفتا 
على توجيه رئي�ص جمل�ص االإدارة، اأمني عمان، 
للجميع  متاحة  ال�سواربة  يو�سف  ال��دك��ت��ور 
يجري  تناف�سية  ا�ستثمارية  فر�ص  خالل  من 
ال�سركة  واأّن  ال�سركة،  قبل  من  عنها  االإع��الن 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  على  االآن  تركز 
احلل  باأنها  العاملية  التجارب  اأثبتت  وال��ت��ي 
االأمثل للو�سول اإىل التعايف االقت�سادي وخلق 

فر�ص العمل. 
ي�سار اإىل اأن �سركة "روؤية عّمان" لال�ستثمار 
والتطوير  اال�ستثمار  ذراع  تعترب  والتطوير 
الأمانة عّمان الكربى، واملطور الرئي�ص لالأرا�سي 
حيث  لالأمانة،  اململوكة  اال�ستثمار  وحقوق 
تقّدم العديد من فر�ص اال�ستثمار يف االأرا�سي 
واالأ����س���ول وح��ق��وق اال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر 
للم�ستثمرين الذين يرغبون يف تنفيذ م�ساريع 
ناجحة وجمدية وامل�ساهمة يف نه�سة العا�سمة 

عمان واململكة عمومًا.

*عمان 
واملكتب  االردن��ي��ني  الكتاب  رابطة  وقعت 
للثقافة  العربية  العا�سمة  الأرب��د  التنفيذي 
2022، �سباح ال�سبت، يف املقر الدائم للمكتب، 

مذكرة تفاهم م�سرتكة.
يف  الرابطة  م�ساركة  االتفاقية  وتت�سمن 
اأن�سطة وفعاليات االحتفالية على مدار العام 
من خالل اأع�ساء الهيئة العامة للرابطة، وفق 
املكتب  بني  متبادل  وتن�سيق  م�سرتكة  خطة 

التنفيذي واإدارة الرابطة.
وقع  ال��راب��ط��ة،  ع��ن  ���س��ادر  لبيان  ووف��ق��ا 
االدارية  الهيئة  رئي�ص  الرابطة،  عن  املذكرة 
لها ال�ساعر املحامي اأكرم الزعبي، وعن املكتب 

التنفيذي املهند�ص منذر البطاينة.
املذكرة  هذه  توقيع  اأن  اإىل  البيان  وا�سار 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اجل��ه��ود  �سمن  ي��اأت��ي 
ح�سور وم�ساركة املبدعني والباحثني والكتاب 
واملفكرين من اأع�ساء رابطة الكتاب االأردنيني 
اإط��ار  يف  االأردن��ي��ة،  الثقافية  ال�ساحة  على 
الثقافية  املوؤ�س�سات  مع  والت�ساركية  التفاعل 

الإبراز وجه االأردن الثقايف واحل�ساري.
تاأتي  امل��ذك��رة  ه��ذه  اإن  البطاينة،  وق��ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي على  امل��ك��ت��ب  ان��ف��ت��اح  ���س��ي��اق  يف 

باعتبار  االأردنية  الثقافية  املوؤ�س�سات  جميع 
م�سرتكة  وط��ن��ي��ة  م�����س��وؤول��ي��ة  االح��ت��ف��ال��ي��ة 
تقت�سي ت�سافر اجلهود على امل�ستويني الر�سمي 
واالأه��ل��ي. وا���س��اف ان اأه��م��ي��ة ه��ذه امل��ذك��رة 
املوؤ�س�سات  اأعرق  الرابطة  كون  خالل  من  تربز 
نخبة  ع�سويتها  يف  وت�سم  االأردن  يف  الثقافية 
االأردين  الثقايف  للم�سهد  خدموا  ممن  املثقفني 

اإبداعاتهم ومنجزاتهم الفكرية والثقافية.

من جهته، عرب ال�ساعر الزعبي، عن �سكره 
الأرب��د  التنفيذي  املكتب  واأع�����س��اء  لرئي�ص 
وللجنة   2022 للثقافة  العربية  العا�سمة 
جهودهم  على  لالحتفالية  العليا  الوطنية 
الوا�سحة يف تو�سيع ح�سور املبدع االأردين على 
املكتب  وحر�ص  والعربية،  االأردنية  ال�ساحتني 
اأع�ساء  من  العديد  م�ساركة  على  التنفيذي 
الهيئة العامة للرابطة من اأبناء حمافظة اإربد 

يف جلان املكتب التنفيذي.

للمبدعني  �ستتيح  امل��ذك��رة  ه��ذه  اإن  وق��ال 
والباحثني االأردنيني من اأع�ساء الهيئة العامة 
امل�ساركة  ال��وط��ن،  اأرج���اء  ك��ل  وم��ن  للرابطة 
االحتفالية،  ن�ساطات  يف  واجل���ادة  الفاعلة 
بني  اخل��ربات  لتبادل  املجال  �ستتيح  اأنها  كما 
امل�ساركني من االأردن والدول العربية ال�سقيقة.
ي�سار اإىل اأن �سالحية هذه املذكرة �ستمتد 
الت�ساركية  نطاق  لتو�سيع   2022 العام  طوال 

بني املكتب التنفيذي والرابطة.

الخصاونة يلتقي
 وزيرة الدفاع األلمانية

رؤية عمان توّقع اتفاقيات إيجار 
وتطوير مشاريع بقيمة 4 ماليين دينار

اتفاقية بين رابطة الكتاب والمكتب التنفيذي 
إلربد العاصمة العربية للثقافة 2022

البلبيسي يتوقع أن يسود متحور 
أوميكرون الشهر المقبل في المملكة

  
*عمان 

توقع م�ست�سار رئا�سة الوزراء ل�سوؤون ال�سحة وملف كورونا الدكتور 
"اأوميكرون"  كورونا  فريو�ص  من  اجلديد  املتحور  اأن  البلبي�سي  عادل 

�سيكون ال�سائد ال�سهر املقبل، النت�ساره ال�سريع.
اأن  واأو�سح يف ت�سريحات لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( ال�سبت، 
املنحنى الوبائي تراجع 5 باملئة يف االأ�سبوع االأخري مقارنة مع اال�سبوع 
ن�سبة  يف  ثبات  مع  قليلة،  الن�سبة  هذه  اأن  اإىل  م�سريا  �سبقه،  ال��ذي 

الفحو�سات االيجابية. 
ت�سهد  اأن  "رجح  كورونا،  فريو�ص  من  اجلديدة  املوجة  وحول 
ودخوله  عامليا  انت�ساره  ظل  يف  وذلك  اأوميكرون،  موجة  اململكة 
وبني  دلتا.  متحور  من  �سراوة  اأقل  اأوميكرون  اأن  مو�سحا  االأردن"، 
تعود  االأخ��ري  االأ�سبوع  يف  امل�سجلة  اال�سابات  من  باملئة   15 اأن 
ا�سابات  عدد  عن  االإع��الن  ي�ستعدي  مما  "اأوميكرون"،  للمتحور 
ال�سحة.  وزارة  تن�سره  الذي  اليومي  التقرير  �سمن  املتحور  هذا 
كورونا،  مطعوم  من  الثالثة  اجلرعة  اأهمية  على  البلبي�سي  و�سدد 
اأوميكرون  املتحور  �سيما  ال  كورونا  فريو�ص  �سد  املناعة  رفع  يف 

االنت�سار.  �سريع 
اجلرعة  اململكة  يف  �سخ�ص  ال��ف   300 من  اأك��رث  تلقى  وا�ساف" 
الفئة  اأن  مبينا  امل�ستهدفة،  الفئة  من  باملئة   10 وبن�سبة  الثالثة، 
اأ�سهر،   3 الثانية  تلقيه اجلرعة  امل�ستهدفة هم كل �سخ�ص م�سى على 
اإذ تلقى نحو 60 الف �سخ�ص اللقاح يف اال�سبوع االأخري، واال�سبوع الذي 

قبله نحو 55 الفا. 
مع  يتفاو�ص  االأردن  اأن  اأو�سح  كورونا،  فريو�ص  عالجات  وح��ول 
عالج  �سمنها  ومن  عالجات  عدة  لتوفري  عاملية  اأدوي��ة  �سركات  ارب��ع 
"مولنوبريافري"، موؤكدا اأن املفاو�سات ما زالت قائمة لتحديد العالجات 

االأكرث فاعلية و�سراء. 

وزير الخارجية يجري مباحثات 
مع وزيرة الدفاع األلمانية

*عمان 
اأجرى نائب رئي�ص الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين 
كري�ستني  االحتادية  اأملانيا  جمهورية  يف  الدفاع  وزيرة  ال�سفدي،مع 
المربخت، ال�سبت، حُمادثات مو�سعة ركزت على �سبل تعزيز عالقات 
امل�ستجدات  واآخر  ال�سديقني،  البلدين  بني  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
يف  االأزمات  حل  وجهود  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 

املنطقة.
وتعميقها  االأردن��ي��ة-االأمل��ان��ي��ة  العالقة  اأهمية  ال�سفدي  واأّك���د 
والدفاعية  الع�سكرية  فيها  مبا  املجاالت،  جميع  يف  التعاون  وتو�سيع 
االأوروب��ي،  االحت��اد  اإط��ار  ويف  الثنائي  امل�ستوى  على  وذل��ك  واالأمنية 
املانحة  الدول  اأكرب  ثاين  تعد  التي  اأملانيا  تقدمه  الذي  الدعم  مثمنا 

لالأردن. 
الق�سية  مقدمها  ويف  االإقليمية،  التطورات  اجلانبان  وا�ستعر�ص 
وتقدمي  وليبيا،  واليمن  �سوريا  يف  االأزم��ات  حل  وجهود  الفل�سطينية، 
التعاون  اإىل بحث  اإ�سافة  واال�ستقرار،  االأمن  لتكري�ص  للعراق  الدعم 

يف حماربة االإرهاب.
بزيارتها  تقوم  التي  المربخت  االأملانية  الدفاع  وزي��رة  واأك��دت 
حر�ص  املا�سي،  ال�سهر  م�سوؤولياتها  توليها  منذ  اململكة  اإىل  االأوىل 
يقودها  التي  اجلهود  مثمنة  االأردن،  مع  التعاون  تعزيز  على  بالدها 
املنطقة،  التحديات واالأزمات يف  الثاين لتجاوز  امللك عبداهلل  جاللة 

وتكري�ص االأمن واال�ستقرار.

افتتاح عيادة لإلقالع عن 
التدخين في جامعة البترا

*عمان 
االإقالع عن  للم�ساعدة على  البرتا عيادة خا�سة  افتتحت جامعة 
التدخني هي االأوىل من نوعها يف اجلامعات اخلا�سة االأردنية، بهدف 
االإقالع  على  املحلي  واملجتمع  اجلامعة  يف  والعاملني  الطلبة  م�ساعدة 

عن التدخني .
اإبراهيم  الدكتور  الطبية  والعلوم  ال�سيدلة  كلية  عميد  واأكد 
تعمل  ال�سيدلة،  كلية  مبنى  يف  افتتحت  التي  العيادة  اأن  االأدهم، 
التدخني،  عن  االإقالع  على  اجلامعة  وكوادر  الطلبة  م�ساعدة  على 
االإلكرتونية  ال�سجائر  اأن  االأ�سخا�ص  من  العديد  "يعتقد  قائاًل 
خاطئ"،  اعتقاٌد  وهذا  التدخني  عن  �سحًيا  بدياًل  تكون  اأن  ميكن 
منها  للخال�ص  �سبيل  االآفة هو خري  االإقالع عن هذه  اأن  اإىل  م�سريًا 

. نهائيًا 
ال��ب��رتا  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ت��دخ��ني  مكافحة  جل��ن��ة  رئي�سة  وق��ال��ت 
هو  العيادة  من  االأ�سا�سي  الهدف  اإن  الكيالنني،  زينب  الدكتورة 
وطبية  علمية  بطريقة  ال��ت��دخ��ني  ع��ن  االإق���الع  على  امل�ساعدة 
ا�سرتاتيجيات  على  ك��وادر  ت��دري��ب  مت  اأن��ه  اإىل  م�سرية  منظمة، 
وبدعم  لل�سرطان  احل�سني  مركز  مع  بالتعاون  التدخني  عن  االإقالع 
ال�سحة  ومنظمة  ال�سحة  ووزارة  اجلامعة  اإدارة  م��ن  متوا�سل 

ال�سرطان. مكافحة  ومكتب  العاملية 
اإن  املالك،  عبد  �سوزان  الدكتورة  اللجنة  ع�سو  قالت  بدورها، 
واإ�سدار  واالأب��ح��اث  الدرا�سات  اإج��راء  اإىل  اأي�سًا  ت�سعى  العيادة 
عن  وال��ن��دوات،  امل��وؤمت��رات  واإقامة  واالأف��الم  واملل�سقات  الن�سرات 
تقدمي  اإىل  العيادة  تهدف  كما  عنه،  االإقالع  و�سبل  التدخني  م�سار 
طلبة  على  والرتكيز  املحلي  املجتمع  اأفراد  اإىل  م�ستقباًل  خدماتها 

املدار�ص.
اإن  عجيالت،  روان  الدكتورة  العيادة  م�سوؤولة  قالت  جهتها،  من 
عن  باالإقالع  للراغبني  الالزمة  الفحو�ص  اإجراء  على  تعمل  العيادة 
التدخني وتقدمي العالج ال�سلوكي، وتدر�ص كل حالة على حدة جماًنا 

للم�ساعدة على االقالع عن التدخني.

التربية تؤكد ارتياحها لسير 
امتحانات الثانوية العامة

*عمان والكرك 
ارتياحهما  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  العامان  االأمينان  اأب��دى 
على  والقائمني  الطلبة  قبل  م��ن  واالل��ت��زام  االن�سباط  مل�ستوى 
حيث  من  القاعات  وجاهزية  ال�سحية،  باال�سرتاطات  االمتحان 
توفر و�سائل التدفئة واملياه ل�سمان تقدم الطلبة لالمتحان يف بيئة 

مالئمة.
والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  العامني  االأمينني  قيام  خالل  ذلك  جاء 
لل�سوؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وال�سوؤون االإدارية واملالية 
الدكتورة جنوى قبيالت بجولتني منف�سلتني، ال�سبت، لالطالع على �سري 
يف   ، العامة  الثانوية  �سهادة  امتحان  من  التكميلية  الدورة  امتحانات 
يومها اخلام�ص يف عدد من القاعات يف الكرك واملزار اجلنوبي واجليزة 

واملوقر يف عمان.
ق�سم  العجارمة  الدكتور  زار  ال��ك��رك،  يف  تفقدية  جولة  ففي 
االمتحانات وغرفة عمليات امتحان الثانوية العامة يف مركز م�سادر 
التعلم التابع للمديرية، حيث اطماأن على �سري االمتحان واإجراءاته، 
كما تفقد قاعات االمتحان يف مدر�ستي االأمري احل�سن الثانوية للبنني، 
احلي  عبد  والتعليم  الرتبية  مدير  بح�سور  للبنني،  الثانوية  والكرك 

القراله .
بزيارة  اجلنوبي  املزار  للواء  زيارته  العجارمة  الدكتور  وا�ستهل 
يف  االمتحان  قاعات  بعدها  تفقد  املديرية،  يف  االمتحانات  ق�سم 
مدر�ستي بنات املزار الثانوية ، وجعفر اأبن اأبي طالب الثانوية للبنني، 

بح�سور مدير الرتبية مي الرهايفة.
يف  العامة  الثانوية  قاعات  قبيالت  الدكتورة  تفقدت  عمان،  ويف 
مدر�ستي ن�سيبة املازنية الثانوية املختلطة ومدر�سة اجليزة الثانوية 
مدير  بح�سور  اجليزة،  ل��واء  تربية  مديرية  يف  املختلطة  ال�ساملة 

الرتبية الدكتور جمال احلناوي .
املختلطة  الثانوية  ال�سرقي  ال�سامي  الرجم  مدر�ستي  زارت  كما 
الدكتور  املوقر  للواء  الرتبية  مدير  بح�سور  الثانوية،  والفي�سلية 

يو�سف اأبو اخليل .
ياأتي  امليدانية  بالزيارات  قيامها  اأن  قبيالت  الدكتورة  وبينت 
امليدان  يف  ال��زم��الء  من  الراجعة  التغذية  اإىل  اال�ستماع  بهدف 
الدرا�سي  الف�سل  يف  ال�سحي  الربوتوكول  تطوير  حول  الرتبوي 

املقبل.
االإداري���ة  ل��الإج��راءات  ارتياحهم  جانبهم،  من  الطلبة،  واأب���دى 
بيئة  يف  لالمتحان  تقدمهم  ل�سمان  ال��وزارة  بها  قامت  التي  والفنية 

منا�سبة.
وتقدم لالمتحان يف جل�سته االأوىل )36705( من الطلبة امل�سرتكني 
االأك��ادمي��ي،  التعليم  لفروع  االأوىل  الورقة  الريا�سيات  مباحث  يف 
واالإنتاج النباتي الورقة االأوىل والعلوم املهنية اخلا�سة للفرع املهني.

مبحث  يف  امل�سرتكني  الطلبة  من   110 الثانية  للجل�سة  وتقدم 
الريا�سيات / كليات.

أردني يؤسس أول متحف لآلرمات 
وا بها ويوثِّق تاريًخا قديًما لكلِّ من مرَّ

ان  *عمَّ
امللك  طريق  نا�سية  على  مرًتا   160 مب�ساحة  اب  خطَّ غازي  يلتزم 
يجمع  ان،  عمَّ البلد  بو�سط  العربية  القد�ص  مطعم  ومقابل  ح�سني 
وا بها،  ق تاريًخا قدمًيا لكلِّ من مرَّ املباين فيها، ويوثِّ �سكن  "اآرمات" من 
مان، ال يريد منها اإال  وتركوا اأثًرا ال ُين�سى، ويكمل ن�سف قرن من الزَّ

ان واإرثها العروبي اجلامع. اأن يبني عمَّ
اآرم��ة  ال��ف  اإىل  و�سلت  العامل،  يف  القدمية  ل��الآرم��ات  متحف  اأول 
وب�سهادة زوار عرب، وقالوا اإنَّهم قاموا بزيارة اأكرث من 160 دولة حول 
العامل، وتعرفوا على متاحفها ولكنهم مل يجدوا مثل هذا النموذج من 
املتاحف اإال يف االأردن، وتبني لهم اأنَّ هذا املتحف يحمل ر�سائل جميلة 
ق حل�سارة املدينة وكم مرَّ عليها من العرب �سكنوها وا�ستثمروا فيها  توثِّ

وتركوا اإرثا كبريا وعظيما.
اأملانيا  يف  در�ص  اإنَّه  )برتا(،  االأردنية  االأنباء  لوكالة  غازي  يقول 
االأردن  اىل  وعاد  �سم،  والرَّ الت�سميم  الزمان  من  قرن  ن�سف  نحو  قبل 
اريخ وهو يهوى جمع االآرمات القدمية،  وبداأ عمله، لكنه منذ ذلك التَّ
حيث تنباأ باأنَّها �ستكون �ساهدا على تاريخ املدينة الكبري فلم تكن اال 

مدينة ا�ستثنائية مبا حوته من تنوع ان�ساين عظيم من الب�سر.
التي  روحها  بنف�ص  زالت  وما  عليها  ح�سل  اآرم��ة  اأول  اإنَّ  وي�سيف 
كتبت بها كانت عام 1949 اأي و�سل عمرها اليوم اإىل 73 عاًما، وت�سري 
الزمن  ذاك  وتفا�سيل  ق�سته  اإىل  وت�سري  الها�سمي  امللكي  املخزن  اإىل 

الذي مرَّ من هنا وما زال حتى االآن.
وعن فكرة جمع اللوحات يذكر غازي باأنَّ اأ�سدقاء له قالوا له اإنَّ 
والتقط حتتها  ي�سكنه فنزل  الذي  لوحة جميلة متَّ تعليقها يف احلي 
ذلك  ومنذ  عاما،  اربعني  قبل  اأي   ،1980 عام  حزيران   20 يوم  �سورة 

اليوم وهذه االآرمات ت�سكل له �سيئا عظيما وكبرًيا.
وحمالتهم  اأ�سحابها  اأ�سماء  فتجد  القدمية  اللوحات  بني  تتجول 
ومكاتبهم وعياداتهم ومطاعمهم، وقد وجد غازي منذ نعومة اأظفاره 
اأن  فاختار  يرتكوها،  اأو  اأ�سحابها  يغادر  عندما  ويحفظها  يجمعها  اأن 
يحفظها واأن ال ي�سبح م�سريها مكب الّنفايات، فهي تاريخ من اجلمال 

انيني. ومرحلة تخلِّد تاريخ العمَّ
الأول مرة يجد االأردين كل هذا اجلمال يف اأنَّ لوحة مه�سمة وبالية 
واعتالها ال�سّداأ وتعر�ست لكل تقلبات ال�سنني و�سوهتها االأيام ويختار 
لها غازي مكاًنا اآمنا وجميال يحنو عليها ويرمِّ بع�سها ويرتك البع�ص 
عرب  العا�سمة  هذه  �سكن  من  على  دليال  لتكون  تفا�سيلها  بكل  االآخر 

اريخ. تاريخها املوغل بالتَّ
زمن  اإىل  اجليل  هذا  يعيد  املعر�ص  هذا  اأنَّ  كيف  ل�)برتا(  ويروي 
مل ي�ساهدوا تفا�سيله يوما ما، وكل لوحة تعلم الزائر در�سا يف اخلط 
واأنواعه كالرقعة والن�سخ والفار�سي والديواين باإ�سراف معلمي اللغة 
اطني  اأ�سهر اخلطَّ العربية الكبار الذين مروا على عمان واأ�سبحوا من 

يف االأردن.
االأ�سبق  ال�سحة  وزي��ر  رافقت  اللوحات  اإح��دى  اإن  غ��ازي  ويقول 
الأقدم  توثق  اأخرى  ولوحات  عاما،  �ستني  لقرابة  حمزة  زيد  الدكتور 
اطي عمان عا�سمة االإمارة وهم انطوان با�سيل الذي ا�ستهر بر�سم  خطَّ
اللوحات الدينية يف كنائ�ص ماأدبا وعمان، واأحمد كرد علي القادم من 
الفل�سطينية  حيفا  من  القادم  االأ�سل  االيراين  واأدركاين  ام،  ال�سَّ بالد 
وكان اأجملهم خطا، واخلطاط �سبانخ الذي نزح من يافا الفل�سطينية 
بعد النكبة وبداأ يف عمان منطا جديدا من �سناعة االآرمات التي يقول 
عنها غازي اإنها وا�سلت التقدم والتحديث وواكبت ع�سر التكنولوجيا 

والتحديث وازدادت جماال.
مدر�سة  عليها  مكتوب  لوحة  بينها  ومن  لوحة،  كل  تاريخ  وي�سرح 
وتعيد  للميالد،   1966 عام  تاأ�س�ست  والتي  للبنات  الثانوية  االأردن 
والثانوية  االإعدادية  ت�سمى  كانت  التي  الدرا�سة  مرحلة  اىل  اجليل 
الدرا�سة  وف��رتات  واالأدب���ي،  العلمي  وامل�سري  االأردين  والتوجيهي 
خم�ص  من  اي   38977 كان  ال��ذي  الهاتف  ورق��م  وامل�سائية  النهارية 

خانات و�سندوق الربيد الذي كان رقمه 1864.
"اجواخ كوبونات نوفوتيه"، والتي  اإن لوحة مكتوب عليها  ويقول 
تبني كيف كانت االأقم�سة الثمينة ت�سرتى ويطلق عليها ا�سم كوبونات 
وال يتجاوز حجمها االمتار الثالثة حيث يهتم �ساحبها بعدم زيادة اي 
�سيء منها بعد التف�سيل حتى ال يرتدي من هذا اللون اال من ا�سرتاها 

ولب�سها.
حممد  احلميد  عبد  وقبان  "مالفاتورة  لوحة  عن  غ��ازي  ويقول 
زار  وقد  امل��وت،  من  ويخاف  بالفر�ساة  كتب  من  اأ�سهر  اإّن��ه  الربغلي" 
باللوحة  واأل�سقها  ي��ده  بخط  عليها  وعلق  معارفه  اأح��د  املعر�ص 

املعرو�سة عنده فهي تذكر الزائرين بتاريخ كبري وقدمي جدا.
ويبني اأن اإحدى الفتيات زارت معر�سه يف �سهر اآب قبل عامني وكتبت 
له: " يف اللحظة التي دخلت فيها هذا املكان ا�ستقبلتني �سخ�سيات مل 
اأقابلها يف حياتي ولكنها قالت يل كل �سيء و�سارت معي يف كل الزوايا 
روحي،  والم�ست  تني  م�سَّ لكنها  اأع�سها  مل  بق�س�ص  تالحقني  واأ�سواتها 
عام  بعد  وعادت  تدخله"،  واأنت  باالإن�سات  فتحلى  ينطق  املكان  فهذا 
ون�سف وكتبت مرة اأخرى: "اأتيت اأبحث عن بع�ص نف�سي التي تركتها 
اأن هذا  اآخر"، موؤكدا  اأن تركت بع�سا  ال�سابقة غادرت بعد  يف زيارتي 

احلديث ال تعادله كنوز الدنيا هنا يف هذا املكان.
ان" قبل �سنوات  ويلفت اإىل اأنَّ زائرا �سعوديا زار متحف "اآرمات عمَّ
قال له اإنه زار 160 بلدا حول العامل وجتول يف كل متاحفها لكنه مل 
يجد هذا النوع من املتاحف واإنه جتربة فريدة وتوثيق من نوع راقي 
ان. وبحثت )برتا( عن كلمة اآرمة والتي  لتاريخ املدن العريقة مثل عمَّ
ال تبدو ف�سيحة حتى لو لفظناها بالقاف اأي "اآرمة"، ولي�ست موجودة 
والتي  عربية  دول  يف  امل�ستعملة  اليافطة  كلمة  كما  اللغة،  معاجم  يف 
اأقربها  فهي  "الفتة"  كلمة  اأما  باملعنى،  �سلة  لها  يبدو  ما  على  لي�ست 

جميعا اإىل العربية ال�سليمة كما يقول لغويون. 
يود( )برتا-بركات الزِّ
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*الكرك 
الكرك  قلعة  "بانوراما  م�سروع  افتتح 
الرتويج  بهدف  وال�سوء" ال�سياحي  ال�سوت 

ال�سياحي للمدينة حمليا وخارجيا.
جمال  االأع���ي���ان  جمل�ص  ع�سو  وق���ال 
االفتتاح،  حفل  رعايته  خالل  ال�سرايرة 
اإن هذا امل�سروع يعد من امل�ساريع ال�سياحية 
�سياحيا  املدينة  لرتويج  واملهمة  احليوية 
ال�سياحية  احل��رك��ة  وتن�سيط  وثقافيا 
باملنطقة.  وا�سار اىل ان املبادرات ال�سبابية 
اجلماعية تاأتي جت�سيدا لتوجيهات جاللة 
املبادرات  تلك  بدعم  الثاين  عبداهلل  امللك 
فر�ص  يوفر  ال��ذي  والفاعل  املنتج  بالعمل 
البطالة  ظاهرة  من  احلد  يف  وي�سهم  عمل 

والفقر. 
اإعمار  موؤ�س�سة  ع�سو  اك��د  جهته،  من 
م�سروع  ان  ال��ط��راون��ة،  ح�سني  ال��ك��رك 

ملوؤ�س�سة  املبكرة  املنجزات  من  البانوراما 
ترويج  يف  ت�ساهم  وال��ت��ي  ال��ك��رك  اإع��م��ار 
املدينة التاريخية بكل مكوناتها ال�سياحية 
باعتبار  والرتاثية  والثقافية  واالث��ري��ة 

مدينة الكرك متحفا مفتوحا و�سامال. 
امل��وق��ع  ه����ذا  اخ���ت���ي���ار  ان  وا�����س����اف، 
لقلعة  املقابلة  التلة  على  اال�سرتاتيجي 
امل��وؤاب��ي��ة، ج��اء ليعرب ع��ن روؤي��ة  ال��ك��رك 
ومكوناتها  بجمالياتها  ال��ك��رك  مدينة 

املعربة عن تاريخها امل�سرف عرب الع�سور.
وحت����دث ب��احل��ف��ل ال��ب��اح��ث ال��دك��ت��ور 
املحطات  اب���رز  ح��ول  احلبا�سنة  يو�سف 
على  تعاقبت  ال��ت��ي  التاريخية  واحل��ق��ب 
املدينة على مر الع�سور وما تركته من اآثار 
اإرث��ا  لتكون  االجن��از  عظمة  على  �ساهدة 

تاريخيا و�سياحيا مهما لالأجيال. 
امل�سروع  على  امل�����س��رف  او���س��ح  ب���دوره 

البانوراما  م�سروع  ان  الع�سا�سفة،  معاذ 
ال�سباب  من  جمموعة  بجهود  مت  ال�سياحي 
عمل  فر�سة   20 ح��وايل  ووف��ر  املدينة  من 
ل�سباب مت تدريبهم وتاأهليهم على اخلدمة 
اه���داف  م��ن  ان  اىل  م�����س��ريا  ال�سياحية، 
خارطة  على  الكرك  مدينة  و�سع  امل�سروع 

املدن ال�سياحية يف االردن.
لل�سائح  ي��وف��ر  امل�����س��روع  ان  واأ����س���اف، 
ومدينتها  الكرك  لقلعة  املبا�سرة  امل�ساهدة 
القدمية من خالل برنامج ال�سوت وال�سوء 
الع�سور،  عرب  الكرك  ق�سة  يحكي  ال��ذي 
لل�سيارات ومطاعم  الفتا اىل توفر مواقف 
وحمالت جتارية ومناطق مظللة وم�ساحات 
يف  روع��ي  كما  لل�سيطرة،  وبرجا  خ�سراء 
االحتياجات  ذوي  و�سول  امل�سروع  ت�سميم 
ب�سهولة  امل�����س��روع  عنا�سر  اىل  اخل��ا���س��ة 

وي�سر.

*عجلون 
ال�سفا  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال��ع��دي��د  ���س��ه��دت 
غورية يف عجلون وكفرجنة ال�سد وراجب، 
ن�سطة من  �سياحية  اليوم اجلمعة، حركة 

قبل املتنزهني.
جذب  يف  الدافئة  االج��واء  و�ساهمت 
باملناظر  ل��ال���س��ت��م��ت��اع  امل��ت��ن��زه��ني  اآالف 
املياه  وجتمع  االأودي��ة  وم�ساهدة  اجلميلة 
يف �سد كفرجنة، داعني اإىل حت�سني البنى 
امل�ساريع  اىل  م��وؤدي��ة  ط��رق  من  التحتية 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وت���وف���ري امل��ن��ح وال��ق��رو���ص 
على  ي�سجع  مب��ا  لتطويرها  الأ�سحابها 

الزيارة خالل ال�ستاء.
عنوان  "�سياحتنا  مبادرة  ع�سو  واأ�سار 
البعول،  حمد  حممد  وبيئتنا"  ثروتنا 
بغاباتها  ت�ستهر  التي  املحافظة  اأن  اىل 
جميع  ت��ك��ات��ف  اىل  حت��ت��اج  الطبيعية 
اأجل بقائها نظيفة، وخ�سو�سا  اجلهود من 
ه��واء  ت��وف��ري  يف  ت�����س��اه��م  االأ���س��ج��ار  اأن 
ن�سبة  وزيادة  االن�سان  جل�سم  ونقي  �سحي 

الرطوبة يف االأجواء احلارة.
البيئة  جمعية  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  وق���ال 
االردن���ي���ة امل��ح��ام��ي ي���زن ف��ري��ح��ات، اأن 
�ستنفذ  العام  لهذا  خطتها  و�سمن  اجلمعية 
ح��م��الت ن��ظ��اف��ة وت��روي��ج��ي��ة يف امل��واق��ع 
ال�سياحية بالتعاون مع العديد من اجلهات 
التوعية  بهدف  واجلمعيات  واملوؤ�س�سات 
ه��ذه  يف  البيئة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ب��اأه��م��ي��ة 
ن�سمة  رئي�ص جمعية  نائب  واأكدت  املواقع. 
�سوق ال�سياحية املهند�سة ابتهال ال�سمادي، 
ميزات  من  فيها  مبا  عجلون  حمافظة  اأن 

ومواقع �سياحية وبيئية وتاريخية ت�ستحق 
اأر�ص  على  والرعاية  االهتمام  من  املزيد 
الواقع من خالل اإن�ساء امل�ساريع ال�سياحية 
الزوار واملواطنني  التي ت�ستقطب  والبيئية 

وت�ساهم يف ت�سغيل االأيدي العاملة.
االأخ�سر  الكوكب  جمعية  ع�سو  ودع��ا 
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة حم��م��ود ال��ع��ب��ود اىل 
من  املعنية  اجل��ه��ات  جميع  جهود  تكاتف 
ال�سياحية  امل��واق��ع  على  احل��ف��اظ  اأج���ل 
واملخلفات  النريان  ترك  وعدم  والطبيعية 
حمليا  وال�سياح  ال��زوار  اأمام  نظيفة  لتبقى 
عجلون  �سياحة  مدير  وق��ال  وخ��ارج��ي��ا. 

حممد الديك، اإن االأجواء الدافئة �ساهمت 
العطلة  وا�ستغالل  التنزه  حركة  زيادة  يف 
جلذب املواطنني اىل املناطق ال�سياحية يف 

املحافظة .
ح�سني  املهند�ص  الزراعة  مدير  واأ�سار 
التي  االأم��ط��ار  كميات  اأن  اإىل  اخل��ال��دي 
�سهدتها املحافظة تب�سر مبو�سم زراعي جيد 
وت�سكل املراعي الطبيعية، اإ�سافة اإىل توفر 
املحا�سيل  زراع��ة  الإجن��اح  مالئمة  ظ��روف 
والينابيع  ل��الأودي��ة  مائي  خم��زون  وتوفر 

وال�سدود واإدامة احلياة النباتية. 
)برتا-علي فريحات(

*الكرك 
حمافظة  يف  ن�سائية  فعاليات  اأك���دت 
اجلماعية  املعار�ص  اإقامة  اأهمية  الكرك، 
توفري  يف  ال�سعبية  باملنتجات  املتخ�س�سة 
الن�ساء  م��ئ��ات  لتمكني  حقيقية  فر�سة 

واأ�سرهن اقت�ساديًا واجتماعيًا.
وق���ال���وا ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء االأردن���ي���ة 
املكان  ت�سكل  اأ�سبحت  املعار�ص  اإن  )برتا(، 
املنا�سب لعر�ص وت�سويق منتجات ال�سيدات 
واملالب�ص  الغذائية  امل���واد  م��ن  الريفيات 
جلهة  املحلي  للمجتمع  وبيعها  وامل��ط��رزات 

حت�سني امل�ستوى املعي�سي لهن واأ�سرهن.
الحتاد  االداري��ة  الهيئة  ع�سو  واأك��دت 
اجل��م��ع��ي��ات اخل��ريي��ة و���س��ال ال��ره��اي��ف��ة، 
و�سمن  دائ��م  ب�سكل  يحر�ص  االحت���اد  اإن 
معار�ص  اإقامة  على  ال�سحية  اال�سرتاطات 

ت�سكل  والتي  اخلريية  اجلمعيات  ملنتجات 
فر�سة لل�سيدات لتبادل اخلربات واالطالع 
جانبها،  م��ن  جمعية.  ك��ل  منتجات  على 
اخلريية  وملح  "مي  مبادرة  من�سقة  قالت 
معر�ص  افتتاح  خالل  النواي�سة،  م��روج   "
ال���ذي مت  م��وؤت��ة  امل��الب�����ص اخل���ريي ببلدة 
تنظيمه بالتعاون مع مركز االأمرية ب�سمة، 
اإن املعار�ص ال�سعبية اجلماعية مل تقت�سر 
ال�سيدات  منتجات  وبيع  عر�ص  على  فقط 
امل�سنعة داخل املنازل بل جتاوزتها للو�سول 
خالل  من  باملحافظة  العفيفة  االأ�سر  اإىل 
اأن  اإىل  واأ���س��ارت  لها.  امل�ساعدات  تقدمي 
 10 نحو  جمع  اخل���ريي  امل��الب�����ص  معر�ص 
اآالف قطعة من االهايل وتوزيعها من خالل 
املعر�ص على االأ�سر املحتاجة جت�سيدًا ملبداأ 

التكافل االجتماعي. 

وق��ال��ت رئ��ي�����س��ة جت��م��ع جل���ان امل���راأة 
ال�سعبية  اال���س��واق  اإن  املبي�سني،  مي�سون 
لل�سيدات  منا�سبة  اماكن  تعد  والبازارات 
وال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  منتجاتهن  لت�سويق 
والتحف  ال�سعبية  املالب�ص واحلرف  ت�سمل 
الغذائية  واملنتجات  اليدوية  واال�سغال 

املو�سمية .
ب�سمة  االأمرية  مركز  مدير  قال  بدوره، 
مع  وبالتعاون  امل��رك��ز  اإن  ال�سعوب،  علي 
تن�سيط  على  يحر�ص  اخلريية  اجلمعيات 
ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي االن��ت��اج��ي ب��اأ���س��ك��ال��ه 
والتاأهيل  بالتدريب  املتعلق  �سواًء  املختلفة 
م�ساحات  توفري  بهدف  املعار�ص  اإقامة  اأو 
اأمام ال�سيدات ومتكينهن اقت�ساديًا،  وا�سعة 
الفتًا اإىل اأن هذه املعار�ص اأ�سبحت �سرورة 

جمتمعية تتطلب الدعم والت�سجيع .

*املفرق 
تفقد وزير ال�سياحة واالآثار نايف حميدي الفايز 
اخريا املواقع االأثرية يف منطقتي رحاب وام اجلمال يف 

حمافظة املفرق.
املحافظة  يف  التفقدية  اجلولة  اإن  الفايز،  وق��ال 
يف  امل�ساريع  بع�ص  اجن���از  م��دى  على  ل��ل��وق��وف  ت��اأت��ي 
منطقتي اأم اجلمال ورحاب االثريتني وبع�ص امل�ساريع 
اال�ستثمارية التي اقيمت يف املحافظة والتي من �ساأنها 
مع  امل�ساركة  اإىل  اإ�سافة  ال�سياحة،  وتطوير  تن�سيط 
للعام  ال�سياحة  وزارة  بربنامج  للنظر  املعنية  اجلهات 

احلايل والبناء على ما مت اجنازه يف الفرتة ال�سابقة.
كافة  مع  وبالتن�سيق  العام  هذا  بداية  مع  واأ�ساف، 
اجلهات �سيكون هناك برنامج للرتكيز على منطقتي اأم 
اأن هناك عمال  اإىل  م�سريًا  االثريتني،  اجلمال ورحاب 
مع  بالتزامن  الواقع  ار���ص  على  اجن��ازه  �سيتم  طويال 
ا�ستثمار هذه املناطق لتوجيه الزوار للمحافظة �سواء 

من خالل ال�سياحة الداخلية واخلارجية.
وب���ني ال��ف��اي��ز، اأن���ه ���س��ي��ك��ون ل��ل��م��واق��ع االأث��ري��ة 

وال�سياحية يف املحافظة ن�سيبا من برنامج "اأردنا جنة" 
لت�سجيع ال�سياحة الداخلية اليها، الفتًا اإىل اأن جزءًا 
الطريان  زي��ادة  اإىل  تهدف  ال���وزارة  ا�سرتاتيجية  من 
منذ  بتنفيذه  الوزارة  بداأت  والذي  التكاليف  منخف�ص 
ال�سياح.  اع��داد  زي��ادة  اإىل  واأدى  املا�سي  العام  بداية 
الدكتور  العامة  االث��ار  دائ��رة  عام  مدير  وا�ستعر�ص 
فادي بلعاوي �سبل تطوير منطقة ام االجمال االأثرية 
من  لتمكينه  املوقع  يف  ال�سيافة  بيت  تطوير  خالل  من 
تقدمي اخلدمات اال�سا�سية للزوار والعمل على تقدمي 
االأعمال  اإىل  اإ�سافة  العاملي  الرتاث  املوقع على قائمة 

االعتيادية كالرتميم وال�سيانة.
الكنائ�ص  الحدى  مظلة  تركيب  �سيتم  انه  واأو�سح 
حت��وي  وال��ت��ي  االأث���ري���ة  رح���اب  منطقة  يف  ال��ك��ربى 
للمنطقة  �سيكون  ك��م��ا  ف�سيف�سائية،  قطعة  ع��ل��ى 
االأثرية  املواقع  مع  التعامل  وكيفية  للرتويج  ن�سيب 

وتطويرها.
وكان الفايز، بداأ جولته بزيارة دار حمافظة املفرق 
ولقاء حمافظها �سلمان النجادا الذي ا�ستعر�ص الواقع 

حتت�سنه  وما  املفرق  حمافظة  يف  وال�سياحي  االأث��ري 
نظرًا  بها  واالهتمام  العناية  يتوجب  اأثرية  كنوز  من 
لقيمتها التاريخية، م�سريا اىل اهمية ا�ستحداث وزارة 
ال�سياحة مديرية �سياحة يف املحافظة والذي يعرب عن 
مدى االهتمام الذي توليه الوزارة للواقع ال�سياحي يف 

املفرق.
واأ�سار النجادا، اإىل اأن املحافظة �سهدت خالل العام 
املا�سي اعادة فتح مركز حدود جابر والذي �سيكون له 
فوائد متعددة تنعك�ص ايجابا على املحافظة واململكة 
احلرة  املنطقة  افتتاح  اعادة  اإىل  ا�سافة  عام،  ب�سكل 
�ساأنها  من  والتي  موؤخرًا  امل�سرتكة  ال�سورية  االأردنية 

تن�سيط العجلة االقت�سادية .
رافقه  والتي  املحافظة  يف  جولته  الوزير  واختتم 
فيه اأمني عام الوزارة الدكتور عماد حجازين وم�ساعد 
ابو  امي��ن  املهند�ص  ال�سياحية  لل�سوؤون  العام  االم��ني 
خ���روب وم��دي��ر االإع����الم وال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة احمد 
اال�ستثماري  ال�سياحي  م��ون  روي��ال  م�سروع  الرفاعي 

الواقع اإىل ال�سمال من مدينة املفرق.

افتتاح بانوراما قلعة الكرك السياحي

 حركة سياحية نشطة 
في المناطق الشفا غورية

فعاليات نسائية تؤكد أهمية المعارض 
الشعبية في تمكين المرأة اقتصادًيا 

وزير السياحة يتفقد المواقع األثرية في المفرق

مقال رئيس التحرير

م��ن احل��ك��م اخل��ال��دة خلود 
الدهر لالإمام علي كرم اهلل وجهه يف كتاب نهج البالغة 

الغربة  يف  والغنى  غربة  الوطن  يف  »الفقر  بليغتان، اأولها:  حكمتان 
حملك،  ما  البالد  خري  بلد،  من  بك  باأحق  بلد  لي�ص  وثانيها:  وطن«، 
والفقر هنا ال يجب اختزاله فقط يف اجلانب املادي املتمثل يف توفري 
بل  ذلك،  وغري  والتطبيب  والتعليم  وال�سكن  الكرمي  والعي�ص  ال�سغل 
وامل�ساواة  االإن�سانية  الكرامة  يف  املتمثل  املعنوي  اجلانب  اإىل  يتعداه 
يف احلقوق والواجبات بني املواطنني وتكافوؤ الفر�ص والعدل بحيث 
والعدالة  امل�سط،  كاأ�سنان  القانون  اأم��ام  �سوا�سية  النا�ص  ي�سبح 
االجتماعية والتكافل االجتماعي واالعرتاف باجلميل لكل من عمل 

ب�سدق واإخال�ص و�ساهم يف عزة ورفعة الوطن.
  للفقر خماطر اجتماعية كبرية على ال�سلم االجتماعي، ويوؤدي 
ال�سرقة  جرائم  ترتكب  حيث  واجلرمية  اجلنح  ن�سب  ارتفاع  اىل 
ال�سباب  توجهات  على  ذلك  خماطر  اىل  ا�سافة  والنهب،  وال�سلب 
تتحدث  التي  العمل  فر�ص  وان   ، اجلهات  بع�ص  قبل  من  وا�ستمالتهم 
ن�سب  ارتفاع  بدليل  �سحيحة،  لي�ست  با�ستمرار  العمل  وزارة  عنها 
البطالة واالعداد الكبرية من املواطنني الباحثني عن فر�ص العمل، 
على  للمحافظة  بالت�سخم  واالج��ور  الرواتب  ربط  من  اي�سا  بد  ال 
م�ستويات املعي�سة واملواءمة بني ارتفاع اال�سعار ومداخيل املواطنني، 
الفقر  زاد  ما  �سنوات،  عدة  منذ  الرواتب  زيادة  عدم  اىل  باال�سافة 

و�ساءت االو�ساع املعي�سية.  
الديون  عليه  غلبت  اليتيم  ال��رات��ب  �ساحب  االردين  امل��واط��ن 
املواطنني  غالبية   ، باال�ستدانة  يبداأ  ال�سهر(  اأول  ومن   ( والقرو�ص 
يحلمون اأن يكفيهم الراتب املعا�ص حتى )15( من ال�سهر ، نعم الراتب 
الكهرباء  وفواتري  واملوا�سالت  املنزل  ايجار  يكفي  بالكاد  امل�سلوخ 
امل�ساريف اجلامعية ) موازي وقطاع خا�ص(  اما   ، واملياه، واالنرتنت 
جميعها  الزوجة  م�ساغ  اأو  ال�سيارة  اأو  اأر�ص  قطعة  بيع  اىل  فتحتاج 
يا  ني�سان  كذبة  لي�ست  بالكامل،  الراتب  ابتالع  على  عملت  م�ساريف 
�سادة الغالبية يلوحون بالرايات البي�ساء من اول اأيام ال�سهر ، واهلل 
ال اأعرف كيف يتدبر اأرباب اال�سر م�سروفاتهم واألتزاماتهم ال�سهرية 
�سحيح   ، امل�سروفات  ميزان  وارتفاع  االي��رادات  ميزان  عجز  ظل  يف 
هناك ا�ستغالل وف�ساد وظيفي متف�سي الننا ن�ساهد حاالت ان موظف 
لكن  �سهري  دينار   )500( يتجاوز  ال  راتبة  الدولة  �سلك  يف  ب�سيط 
هناك  نعم   ، دينار   )1500( تفوق  ال�سهرية  والتزاماته  م�سروفاته 
، متاما كامل�سوؤول الكبري الذي حدد راتبه  خلل وهناك ف�ساد متف�سي 
الد�ستور االردين ببع�ص االالف لكن فاتورة منزله ال�سهرية جتاوزت 
مع  تت�سابه  منزله  اأم��ام  الفارهه  و�سياراته   ، الراتب  اأ�سعاف  ثالث 

معار�ص ال�سيارات يف عمان الغربية .
اأكرث  الب�سطاء يعملون يف  املوظفني  ال�سواد االعظم من  ان  ندرك 
يعمل  البع�ص  اأن  ونعلم  اال�سرية  م�ساريف احلياة  لتاأمني  من وظيفة 

على مدار )24( �ساعة لي�سدد ديون البنوك وجهات االقرتا�ص
وارتفاع   ، احلكومات  �سيا�سات  تراكمات  ان  اقت�ساد  خرباء  يقول 
كلفة املعي�سة والبطالة وعدم متابعة الزيادة يف الدخول جعلت من 
ن�سف االردنيني حتت خط الفقر، ما يعمل على ارتفاع معدل الت�سخم، 
االمر الذي ي�ستوجب تدخال �سريعا من احلكومة بتغيري �سيا�ستها يف 

ال�سريبة مبا يتواءم مع مداخيل املواطنني.
ليتم  تدريجيًا  تهبط  اأ�سبحت  املجتمع  يف  الو�سطى  الطبقة  ان   
تراجع  ج��راء  خطر  بحالة  ينذر  ما  الفقرية  الطبقة  مع  �سمولها 
القدرات ال�سرائية لدى املواطنني، ما يعمل على زيادة ن�سبة الفقر يف 
املجتمع، االمر الذي يوؤدي اىل زيادة معدالت البطالة خ�سو�سًا بني 
 ( ومفهوم  �سعار  تكري�ص  على  احلكومات  ت�سمم  ملاذا   ، ال�سباب.   فئة 

الفقر يف الوطن غربة( وهو م�ستمر ..!!

خالد خازر الخريشا

الفقر في 
الوطن غربة

khrishakhaled@yahoo.com

حمالت مكثفة للتأكد 
من االلتزام بأمر الدفاع

*عجلون 
جوالتها  عجلون  حمافظة  يف  املعنية  الرقابية  اللجان  كثفت 
املوؤ�س�سات الغذائية والتموينية واخلدماتية  امليدانية على  الرقابية 

للتاأكد من االلتزام بتطبيق اأمر الدفاع رقم )35(.
وقال حمافظ عجلون الدكتور خالد اجلبور، اإن هذه احلمالت التي 
تاأتي بالتن�سيق والت�ساركية مع خمتلف الدوائر الر�سمية يف االأ�سواق 
اأوامر  بتطبيق  املواطنني  التزام  من  للتاأكد  املناطق  وجميع  التجارية 

الدفاع باالإ�سافة اإىل متابعة االأ�سخا�ص امل�سابني بفريو�ص كورونا.
املواطنني  من  العديد  �سبط  مت  اأن��ه  اإىل  اجلبور  الدكتور  واأ�سار 
اتخاذ  ومت  ال�سحي  باحلجر  امللتزمني  وغ��ري  بالفريو�ص  امل�سابني 
املخالفني  مع  التهاون  يتم  لن  اأنه  موؤكدًا  بحقهم،  الالزمة  االجراءات 
للتعليمات ال�سادرة عن اجلهات احلكومية حفاظًا على �سحة و�سالمة 

اجلميع.
ال�سحية وتلقي مطعوم كورونا  التقيد باال�سرتاطات  اأهمية  واأكد 
باالإ�سافة  حولهم  ومن  لهم  حماية  املعززة  الثالثة  اجلرعة  وخا�سة 

اإىل االلتزام بارتداء الكمامة والتباعد .
علي  الدكتور  البلدية  جلنة  رئي�ص  عجلون  حمافظ  نائب  وق��ال 
لاللتزام  للمواطنني  توعوية  حمالت  نفذت  البلدية  اإن  ال��ل��وزي، 
العبادة  ودور  واالأ���س��واق  العامة  االأم��اك��ن  يف  االجتماعي  بالتباعد 
وا�ستعمال املعقمات وغ�سل اليدين باملاء وال�سابون با�ستمرار حلماية 

اأنف�سهم من االإ�سابة بفريو�ص كورونا.
ب�سرورة  البلدية  يف  الرقابة  اأق�سام  على  التعميم  مت  اأنه  وقال، 
والعاملني  االقت�سادية  املن�ساآت  على  الرقابة  عمال  وتكثيف  ت�سديد 
املطلوبة  الوقاية  ب��اإج��راءات  التزامهم  من  للتاأكد  ومرتاديها  فيها 

الواردة يف اأوامر الدفاع.

البدء بتنفيذ أعمال صيانة وتجهيز أماكن 
فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية 2022

الصندوق الهاشمي لتنمية 
البادية يتفقد لواء الجيزة

*إربد 
للثقافة  عا�سمة  اإربد  الحتفالية  وامل�ساريع  الربامج  جلنة  عقدت 
هزاع  الثقافة  وزارة  ع��ام  ام��ني  برئا�سة  اجتماعًا   2022 العربية 
منذر  املهند�ص  لالحتفالية  التنفيذي  املكتب  رئي�ص  بح�سور  الرباري 
هدايا  وتنفيذ  بت�سميم  البدء  على  خالله  املوافقة  متت  البطاينة 

ودروع واإعالنات االحتفالية.
وبح�سب البطاينة، فاإنه مت كذلك املبا�سرة بتنفيذ اأعمال �سيانة 
األوية  اأن�سطة وفعاليات االحتفالية يف خمتلف  اإقامة  اأماكن  وجتهيز 

املحافظة.
وعر�ص البطاينة ل�سري عمل املكتب التنفيذي واللجان املتخ�س�سة 

يف التح�سري الإطالق االأن�سطة والفعاليات.
العامة  واملوؤ�س�سة  لالحتفالية  التنفيذي  املكتب  بحث  ذلك  اإىل 
بها  �ستقوم  التي  االعالمية  التغطية  ا�سكال  والتلفزيون  ل��الإذاع��ة 

املوؤ�س�سة لفعاليات االحتفالية التي ت�ستمر على مدار عام كامل.
ورئي�ص  بلقر،  حممد  املوؤ�س�سة  عام  مدير  لقاء  خالل  ذلك  وجاء 
مبقر  اليوم  البطاينة  منذر  املهند�ص  لالحتفالية  التنفيذي  املكتب 
اأخبار  باملوؤ�س�سة يف تغطية  العاملني  البطاينة جهود  املوؤ�س�سة. وثمن 
اإع��داد  يف  املتخ�س�سة  واللجان  التنفيذي  املكتب  اأع�ساء  ون�ساطات 
وحت�سري اأن�سطة وفعاليات االحتفالية يف حني عر�ص بلقر اإىل اأ�سكال 
العام، موؤكدًا  املوؤ�س�سة على مدار  التي �ستقوم بها  التغطية االإعالمية 
والتغطية  واملتابعة  االهتمام  ت�ستوجب  وطنية  منا�سبة  متثل  انها 
االعالمية املتميزة.  واأ�سار بلقر اإىل انه �سي�سار خالل االأيام القليلة 
القادمة االعداد خلطط وبرامج للتغطية تتنا�سب مع روزنامة اإقامة 

وتنفيذ اأن�سطة وفعاليات االحتفالية.
من جهة اأخرى، التقى البطاينة الدكتور اإبراهيم اخلطيب رئي�ص 
الهيئة االدارية لرابطة الفنانني الت�سكيليني يف مبنى الرابطة الكائن 
تفاهم  مذكرة  توقيع  ومت  الهيئة  اأع�ساء  بح�سور  اللويبدة  بجبل 
واأن�سطة  فعاليات  يف  الرابطة  م�ساركة  لتنظيم  تهدف  اجلانبني  بني 

االحتفالية.

*اجليزة 
جمال  االأردنية  البادية  لتنمية  الها�سمي  ال�سندوق  مدير  تفقد 
املرايف  خالد  املهند�ص  ال�سندوق  يف  امل�ساريع  مديرية  ومدير  الفايز 
العني  نادي  اخلالدي،  عدنان  املهند�ص  اجليزة  زراعة  مديرية  ومدير 
الريا�سي يف لواء اجليزة وجمعية �سيدات ارينبة ال�سرقية التعاونية 

وجرى بحث اإمكانية دعم املراأة وتعزيز دورها يف البادية االأردنية.
ال�سندوق  الأه��داف  حتقيقًا  جاءت  الزيارة  هذه  اإن  الفايز  وقال 
الها�سمي لتنمية البادية االأردنية و�سعيه الدوؤوب لدعم املراأة وتعزيز 
اأول  تويل  يف  الرائدة  واخلطوة  االأردنية  البادية  يف  التنموي  دورها 
على  الفايز  واطلع  ريا�سي.  ناد  رئا�سة  االأردنية  البادية  من  �سيدة 
حيث  الزعفران،  نبات  بزراعة  ارينبة  يف  ال�سيدات  جمعية  جتربة 
لها  �سيوفر دعما  اقت�سادي  لتحقيق عائد  التجربة فر�سة  متثل هذه 
و�سي�ساهم بتوفري فر�ص عمل لل�سيدات يف املنطقة وبحث اآلية تقدمي 
مع  الت�سبيك  خالل  من  الريادية  التجربة  الإجناح  للجمعية  الدعم 
النادي  رئي�سة  وثمنت  العالقة.  ذات  املختلفة  الوطنية  املوؤ�س�سات 
ودعمها  ال�سندوق  اإدارة  بها  قامت  التي  الزيارة  هذه  الفايز  لولوة 

للنادي مب�ستلزمات ريا�سية متنوعة.

جلسة تثقيفية عن دور الشباب 
بالتوعية بمطعوم كورونا بالكورة

  
*الكورة 

نظم مركز �سابات جديتا بلواء الكورة غربي اربد ، جل�سة تثقيفية 
�سمن حملة ) �سباب الك وفيد (، حول دور ال�سباب يف التوعية باأهمية 
مطعوم كورونا ، مب�ساركة 20 فتاة من ع�سوات املركز واملجتمع املحلي .
واكدت املدربة رهام ملحم ، اهمية احلملة يف رفع امل�ستوى التوعوي 
اأخذ مطعوم فريو�ص كورونا،  اأهمية  املجتمع حول  فئات  عند خمتلف 
م�سيفة اأن احلملة اأ�سهمت يف م�ساندة اجلهود الوطنية للوقاية واحلد 
ال�سباب يف  اأع�ساء احلملة من  اإىل دور  وا�سارت  الفريو�ص.  انت�سار  من 
عام،  ب�سكل  واملجتمع  خا�ص  ب�سكل  ال�سن  لكبار  املطعوم  اأهمية  بيان 
وم�ساعدتهم يف الت�سجيل للمطعوم و�سواًل اإىل حالة التعايف املجتمعي، 
بالفريو�ص  املت�سلة  لالإ�ساعات  االل��ت��ف��ات  ع��دم  اهمية  اىل  الفتة 

واملطاعيم وا�ستقاء املعلومات من امل�سادر املوثوقة .
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*وكاالت
اع��ت��ق��ل��ت ال�����س��ل��ط��ات يف ك��ازاخ�����س��ت��ان 
كرمي  ال�سابق  الوطني  االأم��ن  جلنة  قائد 
بعد  العظمى"  "اخليانة  بتهمة  ما�سيموف، 
البالد،  يف  ال�سغب  اأعمال  اأعقاب  يف  اإقالته 
ال�سبت  اليوم  االأم��ن  جلنة  ذكرته  ملا  وفقا 

دون اخلو�ص يف التفا�سيل.
يف  الوطني"،  االأم����ن  "جلنة  وق��ال��ت 
اإن مديرها ال�سابق اعتقل اخلمي�ص  بيانها، 
العظمى،  اخليانة  بتهمة  حتقيق  بدء  بعد 
اآخرين  م�سوؤولني  اعتقال  مت  اأن��ه  م�سيفة 

لال�ستباه ب�"اخليانة".
وبدا اأن قوات االأمن ا�ستعادت ال�سيطرة 
اأملاتي،  االقت�سادية  العا�سمة  �سوارع  على 
اأم�ص اجلمعة، بعد عنف دام اأياما، وفقا ملا 

ذكرته وكالة رويرتز.
رو�سيا  من  املدعوم  البالد  رئي�ص  وقال 
اإنه اأمر قواته باإطالق النار "بهدف القتل" 

الإخماد انتفا�سة عمت اأرجاء كازاخ�ستان.
اخلارجية  وزارة  �سمحت  االأث��ن��اء،  يف 
غري  للموظفني  اجلمعة،  اأم�ص  االأمريكية، 
يف  االأم��ريك��ي��ة  القن�سلية  يف  االأ�سا�سيني 
خلفت  حيث  كازاخ�ستان  مب��غ��ادرة  اأمل��ات��ي 

اأعمال ال�سغب ع�سرات القتلى.
بيان  يف  االأمريكية،  اخلارجية  وقالت   
الطوعية  امل��غ��ادرة  على  ال���وزارة  "وافقت 
ملوظفي احلكومة االأمريكية غري االأ�سا�سيني 
واأف���راد  اأمل��ات��ي  يف  العامة  القن�سلية  م��ن 
عائالت جميع املوظفني" يف هذه القن�سلية، 
كازاخ�ستان،  وكانت  بر�ص.  لفران�ص  وفقا 

منذ  �سهدت  الو�سطى،  اآ�سيا  يف  دول��ة  اأك��رب 
زيادة  بعد  احتجاج  حركة  املا�سي،  االأحد 
التظاهرات  تتحول  اأن  قبل  الغاز  اأ�سعار 
�سقوط ع�سرات  اإىل  اأدت  �سغب  اأعمال  اإىل 

القتلى واأكرث من 1000 جريح.
قا�سم  ك��ازاخ�����س��ت��ان،  رئ��ي�����ص  ورف�����ص 
ج��وم��رت ت��وك��اي��ي��ف، اأم�����ص اجل��م��ع��ة، اأي 
و�سمح  املحتجني  م��ع  للتفاو�ص  اإمكانية 
القتل"  بهدف  النار  ب�"اإطالق  االأمن  لقوات 

لو�سع حد الأعمال ال�سغب.
ال�سرطة  اأعلنت  بر�ص،  لفران�ص  ووفقا 
و748  قتيال   18 �سقوط  كازاخ�ستان  يف 
اأك��رث  اعتقل  بينما  �سفوفها،  يف  جريحا 
البالد،  اأنحاء  جميع  يف  �سخ�ص   3800 من 
ح�سب اأحدث االأرقام التي بثها التلفزيون.

*نواكشوط
االإف��راج  على  املوريتاين  الق�ساء  وافق 
عن الرئي�ص ال�سابق حممد ولد عبد العزيز 
الرقابة،  حتت  اإبقائه  مع  �سحية  الأ�سباب 
ال�سجن  يف  عدة  اأ�سهرا  ق�سائه  بعد  وذلك 
اأعلنت  ما  وفق  ف�ساد،  مزاعم  خلفية  على 

وزارة العدل.
 65( ال��ع��زي��ز  عبد  ول��د  حممد  ون��ق��ل 
دي�سمرب  نهاية  يف  امل�ست�سفى  اإىل  ع��ام��ا( 
حينها  اأف��اد  ما  وف��ق  عاجلة  رعاية  لتلقي 
حماموه. وخ�سع يف االأول من يناير لعملية 
ناجحة يف القلب لتو�سيع االأوعية الدموية 

وتعزيز الدورة الدموية، وفق امل�ست�سفى.
اإن  اجلمعة  ب��ي��ان  يف  ال����وزارة  وق��ال��ت 
االأطباء الذين تابعوه دعوا يف تقرير لهم 

ورتيب  هادئ  حياة  "منط  من  متكينه  اإىل 
خال من م�سببات القلق وال�سغط النف�سي"، 
املوريتانية.  االأنباء  وكالة  اأوردت  ما  وفق 
تبعا  دع��ت  النيابة  اأن  ال���وزارة  واأ�سافت 
املتهم،  ع��ن  امل��وؤق��ت  "االإفراج  اإىل  ل��ذل��ك 
لظروفه ال�سحية احلالية، مع و�سعه حتت 

مراقبة ق�سائية وطبية".
واأكدت اأن ولد عبد العزيز الذي تراأ�ص 
موريتانيا بني عامي 2008 و2019 ا�ستفاد 
وا�ستجابة  ج��ي��دة  اح��ت��ج��از  ظ���روف  م��ن 
عالية  طبية  و"رعاية  وفعالة"  "�سريعة 

امل�ستوى".
واح��ُت��ج��ز يف ي��ون��ي��و ل��ع��دم ام��ت��ث��ال��ه 
واالإخ��الل  الق�سائية  الرقابة  الإج��راءات 

بالنظام العام.

 2020 اأغ�سط�ص  يف  الق�ساء  وتلقى 
تقرير جلنة حتقيق برملانية مكلفة باإلقاء 
واختال�ص  ف�ساد  مم��ار���س��ات  على  ال�سوء 
اأكرث من ع�سر  اأموال عامة مزعومة خالل 

�سنوات من حكم ولد عبد العزيز.
اأهمها  م�سائل  عدة  يف  اللجنة  ونظرت 
تابعة  عقارات  وبيع  النفط  عائدات  اإدارة 
للدولة وت�سفية �سركة عامة كانت مكلفة 
واأن�سطة  غذائية  مب��واد  ال��ب��الد  ب��اإم��داد 

�سركة �سيد �سينية.
ورف�����ص ال��رئ��ي�����ص ال�����س��اب��ق ال��ت��ع��اون 
�سحية  اأن��ه  معتربا  التحقيق  قا�سي  م��ع 
"ت�سفية ح�سابات"، كما يعد اأفعاله حممية 
عند  الد�ستور  له  منحها  التي  باحل�سانة 

توليه املن�سب.

كازاخستان تعتقل قائد األمن 
الوطني السابق لالشتباه بالخيانة

موريتانيا.. اإلفراج المؤقت عن 
الرئيس السابق ولد عبد العزيز

بطريرك روسيا يؤكد ضرورة 
الحفاظ على الوجود المسيحي 

في األراضي المقدسة
  

*عمان 
�سرورة  االأول  كرييل  رو�سيا  و�سائر  مو�سكو  بطريرك  اأك��د 
احلفاظ على الوجود امل�سيحّي يف االأر�ص املقّد�سة يف وجه اعمال 
املجتمع  ط��رد  اإىل  تهدف  التي  املتطّرفة  اليهودّية  مات  املنَظّ

امل�سيحّي من القد�ص و�سواحيها.
واأعرب البطريرك كرييل خالل حديثه مبنا�سبة عيد امليالد 
املجيد ح�سب التقومي ال�سرقي للقناة التلفزيونّية "رو�سيا" عن 
البطريرك  ولغبطة  القد�ص،  لبطريركّية  ودعمه  ت�سامنه 
االأرثوذك�سّية  الكني�سة  ممتلكات  على  احلفاظ  يف  ثيوفيلو�ص 

املقد�سية، ومعرفته بال�سعوبات التي تواجهها الكني�سة.
اليهودّية  مات  املنَظّ مع  العادل  غري  التنازع  اأن  اإىل  واأ�سار 
املتطّرفة على ملكّية عدد من بيوت احلّجاج )الفنادق الثالثة( 
املدينة  يف  امل�سيحّي  احل��ّي  يف  القد�ص  لبطريركّية  التابعة 
املقّد�سة حمذرا من اأن امتالك املتطّرفني لهذه املباين، لن متّكن 
ماليني امل�سيحّيني امل�سافرين اإىل القد�ص �سنوّيًا من الو�سول اإىل 
من  يبداأ  الذي  ال�سارع  عن  عبارة  وهو  احلّج"،  "طريق  ي�سّمى  ما 
القيامة،  كني�سة  اإىل  ي��وؤّدي  و  القدمية،  البلدة  يف  اخلليل  باب 
وقد ي�سيع حّق الو�سول، على طول هذا الطريق، اإىل اهم مكان 

�ص بالن�سبة للحّجاج امل�سيحّيني من كّل انحاء العامل. مقَدّ
دائًما،  تدعو  الرو�سية  االأرثوذك�سّية  الكني�سة  اأن  واأك��د 
للحوار امل�سرتك، مبا يف ذلك احلوار مع ممّثلي االأديان االأخرى، 
من اأجل الو�سول اإىل مواقف م�سرتكة، وتطوير النهج امل�سرتك 

ملا يحدث االآن يف العامل ويف العالقات بني االأديان.
وكان بطاركة و روؤ�ساء الكنائ�ص يف القد�ص قد اكدوا يف وقت 
القدمية  للمدينة  الراهن  الو�سع  على  احلفاظ  �سرورة  �سابق 
احلّج"  "طريق  ب�  ي�سّمى  ما  ة  وخا�سّ القد�ص  يف  )ال�ستاتيكو( 
االأّول  كانون  من  التا�سع  يوم  م�ساء  اأقيمت  التي  املنا�سبة  خالل 
البطريرك  و�سدّد  اخلليل،  باب  االإمربيال  فندق  يف   2021 عام 
فل�سطني  اعمال  و�سائر  القد�ص  الثالث،بطريرك  ثيوفيلو�ص 

واالردن، على اأهّمّية حّل هذه امل�سكلة.
اأ�سدر  الثالث ع�سر من كانون االأّول عام 2021،  والحقًا، يف 
انتباه  فيه  لفتوا  م�سرتكًا  بياًنا  كني�سة  ورئي�ص  بطريرًكا   13
�سلطات الدولة اإىل االعتداءات اجل�سدّية واالإهانات �سّد رجال 
تدني�ص  واأعمال  امل�سيحّية،  الكنائ�ص  على  واالع��ت��داء  الدين 
والهوّية  ال�سالمة  انتهاك  حماوالت  اإىل  باالإ�سافة  املقّد�سات، 
الثقافّية للحّي امل�سيحّي يف البلدة القدمية بهدف اإخراج املجتمع 

امل�سيحّي من القد�ص ب�سكل كامل.

مجلس األمن يعقد األربعاء 
جلسة حول السودان

*وكاالت 
ر�سمي  غري  اجتماعا  االأربعاء  ال��دويل  االأم��ن  جمل�ص  يعقد 
م�سادر  اأعلنت  ما  على  ال�سودان،  يف  التطورات  اآخر  يف  للبحث 
الع�سكرية  ال�سلطة  �سد  التعبئة  تتوا�سل  وقت  يف  دبلوما�سية، 

يف البالد.
امل�سادر  وقالت  مغلقة.  اأب��واب  وراء  اجلل�سة  ه��ذه  وتعقد 
نف�سها اإن �ستا من اأ�سل 15 دولة ع�سو يف املجل�ص طلبت عقدها، 
هي الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرن�سا والرنوج وايرلندا 

واألبانيا.
موقف  �سدور  اإن  ا�سمه  ذك��ر  ع��دم  طلب  دبلوما�سي  وق��ال 
متوقع  "غري  اأم���ر  ه��و  ال�����س��ودان  ب�ساأن  املجل�ص  ع��ن  م�سرتك 
و�ستعار�سه ال�سني ورو�سيا". و�سبق لهذين البلدين اأن اأكدا مرارا 

اأن الو�سع يف ال�سودان �ساأن داخلي ال يهدد االأمن الدويل.
االأم  ملبعوث  �سيتيح  االجتماع  اأن  اإىل  دبلوما�سيون  واأ�سار 
املتحدة اإىل ال�سودان فولكر بريثي�ص اإطالع اأع�ساء املجل�ص على 
الو�سع يف البالد منذ ا�ستقالة رئي�ص الوزراء عبد اهلل حمدوك 

االأحد.
التي  االنتقالية  للمرحلة  امل��دين  الوجه  حمدوك  وك��ان 
على   2019 يف  ال�سلطة  من  الب�سري  عمر  اإطاحة  بعد  انطلقت 
عودة  من  خماوف  حاليا  وت�سود  ال�سارع،  من  ب�سغط  اجلي�ص  يد 

البالد اإىل احلكم الديكتاتوري.
درمان  اأم  يف  اخلمي�ص  بالر�سا�ص  متظاهرين  ثالثة  وُقتل 
وبحري ب�سواحي اخلرطوم مع جتدد االحتجاجات يف العا�سمة 
بح�سب  الع�سكرية،  ال�سلطة  �سد  اأخ��رى  ووالي��ات  ال�سودانية 
اأطباء و�سهود. بذلك، ترتفع ح�سيلة القتلى منذ االحتجاجات 
 300 من  اأكرث  اإىل  اإ�سافة   60 اإىل  اأكتوبر   25 يف  اندلعت  التي 
للدموع،  امل�سيل  الغاز  وقنابل  مطاطي  بر�سا�ص  اأ�سيبوا  جريح 

وفق جلنة اأطباء ال�سودان املركزية.

دراسة: الخرف قد يتضاعف 
ثالث مرات بحلول عام 2050

  
*لندن 

من  يعانون  الذين  البالغني  اأن عدد  درا�سة جديدة،  اأظهرت 
بحلول  مرات  ثالث  �سيت�ساعف  العامل  اأنحاء  جميع  يف  اخلرف 

منت�سف القرن احلايل.
يف  ُن�سرت  التي  الدرا�سة  عن  �سي(  بي  )بي  ال�  هيئة  ونقلت 
قد   ،2050 بحلول  اأنه  "الن�سيت"،  الربيطانية  الطبية  املجلة 
يتجاوز عدد امل�سابني باخلرف 153 مليونًا، مقارنة ب�57 مليونًا 

يف عام 2019.
�سيخوخة  اإىل  كبري  ح��د  اإىل  االرت��ف��اع  ال��درا���س��ة  وع��زت 

املجتمعات وتزايد عدد ال�سكان.
واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن ارتفاع معدالت ال�سمنة والتدخني 
وال�سكري بني ال�سكان هي اأي�سًا عوامل ت�ساهم يف زيادة املر�ص، 
يحدث  اأن  ميكن  هذه  ال�سحية  غري  احلياة  اأمناط  معاجلة  واأن 

فرقًا كبريًا بن�سب االإ�سابة باخلرف.
اأكرب  االأو�سط  وال�سرق  اإفريقيا  ت�سهد  اأن  الدرا�سة،  وتتوقع 
واآ�سيا  اأوروب��ا  منطقة  �ستكون  بينما  اخلرف،  اأمرا�ص  يف  ارتفاع 

واملحيط الهادئ من اأقل املت�سررين من هذا االرتفاع.

إثيوبيا تطلق حوارا »وطنيا 
شامال« مع المعارضة

*أديس أبابا 
اأعلنت احلكومة االإثيوبية فتح حوار مع �سخ�سيات �سيا�سية 
اإثيوبيا  مل�ساكل  دائ��م  حلل  الطريق  متهيد  اإط��ار  يف  معار�سة 

بطريقة �سلمية بغر�ص الت�ساور الوطني ال�سامل.
قررت  اأن  بعد  احلكومي  االت�سال  ملكتب  بيان  يف  ذلك  جاء 
اأبرزهم موؤ�س�ص جبهة  �سراح �سجناء معار�سني  اإطالق  ال�سلطات 
حترير تيغراي �سبحت نقا والنا�سط ال�سيا�سي االأورومي جوهر 
اإطالق  عن  ف�سال  نقا،  اإ�سكندر  بالدرا�ص  حزب  ورئي�ص  حممد 
مت  قد  ك��ان  تيغراي  حترير  جبهة  قيادات  من  اآخرين  �سراح 

اعتقالهم خالل دخول قوات اجلي�ص االإثيوبي اإقليم تيغراي.
وذكر البيان اأن احلكومة اأ�سدرت عفوا عن عدد من ال�سجناء 
من اأجل خلق بيئة �سيا�سية اأف�سل متهد النطالق احلوار الوطني 

ال�سامل وامل�ساحلة بني االإثيوبيني.
واأعربت ال�سلطات االإثيوبية عن اأملها يف اأن يكون ال�سجناء 
اأن  وميكن  املا�سي،  من  تعلموا  قد  �سراحهم  اإطالق  تقرر  الذين 
يقدموا م�ساهمات �سيا�سية واجتماعية اأف�سل لبلدهم و�سعبهم، 
م�سددة على عدم ال�سماح بتكرار املمار�سات ال�سابقة من ال�سجناء 

الذين مت العفو عنهم.
اأجل  من  مطلوبة  ت�سحيات  اأي  �ستقدم  البالد  اأن  واأ�سافت 
الوحدة الوطنية الدائمة للبالد، م�سرية اإىل اأن احلكومة تعتقد 
من  �ساملة  بطريقة  اإثيوبيا  م�ساكل  معاجلة  يجب  اأن��ه  ب�سدة 

خالل احلوار الوطني ال�سامل.
تيغراي  حترير  جبهة  وموؤ�س�ص  ع��راب  نقا،  �سبحت  وك��ان 
اإبان  اجلبال  باأحد  اعتقاله  مت  قد  �سبحت"،  ب�"اأبوي  املعروف 

دخول اجلي�ص االإثيوبي اإقليم تيغراي.
فقد  البارز،  االأوروم��ي  ال�سيا�سي  النا�سط  حممد  جوهر  اأما 
وهو   ،2020 يوليو  من  االأول  يف  االإثيوبية  ال�سلطات  اعتقلته 

ع�سو يف حزب موؤمتر اأورومو الفيدرايل املعار�ص.
م�ساورات  الإج��راء  دعا  قد  اأحمد  اآبي  ال��وزراء  رئي�ص  وكان 
نحو  الطريق  اأن  م��وؤك��دا  اجلوهرية  اخل��الف��ات  ح��ول  وطنية 

امل�ستقبل هو تعزيز الوحدة الوطنية القائمة.
وقال اآبي اأحمد اإن بالده على و�سك االنت�سار والتغلب على 
اأن يقف جميع االإثيوبيني على قلب  التحديات ويجب  كل تلك 

رجل واحد من اأجل انتقال البالد اإىل التنمية واالزدهار.

انفجار يتسبب بانهيار مبنى في 
الصين.. وسقوط قتلى وجرحى

*وكاالت 
اجلمعة،  ي��وم  ال�سني،  غ��رب  جنوب  يف  مبنى  انهيار  ت�سبب 

مب�سرع ما ال يقل عن 16 قتيال.
"�سي. بال�سني  والتلفزيون احلكومية  االإذاعة  وقالت هيئة 

�سي.تي.يف" اإن مبنى ي�سم مطعما يف ت�سونغت�سينغ بجنوب غرب 
ال�سني انهار يوم اجلمعة بعد انفجار ي�ستبه باأنه جنم عن ت�سرب 

غاز مما اأ�سفر عن �سقوط ما ال يقل عن 16 قتيال.
واأ�سافت "�سي.�سي.تي.يف" يوم ال�سبت، اإن 26 �سخ�سا نقلوا 
من املوقع حتى منت�سف ليل اجلمعة )1600 بتوقيت غرينت�ص( 

تويف منهم 16.

*وكاالت
ال�سيادة االنتقايل يف  تلقى رئي�ص جمل�ص 
هاتفيا  ات�ساال  الربهان  عبدالفتاح  ال�سودان 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة،  ل��الأم  ال��ع��ام  االأم���ني  م��ن 
التزام  على  التاأكيد  خالله  مت  غوتريي�ص 
االنتقالية  الفرتة  بدعم  الدولية  املنظمة 

حتى الو�سول لالنتخابات.
واأطلع الربهان االأمني العام لالأم املتحدة 

واجلهود  ال�سودان  يف  االأو�ساع  تطورات  على 
من  االنتقالية  املرحلة  �سركاء  يبذلها  التي 
التحول  نحو  االنتقال  بعملية  العبور  اأج��ل 

الدميقراطي واحلكم الر�سيد.
اهتمام  املتحدة  لالأم  العام  االأمني  واأكد 
املنظمة الدولية با�ستقرار الفرتة االنتقالية 
وت�سجيع احلوار بني كافة االأطياف ال�سودانية 
ل�سمان االنتقال ال�سل�ص الذي يف�سي الإجراء 

انتخابات حرة ونزيهة حتقق تطلعات واآمال 
ال�سعب ال�سوداين.

�سرورة  على  وغوتريي�ص  الربهان  واأكد 
ا���س��ت��ك��م��ال ه��ي��اك��ل وم��وؤ���س�����س��ات ال��ف��رتة 
حكومة  ت�سكيل  يف  واالإ���س��راع  االنتقالية 
ث��ورة  اأه����داف  حتقيق  ع��ل��ى  تعمل  م��دن��ي��ة 
دي�سمرب املتمثلة يف حتقيق احلرية وال�سالم 

والعدالة.

*وكاالت
ب��اي��دن،  ج��و  االأم��ريك��ي  الرئي�ص  اخ��ت��ار 
من  واح���دة  قائد  ك��وري��ال،  مايكل  اجل���رنال 
اأكرب اخلربات القتالية  الوحدات التي متلك 
يف اجلي�ص االأمريكي، لقيادة عمليات الواليات 

املتحدة يف ال�سرق االأو�سط.
كوريال،  تعيني  ال�سيوخ  جمل�ص  اأق��ّر  واإذا 
القيادة  ق��ي��ادة  املظلي  اجل���رنال  �سيتوىل 
خلفا  "�سنتكوم"  االأمريكي  للجي�ص  املركزية 
للجرنال يف م�ساة البحرية "املارينز" كينيث 

ماكنزي.
العمليات  ع��ل��ى  "�سنتكوم"  وت�����س��رف 
واأفغان�ستان  و�سوريا  العراق  يف  الع�سكرية 
ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ح�سبما  وال��ي��م��ن، 

االأمريكية "البنتاغون".
للجرنال  الر�سمية  الذاتية  ال�سرية  تفيد 
قيادة  حاليا  يتوىل  باأنه  عاما"   55" كوريال 
ال��ذي  ج��وا  امل��ح��م��ول  ع�سر  ال��ث��ام��ن  الفيلق 
ي�سم يف قاعدة فورت براغ بوالية كاروالينا 
التدخل  قوات  من  االأكرب  اجلزء  ال�سمالية، 

خريج  كوريال  و  املتحدة.  للواليات  الربية 
يف  وقاتل  الع�سكرية  بوينت  وي�ست  اأكادميية 
اأ�سيب  حيث  والعراق  واأفغان�ستان  كو�سوفو 
ب��ج��روح خ��ط��رية ب��ال��ر���س��ا���ص خ���الل هجوم 

م�سوؤوليات  ت��وىل  كما   .2005 يف  املو�سل  يف 
االأمريكي  للجي�ص  العامة  االأرك���ان  هيئة  يف 
واملعروفة  املرموقة   82 املظالت  فرقة  وقاد 
النورماندي  االإنزال يف  مب�ساركتها يف عمليات 
يف  م��ن��ظ��م  االأم���ريك���ي  واجل��ي�����ص   .1944 يف 

يف  "اإفريكوم"  مثل  جغرافية  قيادات  خم�ص 
ح�سب  وكذلك  الأوروب���ا،  و"يوكوم"  اإفريقيا 
اال�سرتاتيجية  القيادة  مثل  االخت�سا�سات 
النووي  الت�سلح  عن  امل�سوؤولة  "�سرتاتكوم" 

للبالد اأو "�سبي�سكوم" امل�سوؤولة عن الف�ساء.

غوتيريش يؤكد على االلتزام 
بدعم الفترة االنتقالية في السودان

من هو القائد الجديد لعمليات 
الواليات المتحدة بالشرق األوسط؟



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األحد )9( كانون الثاني 2022
5العدد )2140( رياضة

*وكاالت
عن  ال�سكندري  االحتاد  نادي  اأعلن 
اأمين  تعاقده مع عبد اهلل ن�سيب ظهري 
االنتقاالت  ف��رتة  يف  االأردن،  منتخب 
العب  رابع  لي�سبح  احلالية،  ال�ستوية 

اأردين يف تاريخ الدوري امل�سري.
ولعب ن�سيب مع الن�سامى يف بطولة 
يف  اأقيمت  التي  االأخ��رية،  العرب  كاأ�ص 
حيث  ال��دوح��ة،  القطرية  العا�سمة 
ال�سعودية،  اأم��ام  مباريات   4 يف  �سارك 

واملغرب، وفل�سطني، وم�سر.

عامر شفيع
مرمى  ح��ار���ص  �سفيع  ع��ام��ر  ُي��ع��د 
اأول  ه��و  ال�����س��اب��ق،  االأردن  منتخب 
ال����دوري  االأردن����ي����ني يف  امل��ح��رتف��ني 
مع  جتربته  جناح  بعد  وذلك  امل�سري، 
-2006 مو�سم  يف  االإ�سماعيلي  النادي 

.2007
خ��ا���ص ع��ام��ر م���ع ال���دراوي�������ص 8 
املمتاز،  امل�سري  ال���دوري  يف  مباريات 

بواقع 720 دقيقة.

خالد سعد
الدوري  يف  االأردنية  الوجوه  ثاين 
ن��ادي  الع��ب  �سعد  خالد  ك��ان  امل�سري 
-2007 مو�سم  يف  ال�سابق  ال��زم��ال��ك 

2008، اإال اأن جتربته كانت ق�سرية مع 
الفار�ص االأبي�ص.

و�سارك �سعد يف 6 مباريات بالدوري 
مع فريقه بواقع 231 دقيقة.

كما �سارك يف مباراة واحدة ببطولة 
كاأ�ص م�سر، ملدة 60 دقيقة.

طارق خطاب
كان  االأردن��ي��ني  املحرتفني  اآخ��ر  اأم��ا 

ط����ارق خ��ط��اب الع���ب و���س��ط امل�����س��ري 
يف  لعب  ال���ذي  ال�سابق،  البور�سعيدي 
�سفوف الفريق يف مو�سم 2016-2015.

وُت��ع��د جت��رب��ة خ��ط��اب ه��ي االأب���رز 
خا�ص  حيث  االأردن��ي��ني،  الالعبني  بني 

16 مباراة مع فريقه يف الدوري، بواقع 
اأي  ي��ح��رز  مل  اأن���ه  اإال  دق��ي��ق��ة،   1263

اأهداف.
كما �سارك خطاب يف مباراة واحدة 

)90 دقيقة( يف بطولة كاأ�ص م�سر.

*وكاالت
اأحد العبي باري�ص �سان  عاد ميالن اإىل �سباق التعاقد مع 

جريمان، خالل املريكاتو ال�ستوي اجلاري.
و�سعية  ع��ن  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  ميالن  ا�ستف�سر  اأن  و�سبق 

ال�سنغايل عبدو ديالو، مدافع النادي الفرن�سي.
ووفًقا ل�سبكة "�سكاي �سبورت اإيطاليا"، فاإن الهولندي �سفني 
ميالن،  مريكاتو  يف  الرئي�سي  الهدف  كان  ليل،  مدافع  بومتان، 
لكن ال�سفقة باتت معقدة للغاية، عقب مت�سك النادي الفرن�سي 

با�ستمرار الالعب.
�سان  مع  املفاو�سات  اإحياء  اأع��اد  ميالن  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
ح�سم  يف  الرو�سونريي  يرغب  حيث  دي��ال��و،  ب�ساأن  ج��ريم��ان 
اأحقية  مع  املو�سم  نهاية  حتى  االإع��ارة  �سبيل  على  ال�سفقة 

ال�سراء.
يف  االآن  ال�سنغال  منتخب  مع  يتواجد  ديالو  اأن  واأو�سحت 
املريكاتو  ب�ساأن رحيله يف  منفتًحا  يبدو  وباري�ص  اإفريقيا،  اأم 

اجلاري.
جنمه  اإ���س��اب��ة  عقب  ج��دي��د  م��داف��ع  ع��ن  م��ي��الن  ويبحث 
حتى  املباريات  عن  غيابه  وتاأّكد  كايري،  �سيمون  الدمناركي 

نهاية املو�سم.

كوتينيو.. رحلة تمرد 
كتب لها الفشل في برشلونة

*وكاالت
الفنية  اللجنة  من  اإ�سارة  اإليا�ص،  اأحمد  ال��دويل،  الالعب  تلقى 

التابعة لنادي الوحدات، اإىل نيتها جتديد عقده للمو�سم املقبل.
متهيدا  العقد،  تفا�سيل  على  التفاق  الطرفان  يتو�سل  اأن  وُينتظر 
االرتكاز،  منطقة  يف  املميزين  الالعبني  من  اإليا�ص  ويعترب  للتوقيع. 

وميتاز بروحه القتالية، وقدرته على هدم هجمات الفريق املناف�ص.
وقد بداأ م�سريته الكروية �سمن الفئات العمرية للوحدات، و�سوال 
للفريق االأول، ومل يلعب �سوى لفريقه احلايل، ولهذا دائما ما ت�سفه 

اجلماهري بالالعب املنتمي.
األف  ال���40  يتجاوز  ال  �سقفا،  و�سعت  قد  الوحدات  اإدارة  وكانت 

دوالر، للتعاقد مع الالعبني املحليني.
وال زال النادي يدر�ص عدة خيارات تدريبية، حيث مل يك�سف بعد 
عن هوية املدير الفني ومدرب حرا�ص املرمى، فيما مت تعيني راأفت علي 

مدربا عاما، وح�سن عبد الفتاح م�ساعدا للمدرب.

*وكاالت
الزعبي،  ال�سلة، علي  لكرة  االأردن  الوحدات ومنتخب  ك�سف جنم 

عن طبيعة االإ�سابة التي تعر�ص لها موؤخرا.
م�ساء  للوحدات،  الر�سمي  للموقع  ت�سريحات  يف  الزعبي،  وق��ال 
اجلمعة: "تعر�ست الإ�سابة طفيفة، متثلت يف �سد بع�سلة الفخذ، عقب 

امل�ساركة مع املنتخب يف النافذة االأوىل للت�سفيات االآ�سيوية".
كانت  االأردن،  كاأ�ص  للقب  الوحدات  "خ�سارة  الزعبي:  واأ�ساف 
الفريق وجماهريه ال  باأن  نوؤمن  اأننا  اإذ  للجميع،  مبثابة �سدمة كبرية 
من  وحرمته  الفريق،  على  اأثرت  االإ�سابات  لكن  الو�سافة..  يقبلون 

التتويج".
وعن اإ�سابته، اأو�سح: "حاليا اأ�سبحت جاهزا للعودة للم�ساركة يف 
املباريات املقبلة، ولكن ب�سكل تدريجي، بح�سب طلب الطبيب املخت�ص 

واملعالج، وذلك ل�سمان عدم تفاقم االإ�سابة وعودتها".
الوحدات  جماهري  باأن  الالعبني،  وزمالئي  اأنا  جيدا  "اأوؤمن  واأمت: 
ال�سلة، وقد تعاهدنا على  الوفية هي الرقم ال�سعب يف مدرجات كرة 

اأن نكون عند ح�سن ظنها".

*وكاالت
اقرتب الثنائي جرب خطاب وفادي الناطور، من االن�سمام ل�سفوف 

�سحاب، لتدعيم �سفوف الفريق يف الفرتة املقبلة.
�سوطا  قطعت  املفاو�سات  اأن  موثوق،  م�سدر  من  "كووورة"  وعلم 

كبريا، بانتظار اأن ت�سهد االأيام املقبلة االإعالن عن تفا�سيل االتفاق.
مع  متميزة  موا�سم  وق��دم  املميزين  املدافعني  م��ن  ج��رب  ويعترب 
طارق  الوحدات  وفريق  االأردن  منتخب  مدافع  �سقيق  وهو  اجلزيرة، 

خطاب.
وينتظر اأن يعلن �سحاب يف االأيام املقبلة، املزيد من ال�سفقات قبل 

انطالق املو�سم الكروي ال�سهر املقبل.
وكانت اإدارة �سحاب قد جددت الثقة باجلهاز الفني بقيادة جمال 

حممود ليوا�سل مهمته يف املو�سم املقبل.

*وكاالت
�سرتلينج،  رحيم  الفريق  جنم  باأن  �سيتي  مان�س�سرت  م�سوؤولو  يثق 

�سيوقع على عقد جديد للبقاء يف ملعب االحتاد، قبل ال�سيف املقبل.
وينتهي عقد �سرتلينج بعد 18 �سهًرا، واأثريت التكهنات موؤخًرا ب�ساأن 

رغبته يف الرحيل الإ�سبانيا للعب يف �سفوف ريال مدريد اأو بر�سلونة.
وذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، اأن مان�س�سرت �سيتي يثق يف 
بقاء الالعب مع الفريق. واأ�سافت: "ياأتي تراجع �سرتلينج عن الرحيل 
ا�ستبعد  الذي  جوارديوال،  بيب  املدرب  مع  موؤخًرا  عالقته  حت�سن  بعد 
الالعب يف معظم مباريات الفريق بالن�سف الثاين من املو�سم املا�سي". 
وينتظر �سرتلينج )27 عاما( م�ساهدة عدد املباريات التي �سيحظى بها 
اأن يتخذ قراره النهائي ب�ساأن اال�ستمرار مع  يف االأ�سابيع املقبلة، قبل 
اإليه قبل 7 اأعوام قادًما من  مان�س�سرت �سيتي، وهو الفريق الذي انتقل 
ليفربول مقابل 49 مليون اإ�سرتليني. وختمت ال�سحيفة الربيطانية: 
"من اأبرز التطورات يف م�سار جتديد عقد �سرتلينج، اأنه للمرة االأوىل، 

وافق على عدم الرحيل عن الفريق خالل ال�سهر اجلاري".

مناصرة يودع الرمثا 
ويتنازل عن مستحقاته

*وكاالت
منا�سرة،  عمر  الالعب  اجلمعة،  م�ساء  الرمثا،  نادي  اإدارة  مت  كرَّ

بعدما انتهى عقده مع فريق كرة القدم.
الفائت،  املو�سم  يف  قدمه  ما  على  منا�سرة  النادي،  اإدارة  و�سكرت 
 40 امتد  غياب  بعد  املحرتفني  دوري  بلقب  الفريق  فيه  توج  وال��ذي 

عاما.
نادي  ذمة  يف  مالية  م�ستحقات  من  له  تبقى  عما  منا�سرة  وتنازل 

الرمثا، والبالغة 8 اآالف دينار.
نادي  مع  ر�سميا  اتفق  بعدما  الرمثا،  لنادي  منا�سرة  وداع  وجاء 

الوحدات ليمثله يف املو�سم املقبل.
منهم  العبيه  من  عدد  عقود  موؤخرا  جدد  قد  الرمثا  ن��ادي  كان 

حمزة الدردور، وعلي العزيزة، وب�سار ذيابات، وال�سنغال كوليبايل.

*وكاالت
�سعادته  عن  القطري،  ال�سمال  العب  علوان،  علي  االأردين  اأعرب 
يف  اجلمعة،  م�ساء    ،)0/2( ال�سيلية  على  فريقه  حققه  الذي  بالفوز 

افتتاح اجلولة ال�13 للدوري القطري.
وقال علوان، يف ت�سريحات لالإعالميني عقب املباراة: "احلمد هلل 
العمل  بف�سل  وذلك  جيد،  فريق  ح�ساب  على  ثمينة  نقاط   3 حققنا 

الكبري الذي يقوم به اجلهاز الفني والالعبون".
هلل  "احلمد  اأج���اب:  ال��ي��وم،  م��ب��اراة  يف  للهدفني  �سناعته  وح��ول 
�ساهمت يف الهدفني، واأمتنى اأن اأكون اإ�سافة للفريق يف الفرتة املقبلة".

واأ�سار اإىل اأن مواجهة اليوم كانت بالن�سبة لل�سمال مباراة نهائية، 
ال بديل فيها عن الفوز، مثل كل املباريات املقبلة، من اأجل االبتعاد عن 

منطقة اخلطر بجدول الرتتيب.
واأ�ساف علوان: "هدفنا البقاء يف الدوري، ونعمل على ذلك، خا�سًة 
دوري  فرق  بني  يكون  اأن  وي�ستحق  مميزة،  قدم  كرة  يلعب  ال�سمال  اأن 

االأ�سواء".

*وكاالت
األفارو  االإ�سباين  مع  التعاقد  باأمل  جمدًدا  بر�سلونة  نادي  مت�سك 
املريكاتو  خالل  مدريد،  اأتلتيكو  من  املعار  يوفنتو�ص  مهاجم  موراتا، 

ال�ستوي اجلاري.
وحاول بر�سلونة ح�سم ال�سفقة يف بداية يناير/كانون الثاين، لكن 
اأن الالعب باٍق حتى  اأكد موؤخًرا  األيجري، مدرب اليويف،  ما�سيميليانو 

نهاية املو�سم.
ووفًقا ل�سحيفة "�سبورت" االإ�سبانية، فاإن بر�سلونة متم�سك باإبرام 
دخل  يوفنتو�ص  اأن  �سيما  ال  األيجري،  ت�سريحات  رغم  موراتا  �سفقة 
ماورو  مهاجمه  ل�سم  جريمان  �سان  باري�ص  مع  مفاو�سات  يف  موؤخًرا 

اإيكاردي.
جارية،  ويوفنتو�ص  جريمان  �سان  بني  املفاو�سات  اأن  اإىل  واأ�سارت 
لكنها ال تزال معقدة، حيث يرغب اليويف يف ح�سم ال�سفقة على �سبيل 
باإلزامية  بند  اإ�سافة  الفرن�سي  النادي  يريد  بينما  فقط،  االإع��ارة 

ال�سراء يف ال�سيف املقبل.
واأو�سحت اأن يوفنتو�ص يرف�ص فكرة اإلزامية ال�سراء، لكن اإيكاردي 
ي�سغط من اأجل العودة اإىل اإيطاليا، لذا من املرجح اأن ي�سل الناديان 

التفاق يف االأيام املقبلة.
وذكرت اأنه مبجرد االتفاق على �سفقة اإيكاردي، �سيفتح يوفنتو�ص 

الباب اأمام رحيل موراتا.
وك�سفت "�سبورت" اأن بر�سلونة يريد �سم موراتا على �سبيل االإعارة 

ملدة مو�سم ون�سف، بينما يف�سل اأتلتيكو مدريد بيعه.
يكون  لن  االختالف،  هذا  "رغم  االإ�سبانية:  ال�سحيفة  وختمت 

و�سول بر�سلونة اإىل اتفاق مع اأتلتيكو باالأمر ال�سعب".

علوان: الشمال يستحق 
البقاء بين الكبار

نجم باريس يحيي أمل 
برشلونة في صفقة موراتا

ميالن يعود لحسم 
صفقة سان جيرمان

هل يجتاز نصيب أرقام المحترفين 
األردنيين في الدوري المصري؟

*وكاالت
اأبرز  اأحد  من  بر�سلونة  نادي  تخل�ص 
اأحماله الزائدة، باإعارة الربازيلي فيليب 

كوتينيو اإىل اأ�ستون فيال االإجنليزي.
موؤقتا،  الكتالوين  العمالق  وا�ستفاد 
الفرتة  خ��الل  كوتينيو  رات��ب  بالتخل�ص 
لال�ستفادة  اإ�سافة  املو�سم،  من  املتبقية 
االأزمة  ليواجه  اإعارته،  عائد  من  املالية 

االقت�سادية اخلانقة.
الفيالنز  بقمي�ص  كوتينيو  و�سيلعب 
غري  �سراء  خيار  مع  املو�سم،  نهاية  حتى 

اإلزامي.
م��ب��اري��ات   106 ك��وت��ي��ن��ي��و  وخ���ا����ص 
امل�سابقات،  خمتلف  يف  بر�سلونة  بقمي�ص 
مت��ري��رة   14 وق���دم  ه���دًف���ا،   25 و���س��ج��ل 

حا�سمة.

رحلة مترد
كوتينيو حارب من اأجل اللعب بقمي�ص 
ال�سابق  ن��ادي��ه  على  ومت���رد  بر�سلونة، 

ليفربول االإجنليزي.
عن  التخلي  الريدز  اإدارة  رف�ص  ومع 
جنم الفريق االأول اآنذاك، وعدم املوافقة 
الربازيلي  ب��داأ  بر�سلونة،  ع��رو���ص  على 
الإدارة  طلب  بتقدمي  التمرد  مع  رحلته 

النادي يطلب خالله الرحيل.
كوتينيو،  حم�����اوالت  ت���ط���ورت  ك��م��ا 
بطولة  يف  الفريق  مع  امل�ساركة  برف�سه 
اأنه مت ت�سجيله  اأوروبا رغم  اأبطال  دوري 

يف القائمة االأوروبية.
وواف��ق  النهاية،  يف  ليفربول  ور�سخ 
يناير/  يف  لرب�سلونة  كوتينيو  بيع  على 
مليون   160 مقابل   ،2018 الثاين  كانون 
يورو، ليكون اأغلى �سفقة يف تاريخ النادي 

الكتالوين.

حماوالت بائسة
ت��و���س��م��ت ج��م��اه��ري ب��ر���س��ل��ون��ة خ��رًيا 
بان�سمام كوتينيو ل�سفوف الفريق االأول، 
�سان  باري�ص  اإىل  نيمار  رحيل  لتعوي�سهم 

جريمان.
يف  ينجح  مل  الربازيلي  ال�ساحر  لكن 
وظهرت  الكتالوين،  الفريق  مع  التاأقلم 
وانعدام  الفريق  مع  اندماجه  يف  م�ساكل 
التي  االإ���س��اب��ات  بخالف  امل��درب��ني،  ثقة 
التي  اجلماهري  م��ع  واأزم��ات��ه  ب��ه،  حلقت 

كانت تطلق عليه ال�سافرات.
خارج  جتربة  خو�ص  كوتينيو  وق��رر 
بايرن  ل�سفوف  نو" باالإعارة  "كامب  قلعة 
لكن   ،2020-2019 م��و���س��م  يف  م��ي��ون��خ 
ال�سراء  خيار  يفعل  مل  البافاري  النادي 
بنهاية املو�سم. ومع عودة كوتينيو جمدًدا 
للمدير  نف�سه  اإثبات  يف  ف�سل  للبلوجرانا، 
احلايل  الفني  املدير  وحتى  كومان،  الفني 

ت�سايف هرينانديز، لي�سطر اإىل العودة مرة 
اأخرى للربميريليج.

بداية جديدة
ا�ستعادة  عينيه  ن�سب  الربازيلي  ي�سع 
م�ستواه من جديد، ويعود للتاألق يف املالعب 

االإجنليزي مرة اأخرى.
وي�سعى كوتينيو للم�ساركة مع املنتخب 
بقطر  العامل  كاأ�ص  نهائيات  يف  الربازيلي 

مدرب  وعد  �سجعه  بعدما  املقبل،  ال�ستاء 
ليفربول  يف  ال�سابق  وزميله  فيال  اأ�ستون 
املباريات بانتظام،  �ستيفن جريارد بخو�ص 

على توقيع عقد االإعارة.
طريقة  اإىل  اللجوء  ج��ريارد  ويف�سل   
لطريقة  م�سابه  نظام  وهو   ،3-3-4 اللعب 
ويعتقد  ليفربول،  يف  كلوب  يورجن  املدرب 
اأن كوتينيو ميكن اأن يعمل اإما كالعب و�سط 

اأ�سالع املثلث الهجومي. اأحد  8" اأو  "رقم 

الوحدات يعتزم 
تجديد عقد إلياس

نجم سلة الوحدات 
يكشف تفاصيل إصابته

خطاب والناطور 
يقتربان من سحاب

قرار سترلينج يبعده 
عن ريال مدريد وبرشلونة
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*عمان 
للطاقة  العربية  الهيئة  عام  اأمني  قال 
من  االردن  اإن  الطعاين،  حممد  املتجددة 
الطاقي  التحول  يف  العربية  ال��دول  اأوائ��ل 
من خالل م�ساهمة الطاقة املتجددة بن�سبة 

تفوق 20 باملئة.
القاها  حما�سرة  خ��الل  الطعاين  واك��د 
امللكية عن  القيادة واالأركان  اخريا يف كلية 
والهيدروجني  املتجددة  الطاقة  م�ستقبل 
االخ�سر يف الدول العربية، ان موقع االأردن 
مل�ستقبله  اقت�ساديا  حمفزا  يعترب  اجلغرايف 
منطقة  م�ستوى  على  الطاقي  التحول  يف 

كل  مع  الكهربائي  والربط  االو�سط  ال�سرق 
الدول العربية، والعمل على تطوير البنية 
امل��دن  ان�ساء  اج��ل  م��ن  للكهرباء  التحتية 
وال�سبكات  الكهربائية  وال�سيارات  الذكية 

الذكية.
ال�سبت  الهيئة  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
اأو���س��ح ال��ط��ع��اين، ان ال��ع��دي��د م��ن ال���دول 
خطت  االأردن،  ���س��م��ن��ه��ا  وم���ن  ال��ع��رب��ي��ة 
اىل  ال��و���س��ول  اج���ل  م��ن  عمليه  خ��ط��وات 
ان  متوقعا   ،2050 بالعام  الكربوين  احلياد 
بالطاقة  العربية  اال�ستثمارات  ي�سل حجم 
حوايل  االخ�سر  والهيدروجني  املتجددة 

تريليون دوالر بحلول العام 2040.
وقال، اإن اال�ستثمار يف هذا القطاع يوفر 
موؤكدا  العرب،  لل�سباب  خ�سراء  عمل  فر�ص 
ان االردن يزخر بالكفاءات الفنية املدربة 
وال�سركات املوؤهلة لرفد االقت�ساد االخ�سر 

يف االأردن والوطن العربي.
ر�سالتها  حتقيق  اىل  الهيئة  �سعي  واكد 
املجتمعات  خل��دم��ة  وال��ن��ب��ي��ل��ة  ال�����س��ام��ي��ة 
لتحقيق  العربية  واحل��ك��وم��ات  العربية 
من  ال��ذات��ي  واالكتفاء  الطاقية  ال�سيادة 
امل�ستدامة  والتنمية  الطاقي  التحول  خالل 

يف الدول العربية.

الطعاني: االردن بمقدمة الدول 
العربية المتحولة للطاقة المتجددة

األردن على قائمة شبكة سي إن إن 
ألفضل الوجهات السياحية لعام 2022

*عمان 
اأدرجت �سبكة االأخبار املركزية االأمريكية )CNN(، االأردن على 

قائمتها الأف�سل الوجهات ال�سياحية يف العامل لعام 2022.
وبح�سب ت�سنيف "وجهات االأحالم" ال�سنوي الذي ت�سدره ال�سبكة، 
كانت اململكة البلد العربي الوحيد على القائمة، والتي �سمت بع�سًا من 

اأهم املناطق الطبيعية، واملعامل ال�سياحية يف العامل.
الوردية  البرتا  مدينة  القائمة  ذكرت  االأردن،  اإىل  اإ�سارتها  ويف 
املذهلة، ووادي رم الذي يتمتع مبناظر طبيعية ُمهيبة، والبحر امليت، 

واآثار جر�ص واأم قي�ص.

غرفة تجارة األردن تقود قاطرة 
االنفتاح االقتصادي على سوريا

*دمشق 
للبالد  االقت�سادي  االنفتاح  قاطرة  االأردن  جت��ارة  غرفة  تقود 
البلدين  مبادالت  الإعادة  االأمل  يحدوها  حيث  �سوريا،  ال�سقيقة  على 

التجارية لعهدها ال�سابق.
للتجارة  االأردين  املعر�ص  تنظيمها  خ��الل  من  الغرفة  وو�سعت 
واخلدمات، الذي يعترب اأول معر�ص خارجيا يقام على االأر�ص ال�سورية 
منذ �سنوات ما�سية، "لبنة جديدة"، ور�سمت "خارطة طريق"، ل�سكل 
من  واال�ستفادة  �سوريا،  اجلارة  مع  القادمة  التجارية  اململكة  عالقات 

الفر�ص فيها.
وتطمح الغرفة وامل�ساركون باملعر�ص، اإىل تاأ�سي�ص عالقات جتارية 
بال�سوق  املتوفرة  الكبرية  الفر�ص  من  واال�ستفادة  �سوريا،  مع  جديدة 
يحتاجه  وما  والب�سائع  باملنتجات  تزويده  جلهة  وبخا�سة  ال�سورية، 
�سريعة  ونقل  ا�سترياد  وعمليات  مناف�سة  وجودة  باأ�سعار  خدمات،  من 

عرب ميناء العقبة.
وو����س���ف م�����س��ارك��ون ب��امل��ع��ر���ص يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة االأن���ب���اء 
التجارة  عمليات  جلهة  بالواعدة  ال�سورية  ال�سوق  االأردنية)برتا(، 
االأعمال  تو�سيع  من  متكن  م�سرتكة،  �سراكات  واق��ام��ة  واال�ستثمار 

واالنطالق كذلك الأ�سواق خارجية.
واأكد رئي�ص غرفة جتارة االأردن، نائل الكباريتي اأن املعر�ص يبعث 
لتد�سني  التجاري  القطاع  من  تبذل  جهودا  هناك  باأن  للجميع  ر�سالة 
مرحلة خمتلفة من الت�ساركية التجارية مع �سوريا، ودفعها مل�ستويات 

تلبي طموحات وم�سالح ال�سعبني.
و�سدد الكباريتي على اأن عودة قاطرة التجارة االأردنية -ال�سورية 
االأردن  اأن  موؤكدا  للبلدين،  م�سرتكة  م�سلحة  ي�سكل  عهدها  �سابق  اإىل 
والب�سائع  واملنتجات  للم�ستوردات  وبوابة  �سريانا جتاريا،  اليوم  متثل 

ال�سورية للعبور باأمان الأ�سواق دول اجلوار.
وي�سارك باملعر�ص الذي يت�سارك يف تنظيمه احتاد غرف التجارة 
ال�سورية، واملقام على اأر�ص مدينة املعار�ص بالعا�سمة دم�سق، وافتتح 
�سامر  حممد  ال�سوري،  اخلارجية  والتجارة  االقت�ساد  وزير  اأعماله 
اإىل  واخلدمات،  التجارة  بقطاعات  تعمل  حملية  �سركة   50 اخلليل، 
قطاعات  على  امل�ساركة  ال�سركات  وتتوزع  اأعمال.  رجل   127 جانب 
والطاقة  واالت�ساالت  املعلومات  وتكنولوجيا  وال��وك��االت  التجارة 
وال�سياحة  وال�سياحة  واللوج�ستيك  والنقل  املتجددة  والطاقة 

العالجية والزراعة واالآالت واملعدات واجلامعات وامل�ست�سفيات.
واأكد نائب رئي�ص هيئة م�ستثمري املناطق احلرة االأردنّية، �سرف 
الدين الرفاعي، اأن م�ساركة الهيئة جاءت لرتويج الفر�ص اال�ستثمارية 

االأردنية، واالطالع على الفر�ص يف �سوريا.
ولفت الرفاعي اإىل اأن املوقع اجلغرايف القريب بني البلدين، يعطي 
اأف�سلية ن�سبية ا�ستثمارية، مو�سحا اأن االأردن يعترب بوابة لالأ�سواق يف 

دول اخلليج، يف حني اأن �سورية بوابة لالأ�سواق يف اأوروبا.
ال�سورية  االأردن��ّي��ة  احل��رة  املنطقة  اأهمية  اإىل  الرفاعي  واأ�سار 
اال�ستثمار  فر�ص  تنويع  حيث  من  الزرقاء  احلرة  واملنطقة  امل�سرتكة 
هذه  وجود  اأن  موؤكدا  واملركبات،  وال�سناعية  التجارية  القطاعات  يف 
االأمر  البلدين،  م�ستثمري  املتاحة بني  العمل  يزيد من فر�ص  املناطق 

الذي ينعك�ص اإيجابا على اقت�ساد البلدين.
املعلومات  تقنية  �سركات  جلمعية  التنفيذي  الرئي�ص  واأك���د 
تكنولوجيا  قطاع  اأن  البيطار،  ن�سال  املهند�ص  )انتاج(،  واالت�ساالت 

املعلومات االأردين له فر�سة ا�ستثمارية جيدة يف �سوريا.
خربة  متتلك  االأردن��ي��ة  املعلومات  تكنولوجيا  �سركات  اأن  وب��ني 
مميزة توؤهلها للعمل يف ال�سوق ال�سوري، م�سددا على اأهمية املعر�ص يف 
الرتويج للفر�ص اال�ستثمارية لل�سركات االأردنية ب�سكل عام و�سركات 

تكنولوجيا املعلومات االأردنية بوجه خا�ص.

الملكية األردنية وشركة طماطم الريادية 
توقعان اتفاقية لترفيه المسافرين

  
*عمان 

تعاون  اتفاقية  االأردنية  امللكية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  وقعت 
األعاب  ن�سر  مبجال  املتخ�س�سة  الريادية  االأردنية  طماطم  �سركة  مع 
ترفيهي  حمتوى  تقدمي  بهدف  العربية،  باللغة  املحمولة  الهواتف 

متنوع للم�سافرين على خمتلف الرحالت.
التنفيذي  الرئي�ص  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  االتفاقية،  ووقع 
ل�سركة  التنفيذي  واملدير  املجايل،  �سامر  املهند�ص  االأردنية،  للملكية 

طماطم، ح�سام حمو.
ومبوجب االتفاقية �ستقوم �سركة طماطم بتزويد امللكية االأردنية 
نظام  عرب  عر�سها  �سيجري  التي  االإلكرتونية  االألعاب  من  مبجموعة 
تطبيق  خ��الل  من    IFE الطائرات  على  اجل��وي  الال�سلكي  الرتفيه 
skyconnect املوجود على اأجهزة امل�سافرين ال�سخ�سية، ف�ساًل عن 
يف  �سحن  وحمطات  لوحية  واأجهزة    Arcade للت�سلية  األعاب  و�سع 

�سالة كراون مبطار امللكة علياء الدويل.
امل�ساريع  ودع��م  ال�سراكة  بهذه  �سعادته  ع��ن  امل��ج��ايل  واأع���رب 
ا�ستدامة وتطوير براجمهم  لل�سباب االأردين، ومتكينهم من  الريادية 
وم�سوؤوليتها  الوطني  واجبها  من  انطالقًا  املبتكرة،  االأفكار  ورعاية 
امل�سافرين،  جتربة  من  �ستعزز  االتفاقية  هذه  اأن  �سيما  ال  املجتمعية، 
ومنحهم املزيد من اخليارات يف جمال الرتفيه على الطائرة التي تالئم 

رغباتهم خالل مدة الرحلة.
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ال اأريد اأن اأطيل يف كتابة مقدمة لق�سيدتي التي نظمتها يف اأهمية اللغة العربية اخلالدة، ومكانتها ومنزلتها، فهي لغة: ف�ساحة 
وبيان، وترتيل وغناء، ون�سوة وحزن، وا�ستقاق وترادف، وبديع وجمال، و�سوت ونغم، وم�سطلح لكل علم، تتطور، وتتجدد، توؤثر 

وتتاأثر، وهي طيعة، وفّية، ال جمود فيها، وال ق�سور، وهي لغة القراآن الكرمي، �سرفها اهلل به... اأقول:

بقلم : 

 أ. د. هاشم صالح مناع
أستاذ الدراسات العليا في النقد واألدب

ان جامعة اإلسراء/عمَّ

)قصيدة في اللغة العربية وأهميتها ومنزلتها(

�������ْل�������َط�������اُن ُل���������َغ���������ٌة َل��������َه��������ا االإِْع������������������������������َزاُز َوال���������������سُّ
�����َه�����ا ��������َخ��������ْت ِب���������ُع���������ُروَب���������ٍة ِب�����َق�����ِري�����������سِ َق������������ْد ُر���������سِّ
�����������ا ������اَع������ْت ُدومَنَ َك���������ْم ِم���������ْن ُل��������َغ��������اِت االأَْر�������������������صِ �������سَ
�������ُدَه�������ا ��������اِد( اْل��������ِع��������زِّ ُي������ْع������َل������ى جَمْ ُل�������َغ�������ٌة ِب���������)���������سَ
ٍق �������ل�������َه�������َج�������اِت َب���������ْع���������َد َت���������َف���������رُّ �����������������َد الَّ َق������������ْد َوحَّ
ُه���������ْم َك�����������ْم َع�����������زَّ اأَْع��������������َراًب��������������ا َوُع�����������ْرب�����������ًا َغ���������رْيَ
َت��������اآَل��������َف��������ْت اْل���������ِب���������َح���������اِر  ُدَرُر  َل��������َن��������ا  ُل���������َغ���������ٌة 
اْل�������ُع�������اِل يِف  �������اِم�������َق�������اٌت  ��������سَ امْلَ������������َع������������ايِن  ِف������ي������َه������ا 
�����ْت َّ�����������ا َن�����اَف�����������سَ َه����������َزَم����������ْت ُل���������َغ���������اِت االأَْر����������������������صِ مَل
ْح��������َم��������ُن ِح������ْف������ظ������ًا َداِئ�������م�������ًا َق����������ْد َح������اَط������َه������ا ال��������رَّ
�������اَن�������ٌة ���������������������������ُروُف َب���������ِدي���������َع���������ٌة َف�������تَّ ِف�������ي�������َه�������ا احْلُ
َك������ْم االآَي�������������������اُت،  ِب������َه������ا  َن���������َزَل���������ْت  َوَق�������������ْد  ال،  مِلْ   
اْل�����ُع�����ال يِف   ) )ُق��������َرْي�����������������صٌ َك��������اَن��������ْت  َق����������ْد   ِ َواهللَّ  
������َم������ٍة َوِب������ِع�������������سْ �����������اَل�����������ٍة  َوِر������������سَ ِب����������ُع����������ُروَب����������ٍة   
����������َن����������ْت ِب������ُح������ُروِف������َه������ا ������اِج������َد ُزيِّ َك�����������ْم ِم�����������ْن ِم�������������سَ
َوِج����������َه����������اُزَه����������ا ُن�������ْط�������ُق�������َه�������ا  َع�������ِج�������ي�������ٌب  ��������رٌّ  ���������سِ  
�����������َن�����������ْت ِب�������ُح�������ُروِف�������َه�������ا ����������اِدُر ُزيِّ ِت��������ْل��������َك امْلَ���������������������سَ
������وَرٍة ِل�������������سُ �����ي�����ِد  اْل�����َق�����������سِ يِف  ������������������اأُ  جْلَ اأَ ُك�������ْن�������ُت  َك���������ْم 
يف اْل��������َب��������ْي��������َداِء  يِف  ��������َع��������اُر  االأَ���������سْ ِب������َه������ا  َه��������اَم��������ْت   
�������َن�������ْت ُل��������َغ��������ُة اْل����������ُع����������ُروِب����������ِة ِل������ْل������ِغ������َن������ا َق�����������ْد حُلِّ

������ْدِوَه������ا  ِب�������������سَ �������ُي�������وُر  ال�������طُّ �������ِت  َت�������َراَق���������������سَ ������ى  َح������تَّ  
����ي����ًا �����ي�����ِد ُم����َغ����نِّ �����������سِ ����������ُدو ِب�����ال�����نَّ َك����������ْم ُك�������ْن�������ُت اأَ�����������سْ
َه�������ا ِع�������زَّ اْل����������ُع����������ُروَب����������ِة  ُل��������َغ��������َة  اأَِدْم  ��������������ي  َربِّ
املُْ�����������سْ�����طَ�����فَ�����ى  ِّ �������بِ�������ي ال�������نَّ عَ�������لَ�������ى   ِّ ��������سَ�������ل  ِّ رَب يَ���������ا 

������َه������ا )َع������������ْدَن������������اُن( ُل��������َغ��������ُة اْل����������ُع����������ُروَب����������ِة َخ������طَّ
َوَع��������������ال ِب�������َه�������ا االإِمَي�����������������������اُن َو)اْل������������ُف������������ْرَق������������اُن(
���������َم���������ى ِب��������َه��������ا اأَْرَك�����������������������اُن َح����������َر�����������صٍ َل���������َه���������ا، حُتْ
���������اُن اأَْع�����������َل�����������ى َم�������َك�������اَن�������َت�������َه�������ا ِب��������َن��������ا االإِْن�������������������سَ
َواأََع���������������������زَّ َوْح�������������������َدَة ُن������ْط������ِق������َه������ا اْل���������������)ُق��������������ْراآُن(
���������اُن ���������َم���������ا ِب��������������ِه َج�����������������اٌه َك�����������������َذا اإْن�������������������سَ َو����������سَ
ِف��������ي��������َه��������ا الآِل����������������������ُئ َج���������������ْوَه���������������ٍر َم�������������ْرَج�������������اُن
�����������اُن يَّ ِف�������ي�������َه�������ا اْل����������ِب����������الَغ����������ُة َن�������ْب�������ُع�������َه�������ا ال�����������رَّ
َه���������������اُن ِل��������ي��������ُل اأُِق�����������ي�����������َم َواْل���������������رُبْ َف���������ْه���������َي ال��������دَّ
�������اُن ُن�������ْق���������������سَ َي���������ْن���������َت���������اُب���������ُه  ال  ����������������ْف����������������ُظ  َواحْلِ
َواْل�������������َع�������������نْيُ َت�������ْن�������ُظ�������ُر َراَق�����������َه�����������ا االإِْم������������َع������������اُن
����������������������������اُم َواالأَْزَم����������������������������������اُن ْت ِب���������َه���������ا االأَيَّ َم��������������������رَّ
�����اُن ال�����������سَّ َذا  َل����������ُه  ������َم������ا،  �������سَ  ) )ال�������ّن�������ِب�������يُّ ِم������ْن������َه������ا 
����������ْع����������ِج����������ٍز َدْوم��������������������ًا ُه�������������َو )اْل���������������ُق���������������ْراآُن( َومِبُ
االأَْوَزاُن �������ْع�������ُرَه�������ا  َو��������سِ �����ُم�����و������صُ  ال�����������سُّ َف�������َه�������َي 
������ْب������َي������اُن ������اَح������ُة َن��������ْه��������ُرَه��������ا ال������تِّ ِف�������ي�������ِه ال������َف�������������سَ
�������َت�������اُن ِب����������������ِدالَل����������������ٍة اأَْزَه����������������������اُرُه����������������������ا ُب���������������سْ
�������اُن ُت������������ِث������������رُيُه االأَْذَه�������������������������اُن �������ل���������������سَ َوْه������������������َي الِّ
��������َواُن �����������َدًى َن�����������������سْ ���������اِرُك���������ُه ������������سَ ����������������ٍن ُي�������������������سَ حَلْ
����������َج����������اُن ����������َع����������اُر َواالأَ�����������سْ َث������������������اَرْت ِب�������َه�������ا االأَ�����������سْ
����������َوٍة اأَْف�������������َن�������������اُن ������������اَي������������ْل������������ْت ِم�����������ن َن���������������������سْ َومَتَ
������اُن( �����َط�����َف�����ى( )َح�������������سَّ ���������َدا ِب������َه������ا )ِل�����ْل�����ُم�����������سْ َو����������سَ
َي����������������������ْزَداُن ������������������اِدَه������������������ا  اأَجْمَ يِف  ����������������������������اُه  َواجْلَ
ْزَم�����������������������اُن اأَ َن�����������ى  ال�����������دُّ يِف  َدْوم���������������������ًا  َم�������������رَّ  َم�����������ا 
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