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ارتفاع على احلرارة
عمان - الراأي
يطراأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم، حيث ت�سود اأجواء ربيعية معتدلة في 
اأغلب المناطق وحارة ن�سبياً في الأغ��وار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور 
معتدلة  �سرقية  جنوبية  الرياح  وتكون  عالية،  ارتفاعات  على  الغيوم  بع�ض 
اأعلى من  اآخر على درجات الحرارة غدا لت�سجل  ارتفاع  ال�سرعة. كما يطراأ 
معدلتها العامة في مثل هذا الوقت من ال�سنة بحوالي 6-7 درجات مئوية، 
الميت  والبحر  الغ��وار  في  ن�سبياً  وح��ارة  ع��ام،  بوجه  دافئة  الأج���واء  وتكون 

والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متو�سطة وعالية.

اإ�شادة بالتوجيهات امللكية 
واالحرتافية يف اإدارة اأزمة كورونا

عمان - بترا
ا�ساد روؤ�ساء وقيادات العديد من الأحزاب ال�سيا�سية بح�سن اإدارة القيادة 
في  ظهوره  منذ  الم�ستجد  كورونا  فيرو�ض  لأزم��ة  والحكومة  الها�سمية 
القرارات  ان  واأك���دوا،  لها.  و�سل  التي  الحالية  المرحلة  وحتى  ال�سين 
التي اتخذتها الحكومة جاءت في توقيت مثالي لتفادي تكرار  الأخيرة 

�سيناريو الدول التي ف�سلت في مواجهة هذا الوباء.

»حظر التجول الكامل«..
يت�شدر االهتمامات

عمان - �شرى ال�شمور

اأم�ض  ت�سدر و�سم )#حظر_التجول_الكامل( من�سة تويتر يوم 
التزاما بتعليمات الحكومة في الحفاظ على �سالمة المواطنين من 

انت�سار الوباء وفي بادرة لح�سره.
اذ قدم مت�سفحو المن�سة ومت�سفحو مواقع التوا�سل الجتماعي 
بالمكوث  الل��ت��زام  الجميع  تدعو  والن�سائح  الر���س��ادات  من  ع��ددا 
وان  بخا�سة  ال�سرة،  لف��راد  ال�سحي  بالجانب  والهتمام  بالمنزل 
�سلوك البع�ض من ت�سرفات غير م�سوؤولة دعت الكثيرين لالمتثال 
العالمية  الأزم��ة  اأبلت بالء ح�سنا في ظل  التي  الحكومة  لقرارات 
الب�سر  من  الكثير  بوفاة  وت�سببت  المتقدمة  ال��دول  اجتاحت  التي 
الثانية  )#خليك_بالبيت(المرتبة  و�سم  ون��ال  الإه��م��ال.  نتيجة 
كاأكثر و�سم ا�ستخداما وانت�سارا منذ بدء الأزمة في بادرة من قبل 
م�ستخدميها للحفاظ على �سالمة المجتمع والتعاون مع الجهات 
بخطورة  الجميع  توعية  على  والعمل  المر�ض  ح�سر  في  المعنية 

الأزمة التي المت بالعالم.

االأغوار ال�شمالية - اأ�شرف الغزاوي

رئي�ض  ف�سل  الم�سري  وليد  المهند�ض  المحلية  الإدارة  وزي��ر  قرر 
مجل�ض  ف��ي  لع�سويته  ف��اق��داً  واع��ت��ب��اره  ال��م�����س��ارع  محلي  مجل�ض 
اإيكال  اثناء  الخبز  م��ادة  بيع  تعمده  على خلفية  بلدية طبقة فحل 
ال�سهر الما�سي. وجاء في كتاب �سادر عن  مهمة توزيعه للبلديات 
للمهمة  المذكور  مخالفة  على  وب��ن��اء  ان��ه  المحلية،  الدارة  وزارة 
بطريقة  المالية  المنفعة  وجلب  الخبز،  توزيع  في  اليه  الموكلة 
غير م�سروعة ومخالفة للقوانين، وا�ستنادا لحكام المادة 66ب من 
فاقدا لع�سوية  اعتبارك  اقرر  ل�سنة 2015  البلديات رقم 41  قانون 

مجل�ض بلدية طبقة فحل ورئا�سة مجل�ض محلي الم�سارع.

ف�شل رئي�ص جمل�ص حملي
باع اخلبز حل�شابه

عمان - الراأي

قال وزير الأوقاف وال�سوؤون والمقد�سات الإ�سالمية الدكتور محمد 
وب��اء خطيرا ل  ن��واج��ه  العالم  دول  باقي  كما  ال��ي��وم  اإن��ن��ا  الخاليلة 
يفرق بين كبير ول �سغير ول ذكر ول اأنثى، فالكل مهدد اأن ي�سيبه 
هذا المر�ض، م�سددا على �سرورة عدم ال�ستهتار بتعليمات الجهات 

الر�سمية، بالخذ بالأ�سباب التي اأمرنا بها ديننا الحنيف.
وا�ساف الخاليلة خالل اإلقائه خطبة الجمعة في م�سجد المغفور 
مهمة  الم�سوؤولية  اإن  ثراه–اأم�ض،  اهلل  طيب  الح�سين-  الملك  له 
للجميع، وعلى الحميع اأن يقوم بها على اأكمل وجه، واأن يغلق بابه 
بحكم  فاأنت  للمر�ض،  يعر�سك  ال��خ��روج  لأن  اأبنائه،  خ��روج  ويمنع 

القاتل.

»االأوقاف«: اإذا خرجت اأنت 
بحكم القاتل

جاللته ورئي�ص المجل�ص االأوروبي يبحثان �شبل مجابهة كورونا

الملك يؤكد أهمية حماية صحة الشعوب

عمان - بترا

بحث جاللة الملك عبداهلل الثاني ورئي�ض المجل�ض 
والتعاون  التن�سيق  �سبل  مي�سيل،  ���س��ارل  الأوروب����ي 
الم�سترك، لمجابهة وباء فيرو�ض كورونا الم�ستجد.

واأك���د ج��الل��ت��ه، خ��الل ات�����س��ال هاتفي اأج����راه ام�ض 
الجمعة مع رئي�ض المجل�ض الأوروبي، اأهمية حماية 
�سحة و���س��الم��ة ال�����س��ع��وب، وال��ت�����س��دي لآث���ار ال��وب��اء 

الإن�سانية والقت�سادية.
وتوحيد  تكثيف  ���س��رورة  على  الملك  جاللة  و�سدد 
الجهود الدولية بهذا الخ�سو�ض، معرباً عن ت�سامن 
الأردن مع دول التحاد الأوروب��ي والعالم اأجمع في 
التعاون  بعالقات  جاللته  واأ���س��اد  ال��وب��اء.  مواجهة 
وال�سراكة بين الأردن ودول التحاد الأوروبي، مثمناً 
الأوروب���ي  الت��ح��اد  يقدمه  ال��ذي  المتوا�سل  ال��دع��م 

للمملكة، في العديد من المجالت.
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الحكومة: الخطر ال يزال موجودًا
    حظر التجول 

ال�شامل قد يتكرر 
    موؤ�شرات اإيجابية 

يف الرمثا 
واال�شتق�شاء 

م�شتمر 
    131 �شخ�شًا 

خرقوا احلظر 
و�شيحالون للق�شاء

    »االأمن«: 
االأردنيون �شربوا 

اأروع اأمثلة 
املواطنة 

عمان - طارق الحميدي

ال�سغل  كورونا  فيرو�ض  جائحة  ا�سبحت  اأن  بعد 
ال�ساغل محليا وعالميا، وت�ساعد اأرقام الإ�سابات 
وال��وف��ي��ات ب��ه��ذا ال���وب���اء ي��وم��ي��ا، ت���دور ف��ي ذه��ن 
التعامل  وكيفية  الفيرو�ض  ح��ول  اأ�سئلة  ال��ق��راء 

معه ومنع انت�ساره و�سبل تجنب العدوى.
وت��ح��اول $ ف��ي ه��ذه ال��زاوي��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 
ال��ق��راء من  ا�سئلة  ع��ن  الإج��اب��ة  الط��ب��اء  نقابة 
خالل التفاعل والتعليق على ال�سئلة التي تدور 
م��واق��ع  ع��ل��ى  �سفحاتنا  ع��ب��ر  الجميع  ذه���ن  ف��ي 
الجابات  على  للح�سول  الجتماعي،  التوا�سل 
نقابة  ف��ي  الخ��ت�����س��ا���ض  ا���س��ح��اب  م��ن  العلمية 

الأطباء.
نقيب الأطباء الدكتور علي العبو�ض يجيب حول 
مو�سوع لب�ض الكمامات والقفازات واأهميته وهل 

فعاًل يحمي من الكورونا.
ويقول العبو�ض اأن لب�ض الكمامة ابتداء يجب ان 
يكون لل�سخ�ض المري�ض �سواء بفيرو�ض كورونا 
والنفلونزا  الر�سح  اآخ��ر مثل  اأي مر�ض معد  اأو 

ونزلت البرد وغيرها من الأمرا�ض.
واأ���س��اف العبو�ض ل��� $ اأن��ه ف��ي ه��ذه الأح���وال 
للجميع  ال���ك���م���ام���ات  ل��ب�����ض  ال��م�����س��ت��ح�����س��ن  م���ن 
�سواء عند  الآخرين،  خا�سة عند الختالط مع 
خا�سة  الأ�سا�سية،  بالحاجات  التزود  او  ال�سراء 
وان ال���ك���م���ام���ات ت�����س��ك��ل ح���اج���زا ق���د ي��م��ن��ع من 
ن�سبة  من  وتقلل  المختلفة،  الفيرو�سات  دخ��ول 
ب��الأم��را���ض، وك��ذل��ك الأم��ر  احتمالية الإ���س��اب��ة 
يحول  واق��ي��اً  ت�سكل  قد  التي  للقفازات  بالن�سبة 

دون الت�ساق الفيرو�سات بالجلد.

$ تتفاعل مع اأ�شئلة القراء حول الكورونا

العبو�ص: الكمامات
والقفازات تقي من الفريو�ص

اإربد - نادر خطاطبة

اأمني القلق من حادثة قيام �سيدة  بدد م�سدر 
ع�سرينية بو�سع لعابها على مقاب�ض عدد من 
ال�سيارات في مدينة اإربد، واألقي القب�ض عليها 
م�ساء اأم�ض واأثارت عالمات ا�ستفهام وهلع على 
مواقع التوا�سل التي تداولت ق�ستها وربطتها 

باحتمالية اإ�سابتها بفيرو�ض كورونا.
باأمرا�ض  م�سابة  فال�سيدة  الم�سدر،  وبح�سب 
م�ستقر،  غير  اأ�سري  و�سع  من  وتعاني  نف�سية 
ال�ستق�ساء  ف��رق  واإب���الغ  عليها  التحفظ  وت��م 
وبادرت  الحالة فورا  تعاملت مع  التي  الوبائي 
بفح�سها وكانت نتيجتها �سلبية )غير م�سابة(.
مع  التعامل  ي��ج��ري  اأن���ه  اإل���ى  الم�سدر  ول��ف��ت 
ا�ستدعاء  بعد  القانونية  الأط��ر  وف��ق  الحادثة 

اأفراد من اأ�سرتها.

هلع ب�شبب لعاب على مقاب�ص 
�شيارات.. واالأمن يو�شح

كتبت - ريم الروا�شدة

منذ بدء اأزمة فيرو�ص كورونا، تبدلت 
اهتمامات االأردنيين، في كل �شيء، حتى 
في �شاعات الوقت، فباتت ال�شاعتان، 
ال�شاد�شة والثامنة م�شاء، االأهم في 
الـ24 �شاعة اليومية.

اإذ، مع نهاية 8 �ساعات من ال�سماح للمواطنين 
وال��م��ق��ي��م��ي��ن، ب���ال���خ���روج ل��ق�����س��اء ح��وائ��ج��ه��م، 
ال�ساد�سة  ال�����س��اع��ة  ت��ت�����س��ارع م��ع الق���ت���راب م��ن 
وتقفل  ال�سوارع،  في  وال�سيارات  الم�ساة  حركة 
اأب��واب��ه��ا، قبل ذل��ك بن�سف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��م��ح��ال 
���س��اع��ة، ل��ت��ن��ذر ب��اق��ت��راب ع���ق���ارب ال�����س��اع��ة من 
ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء، م��ع��ل��ن��ة ق����رب وق����ت اإط����الق 
المملكة  محافظات  كافة  في  الن��ذار  �سافرات 
والتنقل،  ال��ح��رك��ة  ب��وق��ف  واإي��ذان��ا  ومناطقها، 
وب�����دء ���س��ري��ان ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ح��ت��ى ال�����س��اع��ة 

العا�سرة من اليوم الثاني.
الإن���ذار،  »���س��وت �سافرات  وت��ق��ول لينا وه��ي��ب: 
اأ�سبوعين  لم اأ�ستطع التعاي�ض معه، رغم مرور 

واأكثر على بدء العمل بها«.
وت�سيف: »يا رب لطفك، عند ال�ساعة ال�ساد�سة 
�ساحية  ف��ي  منطقتي  ف��ي  ال��ه��دوء  يعم  م�ساء، 

���س��اف��رات  ���س��وت  ���س��وى،  ال��ر���س��ي��د، ول يقطعه 
دق��ائ��ق«،  ع�سر  م��ن  اأك��ث��ر  ت�ستمر  التي  الإن����ذار، 
يعين  ع�سبي...اهلل  بانهيار  »�ساأ�ساب  م�سيفة 

النا�ض في الحروب«.
اأم�����ا ال�����س��اع��ة الخ������رى ال���ت���ي ت��ح��ب�����ض اأن��ف��ا���ض 
ينتظرون  حيث  م�ساء،  الثامنة  هي  الأردنيين، 
الع�سايلة  اأم��ج��د  وال�����س��ح��ة،  الع����الم  وزي����ري 
ب��اأن  دع���وات  م��ع  ال�سبر،  ب��ف��ارغ  ود.�سعد ج��اب��ر، 
تكون الإ�سابات اأقل من الأم�ض، في ظل تال�سي 
كورونا  فيرو�ض  با�ستثناء  اأخرى،  اهتمامات  اأي 
والإ�سابات والحالت والوفيات، وبوؤر المر�ض.

الثامنة  ال�ساعة  »ننتظر  اأم��ي��ن:  م��ن��ال  وت��ق��ول 
الذي  ال�سحفي  اليجاز  اإل��ى  لال�ستماع  م�ساء، 
لل�ساعة  اأع���ادا  لقد  وج��اب��ر،  الع�سايلة  يقدمه 
ال��ث��ام��ن��ة رون��ق��ه��ا ال��ق��دي��م، ح��ي��ث ك��ان��ت النا�ض 

تنتظرها ل�سماع الأخبار«.

�شاعتان يرتقبهما االأردنيون يف زمن كورونا

    �شرورة الت�شدي 
الآثار الوباء 

االإن�شانية 
واالقت�شادية 

    االأردن يت�شامن 
مع اأوروبا والعامل 
اأجمع يف مواجهة 

الوباء 

    نعد اأنف�شنا ل�شباق م�شافات طويلة مع الوباء 
    و�شعنا جيد جدا بالن�شبة لالآخرين وقادرون على 

جتاوز املرحلة 
    فخورون بقطاعنا اخلا�ص وقدرته على التاأقلم 
    اإجراءات لتخفيف تداعيات االأزمة وعلينا اأن 

نحافظ على ال�شركات 
    »ال�شمان« الو�شيلة الوحيدة مل�شاعدة العامل 

و�شاحب العمل 
    �شوء ا�شتخدام يف الت�شاريح التي منحت للقطاع 

الزراعي 
    لدينا فرق حكومية للتعامل مع خمتلف اجلوانب 

رئي�ص الوزراء لـ »�شتون دقيقة«: �شرورة االلتزام باإجراءات الوقاية للتغلب على كورونا

الرزاز: يجب أن نكون على جاهزية عالية

وزير ال�شحة يتفقد م�شت�شفى الب�شير ومركز �شحي عمان 4
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131 شخصا خرقوا الحظر.. وسيحالون إلى القضاء

إلقاء القبض على نائبين أثارا جدال حول الحصانة

المصري يفصل رئيس مجلس محلي باع الخبز لحسابه

عمان - محافظات - الراأي وبترا

�سبط خالل يوم الحظر ال�سامل الذي نفذ ام�س 131 
�سخ�سا خرقوا حظر التجول، وجرى حجز 27 مركبة.

الر�سيفة حول  حيث وردت معلومات لمديرية �سرطة 
قيام مجموعة من ال�سخا�س بالدخول لحد الم�ساجد 
على  تحركت  حيث  الجمعة  و�للسللالة  بخطبة  والللقلليللام 
الفور قوة امنية من ال�سرطة والبحث الجنائي والمن 
كافة  و�سبط  المعلومات  من  للتاأكد  للمكان  الوقائي 

المخالفين.
وقللال الناطق العللالمللي با�سم المللن الللعللام انلله وفللور 
يقوم  �سخ�سا  ان هناك  تبين  الم�سجد  لمكان  الو�سول 
بخطبة الجمعة حيث جرى �سبطه و21 �سخ�ساً برفقته 
القانونية  الجلللللراءات  اتللخللاذ  الم�سجد،و�سيتم  داخلللل 
ب�سحة  وا�ستهتارهم  الدفاع  اأوامر  لمخالفتهم  بحقهم 

و�سالمة المجتمع.
وفي جر�س جرى توقيف 6 ا�سخا�س وحجز مركبتين 
خللرقللوا حللظللر الللتللجللول، حلليللث قلللال الللمللحللافللظ عاطف 
العبادي، اإنه تم التحفظ على ال�سخا�س لدى مديرية 
العام  النائب  الى  اليوم  تحويلهم  الى  و�سي�سار  المللن 

فيما تم حجز المركبتين.
خللرقللوا  مللركللبللات   4 و  �سخ�سا   24 �سبط  العقبة  وفلللي 
تم  اإنلله  الكايد  غ�سان  الدكتور  الحافظ  وقللال  الحظر، 
الجللللراءات  لتللخللاذ  المخت�سة  الللجللهللات  اإللللى  اإحالتهم 

القانونيه بحقهم.
�سخ�سا   33 �سبط  البلقاء  محافظة  �سجلت  حين  فللي 
البلقاء  محافظ  وقللال  الحظر،  خرقت  مركبات  وت�سع 
من  الم�ستركة  الدوريات  اإن  الحجايا،  الهدايات  نايف 
قامت  الللعللربللي  الردنية–الجي�س  الم�سلحة  الللقللوات 
بالتحفظ على ال�سخا�س و�سي�سار الى تحويلهم اليوم 

الى النائب العام فيما تم حجز المركبات.
اأعلى حالت الخرق للحظر،  و�سجلت محافظة الكرك 
خالفوا  مركبه   12 وحللجللز  �سخ�سا   46 �سبط  تللم  فقد 
اأم�س، بح�سب المحافظ الدكتور جمال  حظر التجول 

الفايز.

عمان - الراأي

على  القب�س  اإلللقللاء  ال�سلطات  اإعلللالن  اأثلللار 
التنقل  بحظر  الللدفللاع  اأملللر  خالفا  نائبين 
جدل قانونيا حول الح�سانة النيابية التي 
يتمع بها اأع�ساء مجل�س الأمة اأثناء انعقاد 

المجل�س.
مجل�س  في  القانونية  اللجنة  رئي�س  وقللال 
مجل�س  اإن  اللللعلللودات  عللبللدالللمللنللعللم  اللللنلللواب 
بتطبيق  جللهللة  اي  مللن  اكللثللر  الللنللواب معني 
مللبللادئ �للسلليللادة الللقللانللون علللللى الللجللملليللع بال 

ا�ستثناء.
اأوامللر  بتنفيذ  ملزمون  الكافة  اأن  وا�للسللاف 
القانون  احكام  بمقت�سى  ال�سادرة  الللدفللاع 

وتطبيق العقوبات على الجميع.
وتلللابلللع اأملللللا فلليللمللا يللتللعلللللق بلللواقلللعلللة تللوقلليللف 
الواجبة  هي  الد�ستور  احكام  فان  النائبين 

التطبيق فيما يتعلق بالح�سانة.
النائب المحامية وفاء بني م�سطفى قالت 

بالتالي  منعقدا  ملللازال  الللنللواب  مجل�س  اإن 
تفر�سها  التي  بالح�سانة  النائبان  يتمتع 
توقيف  فانه ل يجوز  وعليه  النعقاد  ادوار 
متلب�سا  كلللان  اذا  ال  محاكمته  او  الللنللائللب 

بجناية«.
فيها  المملكة  ان  م�سطفى  بللنللي  وتللابللعللت 

قانون الدفاع الذي يعطل العمل في بع�س 
انه هذا المر ل ينطبق على  ال  القوانين 
الد�ستور الذي ل يعطل انطباق اأحكامه اإل 
اإعالن الأحكام العرفية بح�سب المادة 125.
النائبان خلللرق، لكنه  بلله  قللام  مللا  ان  وقللالللت 
جنحة ولي�س جناية وعليه فان محاكمتهما 

ت�ستوجب رفع الح�سانة عنهما.
وا�سارت بني م�سطفى اإلى اأن قانون الدفاع 
مع  تنتهي  والح�سانه  الح�سانة،  يعطل  ل 

ف�س الدورة العادية.
 :1( على  الللد�للسللتللور  مللن   86 الللمللادة  وتن�س 
العلليللان  مجل�سي  اأعلل�للسللاء  احلللد  يللوقللف  ل 
واللللنلللواب ول يللحللاكللم خلللالل ملللدة اجللتللمللاع 
الذي  المجل�س  ي�سدر من  لم  ما  المجل�س 
المطلقة  بالكثرية  قللرار  اليه  منت�سب  هو 
لمحاكمته  او  لتوقيفه  كللاف  �سبب  بللوجللود 
التلب�س  حللالللة  فللي  عليه  يقب�س  لللم  مللا  او 
عليه  القب�س  حالة  وفللي  جنائية  بجريمة 
بذلك  المجل�س  اعالم  يجب  ال�سورة  بهذه 
خالل  مللا  ل�سبب  ع�سو  اوقلللف  اذا   2 فللللوراً. 
المدة التي ل يكون مجل�س المة مجتمعاً 
فيها فعلى رئي�س الوزراء ان يبلغ المجل�س 
اجتماعه  عند  الع�سو  ذلللك  اليه  المنت�سب 
بالي�ساح  م�سفوعة  المتخذة  الجللللراءات 

الالزم (.

االغوار ال�شمالية - ا�شرف الغزاوي

وليد  المهند�س  المحلية  الإدارة  وزيللر  قللرر 
الم�سري ف�سل رئي�س مجل�س محلي الم�سارع 

بلدية  مجل�س  في  لع�سويته  فاقداً  واعتباره 
طللبللقللة فللحللل علللللى خلللللفلليللة تللعللمللده بلليللع ملللادة 
للبلديات  توزيعه  مهمة  ايللكللال  اثللنللاء  الخبز 

ال�سهر الما�سي.

الدارة  وزارة  علللن  �لللسلللادر  كلللتلللاب  فلللي  وجلللللاء 
المذكور  مخالفة  على  وبللنللاء  انلله  المحلية، 
للمهمة الموكلة اليه في توزيع الخبز، وجلب 
الللمللنللفللعللة الللمللاللليللة بللطللريللقللة غلليللر ملل�للسللروعللة 

المادة  لحكام  وا�ستنادا  للقوانين،  ومخالفة 
66ب من قانون البلديات رقم 41 ل�سنة 2015 
بلدية  مجل�س  لع�سوية  فاقدا  اعتبارك  اقرر 

طبقة فحل ورئا�سة مجل�س محلي الم�سارع.

الصفدي يثمن دعم االتحاد األوروبي 
لجهود المملكة بمواجهة كورونا

األردن ورومانيا يحتفالن بمرور 55 عامًا 
على تأسيس عالقاتهما الدبلوماسية

السفارة األردنية في مصر تدعو الجالية 
إلى االلتزام بمعايير السالمة

عمان - الراأي

بحث وزير الخارجية و�سوؤون المغتربين اأيمن 
اأم�س الول، في ات�سال هاتفي  ال�سفدي م�ساء 
مع الممثل الأعلى لالتحاد الأوروبللي لل�سوؤون 
الللخللارجلليللة واللل�للسلليللا�للسللة الأمللنلليللة نللائللب رئي�س 
اآخللر  بللوريللل،  جللوزيللب  الأوروبلللليللللة،  المفو�سية 
واآثللارهللا،  كللورونللا  فلليللرو�للس  جائحة  م�ستجدات 
و�سبل تعزيز الجراءات وتن�سيقها بين المملكة 
الفيرو�س  انت�سار  لإحللتللواء  الوروبلللي  والتللحللاد 

الم�ستجد وتبعاته.

اإنعكا�سات جائحة  وا�ستعر�س ال�سفدي وبوريل 
فيرو�س كورونا على القت�ساد الوطني الأردني، 
الأوروبلللي جهود  الإتللحللاد  ال�سفدي دعللم  مثمناً 

المملكة في مواجهة هذه الزمة وانعكا�ساتها.
اأكللد بوريل دعللم التللحللاد الوروبللي  من جانبه، 
تداعيات  مللع  بالتعامل  جللهللودهللا  فللي  للمملكة 
تاأثيرها  حللدة  من  والتخفيف  كللورونللا،  جائحة 
الحاد على اقت�ساد المملكة وم�سيرته التنموية.

وثلللملللن بلللوريلللل جلللهلللود الللمللملللللكللة وملل�للسللاعللدتللهللا 
لمواطني دول التحاد الوروبللي ممن تقطعت 

بهم ال�سبل.

عمان - بترا

احتفل الردن ورومانيا ام�س الول، بالذكرى 
الل55 لتاأ�سي�س العالقات الدبلوما�سية بينهما 

منذ عام 1965.
نيكولي  عمان  في  الروماني  ال�سفير  وقللال 
الللدبلللللومللا�للسلليللة  اللللبلللعلللثلللات  ان  كللومللنلليلل�للسللكللو، 
علللللى   1974 عللللام  ملللنلللذ  تلللعلللملللالن  اللللملللتلللبلللادللللة 
ملل�للسللتللوى اللل�للسللفللارة فلللي بللوخللار�للسللت وعللمللان، 
اأحللللد  دوملللللللاً  كلللللان  الأردن  ان  اللللللى  مللل�لللسللليلللرا 

الأكثر ثقة وتقديًرا. وال�سركاء  الأ�سدقاء 
البلدين  بين  الثنائية  العالقات  ان  وا�ساف 
تلللطلللورت وتللو�للسللعللت بللا�للسللتللمللرار، والللليلللوم لها 
لتقارب  نظراً  الجانبين،  لكال  خا�سة  اأهمية 
الإقليمية  التطورات  حول  ال�سيا�سية  الآراء 
والللللدوللللليللللة والللللتللللعللللاون طللللويللللل الأمللللللللد فللي 

والتعليم. القت�ساد  مثل  القطاعات 
�سيا�سياً  حلللواراً  الللدولللتللان  طلللورت  لقد  وقلللال 
ثللنللائلليللا مللتلل�للسللقللا تللجلل�للسللد فلللي زيلللللارات ر�للسللملليللة 
ملللللتلللللكلللللررة علللللللللى الللللملللل�للللسللللتللللوى اللللحلللكلللوملللي 
والبرلماني، واتفقتا على اإطار قانوني ثنائي 
المجالت. التعاون في مختلف  �سامل يحكم 

في  خا�سة  باأهمية  حظي  التعليم  ان  وبلليللن 
الجانب  قللدم  حيث  الثنائي،  الأعللمللال  جللدول 
الما�سية  الأربللعلليللن  ال�سنوات  فللي  الللرومللانللي 
جامعات  من  اأردنللي  خريج  الللف   13 من  اكثر 

رومانيا.
واكللللد اللل�للسللفلليللر ان رومللانلليللا تللوا�للسللل تللوفلليللر 
درا�ستهم  الأردنيين لإكمال  الفر�س للطالب 
فللي الللجللامللعللات الللمللعللروفلله والللحلل�للسللول على 
درجلللات مللعللتللرف بللهللا مللن قللبللل جميع الللدول 
بالإ�سافة  الأوروبللللي،  التللحللاد  فللي  الأعلل�للسللاء 

اإلى العديد من الدول حول العالم.
التبادل  الكبيرة في حجم  الزيادة  اإلى  وا�سار 
الأخلليللرة  اللل�للسللنللوات  فللي  الثنائي  القللتلل�للسللادي 
التعاون  فللي  الت�ساعد  للا  اأيلل�للسً يعك�س  واللللذي 
اللللقلللطلللاعلللي، فللل�لللسلللاًل عللللن تللحللقلليللق ملل�للسللتللوى 
الأعللمللال في  بيئات  بين  الللتللرابللط  مللن  اأعلللللى 

البلدين.
اإللللى  وقللللال ان اللللقللليلللادة اللللروملللانللليلللة تللتللطلللللع 
مللوا�للسلللللة تللعللزيللز علللالقلللات الللتللعللاون الللوديللة 
اأهلللللداف  لللتللحللقلليللق  الردن  ملللع  والللتللقللللليللديللة 
وال�سعيد  الثنائي  الم�ستوى  على  ملمو�سة 

الأطراف. المتعدد 
عبر  المنا�سبة  وبللهللذه  مت�سل  �سعيد  وعلللللى 
وزيلللللرا خلللارجللليلللة الللبلللللديللن علللن اعللتللزازهللمللا 
بللالللعللالقللات الللمللتللملليللزة بلليللن الللبلللللديللن علللللى 

الم�ستويات. مختلف 
المغتربين  و�سوؤون  الخارجية  وزير  وو�سف 
ايللمللن اللل�للسللفللدي اللللعلللالقلللات بللانللهللا عللالقللات 

عميقة. و�سداقة  قوية 
وقلللال فللي تللغللريللدة للله علللللى مللوقللع الللتللوا�للسللل 
نحتفل  المنا�سبة«  بهذه  تويتر  الجتماعي 
بلللهلللذه الللللذكللللرى بللتلل�للسللملليللم ملللتلللبلللادل لللدفللع 

قدما«. التعاون 
تللاأكلليللد  اللل�للسللعللبللة  اأعلللللادت هلللذه الأوقلللللات  وزاد 
نتغلب  ان  جميعا  ون�سلي  العالمي  ترابطنا 
من  �سيمكننا  معا  والعمل  كورونا  اأزمللة  على 

التحديات. مواجهة 
وقللللللال وزيللللللر خلللارجللليلللة رومللللانلللليللللا بللللوغللللدان 
علللاًملللا على   55 بلللملللرور  »نللحللتللفللل  اأوريللل�لللسلللكلللو: 
رومانيا  بين  الدبلوما�سية  العالقات  اإقامة 
والللمللملللللكللة الردنللليلللة الللهللا�للسللملليللة، والللبلللللدان 

الثنائية«. تعزيز عالقتنا  عازمان على 

عمان - الراأي

ام�س  القاهرة  فللي  الردنلليللة  ال�سفارة  دعللت 
ابللنللاء الللجللاللليللة الردنلليللة �للسللرورة اللللتللزام 
بللمللعللايلليللر اللل�للسللالمللة وتللطلليللبللق الجلللللراءات 

الوقائية. الحترازية 
وقلللاللللت فلللي بللليلللان »حلللر�لللسلللاً علللللى �للسللحللتللكللم 
الأردنية  ال�سفارة  فاإن  ل�سالمتكم،  و�سماناً 
فلللي الللقللاهللرة تللرجللوكللم الللللتلللزام بللمللعللايلليللر 
الللل�لللسلللالملللة اللللعلللاملللة وتللطللبلليللق الإجللللللللراءات 
الحللللتللللرازيللللة واللللوقلللائللليلللة اللللتلللي اأعلللللنللتللهللا 
الللجللهللات اللل�للسللحلليللة فللي الللمللملللللكللة الأردنللليلللة 
الللهللا�للسللملليللة وجلللملللهلللوريلللة ملل�للسللر الللعللربلليللة، 
تللجللنللبللا لنللتللقللال علللدوى الللفلليللرو�للس، والللحللد 
ملللن فلللر�لللس انلللتللل�لللسلللاره، وذللللللك علللبلللر اتلللبلللاع 
الفترة  خالل  واجتماعية  �سحية  تعليمات 

الراهنة«.
تللجللدد  ذ  اإ الللل�لللسلللفلللارة  »اإن  اللللبللليلللان  واأ�للللسللللاف 

كللليلللد علللللى حللر�للسللهللا اللللتلللوا�لللسلللل مللعللكللم  اللللتلللاأ
واجباتها  منطلق  مللن  عليكم  والطللمللئللنللان 
الللللتللللي تلللتللل�لللسلللرف بللللهللللا وخلللللدملللللة كلللللوادرهلللللا 
نلللهلللا تلللللود تلللذكللليلللركلللم بلللللاأن الللخللط  للللكلللم، فلللاإ
الللل�لللسلللاخلللن الللمللخلل�للسلل�للس للللخلللدملللتلللكلللم، رقلللم 
ات�سالتكم  ي�ستقبل   ،)00201276111144(
وا�لللسلللتلللفللل�لللسلللاراتلللكلللم علللللللى مللللللدار الللل�لللسلللاعلللة، 
كلللد مللللن تلللحلللديلللث بللليلللانلللاتلللكلللم للللدى  وللللللللتلللاأ
الللل�لللسلللفلللارة، تلل�للسللهلليللاًل للللللتللوا�للسللل مللعللكللم فللي 

الظروف«. مختلف 
رقللللام الللتللاللليللة  كللمللا تللعلليللد اللل�للسللفللارة نلل�للسللر الأ
كللوادرهللا مللن قبل  مللع  الللتللوا�للسللل  لللتلل�للسللهلليللل 
المتواجدين  الأردنية  الجالية  بناء  واأ بنات 
فللللي جلللملللهلللوريلللة مللل�لللسلللر: �للللسللللوؤون الللطلللللبللة 
القن�سلي  الللقلل�للسللم   ،)00201100065397 (
للللى  اإ �لللسلللافلللة  بلللالإ  ،)00201005483134 (
0020122 (،)00201211302227 ( رقللام  الأ

.)00201224770077 ( ،)4770099

كتب  - عبدالكريم الوح�ش

ثلللبلللت مللللن خلللللالل الللمللتللابللعللة الللدقلليللقللة 
الحكومي  للفريق  العالمية  للمواجز 
الللملل�للسللوؤول علللن كلل�للسللف اآخللللر الللتللطللورات 
علللللى ملللللف وبلللاء فلليللرو�للس الللكللورونللا، اأن 
الللقللرارات واأوامللر  الر�سد اليومي لآثللار 
لما  ا�ستباقي  نحو  على  الدفاع،واأحيانا 
قد يح�سل في ال�سارع المحلي، هو اأحد 

اأ�سباب نجاح اإدارة الزمة حتى الن.
الع�سايلة  اأمجد  العللالم  وزيللر  ويج�سد 
وب�سكل لفت هذه الحقيقة في المتابعة 
والر�سد، لأنه اأمر بديهي ك�سرط لنجاح 
اأزماتها، فكيف يتحقق  اإدارة  الدولة في 

ذلك؟
التوا�سل  من�سات  اأهمية  اأحللد  ينكر  ل 
الجللتللمللاعللي فلللي تللوفلليللر اللللكلللم الللهللائللل 
ملللن الللمللعلللللومللات وبلل�للسللكللل يلللوملللي على 
البو�ستات  فللي  مللكللتللوبللة  نلل�للسللو�للس  �سكل 
والتغريدات وما ي�ساحبها من تعليقات 
ر�سدها  لأحلللداث  وفيديوهات  �سور  اأو 
الزمللات  لفريق  عونا  وكانت  المواطن، 
وخ�سو�سا  ومللتللابللعللتللهللا  مللالحللقللتللهللا  فللي 
كما ل  التي ح�سلت،  التجاوزات  لناحية 
ينكر فريق الزمات الدور المهني الذي 
خالل  من  المحترف  العالمي  يقدمه 
ال�ستخدام ال�سحيح لهذه المن�سات في 
اإثراء النقا�س حول م�سارات ومنعطفات 
التي  الللقللرارات  فللي  والم�ساعدة  الزملللة 

يجب اتخاذها.
لكن في ذات الوقت ل ينكر اأحد حقيقة 
رئي�سا،  م�سدرا  كانت  المن�سات  هذه  ان 

اإن للللم يللكللن الللوحلليللد، لللللل�للسللائللعللات الللتللي 
اأخلللذت مللن وقللت فريق الأزمللللات الكثير 
خالل  من  ثابت  وهللذا  ونفيها،  لتتبعها 
تللقللريللر مللر�للسللد )اأكللليلللد( الأخللليلللر الللذي 
�سهر  فللي  ال�سائعات  عللدد  ارتللفللاع  ك�سف 
�سباط  �سهري  مللع  مقارنة  ال�سابق  اآذار 
وكانون الثاني، كما بين التقرير اأن هذه 
وخ�سو�سا  ت�سدرت  التي  هي  المن�سات 
ن�سر  فلللي  بللللوك  والللفلليلل�للس  اآب،  اللللواتللل�لللس 

ال�سائعات.
لللكللن، هللل كلللان لللالعللالم اللللورقلللي قيمة 
الللر�للسللد؟ خ�سو�سا  هلللذا  فلللي  حللقلليللقلليللة 
الزمللة،  خللالل  الورقية،  ال�سحافة  واأن 
قلللد ملل�للسللهللا اللل�للسللر ملللن اأواملللللللر اللللدفلللاع 
قبل  وهي  ت�سدر،  تعد  فلم  المتالحقة، 
اأزمات متراكمة،  تعاني من  الأزمة  هذه 
الدولة  هللل  ثانية،  مللرة  اللل�للسللوؤال  ليكون 
ال�سحافة،  من  النوع  هذا  لمثل  بحاجة 

اأم اأن الحقيقة غير ذلك؟
عللن  الللليلللومللليلللة  اللل�للسللحللف  غلللابلللت  الن، 
�سهرها  و�ستتم  يوما،   22 لنحو  ال�سدور 
ين�سخ  حتى  غائبة  �ستظل  وطبعا  قريبا، 
اأمر دفاع جديد اأمر الدفاع القديم رقم 

1، واهلل اأعلم.
اإن اللللمللل�لللسلللوؤول علللن الإجللللابللللة علللن هللذا 
الدولة  هللي  الأوللللى،  بالدرجة  اللل�للسللوؤال، 
والقت�سادي،  ال�سيا�سي  القرار  �ساحبة 
اإدارة  م�سوؤولية  تتحمل  التي  هي  لأنها 
قطاع العالم الذي تعاني فيه ال�سحف 
اللليللوملليللة ملللن مللديللونلليللة بللالللمللاليلليللن، 
التنظيم  ب�سببها  غللاب  قللرارات  واتخذت 
و�سائل  فيه  وتحولت  لللالإعللالم،  الللذاتللي 

ا�ستقالليتها،  ال�سحف  ومنها  العلللالم 
و�سارت محكومة ب�سيا�سات تحرير اأبعد 
ما تكون عن المهنية والر�سالة الهادفة، 
واأقلللللللللرب مللللا تلللكلللون للللهلللوى اللللمللل�لللسلللوؤول 

واأجندته.
لكن ورغم هذه الظروف ال�سعبة، كانت 
الورقية،  لل�سحافة  الحقيقية  القيمة 
ال�سدور  من  المنع  قللرار  تجرعت  التي 
على م�س�س، اأنها ظلت تواكب المتابعة 
اأزمة كورونا من  اليومية لالأحداث في 
ومن�ساتها  اللكترونية  مواقعها  خالل 
ومللنلل�للسللات اللل�للسللحللفلليلليللن الللمللحللتللرفلليللن 
 )BDF(الل بن�سخ  واللل�للسللدور  الللخللا�للسللة، 
اللكنرونية  مللواقللعللهللا  علللللى  الللمللنلل�للسللورة 
ومللنلل�للسللات الللواتلل�للس اآب والللفلليلل�للس بللوك، 
هذه  اأن  حقيقة  مللع  ين�سجم  اأملللر  وهلللذا 
ال�سحافة لطالما كانت الم�ستودع الذي 
يزخر بالطاقات والكفاءات المهنية، من 

زمالء وزميالت مبدعين في عملهم.
الورقية  ال�سحافة  توؤكد  ذلك، حتى  كل 
للللللللدوللللة اأنلللهلللا اللللملللنلللبلللراللللذي ل يللمللكللن 
وان  كلللورونلللا،  اأزمللللة  اإدارة  عللنللد  تجاهله 
وزير العالم يكون مخطئا اإن تجاهله، 
فالفرق بين محتوى في �سحافة ورقية، 
التفاعلية،  الللمللنلل�للسللات  علللللى  ين�سر  وملللا 
يوؤكد انه ل يكفي المتابع، وهو المتلهف 
اأن  لمعرفة المزيد عن فيرو�س كورونا، 
مواقع  اأو  تفاعلية  لمن�سات  ا�سيرا  يظل 
الكترونية تكتفي بنقل الخبار، بل ل بد 
في  يجري  مللا  لفهم  عميقا  البحث  مللن 
العالم، ول يكون هذا اإل بالتروي قليال 

وقراءة ما تقدمه ال�سحافة المكتوبة.

فنجاح اإدارة الأزمة، ل يكتمل اإل بالفهم 
ال�سحيح لدور العالم، واأنه لي�س �سا�سة 
تلفاز براقة فقط، بل بتوظيف كل اأنواع 
ال�سحيح  الللتللوظلليللف  العلللللالم  و�للسللائللل 
اأهميتها، ودورهللا في  التقليل من  وعدم 
الللر�للسللد الللمللعللمللق لللمللجللريللات وتللطللورات 
تفعله  المحلي، كما  الم�سهد  المور في 
ال�سحافة الورقية من ر�سد وت�سخي�س 
لالأحداث ت�سخي�سا يجيب على ال�سئلة 

المهمة.
وانكار  التجني  قبيل  مللن  يكون  لللذلللك، 
عللديللدة  بحقائق  الت�سليم  علللدم  الللواقللع 
قللدمللتللهللا اللل�للسللحللافللة الللورقلليللة تللاريللخلليللا 
ومازالت  كانت  التي  هي  واأنللهللا  للدولة، 
�لللسلللاللللتلللهلللا فللللي نلللقلللل ملللوقلللفلللهلللا للللللعللالللم 
الخارجي والدفاع عنه، فلم ن�سمع يوما 
الو�سيلة  هللو  كللان  الكترونيا  موقعا  اأن 
نللراه من تهافت  الهدف، رغم ما  لذلك 
الوزراء على بع�س هذه المواقع لدح�س 
وحللتللى من�سات  تللهللمللة،  نللفللي  اأو  �للسللائللعللة 
تللكللن كللافلليللة فللي التعبير  الللتللوا�للسللل لللم 
لم�سوؤول،  راأي  اأو  موقف  عللن  ال�سحيح 
لأنها تظل مح�سورة في حدود البوح ل 

اأكثر ول اأقل.
لللللذلللللك، علللللللى اللللللدوللللللة، وطلللبلللعلللا وزيللللر 
ال�سحافة  واقلللع  مللع  التعامل  العللللالم، 
اللللورقللليلللة بللملل�للسللوؤوللليللة تلللرقلللى للللدورهلللا 
اللللوطلللنلللي واللللملللهلللنلللي، واإعلللللللالن مللوقللفلله 
وملللوقلللف الللحللكللومللة ملللن ملل�للسلليللر هللذه 
الللل�لللسلللحلللف واتلللللخلللللاذ اأجللللللللللللراءات فللعللالللة 
ال�سابقون،  خذلها  فلطالما  لإنللقللاذهللا، 

بعد ان اأكلوا خيرها.

ال�شحافة الورقية.. واأمر الدفاع رقم )1(

عمان - بترا

 اأعرب مدير المن العام اللواء الركن ح�سين الحواتمة، 
الغلق في  اأم�س عددا من الدوريات ونقاط  خالل تفقده 
والتعليمات  بالأوامر  التزم  �سكره لكل من  العا�سمة، عن 
اأروع  اأم�س  اأن الردنيين �سربوا  ال�سامل، موؤكدا  بالحظر 
وطنهم  على  والحر�س  والوعي  الحقة  المواطنة  اأمثلة 

و�سالمة افراده.
من  اأم�س  المملكة  �سوارع  �سهدته  ما  اأن  الحواتمة  واأكللد 
التزام بما �سدر من اأوامر وتعليمات يوؤكد الوعي الجمعي 
لدى المواطن الأردني والتزامه وحر�سه على الم�سلحة 
الوطنية العليا والحفاظ على �سالمة المجتمع، اآماًل اأن 

ي�ستمر هذا اللتزام بكل ما ي�سدر من اأوامر وفق قانون 
اأية مخالفة تذكر  واأن ل نرى  القادمة  الدفاع في اليام 
على  المحافظة  مللع  وقللت  بللاأ�للسللرع  الأزملللة  هللذه  لنتجاوز 
اأروع  اأجللمللع  للعالم  ولللنلل�للسللرب  الجميع  و�للسللالمللة  �سحة 

اأمثلة الوعي واللتزام والتكاتف والعمل يدا بيد.
وتحت  يمكن  ل  اأنلله  على  الللوقللت  بللذات  الحواتمة  و�للسللدد 
اي ظللللرف كللللان اللللتلللهلللاون ملللع كلللل ملللن يللخللالللف الواملللللر 
م�سيرا  باأكمله،  مجتمع  و�سالمة  امن  ويهدد  والتعليمات 
/الجي�س  الم�سلحة  القوات  مع  بالتعاون  نعمل  اننا  الللى 
الللعللربللي وفلللق خللطللط تلل�للسللمللن �للسللبللط كللافللة الللمللخللالللفللات 
ودون  القانونية حيالها بجدية وحزم  الجللراءات  واتخاذ 

تحيز وتمييز.

خالل تفقده دوريات ونقاط غلق
اللواء الحواتمة: األردنيون ضربوا أروع أمثلة المواطنة

اللواء الحواتمة يتفقد عددا من الدوريات ونقاط الغلق في العا�شمة

عمان-الراأي

المهند�س  الللنللواب  مجل�س  رئلليلل�للس  قللال 
عللاطللف الللطللراونللة اإنللنللا حللريلل�للسللون على 
القانون  �سيادة  مبادئ  وتر�سيخ  تطبيق 

ا�ستثناء. بال  الجميع  على 
وا�للللسللللار فلللي تلللغلللريلللدة علللللللى تلللويلللتلللر اللللى 

مبادئ  وتر�سيخ  تطبيق  على  الللحللر�للس 
�للللسلللليللللادة الللللقللللانللللون علللللللى اللللجلللمللليلللع بللال 
ا�لللسلللتلللثلللنلللاء، واأواملللللللللر الللللدفللللاع الللجللملليللع 
فيها،  ورد  مللا  واحللتللرام  بتنفيذها  ملللللزم 
اأن  نللوؤكللد  النائبين  حللادثللة  وبخ�سو�س 
وواجللبللة  الفي�سل  هللي  الللد�للسللتللور  اأحللكللام 

لتطبيق. ا

الطراونة: اجلميع ملزم بتنفيذ اأوامر الدفاع

عمان - بترا

الح�سين،  بللنللت  هلليللا  الأمللليلللرة  �سمو  ان�سمت 
لمكافحة  لل�سالم  الللمللتللحللدة  الأمللللم  �سفيرة 
اإللللى الجهود الللدوللليللة التي  الللجللوع والللفللقللر، 
اطلللللقللهللا الأملللليللللن اللللعلللام للللالأملللم الللمللتللحللدة 
في  النار  اإطللالق  لوقف  غوتيري�س  اأنطونيو 
العالم لتركيز الجهود الدولية في مواجهة 

فيرو�س كورونا الم�ستجد.
الجمعة،  املل�للس  من�سور،  فللي  �سموها  وقللالللت 
علللللللى �للسللفللحللتللهللا علللللللى مللنلل�للسللة اللللتلللوا�لللسلللل 
المتحدة  الأمللم  �سفيرة  »ب�سفتي  ان�ستجرام 
اإلى  اأن�سم  والفقر،  الجوع  لمكافحة  لل�سالم 
الآخللريللن  الللمللتللحللدة لل�سالم  الأمللللم  �للسللفللراء 
دعللمللا للللللنللداء الللللذي اأطلللللقلله الأمللليلللن الللعللام 

في  النار  اإطللالق  لوقف  غوتيري�س  اأنطونيو 
العالم«.

على  معا  للتركيز  الأوان  اآن  »لقد  واأ�سافت 
– لمواجهة  حياتنا  في  الحقيقية  المعركة 

فيرو�س كورونا الم�ستجد /كوفيد_19«.
وقالت �سموها في المن�سور اإن العالم يواجه 
اأزمة غير م�سبوقة، في الوقت الذي تحتدم 
فيه النزاعات الم�سلحة حول العالم، موؤكدة 
تدفع  الللتللي  »هلللي  الم�ست�سعفة  الللفللئللات  اأن 

الثمن باهظا«.
من  ت�ستلهم  كي  الإن�سانية  �سموها  ونا�سدت 
والللتللعللاون والإحلل�للسللان بين  الت�سامن  اأعللمللال 
كل  فللي  والأفلللللراد  والمجتمعات  الللحللكللومللات 
مكان، وقالت »�سيتذكر التاريخ عمال جماعيا 

�سجاعا«.

األميرة هيا تنضم للجهود الدولية
 لوقف إطالق النار

ال�سبت 10 �سعبان 1441هل  املوافق 4 ني�سان 2020م العدد 18002
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االإعالن عن ح�صيلة التبرعات ل�صناديق همة وطن وال�صحة والتنمية االجتماعية غداً

الرزاز: واثقون بقدرة األردن على تجاوز أزمة «كورونا»

الرمثا: م�ؤ�صرات اإيجابية.. واال�صتق�صاء م�صتمر

11 إصابة بالكورونا.. و13 حالة شفاء

عمان - بترا

الــــرزاز عن  الــدكــتــور عمر  الــــوزراء  اعـــرب رئي�س 
الجميع  تــعــاون  الردن ومــن خــال  بــقــدرة  ثقته 
والـــتـــزامـــهـــم بــالــتــعــلــيــمــات واجـــــــــراءات الــوقــايــة 
الــ�ــســحــيــة عــلــى تـــجـــاوز ازمـــــة فـــيـــرو�ـــس كـــورونـــا 
ال�سحية  الــقــطــاعــات  مختلف  عــلــى  وتــداعــيــاتــهــا 
والقــتــ�ــســاديــة والجــتــمــاعــيــة، مــ�ــســددا عــلــى ان 
جـــالـــة الــمــلــك عـــبـــداهلل الـــثـــانـــي يــتــابــع ب�سكل 
الحكومة لتخاذ  ويوجه  المور  حثيث مجريات 
الجراءات الكفيلة بحماية الوطن والمواطن من 

هذا الوباء.
واكد رئي�س الوزراء خال حديثه لبرنامج »�ستون 
بقيادة  ن�سهد  اننا  »ال�سكايب«  تقنية  عبر  دقيقة« 
جالة الملك وبجهود القوات الم�سلحة-الجي�س 
الــعــربــي والجــهــزة المــنــيــة والـــكـــوادر ال�سحية، 
جهدا ي�سكل ظاهرة عظيمة ن�سجلها ونتعلم منها 

وهي جزء ل يتجزاأ من ثقافة الوطن.
ولفت الرزاز الى انه قد م�سى على حظر التجول 
خطورة  العالم  عبر  حولنا  مــن  ونـــرى  يــومــا ً  14
الوباء اذا ما انت�سر، حيث ي�سعب ال�سيطرة عليه، 
بالق�سيرة  لي�ست  لمرحلة  العدة  ُنعد  اأن  وعلينا 
اننا  الى  م�سيرا  لمواجهته،  الدائمة  والجهوزية 
الجمعة  ام�س  ال�سامل  الحظر  ارتاأينا من خال 
ب�سكل كامل لقيا�س قدرتنا على اللتزام وتح�سير 

انف�سنا لما هو ا�سواأ، ل قدر اهلل.
ام�س  الم�سجلة  الـــحـــالت  ارقــــام  ان  الـــى  وا�ـــســـار 
كانت جيدة مقارنة بارقام ام�س الول التي كانت 
كيف  مــوؤ�ــســرات  تعطينا  الرقـــام  وهـــذه  مرتفعة، 

نتعامل ب�سكل ديناميكي مع الو�ساع، ونحن نتعلم 
من تجارب العالم في كيفية التعامل مع الزمة. 
وحول تاأثير الزمة على القت�ساد الردنــي، بين 
العالمي  القت�ساد  عن  بمعزل  ل�سنا  اننا  الـــرزاز 
اقت�سادنا  باأن و�سع  الجميع  المترابط، واطمئن 
مــريــح مــقــارنــة بـــدول كثيرة مــن حــولــنــا، مــوؤكــدا 
لديه خارطة  العالم  احد في  اي  لي�س هناك  انه 

طريق نحو الم�ستقبل.
جيد  ال�سا�سية  للخدمات  بالن�سبة  و�سعنا  وقــال 
عن  وتعليم  وكهرباء  مــاء  من  متوفرة  وجميعها 
بــعــد ومــوؤ�ــســ�ــســات �سحية وقــطــاعــات حــيــويــة من 
الى  لفــتــا  نفطية،  وم�ستقات  وغـــاز  ودواء  غـــذاء 
وجــــود 10 فـــرق حــكــومــيــة تــعــمــل بــالــتــوازي على 
ا�ستدامة العمل في القطاعات الحيوية و�سا�سل 
النتاج والحماية الجتماعية والو�سع الميداني 
يتم  والن  والــحــدود  والمعابر  المحافظات  فــي 
الــتــركــيــز عــلــى حــمــايــة القــتــ�ــســاد عــلــى المديين 

الق�سير والمتو�سط.
انــنــا فــخــورون بقطاعنا الــخــا�ــس وقــدرتــه  واكـــد 
العديد  ان  الـــى  لفــتــا  الــتــاأقــلــم،  عــلــى  بالمجمل 
مـــن مــ�ــســانــع اللــبــ�ــســة بـــــداأت بــانــتــاج الــكــمــامــات 
ال�سركات بداأت العمل عن بعد للتخفيف  وبع�س 
انـــه ورغــم  مــن الكــتــظــاظ والــتــخــالــط، م�سيفا 
ومتو�سطة  كــبــيــرة  �ــســركــات  هــنــاك  اليــجــابــيــات 

تاأثرت ب�سكل كبير.
ـــاف نــعــمــل عــلــى مــ�ــســاعــدة هــــذه الــ�ــســركــات  وا�ـــس
لــلــحــفــاظ عــلــى وجـــودهـــا ومــ�ــســاعــدتــهــا للحفاظ 
القطاع  ي�ستمر  ان  »وهدفنا  لديها  العمالة  على 
الخا�س ولو بالحد الدنى خال هذه المرحلة«.

وا�سار رئي�س الوزراء الى الجراءات التي اتخذها 
وقدرتها  ال�سركات  منعة  لزيادة  المركزي  البنك 
عــلــى تــجــاوز الــمــرحــلــة حــيــث اعــلــن الــبــنــك ام�س 
ال�سركات  لم�ساعدة  دينار  مليون   500 عن  الول 
الــكــبــرى وبــفــائــدة رمــزيــة فــ�ــســا عــن اجــــراءات 
ال�سركات  على  كبيرة  دفــعــات  لتاأجيل  حكومية 
وعدم المطالبة بال�سريبة او ا�ستراكات ال�سمان.
وقال رئي�س الوزراء »تعهدنا بم�سارحة و�سفافية 
كــامــلــة مـــع الــمــواطــنــيــن ووعــــدنــــا ان تــتــجــاوب 
وت�سحح  المخاطر  وت�ستبق  ب�سرعة  الحكومة 
الم�سار اينما كان هناك خطاأ او خلل لفتا الى ان 
المفارقة في هذه المرحلة اأن ل اأحد في العالم 
يملك خارطة طريق حول الم�ستقبل نتيجة لوباء 

الكورونا«.

للمواطنين  ال�سخية  بــالــتــبــرعــات  الـــــرزاز  ونــــوه 
انه  الى  لفتا  والموؤ�س�سات،  وال�سركات  وال�سقاء 
ولتنظيم هذا الجهد ان�ساأنا �سندوق »همة وطن« 
للتبرعات الكبيرة و�سندوقا اخر لل�سحة لغايات 
�سراء الدوية والم�ستلزمات الطبية واخر لح�ساب 
التنمية الجتماعية لم�ساعدة الفئات التي بداأت 
خا�س  وب�سكل  كورونا  بتداعيات  التاأثر  الن  من 

العاملين باجر يومي في العديد من المهن.
ولفت الى انه �سيتم يوم غد الحــد العــان عن 
التي حر�ست  الرقــام الموجودة بهذه الح�سابات 
الحكومة على ايجاد حاكمية لدارة �سندوق همة 

وطن ورقابة على هذه الح�سابات.
ال�سمان  موؤ�س�سة  ان  الــى  الــــوزراء  رئي�س  وا�ــســار 
الجـــتـــمـــاعـــي تــعــمــل بــــالــــتــــوازي عـــلـــى مــ�ــســاعــدة 
الــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــخــا�ــس 
ـــادي و�ــســتــعــلــن  ــيــن لــلــو�ــســع القـــتـــ�ـــس الــمــعــر�ــس

الموؤ�س�سة عن اجراءاتها بهذا ال�سدد.
غير  العمل  وا�ــســحــاب  بالعاملين  الـــرزاز  واهـــاب 
لا�ستراك  الجــتــمــاعــي  بال�سمان  الم�ستركين 
لحمايتهم  الــ�ــســحــيــحــة  الــطــريــقــة  »فـــهـــذه  الن 

وم�ساعدتهم ب�سكل م�ستدام«.
على  �سلبية  اثــار  هناك  �سيكون  انــه  نــدرك  وقــال 
الــــمــــدى الــمــتــو�ــســط عـــلـــى القـــتـــ�ـــســـاد الردنــــــي 
نــ�ــســتــطــيــع تعوي�س  ولــــن  الــعــالــم  ــاديــات  واقــتــ�ــس
الــجــمــيــع وهــدفــنــا ايـــقـــاف الــنــزيــف والـــحـــد منه 

والم�سي على م�سار التعافي.
ل�سربات  يتعر�س  العالمي  الإقــتــ�ــســاد  ان  واكـــد 
وتباين من قطاع  انكما�س هائل،  قا�سية، وهناك 
لآخر، وال�سركات العاملة عن بعد بالكاد �ستتاأثر، 

هناك  وبالمقابل  �ستتو�سع  الطبية  والــ�ــســركــات 
من  نتاأكد  حتى  بالعمل  لها  ن�سمح  لــم  قطاعات 

ال�سامة العامة للعاملين.
وب�ساأن ا�ستقالة وزير الزراعة قال رئي�س الوزراء، 
تعهدنا ان نكون �سفافين و�سريحين وان ن�سخ�س 
بدايات  منذ  انه  الى  لفتا  ونعالجها،  م�سكلة  اي 
لدامــة  ورقــيــة  ت�ساريح  تــم عمل  الــتــجــول  حظر 
�سابها  العملية  ان  ال  العمل في قطاعات حيوية 
نــوع مــن الــخــطــاأ والــتــزويــر وقــد تــم فتح تحقيق 
بهذا المر، مبينا ان التجاوزات الكبر كانت في 
القطاع الزراعي. وا�سار الى ان وزير الزراعة فتح 
تحقيقا وقدم الربعاء الما�سي تقريرا ي�سير الى 
للمدعي  تحويلها  تــم  وتـــجـــاوزات  اخــطــاء  وجـــود 
الــعــام وهــيــئــة الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــ�ــســاد »وانـــه 
وقــدم  والخــاقــيــة«  الدبــيــة  الم�سوؤولية  يتحمل 
ا�ستقالته ونحن ن�سكره على جهوده خال الفترة 

الما�سية لتطوير القطاع.
اي  تمنع  الكترونية  ت�ساريح  لدينا  اليوم  وقــال، 
المر،  بهذا  فخورون  ونحن  للتاعب  محاولت 
لفتا الى تغريدة جالة الملك ام�س الول باننا 
دولة قانون وموؤ�س�سات ل ي�سمح فيها بالوا�سطة 
يوؤكد على  الملك  ان جالة  واكد  والمح�سوبية. 
نتعهد  ونحن  نملك«  مــا  اغلى  »النــ�ــســان  مقولة 
بانها لي�ست فقط �سعاراً يرفع وانما واقع نعي�سه.

واختتم رئي�س الوزراء حديثه بال�سارة الى لوحة 
ايــاه احــد ال�سباب مكتوب عليها »كــل مر  اهــداهــا 
�ــســيــمــر« مـــوؤكـــدا ان مــا نــمــر بــه مــن ازمـــة ب�سبب 
وتعاون  وهمة  اهلل  بحول  �سيمر  كورونا  فيرو�س 

الجميع.

الم�سابة  الحالت  تفا�سيل  ال�سحة  وزير  وبين 
تــوزعــت على النحو الآتــــي: 6 حـــالت من  الــتــي 
والذي  الم�ساب  والدهم  خالطوا  واحــدة  عائلة 
يرقد في م�ست�سفى الأمير حمزة منذ �ستة اأيام، 
منطقة  عــمــارة  مــن  لمري�س  مخالطة  وحــالــة 
اأخيها  لأبناء  مخالطة  وحالة  بعمان،  الها�سمي 
اأيــ�ــســا،  الأمـــيـــر حــمــزة  فــي م�ست�سفى  الــمــ�ــســاب 
و�ــســيــتــم فــحــ�ــس الأطــــفــــال والـــتـــاأكـــد مـــن عــدم 
من  قـــادم  لمواطن  مخالطة  وحــالــة  ا�سابتهم، 
بريطانيا، وحالة مخالطة لم�ساب في محافظة 
م�ست�سفى  فــي  لم�ساب  مخالطة  وحــالــة  اإربــــد، 

الأمير حمزة.
عليهم  للمحجور  400 فح�س  اإجــراء  اإلى  واأ�سار 
مجموع  لي�سبح  بعمان،  الريجن�سي  فندق  فــي 
الأ�سخا�س الذين تم فح�سهم اليوم 1000 حالة.
في حين اأكد وزير الدولة ل�سوؤون الإعام اأمجد 
اأن  ال�سحفي،  اليــجــاز  خــال  الع�سايلة،  عــودة 
واأّن  عبثاً،  يــاأِت  لم  ال�سامل  التجول  حظر  قــرار 
م�سدداً  الــحــدود،  اأ�سيق  فــي  كانت  ال�ستثناءات 
على اأّن الحظر يجب اأن ي�سري على الجميع، ول 
اأهم من �سحة المواطنين والحفاظ على  �سيء 

�سامتهم.
كبيراً  الــتــزامــاً  هــنــاك  اأن  اإلـــى  الع�سايلة  واأ�ــســار 
مــن الــمــواطــنــيــن، »وهـــو مــقــّدر ومــ�ــســكــور، اآمـــًا 
المقبلة.ولفت  الأيـــام  خــال  بذلك  ال�ستمرار 
اإلى وجود فئة قليلة خالفت قرار حظر التجول 

�سيتم التعامل معها بكل حزم.
وكان الع�سايلة، قال خال مداخلتين هاتفّيتين 

ـــــــي وتــلــفــزيــون  عــلــى �ــســا�ــســة الــتــلــفــزيــون الأردن
المملكة م�ساء اأم�س، اإن الفريق الوزاري والكادر 
الذي  ال�سامل،  الحظر  قــرار  �سملهم  الحكومي 

انتهى عند ال�ساعة 12 من منت�سف ليلة ام�س.
لتنقل  ال�سامل  التجول  حظر  فر�س  اأن  وك�سف 
الــمــواطــنــيــن وتـــجـــوالـــهـــم فـــي مــخــتــلــف اأنـــحـــاء 
من  ي�ستجد  مــا  على  بــنــاء  يتكرر  قــد  المملكة، 
ال�سحة  وزارة  من  �سواء  الميدان  من  معلومات 
والــجــهــات الــمــعــنــيــة الــتــي تـــدر�ـــس هـــذا الـــوبـــاء، 
بفيرو�س  الم�سابين  اأعــــداد  زيـــادة  اإلـــى  اإ�ــســافــة 
كورونا الم�ستجد. وبين اأن المواطنين باإمكانهم 
الأ�سا�سية  موادهم  و�سراء  الأ�سواق  اإلى  الذهاب 
اليوم  �سباح  مــن  العا�سرة  ال�ساعة  مــن  اعــتــبــاراً 
الــ�ــســبــت ولــغــايــة الــ�ــســاد�ــســة مــ�ــســاء وعــلــى مـــدار 

الأ�سبوع المقبل.
يلتزم  اأن  �سرورة  على  التاأكيد  الع�سايلة  وجدد 
الــمــواطــنــون بــ�ــســروط الــ�ــســامــة الــعــامــة عند 
ال�سير  خــال  من  احتياجاتهم،  ل�سراء  الذهاب 
ولب�س  مجتمعين،  ولي�س  فـــرادى  الأقـــدام  على 
الــكــمــامــات والـــقـــفـــازات، والبـــتـــعـــاد عـــن اأمــاكــن 
اإلى عدم الخروج بالمركبات  اإ�سافة  الكتظاظ، 
الم�سّرح لها �سوى ل�سخ�س واحد فقط، اإل في 

الحالت الطارئة وال�سرورّية فقط.
ل  الــوبــاء  خطر  بــاأن  التحذير  الع�سايلة  وجــدد 
يزال موجودا، مبينا اأن ارتفاع الإ�سابات اأول من 
اأم�س، يعد دليا على خطر الفيرو�س، الذي لن 
اإل من خال وعي المواطنين وحر�سهم  يزول 

وعدم مخالطتهم لبع�سهم البع�س.
وحول مدى ال�ستفادة من قرار الحظر ال�سامل، 
من  تو�سعت  الح�سر  عمليات  اأن  الع�سايلة  اأكــد 
العينات  اأخذت  التي  الوبائي  التق�سي  قبل فرق 
من المواطنين، مو�سحا اأن اأغلب النتائج كانت 
عملية  تنته  لم  »لكن  م�سيفا  ومب�سرة،  ايجابية 
ح�سر المخالطين، لأن كل يوم تاأتينا معلومات 

عن وجود مخالطين اأو حالت م�ستبه بها«.
اإلــــى اأن فـــرق الــتــقــ�ــســي الــوبــائــي عملت  واأ�ـــســـار 
ي�ستمر  اأن  وناأمل  عالية وحرية مطلقة،  بكفاءة 

هذا العمل حتى نح�سر هذا الوباء.
اأ�سخا�س  باإ�سابة  ي�ستبه  منطقة  اأي  اأن  واأكـــد 
يــتــم عــزلــهــا مــن قبل  اأ�ــســابــتــهــم  يــوؤكــد  اأو  منها 
والأجهزة  العربي،  الجي�س   - الم�سلحة  القوات 

بعمان  المناطق  بع�س  فــي  ح�سل  كما  الأمنية 
اآمـــا ال�سفاء  اإربــــد ولــــواء الــرمــثــا،  ومــحــافــظــة 

لجميع الم�سابين.
في  الخا�س  بالرقم  التذكير  الع�سايلة  وجــدد 
الدفاع المدني الرقم )193( لاإباغ عن حالت 
اأو  لم�سابين،  المخالطة  حـــالت  اأو  الإ�ــســابــة، 
ال�ستباه بحالت م�سابة بالفيرو�س اأو اأعرا�سه، 
داعــيــا الــمــواطــنــيــن اإلـــى البـــاغ عــن اأي حــالت 
المواطن  واأ�ــســرة  جميعا  نتجنب  »حتى  اإ�سابة، 

الم�ستبه باإ�سابته واأقاربه الإ�سابة بالمر�س«.
الع�سايلة  اأكــد  ال�سبت،  لليوم  ال�ستعداد  وحــول 
اأن القوات الم�سلحة- الجي�س العربي والأجهزة 
الأمــنــيــة عــلــى ا�ــســتــعــداد كــامــل وعــلــى مــــدار 24 
اإلــى  المواطنين  خـــروج  عملية  لتنظيم  �ــســاعــة، 
العامة  ال�سامة  �ــســروط  مــراعــاة  مــع  الأ�ــســواق 

وعدم المخالطة والكتظاظ.
الــمــلــك عــبــد اهلل الثاني  اأن جــالــة  اإلـــى  واأ�ــســار 
ي�سرف على اإدارة اأزمة الكورونا، ويتابع جالته 
با�ستمرار اآلية عمل الحكومة والأجهزة الأمنية 
للت�سهيل على المواطنين والتخفيف عليهم في 

ظل هذه الأزمة التي يمر بها الأردن.
بالقانون،  الجميع  الــتــزام  �ــســرورة  على  و�ــســدد 
اإجـــراءات  �ستتخذ  الأمــنــيــة  الأجــهــزة  اأن  مــوؤكــدا 
والجــراءات  للتعليمات  اأي مخالف  رادعــة بحق 
الـــوقـــائـــيـــة والحــــتــــرازيــــة لــلــحــد مــــن انــتــ�ــســار 

الفيرو�س بين المواطنين.
اإلـــــى اأن هـــنـــاك اجــتــمــاعــات  ولـــفـــت الــعــ�ــســايــلــة 
المت�سررة  القطاعات  تعوي�س  لبحث  متوا�سلة 
مــــن قــــــــرارات حـــظـــر الـــتـــجـــول وتــعــطــيــل دوام 
الحكومة  اأن  كا�سفا  والخا�س،  العام  القطاعين 
لــديــهــا خـــطـــوات لــحــمــايــة القــتــ�ــســاد الــوطــنــي 
واأثنى  ت�سررت.  التي  للقطاعات  الدعم  وتوفير 
الموؤ�س�سات  في  العاملين  التزام  على  الع�سايلة 
الإعــامــيــة بــقــرار حــظــر الــتــجــول الــ�ــســامــل من 
 24 مــــدار  عــلــى  للعمل  مــنــاوبــات  تنظيم  خـــال 

�ساعة.
الإعــام مداخلته  ل�سوؤون  الدولة  وزيــر  واختتم 
بالقول: »مهما عملنا من خطوات ومهما اغلقنا 
بالتزام  اإل  الــنــجــاح  مــن  نتمكن  لــن  ثــغــرات  مــن 
الــمــواطــنــيــن«، مـــوؤكـــدا اأن الـــتـــزام الــمــواطــنــيــن 
�ـــســـيـــوؤدي اإلــــى نــجــاح الــمــ�ــســاعــي لــلــتــخــلــ�ــس من 

الملك  م�ست�سفى  مــديــر  نــائــب  وكـــان  الـــوبـــاء«. 
الــدكــتــور با�سل  الــجــامــعــي  الــمــوؤ�ــســ�ــس عــبــد اهلل 
عبيدات، ك�سف عن �سفاء 3 حالت في الم�ست�سفى 

من الفيرو�س
من  خرجت  لل�سفاء  تماثلت  الــحــالت  اإن  وقــال 
العامة ممتازة،  بيوتها وحالتها  الى  الم�ست�سفى 
�سفيت هي لطفلة  التي  الحالت  ان  الى  م�سيرا 
تــبــلــغ مـــن الــعــمــر تــ�ــســع �ــســنــوات ورجــــل و�ــســيــدة 
اأيـــام   8 قــبــل  لــهــا  قي�سرية  عملية  اجـــرت  كــانــت 
الم�ست�سفى وتم ف�سل طفلتها عنها لأجراء  في 
الفحو�س المخبرية ، حيث خرجت ال�سيدة التي 

�سفيت مع طفلتها من الم�ست�سفى.
تـــم عــمــل فح�سين  ــــه  ان ــــى  ال وا�ــــســــار عـــبـــيـــدات 
التي  للحالت  ايــام   3 بينهما  الــفــارق  متتاليين 
المخبرية  نتائجهما  وبــيــنــت  لل�سفاء  تماثلت 
انه وبح�سب  خلوها من فيرو�س كورونا، موؤكدا 
تعليمات الأطباء في الم�ست�سفى ف�ستراجع تلك 

الحالت الم�ست�سفى بعد اأ�سبوعين.
ك�سف  جابر،  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزيــر  وكــان 
بعد  الب�سير  م�ست�سفى  فــي  مري�سة  عـــزل  عــن 
لها  اأجــريــت  التي  الطبقية  ال�سورة  اظهرت  ان 
تم  اإنـــه  وقـــال  بــالــفــيــرو�ــس،  با�سابتها  ا�ــســتــبــاهــا 
عزل المري�سة بالكامل واتخاذ كافة الجراءات 
نــتــائــج فح�س  بــ�ــســاأنــهــا، لحين ظــهــور  الــوقــائــيــة 
العينات التي �سحبت منها، والتاأكد من ا�سابتها 

بالفيرو�س.
واكـــد الــتــوا�ــســل الـــى تــوافــق مــع نــقــابــة الطــبــاء 
المتطوعة  الكوادر الطبية  ا�ستئناف عمل  ب�ساأن 

لي�سال الأدوية من المراكز ال�سحية للمر�سى، 
اعتبارا  عملها  �ستوا�سل  الــكــوادر  هــذه  ان  مبينا 
مــن يــوم غــد الحـــد. وكـــان وزيـــر ال�سحة تفقد 
على  واطلع  الب�سير،  م�ست�سفى  في  العمل  �سير 
للمر�سى،  المقدمة  ال�سحية  الــخــدمــات  واقـــع 
م�سيدا  فــيــه،  العاملة  الطبية  الــكــوادر  والــتــقــى 
بــالــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تــبــذلــهــا هـــذه الــكــوادر 
موؤكدا  المر�سى،  و�سامة  �سحة  على  للخفاظ 
ا�ستراتيجي من  الطــار وجــود مخزون  في هذا 
والــلــبــا�ــس  كــالــكــمــامــات  ال�سحية  الــمــ�ــســتــلــزمــات 

الر�سمي المخ�س�س للكوادر الطبية والدوية.
كــمــا زار الـــدكـــتـــور جـــابـــر مـــركـــز �ــســحــي عــمــان 
الــ�ــســامــل، وتــفــقــد حــاهــزيــة ق�سم الـــطـــوارئ فيه 

ل�ستقبال مر�سى الحالت الطارئة.

الرمثا: م�ؤ�صرات اإيجابية
ملف  م�سوؤول  قال  الرمثا،  في  ال�سابات  وحول 
ان  الهياجنة  وائــل  الدكتور  ال�سمال  في  كورونا 
مخالطين  ا�سخا�س  من  اخــذت  عينة   20 نتائج 
لــطــبــيــب الـــرمـــثـــا الــمــ�ــســاب بــفــيــرو�ــس كـــورونـــا 

الم�ستجد جاءت خالية من ال�سابة.
ال�ــســتــقــ�ــســاء تكثف  فــــرق  ان  الــهــيــاجــنــة  واكـــــد 
جولتها وتتبعها لمخالطي الطبيب وهي تعمل 
على محا�سرة الدائرة التي يمكن ان يكون تنقل 

بها وخالط خالها اأ�سخا�سا.
واأ�ــــســــار الــــى ان فــــرق ال�ــســتــقــ�ــســاء الــمــنــتــ�ــســرة 
فـــي لـــــواء الـــرمـــثـــا تـــحـــديـــدا وفــــي كـــافـــة ارجــــاء 
الليلة  ال�ستق�سائية  زياراتها  كثفت  المحافظة 
التجول  حظر  �سريان  بــدء  منذ  الما�سية،  قبل 
الــ�ــســامــل، وهــــو مـــا مــنــحــهــا مـــزيـــدا مـــن حــريــة 
تم  انه  الى  الر�ــس، لفتا  والتتبع على  الحركة 
الول  ام�س  عينة جديدة  جمع حوالي خم�سين 

معربا عن امله ان تكون نتائجها �سلبية.
ما  اذا  بايدينا  الــكــرة  ان  على  الهياجنة  و�ــســدد 
الــتــزامــنــا بــالــتــعــلــيــمــات والــتــبــاعــد الجــتــمــاعــي 
وا�ــــســــتــــخــــدام كــــل و�ـــســـائـــل الـــ�ـــســـامـــة الـــعـــامـــة 
والحتياطات والتدابير الحترازية التي ت�سعنا 
الــوبــاء  على  لل�سيطرة  ال�سحيح  الــطــريــق  على 

ومنع انت�ساره.
ت�سجل  ال�سابات  ارقــام  ان  الى  الهياجنة  ولفت 
قيا�سا  تعطينا  ان  يمكن  ول  و�سعودا  انخفا�سا 

ايـــن و�سلنا لأن حــالــة واحــــدة قد  الـــى  وا�ــســحــا 
الول،  للمربع  تعيدنا  جديدة  بــوؤرة  عنها  ينتج 
ل �سمح اهلل، وهو ما يحتم علينا عدم ال�ستكانة 
وال�ــســتــهــانــة بـــالرقـــام ومــمــار�ــســة تــ�ــســرفــات قد 
تجلب لنا ول�سرنا وا�سدقائنا واحبائنا الخطر.

الميرة  م�ست�سفى  مدير  قال  ال�سدد،  هذا  وفي 
والــذي  التميمي  طــه  الــدكــتــور  لاطفال  رحمة 
يــعــمــل بـــه الــطــبــيــب الـــــذي اعـــلـــن عـــن ا�ــســابــتــه 
بــالــفــيــرو�ــس اإنــــه تـــم �ــســحــب عــيــنــات مـــن جميع 
الــعــامــلــيــن فــي الــفــتــرة الــتــي كـــان مــتــواجــدا بها 
العا�سرة  وحــتــى  م�ساء  الخام�سة  مــن  الطبيب 
بالحجر  م�سروطة  اجـــازات  منحهم  وتــم  م�ساء 

المنزلي.
التي  الحالت  اأن  اأم�س  )بترا(  لـ  التميمي  وبين 
ك�سف عليها الطبيب لتتجاوز ال�سبع حالت من 
مجموع الحالت التي راجعت الم�ست�سفى بتلك 
�سكناهم  وامــاكــن  بياناتهم  �سحب  وتــم  الــفــتــرة 
المر�سى  وجميع  هم  حكيم  برنامج  خــال  من 
الــيــوم  ذلـــك  طيلة  الم�ست�سفى  راجـــعـــوا  الــذيــن 
عن  الم�سوؤولة  ال�سحية  للجهات  ت�سليمها  وتم 

التق�سي الوبائي.
وا�سار التميمي الى انه تم منح عاملي المياومة 
الــحــوادث من  بما فيهم رجــال المــن ومندوبو 
مبالغ  اي  يتم خ�سم  ان  دون  اإيــجــازات  ال�سرطة 
اكثر  انــه تم �سحب  عليهم جــراء ذلــك، مو�سحا 
من 30 عينة من العاملين في الم�ست�سفى ي�ستبه 
عليهم  تظهر  لم  المقيم  للطبيب  بمخالطتهم 
النتائج  ولــكــن  لــا�ــســابــة  مــبــا�ــســرة  اعــرا�ــس  اي 

المخبرية هي التي �ستح�سم المر.
تعقيمه  تــم  الم�ست�سفى  ان  الــى  التميمي  ونـــوه 
بجهود  �ساعة   24 خــال  مرتين  بالكامل  ور�سه 
كـــــوادر بــلــديــة اربــــد والــ�ــســحــة وكــــان قـــد جــرى 

تعقيمه بالكامل قبل نحو ا�سبوع ب�سكل مماثل.
المتعلقة  الــبــيــانــات  جميع  ان  الــتــمــيــمــي،  واكـــد 
بــالــمــخــالــطــيــن لــلــطــبــيــب مــــن كــــــــوادر طــبــيــة 
وتمري�سية وفنية وادارية والمر�سى ومرافقيهم 
التي تم ادخالها و�سعت بيد  بما فيهم الحالت 
لجان وفرق ال�ستق�ساء الوبائي التي تعمل على 
مدار ال�ساعة من خال اكثر من ع�سرين فريقا 
�سكناها  اماكن  في  المخالطة  الحالت  لمتابعة 

وتواجدها.

الصحة: سنستدعي كوادرنا 
«المتقاعدين» إذا دعت الحاجة

ال إصابات بالكورونا في الكرك

عمان - احمد الن�ص�ر

قـــال مــ�ــســاعــد المــيــن الــعــام لــلــرعــايــة ال�سحية 
ال�سحة  وزارة  في  كــورونــا  ملف  م�سوؤول  الولــيــة 
الدكتور عدنان ا�سحاق ان و�سعنا من حيث توفر 
حتى  »مــطــمــئــن  والتمري�سية  الــطــبــيــة  الـــكـــوادر 
الــوزارة  اأن   $ الــى  الآن«. واأ�ــســاف في ت�سريح 
والممر�سين  الطــبــاء  دعــوة  مو�سوع  تناق�س  لم 
المحالين اإلى التقاعد للعودة للعمل في الوزارة 
بــ�ــســبــب �ــســغــط جــائــحــة فــيــرو�ــس الـــكـــورونـــا على 
المر  لــزم  اذا  انــه  موؤكدا  برمته،  الطبي  القطاع 
ذلـــك �ــســوف يــتــم ا�ــســتــدعــاء الـــكـــوادر وفـــق خطة 

ت�سعها الوزارة لذلك.
كــــــوادر طبية  الـــــــوزارة  لــــدى  اإن  ا�ـــســـحـــاق  وقـــــال 
الفيرو�س  مع  للتعامل  كافيه  وفنية  وتمري�سية 

والمراجعين لامرا�س الخرى حاليا.

واأ�سار اإلى انه بعد ا�سبوع او �سهر من الآن يت�سح 
من  المزيد  الــى  بحاجة  الــــوزارة  كــانــت  اإذا  فيما 
الــكــوادر فــي حــال ارتــفــعــت ال�ــســابــات بالكورونا 
الوقت  في  انما  معين،  منحنى  عند  ا�ستقرت  او 
ب�سكل كبير على  الـــوزارة م�سيطرة  فــاإن  الــجــاري 

الو�سع الوبائي بالمملكة.
ودعــــا ا�ــســحــاق الــمــواطــنــيــن اللـــتـــزام بــالــمــنــازل 
التي  والتمري�سية  الطبية  الكوادر  ارهــاق  وعــدم 
المواطنين  �سحة  عــن  الول  الــدفــاع  خــط  تــعــد 
العبو�س،  علي  الطــبــاء  نقيب  وقـــال  والمملكة. 
الظروف  هذه  »في  الفي�سبوك  على  تغريدة،  في 
الدول  اإحدى  �سفارة  اتلقى مكالمات هاتفية من 
الغنية تطلب فيها اأطباء للعمل عندهم لمكافحة 
الكورونا مقابل مكافاآت مغرية جدا وكان الجواب 
اأول  التي  ال�سحية  المعركة  انه في هذه  وا�سحا 

جنودها الطباء لم ي�ستغن الوطن عن جنوده«.

الكرك - ن�صرين ال�صم�ر

نــفــي مــحــافــظ الــكــرك الــدكــتــور جــمــال الفايز 
�سائعات حول اإ�سابة �سخ�س بالكرك بفيرو�س 

كـــورونـــا. واأكــــد الــفــايــز خــلــو محافظة الــكــرك 
�سيتم ماحقة  انــه  الــى  ا�ــســابــة، لفتا  اي  مــن 
مــــروجــــي الـــ�ـــســـائـــعـــات وتــطــبــيــق الإجـــــــــراءات 

القانونية بحقهم.

معزول في مستشفى المفرق يُلقي األطعمة للضغط بهدف المغادرة
المفرق - ح�صين ال�صرعة

عــمــد مــواطــن مــن �ــســكــان الــمــفــرق، بعدما 
اأخذت منه عينات م�سحية من الأنف والحلق 
في م�ست�سفى المفرق الحكومي لي�سار الى 
للتاأكد  المركزية  المختبرات  في  فح�سها 
الم�ستجد  كـــورونـــا  بــفــيــرو�ــس  ا�ــســابــتــه  مــن 
له  يقدمها  التي  الأطعمة  اإلــقــاء  الــى  ل،  اأم 
الــعــزل  ق�سم  فــي  الر�ــــس  عــلــى  الم�ست�سفى 
البقاء  وعـــدم  الق�سم  مــن  اإخـــراجـــه  بــهــدف 

لمدة )24( �ساعة لحين ظهور النتائج.
عيان،  �سهود  اأوردهـــا  التي  التفا�سيل  وفــي 
واأكدها مدير �سحة المفرق الدكتور هاني 
دفاع  ال�سخ�س طلب من  فــاإن هذا  عليمات، 
الم�ست�سفى  الـــى  اإخـــــاءه  الــمــفــرق  مــدنــي 
لرتـــــفـــــاع فــــي درجــــــــات الـــــحـــــرارة وبــعــ�ــس 
العرا�س التي توقع هو اأنها ت�سابه اعرا�س 

فيرو�س الكورونا.
الــطــبــيــة قامت  الـــكـــوادر  اإن  وقــــال عــلــيــمــات 
المختبرات  في  لفح�سها  منه  عينات  باأخذ 
المركزية التابعة للوزارة وحجزته في ق�سم 
العزل ال�سحي الى اأن تظهر النتائج خال 
رف�س  ال�سخ�س  هــذا  اأن  غير  �ساعة،   )24(
المــتــثــال لــلــتــعــلــيــمــات، وتــ�ــســرف بــاأ�ــســلــوب 
الذي  الطعام  باإلقاء  وقــام  ال�سواب  يجانب 

يقدم للمعزولين على الر�س لل�سغط على 
لإخــراجــه  الم�ست�سفى  فــي  الطبية  الــكــوادر 
مــن الــقــ�ــســم، وهـــذا لــم يــحــدث ابــــدا- وفقا 
المجتمع  �سحة  ان  اكـــد  الـــذي  لــعــلــيــمــات- 
في المملكة والمنطقة المحيطة للمعزول 
اإلــى  م�سيرا  بــالــرعــايــة«،  »اولـــى  الق�سم  فــي 

اأنه وحال ظهور النتائج �سيغادر الق�سم اما 
لمنزله او لم�ست�سفى الأمير حمزة.

ولفت عليمات الى ان ق�سم العزل ا�ستحدث 
�سريرا  ب�سعة )28(  ازمة كورونا  بداية  منذ 
والتمري�سية  الطبية  بــالــكــوادر  رفـــده  وتــم 
وفقا  المتكاملة  الطبية  والجهزة  والفنية 

في  حــالت  هكذا  مع  التعامل  في  للعالمية 
العزل.

وقـــال اإن الهــتــمــام بــالــنــظــافــة وعــلــى مــدار 
ال�ساعة من اولويات �سحة المفرق في كافة 
المرافق خ�سو�سا في ق�سم العزل للحفاظ 
لطالبي  الــعــامــة  والــ�ــســامــة  ال�سحة  عــلــى 

الخدمات الطبية في الم�ست�سفى.
الــمــفــرق  مــديــر م�ست�سفى  اأكــــد  ذلــــك،  اإلــــى 
الــحــكــومــي الــدكــتــور رائـــد �ــســهــاب، ان ق�سم 
�سمن  تجهيزه  تــم  الم�ست�سفى  فــي  الــعــزل 

اأعلى المعايير العالمية.
الجمعة،  اأمــ�ــس  بــيــان �سحفي  فــي  واأ�ــســاف 
انـــه تــم بـــدء الــعــمــل فــي ق�سم الــعــزل ب 10 
لت�سبح  ا�سافيا  ا�سافة 18�سريرا  وتم  ا�سرة 
غــرف   9 �ــســمــن  �ــســريــرا   28 للق�سم  الــ�ــســعــة 
تم  الحثيثة  للعناية  ا�ــســرة   7 منها  لــلــعــزل 
التي  ال�سطناعي  التنف�س  باجهزة  رفدها 
بفيرو�س  ا�سابتها  حــال  الــحــالت  تحتاجها 
كـــورونـــا الــمــ�ــســتــجــد. ولــفــت �ــســهــاب الـــى ان 
العالمية في  ال�سحة  الق�سم يطبق معايير 
العزل بعدما تم توفير كافة الكوادر الطبية 
بالماب�س  ورفــدهــا  والفنية  والتمري�سية 
الخا�سة لحمايتهم من ال�سابة بالمر�س، 
والمعقمات  الكحوليات  توفير  الــى  م�سيرا 

التي تحول دون انت�سار المر�س.

ق�صم العزل في م�صت�صفى المفرق

التزام كبري بحظر 
التج�ل.. وقد يتكرر

الع�صايلة: خطر ال�باء 
اليزال م�ج�دًا

عمان - محافظات - الراأي وبترا
اأعلن وزير ال�صحة الدكت�ر �صعد جابر 
عن ت�صجيل 11 اإ�صابة جديدة بفيرو�س 
ك�رونا الم�صتجد في االأردن، ليرتفع العدد 
االإجمالي لالإ�صابات في المملكة اإلى 310.

كما اأعلن الدكت�ر جابر خالل اإيجاز 
�صحفي م�صجل م�صاء اأم�س الجمعة، التزاما 
بقرار حظر التج�ل ال�صامل، عن �صفاء 13 
حالة ت�زعت كما يلي: 10 حاالت �صفاء 
في م�صت�صفى االأمير حمزة و3 حاالت في 
م�صت�صفى الملك الم�ؤ�ص�س.

و�صع اقت�صادنا مريح 
مقارنة بدول كثرية

10 فرق حك�مية 
تعمل على ا�صتدامة 
القطاعات احلي�ية

وزير الزراعة 
امل�صتقيل قّدم تقريرًا 

باأخطاء وجتاوزات 
مت حت�يلها للمدعي 

العام و»مكافحة 
الف�صاد«
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رغم خلوها من كورونا

لماذا شددت الحكومة رقابتها على العقبة؟

وزير األوقاف في خطبة الجمعة:
إذا خرجت أنت بحكم القاتل

كتب - ريا�ض القطامين

تف�سيراتهم  ف��ي  بعيدا  النا�س  بع�س  ذه��ب 
في  العقبة  على  رقابتها  الحكومة  لت�سديد 
زمن الكورونا، واأطلق البع�س العنان لنف�سه 
بالفيرو�س،  اإ�سابات  العقبة  في  ان  معتقدا 
وه����ذه ت��ف�����س��ي��رات ع��اري��ة ع��ن ال�����س��ح��ة لأن 
خالية  العقبة  اأن  ه��ي  ال��م��وؤك��دة  الحقيقة 

تماما من اأي اإ�سابات بالكورونا.
الأغلبية  وه��م  الآخ���ر  البع�س  اعتبر  فيما 
ان ت�����س��دي��د ال��ح��ك��وم��ة ع��ل��ى ال��ع��ق��ب��ة يكمن 
للدولة  الإ�ستراتيجية  المدينة  اأهمية  في 
الأردنية بكامل قطاعاتها، ولأهمية العقبة 

اأي�سا لمحيطها الإقليمي والدولي.
تدرك الدولة ان العقبة هي رئة الردن، ول 
ومعافية..  �سليمة  تبقى  ان  الرئة  لهذه  بد 
ف�سالمتها �سالمة الوطن والمواطن، وهذا 
م��رب��ط ال��ف��ر���س ال����ذي ق�����س��دت��ه ال��ح��ك��وم��ة 

بت�سديد رقابتها على العقبة.
الح�سن  العقبة هي  ان  ال��دول��ة  ت��درك  كما 
ال����داف����ئ ل��ل��م��م��ل��ك��ة، ول ب��د  الق���ت�������س���ادي 
للح�سن ان يبقى دافئا ليحافظ على دفء 
المح�سون، وهو الوطن، حيث ان ما ن�سبته 
موانئ  عبر  ه��ي  الردن  ���س��ادرات  م��ن   %78
العقبة، واأن 70% من واردات الردن هي عبر 
الرقابة  ت�سديد  ف��اإن  لذلك  العقبة،  موانئ 
الع�سب  هذا  على  للحفاظ  جاء  الحكومية 
الحياة  لديمومة  متعافيا  �سليما  وال�سريان 
في  وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية 

الردن.. فالعقبة مفتاح ذلك كله.
وال�سياحة  والطاقة  التجارة  هي  العقبة  ان 
وال�����س��ن��اع��ة، وه���ي ال��ن��ق��ل ب���را وب��ح��ر وج���وا، 
وه���ي م��راك��ز ال��ت��خ��زي��ن وال��خ��دم��ات لكافة 
واإذا  المملكة،  ف��ي  القت�سادية  القطاعات 
او لآخ��ر ل قدر اهلل،  العقبة ل�سبب  توقفت 
الردن،  ف��ي  الحياة  ت��وق��ف  يعني  ذل��ك  ف���اإن 
وم���ن ه��ن��ا ���س��ددت ال��ح��ك��وم��ة رق��اب��ت��ه��ا على 

العقبة في زمن الكورونا.
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ب��اخ��ت��ي��اره��ا اك��ب��ر 
م��ح��ط��ات ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م���ن خ��الل 
م��ح��ط��ة ال��ع��ق��ب��ة ال����ح����راري����ة ال���ت���ي ت��غ��ذي 
الطاقة  م��ن  حاجتها  م��ن   %50 ب���  المملكة 

الكهربائية.
اكبر حو�س مخزون  العقبة تمتلك  ان  كما 
م��ي��اه ل��ل�����س��رب م��ن خ���الل ح��و���س الدي�سي 
الذي يغذي العقبة وعمان والزرقاء واإقليم 

ال�سمال بمياه نوعية لل�سرب.
والمنفذ  ا�ستراتيجّية  باأّنها منطقة  وتتمّيز 
البحري الوحيد ل��الأردن، اذ تقع في موقع 
اآ�سيا  ه��ي  عالمية  ق����ارات   3 ي��رب��ط  ع��م��الق 
مناطق  مع  ح��دود  ولها  واأوروب����ا،  واأفريقيا 
اأخ������رى وه����ي م��دي��ن��ة ح��ق��ل ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة 
في  نويبع  ميناء  وم��ع  ال�سعودّية،  العربّية 

دولة م�سر، ومع فل�سطين .
وت�سّم العقبة الكثير من المناطق التجارّية 
ال��دول��ي،  الح�سين  الملك  وم��ط��ار  ال��ح��ّرة، 
وال��م��ن�����س��اآت ال�����س��ن��اع��ّي��ة ال��ه��اّم��ة، وم�����س��دراً 
في  هاماً  اإداري���اً  مركزا  وتعتبر  للفو�سفات، 
منطقة الجنوب، ي�سكنه ما يقارب 200 الف 

ن�سمة.
وت����ح����ول م���ي���ن���اء ال���ع���ق���ب���ة ال������ى م��ن��ظ��وم��ة 
م��ي��ن��ائ��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ت��ك��ون م���ن 12 م��ي��ن��اء 
ل��الأردن  ج��داً  مهم  ميناء  فهو  ر�سيفا،  و32 
وتكمن  الوحيد،  البحري  الميناء  باعتباره 
فهو  التجارية،  الفوائد  حيث  م��ن  اأهميتة 
خ���ط ت���ج���اري ب��ح��ري ل��ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت��ي��راد 
لخزينة  دخ���ل  م�����س��در  ي�سكل  وال��ت�����س��دي��ر، 

الدولة.
كما يعتبر ميناء العقبة و�سيلة للنقل، حيث 
نقل نحو 1،5مليون راكب من م�سر �سنويا، 
وم��ث��ل ه���ذا ال���ع���دد م���ن ال�����س��ي��اح الأج���ان���ب، 

ب���الآلف،  وال�ساحنات  ال�سيارات  وا�ستيراد 
وخ�����س��و���س��اً م��ن منطقة م�����س��ر، ف��ه��ي اأح��د 
ب�سكل  المركبات  ل�ستقبال  الم�سادر  اأه��م 
جميع  على  توزيعها  يتّم  بعدها  وم��ن  كبير 
ال��م��ن��اط��ق ف��ي ال��م��م��ل��ك��ة، ب��ل ه��ي الم�سدر 

الوحيد ل�ستيراد ال�سيارات.
نقل  وو�سيلة  �سياحية،  وجهة  اي�سا  العقبة 
اإّن الكثير من ال�سّياح الذين  �سياحي، حيث 
لون ركوب  اإلى الأردن لل�سياحة يف�سّ ياأتون 
ال�سفن خا�سة ما بين الأردن وم�سر، ودول 
للعقبة  ف���اإن  وب��ال��ت��ال��ي  مختلفة،  اوروب���ي���ة 
ال�����س��ّي��اح م��ن مختلف  ل��ج��ذب  ف��ائ��دة كبيرة 

مناطق العالم.
ك��م��ا ت��ك��م��ن اه��م��ي��ة ال��ع��ق��ب��ة ب���وج���ود م��ط��ار 
ال��م��ل��ك ال��ح�����س��ي��ن ال���دول���ي ف��ي��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره 
الرئي�سية  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  اذرع���ه���ا  اأه����م  اح���د 
منظومة  مكونات  اب��رز  ب�سفته  وال�سا�سية 
ال��ن��ق��ل م��ت��ع��ددة ال��و���س��ائ��ط، وه����و ال��ب��واب��ة 
�سياحيا عالميا  العقبة مق�سدا  التي تجعل 

ومركزا تجاريا دوليا.
ا�ستراتيجية  ج��وي��ة  ب��واب��ة  ال��م��ط��ار  وه����ذا 
ل������الردن وال��م��ن��ط��ق��ة ل��م��وق��ع��ه ال��م��ت��و���س��ط 
لخارطة الطيران العالمي، وهذه الخا�سية 
هاما  م��ح��ورا  ليكون  فر�سة  اي�سا  تمنحه 
ل��ل��م��وا���س��الت ال���دول���ي���ة وم�����س��ه��ال ل��ح��رك��ة 
ال�����م�����رور وت���ق���دي���م ال����خ����دم����ات ال�����س��ام��ل��ة 
التزويد  اع���ادة  ع��ن  ع��دا  الطيران  ل�سركات 
بين  للم�سافرين  الجوية  الوجهات  وتبديل 
الروافع  اه��م  واح��د  وافريقيا  وا�سيا  اوروب��ا 

المنطقة  ف��ي  ال�ستراتيجية  وال��م��ح��رك��ات 
رئي�سية  اأه����داف  ث��الث��ة  لتحقيق  الخا�سة 
الردن  الى  العالمية  ال�سياحة  بنقل  تتمثل 
وتوفير  ال��ج��وي  ال�سحن  خ��دم��ات  وتطوير 
خ���دم���ات ���س��ف��ر م��ي�����س��رة ل���رج���ال الأع���م���ال 

والم�ستثمرين.
وب��ه��دف ت��اأ���س��ي�����س وت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م �سعت 
ال���دول���ة ال���ى ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م ف���ي العقبة 
ع���ل���ى ����س���غ���ر ح���ج���م���ه���ا وت����وا�����س����ع اع������داد 
حكوميتان  جامعتان  فيها  وان�ساأت  �سكانها، 
ا�ستراتيجية  ن��ظ��رة  �سمن  خا�سة  واأخ���رى 
بان  ال��دول��ة  وادراك  العقبة  لموقع  ثاقبة 
ال��م��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ه���ي اأه����م ع��وام��ل 
�سناعة  ع��وام��ل  واك��ب��ر  ال���س��ت��ث��م��ار  تمكين 
المنطقة  في  الم�ستدامة  ال�ساملة  التنمية 
وت��اأ���س��ي�����س وت���ط���وي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري���ب 
اأردنية  كفاءات  لإع��داد  الأردن  في  البحري 
موؤهلة قادرة على تطوير المالحة البحرية 

عموما.
ل���ك���ل ه�����ذه الأ�����س����ب����اب ج������اءت الإج���������راءات 
وزي��ر  عليها  اك��د  وال��ت��ي  بالعقبة،  المتعلقة 
ال��دول��ة ل�����س��وؤون الإع���الم والت�����س��ال اأمجد 
اإج����راءات  ب��د م��ن  ان��ه ل  الع�سايلة م��وؤك��دا 
اإحترازية اإ�سافية فيما يتعلق بالعقبة التي 
حيث  الحيوية  المن�ساآت  من  العديد  ت�سم 
لتوليد  وم��راف��ق  ال��وح��ي��د  المملكة  م��ي��ن��اء 
اإل�����ى ك��ون��ه��ا منطقة  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ط���اق���ة، 
اإج����راءات  يتطلب  م��ا  وح���دودي���ة،  �سياحية 
اإ���س��اف��ي��ة ل��م��ن��ع و����س���ول ال���وب���اء اأو ان��ت�����س��ار 

العدوى في العقبة.
وعّبر الع�سايلة عن �سكره وتقديره لأهالي 
ال�سرورية  ل���الإج���راءات  لتفهمهم  العقبة 
اإلى  منوها  المعنية،  الجهات  تتخذها  التي 
اأن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على حر�س 
ال��م��واط��ن��ي��ن ع��ل��ى الل����ت����زام ب�����س��ب��ل تجنب 
ال���ع���دوى ب��م�����س��وؤول��ي��ة واأم���ان���ة، وق���ال »ع��دم 
اإلى  �سيوؤدي  الوقائية  ب��الإج��راءات  اللتزام 
ق��در اهلل،  ال�سحية، ل  الأزم����ة  ت��ط��ور ه��ذه 
حلقة  وك�سر  للغاية،  �سعبة  م�ستويات  اإل��ى 
على  يعتمد  ك��ورون��ا  م��ر���س  ع���دوى  انت�سار 
ال��م��واط��ن��ي��ن وال��ت��زام��ه��م ب��ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول 

و�سبل الوقاية«.

عمان - الراأي

والمقد�سات  وال�سوؤون  الأوق��اف  وزير  قال 
اإننا  الخاليلة  محمد  الدكتور  ال�سالمية 
ال��ي��وم ك��م��ا ب��اق��ي دول ال��ع��ال��م ن��واج��ه وب��اء 
خطيرا الذي ل يفرق بين كبير ول �سغير 
ي�سيبه  اأن  فالكل مهدد  اأنثى،  ول  ذكر  ول 
ه��ذا ال��م��ر���س، م�����س��ددا ع��ل��ى ���س��رورة ع��دم 
الر�سمية،  ال��ج��ه��ات  بتعليمات  ال���س��ت��ه��ت��ار 
ب��الخ��ذ ب��الأ���س��ب��اب ال��ت��ي اأم��رن��ا ب��ه��ا ديننا 

الحنيف.
اإل��ق��ائ��ه خطبة  وا����س���اف ال��خ��الي��ل��ة خ���الل 
الملك  ل��ه  ال��م��غ��ف��ور  م�سجد  ف��ي  ال��ج��م��ع��ة 
وال��ت��ي  ثراه–اأم�س  اهلل  ط��ي��ب  الح�سين- 
ال�سخا�س  بع�س  على  ح�سورها  اقت�سر 
ع��ل��ى  ت�����س��ت��وج��ب  ال��م�����س��وؤول��ي��ة  اأن  ف���ق���ط، 
واأن  ت�����س��رف��ات��ه،  نتيجة  ت��ح��م��ل  ال�����س��خ�����س 

يكون واعيا لما ترتكب يداه، فالم�سوؤولية 
ت��ت��ط��ل��ب ع����دم ال����خ����روج م���ن ال���ب���ي���ت واأن 
اأن  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا  الآخ���ري���ن،  ع��ن  يتباعد 
كان  ح��ال  ف��ي  الم�سابين  ع��ن  النا�س  يبلغ 

هناك اإ�سابات، ل قدر اهلل.
الم�سوؤولية  اأن  اإل��ى  الأوق���اف  وزي��ر  واأ���س��ار 
فلي�ست  ا���س��ت��ث��ن��اء،  دون  الجميع  ع��ل��ى  ت��ق��ع 
ال��م�����س��وؤول��ي��ة ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ة ف��ق��ط فالكل 
م�سوؤول من باب الواحب الديني والوطني 
ال��ن��ب��ي ���س��ل��ى اهلل عليه  م�����س��ت��ذك��را ح��دي��ث 
»ك���ل���ك���م راع وك���ل���ك���م م�������س���وؤول ع��ن  و����س���ل���م 

رعيته«.
الك���ت���راث  وع�����دم  ال����س���ت���ه���ت���ار،  اأن  واأك������د 
ول  ع��ظ��ي��م��ة  ف��الم��ان��ة  ل��الأم��ان��ة،  ت�سييع 
عليها  ويحا�سب  النا�س  ي�سيعها  اأن  يجب 

القيامة. يوم 
مهمة  ال��م�����س��وؤول��ي��ة  اإن  ال��خ��الي��ل��ة  وق����ال 

ب��ه��ا  ي���ق���وم  اأن  ال��ح��م��ي��ع  ل��ل��ج��م��ي��ع، وع���ل���ى 
ويمنع  ب��اب��ه  ي��غ��ل��ق  واأن  وج����ه،  اأك��م��ل  ع��ل��ى 
ي��ع��ر���س��ك  ال����خ����روج  لأن  اأب����ن����ائ����ه،  خ������روج 
اأهل  وبحكم  القاتل،  بحكم  فاأنت  للمر�س، 
المر�س  نقل  اأن  اأكدوا  الذين  الخت�سا�س 
ي��ق��ت��ل ���س��اح��ب��ه، وال��م�����س��وؤول��ي��ة  اأن  م��م��ك��ن 
الل��ت��زام،  جميعا  علينا  تحتم  المجتمعية 
ب��اأي ج��زء منها حفاظا  اب��دا  واأن ل نفرط 
واأرواح  ن��ح��ب،  م��ن  واأرواح  ارواح���ن���ا،  ع��ل��ى 
اليوم  علينا  يتوجب  كما  مجتمعاتنا،  اأبناء 
اأن ن���اأخ���ذ ع��ل��ى ي���د ك���ل غ��اف��ل ول���م ي��ل��ت��زم 
نمنعه،  واأن  ع��ن��ه،  نبلغ  واأن  بالتعليمات، 

فهي م�سوؤوليتنا اأمام اهلل عز وجل.
وذكر الخاليلة ب�سرورة ابقاء العالقة مع 
ال�ستغفار  من  النا�س  يكثر  بان  تعالى  اهلل 
يون�س  �سيدنا  دع��اء  يكرر  وان  المنازل  في 
�سبحانك  ان��ت  ال  ال��ه  »ل  وه��و  �سالم  عليه 

اإن���ي ك��ن��ت م��ن ال��ظ��ال��م��ي��ن« م��وؤك��دا اهمية 
اأج��ر  ل��م��ا فيهما م��ن  ال��دع��اء وال���س��ت��غ��ف��ار 
عظيم وطلب من اهلل ان يرفع البالء عنا.
ون���وه وزي���ر الأوق����اف اإل���ى ���س��رورة تقديم 
ال���م�������س���اع���دات ل��ك��ل م���ن ي��ح��ت��اج ف���ي ه��ذه 
ال��ب��الد،  ب��ه��ا  ت��م��ر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف 
م���وؤك���دا ع��ل��ى ان��ن��ا ف��ي ب��ل��د ن��ت��ك��اف��ل دائ��م��ا، 
وال���خ���ي���ر ي���م���ت���د ب���ي���ن���ن���ا، ون����ق����وم ب���ت���وزي���ع 
ال��م�����س��اع��دات ع��ل��ى ك���ل م���ن ي��ح��ت��اج، وه���ذا 
التفاف  ظ��ل  ف��ي  منيعا  �سدا  �سيقف  البلد 
الحكيمة  الها�سمية  قيادتنا  خلف  �سعبنا 
داعيا  العربية،  واأجهزتنا  العربي  وجي�سنا 
و�سائر  ال��وط��ن  ه��ذا  يحفظ  اأن  تعالى  اهلل 
والإن�سانية،  والإ�سالمية،  العربية  البالد 
وي��ح��ف��ظ ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي، 
الح�سين  الأمير  �سمو  الأمين  عهده  وولي 

بن عبداهلل الثاني.

كتبت - ريم الروا�شدة

م��ن��ذ ب����دء اأزم������ة ف���ي���رو����س ك����ورون����ا، ت��ب��دل��ت 
في  �سيء، حتى  كل  في  الأردنيين،  اهتمامات 
ال�ساد�سة  ال�ساعتان،  فباتت  ال��وق��ت،  �ساعات 
وال���ث���ام���ن���ة م�������س���اء، الأه������م ف���ي ال�������24 ���س��اع��ة 

اليومية.
اإذ، مع نهاية 8 �ساعات من ال�سماح للمواطنين 
وال��م��ق��ي��م��ي��ن، ب��ال��خ��روج ل��ق�����س��اء ح��وائ��ج��ه��م، 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  م��ن  الق��ت��راب  م��ع  تت�سارع 
حركة الم�ساة وال�سيارات في ال�سوارع، وتقفل 
بن�سف  ذل��ك  قبل  اأبوابها،  التجارية  المحال 
���س��اع��ة، ل��ت��ن��ذر ب��اق��ت��راب ع��ق��ارب ال�����س��اع��ة من 
ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء، معلنة ق���رب وق���ت اإط���الق 
�سافرات النذار في كافة محافظات المملكة 
والتنقل،  الحركة  بوقف  واإي��ذان��ا  ومناطقها، 
وب����دء ���س��ري��ان ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ح��ت��ى ال�ساعة 

العا�سرة من اليوم الثاني.
الإن��ذار،  وتقول لينا وهيب: »�سوت �سافرات 
لم اأ�ستطع التعاي�س معه، رغم مرور اأ�سبوعين 

واأكثر على بدء العمل بها«.
وت�������س���ي���ف: »ي�����ا رب ل���ط���ف���ك، ع���ن���د ال�����س��اع��ة 
منطقتي  ف��ي  ال��ه��دوء  يعم  م�����س��اء،  ال�ساد�سة 
في �ساحية الر�سيد، ول يقطعه �سوى، �سوت 
�سافرات الإنذار، التي ت�ستمر اأكثر من ع�سر 
ع�سبي... بانهيار  »�ساأ�ساب  م�سيفة  دقائق«، 

اهلل يعين النا�س في الحروب«.
�سوت  اأ�سمع  »عندما  الروا�سدة:  اآلء  وتقول 
�سافرات النذار عند ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء، 
اأت��ذك��ر اآي��ة في ال��ق��راأن الكريم »ف���اإذا نفخ في 

ال�سور..«، لت�سيف »اهلل يلطف فينا«.
و ب�����داأت م��دي��ري��ة الم����ن ال���ع���ام م��ن��ذ الثلث 
�سافرات  باإطالق  الما�سي،  اآذار  من  الأخير 
الن�������ذار م���ع ب����دء ال��ع��م��ل ب��ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول، 
المملكة  في  والمقيمين  المواطنين  لتنبيه 
وت��ح��ذي��ره��م، ب��ب��دء ال��ع��م��ل ب���اأم���ر ال���دف���اع 2 
والقا�سي بحظر  الدفاع  قانون  الى  الم�ستند 

التجول.
ال�سخا�س  تنقل  ح��ظ��رت  ال��ح��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
منذ  المملكة،  مناطق  جميع  في  وتجوالهم 
الما�سي،  اذار  تاريخ21  من  ال�سابعة  ال�ساعة 
ف��ي عملية ح��ظ��ر ���س��ام��ل، ث��م ع����ادت، وب���داأت 
بين  اأ�سبوع،  نحو  قبل  جزئي،  بحظر  العمل 
ال�ساد�سة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��ا  ال��ع��ا���س��رة  ال�����س��اع��ة 
المواطن  اأم��ام  المجال  فتح  اأج��ل  م�ساء، من 
ل��ل��ت��زود ب��اح��ت��ي��اج��ات��ه، م���ن خ����الل ب����دء فتح 
ومحال  الأ�سا�سية  التموينية  المواد  محالت 
بيع الخ�سار والفواكه والمخابز في الأحياء 

م�سيا على اقدام ودون ا�ستخدام ال�سيارات.
اأن��ف��ا���س  اأم����ا ال�����س��اع��ة الخ����رى ال��ت��ي تحب�س 
الأردنيين، هي الثامنة م�ساء، حيث ينتظرون 

الع�سايلة  اأم��ج��د  وال�سحة،  الع���الم  وزي���ري 
باأن  دع��وات  ال�سبر، مع  بفارغ  ود.�سعد جابر، 
ت��ك��ون الإ���س��اب��ات اأق���ل م��ن الأم�������س، ف��ي ظل 
تال�سي اأي اهتمامات اأخرى، با�ستثناء فيرو�س 
كورونا والإ�سابات والحالت والوفيات، وبوؤر 

المر�س.
الثامنة  ال�ساعة  »ننتظر  اأمين:  منال  وتقول 
م�ساء، لال�ستماع اإلى اليجاز ال�سحفي الذي 
لل�ساعة  اأع��ادا  لقد  وجابر،  الع�سايلة  يقدمه 
النا�س  كانت  حيث  ال��ق��دي��م،  رونقها  الثامنة 

تنتظرها ل�سماع الخبار«.
و ت�سيف: »تجتمع العائلة حول �سا�سة التلفاز 
ي��وم��ي��ا، ل��ال���س��ت��م��اع ال���ى ال���وزي���ري���ن، ون��وق��ف 
لحين  اللحظة،  تلك  ف��ي  الن�ساطات  جميع 
ال���ى ح���وار مطول  الي���ج���از«، م�سيرة  ان��ت��ه��اء 
العائلة ح��ول عدد  اأف���راد  قبيل الي��ج��از، بين 
بوؤر  هنالك  كان  ما  واذا  المتوقعة،  ال�سابات 

جديدة للفيرو�س«.
اأم�����ا غ��ي��ث ال�����س��ع��ي��د ي���ق���ول: »اأن���ت���ظ���ر ي��وم��ي��ا 
�سينتهي  متى  اأعلم  �سعد جابر حتى  الدكنور 

الحظر«.
وي�سيف: »د.جابر خالل حديثه عن الحالت، 
هو يتحدث عن وعي ال�سعب، فكلما اإزداد وعي 
ال�سعب قلت اأعداد ال�سابات، وانتهى الحظر 
اإط��ال��ة م���دة حظر  اأن ي��ت��م  ف��ي م��وع��ده، دون 

التجول مرة اأخرى«.
اأزمة  في  بالمجمل  الحكومة  »اأداء  اأن  وي��رى 
الطبيب  وخا�سة  للنظر،  ملفتا  ك��ان  ك��ورون��ا 
ت�سمى  ظاهرة  المجتع  في  ن�ساأت  فقد  جابر 
ظ��اه��رة �سعد ج��اب��ر، ك��ن��اي��ة ع��ن الن��ب��ه��ار به 

وب�سخ�سيته«.
وت��ف�����س��ر رئ��ي�����س��ة وم��وؤ���س�����س��ة م��رك��ز ال��ج��ن��در، 
بظاهرة  ي�سمى  م��ا  ظهور  حو�سو،  د.ع�سمت 
�سعد جابر في من�سور على موقع الموؤ�س�سة« 
لغة  بين  ما  والتناغم  للكاريزما،  تعود  باأنها 
مع  المتطابق  وك��الم��ه  �سوته  ون��ب��رة  ج�سده 
المق�سود تماما وبطريقة عفوية دون تكلف«.

وتقول »ب�ساطته �سدت النا�س اإليه، في غياب 
فترة  منذ  ال�سعب  اأع��ي��ن  ف��ي  البطل  ن��م��وذج 
جذبت  ال�سحة  ملف  ف��ي  وبطولته  ط��وي��ل��ة، 

النا�س اإليه«.
لعقود  �سادت  التي  الثقة  اأزم��ة  »اأن  وت�سيف: 
ال�سابقة  وال��ح��ك��وم��ات  ال�����س��ع��ب  ب��ي��ن  ط��وي��ل��ة 
ال�سعب  جعلت  الكورونا،  قبل  الحالية  وحتى 
واأن ما يقوم  ال��واج��ب« وك��اأن��ه »ف�سل«  ي��رى« 
وكاأنها  البديهية  واجباته  م��ن  الم�سوؤول  ب��ه 
اليجابية  »روح���ه  اأن  اإل���ى  وت�سير  م��ع��ج��زة«. 
في  ال�سعب،  معنويات  يرفع  الداعم  وكالمه 
الم�سهد،  و���س��ب��اب��ي��ة  وال�سلبية  ال��ع��ت��م��ة  ظ��ل 
قبل  المجتمع  يعي�سها  ال��ت��ي  ال��رع��ب  وح��ال��ة 

كورونا وبعده«.

ساعتان يترقبهما األردنيون في زمن الكورونا

$ تتفاعل مع اأ�شئلة القراء حول الكورونا
العبوس: القفازات والكمامات ُترتدى

من قبل المصاب بالمرض المعدي
عمان - طارق الحميدي

ال�سغل  ك��ورون��ا  فيرو�س  جائحة  ا�سبحت  اأن  بعد 
اأرقام الإ�سابات  ال�ساغل محليا وعالميا، وت�ساعد 
والوفيات بهذا الوباء يوميا، تدور في ذهن القراء 
ومنع  التعامل معه  وكيفية  الفيرو�س  اأ�سئلة حول 

انت�ساره و�سبل تجنب العدوى.
وت��ح��اول ال����راأي ف��ي ه��ذه ال��زاوي��ة وب��ال��ت��ع��اون مع 
نقابة الطباء الجابة عن ا�سئلة القراء من خالل 
ت���دور في  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��ل والتعليق ع��ل��ى ال���س��ئ��ل��ة 
ذهن الجميع عبر �سفحاتنا على مواقع التوا�سل 
من  العلمية  الجابات  على  للح�سول  الجتماعي، 

ا�سحاب الخت�سا�س في نقابة الطباء.
يجيب حول  العبو�س  علي  الدكتور  الأطباء  نقيب 
وهل  واأهميته  والقفازات  الكمامات  لب�س  مو�سوع 

فعال يحمي من الكورونا.
ان  يجب  ابتداء  الكمامة  لب�س  اأن  العبو�س  ويقول 
كورونا  بفيرو�س  �سواء  المري�س  لل�سخ�س  يكون 

والنفلونزا  ال��ر���س��ح  مثل  اآخ���ر  معد  م��ر���س  اي  او 
ونزلت البرد وغيرها من المرا�س.

اأن��ه في هذه الأح��وال من  واأ�ساف العبو�س للراأي 
عند  خا�سة  للجميع  الكمامات  لب�س  الم�ستح�سن 
الخ���ت���الط م��ع الخ���ري���ن، ���س��واء ع��ن��د ال�����س��راء او 
القفازات  وان  الأ�سا�سية، خا�سة  بالحاجات  التزود 
ال��ف��ي��رو���س��ات  دخ���ول  م��ن  ق��د يمنع  ت�سكل ح��اج��زا 
الإ���س��اب��ة  احتمالية  ن�سبة  م��ن  وتقلل  المختلفة، 
التي  بالن�سبة للقفازات  بالمرا�س، وكذلك المر 
الفيرو�سات  الت�ساق  دون  يحول  واق��ي��ا  ت�سكل  ق��د 

بالجلد.
الخروج  عند  مهم  اأي�سا  القفازات  لب�س  اإن  وق��ال 
بالإ�سافة  وال�سلع  الأ�سطح  المنزل ومالم�سة  من 
لالأوراق النقدية م�سددا على �سرورة عدم مالم�سة 
الوجه بالأيدي وتجنب هذه العادة في هذه اليام.
ال�سليمة  الطرق  اتباع  اأهمية  على  العبو�س  و�سدد 
في خلع القفازات والكمامات واتالفها فور العودة 

للمنزل بالطرق ال�سحيحة.

عمان -  �شرى ال�شمور

)#حظر_التجول_ و����س���م  ت�������س���در 
الكامل( من�سة تويتر يوم ام�س الجمعة 
الحفاظ  في  الحكومة  بتعليمات  التزاما 
ع��ل��ى ���س��الم��ة ال��م��واط��ن��ي��ن م���ن ان��ت�����س��ار 

الوباء وفي بادرة لح�سره.
ومت�سفحو  المن�سة  مت�سفحو  ق��دم  اذ 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ع���ددا من 
الجميع  ت��دع��و  وال��ن�����س��ائ��ح  الر�����س����ادات 
الل���ت���زام ب��ال��م��ك��وث ب��ال��م��ن��زل واله��ت��م��ام 
بالجانب ال�سحي لفراد ال�سرة، بخا�سة 
غير  ت�����س��رف��ات  م��ن  البع�س  ���س��ل��وك  وان 
م�������س���وؤول���ة دع�����ت ال��ك��ث��ي��ري��ن ل��الم��ت��ث��ال 
اأبلت بالء ح�سنا  التي  الحكومة  لقرارات 
اجتاحت  التي  العالمية  الأزم���ة  ظ��ل  ف��ي 
الكثير  بوفاة  وت�سببت  المتقدمة  ال��دول 

من الب�سر نتيجة الهمال.
المرتبة  #خليك_بالبيت  و���س��م  ون���ال 
وانت�سارا  ا�ستخداما  و�سم  كاأكثر  الثانية 
م���ن���ذ ب����دء الأزم�������ة ف���ي ب������ادرة م���ن ق��ب��ل 
م�����س��ت��خ��دم��ي��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��الم��ة 
المعنية  الجهات  مع  والتعاون  المجتمع 
توعية  على  والعمل  المر�س  ح�سر  ف��ي 

ال��ج��م��ي��ع ب��خ��ط��ورة الزم�����ة ال���ت���ي ال��م��ت 
بالعالم. »خليك بالبيت او حظر التجول 
يت�سمنان  و���س��م��ان  اإل���ى  م��ا هما  ال��ك��ل��ي«، 
دعوة مبا�سرة يتم ارفاقها مع اية معلومة 
ت��ب��ث لج����ل ال��ت��ذك��ي��ر ب��اه��م��ي��ة ال��م��وق��ف 
وعدم ال�ستهانة بالتعليمات ال�سادرة عن 
الحكومة والفريق المكلف بادارة الزمة.

حيث راعت القنوات العالمية المتلفزة 
الو�سم  ه��ذا  �سم  اللكترونية  وال��م��واق��ع 
بالحدث  المتعلقة  لخبارها  ن�سرها  عبر 

العالمي وهو انت�سار جائحة كورونا.
وف�����س��ر ال���زم���ي���ل خ���ال���د ال��ق�����س��اة ع�سو 
لجوء  �سبب  ال�سحفيين  نقابة  مجل�س 
الأردن�����ي�����ي�����ن ال������ى م���ن�������س���ات ال���ت���وا����س���ل 
الج��ت��م��اع��ي ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��م مع 
الحكومة وجديتها في التعامل مع ح�سر 

انت�سار المر�س والق�ساء عليه.
التي  الثانية  الر�سالة  اإن  الق�ساة  وق��ال 
لديها  ال��ح��ك��وم��ة  ان  ل��ل��م��واط��ن��ي��ن  ت��ق��دم 
التزام  ت�سعيدية في حال عدم  اج��راءات 
الجميع بالجراءات الحالية التي تتبعها 
لو  حتى  ال��وب��اء  ه��ذا  لمحاربة  الحكومة 

اتبعت اجراءات اكثر �سرامة وق�سوة.
ه�����ذه الج���������راءات  ان  ال���ق�������س���اة  ووف�������ق 

كافة  ا�ستعر�ست  الدولة  ان  اي�سا  تر�سل 
امكاناتها وقوتها و�سيطرتها على الو�سع 
بخا�سة  الخ��ت��اللت  لمعالجة  ال�سحي 
ل���الأ����س���خ���ا����س ال����ذي����ن ي��ع��ي��ق��ون ع��م��ل��ي��ة 
ح�سر الوباء حتى واإن كانوا من الجهات 

الم�سرح لها بالعمل.
ال��ج��م��ع��ة �سمل  اأن ح��ظ��ر  ال��ق�����س��اة  واك����د 
رئ���ا����س���ة ال��������وزراء وال�����ن�����واب، ل���ي���وؤك���د ان 
الحكومة جادة في انجاح الحظر لتاحة 
تق�سي  في  الطبية  الفرق  لعمل  المجال 

مواطن الوباء.
الدهام�سة  عمر  ال�سحفي  الزميل  وق��ال 
موقع  رواد  من  �سبابية  مبادرات  خرجت 
لاللتزام  المواطنين  تحفيز  ف��ي  تويتر 
التجول،  منع  في  الحكومية  ب��ال��ق��رارات 
وخا�سة ليوم ام�س الجمعة الذي طالبت 
فيه الحكومة اأن يكون حظرا كليا، وذلك 
ومنعا  الجميع  �سالمة  على  للمحافظة 
ل���الخ���ت���الط، واإع�����ط�����اء ف�����رق ال��ت��ق�����س��ي 
ب�سكل  العمل  لممار�سة  ال��وق��ت  ال��وب��ائ��ي 

دقيق.
واأو����س���ح ال��ده��ام�����س��ة م��ن خ���الل متابعة 
الح�سابات  اأ���س��ادت  الردن��ي��ة،  الح�سابات 
بتطبيق التعليمات على الجميع با�ستثناء 

ال����ك����وادر ال��ط��ب��ي��ة، ك��م��ا ول��ق��ي��ت م���ب���ادرة 
الفريق الوزاري الذي التزم ببث الإيجاز 
ال�����س��ح��ف��ي ال���ي���وم���ي م���ن ال���م���ن���ازل اث���را 

ايجابيا في نفو�س المواطنين.
واأث���ن���ى ال��ده��ام�����س��ة ع��ل��ى وع����ي ال�����س��ع��ب 
الردن������ي وادراك������ه ل��ح��ج��م ال��ع��م��ل ال���ذي 
تقوم به الدولة لمواجهة فيرو�س كورونا 
�سخ�س  ك��ل  منتقدين  ال��م��ج��الت،  بكافة 
مطالبين  ال��ت��ج��ول،  ح��ظ��ر  بك�سر  ي��ق��وم 
لأنه  مخالف،  كل  على  القانون  بتطبيق 
ي��ع��ط��ل ال��ج��ه��د ال����ذي ت��ق��وم ب���ه ال��ج��ه��ات 

المعنية.
بدوره �سرح وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم 
اأمجد الع�سايلة ام�س الجمعة، اإن فر�س 
ح�سب  يتكرر  قد  ال�سامل  التجول  حظر 

المعطيات.
ال�سامل  بالحظر  »الل���ت���زام  اأن  واأ���س��اف 
مبيناً  تذكر«،  مخالفات  دون  ممتازا  كان 
الكادر  اأي�سا  ي�سمل  ال�سامل  الحظر  اأن 

الحكومي والفريق الوزاري.
وق���ال »ان��ت��ه��اء ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل ل يعني 
داع«،  ال�����س��وارع دون  اإل����ى  ال��ن��ا���س  خ����روج 
و�سكر المواطنين للتزامهم العالي بهذا 

الجراء ام�س.

حظر التجول الكامل.. يت�شدر اهتمامات الأردنيني
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وما زالت الواسطة تطل برأسها

أحزاب سياسية تشيد بالتوجيهات الملكية واحترافية 
الحكومة في إدارة أزمة كورونا

كتب  - نا�شر ال�شريدة

رغ����م ال��ت��ث��م��ي��ن ل��ج��ه��ود ال��ح��ك��وم��ة ب��م��واج��ه��ة 
ف���ي���رو����س ال����ك����ورون����ا ع���ب���ر ح���م���ات ال��ت��وع��ي��ة 
والج��������راءات ال��ف��ن��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ح��ر���س��ا على 
ح���م���اي���ة الن�������س���ان م����ن ك����ل ����س���ر، وال��ت�����س��دي��د 
المح�سوبية  ثقافة  تظل  القانوني،  الحكومي 
وال����وا�����س����ط����ة خ����ط����را ي����ه����دد ب���ن�������س���ف ك���ي���ان 

المجتمعات.
ب��ت��ف��اوؤل، ي��وؤك��د م��ح��م��ود ال��ع��م��اي��رة « ال��ي��وم اأو 
غ����دا، ���س��وف ت��ق�����س��ي ال��خ��دم��ات الل��ك��ت��رون��ي��ة 
في  الدارجة  الوا�سطة  نظرية  على  الحكومية 
القطاعات،  وبكافة  المحلية  الدارات  اروق���ة 
ت��ح��دي��ات،  دون  ح���ق ح��ق��ه  ك���ل ذي  وي�����س��ت��ع��ي��د 
الما�سي«. والمح�سوبية من  الوا�سطة  وت�سبح 
ال��ى  ال��ف�����س��اد  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��زاه��ه  هيئة  وزادت 
لمواجهة  الل��ك��ت��رون��ي��ة،  ال��ح��ك��وم��ة  اج�����راءات 
ال��وا���س��ط��ة وال��م��ح�����س��وب��ي��ة ت�����س��م��ي��ن اح��ك��ام��ه��ا 
ال���ق���ان���ون���ي���ة غ�����رام�����ات م���ال���ي���ة ت���ف���ر����س ع��ل��ى 
ك����ل ���س��خ�����س ي��ث��ب��ت ت����ورط����ه ب���ال���وا����س���ط���ة اأو 
المح�سوبية، بدفع غرامة ل تقل عن خم�سمئة 
دي���ن���ار،  الف  خ��م�����س��ة  ع��ل��ى  ت���زي���د  ول  دي���ن���ار 
التنفيذية  ال�سلطة  على  ال��ت��اأك��ي��د  ج��ان��ب  ال��ى 
الل���ت���زام ب��ال�����س��ف��اف��ي��ة ع��ن��د و���س��ع ال�����س��ي��ا���س��ات 
وات��خ��اذ ال��ق��رارات و���س��م��ان ح��ق ال��م��واط��ن في 

للت�سريعات. المعلومات وفقاً  الطاع على 
النزاهة  قانون  قانون  المادة )16( من  وت�سير 
)2016م(  ل�سنة   )13( رق��م  الف�ساد  ومكافحة 
و   7( البند  لغايات  ف�ساداً  يعتبر  )اأ(،  الفقرة 
للوا�سطة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  موظفي  ق��ب��ول   ،)8
باطًا،  تحق  او  حقاً  تلغي  التي  والمح�سوبية 
وا�����س����ت����خ����دام ال���م���ع���ل���وم���ات ال���م���ت���اح���ة ب��ح��ك��م 

منافع خا�سة. لتحقيق  الوظيفة 
والمح�سوبية  ال��وا���س��ط��ة  م��خ��ت�����س��ون،  وع���رف 
الجتماعية  الفو�سى  مظاهر  اإح���دى  بانهن 
ب��زرع  المحلية  المجتمعات  بنية  تن�سف  التي 

ل�"طبقة  خا�سة  الن��ت��م��اء،  و�سعف  الكراهية 
ب��ال��م��ع��ام��ات  ���س��واء  ب��الر���س  الم�ست�سعفين 

اأوالوظائف«. الدارية 
اليهم،  ال���س��ارة  ع��دم  ف�سلوا  موظفون،  يقول 
وخدمات  تقنيات  من  الحكومة  اأدخ��ل��ت  مهما 
تمنع  لن  مراقبة  بكاميرات  معززة  الكترونية 
في  للوا�سطة  )ي��رم��ز   » و   » فيتامين  ���س��ري��ان 
ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة(، لن ال��م��وظ��ف ي��ت��ع��ام��ل 
مقتنع  بال�سل  وه��و  بعقله،  ولي�س  بعواطفه 
وج����وده  وراء  وال��م��ح�����س��وب��ي��ة  ال��وا���س��ط��ة  ب�����اأن 
ول  متنفذا  يغ�سب  فا  بالوظيفة،  وت�سل�سله 

غنيا«.
الف�ساد  ومكافحة  النزاهه  هيئة  قانونا  وجرم 
ل�سنة   )13( ورق��م  )2006م(  ل�سنة   )62( رق��م 
الف��ت��اء  دائ�����رة  ف��ت��وى  ج��ان��ب  ال���ى  )2016م(، 
ال   ،» والمح�سوبية  الوا�سطة   » ب��الردن  العام 
ان نظرة المجتمع لمن يمار�سونها ويتك�سبون 

منهما، بانهم »اأبطال ل ي�سق لهم غبار«.
وت�سير درا�سات وا�ستطاعات راأي عام، اأن ن�سبة 
ويو�سطون  يتو�سطون  الأردن��ي��ي��ن  م��ن  عالية 

بها،  اقتناعهم  ع��دم  رغ��م  الوا�سطة  ويقبلون 
ب��ه��ا م��ن منطلق  ي��ت��ع��ام��ل��ون  ل��ك��ن��ه��م ا���س��ب��ح��وا 
وخا�سة  لحقوقهم،  القوياء  اخذ  من  خوفهم 

في الوظائف التي يعلن عنها.
واأرج���ع���ت ق��ي��ا���س��ات ال�����راأي ال��ع��ام وال��درا���س��ات 
رغ��م  ال��وا���س��ط��ة،  تف�سي  ا���س��ب��اب  ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
م���ح���اولت م��ن��ظ��وم��ة ال��ح��ك��وم��ة الل��ك��ت��رون��ي��ة 
والف�ساد  الداري  الوعي  غياب  عليها،  التغلب 
الديمقراطية،  وغياب  والجهوية  والع�سائرية 
واخ�����ت�����اف ال��������ذوق ال����ع����ام و����س���ع���ف الي����ث����ار 
وال���ت���ك���اف���ل، وال�����س��ع��ف ال���دي���ن���ي، م��ع��ت��ب��رة ان 
ال���وا����س���ط���ة ه����ي ���س��ك��ل م����ن ا����س���ك���ال ال��ف�����س��اد 
التنموية  بالم�سيرة  يفتك  ال��ذي  المجتمعي 

ال�سعوب. لتقدم  النه�سوية  والطريقة 
ذكر  ع��دم  مف�سا  الموظفين،  اح��د  ويعترف 
زمن  في  �سرورية  حاجة  الوا�سطة  ان  ا�سمه، 
بات فيها الحليم حيران، فمهما كانت كفاءتك 
ت�ستعين  ان  ب��د  ل  بالعمل،  وتميزك  وق��درت��ك 
من  ليحميك  م�سوؤولك  على  لل�سغط  ب�سديق 
حرمانك  وع��دم  عليك،  باله  وُيدير  التهمي�س 

المثل  لن  وج���دت،  ان  المالية  المكافاآت  م��ن 
بقول « اللي بتابع حقه ما ب�سيع «.

وي�����س��رد م��راق��ب��ون م�����س��اه��د وح��ك��اي��ات وراءه���ا 
ترهل  ال��ى  ادت  وف�����س��اد،  ومح�سوبية  وا���س��ط��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��اق��ات  ال���ى  وام���ت���دت  اداري 
باطا،  واق��رت  حقا  الغت  بحيث  المجتمعية، 
وانق�سام  اخ��ت��اف  ب���وادر  ظهور  ف��ي  ت�سبب  م��ا 
ال��واق��ع  على  وغ�سب  المجتمعات  اف���راد  بين 
ينقلب  ان  ي��م��ك��ن  ل��ح��ظ��ة  اأي  وف���ي  ال��م��ع��ا���س، 
ال�����س��ح��ر ع��ل��ى ال�����س��اح��ر وي���ل���ج���اأ ك���ل ذي ح��ق 

لتح�سيل حقه بيده، وهنا تكمن الخطورة.
و�ساعت في هذه اليام الأمثال والأ�سعار التي 
يقول  ك��م��ا  وال��م��ح�����س��وب��ي��ة،  ب��ال��وا���س��ط��ة  تت�سل 
محمد �سفيق الذي يراها كلها ت�سب في خانة 
والظالمين،  الظلم  وتفاقم  المجتمع  تفكيك 
الم��ث��ال  ب��ه��ذه  البع�س  ت��ب��اه��ى  م��ن  م�ستغربا 
و)لو  خاله(  الم�سوؤول  كان  من  بخت  )يا  مثل 
و   ) ينفعها  ابوها  �سيت  بيوجعها  دماغها  كان 
مثلك  )م��ن  و  وا�سطة(  دب��ر  العا  طلب  )م��ن 
ي��ا اب���ن ع��م��ي ات����روح وال��ط��ب��ق ف��ا���س��ي وت��رج��ع 

والطبق مملي(، وغيرها من المثال.
ف��ي م�����وازاة ذل���ك، ي��ن��ادي ت��رب��وي��ون ب�����س��رورة 
ق����ي����ام ال���ح���ك���وم���ة ب���ح���م���ات ت���وع���ي���ة دائ���م���ة 
والمح�سوبية  ال��وا���س��ط��ة  ظ��اه��رت��ي  ل��م��واج��ه��ة 
المنابر، وتحفيز  بالمدار�س والجامعات وعلى 
المواطنين على تبني �سعار اللتزام بمنظومة 
ال��ح��ك��وم��ة الل���ك���ت���رون���ي���ة وع�����دم ال���ح���ي���اد ع��ن 
تكون  �سوف  لنها  اطارها  في  والعمل  اتباعها 

الحل المنا�سب بالتزامن مع �سيادة القانون.
ان ال���ف���ر����س���ة ال�����س��اح��ن��ة ال����ي����وم ام������ام اف�����راد 
ال���م���ج���ت���م���ع الردن������������ي م����ح����ارب����ة ظ���اه���رت���ي 
ال��وا���س��ط��ة وال��م��ح�����س��وب��ي��ة، وال����ذي ي��ك��ون من 
ال��ح��ك��وم��ة  م��ف��ه��وم  بتعميق  ال��م��ط��ال��ب��ة  خ���ال 
واح��ت��رام  ال��ق��ان��ون  تنفيذ  وق���وة  الل��ك��ت��رون��ي��ة 
م�سافة  على  الجميع  ي��ك��ون  بحيث  ال��د���س��ت��ور، 

واحدة من هذه المن�سات.

عمان - بترا

ا���س��اد روؤ����س���اء وق���ي���ادات ال��ع��دي��د م��ن الأح����زاب 
الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  اإدارة  ب��ح�����س��ن  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
الم�ستجد  ك��ورون��ا  فيرو�س  لأزم���ة  والحكومة 
م��ن��ذ ظ���ه���وره ف���ي ال�����س��ي��ن وح���ت���ى ال��م��رح��ل��ة 

الحالية التي و�سل لها.
الأخ��ي��رة  ال��ق��رارات  ان  ت�سريحات  ف��ي  واأك����دوا 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة ج����اءت ف���ي ت��وق��ي��ت 
م��ث��ال��ي ل��ت��ف��ادي ت��ك��رار ���س��ي��ن��اري��و ال����دول التي 

ف�سلت في مواجهة هذا الوباء.
ال�سيا�سية  الأح�����زاب  وق���ي���ادات  روؤ����س���اء  واأ����س���اد 
ال������وزارات وجميع  ب��ي��ن  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت��ن��اغ��م 
اتخاذ  ف��ي  انعك�س  م��ا  وه��و  ال��دول��ة،  موؤ�س�سات 
ال����ق����رارات ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي ت��ح��د م���ن ال���زح���ام 
الإقت�سادية  الخ�سائر  رغم  وذلك  والختاط، 
توقف  ب�سبب  الحكومة  تكبدتها  التي  الكبيرة 

العديد من الأن�سطة التجارية وال�سياحية.
الدكتور  الوطني  التيار  حزب  عام  مدير  واأك��د 
اأن ال�سراف الملكي و�سع الأردن  �سعد الب�سير 
العالم وبات حديث ال�سحافة  في م�ساف دول 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��ال��م��ي��ة وم��ح��ط ان���ظ���ار ال��ع��دي��د 
الذين باتوا ينتظرون نتائج التجربة الأردنية.
وا����س���ار ال��ب�����س��ي��ر اإل����ى الإج�������راءات ال��ت��ي ج���اءت 
و�سامة  �سحة  على  للحفاظ  ملكي   باأ�سراف 
الأردن����ي����ي����ن وال���ت���ي ت��م��ث��ل��ت ف���ي اغ�����اق ك��اف��ة 
ال��م��ع��اب��ر م���ع ال��م��م��ل��ك��ة وت��ع��ط��ي��ل ال���م���دار����س 
وال���ج���ام���ع���ات وت��ع��ط��ي��ل ال���ع���دي���د م���ن م��ظ��اه��ر 

الطبيعية. الحياة 
القوات  بها  قامت  التي  الجهود  الب�سير  وثمن 
ال�ساهرة  العين  الأمنية،  والأجهزة  الم�سلحة 

على خدمة الوطن والمواطن.
ول��ف��ت ام��ي��ن ع���ام ح���زب ال��م�����س��ت��ق��ب��ل الأردن�����ي 

الدكتور �ساح الق�ساه الى اأن الردن ا�ستطاع 
ال���ت���اري���خ���ي ان ي��ح��ق��ق  ال��م��ن��ع��ط��ف  ف����ي ه�����ذا 
اإن���ج���ازاً ع��ظ��ي��م��اً ف��ي م��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
ح��ي��ث ت��ك��ات��ف��ت ف��ي��ه��ا اأرك�����ان ال���دول���ة ال��ث��اث��ة، 
عبداهلل  الملك  جالة  بقيادة  العر�س  موؤ�س�سة 
والجهزه  المدني  ب�سقيها  والحكومة  الثاني، 
واأ�سبح  الأردني،  وال�سعب  والمنية،  الع�سكرية 
تحقيق  ال��دول عن  اأق��وى  للعالم عجزت  مثال 

مثل هذا الإنجاز.
عبد  الدكتور  الحياة  ح��زب  ع��ام  امين  واأو���س��ح 
يظهر  الحقيقي  الردن  اأن  ال��ك��ي��ان��ي  ال��ف��ت��اح 
م��ع��دن��ه ف��ي الزم����ات وك��م��ا واج��ه��ن��ا وت��ج��اوزن��ا 
الأزمة  هذه  نتجاوز  �سوف  �سابقا  منها  العديد 
باإذن اهلل. وقال ان الأردن يتميز باجماع �سعبي 
على قيادته المتمثلة بموؤ�س�سة العر�س، وحكمة 
ج��ال��ة ال��م��ل��ك اخ���ت���ارت ال���وق���وف اإل����ى ج��ان��ب 
ك��ان��ت الكلفة  اأي����ا  ال��م��واط��ن  ���س��ح��ة و���س��ام��ة 
الق��ت�����س��ادي��ة ل��ذل��ك، ف��ي ن��ف�����س ال��وق��ت ال��ذي 
وجه  اأكمل  على  بواجباتها  الحكومة  به  قامت 
الخدمات  في مقدمتها  اأجهزتها  بين  وبتناغم 
المتمثلة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  وال��م��وؤ���س�����س��ة  ال�����س��ح��ي��ة 

بقواتنا الم�سلحة والأجهزة الأمنية.
المحافظين  ح��زب  ع��ام  اأمين  اأ�ساد  جانبه  من 
تبذلها  ال��ت��ي  الحثيثة  ب��ال��ج��ه��ود  را���س��د  ح�سن 
وا�سناد كافة  دع����م  ف���ي  الأردن����ي����ة  ال��ح��ك��وم��ة 
اإلى جنب مع  الكوادر الطبية الحكومية، جنبا 
تنفيذ  في  الأمنية  والأجهزة  الم�سلحة  القوات 
والتي  ال�سامية  الملكية  والتوجيهات  ال���روؤى 
القانون  ���س��ي��ادة  م��ب��داأ  على  فيها  جالته  اأك���د 
ال�سبل  بكافة  المواطنين  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية 
ال��م��ت��اح��ة، وال���ت���ي ك���ان ل��ه��ا ال�����س��دى الأو����س���ع 
انت�سار  خطر  م��واج��ه��ة  وذلك في  ال��ع��ال��م،  ف��ي 
تحدياً  ي�سكل  الذي  الم�ستجد  كورونا  فيرو�س 

اأجمع. حقيقيا للعالم 
التقدمي  العربي  البعث  عام حزب  امين  وعبر 
دب��ور عن تقديره للجهود  ف��وؤاد خليل  الأردن��ي 
لتوجيهات  تنفيذا  الجهات  جميع  تبذلها  التي 
ج��ال��ة ال��م��ل��ك ف��ي م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة فيرو�س 
المواطن وحمايته  بان �سحة  والتاأكيد  كورونا 
للحكومة  جالته  وايعاز  الول��وي��ات  اول��ى  من 
بواجبها  بالقيام  المهنيه  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات 
المواطن  اأم��ن  على  للحفاظ  وج��ه  اأك��م��ل  على 
وتقديم كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف حيث 
ال�سحة  وبخا�سة وزارة  ال��ج��ه��ات  ه��ذه  ق��ام��ت 
بواجباتها  الأمنية  والأجهزة  العربي  والجي�س 

ب�سكل تام.
واأ�����س����اد ام���ي���ن ع����ام ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
ب��الإج��راءات  ال�سرفاء  علي  المهند�س  الأردن��ي 

الحكومية في الوقاية من فيرو�س كورونا.
الجي�س  ل��ق��وات  تقدير  تحية  ال�سرفاء  ووج���ه 
ال��ع��رب��ي وم��خ��ت��ل��ف الج���ه���زة الم��ن��ي��ة وجميع 
بجهود  لقيامهم  والخدمية  ال�سحية  الكوادر 
هذا  من  والمواطن  الوطن  حماية  في  جبارة 

الوباء.
النداء  ال��ع��ام لحزب  الأم��ي��ن  اأع��رب  م��ن جانبه 
ع��ب��د ال��م��ج��ي��د اب���و خ��ال��د ب��اإ���س��م��ه وب��ا���س��م ق��ادة 
وك����وادرال����ح����زب ع����ن ال����وق����وف خ���ل���ف ج��ال��ة 
ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��ان��ي ف���ي ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى اأن 
في  الكامل  وت�سديه  الجميع  ال��ق��ان��ون  ي�سود 
محاربة فيرو�س الكورونا والحفاظ على �سحة 

الأردنيين ومن يقيم على اأر�سه.
واأ�ساد ابو خالد باإجراءات الحكومة والأجراءات 
هذه  من  للوقاية  ال�سحة  وزارة  اتخذتها  التي 
ال�سعب  بوعي  ثقته  واأعرب عن  العالمية  الآفة 
الأردن�����ي واع���ت���زازه ب��ال��ج��ي�����س ال��ع��رب��ي واأف����راد 
ال���ع���ام وال����ك����وادر الأم��ن��ي��ة ف���ي تطبيق  الأم�����ن 

القوانين والأنظمة حماية لاأردن و�سعبه.
مد  الإ�سامي  الو�سط  ح��زب  ع��ام  امين  وثمن 
ال��م��ل��ك  ج���ال���ة  عالياً جهود  ال���ط���راون���ه  اهلل 
بتوجيه الحكومة على التوا�سل مع المواطنين 

وتزويدهم بكافة احتياجاتهم ال�سرورية.
واأ�����س����اد ال���ط���راون���ة ب��ال��ج��ه��ود ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
الم�سلحة  القوات  مع  بالتعاون  ال�سحة  وزارة 

والأجهزة الأمنية.
الأردني  الوطني  واأكد امين عام حزب التحاد 
زيد ابو زيد ان الجراءات التي اتخذها الردن 
منذ بدء انت�سار فيرو�س كورونا، وما تبعها من 
الحكومية  وال��ق��رارات  الدفاع   لقانون  تفعيل 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ت��ع��ك�����س ج��م��ي��ع��ه��ا ح���ر����س ال��ق��ي��ادة 
التنفيذية  وال��ج��ه��ات  الردن  ف��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
على المحافظة على �سحة المواطنين والناأي 
بالأردن عن اي انت�سار وا�سع للفيرو�س ي�سعب 
م��ع��ه ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه. وق���ال ام��ي��ن ع���ام ح��زب 
الوحدة ال�سعبية الديموقراطي الدكتور �سعيد 
ذياب ان الأردن دخل ازمة كورونا مثقا باأزمة 
ذلك  وبرغم  و�سيا�سية،  واجتماعية  اقت�سادية 
الزمة  مع  التعامل  فى  نجحت  الحكومة  ف��اإن 
اأداء  الطبي  القطاع  ق��دم  حيث  عالية،  بكفاءة 
ولفت  ال��ح��الت.  وتق�سي  المتابعة  ف��ى  مميزا 
اإل����ى ح��ج��م ال��ت��ن��اغ��م ب��ي��ن ج��م��ي��ع ال��م��وؤ���س�����س��ات 
للجي�س  المميز  ل��اأداء  بال�سافه  الحكومية، 

والأجهزة الأمنية.
واأ������س�����اد ام���ي���ن ع�����ام ح�����زب ال����راي����ة الأردن����ي����ة 
ب���ال ال��ده��ي�����س��ات ب���ال���ق���رارات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا 
ال���س��ت��ب��اق��ي��ة  ال���خ���ط���ة  اإط�������ار  الحكومة في 
لمحا�سرة انت�سار هذا الوباء. ودعا الدهي�سات 
ج���م���ي���ع م����ك����ون����ات ال���م���ج���ت���م���ع الأردن�����������ي اإل����ى 
النخراط الم�سوؤول والملتزم في جهود الحد 

من اإنت�سار الفيرو�س.

كتب - اأحمد الن�شور

عبداهلل  الملك  جالة  تاكيد  جاء 
)تويتر(  على  تغريدة  في  الثاني 
و�سامتهم  الأردن��ي��ي��ن  �سحة  اأن 
فوق كل اعتبار، في ظل ما ي�سهده 
بلدنا والعالم من ظروف ل مكان 
ن�سمح  »ول���ن  ل��ا���س��ت��ث��ن��اءات  معها 
ب���ت�������س���رف���ات غ���ي���ر م�������س���وؤول���ة م��ن 

البع�س«.
ال��م��ق�����س��ود م���ن ت���غ���ري���دة ج��ال��ة 
الملك وفق ما قال ا�ستاذ القانون 
ي��و���س��ف اب����و ج��ع��ف��ر ال����ى $ ان 
ال���م���ل���ك ع���ب���ر ع����ن ا����س���ت���ي���ائ���ه ل��م��ا 
ي���ق���وم ب���ه ال��ب��ع�����س م���ن م��خ��ال��ف��ة 
ل����ل����ق����ان����ون م����ن����ذ اع��������ان رئ���ي�������س 
قانون  تنفيذ  ال��رزاز  ال��وزراء عمر 
و)2(   )1( المواد  وخا�سة  الدفاع 
الموؤ�س�سات  بتعطيل  تق�سي  التي 
وف���ر����س ال��ح��ج��ر ال��م��ن��زل��ي ع��ل��ى 
وعدم  التجول  وحظر  المواطنين 
ت��ح��ري��ك ال��م��رك��ب��ات ح��ف��اظ��ا على 
���س��ح��ة ال��م��واط��ن وال��م��ج��ت��م��ع من 

الخطير. كورونا  تف�سي 
الملك  جاله  ان  جعفر  ابو  وقال 
ي���راق���ب وع���ل���ى ات�������س���ال دائ�����م م��ع 
وواردة  ����س���اردة  ب��ك��ل  ال��م�����س��وؤول��ي��ن 
وخارجها  ال��ب��اد  ف��ي  يح�سل  بما 
وان ا���س��ت��ي��اء ال��م��ل��ك ج���اء ب��ع��د ان 
خ��ال��ف م��ج��م��وع��ة م���ن ال��م��ح��ج��ور 
المنزلي  ال�سحي  الحجر  عليهم 
الكاميرات  ام��ام  الحجر  تعليمات 
لانظمة  �سافر  تحد  في  والنا�س 
وال����ق����وان����ي����ن وال����ت����ع����ه����دات ال���ت���ي 
ط���ال���ب���ت الن����ظ����م����ة وال���ق���وان���ي���ن 
الل����ت����زام ب��ه��ا ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

الكورونا.
الملك  غ�سب  ان  جعفر  اب��و  واك��د 
م����ن ع�����دم الل�����ت�����زام ب��ال��ق��وان��ي��ن 
ر�����س����ال����ة ال�������ى ال����ق����ائ����م����ي����ن ع��ل��ى 
وا���س��ط��ة  دون  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ت��ن��ف��ي��ذ 

ف���ي ظل  م��ح�����س��وب��ي��ة وخ���ا����س���ة  او 
تمر  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 
او  وا����س���ط���ة  )ل  اي  ال����ب����اد  ب���ه���ا 
القانون  ف��وق  اح��د  ول  مح�سوبية 
تعليمات  يخالف  بمن  تهاون  او   )
المواطنين  �سحة  لحفظ  اتخذت 

المجتمع. وحفظ 
نا�سط  ال��ع��دوان  �سالم  وق��ال ع��اء 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
ت��وي��ت��ر  ال��م��ل��ك ع��ل��ى  ت���غ���ري���دة  ان 
ت���م ت��داول��ه��ا ب�����س��ك��ل ك��ب��ي��ر ولق���ت 

المعلقين. ارتياحا من 
التوا�سل  على  الن�سطاء  وط��ال��ب 
الج���ت���م���اع���ي م����ا ج�����اء ب��ت��غ��ري��دة 
الجميع  ع��ل��ى  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ال��م��ل��ك 
دون ا�ستثناء ول تفرقه بين فان 
المجتمع  �سحة  وان  ف��ان  واب���ن 

اهم من الجميع.
خبير مواقع التوا�سل الجتماعي 
ال��ج��م��ال ق���ال :ان ج��ال��ة  ق�����س��ى 
الملك يعمل بكل ما اأوتي من جهد 
المجتمع  �سحة  على  للمحافظة 
ال��ى  ي�����س��ت��م��ع  ال��ج��م��ي��ع ان  وع���ل���ى 
ال�سعبة  الظروف  هذه  في  الملك 

التي يمر بها الردن.
وق������ال: ن��ح��ن ج��م��ي��ع��ا ن���رك���ب ف��ي 
ه��ذه  ق��ب��ط��ان  وه��و  ال��م��ل��ك  �سفنية 
بان  تامة  قناعة  ولدينا  المرحلة 

يبحر بنا الملك الى بر المان.
تغريدة  في  الملك  جالته  وق��ال 
اأن  اأك���دت  »لطالما  )ت��وي��ت��ر(  على 
ال���ق���ان���ون ف����وق ال��ج��م��ي��ع، وال���ي���وم 
وفي ظل ما ي�سهده بلدنا والعالم 
من ظروف، ل مكان لا�ستثناءات 
والمح�سوبية.  ال��وا���س��ط��ة  ب�سبب 
ف����ال����ج����م����ي����ع م�������ن م���������س����وؤول����ي����ن 
بتطبيق  م��ط��ال��ب��ون  وم��واط��ن��ي��ن 
لحمايتهم.  وج��د  ال��ذي  ال��ق��ان��ون، 
لن ن�سمح بت�سرفات غير م�سوؤولة 
الأردن��ي��ي��ن  ف�سحة  ال��ب��ع�����س،  م��ن 

و�سامتهم فوق كل اعتبار«.

الملك يبحر بالمملكة إلى بر األمان

وزيرة التنمية تتفقد دور إيواء
وتحذر من عدم االلتزام بالسالمة العامة

عمان - بترا

الجتماعية  التنمية  وزي����رة  ت��ف��ق��دت   
ب�سمة ا�سحاقات اأم�س الجمعة، موؤ�س�سة 
ح��م��اي��ة  ودار  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ح�����س��ي��ن 

ورعاية الفتيان في �سفا بدران.
الهدف  اإن  ل���)ب��ت��را(،  ا�سحاقات  وقالت 
ومراكز  ل��دور  المتكررة  ال��زي��ارات  من 
للتاأكد  والخا�سة،  الحكومية  الي���واء 
م����ن م�����دى الل�����ت�����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ة 
ال����وزارة الح��ت��رازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة للحد 

من انت�سار فيرو�س كورونا.
واأ�سافت ا�سحاقات اأن موؤ�س�سة الح�سين 
ت��م��ام��اً بجميع  الج��ت��م��اع��ي��ة م��ل��ت��زم��ة 
مرافقها  تفقد  بعد  وذل��ك  الإج����راءات 

والطاع على اإجراءاتها عن كثب.
اإل���ى دار حماية ورع��اي��ة  زي��ارت��ه��ا  وف��ي 
اأك��دت �سرورة  الفتيان في �سفا ب��دران، 
الت�سديد على تطبيق جميع الإجراءات 
وك���ذل���ك الأن�����س��ط��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��دار 
����س���رورة  ال�����ى  ال�������دار  اإدارة  ووج����ه����ت 

المتابعة الم�ستمرة والحثيثة.
و����س���ددت ع��ل��ى ع����دم ال���ت���ه���اون م���ع اأي 

ال�سامة  ب���اإج���راءات  يلتزم  ل  �سخ�س 
العامة،  ال�سحة  ومقت�سيات  ال��ع��ام��ة، 
وانه �سيتم اتخاذ اأق�سى العقوبات وفق 
�سخ�س  ك��ل  م��ع  والتعليمات  الن��ظ��م��ة 
اأن  مبينة  الج�����راءات،  بتلك  يلتزم  ل 
ال��وزارة زودت جميع الدور التابعة لها 
والطبية،  الغذائية  الم�ستلزمات  بكافة 
لتقديم الخدمة للمنتفعين على مدار 

24 �ساعة.
ات��خ��ذت �سل�سلة  ال����وزارة  اأن  واأو���س��ح��ت 
الدور  في  ووقائية  احترازية  اإج��راءات 
المنتفعين  ح����رارة  فح�س  تت�سمن؛ 
قبل الدخول اإلى دور الإي��واء، واإج��راء 
للمنتفعين،  موثقة  يومية  فحو�سات 
بالإ�سافة لا�ستمرار ببرنامج العناية 

ال�سخ�سية.
واأ�سارت اإلى اأن الوزارة اأوقفت ا�ستقبال 
اإل  الإي���واء  دور  اأي ح��الت جديدة في 
بعد و�سعها بغرفة حجر �سحي مجهزة 
ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة، للتاأكد م��ن ع��دم وج��ود 
دمج  قبل  بالفيرو�س  اإ���س��اب��ة  اأع��را���س 
بالإ�سافة  المنتفعين،  ببقية  المنتفع 

لإيقاف اإجازات وزيارات المنتفعين.

علماء دين يحضون على التكاتف والتعاون لمواجهة كورونا
عمان - بترا

اك���د ع��ل��م��اء دي���ن ����س���رورة ال���ت���زام ال��م��واط��ن��ي��ن 
والتجول،  والتجمع  الختاط  عن  وامتناعهم 
ومنع  الم�ستجد  كورونا  فيرو�س  وباء  لمكافحة 
اآث��اره، حفظا للنف�س من  انت�ساره والتقليل من 
ال�سريعة  م���ن م��ق��ا���س��د  ال���ه���اك وه���و م��ق�����س��د 
الإ�سامية؛ والواجب على الجميع التعاون في 

ذلك.
وب��اء  لمواجهة  والتكاتف  التعا�سد  اإل��ى  ودع���وا 
ف��ي��رو���س ك���ورون���ا ال��م�����س��ت��ج��د، ل��ان��ت�����س��ار عليه 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن اآث������اره، م�����س��ي��دي��ن ب����الإج����راءات 
الوباء وتداعياته  المتخذة لمجابهة  الحكومية 
وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ن ال��م��واط��ن��ي��ن ف��ي ه���ذه الأزم����ة 

العالمية.
الدكتور  العميد  الم�سلحة  القوات  مفتي  وق��ال 
م���اج���د ال����دراو�����س����ة، ان ه����ذا ال���ب���اء، ام��ت��ح��ان 
م�سلحة  ح��رب��ا  الم��ت��ح��ان  ي��ك��ون  وق��د  نخو�سه، 
بمخلوق  ابتانا  اهلل  وان  ج���رادا،  اأو  مجاعة  اأو 
اأن نتقيه بغ�سل اليدين، وهي  �سعيف، ن�ستطيع 

اأب�سط و�سائل ال�سامة العادية.
اإل��ى اهلل بالدعاء،  اإل��ى التوجه  ال��دراو���س��ة  ودع��ا 
بها  م��ن اهلل، ي�سيب  والب���ت���اءات  ف��الأم��را���س 
تعالى  لقوله  ي�����س��اء،  عمن  ويدفعها  ي�ساء  م��ن 
وعلينا   ،) لنا  اهلل  ما كتب  اإل  ي�سيبنا  لن  ) قل 
نعيد  وان  انف�سنا  وان نحا�سب  اإل��ى اهلل  الرجوع 
ح�ساباتنا، وان نتقرب اإلى ا�سرنا ون�ساعد اأبناءنا 

واأهلنا وجيراننا.
على  والعمل  والتعا�سد  التكاتف  اإل��ى  دع��ا  كما 
النبي  ل��ق��ول  ال��وب��اء،  ه��ذا  �سد  ال�سفوف  ر���س 
اهلل  اإل���ى  ال��ن��ا���س  اأح���ب   ( و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
ب��ي م��ن بات  اآم��ن  انفعهم للنا�س(، وق��ول��ه ) م��ا 
الجميع  داعيا  اإل��ى جنبه(،  �سبعان وج��اره جائع 
والجيران،  الأه��ل  تفقد  اإل��ى  ال�سباب  �سيما  ول 
عن  ب�سوؤالهم  وال��م��ب��ادرة  ال�سن،  كبار  خ�سو�سا 

حوائجهم والتي قد ل تكون مادية.
واأ����س���ار اإل���ى اإن ال��ع��بء الأك��ب��ر ال��ي��وم ي��ق��ع على 
عاتق الأ�سر التي يجب عليها اأن تتحلى بال�سبر 
متما�سكة  لتبقى  ال��ه��ف��وات،  ع��ن  ت��ت��ج��اوز  وان 
باإذن  زائل  والخطر  قادم  الخير  وان  متعا�سدة، 
اهلل، وان الأمم مر عليها اأكثر من ذلك، مذكرا 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  وخيرهم  النا�س  اع��ز  اأن 
و���س��ل��م ق���ال: ) خ��ي��ر ال���ق���رون ق��رن��ي ث��م ال��ذي��ن 
اإلى �سرورة  (. ولفت  الذين يلونهم  يلونهم ثم 
ت��وج��ي��ه ط���اق���ات ال�����س��ب��اب ل��ل��ق��ي��ام ب��ال��م��ب��ادرات 
اخت�سا�ساتهم  خ��ال  م��ن  الخيرية  والأع��م��ال 
وتوجيهها  وال��م��ه��ن��ي��ة  الأك��ادي��م��ي��ة  ال��م��ت��ن��وع��ة 
والبحث  والوطن،  للمجتمع  المفيدة  لاأعمال 
وتوظيف  ال��وق��ت  لق�ساء  الف�سلى  ال��ط��رق  ع��ن 
ال�سيوخ  لحكمة  والإ�ستماع  ال�سبابية  الطاقات 

والكبار بالتوجيه والن�سح.
الإ�ساعات والتعامل  الدراو�سة من تناقل  وحذر 
معها وتناقلها عبر و�سائل التوا�سل الجتماعي 
اإل م���ن م�����س��ادره��ا  اأخ�����ذ ال��م��ع��ل��وم��ات  وع�����دم 

والإج�����راءات  بالتعليمات  والل���ت���زام  الر�سمية، 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وط���اع���ة اأول���ي���اء الأم�����ر، داع���ي���ا ال��ى 
باإ�سابته  ي�ستبه  من  اأو  مري�س  اأي  عن  التبليغ 
اأومن المخالطين وان ال�سكوت عنهم يوؤدي اإلى 
ال�سرر بالمجتمع و انت�سار المر�س، ف�سا عن 
اأن من يخفي مر�سه ويت�سبب في موت احدهم 

فهو اآثم وقاتل.
ك��م��ا دع���ا ع��ل��م��اء ال��دي��ن وغ��ي��ره��م م��ن ال��خ��ب��راء 
وال���م���ت���خ�������س�������س���ي���ن ف�����ي ال����ع����ل����وم ال���ح���ي���ات���ي���ة 
التعامل مع هذا  اإلى بيان كيفية  والبيولوجية، 
عبر  النا�س  اإل��ى  ر�سائلهم  يوجهوا  واأن  ال��وب��اء، 
ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ف��ي  ال�سخ�سية  �سفحاتهم 
واليقين  والطماأنينة  الثقة  ب��زرع  الجتماعي، 
والتفاوؤل، وان يح�سنوا الظن باهلل، واأن من انزل 

هذا الباء هو القادر على رفعه.
بدوره، قال وزير الأوقاف وال�سوؤون والمقد�سات 
اإن  الفقير،  علي  ال��دك��ت��ور  الأ���س��ب��ق  الإ���س��ام��ي��ة 
من  ع�سر  منها  ي�سلم  ل  اإله��ي��ة  �سنة  الب��ت��اء 
وا�سحا  الإ�سام منهجا  لنا  ر�سم  وقد  الع�سور، 
ل��م��ع��ال��ج��ة ه���ذه الأوب���ئ���ة ت��ج��م��ع ب��ي��ن الأ���س��ب��اب 
ومهما  النا�س  لن  المادية  والأ�سباب  ال�سرعية 
تقدموا في العلم والطب و�سائر العلوم اإل انهم 
يعجزون عن اإيجاد العاج لكثير من الأمرا�س، 
فلي�س لهم اإل اهلل عز وجل ليك�سف عنهم ال�سر 
والمر�س والباء. واأ�ساف اأن من طرق العاج 
الأي��ام من  ه��ذه  ن�سهده في  ما  و�سبل مجابهته 
اإق��ام��ة الحجر  اإج����راءات حكومية ر���س��ي��دة، م��ن 

تما�سيا  التجمع،  التجول ومنع  ال�سحي وحظر 
مع هدي الإ�سام الذي ار�سدنا اإلى عدم الذهاب 
اأو الخروج  اإلى الأر�س التي ينت�سر فيها الوباء 
منها، فقد حذر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأمته 
فقال:  المعدي  المر�س  ب��اأه��ل  الخ��ت��اط  م��ن 

)فرَّ من المجذوم كما تفر من الأ�سد(.
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ال��ف��ق��ي��ر اإل����ى اأن ال���دع���وة اإل��ى 
المتناع عن الختاط والحجر ال�سحي وعدم 
الإ���س��ام، كان  م��ن ه��دي  ه��و  التجمع والتجول 
لزاما على الموؤمنين اللتزام به حفظا للنفو�س 
ال�سريعة  الهاك وهو مق�سد من مقا�سد  من 
الإ�سامية ؛ فالواجب علينا جميعا التعاون في 

ذلك.
واأ������س�����اد ب�������اإج�������راءات ال���ح���ك���وم���ة ال����ت����ي ب��ذل��ت 
المواطن  ق��وت  لتوفير  ت�ستطيع  وم��ا  جهدها 
للفقراء  وخا�سة  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  وال��ع��اج 
ال�سوؤال، وتلم�س  والمحتاجين والمتعففين عن 
احتياجاتهم، وقد لم�سنا اهتماما حكوميا لفتا 

في هذه الجوانب.
الذين  الوطن،  �سباب  اإل��ى  ر�سالة  الفقير  ووج��ه 
يكونوا  اأن  والثقافة،  والعلم  باللتزام  يتميزون 
العالم  ب��ه  يمر  م��ا  وان  ال��م�����س��وؤول��ي��ة،  ق��در  على 
وهذا البلد من ظروف ا�ستثنائية هو در�س لهم 
اإل��ى اهلل  ف��ي الحياة للعمل والج��ت��ه��اد وال��ع��ودة 
البلد  ه��ذا  ف��ي  اأن  وليعلموا  ب�سرعه،  والل��ت��زام 

الخير الكثير الكثير.
الأ�سبق  ال�سريعة  كلية  عميد  ق��ال  جانبه،  م��ن 

الإف��ت��اء  مجل�س  وع�سو  الأردن��ي��ة  الجامعة  ف��ي 
الأردن  اإن  ال�������س���رط���اوي،  م���ح���م���ود  ال���دك���ت���ور 
ل��ل��ت��ع��اون  ن�����ادى  اأول م���ن  ال��ح��ك��ي��م��ة  ب��ق��ي��ادت��ه 
والتكاتف الدولي لمواجهة وباء كورونا والآثار 
المتمخ�سة عنه، وما ذلك اإل لما يوؤمن به من 
موروث ثقافي وح�ساري يجعل من التعاون في 
ال�سدائد اأمرا واجبا وفر�سا حتميا، لفتا اإلى اأن 
هذا الموروث الح�ساري هو الذي تم ا�ستدعاوؤه 
وباء كورونا لتافي  الأردن لمواجهة  بلدنا  في 
المترتبة  الأ�سرار  وتقليل  الأخطار  الكثير من 

عليه.
الرائدة  ال��دول  اأ�سبح من  الأردن  اأن  اإلى  واأ�سار 
المتخذة  الإج�����راءات  ف��ي  العالم  م�ستوى  على 
عظمى،  دول  على  وت��ق��دم  ال��ك��ورون��ا،  لمواجهة 
كان  وما  والإمكانات،  الموارد  في  الفوارق  رغم 
ذلك ليتحقق لول التخطيط المبرمج والذكي 

والتعاون بين الحكومة وال�سعب.
و���س��ب��ه ال���دك���ت���ور ال�����س��رط��اوي ال��و���س��ع ال��ق��ائ��م 
قيادتها  الربان  يح�سن  اأن  اإم��ا  كال�سفينة  اليوم 
ويتعاون جميع ركابها معه، بالمتثال لتعليماته 
واللتزام بها، والعمل على عدم خرقها لتتحقق 
اأن ل  واإم����ا  ت��ع��ال��ى،  اهلل  ���س��اء  اإن  الجميع  ن��ج��اة 
يتعاون بع�س من فيها فيخرق فيها خرقا يوؤدي 
اأننا في هذه  الجميع،موؤكدا  اإل��ى غرقها وغ��رق 
يكون  وان  جميعا  بتعاوننا  اإل  نجاة  ل  ال�سفينة 
ك��ل واح����د م��ن��ا ج��ن��دي��ا ح��ار���س��ا لنف�سه ولأه��ل��ه 

ووطنه من ال�سرر.

والقوات  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  وثمن 
العام  الأمن  ورجال  العربي  الم�سلحة–الجي�س 
ال�ساهرة،  العين  فهم  الطبية  ال��ك��وادر  وجميع 
يوا�سلون الليل بالنهار وهم يقومون بالأعمال 
ال��م�����س��ن��ي��ة وب��ق�����س��م��ات وج���وه���ه���م ال���ه���م ال���ذي 
و�سعادتنا،  امننا  يحقق  وم��ا  لراحتنا  يحملونه 
موؤكدا انه ينبغي على الجميع اأن يفتخر ببلده 

ورجالته وقيادته.
وق������ال: ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع اأن ي���ق���دم ك���ل م���ا ل��دي��ه 
والتكافل  ال��ت��ع��اون  م��ب��داأ  لتحقيق  ق����درات  م��ن 
لأعمال  بالتطوع  ال�سباب  ل�سيما  الجتماعي، 
للمجتمع،  والم�ساعدة  ال��ع��ون  وتقديم  الخير 
مو�سحا اأن المطلوب من الجميع بهذه الظروف 
بما  يجودوا  وان  الخير  يبذلوا  اأن  ال�ستثنائية 
الذين  ولجيرانهم  لإخوانهم  عليهم،  اهلل  و�سع 
ل يجدون كفايتهم من العي�س الكريم، والتبرع 

و�سكر نعمة اهلل عليه لتدوم هذه النعمة.
وحول البرامج والأعمال التي يمكن اأن ينجزها 
النا�س بهذا الوقت وهم بمنازلهم، اأ�سار الدكتور 
اآيات  لتدبر  ثمينة  فر�سة  اأنها  اإل��ى  ال�سرطاوي 
القران الكريم وال�سنة النبوية و�سيرة ال�سحابة، 
والطاع على الكتب الثقافية والأدب وال�سعر، 
ومتابعتها  درو�سهم  بمذاكرة  الطلبة  وا�ستمرار 
م����ع اأ����س���ات���ذت���ه���م ع���ب���ر ال��م��ن�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأهمية  اأن الأزم��ة تعلمنا  اإلى  المخ�س�سة، لفتا 
ال�سدة  لأي����ام  الدخ����ار  و  النفقة  ف��ي  الق��ت�����س��اد 

وال�سبر والتحمل وان كل �سيء بيد اهلل.

العمل بالوا�شطة  )تعبيرية(
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من�صة ال�صمان للمياومة ت�صتقبل 420 األف طلب

«الضمان» توضح حول تقديم مساعدات 
عينية لعمال المياومة

عمان - الراأي

الموؤ�س�سة  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق  ق���ال   
ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان الج���ت���م���اع���ي م��و���س��ى 
التي  اللكترونية  المن�سة  اأن  ال�سبيحي، 
https:// اأطلقتها الموؤ�س�سة تحت الرابط
قبل   /ssc.gov.jo/sscaid.service1
ا���س��ت��ق��ب��ال طلبات  ال���ى  ت��ه��دف  اأي����ام  ب�سعة 
والذين  المقتدرين  غير  المياومة  عمال 

توقفت اأعمالهم ب�سبب الأزمة الراهنة.
ان  ام�����س،  ت�سريح  ف��ي  ال�سبيحي  وا���س��اف 
مواطن  اأي  طلب  اي�سا  ت�ستقبل  المن�سة 
حيث  ال�سبعين،  ���س��ن  ت��ج��اوز  م��ق��ت��در  غ��ي��ر 
األف   )420( تاريخه  حتى  الموؤ�س�سة  تلقت 
طلب يتم التعامل معها حالياً وفق معايير 
وب��ي��ان��ات ال�����س��ج��ل ال��وط��ن��ي ال��م��وح��د ل��دى 
�سندوق المعونة الوطنية، وتقوم الموؤ�س�سة 
بقيمة  كوبونات  اأو  غذائية  ط��رود  باإي�سال 

معينة للم�ستحقين.
واأو�سح، اأّن ما يتم تداوله باأن التقديم عبر 
المتقدم  واأن  �سخ�س  لأي  المن�سة  ه���ذه 
اأو  دي��ن��ار   )100( بقيمة  ط��رد  على  يح�سل 
م��ب��ل��غ م��ال��ي ن��ق��دي م��ع��ّي��ن غ��ي��ر �سحيح، 
مح�سور  المن�سة  عبر  التقديم  اأن  موؤكداً 
غير  المياومة  ع��م��ال  فئة  الأول���ى  بفئتين 
المقتدرين والفئة الثانية فئة المواطنين 

فوق �سن ال�سبعين اإذا كانوا غير مقتدرين.
اإم��ا طرد غذائي  ب��اأن ما يقدم هو  واأ�ساف، 
اأو  دي���ن���اراً   50 اإل���ى   40 ب��ي��ن  ت��ت��راوح  بقيمة 
ك���وب���ون���ات ت�����س��وق م���ن اأ�����س����واق ال��م��وؤ���س�����س��ة 
ال���س��ت��ه��اك��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة م���ن ف��ئ��ة )25( 
واح��د لاأ�سرة  دي��ن��اراً، حيث يعطى كوبون 
المكونة من 1–4 اأفراد، وكوبونان لاأ�سرة 

المكونة من 5–10
اأفراد، وثاثة كوبونات لاأ�سرة التي يزيد 

عدد اأفرادها على 10.
وا����س���ار اإل���ى اأن ال��م��وؤ���س�����س��ة ق��ّدم��ت ط���روداً 
كبار  من  لأ�سر  م�ستعجلة  اأ�سا�سية  غذائية 
ال�����س��ن م��ك��ون��ة م���ن ف���ردي���ن ب��ق��ي��م��ة )15( 

ديناراً.
طلباً  ي��ق��دم  م��ن  جميع  ال�سبيحي  ون��ا���س��د 
اأم�ّس  اأن يكون غير مقتدر وفي  للم�ساعدة 
ي��وؤّث��ر على حق غيره من  ل  الحاجة حتى 
اأّن التحقق الأّول��ي من  المحتاجين، مبيناً 
الدفعة الأولى للمتقدمين ك�سفت اأن ن�سبة 
الم�ستحقين منهم ل تتجاوز 20%، وك�سف 
اأن بع�س مقّدمي الطلبات يتقا�سون رواتب 
اأن ع��دداً منهم و�سلت  ب��الآلف حيث تبّين 
اأمر  وه��ذا  دينار،  اآلف  اأربعة  اإل��ى  رواتبهم 
اعتداء �سارخ على  وفيه  للغاية،  م�ستهجن 
خال  �سيما  ول  المحتاجة  الفئات  حقوق 

الأزمة الراهنة.

وا�صنطن - اأ ف ب 

اآذار  الأميركي في  القت�ساد  عانى 
فيرو�س  تف�سي  مفاعيل  اأول��ى  من 
ارتفاع ن�سبة  الم�ستجد مع  كورونا 
البطالة مجددا اإلى 4،4% وخ�سارة 
بيانات  بح�سب  وظيفة،  األ��ف   701

وزارة العمل ال�سادرة الجمعة.
الوظائف  لخ�سارة  رقم  اأعلى  وهو 
الأزم������ة  خ�����ال   2009 اآذار  م���ن���ذ 
ن�سبة  وك���ان���ت  ال���ك���ب���رى.  ال��م��ال��ي��ة 
ال��ب��ط��ال��ة ت���راج���ع���ت ف���ي ���س��ب��اط/

م�ستواتها  اأدن��ى   ،%3،5 اإلى  فبراير 
خال خم�سين عاما.

اأو���س��ح��ت وزارة  اأخ����رى،  م��ن جهة 
تحدد  اأن  يمكنها  »ل  اأن����ه  ال��ع��م��ل 
العالمي  الوباء  تاأثير  م��دى  بدقة 

على �سوق العمل في اآذار«.

ن�صبة البطالة يف الواليات املتحدة تبلغ 4,4% يف اآذار

صناعة عمان تبحث استدامة اإلنتاج الصناعي

االقتصاد الرقمي تحذر من تثبيت برمجيات خبيثة 
على أجهزة المستخدمين  

عمان - الراأي

�سناعة  عرفة  اإدارة  مجل�س  اأع�ساء  بحث 
ا���س��ت��دام��ة الإن��ت��اج ال�سناعي  اآل��ي��ات  ع��م��ان 
وك��ي��ف��ي��ة ت��خ��ط��ي اأزم������ة »ك�����ورون�����ا« ب��اأق��ل 
العاملة  ال�سناعية  المن�ساآت  الأ�سرار على 
في العا�سمة عمان، بالإ�سافة لبحث اإعداد 
انعكا�س  ح��دة  م��ن  لتخفيف  �ساملة  خطة 
في  انتهائه  بعد  القطاع  على  »ف��اي��رو���س« 

ال�سهور المقبلة.
واأكد المجل�س انه يعمل �سمن روح الفريق 
واح��دة  اأول��وي��ة  �سمن  المتجان�س  ال��واح��د 
وه����ي ت��ح��ق��ي��ق روؤي������ة ال���غ���رف���ة ب�����اأن ت��ك��ون 
تح�سين  في  وال��ري��ادي  الرئي�س  المحرك 
ال�����س��ن��اع��ة ال���وط���ن���ي���ة وت���ط���وي���ره���ا ورف����ع 
الى  ال��و���س��ول  �سبيل  ف��ي  اأدائ���ه���ا،  م�ستوى 

القت�ساد ال�سناعي.
وقال نائب رئي�س الغرفة احمد الخ�سري، 
ان مجل�س اإدارة الغرفة في انعقاد م�ستمر 
لبحث ت��داع��ي��ات »اأزم�����ة ك���ورون���ا« واإي��ج��اد 

ال�سناعية  المن�ساآت  عمل  ل�سمان  الحلول 
تحديدا  والمتعلقة  ع��م��ان  العا�سمة  ف��ي 
ف��ي ���س��ن��اع��ات ال��م��واد ال��غ��ذائ��ي��ة والأدوي����ة 

والكيماوية.
وتابع ان المجل�س يعمل �سمن فريق وروؤية 
واحدة وذلك لتحقيق الأهداف المن�سودة، 
اأو  اأراء  ك��اف��ة  يتقبل  المجل�س  ان  م��وؤك��دا 
اأع�����س��اء مجل�س  م��ق��ت��رح��ات ان ك��ان��ت م��ن 
الإدارة انف�سهم اأو من الهيئة العامة، حيث 

يتم مناق�ستها ودرا�سة اإمكانية تطبيقها.
ال�سندوق  اأمين  نائب  ال�سر،  اأمين  واتفق 
ذهب  ما  مع  الق�سراوي  تميم  الغرفة  في 
المتجان�سة  بالروح  الخ�سري  زميله  اليه 
التي تجمع اأع�ساء مجل�س الإدارة، موؤكدا 
ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  ل��دع��م  ال��ع��م��ل  ان  ع��ل��ى 

اأولوية اأولى.
العمل م�ستمر وبجهد كبير هذه  ان  واأك��د 
الفترة للو�سول في القطاع ال�سناعي الى 

بر الأمان في ظل اأزمة »كورونا«.
الغرفة  ال�سر في  اأمين  نائب  �سدد  ب��دوره، 

�سعد يا�سين ان الغرفة ت�سير بخط متواز 
لدعم  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  مع 
ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي وت�����س��ه��ي��ل الإج������راءات 
المتبعة حاليا، موؤكدا على ان الغرفة تعمل 

بروؤية وا�سحة لدعم القطاع ال�سناعي.
ونوه الى ان الغرفة تحقق الإنجازات بدعم 
مجل�س  اأع�ساء  بين  الكبير  التجان�س  من 
الإدارة، من خال تقبل الآراء ومناق�ستها 

ودرا�سة اإمكانية تطبيقها.
�سختيان،  ديما  الإدارة  مجل�س  ع�سو  ام��ا 
وبجهود  حاليا  تعمل  ال��غ��رف��ة  ان  ف��اأك��دت 
في  ال�سناعي  القطاع  تمكين  على  كبيرة 
ع��م��ان وع����دم ت��ع��ط��ي��ل��ه ودع����م الإج������راءات 
النافذة لذلك، منوهة الى ان الغرفة على 
لت�سهيل  الجهات  كافة  مع  مبا�سر  ات�سال 

الإجراءات خال هذه الفترة.
و�سدد على ان العمل متوا�سل ولن يتوقف 
وذل��ك بدعم  الأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل  اأي  تحت 
اأع�ساء  يبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  من 

مجل�س اإدارة الغرفة.

الإدارة  م��ج��ل�����س  ع�����س��و  اأك�����د  م���ن ج��ه��ت��ه، 
الغرفة  اأع�ساء  ان  ابوحلتم  اي��اد  الدكتور 
دائما يبحثون مع الجهات كافة ل�ستدامة 
الإنتاج ال�سناعي، في حين يتم درا�سة كافة 
ال�سناريوهات لما بعد انتهاء وباء »كورونا«.

العمل لإعداد خطة للنهو�س  اأهمية  واأكد 
ب��ال��ق��ط��اع��ات ودع����م ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��ي��رة 
وال��م��ت��و���س��ط��ة، داع���ي���ا ال��ح��ك��وم��ة ل��و���س��ع 
لكافة  ت��ح��ف��ي��زي��ة  ن��ق��دي��ة  م��ال��ي��ة  �سيا�سية 
ال�سناعي  القطاع  وان  ل�سيما  القطاعات، 

اثبت قدرته ونجاحه في هذه الفترة.
وقال ع�سو مجل�س الإدارة عاهد الرجبي، 
ان الغرفة تعمل بالتن�سيق الكامل لموازنة 
ب�سكل كامل في ظل ما  معادلة ال�ستثمار 
ي��ح��دث ف��اي��رو���س »ك���ورون���ا« ع��ل��ى القطاع 

ال�سناعي تحديدا.
و���س��دد ان ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي ه��و ال��راف��د 
ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��ن��ات��ج ال��م��ح��ل��ي الإج���م���ال���ي 
القت�سادي  النمو  لعجلة  الأول  وال��داف��ع 

في المملكة.

عمان - الراأي

والريادة  الرقمي  القت�ساد  وزارة  حذرت 
ف����ي ب����ي����ان ل���ه���ا اأم���������س م����ن ا����س���ت���ه���داف 
من  العديد  باإن�ساء  يقومون  مخترقين 
الت�سيد  وم���واق���ع  ال��م��زي��ف��ة  ال��ن��ط��اق��ات 
الموقع  وكاأنها  تتنكر  وال��ت��ي  الإحتيالي 
الأ�سلي من خال تغيير غير ملحوظ في 
الم�ستخدمين  النطاق بحيث تخدع  اإ�سم 
بتثبيت  تقوم  م�سبوهة  لمواقع  وتقودهم 

البرمجيات الخبيثة على اأجهزتهم
ا�ستخدام  لتزايد  ونظرا  اإنه  البيان  وقال 
ال��م��وؤ���س�����س��ي كمن�سة  ال��ت��وا���س��ل  م��ن�����س��ات 
Zoom والتي تمكن من اإجراء المحادثات 
المحا�سرات  وعقد  والمرئية  ال�سوتية 
لمتابعة  الإن���ت���رن���ت  ع��ب��ر  والج��ت��م��اع��ات 
التعلم والعمل عن بعد من المنزل ب�سبب 

ا�ستهدافها  ت��م  ف��ق��د  الم�ستجد،  ال���وب���اء 
باإن�ساء  من قبل المخترقين حيث قاموا 
ومواقع  المزيفة  النطاقات  من  العديد 
وكاأنها  تتنكر  والتي  الإحتيالي  الت�سيد 
ال��م��وق��ع الأ���س��ل��ي م��ن خ��ال تغيير غير 
تخدع  بحيث  ال��ن��ط��اق  اإ���س��م  ف��ي  ملحوظ 
الم�ستخدمين وتقودهم لمواقع م�سبوهة 
على  الخبيثة  البرمجيات  بتثبيت  تقوم 
اأجهزتهم. واأ�سار الى اأن هناك العديد من 
المرتبطة  الأمنية  والتهديدات  الثغرات 
تمكن  ق��د  وال��ت��ي  الخ�سو�سية  و  ب��الأم��ن 
المخترقين من ك�سف بيانات التوا�سل و 
الخا�سة  والوثائق  الفيديو  الى  الو�سول 
الجل�سة،  ط����وال  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ت��م��ت  ال��ت��ي 
بالإ�سافة الى ك�سف معلومات الجهاز لكل 
م�سارك و�سرقة كلمات المرور للح�سابات 
ال��ن�����س��ط��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ت�����س��غ��ي��ل وي��ن��دوز 

الم�ستخدمين  باأجهزة  التحكم  واإمكانية 
وتنفيذ الأوامر عن بعد عليها.

وط���ال���ب ال���ب���ي���ان ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ح��م��اي��ة 
ن��ف�����س��ه��م م���ن ه����ذه ال���ت���ه���دي���دات ب��ات��ب��اع 
الأ�سلية  الن�سخة  تثبيت  منها  خ��ط��وات 
التطبيق  اأن  م���ن  وت���اأك���د  ال��ت��ط��ب��ي��ق  م���ن 
التحديثات  تحتوي  حيث  دائ��م��ا  محدث 
ع���ل���ى ح���ل���ول ل���ك���اف���ة ال���ث���غ���رات الأم���ن���ي���ة 
وبعد  حاليا  ولكن  بالتطبيق،  الم�ستجدة 
ُين�سح  حلها  ولحين  الثغرات  اآخر  ظهور 
برنامج  ب��ا���س��ت��خ��دام  اإم���ا  الم�ستخدمون 
ب��ع��د مثل  ب��دي��ل لعقد الج��ت��م��اع��ات ع��ن 
 Zoom ا�ستخدام  MicrosoftTeamsاأو 
ع��ب��ر م��ت�����س��ف��ح ال���وي���ب ب����دًل م���ن تثبيت 

التطبيق على اأجهزتهم.
متيقًظا  ال�سخ�س  يكون  ان  اإل��ى  اإ���س��اف��ة 
الإل��ك��ت��رون��ي مجهولة  ال��ب��ري��د  ل��ر���س��ائ��ل 

مزيفة  لنطاقات  تقودك  والتي  الم�سدر 
قد  اإمائية  اأخ��ط��اء  على  تحتوي  بحيث 
التاأكد من �سحة  ل تاحظها لذا عليك 

ا�سم النطاق قبل فتح رابط الموقع.
و����س���دد ع��ل��ى ت��ج��ن��ب ف��ت��ح اأي م��رف��ق��ات 
م���������س����ب����وه����ة ف��������ي ر�������س������ائ������ل ال�����ب�����ري�����د 
 الإل����ك����ت����رون����ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��ط��ب��ي��ق م��ث��ل
»zoom-us-zoom_##########.exe « 
خبيثة  برمجيات  تثبيت  الى  تقود  والتي 
اأي  فتح  لتجنب  بالإ�سافة  جهازك،  على 
خال  المحادثات  عبر  ن�سره  يتم  راب��ط 

عقد الجل�سة.
ودع���ا اإل���ى ال��ت��اأك��د م��ن ا���س��ت��خ��دام كلمات 
ا يمكنك تغيير اإعدادات  مرور قوية، واأي�سً
�سيا�سة الأمان لتقييد نظام الت�سغيل من 
ت��م��ري��ر ب��ي��ان��ات ال���دخ���ول ال��خ��ا���س��ة بك 

تلقائيًا اإلى خادم بعيد.

عمان - �صيف الجنيني

الإل��ه  عبد  والحلويات  المخابز  اأ�سحاب  نقيب  طالب 
الحموي وزارة ال�سناعة والتجارة بال�سماح بتقديم كافة 
منتجات مادة الخبز �سمن ال�سروط ال�سحية وال�سامة 
ال��ع��ام��ة. وب��ي��ن ال��ح��م��وي ف��ي ت�سريح اإل���ى »ال�����راأي« اأن 
بع�س  ت��ق��دي��م  منعها  ب�سبب  خ�����س��ائ��ر  تتكبد  ال��م��خ��اب��ز 

ق��رار  وا�ستغرب  ال��ح��ل��وي��ات.  بع�س  ومنها  الخبز  اأن���واع 
م�سيرا  المخابز  في  الحلويات  اأن��واع  بع�س  تقديم  منع 
اأنه ل يوجد ما يمنع المخابز من تقديم منتجات  اإلى 
اأعباء  تتحمل  المخابز  اأن  الحموي  واأو�سح  الحلويات. 
خال الفترة الحالية ب�سبب الظروف ال�ستثنائية التي 
القطاع  بت�سهيل مطالب هذا  المملكة مطالبا  ت�سهدها 

المهم والذي يقدم �سلعة ا�ستراتيجية مهمة.

الحموي يطالب بالسماح بتقديم كافة 
منتجات الخبز والحلويات

الفوسفات ترفع مساهمتها إلى 6 ماليين دينار 
لمواجهة كورونا

البنك العربي يرفع تبرعه إلى 15 مليون دينار

البنك األردني الكويتي يرفع تبرعه
لمليوني دينار لهمة وطن

البنك يوؤجل اأق�صاط تمويالت االأفراد ل�صهر ني�صان 2020
نصف مليون دينار من بنك صفوة اإلسالمي 

لصندوق «همة وطن»

بسطامي وصاحب التجارية تتبرع بمبلغ 100 
الف دينار لصندوق همّة وطن

جت تتبرع بمئة ألف دينار لهمة وطن

مجموعة الصايغ تتبرع بـ 900 ألف دينار
لدعم مواجهة كورونا

عمان - بترا

الفو�سفات  م��ن��اج��م  ���س��رك��ة  ادارة  مجل�س  رئ��ي�����س  ق���ال 
قرر  المجل�س  ان  الذنيبات،  محمد  الدكتور  الردن��ي��ة 
لمواجهة  الوطنية  الجهود  في  ال�سركة  م�ساهمة  رفع 
دي��ن��ار، منها 5 مايين  ال��ى 6 مايين  ك��ورون��ا  جائحة 

دينار لدعم �سندوق همة وطن.

وا����س���اف ال���دك���ت���ور ال��ذن��ي��ب��ات ف���ي ت�����س��ري��ح ام�������س ان 
ال�سركة  اأرب����اح  م��ن  بالمئة   30 ت�سكل  الم�ساهمة  ه��ذه 
الوطنية  الم�سوؤولية  من  انطاقا  وت��اأت��ي   ،2019 لعام 
مواجهة  في  المبذولة  للجهود  منها  ودعما  لل�سركة، 
بها  يمر  التي  للظروف  منها  وتقديرا  الجائحة،  ه��ذه 
في  الموؤ�س�سات  جميع  جهود  تكاتف  وتتطلب  ال��وط��ن 

هذه المرحلة.

عمان - الراأي

اأعلن البنك العربي م�ساء اأم�س رفع تبرعه ل�سندوق همة 
الحد  في  الحكومة  لم�ساعدة  دينار،  مليون   15 اإل��ى  وطن 

في  اأعلن  البنك  وك��ان  ك��ورون��ا.  وب��اء  انت�سار  تداعيات  من 
بداية الأزمة عن تبرعه بمبلغ ثاثة مايين دينار لوزارة 
ال�سحة، كم�ساهمة من البنك والتزاما بدوره في الوقوف 

مع الوطن في مواجهة وباء كورونا.

عمان - الراأي

اأع��ل��ن ال��ب��ن��ك الردن����ي ال��ك��وي��ت��ي م�����س��اء اأم�����س ع��ن رف��ع 
وطن،  همة  �سندوق  ل�سالح  دينار  مليوني  اإل��ى  تبرعه 

بعد اأن كان اأعلن عن تبرعه بمليون دينار الخمي�س.

وجاء في بيان للبنك، ان هذا التبرع ياأتي انطاقا من 
المجهود  ول��دع��م  والوطنية  الجتماعية  م�سوؤوليته 
وتاأكيدا  الم�ستجد،  كورونا  فيرو�س  بمكافحة  الوطني 
ب��دوره تجاه مجتمعه ووطنه على  للقيام  على حر�سه 

اأكمل وجه.

عّمان - الراأي

تبرع موظفو بنك �سفوة الإ�سامي بمبلغ ن�سف مليون 
دينار اأردني لح�ساب �سندوق »همة وطن«.

التبرع بمبادرة من موظفي  البنك جاء  بيان عن  وح�سب 
بها  يتحلى  ال��ت��ي  ال�سا�سية  القيم  م��ن  وان��ط��اًق��ا  البنك 
ب��ن��ك ���س��ف��وة ال���س��ام��ي ولأن الي��م��ان بالوطن  م��وظ��ف��و 
وحبه هو جزء من ايمانهم بدينهم وقيمهم التي يفخرون 
كافة  الى جنب مع  الوقوف جنبا  باأهمية  ول�سعورهم  بها 
الجهود الجبارة التي تقوم بها كافة الموؤ�س�سات الوطنية 
على  وت��داع��ي��ات��ه  الم�ستجد  ك���ورون���ا  ف��ي��رو���س  ل��م��واج��ه��ة 
ح�سب  المبادرة  وج��اءت  منهم.  وكمبادرة  الحبيب  وطننا 
موظفي البنك تحقيقا لل�سعار الذي اطلقه البنك بداية 
ال��ع��ام ال��ح��ال��ي وه���و م��ح��ور )ت��ع��ام��ات م�سرفية ع��ادل��ة 
في  حوله  البنك  اعمال  كافة  تتمحور  والتي  وم�سوؤولة( 

كافة المجالت.
على  المترتبة  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  عن  البنك  واأعلن 
تمويات المرابحة والإجارة المترتبة على متعامليه من 
اأو  اأو عمولت  اأية ر�سوم  الأف��راد ل�سهر ني�سان 2020، دون 

اأرباح ت�ساف على هذا التاأجيل.
وف���ي تعليق ل��ه ع��ل��ى ه���ذا ال�����س��اأن، ق���ال رئ��ي�����س ال��خ��دم��ات 
الم�سرفية لاأفراد لبنك �سفوة الإ�سامي، ن�سفت طه: 
»تاأتي هذه المبادرة انطاقا من حر�سنا في البنك على 
تاأتي من منطلق م�سوؤوليتنا  اأنها  م�سلحة المواطن، كما 
بتنفيذه  قمنا  لما  وام��ت��داداً  متعاملينا،  تجاه  المجتمعية 
�سابقاً واأعلنا عنه من تاأجيل الأق�ساط للمتعاملين الأفراد 
الإ�سامي  �سفوة  بنك  اأن  اإل��ى  ي�سار   .»2020 اآذار  ل�سهر 
حالياً  الأ�سا�سية  متعامليه  احتياجات  تلبية  على  يعمل 
عبر مختلف فروعه ما عدا المولت من ال�ساعة العا�سرة 
���س��ب��اح��اً وح��ت��ى ال�����س��اع��ة ال��ث��ال��ث��ة ظ��ه��راً م��ن الأح����د ال��ى 
عبر  ال�ساعة  م���دار  على  خدمتهم  ج��ان��ب  اإل���ى  الخمي�س، 
الخدمة  مركز  ت�سمل  التي  الإلكترونية  قنواته  مختلف 
الم�سرفية  والخدمات  موبايل،  �سفوة  وتطبيق  الهاتفية 
www.safwabank. الإلكتروني  والموقع  الإنترنت  عبر 
com، وال�سوار الذكي، وخا�سية الدفع عن ُبعد من خال 
على  الر�سمية  قنواته  اإ�سافة  الئتمانية،  البنك  بطاقات 
ال�سراف  اأجهزة  عن  ف�سًا  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 

الآلي الموزعة في مختلف مدن ومناطق المملكة.

عمان - بترا

تبرعها  ع��ن  التجارية،  و�ساحب  ب�سطامي  �سركة  اعلنت 
لم�ساندة  وط���ن(،  )همة  ل�سندوق  دي��ن��ار  ال��ف   100 بمبلغ 
كورونا  فيرو�س  تف�سي  ومنع  مكافحة  في  ال��دول��ة  جهود 
الم�ستجد، وحماية �سحة و�سامة المواطنين، والنهو�س 

واكد  الوباء.  وا�سرار  تبعات  وتخطي  الوطني  بالقت�ساد 
»ان  ال�����س��اح��ب،  رام���ي  لل�سركة،  ال��م��دي��ري��ن  هيئة  رئ��ي�����س 
الراهن، وبما يقت�سيه  للو�سع  �سريعاً  التبرع جاء تجاوباً 
الإح�سا�س بالم�سوؤولية لمواجهة هذا الوباء وتلبية لنداء 
بها  يمر  التي  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  ظل  في  الوطن 

الأردن «.

عمان - بترا

قرر مجل�س ادارة �سركة النقليات ال�سياحية الردنية–
بمبلغ  وط��ن  همة  �سندوق  دع��م  ف��ي  جت–الم�ساهمة 
مائة الف دينار. وقال مدير العام ال�سركة مالك حداد 

ياأتي  التبرع  ه��ذا  اإن  )ب��ت��را(،  الردن��ي��ة  الن��ب��اء  لوكالة 
النقل الردني  اردنية تخدم قطاع  لا�سهام من �سركة 
منذ عام 1964، معربا عن المل بان تنتهي هذه المحنة 
ال��ق��ي��ادة  ت��ح��ت ظ��ل  �سعبنا  ب��وع��ي  ق��ري��ب��اً  نعي�سها  ال��ت��ي 

الها�سمية.

عمان - الراأي

مظلتها  تحت  ت�سم  وال��ت��ي  ال�سايغ  مجموعة  اأع��ل��ن��ت 
و�سركة �سناعة  روؤي��ا  بقناة  ال�سركات متمثله  عددا من 
المعدنية  الزيوت  ل�سناعة  الوطنية  وال�سركة  التعليب 
ا�سافة للبنك التجاري الردني، عن تبرعها بمبلغ 900 

األف دينار لدعم مواجهة تداعيات وباء كورونا.
الف   400 بمبلغ  تبرعت  اإنها  ال�سايغ  مجموعة  وقالت 
دينار ل�سندوق »همة وطن«، كتبرع �سخ�سي من رئي�س 
الف   100 اإل��ى  ا�سافة  ال�سايغ  مي�سيل  الإدارة  مجل�س 

 / الأردن���ي���ة  الم�سلحة  ال��ق��وات  ل�سالح  �ستحول  دي��ن��ار 
الخدمات الطبية الملكية.

كماأ اأعلن ال�سايغ، رئي�س مجل�س اإدارة البنك التجاري 
الأردني تبرع البنك بمبلغ 400 األف دينار ل�سندوق همة 
وطن اأي�سا، م�سيرا الى اأنه �سيتم تحويل المبلغ لح�ساب 

ال�سندوق في البنك المركزي الأردني.
مجموعة  ع��ن  بالنيابة  ال�سايغ  مي�سيل  ت��ب��رع  وي��اأت��ي 
ال�����س��اي��غ وت���ب���رع ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ف���ي اط����ار دعمهما 
المتوا�سل لجهود الأردن في مواجهة وباء كورونا الذي 

األقى بتداعياته على الردن ودول العالم.
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�شوارع مقفرة في بانكوك )ا.ف.ب(

عمال اأجانب في دبي )ا.ف.ب(

باري�س - اأ ف ب

فيرو�س  انت�سار  بدء  العلمي �سفوفه منذ  البحث  نّظم قطاع 
وهدفه  ال�سفافية،  متوخيا  اأعماله  فكثف  الم�ستجّد  كورونا 
وباء  يطرحها  �سعبة  اأ�سئلة  على  اأجوبة  اإلــى  �سريعا  التو�سل 
عالمي يتف�سى ب�سرعة هائلة، بدون التخلي عن معايير الدّقة 

العلمية.
بي�سا في  المعدية في م�ست�سفى  الأمرا�س  وقال رئي�س ق�سم 
باري�س يزدان يزدانباناه لدى عر�سه تجربة �سريرية في اآذار 
»في زمن انت�سار وباء، يكون البحث جزءا من الرد«. والتحدي 
عالجات  واختبار  الفيرو�س  تف�سي  باحتواء  يق�سي  اإذ  هائل 
وفي مواجهة  كوفيد-19.  وبــاء  �سد  لقاح  والبحث عن  �سده 
العلمي  البحث  يتقدم  الم�سبوقة،  غير  ال�سغوط  هــذه  مثل 

ب�سرعة لم ُيظهرها من قبل في مواجهة اأي مر�س جديد.
لقد تو�سل العلماء اإلى فك رموز جينوم الفيرو�س في غ�سون 
ب�سعة اأ�سابيع. وقال اخت�سا�سي علم الأوبئة في معهد با�ستور 
ال�سدد  اأرنو فونتانيه متحدثا لإذاعة »فران�س كولتور« بهذا 
»ا�ستغرق الأمر �سنوات بالن�سبة لالإيدز... نعي�س في مرحلة 

مختلفة تماما. والأمر ملفت بالن�سبة للوقت الذي ك�سبناه«.
الرئوي  اأولى حالت اللتهاب  اأيام على ت�سجيل  فبعد ب�سعة 
فــي مطلع كــانــون الثاني فــي ووهـــان، بـــوؤرة الــوبــاء فــي و�سط 
فيرو�س  جينوم  كامل  ب�سل�سل  �سينيون  علماء  نجح  ال�سين، 
النتائج لحقا مع زمالئهم في  الم�ستجّد، وتقا�سموا  كورونا 

دول اأخرى من خالل قاعدة بيانات دولية.
با�ستور في  تو�سل معهد  الأعــمــال،  هــذه  نتائج  اإلــى  وا�ستنادا 
موثوق  جزيئّي  فح�س  ابتكار  اإلـــى  األــمــانــي  ومختبر  فرن�سا 
الم�ستجّد  كورونا  بفيرو�س  الإ�سابات  اأولــى  بت�سخي�س  �سمح 
تطوير  على  حاليا  با�ستور  معهد  باحثو  ويعمل  اأوروبـــا.  في 
فحو�س ت�سمح بقيا�س درجة المناعة العامة لدى مجموعة اأو 

�سعب، ما يعتبر اأ�سا�سيا لرفع تدابير الحجر المنزلي.
وتمكنت اأو�ساط البحث العلمي في فرن�سا من تعبئة �سفوفها 
ب�سكل �سريع من خالل هيئة اأقيمت لهذا الهدف عرفت با�سم 
»رياكتينغ« اأو »البحث والعمل �سد اأمرا�س معدية م�ستجّدة«، 
اأطــراف من جميع قطاعات الأبحاث بما فيها  وي�سارك فيها 

فروع العلوم الإن�سانية.
والمن�سق  الأوبـــئـــة  عــلــم  فــي  المتخ�س�س  الطبيب  واأو�ـــســـح 
اإلى  الحاجة  اأن  دورتنزيو  اإريــك  »رياكتينغ«  العلمي في هيئة 
»اإتــ�ــس1اإن1«  اإنفلونزا  انت�سار  خالل  ظهرت  الهيئة  هذه  مثل 
في 2009، بعد »الإقــرار بالف�سل: فلم يكن هناك تن�سيق بين 
الباحثين في مختلف المعاهد بما يتيح اإجراء اأبحاث مجدية 

في ظل و�سع اأزمة«.
با�سرت الهيئة العمل على الت�سدي لفيرو�س �سيكونغونيا في 
جزر الأنتيل عام 2013، وعززت خبرتها لحقا لدى مكافحة 
بهذا  دورتــنــزيــو  اإريـــك  واأو�ــســح  اإفريقيا.  فــي  اإيــبــول  فيرو�س 
�سريرية  تجربة  اإجـــراء  بــالإمــكــان  اأن  عندها  »اأثبتنا  ال�سدد 

ب�سكل عاجل، �سواء كان الأمر يتعلق بعالج اأو لقاح«.
ويعمل مئات الباحثين منذ كانون الثاني على در�س فيرو�س 
يوم  كــل  اإلــيــهــم  »ين�سّم  دورتــنــزيــو  وقـــال  الم�ستجد.  كــورونــا 
بــاحــثــون جـــدد. كــمــا تـــرد عــرو�ــس مــ�ــســاعــدة عــفــوّيــة. ا�سطر 
البع�س اإلى اإعادة توجيه اأعمالهم، بل اأحيانا التخلي عنها... 
اأن الجميع يــدرك �سرورة دفع العلم  اإلــى حد  الظرف طــارئ 

قدما«.

الأبحاث العلمية جتري 
بوترية �شريعة ملواجهة كورونا

اأكثر من مليون م�شاب بكورونا

غوتيريش: األسوأ لم يأت بعد

ما يعادل 4,8% من الناتج المحلي العالمي

4100 مليار دوالر كلفة كورونا على االقتصاد

وفي األمانيا، بداأ انت�سار الفيرو�س يتباطاأ وبداأت تدابير 
الحتواء تعطي ثمارها، وفق ال�سلطات ال�سحية التي 

ت�سدد على �سرورة الإبقاء عليها.
العزل  لتدابير  خا�سعة  تقريباً  الب�سرية  وباتت ن�سف 

الم�سددة مع تداعيات اقت�سادية واجتماعية كارثية.
�سخ�س  مليون  من  اأكثر  فــاإن  اإح�ساء،  لأحــدث  ووفقاً 
بفيرو�س  اإ�ــســابــتــهــم  ثبتت  الــعــالــم  اأنـــحـــاء  جميع  فــي 
العدد  جــزء من  �سوى  ي�سكل  ل  عــدد  وهــو  كوفيد-19 
البلدان  اإذ ل يجري عدد كبير من  الفعلي للمر�سى، 

فحو�سات �سوى للحالت ال�سديدة.
و�سجلت  بالوباء.  تــاأثــراً  الأكــثــر  الــقــارة  اأوروبـــا  وتبقى 
اإ�سبانيا،  في   10935 مقابل  في  وفــاة   14681 اإيطاليا 
في  ال�سعيد  هــذا  على  ت�سرراً  الكثر  الدولتان  وهما 

العالم. ومن جانبها، �سّجلت فرن�سا 5387 وفاة.
وفي اإيطاليا، اأغلقت اأكبر محرقة في ميالنو، ونقلت 
اإلــى  تــ�ــســرراً،  الأكــثــر  المدينة  بيرغامو،  مــن  الجثث 

مناطق اأخرى ليتم حرقها.
وفاة   134 ت�سجيل  ام�س  الإيرانية  ال�سلطات  واأعلنت 
اإلــى  للوفيات  الإجمالية  الح�سيلة  لترتفع  اإ�سافية 
كيانو�س  ال�سحة  وزارة  با�سم  المتحدث  وقــال   .3294
 24 خــالل  �سجلت  اإ�سافية  اإ�سابة   2715 اإّن  جهانبور 

لالإ�سابات  الإجــمــالــيــة  الح�سيلة  اأن  يعني  مــا  �ساعة 
باتت 53183.

حكومتها  تعر�ست  التي  المتحدة  المملكة  و�سجلت 
الجمعة  يوم  لالأزمة،  اإدارتــهــا  طريقة  على  لنتقادات 
�ساعة   24 684 خــالل  بلغ  الــوفــيــات  مــن  قيا�سياً  عـــدداً 

لترتفع ح�سيلة الوفيات لديها اإلى اأكثر من 3600.
تتحول  المتحدة  الوليات  اأن  يبدو  اآخــر،  ومن جانب 
للوباء. ففي غ�سون  بــوؤرة رئي�سة جديدة  اإلى  ب�سرعة 
24 �ساعة، تم ت�سجيل 1169 وفاة لديها، ما يمثل زيادة 
هائلة بن�سبة الثلث مقارنة بعدد اليوم ال�سابق )884( 
بلد  في  الإطـــالق  على  ت�سجل  يومية  ح�سيلة  واأعــلــى 
 6000 اإلــى  الفيرو�س  ح�سيلة  بذلك  وارتفعت  واحــد. 
بين  مــا  يق�سي  اأن  الأبــيــ�ــس  البيت  تــوقــع  فيما  وفـــاة، 

100000 و240000 �سخ�س.
العمل  وفقدان  والعزلة  المر�س  من  الخوف  ويخلف 
الطلب  المتحدة  الوليات  ليرتفع في  نف�سية  عواقب 
بخطوط  والتــ�ــســال  النف�سانيين  الأخ�سائيين  على 

الهاتف لمن تراودهم فكرة النتحار.
وهـــنـــاك قــلــق مـــن تــفــ�ــســي الـــوبـــاء فـــي مــنــاطــق تجمع 
في  �سيما  ول  الــعــالــم  انــحــاء  فــي مختلف  الــالجــئــيــن 
اأوروبـــــا حــيــث تكتظ مخيمات  اإفــريــقــيــا، وكــذلــك فــي 

الهاربين من الحرب اأو الفقر في اليونان دون توفير 
الرعاية الكافية. و�سيتعذر تحقيق المعجزات اإذا و�سل 
بحيرة  في منطقة  نازح  مليوني  اإلى  التاجي  فيرو�س 
موظفو  حــذر  كما  كارثًيا،  الوباء  �سيكون  حيث  ت�ساد، 

الإغاثة وال�سلطات المحلية.
اإفريقيا، حيث دعا رئي�س النيجر محمدو يو�سفو  في 
اأخرى  بلدان  وفي  للقارة،  مار�سال«  »خطة  و�سع  اإلــى 
في العالم تعتمد على الواردات من اأجل الح�سول على 
الغذاء وتدفع ثمنها بما تجنيه من �سادراتها، يتعر�س 
مئات الماليين من النا�س للتهديد بنق�س الغذاء، كما 

حذرت المم المتحدة الجمعة.
والعمال  القت�سادات  تدفع  العالم،  اأنحاء  وفي جميع 
اإذ انخف�س ن�ساط  الثمن من جراء تف�سي الفيرو�س. 
القطاع الخا�س في منطقة اليورو اإلى اأدنى م�ستوى 
لـــه عــلــى الإطــــــالق فـــي اآذار/مــــــار�ــــــس، وفـــًقـــا ل�سركة 

المعلومات القت�سادية ماركيت.
وفـــي الـــوليـــات الــمــتــحــدة، تــقــدم 6،6 مــلــيــون �سخ�س 
اإ�ــســافــي بــطــلــب لــلــحــ�ــســول عــلــى اإعـــانـــة الــبــطــالــة في 
الأ�سبوع الما�سي، وهو �سعف الرقم القيا�سي الم�سجل 
الأ�سبوع ال�سابق. وارتفع معدل البطالة اإلى 4،4% في 

اآذار، وهو م�ستوى قيا�سي منذ اأكثر من 10 �سنوات.

عوا�شم - اأ ف ب

كلفة  تــــراوح  اأن  امــ�ــس  الآ�ــســيــوي  التنمية  بــنــك  تــوّقــع 
تـــداعـــيـــات تــفــ�ــســي فــيــرو�ــس كـــورونـــا الــمــ�ــســتــجــد على 
مــلــيــار و4100 مليار  األــفــي  بــيــن  الــعــالــمــي  القــتــ�ــســاد 
دولر، اأي ما يعادل 2،3 اإلى 4،8% من الناتج الإجمالي 

المحلي العالمي.
تقرير  في  مانيال،  في  ومقرها  المنظمة،  واأو�سحت 
اأقل من الواقع كونها  اأن التقديرات قد تكون  ن�سرته 
والمالية  الجتماعية  »الأزمـــــات  بــالعــتــبــار  تــاأخــذ  ل 
المحتملة وكذلك تاأثير الوباء على الأنظمة ال�سحية 
والــتــربــويــة عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل«. وتــخــطــى عــدد 
الم�سابين بمر�س كوفيد-19 الخمي�س عتبة المليون 

حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات 52 األفاً.
النمو  ي�سجل معدل  اأن  المتوقع  البنك، من  وبح�سب 
اأبــطــاأ وتيرة  فــي  الحالي،  الــعــام  اآ�سيا 2،2% خــالل  فــي 
م�سّجلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 

1،7% جراء الأزمة المالية الآ�سيوية.
وقال كبير القت�ساديين في البنك الآ�سيوي للتنمية 
انت�سار  يا�سويوكي �ساوادا »ل يمكن لأحد توّقع حجم 
يمكن  »ل  اأنــه  مــدتــه« مو�سحاً  اأو  كــوفــيــد-19  جائحة 

ا�ستبعاد احتمال حدوث اأزمة مالية خطرة«.
قيد  �سي�سبح  الــفــيــرو�ــس  اأن  اإلـــى  الــتــوقــعــات  وت�ستند 

في  طبيعته  اإلى  الو�سع  و�سيعود  العام  هذا  ال�سيطرة 
لي�س  الفيرو�س  تجدد  احتمال  اأن  رغم  المقبل،  العام 

م�ستبعداً وما زال م�ستوى خطورته مجهوًل.
وحّذر التقرير من اأّن »النتائج قد تكون اأ�سواأ مما هو 
ب�سكل  عافيتها  النمو  مــعــدلت  ت�ستعيد  واأل  متوّقع، 
ال�سين،  فــي  النمو  معدل  ي�سهد  اأن  ويمكن  �سريع«. 
بن�سبة  تباطوؤاً  اآ�سيا،  في  الكبرى  القت�سادية  القوة 
اأن  العام 2019، قبل  العام، في مقابل %6،1  2،3% هذا 

ينتع�س في العام 2021.
وبح�سب التقرير، »اأحدث الوباء �سدمة على م�ستوى 
الطلب ب�سبب بقاء النا�س في منازلهم. وانعك�س ذلك 
ال�سركات من  تعاني  اإذ  العر�س،  �سدمة على م�ستوى 
مع  الــمــواد  في  نق�س  ومــن  العاملة..  اليد  في  نق�س 

انهيار �سبكات الإمداد«.
من  المملوكة  ال�سركة  ت�سعى  منف�سل،  �سعيد  على 
تاأجيل  اإلــى  ترمب  دونــالــد  الأمــيــركــي  الرئي�س  عائلة 
مع  الــتــوا�ــســل  عــبــر  عليها  م�ستحقة  قــرو�ــس  دفــعــات 
بالتزامن  بــنــك  دويــتــ�ــســه  مــ�ــســرف  وبينهم  الــدائــنــيــن 
فيرو�س  انت�سار  نتيجة  القت�سادي  الو�سع  تـــاأزم  مــع 
تايمز  نيويورك  اأفـــادت �سحيفة  ما  وفــق  كــوفــيــد-19، 

الخمي�س.
وتواجه موؤ�س�سة ترامب، وهي مجموعة �سركات اأ�س�سها 
الرئي�س الأميركي ويديرها نجاله حالياً، كغيرها من 

المفرو�سة  الــقــيــود  نتيجة  مالية  خ�سائر  الــ�ــســركــات 
للحد من اإنت�سار فيرو�س كورونا الم�ستجد واإنعكا�سات 
ذلك على اقت�ساد الوليات المتحدة. واأوردت �سحيفة 
نيويورك تايمز اأن موؤ�س�سة ترمب توا�سلت في نهاية 
الأبــرز  الدائن  كاأنه  بدا  الــذي  بنك«  »دويت�سه  اأذار مع 
منه  لتطلب  الــ�ــســركــة،  مــع  للعمل  الم�ستعد  الــوحــيــد 

تمديد مواعيد ت�سديد بع�س ال�ستحقاقات.
وقال نائب الرئي�س التنفيذي للموؤ�س�سة اإيريك ترمب 
في بيان »في هذه الأيام، الجميع يعمل �سوياً«. واأ�ساف 
اأن »الم�ستاأجرين يعملون مع الموؤجرين، والموؤجرين 
اأثناء  �سوياً  يعمل  كله  العالم  الم�سارف.  مع  يعملون 
مكافحتنا لهذا الوباء«. ول يزال يترتب على موؤ�س�سة 
»دويت�سه  لمجموعة  الـــدولرات  ماليين  مئات  ترمب 

بنك«، وفق �سحيفة نيويورك تايمز.
في  اأعمالها  غالبية  تتركز  التي  الموؤ�س�سة،  وتوا�سلت 
اأي�ساً مع مقاطعة بالم بيت�س للنظر  قطاع العقارات، 
ي�سغلها  لأر�ــس  الم�ستحقة  الإيــجــار  دفعات  تعليق  في 
اأكثر من  الدولي للغولف« على م�ساحة  »نادي ترمب 

120 هكتاراً.
ولم ت�سفر المفاو�سات حتى الآن عن اأي نتيجة في ما 
تولى  التي  ترمب،  لموؤ�س�سة  المالية  بالأو�ساع  يتعلق 
اإدارتها اإريك ودونالد جونيور بعدما و�سول والدهما 

اإلى �سدة الرئا�سة الأميركية.

لندن - اأ ف ب

تجاوز عدد الم�شابين بفيرو�س كورونا 
الم�شتجد في العالم المليون �شخ�س, 
فيما تزايد عدد الوفيات في الوليات 
المتحدة وبريطانيا حيث تّم ت�شجيل 
نحو 1200 و700 وفاة خالل 24 �شاعة.

وحذر الأمين العام لالأمم المتحدة 
اأنطونيو غوتيري�س ام�س, من اأن »الأ�شواأ 
لم ياأت بعد« في البلدان التي ت�شهد 
نزاعات, مكررًا دعوته لوقف اإطالق 
النار في جميع اأنحاء العالم للم�شاعدة 
في الق�شاء على الوباء.

وفي اإ�شبانيا, فقد اأعلنت ام�س عن اأكثر 
من 900 وفاة في 24 �شاعة لليوم الثاني 
على التوالي ليرتفع عدد الوفيات لديها 
اإلى نحو 11 األفًا.

دبي - اأ ف ب

اإلى مواقع الت�سوير  من الم�ساهد والحلقات غير المكتملة، 
م�سل�سالت  تواجه  الم�ستجد،  كورونا  فيرو�س  �سد  المعّقمة 
في  �سعوبة  الأو�ــســط  ال�سرق  منطقة  في  المحبوبة  رم�سان 
اإبقاء اآلت ت�سويرها تعمل قبل ثالثة اأ�سابيع من بداية �سهر 
المنطقة قيودا م�سّددة بهدف  ال�سوم. فقد فر�ست دول في 
الحد من انت�سار الفيرو�س، ما اأجبر العديد من ا�ستديوهات 
اإجــــراءات  ظــل  فــي  العمل  اأو  اأبــوابــهــا  اإغـــالق  على  الت�سوير 
البتعاد  ال�سكان  من  ُطلب  ذاتــه،  الوقت  في  �سارمة.  حماية 
يوؤدي  قد  ما  منازلهم،  والعمل من  الطرق  المكان عن  قدر 
التلفزيونية  القنوات  م�ساهدي  اأعـــداد  في  كبيرة  زيــادة  اإلــى 
وي�ساعف ال�سغوط على تلك القنوات لتقديم محتوى غني 

ب�سكل متوا�سل.
وقــــال مــديــر حــيــازة الــبــرامــج فــي اإحــــدى الــقــنــوات العربية 
اأربعة م�سل�سالت رم�سانية كنا قد بداأنا  ومقّرها دبي »لدينا 
ت�سويرها في لبنان اإ�سافة اإلى م�سل�سل اآخر في �سوريا. كّلها 
متوّقفة حاليا«. واأ�ساف طالبا عدم الك�سف عن ا�سمه اأو ا�سم 
القناة »لقد بداأ العد العك�سي. نحتاج اإلى كل محتوى ن�ستطيع 
م�سل�سالتنا،  اإنــهــاء  من  نتمكن  لم  اإذا  رم�سان.  قبل  حيازته 
ف�سن�ستري من �سركات اإنتاج خارج )القناة( حتى لو كان ذلك 
اأجريت في  على ح�ساب النوعية«. وبح�سب ا�ستطالعات راأي 
الو�سط  ال�سرق  �سكان  بالمئة من  ي�ساهد نحو 90  المنطقة، 
�سهر  فــي  الم�ساهدين  اأعـــداد  وتـــزداد  التلفزيونية.  القنوات 
عند  اأحيانا  جنوني  ب�سكل  الإعالنات  اأ�سعار  وترتفع  رم�سان 
فترتي الإفطار وال�سحور خالل �سهر ال�سوم الذي يبداأ هذا 

العام في الأ�سبوع الثالث من �سهر ني�سان الحالي.
العائلة  اأفــــراد  يجتمع  الــتــي  الم�سل�سالت  موا�سيع  وتــتــنــّوع 
اإلى  النائية  القرى  الع�سابات في  لمتابعتها معا، من حروب 
التاريخ والحب والخيانة والفكاهة وغيرها، في ظل مناف�سة 
جانب  اإلــى  الم�ساهدين،  ل�ستقطاب  القنوات  بين  محتدمة 
على  تطبيقات  مــع  الــقــنــوات  تلك  تخو�سها  الــتــي  المناف�سة 

النترنت مثل نتفليك�س و�ستارز بالي.
فيلمز«  »ايــغــل  �ــســركــة  �ــســاحــب  �ــســنــان،  جــمــال  اإلــــى  بالن�سبة 
لالإنتاج، هناك �سباق مع الوقت لإعادة ت�سغيل اآلت الت�سوير 

في مواقع م�سل�سالت �سركته الثالثة قبل حلول رم�سان.
وقـــال �ــســنــان »نــحــن مــلــتــزمــون حــالــيــا بــالــقــرارات فــي انتظار 
قليل مع  بعدد  العمل  �سنعاود  ربما  اإذ  اأن نجد �سيغة معينة، 

الم�سورين في ال�ستوديو )...( لكن ل نعرف متى«.
وتابع »كل ذلك رهن الظروف لن�ستطيع اأن نكون جاهزين في 
النور  عبد  �سيرين  اللبنانية  الممثلة  وتلعب  رم�سان«.  �سهر 
في اأحد م�سل�سالت ال�سركة دور خّياطة تقع في حب �ساحب 
تطبيق  على  ح�سابها  على  الــنــور  عبد  ون�سرت  لــالأزيــاء.  دار 
وقّفازين  ترتدي كمامة  لها وهي  ت�سجيال م�سّورا  ان�ستغرام 
بينما يقوم �ساب بر�سها بمعقم وقد اأغم�ست عينيها، قبل اأن 
الم�سل�سل  اأحد م�ساهد  تدخل منزل كان يجري فيه ت�سوير 
ح�سابها  على  الفيديو  اأ�سفل  في  وكتبت  العمل.  توّقف  قبل 
الذي يتابعه نحو 8،9 ماليين م�ستخدم »اأرجوكم ل ت�سحكوا 
علّي، لكن هكذا كنا ندخل موقع الت�سوير. اهلل ُيم�سي هذه 
الفترة على خير حتى نعود للت�سوير«. وبينما توّقف الت�سوير 
في دول عديدة بينها لبنان والكويت، ل تزال الكاميرات تعمل 
فــي دول اأخـــرى مــن بينها الإمـــــارات اإنــمــا فــي ظــل اإجــــراءات 

�سارمة بينها تقليل اأعداد الم�سوّرين وفرق النتاج.

كورونا يطفئ اآلت ت�شوير 
م�شل�شالت رم�شان

هافانا - اأ ف ب

يــجــول طـــالب فــي مــجــال الــطــب فــي كــوبــا من 
الإ�ــســابــات  تحديد  محاولين  اآخـــر  اإلـــى  مــنــزل 
هذه  في  النت�سار  من  لمنعه  كورونا  بفيرو�س 
الأ�سئلة  طالب  األــف   28 نحو  ويكرر  الجزيرة. 
نف�سها عــ�ــســرات الــمــرات فــي الــيــوم فــي اأنــحــاء 
اأبـــرز هــذه الأ�سئلة »مــا هــو عدد  الــبــالد. ومــن 
على  كنت  هنا؟ هل  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�س 
ال�سحية  القواعد  تعرف  هل  باأجانب؟  ات�سال 
الــتــي يــجــب اتـــبـــاعـــهـــا؟«. فـــي حـــي فـــيـــدادو في 
وهي  غونزالي�س  كاباييرو  ليز  تــرافــق  هافانا، 
طبيبة تبلغ من العمر 46 عاما طالَبين مكلفين 

م�سح منطقة ت�سم 300 اأ�سرة كل يوم.
وفي هذا البلد الذي بات عدد كبير من �سكانه 
ت�سمح  ل  وحيث  وجوههم  على  اأقنعة  ي�سعون 
من  اإلــيــهــا  بــالــدخــول  للزبائن  المتاجر  بع�س 
دونها، ال�سيء الوحيد الذي يميز الطالب هي 
عانت  الــتــي  كــوبــا  وكــانــت  البي�ساء.  مالب�سهم 
�ستة عقود  الأ�سعدة جــراء  كل  ال�سلل على  من 
مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، واحـــــدة مـــن اآخـــر 
اأغــلــقــت حــدودهــا  الــتــي  الالتينية  اأمــيــركــا  دول 
التي  ال�سياحة  عــائــدات  على  الحفاظ  محاولة 
�سد  معركتها  فــي  كــوبــا  تعتمد  عليها.  تعتمد 
كورونا على نظامها ال�سحي المعروف بجودته 
العالمية،  الــ�ــســحــة  لمنظمة  فــوفــقــا  عــالــمــيــا. 
�سخ�س  األـــــف  لــكــل  الـــبـــالد 82 طــبــيــبــا  تــ�ــســم 
المتحدة  للوليات  و26  لرو�سيا   40 بـــ  مقارنة 
اإلى الجهد  و18 لل�سين. وان�سم طالب الطب 
الــوطــنــي لأن لـــدى كــوبــا وفـــرة مــنــهــم، بــمــا في 
كليات  يتعلمون في  الذين  الأجانب  اآلف  ذلك 
البالد البالغ عددها 25 اإ�سافة اإلى كلية الطب 
الأمــيــركــيــة الــالتــيــنــيــة الــمــرمــوقــة )اإيــــــالم(. 
وقالت �سوزانا دياز )19 عاما( وهي طالبة طب 
في ال�سنة الثانية »لقد اعتدنا اأن نزور ال�سكان 
وت�سرين  اأيلول  بين  الفترة  ففي  منازلهم.  في 
كان  اإذا  ما  لتحديد  البيوت  على  نجول  الأول، 
اأحد م�سابا بحمى ال�سنك«. ويتم الإبالغ فورا 
ال�سعال  مثل  م�سبوهة  مر�سية  حــالــة  اأي  عــن 
اأو الــحــمــى، لــــدى الــمــركــز الــطــبــي الــمــحــلــي. 
ما  عــلــى  ي�سكروننا  »كــثــر  الــطــالــبــة  واأو�ــســحــت 
بعد  بيريز )30 عاما(  به«. وقالت مايتي  نقوم 
زيارة قام بها اأحد الطالب لمنزلها، اإن الأطباء 
»محبوبون جدا« في كوبا. واأ�سافت »اأنا �سعيدة 
بيريز  وتاأخذ  ب�سحتنا«.  يهتمون  لأنهم  للغاية 
فهي  الجد.  محمل  على  ال�سحية  الحتياطات 
تــ�ــســع مــمــ�ــســحــة عــنــد مــدخــل الـــبـــاب الأمـــامـــي 
لتنظيف حذائها وتغ�سل مالب�سها بعد عودتها 
اإلى المنزل وت�سع قناعا في كل مرة تغادر فيها 
البيت. بالن�سبة اإلى كارلو�س لغو�س)83 عاما( 
فقد اأ�سبحت م�ساهدة الطالب وهم يمرون من 

اأمام باب منزله عادة جديدة.

طالب طب يجولون 
املنازل بحثا عن كورونا
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�سياتل يمثل �سركات  دان هاري�س وهو محام من  وكتب 
�سمع من ثالث  اأن��ه  النا�سئة، في مدونته  الأ���س��واق  في 
باأكثر  خ��داع  �سحية  كانت  منها  كال  ان  موؤخرا  �سركات 
»ان 95«  اقنعة  بعد طلبها كميات من  من مليون دولر 
هالوين  »اأق��ن��ع��ة  منها  واح���دة  تلقت  وق��د  ال�سين.  م��ن 

متعفنة ومغبرة«.
المتاحة  المبكرة  البيانات  في  دليل  اأي  ب��اون  يجد  لم 
على اأن ال�سين قطعت الإمدادات اأو حولتها اإلى �سركاء 

مف�سلين �سيا�سياً مثل اإيطاليا التي ت�سررت ب�سدة.
وقال اإن �سادرات ال�سين من معدات الحماية ال�سخ�سية 
بدرجة  لكن  العام،  من  الأولين  ال�سهرين  في  تراجعت 

اأقل من تراجع اإجمالي ال�سادرات ال�سينية.
لأنها  ال�ستقواء  م��ن  نوعا  ال�سين  تمار�س  ذل��ك،  رغ��م 
التي  ال�سخ�سية  الحماية  معدات  من  بالمئة   48 تنتج 
ت�ستوردها الوليات المتحدة وخم�سين بالمئة من تلك 

التي ي�ستوردها التحاد الأوروبي، وفًقا لح�سابات باون.
ب��اون »عندما تبداأ حربا تجارية مع دول��ة تتعمد  وق��ال 
اأمور  في  عليها  تعتمد  نف�سه  الوقت  وفي  لها  الت�سدي 

محددة، تكون قد ت�سببت بذلك لنف�سك«.
اإط��الق  م��ن  ترمب  دون��ال��د  الأم��ي��رك��ي  الرئي�س  وانتقل 
النتقادات الالذعة �سد بكين اإلى الإ�سادة بالتعاون مع 

الرئي�س �سي جينبينغ.
ال��ق��وم��ي ج��ون  ال�����س��اب��ق ل��الأم��ن  ت��رم��ب  ودع���ا م�ست�سار 
ب��ول��ت��ون ال����ذي واج����ه ان���ت���ق���ادات ب�����س��اأن ال���س��ت��ع��دادات 
ل��م��واج��ه��ة ال��ج��ائ��ح��ة، ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة اإل����ى ات��ب��اع 
الأمريكي  الع��ت��م��اد  ا�ستمرار  لمنع  ج��دي��دة  »�سيا�سات 

المفرط على ال�سين في ال�ستيراد«.
قال يانجونغ هوانغ خبير ال�سحة العالمية في مجل�س 
ت�سنيع  اإن  ه��ول،  �سيتون  وجامعة  الخارجية  العالقات 
مثل  نف�سها  لالأ�سباب  ال�سين  في  نما  الواقية  الأقنعة 
ال��ع��دي��د م��ن ���س��ن��اع��ات ال��ت�����س��دي��ر. ف��الإن��ت��اج منخف�س 
الم�سكلة  اأن  واأ���س��اف  العمالة.  كثافة  وه��ن��اك  التقنية 

المحتملة هي توريد المكونات ال�سيدلنية الفعالة.
وورد في جل�سة ا�ستماع في مجل�س ال�سيوخ العام الما�سي 
المائة من المكونات الرئي�سية في  اأكثر من 80 في  اأن 
المتحدة من�ساأها في  الوليات  الدوائية في  ال�سناعات 
التي  الهند  اأو  ال�سين،  م��ن  معظمها  وي��اأت��ي  ال��خ��ارج. 

لديها عالقات دافئة مع الوليات المتحدة.
ال��م��ت��ح��دة بعد  ال����ولي����ات  ت��ت��ح��رك  اأن  وت���وق���ع ه���وان���غ 
يتعلق  بما  تق�سيرها  او  التوريد  �سل�سلة  لتنويع  الأزم��ة 

بالمكونات ال�سيدلنية الفعالة.
ال��م��ت��ح��دة تهيمن  ال���ولي���ات  اأن  اإل���ى  اأي�����س��ا  اأ���س��ار  لكنه 
ذل��ك تلك  ف��ي  ال��ح��ي��وي��ة، بما  الأدوي����ة  الكثير م��ن  على 
تثير  التي  المعدية  غير  الأم��را���س  لعالج  المخ�س�سة 

قلقا متزايدا في ال�سين.
وقال هوانغ اإن »ال�سين لديها نفوذ ولكن يجب اأن ن�سع 
باتجاه واحد. للوليات  اأنها لي�ست طريقا  اعتبارنا  في 
اأعتقد  »ل  وا���س��اف  ال��خ��ا���س«.  نفوذها  اأي�سا  المتحدة 
اأن ي�ستخدم هذا حقا  بلد  الحكمة لأي  اأن��ه �سيكون من 

ك�سالح«.
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من  هربا  بالدهم  ال��ى  العائدون  ال�سينيون  الطالب  يواجه 
فاترا  ا�ستقبال  الخارج  في  الم�ستجد  كورونا  فيرو�س  انت�سار 
من ق�سم من الراأي العام في البالد الذي يعتبرهم فئة مدللة 

ثرية من المجتمع قد تكون تنقل وباء كوفيد-19.
في  ال�سين  في  الجديدة  لالإ�سابات  الر�سمي  العدد  تراجع 
الأ�سابيع الما�سية، لكن ال�سلطات باتت تحاول �سبط و�سول 
حالت محتملة من الخارج مع الوافدين الى اأرا�سيها والذي 

يمكن اأن يت�سبب بموجة ثانية من انت�سار الوباء.
وخف�ست بكين الى حد كبير عدد الرحالت الجوية الدولية 
وح��ظ��رت دخ���ول الأج���ان���ب ال���ى ال���ب���الد. وب���ات اج��م��ال��ي ع��دد 
الوافدين تقريبا من ال�سينيين وبينهم العديد من الطالب.
ل��ك��ن ه���ذه ال���ع���ودة ت��ث��ي��ر بلبلة ف��ي ال��م��ج��ت��م��ع ف��ي��م��ا ي��ت��داول 
ت�سف  ر�سائل  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  على  النا�سطون 
بالخطرين  وح��ت��ى  الجميل  ن��اك��رون  بانهم  ال��ط��الب  ه���وؤلء 
م�ستخدمين ال�سلوك غير الم�سوؤول لعدد قليل منهم كدليل 

على ذلك.
وقالت طالبة الماجي�ستر في جامعة ييل ه�ستيا ت�سانغ »الراأي 
التي يفتر�س  العام ال�سيني ل ي�ستقبلنا بترحيب، والماكن 

اأن نخ�سع فيها للحجر ال�سحي عند عودتنا جيدة عموما«.
بدل من  الجامعي  الحرم  العزل في  البقاء في  ق��ررت  لكنها 
العودة رغم ان الوليات المتحدة باتت ت�سم حاليا ربع حالت 

ال�سابة عالميا تقريبا.
وتابعت »هناك اأي�سا الكثير من المخاطر على طريق العودة، 
اأخ���رى  ل��ك��ن ط��ال��ب��ة  ���س��اأب��ق��ى وان��ت��ظ��ر م��ا �سيح�سل«.  ل��ذل��ك 
اأنها قد تواجه هذه  عادت الى ال�سين الثالثاء �سلمت بواقع 
الأحكام الم�سبقة في البالد قائلة »لي�س هناك من خيار �سوى 

تحملها«.
ب��ح�����س��ب ب��ك��ي��ن، ن�����س��ف ح����الت الإ����س���اب���ة ب��ف��ي��رو���س ك��ورون��ا 
الم�ستجد التية من الخارج هي لطالب �سينيين عادوا الى 
بالدهم. وغالبية العائدين يجب ان يخ�سعوا لحجر �سحي 
�سابة  اأظ��ه��ر  فيديو  �سريط  لكن  ف��ن��ادق.  ف��ي  ي��وم��ا   14 ل��م��دة 
تحاول الهرب من عزلتها الجبارية في كينغداو ب�سرق البالد 

اأثار موجة بلبلة على و�سائل التوا�سل الجتماعي.
واأظهر �سريط اآخر في �سنغهاي �سابة تخ�سع للحجر ال�سحي 
اأث��ار  م��ا  ل��ه��ا،  م��ي��اه معدنية  زج��اج��ة  بتاأمين  ت��اأم��ر موظفين 

موجة ا�ستياء اأي�سا على و�سائل التوا�سل الجتماعي.
وكتب اأحد النا�سطين على موقع ويبو »اإنهم ي�ستفيدون من 
ب��الده��م، ث��م ي�ستغلون ب��الده��م ج��ي��ًدا، ث��م ي��ب��داأون ب���الزدراء 
ه��وؤلء  اإع���ادة  اإل��ى  اإليها. ل حاجة  ع��دم حاجتهم  بمجرد  بها 

الأ�سخا�س اإلى البالد«.
يتلقون  ال��ذي��ن  ال��ط��الب  ال���ى  ال�سين  ف��ي  ينظر  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
او حتى  واأث��ري��اء  انهم متعجرفون  على  الخارج  في  تعليمهم 
يحملون جن�سيات دول اأخرى كما يقول يك �سان �سين ال�ستاذ 

في جامعة �سي جياوتينغ-ليفربول.
في  ال�سينيين  ال��ط��الب  غالبية  ف��ان  التربية  وزارة  بح�سب 

الخارج البالغ عددهم 1،6 مليونا ل يزالون في تلك الدول.
ه��ن��اك ك��ث��ي��رون بينهم ي��ري��دون ال��ع��ودة لكن ال��ع��راق��ي��ل اأم��ام 
وم�سار  ج��دا  مرتفعة  باتت  ال�سفر  بطاقات  فاأ�سعار  كبيرة: 
الرحالت طويل مع عدة محطات توقف الى جانب مخاطر 

التعر�س لإ�سابة في طريق العودة.

�ل�صينيون �لعائدون من 
�خلارج لي�صو� مو�صع ترحيب

بمعزل عن �ل�صيا�صة

واشنطن تعتمد على الصين بمواجهة كورونا

أزمة كورونا تفجر البطالة
و��صنطن - �أ ف ب

ُي��ن��ت��ظ��ر ال��ك�����س��ف ع���ن م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة ف���ي ال���ولي���ات 
ا نظرا  المتحدة ل�سهر اآذار، وقد يكون الرتفاع منخف�سً
لأن البيانات ُجمعت قبل فر�س العزل الجتماعي، اإل 
اإعانة  بطلب  المتقدمين  عدد  في  الهائلة  الزيادة  اأن 

البطالة يبدو مقدمة لما ينتظر البلد.
كان ا�ستحداث الوظائف من الأمور التي يتباهى بها 
اإذ  فقط.  �سهر  قبل  ترمب  دونالد  الأميركي  الرئي�س 
منذ  ل��ه  م�ستوى  اأدن���ى  اإل���ى  البطالة  م��ع��دل  انخف�س 
ولم  �سباط  �سهر  في  بالمئة   3،5 اإل��ى  لي�سل  عاًما   50
يتجاوز عدد العاطلين عن العمل في البالد 5،8 مليون 
بمناأى  يكن  لم  العالم  في  اقت�ساد  اأول  لكن  �سخ�س. 
المرتبط  الق��ت�����س��اد  لعجلة  ال��م��ف��اج��ئ  ال��ت��وق��ف  ع��ن 
جائحة  انت�سار  من  للحد  المفرو�سة  العزل  بتدابير 
 4 البطالة  ن�سبة  تبلغ  اأن  المتوقع  وم��ن   .19- كوفيد 
هذه  وتعد  محللين،  بح�سب  اآذار،  تقرير  ف��ي  بالمئة 
اأخ��ذت في العتبار  التي  البيانات  الزيادة طفيفة لأن 
ال�سهر،  الأول من  الن�سف  اإل��ى  تعود  الن�سبة  لتحديد 
اأي قبل اتخاذ تدابير العزل ال�سارمة واإغالق المحال 

التجارية غير الأ�سا�سية.
كان تف�سي الوباء في بداية اآذار ل يزال مح�سوراً في 
ال�ساحل الغربي للوليات المتحدة، لكنه انت�سر خالل 

الن�سف الثاني من ال�سهر في جميع اأنحاء البالد.
وبالتالي لن يتم احت�ساب ما يقرب من 10مليون طلب 

اإعانة البطالة في الأ�سبوعين  اإ�سافي لال�ستفادة من 
الأخيرين من ال�سهر، وهو عدد لم ي�سبق له مثيل.

اأ���س��درت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة  ول تعك�س ه���ذه الأرق�����ام 
في  للبطالة  المعتاد  المعدل  الخمي�س،  العمل  وزارة 
اأو  للعزل  الخا�سعين  اأو  للمر�سى  يمكن  البالد حيث 
العاطلين عن العمل الآن المطالبة باإعانات البطالة، 

كما ين�سحب الأمر على العاملين لح�سابهم الخا�س.
من  ه��ذه  الجتماعية  الم�ساعدة  تدابير  اعتماد  وت��م 
اأك��ث��ر  اق��ت�����س��ادي �سخمة بلغت  ان��ت��ع��ا���س  خ���الل خ��ط��ة 
من 2200 مليار دولر، و�سادق عليها ترامب الأ�سبوع 

الما�سي. وكان لها تاأثير كبير في ت�سخيم الرقم.
وق���د ي��خ��رج ف��ي ال��م��ق��اب��ل م��ن ه���ذه الإح�������س���اءات، في 
اإج��راء  ل�سالح  المتقدمين  بع�س  المقبلة،  الأ�سابيع 
اآخر تت�سمنه الخطة بقيمة 350 مليار دولر والمتعلق 
بمنح قرو�س لل�سركات ال�سغيرة. وي�سمح هذا الإجراء 
اأقل من 500 موظف،  التي لديها  ال�سركات  لأ�سحاب 
اعتباًرا من يوم الجمعة، بطلب قر�س من م�سرفهم، 
على اأن تلغيه الدولة في حال تعهدت ال�سركة بالإبقاء 
على موظفيها اأو اإعادة توظيف من قامت بت�سريحهم.
كذلك،  الجمعة،  ن�سرها  �سيتم  التي  البيانات،  �ست�سير 
خلق  في  ا�ستمر  الأميركي  القت�ساد  ك��ان  اإذا  ما  اإل��ى 
اأو  اآذار،  �سهر  من  الأول  الن�سف  في  اإ�سافية  وظائف 
تح�سًبا  تقلي�سها  في  ب��داأت  قد  ال�سركات  كانت  اإذا  ما 

لنت�سار فيرو�س كورونا الم�ستجد.
الخا�سة  ب���ي«  دي  »اأي  ���س��رك��ة  اأج���رت���ه  تحقيق  وذك���ر 

 27 اأن  الأرب��ع��اء  ون�سرته  لل�سركات  الخدمات  لتقديم 
األف وظيفة تم اإلغاوؤها ال�سهر الما�سي، م�سيرة اإل ان 

ذلك تم في ال�سركات ال�سغيرة فقط.
وال��خ��م��ي�����س، ط��ل��ب م���ن 90 ب��ال��م��ئ��ة م���ن ال�����س��ك��ان في 
ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة ال���ت���زام ال���ع���زل، م��م��ا دف���ع بع�س 
اإلى  الخا�س،  لح�سابهم  العاملين  �سيما  ول  العمال، 

وقف ن�ساطهم.
وي��ت��زاي��د ي��وم��اً ب��ع��د ي���وم ع���دد ال�����س��رك��ات ال��ت��ي ُتغلق، 
الت�سريح  ب��رام��ج  ب���داأت  بينما  م��وؤق��ت،  اأو  دائ���م  ب�سكل 
ب��ال��ظ��ه��ور، ك��م��ا ح����دث م���ع ���س��رك��ة ب��وي��ن��غ ال��ع��م��الق��ة 
الأميركي،  القت�ساد  اأرك��ان  اأح��د  الطائرات،  ل�سناعة 
والتي ك�سفت الخمي�س عن برنامج للت�سريح الطوعي 
للموظفين. ولن يتم تلم�س اآثار هذا التوقف المفاجئ 

للن�ساط القت�سادي حتى ني�سان.
مع  اإن���ه  �سيفرد�سون  اإي���ان  الق��ت�����س��ادي  الخبير  وق���ال 
مليوناً«  و20   16 بين  لما  »محتمل  ت�سريح  اإج��م��ال��ي 
خالل اآذار وني�سان فاإن معدل البطالة قد يرتفع اإلى 

ما بين »13 و16 بالمئة«.
في  رئا�سية  انتخابات  �سي�سهد  ال��ذي  ال��ع��ام  ه��ذا  وف��ي 
ت�����س��ري��ن ال��ث��ان��ي، ل��م ي��ت��ردد ال��م��ر���س��ح ال��دي��م��ق��راط��ي 
ال��م��ح��ت��م��ل ج���و ب���اي���دن ب���اإل���ق���اء ال���ل���وم ف���ي ال��ت��ده��ور 

القت�سادي الخطير على الرئي�س الأميركي.
عن  م�سوؤول  لي�س  ترمب  دونالد  »اإن  الخمي�س  وق��ال 
اإع���داد  ف��ي��رو���س ك��ورون��ا لكنه م�����س��وؤول ع��ن ف�سله ف��ي 

اأمتنا«.

و��صنطن - �أ ف ب

عبر �ل�صيا�صيون في �لواليات �لمتحدة 
عن غ�صبهم من طريقة تعامل بكين مع 
�أزمة فيرو�س كورونا �لم�صتجد، لكنهم 
يو�جهون حقيقة قا�صية تتجلى باأن 
بالدهم بحاجة ما�صة �إلى �إمد�د�ت 
�ل�صين.

قد �أنتجت �ل�صين قبل �الأزمة ما يقارب 
ن�صف عدد �الأقنعة �لو�قية �لتي تم 
��صتير�دها �إلى �لواليات �لمتحدة 
وتكلف في �الأوقات �لعادية �أقل من 
دوالر و�حد. لكنها �ختفت من رفوف 
�ماكن �لبيع و�صط دعو�ت متز�يدة 
لالأميركيين �لعاديين ب�صرورة �رتد�ئها 
عند خروجهم.

وبينما يبدو �أن �ل�صين تمكنت من 
�حتو�ء �نت�صار �لفيرو�س �لمرتبط 
بالمتالزمة �لتنف�صية �لحادة �ل�صديدة 
و�لذي �أ�صاب �أكثر من مليون �صخ�س في 
جميع �أنحاء �لعالم منذ ظهوره الأول 
مرة في �أو�خر �لعام �لما�صي في ووهان، 
�أ�صبحت �لم�صدر �الأول لمعد�ت �لحماية 
�لمطلوبة لمو�جهة كورونا �لم�صتجد في 
�لعالم.

ويقول ت�صاد باون من معهد بيتر�صون 
لالقت�صاد �لدولي �إن »�ل�صين م�صدر كبير 
لتوريد هذه �لمنتجات في وقت ت�صتد 
فيه �لحاجة لها، �صو�ء في �لواليات 
�لمتحدة �أو على �ل�صعيد �لعالمي«. 
و�أ�صاف »لذلك بدون �نفتاح على �ل�صين 
ومحاولة �ل�صر�ء منها �الآن، لن يكون 
هناك �أمل«.

وز�دت �ل�صركات �الأميركية �لم�صنعة 
لالأقنعة �لو�قية طاقتها �النتاجية. 
فقد رفعت »3 �م« و»هاني ويل« معا 
طاقتهما �النتاجية �إلى �صبعين مليون 
وحدة �صهريا، لكن هذ� �أقل بكثير من 
�الحتياجات وت�صعى وز�رة �ل�صحة 
و�لخدمات �لب�صرية �إلى �صر�ء 500 
مليون قناع لتاأمين مخزون ��صتر�تيجي.

وت�صكل �الأزمة �ل�صحية فر�صة للت�صويق 
و�لبيع للم�صِنعين �ل�صينيين لما ي�صمى 
باأقنعة »�ن 95« �لتي �صممت لحجب 95 
في �لمائة من �لجزيئات �ل�صغيرة جد�.

لندن - �أ ف ب

بلندن،  كبير في مركز موؤتمرات  افتتح م�ست�سفى ميداني 
الرت��ف��اع  ل�ستيعاب  ف��ق��ط،  اأي����ام  ت�سعة  تجهيزه  ا���س��ت��غ��رق 
النظام  ودع��م  الم�ستجد  ك��ورون��ا  فيرو�س  مر�سى  ع��دد  في 

ال�سحي البريطاني الذي تع�سف به الأزمة.
مكافحة  على  عزمها  لثبات  البريطانية  الحكومة  ت�سعى 
في  بالتاأخر  تتهمها  لن��ت��ق��ادات  تعر�سها  بعد  ك��وف��ي��د-19 
فر�س حجر على ال�سكان، واأودى الفيرو�س حتى الآن بحياة 
3 اآلف �سخ�س في البالد. ووعدت الحكومة بم�ساعفة عدد 
الفحو�سات ع�سر مرات، خا�سة للطاقم الطبي، وتعمل على 

تجهيز ع�سرات اآلف الأ�سّرة الجديدة في الم�ست�سفيات.
طاقة  وتبلغ  الجي�س،  بم�ساعدة  نايتنغيل  م�ست�سفى  اأن�سئ 
ا�ستيعابه الأولية 500 �سرير ويمكن زيادتها اإلى 4 اآلف، ما 

يعادل قدرة ا�ستيعاب 10 م�ست�سفيات تقليدية.
مقر  من  الفيديو  عبر  ت�سارلز  الأمير  الم�ست�سفى  وافتتح 
اإقامته في ا�سكتلندا، فيما ح�سر وزير ال�سحة مات هانكوك 
م�ست�سفيات  �سل�سلة  في  اأول��ى  حلقة  وهو  المكان،  عين  في 

موؤقتة �ستقام في اأنحاء المملكة المتحدة.
»ن��ورا  الم�ست�سفى  الثانية  اليزابيث  الملكة  نجل  واعتبر 

�ساطعا في هذه الأوقات المظلمة«.
الحجر  فترة  الأ�سبوع  اأنهى هذا  الذي  العهد  ولي  واأ�ساف 
اإنجاز على جميع  بالتاأكيد  بالفيرو�س، »هذا  اإ�سابته  عقب 
اإلى  فقط  اأي��ام  ت�سعة  خ��الل  اإن�سائه  �سرعة  الأ���س��ع��دة، من 
الحكومة  رئي�س  اأع��ل��ن  جهته،  م��ن  ���س��ي��دوه«.  م��ن  موهبة 
بوري�س جون�سون ام�س، عقب تاأكد اإ�سابته بكوفيد-19 قبل 
اأ�سبوع، اأنه �سيمدد فترة الحجر الذاتي ل�سبعة اأيام بتو�سية 

من ال�سلطات ال�سحية لأنه ل يزال يعاني من الحمى.
بينها  ا�سابة  المتحدة 33718  المملكة  ر�سميا في  و�سجلت 
عيد  ب��ح��ل��ول  ذروت����ه  ال��وب��اء  يبلغ  اأن  وينتظر  وف����اة،   2921

الف�سح، يوم 12 ني�سان.
ويتوقع اأن يعمل في هذا الم�ست�سفى الهائل 16 األف مقدم 
ي��اأت��ي �سمن  بريطانيا  ف��ي  اأم��ر غير م�سبوق  وه��و  رع��اي��ة، 

م�ساعي الحد من ن�سق انت�سار الفيرو�س.
برمنغهام  في  انكلترا،  في  مماثلة  موؤ�س�سات  اأرب��ع  و�ستن�ساأ 
)و�سط( ومان�س�ستر )�سمال( وهاروغيت )�سمال( وبري�ستول 

)جنوب غرب(، تحوي في الجمال 7 اآلف �سرير.
يحوي  م��رك��ز  لف��ت��ت��اح  العمل  فيجري  ا�سكتلندا،  ف��ي  اأم���ا 
300 �سرير-يمكن رفع قدرته اإلى األف �سرير، وت�سعى ويلز 
لو�سع 6 اآلف �سرير اإ�سافي في عدة م�ست�سفيات ميدانية 

اأن�سئت في مالعب اأو مراكز ترفيه.
رغم �سرعة تركيز م�ست�سفى نايتنغيل، تمثل اإدارته تحديا.

وفق وثائق ن�سرتها مجلة الخدمة ال�سحية، يوجد قلق لدى 
ال�سعاف  �سيارات  ع��دد  ح��ول  الم�ست�سفى  على  الم�سرفين 
غير  العمل  ف��رق  ت�سكيل  وح��ول  المر�سى  لنقل  المتوفرة 
المتخ�س�سة حتى الآن في الرعاية المركزة والتي �ستعمل 
و�سعا  الحكومة  وت��واج��ه  عليه.  م��ع��ت��ادة  لي�ست  م��ك��ان  ف��ي 
من  الطبية  الطواقم  تعاني  اذ  الم�ست�سفيات،  في  ح�سا�سا 

نق�س في تجهيزات الحماية والفحو�سات.
من  حديثا  المتعافي  ال�سحة  وزي��ر  اأق��ر  الخمي�س،  م�ساء 
الفحو�سات  ع��دد  برفع  ووع��د  الخلل  بمواطن  الفيرو�س 
اإلى 100 األف ببلوغ نهاية ني�سان، مقابل 10 اآلف  اليومية 

حاليا.

�فتتاح م�صت�صفى ميد�ين 
�صخم يف لندن

هيو�صتن - �أ ف ب

منذ بداأ الحجر المنزلي ب�سبب وباء كوفيد-19 
تتابع ال�سقيقات كانونيكو في تك�سا�س يوميا في 
لهن  ت�سمح  ريا�سية  ح�س�سا  الظهر  بعد  فترة 

بمحاربة ال�سجر.
وعلى غرار ثالثة من كل اأربعة اأميركيين، يجب 
على كينلي وكايلي ورايلي كانونيكو )�سنتان و4 
اآخر  اإ�سعار  حتى  المنزل  مالزمة  �سنوات(  و10 

للجم انت�سار فيرو�س كورونا الم�ستجد.
للمراكز  ج��ي��م«  ليتل  »ذي  �سبكة  يعرفن  وه��ن 
تركز  والتي  لالأطفال  المخ�س�سة  الريا�سية 
على نموهم الحركي والذهني وقد تابعن فيها 
في ال�سابق ح�س�س لياقة تنا�سب اأعمارهن على 
في  العزل  اج���راءات  فر�س  ومنذ  ال�سنين.  مر 
ال�سقيقات،  تقيم  حيث  هيو�ستن  ف��ي  ال��م��ن��ازل 
ي��ت��اب��ع��ن وه����ن ي���رت���دي���ن م��الب�����س ن����وم م��ل��ون��ة 
النف�سي  ل��ل��ع��الج  ج��ل�����س��ات  ري��ا���س��ي��ة،  واأخ������رى 

الحركي في قاعة الجلو�س.
�سحتهن  ت��ك��ون  اأن  »ن���ري���د  وال��دت��ه��ن  وت���ق���ول 

النف�سية جيدة بقدر �سحتهن الج�سدية«.
وتقول الخبيرة في ال�سرائب البالغة 37 عاما 
اإنه بوجود ثالثة اأطفال في المنزل واجتماعات 
النهار  الهاتف ب�سكل ع�سوائي خالل  عمل عبر 

ل يمكن اأن ي�سع المرء برنامج عمل محددا.
محطات  ف��ر���س  ف��ي  ذل���ك  رغ���م  نجحت  لكنها 
ري��ا���س��ي��ة م��ت��ك��ررة م��ع ن��زه��ات ع��ل��ى ال���دراج���ات 
ال��ه��وائ��ي��ة ح����ول ال��م��ن��زل ب��ع��د ط��ع��ام ال��ف��ط��ور 
وح�����س�����س ي��وغ��ا ع��ائ��ل��ي��ة ع��ب��ر ي��وت��ي��وب م���رات 
�سوليز كذلك  لورين  الأ�سبوع. وت�سع  عدة في 
ليتل  »ذي  من  م��درب��ون  اأع��ده��ا  فيديو  اأ�سرطة 

جيم« عبر التلفزيون.
وت���ق���ول راي���ل���ي )10 ����س���ن���وات( وه����ي ال��ك��ب��رى 
وقتا  وي�ستغرق  م�سل  »الأم����ر  �سقيقاتها  ب��ي��ن 
المر  وهو  الداخل.  في  البقاء  على  وي�ساعدنا 
الوحيد الذي يمكننا فعال القيام به اإلى جانب 
جانب  اإل����ى  بحما�سة  ت�����س��ارك  وه���ي  ال��م�����س��ي«. 
والوثب  نف�سها  على  ال���س��ت��دارة  مع  �سقيقتيها 
تما�سيا مع ما يمر على ال�سا�سة. وترى لورين 
»و�سيلة  الريا�سية  المحطات  ه��ذه  اأن  �سوليز 
فنحن  ال��ن��ف�����س��ي.  ال�سغط  م��ن  ج���زء  لتنفي�س 
نعرف  ول  اليقين  وع��دم  بالقلق  جميعا  ن�سعر 

اإلى متى �سي�ستمر هذا الو�سع«.
ون�������س���رت ���س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ة الأم���ي���رك���ي���ة عبر 
فاأو�ست  الأه��ل.  اإل��ى  موجهة  ن�سائح  الإنترنت 
بتمارين  اللعب خارجا م�ستحيال  يكون  عندما 
تحفز  ال��ت��ي  و»رق�����س«  )�ستريت�سينغ(  »ت��م��دد« 

التركيز عند الأطفال وان�سراحهم.
ال�����س��اد���س��ة  ���س��ن  ب��ي��ن  الأولد  اأن  واأو����س���ح���ت 
وال�سابعة ع�سرة يجب اأن يكر�سوا ما ل يقل عن 
اإلى  المعتدل  الج�سدي  الن�ساط  دقيقة من   60

المكثف في اليوم.

ح�ص�س ريا�صية عرب �النرتنت 
الإلهاء �الأطفال �ملحجورين
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المهند�س خالد العنانزة
k a n a n z e h @ y a h o o . c o m
ل���م���ه���ن���ي���ة ا ل�������س���ح���ة  ا و ل���ب���ي���ئ���ة  ا ف���ي  ب  ر م���د و ر  م�������س���ت�������س���ا

الأثر البيئي لفريو�س كورونا
العالمية  ال��ت��ج��ارة  تعطيل  ف��ي  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س  انت�سار  ت�سبب 
واإل��غ��اء ال��رح��ات ال��ج��وي��ة وت��راج��ع �سناعة ال��ط��ي��ران،  ووق��ف 
و�سار  القت�سادي  الن�ساط  وتوقف  الم�سانع  واغ��اق  التعليم 
العديد من الأ�سخا�س يعملون الآن اأو يقيمون في منازلهم. لقد 
تغيرت الحياة اإلى اأبعد الحدود فبالإ�سافة اإلى ح�سيلة الوفيات 
المبكرة،  ت�سبب هذا الوباء في فقدان الوظائف على نطاق وا�سع 
مع  للتعامل  ال�سركات  تكافح  بينما  المايين  عي�س  �سبل  وهدد 
القيود المفرو�سة على ال�سيطرة على الفيرو�س. وبرغم كل هذه 
الأحداث كانت هناك بع�س الآثار الإيجابية او ال�سلبية المثيرة 

لاهتمام على البيئة.
كان اأحد الآثار البيئية الرئي�سية لتف�سي فيرو�س كورونا حدوث 
كثيرة  اأج����زاء  ف��ي  ال��ه��واء  ت��ل��وث  م�ستويات  ف��ي  كبير  انخفا�س 
ال��دول  في  ملحوظ  ب�سكل  النخفا�س  يظهر  حيث  العالم  من 
ال�سناعات  اإغ��اق  اأدى  وق��د  النامية،   اأو  المتقدمة  ال�سناعية 
انخفا�س  اإل���ى  مثا  ن��ي��وي��ورك  ف��ي  وال�����س��رك��ات  النقل  و�سبكات 
ا  انخفا�سً هناك  اأن  الباحثون  وج��د  اذ  النبعاثات  ف��ي  مفاجئ 
بن�سبة تتراوح بين 5 -10٪ في ملوثات الهواء مثل ثاني اأك�سيد 

الكربون.
كما انخف�ست انبعاثات غاز الميثان ب�سكل ملحوظ.وانخف�ست 
الأماكن  بع�س  في   ٪50 بن�سبة  الكربون  اأك�سيد  اأول  انبعاثات 
ب�سبب  الما�سي،   العام  من  الوقت  هذا  مع  مقارنة  الولية  في 
اإجراءات احتواء الفيرو�س. كما انخف�ست النبعاثات في ال�سين 
بن�سبة 25٪ في بداية العام،  حيث تم توجيه النا�س للبقاء في 
بن�سبة  الفحم  ا�ستخدام  وتراجع  الم�سانع،   واإغ��اق  منازلهم،  
ال��رب��ع  م��ن��ذ  ال�سين  ف��ي  للطاقة  م��ح��ط��ات  ���س��ت  اأك��ب��ر  ف��ي   ٪40
الأخير من عام 2019. كما تظهر �سور الأقمار ال�سناعية تا�سي 
انبعاثات ثاني اأك�سيد النيتروجين )NO2( على �سمال اإيطاليا. 
البندقية،   ف��ي  البيئة  على  اآخ��ر  متوقع  غير  تاأثير  �سوهد  كما 
وتوقف  الفيرو�س  ب�سبب  ال�سياح  اأع��داد  انح�سار  اذ مع  اإيطاليا. 
البندقية  المياه في قنوات  اأ�سبحت  اللية،   القوارب  ا�ستخدام 

اأنظف مما كانت عليه في �سابقا«.
في  كبير  ب�سكل  الأخ��رى  المياه  وملوثات  الروا�سب  انجرفت  اذ 
معظم مناطق البندقية،  وانده�س ال�سكان من مدى و�سوح ونقاء 
المياه. ومن الموؤكد اأنه ل ينبغي النظر اإلى الوباء العالمي الذي 
ل�سبب  البيئي،   التغيير  لإح��داث  كو�سيلة  النا�س  اأرواح  يح�سد 
ا�ستمرار ه��ذا النخفا�س  ال��م��وؤك��د م��دى  اأن��ه لي�س م��ن  واح���د،  
في النبعاثات. عندما ينح�سر الوباء في نهاية المطاف،  فهل 
اأنه  لدرجة  كبير  حد  اإل��ى  والملوثات«  الكربون  انبعاثات  »ترتد 
الفا�سلة وا�سحة النخفا�س لم  الفترة  اأن هذه  �سيكون كما لو 
اأبداً؟ اأو هل يمكن للتغييرات التي نراها اليوم اأن يكون  تحدث 
لها تاأثير اأكثر ثباًتا؟.وت�سكل النفايات التي ترافق احتواء الوباء 
اثراً »مهماً« على البيئة،  اذ قررت مجموعة )�ستاربك�س للقهوة( 
التوقف عن قبول اأكواب قابلة لإعادة ال�ستخدام من عمائها و 
تقديم الم�سروبات في اأكواب لا�ستخدام مرة واحدة غير قابلة 
لإعادة التدوير في محاولة لمنع انت�سار الفيرو�س.كانت هناك 
ا تحذيرات من الخطاأ في تناول الأطعمة المعباأة م�سبًقا،   اأي�سً
الأوروبية ل�سامة  الهيئة  التي بذلتها  على الرغم من الجهود 
الأغذية لطماأنه النا�س باأنه،  حتى الآن،  »ل يوجد دليل على اأن 
الطعام م�سدر اأو طريق محتمل لنتقال الفيرو�س«،  كما تغرق 
ال�سين في النفايات الطبية التي تنتجها الم�ست�سفيات بما في 
ذلك اأقنعة الوجه والأن�سجة ذات ال�ستخدام الواحد. وبح�سب ما 
ورد ت�ساعف حجم النفايات الطبية اأربع مرات في مدينة ووهان 
المواد الطبية  اذ يجب حرق  اليوم.  اأكثر من 200 طن في  اإلى 
المر�سى  م��ع  ات�سال  على  كانت  التي  ال��واح��د  ال�ستخدام  ذات 
الم�سابين لمنع المزيد من التلوث الذي يمكن اأن يحدث اأثناء 

اإعادة التدوير.
الب�سرية  على  جديدة  بيئية  اأعباء  �سي�سيف  الوباء  اأن  �سك  ول 
الحجر  غ��رف  عن  الناتجة  الخطرة  النفايات  اأعباء  زي��ادة  مثل 
والعزل والكمامات والقفازات الم�ستعملة وكذلك ت�سكل م�سكلة 
التخل�س من الجثث الم�سابة بالفيرو�س احد التحديات البيئية 
من  ال��دول  بع�س  به  تتخل�س  ال��ذي  الوقت  ففي  والجتماعية 
في  بالدفن  منها  التخل�س  اأخ��رى  دول  تف�سل  بالحرق  الجثث 

قبور معزولة وعميقة وتحت اإجراءات وتدابير حماية م�سددة.

اإلى مجموعة من  بنا  �ستوؤدي  بعد رحيل كورونا  الحياة ما  اأن  اأعتقد 
الحتميات ل يمكن تف�سيلها،  ولكن ل بد من عر�س لبع�سها،  ومن 
اأ�سوق للقارئ العزيز ثاث حتميات وازنة يزنها بالذهب كل ذي  هنا 

لب ودين وانتماء..
اأولها القناعة: ومن هنا علينا ودون �سابق تثقيف اأو توعية اأن نذهب 
مقدرين مخل�سين لعظمة كل الن�سو�س النقلية والبراهين العقلية 
اأن  واأعتقد  القناعة،   الب�سرية لتتخلق باخاق  داأبت على تربية  التي 
النف�س ال�سوية عليها العودة فطرياً اإلى قواعد الفهم العظيم والعميق 
للقناعة.. القناعة اأن تحمد اهلل اأنك ما زلت على قيد الحياة،  القناعة 
اأن تحمد اهلل اأنك في بيتك ل هائماً على الحدود،  القناعة اأن تحمد 
الهواء  نعمة  اأن تحمد اهلل على  القناعة  رزق،   اأت��اك من  ما  اهلل على 
�سجرة  ك��ل  على  اهلل  نحمد  اأن  القناعة  ك��م��ام��ة،   دون  تتنف�سه  ال���ذي 
موجودة في وطننا،  ونمني النف�س هذه الأيام لو اأننا نفتر�س الأر�س 
من  �سغيٍر  ج��ذع  ول��و  ك�سر  على  ن��دم��اً  الأ���س��اب��ع  ونع�س  ب��ل  تحتها،  
قد�سية �سنوبرة في غاباتنا،  القناعة اأن نحمد اهلل على وجود ماعب 
تحت�سن الجميع،  وكم نمني النف�س لو نعود اليها �سريعاً،  ونعد باأننا 
اأننا نحدث انف�سنا ما هذا  �سنحترم كل مكوناتها وتفا�سيلها،  واأجزم 

الذي كنا نقترفه من عقوق واإ�سفاف بحق من�ساآتنا..
علينا اأن نحمد اهلل على كل هذه الم�ست�سفيات والمراكز ال�سحية،  وكل 
هذا الكم والنوع من كوادرنا الطبية،  واأعلم اأن كل واحد منا �سيراجع 
الم�سا�س  �ساأنه  من  ك��ان  فعل  كل  على  نف�سه  و�سيزجر  بل  ح�ساباته،  
بموؤ�س�ساتنا الطبية،  اأكان ذلك بك�سر زج��اج،  او كتابة على ج��دار،  اأو 
تمزيق �سرير.. واأجزم اأن كل من اقترف ذنباً لفظياً اأو ج�سدياً بحق اأي 
طبيب اأو ممر�س ي�سعر بالإثم ويطلب ال�سفح ممن يرتدون مريوًل 

اأبي�س كبيا�س قلوبهم..
عن  غفلة  في  نعي�س  كنا  اأننا  العقاء  �سيدرك  الوقت:  نعمة  وثانيها 
اأمور الدنيا واأمور الآخرة،  فا نحن عمار دنيا ول عمار اآخرة،  رغم 
وقتية  ملهاة  في  اأعمارنا  اأ�سعنا  اأننا  و�سندرك  يتعار�سان،   ل  اأنهما 
قيمة،   ذا  الوقت  و�سي�سبع  �َسُتفعل،   العقل  اأمانة  اأن  واأعلم  ق�سيرة،  
ينفع  وا�ستغال كل جزئياته فيما  برامج لإدارت���ه،   بد من و�سع  ول 
النف�س وينفع النا�س،  ومن هنا اأعتقد اأن انطاقة اأي دولة بعد كورونا 
اأن يكون باإدراك �سعوبها لأهمية الوقت وب�سكل عملي  وتعافيها يجب 

ومدرو�س.
الى ب�ساطة في الطرح ودون  وثالثها وقائمها نعمة الأمن: و�ساأذهب 
تعقيد نحوي او ت�سويري،  من منا جميعاً لم يدرك اأن هذه الموؤ�س�سة 
اإل  ت�سيله  ل  كتفاً  عنا  تحمل  كانت  ال��م��دار���س،   واخ�����س  التعليمية،  
الدولة،  من منا لم ي�سعر ب�سيق وقهر وراح ي�سرب اأخما�ساً باأ�سدا�س 
لتعليمهم  واح��داً  اأن ي�سبطوا ولو برنامجاً  ي�ستطيعون  اأبناءه ل  لأن 
داخل البيت.. هذا العمل بحاجة الى موؤ�س�سات دولة،  ومنظومة اأمنية 
تحافظ على اإن�سيابية العملية من البيت اإلى المدر�سة والعودة،  ولك 
كيف  فو�سى  ف��ي حالة  كنا  ل��و  اهلل  ق��در  ل  الكبير:  ال�����س��وؤال  ت�ساأل  اأن 

�سيكون حال فلذات اكبادنا وحالنا؟
و�ست�ساأل نف�سك مطوًل: كنت اأذهب اإلى الم�سجد والأق��ارب،  واأجل�س 
في المقهى،  واأح�سر المباريات،  واأ�سهر في الحدائق،  ويذهب ابنائي 
تثمر  وم��زرع��ت��ي  تعمل،   وم�سلحتي  طماأنينة،   وب��ك��ل  الجامعة  اإل���ى 
والأجهزة  الجي�س  وبنعمة  اأوًل..!  اهلل  بف�سل  هذا  كل  الي�س  اأمامي،  
كثيراً  نف�سك  و�ست�ساأل  والأم���ان..  بالأمن  لننعم  بها  اهلل  حبانا  التي 

و�ستجد اأن حب هذا الوطن عليك هو المكتوب.. 

عودة عودة
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اأرجوكم ل ت�ضغطوا علينا..!

الأمن احليوي: حماية الوطن من اإرهاب البيولوجيا

اأكثرية  اأن  اأتذكر   $ في  طوال  ول�سنوات  الفل�سطينية  لل�سوؤون  كمتابع 
بدء  ينتظرون  وه��م  وفرحين  مقبلين  ك��ان��وا  الفل�سطينيين  المفاو�سين 
ويعتبرونها  الجمر  من  اأح��ر  على  ال�سرائيلية  الفل�سطينية  المفاو�سات 

فر�سة ثمينة للفل�سطينيين ربما ل تتكرر..
�ساألت  اأت��ذك��ر...  1992كما  العام  من  الربيعية  ال�سباحية  الي��ام  احد  ففي 
الدكتورة حنان ع�سراوي الع�سو البارز في الوفد الفل�سطيني و القادمة من 
القد�س الى عمان وهي في فندق الماريوت عن �سر ب�سمتها العري�سة وهي 
ت�ستعد للقاء جيم�س بيكر وزير الخارجية الميركي موؤكدة لي انه واحد 
من القادة الميركيين الكبار الذين يمتنعون عن ُلب�س القلن�سوة اليهودية 
ي�سعون  ال��ذي��ن  المت�سهينين  الميركيين  ال��ق��ادة  خ���ارج  ان��ه  ه��ذا  ويعني 
م�سلحة اميركا اول وابراز دورها في العالم بعك�س العديد من الم�سوؤولين 
الميركيين المت�سهينين الذين ي�سعون م�سلحة ا�سرائيل فوق الم�سالح 

الميركية العليا ومنهم الرئي�س الميركي الحالي دونالد ترمب.
وك�سفت الدكتورة ع�سراوي ان جيم�س بيكر وزير الخارجية الميركي رفع 
اكثر من مرة �سوته عاليا على رئي�س الوفد ال�سرائيلي واكيم روبن�ستاين 

الذي طالما ماطل اثناء بحث ق�سية الم�ستوطنات في ال�سفة الفل�سطينية 
وقطاع غزة..بينما كان يتكلم باحترام وتقدير مع رئي�س الوفد الفل�سطيني 
في�سل  ال��م��ف��او���س��ات  توجيه  لجنة  ورئ��ي�����س  ال�سافي  عبد  ح��ي��در  ال��دك��ت��ور 

الح�سيني..
�سبحان مغير الأحوال..

ام��ي��رك��ي��ة بين  ال��م��ف��او���س��ات العبثية وب��رع��اي��ة  ن��ح��و 30 ع��ام��ا م��ن  ف��ب��ع��د 
عبا�س  محمود  الفل�سطيني  الرئي�س  هو  ها  وال�سرائيليين  الفل�سطينيين 
ُيبلغ البعيد قبل القريب..والو�سطاء اي�سا ليقول:)في ظل الو�سع الحالي 
لن نقبل اإطاقا التوا�سل مع الدارة الميركية الحالية..خطتنا لم ولن 
تتغير في هذه المرحلة..وطاقم ترمب لن ُيك�سبنا اي �سيء داعيا ال�سقاء 

العرب تعزيز موقفه في هذا التجاه..).!
البيت  يدير  ال��ذي  )الطاقم  عبا�س:  الرئي�س  ي��وؤك��د  ال�سوت  ي��دب  وكمن 
الب��ي�����س ف��ي ه���ذه الي����ام ل��ن ي��ق��ودن��ا ال���ى ���س��يء..ول��ن نح�سل ع��ل��ى �سيء 
والمتناع عن الت�سال بالميركيين مفيد..)م�سيفا: اأرجوكم ل ت�سغطوا 

علينا...!

محمد علي مرزوق الزيود
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القناعة والوقت.. والأمن وكورونا

د. عبد الوالي العجلوني
ع ����س���ع���ا لإ ا م���ن  ي���ة  ل���ح���م���ا ا و ي  و ل���ن���و ا م���ن  لأ ا ف���ي  خ���ب���ي���ر 

وق��ع��ت ال��ع��دي��د م��ن الأح����داث ال��ت��ي �ساهمت ف��ي تركيز اله��ت��م��ام على 
�سد  البيولوجية  الأ�سلحة  ا�ستخدام  اإمكانية  ف��ي  الإره��اب��ي  التهديد 
اإح��داث  ال��زراع��ي لغر�س  اأو �سد الإن��ت��اج  اأو مدنية،   اأه��داف ع�سكرية،  
اأو الخ�سارة القت�سادية. وهذا التهديد هو م�سدر  اأو الوفاة،   المر�س 

قلق كبير على الم�ستوى المحلي لأي دولة وعلى ال�سعيد الدولي.
البيولوجية  العوامل  باإدخال  البيولوجية  الإرهابية  الهجمات  تحدث 
اإلى ال�سكان بالعديد من الطرق،  ت�سمل الهباء الجوي. تلويث الغذاء 
اأو اإطاق ناقات  اأو المنتجات الطبية. الماب�س والأ�سياء.  اأو الماء،  
ببع�س  م�سابين  ا���س��خ��ا���س  ادخ����ال  ط��ري��ق  ع��ن  او  م�����س��اب��ة،   مف�سلية 
المرا�س المعدية من الدول المعادية كما يح�سل الآن في حالة وباء 

الكورونا.
بالمقارنة  �سيما  التحديات،  ل  العديد من  البيولوجي  الإره��اب  يمثل 
م��ع الإره�����اب ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي،  اأو الإ���س��ع��اع��ي،  اأو ال���ن���ووي. وت��ع��ك�����س ه��ذه 
التحديات طبيعة ال�ستخدام المزدوج للعديد من التقنيات التي يمكن 
ا�ستخدامها لأغرا�س مفيدة للمجتمع اأو لأغرا�س الإرهاب البيولوجي؛ 
والتهديدات المتعمدة التي يمكن اأن تتواجد في اآن واحد مع تهديدات 
مماثلة تحدث ب�سكل غير متعمد؛ وتعقيدات تفاعل التهديد مع البيئة،  
والتقدم  الجتماعي؛  البناء  والمجتمع/  الب�سري،   المناعي  والجهاز 

ال�سريع في مجال التكنولوجيا الحيوية.
ال���س��ت��ع��داد وال���س��ت��ج��اب��ة ل���اإره���اب ال��ب��ي��ول��وج��ي ف��ي ال��ق��رن ال��ح��ادي 
الخلفيات  مختلف  م��ع  ال��م��ت��ن��وع��ة  التخ�س�سات  ج��م��ع��ت  وال��ع�����س��ري��ن 
والثقافات،  مثل الوكالت ال�ستخباراتية،  وال�سحة العامة والمهنيين 
الطبيين والم�سوؤولين عن اإنفاذ القانون،  والعلماء،  والقطاع التجاري،  

وهي ل تزال عملية تعلم.
يمكن انتاج مواد بيولوجية مثل الكائنات دقيقة–الميكروبات – والتي 
للكائنات  المتعمد  الإن��ت��اج  اأو  بال�ستزراع  وذل��ك  فتاكة،   ق��درات  لديها 
ال�سامة  ونواتجها  فيرو�سات  اأو  ف��ط��ري��ات  اأو  بكتيريا  م��ن  الممر�سة 
)التوك�سينات( اأو اأي مواد �سارة اأخرى ناتجة عنها وا�ستخدامها بهدف 
ن�سر المر�س في الإن�سان اأو الحيوان اأو النبات،  والغاية من ا�ستخدامها 
هي اإما القتل اأو الت�سبب بمر�س ُمقعد لدى الم�ساب،  ومع اأن الإن�سان 
الأ�سلحة  م��ن  اأن��واع��اً  هنالك  اأن  اإل  الأ�سلحة  ه��ذه  لمعظم  ال��ه��دف  ه��و 
اأ�سناف  على  اأو  الحيوانية  الثروة  على  للق�ساء  ت�ستخدم  البيولوجية 
الكيميائية  ال��م��واد  ال��م��ع��ادي.  للبلد  ال��زراع��ي��ة  المحا�سيل  م��ن  معينة 
ال�سامة والتي ت�ستخل�س من بع�س الكائنات الحية اأُ�سيفت هي الأخرى 
اإلى قائمة الأ�سلحة البيولوجية مع العلم اأنها ت�سبه الأ�سلحة الكيميائية 

كونها غير قادرة على التكاثر والنتقال من الم�سابين اإلى الأ�سحاء.
اأ�سد المواد الخطرة قدرة على الفتك.  وتعتبر المواد البيولوجية من 
وخطورة هذه المواد تكمن في قدرتها المفزعة على التكاثر اإذ باإمكان 
خلية بكتيريا واحدة–والتي ل ترى بالعين المجردة–اأن تت�ساعف اإلى 
المنا�سبة  الظروف  لها  توفرت  ما  اإذا  �ساعات  ع�سر  عدة بايين خال 
اإلى  الم�سابين  ل  الأم��ر يحوَّ الإن�سان،  وهذا  التي يوفرها ج�سم  كتلك 
المواد  اأم��ا  ذه��ب��ت،   اأينما  الميكروب  تنقل  متحركة  بيولوجية  قنابل 
الحيز  ناحية  الفتك مح�سورة من  على  فقدرتها  والكيميائية  النووية 
اأكثر  البيولوجية  ال��م��واد  ه��ذه  ال��ذي يجعل  الخ��ر  والأم���ر  الجغرافي. 
رعباً هو اأن الهجوم بها ل يحتاج بال�سرورة اإلى تجهيزات معقدة مثل 
ال��ط��ائ��رات ال��ق��اذف��ة اأو ال�����س��واري��خ ال��ع��اب��رة ل��ل��ق��ارات،  وك��ل م��ا يحتاجه 
المهاجم هو القليل من الخيال الهوليودي لي�سعها اإما في مياه ال�سرب 
اأو الأغذية اأو فاتر ال�سجائر اأو اأن يقوم بو�سعها في مكيفات الهواء في 
بنايات مكتظة مما يجعل اأكثر الدول تقدماً في النواحي التكنولوجية 

عاجزة عن رد هجوم مباغت في عقر دارها.
اإذا ما قورنت  تعتبر المواد البيولوجية الأقل تعقيداً من حيث الإنتاج 
بالأنواع الأخرى من المواد الخطرة،  فكل المعلومات المتعلقة بالإنتاج 
�سبكة  اأو حتى عبر  ن�سرات علمية  اأو في  اإم��ا في كتب جامعية  متوفرة 
المرحلة  ط��اب  يتلقاها  الأ�سا�سية  التجارب  من  والعديد  الإن��ت��رن��ت،  
الجامعية الأولى خال درا�ستهم لتخ�س�سات العلوم الحياتية المختلفة 
تعتبر  الإنتاج.  �سهولة  اإلى  اإ�سافة  العالم.  بلدان  والمتوفرة في معظم 
هذه الأ�سلحة الأقل ُكلفًة،  فبب�سعة اآلف او مئات من الدولرات يمكن 

دولة  به  ي��ه��ددون  بيولوجياً  �ساحاً  يمتلكوا  اأن  ال��ه��واة  من  لمجموعة 
قنبلة  البيولوجية  الأ�سلحة  على  ُيطلق  ال�سبب  لهذا  وقوية.  م�ستقرة 

الفقراء الذرية.
ت�سيء  قد  اأو منظمات  اأ�سخا�س  الى  البحثية  المواد  ت�سرب  اإن خطورة 
بها،   ا�ستخدامها من الهمية جعلت مجل�س الأمن ي�سدر ق��راراً خا�ساً 
وه��و ال��ق��رار رق��م 1540 ال���ذي اوج���ب على ال���دول ف��ر���س �سوابط على 
والبيولوجية،   والكيميائية  النووية  بالأ�سلحة  المتعلقة  المواد  ت�سدير 
بالم�ستخدمين  المتعلقة  ال�سوابط  ذل��ك  في  بما  اإي�سالها،   وو�سائل 
النهائيين لهذه العنا�سر وتحافظ على تلك ال�سوابط. وقد و�سع القرار 
الت�سدير،   واإع���ادة  والعبور،   ال�سحن،   عمليات  لت�سمل  ال�سوابط  ه��ذه 
التي  الأخ��رى  والخدمات  والنقل،   التمويل،   على  �سوابط  ف�سًا عن 
تدعم هذه المعامات،  اإل ان القرار ترك كيفية تنفيذ هذه ال�سوابط 
لتقدير ال�سلطة الوطنية. فالقرار يو�سي فقط باأن ت�سع الدول قوائم 
�سوابط وطنية فعالة. وعلى الرغم من اأن القرار ل يت�سمن قائمة من 
العنا�سر لو�سع �سوابط عليها،  فهو يعرف مثل هذه العنا�سر على اأنها 
والترتيبات  المعاهدات  تغطيها  التي  والتكنولوجيا  والمعدات  المواد 
المتعددة الأطراف ذات ال�سلة اأو المدرجة في قوائم ال�سوابط الوطنية.
تطوير  على  والحكومية  ال��دول��ي��ة  الهيئات  بين  ال��ت��ع��اون  �ساهم  وق��د 
التي  البلدان  في  البيولوجي  والأم��ن  البيولوجية  ال�سامة  ممار�سات 
لديها مخزون قاتل من م�سببات الأمرا�س. وكان هذا البرنامج وا�سًحا 
وفعاًل في غرب اأفريقيا في اأزمة اإيبول الأخيرة،  حيث عمل مع اأجهزة 
على  لم�ساعدتها  اأفريقيا  غ��رب  ف��ي  الأخ���رى  وال��دوائ��ر  القانون  اإن��ف��اذ 
القرار 1540 مبرراً  تنفيذ  القاتلة. مما يجعل  الم�سكلة  الت�سدي لهذه 
على  يحتوي  قد  المثال،   �سبيل  على  ب��ل��ًدا،   اأن  ل�سمان  اأمنية  لأ�سباب 
الق�ساء  وربما  تاأمينها  على  القدرة  لديه  القاتلة،   الأم��را���س  م�سببات 
عليها باأمان،  حيث ي�سجع القرار 1540 على منح م�ساعدات من الدول 

المانحة تلبيًة لهذه المتطلبات.

نظام الأمن الحيوي
بما  والأن�سطة،   العنا�سر  من  مجموعة  الحيوي  الأم��ن  نظام  وي�سمل 
في ذلك: الت�سريعات واللوائح. جمع المعلومات ال�ستخباراتية؛ تقييم 
تهديد المواد البيولوجية والمواقع والمرافق المرتبطة بها،  والنظم 
الإدارية؛ مختلف اأنظمة الأجهزة التقنية؛ وقدرات ال�ستجابة واأن�سطة 
ان  ح��ك��وم��ي  ج��ه��از  او  وح��ي��دة  حكومية  لمنظمة  يمكن  ل  ال��ت��خ��ف��ي��ف. 
ان تتظافر  واإنما يجب  الدولة،   الحيوي في  الم��ن  بكل واجبات  يقوم 
جهود عدد من الموؤ�س�سات المعنية في الدولة للقيام بهذا العمل. كما 
والتدريب  التخطيط  على  تعتمد  فعالة  اأمن حيوي  ثقافة  توفر  يجب 
المنا�سب،  والوعي والت�سغيل وال�سيانة،  ف�سا عن الأ�سخا�س الذين 
يخططون ويقومون بت�سغيل و�سيانة اأنظمة الأمن الحيوي. وحتى نظم 
اإذا كانت  اأن تكون �سعيفة  ب�سكل جيد يمكن  الم�سممة  الحيوي  المن 
الإجراءات الازمة لت�سغيلها و�سيانتها غير كافية،  اأو اإذا ف�سل الم�سغلون 
في متابعة الإجراءات.،  وبالتالي فاإن منظومة المن الحيوي بالكامل 
المعنيين وقادتهم،  وهذا  الأ�سخا�س  ب�سبب  ت�سقط  او  اأن تنجح  يمكن 
يبين اأهمية العن�سر الب�سري،  بما في ذلك القيادة الإدارية،  التي يجب 
اأن تكون هي الأ�سا�س في اأي جهد لتعزيز ثقافة الأمن الحيوي. ففهم 
الم�ستمر،   بالتح�سين  والل��ت��زام  والم�سوؤوليات،   الأدوار  والتزام  الفرد 

والتزام الإدارة تمثل اأهمية كبرى لاأمن الحيوي.
اأنه  اإلى  وت�سير ال�سواهد الحالية والتاريخية و�سيناريوهات التهديدات 
في  الرئي�سية  الفعالة  الجهات  والأكاديمية  البحثية  الموؤ�س�سات  ُتعتبر 
والنووية.  والإ�سعاعية  والبيولوجية  الكيميائية  الأ�سلحة  اأمن  تحقيق 
والباحثون مجرد م�ساهمين محتملين  الأكاديميون  ُيعد  ث��ّم،  ل  ومن 
بالمعرفة في البرامج الكبرى لمنع الأ�سلحة الكيميائية والبيولوجية 
يقومون  بل  الدولة فح�سب،   عليها  ت�سرف  التي  والنووية  والإ�سعاعية 
��ا ب����دور ب��ال��غ الأه��م��ي��ة وم�����س��ت��ق��ل ف��ي م��ك��اف��ح��ة اإره�����اب الأ���س��ل��ح��ة  اأي�����سً
الكيميائية والبيولوجية والإ�سعاعية والنووية ومن ثّم،  لبد اأن ُتدرج 
التي  رق��م 1540،   الأم��ن  ق��رار مجل�س  الأ�سلحة،  مثل  انت�سار  اأداة منع 
والبيولوجية  الكيميائية  الأ���س��ل��ح��ة  مخاطر  م��ن  ال��ح��د  على  �ستعمل 
ال��دول  غير  م��ن  الفاعلة  الجهات  ع��ن  الناجمة  وال��ن��ووي��ة  والإ�سعاعية 
اأدوات التطوير والتنفيذ التي تحد من هذه المخاطر  ب�سكل فعال في 
ب�سكل فعال وتحمي الم�سالح الأخرى الم�سروعة للمجتمع والأفراد في 

الوقت نف�سه.

ازم��ة  اي  جيلي  اب��ن��اء  م��ن  والكثير  �سخ�سيا  اأ�سهد  ل��م  لربما 
حقيقية مر بها الوطن،  فخال ما يقارب الأربعة عقود التي 
ال��ظ��روف  ال��ى  ك��اأردن��ي��ي��ن  نتعر�س  ل��م  اب��ن��اء جيلي،   و  ع�ستها 
القاهرة التي تعر�س لها ال�سقاء في دول الجوار. ويبدوا اننا 
تعودنا على ال�ستقرار والعي�س المن فلم نعرف خال عقود 
م�ست طعم الخوف اأو القلق. و بالرغم من بع�س التحديات 
القت�سادية التي تجابه المواطن الردني ل يمكننا فعا تذكر 

اي �سيء اخر يمكن ان ينغ�س حياته اليومية والجتماعية.
ول يخفى على اي كان ان هذا ال�ستقرار الذي تعي�سه الباد 
ناتج عن ال�سيا�سة الحكيمة والمعتدلة والمتوازنة التي تتبعها 
الملك  جالة  من  مبا�سرة  بتوجيهات  المتعاقبة  الحكومات 
والذي و�سع م�سلحة الإن�سان الأردني ن�سب عينيه منذ اليوم 
الول لت�سلمه لمهامه الد�ستورية. ولم يكن تعامل الحكومة 
لهذه  وا�سحا  ودليا  انعكا�سا  ال  الكورونا  جائحة  ملف  مع 

ال�سيا�سة والتي كان جل اهتمامها �سامة و�سحة الأردنيين.
ب��ه من  ب��اأ���س  ا�ستهتار ع��دد ل  ال��ت��زام و  لا�سف،  يعك�س ع��دم 
لا�ستقرار  ميلهم  ال��ت��ج��ول،   ح��ظ��ر  بتعليمات  ال��م��واط��ن��ي��ن 
الجائحة،   لوقوع  ال�سابق  الجتماعي  النمط  على  والحفاظ 
غير مدركين خطورة المر�س و عواقبه والتي كانت مزلزلة 
التوعية  م��ن  وبالرغم  اقت�ساداته،   و  العالم  دول  اكبر  على 
ال����ازم����ة وال���ر����س���ائ���ل ال��ي��وم��ي��ة ف���ي ���س��ت��ى و����س���ائ���ل الع����ام 
اأن عددا كبيرا من المواطنين ما  والتوا�سل الجتماعي،  اإل 
زالوا م�سرين على رف�س الحظر المفرو�س وتجاهل ر�سائل 
الجبارة  الجهود  اه��دار  الى  �سيوؤدي  مما  الجتماعي  التباعد 
التي بذلتها الحكومة و المواطنين الملتزمين. ولهذا عواقب 

وخيمة وفي ايطاليا وا�سبانيا واإيران مثال لذلك.
التجول  بتعليمات حظر  اللتزام  اإن عدم  الأم��ر،   في حقيقة 
يرقى اإلى م�ستوى الخيانة العظمى في زمن الحرب،  فكيف 
اأو  موقعها،   غير  في  ت�ساريح  على  الح�سول  محاولة  تكون 
الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  قدمت  ك��ان؟  غر�س  لأي  الت�ساريح  ت��زوي��ر 
تمر  التي  ال�سعبة  القت�سادية  الحالة  برغم  اإمكانياتها  كل 
التعامل م��ع هذه  ب��ه ف��ي  ب��ه��ا،  و�سربت م��ث��ال رائ��ع��ا يحتذى 
الجائحة و لم نعد نحتاج اليوم ال التزاما كاما و�ساما من 
اأن نعود لحياتنا الهادئة الهانئة  المواطنين حتى نتمكن من 

ون�ستمتع بما تبقى من ربيع بادنا ال�ساحر.
حمى اهلل الردن قيادة و�سعبا وحفظه من كل �سر واأذى.

اأ.د. طارق لوي�س مقط�س
T l m u k a t t a s h @ j u s t . e d u . j o

اإن يف عدم اللتزام.. خيانة!

اختراق تطبيق  ت�ساهلوا في  الذين  البع�س من  ربما ظن 
ي��ري��دون  كيفما  للتنفيذ  رخ�سة  انف�سهم  وم��ن��ح  ال��ق��ان��ون 
وروح  ن�س  على  تتجاوز  بريئة  غير  ا�ستثناءات   وتقديم 
والأخاقية  الأدبية  م�سوؤوليتهم  على  ذلك  وقبل  القانون 
وهم على مقاعد الم�سوؤولية من اأعلى درجاتهم الوظيفية 

اإلى اأدناها.
اأردن��ي  اأي  اأن  فيه  �سك  ل  ومما  نعي�سها  التي  الأزم���ة  ف��ي 
من  عليه  يقيم  م��ن  ح��ت��ى  اأو  ال��وط��ن  ه���ذا  ل��ت��راب  ينتمي 
ال�سغيرة  ال��دول��ة  ه��ذه  بقيمة  �سعر  وال���س��دق��اء  الأ���س��ق��اء 
ما  الأزم���ة  مع  التعامل  في  اإنجازها  ف��اق  والتي  بحجمها 
اهم  كان من  و�سعارا  تقدم مبداأ  دول��ة عظمى وهي  فعلته 
ركائز الحكم لدى الها�سميين وهو الإن�سان اأغلى ما نملك. 
في ظل كل تلك الظروف ومع �سدور قرارات الدفاع وحظر 
ق��رارات كانت محط اعجاب وانظار  التجوال وغيرها من 
العالم اأجمع لكن يبدو اأن تغريدة الملك قبل اأيام جاءت  
�ساحة  الملك قريب جدا مما يحدث على  اأن   اأول  لتوؤكد 
�سوب  كبير  بتركيز  و  دوم��ا  مفتوحه  عيونه  وان  ال��وط��ن 
يفكر  فهو  جميعا  الأردنيين  م�سلحة  وتجاه  الوطن  ه��ذا 
فيهم كا�سرته ال�سغيرة وثانيا  ليدلل جالته على بع�س 
الحركة  بما يخ�س منح  ت�ساريح  و تجاوزات  الختالت 
اأن ل تهاون  تاكيده  الملك  التجوال   ليجدد  خال حظر 
امام  فالردنيون  القانون،   تطبيق  مو�سوع  في  تنازل  ول 
القانون �سواء ويجب اأن يطبق على  الجميع دون ا�ستثناء. 

اأن ظ���روف الأزم���ة والن�����س��غ��ال بها لن  رب��م��ا ظ��ن البع�س 
ت��ج��اوز يمنح هنا وه��ن��اك،  فكيف  ب���اأي  اأح���دا يفكر  تجعل 
الأردن��ي��ي��ن وحفظ  يم�س  م�سلحة  ال��ت��ج��اوز  ه��ذا  ك��ان  اإذا 
�سحتهم و�سامتهم،  فجميعنا يعلم اأن ما تقوم به الدولة 
من اإجراءات كله في �سبيل حفظ �سحة و�سامة الردنيين 
كل  تقو�س  اأن  �ساأنها  م��ن  تمت  ال��ت��ي  الخ��ت��راق��ات  وه���ذه 
اأرواح  الوباء وحفظ  �سبيل ح�سر هذا  الدولة في  م�ساعي 
الملك  جعلت  م�سوؤولة  غير  ممار�سات  اأن  اإل  الردنيين،  
ويعيد  الخ��ت��الت  اإل��ى  لي�سير  دائما  يتدخل  كما  يتدخل 
اأنى كان ومهما كان  اأن ل مكان لا�ستثناء لأحد  التاأكيد  
من م�سوؤولين و مواطنين وعلى الجميع تحمل الم�سوؤولية 

تجاه الوطن.
بقي اأن نقول اأنها لي�ست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة 
التي يتحدث بها الملك عن القانون وتطبيقه على الجميع 
الردنيين  على  يجب  ر�سائل  ذل��ك  ف��ي  ولعل  ا�ستثناء  ب��ا 
التوقف عندها وخا�سة من يتحملون اأمانة الم�سوؤولية في 
المواقع المتقدمة وما يتكرر عنهم من تجاوزات في هذا 
ال�ساأن وجميعنا يتذكر كيف قال الملك ذات يوم عند منع 
�ساطبق  النار  اطلق  ابني  اأن  »ل��و  النارية  العيارات  اإط��اق 
عليه القانون« وفي تلك الإ�سارة التي يجب اأن ن�ستح�سرها 

اليوم وكل يوم دللة اأعمق من اأي كام. 

�ضدام الخوالدة
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عن تغريدة امللك..  ل 
ا�ضتثناءات امام القانون

و�سنغافورة،  األمانيا،  م��ن  ك��ل  وروؤ���س��اء  الملك  جالة 
واإث��ي��وب��ي��ا والإك��������وادور وف���ي م��ق��ال م�����س��ت��رك ن�سرته 
���س��ح��ي��ف��ة »ف��اي��ن��ن�����س��ال ت��اي��م��ز« ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ي��دع��ون 
ل�»تحالف عالمي« لمواجهة كورونا وقد جاء في هذه 
له  والت�سدي  كورونا  فيرو�س  احتواء  »يمكننا  الدعوة 
بفاعلية اأك��ب��ر، م��ن خ��ال ه��دم ال��ح��واج��ز ال��ت��ي تعيق 
ت��ب��ادل ال��م��ع��رف��ة وال��ت��ع��اون ودع���ا اأي�����س��ا »اإل����ى تحالف 
عالمي جديد لت�سريع البحث العلمي وتعزيز تمويله 
اأدوات  اإنتاج  وزي��ادة  ولقاحات،  عاجات  اإل��ى  للو�سول 
الطبية  والمعدات  الفيرو�سات  عن  والك�سف  الختبار 
للها�سميين  القيمية  ال��ث��واب��ت  ان��ه��ا  نعم  ال�����س��روري��ة. 
و�سمت  ال��ت��ي  المطلقة  الإن�����س��ان��ي��ة  ع��ل��ى  وال��م��رت��ك��زة 

ال�سيرة النبوية ال�سريفة.
ه�سا�سة  على  �سابقاً،  قلناه  فيما  اأذك��ر  اأن  اأود  هنا  من 
ال��دول  بها  تغنت  التي  والثقافية  الجتماعية  الأب��ع��اد 
التي تدعي الديمقراطية وتتغنى بالراأ�سمالية كنظام 
والتي  فقرا  الأكثر  ال��دول  كل  ي�سند  متكامل  ان�ساني 
ره��ن��ت ك��ل م�����س��اع��دة بتو�سيع دائ����رة ح��ق��وق الن�����س��ان 
فيما  ال�����س��ل��وك  واإن�����س��ان��ي��ة  التعبير  وح��ري��ة  والف�����راد 
وع��دم  اله�سا�سة  ه��ذه  مواطنيها  م��ع  التعامل  يخ�س 
الجدية ك�سفتها وعرتها كارثة كورونا دون اأي ت�سويف 
ورف�س  والنعزال  التقوقع  برز مفهوم  فقد  تبرير  او 
التعاون وال�سناد اأو تبادل المعرفة حول الوقوف �سد 
هذه الجائحة غير الم�سوقة التي �سربت كل مرتكزات 
الإن�سانية وو�سعتها اأمام اختبارها الحقيقي بعيدا عن 
التنظير ال�سكلي وغير القابل للتطبيق نظرا الى انه 
كليا  المف�سول  البحت  الإعامي  الترويج  على  ارتكز 
عابر  القاتل  ال��وب��اء  ه��ذا  او�سحها  التي  الحقيقة  عن 
القارات والجن�سيات والطبقات والتق�سيمات التراتبية 
ولكن  الطبية  ال��م��ع��دات  لي�س  باحتكار  وذل���ك  للب�سر 
انزلقاً  والأكثر  الكبرى  الكارثة  هو  المعرفة  احتكار 

نحو ال�سيطنة
للقارات  عابرة  تكون  اأن  يجب  التي  المعرفة  اإن  نعم 
كارثة  بم�ستوى  دولية  كارثة  حالة  في  احتكارها  وان 
كورونا قد يجعل من هذا العالم يتجرد من اهم قيم 
الحقيقي  المحك  ه��ي  وال��ت��ي  الإن�سانية  وه��و  وج���وده 
اليه  دعا  تماما ما  والوجود برمته هذا هو  للح�سارة 
جالة الملك وع��دد من ق��ادة دول العالم للحث على 
التكامل والتعاون المعرفي وان اأي احتكار للمعرفة في 
مواجهه هذا الخطر الدولي يعني ان المحتكرين ل 
يملكون ولو قدرا قليا من الح�س الإن�ساني والواجب 
اتجاه  الديني  والي��م��ان  ال�سوي  وال�سلوك  الأخ��اق��ي 
الوجود الب�سري واتجاه الواجب التي يحتمه ويفر�سه 
كل ايمان مهما اختلفت الديانات والمعتقدات واأ�ساليب 
التقرب ال��ى اهلل عز وج��ل من اج��ل ال��خ��روج من هذه 
الكارثة اكثر اإن�سانية ولي�س اأكثر اأنانية تتغلف بغطاء 
مادي ربحي مقيت ومنبوذ وينم عن فقدان كلي للبنية 

الأخاقية للوجود الإن�ساني برمته.
فبلد ك��الأردن �سنع نموذجا تكاملياً قل نظيره اذا ما 
قورن بكل دول العالم مثبت اأن كل مكوناته الر�سمية 
والأم���ن���ي���ة وال�����س��ع��ب��ي��ة ت�����س��ط��ف ج��ن��ب��ا ال���ى ج��ن��ب مع 
ايقونته الجي�س العربي الم�سطفوي وتمازج ال�سابة 
يتطلب  تكراره  ا�ستثنائياً  اإنموذجاً  �سيظل  والإن�سانية 
�سعبا ي�سير جنبا الى الجنب مع قائد فذ يثبت كل يوم 
ان الفرد مهما كان يمثل هو محور وجود هذا الوطن.

د. فايز ب�ضبو�س الدوايمة

كورونا.. احتكار املعرفة 
الكارثة الأعظم
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ثقافة وفنون
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عمان - �صروق الع�صفور

اأغلق اأم�س باب الم�صاركة في ُم�صابقة 
#عّبر_بالعربي، التي اطلقتها موؤ�ص�صة ولي 
العهد بال�صراكة مع �صركة مو�صوع ومجمع اللغة 
العربية الأردني بهدف الو�صول اإلى الطاقات 
الأردنّية العربّية الإبداعّية في التعبير 
والكتابة وتوظيف ذكاء اللغة العربية في 
التعبير عن ناطقيها. ولأّن العربيَّة اأبَلغ وبها 
تتجلى الفكرة وتّت�صح ال�صورة.

عبر بالعربي
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ين(! ما هو )الطِّ
َيُنمُّ  العنوان  وهــذا  الإنــ�ــســان،  تكوين  ــُل  اأ�ــسْ هــو  الّطين 
ــِتــهــا فــي اأن تــ�ــســوَغ  عــن ُقـــــدرِة كــلــمــاِت الــ�ــســاِعــر، واأهــلــيَّ
�سخ�سيََّته  َن  ِلُتَكوِّ لوعيه،  في  بتغلغلها  الإن�سان،  ِفْكَر 
الَمن�سودة، التي ي�سعى الأدُب لإن�سائها في اأمَثِل �سورة، 
التي  بــبــادي  ارتــبــاطــي  َيــُنــمُّ عــن  واأَتــــمِّ هيئة. والطين 
ا�سمها:  من  جــزءاً  )طين(  اللفظي:  المقطع  هــذا  كــان 
ُة الحياة الأ�سا�سّية  )فل�سطين(! و)الماُء( -هنا- هو مادَّ
الماء  من  »وجعلنا  الحّية:  الكائنات  وِلعموِم  لاإن�سان، 

كلَّ �سٍئ حّي« )�سورة الأنبياء: 30(.
فائقة:  قـــدرًة  )الــمــاء(  يحتلُّ  الــقــراآنــي  المفهوم  وفــي 
اأنزلنا عليها  اأنك ترى الأر�ض خا�سعة فاإذا  اآياته  »ومن 
الماء اهتزت ورَبت اإنَّ الذي اأحياها َلُمحيي الموتى اإنه 
جانب  واإلــى   .)39 ف�سلت:  )�سورة  قدير«  �سٍئ  كــلِّ  على 
الُمعيد-،  الُمبدئ،  -الُمحيي  اهلل  بقدرِة  الماء  ارتباِط 
اإْذ  والكرامة،  ال�سرف  من  عالياً  مقاماً  )الماء(  اكت�سب 
َوَرَد في قوله تعالى: »وكان عر�سه على الماء« )�سورة: 
ال�ساعر  و�سيلُة  ُعــِلــم-  -كما  و)الــكــتــابــُة(   .)7 اآيــة  هــود: 
التي  الر�سالة  هــذه  هي  فما  ر�سالِته.  ِلإي�ساِل  الُملَهم 
�سعى ال�ساعر ِلإي�ساِلها لنا على هذا النَّحو من الت�سكيل 

الجمالي؟ وماذا َبْعُد؟!
الكاتب َم�سكوٌن ِب�سيمة )الطيبة(، ُيِلحُّ على ا�ستق�سائها 
-َوْحـــَدهـــا-  يمَة  ال�سِّ هــذه  لأنَّ  الإنــ�ــســان،  �سخ�سّية  فــي 

ِل ما حوَله كلَّه. ُله ِلَيكوَن اأعمَق في َتَقبُّ ُتوؤَهِّ
الجمالية  بو�سائله  القا�سم  ن�سال  ي�سعى  �سيء  اأي  اإلــى 
)بــنــاًء(  وُيقيم  الــقــارئ،  انتباه  ي�ستثيُر  اإنــه  عة!  المتنوِّ
متوائماً ُمتنا�ِسقاً، يوؤلَِّف ما تناثَر فينا! اإنه ُين�سئنا من 
جديد، ُويعيد بناءنا. و)الطين( يحمل �سورَة )الوطن( 
الأر�ــِض  والنَّماء..  ِب  بالخ�سْ وارتباطها  ه،  اأر�سِ وذكــرى 
فنا  توقَّ واإذا  والـــولء.  بالُحبِّ  جميُعنا  لها  َندين  التي 
ك المبدع بـ )الكتابة على الماء(؟!  ن�ساءل: لماذا َيتَم�سَّ
والـــَوعـــُي لـــْم يــاأَلــُفــهــا يــومــاً! )الـــمـــاُء( جـــزٌء مــن معالم 
ِلإقاَمة  و�سيلٌة  و)الماُء(  الجغرافية،  وحدودها  بادي، 
ِغنًى  لي�ض في  الإ�سمنت  َجْبُل  البنيان من جديد، حتى 

عن الماء، ِليكون َمِرناً ِباأيدي الَبّنائين.
اأداوؤه الفني حمَل طابع الكام الفل�سفي، عميِق المعنى، 
بليغ التَّعبير، في محاولٍة لإعادة تعريف الألفاظ -التي 
واأعمَق  دللــًة،  اأرحــَب  ِبَمعاٍن  النَّا�ض-  تداوَلها  اأن  طــال 
في  الأ�سيلة  العميقة  ــهــا  ودللِت معانيها  وْفـــَق  ــفــًة،  �ــسِ

ِة كلِّها. الوجدان الجمعي، لاأُمَّ
اإبــداعــه،  �سفحات  اأولـــى  فــي  الــعــامَّ  اإهــــداءه  لنا  تاأمَّ واإذا 
ــفــو�ــض الــّطــّيــبــة في  م بـــه: »اإلــــى كـــلِّ الــنُّ وجـــدنـــاه يــتــقــدَّ
الــعــالــم، واإلــــى كــثــيــريــن فــي الـــذاكـــرة دومـــــاً، فــي زمــٍن 
ــى الــخــيــَر في  �ــســعــٍب وحــــزيــــن«.. اإهـــــــداوؤه هــــذا يــتــوخَّ
التي  مة  ال�سِّ ــحُّ -طــويــًا- على  ــِل وُي اإنــ�ــســان،  كــلِّ  فــطــرِة 
»الذين  اإن�سان:  العالمين على جدواها في كلِّ  ز ربُّ  ركَّ
اآية  َمر،  الزُّ )�سورة  اأح�سنه«  فيتَّبعون  القول  ي�ستمعون 
الجمال  �سياغة  على  قــادٌر  المميَّز  الَفذُّ  الإن�ساُن   .)18

وقــراءِتــه فــي كــلَّ مــا حــوَلــه، كما قــال اأبـــو مــا�ــســي: ُكــْن 
يبة  جميًا َتَر الوجوَد جميا! �ِسَمُة الجمال وُخُلُق الطِّ
حان ِلتغيير ُدنيا الإن�سان، والقتراب  -وحَدهما- الُمر�سَّ

من عاَلم )المثال( الأنقى، والأرقى.
)الــكــتــابــُة عــلــى الـــمـــاء(: مــا الــظــال الــتــي ُتــوحــي بها! 
ال�سطهاد،  ــُلــه  ُيــَكــبِّ الحقيقة(،  يــقــوَل  اأن  عــاجــٌز  )فــمــي 
حتى  �ساأكتب  كلَّها!  فيتحّداها  والتعذيب!  وال�ّسجن، 
اأو  الكتابة،  اأداة  لي  ر  ُت�سخَّ لم  ولو  الماء! حتى  على  لو 
اأكتب  لم  اإن  فاأنا  �سوتي!  الجميَع  ُت�سِمُع  ن�سٍر  و�سيلة 
الجريء  الُحّر  اأي  الــرَّ �ساحِب  ف  المثقَّ وِبــمــوِت  اأمــوت! 

، وُتزيَُّف الحقيقة. يموُت الحقُّ
»فمي عاجٌز اأن يقول الحقيقَة

والقلُب ينزُف
فاعذريني

ِك لأّني اأُِحبُّ
لم اأُقل اأبداً اأحبُّك.

راأ�سي ُمثَقٌل
ل وقَت يكفي

واإني
اأ�سعُت الطريَق اإلى الُحّب«.

ُمحاَرب،  الحقيقي،  ِبَهّمي  النَّا�ض  اإخباِر  فمي عاِجٌز عن 
ل يملُك اأن ينُقَل للنا�ض معاناَة ال�ساعر، الذي ل َيمِلك 
ــاً، اأو  كــتــمــاَن �ــســوِت الــَحــّق، مــن َمــنــَطــلَــِق كــوِنــه اإعــامــّي
الذي  الَهمِّ  واعياً! ورغم ذلك  ُمثّقفاً  اأو حتى  �سحافّياً، 
ُيعانيه، فهو ل يفتاأ يلوم نف�َسه: )لم اأقل اأبداً اأحبك(.. 
باللوم  نف�ِسه  على  ينحو  فــبــاَت  ها،  حقَّ بـــاَده  ُيـــوِف  لــم 
والــعــتــاب والــتــاأنــيــب: )لــم اأقـــل يــومــاً(! اأنـــَت تنفي عن 

نف�ِسَك حتى اأقلَّ الُجهد، لأنَّ حبََّك فاَق الو�سَف كلَّه.
)والقلب ينزف(.. اإنها ُمعاناٌة طالت، وجنى عليَّ اأثُرها، 
لم تكن عاقبَتها ب�سُع قطراٍت من دمي، بل هو )القلب 
ينزف(، والفعل الم�سارع -هنا- ُيوحي با�ستمراِر الأذى، 
نت  وفي معاناتي لم تتاأذَّ جوارح ج�سدي َوْحَدها، بل تمكَّ
�ــســديــداً.  اأذًى  فــاآذتــنــي  اإح�سا�سي،  اأعــمــاق  مــن  مــاأ�ــســاتــي 
عــذابــاِت  نحو  بتق�سيره  ي�سعر  زال  مــا  القا�سم  ن�سال 
باِدنا، لقد ع�سفت الأفكار ببالي، فـ)راأ�سي مثقل(، لأن 

الوقَت ينق�سي، دون اأن اأُ�سِهَم بُجهٍد ذي اأثر.
)فــاعــذريــنــي(: َعـــمَّ تــعــتــذر؟! نــزيــُف جــرحــَك -الـــذي ل 
ِبطلبه،  َح  ُت�َسرِّ اأن  دون  الُعذِر،  باجتاِب  كفيٌل  ف-  يتوقَّ
-بهذا-  فُيفاجُئ  )حــبــه(!  عــن  يعتذر  اأ�سحى  ال�ساعُر 
بُحبِّه!  تَّ�سريِحه  الُمِحبُّ عن  الُمَتلّقي، هل يعتذر  وعَي 

ر هذا بقوله: )لم اأُقل اأبداً اأُحبُّك(! وُيبرِّ
ِبــُحــبــه الــذي  اإفــ�ــســائــه  يــلــوم نــفــ�ــَســه عــلــى تق�سيره فــي 
بُحّبي  الإف�ساِء  في  رُت  ق�سَّ لقد  نف�ِسه:  جــوانــَب  َمــلـَـَك 
اأنها  على  ا�سُطِلَح   )...( نقاط  بــثــاِث  الجملَة  وُيتِبع 
عامٌة للحذف. هناَك المزيُد من الم�سامين الأليمِة 
فينة، لم َيَتهّياأ للُمن�سئ الإف�ساُح عنها، فبقي اأثُرها،  الدَّ
دون اأن تتجّلى ماهّيُتها: )راأ�سي ُمثَقل(: فالتَّفكيُر فيِك 
ُد  وُتوؤكِّ علّي،  الُملقاِة  الم�سوؤولّية  همَّ  وُيثِقُل  علّي،  ُيِلحُّ 
الواجَب الذي ل اأملك عنه َفكاكاً: )كيف �ساألقاِك( هذا 

ما �ساغل اأفكاري، فاأثقَل راأ�سي بازدحام الخيارات.
بخ�سو�سّيِة  يــوحــي  بما  �سطر،  فــي  ــْفــِرُدهــا  ُي )واإّنـــــي(: 
دللِتها واأهّمّية تلك الدللة، فـ)اأنا( وحدي َمْن يحمل 
ــٍر ووعــــي، وال�سمير  ــْك ِف اإنــ�ــســاٌن �ــســاحــُب  الــعــْب، لأنــنــي 
عن  َيــُنــمُّ  الــذي  التوكيد  حــرف  )اإَن(  بعد  جــاء  المفرد 
لزوم، ووجوب الت�ساق المعنى بالأداة النَّْحويَّة، وحدي 
اإن  اللوَم  واأُحمل  �ساأُحا�َسب،  الِعبَء، ووحدي  َل  َمْن تحمَّ

اأخفقت!
اأ�ــســعــٌت الــطــريــَق اإلـــى الـــُحـــّب.. )اأ�ــســعــت(: فــعــٌل ما�ٍض 
َق ال�سياع لي�ض  ُق وقوَع الفعل، واأنا َمن اختاَر َتَحقُّ ُيَحقِّ
في  اإمــعــاٌن  هــذا  اأي�ساً!  اإليه  للطريق  بل  وْحــَده،  ِللحبَّ 
َفِة األِم الفقدان، وَمراَرِته. واإ�سناد الفعل ِلتاء الُمَتَكلِّم  �سِ
ُيِلحُّ على المبدع، لعلَّها )النَّف�ض اللوامة( التي اأق�سم بها 
ربُّ العالمين في �سورِة القيامة. واأنا -ِبِفعلي الُمجِحِف 
بها،  والتُّهمة  الَعيِب  اإل�ساَق  ِل�سخ�سيَّتي  جلَْبُت  هــذا- 
المميزة،  وال�سخ�سية  بــي،  الخا�ضُّ  اللون  عني  انتفى 
جاءت  اإذ  )لــون(  اأيِّ  دون  وحتى   ! معالم  دون  اأ�سبحُت 

ة. ب�سيغة التنكير، فهي ذاُت دللٍة عامَّ
»ول لون لي

موٌج ُيباغتني وي�سعد في دمي ورداً وماْء«.
الألم  وهذا  بالألم،  م�سحوٌن  ٌف،  عا�سِ �سعوٌر  بي  اأََلــمَّ  ما 
غيِر  على  )ُيفاجُئني(  فهو  الُمباِغتة(،  )الحركة  َفُته  �سِ
ــه حـــاَز -بــذلــك- فــي ذهــنــي مــعــنــًى جميًا،  ـــع، لــكــنَّ َتـــَوقُّ
دماً،  عروقي  في  َي�سري  اأن  فَملََك  دمــي(،  )في  �ساَر  اإْذ 
واإلى  با�ستمرارها،  وَيِعُدني  جديد،  من  الحياة  ِلَيَهبني 
القيمِة،  عــالــَي  )ورداً(  يــكــون  اأن  حــاز  فقد  هــذا  جــانــِب 

جميَل التَّفا�سيل والمعاني.
عروقي،  فــي  ي�سري  وينطفئ..  ُي�سيء  الــذكــرى  ــه  كــاأَنَّ
التعريف  )األ(  بـــ  بتعريفها  ويملك  )الــذكــرى(،  كــاأّنــه 
بها  اتِّ�ساُلنا  طــاَل  معروف،  مــاألــوٍف  بوجٍه  تخ�سي�َسها 

ِكانا -الكاتب والُمتلّقي.
»موٌج يبعثرني �سظايا

وي�سهل في دمي«.
يه واإعادة  هذا الموُج ُيِلّحَ! على تقويِم اأوِد بنائي، ِبَتَخطِّ
َل �سيري في  بنائه من جديد، على اأ�سوٍل قويمٍة، ِلأُوا�سِ
دربي، واأنا -ب�سيري هذا- ل اأملك اأن اأنطِلَق، اأو اأجري، 

ف.. اأنا )اأم�سي(، واأتحّدى، ل ولن اأتوقَّ
اأم�سي  ثم  واأكــتــب  اأم�سي  ثم  واأكــتــب  اأم�سي  الماء  »على 

واأكتب
اأكتب
اأكتب

اأكتب«.
الــذي )اأم�سي(  َدْربــي  قد غدت هذه �سيرتي، وغــدا هذا 
فيه، ول اأروُم غيُره، واإن كنُت فيه ل اأنطِلُق، ول اأجري، 
�ساأبقى  اأتوّقف!  لكنني ل ولن  )اأم�سي(  اأن  اإل  اأملك  ل 

اأتحدى!
الكتابة على الّطين:

كلُّ ال�سوارِع ُمقِفرة »ياأتي الم�ساُء كعادِته بليداً �ساكناً 
ولٌد َت�سبََّث بالكتابة والحياة

فاأحرقته يُد الحياة«.
)ياأتي( �سيغة الُم�سارعة التي ل تنفكُّ ول تنقطع، عْبَر 
)ِظــال(!  ــة، هل هي  كــافَّ الأمــاكــن  وفــي  كلِّها،  الع�سوِر 

)اأنوار فجر(! ل.. بل هو )الم�ساُء( ِبُحْلَكِته.
لبي: )بليداً  ُيمِعن هذا الم�ساُء في الإيغال بدخوِله ال�سَّ
ل  )بــلــيــداً(  بلفظة  المبدع  ربطه  اإذ  ف�سكوُنه  �ساكناً(، 
)الــــخــــذلن(، ل معنى  مــعــنــى  عــن  اإل  َيـــُنـــمُّ  َيــ�ــســي، ول 
بعَد  ُتم�سوا،  اأن  لكم  كــان  اأهــكــذا  احـــة(،  والـــرَّ كون  )ال�سُّ
اأن  اخترتم  هــذا ما  والــفــاح! هل  النَّ�سر  اأهــل  كنُتم  اأن 

َتوؤولوا اإليه؟!
ُيــِلــحُّ على  بــالــكــتــابــة والــحــيــاة(: مــبــدُعــنــا  )ولــــٌد ت�سبث 
الأُمم  حياِة  اإنها مظهٌر من مظاهر  )الكتابة(.  جدوى 
وال�سعوب، فماذا كانت النتيجة؟ )اأحرقته يد الحياة(: 
النهو�ض  على  زة  -الُمَحفِّ الثورّية  كتاباُنه  ملكت  لقد 
موِجع  باأ�سلوٍب  وُتحرَقه  عليه،  تق�سي  اأن  جديد-  من 
انا  ُمخيف ُم�ستهجن، لم ياألفه الأحرار، هل �ساَع ما َو�سّ

به اأميُر ال�سعراء، وكان من قبل َمفخرًة وِعّزاً
بــون -الــذيــن كــان جــهــاُدنــا فــي �سبيِل  لــم ُيــــدِرِك الــُمــقــرَّ
اً  �سفَّ َنِقَف  اأن  وجــدوى  ِوْحَدِتنا،  قيمَة  معهم-  وحدِتنا 

واحداً في وجه اأعداء الأّمة، فماذا كانت النتيجة؟
)ولٌد( تبعثر في الباِد العاثرة..

فــاأفــرزت(ولــداً(  الــجــديــد،  لقد طــالــت الأحــــزان الجيل 
حين  خطوها،  تعثَّر  التي  الــعــاثــرة!،  الــبــاد  فــي  تبعثر 
ــــداً، طــفــًا، جيًا  اأنــكــرت ِوْحـــَدَتـــهـــا، فــ�ــســار نــتــاُجــهــا ول
)مبعثراً( دوَن ُهويَّة، دون اأر�ٍض! با ِجن�سّيٍة اأو حقوق! 
غيَر اأنَّ الألَم -في نف�ض الأُ�ساء- �ساَغ التَّحَدي، واأفرز 

الثورة، فهو ما زال ياأبى:
»وَلٌد ُخرافيٌّ عنيْد

مليء باأ�سواِت اأهليه ُم�ستب�سًا«.
)اأطفال  ثائراً  داً  ُمتَمرِّ جيًا  والتَّحّديات  الآلم  اأفــرزت 
اأقـــرُب  )الــحــجــارة(  الــحــرب  فــي  و�سيلُتهم  الــحــجــارة(، 
�سئيَل  المحدود  الواقع  ى  تتحدَّ التي  )الخرافة(  اإلــى 
الــقــيــمــة! وواحـــدهـــم مـــجـــّرد )ولـــــد( ل يــحــمــل الــعــقــَل 
وجه  على  خــطــاه،  توجيه  يكفان  الــلــذيــن  والب�سيرَة 
َوْجـــٍه  على  الــحــيــاة  واإرادُة  الإبــــاء  ــُق  ُخــُل لكنَّه  مــدرو�ــض، 

، طال اأن اأَِلَفه، واأذَهَل الجميع! ِفْطريٍّ
اأن يكوَن  َمــلَــَك  الــثــورة،  الــذي �ساغته  الـــ)ولــد(،  وهــذا 
ثاً فّذاً باأ�سواِت اأهِله -كلِِّهم- التي ملَكت اأن َتماأه  ُمَحدِّ
ِهم الثوريِّ كلِّه، فاأ�سفت عليه �سيغَة ا�سم الفاعل،  بِح�سِّ

الذي َتميََّز بهذا الفعل، ف�ُسّمَي، وُنِعَت به.
ــه والـــتـــاأم، لــقــد كــان  حــيــَن غــّنــى بــكــيــُت، فــاأطــبــَق اأجــفــاَن
جرحاً ينزف، لكنَّه -اإْذ راآنا اإلى جانبه- اطماأنَّ وتماثَل 
بع�سنا  بـــاآلِم  ن�سعر  اأن  جميُعنا-  َملَكنا  لقد  ِلل�سفاء. 
اأن  األحانَك  اأمكَن  ِلُم�سابك،  اأ�سجى  َملَْكُت  واإْذ  بع�ساً، 
بالنقاط  ُيعبِّر  مبدُعنا  اأجــفــاَنــَك.  فاأطبقَت  ُت�سجيني، 
من  الكثيُر  هناك  محذوف.  كــاٍم  عن  و�سَعها-  -التي 

َعنا اإلى بع�سنا بع�ساً: الَبثِّ وال�سكوى، جمَّ
ناأ�سى  اأم  لواديك  ن�سجى  اأ�سباٌه عوادينا  ْلِح  الطَّ نائَح  »يا 

ِلوادينا!« )اأحمد �سوقي(.
»ُكلُّ ال�سوارِع ُمقِفرة«..

جُّ  لم اأُعْد األَم�ُض مظاهَر الحياة، فيَم كان -بالأم�ض- َي�سِ
ت�سبََّث  )ولــٌد  حياِتنا!  ُر  َتــَطــوُّ اأفـــرَزه  الــذي  ما  بالحياة! 
ل  لآبــاٍد  الحياَة  تحفظ  الكتابَة  لأنَّ  والحياة(  بالكتابة 
اإعــداد جيٍل  قــاِدرًة على  فّعالًة،  بل ي�سوُغها حيًَّة  تفنى، 
النتيجة!  كانت  بــالإرادة، موؤِمٍن بجدواها، فماذا  ُمفَعٍم 

وماذا ينبغي اأن تكون!
َب  حين اأتى الم�ساُء )ا�ستعر( وراح )ُيجلِجل(.. لقد َتلَهَّ
الإبــداِع:  ِل  اأوَّ الذي كان في  بالثورة، عو�ساً عن م�سائه 

بليداً �ساكناً، فراح:
ْحِب اأحاَمهم«.. »ُيعيُد اإلى ال�سّ

وتحقيِقه،  َنْيِله،  دوَن  ِهَمُمنا  تقا�سرت  ما  اإلينا  ُيرجع 
اأُفقاً،  واأبعَد  اأرَحــب  )َمــدًى(  اإلى  روؤيَتنا  ُيراِحُب  فاأخَذ 
 ، لبيِّ ال�سَّ الإحــبــاِط  عــن  بــَجــفــاٍء،  ويبتعد  )يــنــاأى(،  راح 
ق،  ٍر ُمَحقَّ ًة( فريدة، و)اأمًا( ِبَن�سْ ِلُين�سَئ وي�سوُغ )ِهمَّ

في ِذْهِنه َيَتاألَّق.
»ُي�سيء الَم�ساراِت بين الأزّقة«

ِلــُيــ�ــســَئ  اأمــ�ــســى يتغلغل حــتــى فــيــَم بــيــن الأزّقــــــة،  لــقــد 
اأطمُح  التي  وؤيــَة  الــرُّ �ساأُن�سئ  بيَنها،  الدقيقَة  الممراِت 
ـــــَة الــ�ــســّيــَقــة، ِلأنــنــي  اإلــيــهــا، واأ�ــســوُغــهــا، ولـــو بــيــن الأزّق
�ِسوى  يملكون  ل  اأطفاٍل  ِبَيِد  لو  حتى  �ساأ�ستطيع،  اأُريــد 

طموِحهم، و�ساِحهم: )الحجارة(!
»يبحث عن مدًى«.

ياأمل اأن َيروَد �سبيًا لانطاق، يعتلي به فوَق الحدود:
»ويظلُّ ياأتي كما الع�سب اأخ�سَر
يهمي على ع�سبة الروح اأخ�سر

يم�سي اإلى الموت في زرقة البحر
اأخ�سر
اأخ�سر

اأخ�سر«.
ــثُّ روَح الــلــون الأخــ�ــســر فــي مــا يـــرى كــلِّــه،  ــُب مــبــدُعــنــا َي

واللون الأخ�سر: ُب�سرى: )جّناٍت ُخ�سر(.
»وكان �سديقي

يطارد ظلَّه والأقحوان
نوبر على اأكتاِفه يغفو ال�سَّ

لم نفترق اإل لأّن الُحلم �ساع
ولٌد تا�سى واحترق«.

اأنــه ل  عليها،  اأراه  اأن  اأَِلــْفــُت  التي  وكانت هيئُة �سديقي 
انَفكاكاً:  عنه  يملك  ل  بما  ي�سبَُّث  ظــلــه:  يــطــارد  يــفــتــاأُ 
وَيلزُمه  ُيتابعه  ِفطرّياً،  ارتباطاً  به  يرتبط  الذي  وطنه 
الإيجابية:  بالرموز  للُب�سرى  يتوق  وال�ساعُر  كظلِّه! 
ال�سجِر  نوبر:  ال�سَّ الــربــيــع،  فــي  حــنــون  الــدَّ الأقــحــوان: 

دائِم الخ�سرة.
»لم نفترق اإل لأنَّ الُحلم �ساع«.

الإيجابي  الحلَم  لأنَّ  اإل  الو�سيئة  اأحــامــي  اأفـــارق  لم 
واإذ  بال�سياع،  ُمــنــذٌر  الأمـــل  وِفــقــداُن  فــي خيالي،  د  َتــبــدَّ
ــيــُتــه، بــل راأيــُتــه  اأ�ــســعــُت اأمــلــي فــقــدُت الــــ)ولـــَد( الـــذي ربَّ

-اأمامي- وقد تا�سى واحترق، ولم اأَُحِرك �ساكناً!
ِلأوجــاعــي،  اختياري  الألــم،  ومنتهى  الوجع،  غايُة  اإنَّها 

و�سعيي اإليها.
التَّعبير!،  هــذا  موِجٌع  هو  واحــتــرق(..كــْم  )ولــٌد تا�سى 

وكم َملََك عليَّ ُلّبي! كيف لي اأن اأتذّوَقه؟
الذي طالما  الُحلم  ِكنايٌة عن  الولد -هنا-  اإنَّ  )ولــٌد(: 
اأَتــمِّ  وعلى  َوْجــه،  باأح�سن  وِل�سياغِته  ِلَتحقيِقه،  �سعيُت 

فة، فماذا كان؟! �سِ
َيُكن!  لم  كاأن  ُجّثِته،  بقايا  حتى  فقدُت  لقد  )تا�سى(: 
�ِسمَة  ُتعطي  )افتعل(  ال�سرفية  ال�سيغُة  )واجــتــرق(: 
ج ُنموِّ الفعل.. لقد احترق اأمامي -�سيئاً  الُمبالغة، وَتَدرُّ
ف�سيئاً- فــاأمــعــَن فــي عــذابــاتــي.. هـــذه �ــســورٌة مــوؤِلــمــٌة، 

وح! موِجعة! ف�سياُع الُحلم ُيعاِدُل �سياَع الرُّ
وق�ست  الُحلم،  ظــاَل  -حتى  اأ�ساعت  الــَعــرب،  �َسلبّيُة 

حتى على ِذكراه، ورجائه، على َنْحٍو موؤ�ِسٍف موؤِلٍم!
ُكّنا َنحُلُم ِبوْحَدِتنا،

ونحن اأ�َسعناها!
وبعد،

فاإذا وقفنا نت�ساءل: لماذا اختار ن�سال القا�سم اأن ي�سوًغ 
اإبداَعه هذا، بهذه الهيئةـ وعلى هذا النَّحو؟ اأيًّ نحٍو هو 

هذا؟ واإلى اأيِّ فنون الأجنا�ض الأدبية ُينمى!
ال�سعر فــي خيالته،  ِنــتــاُجــه الأدبـــي مــن عــاَلــِم  يــقــتــِرُب 
ووقفاته، ومعانيه الخفّية، التي َتلوح ول تبدو، ويفترق 
ده على مو�سيقى الأنغام ال�سعرية الماألوفة  عنه في َتَمرُّ

المعهودة!
النثر(  )ق�سيدة  ُي�سمى  ِمما  -هنا-  فنِّه  �سيغُة  تقترب 
الأدبي. هذه  للنوع  الماألوف  ال�سكل  التي تتحّدى حتى 
عميقة  والألــفــاِظ  الَفنّية،  ور  ال�سّ على  تعتمُد  الكتابة 
َت�سي  الّدللة على المق�سود، ل  لِة بالمعنى، بليغة  ال�سِّ
به اأو َتُنمُّ عنه َح�ْسب، واإلى جانب ذلك ُتحيُِّر الُم�سنَِّف: 
نف�ض  تملك  اأنها  مع  ُيدرجها!  الفنِّ  من  بــاِب  اأيِّ  تحت 
ذهنه  على  ُتــِلــحَّ  اأن  اإل  وتــاأبــى  نحٍو عميق،  على  الــقــارئ 

باألفاظها الُمنتقاة، وخيالتها َرحبة المتداد.
اإنَّها تنب�ضُ بروحِ الثورة والتَّحَدّي.

»الكتابة على املاء والطّني« لن�صال القا�صم.. روح الثورة والتحدي

األسمر: دور المثقف تنويري وداعم 
لمجتمعه في األزمات

الأج����واء  ه���ذه  و���ص��ط  ي��وم��ك  تق�صي  ك��ي��ف 
حماية  اإل��ى  الهادفة  الحكومية  والتدابير 

المجتمع من فيرو�س كورونا؟
اأق�سيه ملتزما بالمكوث في البيت، والقراءة والكتابة، 
فاأنا  الفافل،  بالطبخ، فقد ح�سرت عجينة  واأحيانا 
من المغرمين بهذه الأكلة، واأعددت بع�ض الحم�ض 
المنزلي، واأبعد مكان و�سلته هو الحديقة المنزلية، 
حتى  ال�سيارة  ت�سغيل  مفتاح  اأديـــر  لآخـــر  وقــت  ومــن 
اأحافظ على لياقة بطاريتها! وقد اأحركها قليا في 
»كاراج« البيت، واأحر�ض كثيرا على تنفيذ التعليمات 

الحكومية بالتزام �سديد.

بو�صفك مثقفا.. هل عملت هذه الأزمة والأحداث 
الحياة  تجاه  مفاهيمك  تغيير  على  ال��راه��ن��ة 

والع�صر الراهن وال�صراعات الدائرة فيه؟
وربما  للتاأمل،  فر�سة  يتيح  البيت  في  المكوث  نعم، 
اأهم  ب�سراحة  الم�سلمات،  كثير من  النظر في  اإعــادة 
اأكن  اأنني لم  اأنا تحديدا،  تغيير حدث في مفاهيمي 
اأثق باأي اإجراء حكومي، لكن الأزمة اأعادت لي كثيرا 
الحترافية  اإجــراءاتــهــا  ب�سبب  بالحكومة  الثقة  من 

لمواجهة الأزمة!

توجيه  ف��ي  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف  �صاهمت  ه��ل 
في  تف�صيالتك  ترتيب  اإع���ادة  اأو  ق��راءات��ك 

القراءة؟ وماذا قراأت لو تقراأ الن؟
بالتاأكيد، تركزت قراءاتي خال هذه الفترة على طلب 
المزيد من المعلومات عن كورونا والأمرا�ض الم�سابهة 
التي �سربت الب�سرية تاريخيا، والأثر الذي تركته في 

دورة حياة الب�سر، طبعا اإ�سافة لمتابعتي الحثيثة لكل 
ما ي�سدر عن المر�ض، قراأت كتابا طريفا )ومرعبا في 
للحروب  ال�سامتة  )الأ�سلحة  بعنوان:  الوقت!(  نف�ض 
وهو  الموؤلف،  مجهول  اإلكتروني،  كتاب  وهو  الهادئة( 
الأر�ــســيــة  الــكــرة  على  ال�سيطرة  طريقة  عــن  يتحدث 
عــمــومــا، و�ــســعــب الــــوليــــات الــمــتــحــدة بــ�ــســكــل خــا�ــض، 
ال�سيا�سية  والــــقــــرارات  الإجـــــــراءات  مــن  �سل�سلة  عــبــر 
والقت�سادية والتربوية والإعامية، وكيفية التخل�ض 
من »الأحمال الزائدة!« من الب�سر، خا�سة كبار ال�سن 
عثرت  وقد  منتجين،  يعودوا  لم  لأنهم  والمتقاعدين، 
عليه واأنـــا اأبــحــث )بــدافــع مــن عقلية الــمــوؤامــرة!( عن 

�سبب تف�سي كورونا، وكيفية اإنتاجه!

هل دفعتك اأزمة كورونا اإلى الكتابة حولها؟
اأحــ�ــســر لمقالة مــطــولــة عنها،  واأنــــا  بــالــتــاأكــيــد،  نــعــم 
ال�سيطرة  يتم  اأن  بعد  العالم  على  تاأثيرها  وخا�سة 
عالم  هو  كــورونــا  بعد  ما  عالم  واأن  خ�سو�سا  عليها، 

مختلف تماما عما قبلها!

ادب  ي�صمى  ادب  هناك  �صيكون  اأنه  تعتقد  هل 
كورونا؟

اأن  موؤكد  هو  ما  ولكن  الحرفي،  بالمعنى  لي�ض  ربما 
كل �سيء �سيتغير بعد كورونا بما فيه الأدب بالطبع!

الأو�صاع..  هذه  في  المثقف  دور  هو  ما  براأيك. 
الحكومية  الج��راءات  ي�صاند  انه  باإمكانه  هل 
ال�صبر  قيم  وتعزيز  المواطنين  وعي  زيادة  في 
والتحمل والتكافل وال�صلوك التر�صيدي. وكيف؟

المثقف دوره تنويري في المرتبة الأولى، وهو داعم 
وجندي في اأي جهد ي�ستهدف اإنقاذ الب�سر ومجتمعه 
الــخــ�ــســو�ــض، وزيـــــــادة مــنــاعــة مجتمعه  عــلــى وجــــه 
فــي مــواجــهــة الــكــوارث، وبــث روح الــتــفــاوؤل والطاقة 
قرائه  لــدى  الكثير  يفعل  اأن  وبو�سعه  الإيــجــابــيــة.. 

وتابعيه، لأنهم يثقون به وباآرائه.

الأ�صمر

الديوان القا�صم

مبادرة )عبّر بالعربي( تغلق باب المشاركة

ــة مختلفة،  عــمــرّي فــئــات  ثـــاث  الــُمــ�ــســابــقــة  وتــ�ــســمــل 
مــجــالن مختلفان يمكن  الــفــئــات  هــذه  مــن  فئة  لــكــلِّ 
للُمت�سابق الم�ساركة باأحدهما وفًقا للتفا�سيل الآتية:

�سنة:  )12-6( من  العمرية  • الفئة 
الم�ساركة  م  ُتقدَّ اأن  يجب  الق�سيرة.  الق�سة  م�سابقة 
ر�ــســالــة  تــحــمــل  وان  ومــفــهــومــة،  �سليمة  عــربــيــة  بــلــغــة 
هة من �ساأنها اأن ترفع من م�ستوى الوعي  هادفة موجِّ

الثقافّي اأو الجتماعّي اأو ال�سحي.
ا اأعلى. واألَّ يزيد عدد كلمات الق�سة عن 600 كلمة حًدّ

م�سابقة و�سف ال�سخ�سية الإبداعي:
م الـــمـــ�ـــســـاركـــة بــلــغــة عـــربـــيـــة �ــســلــيــمــة  ُتــــقــــدَّ اأن  يـــجـــب 
ُيحّبها  �سخ�سية  اأكثر  الطفل  يختار  وان  ومفهومة. 
الموؤثرين  اأو  المحلي  المجتمع  اأو  العائلة  من  �سواء 
الما�سي.  اأو  الحا�سر  الوقت  في  والعالمّيين  العرب 
ا اأدنى  واألَّ يقل عدد كلمات الو�سف عن 300 كلمة حًدّ

ا اأعلى. ول يزيد عن 600 كلمة حًدّ

�سنة:  )18-13( من  العمرية  • الفئة 
م الم�ساركة  ُتقدَّ اأن  العبارة التحفيزية، يجب  م�سابقة 

بلغة عربية �سليمة ومفهومة.
واأن تكون عبارة ت�سجيعيَّة اأو تحفيزيَّة اأو تفاوؤليًّة من 
اأو ترجمة من اأي  تاأليف الكاتب وحده ودون اقتبا�ض 

�سخ�ض اأو جهة اأخرى.
ا اأعلى. واألَّ يزيد عدد كلمات العبارة عن 50 كلمة حًدّ

م الم�ساركة بلغة  م�سابقة المقال الأدبي: يجب اأن ُتقدَّ
عربية �سليمة ومفهومة.

م للقارئ فائدة  واأن يدور محور المقال حول فكرة ُتقدِّ
توعويَّة اأو ثقافيَّة اأو تفاوؤليَّة اأو ت�سجيعيَّة تعك�ض اأثًرا 

اإيجابيًّا على ال�سلوكيات المجتمعيَّة.
ا اأعلى  واألَّ يزيد عدد كلمات المقال عن 700 كلمة حًدّ

ا اأدنى. واألَّ يقل عن 300 كلمة حًدّ

�سنة:  18 من  الأكبر  العمرية  • الفئة 
الم�ساركة  م  ُتــقــدَّ اأن  يجب  الكتاب،  تلخي�ض  م�سابقة 

بلغة عربية �سليمة ومفهومة.
واأن تكون لغة الكتاب الُمراد تلخي�سه هي العربية اأو 

الإنجليزية فقط.
ا  كلمة حًدّ  1000 �ض عن  الُملخَّ كلمات  يزيد عدد  واألَّ 

اأعلى.
الم�ساركة  م  ُتقدَّ اأن  يجب  الُملهم،  الخطاب  م�سابقة 

بلغة عربية �سليمة ومفهومة.
اأن  �ساأنها  من  فكرة  يحمل  ًها  موجَّ خطاًبا  يكون  واأن 
ومعتقدات  ومــمــار�ــســات  �سلوكيات  فــي  اإيــجــاًبــا  ــر  تــوؤّث
للتقّدم  بالمجتمع  يــدفــع  مــمــا  ــة  ومــحــلــيَّ مجتمعيَّة 

والتطور.
يــتــجــاوز عــدد  ُمــَخــتــ�ــســًرا وبــلــيــًغــا بحيث ل  يــكــون  واأن 

ا اأعلى. كلماته 300 كلمة حًدّ
الجوائز  مــن  مجموعة  تقديم  الم�سابقة  وتت�سمن 

القيمة )12 هاتف اآيفون و 6 اأجهزة اآيباد(.

د.اأماني حاتم ب�صي�صو
اأردنية( وناقدة  )كاتبة 

 ، ُتجابُهنا الأ�صئلة حوَل هذا النَّ�ّس الأدبيِّ
ما هي كتابُة ال�صاعر! اإنها –على َحدِّ قوِله- 
ل  اإنها »الكتابة على الماء والطين«، فلنتاأمَّ
ولنت�صتنطق لغَة الق�صيدة، اإلَم ُتف�صي! لعلَّها 
ُجْهٌد �صائٌع َح�ْصب، فالكتابُة على الماء هباء! 
ه -اإْذ  ُجْهٌد دوَن جدوى، ِبَغيِر اأثر باٍق! لكنَّ
ين. يختلط بالتراب- ُي�صِهم في تكوين الطِّ

عمان - فاتن الكوري

قال الكاتب حلمي الأ�صمر ان دور المثقف 
تنويري في المرتبة الأولى، وهو داعم 
وجندي في اأي جهد ي�صتهدف اإنقاذ الب�صر 
ومجتمعه على وجه الخ�صو�س، وزيادة مناعة 
مجتمعه في مواجهة الكوارث، وبث روح 
التفاوؤل والطاقة الإيجابية.. وبو�صعه اي�صا 
اأن يفعل الكثير لدى قرائه ومتابعيه، لأنهم 
يثقون به وباآرائه.

واأ�صاف ال�صمر ان كل �صيء �صيتغير بعد 
كورونا بما فيه الأدب.

$ التقت الأ�صمر في حوار حول الو�صع 
الراهن وانعكا�صاته على المثقف.



اأبــــــــــواب
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اأبواب -  ندى �شحادة

المملكة  ت�سهدها  ال��ت��ي  الع�سيبة  الفترة  ه��ذه  خ��ال 
ج�����راء اأخ�����ذ الح���ت���ي���اط���ات ال��م��ث��ل��ى ل��ح�����س��ر ف��ي��رو���س 
»ال���ك���ورون���ا«، ب���ات ال��ع��زل ال��م��ن��زل��ي ط��ري��ق��ة لب���د منها 
الحياة  اأن��م��اط  تغيير  اإل��ى  واأدى  ب��ه،  الإ���س��اب��ة  لتجنب 
الجتماعية والقت�سادية لاأ�سر، وقد اأثر على ال�سحة 
ال��ن��ف�����س��ي��ة ل���دى ال��ك��ث��ي��ر م��ن الأف������راد وم��ع��ان��ات��ه��م من 
الكتئاب اأو الأرق اأو القلق النف�سي، ب�سبب الخوف من 
انتقال العدوى وال�سغط النف�سي الناجم عن العزل في 
المنازل وفقدان الأحبة، اإ�سافة اإلى الخافات العائلية 
الأمور  ا�ستباق  القدرة على  والنغاق وعدم  وال�سجر 
عن  يبحثون  الكثيرون  بات  ولهذا  المداخيل،  وتراجع 
البقاء  عن  الناتجة  النف�سية  الأ�سرار  من  للحد  طرق 

في المنزل لفترة طويلة.
المر�س:  �سابقا من توهم  وال��ذي عانى   » م  ع،   » يقول 
المنت�سرة  الأخبار  وزادت  المنزلي  الحجر  بداأ  اإن  ما   »
ح���ول ف��ي��رو���س « ال���ك���ورون���ا « اأ���س��ب��ح��ت اأت���وه���م ب��اأن��ن��ي 

والتدابير  الحتياطات  اأخ��ذ  رغ��م  بالفيرو�س  �ساأ�ساب 
بقائي  �سوءا  الأم��ر  وزاد  ب��ه،  الإ�سابة  دون  تحول  التي 
من  خائفا  اأ�سبحت  للعمل،  ذه��اب��ي  وع��دم  المنزل  ف��ي 
واأع���ود لأع��ان��ي من مر�س  اإل��ى نقطة ال�سغر  اأع��ود  اأن 
الذهان واعتقادي باأنني م�ساب بذلك المر�س، و اأبحث 
هذه  في  خا�سة  ومواجهته  الأم��ر  لتخطي  حلول  عن 

الفترة الراهنة «.
ال��دك��ت��ور  النف�سي والإدم������ان  ال��ط��ب  ا���س��ت�����س��اري  ي��ق��ول 
ها�سم الفاخوري: »ل �سك اأن القلق ي�سيطر على كثير 
من النا�س نتيجة ت�سارع وتيرة انت�سار فيرو�س كورونا 
طريقة  المنزلي  العزل  بات  و  العالم،  حول  الم�ستجد 
ه��ذه  واأن  خ�سو�سا  ب���ه،  الإ���س��اب��ة  لتجنب  منها  لب���د 
الفترة موؤقته وباإذن اهلل لن تكون طويلة، ويمكن تهيئة 
اب�سط  ب�سكل  المنزل  في  البقاء  مع  والتعامل  النف�س 
ب�سكل  توؤثر  التي  الكاذبة  الت�سدي لاأخبار  من خال 

�سلبي على ال�سحة النف�سية لل�سخ�س «.
البقاء في المنزل من  ويتابع : « يمكن ال�ستفادة من 
خال ال�سترخاء والهدوء و تطبيق اأمور جديدة مثل 

وتناول  كوميدي،  فيلم  م�ساهدة  اأو  جيد  كتاب  ق��راءة 
الأطعمة الماألوفة التي ت�ستمتع بها دائًما والبقاء على 

ات�سال مع اأ�سدقائك واأحبائك«.
اإتباع  على  الحر�س  :»علينا  اأنه  اإلى  الفاخوري  ويلفت 
ت�ساب  ل  حتى  الإمكان،  قدر  بتوازن  الوقائية  العادات 
نف�سية،  م�ساكل  اإح���داث  في  يت�سبب  ال��ذي  بالو�سوا�س 
والع���ت���دال ف��ي ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل ال��ن��ظ��اف��ة وال��وق��اي��ة 

وتطهير الأماكن من دون اإفراط« .
اأن ي��م��ار���س��وا ال��ي��وج��ا، فهذه  وي��ق��ول:»ي��م��ك��ن ل���اأف���راد 
اأن�سطة  اأ�سياء جديدة واكت�ساف  الفترة فر�سة لتجربة 
اأخرى، كما علينا اتباع تقنية التنف�س الرادي المنتظم، 
ال��م��رب��ع، حيث  ال��ت��ن��ف�����س  ت��دع��ى  ب�سيطة  ت��ق��ن��ي��ة  وه���ي 
تت�سور عملية التنف�س على طول مربع باأربع خطوات، 
حب�س  ث��م  ث���وان،  ث��اث  لمدة  العميق  بال�سهيق  فتبداأ 
النف�س لثاث ثوان، ثم الزفير لثاث ثوان لتقوم مرة 
النف�س لثاث ثوان، و بعد ب�سع دقائق  اأخرى بحب�س 

من التمرين �ست�سعر بالهدوء والراحة«.
كينجز  معهد   » البريطاني  ال��درا���س��ات  م��رك��ز  وي��وؤك��د 

كوليدج »في درا�سة ن�سرت بالمجلة ال�سحية« دولن�سي« 
ال�سحي عموما هو تجربة غير مر�سية  »الحجر  اأن   ،
العزل عن   » اأن  «، ويعتبر  لها  بالن�سبة لمن يخ�سعون 
الأهل والأحباب، فقدان الحرية، الرتياب من تطورات 
في  تت�سبب  اأن  يمكنها  عوامل  كلها  والملل،  المر�س، 

حالت ماأ�ساوية«.
الأ�ستاذة  الم�سغرة  الذاتية  التنمية  اأخ�سائية  تقول 
مي �سالح قطا�س باأن :»النغاق الق�سري بين جدران 
ال��م��ن��زل ل��ع��دة اأ���س��اب��ي��ع ورب���م���ا اأ���س��ه��ر ن��ت��ي��ج��ة الحجز 
بالن�سبة  اع��ت��ي��ادي  غير  اأم���ر  ه��و  ال��م��ف��رو���س  ال�سحي 
تف�سي  لح��ت��واء  خ��ط��وة  ف��ي  م��ه��م  ول��ك��ن��ه  للمواطنين، 

المر�س «.
وتجد قطا�س باأن: « الأفراد الذين يعانون من و�سعية 
نف�سية ه�سة معر�سون ب�سكل اأكبر من غيرهم لاإ�سابة 

بالم�ساكل النف�سية«.
وت�����س��دد ع��ل��ى اأن: »ت��دب��ي��ر وق���ت ال��ح��ج��ر ال�����س��ح��ي في 
المنزل له اأهمية كبيرة في تجنب الوقوع في الم�ساكل 
منه  ال�ستفادة  خال  من  وذلك  الأ�سرية،  اأو  النف�سية 

بطريقة اإيجابية تعود على الأ�سر بالنفع«.
ب��اأن: »الأم��ر يرتبط باجتهاد الب��اء في ايجاد  وتو�سح 
اأن�سطة يمكن اأن ت�سغل جزءا مهما من الوقت »الطويل« 
تكون  اأن  المفرو�س  من  حيث  ال�سحي،  العزل  خ��ال 
الأمور  اإليه  ت��وؤول  اأن  لما يمكن  ا�ستباقية«  »روؤي��ة  لهم 
دون منهجية  ال�سحي  الحجر  ال�ستمرار في  في حال 

واقية من الوقوع في مخاطر نف�سية واجتماعية.
وتلفت قطا�س اإلى اأن :»متابعة الأخبار ال�سلبية تترك 
في نفو�س الأفراد حالة من الفزع والذعر من الإ�سابة 
ت��داول��ه��ا على  ي��ت��م  ال��ت��ي  المغلوطة  الأخ���ب���ار  وخ��ا���س��ة 
�سبكات التوا�سل الجتماعي ويجب البتعاد عنها لأنها 

توؤثر ب�سكل كبير على ال�سحة النف�سية للفرد« .
وتبين قطا�س باأن: « ال�سحة النف�سية مرتبطة ب�سكل 
كبير ومبا�سر مع مناعة الإن�سان وقوتها، لذلك يجب 
لحالة  ن�ست�سلم  ل  واأن  جيدة  بقائها  على  نحر�س  اأن 
اأن يمار�س  القلق والتوتر التي ت�سيب الأفراد، ويمكن 
على  ي�ساعدهم  وهذا  المنزل  من  اأعمالهم  الأ�سخا�س 

تم�سية اأوقاتهم«.
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تحذيرات جديدة.. كورونا ينتقل
عبر النفس وأثناء الكالم

حذر طبيب في جامعة هارفارد من اأن التنف�س 
العدوى  ن�سر  ي�ساعد في  اأن  يمكن  التحدث  اأو 
الوليات  اأن  الطبيب  واأك��د  ك��ورون��ا،  بفيرو�س 
جميع  مطالبة  ف��ي  بن�ساط«  »تفكر  المتحدة 
الأم��اك��ن  ف��ي  وج��وه��ه��م  بتغطية  الأم��ي��رك��ي��ي��ن 
الحديثة  الدرا�سات  ت�سير  واأنه  خا�سة  العامة، 
 21 ح��ت��ى  ينتقل  اأن  ي��م��ك��ن  ال��ف��ي��رو���س  اأن  اإل���ى 

الهواء. قدًما في 
ع�سو  قال  ميل  ديلى  ل�سحيفة  لتقرير  ووفقا 
 )NAS( للعلوم  الوطنية  الأكاديمية  في  ب��ارز 
وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة ال�����س��اب��ق ف��ي 
ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد، ال��دك��ت��ور ه��ارف��ي ف��اي��ن��ب��رج، 
ت��وف��ي��ر  ي���ج���ب  ف����ي ح���ي���ن  اأن�����ه   CNN ل�����س��ب��ك��ة 
مجال  في  للعاملين  الوجه  واأقنعه  الكمامات 
كمامة  �سيرتدي  نف�سه  فاإنه  ال�سحية  الرعاية 

وجهه. بتغطية  و�سيقوم 
ق���ال ال���دك���ت���ور اأن���ت���ون���ي ف��و���س��ي، ع�����س��و ف��رق��ة 
ال��ع��م��ل ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��ف��ي��رو���س��ات ال��ت��اج��ي��ة في 
ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س وخ��ب��ي��ر الأم���را����س ال��م��ع��دي��ة 
الأم��ي��رك��ي��ي��ن  ت��غ��ط��ي��ة  م���و����س���وع  اإن  ال����ب����ارز، 
للغاية«  ن�سطة  »مناق�سة  ه��و  علنا    لوجوههم 

اللجنة. بين 
ك���ورون���ا  ف���ي���رو����س  اأن  واأك�����د ط��ب��ي��ب ه����ارف����ارد 
ينت�سر  التنف�سي  الجهاز  اأمرا�س  معظم  مثل 
ال��ف��ي��رو���س ال��ت��اج��ي ف��ي ق��ط��رات ���س��غ��ي��رة من 

الفيرو�س. جزيئات  تحمل  التي  الرذاذ 

اإن   CNN ل�����س��ب��ك��ة  ف��اي��ن��ب��رج  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
بالفيرو�س  المحمل  الرذاذ  في  تكمن  الم�سكلة 
ي��ن��ت�����س��ر ف���ي ال���ه���واء م��م��ا ق���د ي��ج��ع��ل��ه ي��ن��ت�����س��ر 

كبيرة. اعداد  وي�سيب  ب�سهولة 
الم�سئولين  اأن  فاينبرج  هارفي  الدكتور  ق��ال 
الأم���ي���رك���ي���ي���ن ي����ج����رون »م���ن���اق�������س���ات ن�����س��ط��ة 
ل��ل��غ��اي��ة« ح���ول اإخ���ب���ار الأم��ي��رك��ي��ي��ن ب���ارت���داء 

العامة الأماكن  في  الوجه  اأغطية 
البحوث  اأن  حين  »في  فاينبرج:  الدكتور  قال 
محدودة،  كورونا  بفيرو�س  الخا�سة  الحالية 
فاإن نتائج الدرا�سات المتاحة تت�سق مع تطاير 
تنف�س  اأثناء  الطبيعي  التنف�س  من  الفيرو�س 

الفيرو�س. يحمل  الذى  الم�ساب  المري�س 
اإل��ى  الأب��ي�����س  البيت  اإل��ى   NAS ر�سالة  اأ���س��ارت 
م�����س��ت�����س��ف��ى �سيني  ف���ي  اأج�����ري  ال����ذي  ال��ب��ح��ث 
الهواء  اإلى  اأن ير�سل  الفيرو�س يمكن  اأن  وجد 
مقدمى  يخرج  عندما  خا�سة  به  عالقا  ويظل 

المر�سى. غرف  من  ال�سحية  الرعايا 
بعد  ع��ل��ى  ب��ال��ب��ق��اء  الآن  الأم��ي��رك��ي��ون  ُي��ن�����س��ح 
اأك���ث���ر م���ن ���س��ت��ة اأق�����دام ع���ن ب��ع�����س��ه��م ال��ب��ع�����س 
درا�سات  لكن  كورونا،  فيرو�س  انت�سار  لإبطاء 
ما�سات�سو�ست�س  ومعهد  نبرا�سكا  جامعة  م��ن 
ال��ف��ي��رو���س  اأن  وج���دت   )MIT( ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

بكثير. اأكثر من ذلك  ينتقل  اأن  يمكن 
م��راك��ز  اأن  ب��و���س��ت  وا���س��ن��ط��ن  �سحيفة  وذك���رت 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأم����را�����س وال���وق���اي���ة م��ن��ه��ا 

بتغطية  الأميركيين  جميع  تن�سح  ق��د   CDC
المنزل. مغادرتهم  عند  وجوههم 

ت���در����س ال���وك���ال���ة ه���ذه ال��ت��و���س��ي��ة ب��ع��د اإخ��ب��ار 
الأمريكيين في البداية اأنهم ل يحتاجون اإلى 
القناع  ب��خ��اف  ���س��يء  اأي  واأن  الأق��ن��ع��ة  ارت���داء 
الكثير  يفعل  ل��ن   N95 ال��ج��ودة  ع��ال��ي  ال��ط��ب��ي 

الأ�سكال. �سكل من  باأي  العدوى  لمنع 
فى  الخبير  ه��ي��م��ان  دي��ف��ي��د  ال��ب��روف��ي�����س��ور  ك��ان 
لل�سحة  ل��ن��دن  ك��ل��ي��ة  ف��ى  ال��م��ع��دي��ة  الأم���را����س 
تعيد  اأن  يجب  اأنه  اأكد  قد  ال�ستوائى  والطب 
مناق�ساتها  ف��ت��ح  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال�����س��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
ك�سفت  اأن  بعد  الكمامات  ارت��داء  ن�سائح  حول 
اأن  يمكن  والعط�س  ال�سعال  اأن  حديثة  درا�سة 
ي��ن�����س��ر ج��زي��ئ��ات ف��ي��رو���س ك���ورون���ا ل��م�����س��اف��ة 8 

الم�ساب. المري�س  حول  �سحابة  فى  اأمتار 
الم�سئولين  اأن  المعدية  الأمرا�س  خبير  واأكد 
الكمامات  ب��اأن  النا�س  ن�سح  ي��ق��رروا  اأن  يمكن 
م��ف��ي��دة ل��ك��ن ع��ل��ى ال��ن��ا���س اأن ي���رت���دوا اأق��ن��ع��ًة 

الوقت. الأنف طوال  منا�سبة حول 
واأ�سدرت كوريا الجنوبية واليابان و�سنغافورة 
ل�سعوبها  الأقنعة  من  المايين  كونج  وهونج 
نطاق  على  المر�س  تف�سى  منع  م��ن  وتمكنت 
من  ج��ًدا  قريبة  كونها  من  الرغم  على  وا�سع 

ال�سين.

وكاالت

النم�ساوية   »APEIRON Biologics AG« ���س��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
واألمانيا  النم�سا  في  تنظيمية  موافقات  على  ح�سلت  اأنها 
على  الثانية  للمرحلة  �سريرية  تجربة  لبدء  وال��دن��م��ارك 
عقار »APN01« الخا�س بعاج اأمرا�س الرئة الحادة للتاأكد 

من فاعليته في عاج مر�سى كورونا.
مري�س   200 ع��اج  اإل��ى  الثانية  المرحلة  تجربة  وت��ه��دف 
م�ساب بفيرو�س كورونا من الحالت الحرجة ومن المتوقع 

اأن يتم تناول الجرعات الأولى من المر�سى قريًبا.
اأمرا�س  بالفعل �سد  اأن يمنع دواء تم اختباره  حيث يمكن 
الفيرو�س  حمل  تقليل  ط��ري��ق  ع��ن  ك��ورون��ا  فيرو�س  ال��رئ��ة 
التاجي الذي يدخل الرئتين والأع�ساء الأخرى، وذلك وفًقا 
والع�سويات  الب�سرية  الخايا  م��زارع  في  اأجريت  لدرا�سة 
ال��ع�����س��وي��ة م��ن ق��ب��ل ب��اح��ث��ي��ن ف��ي م��ع��ه��د ك��ارول��ي��ن�����س��ك��ا في 
كندا  في   )UBC( البريطانية  كولومبيا  وجامعة  ال�سويد 

ُن�سرت في مجلة Cell العلمية.
بال�سويد يمكن  الر�سمي لمعهد كارولين�سكا  ووفقا للموقع 
كورونا  فيرو�س  مر�سى  عاج  في  واع��دة  تكون  اأن  للنتائج 
الذين هم في المراحل الأولى من العدوى طبقا لما اأكده 

الباحثين الذين يجرون التجارب على الدواء.
الطب  ق�سم  في  الم�ساعد  الأ�ستاذ  ميرازيمي،  علي  يقول 
الدرا�سة  موؤلفي  واأح���د  كارولين�سكا  معهد  ف��ي  المخبري 
المناظرين: »تقدم درا�ستنا روؤى جديدة حول كيفية اإ�سابة 
الأوعية  في  ذلك  في  بما  الج�سم،  لخايا  كورونا  فيرو�س 
نتائجنا في تطوير عاج  ت�ساهم  اأن  اأمل  الدموية والكلى، 
الفيرو�س  مر�سى  مر�سى  ي�ساعد  اأن  يمكن  جديد  دوائ��ي 

التاجى الجديد«.
APN01، من قبل �سركة  وتم تطوير هذا الدواء، الم�سمى 
م��واف��ق��ات  ع��ل��ى  للتو  ح�سل  وق���د   ،Aperion Biologics

النم�سا  ف��ي   COVID-19 مري�س   200 ل��ع��اج  تنظيمية 
واألمانيا والدنمارك في درا�سة المرحلة الثانية.

م�ساب  مري�س  من  ن�سيجية  عينات  الباحثون  وا�ستخدم 
بفيرو�س كورونا لعزل للح�سول على عينات من الفيرو�س 
لمعرفه  الخايا،  م��زارع  في  وزرع��ه  المر�س  ي�سبب  ال��ذي 
اأنها  وتبين  الن�سان  ج�سم  بخايا  الفيرو�س  يرتبط  كيف 
نف�س الآلية التي ا�ستخدمها فيرو�س ال�سار�س الأ�سلي لعام 

2003 لمهاجمة خايا ج�سم الن�سان
من خال اإ�سافة متغير معدل وراثًيا من البروتين الذى 
الن�����س��ان  ج�سم  ب��خ��اي��ا  ل��ارت��ب��اط  ال��ف��ي��رو���س  ي�ستخدمة 
 2 لاأنجيوتن�سين  ال��م��ح��ول  الإن��زي��م  ي�سمى  لمهاجمتها 
يمكن  ك��ان  اإذا  م��ا  اخ��ت��ب��ار  الباحثون  اأراد  ل��ل��ذوب��ان  ال��ق��اب��ل 

اإيقاف الفيرو�س من اإ�سابة الخايا.
ال��ج��دي��د  الن���زي���م  اأن  الآن  ال��م��ن�����س��ورة  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
الفيرو�سي  ال��ن��م��و  ق��ل��ل   APN01 ع��ق��ار  ف��ي  ي��وج��د  وال����ذى 
لفيرو�س كورونا بعامل 1000 اإلى 5000 في مزارع الخايا 

التجريبية.
والأع�ساء  الخايا  مزارع  على  الحالية  الدرا�سة  اقت�سرت 
ال��دواء  نف�س  اختبار  ت��م  ذل��ك،  وم��ع  المهند�سة  الم�سغرة 
اإ���س��اب��ة ال��رئ��ة ال��ح��ادة وم��ت��ازم��ة ال�سائقة  ب��ال��ف��ع��ل ���س��د 
التنف�سية الحادة وارتفاع �سغط الدم ال�سرياني الرئوي في 

الدرا�سات ال�سريرية الأولى والثانية.
�سوى  تفح�س  ل��م  الحالية  ال��درا���س��ة  اأن  الباحثون  لح��ظ 
ت��اأث��ي��ر ال����دواء خ��ال ال��م��راح��ل الأول����ى م��ن ال��ع��دوى، واأن 
هناك حاجة اإلى مزيد من البحث لتحديد ما اإذا كان فعاًل 
ا خال المراحل المتاأخرة من تطور المر�س، وهو ما  اأي�سً
 200 ال�سريرية على  التجارب  للبدء في  الموافقه عليه  تم 

مري�س ب� 3 دول للتاأكد من فاعليه الدواء.

تجارب على مرضى في ثالث دول على
دواء للرئة لعالج كورونا
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12اأ�شبال »يكتبها الأطفال«
ال�سم�س؟ عن  تعرف  •ماذا 

غنية  تكون  �سباحاً  ال�سم�س  اأ�سعة  اأن  تعلم  هل   •
ب��ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات، ال���ت���ي ت���ق���وي ال��ج�����س��م، خ�����س��و���س��اً 
وق��ت  اأم����ا  ال���ع���ظ���ام؟  ي��ق��وي  ال����ذي   ،)D(فيتامين
ال��ظ��ه��ي��رة ف��ت��ك��ون اأ���س��ع��ة ال�����س��م�����س ����س���ارة ل��ل��غ��اي��ة؛ 
ف��ه��ي ت��ت��ف��اع��ل م���ع ط��ب��ق��ة ال��م��ي��ان��ي��ن ف���ي ال��ب�����س��رة 
الأ�سعة  على  تحتوي  اأنها  كما  داك��ن��اً،  لوناً  وتك�سبها 
بالأمرا�س  الإن�سان  ت�سيب  التي  البنف�سجية،  فوق 

الم�سرطنة اإن تعر�س لها ب�سكل مبا�سر..

�شندوق املعلومات

تفتحت زهور الربيع وطارت الفرا�سات نحو
...................................................................................................................................

اأكمل الق�شة

فرح عماد

النملة نونو و�شديقتها توتو
نجمع  هيا  ل�سديقتها:  نونو  النملة  قالت 
ال���ح���ّب ق��ب��ل اأن ي�����س��ق��ط ال��م��ط��ر، اأ���س��رع��ت 
النملة  وج��دت  ثم  لم�ساعدتها  توتو  النملة 
ن��ون��و ح��ب��ة ك��ب��ي��رة و���س��اع��دت��ه��ا ت��وت��و على 
حملها، و�سارت النملتان نحو البيت القريب 
الى  وذه��ب��ت��ا  ال��م��خ��زن،  ف��ي  الحبة  وو�سعتا 
المزيد من الحب وفي  الحقل للبحث عن 
اآخر النهار تناولت النمات الع�ساء ونامت 

جميعها ب�سرور.

الفائزون بق�شة
 العدد املا�شي

ف���ي���رو����س���ات ك����ورون����ا ه����ي ف�����س��ي��ل��ة ك���ب���ي���رة م��ن 
للحيوان  المر�س  ت�سبب  قد  التي  الفيرو�سات 
اأن ع������دداً م��ن  ال���م���ع���روف  ول���اإن�������س���ان. وم����ن 
ح��الت  الب�سر  ل��دى  ت�سبب  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س��ات 
ت��ت��راوح حدتها  ال��ت��ي  التنف�سي  ال��ج��ه��از  ع���دوى 
الأ�سد  الأمرا�س  اإلى  ال�سائعة  البرد  نزلت  من 
�سرراً مثل ما يعرف بمتازمة ال�سرق الأو�سط 
ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة وال���م���ت���ازم���ة ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة ال���ح���ادة 
وي�سبب  )ال�����س��ار���س(.  ت�سمى  ال��ت��ي  ال��خ��ط��ي��رة 
ف��ي��رو���س ك���ورون���ا ال��ُم��ك��ت�����س��ف م����وؤخ����راً م��ر���س 

فيرو�س كورونا كوفيد-19.

ما هو مر�ض كوفيد-19؟ ما هي اأعرا�شه؟
ي�سببه  م��ع��د  م���ر����س  ه���و  ك���وف���ي���د-19  م���ر����س 
يكن  ول��م  م��وؤخ��راً.  الُمكت�سف  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س 
اإل موؤخراً  هناك اأي علم بوجود هذا الفيرو�س 
الأول/  كانون  في  ال�سينية  يوهان  مدينة  في 

دي�سمبر 2019.

مر�ض كوفيد-19؟
ت��ت��م��ث��ل الأع�����را������س الأك����ث����ر ����س���ي���وع���اً ل��م��ر���س 
ك���وف���ي���د-19 ف���ي ال��ح��م��ى والإره��������اق وال�����س��ع��ال 
الآلم  من  المر�سى  بع�س  يعاني  وقد  الجاف. 
اأو  ال��ر���س��ح،  اأو  الأن�����ف،  اح��ت��ق��ان  اأو  والأوج�������اع، 

م��ا تكون هذه  وع���ادة  الإ���س��ه��ال.  اأو  الحلق،  األ��م 
وي�����س��اب  ت��دري��ج��ي��اً.  وت���ب���داأ  الأع���را����س خفيفة 
بع�س النا�س بالعدوى دون اأن تظهر عليهم اأي 
ويتعافى  بالمر�س.  ي�سعروا  اأن  ودون  اأع��را���س 
المر�س  من   )%80 )نحو  اأي  الأ�سخا�س  معظم 
دون ال��ح��اج��ة اإل����ى ع���اج خ��ا���س. وت�����س��ت��د ح��دة 
 6 ك��ّل  م��ن  تقريباً  واح��د  �سخ�س  ل��دى  المر�س 
اأ���س��خ��ا���س ي�����س��اب��ون ب��ع��دوى ك��وف��ي��د-19 حيث 
احتمالت  وت��زداد  التنف�س.  �سعوبة  من  يعانون 
اإ����س���اب���ة ال��م�����س��ن��ي��ن والأ����س���خ���ا����س ال��م�����س��اب��ي��ن 
�سغط  ارت��ف��اع  م��ث��ل  اأ���س��ا���س��ي��ة  طبية  بم�سكات 
الدم اأو اأمرا�س القلب اأو داء ال�سكري، باأمرا�س 
وخ��ي��م��ة. وق���د ت��وف��ى ن��ح��و 2% م��ن الأ���س��خ��ا���س 
لاأ�سخا�س  وينبغي  بالمر�س.  اأُ�سيبوا  الذين 
و�سعوبة  وال�سعال  الحمى  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

التنف�س التما�س الرعاية الطبية.

كيف ينت�شر مر�ض كوفيد-19؟
ي��م��ك��ن اأن ي�����س��اب الأ���س��خ��ا���س ب���ع���دوى م��ر���س 
ك���وف���ي���د-19 ع���ن ط��ري��ق الأ���س��خ��ا���س الآخ���ري���ن 
ال��م�����س��اب��ي��ن ب��ال��ف��ي��رو���س. وي��م��ك��ن ل��ل��م��ر���س اأن 
ي��ن��ت��ق��ل م���ن ���س��خ�����س اإل�����ى ���س��خ�����س ع���ن ط��ري��ق 
اأو  الأن��ف  من  تتناثر  التي  ال�سغيرة  الُقطيرات 
بمر�س  الم�ساب  ال�سخ�س  ي�سعل  عندما  الفم 

كوفيد-19 اأو يعط�س. وتت�ساقط هذه الُقطيرات 
بال�سخ�س.  المحيطة  والأ���س��ط��ح  الأ���س��ي��اء  على 
الآخ���رون  الأ�سخا�س  ي�ساب  اأن  حينها  ويمكن 
ب��م��ر���س ك���وف���ي���د-19 ع��ن��د م��ام�����س��ت��ه��م ل��ه��ذه 
الأ�سياء اأو الأ�سطح ثم لم�س عينيهم اأو اأنفهم اأو 
بمر�س  الأ�سخا�س  ي�ساب  اأن  يمكن  كما  فمهم. 
تخرج  التي  الُقطيرات  تنف�سوا  اإذا  ك��وف��ي��د-19 
اأو  �سعاله  مع  بالمر�س  الم�ساب  ال�سخ�س  من 
عن  البتعاد  بمكان  الأهمية  فمن  ول��ذا  زف��ي��ره. 
ال�سخ�س المري�س بم�سافة تزيد على متر واحد 

)3 اأقدام(.
الجارية  البحوث  تقييم  على  المنظمة  وتعكف 
ب�ساأن طرق انت�سار مر�س كوفيد-19 و�ستوا�سل 

ن�سر اأحدث ما تتو�سل اإليه من نتائج.
مطهر  بفركهما  بانتظام  جيداً  يديك  نظف   •

كحولي لليدين اأو بغ�سلهما بالماء وال�سابون.
وال�سابون  بالماء  يديك  تنظيف  اإن  ل��م��اذا؟   o
يقتل  اأن  �ساأنه  من  كحولي  بمطهر  فركهما  اأو 

الفيرو�سات التي قد تكون على يديك.
 3( واح��د  متر  عن  تقل  ل  بم�سافة  احتفظ   •
اأقدام( بينك وبين اأي �سخ�س ي�سعل اأو يعط�س.

يعط�س،  اأو  ال�سخ�س  ي�سعل  عندما  ل��م��اذا؟   o
�سائلة �سغيرة  اأو فمه ُقطيرات  اأنفه  تتناثر من 
ق��د ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ف��ي��رو���س. ف����اإذا ك��ن��ت �سديد 

القتراب منه يمكن اأن تتنف�س هذه الُقطيرات، 
ب���م���ا ف����ي ذل�����ك ال���ف���ي���رو����س ال��م�����س��ب��ب ل��م��ر���س 

كوفيد-19 اإذا كان ال�سخ�س م�ساباً به.

وفمك. واأنفك  عينيك  لم�س  • تجنب 
ل���م���اذا؟ ت��ل��م�����س ال��ي��دي��ن ال��ع��دي��د م���ن الأ���س��ط��ح 
تلوثت  واإذا  ال��ف��ي��رو���س��ات.  تلتقط  اأن  ويمكنها 
ال����ي����دان ف��اإن��ه��م��ا ق���د ت��ن��ق��ان ال���ف���ي���رو����س اإل���ى 
اأن  اأو الفم. ويمكن للفيرو�س  اأو الأنف  العينين 
يدخل الج�سم عن طريق هذه المنافذ وي�سيبك 

بالمر�س.
بك  وال��م��ح��ي��ط��ي��ن  اأن����ت  اّت��ب��اع��ك  م��ن  • ت��اأك��د 
ويعني  الجيدة.  التنف�سية  النظافة  لممار�سات 
المثني  ب��ك��وع��ك  واأن���ف���ك  ف��م��ك  تغطي  اأن  ذل���ك 
ثم  العط�س،  اأو  ال�سعال  عند  ورق��ي  بمنديل  اأو 

التخل�س من المنديل الم�ستعمل على الفور.
وباّتباع  الفيرو�س.  تن�سر  الُقطيرات  اإن  لماذا؟ 
تحمي  ال��ج��ي��دة  التنف�سية  ال��ن��ظ��اف��ة  م��م��ار���س��ات 
الأ���س��خ��ا���س م��ن ح��ول��ك م��ن ال��ف��ي��رو���س��ات مثل 

فيرو�سات البرد والأنفلونزا وكوفيد-19.
كنت  اإذا  بالمر�س.  �سعرت  اإذا  المنزل  اإل��زم   •
التنف�س،  و���س��ع��وب��ة  وال�����س��ع��ال  بالحمى  م�����س��اب��اً 
الرعاية  وات�سل بمقدم  الطبية  الرعاية  التم�س 
ال�سلطات  توجيهات  واّت��ب��ع  اإل��ي��ه.  ال��ت��وج��ه  قبل 

ال�سحية المحلية.

ما هو فيروس كورونا؟ وكيف أحمي نفسي منه؟

�شهم واأ�شرار الكون

حكاية من الرتاث العاملياملزارع املخادع
بئر  ببيع  ق��ام  م��خ��ادع��اً  م��زارع��اً  اأن  ُيحكى 
ال��م��اء ال��م��وج��ود ف��ي اأر���س��ه ل��ج��اره مقابل 
م��ب��ل��غ ك��ب��ي��ر م����ن ال����م����ال، وع���ن���دم���ا ج���اء 
لي�ستخدم  ال��ب��ئ��ر  ا���س��ت��رى  ال���ذي  ال���م���زارع 
قال  التالي  اليوم  في  فيه  الموجود  الماء 
اأيها  ال��م��خ��ادع: اذه���ب م��ن هنا  ل��ه ال��رج��ل 
الرجل فاأنا قد بعتك البئر لكنني لم اأبعك 
ال��م��اء ال��م��وج��ود ف��ي��ه، ُده�����س ال��رج��ل مما 
�سمع وتوجه اإلى القا�سي لي�ستكي المزارع 
بعد محاولت عديدة لإقناعه  له  المخادع 
باأن البئر والماء الذي فيه من حقه، �سمع 
ال��ق��ا���س��ي ال��ق�����س��ة واأم����ر ال��رج��ل ال��م��خ��ادع 
الرجل  اأن يعطي  ثّم طلب منه  بالح�سور، 
ب��ئ��ره اإّل اأّن����ه رف�����س، ف��ق��ال ل��ه ال��ق��ا���س��ي: 
لجارك  والبئر  لك  الماء  كانت  اإن  ح�سناً، 
ُجّن  اإذن،  بئره  م��اءك من  واأخ��رج  قم  فهّيا 
جنون الرجل المخادع وعرف اأّن الخديعة 

ل ت�سُرّ اإّل ب�ساحبها.
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الالعبون ُيطالبون بت�ضويب و�ضعها الت�ضنيفي

«البولينج».. أربع سنوات من غياب منظومته 
االتحادية وتأجيل بطولة االستقالل

عمان - غازي الق�ضا�ص

ط��ل��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة الأول���م���ب���ي���ة م���ع ن��ه��اي��ة دورة 
 2016 ع��ام  الأول��م��ب��ي��ة �سيف  ري��و دي ج��ان��ي��رو 
ي��وج��د لألعابها  ال��ت��ي  وال���رواب���ط  ال��ل��ج��ان  م��ن 
والعمل  اتحادات،  اإلى  التحول  دولية  اتحادات 
وف��ق  ال��ع��ام��ة  هيئاتها  م��ن��ظ��وم��ة  ت�سكيل  ع��ل��ى 
ال��ع��ام من  ف��ي نف�س  ال�����س��ادر  الت��ح��ادات  نظام 

اإدارتها. انتخابات مجال�س  اإجراء  اأجل 
واإزاء ذلك وجدت لعبة البولينج نف�سها وحيدة 
اأن  بعد  لت�سبح لجنة  التيار،  تم�سي في عك�س 
و�سجل  المتعددة،  ن�ساطات  ل��ه  ات��ح��اداً،  كانت 
اإنجازات لفتة في م�ساركته بمناف�سات الدورة 
�سيف  ج��رت  التي  وه��ي  الأخ��ي��رة  قبل  العربية 

القاهرة. العا�سمة الم�سرية  2007 في  عام 
اأن تجد  ال�����س��ع��ب  م���ن  ك����ان  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ف���ي 
ف���ي ال��ب��ول��ي��ن��ج راب���ط���ة ل��ف��ئ��ة اأرك�������ان ال��ل��ع��ب��ة 
المعتزلين،  وال��ح��ك��ام  المدربين  ت�سمل  ال��ت��ي 
واإعالنها  احت�سابها  يجري  مناف�ساتها  فنتائج 
للكرات  الالعبين  قذف  خالل  من  الكترونياً 
يح�سل  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اط  اإع���الن  عنه  ُينتج  ال��ت��ج 
عليها الرماة، وهذه الم�سكلة لي�ست مح�سورة 
عانت  اأُخ��رى  فردية  األعاب  فهناك  بالبولينج، 

تجاوزتها. النهاية  في  لكنها  منها، 
بت�سكيل  الأول��م��ب��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ق��ام��ت  ب���دوره���ا 

ل��ج��ن��ة م��وؤق��ت��ة ل��ل��ع��ب��ة ب��ع��د ت��ع��ث��ر ات��ح��اده��ا في 
الن�ساب  اكتمال  عدم  جراء  منظومته،  ت�سكيل 
القانوني لهيئته العامة من اأجل اإقرار نظامه 
التحاد  نظام  مع  تعار�سه  عدم  يتطلب  ال��ذي 
ت�سكيل  ن��ظ��ام  م����واد  م���ع  وي��ت��م��ا���س��ى  ال���دول���ي، 

التحادات لعام 2016.
وع���ق���ب ت��ق��دي��م ال��ل��ج��ن��ة ال��م��وؤق��ت��ة ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج 
ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي ل��الت��ح��اد اإل���ى »الول��م��ب��ي��ة« 
ب�ستة  له  المحددة  الزمنية  الفترة  م��رور  بعد 
اأ����س���ه���ر، وم����ن ث���م ت��ج��دي��ده��ا م���رت���ي���ن، ح��ل��ت 
وجود  لعدم  اللعبة«  »موؤقتة  الأولمبية  اللجنة 
ل��الت��ح��اد  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ال��ق��ان��ون��ي  ال��ن�����س��اب 
الم�سادق  النظام  على  وموافقتها  المطلوب 
اإلى  ا�ستناداً  للعبة  ال��دول��ي  الت��ح��اد  من  عليه 
اإل��ى  اأ����س���ار  ال����ذي  راأي م�����س��ت�����س��اره��ا ال��ق��ان��ون��ي 
ما  بح�سب  ال��ع��ام��ة  الهيئة  م��واف��ق��ة  ا���س��ت��راط 
ترتب  ما  الت��ح��ادات،  نظام  وقتها  عليه  ين�س 
اإدارة  ال��م��وؤق��ت��ة، وت�����س��ك��ي��ل  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ي��ه ح��ل 
للبولينج،  الفنية  اللجنة  م�سمى  تحت  جديدة 
اللعبة  اأب��ن��اء  ال�����س��ت��ارة ع��ل��ى م�����س��اع��ي  ل��ُت�����س��دل 

اتحادها. ت�سكيل  باإعادة 
وُي���ط���ال���ب ن���ج���وم ال��ل��ع��ب��ة ال�����س��اب��ق��ي��ن ب���اإع���ادة 
ليتولى  القادمة  المرحلة  في  التحاد  ت�سكيل 
اأداء  م�سوؤولياته في رعاية الالعبين، وتطوير 
على  ال��ب��ط��ولت  وتنظيم  ال��وط��ن��ي،  المنتخب 

م���دار ال��ع��ام ب��اأك��م��ل��ه، وف��ق خ��ط��ة ع��م��ل �سنوية 
الجميع. لدى  تكون م�سامينها معروفة 

وي����رى ه����وؤلء اأن ع���دم اإع�����ادة ت�����س��ك��ي��ل ات��ح��اد 
الريا�سية  التحادات  ت�سكيل  يتم  حينما  للعبة 
الأردن���ي���ة ق��د ُي��ث��ي��ر ات��ح��اده��ا ال��دول��ي وُي��وق��ف 
م�����س��ارك��ات��ه��ا ال���خ���ارج���ي���ة، وُي���ع���ر����س ال��ل��ج��ن��ة 
ل��ل��م�����س��اءل��ة ك��م��ا ح���دث ف��ي ق�سية  الأول��م��ب��ي��ة 
لها  كان  التي  القوى،  األعاب  ت�سكيل  اإج��راءات 

اتحادان وطنيان خالل عام 2017.
لتحاد  اإدارة  مجل�س  ت�سكيل  اأن  ه��وؤلء  ويوؤكد 
ال��ل��ع��ب��ة ب��ع��د غ���ي���اب م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا ف���ت���رة اأرب����ع 
اأول��م��ب��ي��ة ك��ام��ل��ة �سيكون  ���س��ن��وات، وه��ي ولي���ة 
ُي�ساعد  ب�سكل  تنظيمها  و�سيعيد  للعبة،  مفيداً 
على م�سيها قدماً على درب النجاح، وبخالف 
ذل���ك ���س��ت��وا���س��ل ال��ل��ع��ب��ة اق��ت��راب��ه��ا م���ن ح��اف��ة 
المثل  بح�سب  الندم،  ينفع  ل  ووقتها  الهاوية، 

« عند الغارة ل ينفع العليق«.
البولينج  واأن�����س��ار  ���س��رخ��ة لع��ب��ي  ب���اأن  ن��ج��زم 
الأردنية التي عقدت موؤخراً دورة حكام حا�سر 
ف��ي��ه��ا خ��ب��ي��ر م�����س��ري، ت��ح��ت��اج اإل����ى وق��ف��ة من 
التنظيمي  الو�سع  لت�سويب  الأولمبية  اللجنة 
لها، لتعود اإلى �سابق عهدها بالإ�سراف الكامل 
لمنتخباتها  المطلوبة  والرعاية  اللعبة،  على 

الوطنية.
ال�ستقالل  بطولة  تاأجلت  اأُخ��رى،  ناحية  من 

ال���ت���ي ك����ان م���ق���رراً اإق��ام��ت��ه��ا ال�����س��ه��ر ال��م��ق��ب��ل 
اإلى  للبولينج  الأردن  نخبة  مركز  من  بتنظيم 
ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  اآخ���ر،  اإ���س��ع��ار 
المنظمة  اللجنة  رئي�س  يامين  عمار  بح�سب 

لها ومدير عام المركز.
ب�سرورة  ال�سابق  الأردن  بطل  يامين  وطالب 
البولينج  ات��ح��اد  م��ن��ظ��وم��ة  بت�سكيل  الإ����س���راع 
على غرار التحادات الأخرى، وهو ما �سيوفر 
ويعمل  للمنتخبات،  المطلوبة  الرعاية  فر�س 
العربية  البطولت  في  م�ساركتها  توا�سل  على 

والدولية. وال�سيوية 
وك���ان )28( لع��ب��اً ولع��ب��ة م��ن ف��ئ��ات ال��رج��ال 
م�ساركتهم  عن  اأعلنوا  والنا�سئين  وال�سيدات 
�سمير  ه��م:  للبولينج  ال�ستقالل  بطولة  ف��ي 
�سامح  �ساهين،  نبيل  ال��ن��وب��ان��ي،  ي��زن  قدي�س، 
ال��ح��ل��و، روح����ي ال��ح��ل��وان��ي، م���وؤم���ن ال��ق�����س��اة، 
را���س��د اأب���و ع��ي��ن، ح��م��زه اأب���و ال��ه��ي��ج��اء، محمد 
ع�����س��م��ت، م��ح��م��د ال���ع���ط���اري، ع��ب��دال��رح��م��ن 
الخطيب،  ع��و���س  �سمرة،  اأب��و  م��اج��د  ال��دع��ي��ج، 
احمد  خطاطبة،  علي  الخر�س،  عبدالرحمن 
اأبو هنط�س،  بدران، غازي  القوا�سمي، عبداهلل 
عكا�سة،  احمد  العجلوني،  يزن  العودي،  عبده 
الجعبري،  خالد  المعاني،  اآلء  عرقوب،  علي 
اأبو  ح�سن  ال�سادة،  عبداللطيف  �ساهين،  احمد 

اليافعي. وثابت  عين، 

هيئة مؤقتة إلدارة االتحاد العراقي لكرة القدم

إلغاء طواف سويسرا!

«ويفا»: إلغاء البطوالت المحلية سابق ألوانه

بغداد - اأ ف ب

ا�سماء  اأم�س عن  القدم  العراقي لكرة  اعلن التحاد 
التحاد  قبل  من  المكلفة  الموؤقتة  الهيئة  اع�ساء 
للفترة  و����س���وؤون���ه  م��ه��ام��ه  لدارة  )ف��ي��ف��ا(  ال���دول���ي 
التنفيذي  ال��م��ك��ت��ب  اع�����س��اء  ق���دم  ان  ب��ع��د  المقبلة 

لالتحاد ا�ستقالت جماعية في وقت �سابق.
و�سمت الهيئة الموؤقتة ح�سب بيان لالتحاد العراقي 
بنيان )م�ست�سار  اي��اد  الر�سمي كال من  على موقعه 
رئي�سا  الريا�سة(  ل�����س��وؤون  ال��ع��راق��ي  ال����وزراء  رئي�س 
للهيئة، و�سامل كامل نائبا للرئي�س وثالثة اع�ساء 

هم ا�سعد لزم ورافد عبد المير واحمد علي.
ال���دول ق��رر ف��ي العا�سر م��ن �سباط  وك���ان الت��ح��اد 
الما�سي عزمه تعيين هيئة موؤقتة تقوم بمهمة ادارة 
التحاد العراقي لمدة �ستة ا�سهر والتح�سير لجراء 

انتخابات جديدة بعد تلك الفترة المحددة لعملها.
وح����دد الت���ح���اد ال���دول���ي ف���ي ر���س��ال��ت��ه ح�����س��ب ب��ي��ان 

وت�سمنت  الموؤقتة  الهيئة  مهام  العراقي  الت��ح��اد 
وادارة  لالتحاد  ال�سا�سية  النظمة  بتحديد  القيام 
اللجنة  انتخابات  واج��راء  وتنظيم  اليومية  �سوؤونه 
اأرب��ع  مدتها  ل��ولي��ة  لالتحاد  ال��ج��دي��دة  التنفيذية 
ال���ى ان »اللجنة  ال��دول��ي  ���س��ن��وات. وا���س��ار الت��ح��اد 
الموؤقتة قراراتها نهائية وملزمة ولن يكون اي من 
اع�سائها موؤهلين لي من المنا�سب المفتوحة في 
النتخابات تحت اي ظرف من الظروف بما في ذلك 
في حال الغاء تفوي�سهم او ا�ستقالة احد الع�ساء«. 
العراقي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  اع�ساء  وك��ان 
على  الما�سي  الثاني  كانون  في  ا�ستقالتهم  قدموا 
المحاكم  ف��ي  ودع����اوى  ق�سائية  م��الح��ق��ات  خلفية 
ال�سابق  العراقي  المنتخب  لع��ب  رفعها  العراقية 
ر�سا  �سباح  الت��ح��اد  �سر  امين  �سد  درج���ال  ع��دن��ان 
�سد  وك��ذل��ك  زوي��ر  �ستار  ال�ستئناف  لجنة  ورئي�س 
علي  ون��ائ��ب��ه  م�سعود  ال��خ��ال��ق  عبد  الت��ح��اد  رئي�س 

جبار.

باري�ص - اأ ف ب

الى  ال��ه��وائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات  �سوي�سرا  ط���واف  ان�سم 
لئحة طويلة من الأحداث الريا�سية التي تاأثرت 
بتف�سي فيرو�س كورونا الم�ستجد، وذلك بعد اتخاذ 
العالمية  الحرب  منذ  الأول���ى  للمرة  اإلغائه  ق��رار 

الثانية بح�سب ما اأعلن ام�س.
وك����ان م���ن ال��م��ق��رر اأن ي��ق��ام ال�����س��ب��اق ب��ي��ن 7 و14 
ق��ررت  المنظمة  اللجنة  ل��ك��ن  ال��م��ق��ب��ل،  ح��زي��ران 
اإلغاءه على الرغم من اأن ال�سلطات ال�سوي�سرية لم 
تحظر اإقامته بح�سب البيان ال�سادر الجمعة على 
»هذه  فيه  جاء  وال��ذي  للطواف،  الر�سمي  الموقع 
التي  الثانية  العالمية  الحرب  منذ  الأول��ى  المرة 

لن يقام فيها هذا الحدث التاريخي«.
الأول  الطواف  يكون هذا  اأن  المفتر�س  وكان من 
هذا  روزنامة  في  الكبرى  ال�سباقات  روزنامة  على 
ال��م��و���س��م، ل��ك��ن��ه اأ���س��ب��ح خ����ارج ال��ح�����س��اب��ات نتيجة 
في  المنظمة  اللجنة  ع��ددت��ه��ا  محتملة  م�ساكل 
للتنفيذ  وال�سرطة  الجي�س  »دع��م  و�سملت  البيان، 
الآم���ن ل��ل��ح��دث«، وق��ي��ود ال�سفر ل��ف��رق م��ن بلدان 

النظام  على  الإ���س��اف��ي  »ال�سغط  وخ��ط��ر  اأخ����رى، 
ال�سحي ال�سوي�سري ب�سبب احتمال وقوع حوادث«.
ال���دراج���ي���ن  ع��ج��ز  اأن  ال��م��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وراأت 
بال�سكل  التح�سير  عن  �سوي�سرا  خ��ارج  المقيمين 
على  المفرو�س  الحظر  ب�سبب  للطواف  المنا�سب 
اأن��ه »ل  الهواء الطلق، يعني  ال��دراج��ات في  رك��وب 

يمكن �سمان المناف�سة العادلة«.
ك��ان ���س��رورة مالية  الإل��غ��اء  اأن  اأي�سا  البيان  وق��ال 
الراعية  ال�سركات  ان�سحاب  في  ت�سبب  الوباء  لأن 
تاأخير  ب��اأن  م�سيفا  ال�سيافة،  حزم  �سراء  وانعدام 
على  التكاليف«  زي��ادة  اإلى  »�سيوؤدي  ال�سباق  موعد 

المنظمين والجهات الراعية والمدن الم�سيفة.
بالن�سبة  ال��ق�����س��وى  »الأول�����وي�����ة  اأن  ال����ى  واأ�����س����ار 
ا�ستمرارية  �سمان  هي  �سوي�سرا  ط��واف  لمنظمي 
ط��واف  ع��ل��ى  القيمين  ب���اأن  كا�سفا  ال���ح���دث«،  ه���ذا 
نف�س  في  »افترا�سيا«  �سباقا  �سينظمون  �سوي�سرا 
بطلب  تقدموا  محترفا  فريقا   17 واأن  ال��ت��واري��خ 
الم�ساركة فيه. وتم تعليق كافة الأن�سطة المتعلقة 
ب�سباقات الدراجات الهوائية حتى نهاية اأيار ب�سبب 

»كوفيد-19«.

باري�ص - اأ ف ب

)ويفا(  القدم  لكرة  الأوروب���ي  التحاد  راأى 
اأنه »من المبكر« و»غير المبرر« لأي  ام�س 
بطولة محلية اأن تتخذ قرار اإلغاء المو�سم 
كورونا  فيرو�س  تف�سي  ب�سبب  نهائي  ب�سكل 
الم�ستجد، وذلك بعد يوم على قرار رابطة 
و»قبول  المو�سم  بانهاء  البلجيكي  ال��دوري 

الترتيب الحالي )...( كت�سنيف نهائي«.
وف���ي ال��ب��ي��ان ال���ذي اأر���س��ل��ه ب��ال���س��ت��راك مع 
راب��ط��ت��ي الأن���دي���ة الأوروب����ي����ة وال���دوري���ات 
الأوروبية وح�سلت وكالة فران�س بر�س على 
الأوروب��ي  اأبدى رئي�س التحاد  ن�سخة منه، 
»ث��ق��ة«  ت�سيفيرين  األ��ك�����س��ن��در  ال�سلوفيني 
ب��اح��ت��م��ال ع���ودة ال��م��ن��اف�����س��ات »ف���ي الأ���س��ه��ر 
المقبلة«، م�سيفا »نعتقد اأن اأي قرار بانهاء 
المرحلة،  ه���ذه  ف��ي  المحلية  ال��م�����س��اب��ق��ات 

�سابق لأوانه ولي�س له ما يبرره«.
ومن المتوقع اأن ت�سدق الجمعية العمومية 
على قرار رابطة الدوري البلجيكي بايقاف 
وما  الحالي،  ني�سان   15 في  نهائيا  المو�سم 
باللقب  لبروج  تتويج  من  ذل��ك  عن  يترتب 
اأن���ه ك��ان ي��ت��ق��دم ب��ف��ارق 15 نقطة على  ب��م��ا 
حتى  ال���دوري  تعليق  قبل  مالحقيه  اأق���رب 

نهاية ال�سهر الحالي.
و�سهد الدوري انهاء 29 مرحلة من ا�سل 30 
�سمن الدوري المنتظم، قبل انطالق فترة 
ال�"بالي اوف« والتي كان مقررا ان ي�سارك 
ونتيجة  الترتيب.  اندية في  �ستة  اأول  فيها 
ال�����دور ال��ف��ا���س��ل، ي��ت��اأه��ل ���س��اح��ب ال��م��رك��ز 

م�سابقة  م��ن  ال��م��ج��م��وع��ات  دور  ال���ى  الول 
ال��دور  ال��ى  الو�سيف  اوروب����ا،  اب��ط��ال  دوري 
القارية  الم�سابقة  م��ن  الثالث  التمهيدي 
ال���دور الفا�سل من  ال��ى  الول����ى، وال��ث��ال��ث 

الدوري الوروبي »يوروبا ليغ«.
اجتمع  ال��ذي  الرابطة  ادارة  مجل�س  وق��رر 
ع��ب��ر ال��ف��ي��دي��و ال��خ��م��ي�����س »ب���الج���م���اع ان��ه 
م���ن غ��ي��ر ال��م��رغ��وب ف��ي��ه، ب�����س��رف النظر 
 30 بعد  الم�سابقة  متابعة  ال�سيناريو،  ع��ن 
م�سابقات  ا�ستئناف  »ع��دم  وتمنى  حزيران« 

مو�سم 2020-2019«.
وعمليا تم الغاء الدور الفا�سل »بالي اأوف« 

المقام بنظام الدوري الم�سغر.
الدرجتين  ا�سل 24 في  ناديا من   17 وك��ان 
الولى والثانية عبروا ال�سبوع الما�سي عن 

رغبتهم بانهاء المو�سم.
واأك���دت راب��ط��ة ال���دوري ات��خ��اذ ق��راره��ا بعد 
علمها بتو�سيات ال�سلطات »والتي بموجبها 
بح�سور  مباريات  اقامة  المرجح  غير  من 

جماهير قبل 30 حزيران«.
اأكثر  ب��وف��اة  »ك��وف��ي��د-19«  جائحة  وت�سببت 
م����ن األ������ف ���س��خ�����س ف����ي ب��ل��ج��ي��ك��ا، ب��ح�����س��ب 
الهيئات  ع��ن  الخمي�س  ���س��ادر  ر�سمي  ب��ي��ان 

ال�سحية.
وف��ي ال��ب��ي��ان ال�����س��ادر ام�����س، اأ���س��ار الت��ح��اد 
اأن����ه م�ستعد ح��ت��ى لإرج����اء  ال���ى  الأوروب�������ي 
اأب���ط���ال اأوروب������ا م���ن اأج���ل  ا���س��ت��ئ��ن��اف دوري 
كا�سفا  الوطنية،  البطولت  بانهاء  ال�سماح 
ب����اأن »م��ج��م��وع��ات ال���ع���م���ل... ع��ل��ى ت��وا���س��ل 
ي���وم���ي ل�������س���م���ان ال����و�����س����ول ال�����ى ال���ه���دف 

الم�سابقات...  اإنهاء  في  المتمثل  الأ�سا�سي 
م�سابقتي  ا�ستئناف  اإمكانية  ذل��ك  ف��ي  بما 
الأب��ط��ال وي��وروب��ا ليغ(  +وي��ف��ا+ )اأي دوري 
تموز  في  المحلية«،  ال��دوري��ات  انتهاء  بعد 

اأو اآب.
في  ب��ال��ق��رار  بلجيكا  تمهد  ب���اأن  وُي��ت��َخ��وف 
الجمعية  قبل  من  عليه  الت�سديق  تم  حال 
العمومية منت�سف ال�سهر الحالي، الطريق 
لل�سير  الأخ���رى  الأوروب��ي��ة  البطولت  اأم��ام 
ع��ل��ى ه���ذه ال��خ��ط��ى، ل���س��ي��م��ا ف���ي اإي��ط��ال��ي��ا 
واإنكلترا حيث هناك مطالبة بانهاء المو�سم 
والإ�سابات  الوفيات  ح��الت  ارتفاع  ظل  في 

بفيرو�س »كوفيد-19«.
وراأى البيان الم�سترك ال�سادر عن التحاد 
الأوروب��������ي وراب���ط���ت���ي الأن����دي����ة الأوروب����ي����ة 
وال���دوري���ات الأوروب���ي���ة اأن���ه »م���ن الأه��م��ي��ة 
على  الريا�سية  الأل��ق��اب  منح  الق�سوى... 
ذل��ك  ن�سمن  اأن  ي��ج��ب  ال��ن��ت��ائ��ج...  اأ���س��ا���س 
ط��ال��م��ا اأن ه���ن���اك ف��ر���س��ة اأخ���ي���رة ق��ائ��م��ة، 
اإم��ك��ان��ي��ة لإي��ج��اد حلول  وط��ال��م��ا اأن ه��ن��اك 

للروزنامة والعمليات والقوانين«.
و���س��ك��ك ال��ب��ي��ان ب��اإم��ك��ان��ي��ة ال��م�����س��ارك��ة في 
ال��دوري��ات  لأن��دي��ة  القاريتين  الم�سابقتين 
ال��ت��ي ق����ررت اإل���غ���اء ال��م��و���س��م، م��و���س��ح��ا اأن 
»الم�ساركة في الم�سابقات الأوروبية تتحدد 
بالنتيجة الريا�سية المحققة في نهاية كل 
»ال�سابق  وال��ت��وق��ف  ك��ام��ل��ة،  محلية  بطولة 
ال�����س��ك��وك ح���ول تحقيق ه��ذا  لأوان�����ه ي��ث��ي��ر 
ال�سرط«، اأي ذلك المتعلق ب�سرورة اأن يكون 

ترتيب الفرق مرتبطا بانهاء المو�سم.

عمار يامينيزن النوباني

طواف �ضوي�ضرا حزين

اإنهاء الدوري البلجيكي ب�ضبب كورونا
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�شجن رجل �شرق ل�ازم وقاية
من �شيارة اإ�شعاف

لندن - اأ ف ب
حكم على رجل بال�سجن �ستة اأ�سهر ل�سرقته لوازم وقاية من �سمنها اأقنعة 
مانلي  م��ارك  واأق��ر  لندن.  �سرطة  قالت  ما  وف��ق  اإ�سعاف،  �سيارة  للوجه من 
حار�س  على  والع��ت��داء  العام  النظام  ومخالفة  بال�سرقة  بذنبه  عاما(   35(
ال��ذي وق��ع ق��رب م�ست�سفى في جنوب  اأم��ن ح��اول اعترا�سه خ��ال الحادث 
لندن م�ساء ال�سبت الما�سي. وقالت �سرطة العا�سمة اإن المتهم اأخذ حقيبة 
اأي��دي من  اأقنعة وب��زات طبية واقية ومعقم  اأغرا�س بما فيها  تحتوي على 
لا�ستخدام  �سالحة  غير  كانت  الأغرا�س  تلك  بع�س  لكن  الإ�سعاف  �سيارة 
ب�سبب تلوثها. واأ�سافت في بيان اأن الحكم �سدر عليه خال جل�سة ا�ستماع 

في محكمة كرويدون في جنوب لندن الثنين.

أميركا تطلب 100 ألف كيس موتى

وا�شنطن - اأ ف ب

الأم��ي��رك��ي��ة  ال��ط��وارئ  اإدارة  وك��ال��ة  طلبت 
من وزارة الدفاع 100 الف كي�س موتى مع 
كورونا  بفيرو�س  الوفيات  ح�سيلة  ارتفاع 

البنتاغون. بح�سب  الم�ستجد، 
يتوقع  الأب��ي�����س،  ال��ب��ي��ت  خ��ب��راء  وبح�سب 
ارتفاع عدد الوفيات في الوليات المتحدة 

ج���راء ال��ف��ي��رو���س ال���ى م��ا ب��ي��ن 100 و240 
الف، رغم جهود الحتواء. وبلغت ح�سيلة 

الوفيات حتى الن اكثر من 5100 وفاة.
وق����ال ال��ب��ن��ت��اغ��ون ان ج��ه��از ل��وج�����س��ت��ي��ات 
الدفاع ينظر في طلب »الوكالة الفدرالية 

لإدارة الطوارئ«.
و�����س����رح ال���م���ت���ح���دث ب���ا����س���م ال���ب���ن���ت���اغ���ون 
ال��ج��ه��از  ان�������دروز ان  ال���ك���ول���ون���ي���ل م���اي���ك 

»ي�����س��ت��ج��ي��ب ح���ال���ي���اً ل���ج���ه���ود ال��ت��خ��ط��ي��ط 
للح�سول  ال��ف��درال��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة  الحكيمة 
ع��ل��ى 100 ال����ف ك��ي�����س م���وت���ى« ل��م��واج��ه��ة 

الو�سع.
وم��ع ارت��ف��اع م��ع��دل ال���س��اب��ات وال��وف��ي��ات، 
خا�سة في مدينة نيويورك، حذر الرئي�س 
دون���ال���د ت��رم��ب ال���ث���اث���اء م���ن ان ال��ب��اد 

للغاية«. موؤلمين  »ا�سبوعين  �ست�سهد 

يف اأوج انت�شار ك�رونا
وا�شنطن تكافح املخدرات

وا�شنطن - اأ ف ب
لمكافحة  وا�سعة  اإط��اق عملية  ترمب  دونالد  الأميركي  الرئي�س  اأعلن 
الجي�س  فيه  يعاني  ال��ذي  الوقت  في  الاتينية،  اأميركا  في  المخدرات 

الأميركي ب�سدة من وباء كوفيد 19 في جميع اأنحاء العالم.
مكافحة  ح���ول  ال��ي��وم��ي  ال�سحفي  م��وؤت��م��ره  م�ستهل  ف��ي  ت��رم��ب  وق���ال 
الفيرو�س »تعلن الوليات المتحدة اليوم عن تعزيز العمليات لمكافحة 
المخدرات في قارة اأميركا الجنوبية لحماية ال�سعب الأميركي من الآفة 
اإن  اإ�سبر  الدفاع مارك  الم�سروعة«. وقال وزير  القاتلة للمخدرات غير 
القيادة  اإلى  اإ�سافية  مراقبة  وطائرات  حربية  �سفن  بنقل  اأمر  الرئي�س 

الجنوبية للجي�س الأميركي التي تغطي اأميركا الجنوبية.

�شترا�شب�رغ - اأ ف ب

اأعلن جان روتنر رئي�س منطقة 
غراند اي�شت الفرن�شية التي تاأثرت 
كثيرا ب�باء ك�فيد-19 اأن اأقنعة 
طلبت فرن�شا �شراءها من ال�شين، 
يق�م الأميركي�ن ب�شرائها على 
مدارج المطارات ال�شينية قبل 
اإقالع الطائرات لت�شليمها.

معركة للح�ش�ل على اأقنعة واقية �شينية
»الأميركيين يدفعون نقدا ثاث  اأن  ال«  »ار تي  واأك��د روتنر لإذاع��ة 
علينا  وبالتالي  طلبناها  التي  الواقية  الأقنعة  ثمن  م��رات  اأرب���ع  اأو 
الوليات  اإل��ى  لحقا  تتوجه  الطائرات  اأن  بقوة«، مو�سحا  نحارب  اأن 

المتحدة ولي�س فرن�سا.
واأ�ساف اأن »الأمور معقدة ن�سعى دون توقف« لت�سلم �سحنات الأقنعة 
مو�سحا اأنه اأن�ساأ خلية في منطقته »مخ�س�سة لك�سب هذه الأ�سواق«.

وكان رئي�س منطقة باكا )جنوب �سرق( رينو موزولييه �سكا الثاثاء 
من ممار�سات مماثلة من قبل �سارين اأميركيين.

ال�سين  م��ن  اي�ست  غ��ران��د  ت�سلمت منطقة  الأرب��ع��اء  ال��ث��اث��اء  ول��ي��ل 
مليونين من الأقنعة الجراحية التي طلبتها.

وقال روتنبر »كنت في غاية ال�سرور لروؤية هذه الطائرة تحط على 
اأم�س«. ومنطقة غراند اي�ست هي الأولى التي تتلقى  مدرجنا م�ساء 

�سحنة الأقنعة التي اأو�ستها تتمتة لل�سحنات المحلية.
والثاثاء وعد اإيمانويل ماكرون الذي انتقد لعدم توفر الأقنعة في 
تاأمينها«  في  تماما  نف�سها  على  معتمدة  فرن�سا  ت�سبح  ب���»اأن  فرن�سا 

بحلول نهاية ال�سنة خال زيارة لم�سنع لنتاجها.
تف�سي  لوقف  التدابير  اتخاذ  في  ت��اأخ��رت  التي  المتحدة  وال��ولي��ات 
اأي�سا للح�سول على  اأرا�سيها، ت�سعى  الم�ستجد على  فيرو�س كورونا 

اأقنعة واقية.

اخلط�ط اجل�ية الربيطانية 
ت�شّرح 28 األفًا من م�ظفيها

لندن - اأ ف ب

ت�سريح  ايروايز«  »بريتي�س  البريطانية  الجوية  الخطوط  تعتزم 
28 األف موظف ب�سكل موقت، او ما ي��وازي 60 بالمئة من قوتها 
جراء  الرحات  عدد  في  الكبير  التراجع  ب�سبب  وذل��ك  العاملة، 
في  الطيران  قطاع  �سلت  التي  الم�ستجد  ك��ورون��ا  فيرو�س  اأزم���ة 

العالم، وفق ما اأفادت الخمي�س نقابة عمالية.
في  العاملين  اآلف  تمثل  التي  )اتحدوا(  »يونايت«  نقابة  وقالت 
»بريتي�س ايروايز« اإنها »تو�سلت اإلى اتفاق مع ال�سركة« ل�ستخدام 
�سيغة من برنامج دعم الأعمال الحكومي لفائدة 28 األف موظف، 

ما ي�سمن 80 بالمئة من الرواتب لتجنب اأي عملية �سرف.
المداخيل،  على  �سقوف  تحديد  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ل��ن  ان��ه  واأ���س��اف��ت 
بموجب  �سهريا  اأميركي(  دولر   3،100( 2500 جنيه  المحددة ب 
اأو ت�سريح م��وق��ت غ��ي��ر م��دف��وع الأج����ر ول  ال��خ��ط��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة، 
ع��م��ل��ي��ات ���س��رف خ���ال الأزم������ة. وق����ال ال��م�����س��وؤول ال��ن��ق��اب��ي في 
ال�سعبة  ال��ظ��روف  اإل��ى  »بالنظر  ريت�سارد�سون  اأوليفر  »يونايت« 
للغاية التي يواجهها قطاع الطيران باأكمله، يمكن اعتبار التفاق 

اقنعة واقية )ا.ف.ب(جيدا لأع�ساء نقابتنا واأف�سل ما بالمكان التو�سل اليه«.

م�نبيلييه - اأ ف ب

تحّولت �سفينة را�سية في ميناء �سيت في 
لإن��ت��اج  م�سنع  اإل���ى  فرن�سا  ���س��رق  ج��ن��وب 
�سحيحة  باتت  معّقمة  محلولت  قوارير 
لفيرو�س  تف�سيا  ت��واج��ه  التي  ال��ب��اد  ف��ي 
كورونا الم�ستجد، ويتوّقع القّيمون عليها 

اأن تنتج مئات اآلف العبوات اأ�سبوعيا.
ال�سفينة- مالك  ريفيليو  ريجي�س  وق��ال 

�سركة  وم��وؤ���س�����س  وان«  »اأودي����ب  الم�سنع 
اإن الإنقاذ البحري  اإف دبليو �سيب�س«  »اأو 

والت�سامن من اأ�سا�سيات كل بّحار.
يفتقر  الفرن�سي  ال�سعب  اأن  »ب��م��ا  وق���ال 
لمنتجات )التعقيم(، وبما اأن كل مرافقنا 
اأجل  من  ما  ب�سيء  القيام  علينا  ج��اه��زة، 

مواطنينا«.
�سوفياتية  ع��ّب��ارة  بالأ�سل  هي  وال�سفينة 
على  الخطرة  ال��م��واد  لنقل  تجهيزها  تم 

الإي��ث��ان��ول، وه��ي تعمل منذ كانون  غ��رار 
مياه  اإن��ت��اج  ع��ل��ى   2019 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
وتعبئتها  البحر  مياه  تحلية  بعد  ال�سرب 

في قوارير.
وف����ي غ�����س��ون ن��ح��و ع�����س��رة اأي������ام ع��ّدل��ت 
ا�ستقدام  اأج��ل  من  اإنتاجها  خط  ال�سركة 
ال��ت��ج��ه��ي��زات ال����ازم����ة ل��ت��ع��ب��ئ��ة ق���واري���ر 
عنها  غنى  ل  التي  المعّقمة،  المحلولت 

في زمن تف�سي الوباء.

�شفينة تتحّ�ل اإىل م�شنع للم�اد املعّقمة
ال�شفينة-الم�شنع را�شية بميناء �شيت في فرن�شا )ا.ف.ب(

نقل جثة �شخ�س ت�في بك�رونا في ني�ي�رك )ا.ف.ب(

الحرب العالمية ال�سر�سة التي يخو�سها العالم �سد الوباء الم�ستجد، 
هي المحتوى والعنوان لأحاديث المجال�س والدول ون�سرات الأخبار، 
والجميع يبحث عن ب�سي�س اأمل لإيجاد عاج اأو لقاح لوقف الغزو 
الفيرو�سي، فالحرب الم�ستعرة تح�سد اأرواح اللف يوميا، وال�سابات 
اإ�سابة  المليون  حاجز  على  اأ�سبحنا  ولقد  ال�سعف  تهدد  المتجددة 
الأح��داث  فتوقعات  الم�ستقبل،  عن  �سافية  اإجابة  دون  العالم،  ح��ول 
الحربية  المحطة  هذه  في  الوقوف  علينا  وهنا،  بالمجهول،  رهينة 
ال��دول��ة  ب���داأ ع��ل��ى م�ستوى  ال���ذي  للتعرف ع��ل��ى ظ���روف ال���س��ت��ع��داد 
الأردنية منذ بداية الأزمة، للتعرف على اأبطالها، فهناك �ساعة زمنية 
الإيجاز  بوقع  والمتمثل  الدقائق  من  م��دى  �سمن  م�سائية  منزلية 
دخا  اأنهما  ويقيني  وال�سحة،  الإع���ام  ل��وزي��ري  اليومي  ال�سحفي 
عدد  عن  العائلي  والرهان  النقا�س  ليبداأ  كريمين،  �سيفين  منازلنا 
الحالت المتوقع، والتعليمات الجديدة التي اأقرها مجل�س الوزراء، 
�سا�سة  الأول��ى على  النظرة  المعطيات ومنها:  اعتمادا على عدد من 
التلفاز اإن كانت مقرونة باأ�سى اأو جدية، اأو غمزة مع ابت�سامة مهربة 
المقدمة  جديد،  من  تتغير  العائلي  الرهان  بنود  لتبداأ  للجانبين، 
التي يبديها معالي وزير الإعام بجدية وثقة، الن�سائح التي يعطيها 
على  ب��ال��ف��ائ��دة  ت��ع��ود  ع��ام��ة  لم�سلحة  بالتعليمات  التقيد  ب�����س��رورة 
العودة  اأن  ليذكرنا  لا�ستماع  �سمتنا  يفر�س  بدرجة  وه��و  ال��وط��ن، 
لو�سعنا الطبيعي تعتمد علينا ووعينا بالدرجة الأولى، وبين عباراته 
دائما هناك ب�سمة تقدير للملتزمين وعتاب محبة للعابثين، اأ�سلوب 
مهني يعك�س حر�س الم�سوؤول على اأداء مهمته التي اأق�سم عليها اأمام 

جالة الملك.
وزير  معالي  يحمله  الذي  الملف  على محتوى  والرهان  القلق  ربما 
المكت�سفة،  ال��ج��دي��دة  ال��ح��الت  ع��دد  لمعرفة  ���س��وق  فكلنا  ال�سحة، 
يدليها بنبرته ووقفته الع�سكرية التي يعتز كونه واحدا من اأبنائها، 
الحرب  ه��ذه  تخطي  على  بقدرتنا  اأم���ل  وب�����س��ارة  بن�سيحة  يختمها 
ال�سعب،  مكونات  بين  وال��ت��ع��اون  للتعا�سد  نتيجة  معركتها  وك�سب 
اأنه ابن الموؤ�س�سة  اأعلمنا  وفي كلماته الأمل بغدنا الم�سرق، فعندما 
الع�سكرية والتي لي�س فيها رجاء، ولكنه يرجو ال�سعب كواحد منهم 
للتباعد والتزام الحجر المنزلي، واتباع تعليمات النظافة ال�سخ�سية 
اأنه قائد  البرهان  المهمة بنجاح، واقع كان  ا�سبوعين لجتياز  لمدة 
التوجيهات  وينفذ  وحرفية،  باقتدار  ميدانية  حربا  يقود  ع�سكري 
وخطط  المعركة  م��راح��ل  ع��ن  اي��ج��از  ول��دي��ه  بحذافيرها،  الملكية 
العاج، فثباته بالمعركة، وكلماته الموؤثرة، وتعبيرات وجهه، تعطينا 

ر�سالة طماأنينة على النهاية ال�سعيدة لهذه الحرب ال�سر�سة.
بحياة  اأ�سا�سية  جزئية  يمثل  اليومي  الم�سائي  الإي��ج��از  اأ�سبح  لقد 
العائلة الأردنية، ايجاز ينطق بحرفية و�سفافية، يجمع ال�سعب اأمام 
التلفاز لاإ�سغاء لرجلي المهمة ال�سعبة؛ وزيري الإعام وال�سحة، 
انتقائهما  الحر�س،  بخيط  المن�سوجة  جديتهما  الأنيق،  بظهورهما 
للكلمات الموزونة ودلفها بعفوية تدخل القلوب، لها مفعول ال�سحر، 
والذي �ساهم بترميم عاقة الثقة بين الحكومة وال�سعب بعد �سنوات 
من التذبذب وال�سك. لقد �سنع الوزيران الموقران فرقا لأنهما اأديا 
بالدرجة  فتميزا  بالم�سوؤولين،  نعهده  لم  بامتياز  الوطني  الواجب 
ربوع  عبر  مليئة  الوطنية  الخامات  باأن  الأم��ل  تعيد  ر�سالة  الكاملة، 
ل  ال�سعب  فحكم  العطاء،  وق�سدت  الفر�سة  لها  اأتيحت  ل��و  ال��ب��اد 
يظلم، وكلنا ينتظر اليوم الذي ُيْعلن فيه خلو المملكة من هذا الوباء 
الوباء  حكمة  م��ن  ال�ستفادة  ���س��رورة  م��ع  حياتنا،  لممار�سة  للعودة 
علينا  درو���س��ا  واأع��ط��ان��ا  ��دن��ا  َوحَّ فالوباء  ع��ادات��ن��ا،  م��ن  �سل�سلة  بتغيير 

ال�ستفادة منها لم�ستقبلنا وللحديث بقية.

اأ.د. كميل م��شى فرام

الإيجاز ال�شحفي.. ال�شعادة والأمل

اأخ���ي���راً..  ال��م��ق��ول��ة ال���س��ه��ر.. )َم���ن ي�سحك  ن��ت��ان��ي��اه��و  ع��ل��ى  تنطبق 
اأح����رز رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة ال��ع��دو ال��ُم��ت��ه��م »ر���س��م��ي��اً«  ي�سحك ك��ث��ي��راً(، اإذ 
بالر�سوة والحتيال وخيانة الأمانة، انت�ساراً �سخ�سياً باهراً، لم يكن 
اإخا�ساً يتوّقعه بعد ثاث جولت  اأ�سد اأتباعه اأيديولوجياً و�سيا�سياً 
ائتاف  »تركيب«  له  ي�سمح  ج��ّدي،  اختراق  فيها  ُيحقق  لم  انتخابية، 
�ستكون  ربما  فر�سة  يمنحه  وح��ري��دي،  �سهيوني  متطرف...  يميني 
اخيرة، لإطالة »عمره« ال�سيا�سي والتهّرب من المحاكمة، في انتظار 
ي�ستطيع  ودول����ي،  اإقليمي  ورب��م��ا  �سيا�سي/حزبي  درام��ات��ي��ك��ي  ح��دث 
تلطيخ  دون  بهدوء،  ال�سيا�سة  اعتزال  اأو  المحاكمة  الغاء  خاله  من 
�سمعته بدخول ال�سجن والخ�سوع لمحاكمة ُي�سّهر به خ�سومه خال 

مداولتها التي قد تنتهي باإدانته واإ�سدار الحكم عليه.
وباء كورونا اأنقذ نتانياهو وهذه حقيقة ولي�س مجرد دعاية، اإذ اهتبل 
زعيم اليمين ال�ستيطاني العن�سري، الفر�سة التي وّفرتها الجائحة 
المنفلتة والخطيرة، ودعا زعيم ائتاف كاحول/لفان جنرال الحرب 
الملطخة يداه بالدماء غانت�س لت�سكيل حكومة »طوارئ«، وفق عر�س 
الحقائب  ت��وزي��ع  ف��ي  ك��رم كهذا  نتانياهو  ع��ن  م��ع��روف  ��ي« غير  »���س��خِّ
اأن  ب��ذري��ع��ة  اليمين  اإل���ى مع�سكر  ال��ج��ن��رال  »َف����ّر«  اأن  ال���وزاري���ة، وك���ان 
»الظرف« الوطني ال�سعب الذي تمر به اإ�سرائيل، يحتم عليه اللتقاء 
الم�سهد  جنبات  ف��ي  ُت���دوي  الق�سة  ا���س��داء  ت���زال  وم��ا  نتانياهو  م��ع 
على  القا�سية  اآث��اره��ا  تركت  اأن  بعد  والحزبي،  ال�سيا�سي  ال�سهيوني 
اأحزاب و�سخ�سيات، ظّنت اأنها باتت قاب قو�سين من اإطاحة »الُمتهم« 
اأن  مقرراً  كان  كموعد  اآذار«،   17« انتظار  في  معزوًل  وتركه  نتانياهو 

تبداأ فيه محاكمته، تم تاأجيله وفق جدول اأعمال فر�سه »كورونا«.
بات  م��ن  على  انهمرت  ُف��ر���س��اً  هطل  ال���ذي  الغيث  اأول  ك��ان  التاأجيل 
الحكومة  رئا�سة  )َمقر  بلفور  �سارع  في  ال�ساكن  ب�»ال�ساحر«  يو�سف 

ال�سهيونية في القد�س المحتلة(.
ال�سحي،  ال��ح��ج��ر  ف��ي  ت��ط��وع��اً  نف�سه  اأدخ����ل  ال���ذي  ن��ت��ان��ي��اه��و  يعي�س 
بانتظار نتائج فح�س الكورونا و�سعاً غير م�سبوق من الرتياح، �سامتاً 
بخ�سومه وم�ستهتراً بحلفائه في اليمين ال�سهيوني/الحريدي كونه 
تتجاوز  مريحة  اغلبية  غانت�س  له  وّف��ر  اإذ  اإليهم،  حاجة  في  يعد  لم 
ال�»61« نائباً، ما يمنحه هام�س مناورة اأمام حزب »يمينا« )الى اليمين( 
الذي يراأ�سه الم�ستوطن المتطرف نفتالي بينيت عار�ساً عليه حقيبة 
وزارية )ون�سف( اي رئا�سة لجنة في الكني�ست اأو نائب وزير، واإّل فا 

مانع لديه اإذا غادروا قاربه واختاروا مقاعد الُمعار�سة.
باأفيغدور ليبرمان )ا�سرائيل  نتانياهو ل ُيخفي �سماتته  اأن  بالك  ما 
بيتنا( الذي تقّم�س دور �سانع روؤ�ساء الحكومات، فاإذا به يعي�س عزلة 
و�سدمة لم يفق منها بعدما قفز غانت�س ل�سفينة نتانياهو، اإ�سافة الى 
القائمة العربية الُم�ستَركة التي دعمت تر�سيح غانت�س، واإن لم ُتراهن 
عليه او تقع في وهم انه يختلف جوهرياً عن نتانياهو، بقدر رغبتها 

طي �سفحة الخير والتعجيل بدفن عهده.
ل مبالغة في القول ان نتانياهو اأكبر الم�ستفيدين من كورونا، الذي 
ال�سيا�سي  عمره  واإط��ال��ة  محاكمته  اإل��غ��اء  ب��اأم��ل  عمره  فر�سة  منحه 
مع  )بالتناُوب  فيها  �سيراأ�س  التي  المدة  هي  ون�سف،  عام  من  لأكثر 

غانت�س( حكومة »طوارئ« حتى اأيلول 2021.

ق�شايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

نتانياه� امل�شتفيد »الأكرب« من.. »ك�رونا«
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