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ال�شفدي يدعو حلماية فر�ص ال�شالم
عّمان - الراأي
عبر  مباحثات  ال�سفدي  اأيمن  المغتربين  و�سوؤون  الخارجية  وزير  اأج��رى 
ال��ه��ات��ف م��ع وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الأم��ي��رك��ي م��اي��ك بومبيو، ووزي���ر خارجية 
كورونا  مواجهة  في  الت�سامن  تناولت  راب  دومينيك  المتحدة  المملكة 
و�سبل تعزيز العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية، خ�سو�ساً المرتبطة 
بالعملية ال�سلمية. واأكد ال�سفدي �سرورة تحرك المجتمع الدولي ب�سكل 
ال��ذي  الم�سبوق  غير  الخطر  م��ن  ال�سالم  ف��ر���ص  لحماية  و�سريع  ف��اع��ل 
و�سمال  الأردن  وغ��ور  الم�ستوطنات  �سم  قرارها  اإ�سرائيل  تنفيذ  �سيمثله 

البحر الميت في فل�سطين المحتلة.

ال�شحف الورقية تعاود ال�شدور يف 2 حزيران
عمان - �شرى ال�شمور

لل�سدور  الغد(  الد�ستور،   ،$( اليومية  الورقية  ال�سحف  تعود 
في  اي��ام  ولخم�سة  حزيران  من  الثاني  المقبل  الثالثاء  ي��وم  ورقياً 
انها  ال�سحف  ادارات  وقالت  وال�سبت.  الجمعة  يومي  عدا  ال�سبوع 
على  الحفاظ  �ساأنها  من  التي  الح��ت��رازي��ة  الإج���راءات  كافة  اأخ��ذت 
ا�ستمرارية  ب�سكل ي�سمن �سالمتهم ويحقق  العاملة  الكوادر  �سالمة 

العمل.
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اإجراءات لتخطي حتديات 
»التعلم عن بعد«

الطفيلة - بترا
اأك����د وزي����ر ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور تي�سير 
ال��ن��ع��ي��م��ي ���س��ع��ي ال������وزارة لإن���ف���اذ خ��ط��ة عالجية 
تت�سمن حزمة اإجراءات تكفل تخطي التحديات 
التي واجهت عملية التعليم عن بعد خالل جائحة 
كورونا، فيما �ستركز على محتوى تعليمي نوعي 

في العديد من المواد الدرا�سية.

رف�ص لقتطاعات »الأمانة«
عمان - ن�شرين الكرد
في وقت اأكدت فيه اأمانة عمان الكبرى اأن اإيقاف 
مكافاآت  من   %35 واقتطاع  الإ�سافي  العمل  ب��دل 
عن  موظفون  عبر  البيئة،  باإ�ستثناء  القطاعات 
ا���س��ت��ي��ائ��ه��م ل��ل��ق��رار. وي��ن��ف��ذ ال���ق���رار اع��ت��ب��ارا من 
بداية ال�سهر القادم، حيث قالت الأمانة اأنه ياأتي 
اأن  غير  ك��ورون��ا،  جائحة  فر�سته  لما  ا�ستجابة 
الموظفين و�سفوا القرار ب�« الظالم« كون الأمانة 
ل�سد  الب�سطاء  الموظفين  جيوب  على  اعتمدت 

النق�ص الحا�سل نتيجة تراجع ايراداتها.

احت�شاب املدد واملهل القانونية 
من 31 اأيار

عّمان - الراأي

ق����ال ال��ن��اط��ق الإع����الم����ي ل��ل��م��ج��ل�����ص ال��ق�����س��ائ��ي ال��ق��ا���س��ي علي 
الم�سري اأم�ص، اإنه تم تعديل تاريخ بدء ا�ستكمال المدد والمهل 
الموقوفة والحالة الى تاريخ 31 اأيار الحالي، ولي�ص في 26 من 
عن  ال�����س��ادر  ال�سحفي  الت�سريح  ف��ي  ورد  وال���ذي  ال��ح��ال��ي  اأي���ار 

�سابقا. المجل�ص 

دوام عيادات الخت�شا�ص.. الأحد
عمان - الر اأي
اأعلنت وزارة ال�سحة عن عودة العمل في عيادات الخت�سا�ص في 
المراكز ال�سحية ال�ساملة والعيادات الخارجية في الم�ست�سفيات 
التابعة لها يوم الأحد المقبل، با�ستثناء م�ست�سفى الأمير حمزة، 

الذي خ�س�ص لعالج وعزل الحالت الم�سابة بكورونا.
ك��ام��ل��ة،  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  ���س��ت��ق��دم  ال���ك���وادر  اأن  ال�����وزارة  وب��ي��ن��ت 
ما  والطفولة وفحو�سات  الأمومة  تقديم خدمات  اإلى  بالإ�سافة 
الأم��را���ص  و�سفات  ب�سرف  ال�ستمرار  اإل��ى  م�سيرة  ال���زواج،  قبل 
 www.emed.hakeem.jo اللكترونية  المن�سة  عبر  المزمنة 

وبالآلية المعمول بها حاليا.

توقيف معتد على خط الدي�شي

عودة دور المياه لطبيعته

عمان - الراأي

�سبطت وزارة المياه والري والأجهزة 
الأم���ن���ي���ة، اأح�����د الأ����س���خ���ا����ص ال��ذي��ن 
الدي�سي  مياه  ناقل  خط  على  اعتدوا 
ب��م��ن��ط��ق��ة ال���ق���ط���ران���ة م�������س���اء اأم�������ص 
المخالف  ال�سهريج  و�سبط  الأول، 

�سنوات  والمنتهي ترخي�سه منذ عدة 
وتوقيفه.

وق���ال���ت ال������وزارة ف���ي ب��ي��ان ام�������ص، اإن 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ت��م��ت  ال�����س��ب��ط  عملية 
مكثفة  حملة  بعد  المعنية  ال��ج��ه��ات 
م��ن ال��ت��ح��ري وال��ت��ق�����س��ي ع��ل��ى م��دار 

اليومين الما�سيين.

المياه  دور  ع��اد  مت�سل،  �سعيد  على 
ل��ل��م��واط��ن��ي��ن اإل����ى م��ا ك���ان ع��ل��ي��ه قبل 
ال��ذي تعر�ص له خط ناقل  الع��ت��داء 
ال��دي�����س��ي، وال���ذي اأث���ر على ق��وة �سخ 
وال��زرق��اء  ع��م��ان  لمحافظات  ال��م��ي��اه 
وال�����س��م��ال، وذل���ك اع��ت��ب��ارا م��ن م�ساء 

اأم�ص الول.

اعتبارًا من 5 حزيران وفق �شوابط واإجراءات وقائية

فتح المساجد والكنائس
    قرارات حول »الزوجي والفردي« و�شاعات احلظر قيد الدرا�شة

    علينا التعاي�ص مع كورونا 
وعدم الإبقاء على 
الإغالق املتوا�شل 

    8 اإ�شابات جديدة من 
اخلارج .. و11 حالة �شفاء

    لب�ص القفازات واجبة 
للمتعاملني ج�شديًا مع 

املواطنني 
    الهيكلة �شتجري يف اأغلب 
املوؤ�ش�شات ومنها الإعالم 

الر�شمي 

عمان - طارق الحميدي

هاجم اأطباء ا�ستقالة اأع�ساء مجل�ص نقابتهم، معتبرين 
اأن ال�ستقالت في هذا الوقت تحديدا خذلت زمالءهم 
العاملين في القطاع العام خا�سة اأنها جاءت في خ�سم 

معركتهم �سد كورونا الذي مايزال منت�سرا.
واعتبر اأطباء اأن ال�ستقالة جاءت« اإما لت�سفية ح�سابات 
قوى  م��ن  موجهة  اأو  حزبية  اأج��ن��دة  لخدمة  انتخابية 
على  المقدرة  لعدم  اأو  نا�سجة  غير  تجارب  اأو  مناكفة 
ق��ي��ادة ال��م��رح��ل��ة ف��ي ظ��ل وج���ود ت��ح��دي��ات ج�����س��ام وه��و 
المرحلة  ل��ه��ذه  ظهرهم  ي��دي��رون  بع�ص  م��ن  جعل  م��ا 

ويف�سلون الن�سحاب«.
واأكبر اطباء موقف النقيب الدكتور علي العبو�ص الذي 
من  ومبرمجة،  ظالمة  هجمات  وتحمل  �سامدا  بقي 
قبل تيارات نقابية تتبع لأحزاب �سيا�سية، بهدف ت�سويه 

�سورته والذهاب لنتخابات مبكرة.

ا�شتقالت »الأطباء« تدخل منعطف الت�شكيك

انخفا�ص 
طفيف على 

احلرارة
عمان - الراأي

ي���ط���راأ ال���ي���وم ان��خ��ف��ا���ص 
طفيف اآخر على درجات 
الحرارة، وتكون الأجواء 
رب����ي����ع����ي����ة ل���ط���ي���ف���ة ف��ي 
المملكة،  مناطق  اأغ��ل��ب 
وحارة ن�سبيا في الأغوار 
والعقبة،  الميت  والبحر 
م����ع ظ���ه���ور غ���ي���وم ع��ل��ى 
ارت���ف���اع���ات م��ن��خ��ف�����س��ة، 
الأر���س��اد  دائ����رة  بح�سب 

الجوية.
وغ�������دا ت���رت���ف���ع درج�����ات 
ال��������ح��������رارة ق���ل���ي���ال م��ع 
معدلتها  ح���ول  بقائها 
ال�������س���ن���وي���ة، والأج����������واء 
رب���ي���ع���ي���ة م���ع���ت���دل���ة ف��ي 
اأغ���ل���ب ال��م��ن��اط��ق، ح���ارة 
ن�������س���ب���ي���ا ف������ي الأغ�����������وار 
والعقبة  الميت  والبحر 
م����ع ظ���ه���ور غ���ي���وم ع��ل��ى 

ارتفاعات منخف�سة.

رئي�ص الوزراء يتراأ�ص اجتماعًا للجنة

الرزاز: أخذنا بأغلبية 
توصيات «األوبئة»

    اأهمية دح�ص الإ�شاعات 
واملعتقدات اخلاطئة حول 

كورونا 
    متحدثون: خطر الوباء 

حقيقي وزيادة عدد 
احلالت وارد 

12 األف عامل 
وافد �شجل 

مبن�شة مغادرة

�شورة اح�شائية وزارة العمل بخ�شو�ص العمالة الوافدة

مجمع النقابات المهنية

عمان - نا�شر ال�شريدة

اظهرت ارقام ر�سمية �سادرة عن 
العمالة  ع���دد  ان  ال��ع��م��ل،  وزارة 
ال�����واف�����دة وال����راغ����ب����ة ب���م���غ���ادرة 
كورونا  جائحة  ظ��ل  ف��ي  الردن 

ع���ام���ل، رغ��م  ال����ف  ب��ل��غ��ت )12( 
ال���وزارة  منحتها  التي  ال��ح��واف��ز 
وا�سارت  بالمغادرة.  يرغب  لمن 
ان عدد  اح�سائيتها  ال���وزارة في 
بلغت  ب���الردن  ال��واف��دة  العمالة 
نحو )203( الف عامل، يعملون 

في قطاعات الزراعة والن�ساءات 
وال���م�������س���ان���ع، ف���ي���م���ا ب���ل���غ ع���دد 
العمالة الردنية العاملة بقطاع 
الن�������س���اءات وع���م���ال ال��م��ي��اوم��ة 
ال���م�������س���ج���ل���ي���ن ف������ي ال�������س���م���ان 

الجتماعي )26،162( عامال. 
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القطاع الزراعي لن يتاأثر

١٢ ألف عامل وافد سجل بمنصة مغادرة

رفض القتطاعات «األمانة» التي تطالب موظفيها 
بـ«الوقوف مع مؤسستهم»

11400 عينة جمعت منذ اول ا�صابة اظهرت 130 ا�صابة تعافى منها 116

لجنة األوبئة توصي برفع الحجر عن بنايتين
ومنزل في إربد

عمان - نا�صر ال�صريدة

وزارة  عــن  �ــســادرة  ر�سمية  ارقــــام  اظــهــرت 
الوافدة والراغبة  العمالة  ان عدد  العمل، 
بــمــغــادرة الردن فــي ظــل جــائــحــة كــورونــا 
بلغت )12( الف عامل، رغم الحوافز التي 

منحتها الوزارة لمن يرغب بالمغادرة.
عدد  ان  اح�سائيتها  فــي  الــــوزارة  وا�ــســارت 
العمالة الوافدة بالردن بلغت نحو )203( 
الف عامل، يعملون في قطاعات الزراعة 
والنـــ�ـــســـاءات والــمــ�ــســانــع، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
العمالة الردنية العاملة بقطاع الن�ساءات 
ال�سمان  في  الم�سجلين  المياومة  وعمال 

الجتماعي )26،162( عامال.
وقـــال وزيـــر الــعــمــل نــ�ــســال الــبــطــايــنــة في 
اأتــاحــت  الــــوزارة  ان  �سحفية،  ت�سريحات 
الـــمـــجـــال لــلــمــرة الــثــانــيــة اأمــــــام الــعــمــالــة 

الوافدة
ــتــ�ــســجــيــل عـــبـــر الــمــنــ�ــســة  ـــــرهـــــم لــل واأُ�ـــــس
اللكترونية المقررة ولمدة �سهر للمغادرة 
والعودة اإلى دولهم، واإعفائهم من غرامات 
تــتــرتــب عليهم من  القـــامـــة وايــــة مــبــالــغ 
م�ستحقاتهم  ب�سحب  حــقــهــم  مــع  ر�ـــســـوم، 
المالية لدى موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي.

الـــى ذلـــك قــالــت الــنــاطــق الــر�ــســمــي با�سم 
وزارة العمل غيداء العوامله، اإن الوزارة ل 
تتوقع اي اثر �سلبي على القطاع الزراعي 
جراء اتاحة المجال اأمام العمالة الوافدة 

مغادرة المملكة ب�سبب كورونا.
حتى  المن�سة  اطــالق  بــدايــة  منذ  و�سجل 

تاريخه 165 عامال فقط يحملون ت�ساريح 
ممن  وعــدد  المفعول  �سارية  زراعية  عمل 
منذ  منتهية  زراعـــيـــة  تــ�ــســاريــح  يــحــمــلــون 
زمن معظمهم مت�سرب ا�سال اإلى قطاعات 
اأخـــــرى، وهــــذه الرقـــــام تـــوؤكـــد عـــدم تــاأثــر 

القطاع الزراعي بهذا الخ�سو�ص.

العمل  ت�ساريح  اأن  الــى  العواملة  وا�ــســارت 
الزراعية بحاجة الى المزيد من ال�سبط 
كــونــهــا مـــدخـــال لــلــعــمــالــة الــمــخــالــفــة في 
العمالة  الــعــديــد مــن  ان  الــمــمــلــكــة، حــيــث 
ـــون الــــبــــالد مــــن خـــالل  الـــــوافـــــدة يـــدخـــل
ا�ست�سدار ت�ساريح عمل زراعية ويت�سربون 
الـــى �ــســوق الــعــمــل لــمــجــالت اخـــرى تقبل 
عليها الــعــمــالــة الردنـــيـــة مــمــا يــــوؤدي اإلــى 
تقلي�ص فر�ص عمل في قطاعات مختلفة 
بــاأن  العواملة  الأردنــيــيــن. وا�ــســافــت  اأمـــام 
الــوزارة معنية ب�سكل خا�ص بدعم القطاع 
الـــزراعـــي بــالــعــمــالــة الــمــنــتــجــة والــمــوؤهــلــة 

الالزمة ل�سوق العمل في القطاع.
وبهذا ال�سياق اتفق وزيرا العمل والزراعة 
المقبل  ال�سبوع  خالل  اجتماع  عقد  على 
حيث  من  القطاع  واقــع  وتباحث  لتدار�ص 
الــعــمــالــة و�ـــســـمـــان عــمــل الــمــ�ــســرح لهم 
قبل  مــن  ا�ستغالل  دون  الــقــطــاع  هــذا  فــي 
الــبــعــ�ــص. واو�ـــســـحـــت الــنــاطــق الــر�ــســمــي، 
مبادرة  على  تعمل حالياً  العمل  وزارة  باأن 
القطاع  في  الردنيين  ت�سغيل  الــى  تهدف 
الزراعي �سمن ظروف عمل لئقة ت�سمن 
القطاع  بــهــذا  للعمل  الردنــيــيــن  ت�سجيع 

وب�سكل تدريجي.

عمان - ن�صرين الكرد

اأمــانــة عمان الكبرى  اأكــدت فيه  فــي وقــت 
بــدل العمل الإ�ــســافــي  اإيــقــاف  قـــرارات  اأن 
واقــتــطــاع 35% مـــن مــكــافــاآت الــقــطــاعــات 
بــا�ــســتــثــنــاء الــبــيــئــة، عــبــر مـــوظـــفـــون عن 

ا�ستياءهم للقرار.
ال�سهر  بــدايــة  اعــتــبــارا مــن  الــقــرار  وينفذ 
الــــقــــادم، حــيــث قــالــت الأمــــانــــة اأنــــه يــاأتــي 
ا�ستجابة لما فر�سته جائحة كورونا على 
الموؤ�س�سة والوطن والعالم اأجمع. غير اأن 
الموظفين و�سفوا القرار بـ« الظالم« كون 
الموظفين  جيوب  على  اعتمدت  الأمــانــة 

نتيجة  الحا�سل  النق�ص  ل�سد  الب�سطاء 
تراجع ايراداتها.

الحل  يكون  بــاأن  ير�سوا  لن  اأنهم  واأكـــدوا 
ب�سرورة  مطالبين  رواتبهم،  ح�ساب  على 
اإيـــجـــاد حــلــول اأخـــــرى، لفــتــيــن اإلـــى اأنــهــم 
بحقوقهم  الــمــطــالــبــة  فـــي  يــتــهــاونــوا  لـــن 
والوقوف �سفا واحدا �سد هذه القرارات.

واجــتــمــعــت اأمــ�ــص عــلــى �ــســوء اعــتــرا�ــســات 
والقانونية  المالية  اللجنة  الموظفين، 
ق�سية  وبحث  لمناق�سة  الأمــانــة  لمجل�ص 
القـــتـــطـــاعـــات عــلــى رواتـــــب الــمــوظــفــيــن، 
القائم  للو�سع  دوريـــة  بمراجعة  واأو�ــســت 
في المملكة نتيجة جائحة كورونا والذي 

وعلى  الأمانة  لقرار  المبا�سر  ال�سبب  كان 
الــعــالوات فــي حــال تراجع  اإعــــادة  اأن تتم 
الـــى طبيعتها في  الأمــــور  وعــــودة  الــوبــاء 

المملكة.
اأم�ص  اأ�سدرته  بيان  في  المانة،  واأ�ــســارت 
الــقــرارات هي فر�سة  اأن هــذه  اإلــى  الأول، 
لترتيب البيت الداخلي من خالل تحقيق 
الوفر  وتحقيق  الموظفين  بين  العدالة 
الأمانة  اأن  خ�سو�سا  الأمــانــة،  في  المالي 
تدخلها  لــم  يوما  �سبعين  مــن  اأكــثــر  ومنذ 
تقدمها،  التي  الخدمات  اإيـــرادات من  اأيــة 
اأكثر من ع�سرة  اأنها قامت بقترا�ص  حتى 

ماليين دينار لتوفير رواتب الموظفين.

واأكدت الأمانة انه مع كل هذه الجراءات 
ما  كــل  واأن  الموظفين  رواتــــب  تم�ص  لــم 
�سيتم  الــقــادم  ال�سهر  بــدايــة  ومنذ  هنالك 
الممنوحة  القطاعات  مــكــافــاآت  تخفي�ص 
لــلــمــوظــفــيــن بــنــ�ــســبــة35%فــقــط، واإيـــقـــاف 

العمل الإ�سافي لتحقيق العدالة.
اأهمها  واتخذت الأمــانــة عــدة قــرارات من 
ـــــقـــــاف الــمــ�ــســاريــع  �ـــســـبـــط الـــنـــفـــقـــات واإي
الإن�سائية والإبقاء على الأعمال الخدمية 
في  ودعــت  الممولة،  والم�ساريع  والبيئية 
مع  الوقوف  الى  ال�ستثنائي  الظرف  هذا 
»مــوؤ�ــســ�ــســتــنــا، ووطــنــنــا فــي هـــذه المرحلة 

ال�سعبة«.

اإربد - الراأي

اربد  محافظة  في  الوبئة  لجنة  او�ست 
ازمـــة  لدارة  الــتــنــفــيــذيــة  لــلــجــنــة  امـــ�ـــص 
كـــورونـــا فـــي الــمــحــافــظــة الــتــي يــراأ�ــســهــا 
مــحــافــظ اربـــــد ر�ــــســــوان الـــعـــتـــوم بــرفــع 

اربد. في  ومنزل  بنايتين  الحجر عن 
لمحافظة  ال�سحية  ال�سوؤون  مدير  وقال 
اربد الدكتور قا�سم الميا�ص ان التو�سية 
�سمال  الــقــد�ــص  �ــســارع  فــي  بــنــايــة  �سملت 
في  ومــنــزل  �سكنية  وبــنــايــة  اربــد  مدينة 
مــرور  بعد  المدينة  مــن  ال�سرقي  الحي 
اكــثــر مــن ا�ــســبــوعــيــن عــلــى عــزلــهــمــا بعد 
كــورونــا  بفيرو�ص  ا�ــســابــات  ثــالث  ظــهــور 
تجاري  بنك  في  لموظفين  اثنتان  منها 
والخرى لحد مرتبات الدفاع المدني.
الــعــيــنــات  ان جــمــيــع  الــمــيــا�ــص  واو�ــــســــح 
الــتــي اخــــذت لــمــال�ــســقــيــن ومــخــالــطــيــن 
لــهــم ومــخــالــطــيــن لــلــمــخــالــطــيــن جـــاءت 
نــتــائــجــهــا �ــســلــبــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى 
الـــتـــوالـــي مـــا دفــــع بــالــلــجــنــة لــلــتــنــ�ــســيــب 
والــتــو�ــســيــة بــرفــع الــحــجــر عــنــهــا. وبــيــن 
الــتــي  الـــمـــنـــازل والــبــنــيــات  الــمــيــا�ــص ان 
مـــا زالــــت تــحــت الــحــجــر عــلــى مــ�ــســتــوى 
مــحــافــظــة اربــــد هـــي بــنــايــة واحــــدة بعد 
قــاطــنــيــهــا يعمل  ا�ــســابــة لحـــد  تــ�ــســجــيــل 
ال�سريح  فــي  مــنــازل  وثــالثــة  عــمــان  فــي 
وعدد من  الم�سابين  احد  من مخالطي 

الكريمة  بلدة  في  المتال�سقة  المنازل 
بـــلـــواء الغـــــوار الــ�ــســمــالــيــة مــرجــحــا ان 
ال�سبوع  جميعا  عنها  الحظر  رفــع  يتم 
العينات  بــاقــي  نتائج  �ــســوء  على  الــقــادم 
الـــتـــي جــمــعــت مـــن الــمــخــالــطــيــن لــهــم. 

الموثقة  الح�سائيات  ان  الميا�ص  وقال 
لـــــدى لــجــنــة الوبــــئــــة فــــي الــمــحــافــظــة 
منذ  عــيــنــة   11400 جــمــع  تـــم  انـــه  تــبــيــن 
في  كــورونــا  بفيرو�ص  ا�سابة  اول  ظهور 
عن  ك�سفت  الما�سي  اذار  منت�سف  اربــد 

كورونا  بفيرو�ص  منها  حالة   130 ا�سابة 
وخــرجــوا   116 مــنــهــم  تــعــافــى  الم�ستجد 
في  حالة   14 بقيت  فيما  الم�ست�سفى  من 
الملك  بم�ست�سفى  ال�سحي  العزل  ق�سم 

بالجيدة. حالتهم  و�سفت  الموؤ�س�ص 

وزير التربية: حزمة إجراءات لتخطي 
تحديات التعلم عن بعد

احتساب المدد والمهل القانونية من 3١ ايار

توقيف معتد على خط الديسي..
وعودة دور المياه لطبيعته

١00 ألف مستخدم لتطبيق أمان

الطفيلة - بترا

النعيمي  تي�سير  الدكتور  والتعليم  التربية  وزير  قال 
ان المطلوب في هذه الفترة ا�ستكمال متطلبات نهاية 
الــعــام الــدرا�ــســي مــن جــــداول الــعــالمــات والــ�ــســهــادات 
خطة  لإنــفــاذ  الـــوزارة  �سعي  مــوؤكــدا  الطلبة،  وملفات 
عــالجــيــة تــتــ�ــســمــن حــزمــة اإجـــــــراءات تــكــفــل تخطي 
التحديات التي واجهت عملية التعليم عن بعد خالل 
تعليمي  محتوى  على  �ستركز  فيما  كــورونــا،  جائحة 

نوعي في العديد من المواد الدرا�سية.
محافظة  في  تفقدية  جولة  خالل  النعيمي  واأ�ساف 
الطفيلة اأم�ص اأن معلمينا كانوا على م�ستوى التحدي 
تحقيق  جانب  الــى  بعد،  عن  التعليم  تجربة  لإنجاح 
ا�ــســراك  عملية  فــي  م�ستفادة  ودور�ـــص  نــجــاح  ق�س�ص 

الهالي في العملية التعليمية.
والتقى النعيمي خالل بالهيئات الإدارية والمعلمين 
ومدر�سة  للبنات  الثانوية  الح�سا  اإ�سكان  مدار�ص  في 
الــمــخــتــلــطــة ومــدر�ــســة الح�سا  غــرنــاطــة الأ�ــســا�ــســيــة 
�سفيان  اأبـــي  بنت  رمــلــة  ومــدر�ــســة  للبنين  الأ�سا�سية 
من  عدد  الى  بالإ�سافة  الح�سا،  لــواء  في  المختلطة 

مدار�ص منطقة العي�ص.
درو�ــص  عبر  التعليمية  العملية  �سير  على  اأطلع  كما 
�سا�سة التلفزيون الردني »من�سة در�سك« في الغرف 
مع  بال�سراكة  اقامتها  جاءت  التي  المتنقلة  ال�سفية 
موؤ�س�سة ولي العهد و�سركة كي بي دبليو لال�ستثمار، 
في  )كــرافــانــات(  متنقلة  �سفّية  غــرفــة   25 وعــددهــا 

الو�سائل  باأحدث  مجهزة  وهي  الح�سا،  �سيل  مناطق 
على  المناطق  هــذه  �سكان  لم�ساعدة  التكنولوجية، 

الن�سمام لمن�سات التعليم عن بعد.
التي  المعلمين  تــدريــب  من�سة  ان  النعيمي  واو�ــســح 
اطلقتها الوزارة �سهدت اإقبال من المعلمين لجتياز 
متخ�س�ص،  تدريبي  برنامج  �سمن  ال�ست  م�ساقاتها 
يــتــيــح لــكــافــة الــمــعــلــمــيــن فـــي الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي 
حين  في  الإلكتروني  محتواه  من  الفــادة  والخا�ص 
�سجل في هذه المن�سة نحو 85 األف معلم معظمهم 

من قطاع وزارة التربية والتعليم.
الـــوزارة خطة ل�ستكمال منظومة  لــدى  اأن  واأ�ــســاف 
خطوات  وفق  اللكتروني  التعلم  اأو  بعد  عن  التعليم 

مدرو�سة ومتدرجة ب�سراكات مو�سعة اأي�ساً .
وقــــال خـــالل تــفــقــده �ــســيــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
معلمين  باإ�سراف  التنور  و�سد  الح�سا  �سيل  منطقة 
ومــعــلــمــات تــربــيــة الــطــفــيــلــة مـــن خــــالل الــ�ــســفــوف 
الــمــبــادرة، هــو توفير  الــهــدف مــن هــذه  اأن  المتنقلة، 
ل  التي  النائية  المناطق  في  للطلبة  مجّهزة  اأماكن 
تتوفر فيها خدمات الكترونية اأو كهرباء، تمّكنهم من 
ات التعليم عن بعد، في ظل الظروف  الن�سمام لمن�سّ
ال�ستثنائية التي تمر بها المملكة. وبين اأنه روعي في 
العاّمة  ال�سالمة  �سروط  توفر  ال�سفّية  الغرف  هذه 
المتبعة في الوقاية من انت�سار فيرو�ص كورونا ، من 
ناحية التباعد الجتماعي، فيما تم تجهيزها باأحدث 
اإلى  اإ�سافة  والرقمي،  الإلكتروني  الت�سال  و�سائل 
ربطها بال�ساتاليت، وتوفير مولدات طاقة لخدمتها.

عّمان - بترا

القا�سي  الق�سائي  للمجل�ص  الإعالمي  الناطق  قال 
علي الم�سري اأم�ص، اإنه تم تعديل تاريخ بدء ا�ستكمال 
اأيار  تاريخ 31  الى  الموقوفة والحالة  المدد والمهل 
الحالي، ولي�ص في 26 من اأيار الحالي والذي ورد في 

الت�سريح ال�سحفي ال�سادر عن المجل�ص �سابقا.
اأن ذلك ياأتي  واأو�سح الم�سري في ت�سريح �سحفي، 
على �سوء �سدور بالغ رئي�ص الــوزراء رقم 6 ال�سادر 
 2020 ل�سنة   5 رقم  الدفاع  اأمــر  اأحكام  اإلــى  بال�ستناد 
والدوائر  والموؤ�س�سات  المحاكم  والمت�سمن مبا�سرة 
الر�سمية لأعمالها اعتباراً من تاريخ 31 اأيار الحالي، 

اأمر الدفاع رقم  وعطفاً على ما ورد في البند 5 من 
اأنه )ُي�ستكمل �سريان  5 ل�سنة 2020 والذي ن�ص على 
المدد الموقوفة بموجب البنود 1و 2و 3 من الفقرة 
»اأول« مــن اأمــر الــدفــاع 5 اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ �سريان 
والــدوائــر  الموؤ�س�سات  بمبا�سرة  الـــوزراء  رئي�ص  قــرار 

الر�سمية والمحاكم اعمالها(.
وبــيــن اأنــــه وعــلــى اأثــــر ذلـــك فــــاإن الــمــحــاكــم �ستقوم 
باحت�ساب المدد والمهل القانونية على هذا الأ�سا�ص 
اعتباراً من تاريخ 31 اأيار الحالي، وي�سري ذلك على 
قاموا  الــذيــن  بالأ�سخا�ص  الخا�سة  والمهل  الــمــدد 
بمراجعة المحاكم لقطع مددهم ومهلهم اعتباراً من 

تاريخ 26 من اأيار الحالي.

عمان - بترا

الأمــنــيــة،  والأجـــهـــزة  والــــري  الــمــيــاه  وزارة  �سبطت 
مياه  ناقل  خط  على  اعتدوا  الذين  الأ�سخا�ص  اأحــد 
الأول،  اأمـــ�ـــص  مــ�ــســاء  الــقــطــرانــة  بمنطقة  الــديــ�ــســي 
و�سبط ال�سهريج المخالف والمنتهي ترخي�سه منذ 

عدة �سنوات وتوقيفه.
وقالت الوزارة في بيان ام�ص، اإن عملية ال�سبط تمت 
بعد حملة مكثفة من  المعنية  الجهات  بالتعاون مع 

التحري والتق�سي على مدار اليومين الما�سيين.
 )...( المعتدي  اأوقفت  الأمنية  الأجهزة  اإن  واأ�سافت 
ان  تبين  مــعــه  التحقيق  وبــعــد  الــ�ــســهــريــج،  وحــجــزت 
بمياه مخالفة  ال�سهريج  تعبئة  بهدف  كان  العتداء 
وبيعه بطريقة مخالفة، موؤكدة اأنه �سيتم اإحالته اإلى 

المدعي العام لتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
اأنها �ستوا�سل جهودها بالتعاون  الــوزارة على  واأكدت 
والأمنية لر�سد و�سبط  الر�سمية  الأجهزة  كافة  مع 
اأية اعتداءات، داعية المواطنين في جميع المناطق 
اإلـــى الإبـــــالغ عــن اأي �سبهة حـــول ذلـــك عــبــر الــرقــم 

الموحد لطوارئ المياه على الرقم )117116(.
اإلى  للمواطنين  المياه  دور  عاد  مت�سل،  �سعيد  على 
ما كان عليه قبل العتداء الذي تعر�ص له خط ناقل 
الدي�سي، والذي اأثر على قوة �سخ المياه لمحافظات 
م�ساء  مــن  اعتبارا  وذلــك  وال�سمال،  والــزرقــاء  عمان 
المياه  وزارة  عــام  اأمــيــن  م�ساعد  واأكـــد  الول.  اأمــ�ــص 
والري الناطق الر�سمي با�سم الوزارة عمر �سالمة في 
ت�سريح ام�ص الخمي�ص، اأن الوزارة اأ�سلحت الأعطال 

التي وقعت على خط الدي�سي نتيجة العتداءات.

عمان - الراأي

قالت وزارة ال�سحة ام�ص اإن عدد م�ستخدمي تطبيق 
»اأمان« في المملكة، و�سل اإلى 100 األف م�ستخدم.

واأ�سافت في بيان �سحفي، اأن التطبيق يعزز الجانب 
ين�سدها  الــتــي  الــعــامــة  والــ�ــســالمــة  لل�سحة  الــوقــائــي 
من  وهــو  عــالــيــة،  بخ�سو�سية  ويتمتع  الــمــواطــنــون، 
الجميع  ا�ستخدامها من قبل  بد  التي ل  التطبيقات 

للحد من انت�سار فيرو�ص كورونا الم�ستجد.

التطبيق  ا�ستخدام  اإلـــى  المواطنين  الــــوزارة  ودعـــت 
ة بالفيرو�ص  لت�سريع اكت�ساف حالت العدوى الخا�سّ
فـــي مـــراحـــل مـــبـــكـــرة، فــ�ــســال عـــن الــــــدور الــوقــائــي 
بتطبيق  الم�ستخدم  المواطن  تنبيه  في  والتوعوي 

ال�ستراطات ال�سحية.
ويــمــكــن تــنــزيــل تــطــبــيــق اأمـــــان مـــن خـــالل الـــروابـــط 
https://play.google.com/store/ الــتــالــيــة: 
 apps/details?id=jo.gov.moh.aman //

.http://amanapp.jo/ar/Contacts/Contact

القطاع الزراعي لن يتاأثر بمغادرة العمالة الوافدة

بناية معزولة في اإربد )ت�صوير - اأن�س جويعد(

عمان - طارق الحميدي

هاجم اأطباء ا�صتقالة اأع�صاء 
مجل�س نقابتهم، معتبرين اأن 
اال�صتقاالت في هذا الوقت تحديدا 
خذلت زمالءهم العاملين في 
القطاع العام خا�صة اأنها جاءت في 
خ�صم معركتهم �صد كورونا الذي 
مايزال منت�صرا.

واعتبر اأطباء اأن ال�ستقالة جــاءت« اإمــا لت�سفية 
حــ�ــســابــات انــتــخــابــيــة لــخــدمــة اأجـــنـــدة حــزبــيــة اأو 
موجهة من قوى مناكفة اأو تجارب غير نا�سجة 
اأو لعدم المقدرة على قيادة المرحلة في ظل وجود 
تحديات ج�سام وهو ما جعل من البع�ص يديرون 

ظهرهم لهذه المرحلة ويف�سلون الن�سحاب«.
واأكــــبــــر اطـــبـــاء مـــوقـــف الــنــقــيــب الـــدكـــتـــور علي 
الــعــبــو�ــص الــــذي بــقــي �ــســامــدا وتــحــمــل هجمات 
تتبع  نقابية  تيارات  قبل  ظالمة ومبرمجة، من 
لأحزاب �سيا�سية، بهدف ت�سويه �سورته والذهاب 
لنــتــخــابــات مــبــكــرة، فــي حــيــن ا�ــســتــمــر العبو�ص 
العامة  الهيئة  النقابي احتراما لأع�ساء  بالعمل 
الذين �سوتوا له لكي يحافظ على مكت�سباتهم 
تحد  اول  عند  لي�ستقيل  ولي�ص  �سوؤونهم  ويتابع 
النقابة  مجل�ص  ع�سو  و�ــســارح  النقابة.  تواجهه 

الأطــبــاء  نا�سر  ابــو  من�سور  الدكتور  الم�ستقيل 
ب�سبب  ال�ستقالة جــاءت  اأن  مـــاورد  اأن  اأكــد  حين 
الــعــالوات للكوادر الطبية هو جزء  وقــف �سرف 
كاملة ول  الحقيقة  لي�ست  ولكنها  الحقيقة  من 
توجد  حــيــث  لــهــا،  الــوحــيــد  ال�سبب  ذلـــك  ي�سكل 
منذ  النقابي  العمل  بف�سل  تتعلق  اأخـــرى  اأ�سباب 
انــتــخــاب المجل�ص الــحــالــي ووجــــود عــدة تــيــارات 
المجل�ص  واخــــرى خــارجــة عــن  المجل�ص  داخـــل 
التوجيه على  او  تقوم بالتدخل �سواء بال�سراف 
اأداء ومواقف مريديها ووجود اأ�سباب �سخ�سية او 
ظروف لبع�ص الع�ساء �سجعتهم على ال�ستقالة.

واأ�ساف ابو نا�سر اأن ما يجري حاليا من تناحر 
على  انتخابي  او  اعالمي  ترا�سق  اأو  اتهامات  اأو 
مهنيا  مقبول  غير  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

ول ح�ساريا.

ال�ستقالة  قـــرار  »اإن  نا�سر  ابـــو  قـــال  حين  وفـــي 
الخير قد تم طهيه كوجبة جاهزة ومعدة م�سبقا 
اأتــمــكــن �سخ�سيا ال مــن تــنــاولــهــا، احــتــرامــا  لــم 
وانحناء اأمام رغبة طيف وا�سع من اأع�ساء الهيئة 
راأى  وم�سالحهم«،  لرادتــهــم  وانت�سارا  العامة 
اطــبــاء ان هــذا العــتــراف يــوؤكــد حجم ال�سغوط 
حين  في  لال�ستقالة  المجل�ص  لها  تعر�ص  التي 
رف�ص النقيب كل هذه ال�سغوط وف�سل ان يبقى 

في قلب المعركة ولو كان وحيدا.
المطلوب حاليا مــن عقالء  اأن  نا�سر  ابــو  واأكـــد 
وحكماء المرحلة هو تحييد الم�سالح ال�سخ�سية 
وترك ال�سعبوية والبطولت الفي�سبوكية، ووقف 
طواحين الــهــواء، مــن اأجـــل الــوقــوف بكل جدية 
وعــقــالنــيــة ومــ�ــســوؤولــيــة فــي �ــســف الــنــقــابــة ومــع 
م�سالحها، واأن يتم اإعادة اطالق المبادرة النقابية 

لتكون خريطة طريق لنقابة الطباء، في �سبيل 
انقاذ �سناديقها ومقدراتها والحفاظ على اإرثها، 
النقابية في ال�سا�ص  المبادرة  حيث تهدف هذه 
اإلــى اإر�ــســاء ميثاق �سرف نقابي يكون فيه الــولء 

للهيئة العامة وللمهنة وم�سالح النقابة.
ومن جانبه اعلن التيار النقابي المهني لالأطباء 
العبو�ص  الأطـــبـــاء  لنقيب  الــمــطــلــق  دعــمــه  عـــن 
غير  وثـــم  اأخــالقــي  غير  تــجــاوز  »اأي  اأن  معتبرا 
النقد  مــن خــالل  الطب  مهنة  لقدا�سة  منتمي« 
الأطــر  �سمن  العامة  الم�سلحة  فيه  بما  البناء 
الديمقراطية والقانونية �سوف يقابل من خالل 
كتعد  الإلكترونية  والجرائم  القانونية  الطرق 
على اأحد اأهم رموز التيار ولن يتوانى التيار في 
ذلك و�سيعمل من خالل م�ست�ساريه القانونيين 

بما يحقق ذلك.

اأخــالقــي« �سوف  اأي تجاوز »غير  اإن  التيار  وقــال 
يتم اللجوء للق�ساء لمحا�سبة الم�سيئ، م�سيفا 
في بيان له اأن البع�ص ممن تلفظ باألفاظ �سوقية 
لقدا�سة  وي�سيئ  ليتعدى  ذلــك  بعد  يــاأتــي   )...(
المهنة بانتمائه لها وعليه ف�سحة القانون وروحه 
موجودة ولكل مجتهد ن�سيب ولكل منتقد �سمن 
الأطــر الأخالقية المهنية اأي�سا وجــوده ولي�ست 
حكرا على اأحــد. وفي حين رف�ص نقيب الأطباء 
الدكتور علي العبو�ص التعليق على التهامات التي 
تعر�ص لها من قبل بع�ص الأطــبــاء على مواقع 
الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي، وقـــال لـــ $ »انتخبت 
لحافظ على م�سالح الأطباء وهو ما �سوف اقوم 
بــه حتى اللحظة الأخــيــرة ولــن التفت للمعارك 
الجانبية على ح�ساب العمل العام، والتاريخ �سوف 

ي�سجل من انت�سر لالطباء ومن خذلهم«.

ا�صتقاالت نقابة االأطباء تدخل منعطف الت�صكيك واالنتقاد..ودعوات ملبادرة انقاذ
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11حالة �صفاء و 8 اإ�صابات من الخارج

تعديل إجراءات الحظر يوم الجمعة وتقليل 
الساعات وفتح قطاعات قيد الدراسة

    فتح امل�صاجد ل�صالة اجلمعة 5 حزيران والكنائ�س 7 حزيران �صمن اجراءات 
وقائية

الحكومة تحول غالبية توصيات لجنة االوبئة
إلى قرارات وإجراءات

    الرزاز: اأهمية دح�س اال�صاعات واملعتقدات اخلاطئة حول كورونا
    متحدثون : خطر الوباء حقيقي وزيادة عدد احلاالت وارد

عمان - د.عبد الحكيم القرالة

قــال وزيـــر الــدولــة لــ�ــســوؤون الإعـــام اأمجد 
حالياً  تدر�س  الحكومة  اإن  الع�سايلة  عودة 
ال�سامل  الــتــجــّول  اإجــــــراءات حــظــر  تــعــديــل 
يـــوم الــجــمــعــة، بــمــا يــمــّكــن الــمــواطــنــيــن من 
اإلى الم�ساجد �سيراً على الأقدام،  الو�سول 

�سواًء خال اأوقات محّددة اأو طوال اليوم.
ويــــاأتــــي ذلــــك فـــي �ـــســـوء قـــــرار اإعــــــادة فتح 
الم�ساجد والكنائ�س، بدءاً من يوم الجمعة 
عنه  اأعــلــن  الـــذي  حـــزيـــران،  مــن  للخام�س 
ام�س خال موؤتمر �سحفي م�سترك لوزراء 
ال�سّحة والّدولة ل�سوؤون الإعام والأوقاف 
ورئي�س  الإ�سامية  والمقد�سات  وال�سوؤون 
ام�س  الأردن  فــي  الكنائ�س  روؤ�ــســاء  مجل�س 

الخمي�س في رئا�سة الوزراء.
برئا�سة  اجتماع  عقد  الى  الع�سايلة  وا�سار 
ام�س  الـــرّزاز  عمر  الدكتور  الـــوزراء  رئي�س 
اخرى  وقطاعات  والكنائ�س  الم�ساجد  فتح 
لاأوبئة  الوطنّية  اللجنة  لتو�سيات  وفقاً 

التي تقّدمت بها لمجل�س الوزراء اأم�س.
اأبداً  وقال الع�سايلة: »لم يكن �سهًا علينا 
الفترة  طــوال  والكنائ�س  الم�ساجد  اإغــاق 
الإجــــراء،  لــهــذا  ا�ــســطــررنــا  لكن  الما�سية، 
الذي جاء بناًء على تو�سية اللجان الطبّية، 
الــمــواطــنــيــن و�سامتهم،  �ــســّحــة  اأجـــل  مــن 
وحــفــظ الــنــفــ�ــس الـــذي هــو مــقــّدم عــلــى اأّي 
اأّن الــعــديــد مــن دول  اإلــــى  �ـــســـيء«، مــ�ــســيــراً 

العالم عملت عملت بذلك.
الحكومة  اأّن  التاأكيد على  الع�سايلة  وجّدد 
ــة تــعــكــف عــلــى درا�ــســة  والــجــهــات الــمــخــتــ�ــسّ
لاأوبئة،  الوطنّية  اللجنة  تو�سيات  بقّية 
وفتح  الــحــظــر،  �ــســاعــات  بتقليل  المتعّلقة 
الح�سانة  دور  مثل  القطاعات  من  المزيد 
والمقاهي  الريا�سّية  والنوادي  والمطاعم 
وغـــيـــرهـــا؛ و�ـــســـيـــتـــّم الإعــــــــان عــنــهــا فـــور 

اتخاذها.
القطاعات  مــن  الــمــزيــد  فتح  اأّن  اإلـــى  ونـــّوه 
ت�سجيل  يعني  قد  المقبلة  المرحلة  خال 
قــّدر اهلل - ما  المزيد مــن الإ�ــســابــات - ل 
الوقاية  بـــاإجـــراءات  الــمــواطــنــون  يلتزم  لــم 

والتباعد الجتماعي والج�سدي.
كما اأ�سار اإلى اأن فتح المزيد من القطاعات 
تــراجــع،  اأو  زال  قـــد  الــخــطــر  اأّن  يــعــنــي  ل 
الواقع  التعاي�س مع هذا  اأّن علينا  مو�سحاً 
ال�سّحي الجديد الذي قد يطول، وبالتالي 
لــيــ�ــس مــــن الــمــمــكــن الإبـــــقـــــاء عـــلـــى حــالــة 

الإغاق المتوا�سل.
الــذي  الــــوزراء  رئي�س  بــبــاغ  يتعلق  وفيما 
الموؤ�ّس�سات  مبا�سرة  حول  اأم�س  اأول  �سدر 
والـــدوائـــر الــر�ــســمــّيــة والــمــحــاكــم اأعــمــالــهــا 
اأو�ــســح   ،31/5/2020 تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً 
ب�سريان  يرتبط  الباغ  هــذا  اأّن  الع�سايلة 
اأمر  بموجب  الموقوفة  والمواعيد  المدد 
�سيبداأ  اإذ  2020م،  ل�سنة   )5( رقــم  الــدفــاع 
ا�ــســتــكــمــال هـــذه الــمــدد اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 

31/5/2020 م.
الباغ لي�س له عاقة بدوام  اأّن هذا  وبّين 
مـــوّظـــفـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام الـــذيـــن تـــقـــّررت 
م   26/5/2020 بتاريخ  العمل  اإلــى  عودتهم 
على ثاث مراحل، وفقاً للدليل الإر�سادي 
والــتــعــمــيــم الـــ�ـــســـادر عـــن ديـــــوان الــخــدمــة 
المدنّية، و�ستبقى اإجراءات عودتهم للعمل 

كما هي، ولم يتّم تغييرها.
اأّن هــنــاك رقــابــة �ــســارمــة على مدى  وبــيــن 
ــ�ــســات،  اللــــتــــزام بـــــالإجـــــراءات فـــي الــمــوؤ�ــّس
اإدارّيــة في حال  م�سدداً على اتخاذ عقوبات 

ثبوت عدم التزام اأّي موؤ�ّس�سة اأو دائرة.
العاّمة  لل�سامة  م�سرف  تعيين  اإلى  ولفت 
لمتابعة تنفيذ اإجراءات ال�سامة والوقاية 

في كّل موؤ�ّس�سة حكومّية.
التقّيد  المواطنين �سرورة  الع�سايلة  ودعا 
بـــارتـــداء الــكــّمــامــات، واّتـــبـــاع �سبل الــوقــايــة 
من�ساأة  اأو  حكومّية  دائــرة  اأّي  مراجعة  عند 
»بخدمتكم«  ة  من�سّ اأّن  اإلى  م�سيرا  ة،  خا�سّ
الإلــــكــــتــــرونــــّيــــة الــــتــــي تــ�ــســتــقــبــل �ـــســـكـــاوى 
المواطنين والمراجعين على مدار الوقت، 
بتعليمات  جــهــة  اأّي  الـــتـــزام  عـــدم  حـــال  فــي 

ال�سامة والوقاية.
وفي رّده على �سوؤال حول موعد اإلغاء نظام 
ا�ــســتــخــدام الــمــركــبــات الـــفـــردي والـــزوجـــي 
ـــاعـــات خـــــــروج الـــمـــواطـــنـــيـــن،  وتـــمـــديـــد �ـــس
قــائــمــة  هـــنـــاك  اأّن  اإلـــــى  الــعــ�ــســايــلــة  اأ�ــــســــار 
مــــن الـــتـــو�ـــســـيـــات والإجــــــــــــــراءات تــخــ�ــســع 
تعديل  اأّي  عن  و�سنعلن  والتقييم  للدرا�سة 

بخ�سو�سها فور اتخاذه.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــعـــودة الأردنـــيـــيـــن الــذيــن 
تــقــّطــعــت بــهــم الــ�ــســبــل مـــن الـــخـــارج وغــيــر 
المالية  التكاليف  تحّمل  على  المقتدرين 
لم  الحكومة  اأّن  الع�سايلة  اأو�ــســح  للعودة، 
تدخر جهداً في اإعادتهم، لكن �سعة الفنادق 
بثاثة  تــقــدر  كــانــت  للحجر  المخ�س�سة 
اأمــاكــن  هــنــاك  اأن  اإلـــى  م�سيراً  فــقــط،  اآلف 
اأخـــرى لإيــــواء الــمــواطــنــيــن الــعــائــديــن من 
دول الخليج �سواء عن طريق البر اأو البحر 
خال المرحلة المقبلة التي �ست�سهد زيادة 

حي. في اأعداد الخا�سعين للحجر ال�سّ
اأمـــــا بــالــنــ�ــســيــة لــغــيــر الـــمـــقـــتـــدريـــن، اأ�ـــســـار 
نافذة  اأي  اأّنــه لم يكن هناك  اإلى  الع�سايلة 
�سة لتحّمل تكاليف عودتهم  تمويلية مخ�سّ
مرة  �سيدر�س  الأمــر  اأّن  مبيناً  الأردن،  اإلــى 
الــــوزراء وخلية  اأخـــرى مــن خــال مجل�س 
واإدارة  لاأمن  الوطني  المركز  في  الأزمــة 

الأزمات.
هيكلة  بــخــ�ــســو�ــس  �ـــســـوؤال  عــلــى  رّده  وفــــي 
ودمـــج �سحيفتي  الإعــامــيــة  الــمــوؤ�ــســ�ــســات 
الـــــراأي والــد�ــســتــور، اأو�ـــســـح الــعــ�ــســايــلــة اأّن 
الــهــيــكــلــة �ــســتــجــري فـــي اأغـــلـــب مــوؤ�ــســ�ــســات 
القطاع العام بما فيها الوزرات والموؤ�س�سات 
موؤ�س�سات  اأيــ�ــســاً  �سمنها  ومـــن  والــهــيــئــات 
هو  يجري  ما  اأّن  مبيناً  الر�سمي،  الإعـــام 
والهدف  للموؤ�س�سات،  دمجاً  ولي�س  هيكلة 
الإداري،  الجهاز  تر�سيق  هو  منها  الرئي�س 

وتح�سين  الــجــاريــة،  الــنــفــقــات  وتــخــفــيــ�ــس 
م�ستوى الأداء.

اأّن الحكومة بداأت بهيكلة بع�س  اإلى  ولفت 
لأّن هذه  الأمر  و�ستوا�سل هذا  الموؤ�س�سات 

�سيا�سة الدولة ب�سكل عام.
والد�ستور،  الــراأي  ب�سحيفتي  يتعّلق  وفيما 
تتّم  اأو�ــســاعــهــمــا  اأّن  اإلـــى  الع�سايلة  اأ�ـــســـار 
ــة الــعــامــة  ــ�ــس مــنــاقــ�ــســتــهــا مـــا بـــيـــن الــمــوؤ�ــس
لــلــ�ــســمــان الجـــتـــمـــاعـــي واإدارتــــــــــّي هــاتــيــن 
الــحــكــومــة  اأّن  اإلـــــى  الــمــوؤ�ــســ�ــســتــيــن، لفـــتـــاً 
يتعّلق  قــــرار  اأّي  عــن  ت�سمع  اأو  تــبــحــث  لــم 
بدمجهما اأو هيكلتهما. وحول قرار ال�سماح 
لــمــحــّطــات الـــوقـــود بــالــعــمــل حــتــى الــ�ــســاعــة 
اأن  اإلـــى  الع�سايلة  اأ�ــســار  مــ�ــســاء،  الــعــا�ــســرة 
فيها  بما  الدولة  موؤ�ّس�سات  مركبات  معظم 
متاأخرة  ل�ساعات  تعمل  الأمــنــّيــة  الأجــهــزة 
عند  الجزئي  الحظر  انتهاء  موعد  ولبعد 
�ساعات  تمديد  تّم  لذلك  ال�سابعة،  ال�ساعة 
عمل هذه المحطات، مبيناً في هذا ال�سدد 
اأن قرار تقليل �ساعات الحظر الجزئي قيد 

الدرا�سة حالياً.
وفـــي �ــســوؤال لــلــراي حـــول امــكــانــيــة ا�ــســدار 
الخا�سة  الــمــدار�ــس  يــلــزم  قــانــونــي  اجــــراء 
بـــاجـــراء خــ�ــســومــات عــلــى اقــ�ــســاط الف�سل 
الــثــانــي، قـــال الــعــ�ــســايــلــة انـــه ورد �ــســكــاوى 
المو�سوع  هــذا  حــول  مواطنين  من  كثيره 
وتــــم تـــدار�ـــس المــــر فـــي مــجــلــ�ــس الـــــوزراء 
ومتابع من قبل وزير التربية والتعليم لكن 
باجراء  المدار�س  يلزم  قــرار  هنالك  لي�س 

خ�سم على الق�ساط ،
وا�ــــســــار الـــــى ان بــعــ�ــس الــــمــــدار�ــــس اوفــــت 
بعهودها في هذا ال�سياق ومدار�س لم تقدم 
خ�سومات ونتمنى عليها اليفاد بوعودها .

وبين انه لي�س هنالك اي اجراء في الوقت 
حلول  هنالك  يــكــون  ان  ونتمنى  الحا�سر 
في القريب العاجل تكون عادلة للطرفين 

المدار�س والهالي

وزير ال�صحة
جابر  �سعد  الــدكــتــور  ال�سحة  وزيـــر  اعــلــن 
ام�س،  كورونا  بفيرو�س  اإ�سابات   8 ت�سجيل 
مــنــهــا حــالــتــيــن لــ�ــســائــقــي �ـــســـاحـــنـــات عــلــى 
اأردنــي، و 6 حالت  اأحدهما  حــدود العمري 
لأردنيين قادمين من رو�سيا ليرتفع العدد 
الإجمالي لاإ�سابات منذ بدء الجائحة اإلى 

728 حالة.
�سفاء،  11حــالــة  ت�سجيل  عــن  جــابــر  واعــلــن 

لي�سبح مجموع حالت ال�سفاء 497 م�سيرا 
الــعــاج 162 حالة  تــحــت  الــحــالت  ان  الـــى 
موؤكدا ان الفرق هو عدم دخول الم�سابين 
غــيــر الردنـــيـــيـــن والــتــعــامــل مــعــهــم ح�سب 
المرافقين  الطفال  وت�سجيل  البروتوكول 
بــال�ــســافــة لأجــــراء 3100 فح�س  لــذويــهــم 
يوماً  �ستزيد  الفحو�سات  اأرقـــام  ان  مــوؤكــدا 

بعد يوم.
بوطاأة  ي�سعر  لــم  المواطن  ان  جابر  وبين 
والــعــبء  الحجر  بــوطــاأة  �سعر  لكنه  الــوبــاء 
تــقــاريــر في  القــتــ�ــســادي ومــا ن�ساهده مــن 
دول الإقــلــيــم والــعــالــم اأّن الأرقــــام مــا زالــت 

مخيفة.
واتباع  اأمــان  تنزيل تطبيق  الى  ودعــا جابر 
اجـــــــــراءات الـــوقـــايـــة والـــ�ـــســـامـــة الــعــامــة 
ـــتـــخـــدام الـــمـــطـــهـــرات والبــــتــــعــــاد عــن  وا�ـــس
الــتــجــمــعــات، واتـــخـــاذ اجـــــــراءات الــ�ــســامــة 

خال الح�سور ل�ساة الجمعة.
جابر  قــال  ال�سحفيين  �سوؤال  على  رد  وفــي 
ان ا�ستخدام القفازات واجبة لكل من يعمل 
ولكل  الــحــاقــة  و�ــســالــونــات  المطاعم  فــي 
توا�سل ج�سدي  تفر�س طبيعة عمله  ممن 

مع المواطنين.
واأو�ـــســـح جــابــر الـــى ان اأجــــراء النــتــخــابــات 
الوقت  في  المواطنين  النقابية خطر على 

الحالي ل�سعوبة و�سع �سروط �سحية.

وزير االأوقاف
والمقد�سات  وال�سوؤون  الأوقــاف  وزير  اأعلن 
عن  الخايلة  محمد  الدكتور  الإ�سامية 
اإعادة فتح الم�ساجد اعتباراً من يوم الجمعة 
الجمعة  ب�ساة  الــبــدء  و�سيتم  حــزيــران،   5

كخطوة اأولى وفق معاير وتعليمات.
وقال وزير الأوقاف اإنه �سيتم البدء ب�ساة 
الجمعة لأنها فري�سة ول ت�سح في البيوت 
وبــاقــي الــ�ــســلــوات تــجــوز اإقــامــتــهــا، اإلـــى اأن 
لفتاً  الم�ساجد،  فــي  والحياة  الـــروح  تعود 
ال�سبط  القدرة على  الــوزارة لديها  اأن  اإلى 

وال�سيطرة على الأمور بم�ساجدها.
ودعــا وزيــر الأوقــاف كبار ال�سن ومن لديه 
في  الــ�ــســاة  يتجنب  اأن  مر�سية  اأعــرا�ــس 
و�سامة  �سامته  على  حفاظاً  الم�ساجد، 
والــقــفــازات  بالكمامة  واللــتــزام  الآخــريــن، 
ـــجـــادة �ـــســـاة خـــا�ـــســـة عــنــد  واإحــــ�ــــســــار �ـــس
الح�سور للم�ساجد، لفتاً اإلى انه في بع�س 

الم�ساجد لن يكون فيها �سجاد.
و�ـــســـدد عــلــى عــــدم الــمــ�ــســافــحــة والــ�ــســام 
بالأيدي، واللتزام بالتعليمات والإجراءات 
الوقائية، التي �ستعلن عنها الوزارة، م�سيراً 
الم�ساجد  ببع�س  الجمعة  �ــســاة  اأن  اإلـــى 
للتباعد  نــظــراً  لــهــا  الــمــجــاورة  والــ�ــســاحــات 
فيها  �ستقام  التي  الم�ساجد  فــي  الج�سدي 

ال�ساة.

المطران عطا اهلل
في  الكنائ�س  روؤ�ــســاء  مجل�س  رئي�س  اأعــلــن 
اهلل  عطا  خري�ستوفور�س  المطران  الأردن 
اأمــــام الم�سلين  الــكــنــائــ�ــس  اإعــــادة فــتــح  عــن 
يوم الأحــد 7 حزيران مع مراعاة اإجــراءات 
كافة؛  التدابير  واتــخــاذ  العامة،  امة  ال�َسّ

حة العامة. لحماية ال�سِّ
وطـــلـــب الـــمـــطـــران عـــطـــا اهلل مــــن الـــذيـــن 
ــن عــدم  الــ�ــِسّ �ــســيــرة مر�سية وكــبــار  لــديــهــم 
الــكــنــيــ�ــســة لــحــمــايــة نف�سه  اإلـــــى  الــحــ�ــســور 
المجل�س  اأَنّ  اإلــى  ولفت  الآخرين.  وحماية 
�سيعقد اجتماًعا يوم ال�سبت المقبل لبحث 
عودة  مع  تطبيقها  �سيتم  التي  الإجـــراءات 

اة في جميع الكنائ�س. ال�َسّ

عمان - الراأي

الـــرزاز  الــدكــتــور عمر  الــــوزراء  رئي�س  قــال 
تتخذها  الــتــي  والجــــــراءات  الـــقـــرارات  ان 
فيرو�س  تــداعــيــات  مــع  للتعامل  الحكومة 
تو�سيات  الى  غالبيتها  في  ت�ستند  كورونا 
علمية  خــبــرات  ت�سم  الــتــي  الوبــئــة  لجنة 
واكـــاديـــمـــيـــة مــ�ــســهــود لــهــا بـــالـــكـــفـــاءة على 
الم�ستويات المحلية والقليمية والدولية.
وبين رئي�س الوزراء خال تروؤ�سه اجتماعا 
للجنة الوطنية لاوبئة في رئا�سة الوزراء 
والتجارة  ال�سناعة  وزيــري  بح�سور  ام�س 
والــتــمــويــن والــ�ــســحــة ومـــديـــر الــخــدمــات 
الـــحـــكـــومـــة اخــــذت  الــمــلــكــيــة ان  الــطــبــيــة 
بــغــالــبــيــة تــو�ــســيــات الــلــجــنــة وحــولــتــهــا الــى 
الجائحة  مــع  للتعامل  واجـــراءات  قـــرارات 
وتــداعــيــاتــهــا لفــتــا الـــى ان هـــذه الــقــرارات 

المعطيات  بــالعــتــبــار  تــاخــذ  والجــــــراءات 
ـــحـــيـــة والمـــــنـــــيـــــة والقــــتــــ�ــــســــاديــــة  الـــ�ـــس
والجـــتـــمـــاعـــيـــة وبـــمـــا يــحــقــق الــمــ�ــســلــحــة 

العليا. الوطنية 
واثــنــى الــــرزاز عــلــى الــجــهــود الــتــي بذلتها 
التي  الميدان  في  العاملة  والفرق  اللجنة 
كـــان لــهــا دور بــــارز فــي اتــخــاذ الجـــــراءات 
والحـــتـــيـــاطـــات الـــفـــوريـــة والـــازمـــة الــتــي 

جنبت الردن تف�سي المر�س.
ولفت الى اهمية ال�ستمرار بهذا الم�ستوى 
للتعامل  الم�ستركة  والجهود  التن�سيق  من 
مع اي م�ستجدات تتعلق بالوباء، موؤكدا ان 
اداء جميع الجهات في الردن وبتوجيهات 
ومتابعة يومية مبا�سرة من جالة الملك 
عـــبـــداهلل الــثــانــي كـــان عــلــى قـــدر عـــال من 

واللتزام. الم�سوؤولية 
تحتويه  بما  اللجنة  دور  اهمية  الى  وا�سار 

مـــن كـــفـــاءات وقـــامـــات عــلــمــيــة فـــي تــعــزيــز 
الـــجـــانـــب الـــتـــوعـــوي ودحـــ�ـــس ال�ـــســـاعـــات 
الترويج  يتم  التي  الخاطئة  والمعتقدات 
لــهــا بــ�ــســان الــفــيــرو�ــس مــثــل عــدم خطورته 
عـــلـــى الــمــجــتــمــعــات والفــــــــراد وانـــــه غــيــر 
مــــوجــــود وهـــــو مـــجـــرد مـــــوؤامـــــرة عــالــمــيــة 

وغيرها.
والتجارة  ال�سناعة  وزيــر  ا�سار  جهته،  من 
والتموين الدكتور طارق الحموري الى ان 
تو�سيات  الــى  تنظر  العمل  �سا�سل  لجنة 
اللجنة وامكانية تطبيقها بحيث يتم اتخاذ 
مع  جوانبه  جميع  من  درا�سته  بعد  القرار 

الحر�س ان ل يكون له تداعيات �سلبية.
جابر  �سعد  الــدكــتــور  ال�سحة  وزيـــر  واكـــد 
في  للحكومة  ا�ــســا�ــســي  �ــســريــك  اللجنة  ان 
الى  للجائحة حتى قبل و�سولها  الت�سدي 
واجــراءات  و�سع خطوات  تم  الردن، حيث 

الــدول  من  الردن  جعلت  احترازية  طبية 
الجراءات  بنجاعة  بالبنان  لها  ي�سار  التي 

للجائحة. للت�سدي  المتخذة 
الــذيــن  وتــحــدث عــدد مــن اعــ�ــســاء اللجنة 
يفتك  وهــو  حقيقي  الوباء  خطر  ان  اكــدوا 
زيــادة عدد  ان  الــى  م�سيرين  كبرى،  بــدول 

الحالت التي يتم ت�سجيلها وارد.
واعــــربــــوا عـــن تــقــديــرهــم لــلــحــكــومــة على 
تــعــاونــهــا وا�ــســتــجــابــتــهــا لــتــنــفــيــذ تــو�ــســيــات 
على  عملت  الحكومة  ان  موؤكدين  اللجنة، 
تج�سير الفجوة بين الراي العلمي وعملية 

اتخاذ القرار.
الجـــراءات  اتــبــاع  موا�سلة  اهمية  واكـــدوا 
التباعد  واهــمــهــا  والحـــتـــرازيـــة  الــوقــائــيــة 
المغلقة  والمــاكــن  ال�ــســواق  في  الج�سدي 
وارتـــــداء الــكــمــامــات و�ـــســـرورة وجـــود فــرق 

تفتي�س ت�سمن اللتزام بهذه الجراءات.

خالل ات�صاالت هاتفية مع نظيريه االأميركي والبريطاني
وزير الخارجية: ضرورة تحرك المجتمع 

الدولي لحماية فرص السالم
عّمان - الراي

اأيــمــن  المغتربين  و�ـــســـوؤون  الــخــارجــيــة  وزيـــر  اأكـــد 
الــ�ــســفــدي ووزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
الت�سامن  اامــ�ــس،  هاتفي  ات�سال  خــال  بومبيو، 
وبحثا  القت�سادية،  وتبعاتها  كورونا  مواجهة  في 
البلدين.  بين  ال�ستراتيجية  ال�سراكة  تعزيز  �سبل 
في  الأميركي  الــدور  اأهمية  على  ال�سفدي  و�سدد 
للتعامل  فاعلة  وبــرامــج عمل  دولــي  تحرك  بــلــورة 
وا�ستعر�س  للجائحة.  القــتــ�ــســاديــة  التبعات  مــع 
الــ�ــســفــدي وبــومــبــيــو اآفــــاق تــطــويــر الــعــاقــات بين 
البلدين في جميع المجالت، واأكدا متانة ال�سراكة 
وا�ستثمارياً  اقت�سادياً  تعاونا  البلدان  كر�سها  التي 

وتجارياً ودفاعياً.
الــذي  والم�ستمر  الــهــام  الــدعــم  الــ�ــســفــدي  وثــمــن 
نظيره  و�سكر  لـــاأردن،  المتحدة  الــوليــات  تقدمه 
لت�سريع  اتخذتها  التي  الخطوات  على  الأميركي 
اإي�سال الدعم المالي في اإطار برنامج الم�ساعدات 
وانعكا�ساتها  كورونا  جائحة  مع  للتعامل  للمملكة 

القت�سادية.
وا�ستعر�س ال�سفدي ونظيره الأميركي التطورات 
بالعملية  المرتبطة  تــلــك  خ�سو�ساً  الإقــلــيــمــيــة، 
الــ�ــســلــمــيــة والأزمــــــــة الـــ�ـــســـوريـــة، وبــحــثــا الــجــهــود 
المبذولة لحل الأزمات وتحقيق الأمن وال�ستقرار 

والم�ستجدات المرتبطة بالعملية ال�سلمية.
والــ�ــســامــل هو  الــعــادل  الــ�ــســام  اأن  ال�سفدي  واأكـــد 
على  يعمل  الأردن  �سيظل  عربي  ا�ستراتيجي  خيار 
تــحــقــيــقــه. وبــيــن مــوقــف الــمــمــلــكــة الــرافــ�ــس لأي 
لفر�س  تقوي�ساً  باعتباره  فل�سطينية  لأرا�ــس  �سم 
الــ�ــســام، مــذكــرا بــالــمــوقــف الردنــــي الــداعــي اإلــى 
الجهود لإطاق مفاو�سات مبا�سرة وجادة  تكاتف 
الــدولــتــيــن �سبيًا  اأ�ــســا�ــس حــل  الــ�ــســراع على  لحل 
الــذي  والــ�ــســامــل،  الــعــادل  ال�سام  لتحقيق  وحــيــداً 

الإقليميين  وال�ــســتــقــرار  لــاأمــن  �ــســرورة  ي�سكل 
والدوليين.

واأكـــــــد الـــ�ـــســـفـــدي وبـــومـــبـــيـــو ا�ـــســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون 
والتن�سيق في جهود مكافحة الإرهاب الذي ي�سكل 

خطراً م�ستركاً.
كــمــا اأجــــرى الــ�ــســفــدي ووزيــــر خــارجــيــة المملكة 
تناولت  مــحــادثــات  امــ�ــس  راب  دومينيك  المتحدة 
الــتــ�ــســامــن فـــي مـــواجـــهـــة كــــورونــــا و�ــســبــل تــعــزيــز 

العاقات الثنائية.
هاتفي  ات�سال  خــال  وراب  ال�سفدي  وا�ستعر�س 
التطورات الإقليمية، خ�سو�ساً المرتبطة بالعملية 

ال�سلمية.
لحل  الــداعــم  بريطانيا  مــوقــف  الــ�ــســفــدي  وثــمــن 
الدولية  ال�سرعية  قـــرارات  اأ�سا�س  على  الدولتين 
ال�سام  لتحقيق  الــوحــيــد  ال�سبيل  ي�سكل  والـــذي 
ا�ستراتيجياً  خــيــاراً  ي�سكل  الــذي  وال�سامل  الــعــادل 

فل�سطينياً وعربياً و�سرورة اإقليمية ودولية.
واأكد ال�سفدي اأهمية الدور البريطاني في جهود 
الــحــل من  هـــذا  نــحــو  للتقدم  اأفـــق حقيقي  ايــجــاد 

خال اطاق مفاو�سات مبا�سرة جادة وفاعلة.
بريطانيا  تقدمه  الذي  الدعم  ال�سفدي  ثّمن  كما 
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�سغيل الاجئين 

الفل�سطينيين )الأونروا(.
ـــبـــل تــــعــــزيــــز الــــعــــاقــــات  وبـــــحـــــث الــــــــوزيــــــــران �ـــس
تربط  الــتــي  المتميزة  والــ�ــســراكــة  ال�ستراتيجية 
البلدين وزيادة التعاون في المجالت القت�سادية 
وال�ــســتــثــمــاريــة والــدفــاعــيــة وفـــي جــهــود مكافحة 

الإرهاب.
واأكد ال�سفدي تثمين المملكة للدعم الذي ت�ستمر 
على  لم�ساعدتها  للمملكة  تقديمه  في  بريطانيا 
اأهمية  مواجهة التحديات القت�سادية. ولفت الى 
مخرجات موؤتمر لندن في اإظهار ميزات القت�ساد 

الأردني وح�سد الدعم له.

ال�صحفيون �صمن قلق ال�صائقة المالية

صدور الصحف الورقية في 2 حزيران 
ولخمسة أيام في األسبوع

    نقيب ال�صحفيني: اجلهود قائمة مع 
اجلهات املعنية لتح�صيل حقوق العاملني

عمان - �صرى ال�صمور

تــراوح مكانها  الورقية  ال�سحافة  اأزمــة  تزال  ما 
فـــي ظـــل جــائــحــة كـــورونـــا ا�ـــســـافـــة الــــى تــاأثــيــر 
تــداعــيــات الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الــ�ــســاعــيــة الــى 
وللورقي  العامي  الم�سهد  على  الوباء  ح�سر 
لترجمة  ال�سا�سية  الــذراع  يعد  الــذي  بالخ�س 

الر�سائل الحكومية والر�سمية.
ادارات  عــن  الــ�ــســادرة  التعميمات  مــن  وبــالــرغــم 
يوم  الورقية  الطباعة  بعودة  اليومية  ال�سحف 
الــثــاثــاء الــثــانــي مــن حـــزيـــران ولــخــمــ�ــســة ايــام 
ال  وال�سبت،  الجمعة  يــومــي  عــدا  ال�ــســبــوع  فــي 
العامي  القطاع  في  العاملين  انطباعات  ان 
»الـــورقـــي« بــالخــ�ــس تــبــقــى مــحــط قــلــق نتيجة 
الــ�ــســائــقــة الــمــالــيــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الــ�ــســحــف 
ن�سبة  تخ�سي�س  في  الــدفــاع  لوامــر  وامتثالها 
من الموظفين ل تتجاوز 30% من الكادر للعمل 
النقدية  ال�سيولة  توفير  �سعوبة  مع  بالتزامن 

لدفع الجور ا�سوة ببقية القطاعات.
الزميل  ال�سحفيين  نقيب   $ تحرير  رئي�س 
$ اجــرت كافة  ادارة  ان  ال�سعايدة قال  راكــان 
الجراءات الحترازية التي من �ساأنها الحفاظ 
الموؤ�س�سة  فــي  الــعــامــلــة  الـــكـــوادر  �ــســامــة  عــلــى 
ا�ستمرارية  ويــحــقــق  �سامتهم  ي�سمن  ب�سكل 

العمل.
وعـــلـــى �ــســعــيــد تــحــ�ــســيــل الجـــــــور والــــرواتــــب 
ال�سعايدة  قال  العامي  القطاع  في  للعاملين 
ان الــنــقــابــة تـــجـــري اتـــ�ـــســـالت مــو�ــســعــة لجــل 
يوؤمن  ب�سكل  كافة  العاملين  مكت�سبات  تح�سيل 

حياة كريمة لهم ولفراد ا�سرهم.
وفــيــمــا يــخــ�ــس الــ�ــســدور لــخــمــ�ــســة ايــــام او�ــســح 
ب�سكل موؤقت في  �سيكون  ال�سدار  ان  ال�سعايدة 
وال�سبت  الجمعة  يومي  با�ستثناء  المرحلة  هذه 
ان تعود  الــدفــاع على  اوامـــر  الطباعة وفــق  مــن 
ال  الزمــة  زوال  بعد  يوميا  لا�سدار  ال�سحف 
بالبقاء  ال�سحف  بع�س  ادارات  رغبت  حال  في 

على هذا النهج فيما بعد.
حقوق  لتح�سيل  قائمة  الجهود  ان  الــى  وا�ــســار 
العاملين بالتوا�سل مع الجهات المعنية وب�سكل 

مكثف.
ا�ـــســـدار  عــلــى   $ الــ�ــســحــيــفــة  ادارة  وعــمــلــت 
ــيــن لدامــــــة عــمــلــهــا  تـــ�ـــســـاريـــح لــبــعــ�ــس الــعــامــل

وديمومتها
الــزمــيــل م�سطفى  الــد�ــســتــور  تــحــريــر  رئــيــ�ــس 
اليومية  الــورقــيــة  الــ�ــســحــف  ان  قـــال  الـــريـــالت 
الدفاع  لوامــر  المتثال  نتيجة  ق�سريا  توقفت 
بــالــرغــم مـــن ان الــــكــــوادر الــعــامــلــة كــثــفــت جل 
للقرارات  الم�ساندة  اعمالها  ووا�سلت  جهودها 
التوعوية  الر�سائل  ن�سر  خال  من  الحكومية، 
وال�ــســتــجــابــة  بــعــد  عــن  الــعــمــل  منظومة  �سمن 
مواقعها  ومــوا�ــســلــة  الحـــتـــرازيـــة  لـــاجـــراءات 
الجتماعي  الــتــوا�ــســل  ومــنــ�ــســات  اللــكــتــرونــيــة 
الــخــا�ــســة بــهــا لــنــقــل الخـــبـــار والحـــــــداث اول 
او  اللكترونية  الخبارية  بالمواقع  ا�سوة  باول 

القنوات المتلفزة.
ــ�ــســات الــ�ــســحــفــيــة  وبـــيـــن الــــريــــالت ان الــمــوؤ�ــس
الــر�ــســمــيــة �ــســتــعــود لــلــ�ــســدور فـــي الـــثـــانـــي من 
حزيران المقبل، بالتزامن مع الفتح التدريجي 
لــلــقــطــاعــات القــتــ�ــســاديــة والــخــدمــيــة بــالــرغــم 
مـــن قـــــرار الــحــكــومــة الــقــا�ــســي بــالــ�ــســمــاح لها 

الــ�ــســهــر ال ان  يــقــارب  بــالــعــودة للعمل مــنــذ مــا 
الفتح  لحين  النتظار  ف�سلت  ال�سحف  ادارات 
القطاع  العمل في  �سوق  التدريجي ويتواءم مع 

العام والخا�س.
وا�سار الريالت ان الحكومة تدر�س حاليا واقع 
الزمة في ال�سحف الورقية والتي اطلع عليها 
البحث  ويجري  الع�سايلة  امجد  العــام  وزير 

في الجراءات للنهو�س بها.
وقال رئي�س تحرير الغد الزميل مكرم الطراونة 
في ت�سريح الى $ ان ادارات ال�سحف اليومية 
اقرت موعد  والد�ستور«  والغد   $« الرئي�سية 
الجمعة  يومي  ايام عدا  ولمدة خم�سة  ال�سدور 
نظام  وفــق  بهما  العمل  نظام  لي�ستمر  وال�سبت 
ال�سحف  ا�ــســدار  حظر  منذ  بــه  المعمول   pdf

منت�سف اذار الما�سي.
تكثف  ال�سحف  ادارات  ان  الــطــراونــة  وا�ــســاف 
جهودها لجل حل الزمة المالية التي تمر بها 
بالتن�سيق مع الجهات الحكومية المعنية لو�سع 
الموؤ�س�سات  تلك  بــدور  للنهو�س  �ساملة  حلول 
لـــتـــعـــود كـــ�ـــســـابـــق عـــهـــدهـــا وتـــتـــ�ـــســـدر الــمــ�ــســهــد 

العامي والثقافي محليا وعربيا.
وا�ــســار الــطــراونــة الــى الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
التنقل  ب�سعوبة  المتمثلة  الــورقــيــة  �سحفيي 
والحركة نظرا لعتماد الحكومة لنظام الفردي 
�ستوؤثر  وبالتالي  ال�سيارات  حركة  في  والزوجي 
على ن�سب الكوادر العاملة في حال لم يتم منح 
ت�ساريح تتجاوز الن�سبة التي حددها امر الدفاع 
بـ30% من الكوادر والتي غالبا ما �سيتم منحها 

للفنيين وبع�س الداريين.
المـــــر الـــــذي �ــســيــوؤثــر عــلــى الجــــــور وتــ�ــســطــر 
امــر  الــلــجــوء  الـــى  الــمــوؤ�ــســ�ــســات  ادارات  ببع�س 
بع�س  وحرمان  الراتب  ن�سف  باقتطاع  الدفاع 
الــــزمــــيــــات الــــعــــامــــات مــــن المـــــهـــــات -وفــــق 
الـــطـــراونـــة- مـــن الــعــمــل الــمــكــتــبــي لــيــوا�ــســلــن 
نظرا  عملهن  طبيعة  وفــق  بعد«  »عــن  اعمالهن 

لغاق دور الح�سانات في المرحلة الحالية.

الع�صايلة:
علينا التعاي�س مع كورونا 

وعدم االإبقاء على االإغالق 
املتوا�صل

الهيكلة �صتجري يف اأغلب 
املوؤ�ص�صات ومنها االعالم 

الر�صمي
اأو�صاع $ و»الد�صتور« تناق�س 

بني »ال�صمان« واإدارتي املوؤ�ص�صتني

جابر:
لب�س القفازات واجبة 
للمتعاملني ج�صديا مع 

املواطنني
االنتخابات النقابية خطر 

على املواطنني يف الوقت 
احلايل

املواطن ي�صعر بوطاأة احلجر 
والعبء االقت�صادي
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ترجيح رفع أسعار المحروقات

19.3% البطالة بالربع األول
عمان - الراأي

ارت��ف��ع م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة خ���ال ال��رب��ع الأول 
بزيادة  بالمئة،   19.3 ال��ى  الحالي  العام  من 
قدرها 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول من 
العام الما�سي، وفقا لتقرير �سادر عن دائرة 

الإح�ساءات العامة.
حول  الربعي  تقريرها  ف��ي  ال��دائ��رة  وق��ال��ت 
اليوم  ون�سرته  المملكة  في  البطالة  معدل 
خال  للذكور  البطالة  معدل  اإن  الخمي�س، 
ب��ل��غ 18.1  ال��ح��ال��ي  ال��ع��ام  ال��رب��ع الأول م��ن 
بالمئة مقابل 24.4 بالمئة لاإناث، اذ ارتفع 
نقطة مئوية، في حين   1.7 بمقدار  للذكور 
مئوية  نقطة   4.5 بمقدار  لاإناث  انخف�س 

مقارنة بالربع الأول من العام الما�سي.
واأظهرت النتائج ارتفاع معدل البطالة بين 

بلغ22.1  حيث  الجامعية،  ال�سهادات  حملة 
التعليمية  ب��ال��م�����س��ت��وي��ات  م��ق��ارن��ة  ب��ال��م��ئ��ة 

الأخرى.
من  بالمئة   50.8 اأن  اإل���ى  النتائج  واأ����س���ارت 
ال�سهادة  حملة  من  هم  المتعطلين  اإجمالي 
من  ب��ال��م��ئ��ة   49.2 واأن  ف���اأع���ل���ى،  ال��ث��ان��وي��ة 
اإج���م���ال���ي ال��م��ت��ع��ط��ل��ي��ن ك���ان���ت م��وؤه��ات��ه��م 

التعليمية اأقل من الثانوي.
قوة  ت��وزي��ع  ف��ي  تفاوتاً  النتائج  اأظ��ه��رت  كما 
والجن�س،  التعليمي  الم�ستوى  العمل ح�سب 
حيث اأن60.2 بالمئة من مجموع قوة العمل 
دون  التعليمية  م�ستوياتهم  ك��ان��ت  ل��ل��ذك��ور 
كما  ل��اإن��اث.  بالمئة   13.5 مقابل  الثانوية 
اأن 64.1 بالمئة من مجموع قوة العمل من 
الإناث كان م�ستواهّن التعليمي بكالوريو�س 
فاأعلى، مقارنة مع 23.7 بالمئة بين الذكور.

مليون دوالر من اليابان لزيادة منعة عمّان ضد الفيضانات المفاجئة
عمان - الراأي

رحب برنامج الأمم المتحدة للم�ستوطنات 
ب�مبلغ  اليابانية  الحكومة  بتبرع  الب�سرية 
مدينة  منعة  ل��زي��ادة  دولر(،  األ��ف   978 )7ر 

عمان �سد الفي�سانات المفاجئة.
واع���ت���ب���ر ال���ب���رن���ام���ج ف����ي ب����ي����ان ام���������س اأن 
خطيرة  م�سكلة  تعد  المفاجئة  الفي�سانات 
في الأردن ب�سبب التمدد الح�سري ال�سريع 
غ��ي��ر ال��م��خ��ط��ط ل����ه، ا���س��اف��ة ل��ع��دم ك��ف��اي��ة 
تغير  وت��داع��ي��ات  ال�سحي  ال�����س��رف  اأن��ظ��م��ة 

المناخ.
وفًقا لخريطة مخاطر  اأن��ه  البرنامج  واأك��د 
 ،2019 ح���زي���ران  الأردن،  ف���ي  ال��ف��ي�����س��ان��ات 
تعتبر مناطق عمان من بين الأكثر عر�سة 
العالي  التعداد  ب�سبب  والأوبئة  للفي�سانات 

ال�����س��غ��ط م��ن الاجئين  ل��ل�����س��ك��ان، وزي�����ادة 
ال�����س��وري��ي��ن ع��ل��ى ال���خ���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

والبنية التحتية للمياه وال�سرف ال�سحي.
واأو�����س����ح اإن�����ه ا���س��ت��ج��اب��ة ل���ه���ذه ال��م��خ��اط��ر 
ال��ط��ارئ��ة اط��ل��ق ب��رن��ام��ج الأم�����م ال��م��ت��ح��دة 
للم�ستوطنات الب�سرية وبال�سراكة مع امانة 
ال�ستقرار  لتعزيز  م�سروعا  الكبرى  عمان 
الجتماعي و زيادة منعة المجتمعات الكثر 
ال�سوريين  والاجئين  الردنيين  من  تاثرا 

لمواجهة الفي�سانات المفاجئة.
ديما  للبرنامج  الوطني  المن�سق  واو�سحت 
ابو ذياب انه �سي�ستفيد من الم�سروع حوالي 
35 الف ن�سمة ب�سكل غير مبا�سر في و�سط 
مدينة عمان، من خال بناء واإع��ادة تاأهيل 
با�ستخدام  الأم��ط��ار  مياه  ت�سريف  م��راف��ق 

تقنيات البناء ال�سديقة للبيئة.

وا���س��اف��ت ���س��ي��ع��زز ال��م�����س��روع اأي�����س��ا ق���درات 
موظفي اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ب��رى واف����راد من 
ال�������س���ك���ان م����ن خ�����ال ال���ت���دري���ب وح���م���ات 
والتخطيط  ل��ل��ط��وارئ  وال��ت��اأه��ب  ال��ت��وع��ي��ة 
ال���م�������س���ت���ق���ب���ل���ي ل����م����واج����ه����ة ال���ف���ي�������س���ان���ات 
ال��م��ف��اج��ئ��ة،ك��م��ا ���س��ي��وف��ر ال��م�����س��روع ف��ر���س 
ل���ل���ت���دري���ب ال��م��ه��ن��ي ع���ل���ى ت��ق��ن��ي��ات ال��ب��ن��اء 
ذات ال���ق���درة ع��ل��ى ال�����س��م��ود ف���ي م��واج��ه��ة 

الفي�سانات.
من جانبه، ثمن ال�سفير الياباني في عمان 
ه��ي��دي��ن��او ي��ان��اغ��ي ا���س��ت��ق��ب��ال ام���ان���ة ع��م��ان 
الكبرى العديد من الاجئين الفل�سطينيين 
وال�سوريين، م�سيرا اإلى التعاون ال�سابق مع 
المجتمعية  التنمية  برامج  امانة عمان في 
كم�سروع »قلب عمان« بال�سراكة مع برنامج 
الم���م ال��م��ت��ح��دة الن��م��ائ��ي ل���زي���ادة اأع��ت��م��اد 

ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م��ح��ل��ي��ة ع���ل���ى ال�������ذات ف��ي 
الجانبين الجتماعي والقت�سادي.

الأم��م  لبرنامج  الهام  ال��دور  نقدر  واأ���س��اف 
وجهوده  الب�سرية،  للم�ستوطنات  المتحدة 
في معالجة الق�سايا التي ي�سببها التح�سر 
ال�سلبية  الآث�����ار  م��ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف  ال�����س��ري��ع 
»ل��ق��د ع�ست  ق��ائ��ا  ال��ع��ال��م��ي  ال��م��ن��اخ  لتغير 
ع��م��ان«  ف��ي  ���س��ت��اء  ف�����س��ول  ث��اث��ة  �سخ�سياً 
في�سانات  دائماً  الغزيرة  الأمطار  وت�سببت 
مفاجئة ف��ي و���س��ط م��دي��ن��ة ع��م��ان واأم��اك��ن 

اأخرى كثيرة في الأردن.
الذي  الم�سروع،  هذا  تمويل  »قررنا  وتابع، 
ي���وف���ر ا���س��ت��ج��اب��ة ���س��ام��ل��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة م��ن 
التخطيط  اإدارة  على  ال��ق��درات  بناء  خ��ال 
الح�سري ومعايير الإن�ساءات بالإ�سافة اإلى 

ا�ستعادة البنى التحتية الازمة«.

البورصة تواصل الصعود والتداول 6 ماليين دينار
عمان -  في�صل التميمي

وا�سل الموؤ�سر العام لبور�سة عمان ارتفاعه في نهاية تعامات جل�سة 
الخمي�س، ليغلق عند م�ستوى 1621 نقطة، مرتفعا بن�سبة 0.97 بالمئة 
ال��ت��داول نحو 6 مايين  ف��ي حين �سجل حجم  الأرب��ع��اء،  ع��ن جل�سة 
الفو�سفات  ا�سهم:  اإغاق  الموؤ�سر لارتفاع، �سعود �سعر  دينار. ودفع 
2.38 بالمئة، الأردني الكويتي 2.38 بالمئة، بنك الإ�سكان 2.25 بالمئة، 
الإ�سامي  بنك  بالمئة،  الأردن 2.18  بنك  بالمئة،  التحاد 2.22  بنك 
الأردن- م�سفاة  بالمئة،   1.81 العربي  البنك  بالمئة،   2.09 الأردن���ي 
جوبترول 1.40 بالمئة، البنك الأهلي 1.28 بالمئة، والبوتا�س العربية 

0.23 بالمئة.

االأعلى تداواًل
 2.3 ب�  الجل�سة  ت��داول خال  اعلى حجم  العربي  البنك  �سهم  و�سجل 
مليون دينار، م�سفاة الأردن-جوبترول مليون دينار، بنك المال 620 
الف دينار، الكهرباء الأردنية 250 الف دينار، بنك الإ�سامي الأردني 
240 الف دينار، التحاد لل�سجائر 134 الف دينار، بنك القاهرة عمان 
الف   76 الأردن��ي  المركز  دينار،  الف   79 بابل  دينار، حدائق  الف   130

دينار والبنك الأهلي 68 الف دينار.

االأعلى اأ�صهمًا
الف  ب� 712  الجل�سة  ا�سهم خال  اعلى كمية  المال  و�سجل �سهم بنك 
�سهم، البنك العربي 514 الف �سهم، م�سفاة الأردن-جوبترول 345 الف 

التغذية  التجمعات لخدمات  �سهم،  الف  الأردنية 213  الكهرباء  �سهم، 
والإ�سكان 142 الف �سهم، بنك القاهرة عمان 130 الف �سهم، الملكية 
الأردنية 109 الف �سهم، �سرى 104 الف �سهم، التحاد لل�سجائر 99 

الف �سهم وبنك الإ�سامي الأردني 98 الف �سهم.

االأعلى عقودًا
 211 ب�  الجل�سة  خ��ال  عقود  حجم  اعلى  العربي  البنك  �سهم  و�سجل 
 88 الأردن��ي��ة  الكهرباء  ع��ق��ود،  الأردن-ج��وب��ت��رول 207  ع��ق��دا، م�سفاة 
عقدا، التحاد لل�سجائر 68 عقدا، البنك الأهلي 47 عقدا، بنك المال 
45 عقدا، الوطنية لاألمنيوم 43 عقدا، بنك القاهرة عمان 42 عقدا، 

�سرى 41 عقدا وبنك الإ�سامي الأردني 39 عقدا.

36 �صركة رابحة
الأردن  بالمئة،   6.66 للتاأمين  العرب  ال�سامنون  ا�سهم:  اأ�سعار  وارتفعت 
بالمئة،   4.34 الأردن  ح��دي��د  بالمئة،   4.54 ���س��رى  بالمئة،   5.55 الأول���ى 
الكفاءة  بالمئة،   3.03 المهنية  بالمئة،   3.57 ديكابول�س لاأماك  الأردن 
لا�ستثمارات 2.94 بالمئة، الكابات المتحدة 2.77 بالمئة، ال�ستثمارية 
القاب�سة 2.50 بالمئة، المجموعة للتاأمين 2.50 بالمئة، البتراء للتعليم 
عربي  ���س��رق  ب��ال��م��ئ��ة،   2.38 المتخ�س�سة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ب��ال��م��ئ��ة،   2.50
الكويتي  الأردن���ي  بالمئة،   2.38 الفو�سفات  بالمئة،   2.38 لا�ستثمارات 

التجمعات  بالمئة،   2.32 بابل  حدائق  بالمئة،   2.36 ميثاق  بالمئة،   2.38
الإ�سكان  بنك  بالمئة،   2.27 ال�سليل  مجمع  بالمئة،   2.32 ال�ستثمارية 
بنك  بالمئة،   2.18 الأردن  بنك  بالمئة،   2.22 التحاد  بنك  بالمئة،   2.25
الكهرباء  بالمئة،   1.81 العربي  البنك  بالمئة،   2.09 الأردن���ي  الإ�سامي 
للتاأمين  الأول��ى  بالمئة،   1.69 الأردن��ي��ة  الأنابيب  بالمئة،   1.72 الأردن��ي��ة 
 1.55 الدوائية  الحياة  بالمئة،   1.56 العقارية  المحفظة  بالمئة،   1.66
الأردن-جوبترول  م�سفاة  بالمئة،   1.42 العربية  الموؤ�س�سة  بنك  بالمئة، 
بالمئة،   1.21 الحرة  الأ���س��واق  بالمئة،   1.28 الأهلي  البنك  بالمئة،   1.40
بالمئة   0.88 العربي  ال�ستثمار  بنك  بالمئة،   0.97 للكلورين  الوطنية 

والبوتا�س العربية 0.23 بالمئة.

28 �صركة تراجعت اأ�صهمها
الملكية  بالمئة،   5.88 الطوب  ل�سناعة  باطون  ا�سهم:  اأ�سعار  وتراجعت 
التجمعات لخدمات  بالمئة،   3.84 للو�ساطة  العالمية  بالمئة،   4 الأردنية 
الباطون  بالمئة،   3.12 القاب�سة  اأوفتك  بالمئة،   3.70 والإ�سكان  التغذية 
 2.85 الأردن���ي���ة  ال��ع��ق��اري��ة  بالمئة،   2.94 �سبائك  بالمئة،   3.03 ال��ج��اه��ز 
بالمئة،   2.43 ل��ل��ط��اق��ة  اآف����اق  ب��ال��م��ئ��ة،   2.47 الأردن������ي  ال��م��رك��ز  ب��ال��م��ئ��ة، 
اتحاد  بالمئة،   2.27 المتو�سط  البحر  بالمئة،   2.33 لا�ستثمار  الأمين 
ال�سياحة- النقليات  بالمئة،   2.06 ال��دواء  دار  بالمئة،   2.25 الم�ستثمرون 
جت 2.05 بالمئة، الأولى للتمويل 1.96 بالمئة، الفنادق وال�سياحة 1.86 
بالمئة، العربية الكهربائية 1.85 بالمئة، الخطوط البحرية 1.75 بالمئة، 
�سراع 1.75 بالمئة، الأمل لا�ستثمارات 1.58 بالمئة، الثقة لا�ستثمارات 
1.51 بالمئة، الموا�سير المعدنية 1.42 بالمئة، المعا�سرون 1.38 بالمئة 

والنتقائية 1.35 بالمئة.

عمان - الراأي

ال�����س��ي��اح��ي ف��ي الأردن خ��ال  ال��دخ��ل  ب��ل��غ 
784 مليون  الحالي  العام  الأول من  الربع 

دينار وفق بيانات البنك المركزي.
ال�سياحي  ال��دخ��ل  اأن  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت 
من  الأول  ال��رب��ع  خ���ال   %10.7 انخف�س 
ذات��ه��ا من  ال��ح��ال��ي م��ق��ارن��ة بالفترة  ال��ع��ام 

العام الما�سي.
خال   %56.5 ال�سياحي  الدخل  وانخف�س 
�سهر اآذار الما�سي لي�سل اإلى 132.2 مليون 
دي���ن���ار م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��ت��رة ذات���ه���ا م���ن ال��ع��ام 

الما�سي بح�سب المركزي.
 ،2020 اآذار   17 في  اأعلنت  الحكومة  وكانت 
ال��ت��ع��ل��ي��ق ال��م��وؤق��ت ل��رح��ات ال��م�����س��اف��ري��ن 

ال���ت���ج���اري���ة ع���ب���ر م����ط����ار ال���م���ل���ك���ة ع��ل��ي��اء 
ال�����س��ح��ن،  رح������ات  الدولي–با�ستثناء 
الطارئة،  الطبية  والإم�����دادات  والإخ����اء، 

ورحات ال�سيانة.
وكانت عائدات الأردن من الدخل ال�سياحي 
العام  م��ن  الثاني  ك��ان��ون  �سهر  خ��ال  نمت 
 361.8 اإل��ى  لت�سل   %11.4 بن�سبة  الحالي 
م��ل��ي��ون دي��ن��ار، م��ق��ارن��ة م��ع ارت��ف��اع بن�سبة 
ال���ع���ام  م����ن  ذات����ه����ا  ال���ف���ت���رة  خ�����ال   %9.1
���س��اب��ق��ة للبنك  ب��ي��ان��ات  ال��م��ا���س��ي، ح�����س��ب 

المركزي.
 %10.2 ل���اأردن  ال�سياحي  ال��دخ��ل  وارت��ف��ع 
دولر  مليار   5.8 اإل��ى   2019 الما�سي  العام 
عام  مع  مقارنة  دي��ن��ار(  مليار   4.11 )نحو 

.2018

انخفاض الدخل السياحي %10.7 
خالل الربع األول

عمان - د.فتحي االأغوات

اأك������د خ����ب����راء ف����ي ق���ط���اع ال���ط���اق���ة وال���ن���ف���ط اأن 
الرتفاعات على اأ�سعار النفط تاأتي نتيجة تراجع 
حدة الحظر وتخفيف الإجراءات في العديد من 
الدول العالم و تزامناً مع عودة القطاع ال�سناعي 

والطيران وحركة النقل والموا�سات تدريجيا.
$ ان الخوف  الى  وبين الخبراء في حديثهم 
من موجة ثانية لكورونا كان لها تاأثير كبير في 

كبح ارتفاع ال�سعار بن�سب اكبر.
عن  اأي��ام  بعد  الحكومة  تعلن  اأن  الخبراء  ورج��ح 
بن�سب  النفطية  الم�ستقات  جميع  لأ���س��ع��ار  رف��ع 
التي �ستطبق  الت�سعيرة  تتراوح ما بين 4-9% في 

اعتباراً من الأول من �سهر حزيران.
من جهته بين خبير الطاقة والنفط ها�سم عقل 
ارتفعت خال هذا  النفطية  الم�ستقات  اأ�سعار  ان 
 90 بنزين  لمادة  و�سلت  مختلفة  بن�سب  الأ�سبوع 
ال��دي��زل  ارت��ف��ع  فيما   ،95 لبنزين  و%7   ،%8 اإل���ى 
1،5%، م�سيرا اإلى اأن هذه العوامل اأدت الى زيادة 
البرميل  �سعر  و�سل  حيث  البترول  على  الطلب 
�سباح اأم�س الى 37 دولرا، مرجحا ان ل يتجاوز 

ال�سعر 40 دولرا الى نهاية العام.
اقل بكثير من  زال  الطلب ما  اأن  الى  ولفت عقل 
كانت  حيث  ك��ورون��ا  قبل  ما  ال�ستهاك  معدلت 
100 مليون برميل يوميا انخف�ست الى 70 مليون 
اأدى الى انهيار ال�سعار  اأن ذلك  برميل، مو�سحا 
ل��دول  الن���ت���اج  ح�س�س  تخفي�س  اأن  م�����س��ت��درك��ا 
يوميا  برميل  مليون   10 ح��وال��ي  +رو�سيا  اأوب��ي��ك 
بال�ستراك  ال�سعار  رفع  في  ما  حد  الى  �ساهمت 
التدريجية  وال���ع���ودة  ال��ح��ظ��ر  ح���دة  تخفيف  م��ع 

للن�ساط ال�سناعي والموا�سات والطيران.
ونوه اإلى اأن ف�سل ال�سيف في الوليات المتحدة 
يرتفع فيه ا�ستهاك البنزين ب�سبب ارتفاع تنقل 
بق�سد  الوليات  بين  الأميركيين  معظم  وحركة 

ال�سياحة وق�ساء العطات.
عامر  المهند�س  وال��ن��ف��ط  ال��ط��اق��ة  خبير  وح��م��ل 
نهاية  البنزين  ا���س��ع��ار  الحكومة  رف��ع  ال�سوبكي 
هذا ال�سهر الى عدم تحوط الحكومه على كميات 
ت��خ��زي��ن اإ���س��اف��ي��ة ت�����س��م��ن ا���س��ت��ق��رار وان��خ��ف��ا���س 

الم�ستقات النفطية ل�سهر قادمة.
ال�ستفادة  الحكومة  على  كان  اإنه  ال�سوبكي  وقال 
م��ن ان��خ��ف��ا���س اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ال��ع��ال��م��ي��ة نتيجة 
من  يمكنها  اأكبر  ب�سكل  كورونا  جائحة  تداعيات 
ا�سعار  لنخفا�س  نتيجة  كبير  مالي  وفر  تحقيق 

العالم  ي�سهدها  لم  م�ستويات  الى  عالميا  النفط 
من قبل.

اأن������ه م����ن ال���م���رج���ح اأن ت��ع��ل��ن  وب���ي���ن ال�����س��وب��ك��ي 
ال��ح��ك��وم��ة ب��ع��د اأي������ام ع���ن رف����ع لأ����س���ع���ار ج��م��ي��ع 
 %9-4 بين  ما  تتراوح  بن�سب  النفطية  الم�ستقات 
في الت�سعيره التي �ستطبق اعتباراً من الأول من 

�سهر حزيران القادم.
لتر  �سعر  رف��ع  يتم  اأن  المتوقع  م��ن  اأن��ه  واأو���س��ح 
وبن�سبة  ق��رو���س   6 ال��ى   5 م��ن  بقيمة   95 البنزين 
م�����ن7-8%، ورف���ع �سعر ل��ت��ر ال�����س��ولر وال��ك��از من 
الن�سبة  اأم����ا   ،%5-4 م��ن  وب��ن�����س��ب��ة  ق��ر���س   2-1.5
�سيرتفع  اذ   90 البنزين  ن�سيب  من  فهي  الكبر 
اللتر من 4.5-5 قرو�س وبن�سبة 8-9% من ال�سعر 

الكلي المباع للمواطن.
ارتفعت  النفط  ا�سعار  اأن  ال�سوبكي،  تابع  عالمياً، 
ت��دري��ج��ي،  ب�سكل  ال��ح��ال��ي  اأي���ار  �سهر  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
ب��ف��ع��ل ت��ح�����س��ن ال���ط���ل���ب ال���ع���ال���م���ي ن��ت��ي��ج��ة ف��ت��ح 
الإغ��اق��ات ف��ي العديد م��ن ال��دول،لف��ت��ا ال��ى ان 
توفر م�ساحات اكبر في المخزونات بالتوازي مع 
مجموعة  دول  من  النتاج  بتخفي�س  اكبر  التزام 
اوب����ك+ وب���ال���ذات رو���س��ي��ا، اإ���س��اف��ة ال���ى تخفي�س 
والم���ارات  ال�سعودية  م��ن قبل  الإ���س��اف��ي  الن��ت��اج 

والكويت.
من  العديد  ف��ي  تلقائي  ان��ت��اج  خف�س  ال��ى  ولفت 
الدول المنتجة خارج مجموعة اوبك+ وعلى وجه 

الخ�سو�س في الوليات المتحدة.
وقال ال�سوبكي ان عودة �سبح الحرب القت�سادية 
من  وال��خ��وف  المتحدة  وال���ولي���ات  ال�سين  بين 
موجة ثانية لكورونا كان لها تاأثير كبير في كبح 
برنت  �سعر  ابقى  مما  اكبر  بن�سب  ال�سعار  ارتفاع 

في ال�سبوع الما�سي حول 35 دولر للبرميل.
ايار  ل�سهر  برنت  خ��ام  �سعر  اأن معدل  اإل��ى  واأ���س��ار 
في  �سعره  معدل  عن   %45 بن�سبة  ارتفع  الحالي 
اإلى 19.2 دولر  �سهر ني�سان الما�سي حيث و�سل 

للبرميل.
ي�سل  ان  النفط  توقع خبراء في قطاع  ذلك  الى 
نهاية  م��ع  دولرا   40 ال��ى  ال��ب��ت��رول  برميل  �سعر 
مليون   97 لنحو  ي�سل  ا�ستهاك  بمعدل  ال��ع��ام 

برميل نفط يوميا
م�سيرين اإلى اأن هذا المعدل هو اقل من المعدل 
العالمي لا�ستهاك بخم�سة مايين برميل بعد 
�سريطة  العالمي  الحظر  م��ن  النهائي  ال��خ��روج 
عليه  المتفق  بالخف�س   + اأوب��ي��ك  اأع�ساء  ال��ت��زام 

للمحافظة على توازن العر�س والطلب.
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قال خبراء اقت�ساديون اإن التداعيات الثقيلة لجائحة كورنا 
األقت بظاللها على القت�ساد الأردني جراء الأعباء المالية 
البالد،  ف��ي  الفيرو�س  تف�سي  لمنع  ال��دول��ة  تحملتها  التي 
دفعت المملكة الى تعزيز قواعد النتاج وتحويل هذه الزمة 

الى فر�سة العتماد على الذات.
واأ���س��اروا لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة)ب��ت��را(، اإل��ى اأن��ه وبالرغم 
من  كبيرة  فئة  على  ك��ورون��ا  لأزم��ة  الكبيرة  التداعيات  من 
المجتمع الردني كعمال المياومة، ا�سافة الى تعطل الكثير 
والحظر  الحجر  اأوام����ر  ب�سبب  النتاجية  القطاعات  م��ن 
ال�سامل التي فر�ست منذ بداية الأزمة، اإل اأن الأردن اثبت 
الى فر�سة  التعامل مع هذه الزم��ة وتحويلها  قدرته على 
لتعزيز قواعد النتاج التي »يملك الردن عنا�سرها كافة«، 
على  التركيز  واع����ادة  ال����ذات،  على  الع��ت��م��اد  ماأ�س�سة  عبر 

انتاجية قطاعات حيوية عديدة.
الباحث القت�سادي محمد الب�سير قال اإنه ل �سك ان الدولة 
الر�سمي  ال�سعبي-  الت�سامن  اجهزتها نجحت في ظل  بكل 
في مواجهة الوباء، وخا�سة من خالل الخطوات ال�ستباقية 
التي جعلت من الردن اإنموذجا في اإدارة اأزمة طارئة وغير 

متوقعة بهذا الحجم.
اأزم����ة ط��ارئ��ة مثل  ال���ق���ادر ع��ل��ى تخطي  اإن ال��ب��ل��د  وا����س���اف 
»ازمة كورونا«، ي�ستطيع في مرحلة ما النهو�س بقطاعاته 
حقيقية،  لفر�س  المرحلة  ت��ح��دي��ات  وت��ح��وي��ل  الن��ت��اج��ي��ة، 
بما  وا�ستثمارها  الردن��ي��ة  ال��ق��درات  في  المعرفة  ادارة  عبر 
الزراعي  القطاعين  في  وخا�سة  النتاجية،  العملية  يخدم 
في  العجز  معالجة  في  امثل  ب�سكل  لي�ساهما  وال�سناعي، 
الميزان التجاري، المتمثل في زيادة فاتورة ا�ستيراد المواد 
التعقيم،  وم��واد  والحيواني،  ال��زراع��ي  والت�سنيع  الغذائية 
المنزلية  الدوات  مثل  الكماليات  وبع�س  للمالب�س  ا�سافة 

وغيرها.
ولفت الب�سير الى �سرورة دعم الحكومة لتعزيز القطاعات 
الن��ت��اج��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة، ب��م��ا ي��ح��د م���ن ال��ع��ج��ز ف���ي ال��م��ي��زان 

كبير  حد  الى  ويقلل  العمل،  فر�س  اآلف  ويوفر  التجاري، 
من م�سكلتي البطالة والفقر، موؤكدا اهمية النظر باأ�سباب 
ارتفاع كلف المنتج الردني من )�سلعي وخدمي(، بما فيها 

تكلفة التمويل.
من جهته، يرى الخبير القت�سادي ح�سام عاي�س اأن الردن 
ب��رع بها  التي  القوة  ب��ذات  الن��ت��اج،  ق��ادر على تعزيز قواعد 
لفر�س،  التحديات  تحويل  ون�ستطيع  كورونا،  مواجهة  في 
ع��ب��ر ال���س��ت��ث��م��ار ف��ي ال��ع��ق��ول وال��خ��ب��رات ال��ت��ي تملك فكرا 
وتاأهيلها  الداخلية  والمكانيات  ال��ق��درات  لتعزيز  متطورا 
القدرة في  لدينا  يكون  ان  اأهمية  وبين  للمناف�سة خارجيا. 
المحلي،  الط���ار  �سمن  العي�س  متطلبات  بكل  ال���س��ت��م��رار 
التعامل  ق��ادر على  اقت�سادي  نموذج  العمل وفق  من خالل 
تح�سين معدلت دخل  خ��الل  الخ��رى، من  المتغيرات  مع 
الفرد، وتعزيز قدرته على �سراء المنتجات الوطنية، و�سول 

لالعتماد الذاتي في كثير من القطاعات.
لنكون  محددة،  ا�ستثمارات  في  التخ�س�س  الى  عاي�س  ودعا 
اك��ث��ر ان��ت��اج��ي��ة، م��ث��ل ان���ت���اج ال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة وال��زراع��ي��ة 

البناء،  وم���واد  والتقنيات،  والمعقمات  والدوي����ة  والطبية 
ف�����س��ال ع���ن ق��اع��دت��ن��ا م���ن ال���م���وارد ال��ب�����س��ري��ة وال��خ��ب��رات، 
ببع�س  متخ�س�س  كبلد  ن�سنف  ان  يمكن  بذلك  ان��ه  حيث 
ال�سناعات النتاجية، ما يدعم توظيف المزيد من الموال 

وال�ستثمارات لدينا.
تجربة  بعد  ال��ع��ال��م  اأن��ظ��ار  محط  ب��ات  الأردن  اإن  وا���س��اف 
كورونا، ما يجعله مركزا هاما لت�سدير تجربة النجاح، لإننا 

ا�سبحنا نحظى ب�« ملكية فكرية« حيالها.
ويرى عاي�س اأن الردن قادر على ت�سكيل خلية اأزمة ناجحة 
لمواجهة اأي طارئ، وانه حّول الزمة لفر�سة، لذلك يجب 
حالة  لتعوي�س  الزم�����ة،  خلية  ي�سبه  و���س��ع  ف��ي  يبقى  ان 
معظم  بها  منيت  ال��ت��ي  والخ�سائر  الق��ت�����س��ادي  النكما�س 
النمو  تحقيق  بهدف  الجائحة،  تداعيات  ج��راء  القطاعات 
وزيادة معدلت الدخل وايجاد فر�س العمل، واعادة النظر 
يوؤكد  ذات���ه،  الط���ار  وف��ي  وال��ن��ق��دي��ة.  المالية  بال�سيا�سات 
ار�سدتنا  ك��ورن��ا  جائحة  ان  عقل  مفلح  الم�سرفي  الخبير 
بنية تحتية في  اننا نملك  لنا  الذاتية، وك�سف  الى قدراتنا 

عن  والعمل  التكنولوجيا،  كمجال  المجالت  م��ن  العديد 
بعد، وتاأمين �سبل التعليم عن بعد اأي�سا، ما يتطلب تعزيز 
البداع  نحو  �سعيا  والتقنيات،  الت�سال  في  التحتية  البنية 

وال�ستثمار فيهما، وهما من قواعد النتاج المثمر.
ول��ف��ت عقل ال��ى اأن الزم���ة ال��ت��ي م��ررن��ا ب��ه��ا، ع���ززت الوعي 
ب�سرورة العودة لالإنتاج الزراعي، وهي قاعدة انتاج حيوية 
ما  ال��ذات��ي،  الكتفاء  من  الكبر  الحد  تحقق  ج��دا،  ومهمة 
كا�ست�سالح  ال��ق��ط��اع،  ه���ذا  ف��ي  ا���س��الح��ات  ح��زم��ة  يتطلب 
بالثروة  والمعنيين  المزارعين  ودع��م  ال��زراع��ي��ة،  الرا���س��ي 
الحيوانية. ويرى عقل ان الردن وحتى قبل كورونا، يتمتع 
التعامل  ج��راء  وت��ع��ززت  الطبي،  المجال  في  طيبة  ب�سمعة 
المثل مع الزم��ة ال�سحية التي يمر بها العالم حاليا، ما 
الردن  من  تجعل  �سحي،  اقت�سادي  انتاج  لقاعدة  يوؤ�س�س 

محطة مهمة لكثير من طالبي العالج.
اإلى ان التحالفات بين الدول ما بعد كورونا �ستبنى  واأ�سار 
ما،  في مجال  تميزنا  انطالقا من  والتبادل،  التكامل  على 
وتميز غيرنا في قطاعات بعينها، وانه وللتغلب على الو�سع 

ال�سعب، نحتاج لتزويد القطاع النتاجي بال�سيولة لتتعافى 
عجلة النتاج �سريعا.

من جانبه، يقول الخبير القت�سادي �سامي �سريم اإن الأردن 
وخبرات،  عاملة  اأيد  النتاج، من  عنا�سر  كل  بوجود  يتمتع 
وراأ�س مال محمي بودائع لدى البنوك، وحزمة ا�سالحات 
ح��ك��وم��ي��ة ل��وق��ف ال���ه���در، وال���س��ت��غ��الل الم���ث���ل ل��ل��م��وارد، 
خدماتية  بين  ت��ت��وزع  اقت�سادية  ه��وي��ة  ل����الأردن  يجعل  م��ا 

و�سياحية وزراعية و�سناعية وتقنية وتعليمية.
لم�ستثمري  الردن���ي���ة  الجمعية  رئ��ي�����س  وه���و  ���س��ري��م  واك���د 
الوراق المالية، انه »عادة عندما تتعر�س الدول لزمة ما، 
فانها ت�ستخدم ال�سيا�سات التي تخدمها بال�سرورة، وهناك 
العقود  على  التنمية  موجبات  تغليب  ت�سمى  ا�ستراتيجية 
والف���راد«،  وال�سركات  ال���دول  م��ع  والمواثيق  والمعاهدات 
مرجحا كفة �سرورة العتماد على الذات وت�سجيع ال�سناعة 
الوطنية، وبالتالي ايجاد فر�س العمل. واو�سح ان الميزان 
التجاري يعاني حاليا من عجر بنحو 7 مليارات دينار، فكلما 
 25 ال��ى   20 كلما وفرنا من  واح��د،  بتخفي�س مليار  نجحنا 
ال�ساليب  على  التركيز  من  لب��د  لذلك  عمل،  فر�سة  ال��ف 
�سندوق  ان  يذكر  المحلي.  الن��ت��اج  حماية  ف��ي  التقليدية 
الأردن��ي  القت�ساد  ينكم�س  اأن  موؤخرا،  توقع  الدولي  النقد 
اأزمة  خالل العام الحالي بن�سبة 3،7 بالمئة جراء تداعيات 
كورونا، بيد اأنه �سيعاود النمو في العام المقبل، بن�سبة ت�سل 
النكما�س  من  القت�ساد  م�سار  يعك�س  ما  بالمئة،   3،7 اإل��ى 
اإلى النمو. وتوقع تقرير �سدر ال�سهر الما�سي عن منظمة 
العمل الدولية، اأن ي�سهد العالم تقلي�سا في الوظائف لنحو 
تركز  �سيا�سات  ل�سياغة  داعيا  الموظفين،  من  مليون   200
لحماية  والعمال  لل�سركات  الفورية  الم�ساعدة  تقديم  على 
وظائف  في  �سخ�س  ملياري  نحو  يعمل  اذ  رزقهم،  مكا�سب 
ال��ن��ام��ي��ة، فيما ح��ددت  ال����دول  ف��ي  ر���س��م��ي��ة معظمهم  غ��ي��ر 
تحفيز  �سملت  الجائحة،  بعد  ما  للتعافي  ركائز  المنظمة 
والدخل،  والوظائف  ال�سركات  ودعم  والتوظيف،  القت�ساد 
على  لالعتماد  ا�سافة  العمل،  مكان  في  العاملين  وحماية 

الحوار الجتماعي لإيجاد الحلول.

اقت�صاديون: الأردن  يحول اأزمة كورونا اإىل فر�صة ويعزز  قواعد الإنتاج

وصول باخرة محملة بـ )50( ألف طن ديزل

وقالت زواتي في ت�سريح �سحفي اإن �سحنة 
البنزين البالغة كميتها 30 الف طن �سمن 
الأول  الأ�سبوع  خ��الل  �ست�سل  العطاء  ه��ذا 
م��ن ���س��ه��ر ح���زي���ران ال��م��ق��ب��ل، م��م��ا �سيرفع 
م�����س��ت��وى ال���م���خ���زون ال����س���ت���رات���ي���ج���ي ف��ي 
ن�سبتها  بزيادة  ال�ستراتيجية  مرافق عمان 
تعزيز  ق���رار  ق��ب��ل  م�����س��ت��واه  ع��ن  بالمئة   24

المخزون ال�ستراتيجي.
ا�ستكمال  ي��اأت��ي  زوات����ي  ال���وزي���رة  وب��ح�����س��ب 
الحتفاظ بالكميات الالزمة من المخزون 
حيث  ال�����س��ام��ي،  ال��م��ل��ك��ي  للتوجيه  ت��ن��ف��ي��ذا 
اللوج�ستية  ال�سركة  ال���وزراء  مجل�س  كلف 
عطاء  ب��ط��رح  النفطية  للمرافق  الأردن��ي��ة 
ت��ن��اف�����س��ي ل�����س��راء ك��م��ي��ات م���ن ال��م�����س��ت��ق��ات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة الأ����س���ا����س���ي���ة، ب���ه���دف ا���س��ت��غ��الل 
انخفا�س ال�سعار العالمية لرفع المخزون 
ال���س��ت��رات��ي��ج��ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ���س��م��ن ال�����س��ع��ات 
المتاحة في مرافق ال�سركة التخزينية في 

منطقة الما�سونة.
الكميات  ان  ال���ى  زوات����ي  ال���وزي���رة  واأ����س���ارت 
ال��م�����س��ت��وردة ل��ت��ع��زي��ز ال���م���خ���زون ح��ددت��ه��ا 
النفطية  ال��م��راف��ق  ف��ي  ال��م��ت��اح��ة  ال�����س��ع��ات 
البنزين 90  األ��ف ط��ن م��ن  وال��ت��ي بلغت 20 
طن  األ���ف   50 و   95 بنزين  ط��ن  اآلف   10 و 

ديزل.
وقود  ا�ستيراد  يتم  لم  انه  زواتي  واو�سحت 

ط���ائ���رات او غ���از ب��ت��رول��ي م�����س��ال ح��ي��ث ان 
هو  ت��م  م��ا  وان  ممتلئة  ال��م��ت��اح��ة  ال�����س��ع��ات 

تعبئة المتاح من ال�سعات التخزينية.
من جانبها بينت المهند�سة خلود محا�سنة

الردنية  اللوج�ستية  لل�سركة  العام  المدير 
اح��ال��ت  اللوج�ستية  ال�����س��رك��ة  ان  النفطية 
العطاء في الخام�س من �سهر اأيار الحالي 
باأف�سل  تقدموا  ال��ذي��ن  المناق�سين  على 
الكميات  ه��ذه  اإ�سافة  �سيتم  وان��ه  الأ�سعار، 
اإل�����ى م���خ���زون ال��ح��ك��وم��ة ال���س��ت��رات��ي��ج��ي 
ال��ح��ال��ي ف��ي ال��م��ا���س��ون��ة م��م��ا ���س��ي��وؤدي ال��ى 
للتخزين  المتاحة  ال�سعات  ا�ستغالل  زيادة 
ف����ي خ����زان����ات ال�������س���رك���ة ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة ف��ي 
ال��م��ا���س��ون��ة، الم���ر ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه زي���ادة 
المملكة،  ف��ي  ال��م��خ��زون  ك��ف��اي��ات  م�ستوى 
مع  التعامل  على  ال��ق��درة  تعزيز  وبالتالي 
من  التزود  امن  و�سمان  الطارئة  الحالت 

النفطية. الم�ستقات 
ا�ستراتيجي  المخزون  ان  محا�سنة  وبينت 
حالت  في  اأو  الحاجة  عند  فقط  ي�ستخدم 
ال������ط������وارىء، ف����ي ح���ي���ن ي������زود ال���م���خ���زون 
الت�سغيلي الذي تحتفظ به �سركات القطاع 

النفطي ال�سوق ب�سكل يومي. 
في  ال�ستراتيجية  عمان  م��راف��ق  ان  يذكر 
اللوج�ستية  لل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��م��ا���س��ون��ة 
�سركة  وه���ي  النفطية  ل��ل��م��راف��ق  الردن���ي���ة 

ان�����س��اوؤه��ا  ت��م  للحكومة  ب��ال��ك��ام��ل  مملوكة 
للم�ستقات  تخزينية  �سعات  توفير  لغايات 
ال���ن���ف���ط���ي���ة، ب���ه���دف ت���ع���زي���ز اأم������ن ال���ت���زود 
الأه���داف  اأح���د  وه��و  النفطية  بالم�ستقات 
لقطاع  ال�ساملة  لال�ستراتيجية  الرئي�سية 
والثروة  الطاقة  وزارة  تعمل  التي  الطاقة 
المعدنية بالتعاون مع �سركاء القطاع على 

تنفيذها. 
الم�ستقات  م��ن  ال��م��خ��زون  كفاية  وت��ت��راوح 
م��راف��ق  جميع  ف��ي  المملكة  ف��ي  النفطية 
بين  ما  خا�سة  او  حكومية  �سواء  التخزين 
المنتج  نوع  ح�سب  اأ�سهر  �ستة  الى  �سهرين 

ومعدل كميات ال�ستهالك اليومية.
الإ�ستراتيجية  ع��م��ان  م��راف��ق  اف��ت��ت��اح  وت��م 
الما�سونة  في منطقة  النفطية  للم�ستقات 
وب�سعة   2019 ع���ام  ع��م��ان  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��رق 
وتتاألف  طن.  الف   3٦0 اإلى  ت�سل  اإجمالية 
ه����ذه ال���م���راف���ق م���ن ���س��ت��ة خ���زان���ات ل��م��ادة 
ب�سعة  ال��ف طن   34 خ��زان  �سعة كل  الديزل 
اجمالية تبلغ 204 الف طن، واأربعة خزانات 
الف   34 خ��زان  كل  �سعة   90 البنزين  لمادة 

طن وال�سعة الجمالية 13٦ الف طن.
البنزين  لمادة  خزانين  المرافق  ت�سم  كما 
وال�سعة  األ����ف ط��ن   18 خ����زان  ك��ل  ���س��ع��ة   95
األ���ف ط��ن، وخ��زان��ي��ن لمادة  الج��م��ال��ي��ة 3٦ 
وقود الطائرات �سعة كل خزان 22 األف طن 

بالإ�سافة  الف طن،   44 الجمالية  وال�سعة 
البترولي  الغاز  لمادة  خزانات  خم�سة  ال��ى 
الم�سال �سعة كل خزان 2 الف طن وال�سعة 
ب��الإ���س��اف��ة ال��ى  الج��م��ال��ي��ة 10 الف ط���ن، 
ثالثة خزانات تحت الإن�ساء لي�سبح العدد 

الكلي 8 خزانات.
وب�����ل�����غ�����ت ك����ل����ف����ة ب������ن������اء م�������راف�������ق ع����م����ان 
ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف���ي ال��م��ا���س��ون��ة ح��وال��ي 
بمنحة  تمويله  وت��م  دولر،  مليون   )189(
كريمة من دولة المارات العربية المتحدة 
بلغت  للتنمية  ابو ظبي  ال�سقيقة/ �سندوق 

)210( مليون دولر. 
التي  اللوج�ستية  ال�����س��رك��ة  تاأ�سي�س  وج���اء 
ت��ع��م��ل وف����ق ق���واع���د ال�����س��وق وع���ل���ى اأ���س�����س 
ال�ستراتيجية  ���س��م��ن  وربحية،   ت��ج��اري��ة 
الى  تهدف  والتي  الطاقة  لقطاع  ال�ساملة 
توفير  ومنها  بالطاقة  التزود  اأمن  تحقيق 
م��خ��زون ا���س��ت��رات��ي��ج��ي م��ن��ا���س��ب واآم����ن من 
في  ا���س��ت��خ��دام��ه  ي��ت��م  النفطية  الم�ستقات 

حالت الطوارئ.
ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
ب�سهر  اللوج�ستية  ال�سركة  م��راف��ق  افتتح 
ح���زي���ران م���ن ال���ع���ام ال��م��ا���س��ي وب��ح�����س��ور 
و�سفير  للتنمية  ظبي  اأب���و  �سندوق  م��دي��ر 
دولة المارات العربية المتحدة وعدد من 

الوزراء والنواب واأبناء المجتمع المحلي.

عمان - الراأي

ال��ح��دود  رف���ع  ال��م��ال��ي��ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  ق����ررت 
اإلى 5% واإعادة �ساعات  ال�سعرية العليا والدنيا 
من  اع��ت��ب��اراً  �ساعتين  اإل���ى  الم�ستمر  ال��ت��داول 
الهيئة  رئي�س  لنائب  المقبل، وفقا  الأح��د  يوم 
اجتماعات  بعد  الزعبي،  محمد  عمر  الدكتور 
الن�ساط  ع��ودة  لبحث  البور�سة  م��ع  م�ستركة 

للبور�سة وتم اتخاذ القرار.
لم�سنا  اأن  ب��ع��د  ج���اء  ذل���ك  اأن  ال��زع��ب��ي  واأك�����د 
ات��ج��اه��ات اإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اأ���س��ا���س��ي��ات 
�سيولة  م�ستوى  وتح�سن  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد 

ال�سوق.
وبين اأن هذه الخطوة بهدف تعزيز الثقة بعد 
اأن ا�ستعاد ال�سوق لجزء من عافيته وعك�س من 

اتجاهه.

اإعادة �صاعات التداول الم�صتمر اإلى �صاعتين اعتباراً من الأحد
األوراق المالية والبورصة ترفعان 

الحدود السعرية العليا والدنيا إلى %5

عقدت اجتماع هيئتها العامة عن بعد
2.5 مليون دينار صافي أرباح

«بندار» الصافية
2.9 مليون دينار صافي ارباح «التسهيالت 

التجارية»

عمان - الراأي

ع��ق��دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل�����س��رك��ة ب���ن���دار ل��ل��ت��ج��ارة 
بوا�سطة  ال��ع��ادي  ال�سنوي  اجتماعها  وال�ستثمار، 
وبا�ستخدام  واللكتروني  المرئي  الت�سال  و�سيلة 

.Microsoft Teams تقنية
وُع���ق���د الج��ت��م��اع ب��رئ��ا���س��ة رئ��ي�����س م��ج��ل�����س اإدارة 
المهند�س  وال���س��ت��ث��م��ار،  ل��ل��ت��ج��ارة  ب���ن���دار  ���س��رك��ة 
يحملون  م�ساهمين  وب��ح�����س��ور  و����س���اح،  اأب���و  ع��م��ر 
من   )%98.02( ن�سبته  ما  اأي  )19،٦04،833(�سهما 
موزعين  دينار  مليون   20 البالغ  ال�سركة  راأ�سمال 
)19،582،٦33( و  بالأ�سالة  �سهما«   )22،200( على 
�سهما بالوكالة حيث اأعلن رئي�س المجل�س عمر ابو 

و�ساح عن قانونية الجتماع.
وفي بداية الجتماع، اأعرب المهند�س اأبو و�ساح عن 
الحترازية  لالإجراءات  عالياً  بندار  �سركة  تقدير 
والتدابير الوقائية التي فر�ستها الحكومة خالل 
فيرو�س  انت�سار  لمنع  الما�سية  القليلة  الأ���س��ه��ر 
ك��ورون��ا »ك��وف��ي��د 19«، وت��وف��ي��ر اأف�����س��ل ال��ع��الج��ات 

والرعاية الطبية الالئقة للم�سابين به.
اأن  العامة،  للهيئة  حديثة  في  و�ساح  اأب��و  واأ���س��اف 
جمي��ع  ورغ��م  الع��ام2019،  خ��الل  تمكنت  ال�سركة 
ال��ظ��������روف ال��م��ح��ي��ط��������ة، م��������ن ال��م��ح��اف��ظ��������ة على 

مركزه��ا الرائ��د ف��ي قط��اع التموي��ل، حي��ث بلغ��ت 
الإي��رادات الت�س��غيلية 3.4 مليون دينار كم��ا حقق��ت 
بلغ��ت  ال�سريب��ة  بع��د  �سافي��ة  اأرب��اح�����اً  ال�س��ركة 
على   %12.7 بلغ  وبعائد  اأردن��ي  دين��ار  ملي��ون   2.5

راأ�سمال ال�سركة البالغ 20 مليون دينار.
خ��الل  ا�س��تمرت  ال�سركة  اأن  اإلى  و�ساح،  اأبو  واأ�سار 
الأم��وال  م�س��ادر  بين  ال��م��وازن��ة  ف��ي   2019 الع��ام 
م�س��توى  تحقيق  ف��ي  اأ���س��ه��م  م��ا  وا�س��تخداماتها، 
عاٍل م��ن الأداء للو�س��ول اإل��ى اأه��داف الم�س��اهمين 

وتح�س��ين مرك��زها المال��ي.
اأبو  اأو���س��ح  لل�سركة،  الم�ستقبلية  الخطط  وح��ول 
اإل��ى  ال��ع��ام 2020  ت�سعى خ��الل  »ب��ن��دار«  اأن  و���س��اح، 
والتموي��ل  الإق��������را���س  �س��وق  ف��ي  دوره��������ا  تعزي��ز 
اأح��كام  م��ع  متوافقة  منتج��ات  ط��رح  خ��الل  م��ن 
احتياج��ات  م��ع  تتما�س��ى  الإ�س��المية  ال�س��ريعة 
الفئ��ة الم�ستهدفة م��ن قب��ل ال�س��ركة، اإ�ساف��ة ال��ى 
العم��الء  قاع��دة  تو�س��يع  عل��ى  بالعم��ل  ال�ستمرار 

م��ن خ��الل فت��ح قن��وات ت�س��ويقية جدي��دة.
و�سادقت الهيئة العامة على تقرير مجل�س الإدارة 
ال�سركة  ع��م��ل  وخ��ط��ة   2019 ال��م��ال��ي��ة  ال�سنة  ع��ن 
الم�ستقبلية، وتقرير مدققي ح�سابات ال�سركة عن 
ال�سنة المالية 2019، اإلى جانب اإبراء ذمة اأع�ساء 

مجل�س الإدارة عن ال�سنة المالية 2019.

عمان - الراأي

�����س����ادق����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل�����س��رك��ة 
على  الأردن���ي���ة،  ال��ت��ج��اري��ة  الت�سهيالت 
وح�ساب  لل�سركة  العمومية  الميزانية 
الأرب������اح وال��خ�����س��ائ��ر وح�����س��اب ال��ت��وزي��ع 
كانون   31 في  المنتهية  المالية  لل�سنة 

اأول 2019.
ج���اء ذل���ك ف���ي اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
المدرجة  الموا�سيع  في  للنظر  العادية 
ع���ل���ى ج������دول الأع�����م�����ال، وا���س��ت��ع��را���س 
خطتها  و   2019 للعام  ال�سركة  اإن��ج��ازات 

الم�ستقبلية للعام 2020.
الإدارة  مجل�س  رئي�س  اأك���د  جهته،  م��ن 
ا���س��ت��م��رت  ال�������س���رك���ة  اأن  ف���ري���ز  ج���م���ال 
ف����ي ت��ح��ق��ي��ق اأه����داف����ه����ا و�����س����ول اإل����ى 
حققت  حيث  الممكنة،  النتائج  اأف�����س��ل 

ال�سريبة  بعد  �سافية  اأرب��اح��اً  ال�سركة 
الما�سي  العام  نهاية  في  والمخ�س�سات 
اجمالي  بلغت  ك��م��ا  دي���ن���ار،   2،9٦٦،315
الموجودات 54،075،87٦ دينار في نهاية 
دينار   48،327،222 ب�  مقارنة   2019 ع��ام 

في نهاية عام 2018 وبن�سبة نمو %12.
وب����ل����غ ����س���اف���ي ح����ق����وق ال��م�����س��اه��م��ي��ن 
 2019 ع��ام  نهاية  في  دينار   30،24٦،811
نهاية  في  دينار   27،271،217 ب�  مقارنة 

عام 2018 بزيادة ن�سبتها %11.
ال��ن��ت��ائ��ج  اأن ه�����ذه  اإل������ى  واأ������س�����ار ف���ري���ز 
لل�سركة  ال��ط��م��وح��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ت��ع��ك�����س 
وقوية  ثابتة  مكانة  تبوء  اإل��ى  والهادفة 
الأردن��ي��ة  المملكة  ف��ي  مناف�سيها  ب��ي��ن 

الها�سمية.
وعبر فريز عن �سكره لالإدارة التنفيذية 
ول���ك���اف���ة ال��ع��ام��ل��ي��ن ف���ي ال�����س��رك��ة على 

الجهود المبذولة في �سبيل تحقيق هذه 
النتائج.

العادية  العامة  الهيئة  اأق��رت  ذل��ك،  اإل��ى 
الإدارة  مجل�س  تقرير  الإجتماع  خ��الل 
عمل  وخ��ط��ة   2019 المالية  ال�سنة  ع��ن 
اإلى  اإ�سافة  عليها،  والم�سادقة  ال�سركة 
الم�ستقل  ال���خ���ارج���ي  ال��م��دق��ق  ت��ق��ري��ر 
ل��ل�����س��رك��ة، ك��م��ا اق�����رت ح�����س��اب الأرب������اح 
وال��خ�����س��ائ��ر وح�����س��اب ال��ت��وزي��ع وك��ذل��ك 
اإبراء ذمة رئي�س واأع�ساء مجل�س الإدارة 
اأحكام  �سمن  بالإجماع   2019 العام  عن 

القانون.
وانتخبت الهيئة العامة بالجماع �سركة 
المحا�سب   )kpmg( و�سركاه  القوا�سمي 
 2020 لعام  لل�سركة  الم�ستقل  القانوني 
ل��ت��ح��دي��د  الإدارة  م��ج��ل�����س  وت��ف��وي�����س 

اأتعابهم.

�صرقة حمول يف 
حمطة بئر زبدة 

بالطفيلة
عمان - الراأي

في  زي���ده  م��ي��اه  بئر  محطة  تعر�ست 
�سرقة محول  اإلى  الطفيلة  محافظة 

كهربائي اأم�س.
وق��������ال م����دي����ر ك����ه����رب����اء ال��ط��ف��ي��ل��ة 
الخلفات  ال��ح��ف��ي��ظ  ع��ب��د  ال��م��ه��ن��د���س 
اإنه وجد في المنطقة بقايا للمحول 
واآثار تفكيك ما يدلل على اأن الغاية 
في  المتواجد  النحا�س  �سرقة  كانت 

المحول.
وح����ذر م���ن خ���ط���ورة ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ات 
ل��ل��م��ي��اه،  ب��ان��ق��ط��اع��ات  تت�سبب  ح��ي��ث 
م�������س���دداً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإي���ق���اع اأق�����س��ى 
الإج����راءات  وف��ق  بالفاعل  ال��ع��ق��وب��ات 
ال�سركة  اأن  اإل���ى  واأ����س���ار  ال��ق��ان��ون��ي��ة. 
ق���ام���ت ب�����اإب�����الغ الأج�����ه�����زة الأم���ن���ي���ة 
اإب���الغ  ت��م  ك��م��ا  ب��ال��ح��ادث��ة  المخت�سة 

محافظ الطفيلة بتفا�سيلها.

عمان - الراأي

اأعلنت وزيرة الطاقة والثروة 
المعدنية هالة زواتي، ام�ص عن 
و�صول باخرة محملة بـ 50 الف طن 
ديزل هي ال�صحنة الولى من عطاء 
تعزيز المخزون ال�صتراتيجي من 
الم�صتقات النفطية للمملكة والتي 
�صيتم تخزينها في مرافق عمان 
ال�صتراتيجية العائدة لل�صركة 
اللوج�صتية الأردنية في منطقة 
الما�صونة و�صط المملكة.
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«الضمان» تطلق خدمتها اإللكترونية الخاصة
بتحديد المواعيد

الخطوط الجوية الكويتية تقيل 1500 موظف
غير كويتي

عمان - الراأي

لل�سمان  ال��ع��ام��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت 
الج���ت���م���اع���ي خ��دم��ت��ه��ا الإل���ك���ت���رون���ي���ة 
ال��خ��ا���س��ة ب��ت��ق��دي��م وت��ح��دي��د م��واع��ي��د 
لمراجعة المواطنين اأو الموؤمن عليهم 
لفروعها  المن�ساآت  ارت��ب��اط  �سباط  اأو 
المتعلقة  للحالت  وذل��ك  ومديرياتها 
اأو  العمل  اإ���س��اب��ات  م��ع��ام��ات  بمتابعة 
ال��خ��دم��ات  اأو  التفتي�ش  اأو  التح�سيل 
بالإ�سافة  الر�سمية،  بالكتب  المتعلقة 
اإلكترونياً  غيرالمتاحة  الخدمات  ال��ى 
وغير متوفرة من خال مركز ات�سال 
ا�ستقبال  �ستبداأ  اأنها  موؤكدًة  خدماتها، 
ال��م��راج��ع��ي��ن اع��ت��ب��اراً م��ن ي���وم الأح���د 
�سريطة   2020/5/31 الموافق  المقبل 
موعد  بتحديد  ق��ام  المراجع  يكون  اأن 

من خال خدمتها الإلكترونية.
���س��ادر عن  ب��ي��ان  ف��ي  الموؤ�س�سة  ودع���ت 
المواطنين  جميع  الإع��ام��ي  مركزها 
وال���ع���ام���ل���ي���ن وال���م�������س���ت���رك���ي���ن ب��م��ظ��ل��ة 
ال�������س���م���ان الج���ت���م���اع���ي وال���راغ���ب���ي���ن 
بمراجعة الموؤ�س�سة اإلى تحديد الموعد 
على  الإلكترونية  خدمتها  خ��ال  م��ن 
ssc.gov..https://service1( الرابط 
للوقت  ت��وف��ي��راً  وذل���ك   )/jo/sscvisit
في  �سامتهم  على  وح��ف��اظ��اً  وال��ج��ه��د 
ظ���ل الأو�����س����اع ال��راه��ن��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
فيرو�ش كورونا، موؤكدة اأنه يتعين على 
ط��ال��ب خ��دم��ة حجز ال��م��وع��د ال��دخ��ول 
ع��ل��ى م���وق���ع ال��م��وؤ���س�����س��ة الإل��ك��ت��رون��ي 
الذهاب  ثم  وم��ن   )www.ssc.gov.jo(
اإل��ى خانة )حجز موعد لمراجعة فرع 
المطلوبة  البيانات  وتعبئة  ال�سمان( 

وار�سال الطلب.
كما اأطلقت الموؤ�س�سة رقم جديد لمركز 

ات�سال خدماتها )117117( الذي يبداأ 
والن�سف  ال��ث��ام��ن��ة  ال�����س��اع��ة  م��ن  عمله 
���س��ب��اح��اً ول���غ���اي���ة ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة 
خاله  من  ُيتاح  م�ساءاًحيُث  والن�سف 
تقديم كافة المعامات غير المتوفرة 
يمّكن  وال��ذي  موقعها،  على  اإلكترونياً 
ال��م��وؤم��ن ع��ل��ي��ه��م الأف������راد م���ن تقديم 
م���ع���ام���ات ط��ل��ب ت��خ�����س��ي�����ش ال���رات���ب 
على  التقاعد  رات��ب  وتوزيع  التقاعدي 

على  والح�سول  الم�ستحقين،  ال��ورث��ة 
���س��ل��ف م��ت��ق��اع��دي ال�����س��م��ان، و���س��رف 
ت��ع��وي�����ش ال���دف���ع���ة ال����واح����دة ل��ح��الت 
ا�ستقباله  اإل��ى  اإ�سافة  وال��وف��اة،  العجز 
الجزئي  اأو  الكلي  الحجز  رف��ع  طلبات 

عن المن�ساآت.
واأكدت الموؤ�س�سة على اأنها لن ت�ستقبل 
عبر  اإل��ك��ت��رون��ي��اً  م��ت��اح��ة  م��ع��ام��ل��ة  اأي 
www.ssc.gov.( الإلكتروني  موقعها 

مبينّة  المن�ساآت،  اأو  لاأفراد  �سواء   )jo
اأن خدمات الأفراد المتوفرة اإلكترونياً 
ه���ي خ��دم��ة )ال����س���ت���راك الخ���ت���ي���اري، 
ب����دلت ال��ت��ع��ط��ل ع��ن ال��ع��م��ل، ال�����س��رف 
من الر�سيد الدخ��اري، بدل الأمومة، 
ت��ع��وي�����ش ال���دف���ع���ة ال������واح������دة، ك�����س��ف 
عليهم  ل��ل��م��وؤم��ن  التف�سيلي  ال��ب��ي��ان��ات 
�سكوى  تبليغ  بال�سمان،  الم�ستركين 

المر�ش المهني/ اإ�سابة العمل(.
اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��خ��دم��ات ال��م��ن�����س��اآت 
)�سمول  خدمة  هي  الكترونياً  المتاحة 
ال��م��ن�����س��اآت، ت��ع��دي��ل ب��ي��ان��ات ال��م��ن�����س��اأة، 
ت�����س��دي��د ال����س���ت���راك���ات، ط��ل��ب ار����س���ال 
للعاملين،  والإي��ق��اف  ال�سريان  حركات 
روات����ب ك��ان��ون ال��ث��ان��ي، ا���س��ع��ار �سكوى 
المر�ش المهني/ اإ�سابة العمل، التبليغ 
المعالجة  ل��غ��اي��ات  ال��ع��م��ل  اإ���س��اب��ة  ع��ن 
ال���ف���وري���ة، ط��ب��اع��ة ك�����س��وف��ات ال��م��وؤم��ن 

عليهم الفّعالين(.
نحو  تتجه  اأن��ه��ا  الموؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 
متاحة  لت�سبح  خدماتها  جميع  اأتمتة 
كامل  ب�سكل  الإلكتروني  موقعها  عبر 
ل���ج���م���ه���وره���ا وذل������ك ب���ه���دف ت��خ��ف��ي��ف 
واإتاحتها  الخدمة  متلقي  على  الأعباء 
لهم ف��ي ك��ل م��ك��ان، م��ذك��رة ب��اأن قنوات 
الت�������س���ال وال���ت���وا����س���ل ل��دي��ه��ا م��ت��اح��ة 
بمركز  الت�����س��ال  خ���ال  م��ن  للجميع 
اأر�سي  اأي هاتف  الوطني من  الت�سال 
اأو خلوي على الرقم )5008080/06( اأو 
اللكتروني  الموؤ�س�سة  بريد  من خال 
من  اأو   ،)webmaster@ssc.gov.jo(
على  خدماتها  بمركز  الت�سال  خ��ال 
المعامات  )لتقديم   117117( الرقم 
غير المتاحة الكترونياً عبر موقعها، اأو 
اأو  بوك  الفي�ش  على  الموؤ�س�سة  �سفحة 

تويتر اأو ان�ستغرام.

الكويت - اأ ف ب

اأع���ل���ن���ت ال���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
كويتي  غير  1500 موظف  اإقالة  الخمي�ش 
فيرو�ش  لأزم���ة  ال�سلبي«  »التاأثير  ب�سبب 

كورونا الم�ستجد.
ق��راب��ة  فيها  يعمل  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ة  وع��ان��ت 
اإقليميا  الطلب  تراجع  من  �سخ�ش   7000

وعالميا على ال�سفر الجوي.
وقالت ال�سركة في تغريدة عبر تويتر اإنه 
»تعامًا مع اأزمة فيرو�ش كورونا الم�ستجد 
التجاري  ت�سغيلها  على  ال�سلبي  وتاأثيرها 
عن  ال�ستغناء  ال�سركة  ق���ررت  فقد   )..(
م���ن غير  م���وظ���ف  م���ن 1500  ي���ق���ارب  م���ا 

الكويتيين من مختلف القطاعات«.
واأكدت ال�سركة اأن القرار ياأتي وفق »خطة 

�ساملة« للتعامل مع تاأثير الوباء.
جاء  ال�سعب  القرار  »ه��ذا  البيان  واأ���س��اف 
تتعر�ش  ال��ت��ي  الكبيرة  لل�سعوبات  ن��ظ��راً 
لها ال�سركة ب�سكل خا�ش وقطاع الطيران 

العالمي ب�سكل عام«.
وب�����س��ب��ب الإغ����اق����ات، اأوق���ف���ت ال��خ��ط��وط 
الجوية الكويتية اأ�سطولها الموؤلف من 30 
في  الطيران  �سركات  غالبية  مثل  طائرة، 

ال�سرق الأو�سط ب�سبب الإغاقات.
الما�سي  ني�سان  اواخ���ر  ف��ي  قامت  ولكنها 
اأك��ث��ر م��ن 200  بت�سغيل  اي���ار  واأوائ����ل �سهر 
األ��ف مواطن   30 لإع���ادة نحو  رحلة جوية 

كويتي من الخارج.
الكويت  تعاني  الخليج،  دول  من  وكغيرها 

م���ن ت���راج���ع ع���ائ���دات ال��ن��ف��ط وت���اأث���ي���رات 
فيرو�ش كورونا الم�ستجد على القت�ساد.

وك��ان ات��ح��اد النقل ال��ج��وي ال��دول��ي توقع 
�سركات  عائدات  تكون  اأن  الما�سي  ال�سهر 
24،5 مليار  اأق��ل ب  المنطقة  الطيران في 

دولر من عام 2019.
واأّكدت المنظمة اأّن توقف حركة الطيران 

ي���ه���دد 1،2 م��ل��ي��ون وظ��ي��ف��ة ف���ي ال��ق��ط��اع 
وال��ق��ط��اع��ات ال��م��رت��ب��ط��ة ب���ه ف���ي ال�����س��رق 
ن�سف  اأي  اإف���ري���ق���ي���ا،  و����س���م���ال  الأو�����س����ط 

الوظائف في مجال الطيران.
مئات  الكويت  في  خا�سة  �سركات  واأق��ال��ت 
الموظفين، ولكن �سركة الطيران هي اأول 

منظمة حكومية تتخذ قرارا مماثا.

�ستقوم  اأنها  اأعلنت  الكويت  بلدية  وكانت 
ق��ري��ب��ا ب���اإق���ال���ة ال��ن�����س��ف ع��ل��ى الأق�����ل من 
 900 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  الأج���ان���ب  موظفيها 

�سخ�ش.
ويعي�ش قرابة 3،4 مليون اأجنبي ويعملون 
في الكويت، وي�سكلون نحو 70% من �سكان 

الدولة الخليجية.

عمان - الراأي

والت�سغيل  التنمية  �سندوق  ع��ام  مدير  ق��ال 
ب���ال���وك���ال���ة، ال����دك����ت����ور ق��ي�����ش ال�����س��ف��ا���س��ف��ة، 
ب��ال��ع��م��ل وا���س��ت��ق��ب��ال  ���س��ي��ب��داأ  ال�����س��ن��دوق  اإن 
ال��م��راج��ع��ي��ن اع��ت��ب��ارا م��ن ���س��ب��اح ي���وم الأح���د 
المقبل، في جميع فروع ال�سندوق المنت�سرة 

في مختلف اأنحاء المملكة.
اأم�ش،  �سحفي  ت�سريح  في  ال�سفا�سفة،  واأك��د 
عدة  �سمن  �سيكون  المراجعين  ا�ستقبال  ان 
���س��واب��ط ت��م��ن��ع ال��ت��ج��م��ع وال��ت��ج��م��ه��ر داخ���ل 
ال�����س��ن��دوق، ب��ح��ي��ث ل���ن ي��ت��م ا���س��ت��ق��ب��ال اأك��ث��ر 
ف��روع  ف��رع م��ن  ك��ل  ف��ي  اأ�سخا�ش  م��ن ع�سرة 
ال�����س��ن��دوق، وي��ج��ب ع��ل��ى ال��م��راج��ع��ي��ن اأخ���ذ 
م��واع��ي��د ج��دي��دة ع��ب��ر الت�����س��ال ع��ل��ى هاتف 
الي��م  ذك���ر  ����س���رورة  م��ع   0782418090 رق���م 

عليها  وال��رد  المواعيد  لترتيب  والمحافظة 
من خال ر�سالة ن�سية او عبر ر�سائل الوات�ش 

اآب.
وبين انه يمكن للمراجعين اإر�سال معاماتهم 
م����ن خ�����ال ال���ب���ري���د الإل����ك����ت����رون����ي الآت������ي: 
من  واإنجازها   appointments@def.gov.jo
ي�سهل  مما  ال�سندوق  داخ��ل  الموظفين  قبل 
انتظارها،  وق��ت  من  ويقلل  المراجعين  على 
طلب  اأو  معاملة  اأي  ا�ستقبال  يتم  ل��ن  حيث 
او مراجع لم يح�سل على موعد م�سبق من 

ال�سندوق.
ودع����ا ال�����س��ف��ا���س��ف��ة ال��م��راج��ع��ي��ن اإل����ى ارت����داء 
ال��ك��م��ام��ات وال���ق���ف���ازات ق��ب��ل ال��ح�����س��ور اإل���ى 
اأن����ه ل��ن ي�سمح ب��دخ��ول  ال�����س��ن��دوق، م���وؤك���دا 
رقم  ال��دف��اع  لأم��ر  اإن��ف��اذا  دونهما،  ال�سندوق 
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صندوق التنمية والتشغيل يعود للعمل 
اعتبارا من األحد

مصرف لبنان المركزي: نمتلك احتياطًا 
ماليًا وذهبيًا مهمًا

إيزي جيت تعتزم تسريح 30% من موظفيها

بيروت - بترا

ق����ال ح���اك���م م�����س��رف ل��ب��ن��ان ال���م���رك���زي ري��ا���ش 
اليوم 20  المركزي يمتلك  الم�سرف  اإن  �سامة، 
مليار دولر نقدا و 15 مليار دولر مخزون ذهب.

لبنان حقق  ان  ت�سريح �سحفي  البنك في  وبين 
عجز  تراكم  ب�سبب  دولر  مليار   81 بقيمة  عجزاً 
الح�ساب الجاري والميزانية على مدى ال�سنوات 

الخم�ش الما�سية.
وقال »اإن و�سول المنتجات اإلى الأ�سواق وا�ستقرار 
اأ�سعار البنزين والأدوية والطحين يوؤكد اأننا غير 

لتمويل  كافية  احتياطيات  فامتاك  مفل�سين، 
اأن��ن��ا قمنا  يثبت  ال��ب��اد  اإل��ى  الأ�سا�سية  ال����واردات 
هناك  يكون  ل��ن  واإل  احترافية  بطريقة  بعملنا 

مزيد من الم�سارف ول مزيد من المال«.
واك����د »رغ����م الأزم�����ة ال��م��ال��ي��ة ف��ي ال��ب��اد اإل ان 
من  بالمئة   90 على  ت�سيطر  ت��زال  ل  الم�سارف 
على  ي�ساعد  وه���ذا  ال��ب��اد  ف��ي  النقدية  الحركة 
تجنب الت�سخم واإفقار المواطنين، وانه ل حلول 
مع  العي�ش  في  ال�ستمرار  لكن  لو�سعنا  مثالية 
على  الحفاظ  ي�سمن  م��زدوج،  �سرف  �سعر  نظام 

ال�ستقرار الجتماعي«.

لندن - بترا

للطيران  البريطانية  جيت  اإي��زي  �سركة  اأعلنت 
البدء بم�ساورات  اأنها تعتزم  التكاليف،  منخف�ش 
ب�����س��اأن ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ح���وال���ي 30 ب��ال��م��ئ��ة من 
م��وظ��ف��ي��ه��ا ف��ي ظ��ل م��ا ي��ع��ان��ي��ه ق��ط��اع ال��ط��ي��ران 

فيرو�ش  جائحة  ب�سبب  �سعوبات  من  العالم  في 
كورونا.

وقالت ال�سركة اليوم الخمي�ش، اإنها تتوقع تراجع 
حجم اأ�سطول طائراتها في نهاية 2021 اإلى اأقل 
م�ستوى له، لي�سجل حوالي 302 طائرة، وهو ما 

يقل بمقدار 51 طائرة عن التوقعات ال�سابقة.

بكين - اأ ف ب

ل ت��خ��ل��و ال���ع���اق���ة ب���ي���ن ال�����ولي�����ات ال��م��ت��ح��دة 
اأنها  على  كثيرون  اإليها  ينظر  وال�سين–التي 
العالمية  القوة  مواقع  تحدد  التي  الديناميكية 
المواجهات  والع�سرين–من  الحادي  القرن  في 
وال���خ���اف، ول��ك��ن ن�����ادراً م���ا ت���م ال��ت��ن��اف�����ش على 

جبهات كثيرة حرجة مثلما هي الحال اليوم.
فمن لعبة توجيه اللوم المرير على خط جائحة 
ك���ورون���ا اإل����ى ت��ج��دد ال��خ��اف��ات ح���ول ال��ت��ج��ارة 
وتايوان، تت�ساعد التوترات بين وا�سنطن وبكين 
من  وا�سعة  مجموعة  ح��ول  للغاية  كبير  ب�سكل 
ال��دول��ي  القلق  ت��زاي��د  الرئي�سية–مع  الق�سايا 

ب�ساأن تداعياتها المحتملة.
ف��ي م��ا ي��ل��ي ب��ع�����ش ال��م��ج��الت ال��رئ��ي�����س��ي��ة التي 

تتنازع عليها القوتان:
ت��رام��ب بكين  الأم��ي��رك��ي دون��ال��د  الرئي�ش  ات��ه��م 
فيرو�ش  بانت�سار  يتعلق  فيما  ال�سفافية  ب��ع��دم 
اأن  قبل  ال�سينية  ووه��ان  مدينة  في  كوفيد-19 
ال��ولي��ات  �سجلت  عالمية  ج��ائ��ح��ة  اإل���ى  ي��ت��ح��ول 
اأكبر عدد من الإ�سابات والوفيات من  المتحدة 

جرائها.

من  محذرة  المزاعم،  هذه  ب�سدة  ال�سين  ونفت 
اأن��ه��ا ت��دف��ع ال��ت��وت��رات اإل����ى »ح��اف��ة ح���رب ب���اردة 

جديدة«.
اأث��ار ترامب ووزي��ر خارجيته مايك بومبيو  كما 
غ�����س��ب ب��ك��ي��ن م���ن خ����ال الإ�����س����ارة م������راًرا اإل���ى 
الفيرو�ش با�سم »الفيرو�ش ال�سيني« اأو »فيرو�ش 
ووهان« ودفعهما بفر�سيات تقول اإنه ت�سرب من 

مختبر �سيني.
اعترى ترامب الغ�سب منذ فترة لأنه اعتبر اأن 
على  ع��ادل��ة  غير  تجارية  بميزة  تحظى  ال�سين 
اأي�ساً  بكين  متهماً  المتحدة،  ال��ولي��ات  ح�ساب 
الملكية  �سرقة  اعتبره  ما  حيال  التحرك  بعدم 

الفكرية.
في  ال�سين  على  التجارية  حربه  ترامب  اأطلق 
اعتبره  ع��ام 2018 في محاولة لإن��ه��اء ما  اأوائ���ل 
���س��ف��ق��ات ُت��ع��ر���ش ب����اده »ل��ل�����س��رق��ة« م��ن جانب 
د حرب الر�سوم الجمركية التي  ال�سين، كما �سَعّ
المليارات من  انتهت بفر�ش ر�سوم بقيمة مئات 

الدولرات على ال�سلع الم�ستوردة بينهما.
وعلى الرغم من اتفاق »المرحلة الأولى« الذي 
الثاني، لم يحل الجانبان  تم توقيعه في كانون 
الذي  الأم��ر  بالكامل،  التجارية  نزاعاتهما  بعد 

اأثار المخاوف على القت�ساد العالمي قبل وقت 
طويل من تلقيه �سربة موجعة ب�سبب كورونا.

العماقة  ال�سينية  التكنولوجيا  �سركة  ك��ان��ت 
اأميركية مت�ساعدة لعزلها  هواوي هدًفا لحملة 
دولياً اإذ اتهمتها وا�سنطن ب�سرقة اأ�سرار تجارية 
ت�ستخدم  ق��د  ب��ك��ي��ن  اأن  م��ن  وح����ذرت  اأم��ي��رك��ي��ة 

معداتها للتج�س�ش على الت�سالت العالمية.
رف�ست �سركة هواوي ب�سدة هذه التهامات، لكن 
في اأحدث �سربة لها، فر�ست الوليات المتحدة 
ع��ق��وب��ات الأ���س��ب��وع ال��م��ا���س��ي تمنع ال�����س��رك��ة من 
التي  المو�سات  اأ�سباه  اإلى ت�سميمات  الو�سول 
والتكنولوجيا  البرامج  با�ستخدام  تطويرها  تم 

الأميركية.
لت�سلمها منغ  ا لدى كندا  اأي�سً وا�سنطن  وت�سعى 
بموجب  لل�سركة  التنفيذية  ال��م��دي��رة  وانت�سو، 
مذكرة اعتقال اأميركية، لتقحم بذلك اأوتاوا في 

خافها مع ال�سين.
األغت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء الو�سع 
ال��ت��ج��اري ال��خ��ا���ش ال���ذي ك��ان��ت تتمتع ب��ه هونغ 
كونغ كمركز مالي عالمي، قائلة اإن المدينة لم 

تعد م�ستقلة بما فيه الكفاية عن ال�سين.
ال�سعب  اأقرها مجل�ش  الإج��راء خطة  وكان وراء 

ل��اأم��ن  ق���ان���ون  الخمي�ش–لفر�ش  ال�����س��ي��ن��ي 
الوطني على المدينة.

اإن���ه���ا ط��رح��ت الإج�������راء ل�سمان  وت���ق���ول ب��ك��ي��ن 
ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام، وم��ن��ع التدخل الأج��ن��ب��ي في 
ال��م��وؤي��دي��ن  المتظاهرين  تتهم  اإذ  ك��ون��غ  ه��ون��غ 

للديموقراطية في المدينة بتلقي دعم اأجنبي.
من  والعديد  كونغ  هونغ  في  المتظاهرين  لكن 
الحكومات الغربية يرون اأن هذه الخطوة ت�سحق 
وا�سنطن  وتعهدت  للمدينة،  الفريدة  الحريات 

بمعاقبة بكين ب�سبب ذلك.
تواجهت الوليات المتحدة وال�سين اأي�ساً حول 
ال��ج��ن��وب��ي، وه���و م��م��ر م��ائ��ي غني  ب��ح��ر ال�سين 

بالموارد وم�سدر للنزاع في المنطقة.
وت���وؤك���د ال�����س��ي��ن اأح��ق��ي��ت��ه��ا ع��ل��ى م��ع��ظ��م البحر 
قوتها  لتعزيز  ا�سطناعية  ج��زراً  فيه  بنت  ال��ذي 
حربية  �سفن  بن�سر  اُتهمت  وق��د  المنطقة.  ف��ي 
وت�سليح البوؤر التي اأن�ساأتها وبوقف �سفن ال�سيد 

مثيرة غ�سب جيرانها.
وتقوم ال�سفن الحربية الأميركية بتمارين تحت 
وتبحر  ال��ب��ح��ر،  ف��ي  ال��م��اح��ة«  »ح��ري��ة  م�سمى 
بالقرب من المعالم التي توؤكد ال�سين اأحقيتها 

بها، فتوؤجج غ�سب بكين.

املواجهة الأمريكية ال�صينية جتري على جبهات عدة
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مأساة في قطاع المطاعم

بر�شلونة - �أ ف ب

تــوقــع الــطــاهــي الإ�ــســبــانــي فــيــران اأدريــــا اأحــد 
مــوؤ�ــســ�ــســي الــمــطــبــخ الــجــزيــئــي »مـــاأ�ـــســـاة« في 
تعتمد  الــتــي  تلك  خ�سو�سا  المطاعم  قــطــاع 
فــن الــطــبــخ الــراقــي بــعــد اأ�ــســهــر مــن الإغـــاق 
واقتراب المو�سم ال�سياحي الذي يبدو كارثيا.
فيرو�س  انت�سار  عن  الناجمة  العزل  اإجــراءات 
عمل  على  كثيرا  تــوؤثــر  لــم  الم�ستجد  كــورونــا 
الموؤ�س�سة التي اأن�ساأها الطاهي البالغ 58 عاما 
والذي ينوي في اآب اإعادة فتح مطعمه ال�سهير 
�سنوات.  ت�سع  ا�ستمر  اإغـــاق  بعد  بــويــي«  »اإل 
وهـــذا المطعم كــان حــائــزا 3 نــجــوم مــن دليل 
اأف�سل مطعم في  مي�سان وتوج خم�س مرات 

العالم من قبل مجلة »ري�ستورنت«.
وهــــو �ــســيــعــيــد فــتــح اأبــــوابــــه عــلــى �ــســكــل مــركــز 

اأبحاث.
الجائحة على  تاأثير  اإلى  ينظر ب»حزن«  لكنه 
يتوا�سلون  النا�س  جعل  العزل  اأن  مع  القطاع 

مجددا مع الطبخ.
�س: كيف تعي�س اإجراءات العزل؟

والن�سف  الــرابــعــة  ال�ساعة  عند  »ا�ستفيق  ج: 
م�ساء،  التا�سعة  الــ�ــســاعــة  حــتــى  واأعــمــل  فــجــرا 
اأعــمــل  الــطــعــام لكنني  لــتــنــاول  اأتـــوقـــف قــلــيــا 
في  ن�سبيا  معتمدا  كان  بعد  العمل عن  كثيرا. 
اأ�سافر  لأنــنــي  �سنوات  منذ  بــويــي  اإل  موؤ�س�سة 
الأمر  وهــذا  الخروج  يمكننا  ل  واليوم  كثيرا. 

اأكثر فعالية.

وتــ�ــســاركــت و�ــســفــات عــبــر الإنــتــرنــت وحــاولــت 
تنظيم  طــريــقــة  الــنــا�ــس  اأعـــلـــم  اأن  خــ�ــســو�ــســا 
روتين  ا�ستعادة  على  ذلك  و�ساعدني  المطبخ. 

معين.
خارج العمل، اأ�ساهد اأحيانا في الم�ساء وثائقي 
بولز  �سيكاغو  فــريــق  عــن  دانــ�ــس+  ل�ــســت  +ذي 
اإنه رائع واأو�سي بم�ساهدته  ومايكل جوردان. 
الأمور  اإدارة  الذين يريدون فهم طريقة  لكل 

تحت ال�سغط«.
اأن  تظن  وكيف  العزل  جــراء  تغيرت  كيف  �س: 

�سيتغير؟ العالم 
اأ�ــســهــر في  �ستة  اأمــ�ــســي  بــويــي كنت  اإل  فــي  ج: 
ال�سنة في مونتجوي )خليج �سغير في كو�ستا 
ون�سف  �سهرين  اأول  الــمــطــعــم(.  حيث  بــرافــا 
اأن  فكرة  هــنــاك.  فعليا  محجورا  كنت  ال�سهر 

اأعي�س بمفردي بهدوء �سبق لي اأن اختبرتها.
من  الخوف  �سيبقى  الجتماعي  ال�سعيد  على 
تقوم  اأو  �سركة  توؤ�س�س  اأخــرى. عندما  جائحة 
بم�سروع في حياتك ال�سخ�سية �ستقول بقرارة 

نف�سك +ماذا لو حلت جائحة اأخرى؟+
ما  اأنه  يعتبرون  الذين  الأ�سخا�س  من  لكنني 
عدا ذلك، لن نتغير فعا. فمنذ اآلف ال�سنين 
والتركيز  والأنانية  التباهي  من  الب�سر  يعاني 
عــلــى اأنــفــ�ــســهــم. ثــمــة اأ�ــســخــا�ــس رائـــعـــون غير 
ويت�سامنون  ي�ساعدون  اأ�سخا�س  معروفين، 
وقـــد راأيــنــاهــم خـــال هـــذه الــجــائــحــة. لكنها 
اأنا،  بينهم  ومن  الآخــرون،  اأمــا  �سغيرة.  ن�سبة 

فلن يتغيروا �سيتباهون ويبقون اأنانيين.

�س: كيف ترون الو�سع في قطاع الطعام وهو 
من الأكثر ت�سررا؟

ج: »اإنــهــا مــاأ�ــســاة �ــســادمــة. كــل الــتــوقــعــات في 
قطاعنا لم يعد لها اأي معنى. بات الحديث عن 
اأو غير ذلك  المطبخ وعن الطبخ الكا�سيكي 
اأتمتع  ال�سوؤال المطروح الآن هو: هل  ثانويا. 
بالماءة وهل يمكنني اأن اأعيد فتح مطعمي؟. 
في حال لم اأعد اأتمتع بالماءة لن اأتمكن من 
بفتح  يتعلق  الأمــر ل  لأن  فتح مطعمي  اإعــادة 
اإن  فندقية  موؤ�س�سة  في  الأمــر.  وانتهى  حانة 
لم ت�سل ن�سبة الإ�سغال اإلى 70 % انتهى الأمر 
�سيذهب  من  لكن  ال�ستثناءات.  بع�س  في  اإل 
اإلى مطعم لينفق مئة يورو مع كل الم�سكات 
اإلى  نذهب  اأحــــد)...(  ل  عنها؟  نتحدث  التي 
المطعم لأن ذلك ن�ساط اجتماعي. المهم هو 
اللذيذ  الطعام  وتناول  اأ�سدقاء  مع  نكون  اأن 
معهم. واإن ا�ستحال ذلك ف�سيكون الأمر �سعبا 

جدا«.
�ـــس: خـــال فــتــرة الــعــزل تــ�ــســارك الــكــثــيــر من 
الــطــهــاة و�ــســفــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت وقـــد لقــت 

متابعة كبيرة. كيف تف�سرون ذلك؟
ج: من الأمور التي تحققت خال فترة العزل 
هو تعلم جزء من ال�سكان الطبخ. قام البع�س 
لأنهم  واآخـــرون  اأنف�سهم  عــن  ليرّفهوا  بذلك 
اأمـــام خيار  الأولــــى فــي حياتهم  لــلــمــرة  كــانــوا 
الطبخ اأو �ــســراء اأطــبــاق جــاهــزة كــل يــوم. على 
اجتماعي،  تغير  فعا  �سيح�سل  ال�سعيد،  هذا 

وبعد اأكثر مع العمل عن بعد«.

الكونغرس يفتح جبهة جديدة مع بكين

باأغلبية  الأويــغــور  حقوق  على  يوؤكد  الــذي  الن�س  على  الأميركي  النواب  مجل�س  و�سوت 
الن�س  تبنى  الــ�ــســيــوخ  مجل�س  وكـــان  واحـــد.  �ــســوت  مــقــابــل  �ــســوتــاً  ب413  تمثلت  �ــســاحــقــة 

ايار. منت�سف  في  بالإجماع 
الثاثاء  بالقول  اكتفى  فقد  الن�س.  �سيوقع  ترمب  الرئي�س  كــان  اإذا  مــا  معرفة  ويبقى 

»ننظر اإلى هذا الأمر عن كثب«.
المو�سوفة  الأغلبية  جمع  ي�ستطيع  الكونغر�س  لكن  الن�س،  تعطيل  لترمب  يمكن  نظريا 
الحزبية  الخافات  النادرة،  المرات  من  واحــدة  وفي  يتجاوز  الن�س  اأن  بما  ذلك  لتجاوز 

وا�سنطن. في 
تم  عندما  اأعلنت  بكين  وكــانــت  الــقــانــون.  وقــع  اإذا  بكين  غ�سب  �سيثير  اأنــه  الموؤكد  ومــن 
المتحدة  الوليات  �ستجعل  اأنها  الما�سي،  الأول/دي�سمبر  كانون  الن�س في  الت�سويت على 

»تدفع ثمن« ذلك.
يكرر م�سروع القانون اتهامات كانت قد اأطلقتها الإدارة الأميركية ودول غربية ومنظمات 

الإن�سانية. الحقوق  عن  للدفاع  دولية 
الإن�سانية«  »انتهاكات خطيرة للحقوق  ارتكبت  ال�سينية  الحكومة  اأن  ومن هذه التهامات 
على  جماعي  واحــتــجــاز  »مــراقــبــة  فر�س  عبر  الــبــاد،  غــرب  ب�سمال  �سينجيانغ  اإقليم  فــي 
م�سلمة  اأقليات  اأو  والقرغيزية  الكازاخية  التنيتين  واأفراد  الأويغور  من  مليون  من  اأكثر 

اأخرى«.

الحتجاز«  مع�سكرات  فــي  المعتقلين  »الأ�سخا�س  اأن  الأميركيون  البرلمانيون  ويــوؤكــد 
من  وحــرمــان  عنف  واأعــمــال  وتعذيب  ق�سرية  �سيا�سية  »لأدلــجــة  خ�سوعهم  عــن  تحدثوا 

واللغوية«. والثقافية  الدينية  للحريات  واإنكار  الغذاء 
عن  الم�سوؤولين  يوما   180 خال  تحدد  ان  المتحدة  الوليات  حكومة  من  يطلبون  وهم 
على  الح�سول  من  ومنعهم  عليهم  مالية  عقوبات  وفر�س  ال�سينية  ال�سلطة  داخــل  ذلك 

دخول. تاأ�سيرات 
وقـــال مــعــد الــنــ�ــس الــ�ــســنــاتــور مــاركــو روبــيــو حــلــيــف تــرامــب اإن الــقــانــون »يــحــمــل الــحــزب 
رئي�س  ت�سوانغو  �سين  ا�سم  الن�س  ويت�سمن  وح�سية«.  اأعمال  م�سوؤولية  ال�سيني  ال�سيوعي 

�سينجيانغ. في  ال�سيوعي  الحزب 
»الأعــمــال  بيلو�سي  نان�سي  الــنــواب  لمجل�س  الديموقراطية  الرئي�سة  دانــت  جهتها،  مــن 

للعالم«. الجماعي  لل�سمير  تحتمل  التي ل   )...( الأويغور  �سد  لبكين  الوح�سية 
المنطقة، وتتحدث عن »مراكز  اعتقالهم في  اأو  الأويغور  اأي م�سا�س بحقوق  بكين  وتنفي 

والإرهاب. الإ�سامي  التطرف  ال�سكان عن  اإبعاد  المهني« هدفها  للتاأهيل 
في  الإن�سانية  الحقوق  م�ساألة  حيال  ال�سمت  الأحيان  اأغلب  في  ترمب  اإدارة  تلتزم 
التي  الــديــن  حرية  با�سم  الأويــغــور  بم�سير  لاهتمام  ب�سرعة  هبت  لكنها  الــعــالــم، 

اأولوية. تعتبرها 

تعتبرها  التي  ال�سين  �سد  التهامات  م�ساعفة  الرهيبة«  القمع  »حملة  دانت  وقد 
الطويل. الأمد  على  كبرى  ا�ستراتيجية  مناف�سة 

ال�سينية. الكيانات  بع�س  �سد  محدودة،  اأنها  مع  عقوبات،  فر�س  واأعلنت 
�ــســيــويــة الــعــمــاقــة يــطــالــب  لــكــن الــكــونــغــر�ــس الــمــعــروف بــتــ�ــســدده �ــســد الـــدولـــة الآ
»جرائم  باأنه  اأميركية  برلمانية  لجنة  و�سفته  لما  �سرامة  اأكثر  عقابية  باإجراءات 

الإن�سانية«. �سد 
لل�سغط في  بــالــعــقــوبــات  الــجــديــد  الــتــهــديــد  بــهــذا  يــلــوح  اأن  تــرمــب  لــدونــالــد  ويــمــكــن 

بكين. مع  مواجهته 
الجديد  التاجي  الفيرو�س  انت�سار  م�سوؤولية  ال�سين  الجمهوري  الملياردير  وحمل 

انتقامية. باإجراءات  ووعد  العالم  اأنحاء  جميع  في 
لم  كونغ  هونغ  اأن  الأربعاء  �سرح  فقد  بومبيو  مايك  اإدارته  في  الخارجية  وزير  اأما 

ال�سينية. ال�سلطات  به  وعدت  الذي  الذاتي  بالحكم  تتمتع  تعد 
تطبيقه  بكين  تريد  للجدل  مثير  اأمني  قانون  م�سروع  على  ردا  ت�سريحاته  وجاءت 
قـــر الــبــرلــمــان الــ�ــســيــنــي الــخــمــيــ�ــس هــذا  فــي الــمــ�ــســتــعــمــرة الــبــريــطــانــيــة الــ�ــســابــقــة. واأ

. لن�س ا

مونروفيا - �أ ف ب

كــانــت الــمــمــر�ــســة الــلــيــبــيــريــة �ــســيــديــا مـــارولـــو حــامــا في 
اأ�سبوعها الـ 32 عندما و�سل الم�سعفون اإلى منزلها ونقلوها 
كورونا  بفيرو�س  الم�سابين  لمعالجة  خا�س  م�ست�سفى  اإلى 

�سبهته بـ »الجحيم«.
خالها  بكت  يــومــا   15 ا�ستمرت  محنة  بــدايــة  هــذه  وكــانــت 
الخوف  وتمّلكها  يوميا  عاما   38 العمر  من  البالغة  �سيديا 

ب�ساأن ما اإذا كان طفلها �سينجو من عدوى كوفيد 19.
اأيار دون  اأوائل  اإلى المنزل في  اأر�سلها مديروها في العمل 
اإعطائها �سببا وجيها لكن زماءها اأخبروها في وقت لحق 

باأن رئي�سها المبا�سر اأثبتت اإ�سابته بفيرو�س كورونا.
اأيــام من خ�سوعها لاختبار، كان طاقم طبي  وبعد خم�سة 
بماب�س واقية ينتظرون �سيديا لجمع حاجاتها في منزلها 

فيما �ساهدها جيرانها وهي توؤخذ بعيدا.
ف�سلت المراأة الحامل عن عائلتها ونقلت اإلى وحدة العناية 
المركزة الخا�سة بفيرو�س كورونا الم�ستجد في م�ست�سفى 

ع�سكري في �سرق العا�سمة مونروفيا.
المراأة  تكون  اأن  ومهملة.  وحيدة  جحيم،  في  »كنت  وقالت 
الخا�سة  المركزة  العناية  وحــدة  في  نف�سها  وتجد  حاما 
 250 مــن  اأكــثــر  ليبيريا  و�سجلت  فــظــيــع«.  اأمـــر   19 بكوفيد 
مقارنة  منخف�س  عــدد  وهــو  وفـــاة،  و24  الآن  حتى  اإ�ــســابــة 
بـــاأوروبـــا والـــوليـــات الــمــتــحــدة. وقــد تــ�ــســررت الــدولــة التي 
اأزمــة  خــال  ب�سدة  �سخ�س  مايين   4،8 �سكانها  عــدد  يبلغ 
اأودى  الــذي   2016-2014 اإفريقيا  غــرب  في  اإيبول  فيرو�س 
بحياة اأكثر من 4800 �سخ�س في ليبيريا. داخل الم�ست�سفى 
ب�سبب  يومين  لمدة  الطعام  مارولو  تتناول  لم  الع�سكري، 
الحركة«.  عن  توقف  الجنين  اأن  »لحظت  وروت  الــخــوف. 
وهي  موندايي،  هارييت  في  وحليفة  �سديقة  وجــدت  لكنها 
قابلة قانونية تعمل لدى �سندوق الأمم المتحدة لل�سكان، 
كانت تقدم الم�سورة للحوامل الم�سابات بفيرو�س كورونا. 
وقالت موندايي »كانت اأوقات �سعبة«، م�سيفة اأن الممر�سة 
الم�سابة كانت تبكي في كل مرة تتكلمان فيها عبر الهاتف.

فهناك مخاوف من اأن الن�ساء الحوامل عر�سة اأكثر للخطر 
خال اأزمة فيرو�س كورونا. فخال اأزمة فيرو�س اإيبول في 
مر�سى،  اأي  ا�ستقبال  الم�ست�سفيات  بع�س  رف�ست  ليبيريا، 
وبهدف  ال�سارع.  في  للولدة  الحوامل  الن�ساء  بع�س  تاركة 
تجنب تكرار هذا ال�سيناريو، يقدم �سندوق الأمم المتحدة 
الم�ست�سفى  هـــذا  فـــي  الأمـــومـــة  بــ�ــســاأن  الــمــ�ــســورة  لــلــ�ــســكــان 
الــمــخــ�ــســ�ــس لــلــمــ�ــســابــيــن بــكــوفــيــد 19 فـــي لــيــبــيــريــا، وفــق 
الطعام  تناول  المطاف  نهاية  في  مارولو  بــداأت  موندايي. 
 15 بعد  تعافيها  بعد  الم�ست�سفى  من  وخرجت  اأخــرى  مــرة 

يوما. ولحقا، اأنجبت طفلة لم تكن م�سابة بالفيرو�س.
لكن بعد التغلب على محنتها، تواجه مارولو وعائلتها الآن 
و�سمة عار جراء اإ�سابتها بالوباء. وقد اأ�سيب زوجها واأحد 
اأي�سا وتعافيا منه ما جعل الأ�سرة  اأولدهــا الثاثة بالوباء 

منبوذة نوعا ما في مجتمعها.
فيه  يعي�س  اآخـــر  جحيم  هــي  الــعــار  و�سمة  »اإن  قــالــت  وهــي 
نحن  اللعنة.  مثل  »اإنــهــا  م�سيفة  الــفــيــرو�ــس«  هــذا  �سحايا 
في  الف�سل  مــارولــو  وتعزو  المكان«.  هــذا  لمغادرة  نخطط 
القانونية  القابلة  من  تلقتها  التي  الم�ساعدة  اإلــى  �سفائها 
هارييت موندايي، وهي تنوي اإجراء مزيد من الدرا�سات من 
اأجل تقديم الم�سورة لاأ�سخا�س الذين يمرون في مواقف 

مماثلة. وختمت مارولو »لقد �سجعتني واأعطتني الأمل«.

ممر�شة حامل تروي حمنتها 
مع كورونا

برلين - �أ ف ب

اأ�سبح الغناء خ�سو�سا �سمن جوقات، يعتبر راهنا من اأخطر 
الن�ساطات التي ت�ساهم في انت�سار العدوى بكوفيد 19.

في  للتمرينات  برلين  كــاتــدرائــيــة  جــوقــة  اجتمعت  عندما 
يــزال  ل  الم�ستجد  كــورونــا  فــيــرو�ــس  كــان  اآذار،  مــن  التا�سع 
اإ�سابة موؤكدة في  اأقــل من 50  بعيد مع وجــود  م�سدر قلق 
اإحدى  ات�سلت  اأيام،  الألمانية... لكن بعد خم�سة  العا�سمة 
مــرنــمــات الــفــرقــة بــقــائــدهــا تــوبــيــا�ــس بــرومــان لتخبره بــاأن 

نتيجتها جاءت اإيجابية بكوفيد 19.
م�ساب  ع�سوا   30 حوالى  اأن  تبّين  اأ�سبوعين،  غ�سون  وفي 
فيهم  بمن  اأعــرا�ــســه  مــن  يــعــانــون  اآخــريــن  و30  بالفيرو�س 

برومان الذي اأ�سيب ب�سداع و�سعال وحمى.
ال�سخا�س  كان  اإذا  مما  نتاأكد  ان  يمكننا  »ل  برومان  وقــال 
الذين لم تظهر عليهم اأعرا�س م�سابين اأم ل لأننا لم نجر 

اختبارات اأج�سام م�سادة«.
وقد ظهرت ق�س�س رعب مماثلة من جوقات في كل اأنحاء 
العالم، بما في ذلك واحدة في اأم�ستردام حيث ورد اأن 102 

من المغنين اأ�سيبوا بكوفيد 19.
ورغم عدم فهم الكثير حول طريقة انت�سار فيرو�س كورونا 
المتناقلة  الروايات  التي ترتكز على  الأدلــة  فاإن  الم�ستجد، 
ن�ساط  الغناء  بــاأن  الألمانية  ال�سلطات  لإقــنــاع  كافية  كانت 

خطر جدا في خ�سم هذه الأزمة.
وفي ظل هذه المرحلة من بدء رفع اإجراءات الإغاق ب�سكل 
مقابلة  لاألمان  ممكنا  اأ�سبح  الــبــاد،  اأنــحــاء  في  تدريجي 
الأ�سدقاء في الحديقة وارتياد المطاعم وممار�سة الريا�سة 
والذهاب اإلى الكني�سة والتجوال في المتاجر وم�ساهدة كرة 
القدم وحتى الذهاب لل�سباحة. لكن الغناء ل يزال محظورا 
على نطاق وا�سع، ويبدو اأنه من المرجح اأن يبقى على هذه 

الحال في الم�ستقبل المنظور.
ا�ستئناف القدادي�س التي �سدرت في ني�سان،  وفي تو�سيات 
ذكرت الحكومة الفدرالية اأنه ينبغي تجنب الترنيم »ب�سبب 
اأن  المحتملة لإنتاج قطرات معدية محتملة يمكن  الزيادة 
تنت�سر على م�سافات اأكبر«. وا�ستجابت وليات عدة للن�سيحة 
وحظرت الترانيم في القدا�س. حتى اأن مركز ال�سيطرة على 
الغناء،  الألماني حذر من  الأمرا�س في معهد روبــرت كوخ 
اإلى م�سافات  اإن »القطرات تنتقل  وقال رئي�سه لوثار فيلير 
بعيدة خ�سو�سا عند الغناء«. وت�ستند هذه المخاوف جزئيا 
اإلى حقيقة اأنه عند الغناء كما �سرح برومان، »تاأخذ �سهيقا 
من  جزيئات  هــنــاك  كــانــت  اإذا  لــذلــك  عميق،  ب�سكل  وزفــيــرا 
الرئتين  اإلــى  الو�سول  يمكنها  الهواء  في  تطفو  الفيرو�س 
الغناء  اأن  اإلــى  ت�سير  اأدلــة  اأي�سا  ن�سبيا«. لكن هناك  ب�سرعة 
المعدية.  الدقيقة  الج�سيمات  من  جــدا  كبيرة  ن�سبة  ينتج 
العام  العلمية في  »نيت�سر«  ووفقا لدرا�سة ن�سرت في دورية 
عــدد هذه  ينتج �سعف  ثانية   30 لمدة  »اآاآ«  قــول  فــاإن   ،2019
الج�سيمات وهي مماثلة للكمية التي تنتجها 30 ثانية من 
اأن يبدو م�ستقبلها  ال�سعال الم�ستمر. وتخ�سى جوقات عدة 
الحكومة  اإلى  ر�سائل  األمانية  جوقات  خم�س  وبعثت  قاتما. 

تخبرها باأن وجودها مهدد وتطالبها بالتحرك لإنقاذها.
في  �سونبرغ  منطقة  فــي  ع�سر  الثــنــي  الــر�ــســل  كني�سة  فــي 

برلين، لم تعقد تمرينات للجوقة منذ اأوائل اآذار.
هذه  فــي  عــامــا(   59( بندا-بانك  هايكه  ال�سوبرانو  تغني 
زال  ما  الغناء.  »اأفتقد  قالت  وهــي  �سنوات   10 منذ  الجوقة 

يمكنني الغناء في الحمام لكن الأمر مختلف«.
لكن بع�س البحوث اأعطت �سببا للتفاوؤل.

كورونا ي�شكت جوقات �لغناء

�لكونغر�س �لأميركي

و��شنطن - �أ ف ب

�أقّر �لكونغر�س �لأميركي �لأربعاء م�شروع قانون لفر�س عقوبات على م�شوؤولين 
�شينيين مّتهمين »باعتقال جماعي« بحّق م�شلمين من �لأويغور في �إقليم 
�شينجيانغ ما يمكن �أن يوؤدي �إلى ت�شاعد �لتوتر �لكبير �أ�شا�شا بين و��شنطن 
وبكين.

وجاء هذ� �لت�شويت في �أجو�ء من �لتوتر �ل�شديد. فقد �أعلنت �إد�رة �لرئي�س 
دونالد ترمب ر�شميا �أن هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالحكم �لذ�تي �لذي وعدت به 
�ل�شين، ما يمهد لإعادة �لنظر في �لمتياز�ت �لتجارية �لتي تمنحها �لوليات 
�لمتحدة لهذه �لم�شتعمرة �لبريطانية �ل�شابقة.

وجاءت �لت�شريحات �لأميركية قبل �ن تعلن بكين �م�س �أن مجل�شها �لوطني 
�ل�شعبي )�لبرلمان( و�فق على م�شروع و�شع قانون مثير للجدل حول �لأمن 
�لقومي في �لمنطقة.
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قرار مرتقب بتعيين مدير للأندية في وزارة ال�ضباب
«كورونا» أّجلت انتخابات عدة أندية.. 

وإداراتها ال تزال قانونية

عمان - غازي الق�ضا�ص

اأّجلت جائحة كورونا خالل فترة اإغالق الأندية 
ــاإقــامــة الــتــجــمــعــات انــتــخــابــات  وعــــدم الــ�ــســمــاح ب
ما  م�سي  ورغــم  المحلية،  الأنــديــة  من  العديد 
حتى  الــحــال  ف�سي�ستمر  ال�سهرين،  على  يــزيــد 

عودة الحياة اإلى طبيعتها ال�سابقة.
فــي عــمــان والــتــي يــتــواجــد فيها اأكــثــر عـــدد من 
الأنـــديـــة والــهــيــئــات الــ�ــســبــابــيــة الــُمــ�ــســجــلــة لــدى 
اأ�سل  وزارة ال�سباب، حيث ي�سل الى )130( من 
المملكة،  فــي  الــمــوجــود  اجمالي  ُي�سكل   )388(
اأندية  انتخابات  على  التاأجيل  كــورونــا  فر�ست 
عـــدة مــنــهــا عــلــى �ــســبــيــل الـــذكـــر: الأرثــوذكــ�ــســي 
بقية  وفــي  الأردنـــي،  والتن�س  والبادية  والريــنــا 

المحافظات تاأجلت انتخابات اأندية اُخرى.
وجــــود  فــــــاإن  الـــ�ـــســـبـــاب،  وزارة  مـــ�ـــســـادر  ووفــــــق 
انتهت  التي  الأنــديــة  لإدارة  الحالية  المجال�س 
قانونياً،  ُيعتبر  انتخاباتها  وتــاأجــلــت  وليــتــهــا، 
لـــوجـــود مـــــادة فـــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد الــمــوحــد 
لـــالأنـــديـــة والــــ�ــــســــادر قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام قــبــل 
تنبثق  تعليمات  اإ�سدار  للوزير  ي�سمح  الما�سي، 
عن النظام،والُمحددة بـ »اإذا تزامنت النتخابات 

مع ظروف يقدرها الوزير«.
وفي حالة كورونا، فاإن تاأجيل النتخابات فر�سه 
لمجل�س  ي�سمح  الــذي  الأمـــر  ا�ستثنائي،  ظــرف 
�سوؤون  اإدارة  م�سوؤولية  تحمله  بموا�سلة  الإدارة 
المرئي  الت�سال  تقنية  وعبر  بعد،  عن  النادي 
والم�سموع، اإلى حين قيام الحكومة باإلغاء قرار 

اغالق الأندية.
وبـــعـــد الإعـــــــالن الــمــرتــقــب مـــن قــبــل الأ�ـــســـرة 
الـــريـــا�ـــســـيـــة بـــالـــعـــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة لــلــنــ�ــســاط 
اإطــــار التمهيد  الــريــا�ــســي، وفــتــح الأنـــديـــة فــي 
فــ�ــســُتــبــادر مجال�س  الــطــبــيــعــيــة،  الــحــيــاة  لــعــودة 
انتخابي  ا�ستحقاق  لديها  التي  الندية  ادارات 

اإلـــى عــقــد اجــتــمــاعــات فــي مــقــرات انــديــتــهــا بعد 
الكاملة  ال�سحية  بال�سروط  واللتزام  تعقيمها، 
المتبعة، من ناحية التباعد الج�سدي، من اأجل 

تحديد مواعيد انتخاباتها.
ووفــــق نــظــام الأنـــديـــة، ُيــفــتــر�ــس اأن تــتــم دعــوة 
قبل  النتخابي  الجتماع  الــى  العامة  الهيئات 
ا�ستكملت  الــتــي  الأنـــديـــة  لــكــن  ونــ�ــســف،  �ــســهــر 
واأغلقت  النتخابية  العملية  اإجـــراءات  مراحل 
عــ�ــســويــتــهــا، وحـــــــددت اأعــــــــداد مــــن يـــحـــق لــهــم 
العامة،  هيئاتها  من  النتخابات  في  الم�ساركة 
الرئي�س  لمن�سب  التر�سح  بــاب  اأغــلــق  وبع�سها 
في  ت�ستطيع  فانها  الإدارة،  مجل�س  وع�سوية 
وقت اأقل من ال�سهر والن�سف اجراء انتخاباتها 
اأن ُتخطر مديرية ال�سباب في محافظاتها  بعد 
والمبادرة  اعتماده،  اأجل  من  الجديد  بالموعد 
�سابقاً، ليكون  بالإعالن عنه وفق ما كان متبعاً 

معروفاً من قبل كافة اأع�ساء الهيئات العامة.
تعميماً  لحقاً  �سُت�سدر  ال�سباب  وزارة  اأن  وُفهم 
فيه  ُتحدد  الأمر،  لالأندية حول هذا  تو�سيحياً 
النتخابات عقب  المطلوبة لإجــراء  الإجــراءات 

عودة الحياة الى طبيعتها ب�سكل كامل.
�ستقوم  العا�سمة  �سباب  مديرية  ان  ُفهم  وكما 
اأندية:  اإلى  عقب عودة الحياة الطبيعية بزيارة 
واإذا  مـــاركـــا،  وا�ــســكــان  الأردن  ونــجــوم  التـــحـــاد 
تــوؤمــن مــقــرات لها،  لــم  اأنــهــا مــا زالـــت  اكت�سفت 
هذه  وفي  ال�سباب،  وزيــر  اإلــى  بالكتابة  ف�ستقوم 
ا�ستمر  واذا  لــهــا،  اإنــــذارا  توجيه  �سيتم  الــحــالــة 
الحال عما عليه، ف�سيتم اإغالقها وفق ما ُين�س 

عليه نظام الأندية.
تــ�ــســمــي وزارة  ان  يــُنــتــظــر  اأُخـــــــرى،  نــاحــيــة  مـــن 
لالندية  مديراً  القادم  الأ�سبوع  خالل  ال�سباب 
بتعيين  �ــســاغــراً  المن�سب  اأ�سبح  اأن  بعد  فيها، 
اأميناً  الجبور  د. ح�سين  الوزراء موؤخراً  مجل�س 

عاماً للوزارة.

�ضعار وزارة ال�ضباب

ديني يتلقى رسائل حاقدة!

لندن - اأ ف ب

ك�سف تروي ديني قائد نادي واتفورد النجليزي 
لكرة القدم اأنه تلقى ر�سائل من اأ�سخا�س تتمنى 
اإ�سابة طفله البالغ خم�سة اأ�سهر بفيرو�س كورونا 
الم�ستجد، بعد اأن اأبدى عدم رغبته بالعودة الى 
للدوري  محتمل  ل�ستئناف  ا�ستعدادا  التمارين 

الممتاز.
ورف�س ديني العودة الى التدريبات حتى من دون 
احتكاك منذ اأن عاودها واتفورد واأندية الدوري 
ل�ستئناف  تح�سيرا  الما�سي،  الأ�سبوع  الممتاز 
ب�سبب  الفائت  اآذار  منذ  المعلق  للمو�سم  متوقع 
كــوفــيــد-19 خــلــف اأبــــواب مــو�ــســدة فــي حــزيــران 

المقبل.
العودة  مــن  مخاوفه  عــن  ديني  اأعـــرب  اأن  و�سبق 
خ�سية من احتمال نقل عدوى »كوفيد-19« الى 
ابنه البالغ من العمر خم�سة اأ�سهر والذي يعاني 
من �سعوبة في التنف�س، حتى قبل الإعالن عن 
اأدريـــان  الجامايكي  واتــفــورد  فــي  زميله  اإ�ــســابــة 

ماريابا وموظَفين في النادي بالفيرو�س.
كــان  عـــامـــا(   31( النــجــلــيــزي  الــمــهــاجــم  ان  ال 
عر�سة لالنتقادات والكالم الجارح خالل اأ�سبوع 

»التوعية لالأمرا�س الذهنية«.
»راأيـــت  المــيــركــيــة  ان«  ان  »�ــســي  ل�سبكة  قـــال  اإذ 
بــعــ�ــس الــتــعــلــيــقــات الــمــتــعــلــقــة بــابــنــي حــيــث قــال 
بع�س النا�س: +اأتمنى اأن ي�ساب ابنك بكورونا+. 
اأجبتهم،  اإذا  لــي.  بالن�سبة  ال�سعب  الجزء  هــذا 
في  و�سي�ستمرون  منه+  نلنا  قــد  +هــا  �سيقولون 

فعلتهم«.
المرا�س  عن  الجميع  يتحدث  وقت  »في  وتابع 

الــذهــنــيــة ويـــقـــولـــون +تــــحــــّدث، تـــحـــّدث بــ�ــســوت 
اأنــا وداني  عــال، من ف�سلك تحدث+ قمنا بذلك 
من  ن�سيبنا  نلنا  وقــد  نيوكا�سل(...  )لعــب  روز 

النتقادات والكالم الجارح«.
وخـــطـــا الــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي خـــطـــوة اإ�ــســافــيــة 
الندية  �سوتت  اأن  بعد  المو�سم  ا�ستئناف  نحو 
ال�سماح بالحتكاكات في  بالإجماع الربعاء على 

التمارين.
واأتــــــى هــــذا الــــقــــرار بــعــدمــا اأجـــــــازت الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة الأحـــــد النــتــقــال اإلــــى »الــمــرحــلــة 
الثانية« من خطة ا�ستئناف مناف�سات الم�سابقات 
في  بالحتكاك  لالعبين  ت�سمح  التي  الريا�سية 
التدريبات، بما في ذلك الت�سديات والمواجهات، 
البدنية قبل  لياقتهم  ا�ستعادة  لم�ساعدتهم على 

العودة للمواجهات التناف�سية.
وتــ�ــســيــر الــتــقــاريــر الـــى اأن ديــنــي قـــد يــعــود الــى 
التمارين ال�سبوع المقبل، فيما ك�سفت »�سي ان 
ان« انه على توا�سل مع جوناثان فان-تام نائب 
ب�ساأن  بريطانيا،  في  الطبيين  الم�سوؤولين  كبير 
ذوي  ال�سخا�س  ان  الى  ت�سير  التي  الح�ساءات 
البالد  في  العرقية  والقليات  ال�سوداء  الب�سرة 

اكثر عر�سة لال�سابة بالفيرو�س من غيرهم.
وقـــال ديــنــي »يــقــوم بــاأبــحــاث جــيــدة جـــدا، وهناك 
ليخبرني  جــانــبــه  مــن  الــنــيــة  ح�سن  مــن  الكثير 
اأنهم �سيعتنون بي قدر الم�ستطاع، وفي النهاية، 
اإن  مــا  بــاآخــر  او  ب�سكل  مــوجــودا  �سيكون  الخطر 

نعود جميعا الى اأعمالنا«.
وتــــابــــع »اإجـــــــــــراءات القــــفــــال الــــتــــام والــتــبــاعــد 
الجــتــمــاعــي تــعــنــي اأن الــنــا�ــس �ــســيــكــونــون دائــمــا 

معر�سين للخطر«.

الدوري الألماني لكرة القدم

مهمة سهلة لـ بايرن ميونيخ ودورتموند

الرمثا يبدأ محاوالته لرفع عقوبة «فيفا»

المطالبة بمد يد العون من خلل »همة وطن«

اتحاد كرة القدم يثمن تكاتف وتالحم 
أندية المحترفين

المتفانية  لجماهيره  دورتــمــونــد  وافــتــقــد 
على ملعب »�سيجنال ايدونا بارك« في قمة 
الدوري »كال�سيكو«، في ظل اقامة مباريات 
الــبــونــد�ــســلــيــجــا دون جــمــاهــيــر بــعــد اجـــازة 
ق�سرية لنحو �سهرين ب�سبب فيرو�س كورونا 

الم�ستجد.
وكــــان ا�ــســتــئــنــاف الــمــنــافــ�ــســة الـــكـــرويـــة في 
مع  مقارنة  مبكرا  ا�سبوعين  قبل  األمانيا 
جيرانها في غرب اأوروبا والذين �سيعودون 
الوفيات في  بــاأن معدل  في حــزيــران، علما 
الأدنــى  »كــوفــيــد-19« هو من  ب�سبب  البالد 

في اأوروبا والعالم.
اجــــــراءات �سحية �ــســارمــة وقــيــود  وو�ــســط 
التفا�سيل،  لأدق  تطرق  بروتوكول  فر�سها 
دون  لـــلـــدوران  البوند�سليجا  عجلة  عـــادت 
جماهير، و�سط مخالفات ب�سيطة على غرار 

ت�سجيل  لــدى  الم�سافحة  اأو  العناق  بع�س 
الالعبين الأهداف.

نيونيخ،  ببايرن  باللحاق  اآمــال فريقه  وعن 
ــيــان فـــافـــر مـــدرب  قــــال الــ�ــســويــ�ــســري لــو�ــس
جــدا.  �سعبا  »�سيكون  دورتــمــونــد  بورو�سيا 
�ست مباريات، هذا  نقاط في  �سبع  تعوي�س 

�سعب جدا«.
ولم ينت�سر بايرن ميونيخ فقط على غريمه 
في المرحلة التي اقيمت منت�سف ال�سبوع، 
على  المناف�سين  بــاقــي  �سقوط  ا�ستغل  بــل 

ال�سدارة الواحد تلو الخر.
وكان ليبزيج الثالث تعادل مع �سيفه هرتا 
مــونــ�ــســنــجــالدبــاخ  وبــورو�ــســيــا  بــرلــيــن 2-2، 
الرابع مع م�سيفه فيردر بريمن �سلبا، فيما 
بنتيجة  الــخــامــ�ــس  لــيــفــركــوزن  بــايــر  �سقط 

كبيرة على ار�سه امام فولف�سبورج 4-1.

ويــلــعــب بــايــرن مــيــونــيــخ، الــفــريــق الــوحــيــد 
ا�ستئناف  منذ  الكاملة  العالمة  الذي حقق 
الـــمـــنـــافـــ�ـــســـات، مـــبـــاراتـــيـــن قــويــتــيــن عــقــب 
م�سيفه  �سد  والع�سرين  التا�سعة  المرحلة 
بورو�سيا  و�سيفه  الــرابــع  لــيــفــركــوزن  بــايــر 
اأربعة  اأحــد  وهما  الخام�س  مون�سنجالدباخ 
فــــرق هــزمــتــه هــــذا الــمــو�ــســم حــيــث تغلب 
عــلــيــه بــايــر لــيــفــركــوزن 2-1 فـــي مــيــونــيــخ، 

ومون�سنجالدباخ 2-1 على اأر�س الأخير.
نقطتين  بــفــارق  الثالث  ليــبــزيــج،  ويختتم 
عن بورو�سيا دورتموند، المرحلة على ار�س 
اأول  فوز  عن  والباحث  ع�سر  الحادي  كولن 

بعد العودة.
اذ  كبير،  نقاط  نزيف  من  ليبزيج  ويعاني 
اآخــر خم�س مباريات  اربــع مــرات في  تعادل 
بــيــنــهــا ثـــالث مــــرات مــتــتــالــيــة عــلــى اأر�ـــســـه، 

ناجل�سمان  يوليان  ال�ساب  مــدربــه  وو�ــســف 
مدافعيه بـ"تالمذة المدار�س« بعد التعادل 

الربعاء مع هرتا برلين.
مون�سنجالدباخ  بــورو�ــســيــا  ي�ستقبل  فــيــمــا 
عن  والباحث  ع�سر  الثالث  برلين  اأونــيــون 
فــوز اول فــي خم�س مــبــاريــات، ويــاأمــل باير 
الخــيــرة  انتكا�سته  ن�سيان  فــي  لــيــفــركــوزن 
ار�س  على  الجمعة  المرحلة  يفتتح  عندما 
اي�سا بعد  الثامن والــذي لم يفز  فرايبورغ 
الـــعـــودة. والــــى بــايــرن الــــذي �ــســمــن تــاأهــلــه 
المو�سم  اوروبـــا  ابــطــال  دوري  الــى  منطقيا 
المقبل، يبدو ال�سراع قويا بين اربعة اندية 
وليبزيج  )دورتــمــونــد  بطاقات  ثــالث  على 
ومون�سنغالدباخ وليفركوزن(، نظرا للفارق 
الكبير بين ليفركوزن الخام�س )53 نقطة( 

وفولف�سبورج ال�ساد�س )42(.

عمان - بترا

�سعياً  خطواته،  اأولــى  الرمثا  نــادي  بــداأ 
ــهــا عــلــيــه  لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــة الـــتـــي فــر�ــس
التــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، 
والــمــتــمــثــلــة بـــحـــرمـــانـــه مــــن تــ�ــســجــيــل 
متتالية،  فــتــرات  لــثــالث  جــدد  لعــبــيــن 
 3 رفـــعـــهـــا  واأن  ــبــق  �ــس �ـــســـكـــاوي  بــ�ــســبــب 
مــحــتــرفــيــن اأجـــانـــب لــمــطــالــبــة الــنــادي 

المالية. بم�ستحقاتهم 
وك�سف الرمثا عن البدء اأم�س الخمي�س 
بــالتــ�ــســال مـــع مــحــامــي الــمــحــتــرفــيــن 
الـــثـــالثـــة الـــ�ـــســـوريـــيـــن جـــهـــاد الـــبـــاعـــور 
ــــي والــــعــــراقــــي مــحــمــد  واأحــــمــــد الــــدون
م�ستحقات  �ــســداد  اآلــيــة  لبحث  �ــســوكــان، 
ال�سكوى  ل�سحب  تمهيداً  المحترفين، 

العقوبة. رفع  وبالتالي 
وك�سف الناطق الإعالمي لنادي الرمثا 

لوكالة  اأبو عاقولة، في ت�سريح  محمد 
اأولـــويـــة الــنــادي  اأن  الأنـــبـــاء الأردنــــيــــة، 
الدولية  العقوبة  رفــع  الفترة  هــذه  في 
للنادي  ال�سماح  وبالتالي  الــرمــثــا،  عــن 

بت�سجيل لعبين جدد.
واأ�ساف: المحترفون الباعور والدوني 
لالتحاد  تــقــدمــوا  واأن  �سبق  و�ــســوكــان، 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم، بــ�ــســكــوى �ــســد 
الــــنــــادي، لــيــتــم اتـــخـــاذ عـــقـــوبـــات بــحــق 

المرحلة  هــذه  في  ي�سعى  الــذي  الرمثا 
تهدف  اأولــى  خطوة  في  العقوبة،  لرفع 
يتمتع  الــذي  الــنــادي  اأمـــور  ترتيب  اإلــى 

بجماهيرية في الأردن.
باإمكانية  تفاوؤله  عن  عاقولة  اأبو  وعبر 
رفع عقوبة فيفا، في ظل جدية الإدارة 
بــتــ�ــســديــد مــ�ــســتــحــقــات الــمــحــتــرفــيــن، 
والتو�سل معهم لحل ودي يعيد الأمور 

ن�سابها. اإلى 

واأكـــــد التـــحـــاد اأنــــه يــمــ�ــســي والأنـــديـــة، 
وبــاأهــداف م�ستركة،  فــي طــريــق واحـــد، 
تــجــ�ــســدت خـــالل الجــتــمــاع الــــذي عقد 
الــلــيــلــة قــبــل الــمــا�ــســيــة بــرئــا�ــســة �سمو 
الندية  روؤ�ــســاء  وبح�سور  علي،  المير 
المكا�سفة  اأهــمــيــة  عــلــى  و�ــســددت  كــافــة، 
ما  ل�ــســتــعــرا�ــس  المعنية،  الــجــهــات  مــع 
اآلــت اليه كــرة الــقــدم الردنــيــة، فــي ظل 
التي  وال�ستثنائية  ال�سعبة  الــظــروف 
تــ�ــســدد الـــخـــنـــاق عــلــى مــ�ــســيــرة الــلــعــبــة 
مــعــانــاة  مــــن  زادت  والــــتــــي  واركــــانــــهــــا، 
�ــســنــاديــق النــــديــــة، بــانــتــظــار تــحــديــد 
م�سير المو�سم 2020 في اليام القليلة 

القادمة، بعد لقاء الحكومة.
الــعــامــة  الــ�ــســالمــة  اأن  و�ـــســـدد التـــحـــاد 

الرئي�سية،  الأولوية  تعد  اللعبة،  لركان 
مـــع الخــــذ بــعــيــن العــتــبــار فـــي الــوقــت 
طالت  الــتــي  ال�سلبية  الــتــداعــيــات  ذاتـــه، 
والمنتخبات  الدرجات،  بجميع  الأندية 
الــوطــنــيــة الــمــقــبــلــة عــلــى ا�ــســتــحــقــاقــات 
اآ�ــســيــويــة ودولـــيـــة هـــامـــة، و�ــســط تــوقــف 
الن�ساط، و�سبابية القرار ب�ساأن اإمكانية 
القدم  كرة  مناف�سات  با�ستئناف  ال�سماح 
خــــالل الـــفـــتـــرة الــــقــــادمــــة، الــــى جــانــب 

تقل�س الدعم المالي للعبة.
كـــمـــا يــــوؤكــــد التــــــحــــــاد، عـــلـــى تــجــ�ــســيــد 
تــوجــيــهــات �سمو الأمــيــر عــلــي، الــرامــيــة 
نحو تاأ�سي�س رابطة الأندية المحترفة، 
�ــســلــبــة، ت�سمن  وقــــواعــــد  اأ�ـــســـ�ـــس  وفــــق 
الكفيلة  العوامل  نجاحها، وتوفير كافة 

التطوير،  م�سيرة  لتعزيز  با�ستمرارها، 
واإيجاد طرق جديدة لت�سويق البطولت 

محلياً.
وبــــدورهــــا ا�ــســتــمــعــت الأنـــــديـــــة، لــ�ــســرح 
لالتحاد،  العام  المين  من  م�ستفي�س 
�ــســمــر نـــ�ـــســـار، حــــول ابـــــرز الــ�ــســعــوبــات 
كرة  على  كورونا  جائحة  فر�ستها  التي 
القدم الأردنية، والقرارات ال�سادرة عن 
التـــحـــاد خـــالل الــفــتــرة الــمــا�ــســيــة، مع 
الثرية،  النظر  لوجهات  الأندية  تقديم 
ال�سائقة،  مــن  لــلــخــروج  تــهــدف  والــتــي 
بــ�ــســالبــة وقــــــوة، وتــــجــــاوز الــمــعــوقــات 

باف�سل �سكل ممكن.
ا�ستئناف  م�ساعي  على  التــحــاد،  و�سدد 
ن�ساط كرة القدم، واأهمية لقاء الجهات 

الـــمـــعـــنـــيـــة، لـــبـــحـــث تــــداعــــيــــات تـــوقـــف 
ومالياً،  فنياً  ال�سلبي  وتاأثيره  الن�ساط، 
و�سرورة عودة  كافة،  اللعبة  اأركــان  على 
مــنــافــ�ــســات كـــرة الــقــدم فــي اأقــــرب وقــت 

ممكن.
واأ�ـــســـار التـــحـــاد اأنــــه يــعــمــل مــنــذ بــدايــة 
اللعبة  اأركــان  نقل هموم  الجائحة، على 
مقدمتهم  وفي  الر�سمية،  الجهات  اإلــى 
توقف  مــن  تــ�ــســرروا  الــذيــن  الالعبين، 
ــم ايــجــاد  الــنــ�ــســاط، الأمـــــر الـــــذي يــحــّت
الــحــلــول الــفــعــالــة والــ�ــســريــعــة، ومـــد يد 
الــعــون لــهــم، مــن خـــالل �ــســنــدوق همة 
الــحــكــومــي  الـــدعـــم  بــتــوجــيــه  اأو  وطـــــن، 
كــرة  اأركـــــان  مــن  لم�ستحقيه  الــمــبــا�ــســر 

القدم.

اجتماع التحاد مع روؤ�ضاء اأندية المحترفين عن ُبعد

هناك من تمنى اإ�ضابة اإبن ديني بكورونا

بايرن ميونيخ الأقرب لح�ضد اللقب )اأ ف ب(

عمان - الراأي

برئا�ضة  القدم،  كرة  اتحاد  ثمن 
الح�ضين،  بن  علي  الأمير  �ضمو 
اأظهرته  الذي  والتلحم  التكاتف 
مع  المحترفين،  دوري  اأندية 
الظروف  لتجاوز  التحاد، 
فر�ضتها  التي  والتحديات  ال�ضعبة، 
اللعبة. على  كورونا  جائحة 

برلين - اأ ف ب

بعد اأن �ضق طريقه بقوة نحو لقب 
ثامن تواليا في الدوري اللماني 
لكرة القدم، ي�ضتقبل بايرن ميونيخ 
غدًا ال�ضبت في المرحلة التا�ضعة 
والع�ضرين فورتونا دو�ضلدورف 
المهدد بالهبوط، فيما ياأمل و�ضيفه 
دورتموند تعوي�ص خيبة �ضقوطه 
اأمام البافاري عندما يحل �ضيفا 
الحد القادم على متذيل الترتيب 
بادربورن. ويبحث دورتموند عن 
تعوي�ص �ضريع بعد �ضقوطه الموجع 
على ار�ضه امام بايرن ميونيخ 
0-1 الثلثاء الما�ضي في افتتاح 
المرحلة الثامنة والع�ضرين، 
وتل�ضي حظوظه المنطقية بانزال 
بايرن عن عر�ضه، نظرا لبتعاده 
عنه بفارق �ضبع نقاط قبل �ضت 
مراحل على ختام الدوري.



ريا�ضة
w w w . a l r a i . c o m9ال�سنة التا�سعة والأربعون - عمان - الأردن اجلمعة 6 �سّوال 1441هـ املوافق 29 اأّيار 2020م العدد 18053

الدوري الما�ضي لألعاب القوى

لقاء روما يعود إلى العاصمة اإليطالية
روما - اأ ف ب

الما�سي  الــــدوري  فــي  رومـــا  لــقــاء  �سيعود 
لألعاب القوى، المنقول �سابًقا اإلى مدينة 
كاأ�س  ا�ست�سافة  ب�سبب  الجنوبية  نابولي 
العا�سمة  اإلــى  الــقــدم،  لكرة   2020 اأوروبـــا 
القوى  اتحاد  اأعلن  ما  بح�سب  اليطالية 

اليطالي ام�س الول.
وكـــان لــقــاء »بــيــيــتــرو مينيا« قــد نــقــل في 
بــــادىء المـــر الـــى ملعب �ــســان بــاولــو في 
رومــا  فــي  الولمبي  الملعب  لن  نابولي، 
نهائي  �سمن  مــبــاريــات  �سي�ست�سيف  كــان 

كاأ�س اأوروبا 2020 في كرة القدم.
لـــكـــن بــ�ــســبــب تــفــ�ــســي فـــيـــرو�ـــس كـــورونـــا 
الــقــاريــة  الــبــطــولــة  تــاأجــيــل  تــم  الم�ستجد 
اإلى �سيف 2021، واأعيدت جدولة مراحل 
الـــــدوري الــمــا�ــســي، فــبــات مــوعــد الــحــدث 
امكانية  يعني  ما  ايلول   17 في  اليطالي 

عودته الى روما.
لكن لن يقام في الملعب الولمبي بل في 
المحاط  ال�سغير،  مــارمــي«  دي  »�ستاديو 
بـ64 تمثال رخاميا حيث كان الريا�سيون 

يتدربون عادة قبل الحدث الروماني.
قال األفيو جومي رئي�س التحاد اليطالي 
للطليان،  ذهبية  حفلة  »�ستكون  بيان  في 

انه  احــد  يقل  لم  لكن  لهم.  واجهة  اأجمل 
لن يكون هناك اأبطال اجانب«.

الجماهير  فــي ح�سور  يــاأمــل  انــه  اأ�ــســاف 
الــمــدرجــات »ل نفكر فــي حــدث دون  على 

جماهير، بل وراء اأبواب مفتوحة«.
وكــــان مــنــظــمــو الـــــدوري الــمــا�ــســي اأعــلــنــوا 

زيوريخ  لقاءات  اإلغاء  عن  الجاري  ال�سهر 
ولــــنــــدن والـــــربـــــاط بــ�ــســبــب تــفــ�ــســي وبــــاء 
فيرو�س كورونا الم�ستجد، واعادة جدولة 
لـــقـــاءات تــم تــاأجــيــلــهــا اإلــــى �ــســهــري اأيــلــول 
اأن  المفتر�س  من  وكــان  الأول.  وت�سرين 
ينطلق الدوري الما�سي في 17 ني�سان من 

اأحدث فو�سى  »كوفيد-19«  لكن  الدوحة، 
الريا�سية  الن�ساطات  معظم  فــي  عــارمــة 
الــقــوى. وفي  األــعــاب  العالم ل�سيما  حــول 
الروزنامة،  على  طــراأ  الــذي  التعديل  ظل 
لــقــاء مــونــاكــو فــي 14 اب، الموعد  اأ�ــســبــح 

المبدئي الجديد لنطالق الدوري.

روالن جاروس على موعد مع «الخريف»

أتلتيكو يخسر جهود العبه كوريا

باري�س - اأ ف ب

الرئي�سي  الملعب  مــدرجــات  اأن  �سحيح 
»فـــيـــلـــيـــب �ـــســـاتـــريـــيـــه« لـــبـــطـــولـــة فــرنــ�ــســا 
الـــمـــفـــتـــوحـــة، ثـــانـــيـــة الـــبـــطـــولت الأربــــــع 
الـــكـــبـــرى، عــلــى مــالعــب رولن جــارو�ــس 
ب�سقفه  الآن  مـــن  مــجــهــزا  ــــات  ب والــــــذي 
في  تماما  فــارغــة  بــالأجــنــحــة،  المتحرك 
بع�س  من  اإل  الم�سم�س،  اأيــار  �سهر  نهاية 
الأخيرة  اللم�سات  ي�سعون  الذين  العمال 
بفارغ  ينتظر  اإنـــه  اإل  الــعــمــل،  ور�ــســة  على 
الــ�ــســبــر الحــتــفــال بــعــيــد كـــرة الــمــ�ــســرب 

الفرن�سية »في الخريف« المقبل.
ل�سربات  ال�ساخبة  الأ�ـــســـوات  مــن  بـــدل 
الــــكــــرات فـــي الــمــلــعــب، هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
التي  البناء  اآلت  و�ــســفــارات  الأدوات  مــن 
فرن�سا  لبطولة  الرئي�سي  الملعب  تــمــالأ 
التقليدية  القبعات  وبدل من  المفتوحة. 
القليل  روؤو�ـــس  الــخــوذات  ــن  تــزِيّ للبطولة، 
مــن الأ�ــســخــا�ــس الــمــتــواجــديــن فــي ور�سة 
ال�سعبة  المباريات  مــن  وبــدل  بالملعب. 
جارو�س،  رولن  مواقع  ت�ست�سيفها  التي 
هــنــاك قــلــة نــــادرة مــن الــالعــبــيــن يــجــرون 
تدريباتهم في المالعب الملحقة لمجمع 

رولن جارو�س.
اأجبر التحاد  الــذي  وبــاء كوفيد-19  اآثــار 
الــفــرنــ�ــســي لــكــرة الــمــ�ــســرب عــلــى تــاأجــيــل 

البطولة اإلى نهاية اأيلول، وا�سحة جدا.
المقبل،  الأول  ت�سرين  بــدايــة  فــي  ولــكــن 
�سيكون هناك بطل لرولن غارو�س 2020، 
بــحــ�ــســب مـــا اأكـــــده لــوكــالــة فــرانــ�ــس بــر�ــس 
للعبة  الفرن�سي  لــالتــحــاد  الــعــام  الــمــديــر 

جان-فران�سوا فيلوت.
وقــــال »فــــي الـــخـــريـــف، �ــســنــخــو�ــس رولن 
لل�سماح  ب�سعة جماهيرية مثالية  جارو�س 

للنا�س باحترام التباعد الجتماعي«.
وتعمل مجموعة عمل مكونة من ممثلين 
عن وزارتي الريا�سة وال�سوؤون الخارجية 
ورولن  ال�سحية  وال�سلطات  والمحافظة 

جارو�س على جميع ال�سيناريوهات.

الهدف هو الجماهير
واأكد فيلوت اأن »الهدف هو اأن يكون هناك 
جمهور، لكننا �سنكون قادرين على تنظيم 
الـــذي تم  اأيـــا كــان الخيار  رولن جــارو�ــس 
اعتماده، بما في ذلك الأبواب المو�سدة«، 

الفرن�سي  التحاد  م�سوؤولية  على  م�سددا 
الجوائز  »تعتبر  الــذيــن  الالعبين  تــجــاه 
المالية مهمة جدا بالن�سبة لهم«، وكذلك 
في  الم�سرب  لكرة  البيئي  النظام  تجاه 
حوالي  غارو�س  رولن  يمثل  حيث  فرن�سا 

80 بالمئة من ميزانيته.
عـــّو�ـــس  الـــفـــرنـــ�ـــســـي  التـــــحـــــاد  اأن  وبــــمــــا 
ا�ستروها  الــتــي  الــتــذاكــر  عــن  الم�سجعين 
لــحــ�ــســور مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة فـــي اأيــــار 
اإعــــــادة عــر�ــســهــا للبيع  الــحــالــي، فــ�ــســيــتــم 
في  بالح�سور  للجمهور  �سمح  حـــال  فــي 

الخريف.
نهائيا  مــوعــدا  حــددنــا  »لقد  فيلوت  وقــال 
لكنكم  للبيع(...  التذاكر  عر�س  )لإعـــادة 

لن تعرفونه«.
واأ�ساف »�ستكون بطولة ا�ستثنائية على اأي 
تعمل  المنظمة  اللجنة  اأن  موؤكدا  حــال«، 
ويتعين  موؤجلة«  »بطولة  ا�ست�سافة  على 
المعتادة  الــجــداول  جميع  تقدم  اأن  عليها 
والكرا�سي  الــزوجــي،  الــفــردي،  )ال�سباب، 

المتحركة(.
الق�سيرة جدا في �سهر  الأيــام  ولن تكون 
ت�سرين الأول عقبة رئي�سية بما اأن مجمع 

ثــمــانــيــة مــالعــب  يــمــلــك  رولن جـــارو�ـــس 
�سوزان  )فيليب-�ساترييه،  جيدة  باإ�ساءة 
 ،14 رقم  الملعب  �سيمون-ماثيو،  لينغلن، 

واأربعة مالعب ملحقة(.
وقال »الم�ساألة ل تتعلق ببرمجة مباريات 
فــي وقــت مــتــاأخــر مــن الــلــيــل، ولــكــن اإنــهــاء 
ــــرا بـــاأن  الـــمـــبـــاريـــات الـــتـــي بــــــــداأت«، مــــذِكّ
ن�سخة  قبل  تــبــداأ  لــن  الليلية  الــمــبــاريــات 
موعدها  اإلى  البطولة  تعود  عندما   2021

المعتاد في اأيار/مايو-حزيران.

اختبار المطر
ــا، فــــاإن خــطــر هــطــول  فـــي الــخــريــف اأيــ�ــس
الــمــطــر مــهــم جــــدا. لــكــن رولن غــارو�ــس 
الآن يملك �سقفه، مثل البطولت الثالث 

الخرى للجراند �سالم.
»با�ستثناء  ال�سدد  في هذا  فيلوت  واأو�سح 
ــــــراأي الـــــذي تـــم اتـــخـــاذه منذ  بـــاريـــ�ـــس، ال
البداية هو احترام طبيعة خو�س مباريات 
البطولة في الهواء الطلق«، م�سيفا »اإنها 
عــلــى عك�س  مــغــلــقــة،  عــر�ــس  قــاعــة  لي�ست 
مـــا هـــو مـــوجـــود فـــي ويــمــبــلــدون، بطولة 
اأ�ــســتــرالــيــا الــمــفــتــوحــة وحــتــى فــي بطولة 

تغلق  حيث  المفتوحة  المتحدة  الوليات 
ذلك  فــي  بما  بــاإحــكــام،  المالعب  الأ�سقف 

من اأجل تكييفها«.
لـــذلـــك هـــنـــاك 11 جـــنـــاحـــا، مـــن الــمــعــدن 
طنا   350 منها  كــل  وزن  يبلغ  والــقــمــا�ــس، 
لم�ساحة اإجمالية تبلغ 10 اآلف متر مربع 
الأر�ــســيــة  ملعب  تغطي  اأن  يمكن  والــتــي 
الــتــرابــيــة الأ�ــســطــوري فــي 15 دقــيــقــة، مع 

ال�سماح للهواء بالمرور عبر الجوانب«.
تم اختبار فعالية هذا ال�سقف الذي كلف 
55 مليون يورو، بمنا�سبة الأمطار الغزيرة 

التي �سربت باري�س قبل ب�سعة اأ�سابيع.
م�سيفا  تعميده«،  تــم  »لقد  فيلوت  وقــال 
بهذه  الإطــــالق  عــلــى  ال�سقف  يــتــاأثــر  »لـــم 
المياه  ت�سريف  قــنــوات  وعملت  الأمــطــار 
تت�سبب  اأن  ودون  اأي منها  تفي�س  اأن  دون 

في ت�سريب للمياه«.
الموقع  تطوير  اأعــمــال  �ست�ستمر  وبينما 
في العام المقبل، و�سيحظى ملعب �سوزان 
لينغلن ب�سقفه اأي�سا �سيكون اأكثر خفة في 
لــدورة  باري�س  ا�ست�سافة  اأفــق  في  الـــوزن، 
الألعاب الأولمبية عام 2024، لم يبق الآن 

�سوى لعب كرة الم�سرب.

مدريد - اأ ف ب

جناح  كــوريــا  انــخــل  الرجنتيني  يعاني 
»تـــمـــزق ع�سلي«  مـــن  مـــدريـــد  اأتــلــتــيــكــو 
اأعــلــن  الــيــ�ــســرى، بح�سب مــا  �ــســاقــه  فــي 
نــــادي الــعــا�ــســمــة امــ�ــس الــخــمــيــ�ــس في 
بـــيـــان، قــبــل نــحــو ثـــالثـــة اأ�ــســابــيــع من 
الــعــودة الــمــرتــقــبــة لــلــدوري ال�ــســبــانــي 
ب�سبب  ق�سرية  اجــازة  بعد  الــقــدم  لكرة 

الم�ستجد. كورونا  فيرو�س 
الي�سرى  و�سعر كوريا بانزعاج في �ساقه 
الما�سي،  الــثــالثــاء  تــمــاريــن  ح�سة  بعد 
المغناطي�سي  بالرنين  ل�سورة  وخ�سع 
اأعلن  ما  »تمزقا ع�سليا« بح�سب  ك�سفت 

»كولت�سونيرو�س«.
نجمه  غــيــاب  مـــدة  اأتلتيكو  يــو�ــســح  ولـــم 
الرجــنــتــيــنــي، مــ�ــســيــرا الــــى انــــه »يــتــابــع 

تطورها«.
وا�ــســبــح كــوريــا ثــالــث لعـــب يــ�ــســاب في 
دييجو  الرجــنــتــيــنــي  الـــمـــدرب  ت�سكيلة 
في  التمارين  الى  العودة  بعد  �سيميوني 

الثامن من ايار الما�سي.

ا�سابة  الما�سي  الثنين  اأتلتيكو  واأعلن 
ال�ساب جواو فليك�س،  البرتغالي  جناحه 
اأغـــلـــى لعــــب فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي )126 
بــالــتــواء في  بنفيكا(،  يـــورو مــن  مــلــيــون 
اربــطــة ركــبــتــه الــيــ�ــســرى لــن يــبــعــده عن 

ــيــة الــمــتــبــقــيــة في  ــا�ــس الـــمـــبـــاريـــات ال�ــس
الدوري.

�سيمي  الــكــرواتــي  الــمــدافــع  خ�سع  كــمــا 
بالمنظار في ركبته  فر�ساليكو لجراحة 
الــيــ�ــســرى فــي 21 ايـــار لزالــــة بــقــايــا من 

جــراحــة �سابقة فــي الربــطــة فــي �سباط 
ال�ــســبــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  وكــــانــــت   .2019
�سمحت في 23 ايار لالعبين المحترفين 
ا�سبوع  مــن  بـــدءا  الم�سابقات  با�ستئناف 

الثامن من حزيران.

«كورونا» يؤجل دخول براينت
إلى قاعة المشاهير

االتحاد النيجيري يمدد عقد مدربه 
األلماني رور

لو�س انجلو�س - اأ ف ب

�ــســيــتــاأجــل دخــــول كــوبــي بــرايــنــت، ا�ــســطــورة لــو�ــس 
انجلو�س ليكرز الراحل مطلع العام الحالي بحادث 
تــحــطــم مــروحــيــة، اإلــــى قــاعــة مــ�ــســاهــيــر الــــدوري 
 ،2021 العام  اإلــى  ال�سلة  كــرة  لمحترفي  الميركي 
ب�سبب تبعات فيرو�س كورونا الم�ستجد بح�سب ما 

ذكرت تقارير �سحافية ام�س الأول.
ولــقــي بــرايــنــت وابــنــتــه و�ــســبــعــة اأ�ــســخــا�ــس اآخــريــن 
لو�س  �سرق  مروحية  تحطم  حــادث  في  م�سرعهم 

اأنجلو�س في 26 كانون الثاني الما�سي.
وخ�سو�سا  الريا�سة  عالم  الفاجعة  هذه  و�سدمت 
دوري كرة ال�سلة الميركي، الذي توقفت مناف�ساته 

في 11 اآذار ب�سبب تف�سي فيرو�س كورونا.
الم�ساهير  قاعة  فــي  براينت  اعتماد  مــقــررا  وكــان 
مقر  فـــي  الــمــقــبــل  اآب   29 فـــي  فـــايـــم«  اأوف  »هــــول 

ناي�سميث لكرة ال�سلة في ما�سا�سو�سيت�س.

والـــى بــرايــنــت الــراحــل عــن 41 عــامــا، كـــان مــقــررا 
انتونيو  �ــســان  نجم  دنــكــان  تيم  العمالقين  دخـــول 
�سبيرز ال�سابق وكيفن جارنيت المتّوج مع بو�سطن 
بيد  اآخــريــن،  ا�سخا�س  و�ستة   ،2008 في  �سلتيك�س 
ب�سبب  المقبل  العام  الــى  تاأجلت  الخطوة  هــذه  ان 

تف�سي فيرو�س كورونا الم�ستجد.
قـــال جــيــري كــولنــجــيــلــو الــمــتــحــدث بــا�ــســم قــاعــة 
الم�ساهير ل�سبكة »اي ا�س بي ان« الميركية ام�س 
تــكــون في  ان  يــفــتــر�ــس  بــالــطــبــع.  »�ــســنــلــغــي  الول 
العام المقبل. �سيجتمع )مجل�س  الربع الول من 
ويبحث في  المقبلة  القليلة  ال�سابيع  الدارة( في 

الخيارات«.
وكان براينت الذي �سكل ثنائيا �ساربا مع العمالق 
ايــه«،  بــي  »ان  ابــرز نجوم دوري  اونــيــل مــن  �ساكيل 
فاحرز اللقب خم�س مرات مع ليكرز، اختير اف�سل 
لعب في الــدور النهائي ثالث مــرات، و�سارك 18 

مرة في مباراة »كل النجوم« )اأول �ستار(.

ابوجا - اأ ف ب

اأكد التحاد النيجيري لكرة القدم، اأنه مدد عقد 
مـــدرب منتخب بـــالده، الألــمــانــي جــيــرنــوت رور 

لمدة عامين.
بينيك  اأمــاجــو  النيجيري  التــحــاد  رئي�س  وكتب 
�سعيد  »اأنـــا  تويتر  فــي  ح�سابه  على  تــغــريــدة  فــي 
بـــالإعـــالن اأن التـــحـــاد الــنــيــجــيــري لــكــرة الــقــدم 
والمدرب غيرنوت رور اختتما جميع المفاو�سات 
بــخــ�ــســو�ــس الــعــقــد و�ــســيــبــقــى مـــدربـــا لــلــنــ�ــســور 
الـــمـــمـــتـــازة« وهــــو لــقــب الــمــنــتــخــب الــنــيــجــيــري، 

م�سيفا »كنا نثق دائما بقدراته«.
نيجيريا  تــدريــب  على  عــامــا(   66( رور  وي�سرف 
العالم  كاأ�س  اإلى نهائيات  منذ عام 2016 وقادها 
2018 في رو�سيا واإلى المركز الثالث في نهائيات 

كاأ�س اأمم اإفريقيا الأخيرة في م�سر عام 2019.
الــى  نيجيريا  قــيــادة  المقبلة  مهمته  و�ــســتــكــون 
نهائيات اأمم اإفريقيا في الكاميرون مطلع العام 
المقبل ونهائيات كاأ�س العالم للمرة ال�سابعة في 

تاريخها.
فا�سو  بــوركــيــنــا  منتخبات  تــدريــب  لـــرور  و�ــســبــق 

والنيجر والجابون.

منظمو رولن جارو�س يترقبون ف�ضل الخريف للعودة

الأرجنتيني انخل كوريا

الراحل براينت

«االثنين والجمعة».. جديد روزنامة
الدوري اإلسباني

مدريد - اأ ف ب

اأمام  الباب  القدم  لكرة  ال�سباني  التحاد  فتح 
اإقامة مباريات اأيام الثنين والجمعة من اأجل 
اإنهاء الدوري المحلي المتوقع اأن ُي�ستاأنف في 
رغــم �سدور حكم في  وذلــك  المقبل،  حــزيــران 
رابطة  مع  �سراعه  في  المحكمة  من  �سالحه 

الدوري.
و�سبق اأن رفعت رابطة الدوري دعوى ق�سائية 
بحق التحاد المحلي للعبة الذي يعار�س فيه 
اأن  ال  والجمعة،  الثنين  اأيــام  مباريات  اإقامة 
العا�سمة  في  العليا  العدل  محكمة  في  قا�سيا 

مدريد رف�سها »باأكملها«.
وجــاء فــي بــيــان لالتحاد اأنــه كــان »را�ــســيــا الى 
على  اأنــــه  م�سيفا  بــالــقــرار،  الـــحـــدود«  اأقــ�ــســى 
الرغم من معار�سته لقامة المباريات في ايام 
الجمعة والثنين وح�سوله على حكم ق�سائي 
تلك  فــي  المناف�سات  بخو�س  �سي�سمح  بــذلــك 

اليام كمبادرة »ح�سن نية«.
ال�سماح  فــي  »يــرغــب  التــحــاد  اأن  البيان  وتــابــع 
من  خاتمة  الى  الو�سول  من  الحالي  للمو�سم 
لليغا  »�سي�سمح  اأنــه  مــوؤكــدا  م�ساكل«،  اأي  دون 
عند  والثنين  الجمعة  اأيــام  المباريات  خو�س 
ا�ستئناف بطولة المو�سم الحالي حتى نهايته« 

المعلق من اآذار الفائت ب�سبب كوفيد-19.
وتابع »ل نطلب �سيئا في المقابل خالل فترة 

ال�سهر ون�سف ال�سهر المقبلة«.
وردت رابطة الدوري اإزاء الحكم ال�سادر ببيان 
)للقرار(  »احترامها  عن  فيه  اأعربت  مقت�سب 
ولكن رف�سها القاطع للحكم«، م�سيرة الى انها 

�ستتقدم با�ستئناف.
وعار�س التحاد في تموز الفائت اقتراح اإقامة 
اأجل زيادة  اأيام الثنين والجمعة من  مباريات 

الرباح من ايرادات حقوق البث التلفزيوني.
وردت رابطة الدوري حينها اأنها تملك ال�سلطة 
لــتــحــديــد الــمــواعــيــد والوقـــــــات لــمــبــاريــاتــهــا، 
تحديد موعد  لها  يحق  اأنــه  التحاد  اأكــد  فيما 

انطالق المباريات ل اليام.
حكما  المحكمة  اأ�ـــســـدرت  الــمــا�ــســي،  اآب  وفـــي 
مباريات  بخو�س  للرابطة  ي�سمح  اأوليا  �سلميا 
المو�سم  خـــالل  الثــنــيــن  ولــيــ�ــس  الجمعة  يـــوم 

الحالي.

تقدمت بعدها الرابطة بدعوى ق�سائية متهمة 
التحاد بالـ"خيانة وال�سلوك غير القانوني«.

واأ�ـــســـدر الربـــعـــاء الــمــا�ــســي، الــقــا�ــســي اأنــدريــه 
حكمها  لــلــرابــطــة  اإن  قــائــال  حــكــمــه  �ــســانــ�ــســيــز 
»تن�سيق  مع  ولكن  م�سابقاتها  لتنظيم  الذاتي 
لكرة  ال�سباني  التحاد  مع  واإلــزامــي  �سروري 

القدم«.
وقال اإن على »التحاد والرابطة التفاو�س بنية 

ح�سنة« ب�ساأن اأيام الثنين والجمعة.
وتـــبـــدو المـــــوال الــتــي تــجــنــيــهــا الــرابــطــة من 
بينها  ال�سا�سية  الم�سكلة  التلفزيونية  العقود 
اكثر  الــى  قيمتها  ت�سل  حــيــث  التــحــاد،  وبــيــن 
من ملياري يورو )2،2 مليار دولر( على مدى 

ثالث �سنوات.
بــاإقــامــة  �سيقبل  التــحــاد  اإن  الــرابــطــة  وقــالــت 
 30 »ت�سديد  مقابل  ا�سافية  اأيــام  في  مباريات 

مليون يورو«، وهو مبلٌغ اعتبرته كبيرا.
اأيام  مباريات  خو�س  التحاد  عار�س  اأن  و�سبق 
الثنين والجمعة على اعتبار اأنها غير منا�سبة 
�سي�ستاأنف  الدوري  اأن  اعتبر  للجماهير، ولكنه 
خلف اأبواب مو�سدة م�سيفا اأنه قد يبقي على 
اأيــ�ــســا مناف�سات  اإقــامــة  هـــذا الــقــرار فــي حـــال 

المو�سم المقبل في مالعب فارغة.

التحاد الإ�ضباني يتخذ خطوات لإنهاء الدوري

عودة مرتقبة للقاء روما الما�ضي لألعاب القوى



فاك�س: 5603633  )التحرير(
5676581  )الإدارة( - 5607309  )الإعالنات(

�شكاوى ال�شرتاكات: 080022886
�شارع امللكة رانيا العبداهلل

ال�سنة التا�سعة والأربعون - عّمان - الأردن

رئي�س جمل�س الإدارة/ أيمن المجالي

ي�مية عربية �شيا�شية ت�شدر عن امل�ؤ�ش�شة ال�شحفية الأردنية

رئي�س التحرير
راكان السعايدة

املدير العام/ جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m

5 6 0 0 8 0 01 1 1 1 8 6 عمان  7 1 0

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

الأردن  . ال��راأي    w w w . a l r a i . c o m

10الأخرية العدد 18053
اجلمعة 6 �سّوال 1441ه� املوافق 29 اأّيار 2020م 

إيران تحّذر البحرية األميركية في الخليج

�شفن ايرانية في الخليج )ا ف ب(

اجلفاف يقّل�س عدد الأغنام يف اأ�شرتاليا
�شيدني - اأ ف ب

ت�سببت �سنوات من الجفاف في �سرق اأ�ستراليا في تقلي�س عدد قطعان 
الأغنام اإلى اأدنى م�ستوياته منذ بدء الت�سجيالت قبل اأكثر من قرن، وفق 

ما اأظهرت اأرقام زراعية ن�سرت الخمي�س.
وباع مربو هذه الحيوانات قطعان ما�سية بقيمة 21 مليار دولر اأ�سترالي 
اأو تخل�سوا منها فيما انخف�س عدد  )13،9 مليار دولر( العام الما�سي 
الأغنام في البالد اإلى 66 مليونا وهو اأدنى م�ستوى له منذ العام 1905 

على الأقل.
 %7 بن�سبة  انخفا�س  اإل��ى  م�سيرا  الأ�سترالي  الإح�����س��اءات  مكتب  وق��ال 
الأع���الف  ون��ق�����س  ال��ج��ف��اف  »ت��ف��اق��م   ،2019-2018 ال��م��ال��ي��ة  ال�سنة  ف��ي 
على  والما�سية  الأغنام  مرّبي  من  العديد  اأجبر  ال�سرقية  الوليات  في 

التخل�س من جزء منها«.
اأ�سواأ  اإن  المكتب  في  ال��زراع��ة  اإح�����س��اءات  مديرة  كيلي  �ساره  واأو�سحت 
جفاف في الذاكرة الحية، الذي ل يزال ي�سيطر على اأجزاء كبيرة من 
الن�سف،  اإل��ى  البالد  في  القطن  مح�سول  قيمة  من  اأي�سا  قلل  البالد، 

وخف�س قيمة محا�سيلها من الأرز اإلى اأكثر من 80 %.

مينياب�لي�س - اأ ف ب

�شهدت مدينة مينياب�لي�س ب�لية ميني�ش�تا الأميركية عمليات 
نهب وم�اجهات بين المحتجين وق�ات الأمن لليلة الثانية على 
الت�الي بعدما اأدى م�ت رجل اأ�ش�د خالل ت�قيفه بعنف من قبل 
�شرطيين اإلى حالة غ�شب ودع�ات اإلى تحقيق العدالة.
ودعا قائد �شرطة هذه المدينة ال�اقعة في �شمال ال�ليات 
المتحدة المتظاهرين اإلى الحفاظ على هدوئهم لتجنب الفلتان 
الذي وقع ليل الثالثاء الأربعاء.
لكن �شدامات وقعت ليال. وقام متظاهرون باإ�شرام النار في محل 
لبيع قطع الغيار لل�شيارات وبنهب محل تجاري. ويقع المبنيان 
بالقرب من المف��شية التي كان يعمل فيها ال�شرطي�ن المتهم�ن 
بقتل ج�رج فل�يد قبل اأن يتم ت�شريحهما الثالثاء.
واأطلقت ال�شرطة الغاز الم�شيل للدم�ع و�شكلت حاجزا ب�شريا 
لمنع المتظاهرين من عب�ر ال�شياج الذي يحيط بمبنى 
المف��شية.

ليلة ثانية من ال�شدامات يف مينياب�لي�س
الأم��ن ح�سدا يت�سخم غ��داة يوم �سهد �سدامات مماثلة.  ق��وات  و�سدت 
ال��ث��الث��اء وردت ال�سرطة  ال��م��ف��و���س��ي��ة م�����س��اء  ن��واف��ذ  ك�����س��ر زج����اج  وق���د 

با�ستخدام الغاز الم�سيل للدموع والر�سا�س المطاطي.
 46 العمر  من  البالغ  الأميركي  الأفريقي  فلويد  ج��ورج  عائلة  وطالبت 
ال�سرطة  رج��ال  باتهام  الأرب��ع��اء  بعنف،  توقيفه  بعد  توفي  ال��ذي  عاما 
المتورطين بالقتل. وقالت بريدجيت فلويد �سقيقة جورج الذي انت�سر 
»هذا  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  توقيفه  لعملية  فيديو  ت�سجيل 
»ل��دي  واأ���س��اف��ت  اأخ���ي«.  بحق  قتل  جريمة  ارتكبوا  بال�سبط،  فعلوه  م��ا 
اإيمان واأعتقد اأنه �سيتم اإحقاق العدل«، موؤكدة اأن طرد ال�سرطيين »لي�س 
فلويد  توقيف  في  المتورطين  الأربعة  ال�سرطيين  ت�سريح  وتم  كافيا«. 

الثالثاء، لكن لم يتم توقيفهم بينما فتح تحقيق في الحادث.
وت�ساءل رئي�س بلدية مينيابولي�س جاكوب فراي »لماذا الرجل الذي قتل 
جورج فلويد لي�س )موجودا( في ال�سجن؟«. واأ�ساف »لو كنتم اأنتم اأو اأنا 

الذين فعلوا ذلك لكنا الآن وراء الق�سبان«.
اأن��ه  ت��غ��ري��دة على تويتر  ت��رم��ب ف��ي  وك��ت��ب الرئي�س الأم��ي��رك��ي دون��ال��د 
طلب من مكتب التحقيقات الفدرالي )اف بي اآي( ووزارة العدل ك�سف 
»اأف��ك��اري مع  واع���دا  وق��ال  والمفجع«.  »الحزين  ال��م��وت  ه��ذا  مالب�سات 
عائلة جورج واأ�سدقائه. �سيتم اإحقاق العدل«. قامت �سيدة كانت تمر في 
المكان الإثنين بت�سجيل لقطات فيديو يظهر فيها �سرطي يثبت جورج 
الرجل  ويظهر  رقبته.  ف��وق  ركبته  وا�سعا  لدقائق  الأر����س  على  فلويد 

الأ�سود في الت�سجيل وهو يئن ويقول »ل�ست قادرا على التنف�س«. عمليات نهب للمحالت في مينياب�لي�س )ا ف ب(

مدريد - اأ ف ب 

الم�ساعدات  طلب  اإلى  الإ�سبان  اآلف  لجاأ 
الغذائية للمرة الأولى في حياتهم، بعدما 
اأغ��رق��ت��ه��م ج��ائ��ح��ة ك���وف���ي���د-19 ف���ي فقر 
ذّكرهم باأزمة عام 2008 القت�سادية التي 

تعافت منها بالدهم للتو.
وتقول جاكلين األفاريز البالغة من العمر 
في  للموؤونة  كي�سا  تحمل  وه��ي  عاما،   42
»اأغطي  ال�سعبي في مدريد،  األوت�سي  حي 
وج���ه���ي خ���ج���ال، ل����م اأك������ن لأط����ل����ب ي��وم��ا 
ط��ع��ام��ا«. وت��ق��ف ف��ي ط��اب��ور وخلفها نحو 

للح�سول  دوره��م  ينتظرون  �سخ�س   700
على ما يكفي لملء ثالجتهم من الطعام 
تحولت  الحّي  في  محلية  جمعية  بف�سل 

اإلى بنك طعام للحالت الطارئة.
في  نوعه  من  فريدا  لي�س  الم�سهد  وه��ذا 
على  الطلب  ن�سبة  ارتفعت  حيث  اإ�سبانيا 
اأثناء فترة  اإلى %40  الم�ساعدات الغذائية 
ال��ع��زل، بح�سب ات��ح��اد ب��ن��وك ال��ط��ع��ام في 
البالد )في�سبال(. ولجاأ الكثيرون اإلى هذه 
جاكلين  وبينهم  الأول����ى،  للمرة  ال��ب��ن��وك 
التي ُحرمت وزوجها من المدخول لأكثر 
من �سهرين ب�سبب اإجراءات العزل.وتقول 

جاكلين »زوجي نادل، وهو م�سجل كعاطل 
اأي  على  بعد  يح�سل  ل��م  لكنه  العمل  ع��ن 
اإعانة واأنا عاملة منزلية لكن اأرباب عملي 

لم ي�سرحوا بي«.
وتقول منظمة »اأوك�سفام« غير الحكومية 
اأن الأزمة  الى  اأن الأزم��ة عالمية، م�سيرة 
ال�سحية قد ُتغرق 500 مليون �سخ�س في 

الفقر.
ب�سدة  العزل  اإج���راءات  اأث��رت  اإ�سبانيا،  في 
على اقت�ساد البالد الذي كان ُيعاني �سابقا 
منطقة  في  بطالة  معدل  اأعلى  ثاني  من 

اليورو بعد اليونان.

اإ�شبانيا تغرق يف الفقر
ا�شبانيا

اإطالق ا�شم ك�رونا على زرافة �شغرية
جاكرتا - اأ ف ب

اأطلقت حديقة حيوانات في جزيرة بالي الإندوني�سية ا�سم »كورونا« على 
زرافة �سغيرة ولدت خالل الأزمة ال�سحية العالمية.

وولدت »كورونا« في التا�سع من ني�سان لزوج من الزرافات هما »�سوفي« 
و»ماتادي« في حديقة حيوانات »بالي �سافاري بارك«.

في  ال��زراف��ة  ولدة  عملية  يظهر  فيديو  مقطع  الحديقة  ن�سرت  وق��د 
حظيرة �سغيرة.

وقال الناطق با�سم حديقة الحيوانات اأناك اأغونغ نغوراه األيت �سوجانا 
»ولدت خالل تف�سي وباء كوفيد 19 لذلك قرر وزير البيئة... ت�سميتها 

+كورونا+«.
وال��دت��ه��ا.  حليب  تر�سع  زال���ت  وم��ا  بخير  ال�سغيرة  »ال���زراف���ة  واأ���س��اف 

�سنبقيها تحت المراقبة لثالثة اأ�سهر«.
وق��د اأغ��ل��ق��ت حديقة ح��ي��وان��ات »ب��ال��ي ���س��اف��اري ب���ارك« منذ اأواخ����ر اآذار 

كخطوة �سمن جهود مكافحة تف�سي الوباء.

طهران - اأ ف ب

وّجه الحر�س الثوري في اإيران تحذيراً اإلى 
في  المتواجدة  الأميركية  البحرية  ق��وات 
التزود  اإع��الن��ه  عقب  وذل��ك  الخليج،  مياه 

ب110 قطع بحرية قتالية.
ووف����ق ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي، ف�����اإّن ال��ق��وة 
ب��زوارق  ت���زودت  ال��ث��وري  للحر�س  البحرية 
م���ن ن����وع »ع���ا����س���وراء« وم���راك���ب خ��ف��ر »ذو 

الفقار« وغوا�سات »طارق«.
وقال قائد القوة البحرية للحر�س الثوري 

علي ر�سا تنك�سري خالل مرا�سم نّظمت في 
بالمر�ساد  اأننا  اليوم  »نعلن  البالد،  جنوب 
و�سي�سعرون  تواجدوا،  حيثما  لالأميركيين 

اأكثر بح�سورنا قريباً«.
اأن ت�سال  اإيران والوليات المتحدة  وكادت 
الأ�سهر  ف��ي  مبا�سرة  مواجهة  اإل��ى  مرتين 
حزيران  ف��ي  الحادثتان  ووق��ع��ت  الأخ��ي��رة. 
2019 بعدما اأ�سقطت اإيران طائرة من دون 
في  ث��م  الخليج،  مياه  ف��وق  اأميركية  طيار 
�سليماني  اغتيال  بعد   2020 الثاني  كانون 
ال�����ذي ك����ان ي���دي���ر ال��ع��م��ل��ي��ات ال��خ��ارج��ي��ة 

في  اأميركية  �سربة  ف��ي  ال��ث��وري،  للحر�س 
بغداد.

ويعود اآخر ت�سعيد بينهما اإلى �سهر ني�سان 
الحر�س  المتحدة  ال��ولي��ات  اتهمت  بعدما 

الثوري بم�سايقة �سفنها في الخليج.
بدوره، اأعلن اللواء ح�سين �سالمي، القائد 
ال��ع��ام ل��ه��ذه ال��ق��وة الإي��ران��ي��ة، اأّن »ال��ت��ق��ّدم 
و�سط البقاء في موقف الدفاع يمّثل طبيعة 
اأّن ذلك »ل يعني اأن نبقى  عملنا«. وا�ساف 
اأّن  اإلى  اأمام العدو«، لفتاً  مكتوفي الأيدي 

اإيران »لن تنحني اأمام اأي خ�سم«.

672 ملي�ن طفل �شيعان�ن من الفقر 
ب�شبب ك�رونا

عمان - بترا

اأعّدتها منّظمتا »اليوني�سف« و»�سايف ذي ت�سيلدرن«، من  حّذرت درا�سة 
اأّن التداعيات القت�سادية لجائحة فيرو�س كورونا قد تدفع ما ي�سل اإلى 

86 مليون طفل اإ�سافي اإلى الفقر بحلول نهاية العام.
ونقلت �سبكة يورونيوز عن منظمة الأمم المّتحدة للطفولة »اليوني�سيف« 
و»�سايف ذي ت�سيلدرن« )اأنقذوا الأطفال( قولهما في بيان م�سترك ن�سر 
ام�س اإّن الدرا�سة اأظهرت اأّن اإجمالي عدد اأطفال الكوكب الذين يعانون 
من الفقر �سيبلغ بحلول نهاية هذا العام 672 مليون طفل، بزيادة بن�سبة 

15 بالمئة عن العام الما�سي.
واأو�سح البيان اأّن ثلثي هوؤلء الأطفال تقريباً يعي�سون في دول اأفريقية 

تقع جنوب ال�سحراء الكبرى ودول اأخرى في جنوب اآ�سيا.
و�سندوق  ال��دول��ي  البنك  تقديرات  اإل��ى  ا�ستندت  التي  للدرا�سة  ووف��ق��اً 
ف��اإّن  دول��ة  ف��ي ح��وال��ي 100  واإل���ى معطيات ديموغرافية  ال��دول��ي  النقد 
الفقر ب�سبب  ال��ذي��ن �سيعانون م��ن  الأط��ف��ال  ف��ي ع��دد  الأك��ب��ر  ال��زي��ادة 
الجائحة �ستحدث في اأوروبا واآ�سيا الو�سطى. ونقل البيان عن هنرييتا 
فور، المديرة التنفيذية لليوني�سف قولها اإّن »حجم ال�سعوبات المالية 
اأحرزت منذ �سنوات في مجال  التي تواجه الأ�سر يهّدد الإنجازات التي 

الحّد من فقر الأطفال وحرمانهم من الخدمات الأ�سا�سية«.

جناة زوجان تاها يف متنزه وعر
ويلينغت�ن - اأ ف ب

نجا متنزهان نيوزيلنديان بعدما اأم�سيا 19 يوما في منتزه وطني وعر 
�سّورت فيه م�ساهد من �سل�سلة اأفالم »لورد اأوف ذي رينغز« و�سربا الماء 

من بركة �سغيرة للبقاء على قيد الحياة، كما قال ام�س.
 23 العمر  من  يبلغ  وكالهما  اأوكونور  وجي�سيكا  رينولدز  ديون  وانطلق 
عاما، في رحلة تخييم مدتها خم�سة اأيام في منتزه كاهورانغي الوطني 
في الجزيرة الجنوبية في الثامن من اأيار، لكنهما انحرفا عن م�سارهما 

ب�سبب ال�سباب الكثيف.
�سخمة  بحث  عملية  بعد  الأرب��ع��اء  ع�سكرية  م��روح��ي��ة  اأنقذتهما  وق��د 
»ف��رودو«  ه��روب  م�ساهد عملية  ت�سوير  كانت موقع  التي  المنطقة  في 
للمخرج  رينغز«  ذي  اأوف  »ل��ورد  اأف��الم  في  موريا«  »مناجم  ورفاقه من 
فيما  �سقوطهما  اأثناء  طفيفة  لإ�سابات  ال��زوج  وتعر�س  جاك�سون.  بيتر 

كانا يبحثان عن ماء لل�سرب.
وكانا  اأي��ام  ثالثة  ا�ستمر  ال��ذي  ال�سباب  في  تاها  اإنهما  رينولدز  وق��ال 
يح�سالن على الماء من »بركة �سخرية �سغيرة« مع ت�ساوؤل اإمداداتهما 
في  جدا  تائهين  »كنا  الإذاع��ي��ة  »نيوزيلندا«  لمحطة  واأ�ساف  الغذائية. 
الما�سي  المجرى  لكن  طعام  ب��دون  يوما   13 اأم�سينا  المرحلة...  هذه 
هليكوبتر  طائرة  اأن  واأو���س��ح  الحياة«.  قيد  على  اأبقانا  ما  هو  النظيف 
حلقت على م�سافة 50 مترا في اأحد الأيام لكنها لم تراهما ما دفعهما 

اإلى اإ�سعال النار كاإ�سارة على وجودهما للباحثين الم�ستقبليين.

ال�شني.. فرتة تهدئة قبل الطالق
بكين - اأ ف ب

الطالق  على  للح�سول  ي�سعون  ال��ذي��ن  ال�سينيين  الأزواج  على  يجب 
اإكمال فترة »تهدئة« لمدة �سهر وفقا لقانون جديد �سدر الخمي�س اأثار 

غ�سبا ب�ساأن تدخل الدولة في العالقات الخا�سة.
وقد اأثار هذا القانون الذي يفر�س على من يتقدمون بطلب للح�سول 
على الطالق النتظار لمدة �سهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة 
ال��ن��ط��اق عندما طرحه  وا���س��ع��ة  معار�سة  ال��ط��الق،  م��ع��دلت  م��ن  للحد 

الم�سرعون العام الما�سي.
وبعد اإقراره، اأ�سبح هذا القانون اأحد اأكثر الموا�سيع �سيوعا على من�سة 
م�ساهدة  مليون   25 من  اأكثر  مع  ب�»تويتر«،  ال�سبيهة  ال�سينية  »ويبو« 

للم�ساركات التي ت�ستخدم و�سم #عار�سوا فترة تهدئة الطالق.
وكتب اأحد الم�ستخدمين »ل يمكننا حتى الطالق بحرية؟ ل يزال هناك 
الكثير من الأ�سخا�س الذين يتزوجون ب�سكل مت�سرع، فليحددوا اإذا فترة 

تهدئة للزواج اأي�سا!«.
وقال اآخر »مرروا هذا القانون رغم معار�سة الجميع عبر الإنترنت، ما 

يعني اأن احترامهم للراأي العام هو فقط بهدف ال�ستعرا�س«.
الطالق  يطلب  الزوجين  اأح��د  ك��ان  اإذا  تطبق  »التهدئة« ل  فترة  اأن  اإل 

ب�سبب العنف المنزلي.

»اأمريكيان اإيرلينز« �شتلغي %30 
من ال�ظائف

ني�ي�رك - اأ ف ب
ت��ع��ت��زم ���س��رك��ة اأم��ي��رك��ي��ان اإي��رلي��ن��ز ل��ل��ط��ي��ران اإل��غ��اء 30% م��ن وظ��ائ��ف 
في  الجوية،  والطواقم  الطيارين  عدد  وخف�س  الإداري��ي��ن  الم�سوؤولين 
الطيران،  لقطاع  قا�سية  �سربة  �سكل  ال��ذي  كوفيد-19  وب��اء  تف�سي  ظل 

وفق مذكرة داخلية.
األفا   17 اأ�سل  من  اإداري  من�سب   5100 حوالى  التق�سف  خطة  و�ستطال 
اإلى خطة تقاعد طوعي جاري  في �سركة الطيران حاليا. وهي ت�ساف 
تنفيذها حاليا، وان�سم اإليها حتى الآن 39 األفا من موظفي ال�سركة البالغ 
عددهم الإجمالي مئة األف، وفق ما اأوردت اإليز اإيبروين وهي من مدراء 
خف�س  اإلى  بحاجة  »اإننا  اإيبروين  وكتبت  الوثيقة.  في  الطيران  �سركة 
الأج��ور والمتيازات  اأي  النفقات،  اأعلى  بما في ذلك  الهيكلية،  تكاليفنا 
حجما  ا�سغر  طيران  �سركة  لإدارة  ال�ستعداد  اأي�سا  علينا  الجتماعية. 
على المدى القريب«. وتعاني �سركة اأميركيان اإيرلينز ك�سائر �سركات 
النقل الجوي في العالم من انت�سار فيرو�س كورونا الم�ستجد الذي �سكل 
�سربة مبا�سرة لهذا القطاع. وا�سطرت ال�سركات اإلى اإلغاء كل رحالتها 
تقريبا في ظل القيود المفرو�سة على ال�سفر وتدابير الحجر المنزلي 

الرامية اإلى الحد من انت�سار فيرو�س كورونا الم�ستجد.



آخر األسبوع
ملحق أسبوعي منوع يصدر عن املؤسسة الصحفية األردنية lnews@alrai.com

مجلة يف جريدة

/alrainewspaper 211العددللتواصل وإبداء اآلراء الجمعة 29 أيار 2020

حة
صف

 10

09 07

مطبخ

04

»ال تنفخوا الباللني 

ستصابون

بفريوس كورونا«.. 

استشاري مناعة 

توضح الخطورة

08

ملاذا فشلت

الدراما اللبنانية يف رمضان؟

مشوار الطريق يف الباص:

من مجمع املحطة إىل سوق البخارية

مرييام فارس

تسجل أغنية عراقية جديدة

05

األمم املتحدة: فريوس كورونا يزيد

املخاطر الصحية املرتبطة مبوجات الحر

آخر األسبوع - وليد سليامن

ان وقبل مدة من الزمن ومن  يف عمَّ
أجل التنزه ركبنا يف الباص الكبري- أنا 
وصديقي الذي غاب يف أمريكا لسنواٍت 
طويلة- وذلك إنطالقاً من مجمع 
املحطة املخصص لوقوف باصات 
وتكسيات األجرة للوصول اىل أماكن 
متعددة يف داخل عمان.

فقتد ركبنا الباص الذي يخترق جزءاً من 
شارع املحطة القديم -شتارع امللك عبداهلل 
األول- وشارع الهاشمي الشهري وصوالً اىل 
وستط البلد حيتث املبنى املهيب للمستجد 

الحسيني الكبري.
وعند إنطالق الباص حدثته بما كان قديماً 
من أماكن وأشتخاص وأحتداث وذكريات، 

والتغريات التي حصلت منذ سنني سابقة.
وكان أول متا أرشت إليته هتو ان مجمتع 
الباصتات هتذا -مجمتع املحطتة- كان قد 
انتقتل من مجمع رغتدان اىل هنا منذ نحو 

عرشين عاماً.
وأن بجانب هذا املجمع أستحدثت »تكية أم 
عيل« وذلك منذ العام 2003، عىل يد األمرية 
هيا بنت الحستني إلطعتام الفقتراء يومياً 
يف وجبتة متن الغتداء، وملستاعدة الفقراء 
واملحتاجتني يف أماكنهم البعيدة.. وبالقرب 
بيت الدفن االستالمي، ويقع هذان املبنيان 

الحديثان بمحاذاة شارع الجيش.
ويخرج الباص من مجمع املحطة ليستلك 

شتارع املحطة القديتم »شتارع امللك عبد 
اهلل األول« باتجتاه وستط البلتد.. ليمر من 
تقاطتع جرس النشتا، حيتث عتىل جانبْي 
الشارع محالت كثرية لبيع قطع السيارات 
الحبتوب  مطاحتن  وبعتض  وزينتهتا.. 

ومطاعم شتهرية مثل مطعم األسمر للفول 
»بنتك  محتاذاة  اىل  وصتوالً  والحمتص.. 
املالبس الخريي« للفقراء الذي تأسس عام 

2013 يف عمان.
التفاصيل ص3

مجمع سفريات املحطة

محل تحف رشقية يف شارع الهاشمي
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ولهذا فإنه يجب بعتد عيد الفطر العودة إىل العادات 
الغدائيتة اليوميتة التي اعتدنتا عليها ما قبتل العيد 

وبصورة تدريجية.
يقتول املواطتن رستتم أبتو حستان: »خالل شتهر 
رمضتان و عيتد الفطر أتنتاول اللحتوم والحلويات 
بكثرة، وهدا يتستبب يل بمشتاكل صحية يف جهازي 
الهضمتي بمعدتتي خصوصتا حينمتا يحتل الليل، 
وتزداد نستبة الحموضة لدي، ويصيبني مشتاكل يف 

القولون باإلضافة إىل اإلمساك«.
وتقول أخصائية التغدية العالجية شهد القديس بأن: 
»اإلفراط يف تناول اللحوم خالل شهر رمضان والعيد 

يؤديتان إىل ارتفاع نستبة الدهون يف التدم لدى كثري 
من األشتخاص، ويتستبب دلك بإرهاق الكبد وتراكم 

الدهون حوله الحقا«.
وتلفت القديس إىل أن األردنيني يتعرضون خالل العيد 
إىل تناول كميات كبرية من الحلويات واللحوم وتبني: 
»وألننتا يف األردن ويحب األردنيتون تقديم الضيافة 
عتىل أكمل وجه، فتإن اإلرصار عىل تنتاول الضيوف 
للحلويتات املختلفة وبكثرة يتؤدي إىل حدوث ارتفاع 
نستبة الستكر يف الدم، وبالتايل يضطتر البنكرياس 
إىل بتدل مجهود كبري بزيادة إفراز األنستولني لحرق 
النسبة الزائدة من السكر وهذا يؤدي إىل ارتفاع نسبة 

الكوليسرول والضغط وبالتايل ارتفاع نسبة الدهون 
الداتية«.

ولهتدا فإن القتديس توجته مجموعه متن النصائح 
للمواطنني وتقول: »يجتب العودة إىل الروتني املعتاد 
بشتكل تدريجي،فالعتودة بشتكل رسيع قتد يصدم 
الجستم، كما يجب اتباع عتادات األكل الصحية وعىل 
رأسها املحافظة عىل تناول وجبة اإلفطار التي تساعد 
يف تنظيتم وجبتات الطعتام التاليتة وتعتزز الطاقة 

وتتحكم يف الشهية«.
وتتابتع: »يفضتل تنتاول مجموعتة متن الوجبتات 

الصغرية عىل مدار اليوم«.

وتلفت إىل أن: « تقليل الستعرات الحرارية يف الحصة 
الواحدة يؤدي إىل منح الجسم الكثري من الطاقة «.

وتقول القديس: « كما يجب تناول كيمة مناستبة من 
الربوتني بما يتناستب و وزن الفترد ومعدل طاقته، 
فاإللتزام بتناول الربوتني يؤدي إىل استتقرار السكر 
يف التدم، ويرفع مستتوى الركيتز ويحافظ عىل قوة 

وطاقة الجسم «.
وختاما تؤكد عتىل :"رضورة تناول كميات كافية من 
املاء ألنه الحل األمثل لتخليص الجستم من الستموم 
ويحافظ عىل صحة البرشة ويستاعد عىل تناول كمية 

قليلة من الطعام «.

ندى شحادة

بعد انتهاء شهر رمضان املبارك وقدوم عيد 
الفطر يتعرض كثري من املواطنني ملمارسات 
غذائية خاطئة قد تؤدي إىل ظهور مشاكل 
صحية عديدة الحقا، وخصوصا يف ظل إقبال 
الناس عىل تناول السكاكر والحلويات بشكل 
كبري وتغييب الخضار والفواكه عن غدائهم 
فرتة شهر رمضان والعيد ما يتسبب بإرباك 
الجهاز الهضمي وبالتايل اإلصابة بالعديد من 
األمراض يف وقت الحق.

قاع املدينة

تقتول املوظفتة يف القطتاع العتام رهتام الزعبتي: 
»الحمتدهلل فقد عدنتا إىل أعمالنا بعد عطلتة طويلة، 
بستبب جائحتة كورونتا العاملية، التتي اجربتنا عىل 

الجلوس يف املنازل والتوقف عن العمل«.
وتابعتت حديثها: »لقتد تعلمنا من جائحتة كورونا 
الكثري من الصرب عىل البتالءء والشدائد فالصرب مفتاح 
الفرج، واملحافظتة عىل النعمة طريتق لدوامها، فقد 
جعلتنا نقدم اإلهتمام بأرستنا بشتكا أكرب، والجلوس 
طويتال مع من نحتب من أهلنا، فضغوظتات الحياة 
والعمتل كانت ترسقنا من اقترب الناس لنا، فجائحة 
كورونا جعلتنا ندرك جمال الحياة، والحياة، والدفء 

يف بيوتنا حيث كنا مشغولني عنها يف زحمة الحياة«.
وتضيف الزعبي: »لن ننتى ذكريات كورونا وكيف 
أيقظت بنا الحس اإلنستاني، ومستاعدة اآلخرين من 
ختالل تواصلنا مع أقربائنتا وذوينا حتى لو عن بعد 
فمهما بعدت املستافات فالقلوب ال تبتعد، ولم نبخل 
يف الستؤال عتن بعضنا البعتض، وتفقدنتا املحتاج 

والفقري وتقاسمنا الطعام«.
وتنصتح الزعبتي أن: »متن الرضورة ألتتزام جميع 
العاملتني بالتدابتري االحرازية الصحيتة، والتعايش 
متع الكورونا، واالهتمام بصحتنا وتغذيتنا الستليمة 
وارتداء الكمامات، والقفازات، واستتعمال املعقمات 

بأسستمرار وجعل صحتنا من أولوياتنا الرضورية«.
ويقتول املهنتدس أحمتد العبتادي: »أشتعر بفرحة 
التوصتف بعد عودتتي إىل عميل، لقتد اصابني امللل 
فقتد كنت متعلق بعميل، ولكن التزمنا بيوتنا ملحاربة 
فتريوس كورونا وخوفا عىل أنفستنا وأبنائنا ووطننا 

كان هو األهم«.
عامتل املياومة ستليم الحمدان يخربنتا: »كنت اعمل 
أجتري يف أحتدى املحتالت التجارية وبستبب جائحة 
كورونتا التزمنا بيوتنا وضاقت بنتا الظروف، ولكن 
صربنتا وبفضتل اهلل عتدت إىل عميل ورزقتي وقوت 
أبنائتي، وكلنا يف العمل ملتزمتون بأرتداء الكمامات 

والقفازات من أجل صحتنا وستالمة اآلخرين تحسبا 
من أي عدوى السمح اهلل«. ويؤكد الحمدان »يجب عىل 
الجميع أن يلتزم بالتدابتري األحرازية، حتى ال نعود 
مترة اخرى اىل الحجر واىل ازمة جديدة، لنحافظ عىل 

انفسنا ووطننا من أجل الحفاظ عىل لقمة عيشنا«.
وتشتري املوظفتة ستماح أبتو ستالم: »كلنا ستعداء 
بالعتودة للعمل، فقد عادت الحيتاة اىل مجراها، لكن 
يجب علينا أخذ الحيطة والحذر من فريوس كورونا، 
من خالل املحافظة عىل النظافة، والتطهري املستتمر 
للمكاتب واألستطح، واألرضيتات، فما زال هذا الوباء 

يعيش بيننا«.

العودة للعمل والنشاط تدريجيا يف زمن كورونا

نصائح غذائية ملا بعد عيد الفطر

نداء الشناق

بعد اإلجازة الطويلة التي فرضتها جائحة 
كورونا، ومع معاناة الصرب والتحدي ملواجهة 
الوباء بكل عزيمة وإرصار، يعود اغلب 
األردنيون إىل أعمالهم تدريجيا، وبقلوب 
يملؤها الحماس واألمل بالعودة اىل الحياة 
العملية بشكل طبيعي، والتعايش مع هذا 
الفريوس مع األخذ بعني االعتبار التدابري 
واإلجراءات االحرتازية الالزمة واملتعلقة 
بالصحة العامة.
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ان وقبل مدة من الزمن  يف عمَّ
ومن أجل التنزه ركبنا يف 
الباص الكبري- أنا وصديقي 
الذي غاب يف أمريكا لسنواٍت 
طويلة- وذلك إنطالقاً من 
مجمع املحطة املخصص 
لوقوف باصات وتكسيات 
األجرة للوصول اىل أماكن 
متعددة يف داخل عمان.

فقتد ركبنتا الباص التذي يخرق جزءاً من شتارع 

املحطة القديم–شتارع امللك عبداهلل األول- وشتارع 

الهاشمي الشهري وصوالً اىل وسط البلد حيث املبنى 

املهيب للمسجد الحسيني الكبري.

وعنتد إنطالق البتاص حدثتته بمتا كان قديماً من 

أماكن وأشخاص وأحداث وذكريات، والتغريات التي 

حصلت منذ سنني سابقة.

وكان أول ما أرشت إليه هو ان مجمع الباصات هذا–

مجمع املحطة – كان قد انتقل من مجمع رغدان اىل 

هنا منذ نحو عرشين عاماً.

وأن بجانتب هذا املجمع أستتحدثت « تكية أم عيل« 

وذلتك منتذ العتام 2003،عىل يتد األمرية هيتا بنت 

الحستني إلطعام الفقراء يوميتاً يف وجبة من الغداء، 

وملستاعدة الفقراء واملحتاجني يف أماكنهم البعيدة.. 

وبالقرب بيت الدفن االستالمي، ويقع هذان املبنيان 

الحديثان بمحاذاة شارع الجيش.

ويخترج الباص من مجمع املحطة ليستلك شتارع 

املحطة القديم « شتارع امللك عبد اهلل األول« باتجاه 

وسط البلد.. ليمر من تقاطع جرس النشا، حيث عىل 

جانبْي الشتارع محالت كثرية لبيع قطع الستيارات 

وزينتها.. وبعض مطاحن الحبوب ومطاعم شتهرية 

مثل مطعم األستمر للفتول والحمتص.. وصوالً اىل 

محاذاة »بنك املالبس الخريي« للفقراء الذي تأسس 

عام 2013 يف عمان.

ثم يتجه بنا الباص يستاراً نحو شتارٍع علوي شبه 

دائري- مقابل قرص رغدان والقرص األبيض، ليسري 

بنا نحو شارع الهاشمي.

ويف هتذه املنطقتة نالحتظ موقف ستيارات مجمع 

رغتدان الستياحي من جهة اليستار.. حيتث هناك 

منطقتة جرس رغتدان- والجترس غري موجتود اآلن 

بسبب عملية سقف السيل بشارٍع طويل-.

ويف املنطقتة هذه نشتاهد عتن بُعد مخابتز رغدان 

القديمة الشتهرية بفتحها طوال اليتوم نهاراً وليالً، 

ومن فتوق املخبز يبدو جزء من جبتل التاج- وكان 

قديمتاً متن أستفله مقتر إطفائيتة الدفتاع املدني- 

وبجانبته جزء من جبتل الجوفة امُلطتل عىل املدرج 

الروماني الشهري.

وقديمتاً- يف نفتس متكان مجمتع رغتدان- كانتت 

تتواجتد:: أول رشكة كهرباء أردنية ملحمد عيل بدير، 

ورئاستة وكالة الغوث الدوليتة، ومقربة قديمة قرب 

املتدرج الرومانتي، ومن جانتب هتذه األماكن كان 

يتواجد مجرى سيل عمان.

ويف محاذاة حديقة الستاحة الهاشمية- أي يف شارع 

الهاشتمي- نالحتظ جماليتات وفخامتة العمارات 

القديمة متن املباني واملنازل واملحتالت القريبة من 

الرصيف.. تلك املشتيدة من الحجتر الجميل وطراز 

املبانتي الرشقيتة العربية.. حيث زختارف األقواس 

الحجرية أعىل األبواب والنوافذ والرشفات الجميلة.

وهتذه املباني متا زالت موجتودة حتتى اآلن تحت 

هضبتة جبل القلعة.. والتي تحتول أكثرها اىل مقاٍه 

تراثية جميلة.

ومن تلتك البيوت يف شتارع الهاشتمي مثتالً: بيت 

الحاجة املرحومة أنيستة شتقري، والتي كان منزلها 

قريب جداً من الشارع فتصعد إليه بعدة درجات.

وقتد كانت تُلقب ِبتأُم العمانيني؛ بستبب أنها كانت 

أول قابلتة قانونيتة تُولِّتد النستاء يف عمتان!! حيث 

درستت مهنة التوليتد أي القبالتة القانونية يف أحد 

املستشتفيات يف فلستطني، وحصلتت عىل شتهادة 

مزاولتة هتذه املهنتة اإلنستانية بعكتس القابتالت 

األخريات اللواتي اكتستبن الختربة بالوراثة مثالً!!. 

ة القابلة أنيستة شتقري والتي زاولت عملها  والحاجَّ

منتذ العام 1929 وحتى العام 1975 كان قد ُولد عىل 

يديهتا مئات وربما آالف األطفتال والطفالت، الذين 

منهم عندما كربوا أصبحوا يف مراكز مرموقة وهامة 

يف الدولة والحياة العامة.

وكانت أجترة التوليد ثالثة دنانري عن املولود الذكر، 

وديناران عن املولود األنثى، أو حستب كرم وحلوان 

أهل املولود!! وقد توفيت إىل رحمة اهلل الحاجة أنيسة 

شقري يف العام 2000.

من أشهر األشخاص كذلك الذين سكنوا عىل جانبي 

شتارع الهاشتمي، أو كانتت لهم مكاتب ملمارستة 

املهن الخاصة بهتم كعيادت األطبتاء: عادل ملحم، 

والبلبييس، وبشري البسطامي، ووليد الدباغ، وسامح 

الرجال، وموفق خزنة كاتبي.

أمااألدراج والتي كان معظمها يصعد إىل سفح جبل 

القلعة من شارع الهاشمي فقد تعددت ومنها مثال:

درج الكتردي،، درج املايض، درج الشوشتان، درج 

الناهد.

أمتا ملاذا اختفتت أو انتقلتت بعتض أو معظم تلك 

املحالت التجارية من هذا الشارع شارع الهاشمي؟! 

و  االقتصاديتة  الحيتاة  تطتور  إىل  راجتع  فذلتك 

االجتماعيتة؛ حيتث أن بعتض املهن قل استتعمال 

الناس ألدواتها وخدماتهتا، أو تغريت وتطورت، أو 

أن أصحاب املحتالت أو املهن ماتوا، ولم يقم الورثة 

باالستمرار باملهنة، أو ألن إيجارات املحالت قد زادت 

بشكل كبري ال يستطيع مستأجروها االستمرار بها!!.

ويف منطقة املتدرج الروماني تواجدت قديماً العديد 

من األماكن واملباني الهامة، كمقر دار اإلمارة لألمري 

عبداهلل األول- امللك املؤستس،–ثم مدرستة العسبيل 

االبتدائيتة وهتي من أوائل املتدارس يف عمان، وكان 

األمتري عبد اهلل األول يف الثالثينيات واألربعينيات البد 

لته يف أغلب األيام صباحتاً من املرور عىل املدرستة 

العسبلية للحديث مع الطالب واملعلمني عن أحوالهم 

وأحتوال الدراستة، حيتث يهتتف له الطتالب أثناء 

الطابور الصباحي باألناشيد الوطنية ومنها « عاش 

األمري عاش األمري سامياً مقامُه...الخ«.

وبالقترب من ديوان األمري عبد اهلل األول تواجد فيما 

بعتد »فنتدق فيالدلفيا« الفختم جداً حيتث ارتاده 

مشاهري الساسة والفنانني العرب واألجانب قديماً.

واملتدرج الروماني األثتري التاريخي يمكتن للزائر 

ان يتجول يف أقستامه، ويدختل اىل متحفيه وقاعاته 

الجانبية، ففيهما معروضات جميلة من فن األدوات 

املعيشتية واملالبس من الراث األردني،وكذلك يمكن 

مشتاهدة املترسح الشتتوي الصغتري »األوديتوم"، 

املتواجد بجانب املدرج الروماني الضخم.

وعىل هذا املدرج او املرسح الروماني شاهد الجمهور 

األردني قديماً حفالت رياضية وفنية لكٍل من:

فريتد االطترش، فريوز، مهتا صربي، صبتاح، فهد 

بتالن، عبداللطيتف التلبانتي، احتالم وهبتي وهي 

مطربة عراقية.

وكان املطربتون واملطربتات الضيتوف عتىل عمان 

ينزلتون يف فنتدق فيالدلفيا الفخم حيتث كان يقع 

ليس بعيداً امام املدرج الروماني.

الداخليتة  الستاحات  ان  قديمتاً  املعتروف  ومتن 

والخارجية للمتدرج الروماني كانت ملتقى لألفراح 

والبهجتة والتمتتع بأوقتات جميلة يف ايتام االعياد 

مثل عيد الفطر وعيتد االضحى، حيث كانت تتكاثر 

املراجيح، والدبكات الشتعبية، واملصورون إللتقاط 

الصتور، وبشترون التستايل باعتة الفتول النابت 

والحمتص البليلتة والرمتس، والترشاب بأنواعته، 

والقشطة بالعسل، وكانت فيها بسطات لبيع ألعاب 

االطفال مثل: املسدسات والسيوف البالستيكية.

شارع األمري الهاشمي

وقتد ارتبط استم هتذا الشتارع باألمري الهاشتمي 

املغفتور له « عبد اهلل األول ابن الحستني « مؤستس 

الدولة األردنية الحديثة منذ العام 1921.

فعنتد قدومه من بالد الحجاز واستتقراره يف األردن 

واتخاذه عمتان عاصمة لإلمتارة األردنية الجديدة، 

كان قتد استتقر ديوانته األمتريي أي مكتتب عمله 

وإدارة شتؤون الدولتة يف مبنتى يقتع بجانب هذا 

الشتارع شتارع الهاشتمي.. والذي كان يقع قبالة 

ستاحة املدرج الرومانتي، وما بني فنتدق فيالدلفيا 

واملدرسة العسبلية الشهرية للطالب.

فقد اعتاد ستمو األمري طيب اهلل ثتراه عبد اهلل األول 

يومياً أن يتخذ مستاره عرب طريق شتارع الهاشمي 

أو يف جتزء منه قادماً من رشق عمتان مكان إقامته 

يف رابية ماركا.

أمانة العاصمة ومكتبتها

ومتن أبرز املبانتي واملعالتم الثقافية التتي مازالت 

شتامخة منذ أكثر من ستني عاماً مبنى مكتبة أمانة 

عمتان، وهي أول مكتبة عامة أنشتئت يف عمان عام 

1960 عتىل يتد الوزير الشتهري والصحفتي األملعي 

عاشتق عمان وأمني العاصمة يف ذلك الوقت »ضيف 

اهلل الحمود«.

وهناك مكتبات تجارية خاصة شتهرية قديمة مثل: 

»مكتبتة الشتباب ومكتبتة النجاح ومكتبتة الوليد« 

التي تبيع القرطاستية والكتب والصحف والطوابع 

للهواة.

ومتازال بعضها يف هذا الشتارع، ومن أهمها مكتبة 

الشباب التي كانت السباقة قديماً يف إصدار التقويم 

األردنتي الهاشتمي )رزنامة الحائتط( واملكتب منذ 

أكثر من )60( سنة وحتى هذه اللحظة.

من املدرج حتى عامرة منكو 

ومن املحالت واملهن الشعبية القديمة التي كانت عىل 

جانبي شتارع الهاشتمي قديماً ثتم اختفت من هذا 

الشتارع بستبب التقدم التكنولوجي الحديث؛ الذي 

استتبدل تلك األدوات واملهن بإبداعتات تكنولوجية 

أكثر تقدماً وحداثة مثل:

املحتالت الخاصة بتبييتض األواني النحاستية من 

طناجتر وصحتون وأطبتاق، ثتم بعتض املنجدين 

لفرشتات الصتوف والقطتن، ثم الرسوجيتة الذين 

ثتم  ومستتلزماتها،  الخيتول  أرسجتة  يصنعتون 

الفرواتيتة الذين يصنعتون العبتاءات والجاكيتات 

واملخدات من فرو األغنتام، وبعض مصلحي بوابري 

الكاز، وبعتض خياطي املالبس العربية من عباءات 

ودمايتات وأثتواب رجاليتة، و محتالت الحتدادة 

والنجارة، وتجارة الحبوب. 

وكان هنتاك يف هذا الشتارع قديماً معمتل الكازوز 

أورنتج وستحويل، ومواقف رسفيس رشق شتمايل 

عمان، وبالقرب من مكتبتة أمانة العاصمة واملدرج 

الروماني.

وقديماً كان يف هذا الشتارع الهاشمي ملحمة اللحام 

الحاج رضا ُمجرب الكستور املعتروف، كذلك اللحام 

ومجرب الكستور أبتو محمد استكندراني، وصالون 

الحالقة للفنان أبو ادريس أشتهر مطرب األفراح يف 

عمان بفرة أربعينيات وخمسينيات القرن املايض.

ومن أشتهر املطاعم الشتعبية التي متا زالت تقدم 

خدماتهتا: مطعتم األمانتة ومطعتم باطتا للفتول 

والحمتص، ومحتالت حبيبتة للحلويتات يف بدايتة 

الشارع، والسهل األخرض، وهناك كانت ملحة حبوب 

وملحمة الجمتال وملحمة اللد والرملتة والتي تغري 

استمها اىل « ملحمة الرملة والخليل« منذ ستنوات، 

وملحمتة القلعتاوي ومحتالت الكستيح للحتالوة 

والطحينيتة، وبقتاالت مثتل: بقالتة مقبتل، وبقالة 

زعيتر، والخرضي، وقطتان مال وقبتان للحبوب، 

وبقالته فايق وبقالته محمد عزيز، ثم هناك أشتهر 

الصيدليات القديمة مثل صيدلية القاهرة وصيدلية 

قبعني، ومحمص الحلواني.

االنتيكا القدمية والحديثة

 وقد اشتتهر شتارع الهاشتمي يف العقتود األخرية 

بكثرة محالت عروض وبيع وتبادل التحف الرشقية 

والغربية »األنتيكا« القديمتة ومنها الحديثة كذلك.. 

لتلفت نظر عشتاق وهواة جمتع التحف واألنتيكات 

والهدايا: كزجاجتات الرمل امللونة، والنقود القديمة 

لتدى الستواح واألجانب وحتتى العترب، ومن أهل 

الوطن املهتمني بتلك املقتنيات التاريخية والشعبية.

ومن تلك املعروضات مثالً:

األوانتي النحاستية والصدفيتة والخزفية الشتعبية 

القديمة أو املنقوشتة، واملتكاوي القديمة عىل الفحم 

والنتار، والراديوهتات القديمتة جتداً، والتلفونات 

لوحتات،  التكاز،و  وبوابتري  القديمتة،  األرضيتة 

وطوابتع، ومجتالت قديمتة، ومزهريتات، وأطباق، 

وأباريتق، وميداليات، وأقالم حرب بمتاركات قديمة 

مثتل باركتر شتيفرز، ومستابح ثمينة، وأوستمة، 

وصورفوتوغرافيتة أبيض وأستود، وقطتع وأوراق 

نقديتة، وأستطوانات قديمتة، وقداحات غتاز وكاز 

وبنزين قديمة، وكامريات،و سجادات صغرية.. الخ.

وهكذا فقد انتهى مشتوارنا بنزولنا من الباص عند 

بداية شارع الهاشمي؛ حيث مركز وسط البلد الذي 

يتواجد من حوله: املستجد الحستيني الكبري وسوق 

البخارية وسوق السكر وغري ذلك.

مشوار الطريق يف الباص:

من مجمع املحطة إىل سوق البخارية

سيل عمان بمحاذاة شارع الهاشمي ومقابل املدرج الروماني

ًبيوت تراثية يف شارع الهاشميشارع الهاشمي حديثاً مبنى أمانة عمان ومكتبتها قديما فندق فيالدلفيا قديماً
يف داخل املستطيل ثالثة مباٍن هي من اليمني: مبنى 

املدرسة العسبلية ومقر الديوان األمريي وفندق فيالدلفيا

ً أحد االحتفاالت يف املدرج الرومانيمجمع رغدان والساحة الهاشمية قديما
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df@alrai.com مطبخ

مطبخ

كبة باللنب لبنانيةمسخن دجاج

حال الشعريية الباكستانية بالنوتيال

املكونات:

مقادير العجينة

  1 ملعقة صغرية من الفلفل األسود

  ملح )حسب الرغبة(

  100 غرام من الصنوبر

  2 حبة من البصل

  4 كوب من الربغل الناعم

  1 كيلو غرام من لحم البقر املفروم ناعًما

  1/2 ملعقة صغرية من القرفة املطحون

مقادير الحشوة

  1/2 ملعقة صغرية من القرفة املطحونة

  ملح )حسب الرغبة(

  2 حبة من البصل املفروم فرًما ناعًما

  400 غرام من لحم البقر املفروم

  4 ملعقة كبرية من الزيت النباتي

  فلفل أسود )حسب الرغبة(

مقادير مزيج اللنب

  2 كوب من املاء املغيل

  1 مكعب من مرق اللحم

  2 كيلو غرام من لبن املاعز أو لبن الزبادي

  2 ملعقة كبرية من السمن النباتي

  1 حزمة من الكزبرة الخرضاء املفرومة ناعًما

  4 فص من الثوم املهروس

  2/3 كوب من األرز قصري الحبة

الطريقة:

  تحرضرّ الحشوة بوضع الزيت النباتي يف إناء عىل النار 
ويُرك ليستخن ثم يضاف الصنوبر ويُقلرّب مع الزيت 

حتى يصبح ذهبي اللون من جميع الجهات.
  يضاف البصتل إىل الصنوبر ثم تُقلرّب املكونات إىل أن 

يصبح البصل لينًا وشفاف اللون.
  يضاف اللحم املفروم إىل املكونات السابقة ثم يضاف 

الفلفل األسود، وامللح، والقرفة املطحونة.
  تُقلرّب املكونتات عىل النار من وقٍت آلخر إىل أن ينضج 

اللحم جيًدا، ثم تُرفع الحشوة عن النار وتوضع جانبًا.
  تُحترضرّ عجينة الكبة بنقتع الربغل الناعتم يف املاء إذ 

يجب أن يُرك ملدة ثالث دقائق.
  يُصفتى الربغتل الناعم من متاء النقع ثتم يوضع يف 

وعتاء ويضاف إليه اللحم املفروم وتُدعك املكونات مع 

بعضها جيًدا باستعمال اليدين.
  يوضتع البصل يف الختالط الكهربائتي ويُخلط جيًدا 

حتى ينهرس ويصبح ناعًما.
  تضتاف القرفة املطحونة، والفلفل األستود، وامللح إىل 

البصل.
  يضتاف خليط الربغتل واللحم إىل البصتل يف الخالط 

الكهربائي وتُخلط املكونتات جيًدا حتى تتجانس مع 
بعضها.

  توضع عجينة الكبة يف وعاء آخر وتُدعك باليد ثم تُبلل 

اليدين باملاء وتُشكرّل العجينة إىل أقراٍص حجمها مثل 
حبة البيض.

  تُصنتع فجتوة يف منتصتف كل قترص متن أقراص 

العجينة من جانٍب واحد باستعمال األصبع.
  يوضع مقدار ملعقة كبرية من الحشوة داخل الفجوة 

ق  ثتم يُغلَق القرص من الجانب املفتوح، وبعد ذلك يُررّ
القرص من الجانبني حتى يصبح بيضاوي الشكل.

  يُحرضرّ مزيج اللبتن بوضع لبن املاعز أو لبن الزبادي 

يف وعاء ثم يُخفق ويُصفى للتخلص من الكتل.
  يوضتع مكعب مرق اللحم يف وعتاء ويضاف إليه املاء 

املغيل ويُحررّك املزيج حتى يذوب مكعب املرق.
  يوضتع الوعاء عىل النار ثم يضاف إليه األرز ويُستلَق 

إىل أن ينضج جيًدا.
  يضتاف األرز املستلوق إىل مزيتج اللبتن ثتم تُخلتط 

املكونات باستعمال الخالط الكهربائي للحصول عىل 
مزيٍج ناعم.

  يُسكب املزيج يف قدر ثم يوضع عىل النار.

  يُرك املزيج عىل النار حتى يغيل مع تحريكه باستمرار 

كي ال يلتصق اللبن يف قاع القدر.
  تُخفتف النتار تحت القتدر بعتد أن يغتيل املزيج ثم 

تضاف أقراص الكبة.
  يُترك القدر عتىل النار ملدة خمس عترشة دقيقة دون 

تحريك املزيج إىل أن تنضج أقراص الكبة.
  يوضع الستمن يف قدر آخر عىل النار ثم يضاف الثوم 

ويُقلرّب إىل أن يلني.
  تضتاف الكزبترة إىل الثتوم وتُقلرّب املكونتات لبضع 

دقائق حتى تفوح رائحة املزيج.
  يُسكب مزيج الكزبرة والثوم عىل مزيج اللبن ثم يُرفع 

القدر عن النار.
م ساخنة.   تسكب الكبة باللبن يف طبق عميق وتُقدرّ

املكونات:

  1 دجاجة مقطعة إىل 8 قطعة

  5 ملعقة كبرية من السماق

  5 حبة من البصل املفروم

  ملح )حسب الرغبة(

  2 رغيف من خبز الطابون

  بهارات مشكلة )حسب الرغبة(

  2 كوب من زيت الزيتون

  فلفل أسود )حسب الرغبة(

  2 رغيف من خبز الطابون

لسلق الدجاج

  فلفل أسود )حسب الرغبة(

  2 فص من الهال

  1 حبة من البصل املفروم

  1/4 ملعقة صغرية من البهارات املشكلة

  رشة من الزنجبيل

للتزيني 

  صنوبر محمص )حسب الرغبة(

الطريقة:

  يُغسل الدجاج ويُنظف جيُدا ثم يوضع يف قدٍر عميق.

  يضاف الزنجبيل، والفلفل األسود، وحب الهال، والبهارات 

املشكلة، وحبة من البصل املفروم.

  تضاف كمية مناسبة من املاء الساخن إىل الدجاج يف القدر 

ويوضع عىل النار.

  يُرك القدر عىل النار إىل أن ينضج الدجاج.

  يُخترج الدجتاج من املرق ثتم يُصفى ويوضتع يف صينية 

الفرن.

  توضتع الصينيتة يف فرن ستاخن درجة حرارتته معتدلة 

ويُرك إىل أن يتحمر الدجاج.

  يوضع زيت الزيتون يف قدر عىل نار حرارتها معتدلة ويُرك 

حتى يسخن جيًدا ثم يضاف إليه البصل املفروم.

  يُقلرّب البصل املفروم مع الزيت إىل أن يصبح لونه ذهبيًا.

  يضاف السماق، والبهارات املشكلة، وامللح، والفلفل األسود 

إىل البصل وتُقلرّب املكونات جيًدا ثم يرفع املزيج عن النار.

  يوضتع رغيف من الخبز يف طبق ويوزع عليه نصف كمية 

مزيج البصل ثم يُغطى بالرغيف اآلخر.

  توزع كمية مزيج البصل املتبقية عىل وجه رغيف الخبز.

  يتوزع الدجتاج املحمتر عىل وجته رغيف الخبز ثتم يزين 

م الطبق ساخنًا إىل جانب  املسخن بالصنوبر املحمص ويقدرّ

الشوربة أو لبن الزبادي.

املكونات:

  1 باكيت من الشعريية الباكستانية
  1 علبة من الحليب املكثف املحىل

  50 غرام من الزبدة

  1 كوب من شوكوالتة الدهن نوتيال

  1 كوب من الشوكوالتة املبشورة

الطريقة:

  تكرس الشعريية باليدين حتى تصبح قطٍع صغرية.

  توضتع الزبدة يف مقتالة عميقة وتذوب عتىل النار، 

ثتم تُضاف إليها الشتعريية وتقلتب حتى تتحمص 
وتصبح باللون األشقر الفاتح.

  يُضاف الحليتب املكثف املحىل إىل مقالة الشتعريية 

بحتذٍر شتديد ويقلب الخليط باستتمرار بواستطة 
ملعقة خشبية حتى يصبح قوام الخليط سميك.

  تصتف أوراق الكب كيك يف قالب ثم توضع طبقة من 

خليط الشعريية بالحليب يف كل ورقة، ثم توزع فوقها 
طبقة من شوكوالتة نوتيال، وتشكل إىل عدة طبقات.

  يزين الحىل بالشتوكوالتة املبشورة ويرك حتى يربد 

يف الثالجة ثم يقدم.
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دنيا الفرح | تعّدها: نهلة الجمزاوي

فرح تسأل

كيف 

يتكّون 

البوشار

ء الذي يمر به أيرّ إنسان، هو  إن هذا الشتعور اليسرّ
اإلحبتاط، ومقاومته أمر ستهل يحتتاج إىل اإلرادة 

القوية،
فاإلحباط هو حالة نفسيرّة تصيب الشخص نتيجة 
تعررّضته ملختلف مصاعتب الحيتاة والضغوطات 
االجتماعيتة التي يقتف أمامها مكتتوف األيدي ال 
ا يصيبه  يحررّك ستاكناً وال يستتطيع مواجهتها ممرّ
بحالتة متن القلتق، والتوترّتر، واالنهزام لشتعوره 
بالعجز، ويعاني الكثتري من الناس من مضايقات 
تتودي بهتم إىل اليتأس مثتل مضايقتات العمل، 
واملدرستة، والجامعة حتتى يف الطرق العامة األمر 
التذي يجعل متن الواحد منهم إنستاناً مشتحوناً 

يفتعل املشاكل يف بيته وبني أرسته.

طرق التخلّص من اإلحباط

- اعرف بوجود مشكلة ما يف حياتك فهذه الخطوة 
. هي البداية وتُعترب نصف الحلرّ

- استتمع أو اقترأ عن تجتارب اآلخريتن وطريقة 
مقاومتهم للظتروف الصعبة والحتاالت الحرجة، 
وتعلتم منهم كيفيرّة تخطرّي العقبات التي تواجهك، 
واعلتم أنرّ تخطرّي هذه املرحلة هي دليل عىل وجود 
قتورّة بداخلك تدعمك لالنطتالق إىل األمام وصعود 

ل درجة من سلم النجاح. أورّ
- إذا راودك الشتعور بالبتكاء أثناء مترورك بهذه 
املرحلة فال تحبس دموعك، واعلم أنرّ كلرّ أمر عسري 
ال يبقتى عىل حاله فالوقتت جدير بانهاء ما تعانيه 
من حالة مزاجية ستيئة، حيتث إنرّ دوام الحال من 

املحال وهذه ُسنة الكون.
تا يجول يف خاطرك وعقلتك وقم بكتابته  - عربرّ عمرّ

تف من معاناتك، وبإمكانك أن  فهذه الطريقة تخفرّ
تبتوح بما يف داخلك لصديق أو لشتخص قريب أو 
لطبيتب نفيس األمر الذي يبعد عنك شتبح التقوقع 

واالنعزال.
- إن أخفقتت يف تحقيتق يشٍء معتنيرّ فتال تيتأس 
فالحياة مليئة باألعمال واألشياء املختلفة، وال بدرّ أن 
تجد نفسك يف إحداها، وال تبحث عن مربرات تُثبرّط 
متن عزيمتك بل تمترّع بالقورّة وتخطرّى كلرّ الصعاب 
ه إىل  فتال يشء يأتيك وأنتت واقف يف مكانتك. توجرّ
اهلل وثق بأنرّه ستبحانه قادر عتىل تخليصك من كلرّ 

الصعاب والعقبات.
- إياك ومقارنة نفستك باآلخرين فكلرّ شتخص يف 
هتذه الدنيا يختلف عتن اآلخر يف أستلوب حياته، 
فافعتل ما تريتد تحقيقه بأستلوبك وطريقتك فال 
تتدري ربما يأتيك يوم تصل فيه إىل مراتب ُعليا لم 

تكن تتوقرّعها.
لة واملحبرّبة إىل قلبك،  - أعِط الوقت لهواياتتك املفضرّ
ستتجد من خاللها املتنفرّس وستعزرّز ثقتك بنفسك 

االً ومبدعاً. ا يجعل منك إنساناً فعرّ ممرّ
- تذكرّتر املواقف الصعبة التي متررّت يف حياتك من 
قبل وكيف تغلرّبت عليها ومضت، واعلم أنرّ تخطرّيك 
يتك ويستاعدك عىل  لهتا يف الستابق هو أمتر يقورّ

تخطرّيها يف املستقبل.
- كتررّر متن محاوالتك للقيتام بعمل معتنيرّ تحبرّه، 
ر  ر أستلوبك واعلم أنرّ كلرّ يشء يف الحياة يتطورّ وطورّ
وينمو باملمارسة والتجربة، ويجب عليك معرفة أنرّ 
املحاولتة األوىل هي أصعب مرحلتة ومن املمكن أالرّ 
تأتيتك بالنتائج املرجورّة، لكن مع تكرار التجربة ال 

بُدرّ أنك ستنجح.

كيف أتخلص

من اإلحباط
 مع أنّي أحّب املدرسة والدراسة واللعب ولدي

 الكثري من األصدقاء إال أنني أشعر أحياناً ببعض

الضيق والقلق وعدم االرتياح والخوف من املستقبل،ّ 

عندما ال أتمكن من تحقيق رغباتي وطموحاتي، فكيف 

أتخلص من هذا الشعور اليسء.

يف غابتة جميلة خرضاء ستادها الستالم واألمان لفترة طويلة تمكرّن 
األستد املتغطرس الذي قتِدم إىل هذه الغابة حديثاً متن إخافة جميع 
الحيوانتات، حتى أنرّ بعضهتا قررّر النجاة بنفسته والهروب خارجها 
خوفاً من بطش هذا األستد الرشير. يف يوم من األيام كان الثور يرتاح 
ختارج الكهف التذي اتخذه له بيتاً فيما مرَّ األستد الذي كان يشتعر 
بالجتوع متن أمامه متظاهراً بأنرّه ال يراه، فيما يخفي يف نفسته رغبة 
بتأكل هذا الثور الستمني، الحظ الثور األستد أيضاً وشتعر بالخطر، 
ففكتر بالهرب إالرّ أنرّه قررّر بالنهاية أنه يجب أن يحمي نفسته، وحني 
اقرب األستد من الثور، نظتر الثور الذكي إىل داختل الكهف ورصخ 
بصوت عاٍل: عزيزتي ال تطبخي شتيئاً عىل العشاء الليلة، فقد وجدت 
أستداً ستميناً وأنا بانتظار أن يقرب حتى أصطاده، ستمع األسد ما 
ا  قالته الثور وفررّ هارباً. رأى الثعلب املاكر األستد يجري، فستأله عمرّ
ته، ضحك الثعلب وقال لألسد: لقد جعلك  حدث، فقصرّ عليه األسد قصرّ
الثتور أضحوكة، ما رأيتك أن نذهب معاً ونجعله وجبة غداء دستمة 
د األستد لكنرّ الثعلب قال له: إن كنت خائفاً فسأربط ذييل  لكلينا؟ تردرّ
بذيلتك ونذهب معاً حتى تطمنئ، وافق األستد وذهبا معاً، فلما رآهما 
الثتور عترف أن الثعلب قد كشتف خطته، وقرر أن يستتخدم ذكاءه 
مرة أخرى، فالتفت إىل الثعلتب وصاح: أيها الثعلب الغبي لقد طلبت 
منك أن تحرض يل أسدين للعشاء ال أسداً واحداً، أتريد أن ينام أطفايل 
بالجوع؟ سمع األسد كالم الثور وفررّ هارباً يجُر الثعلب بني الصخور 
واألشتواك، وبذلتك تمكتن الثور الذكي من خداع األستد مترة ثانية، 
وعقاب الثعلب عىل خطته أيًضا، وعاش هو بأمان بفعل عقله وذكائه.

الثور الذيكّ

عظمي ما أقوى عظمي

ويخبئ دوما جستتتمي

عظمي قاٍس يحمينتتي

أسكن فيه ويؤوينتتتتتي

ويقيني كلرّ األخطتتتاْر

رْع الواقي الَجبرّاْر كالدِّ

بيتي جبيلرّ و صغيتتْر

أحمله فوقي وأستتتتتيتْر

أَميض أَميض ال أحتاْر 

يف بطئي َعزم إرصاْر

َعظمي يف خارج لحمي

َفكرّْر.. َفكرّْر ما اسمي

شعر: نهلة الجمزاوي

هل عرفتني؟
أرسل

اسمك وصورتك وجواب الفزورة
إىل بريد دنيا الفرح

df@alrai.com
لتصبح من أصدقائنا األعزاء

فكر واحزرفكر واحزر

؟
يا لها من حبة عجيبة تتفرقع لتش�ّكل وردة 

بيضاء جميلة ولذيذة فكيف يحدث ذلك؟
علين�ا أن نعرف أوالً أن حب�ات الذرة الجافة 
تحت�وي يف داخله�ا ع�ىل القلي�ل م�ن املاء، 
وعندما تتعرض حبات البوش�ار إىل الحرارة 
العالية عند تسخينها بالزيت فإن كمية املاء 
البس�يطة يف داخ�ل الحبة تس�خن وتتحول 
إىل بخار وعندما يتم�دد هذا البخار يف الحبة 

فإن�ه ي�ؤدي إىل انفجاره�ا وبالت�ايل يخرج 
النش�ا م�ن داخل الحبة ويتش�كل بأش�كال 
عشوائية جميلة وتصبح حبّة الذرة أضعاف 
حجمه�ا الطبيع�ي بع�د أن تمت�ىلء ه�واء. 
وهك�ذا يتكون البوش�ار اللذيذ. ال�ذي يمدنا 
بالطاقة الت�ي يحتاجها جس�منا ويعوضنا 
عن بعض البضائع غري املفيدة التي نبتاعها 

من السوق.

من غرائب الكائنات

هتي إحتدى أعجتِب الظرّواهتر 
كلرّ  تحتدث  الترّتي  الطرّبيعيتة 
عتام، فتعترب من أكترب هجرات 
الحترشات الترّي تقتوم بها هذه 
الفراشتات بقطع مستافٍة تبلغ 
غابتات  إىل  كيلومتراً   4023
من  املكستيكية  »ميتشتواكان« 
الواليتات املتحتدة، وتتميرّز هذه 
الزرّاهيتة  بألوانهتا  الفراشتات 

والجذابة الترّي تغطي األشتجار 
تماء منظراً طبيعيرّتاً خالباً  والسرّ

فريداً من نوعه.

هجرة فراشات امللك

أصدقاء دنيا الفرح

عمر عبد الغني دوابشة

يحىك أن
حكاية من الرتاث الشعبي
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صحة وتغذية

قضتت الناشتطة الحقوقيتة واملدافعة عتن حقوق 
املترأة يف تونس برشى بالحتاج حميدة فرة الحجر 
الصحيرّ التي فرضتها السلطات للوقاية من جائحة 
كوفيد19-، يف االعتناء بحديقتها الخاصة والتفكري يف 

قضايا اجتماعية.
تؤكتد النائبة الستابقة يف مجلس النواب والرئيستة 
الستابقة للجنتة املكلرّفتة تقديتم مقرحتات تتعلق 
بقوانتني الحريرّتات واملستاواة يف البتالد بعتد ثورة 
2011، عتىل أن فترة الحجتر التي أمضاهتا الرجل 
واملرأة ستوية داختل منزلهما تمثل مناستبة إلعادة 

توزيع األدوار واملهام بينهما.
الحظت أن العديد من الشباب لم تكن لديهم مشكلة 
يف أن يأختذوا عىل عاتقهم جزءا متن املهام املنزلية، 
لكتن الستؤال هو: هتل ستيتواصل ذلتك بطريقة 

طبيعية، أم كان فقط استجابة ظرفية؟
لألستف كان الحجر أيضا سببا لتنامي العنف ضد 

املرأة.
وجد العديد متن الرجال الرافضني أساستا لتواجد 
املرأة داخل الفضاءات العامة، أنفسهم مجربين عىل 
املكتوث داخل املنزل، املكان املخصص عادة للمرأة، 

وكثريون وجدوا صعوبة يف تقبله.
لكتن التأثتري اإليجابتي يكمتن يف أن النستاء بدأن 

يتحدثتن عتن هتذا العنتف وينتددن بته بفضتل 
املنظمات ووسائل التواصل االجتماعي. أعتقد أنهن 
سيصبحن أكثر يقظة تجاه العنف. لكن ال أعتقد أن 
هذا سيدفع اىل إعادة نظر حقيقية يف مسألة األدوار 
التقليدية وعالقات القورّة داخل العائلة. هذا موضوع 
ال يجتري الكالم فيه، وال يمكتن أن نتوقع تغيريات 

حقيقية إذا لم نتطرق هذه املسائل يف العمق.
يجب أن تكون هناك إرادة سياسية واضحة. أُصدم 

حتني أرى أن ملف العنف ضد املرأة يف تونس ودول 
أخرى، من اختصاص وزارة املرأة.

ال يوجد التزام من الدولة عىل املستوى االجتماعي أو 
املايل أو الثقايف: كل القطاعات يجب أن تكون معنية 

وصوال اىل رأس الحكومة.
هي الفرصة املناسبة اليوم لحثرّ الناس عىل التفكري 
يف العالقتات العائلية ويف العنتف وللتعبري. ال يمكن 
ان تستتمر األمور عىل ما هتي عليه. يجب ان يطرح 

كل صحايف الستؤال التايل عىل كل وزير: ماذا فعلتم 
يف ملف العنف اليوم؟«.

كان باإلمكان أن تمثل هذه املناستبة مجاال للتفكري 
يف الطريقة التي ننظر بهتا اىل العالقات العائلية يف 
العتام 2020. وهذه إحدى أبترز نقاط االختالف مع 

اإلسالميني.
لكن ينقصنا تفكري جماعي إلعتادة تعريف مفهوم 

العائلة وإعادة النظر يف أولوياتنا.
يجب يف املقام األول وضع قطاع الصحة عىل السكة 
واالهتمام باملسائل البيئية الغائبة تماما عن النقاش 
العام يف تونس. يجب النظر أيضا يف غياب املستاواة 
االجتماعية، وأن تؤمن الدولة كل الوستائل للجميع 
للعيتش بكرامتة دون الحاجتة اىل دعتم: يجب أن 

يتحمل املواطن مسؤولية نفسه.
أستتيقظ باكرا وأبتدأ من الحديقة واكتشتفت أنني 
ال أزال أتقتن استتعمال املعتول، أحد أنشتطة فرة 

الطفولة.
ليتس ذلك عمال خاصا بالنستاء، وقتد فكرت بذلك 
كثتريا: كان العمتل متعة، لتم يكن إجباريتا. اليوم، 
يقوم الرجال بأعمتال الخياطة والطبخ، ال يجب أن 
تكتون لدينا عقد من ذلك. أكون ستعيدة حني أقوم 

بعميل بنفيس.

حتذرت املنظمة العامليتة لألرصاد الجويتة الثالثاء 
من أن جائحة كوفيد19- تزيد من املخاطر الصحية 
املرتبطتة بموجتات الحتر، يف حني يتوقع تستجيل 
درجات حرارة قياستية يف نصف الكرة الشمايل هذا 

الصيف.
وحضت الوكالتة التابعة لألمم املتحتدة الحكومات 
عىل وضع خطط للحفاظ عىل ستالمة شعوبها أثناء 
موجتات الحر متع حمايتهتم من فتريوس كورونا 

املستجد.
فعىل ستبيل املثتال، إذا كان الجلتوس يف مكان عام 
مكيف ومغلق فكرة جيدة يف حال حدوث موجة حر، 
فإنه يتعارض مع توصيات الصحة العامة املرتبطة 

بالوباء.
وقالتت املتحدثة باستم املنظمة كلتري نوليس كاب، 
ختالل مؤتمر صحتايف عرب االنرنتت يف جنيف، إنه 
يتوقع أن يستجل الصيف يف نصف الكرة الشتمايل 
درجات حترارة قياستية. وقالت »نعيتش حاليا يف 
إحتدى أكثر الستنوات حراً.... بالنستبة اىل كثريين، 
يزيتد كوفيد19- متن املخاطتر الصحيتة املرتبطة 
بالحرارة«، مشتددة أيًضا عىل أن الوباء يجعل إدارة 

موجات الحر أكثر صعوبة.
وقالتت إن املنظمة العاملية لألرصاد الجوية تنستق 
متع منظمتات أخرى من أجتل »تنبيه السياستيني 
ملحاولة مستاعدتهم يف التعامتل مع الخطر املزدوج 

املتمثل يف الحرارة ووباء كوفيد«.

ناشطة تونسية تطالب بإعادة تعريف »مفهوم 

العائلة« يف عامل ما بعد كورونا

األمم املتحدة: فريوس كورونا يزيد املخاطر

الصحية املرتبطة مبوجات الحر
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يف املوعد الشهري من برنامج املناخ تتطلع يورونيوز 
إىل كل متا يحتدث عتىل كوكبنا حيث ستيتم التطرق 
إىل مستألة تغري املناخ وهل ستتعرض هذه املستألة 

األوروبيني أكثر لخطر اإلصابة باألمراض؟
يورونيوز التقت بالسيد يان سيمينزا، وهو أخصائي 
علتم األوبئتة واألمتراض املعديتة باملركتز األوروبي 
للوقايتة متن األمتراض ومكافحتها، والتذي أكد أن 
»املنتاخ يتعترض لالحترار، وامليتاه تتزداد حرارة، 
ونترى املزيد واملزيد من البكترييتا، والناس يصابون 

باملرض«.
تشتري املعطيتات التتي قدمتها خدمتة كوبرنيكوس 
لتغتري املناخ إىل أن الجو كان دافئتا وجافا يف معظم 

أنحاء أوروبا الشهر املايض.
ومن ختالل املستح البيانتي يمكننا رؤيتة أن الرقم 
الرستمي بلغ 1.3 درجة مئوية، أي أعىل من متوسط   
ما قبتل الصناعتة، مما يجعل شتهر أبريل-نيستان 

األكثر حرارة مع أبريل-نيسان لعام 2016.
وخالل شتهر كان املاليني منا يف منازلهم عىل خلفية 
سياستة الحجر الصحي التي اعتمدتها الحكومات يف 
مختلف الدول األوروبيتة، وبالكاد أمطرت يف بعض 

األماكن.
متن ختالل البيانتات دائمتا، يمكتن رؤيتة خريطة 
لهطتول األمطتار يف أوروبا. اللون الوردي يشتري إىل 
األماكتن األكثر جفافا من املتوستط   الشتهر املايض، 
وهو ما يظهر رطوبة الربة، اللون األحمر يشتري إىل 
أن الطبقتة العليتا متن الربة كانت أكثتر جفافا من 

املتوسط   الشهر املايض.
وحستب البيانات، فاألمتر ليس كذلتك يف كل مكان. 
يمكن رؤية اللون األزرق عىل شتبه الجزيرة األيبريية 
التي كانت أكثر رطوبة من املتوسط   يف أبريل-نيسان.
كان شتهر أبريل-نيسان أيضا شتهرا قياسيا ألشعة 

الشتمس يف العديد من البلتدان يف أوروبا، بما يف ذلك 
اململكة املتحتدة وأملاني، يؤكد جرييمتي ويلكس من 

يورونيوز.
لنلقتي نظرة عىل الوضع االستتثنائي يف جميع أنحاء 
أوروبا. اللونان الوردي واألحمر يشتريان إىل األماكن 
األكثر إرشاقا للشمس. بعض األماكن شهدت ضعف 
الكمية املعتادة ألشتعة الشتمس. حتى يف اسكتلندا، 
كانت أشعة الشتمس أكثر من املتوسط بنسبة 60 يف 

املائة.
يشتري التقريتر إىل انشتغال الكثري منتا بالصحة يف 
الوقتت الحايل، رشعنا يف التحقيتق فيما إذا كان تغري 
املنتاخ يزيد من خطتر اإلصابتة األوروبيتني بأنواع 
معينة من األمراض. مراسل يورونيوز بري بريغفورز 
نيربغ التقى بخبري يف العاصمة السويدية ستوكهولم.
هنتاك مرض واحد فقتط يف أذهاننا هتذه األيام، إنه 
كوفيتد19-، والجميتع يتستاءل هتل ستيتالىش هذا 

الصيف، تماما مثل األنفلونزا املوسمية؟"
ستألنا األستتاذ يان ستيمينزا من املركتز األوروبي 

للوقايتة من األمراض ومكافحتهتا عن األمر فأجاب: 
»ال أحتد يعرف حقا، أليس كذلتك؟ ألن هذا فريوس 
جديد ولتم يكن موجودا هنا من قبل، لذلك ال نعرف 
كيف ستيكون ستلوكه يف مناخ مختلف ويف موستم 
مختلف. ما نعرفه هو أن ذروة الفريوستات التاجية 
األخترى التي عادة متا تصيب البترش، تصل خالل 
فصل الشتتاء وتراجع أو تختفتي يف الصيف. نأمل 
أن يكتون األمر كذلك، لكننا نشتك فيما إذا كان هذا 

سيحدث أم ال«.
يف األثناء نتستاءل: هل تغري املناخ ليس مستؤوال عن 
ظهور وبتاء كوفيتد19-؟ ومع ذلك، فتإن االحتباس 
الحراري يزيد من خطتر اإلصابة بأمراض أخرى يف 
أوروبتا، عىل غرار بكترييا »فيربيو«، التي تزدهر عند 

احرار مياه بحر البلطيق.
يان سيمينزا قال يف هذا الشأن: »عندما يذهب الناس 
بعد ذلتك إىل املاء، قد يصابون بعتدوى الجروح، إذا 
كانت بهم جروح. أو قد يصابون باإلسهال من التهاب 
املعدة واألمعاء أو مشتاكل أخرى مثل التهابات األذن 

متن هذا النوع من البكترييتا. وتبني أن هذه البكترييا 
خطترية للغاية، ألنته إذا كان لديك عتدوى بالجرح، 
يمكتن أن يستبب ذلك تستمم الدم، وتستمم الدم له 
نفتس معدل الوفيات التي يستببها إيبوال. لذلك فهو 

خطري للغاية، وقد يموت الناس بسبب ذلك«.
ساعد يان سيمينزا يف تطوير نظام إنذار مبكر لتنبيه 
دول البلطيتق عندما تكون مخاطتر البكترييا عالية 
جدا. ويف مكان آخر، يختلف التهديد الصحي الناشئ 
تماما حيث يبدو أن بعوض النمر اآلستيوي الذي غزا 

مؤخرا جنوب أوروبا يحمل األمراض االستوائية.
»الضنتك  األمتر:  هتذا  عتن  قتال  ستيمينزا  يتان 
والشتيكونغونيا والزيكا، وهي أمراض استتوائية لم 
تكتن موجودة من قبتل يف أوروبا، ونترى املزيد من 
هتذه األنتواع من األمتراض تنترش يف أوروبا بستبب 
املالءمتة البيئية واملناخيتة املتزايتدة للبعوض الذي 

ينقل املرض«.
البعتوض النمتر موجتود اآلن عتىل مدار الستنة يف 
املناطتق الستاحلية والنهريتة باللتون األحمتر عىل 
الخريطة املوجودة يف بيانات موقع يورونيوز. فكيف 

علينا التكيف مع هذه األنواع الجديدة من املخاطر؟
يقول يان سيمينزا: »أنت ال تريد أن تتعرض للبعوض 
التذي قد يعضتك وينقل لتك أمراضا استتوائية. قد 
ترغب يف تجنب االستتحمام يف املياه التي تحتوي عىل 
نسبة عالية من البكترييا، والتي قد تشكل خطرا عىل 
صحتتك. لذلك هنتاك الكثري من األشتياء التي يمكن 
للمترء القيام بها لتقليل تأثري تغري املناخ من منظور 

فردي«.
يف النهايتة يقتول جريمتي ويلكتس متن يورونيوز: 
»يمكنكتم معرفة املزيد حول تغتري املناخ واألمراض 
ورؤية جميتع البيانات املقدمة يف هتذا الربنامج عىل 

موقعنا عىل اإلنرنت«.

هل تغري املناخ يعرض األوروبيني للمزيد من األمراض؟

حتذرت الدكتتورة نهلتة عبدالوهاب، استشتاري 
البكريا واملناعتة بجامعة القاهترة، من الخطورة 
املرتبتة عىل نفخ البالونتات يف ظل جائحة فريوس 
كورونتا املستتجد »كوفيتد 19«، وتابعتت: »كأني 
بأعطتي للطفتل منديتل ورقي مستحت بته أنفي 

وفمتي«.
وأضافتت نهلتة عبدالوهتاب خالل ختالل اتصال 

هاتفى بربنامج »التاستعة«، التذي يقدمه اإلعالمى 
وائتل اإلبراىش، عترب القناة األوىل املرصيتة، أنه إذا 
كان الذي قام بنفخ البالون يحمل فريوس كورونا، 
ومن ثم انفجر هذا البالون يف الهواء ستوف ينترش 
الفتريوس يف املتكان عتىل نطتاق واستع، الفتة إىل 
أن البالونتات يف ظتل جائحة كورونتا كأنها قنبلة 

موقوتتة.

»ال تنفخوا الباللني ستصابون

بفريوس كورونا«.. استشاري مناعة 

توضح الخطورة

صحة وتغذية
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رواق الفنون

مررّ املوستم الرمضاني عىل الدراما اللبنانية يف أسوأ 
حال. أعمتال باهتة أعدرّت عىل عجل، وأخرى اجتهد 
ة جدليرّة مثرية،  صنرّاعهتا لكنرّهم لتم يخرجوا بمتادرّ
لتكتون الغلبة يف لبنتان للمسلستالت الركية التي 
تصدرّرت نستب املشتاهدة، طارحة أكثر من عالمة 
استتفهام حول االنقالب الجتذري يف نوعية األعمال 
املشتاهدة يف رمضان، ورؤية الستنوات املقبلة التي 

قد تتغريرّ عىل ضوء نسب املشاهدات هذا العام.
فقد عكست أرقام رشكة »إيبسوس« حجم املنافسة 
غري املتكافئتة التي خاضتها املسلستالت اللبنانية، 
واللبنانية السورية املشركة، مع اإلنتاجات الركية، 
ل لتحستم  التتي قالتت كلمتها منتذ األستبوع األورّ

املنافسة لصالحها.
فقبتل انطتالق املاراثتون الدرامي، بدا أن شاشتة 
»الجديتد« تغيتب عن املنافستة يف رمضان بستبب 
رشائها حقوق ثالثة مسلستالت تركية مع عرضها 
ألعمال عربية سبق أن عرضت يف السنوات املاضية، 
إال أنرّ املحطتة تصتدرّرت نستب املشتاهدة يف لبنان 
بحستب »إيبستوس«، بمسلستالت »حتب أبيتض 
أستود« و"البحر األستود« و"فضيلة وبناتها«، ولم 
 MTV تنافسها ستوى املسلسالت الركية يف شاشة
وهتي »حكايتنا« و"إمترأة« و"مترارة الحب«، كما 
دخلت LBCI عىل خط املنافستة يف مسلسل »عشق 

ودموع«.
وغابت عن املنافستة املسلستالت العربية املشركة، 
باستثناء »أوالد آدم«، بينما خرج مسلسال »الساحر« 
و"النحتات« من حستابات املشتاهدين، وجاء بعد 
املسلستالت الركية مسلستال »بالقلتب« و"بردانة 

أنا«، وهما مسلستالن عرضتت منهما بضع حلقات 
قبتل رمضان، وتتمرّ إيقافهمتا يف اكتوبتر )ترشين 
االول( املايض بسبب اندالع الثورة وتخصيص هواء 
املحطات لنقل التحركات الشتعبية، ليكون العرض 

الرمضاني من نصيبهما.
ق املسلسالت الركية يف لبنان، حتى يف  فما سبب تفورّ
رمضان الذي يعتترب ذروة اإلنتاج الدرامي وتراهن 
عليه رشكات اإلنتتاج واملحطات التلفزيونية لحصد 

أعىل نسبة مشاهدات وإعالنات؟
أستباب عديدة تقتف وراء تراجع الدرامتا املحلية 
والعربية هذا العتام، أورّلها الحجر املنزيل، والتصاق 
املشتاهدين بالتلفزيتون كوستيلة تستلية وحيدة، 
وإطالعهم عىل أهم اإلنتاجات وأحدثها عرب اإلنرنت. 
فمن لم يشرك يف »نتفليكس«، بات يشاهد األعمال 
الجديتدة عرب »يوتيتوب« أو املنصتات املجانية، ما 
مه، رغم  وضع اإلنتاجات املحليتة يف مأزق. فما تقدرّ
جتودة الصورة واإلختراج والتقنيات املستتخدمة، 
ال يضاهتي، لناحيتة جتودة القصتص وتنورّعهتا، 
م يدخل يف  اإلنتاجتات الغربية والركية، وكل ما يقدرّ

إطار املتوقرّع الذي ال يثري أي فضول أو دهشة.
فعتىل متدى ستنوات، برعتت رشكات اإلنتتاج يف 
استتخدام أفضتل تقنيتات التصوير، لكتن الخلل 
كان يف متكان آختر، الوجوه نفستها تتكتررّر يف كل 
املسلسالت، واألستماء نفستها للكتاب واملخرجني، 
حتى بات امُلشتاهد يتوقرّع األحداث مسبقاً، وبالكاد 

ة مبتكرة. يشاهد عمالً بقصرّ
يف هذا الوقت، كانت محطاتنا التلفزيونية تستتورد 
الدرامتا الركية وتعرضها، ورغم الفكرة الستائدة 

أن الدرامتا الركيتة هي قصص حب مكتررّرة، فقد 
برع األتراك يف تقديم الدراما التاريخية، والقصص 
هتات  االجتماعيتة والبوليستيرّة، بمتا يحترم توجرّ
ر العمتل ويعترض بالتزامتن  الجمهتور. إذ يصتورّ
ل حلقة كل أستبوع، وبحستب  مع تصويتره بمعدرّ
ح  ردود أفعال املشتاهدين قد تتغريرّ الحبكة وتُصحرّ
الثغرات، وإن ستقط املسلستل يف فخ الرايتنغ يتم 

إنهاؤه بعد محاوالت إنقاذ.
أما الدرامتا املحلية، فقد دأبت عتىل طريقة عمل ال 
. تختار رشكة االنتاج مع املحطة التي تتعاقد  تتغريرّ
ة، ثم توكل للكاتب  معها، اسم املمثل، ثم نوع القصرّ
كتابتهتا يف غضون أستابيع، ويبتدأ التصوير غالباً 
بعد رأس الستنة، وخالل أشتهر قليلتة يتم إنجاز 
مسلستل من ثالثني حلقتة تعرض يوميتاً، يصبح 
معهتا هامش الخطتأ أكترب، وإمكانيتة تصحيحه 
ضئيلة. كمتا أن الوقت غالباً ما يداهم فريق العمل، 
فيضطتر إىل اقتطاع بعض املشتاهد، أو العمل عىل 
عجل، ما يؤدرّي إىل إغفال الكثري من التفاصيل التي 

تظهر عىل الشاشة ركيكة تضعف بنية العمل.
ومتا يميرّز الدرامتا الركية، عتدد حلقاتها الطويلة، 
إال أنرّ متلء الهواء بالفتراغ ممنوع، ألنرّ ثمة جمهور 
يحاستب، ومزاج عام يحكم عىل املسلستل باإلعدام 
بمجتررّد أن يعزف عنته ويصبح مصتريه اإليقاف. 
بينما يف األعمال العربيتة، فإن 30 حلقة رمضانية، 
غالبتاً ما يمكن اختصارها يف نصتف عددها، تقوم 
ة حلقات تمررّ من دون أن  عىل املطورّالت، حتى أن ثمرّ
تحمل أي أحداث، يف ظل البطولة املطلقة، واألحداث 
كلهتا تدور حتول البطل، متع أدوار مستاندة مللء 

ة. الفراغ، ال إلغناء القصرّ
تا النقطة األهم، فهتي إستناد األدوار إىل ممثلني  أمرّ
محرفني، فحتتى عاريض األزياء وملتكات الجمال 
الذين احرفوا التمثيل يف تركيا، خضعوا للكثري من 
ورات قبل أن يقفوا أمتام الكامريا. أما يف لبنان،  التدرّ
فما زلنتا أمام معضلتة عارضات األزيتاء وملكات 
بإمكانتات  املشتهد،  رن  اللواتتي يتصتدرّ الجمتال 
تمثيلية ضئيلة، ال يأخذ معها املشتاهد ما يشتاهده 
عىل محمل الجد، مع تستاؤالت تُطرح حول إرصار 
املنتجتني عىل املمثالت الجميالت، يف وقت أثبتت فيه 
أهم اإلنتاجات العاملية التي غزت املشاهدين العرب 
عرب »نتفليكتس« مثتل La Casa de Papel والدراما 
اإلستبانية عموماً، أن الغلبة للموهبة وليس للشكل، 
وأنرّ أكثر األعمال مشاهدة يف العالم العربي لم تكن 
بطالتها نستاء جميتالت، بل ممثتالت موهوبات ال 

يمتلك بعضهن أدنى مقومات الجمال.
توا صفعة املوستم املايض،  وكان املنتجتون قتد تلقرّ
عندمتا دخلت املنصات العاملية منافستة للمحطات 
ات ليس  التلفزيونيتة، وراهنتوا عىل أنرّ هتذه املنصرّ
ة  مهتا مادرّ متاحتة للجميتع، وأن الجتودة التي تقدرّ
متاحة لفئة معيرّنة من املشتاهدين فحستب. لتأتي 
ر  الدرامتا الركيرّتة يف رمضتان، وتؤكرّتد أنرّ تصتدرّ
تنوات املاضية، لم يكن  اإلنتاجتات اللبنانية، يف السرّ
ستببه إال إحجتام املحطات عن عرض مسلستالت 

تركية يف رمضان.
فهل يغريرّ املنتجون آليتة عملهم يف رمضان املقبل؟ 
ويف وجود اإلنتاجات التي تعرض عىل مدار الستنة، 

ة حاجة فعلية لدراما رمضانية أصالً؟ هل ثمرّ

ملاذا فشلت الدراما اللبنانية يف رمضان؟
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تتواجتد زينتب فيتاض ابنتة الفنانة 
عتىل  كثتريًآ  وهبتي  هيفتا  اللبنانيتة 
السوشتيال ميديا بعدما كانت بعيدة 
عن هتذا العالم ولم يكتن يعرفها أي 
أحتد، وفاجتأة ظهترت وبتدأ ببعض 
بحتق  »والتلطيشتات«  الترصيحتات 
أهتا التي تركتهتا طفلة حتتى تلجق 

النجومية.
صوتها مثل هيفتا، وال نعلم ان كانت 
متأثرة بأمها وتحاول تجاهلها، أو أنه 
اليشء الوحيد الذي ورثته من هيفا كل 

حياتها.
بعمليتات  بتدأت  زينتب  أن  ويبتدو 
التجميل لتحستن شتكلها رغتم أنها 
جميلتة وليستت بحاجتة إىل عمليات 
تكبتري ونفتخ كما أمهتا التتي كانت 
أيقونة بالجمال يف التسعينات وتحول 

جمالها إىل اصطناعي.
زينتب يف آختر جلستة تصويتر لهتا 
ظهرت شتبيه النجمة العاملية أنجلينا 
جويل التي ال تتزال أيقونة بنجوميتها 

وبجمالها وبإنسانيتها.

رواق الفنون

ابنة هيفا وهبي أصبحت 

شبيهة أنجيلنا جويل

رغتم أن عيتد الفطر هذا العتام مختلف 
عتن أي عيد فطر شتهده العالم العربي، 
هنتاك أمور كثترية لم تتغتري ومن بينها 
ستماع أم كلثوم وهي تشدو بأغنية « يا 
ليلتة العيد انستتينا« طوال ليتايل العيد. 
ورغم أن لهتذه األغنية صلة بعيد الفطر 

حيث شدت بها أم كلثوم ليلة عيد الفطر 
مستاء 29 رمضتان يف العتام الهجتري 
1363،املوافق 17 أيلول/ستبتمرب من عام 
1944 يف حفتل للنتادي األهتىل املرصي، 
حرضه ملتك مرص امللك فتاروق، والذي 
منح أم كلثوم يف تلك الليلة وسام الكمال 

ليصبح لقبها« صاحبة العصمة«.
وأصبحت أغنية « يا ليلة العيد أنستتينا.. 
وجددتتي األمتل فينا »هتي أغنية عيدي 
الفطر واألضحى، ولم تقترص عىل الفطر 
فحسب. ويف حقيقة األمر، كانت أم كلثوم 
غنت هتذه االغنيتة ضمتن مجموعة من 

األغنيتات يف فيلم »دنانتري« الذي عرض 
عتام 1939، أي قبل 81 عامتا، وهي من 
كلمتات أحمتد رامتي وتلحتني ريتاض 
السنباطي. ومع استمتاع املاليني بأغنية 
كوكتب الرشق أم كلثوم »ياليلة العيد« يف 
أمستيات العيد، تُستعد أغنية صفاء ابو 

الستعود الشتهرية »أهال أهال بالعيد…
العيتد فرحتة وأجمتل فرحتة« املاليني، 

وخاصة األطفال يف نهار العيد.
وهناك الكثري متن األغنيات الرائعة التي 
تحتفتي بالعيتد، ولكن ظلتت أم كلثوم 

وصفاء أبو السعود يف الصدارة.

مىض أكرث من 80 عاما وما زالت »يا ليلة العيد 

أنستينا« تُسعد املاليني

انتهتت الفنانتة اللبنانيتة مرييام 
فارس مؤخراً من تستجيل أغنية 
عراقية جديتدة، لضمها أللبومها 

املقبل.
وتنتوى مرييتام أن تقتدم أكثتر 
من لتون ىف األلبتوم الجديد، عىل 
أن تكثتر هتذه املرة متن األغانى 
باللهجة املرصية، عىل أمل العودة 
إلحيتاء الحفتالت الفنية ىف مرص، 
كمتا كان ىف الستابق، وذلتك مع 
انحستار فريوس كورونا املستجد 

ىف الفرة املقبلة.
يذكتر أن أختر ألبومتات مرييام 
كان ألبتوم »أمتان« والتذى طرح 
ىف عام 2015، وحقق نجاحاً وقت 
طرحته وتضمن أيضتاً أغنية من 
الراث العراقى. وتضمن 13 أغنية 
بتني اللهجات املرصيتة واللبنانية 
والخليجيتة، قبل أن تغيب مرييام 
فرة بسبب تعرضها ألزمة صحية 
جعلتها تغيب عن إحياء الحفالت 
ألكثتر متن عتام، قبتل أن تعتود 
مؤختراً وتقدم حفتالً ىف مهرجان 

الرياض الفنى.

مرييام 

فارس تسجل 

أغنية عراقية 

جديدة
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.. ليك نتشارك يف تغيري منط الحياة:

مبادرة »مسار الخري« نجحت يف تطوير مرشوع الدجاج البياض
اخر االسبوع

تصوير: محمد القرالة

يف مفتاح اي مبادرة، تستعي لخدمة اإلنستان، وتبحث عن 
إحداث التغيري األساس يف مفهوم الحياة اليومية، وحاجات 
اإلنسان، راسخا عىل أرضه، ىف افياء مناطق يعيش، تاهضا 

بما عنده من إمكانيات،.

قد يأتي مبادر، شتجاع، وريادي أصيتل، باحثا عن فرص 
بناء، وتنمية اإلنسان، تنمية مستتدامة، فاعلة، فكانت عند 
الزميل، الفنان، الصحفي، املطوع، الذي منح وقته وجهده 
لتكل األدوار التي تمستح دمعة محتاج، ستاعيا إىل تقديم 
نخب من املشتاريع املحلية التي تتأصل مع التفاف الناس 
مع نتائجهتا، وخصوصا ما يتعلق بتاالرس املنتجة، وتلبية 
حاجتات األطفال وطلبة املدارس، واملترىض، نتيجة بعض 

األمراض املتوطنة يف ليئات معينة.

.. مسا الخري، قصة نجاح، عملت كمبادرة للتنمية املستدامة 
عتىل تطوير مترشوع مزرعة الدجتاج البيتاض يف منطقة 
العالوك لصالتح االرسة املضيفة لهذا املترشوع، من خالل 
رشاء )فقاستة( بتربع من محستنة كريمتة؛ لغايات انتاج 

الصوص وتفريخ اعداد جديدة لتوسيع املرشوع..
ويأتتي هتذا التطوير بعتد النجاح الذي تحقتق يف املرحلة 
االوىل من املرشوع من خالل تستويق انتاج البيض من هذه 
املزرعتة الصغترية واالقبال العايل عليه متن خالل املجتمع 

وجمهور داعمي املبادرة، مما يشتجع عىل توسيع وتطوير 
هذا املرشوع من خالل تحفيز التكاثر وزيادة اعداد الدجاج 

يف املستقبل.
.. يف هتذا الجهد، استتفادة، وفوائد شتتى للمجتمع املحيل، 
فيرص عتىل التغيري االيجابي، ومواكبتة التواصل والنجاح، 
وتلبيتة احتياجتات الحيتاة كافتة، بعيدا عتن الخوف من 
انقطاع اي مورد، أو مستاعدة، فالناتج، ىف مبادرة مستار 

الخري، يلبى ويغطي أساسيات العيش الكريم.

كاريكاتري عن موقع »املرصي اليوم«/ بريشة: عبد الله
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