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ارتفاع احلرارة.. اليوم
عمان - الراأي
ترتفع درجات الحرارة قليال اليوم، وت�سبح الأجواء لطيفة الحرارة في 
المرتفعات الجبلية، وحارة ن�سبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع 
غربية  �سمالية  وال��ري��اح  منخف�سة،  ارتفاعات  على  الغيوم  بع�ض  ظهور 

معتدلة ال�سرعة .
كما يطراأ ارتفاع اآخر على درجات الحرارة غدا مع اأجواء ربيعية معتدلة 
والعقبة،  الميت  والبحر  الأغ���وار  في  ن�سبيا  وح��ارة  المناطق،  اأغلب  في 

والرياح �سمالية غربية معتدلة ال�سرعة.
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93٫5 مليون دينار م�ساهمات »همة وطن«
عمان - بترا

اعلن نائب رئي�ض اللجنة المكلفة بادارة �سندوق همة وطن جمال 
الذي  لل�سندوق  بها  الملتزم  الم�ساهمات  مجموع  ان  ال�سرايرة، 
وب���اء فيرو�ض  ف��ي مكافحة  ال��دول��ة الردن��ي��ة  ل��دع��م ج��ه��ود  ان�سئ 
كورونا الم�ستجد وحماية �سحة و�سالمة المواطنين بلغت 5ر93 

مليون دينار.
لح�ساب  دي��ن��ار  مليون   27 مبلغ  تحويل  ت��م  »ان��ه  ال�سرايرة  وق��ال 
علي«  ام  »تكية  ل�  اآخ��ر  ومليون  الوطنية  المعونة  �سندوق  امانات 

ومليون دينار للهيئة الخيرية الردنية الها�سمية«.

خياران للذهاب اإىل �سالة اجلمعة
عمان - طارق الحميدي

ان خيارات  الع�سايلة  اأم��ج��د  الإع���الم  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  ق��ال 
الذهاب ل�سالة الجمعة القادمة انح�سرت بين �سيناريوهين، من 

قبل خلية الزمة في مركز اإدارة الزمات حتى اللحظة.
الزم��ة  اأن خلية   $ ال��ى  ت�سريح خا�ض  في  الع�سايلة  وا���س��اف 
تدر�ض اإما حظر التنقل في المركبات يوم الجمعة لإتاحة الفر�سة 
للم�سلين للو�سول الى الم�ساجد القريبة منهم م�سيا على الأقدام 

اأو ال�سماح بالتنقل في وقت ال�سالة فقط..

ا�ست�سهاد المنفذ

دهس جنود إسرائيليين

القد�س المحتلة - اأ ف ب

بر�سا�ض  ام�����ض  فل�سطيني  ا�ست�سهد 
ج��ن��ود الح���ت���الل ف��ي��م��ا ك����ان ي��ح��اول 
رام  �سمال  ف��ي  ب�سيارته  ج��ن��ود  ده�����ض 
كما  المحتلة،  الغربية  بال�سفة  اهلل 

اأعلن جي�ض الحتالل في بيان.
وقال الجي�ض اإن اأي جندي اإ�سرائيلي 
ل���م ي�����س��ب ف���ي ال���ح���ادث. ول���م ت��ع��رف 

هوية المهاجم على الفور.
واأو����س���ح ب��ي��ان ال��ج��ي�����ض اأن »م��ح��اول��ة 
ده�������ض ب�������س���ي���ارة وق���ع���ت ح���ي���ن ح����اول 
ب�����س��ي��ارت��ه  ي���ده�������ض  ان  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
على  »ردا  م�سيفا  ج��ن��ود«  مجموعة 
ذل����ك ق��ام��ت ال���ق���وات ب���اإط���الق ال��ن��ار 

وقتلت المهاجم«.
والإثنين حاول فل�سطيني من القد�ض 
في  اإ�سرائيلي  �سرطي  طعن  ال�سرقية 

الق�سم ال�سرقي من المدينة فاأ�سيب 
ب����ج����روح ب���ال���غ���ة ب���ر����س���ا����ض ال���ق���وات 

الأمنية.
الغربية  وال�سفة  ا�سرائيل  و�سهدت 
الأول  ت�سرين  م��ن  اع��ت��ب��ارا  المحتلة 
2015 وعلى مدى اأ�سهر هجمات نفذها 
في معظم الأحيان فل�سطينيون �سبان 
ده�سا  الح��ي��ان  بع�ض  وف��ي  بال�سكين 

بال�سيارة.

في ظل العودة للعمل

رقابة صارمة..
    عقوبات على املوؤ�س�سة واملوظف اإذا ثبت عدم الإلتزام 

    اإ�سابتان جديدتان بكورونا.. 
و10 حالت �سفاء

    اإجراء 180 األفا و119 فح�سًا 
منذ بدء الوباء

    ارتفاع ن�سبة م�ستخدمي »اأمان« 
50% خالل 48 �ساعة

    الإلتزام بارتداء 
الكمامات والقفازات 

وجتنب امل�سافحة 
والتقبيل

    الطلب من املوظفني 
املغادرة عند ال�سعور 

بالتعب واملر�س
    م�سرف يف كل موؤ�س�سة 

ملتابعة تنفيذ 
اإجراءات ال�سالمة

كتبت - �سهير ب�سناق
كورونا  حالة  اول  ت�سجيل  منذ 
ب���ال���م���م���ل���ك���ة وم�������ا ت���ب���ع���ه���ا م��ن 
اج�������راءات وق��ائ��ي��ة ك����ان اأه��م��ه��ا 
ال���ح���ظ���ر ت��غ��ي��ر ن���م���ط ال��ح��ي��اة 
ب�سكل كامل، واعتاد المواطنون 
ع��ل��ى ذل���ك ت��دري��ج��ي��ا. الن��م��اط 
يكن  لم  ال�سلوك  من  الجديدة 
منه  بع�ض  ح��م��ل  لكنه  خ���ي���ارا، 
اي��ج��اي��ب��ات ل ت����زال ق��ائ��م��ة ال��ى 
ال���ي���وم ب��ع��د ان ب������داأت ال��ح��ي��اة 
ل  ت��دري��ج��ي��ا.  ت��ع��ود  الطبيعية 
ت��خ��ل��و ال�������س���وارع ب���ال���رغ���م من 
ال��م��رك��ب��ات اليها  ع����ودة ح��رك��ة 
من مواطنين يمار�سون ريا�سة 
اع��ت��ادوا  ك�سلوك  يوميا  الم�سي 

عليه ظل اأزمة كورونا.

اأمناط اإيجابية يف زمن كورونا

مليونا مري�س 
مل يراجعوا 

عيادات 
ال�سحة

عمان - الراأي

ق��������ال رئ����ي���������ض ل��ج��ن��ة 
ال���ت���ن���م���ي���ة وال�������س���ح���ة 
المركز  ف��ي  والتعليم 
ال������وط������ن������ي ل����ح����ق����وق 
لجنة  ع�سو  الن�����س��ان 
ال�������س���ح���ة ال���ن���ي���اب���ي���ة، 
ال�����ن�����ائ�����ب ال�����دك�����ت�����ور 
اب��راه��ي��م ال���ب���دور، ان��ه 
»م����ع ع�����ودة ال���ع���ي���ادات 
ال����خ����ارج����ي����ة ل����ل����دوام 
المراجعين  وا�ستقبال 
بعد  العام  القطاع  في 
���س��ه��ري��ن  دام  ت����وق����ف 
ون�سف ب�سبب كورونا، 
عيادة  اي  ت�ستقبل  ل��م 
ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام اي 
م���راج���ع، الم����ر ال��ذي 
ي���ط���رح ������س�����وؤاًل.. اأي���ن 
ذه��������ب ال����م����راج����ع����ون 

خالل هذه الفترة؟«.

هل غيرّ  وباء كورونا 
عادات العزاء؟

عمان - �سرى ال�سمور
»ك��ورون��ا« ل��م تكن ال�سبب ف��ي وف��اة وال���دة ابراهيم 
العلي، بل كانت ناجمة عن ازم��ة قلبية ح��ادة اودت 
بحياتها وكانت م�سيئة اهلل قد نفذت، ال ان ح�سرة 
ذوي المتوفية زاد من حزنهم جراء حرمانهم من 
اجراء مرا�سم الدفن وتقبل العزاء بفقدانها -كما 
ي�سفون - واقت�سرت المرا�سم على اقارب الدم من 
اث��رت على م�ساعرهم ب�سكل  ال��درج��ة الول��ى التي 
كبير وتركت في نفو�سهم الغ�سة والحزن الكبيرين.
الخبير العالمي بق�سايا حقوق الن�سان الزميل 
تتلقى هذه  ان  ال���وارد  م��ن  ان��ه  ق��ال  الق�ساة  خالد 
ال���ع���ادات ال�����س��ل��وك��ي��ة م��ا ب��ع��د ازم����ة ك���ورون���ا قبول 
فيما  ال��ت��ق��ل��ي��د،  ن��م��ط  ف��ي  ال��ه��ائ��ل  للتغيير  ن��ظ��را 
جامعة  ف��ي  الج��ت��م��اع  كلية  عميد  ال����راأي  خ��ال��ف��ه 
موؤتة الدكتور ح�سين محادين اذ قال: ان العادات 
عوار�ض  ظهور  حين  الى  مقد�سة  تبقى  الن�سانية 

ق�سرية تحيد ال�سخ�ض عنها.

فل�سطيني يرتدي قناًعًا ي�سارك في مظاهرة �سد م�سادرة اأرا�س في ال�سفة )ا ف ب(

ريا�سة الم�سي تن�سط في ظل كورونا

عمان - الراأي

ان��ت��ق��ل ال���ى رح��م��ت��ه ت��ع��ال��ى اأم�����ض وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة 
اأبو جابر عن عمر يناهز 88  الأ�سبق الدكتور كامل 

عاما.
ونعى رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، اأبو جابر 
المرحوم  بذلها  ال��ت��ي  الكبيرة  ال��ج��ه��ود  م�ستذكرا 
خدمة لوطنه في كافة المواقع التي �سغلها متقدما 
با�سدق م�ساعر التعزية والموا�ساة لذويه وا�سرته .

وكان المرحوم الدكتور ابو جابر، المولود في عمان 
عام 1932، �سغل من�سب وزير الخارجية في العامين 
1991 و1993، ومن�سب وزير القت�ساد الوطني في 
عمل  كما  الع��ي��ان  مجل�ض  في  وع�سوا   1973 العام 

ا�ستاذا في عدة جامعات محلية وعالمية.

اأبو جابر يف ذمة اهلل

جلان �سحية ت�سرف على »التوجيهي« 
وتعقيم القاعات قبل وبعد كل جل�سة
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كتب - عماد عبد الرحمن

ال�س�ؤال االهم بعد انتهاء العام الدرا�سي 
وخ��ض تجربة التعلم عن بعد عبر من�سات 
وقن�ات تلفزي�نية متخ�س�سة، ه� هل نجحنا 
في هذه التجربة الطارئة؟،اأم تمكنا في زمن 
قيا�سي من تحقيق حلم طالما راود الجميع 
با�ستخدام التكن�ل�جيا في ال��س�ل الى 
الطلبة اأينما ت�اجدوا بال اأف�سلية لطالب 
على اآخر، اأم ان التجربة �سابها �سلبيات يمكن 
تالفيها م�ستقباًل في حال تم ت�فر االيمان 
المطلق ب�سرورة تحقيق هذه التجربة؟.

تــجــربــة،  هـــكـــذا  مــثــل  فـــي  وارد  الآراء  اخـــتـــاف 
الــنــمــط  الــمــجــتــمــع مــعــتــاد عــلــى  خــ�ــســو�ــســا وان 
التعليم  على  معتاد  وغير  التعليم،  في  التقليدي 
لها  تجربة  وهي  مختلفة،  ول�سباب  المحو�سب، 
من  كغيرها  ايــ�ــســاً،  �سلبياتها  ولــهــا  اإيــجــابــيــاتــهــا 
التجربة  اأن  يـــرى  الــبــعــ�ــض  الــنــوعــيــة،  الــتــجــارب 
نــجــحــت كــونــهــا اأبـــقـــت طــلــبــتــنــا عــلــى تــوا�ــســل مع 
هذه  كل  التعليم،  ينقطع  ولم  والمعلم،  الدرا�سة 
لغايات  الجائحة  تطويع  وتــم  الــطــويــلــة،  الــمــدة 
التعليم  مــجــال  فــي  نــوعــيــة  تقنية  نــقــلــة  تحقيق 
فــي حــال  انـــه  نن�سى  والــجــامــعــي، ول  الــمــدر�ــســي 
كت�ساقط  �سعبة  جــويــة  لــظــروف  الــبــاد  تعر�ض 
الــثــلــوج او النــجــمــاد، كــانــت الــمــدار�ــض تــتــوقــف، 
الظروف  كانت  مهما  التعليم  �سي�ستمر  الن  اأمــا 
درا�ــســة  بــا  الطلبة  ا�ستمر  لــو  تخيلوا  الــجــويــة، 

طول مدة الجائحة؟.

اأبعدت  كونها  �سلبيات  فيها  يــرى  الخــر  البع�ض 
الــطــالــب عـــن مــ�ــســادر الــتــعــلــم الــمــبــا�ــســرة، وهــي 
كـــون  عــلــيــهــا  نــــعــــرج  ان  مــــن  بــــد  مـــاحـــظـــات ل 
الــتــجــربــة �ــســابــهــا جــــدل واإ�ــســكــالــيــات خــ�ــســو�ــســا 
م�ساألة الو�سول الى الطلبة في المناطق النائية 
الم�ستحدثة  البرامج  مع  التعامل  على  وقدرتهم 
اي�سا  حا�سوب  اجهزة  توفر  وعدم  التعليم،  لغاية 
الـــى ان عملية  ا�ــســافــة  الــ�ــســبــكــة،  لــهــم، وانــقــطــاع 
الــتــقــيــيــم هــل كــانــت حــقــيــقــيــة، كـــون المــتــحــانــات 
جرت با رقابة من المعلم، وكان باإمكان الطلبة 
بالتقييم،  ال�ستعانة  اأو  المــتــحــان  عــن  التغيب 
في  م�سكلة  واجــهــوا  انف�سهم  المعلمين  اأن  كما 
الــتــعــامــل مـــن هـــذه الــنــقــلــة الــمــبــاغــتــة، لــنــاحــيــة 
كل  الــى  والــو�ــســول  ال�سفوف  و�سبط  الــتــوا�ــســل 

ال�سئلة..الخ.. والجابة على  الطلبة 
يختلف  المــــر  اأن  يــبــدو  الــتــجــربــة،  تــقــيــيــم  فـــي 

مــن مــدر�ــســة لأخــــرى، فــهــنــاك مــدار�ــض الــتــزمــت 
وا�ـــســـتـــمـــرت فـــي تـــقـــديـــم الــــدرو�ــــض الــمــحــو�ــســبــة 
امتحان،  اآخــر  حتى  اأي�سا  والمتحانات  للطلبة، 
والطالب  الهل  مع  الم�سوؤولية  المعلم  وتقا�سم 
بحاجة  الح�س�ض  ح�سور  م�ساألة  وتبقى  نف�سه، 
الــــى اآلــــيــــة اأكــــثــــر �ـــســـرامـــة بــحــيــث ل يــ�ــســتــطــيــع 
الــطــالــب مــغــادرة او الــتــغــيــب عــن الــحــ�ــســة، وهــي 
يجب  اأنــه  كما  الكترونياً،  �سبطها  يمكن  م�ساألة 
مراعاة اإمكانيات وقدرات الطلبة فهناك الطالب 
يفقد  قد  الذي  وال�سعيف،  المتو�سط،  المتفوق، 
فــر�ــســتــه بــالــتــقــدم والــتــحــ�ــســيــل الــعــلــمــي، وهـــذا 
اأكبر لإي�سال المعلومة للطالب  يحتاج الى جهد 

ال�سعيف.
بــالــمــجــمــل، مــن الــ�ــســروري اأن يــذهــب الــطــالــب 
الـــى مــدر�ــســتــه ويــلــتــقــي اأقـــرانـــه ويــتــفــاعــل معهم 
لديه،  الإبداعي  الح�ض  ينمي  حتى  المعلم،  ومع 

يتلقى  ان  الحوا�سيب، ولي�ض خطئاً  ولكي ل ي�سبح رهينة لأجهزة 
التعليم  مــع  جنب  الــى  جنباً  م�ستقبًا  محو�سباً  تعليماً  الطالب 
التعامل  عــلــى  قـــادرا  يــكــون  لــكــي  الــتــفــاعــلــي،  التقليدي  الــمــدر�ــســي 
تــحــدث م�ستقبا، خ�سو�سا  قــد  الــتــي  الــطــارئــة  الــظــروف  كــل  مــع 
كثيرة  دول  وهناك  الحو�سبة،  نحو  يتجه  العالم  في  التعليم  وان 
الدرا�سية  البرامج  اأردنــيــون،مــن  طلبة  وهناك  بالكامل،  تعتمده 
على  الجامعات  ويدخلون  بعد  عن  تقييماتهم  يقدمون  الدولية، 

اأ�سا�سه.
النجاح  التعليم،  �سعيد  على  الأولـــى  وكونها  التجربة،  خا�سة 
الذي تحقق ل ي�ستهان به، وفيه تعزيز للعملية التعليمية برمتها 
في الردن، وقد �سهد بذلك العالم من حولنا، اإذ لم ينقطع طلبتنا 
عن التعليم لمن اراد، ويمكن م�ستقبًا البناء عليه لتح�سين جودة 
ُنفذت  كونها  عليها  الُحكم  يمكن  ول  المحو�سب،  التعليم  و�سبط 
الطــراف  كــل  لتكاتف  تحتاج  وهــي  وا�ستثنائي،  طــارئ  ظــرف  فــي 
ما  اإذا  اإنجاحها  اأجل  من  نف�سه،  والطالب  والمعلم  الهل  واولهم 

ا�سطررنا لتطبيقها م�ستقبا لأي ظرف كان.

التعلم عن بعد.. جناح اأم رف�ض لكل ما ه� جديد؟

في نظرية الموؤامرة، ووفق مقولة القوياء يتحكمون بالعالم 
يبدو  الــقــرار،  �سنع  وعوا�سم  مراكز  في  المغلقة  الغرف  من 
ان »كورونا« دخلت من حيز الفر�سيات العلمية ال�سحية، الى 
وتاه  القذرة،  الفيرو�سية  والحروب  والقت�ساد  ال�سيا�سة  عالم 
العالم، ولن يلتقط اأنفا�سه ب�سهولة، بعد ان حظرته وحجرته 
كورونا بين جدران المنازل لأكثر من �سهرين، و�سيقت عليه 
الم�ساعدات  وراء  يلهث  وا�ــســبــح  والــعــمــل،  والتعليم،  العي�ض 

وب�سي�ض اأمل بالفتح التدريجي لمرافق الحياة.
حــقــيــقــة الــفــيــرو�ــض قــيــد الــتــخــمــيــن، و�ــســمــن دائـــــرة الــتــدخــل 
الى  الخفا�ض  مــن  نقله  الــذي  الحيواني  والو�سيط  الب�سري، 
الن�سان - اإن �سحت القاويل- ما زال مفقودا، ودواء الماريا 
الأدوية  التعليق، و�سراع �سركات  هيدروك�سي كلوروكوين قيد 
قائم على التمويل، والظفر بمليارات البيع ان كتب لها النجاح 
الدفعات  �سيكون على  الــدول  بين  والمناف�سة  اللقاح،  بت�سنيع 
يت�سارعون على  والفيرو�سات  والــدواء  الطب  الولــى، وعلماء 
اأوراق ومجات علمية تدح�ض بع�سها، والتهام قائم لو�سائل 
العام بقيادة الخوف في العالم.. قبور ونعو�ض وغرف عزل 
الوفيات  باعداد  العالم  ان�سغل  تت�سابق، حتى  ا�سعاف  و�سيارات 
الن�سان  على  كــورونــا  وتــاأثــيــر  ال�ساعة  مــدار  على  وال�ــســابــات 
والحيوان والحالة النف�سية والجتماعية والأهم القت�سادية.

اأم ابينا،�ست�سكل ثورة عالمية تغير مامح الكرة  كورونا �سئنا 
الر�سية كما فعلت الثورة ال�سناعية، و�سيكون للعالم الرقمي 
و�سيلغى  الأ�سد،  المالية ح�سة  والمحافظ  واأدواتــه وبرامجه، 
اللكترونية،  القت�سادية  الحروب  ل�سالح  الع�سكري  النفوذ 
قوة  ولي�ض  وال�سموم  الفيرو�سات  من  غــرامــات  يمتلك  ولمن 

رادعة و�ساحا نوويا.
النتائج  يحكم  منطق  هناك  العلمي،  البحث  فر�سيات  �سمن 
دوائــي،  طبي  علمي  �ــســراع  اأمـــام  ولكن  ايجابا،  اأم  �سلبا  �ــســواء 
يدور �سمن دائرة التخمين، يحتار المرء من ي�سدق، رغم اأن 
اجتهادات  انها  على  ت�سنف  والمخت�سين  الخبراء  ت�سريحات 
وتوقعات، ولي�ض ا�ساعات ومعلومات مخطوءة اأو ت�سليل وراءه 

اهداف �سيا�سية واقت�سادية.
الــكــل يــطــالــب ويــ�ــســعــى لــلــو�ــســول الــــى حــقــيــقــيــة الــفــيــرو�ــض، 
بحق  بعقوبات  تهدد  والحكومات  منه،  تقي  التي  والجـــراءات 
مروجي ال�ساعات والمعلومات المغلوطة، ولكن اأين الحقيقة 

الدقيقة من المتداول التالي؟
- الفيرو�ض ل ي�سيب الجهاز التنف�سي فقط، بل يذهب للف�سل 
الكلوي وي�سيب ثلث الم�سابين، وله عاقة بمر�ض )او�سكاي( 

الذي ي�سيب الطفال.
التعاي�ض  - الفيرو�ض قد ل يختفي، بل �سي�سبح مر�سا يجب 
ال�ستاء  اأو  الخريف  في  قادمة  موجة  بعد  يختفي،  وقــد  معه، 
التنبوؤ  ي�ستطيع  اأحــد  ول  يكون هناك موجة،  وقــد ل  الــقــادم، 
متى �سينتهي اأو ُي�سيطر عليه، ومتى �سُي�سنع اللقاح، ولماذا لم 

يَن�سف بعد 14 يوما، بل جدد نف�سه ودخل عبر الحدود.
ال�سرا�سة  بهذه  ليكون  كــورونــا  لفيرو�ض  الطبيعي  التطور   -

يحتاج الى 800 �سنة، ولكن هناك من تاعب به.
-هل ينقل بالهواء ويعلق به، اأو رذاذ الفم والعط�ض وال�سعال، 

ا�سافة لا�سطح والمام�سة؟
- هل يتاأثر بالحرارة فيموت بالمرتفعة وينتع�ض بالمعتدلة؟

- هل اغلب الم�سابين من زمرة الدم )AB(؟
المناعة  ينال من �سعيفي  ثانية، وهل  - هل يعود للم�سابين 

والمرا�ض المزمنة فقط ؟
- هل له منحنى وذروة؟

- هناك مادة تم ت�سنيعها تحمي ال�سطح من كورونا لثاثة 
اأ�سهر.

-ل فائدة من ر�ض المبيدات والمواد الكيماوية بالألية المتبعة 
حاليا في المباني والطرقات.

- يجب ان تحتوي مادة التعقيم على 70% كحوًل و30% ماء.
- الكل �سي�ساب بكورونا كالنفلونزا والعاج م�سادات حيوية 

فقط..
العالم لن يعجز عن  التقني في  التقدم  اللقاح متوفر، لأن   -
و�سفقات  محموم  ودولــي  تجاري  �سباق  هناك  ولكن  ايــجــاده، 

كبرى، لأن العوائد �ستكون مليارات.
- هناك حكاية تقول ان ال�سين دمرت عينات الفيرو�ض الأولية 
في ووهان، بعد ان �سنعته لتن�سره في العالم ل�سباب �سيا�سية 
لل�سين لتوقف  اأدخلته  اميركا  ان  اأخرى  واقت�سادية، وحكاية 

تمددها ال�سيا�سي والقت�سادي.
لن  تائهون،  والنا�ض  والحقيقي  المهني  العــام  النهاية  في 
قد  المتوافرة  والمعلومات  المعطيات  �سمن  العلمي  الجهد 
والقت�ساد  ال�سيا�سة  بين  ومـــاآرب  اهـــداف  ولــه  ا�ساعات  يكون 
لاقوى  البقاء  و�سيكون  الجديد،  الرقمي  العالمي  والنظام 
لغاية  فالح�سيلة  الثمن،  �سيدفعون  و�سعوبا  دول  والــفــقــراء 
ا�سابة  مايين  و�ستة  وفـــاة،  مليون  ن�سف  مــن  تقترب  الآن 
والبطالة،  الفقر  وارتفاع معدلت  الوظائف  وخ�سارة مايين 
الطائرات،  العالمي قيد النهيار، فالجو خال من  والقت�ساد 
تعد  لم  المالية  والخ�سائر  المركبات،  في  تدور  والعجات ل 

تقا�ض بالمليارات بل بالتريليونات.
حقيقة كورونا في غرف مغلقة، فالت�سدد في اجراءات الحظر 
وكوا�سف  النفتاح،  في  كبير  ت�سارع  قابله  العالم  في  والحجر 
الفيرو�ض تعمل بدقة 80 -90%، ما ي�سمح بابقاء القلق العالمي 
20 -10% في خطاأ  ال  لأن  اجـــراءات �سحية �سارمة،  في ظل 
الى  والــمــحــجــور  المحظور  الــعــالــم  اإعــــادة  على  قـــادر  العينات 

المربع الأول.

خمت�سر
زياد الرباعي
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»ك�رونا« يف دائرة الفر�سيات عمان - الراأي

اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل اإ�سابتين بفيرو�ض 
لاإ�سابات  الكلي  العدد  ليرتفع  اأم�ض،  كورونا 

منذ بدء الجائحة اإلى 730.
كما تم ت�سجيل 10 حالت �سفاء بح�سب الموجز 
ووزارة  الـــوزراء  رئا�سة  عــن  ال�سادر  الإعــامــي 
م�ست�سفى  فــي  حـــالت   4 عــلــى  تــوزعــت  ال�سحة 
الملكة  م�ست�سفى  في  حــالت  و6  حمزة،  الأمير 

علياء.
وبين الموجز اأن الإ�سابتين الجديتين توزعتا 
غير  �ساحنة  ل�سائق  حــالــة  الآتـــي:  النحو  على 
اأردني قادم عبر حدود العمري، تّم التعامل معه 
وفق البروتوكول المّتبع، وحالة لمواطن قادم 

من خارج المملكة وتحديدا من رو�سيا.
ام�ض،  مخبرّياً  3298 فح�ساً  اإجــراء  اإلــى  واأ�سار 
اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمالي  لي�سبح 
األــفــا و119  الآن 180  الـــوبـــاء وحــتــى  بـــدء  مــنــذ 

فح�سا.
اأن محافظات  اإلـــى  الإعـــامـــي  الــمــوجــز  ولــفــت 
بــقــرار  نــ�ــســبــّيــاً  الــتــزامــاً  امــ�ــض  �ــســهــدت  المملكة 
عدد  ت�سجيل  تــّم  وقــد  ال�سامل،  التجّول  حظر 
اأحكام  وفــق  معها  التعامل  تــّم  المخالفات  مــن 

القانون.
كما اأ�سار اإلى اأن عدد م�ستخدمي تطبيق »اأمان« 
في المملكة ارتفع اإلى قرابة 150 األف مواطن، 
 48 خــال  بالمئة(   50( بلغت  ارتــفــاع  وبن�سبة 
�ساعة، اإذ يعد التطبيق حالياً الأكثر ا�ستخداماً 
الــيــومــي على  مــن حــيــث عـــدد مــــّرات التحميل 
متجر جوجل باي داخل الأردن، و�سيتّم توفير 
اي  الت�سغيل  نــظــام  على  ــــام  اأّي خــال  التطبيق 
ايــفــون من  اأجــهــزة  لتمكين م�ستخدمي  ا�ــض  او 

ا�ستخدامه.
اإلــى  الــمــواطــنــيــن  جميع  ال�سحة  وزارة  ودعـــت 
ا�ستخدام التطبيق، نظراً لأهمّيته في التحذير 
من مخالطة الأ�سخا�ض الم�سابين، وخ�سو�سا 

في ظّل ال�سماح لغالبّية القطاعات بالعمل.

التزام ن�سبي بحظر التج�ل
10 حاالت �سفاء 

وا�سابتان من اخلارج

عمان - بترا

الــذي  الم�ستورة،  لا�سر  الــبــر  �سندوق  تمكن 
رئي�سة  بنت طال  ب�سمة  الميرة  �سمو  اطلقته 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــحــمــلــة الـــبـــر والحـــ�ـــســـان في 
الب�سرية  للتنمية  الها�سمي  الردنــي  ال�سندوق 
من  والمح�سنين،  الخيرين  وبــدعــم  )جــهــد(، 
محافظات  بمختلف  ا�ــســرة   800 نحو  م�ساعدة 

المملكة حتى نهاية �سهر رم�سان.
ني�سان  �سهر  في  اطاقه  منذ  ال�سندوق  وقــدم 
الما�سي، بطاقات مدفوعة م�سبقا، ا�ستفاد منها 
4000 فرد بهذه ال�سر لتغطية م�ستلزمات �سهر 
ا�سافة  اولـــى،  كمرحلة  الفطر  وعــيــد  رمــ�ــســان 
الى توزيع ما يزيد عن 2000 طرد غذائي على 
الميرة  مــراكــز  مــن خــال  الم�ستهدفة  الأ�ــســر 

ب�سمة للتنمية التابعة لجهد في المحافظات.
الأردنــي  لل�سندوق  التنفيذية  المديرة  وقالت 
الــهــا�ــســمــي لــلــتــنــمــيــة الــبــ�ــســريــة )جـــهـــد( فــرح 
الداغ�ستاني، اإن �سندوق البر لا�سر الم�ستورة 
ا�ستطاع بدعم من ال�سركاء والخيرين م�ساعدة 
العديد من الأ�سر في المملكة وتح�سين ظروف 

معي�ستها خال �سهر رم�سان المبارك.
واأكــدت، ان ال�سندوق، �سينتقل بعمله للمرحلة 
الــثــانــيــة، نــحــو مــ�ــســروعــات يــكــون لــهــا اثـــر دائــم 
عن  معربة  الم�ستهدفة،  الأ�ــســر  على  وم�ستمر 
والداعمين  المتبرعين  لكل  ال�سندوق  تقدير 
الــمــ�ــســاعــدة بتحقيق اهــدافــه  لــه ودورهـــــم فــي 
النــ�ــســانــيــة وخــدمــة هـــذه الأ�ـــســـر عــلــى الــمــدى 

البعيد.
التي  الثانية  المرحلة  اأن  الداغ�ستاني،  وبينت 
تهدف  الــحــالــي،  الــعــام  نــهــايــة  حــتــى  �ست�ستمر 
التدخات،  مــن  بمجموعة  الأ�ــســر  �سمول  الــى 
الم�ساعدات  تقديم  ت�سمل  التي  الطبية  منها 
الـــعـــاجـــيـــة والـــ�ـــســـحـــيـــة واجـــــــــراء الــعــمــلــيــات 
الــجــراحــيــة لــغــيــر الــمــوؤمــنــيــن طــبــيــاً، واإنــ�ــســاء 
على  الــقــادرة  لاأ�سر  منتجة  منزلية  م�ساريع 
اإجـــراء  اإلـــى  اإدارة هـــذه الــمــ�ــســاريــع، بــالإ�ــســافــة 
�سيانة لبع�ض منازلها وتزويدها بالم�ستلزمات 

ال�سرورية.

800 اأ�سرة ت�ستفيد
من �سندوق الرب

العضايلة: خياران للذهاب إلى صالة الجمعة

هل غّير وباء كورونا عادات العزاء
وماذا بعد انتهاء األزمة؟

اأف�سل  تــدر�ــض  الزمـــة  خلية  ان  الع�سايلة  وبين 
النا�ض وتحميهم التي تحقق م�سالح  الخيارات 

اأداء  من  تمكينهم  الى  بالإ�سافة  مخاطر  اي  من 
الم�سجد. فري�سة �ساة الجمعة في 

ودعــــا الــعــ�ــســايــلــة بــ�ــســرورة الإلــــتــــزام بــ�ــســوابــط 
واإجـــــراءات الــ�ــســامــة الــعــامــة، الــتــي تــم الإعـــان 
لحقا  عنها  الإعــــان  �سيتم  الــتــي  تــلــك  او  عنها 
حفاظا على ال�سامة العامة للم�سلين واأ�سرهم.

العبادة  افتتاح دور  اإعادة  اعلنت،  وكانت الحكومة 
مـــن مــ�ــســاجــد وكــنــائــ�ــض اعـــتـــبـــارا مـــن الــخــامــ�ــض 
والــ�ــســابــع مـــن حـــزيـــران الــــقــــادم، وفــــق �ــســوابــط 
اأن تــقــتــ�ــســر فــي  �ــســامــة عـــامـــة مــــحــــددة، عــلــى 

اأيــــام الجمعة  الــحــالــيــة عــلــى �ــســلــوات  الــمــرحــلــة 
والأحد.

ـــوؤون والــمــقــد�ــســات  وكــــان وزيــــر الأوقـــــــاف والـــ�ـــس
الخايلة محمد  ال�سامية، 

دعـــا الــمــ�ــســلــيــن مـــن كــبــار الــ�ــســن اأو الــمــ�ــســابــيــن 
اأو  عاما   50 �سّن  فوق  هم  باأعرا�ض مر�سية ممن 
لديهم �سيرة مر�سية، اأن يتجنبوا �ساة الجمعة 
هذه  فــي  ال�ساة  اأن  اإلــى  م�سيرا  الم�ساجد،  فــي 

المري�ض. الحالة ت�سقط عن 
التباعد في �ساة الجمعة تعليمات ل�سمان 

الـــى ذلـــك بــيــن الــنــاطــق العـــامـــي بــا�ــســم وزارة 
الوقاف ح�سام الحياري ان �ساة الن�ساء �ستكون 

ال�ساة  فــي  للرجال  مت�سع  لإعــطــاء  البيوت  فــي 
�سوؤال  ردا على  الحياري  والتباعد. وجاء ت�سريح 
$: هل ي�سمل ال�سماح للتوجه ل�ساة الجمعة 

في الم�ساجد الن�ساء اي�سا ام الرجال فقط ؟
وبــحــ�ــســب الـــحـــيـــاري عـــلـــى كـــل مـــ�ـــســـّل اللـــتـــزام 
بــاحــ�ــســار �ــســجــادة �ـــســـاة خــا�ــســة بـــه واللـــتـــزام 
العامة،  ال�سامة  بــ�ــســروط  واللــتــزام  بالتباعد 
ويف�سل عدم توجه المر�سى وكبار ال�سن ل�ساة 

المنازل. الجمعة والكتفاء بال�ساة في 
 اما بقية التعليمات والإر�سادات المتعلقة بالقرار 
فتح الم�ساجد يوم الجمعة �سيتم اإ�سدارها خال 

الأ�سبوع. هذا 

ووفــق دائـــرة الفــتــاء ب�ساأن �ــســاة الــجــنــازة وفتح 
بـــيـــوت الــــعــــزاء والإجـــــــــــراءات الحــــتــــرازيــــة بــهــذا 
الــ�ــســاأن قــالــت: ان �ــســاة الــجــنــازة فــر�ــض كفاية، 
وتــ�ــســّح بــواحــد، وت�سقط عــن الــبــاقــيــن ومــن بــاب 
اأولـــــى الــتــقــلــيــل مـــن حــ�ــســور مــنــا�ــســبــات الأفـــــراح 
والأتــــراح. والــواجــب فــي مثل هــذه الأيـــام اأن تتّم 
�ــســاة الــجــنــازة عــلــى الــُمــتــوفــى فــي الــمــقــبــرة، اأو 
على  الح�سور  ُيقت�سر  اأن  على  الحّي  م�سجد  في 
اأهــلــه الــمــقــّربــيــن فــقــط، الــذيــن يــقــومــون بحمله 
ودفنه، وتكون التعزّية بالمقبرة دون م�سافحة اأو 
تقبيل، ثم يتّم تقّبل العزاء من �سائر النا�ض عبر 
باإقامة  نن�سح  ول  الن�سّية،  الر�سائل  اأو  الهاتف 
وانتقال  والخــتــاط،  للتجمع  منًعا  العزاء  بيوت 

الأمرا�ض.
الخبير العامي بق�سايا حقوق الن�سان الزميل 
اثرت على  تداعيات كورونا  ان  قال  الق�ساة  خالد 
في  خ�سو�سا  المتبعة  والتقاليد  العادات  طبيعة 
عند  الــدم  باقرباء  محددة  �سارت  التي  الحـــزان، 
فر�ض  ظل  في  والموا�ساة،  الحزن  م�ساعر  تبادل 
الحكومة اجــــراءات �ــســارمــة خــال ازمـــة كــورونــا 
�سيق  نطاق  �سمن  الوباء  ح�سر  الى  هدفت  التي 

ومحدد باربعة ا�سخا�ض ول تتجاوز ال�ستة.
وا�ـــســـاف الــقــ�ــســاة انـــه فـــي ظـــل اقـــــرار الــحــكــومــة 
الحيوية  الــقــطــاعــات  لبع�ض  الــتــدريــجــي  للفتح 
التي لم تكن بذات اولوية العزاء اذ كانت الحركة 
والمرونة مع ا�سحاب المحال والتجارة اكثر من 

اهالي الموتى المك�سورين جراء الفقد.

الحظر  فترة  في  الحكومة  ان  الى  الق�ساة  وا�سار 
من  المتوفين  اقــارب  مع  فقط  ت�ساهلت  ال�سامل 
الــدرجــة الولــــى، ولـــم ت�سمح بــاقــامــة الــعــزاء في 
الت�سديد  مــع  المخ�س�سة  الــقــاعــات  او  الــبــيــوت 
والــرقــابــة عــلــى ذلــــك، وكــــان مــقــتــ�ــســرا فــقــط في 
اخبارية  مواقع  عبر  العــان  او  الت�سال  و�سائل 

او النعي عبر و�سائل التوا�سل الجتماعي.
ـــــوارد ان تــتــلــقــى هــذه  ورجــــح الــقــ�ــســاة انـــه مـــن ال
العادات ال�سلوكية ما بعد ازمة كورونا قبول نظرا 
يعتمد  الـــذي  التقليد  نمط  فــي  الــهــائــل  للتغيير 
ب�سكل كبير على النفاق على جوانب �سكلية اكثر 

مما هو مطلوب.
فــيــمــا خــالــفــه الـــــراأي عــمــيــد كــلــيــة الجــتــمــاع في 
جامعة موؤتة الدكتور ح�سين محادين اذ قال: ان 
ظهور  حين  الى  مقد�سة  تبقى  الن�سانية  العادات 

عوار�ض ق�سرية تحيد ال�سخ�ض عنها.
اداة خارجية  �سكلت  ازمة كورونا  واعتبر محادين 
العادات  �ساغطة على مجتمعنا من حيث وظيفة 
الــتــي  تـــجـــاوزت دورة الــحــيــاة  والــتــقــالــيــد والـــتـــي 
المنا�سبات  مــن  بالكثير  لتمر  الــــولدة  فــي  تــبــداأ 

الجتماعية افراح واحزان و�سول الى الوفاة.
الــحــيــاة هــذه  ان دورة   $ الـــى  وقــــال مــحــاديــن 
كورونا  ادخلته  الذي  العالمي  الطارئ  مع  تغيرت 
على مجتمعاتنا التي تغيرت ق�سرا نتيجة للقانون 
ان �سطوة  الـــدفـــاع، مــو�ــســحــا  بـــاوامـــر  والــمــتــمــثــل 
هذه  جميع  من  اقــوى  �ستكون  والتقاليد  العادات 
الجراءات في حال انتهى الوباء لتعود الحياة الى 

�سابق عهدها وبكامل تفا�سيل عاداتها وتقاليدها.
وا�ــســار مــحــاديــن ان الــ�ــســلــوك الجــتــمــاعــي اقــوى 
مــن الــقــوانــيــن وان الــحــد مــن هـــذه الــمــمــار�ــســات 
في  م�ستمرة  الــحــيــاة  ان  مــوؤكــدا  مــوؤقــتــة،  �سلطة 
التا�سق  على  المعتمدة  الب�سرية  الطبيعة  ظل 
التي  مجتمعاتنا  فــي  عليه  الــمــتــعــارف  الج�سدي 
بـــه المجتمع  يــفــكــر  تــخــتــلــف اخــتــافــا كــلــيــا عــمــا 
تعامل  في  الجتماعي  النوع  على  القائم  الغربي 

الفراد مع بع�سهم بع�ساً.
واو�سح محادين ان المرحلة تتطلب ال�سبط وان 
امتثال الفراد للقوانين ما هو ال نابع من الوعي 
يحكمه  اللــتــزام  وان  المجتمعية،  والم�سوؤولية 

القانون وبغياب الرقابة ت�سود الفو�سى.
علم  مــجــال  فــي  العلمية  التف�سيرات  الــى  وا�ــســار 
بعد  �سطوة  اكبر  الجتماعية  العادة  ان  الجتماع 

زوال ال�سبب المانع لها.
في حين عبر وزير الدولة ل�سوؤون العام امجد 
ان  تويتر  من�سة  عبر  لــه  تغريدة  فــي  الع�سايلة 
الردن  في  لي�ض  �ستتغير  النا�ض  عــادات  كثيرا من 

وح�سب بل في اأنحاء العالم.
وقال الع�سايلة ل اعتقد انها �ستعود كما عهدناها 
في  لي�ض  �ستتغير  النا�ض  عــادات  من  كثير  �سابقا 

الردن وح�سب بل في اأنحاء العالم.
والــفــرح  بالمحبة  المليئة  الــحــيــاة  ان  م�ستطردا 
البذخ والترف الجتماعي �ست�ستمر  والبعيدة عن 
ما دامت الن�سانية جمعاء على هذا الكوكب الذي 

هزه فيرو�ض ل يرى بالعين المجردة.

هل ن�ستطيع تطبيق هذا النظام من التباعد في م�ساجدنا الجمعة؟

بي�ت العزاء هل تبقى فارغة بعد ك�رونا

عمان - طارق الحميدي ومنال القبالوي

قال وزير الدولة ل�س�ؤون االإعالم 
اأمجد الع�سايلة ان خيارات الذهاب 
ل�سالة الجمعة القادمة انح�سرت بين 
�سيناري�هين، من قبل خلية االزمة في 
مركز اإدارة االزمات حتى اللحظة.

وا�ساف الع�سايلة في ت�سريح خا�ض الى 
$ اأن خلية االزمة تدر�ض اإما حظر 
التنقل في المركبات ي�م الجمعة الإتاحة 
الفر�سة للم�سلين لل��س�ل الى الم�ساجد 
القريبة منهم م�سيا على االأقدام اأو 
ال�سماح بالتنقل في وقت ال�سالة فقط..

عمان - �سرى ال�سم�ر

ك�رونا لم تكن ال�سبب في وفاة والدة ابراهيم 
العلي، بل كانت ناجمة عن ازمة قلبية حادة 
اودت بحياتها وكانت م�سيئة اهلل قد نفذت، اال 
ان ح�سرة ذوي المت�فية زاد من حزنهم جراء 
حرمانهم من اجراء مرا�سم الدفن وتقبل 
العزاء بفقدانها -كما ي�سف�ن- واقت�سرت 
المرا�سم على اقارب الدم من الدرجة االولى 
التي اثرت على م�ساعرهم ب�سكل كبير وتركت 
في نف��سهم الغ�سة والحزن الكبيرين.
ذهبت ك�رونا بعادات اجتماعية كانت ابعد 
من المت�قع اتباعه في الحياة الطبيعية، فهل 
كان يعقل ان يت�فى �سخ�ض وال يقام له مرا�سم 
دفن وبيت عزاء لمدة 3 ايام وفق العادات 
والتقاليد قبل ازمة ك�رونا.
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تعقيم القاعات قبل وبعد كل جل�سة

لجان صحية تشرف على ادخال طلبة «التوجيهي» 
لقاعات االمتحان

أين الخلل..؟ مليونا مريض لم يراجعوا عيادات 
الصحة بسبب كورونا

تجار الزرقاء يحتجون على غرامات
لعدم ترخيص محالهم

عمان - �سرى ال�سمور

والتعليم  التربية  ل��وزارة  العام  المين  قال 
لل�سوؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة 
ال��وزارة �ستجري �سل�سلة من الج��راءات  ان 
الطلبة  �سالمة  على  للحفاظ  الح��ت��رازي��ة 
م��ن ك���ورون���ا اث��ن��اء اداء ام��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة 
عقده  والمقرر   2020 الحالي  للعام  العامة 
23 من  ولغاية  المقبل  تموز  الول من  في 

ال�سهر ذاته.
واكد العجارمة في ت�سريح الى $  ام�س 
الجمعة ان الوزارة قامت بتخ�سي�س لجان 
الطلبة  ادخ����ال  ال��ي��ة  ع��ل��ى  ت�����س��رف  �سحية 
واخ���راج���ه���م م���ن ق���اع���ات الم���ت���ح���ان وف��ق 
يحر�س  عالميا  معتمد  �سحي  ب��روت��وك��ول 

ع��ل��ى م�����س��اف��ة ال��ت��ب��اع��د ال��ج�����س��دي واج����راء 
قيا�س للحرارة و التعقيم والتطهير للطلبة 

قبل الدخول للقاعات.
ال����������وزارة ق��ام��ت  ال���ع���ج���ارم���ة ان  واو������س�����ح 
ال��ى  ال��ق��اع��ات  ف��ي  الطلبة  ع���دد  بتخفي�س 
�سالمتهم  على  للحفاظ  ب��ادرة  في  الن�سف 
واللتزام بم�سافة التباعد المقررة بمترين 

بين كل طالب واخر اثناء تاأدية المتحان.
عدد  العجارمة  بح�سب  ال����وزارة  واع��ت��م��دت 
ال��ط��ل��ب��ة وف����ق م�����س��اح��ة ال���غ���رف���ة ال�����س��ف��ي��ة 
داخل  بها  الم�سموح  الع��داد  وحر�ست على 

القاعات المتحانية.
وبح�سب العجارمة يتوزع على 750 مدر�سة 
ال��ط��ل��ب��ة ال��م�����س��ج��ل��ون لم��ت��ح��ان ال��ث��ان��وي��ة 
ط��ال��ب��ا   178242 ع���دده���م  ال���ب���ال���غ  ال���ع���ام���ة 

وطالبة  ط��ال��ب  الف   105 منهم  وط��ال��ب��ة، 
نظاميين، و57 األف لغايات غير م�ستكملين 
لمتطلبات النجاح، و16 األف طالب وطالبة 

لغايات رفع المعدل.
وا�����س����ار ال�����ى ان ت��و���س��ي��ع ن���ط���اق ال���ق���اع���ات 
المعلمين  ع��دد  زي���ادة  ا�ستلزم  المتحانية 
والمراقبين على المتحان، مبينا ان الوزارة 
ط��رح��ت ع��ط��اء ل�����س��راء ك��م��ام��ات وق���ف���ازات 
ل�ستخدامها  للطلبة  واأق�����الم  وم��ع��ق��م��ات 

خالل المتحان.
و�ستقوم التربية باجراء تعقيم كلي للقاعات 
المتحانية والمدار�س قبل عقد المتحان 
وع��ن��د الن��ت��ه��اء م��ن��ه ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �سالمة 
ك��وادر م�سرفة وطلبة وغيرها  الجميع من 

من الجهات الم�ساندة.

عمان - الراأي

قال رئي�س لجنة التنمية وال�سحة والتعليم 
في المركز الوطني لحقوق الن�سان وع�سو 
الدكتور  ال��ن��ائ��ب  النيابية،  ال�سحة  لجنة 
اب��راه��ي��م ال��ب��دور، ان��ه »م��ع ع���ودة ال��ع��ي��ادات 
المراجعين  وا�ستقبال  ل��ل��دوام  الخارجية 
دام �سهرين  ت��وق��ف  بعد  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
ون�سف ب�سبب كورونا، لم ت�ستقبل اي عيادة 
الذي  الم��ر  م��راج��ع،  اي  العام  القطاع  في 
يطرح �سوؤاًل.. اأين ذهب المراجعون خالل 

هذه الفترة؟«.
وا���س��اف ال��ب��دور ف��ي ت�����س��ري��ح��ات �سحفية 
ام�������س ب��م��ن��ا���س��ب��ة اع������ادة ال��ع��م��ل ل��ل��ع��ي��ادات 
ال��خ��ارج��ي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع ال���ع���ام ان اع����داد 

ال���م���راج���ع���ي���ن ل���ل���ع���ي���ادات ال���خ���ارج���ي���ة ف��ي 
الط��الع  وبعد  ال��ع��ام،  القطاع  م�ست�سفيات 
ع��ل��ى ال��ت��ق��اري��ر ال��م��ن�����س��ورة م���ن ق��ب��ل ه��ذه 
ال�سحة  وزارة  ان  ن��الح��ظ  ال��م��وؤ���س�����س��ات، 
م���راج���ع(،  م��ل��ي��ون   3،5( ���س��ن��وي��اً  ت�����س��ت��ق��ب��ل 
فت�ستقبل  الملكية  الطبية  ال��خ��دم��ات  ام��ا 
الردن��ي��ة  الجامعة  وم�ست�سفى  ماليين   5
ي�ستقبل 360 الف �سنوياً وم�ست�سفى الملك 
الموؤ�س�س 315 الف �سنوياً، مو�سحا ان هذه 

الرقام فقط للعيادات الخارجية.
وقال »اذا ما قمنا بتق�سيم هذه الأرقام على 
ف��ت��رة اإغ����الق ال��ع��ي��ادات ���س��ن��رى ان ح��وال��ي 
م��ل��ي��ون��ي م���راج���ع ك���ان م���ن ال��م��ف��رو���س ان 
يذهبوا لعياداتهم ولكنهم ب�سبب الوباء لم 

يذهبوا«.

وت����اب����ع: »ع���ن���د ا���س��ت��ع��را���س ه����ذه الأرق������ام 
الكبيرة من المراجعين خالل هذه الفترة، 
الخر  )المالذ  الخا�س  القطاع  ان  وعلمنا 
وحتى  �سهر،  لمدة  اغلق  اي�سا  للمر�سى( 
ب��ع��د ف��ت��ح��ه ف��ق��د ق���ل ال��ع��م��ل ف��ي��ه ب��ح��دود 
وان  الحظر..  قبل  ما  مع  مقارنة  الن�سف 
باأعداد  مراجعوها  يزد  لم  الطوارئ  اأق�سام 
كبيرة، وحتى مع توزيع الو�سفات ال�سهرية 
على المر�سى يبقى ال�سوؤال مطروحاً.. اأين 

الخلل؟«.
ال�����ب�����دور ان »ه�����ن�����اك خ����ل����اًل ف��ي  وك�������س���ف 
حيث  الردن؛  ف���ي  ال�����س��ح��ي��ة  ال��م��ن��ظ��وم��ة 
لم  الفترة  ه��ذه  خ��الل  م��راج��ع  مليوني  ان 
الفحو�سات  وماليين  لعياداتهم  يذهبوا 
كانت  التي  ال�سعاعية  وال�����س��ور  المخبرية 

ال��ع��م��ل��ي��ات  واآلف  ُت���ج���ر،  ل���م  ل��ه��م  ت��ط��ل��ب 
لم تحدث  ذلك  ومع  ُتعمل؛  لم  المبرمجة 
ن�سبة  تزيد  ول��م  البلد  ف��ي  �سحية  م�سكلة 
المنظومة  في  انهيار  يحدث  ولم  الوفيات 

ال�سحية«.
وت�����س��اءل ال���ب���دور اي���ن ال��خ��ل��ل؟ ول���م���اذا ل 
الى  الذي ي�سل  الإنفاق  التوفير في  يمكن 
)1،2( مليار دينار �سنويا ُتنفق على القطاع 
العام وا�سبح لزاماً على الحكومة  ال�سحي 
والعمل  العام  ال�سحي  القطاع  اإعادة هيكلة 
ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل ال���م���راك���ز ال��ط��ب��ي��ة الأول���ي���ة 
بحيث  اأ���س��رة  باأطباء  وت��زوي��ده��ا  وال�ساملة 
ل يذهب للم�ست�سفيات ال من كان بحاجة 
لإجراء ل يتوفر في تلك المراكز وتوحيد 

المرجعية للقطاع العام الطبي.

الزرقاء -  د. ماجد الخ�سري

اأ���س��ح��اب م��ح��الت ت��ج��اري��ة وزارة  ن��ا���س��د 
والبلديات  وال��ح��ك��وم��ة  المحلية  الإدارة 
ال��غ��رام��ات المطبق  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل  وق���ف 
على  غرامة  بفر�س  يق�سي  والتي  حاليا 
قبل  المرخ�سة  غير  التجارية  المحالت 

الأول من حزيران.
وبين تجار في ر�سالة و�سلت $  ن�سخة 
اثر  التجارية  محالتهم  اغ��الق  ان  منها 
ب�سكل �سلبي على ممار�سة اعمالهم وقالوا 
ان بع�س المحالت التجارية اغلقت لمدة 
تكبدوا  ا�سحابها  وان  �سهرين  عن  تزيد 
غرامات  فر�س  وان  كبيرة  مالية  خ�سائر 
مالية بحجة عدم الترخي�س عليهم يزيد 

من معاناتهم.
�سريع  ق��رار  ب��ا���س��دار  الحكومة  وط��ال��ب��وا 
وع���اج���ل ���س��م��ن اوام�����ر ال���دف���اع ب��ت��م��دي��د 
�سهر  ل��ن��ه��اي��ة  غ���رام���ات  دون  ال��ت��رخ��ي�����س 
الى  يحتاج  الترخي�س  ان  وب��ي��ن��وا  اي��ل��ول 
اجراءات والى وقت وان التجار في الوقت 
ال��ح��ال��ي ال��ك��ث��ي��ر م��ن��ه��م ل ي��م��ل��ك ر���س��وم 

ال��ت��ي م��رت  ال��ظ��روف  ال��ت��رخ��ي�����س ب�سبب 
بهم ب�سبب ازمة كورونا.

ا�ستوديو  ���س��اح��ب   » ال��ع��ام��ر  ع��ام��ر  وق���ال 
العامر« في الو�سط التجاري لقد اغلقت 
من  الكثير  والن  طويلة  لفترة  محالتنا 
وم��ن  الترخي�س  ي�ستطيعون  ل  ال��ت��ج��ار 
ا�سافة  عليه  يفر�س  بالترخي�س  يرغب 
ال���ى ال��ر���س��وم ال��غ��رام��ات وط��ال��ب رئي�س 
العمل  ب��وق��ف  والحكومة  ال��زرق��اء  بلدية 

بقرار فر�س غرامات على التجار .
من  بدل  الحبا�سنة  محمد  التاجر  وق��ال 
تفر�س  التجار  بدعم  الحكومة  تقوم  ان 
التاأخير في  عليهم غرامات مالية ب�سبب 
عملية الترخي�س وقال ان ذلك لي�س من 
المنطق في �سيء فالتجار في ازمة كبيرة 
الغرامات  هذه  وقف  يتم  ان  والمفرو�س 
وعدم العمل بها وتمديد مدة الترخي�س.

ال��زرق��اء  ت��ج��ارة  غرفة  رئي�س  نائب  وق��ال 
جهاد المرايرة ان غرفة التجارة ا�ستقبلت 
ع�������ددا م����ن ال���م���الح���ظ���ات م����ن ال���ت���ج���ار 
ب��خ�����س��و���س ال���غ���رام���ات ع��ل��ى ال��ت��رخ��ي�����س 
التي يبداأ �سريانها بتاريخ 1-6 وقال نحن 

نتوا�سل مع الجهات المعنية والم�سوؤولة 
تفر�س  التي  الغرامات  هذه  وقف  بهدف 
ال��ع��ام المفرو�س انه  ك��ل ع��ام ول��ك��ن ه��ذا 
حتى  تاأجيلها  او  بالغائها  ق��رار  �سدر  قد 
العمل  الحكومة  ون��ا���س��د  ال��ث��ام��ن  ال�سهر 
�سريعا على معالجة هذه الق�سية واعطاء 
تدبير  اجل  من  الكافية  الفر�سة  التجار 

امورهم وترخي�س محالتهم التجارية.
المهند�س  ال���زرق���اء  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  وب��ي��ن 
ال��وزراء اعطى  المومني ان مجل�س  عماد 
الو�سع  ففي  للترخي�س  فر�سة  ال��ت��ج��ار 
غ��رام��ات  دون  الترخي�س  ف��ان  الطبيعي 
ومن  اذار  �سهر  نهاية  قبل  يتم  ان  يجب 
عليه  تفر�س  اذار  نهاية  قبل  يرخ�س  لم 
من  بالمئة  خم�سون  م��ق��داره��ا  غ��رام��ات 
قيمة الترخي�س وبين ان مجل�س الوزراء 
مدد المهلة حتى 31-5 ومن يرخ�س بعد 

ذلك تفر�س عليه غرامة.
ال��م��ح��الت  م���ن  اللف  ه���ن���اك  ان  وق�����ال 
ال��ت��ج��اري��ة غ��ي��ر م��رخ�����س��ة ف���ي ال���زرق���اء 
ب�����س��ب��ب الو������س�����اع ال�����س��ح��ي��ة وان���ت�������س���ار 
فيرو�س كورونا م�سيرا الى ان الترخي�س 

ونا�سد  وال��ب��ل��دي��ة  ال��ت��ج��ار  ح��ق��وق  يحفظ 
محالتهم  بترخي�س  ال�سراع  المواطنين 
التجارية  المحالت  بقاء  نقبل  لن  وق��ال 

دون ترخي�س.
وا�سار الى ان البلدية لم تقم باغالق اأي 
محل تجاري غير مرخ�س وانها بانتظار 
محالتهم  ب��ت��رخ��ي�����س  ال��ت��ج��ار  ي��ق��وم  ان 
���س��م��ن ال��م��دة ال��ق��ان��ون��ي��ة وق���ال ل ب��د ان 
ت���ت���ح���رك ال���ب���ل���دي���ة ب���ع���د ذل�����ك ل��ت��ط��ب��ي��ق 
لم  ال��ت��ي  المحالت  على  خا�سة  ال��ق��ان��ون 
المواد  بيع  محالت  مثل  ب��ك��ورون��ا  تتاأثر 
وغيرها  والمطاعم  والمخابز  الغذائية 
من المحالت التي لم تغلق ابوابها خالل 

الزمة.
وت���ح���دث ع���ن ت���وج���ه ال��ب��ل��دي��ة ل����س���دار 
رخ�سة الكترونية وقال ان البلدية رفعت 
الدارة  ل��وزارة  الخ�سو�س  بهذا  مقترحا 
ال��م��ح��ل��ي��ة وه����ي ب��ان��ت��ظ��ار الج����اب����ة على 
ا�سدار  مع  التاجر  �سيتمكن  حيث  طلبها 
الى  ا�سافة  النترنت  خالل  من  رخ�سته 
ح��زم��ة اخ����رى م���ن ال���خ���دم���ات م��ث��ل اذن 

ال�سغال ورخ�س البنية.

أبو جابر في ذمة اهلل

الصحة تدعو لمراعاة شروط السالمة
في اماكن العمل

عمان - الراأي

الخارجية  وزي��ر  اأم�س  تعالى  رحمته  الى  انتقل 
الأ�سبق الدكتور كامل اأبو جابر عن عمر يناهز 

88 عاما.
اأبو  ال���رزاز،  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ونعى 
بذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��ي��رة  ال��ج��ه��ود  م�ستذكرا  ج��اب��ر 
ال���م���رح���وم خ���دم���ة ل��وط��ن��ه ف���ي ك���اف���ة ال��م��واق��ع 
التعزية  م�ساعر  با�سدق  متقدما  �سغلها  التي 

والموا�ساة لذويه وا�سرته.
في  المولود  جابر،  ابو  الدكتور  المرحوم  وكان 
الخارجية  وزي��ر  من�سب  �سغل   ،1932 عام  عمان 
وزي���ر  وم��ن�����س��ب  و1993،   1991 ال��ع��ام��ي��ن  ف���ي 
ال���ع���ام 1973 وع�����س��وا  الق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي ف���ي 
ف��ي عدة  ا���س��ت��اذا  الع��ي��ان كما عمل  ف��ي مجل�س 

جامعات محلية وعالمية.
الفايز،  في�سل  الأعيان  مجل�س  رئي�س  نعى  كما 

العين الأ�سبق ابو جابر.
وقال الفايز ان المرحوم ابو جابر قامة اردنية 
كبيرة �سيا�سية وثقافية واأكاديمية، وقدم الكثير 

من اجل وطنه وخدمه باخال�س.
عاطف  المهند�س  ال��ن��واب  مجل�س  رئي�س  وق��ال 

الطراونة، اإن الأردن فقد برحيل اأبو جابر.
ع��ل��ى موقع  ع��ل��ى �سفحته  ت��غ��ري��دة  ف��ي  وا����س���ار 
رجل  فقدان  الى  »تويتر«  الجتماعي  التوا�سل 
وطنه  ع��ن  ال��دف��اع  جبهة  على  ثابتاً  بقي  دول���ة، 

بلده،  م�سلحة  على  ي�ساوم  ل  �سيا�سياً  واأم��ت��ه، 
ك��ل موقع  ف��ي  ب�����س��م��ات جليلة  ت���رك  اأك��ادي��م��ي��اً 

�سغله.
اأيمن  المغتربين  و�سوؤون  الخارجية  ونعى وزير 

ال�سفدي ابو جابر.
على  ح�سابه  على  تغريدة  ف��ي  ال�سفدي  وكتب 
تويتر »رحم اهلل فقيد الوطن الأخ الكبير وزير 
الخارجية الأ�سبق الدكتور كامل اأبو جابر الذي 

انتقل اإلى رحمته تعالى اأم�س«.
واأ�ساف »با�سم جميع الزمالء في الوزارة، اأنعى 
ال��ف��ق��ي��د ق��ام��ة وط��ن��ي��ة ت��رك��ت ب�����س��م��ات �ساطعة 
اأحر  اأردن��ن��ا الأب��ي.  على م��دى عقود من خدمة 
التعازي لذويه، األهمهم اهلل ال�سبر وال�سلوان.«.

الطاهر  جثمانه  ج��اب��ر  اب��و  ومحبو  ذوو  وي���ودع 
ال�����س��ب��ت في  ال���ي���وم  ب��ع��د ظ��ه��ر  ال�����س��اع��ة 13:30 

كني�سة ال�سعود للروم الأرثوذك�س في خلدا.
و�ستقام الجنازة برعاية المطران خري�ستفورو�س 
وم�ساركة  الأرث��وذك�����س  ل��ل��روم  الأردن  م��ط��ران 

اأفراد العائلة والأ�سدقاء.
العائلة  مقبرة  اإل��ى  الجثمان  ينقل  هناك  وم��ن 
والدته  جانب  اإل��ى  الثرى  ليوارى  ال��ي��ادودة  في 
ووالده �سالح ابو جابر؛ اأحد الآباء الموؤ�س�سين 

للدولة الأردنية الحديثة.
ال��راه��ن��ة وام��ت��ث��اًل لتعليمات  ل��ل��ظ��روف  ون��ظ��ًرا 
الوداع  مرا�سم  تقت�سر  العامة  ال�سالمة  تدابير 

على افراد العائلة والأ�سدقاء المقرّبين.

عمان - الراأي وبترا

دعت وزارة ال�سحة الى �سرورة مراعاة العتبارات 
العدوى  انتقال  لمنع  ال�سحية  وال�سروط  العامة 

وانت�سار فيرو�س كورونا.
طالبت الوزارة، في ظل قرار الحكومة بعودة العمل 
القطاعات،  من  وغيرها  والمحاكم  بالموؤ�س�سات 
اللتزام  ال��ى  والمراجعين  والموظفين  الإدارات 
للعودة  الحكومة  اعلنته  الذي  الإر�سادي  بالدليل 
ل��ل��ع��م��ل، وات���ب���اع ج��م��ل��ة م��ن الإر�����س����ادات ال�سحية 

حفاظاً على ال�سالمة العامة.
ك��م��ا، اك����دت اأه��م��ي��ة الل���ت���زام ب���ارت���داء ال��ك��م��ام��ات 
العمل وعند  والقفازات في جميع الوق��ات واثناء 
الم�سافحة  وتجنب  المختلفة  ال��دوائ��ر  مراجعة 
والتقبيل ومالم�سة العينين والنف والفم باليد، 
وال�سابون  بالماء  اليدين  بغ�سل  كذلك  والإنتظام 
للحر�س على  الجميع  ثانية، فيما دعت   20 لمدة 

حمل معقم اليدين خارج المنزل.
ودع������ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ى ت���اأج���ي���ل الج���ت���م���اع���ات 
ا�ستبدالها  الإم���ك���ان، وم��ح��اول��ة  ق��در  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأك��دت  ال���ذي،  ال��وق��ت  ف��ي  اإلكترونية،  باإجتماعات 
الم�ستبه  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  اأه��م��ي��ة تجنب  ع��ل��ى  ف��ي��ه 
بم�سافة  والإحتفاظ  كورونا،  بفيرو�س  باإ�سابتهم 
اأو يعط�س،  ي�سعل  اأي �سخ�س  ل تقل عن متر مع 

النقد،  بدل  اللكترونية  بالمحافظ  وال�ستعا�سة 
قبل  المبللة  الورقية  بالمناديل  الأ�سطح  وم�سح 

ا�ستخدامها.
في  التردد  عدم  الى  الموظفين  التعليمات  ودع��ت 
ط��ل��ب ال��م��غ��ادرات والإج������ازات ف��ي ح���ال ال���س��ت��ب��اه 
بالإ�سابة بفيرو�س كورونا اأو عند ال�سعور بالتعب 
اأعرا�س  اأي��ة  عن  الإدارة  اإب��الغ  وكذلك  والمر�س، 

تنف�سية لزميل اأو اأكثر في العمل.
بالطاقة  الإلتزام  �سرورة  الى  التعليمات  وا�سارت 
ام��اك��ن  داخ���ل  ال��م��ت��اح��ة  للم�ساحات  الإ�ستيعابية 
ال��ع��م��ل وم����راع����اة ع����دم الك���ت���ظ���اظ ف��ي��ه��ا، فيما 
وتو�سيحه  المرن  ب��ال��دوام  التوعية  اهمية  اأك��دت 
ل��ل��م��وظ��ف��ي��ن، م����ع م����راع����اة الو������س�����اع ال�����س��ح��ي��ة 

للموظفين.
وفي ذات ال�سياق قال رئي�س ديوان الخدمة المدنية 
�سامح النا�سر، ان اإجراءات عودة موظفي القطاع 

العام الى العمل �ستبقى وفقا للدليل الإر�سادي.
واكد النا�سر انه �سيكون هناك مخالفات وعقوبات 
ثبت  اذا  والموظف  الموؤ�س�سة  للقطاع على  اإدارّي��ة 
والوقاية، مبينا  ال�سالمة  باإجراءات  اللتزام  عدم 
اللتزام، لفتا  رقابة �سارمة على مدى  ان هناك 
اإلى وجود م�سرف لل�سالمة العاّمة لمتابعة تنفيذ 
اإج������راءات ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة ف��ي ك���ّل م��وؤ���ّس�����س��ة 

حكوميّة.

كتبت - �سهير ب�سناق

منذ ت�سجيل اول حالة كورونا بالمملكة قبل خم�سة 
�سهور وما تبعها من حالت عديدة واجراءات وقائية 
كامل،  ب�سكل  الحياة  نمط  تغير  الحظر  اأهمها  ك��ان 
من  بالرغم  تدريجيا  ذل��ك  على  المواطنون  واعتاد 
قبل  م��ا  ال��ى  الحياة  �سكل  ب��ع��ودة  الم�ستمرة  اآمالهم 

كورونا.
فر�سته  اليومي  الحياة  �سلوك  م��ن  ج��دي��دة  ان��م��اط 
»ك����ورون����ا« ل���م ي��ك��ن خ���ي���ارا، ل��ك��ن��ه ح��م��ل ب��ع�����س منه 
اي��ج��اي��ب��ات ل ت���زال ق��ائ��م��ة ال���ى ال��ي��وم ب��ع��د ان ب���داأت 
ال��ح��ي��اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال���ت���ي اع��ت��دن��ا ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ع��ودة 

تدريجيا.
ل تخلو ال�سوارع بالرغم من عودة حركة المركبات 
يوميا  الم�سي  ريا�سة  يمار�سون  اليها من مواطنين 
لي�س من باب »الخيار الوحيد امامهم« انما ك�سلوك 
ا�ستخدام  م��ن  �سابقا  منعهم  ظ��ل  ف��ي  عليه  اع��ت��ادوا 

مركباتهم.
التي اخذت  الهوائية  ا�ستخدام درجاتهم  الى  ا�سافة 
اآخ��ر  ك�سكل  اليومية  بحياتهم  ج��دي��دا  مكانا  اي�سا 

وجديد في زمن كورونا.
هذه ال�سلوكيات الجديدة التي كانت لوقت ما ملجاأ 
�سورة  ال��ي��وم  ب��ات��ت  احتياحاتهم  لق�ساء  ل��الخ��ري��ن 
اآخرى تنت�سر في ال�سوارع وتحمل معها العديد من 

اليحابيات ال�سحي التي لم تكن تمار�س كثيرا.
الربعينية »ام احمد « هي وجاراتها في مكان �سكنها 

اعتدن على الم�سي في ظل ازمة كورونا كبديل عن 
الذي لم يكن يمار�سن  بالوقت  ا�ستخدام مركباتهن 

ريا�سة الم�سي واعتدن على ا�ستخدام مركباتهن.
تقول: في بداية الأمر وجدت �سعوبة بالم�سي ل�سراء 
ال  �سيارتي  ا�ستخدام  ا�سرتي كبديل عن  م�ستلزمات 

اني كغيري لم نكن نملك بديال اخر.
وك��ن��ت اذه����ب م���ع زوج����ي ال���ى ال��م��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة 
لق�ساء  الق�����دام  ع��ل��ى  م�سيا  م��ن��زل��ن��ا  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
حاجيتنا لكت�سف متعة ممار�سة الم�سي التي لم تكن 

جزءا من حياتنا اليومية.
وعودة  المركبات  با�ستخدام  ال�سماح  بعد  وا�سافت: 
ال��ح��ي��اة ت��دري��ج��ي��ا ك���ان خ��ي��ار م��م��ار���س��ة ال��م�����س��ي هو 
م�ستلزمات  �سراء  ق��رار  وك��ان  ولجاراتي  لي  الأن�سب 

ا�سرنا دون ا�ستخدام المركبات.
وت�سير ام احمد الى ان الم�سي يوميا يعود بالفائدة 
خا�سة ان نمط حياتنا اليومي قبل ذلك كان معتمدا 
ابتعادنا  الى  اأدى  ما  المركبات  ا�ستخدام  تماما على 
عن منح اج�سادنا فر�سة جديدة بالحركة كنا بحاجة 

حقيقية لها.
»����س���ارة ع��اب��دي��ن« ت��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 20« ع��ام��ا ب���داأت 
وبعد  كورونا  ازمة  في  الهوائية  الدراجة  با�ستخدام 
ا�ستخدامها  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  ق��ب��ل  اق��ب��ال وا���س��ح م��ن 
بعد  ت�ستخدمها  ت���زال  ل  وا���س��ح  ب�سكل  وان��ت�����س��اره��ا 

ال�سماح با�ستخدام ال�سيارات.
اقتناء  ب��داي��ة الم��ر م��ن  ف��ي  ت���رددت  تقول عبادين: 
كثيرا  ت�ستخدم  تكن  لم  وانها  دراج��ة هوائية خا�سة 

ذلك  على  �سجعتني  ا�سرتي  لكن  الفتيات  قبل  م��ن 
وك���ن���ت ا���س��ت��خ��دم��ه��ا ان����ا وا���س��ق��ائ��ي لك��ت�����س��ف متعة 
التي لم تكن  الريا�سة  ا�ستخدامها واهمية ممار�سة 
جزءا من حياتنا اليومية ب�سبب العتماد الكلي على 

ال�سيارات.
وتوؤكد انها ل تزال ت�ستخدم دراجتها الهوائية يوميا 
ا�ستخدام  على  الب��ق��اء  ظ��ل  ف��ي  خا�سة  �ساعة  لمدة 

المركبات من خالل الرقام الفردية والزوجية.
ت�ستخدم  ت��زال  ل  التي  الوحيدة  الفتاة  لي�ست  �سارة 
ال�سباب  من  اع��داد  يوميا  فهناك  الهوائية  الدراجة 
وال��ف��ت��ي��ات ي��م��ار���س��ون ه��ذه ال��ري��ا���س��ة ب��ال�����س��وارع بعد 
ل��ه��م خ��ي��ارا ج��م��ي��ال وم��م��ت��ع��ا يمنحهم  ان ا���س��ب��ح��ت 
ا�ستخدام  من  والتخفيف  الريا�سة  ممار�سة  فر�سة 

�سياراتهم بو�سائل تعود عليهم بالفائدة.
وبالرغم من القيود والجراءات التي �سهدها الردن 
ا�سهم  مما  ك��ورون��ا  ب�سبب  الما�سية  ال�سهور  خ��الل 
وحالة  »بالملل«  وال�سعور  »ال�سيق«  من  حالة  بخلق 
الترقب بتخفيف تلك القيود والجراءات ال انه في 
اآخرى»ايجابية«  بدائل  بايجاد  ا�سهمت  منها  بع�س 
ب��ات��ت ال���ي���وم ت��ت��ب��ع ك��ا���س��ل��وب ح��ي��اة ي��ح��م��ل بطياته 
البدنية  بال�سحة  يتعلق  فيما  خا�سة  كثيرة  فوائد 
ل��الخ��ري��ن وق��ن��اع��ات ج���دي���دة ت���ول���دت م��ف��اده��ا ب���اأن 
الظروف القا�سية التي يمكن لها ان تغير الحياة بما 
ل نر�ساه قد تكون باحدى جوانبها ايجايبة تدفعنا 
نحدد  من  نحن  مختلفة  بحياة  جديد  واق��ع  لتقبل 

ا�سراقاتها ولو في بع�س من جوانبها.

امناط ايجابية من احلياة يف زمن »كورونا« ما تزال قائمة
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93٫5 مليون دينار المساهمات الملتزم
فيها لصندوق همة وطن

تيسال تطلق حزمة تعويضات بـ 55 مليار دوالر

عوا�صم - وكاالت

ل�����س��رك��ة تي�سال  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  اأط��ل��ق   
ما�سك،  اإيلون  الكهربائية  ال�سيارات  ل�سناعة 
التعوي�سات  ح��زم��ة  م��ن  الأول����ى  ال�����س��ري��ح��ة 

التي تبلغ 55 مليار دولر..
ما�سك،  الأع��م��ال  ورائ���د  الملياردير  واخ��ت��ار 
خطة من 12 �سريحة في عام 2018، اعتمادا 

اإنجازات. على ما تحققه ال�سركة من 
اإل��ى  وت���م ا���س��ت��ي��ف��اء اأول ���س��رط��ي��ن ل��ل��و���س��ول 
�سهر  م��ن  �سابق  وق��ت  ف��ي  الأول���ى  ال�سريحة 
ايار الحالي عندما بلغ متو�سط قيمة تي�سال 
اأكثر من 100 مليار دولر على  في البور�سة 

اأ�سهر. �ستة  مدار 
ب���الإن���ج���از  ت��ي�����س��ال  اإدارة  م��ج��ل�����س  واع���ت���رف 
ال��خ��م��ي�����س و�����س����دق ع���ل���ى ا����س���ت���ك���م���ال ث��ان��ي 

مليار   20 تي�سال  تحقق  اأن  وهو  المتطلبات، 
دولر من الإيرادات.

ال��ر���س��ا لما�سك،  ال��ح��ال��ة م��ن  ه���ذه  وت�����س��م��ح 
من  اأكثر  ب�سراء  عاًما،   48 العمر  من  البالغ 
لكل  دولر   350.02 ب�سعر  �سهم  مليون   1.6
 805.81 عند  تي�سال  �سهم  �سعر  واأغلق  �سهم. 

الخمي�س. دولر 
الحالية،  بالقيمة  الأ�سهم  بيع  تم  حال  وفي 
فاإن هذه الأ�سهم يمكن اأن تجني اأرباحاً غير 
متوقعة تزيد قيمتها عن 775 مليون دولر.

اأن يحتفظ ما�سك بالأ�سهم  ومع ذلك، يجب 
لمدة خم�س �سنوات، على الأقل.

وي��ع��د ه���ذا الإن���ج���از خ��ط��وة ���س��غ��ي��رة �سمن 
خ��ط��ة ط��م��وح��ة ت���ه���دف اإل����ى زي�����ادة ال��ق��ي��م��ة 
بنهاية  م��ل��ي��ار   650 اإل����ى  ل��ت��ي�����س��ال  ال�����س��وق��ي��ة 

الحالي. العِقد 

40 مليونا في أميركا يطلبون االعانة

وا�صنطن - اأ ف ب

ت���ج���اوز ع���دد ال��ع��م��ال ال���ذي���ن ت��ق��دم��وا 
بطلبات للح�سول على اإعانات البطالة 
الحكومية حاجز ال� 40 مليون �سخ�س 
منذ تف�سي فيرو�س كورونا في الوليات 

المتحدة.
ولم ت�سهد البالد فقداناً للوظائف على 
الكبير  الك�ساد  اأزم��ة  منذ  النطاق  ه��ذا 
في ع�سرينات القرن الما�سي، واأظهرت 
ب��ي��ان��ات ج��دي��دة اأن اأك��ب��ر اق��ت�����س��اد في 

بالمئة  خم�سة  بن�سبة  انكم�س  العالم 
في الربع الأول. تجاوزت وتيرة حالت 
ل  لكنها  ذروت��ه��ا  العمل  م��ن  الت�سريح 
ت����زال م�����س��ت��م��رة ب���اأع���داد ه��ائ��ل��ة، حيث 
مليون   2،12 اأّن  ال��ع��م��ل  وزارة  ذك����رت 
على  للح�سول  تقدموا  اآخ��ري��ن  عامل 
المنتهي  الأ�سبوع  في  البطالة  اإعانات 
اأي��ار. وه��و رق��م اأكبر بكثير من  في 23 
اأكبر رقم م�سجل في اأ�سواأ اأ�سبوع خالل 
الأزمة المالية العالمية قبل 12 عاما، 
ولكنه يمثل انخفا�سا عن 2،44 مليون 

�سخ�س قدموا في الأ�سبوع ال�سابق.
وان��خ��ف�����س ع����دد الأ����س���خ���ا����س ال��ذي��ن 
 3،86 ب��م��ق��دار  فعلية  اإع���ان���ات  ي��ت��ل��ق��ون 
الأ���س��ب��وع المنتهي ف��ي 16  م��ل��ي��ون ف��ي 
و�سول  منذ  انخفا�س  اأول  وه��و  اأي���ار، 
الوباء واإ�سارة اإلى اأن بع�س الأ�سخا�س 

قد يكونون عادوا اإلى �سوق العمل.
اأك��ث��ر م��ن 21 مليون �سخ�س  ي��زال  ول 
حكومية  م�����س��اع��دات  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��دون 
نف�س  ف��ي  �سخ�س  م��ل��ي��ون   1،7 م��ق��اب��ل 

ال�سبوع العام الفائت.

وا�صنطن - بترا

الأميركية  بال�سوق  الذهب  اأ�سعار  ارتفعت 
لليوم  مكا�سبها  لتوا�سل  اأم�����س،  العالمية 
هبوط  على  ا�ستنادا  التوالي،  على  الثالث 
ال�����دولر الأم���ي���رك���ي ال��وا���س��ع م��ق��اب��ل �سلة 

العمالت العالمية.
�سحفي  موؤتمر  قبيل  الرت��ف��اع  ه��ذا  وياأتي 
ال��م��ت��ح��دة »دون��ال��د  ال���ولي���ات  ه���ام لرئي�س 
عن  خالله  يعلن  اأن  المتوقع  م��ن  ت��رم��ب« 
ردا على  م�سوؤولين �سينيين،  عقوبات على 
قانون الأمن القومي ال�سيني لهونغ كونغ.
اأ�سعار معدن الذهب بحوالي 0.6  وارتفعت 
م�ستوى  من  دولر،   1،726،80 اإل��ى  بالمئة 
افتتاح تعامالت اأم�س عند 1،716،92 دولر، 
و�سجلت اأدنى م�ستوى عند 1،712،68 دولر.
وب��ل��غ��ت ح����ي����ازات ال���ذه���ب ل����دى ���س��ن��دوق 
���س��ن��ادي��ق  اك����ب����ر   SPDR Gold Trust
بالذهب  المدعومة  العالمية  ال��م��وؤ���س��رات 
في  م��ت��ري،  ط��ن   0،58 بنحو  بالأم�س  زادت 
ليرتفع  ال��ت��وال��ي،  على  يومية  زي���ادة  ث��ان��ي 

الإجمالي اإلى 1،119،63 طن متري، والذي 
يعد اأعلى م�ستوى اأيار 2013.

كما تراجعت اأ�سعار النفط العالمية بال�سوق 
التي  خ�سائرها  لت�ستاأنف  ام�س،  الأميركية 
توقفت موؤقتا بالأم�س بفعل تجدد مخاوف 
بعد  المتحدة،  الوليات  في  الطلب  �سعف 
زي����ادة ك��ب��ي��رة غ��ي��ر متوقعة ف��ي م��خ��زون��ات 
الخام التجارية، والتوترات ال�سيا�سية حول 

هونغ كونغ.
وتراجع الخام الأميركي بن�سبة 3.6 بالمئة 
م�ستوى  م��ن  دولر،   32.45 م�����س��ت��وى  اإل���ى 
اأعلى  و�سجل  دولر،   33.68 عند  الف��ت��ت��اح 
خام  وانخف�س  دولر   33.75 عند  م�ستوى 

برنت بن�سبة 1.0
بالمئة اإلى م�ستوى 34.70 دولر للبرميل، 
دولر،   35.16 عند  الف��ت��ت��اح  م�ستوى  م��ن 

و�سجل اأعلى م�ستوى عند 35.38 دولر.
الطاقة  وك��ال��ة  اأعلنت  ر�سمية  بيانات  وف��ى 
الأم��ي��رك��ي��ة ب��الأم�����س ارت���ف���اع ال��م��خ��زون��ات 
مليون   7.9 بحوالي  ال��ب��الد  ف��ي  التجارية 
برميل خالل الأ�سبوع المنتهي في 22 اأيار.

ارتفاع اسعار الذهب وتراجع أسعار النفط

ارتفعت اأ�صعار اأون�صة الذهب اإلى 1,726,80 دوالر.  )اأر�صيفية(

الخمي�س  اأعلنت  التي  ني�سان  �سريكتها  غ��رار  وعلى 
خطوات لتقلي�س حجمها النتاجي، فاإّن المجموعة 
الفرن�سية تعاني نتيجة فائ�س النتاج على ال�سعيد 
اأول خ�سارة في 10  اأعلنت في �سباط  العالمي. وهي 

اأعوام.
�سربة  لتوّجه  كوفيد-19  وب��اء  تف�سي  اأزم��ة  وج��اءت 
ق��ا���س��ي��ة ل��ق��ط��اع ك����ان ي��ع��ان��ي ب���الأ����س���ل م���ن اأوج����ه 
احت�سار. وفي اأوروبا، هبطت الأعمال �سمنه بن�سبة 

في  الوكالء  اإغالق  ب�سبب  ني�سان/ابريل  في   %76،3
عدة دول.

 ا�صتراتيجية جديدة 
وميت�سوبي�سي  ني�سان  حليفتيها  م��ع  ري��ن��و،  وق���ررت 
لت�سع  الأربعاء،  ا�ستراتيجيتها  في  تغييرا  موتورز، 
ح����داً ل�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��و���س��ع ف���ي الن���ت���اج ال��ت��ي ات��ب��ع��ه��ا 
اإل��ى  ال��ت��وّج��ه  م��ع  ك��ارل��و���س غ�سن  ال�سابق  م��دي��ره��ا 

تحقيق الربحية من خالل الإنتاج الم�سترك لقرابة 
الثالثة  الم�سنعين  ال�سيارات لدى  ن�سف موديالت 

بحلول 2025.
جرعة  مع  ال�ستراتيجية  في  التغيير  هذا  ويترافق 
�ستخف�س  التي  ني�سان  اأو  رينو  لدى  �سواء  تق�سفية، 
غ�سون  في  عالمياً  النتاجية  قدراتها   %20 بن�سبة 

ثالثة اأعوام و�ستغلق م�سنعاً في ا�سبانيا.
النتاج  وق��ف  الخطة  تت�سمن  رينو،  اإل��ى  وبالن�سبة 

بعد  وذل���ك  ال��ب��اري�����س��ي��ة،  المنطقة  ف��ي  ف��الن�����س  ف��ي 
و�سيتم  �سخ�س،   2400 الم�سنع  هذا  ويوظف   .2024
ب�سكل  القطع  تدوير  اإع��ادة  على  العمل  اإلى  تحويله 

خا�س.
و���س��ي��غ��ل��ق م�����س��ن��ع واح����د ف���ي ف��رن�����س��ا م���ن ا���س��ل 14 
ال�ساحية  �سوازي-لو-روا في  يقع في  م�سنعا، وهو 
المجموعة  اإدارة  مجل�س  رئي�س  وف��ق  الباري�سية، 

�سينار. جان-دومينيك 

التي ت�سم  المجموعة  فاأعلنت  العالم،  بقية  اأما في 
وري��ن��و- ودا���س��ي��ا ولدا  األ��ب��ي��ن  ه��ي  ع��الم��ات  خم�سة 
القدرات  لزيادة  م�ساريع  »اإلغاء  موتورز،  �سام�سونغ 

مرتقبة في المغرب ورومانيا«.
وا���س��ارت اإل���ى اّن��ه��ا ت��در���س »م��واءم��ة ق���درات الن��ت��اج 
ال�سرعة في  في رو�سيا وتر�سيد �سناعة علب نواقل 

العالم«.
النتاج عالمياً،  تنخف�س قدرات  اأن  يتوقع  وبالتالي 
اإلى نحو  �سيارة حالياً  4 ماليين  لتتراجع من نحو 

3،3 مليون �سيارة.
عام  في  ي��ورو  مليون   650 �سديداً:  التق�سف  ويبدو 
مليون   800 ال��ث��اب��ت��ة،  التكاليف  خف�س  ع��ب��ر  واح���د 
ي����ورو اأق����ل ف���ي وح����دات ال��ه��ن��د���س��ة ع��ب��ر ال���س��ت��ع��ان��ة 
ب��م�����س��ادر خ��ارج��ي��ة ع��ل��ى وج���ه ال��خ�����س��و���س، ف�ساًل 
العامة،  النفقات  من  تكت�سب  ي��ورو  مليون   700 عن 
والت�سويق، الخ. و�سيبلغ اإجمالي التق�سف نحو 2،15 

مليار يورو �سنويا.
ول���ك���ن م�����اذا ���س��ي��ك��ون م���وق���ف ال����دول����ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، 
راأ���س  م��ن   %15 م��ع  المجموعة  ف��ي  الأول  الم�ساهم 
ال��م��ال؟ وك���ان ال��رئ��ي�����س اإي��م��ان��وي��ل م��اك��رون طالب 
تعليقاً  الموظفين،  لم�ستقبل  ب»�سمانات«  الثالثاء 
نحو غلق  التوجه  اإلى  اأ�سارت  تقارير �سحافية  على 

م�سانع في فرن�سا.
قر�ساً  ب��اأّن  التحذير  عبر  رينو  على  �سغطاً  ومار�س 
ت�����س��م��ن��ه ال���دول���ة ب��خ��م�����س��ة م��ل��ي��ارات ي����ورو ل���ن يتم 
التوقيع عليه قبل بدء محادثات في بداية الأ�سبوع 

المقبل.
وك���ان���ت ال����دول����ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ����س���ارع���ت اإل�����ى اإع����الن 
م�����س��اع��دات ل��ق��ط��اع ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات ل��دي��ه��ا عبر 

تاأمين دعم يقّدر بنحو 8 مليارات يورو.
فيه  تعلن  ال���ذي  ال��وق��ت  ف��ف��ي  مت�سل،  �سعيد  ع��ل��ى 
مناف�ساتها،  اإح���دى  ك�سفت  للتق�سف،  خطتها  رينو 
يورو  بملياري  ا�ستثمار  عن  فولك�سفاغن،  الألمانية 
في  الكهربائية  ال�سيارات  قطاع  لتطوير  يخ�س�س 

ال�سين، اأول �سوق لهذا القطاع في العالم.

جرعة تق�صفية تطال رينو مع اإلغاء 15 األف وظيفة

الت�صخم مبنطقة اليورو
 يف اأدنى م�صتوياته

بروك�صل - اأ ف ب

»يورو�ستات«  لالإح�ساءات  الأوروب��ي  المكتب  اأعلن 
ال��ج��م��ع��ة ف���ي ت��ق��دي��ر اأول�����ي اأن م���ع���ّدل ال��ت�����س��ّخ��م 
اأيار  في  مجدداً  تباطاأ  اليورو  منطقة  في  ال�سنوي 
ب�سكل  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  ان��ه��ي��ار  ب�سبب   ،%0،1 ليبلغ 

اأ�سا�سي.
وفي اآذار، في بداية فر�س تدابير العزل للحّد من 
اليورو،  منطقة  في  ال���19  ال��دول  في  الوباء  تف�سي 
كانت ن�سبة الت�سخم 0،7%. وتراجعت اإلى 0،3% في 

ني�سان.
بانهيار  اأ�سا�سي  ب�سكل  المتوا�سل  التراجع  وُيف�ّسر 
اأ�سعار النفط التي �سّجلت انخفا�ساً بن�سبة 12% في 

اأيار.
وت���راج���ع���ت اأ����س���ع���ار ال��ن��ف��ط ال���خ���ام خ�����س��و���س��اً في 
ما  م��ع��دلت  �سّجلت  اأن��ه��ا  حتى  الأخ��ي��رة،  الأ�سابيع 
العجلة  ت��وق��ف  ب�سبب  وج��ي��ز،  ل��وق��ت  ال�سفر  دون 
تدابير  ج��راء  مفاجئ  ب�سكل  العالمية  القت�سادية 

العزل.
النفط  دون  )من  الأ�سا�سي  الت�سخم  ن�سبة  وبقيت 
وال��م��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال���م�������س���روب���ات ال��روح��ي��ة 
ذات  المنتجات  خ�سو�ساً  ت�ستثني  والتبغ–التي 
منطقة  ف��ي  اأي���ار  ف��ي  م�ستقرة  المتقلبة(  الأ���س��ع��ار 

اليورو على ن�سبة 0،9%، على غرار ال�سهر ال�سابق.

متو�صط قيمة تي�صال في البور�صة اأكثر من 100 مليار دوالر

اأكبر اقت�صاد في العالم انكم�ش بن�صبة خم�صة بالمئة في الربع االأول   )اأر�صيفية(

�صيارة رينو قديمة ت�صارك في معر�ش بباري�ش    )ا.ف.ب(

باري�ش - اأ ف ب

اأعلنت مجموعة �صناعة ال�صيارات الفرن�صية 
رينو الجمعة اإلغاء نحو 15 األف وظيفة في 
م�صانعها في العالم في اإطار خطة تق�صفية 
بنحو ملياري يورو, تمتد لثالثة اأعوام وتهدف 
اإلى معالجة ال�صعوبات التي كانت تعاني منها 
منذ ما قبل اأزمة كوفيد-19.

ووفق المديرة العامة للمجموعة كلوتيلد 
دلبو�ش, فاإّن هذه الخطة »الحيوية« ت�صمل 
اإلغاء نحو 8% من عدد وظائفها االإجمالي حول 
العالم.

ولم يتم تجنيب فرن�صا من تداعيات هذه 
الخطة, حيث �صتلغى 4,600 وظيفة من ا�صل 
48 األف وظيفة توّفرها المجموعة في هذه 
الدولة.

غير اأّنه لم يك�صف عن اي ت�صريح, اإذ ترتكز 
الخطة على حاالت تقاعد لن يتم ا�صتبدالها 
بتعيينات جديدة و»تدابير تحويل واأخرى 
ب�صاأن المرونة في التنقل الوظيفي داخل 
المجموعة وقرارات بترك الخدمة طوعيًا«, 
وفق ما اأو�صحت رينو.
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عمان - بترا

همة  �سندوق  ب��ادارة  المكلفة  اللجنة  رئي�س  نائب  اعلن 
وطن جمال ال�سرايرة، ان مجموع الم�ساهمات الملتزم 
الدولة الردنية  ان�سئ لدعم جهود  الذي  بها لل�سندوق 
وحماية  الم�ستجد  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س  وب���اء  مكافحة  ف��ي 

�سحة و�سالمة المواطنين بلغت 5ر93 مليون دينار.
دينار  مليون   27 مبلغ  تحويل  تم  ان��ه  ال�سرايرة   وق��ال 
اآخر  الوطنية ومليون  المعونة  امانات �سندوق  لح�ساب 

ل� »تكية ام علي« ومليون دينار للهيئة الخيرية الردنية 
الها�سمية«.

اي�سال  ومتابعة  م��راق��ب��ة  يتم  ان��ه  ال�����س��راي��رة«  وا���س��اف 
ال���دع���م ال����ى م�����س��ت��ح��ق��ي��ه اول ب������اأول ح��ي��ث و����س���ل ع��دد 

الم�ستفيدين الى اكثر من 250 الف عائلة«.
لتدقيق  يونغ  ارن�ست  �سركة  تكليف  ت��م  ان��ه  ال��ى  وا���س��ار 
ومراجعة الح�سابات وتقديم تقرير مالي ح�سب ال�سول 

والعراف الدولية.
واو�سح ان ال�سندوق �سيقوم بدرا�سة الحاجات الم�ستجدة 

والتن�سيق  الف�سيل  رم�سان  �سهر  توزيعات  انتهاء  بعد 
ب�ساأنها مع رئا�سة الوزراء، مجددا ال�سكر والتقدير لكل 

الذين ا�سهموا في هذا الجهد الوطني النبيل.
لأمر  وتنفيذاً  اأن��ه  اأعلن  الأردن��ي  المركزي  البنك  وك��ان 
الدفاع رقم )4( تم فتح ح�ساب با�سم )�سندوق تبرعات 
وي�����س��ت��ق��ب��ل   400/3400/1 رق����م  وي��ح��م��ل  وط�����ن(  ه��م��ة 
ال��ت��ب��رع��ات ف���ي ال��ح�����س��اب م���ن خ����الل ���س��ن��ادي��ق ال��ب��ن��ك 
اأو  بالمملكة  العاملة  البنوك  فروع  مختلف  و  المركزي 

من خالل نظام اأي فواتيركم.
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البندقية )اإيطاليا( - اأ ف ب

اأ����س���ب���ح���ت اح�����وا������ض ب����ن����اء ق������وارب 
البندقية  ف��ي  التقليدية  ال��غ��ن��دول 
ال���زوال  ت��واج��ه خ��ط��ر  وه���ي  �سامتة 
في  العاملين  اأع����داد  ت��راج��ع  ب�سبب 

هذه الحرفة النادرة.
ع��ن��دم��ا اأن���ج���ز الإي���ط���ال���ي ك��ان��ال��ي��ت��و 
ر����س���وم���ه ال����ب����ان����ورام����ي����ة ل��ل��م��دي��ن��ة 
ال��ع��ائ��م��ة ف��ي ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�سر، 
ك��ان��ت اح��وا���ض �سنع ت��ل��ك ال��ق��وارب 
التي تعرف ب�"�سكويري« منت�سرة في 
يتبق  لم  حاليا،  لكن  اأرجائها...  كل 

في البندقية اإل اأربعة منها فقط.
ف��ك��ل ت��ل��ك الح����وا�����ض ت��وق��ف��ت عن 
ال��ع��م��ل ك��ل��ي��ا اأو ج��زئ��ي��ا م��ن��ذ ف��ر���ض 
ح��ظ��ر ���س��ام��ل خ���ال اأزم�����ة ف��ي��رو���ض 

كورونا الم�ستجد.
اأح�����د  رو������س�����ي  روب�����رت�����و دي  وق��������ال 
ال��ح��رف��ي��ي��ن ال��ت��ق��ل��ي��دي��ي��ن ال��ق��ائ��ل 
ال��م��ت��ب��ق��ي��ن ال���ذي���ن ي��ب��ن��ون ال���ق���وارب 
ب��دون  »البندقية  الطويلة  ال�����س��وداء 

هذه القوارب قاتمة ول معنى لها«.
من  يبلغ  ال��ذي  النجار  ه��ذا  وي�سنع 
اإل����ى خم�سة  اأرب���ع���ة  ال��ع��م��ر 58 ع��ام��ا 
ق������وارب غ���ن���دول ���س��ن��وي��ا، ي�����س��ت��غ��رق 
اإن��ج��از ك��ل واح���دة منها ح��وال��ى 400 

�ساعة.
واأو�سح لوكالة فران�ض بر�ض »في كل 
اأن��زل زورق��ا جديدا في المياه،  م��رة 
ولدة  روؤي��ة  على  اأ�سهد  باأنني  اأ�سعر 

جديدة. اإنها ابتكاري«.

 هدية ملوك 
ي��ب��ل��غ ط����ول ال����ق����وارب اأك���ث���ر م���ن 10 
 600 1،38 متر وتزن  اأمتار وعر�سها 

كيلوغرام.
ق��ط��ع��ة من  م���ن 280  ت���ت���األ���ف  وه����ي 
مختلفة  اأن���واع  ثمانية  م��ن  الخ�سب 
م���ن الأ����س���ج���ار م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ب��ل��وط 
والزيزفون  والكرز  والجوز  والأرزية 

والأرز...
ويتم �سراء هذه القوارب ح�سريا من 

قبل �سائقي الغندول الذين يدفعون 
30 اإلى 50 األف يورو.

مع  يتكّيف  ب�سكل  منها  كل  وت�سمم 
مالكها الجديد ووزنه.

واأو���س��ح دي رو���س��ي »وردت��ن��ا طلبات 
م����ن ع�����دد ق���ل���ي���ل م����ن م���ح���ب���ي ه���ذه 
ال����ق����وارب م���ن ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة 

واألمانيا واليابان«.
وكانت تعتبر هذه القوارب التقليدية 
يهدي  فكان  للملوك.  منا�سبة  هدية 
�سائقيها  مع  بع�سها  البندقية  حكام 
اإلى ملوك. وذات مرة قدموا للملك 
بع�سا  الفرن�سي  ع�سر  الرابع  لوي�ض 
بجولة  ليقوم  ال��غ��ن��دول  ق���وارب  م��ن 

في القناة الكبرى لق�سر فر�ساي.
الأ�سطول  الأكبر من  الجزء  ويوجد 
ال��ب��ن��دق��ي��ة  ق���ن���وات  ع��ل��ى ط����ول  الآن 
يتعاقب على قيادته نحو 400 �سائق.

اأي�����س��ا قاتمة  وه����ذه ال��ف��ت��رة ت��ع��ت��ب��ر 

بالن�سبة اإلى �سائقي هذه القوارب.
ف���ق���د و����س���ع ال����وب����اء ن���ه���اي���ة م��وق��ت��ة 
المياه.  ف��ي  الرومان�سية  ل��ل��ج��ولت 
وقد عانى القطاع جراء المد العالي 
ال����ذي ح�����س��ل ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا ف��ي نهاية 
ابتعاد  اإل���ى  اأدى  ال��م��ا���س��ي، م��ا  ال��ع��ام 

ال�سياح وت�سرر القوارب.
و���س��ت��ب��ح��ر ه�����ذه ال�����ق�����وارب م���ج���ددا 
ال�سماح  بمجرد  البندقية  م��ي��اه  ف��ي 
اعتبارا  اإيطاليا  اإلى  بالعودة  لل�سياح 

من الثالث من حزيران.

»اأ�صياد الفاأ�س«
اإغاقا  الإيطالية  الحكومة  فر�ست 
اأوائ��ل  في  الباد  م�ستوى  على  تاما 

اآذار
النظيفة  المياه  �سور  انت�سرت  وق��د 
ف����ي ال��ب��ن��دق��ي��ة ب���ع���د ت���وق���ف ح��رك��ة 
ال��م��اح��ة ف���ي ق��ن��وات��ه��ا، ف���ي اأن��ح��اء 

العالم.
لكن الإغاق الطويل كان �سلبيا على 
القوارب  بناء  احوا�ض  في  العاملين 
ال����ت����ي ل ت�����س��ن��ع ه������ذه ال���م���رك���ب���ات 
التقليدية فح�سب بل اأي�سا ت�سلحها 

وتقوم ب�سيانتها.
وك����ان الم����ر ���س��ع��ب��ا خ�����س��و���س��ا على 
ح���و����ض »ت���رام���ون���ت���ي���ن«، وه����و اأق����دم 

ور�سة ل تزال ن�سطة في البندقية.
وق�����د ت�����س��ل��م��ت اإدارت�����ه�����ا ���س��ق��ي��ق��ت��ان 
���س��اب��ت��ان ف��ي ال��ع��ام 2018 ب��ع��د وف��اة 
وري��ث  ترامونتين  روب��رت��و  والدهما 
اأج���داده  اأج��د  اأ�س�سها  عائلية  �سركة 

في العام 1884.
عاما(   33( ترامونتين  اإيلينا  وقالت 
ال�سغرى  �سقيقتها  م��ع  ق��ررت  التي 
و�سعها  ف��ي  م��ا  ت��ف��ع��ل  اأن  اإل��ي��زاب��ي��ت��ا 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��رك��ة »م���ع رحيل 
والدنا بات الأمر الرئي�سي مفقودا«.

واأ�سافت لوكالة فران�ض بر�ض « كان 
علينا اأن نعيد البتكار«.

ورغ�����م ع����دم ام��ت��اك��ه��م��ا خ���ب���رة ول 
المجال،  هذا  لدخول  �سابقة  خطط 
م�ساعدة  على  كبير  ب�سكل  اعتمدتا 
ال��خ��ب��راء ف��ي ب��ن��اء ق����وارب ال��غ��ن��دول 
الذين يعرفون ب�"ماي�ستري دا�سا« اأو 

»اأ�سياد الفاأ�ض«.
وق�����ال�����ت اإل����ي����زاب����ي����ت����ا ت���رام���ون���ت���ي���ن 
ال��ع��اق��ات  ع��ن  م�����س��وؤول��ة  »�سقيقتي 
لاأعمال،  الثقافي  الجانب  العامة، 
القوارب  اأ�سمم  واأن��ا  اأم��ر مهم،  وهو 
ال�سغيرة  الإ�ساحات  ببع�ض  واأقوم 

عليها«.
التي  عاما(   30( اإليزابيتا  واأ�سافت 
در���س��ت ال��ف��ن��ون اأن����ه رغ���م ال��ع��ق��ب��ات، 
�سواء كان المد والجزر اأو الفيرو�ض، 
فقد اعتزمتا احترام ذكرى والدهما 
اإل��ى  واأب��ن��اوؤه«  »ترامونتين  وتحويل 

»ترامونتين وبناته«.
من  ث��روة  المرء  يحقق  ل   » وتابعت 
خال هذه الوظيفة، يجب اأن يكون 
لديه �سغف بها. لكنها تجلب الكثير 

من الر�سا«.

�صناع قوارب الغندول يعي�صون »اأياما قامتة«

حري�صون على التوعية والتثقيف وجذب اال�صتثمارات للقطاع

الطعاني : االستقالل يدفعنا لتعظيم االنجازات
في الطاقة المتجددة

عمان - الراأي

للطاقة  العربية  الهيئة  عام  امين  قال   
الطعاني،  محمد  المهند�ض  المتجددة 
كبيرة  وطنية  ان��ج��ازات  حقق  الردن  اإن 
بتوجيهات جالة الملك عبداهلل الثاني 
موؤ�س�سات  بدعم  للحكومات  الم�ستمرة 
الهيئة  دع���م  وم��ن��ه��ا  ال��م��دن��ي  المجتمع 

العربية للطاقة المتجددة.
ال��م��ل��ك  ت���وج���ي���ه���ات ج����ال����ة  ان  وق������ال 
موؤ�س�سات  بدعم  للحكومات  الم�ستمرة 
المجتمع المدني و�سعت الردن بمكانة 
وان  �سيما  العربية  ال��دول  بين  متقدمة 
ت��وج��ي��ه��ات ج��ال��ت��ه رك����زت ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 
اأن ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي ال��م�����س��ت��رك رك��ي��زة 
ا�سا�سية ورئي�سية في كل خطط الدولة 
الردن��ي��ة ب�سكل ع��ام وم��ن��ه��ا الت��ح��ادات 
ال���ن���وع���ي���ة ال���ت���اب���ع���ة ل��م��ج��ل�����ض ال���وح���دة 

القت�سادية العربية.
واو����س���ح ال��ط��ع��ان��ي ف���ي ب��ي��ان ام�������ض، ان 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال��م��ت��ج��ددة 
ه���ي م���ب���ادرة اردن���ي���ة وب��م��ب��ارك��ة ع��رب��ي��ة 
م���ن اج����ل ت��ع��م��ي��م ال���ف���ائ���دة وال��م��ع��رف��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ل��خ��دم��ة ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
الطاقة  العربية والحكومات وتطبيقات 
والتنمية  ال��ط��اق��ة  وك���ف���اءة  ال��م��ت��ج��ددة 

الم�ستدامة في الوطن العربي.
للطاقة  ال��ع��رب��ي��ة  الهيئة  ح��ر���ض  واك���د 
ال����م����ت����ج����ددة ون�����ح�����ن ن���ح���ت���ف���ل ب��ع��ي��د 
ال����س���ت���ق���ال ع��ل��ى ت��ع��ظ��ي��م الن����ج����ازات 
المتجددة  الطاقة  التي تحققت بمجال 

وخ���ا����س���ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��غ��ي��ي��ر الن���م���اط 
ال�����س��ل��وك��ي��ة ت���ج���اه ال���ط���اق���ة م���ن خ��ال 
ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف وال��ع��م��ل ع��ل��ى نقل 
المعرفة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة 
وك���ف���اءة ال��ط��اق��ة ل��ك��ل ال���وط���ن ال��ع��رب��ي 
وت���ر����س���ي���خ م��ف��اه��ي��م وث���ق���اف���ة ال��ط��اق��ة 
ال���م���ت���ج���ددة وك����ف����اءة ال���ط���اق���ة ل��ج��م��ي��ع 

وج��ذب  العربية  والمجتمعات  الأف����راد 
ا�ستثمارات الطاقة المتجددة.

اجتماع  ا�ست�ساف  الردن  اأن  الى  وا�سار 
ال������دورة 46 ل���ات���ح���ادات ال��ن��وع��ي��ة ع��ام 
2018، فيما �سيتم عقد الجتماع العا�سر 
ل��ل��م��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
الثالث  في  بعد  عن  المتجددة  للطاقة 

من تموز المقبل ب�سبب ظروف جائحة 
كورونا وتنظم المنتدى الدولي ال�سابع 
بالفترة  المتجددة  بالطاقة  لاإ�ستثمار 
وال�����ذي  ال���م���ق���ب���ل  اي����ل����ول   24-22 م����ن 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  محاور  على  يركز 
الذكية  وال�سبكات  المتجددة  والطاقة 

والمدن الذكية.

عوا�صم - وكاالت

قالت منظمة العمل الدولية اإن اأكثر من �سد�ض 
اأزم���ة  ���س��ب��اب ال��ع��ال��م ف��ق��دوا وظ��ائ��ف��ه��م، ب�سبب 

فيرو�ض كورونا الم�ستجد.
واأو�سحت المنظمة التابعة لاأمم المتحدة، في 
اأثر جائحة  تقريرها حول  الرابعة من  الن�سخة 
كورونا على الوظائف، اأن ما يعادل 305 مايين 

وظيفة ُفقدت ب�سبب كوفيد-19.

على  الأميركتين  في  وا�سح  الأث��ر  اأن  واأ�سافت 
وجه الخ�سو�ض، اللتين ت�سمان البوؤر الجديدة 
لتف�سي فيرو�ض كورونا، بح�سب منظمة ال�سحة 

العالمية.
وقال مدير منظمة العمل الدولية، غاي رايدر، 
بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين  ال�سغار  العمال  اإن 
15- 28 عاما قد يواجهون �سعوبات في الح�سول 
على التدريب المائم، اأو اللتحاق بوظائف قد 

تمثل امتدادا لمهنهم.

كورونا يفقد سدس شباب العالم 
وظائفهم

305 ماليين وظيفة فقدت ب�صبب كورونا )اأر�صيفية(

أميركان اون الينز تخفض موظفيها

روسنفت الروسية تفي بالتزامات النفط

متجر «غاليري الفاييت» الشهير في باريس يفتح أبوابه عوا�صم - وكاالت

اأظهر خطاب للموظفين اأٌتيح علنا اأنه يتعين على 
في  اإيرلينز خف�ض موظفيها  اأميركان  مجموعة 
المئة  في   30 بن�سبة  الم�ساندة  والخدمات  الإدارة 
تقل�ض  اإذ  اأ�سا�سية  وظ��ائ��ف  لخف�ض  ت�سطر  وق��د 

حجمها ب�سبب تف�سي فيرو�ض كورونا الم�ستجد.
وقالت جميع �سركات الطيران الأميركية الكبرى 
الخريف  بحلول  حجمها  لتقلي�ض  �ستحتاج  اإن��ه��ا 
ب��م��ج��رد ان��ت��ه��اء ف��ت��رة ال��م�����س��اع��دة ال��ت��ي تقدمها 
تحظر  والتي  الرواتب  لدفع  الأميركية  الحكومة 

خف�ض الوظائف الإجباري في 30 اأيلول.
وق����ال����ت م��ن��اف�����س��ت��ه��ا ����س���رك���ة ي���ون���اي���ت���د اإي���رلي���ن���ز 
موظفيها  لخف�ض  اأي�سا  �ستحتاج  اإنها  هولدينجز 
في م�ستويات اإدارية وفي الوظائف الإدارية بنحو 

30 في المئة.
ال��رئ��ي�����ض المعنية  ن��ائ��ب��ة  اإي���ب���روي���ن  اإل���ي���ز  وق���ال���ت 
اأميركان  ل��دى  العالمية  والم�ساركة  بالموظفين 
الإنقاذ  الرغم من  اإنه على  الخطاب  اإيرلينز في 
المالي وعمليات اأخرى لجمع ال�سيولة فاإنه يتعين 
ط��ي��ران  ���س��رك��ة  لإدارة  »التخطيط  ال�����س��رك��ة  ع��ل��ى 

اأ�سغر في الم�ستقبل المنظور«.

عوا�صم - وكاالت

رو�سنفت  العماقة  الرو�سية  النفط  �سركة  قالت 
ام�����ض اإن���ه���ا ���س��ت��ف��ي ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا ل��ت��وري��د النفط 
المحليين  الم�سترين  اإل��ى  النفطية  والمنتجات 
تواجه  ال�سركة  اأن  انباء  ذك��رت  اأن  بعد  والأج��ان��ب 

م�سكات في الوفاء ببع�ض عقودها.
يكفي من  ما  تجد  رو�سنفت ل  اأن  واأبلغت م�سادر 
عقود  بها  تربطهم  م�سترين  اإل���ى  ل�سحنه  ال��خ��ام 
اإم��داد طويلة الأج��ل، مما يجعل من ال�سعب على 
ال�سركة الرو�سية موا�سلة تخفي�سات اإنتاج النفط 

القيا�سية لما بعد حزيران.

باري�س  - اأ ف ب

اأعلن متجر »غاليري لفاييت« ال�سهير في 
زائر  37 مليون  نحو  ي�ستقبل  ال��ذي  باري�ض 
اأنه  الجمعة  ال�سياح،  من  معظمهم  �سنويا، 
بعد  الأ�سبوع  هذا  نهاية  اأبوابه  فتح  �سيعيد 
ب�سبب  تقريبا  اأ�سهر  ثاثة  ا�ستمر  اإغ���اق 

فيرو�ض كورونا الم�ستجد.
وه�����ذا ال��م��ت��ج��ر ال��ك��ب��ي��ر ال�����ذي اأغ���ل���ق في 
باري�ض  و���س��ط  ف��ي  وال���واق���ع  اآذار  منت�سف 
ع�سرة  الحادية  م��ن  اعتبارا  اأب��واب��ه  �سيفتح 

�سباح اليوم.
وبداأت فرن�سا التخفيف التدريجي لتدابير 
باري�ض  اأن منطقة  رغ��م  اأي��ار   11 في  العزل 
الكبرى ل تزال م�سنفة »منطقة برتقالية« 
ت�ستدعي الحذر ال�سديد من فيرو�ض كورونا 
الم�ستجد وكانت اأبطاأ من غيرها في العودة 

اإلى الحياة الطبيعية.
 28 اأكثر من  بوفاة  وباء كوفيد-19  وت�سبب 
اأعلى ح�سيلة  األف �سخ�ض في فرن�سا، رابع 

في العالم.

ويفيد متجر »غاليري لفاييت« الذي افتتح 
في العام 1912 على موقعه الإلكتروني اأنه 
م��ن حيث  اأوروب����ا  ف��ي  اأك��ب��ر متاجر تجزئة 
المبيعات، مع ما يقرب من 40 مليون زبون 

�سنويا.
وح���ت���ى ع��ن��دم��ا رف����ع الإغ�������اق ج��زئ��ي��ا في 
فرن�سا، منعت المتاجر التي تزيد م�ساحتها 
عن 40 األف متر مربع من اإعادة فتح اأبوابها 
ق��ب��ل ال��ع��ا���س��ر م���ن ت��م��وز ب�����س��ب��ب ال��ت��ه��دي��د 

الم�ستمر الذي يمثله الفيرو�ض.
وك����ان ذل���ك ال���ق���رار م��و���س��ع اع��ت��را���ض من 
و"برانتان«  لف��اي��ي��ت«  »غ��ال��ي��ري  م��ت��ج��ري 
المناف�ض له الذي اأعاد فتح اأبوابه الخمي�ض 
ب��ع��د ���س��دور ح��ك��م ق�����س��ائ��ي ل�����س��ال��ح��ه. اأم��ا 
على  ا�ستح�سلت  فقد  لف��اي��ي��ت«  »غ��ال��ي��ري 

اإذن من مفو�سية ال�سرطة في باري�ض.
ال�سحية  القواعد  اإن تطبيق  المتجر  وقال 
و�سع  فيها  ب��م��ا  ���س��ارم��ة،  م��راق��ب��ة  يتطلب 
من  والحد  الكمامات  والموظفين  الزبائن 
عدد الأ�سخا�ض الذين يمكنهم الدخول في 

وقت واحد.

االأردن يتبواأ مكانة متقدمة في قطاع الطاقة المتجددة )ار�صيفية(

فولك�صفاغن ت�صتثمر ملياري 
يورو بقطاع ال�صيارات 
الكهربائية يف ال�صني

بكين - اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت ال��م��ج��م��وع��ة الأل��م��ان��ي��ة ال��ع��م��اق��ة 
ل�سناعة ال�سيارات فولك�سفاغن الجمعة عن 
ملياري  الإجمالية  قيمتها  تبلغ  ا�ستثمارات 
يورو لتطوير �سيارات كهربائية في ال�سين، 

اأكبر �سوق في العالم لل�سيارات.
مبيعات  من  بالمئة  اأربعين  ال�سين  وتمثل 
الألمانية  المجموعة  فولك�سفاغن.وقالت 
اأكبر �سوق عالمية  اإن ال�سين »هي  في بيان 
 1،5« اأن  م��و���س��ح��ة  الل���ك���ت���رون���ي«،  ل��ل��ت��ن��ق��ل 
مليون اآلية تعمل بالطاقات الجديدة �ستباع 

في هذا البلد بحلول 2025«.
و�سي�سمح هذا ال�ستثمار بالم�ساركة بح�سة 
مختلطة  �سركة  م��ن  الأك��ب��ر  ال��ج��زء  ت�سكل 
اأ�سا�سا،  ال�سين  في  »فولك�سفاغن«  تمتلكها 
���س��ي«، بقيمة مليار  اي���ه  ا���س��م »ج���ي  ت��ح��م��ل 

يورو.
وق���ال���ت ال��م��ج��م��وع��ة الأل��م��ان��ي��ة ال��ع��م��اق��ة 
»ب��ع��م��ل��ي��ة ال���س��ت��ح��واذ ع��ل��ى ال���ج���زء الأك��ب��ر 
باتجاه مزيد من  تتقدم فولك�سفاغن  هذه، 

النماذج الكهربائية والبنى التحتية«.
في  للم�ساهمة  الثاني  المليار  و�سي�ستخدم 
�سركة محلية تنتج بطاريات »غوتيون هاي-

تك«.
واأ�سبحت ال�سين في ال�سنوات الأخيرة اأكبر 

�سوق لل�سيارات في العالم.
ب��داي��ة ت�سعينات  ل��ل��م��رة الأول�����ى م��ن��ذ  ل��ك��ن 
ال�سيارات  الما�سي، تراجعت مبيعات  القرن 
م��ن��ذ 2018 و���س��ط ت��ب��اط��وؤ اق��ت�����س��ادي ع��ام 

وخافات تجارية مع الوليات المتحدة.
مبيعات  تراجع  اإل��ى  كوفيد-19  وب��اء  واأدى 
ال�سيارات في �سباط/فبراير بن�سبة ثمانين 

بالمئة على مدى عام.

المتجر افتتح في 1893 وي�صتقبل  37 مليون زائر �صنويا   )ا.ف.ب(

�صتبحر هذه القوارب مجددا في البندقية بمجرد ال�صماح لل�صياح بالعودة  )اأ.ف.ب(

ال�سبت 7 �سّوال 1441ه� املوافق 30 اأّيار 2020م العدد 18054

ترغب شبكة الجامعات األردنية باستدراج عروض 
م��ن الش��ركات المؤهل��ة لتنفي��ذ عط��اء تزوي��د 
الجامعات الحكومية بخدمة االنترنت لثالث سنوات 
ابتداءا م��ن 2020/9/1، فعلى الش��ركات الراغبة 
مراجعة الشركات لشراء النسخة وقيمتها ألف دينار 
غير مستردة علما بأن آخر موعد لتسليم العروض 
المالي��ة والفني��ة س��يكون ي��وم األح��د المواف��ق 

2020/6/21 غير قابل للتمديد.

لالستفسار هاتف: 0796120333

إعالن اعادة طرح عطاء الشحمة
المشتريات  مديرية  العربي/  الجيش   - األردنية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن   -  1
كمية  بشراء  الخاص  الشحمة(   /2020/7/7 ش  )م  رقم  العطاء  طرح  إعادة  من  الدفاعية 
)25000( خمسة وعشرون ألف كيلو غرام من مادة )الشحمة 279( لحساب مديرية التموين 
والنقل الملكي فعلى المتعهدين الراغبين باالشتراك بهذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات 
الدفاعية/ شعبة اإلمداد والتموين لشراء نسخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ وقدرة )20( 
عشرون دينار أردني غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن والسجل التجاري و)الرقم 

الوطني للمنشاة( أو صورة عنهما ساريتي المفعول كتاب تفويض من الشركة.
2 - يتم بيع دعوات العطاء يوميا من الساعة )10:00( العاشرة صباحا ولغاية الساعة )13:00( 
الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم الخميس واألحد وأيام العطل الرسمية ويكون يوم 
االثنين الموافق 2020/6/15 الساعة )13:00( الواحدة بعد الظهر آخر موعد لبيع المناقصات.
الدفاعية/ سكرتير  المشتريات  مديرية  إلى  المختوم  الظرف  بواسطة  المناقصات  تعاد   -  3
لجنة العطاءات قبل الساعة )13:00( الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء الموافق 2020/6/16  
ومرفق بها تأمين مالى مصدق بقيمة ال تقل عن )5%( من قيمة اللوازم )حسب أعلى سعر 
معروض( وكل مناقصة غير مرفق بها التأمين المالي أو قيمة تأمين مالي أقل من المطلوب 

تهمل وال ينظر بها وكل مناقصة ترد متأخرة عن موعد اإلغالق لن يتم استالمها.

إعالن طرح العطاء رقم ال/2020/15
الملكى طرح  الالسلكي  مدرية سالح  األردنية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن   -  1
العطاء رقم )ال/2020/15( والخاص بشراء )صناديق توزيع خطوط اتصاالت( لالستخدام 
الراغين باالشتراك في  المتعهدين  العربي فعلى  القوات المسلحة االردنية - الجيش  في 
لشراء نسخة عطاء  التزويد  الملكي/ شعبة  الالسلكي  مراجعة مديرية سالح  العطاء  هذا 
مقابل دفع مبلغ )10( دنانير غير مستردة مصطحبين معهم رخص المهن سارية المفعول 

أو صورة عنها.
الموافق  األحد  )12( ظهرا من يوم  الساعة  ولغاية  اليوم  اعتبارا من  العطاء  بيع  يتم   -  2

.2020/6/7
3 - تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم موضوع عليها رقم العطاء )ال 2020/15( 
2020/6/18 معززة بتأمين مالي مصدق  الموافق  قبل الساعة )12( ظهرا يوم الخميس 

)كفالة دخول عطاء(.
ء/ العميد الركن المهندس 
مدير سالح الالسلكي الملكي
المقدم الركن المهندس عبدالرحمن علي المومني
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الع�صايلة  رع��د  زميلنا  عد�صة  ر�صدت  وق��د  ايقاعها،  مدينة  لكل 
�صوب  واثقة  ت�صير  وهي  عمان،  لمدينة  بالفرادة  تت�صم  ايقاعات 

التعافي من كورونا خالل القادم من الأيام بم�صيئة اهلل.
***

الأم��ل،  راي��ة  جميعها،ترفع  الأردنية  المدن  �صقيقاتها  كما  عمان، 
وتبحث عن عبق اليا�صمين، وتجابه كورونا بعزم الأردنيين و�صبرهم 

على البتالء.
***

اأبدا في ن�صدان  يمتلىء العالم خوفا وارباكا، ولكن عمان لم تتردد 
اإن مع ال�صيق وال�صدة  البهجة والحياة، وقد قال الإمام القرطبي: 

ي�صًرا، ثم كرر فقال: اإن مع الع�صر ي�صًرا.
جميل حمد

عد�صة الزميل: رعد الع�صايلة



اقت�صاد
w w w . a l r a i . c o mال�سنة التا�سعة والأربعون - عمان - الأردن

7ال�سبت 7 �سّوال 1441هـ  املوافق 30 اأّيار 2020م العدد 18054
عمان في الحظر الشامل..

عد�صة الزميل: رعد الع�صايلة
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اأحـمـد الـحـورانـي
A h m a d . h @ y u . e d u . j o

كـــورونــــا لي�ست مـــوؤامــــرة
يوم  الــرزاز  عمر  الدكتور  الـــوزراء  رئي�س  ت�سريحات   جاءت 
اأول مــن اأمــ�ــس الــتــي اأ�ــســار فــيــهــا اإلـــى بــطــان الــكــام الــذي 
اإدعـــاء ل  واأنــهــا مح�س  بـــاأّن كــورونــا مــوؤامــرة عالمية  يــقــول 
الإ�ــســاعــات  هــذه  مثل  اأّن  يعلم  وهــو  ال�سحة،  مــن  لــه  اأ�ــســا�ــس 
الذي وجد  الفراغ  اأن  �سيما  اأمر طبيعي ومتوقع ومنظور ل 
اأ�ــســهــر قــد فعل   فــيــه مــنــذ ثــاثــة  اأنــفــ�ــســهــم يعي�سون  الــنــا�ــس 
ناحية  مــن  خا�سة  بنظرهم  يعد  لــم  الأمــر  واأن  فعله،  فيهم 
خطورته كما كان عليه الحال وقت الإعان عنه، ول نف�سي 
الفيرو�س  النا�س في تف�سي  اأن من�سوب ثقة  �سّراً  في مقالتنا 
حــّدت من حركة  التي  لــاإجــراءات  كــان  ولربما  انخف�س  قد 
كثرة  مع  منازلهم  من  خروجهم  و�ساعات  وتجوالهم  النا�س 
�ساهم  قد  النا�س  بين  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام 
اإ�ساعة  باعتباره  كورونا  عن  الحديث  موا�سلة  في  الآخر  هو 
كانت  مــا  قـــرارات  لتمرير  والــحــكــومــات  الـــدول  ا�ستخدمتها 
مكان  كــل  فــي  للنا�س  طبيعية  وحــركــة  حــيــاة  ظــل  فــي  لتكون 

ولي�س المق�سود هو الأردن فقط.
وبــجــمــلــة  الــثــانــي  اهلل  عــبــد  الــمــلــك  جـــالـــة  بــقــيــادة  الأردن 
الرزاز  الدكتور  اتخذتها حكومة  التي  والقرارات  الإجــراءات 
كـــان وا�ــســحــاً مــنــذ الــبــدايــة وو�ــســع الــمــواطــنــيــن فــي �ــســورة 
تـــطـــورات الــو�ــســع الــوبــائــي فــي الــمــمــلــكــة وكــانــت الـــقـــرارات 
بــاأول  اأوًل  اتخاذها  يتم  الأحــيــان  من  كثير  في  ق�سوتها  على 
وم�سلحة  جانب  من  العليا  الوطنية  الم�سلحة  يحقق  وبما 
الــمــواطــنــيــن مـــن جــانــب اآخــــر والـــتـــي تــقــدمــهــا الــمــحــافــظــة 
التباعد  هــي  الخطوات  اأهــم  وكــانــت  اأمــكــن  مــا  �سحتهم  على 
الجتماعي وعدم الختاط خا�سة واأن الفيرو�س ينتقل من 
اأو�سح  كما  ذلــك  وكــّل  الطريقة،  هــذه  عبر  اآخــر  اإلــى  �سخ�س 
تو�سيات  من  الراجعة  التغذية  واأخــذ  بالتن�سيق  كان  الــرزاز 
اإلــى  تــقــوم بتحويلها  الــحــكــومــة  كــانــت  الــتــي  الأوبـــئـــة  لــجــنــة 

قرارات على �سكل ال�سرعة.
تدرك الحكومة اأن م�سالح الكثيرين قد تعطلت واأن رواتبهم 
تاأثرت بقوانين الدفاع، ولأن المواطن الأردني مجبول على 
بكل  ر�سي  قد  فاإنه  الها�سمية  لقيادته  والنتماء  وطنه  حب 
ما تتخذه الحكومة حتى الحظر في اأكثر اأوقات العام اأهمية 
اأّن ذلك ي�سب  والمتمثلة ب�سهر رم�سان وعيد الفطر طالما 
في نجاح الأردن في مواجهة الوباء والق�ساء عليه، ور�سينا 

بالقتطاع من رواتبنا«.
»العاملون في  ف�سيئاً  �سيئاً  اإلى طبيعتها  تعود  الحياة  ها هي 
وكافة  والأ�ــســواق  والكنائ�س  والم�ساجد  الــدولــة،  موؤ�س�سات 
الإغاق على ما هو عليه  ي�ستمر  اأن  اإذ ل يمكن  القطاعات« 
الر�سمي  الــنــاطــق  ل�سان  على  جــاء  وكــمــا  الــوبــاء  واأن  خا�سة 
ل�ستمرارية  معه  التعاي�س  مــن  بــد  ل  وبــالــتــالــي  يــطــول  قــد 
به  يطالبون  النا�س  من  الكثير  ن�سمع  ما  وهو  الحياة،  نب�س 
بهم  �ساقت  بعدما  اأعمالهم  اإلى  العودة  �سرورة  ذريعة  تحت 

ذرعا. المعي�سية  اأحوالهم 
الأوبئة  للجنة  و�سكراً  للحكومة  و�سكراً  الملك  جالة  �سكراً 
ولكل من كانت له يد في مكافحة وباء كورونا الموجود فعًا 
ونتاج  كيدية  مــوؤامــرة  انــه  القول  فينا  عاقل  يقبل  ل  والــذي 

�سراعات دول تدفع ال�سعوب كلفة فاتورتها الباهظة.

اأنحاء الدنيا  اأن ي�سمع الموؤمنون في كل  اآذار  لم يكن �سهًا مع بداية �سهر 
اأ�سوة  اآخر،  اإ�سعار  اإلى  العبادة �ستكون مغلقة،  الم�ساجد والكنائ�س وبيوت  اأن 
الأر�ــس،  ا�سقاع  كّل  في  والخا�سة  العاّمة  والمن�ساآت  والمرافق  بالموؤ�س�سات 
وت�سابهت الــدول والمدن التي كانت ل تنام ول تعرف الليل من النهار، مع 

اآخر قرية واأ�سغرها في الباد البعيدة.
الدنيا  اأنــحــاء  كــل  فــي  الم�سوؤولين  على  وكـــان  كــورونــا،  بـــداء  العالم  اأ�سيب 
طال  وقــد  وحياته.  الإن�سان  �سّحة  لحفظ  احترازّية  بــاإجــراءات  يقوموا  اأن 
�ساحة  وراأينا  العالم،  اأنحاء  واأغلقت في جميع  الكثير،  ال�سيء  العبادة  بيوت 
الفاتيكان وقد خلت من الموؤمنين الذين كانوا يتوافدون ب�سكل يومّي دون 
انقطاع. واأغلقت اأبواب كني�ستي القيامة والمهد والم�سجد الأق�سى والحرم 
في مكة، كما اأغلقت في الأردن اأبواب الكنائ�س والم�ساجد. و�سار الحنين في 
نفو�س العابدين ال�سادقين للعودة اإلى بيوت العبادة لكي يت�سرعوا اإلى الرب 

لي�سفي العالم من هذا الوباء.
ومّما �ساعف التاأثر في نفو�س عابدي اهلل في ال�سهر الما�سية، حلول العياد 
كني�سة  واأبـــواب  المجيد  الف�سح  بعيد  الم�سيحيون  احتفل  فقد  المجيدة: 
الأخــوة  على  �سهًا  يكن  ولــم  ومغلقة،  فــارغــة  المحلّية  وكنائ�سهم  القيامة 
ما  ي�ساهدون  بيوتهم  في  وهم  ال�سعيد  الفطر  بعيد  يحتفلوا  اأن  الم�سلمين 
يّبث على و�سائل الإعام والتوا�سل. هي اإًذا مرحلة حرجة و�سعبة قد عا�سها 

�سكان الكرة الأر�سية، دون ا�ستثناء.
اأماكن العبادة في العالم، وبعدما  اأبــواب  اإعــادة فتح  واليوم، وفيما ُيعلن عن 
اأعلنت الحكومة الأردنّية عن قرب اإعادة فتح اأبواب الكنائ�س والم�ساجد في 

مملكتنا، نقول:
اأوًل: لم ينقطع الموؤمنون عن ال�ساة في ال�سهر الما�سية، وبرز هنا دور 
و�سائل الإعام والتوا�سل الجتماعي بنقل ال�سلوات والأدعّية من الكنائ�س 
اإلى البيوت، واأ�سبحت مقولة »بيتي كني�ستي« و»بيتي م�سجدي«  والم�ساجد 
�سائدة على كل الأفواه، وفي كل الكتابات على و�سائل التوا�سل. ل بل اإّن هذه 
الفترة قد �ساعفت تعّبد الإن�سان اإلى الباري، لأنها كانت فترة �سعبة، ومن 
و�سحته،  �سامته  يّهدد  ما  وبالأخ�س  باأزمة،  مّر  اإّن  الإن�سان  اأن  المعروف 
اإلــى  قبل،  ذي  مــن  اأكــثــر  ب�سكل  يلجاأ،  فــاإنــه  وبــنــاتــه،  اأبــنــائــه  و�سحة  و�سامة 

الت�سّرع اإلى اهلل اأن يحفظه ويحفظ اأ�سرته �سالمة غانمة.
ثانًيا: اإّن العودة اإلى بيوت العبادة ل يعني اأن الوباء قد انتهى، وهذا ما ي�سّجل 

لوزارة ال�سّحة التي تنّبه المواطنين باأن الوباء ما زال موجوًدا، وهو موجود 
وباأّنه لم  به  الوباء كان مبالًغا  باأن  التي تقول  الإ�ساعات  فعا لكي يدح�س 
يكن موجوًدا... وكيف ل يكون موجودا وقد ح�سد اآلف موؤلفة من الأرواح 
بها في  القيام  كــان علينا  التي  الإجـــراءات الحــتــرازّيــة  فــاإن  البريئة! لذلك 
بيوتنا �سابقا، علينا الآن القيام بها في اأماكن عملنا واأماكن تواجدنا اليومي، 
�سبًبا  عبادة  بيت  اأي  يكون  اأن  الممكن  غير  فمن  العبادة.  بيوت  في  وكذلك 
وبوؤرة لتف�سي المر�س، ل �سمح اهلل! لذلك على الموؤمنين اأن يلتزموا طبًعا 
بالإر�سادات والتوجيهات التي �سوف تقّر ر�سمًيا، �سواء من ال�سلطة الدينية اأو 

الم�سوؤولين ال�سحيين الذين ل يتوّرعون عن تقديم الن�سح والإر�ساد.
يفح�س  »بـــاأن  الكني�سة  فــي  ُيــقــال  وكما  للموؤمن،  ا  اأي�سً منا�سبة  هــي  ثالًثا: 
�سميره«، واأن يعّمق اإيمانه، واأن يقول في نف�سه باأننا والحمد هلل قد نجونا 
اأولوياتنا، واإلى واجب  اإلى ترتيب  اأن نتنّبه  من �سّر هذا الوباء، وعلينا الآن 
عمل الخير في هذه الأيام، وواجب عي�س المحّبة، فالداء لم يهّدد فئة دون 
هذه  تكون  ولربما  برّمتها،  الب�سرية  الأ�سرة  زال،  وما  هــّدد،  واإنما  الأخــرى، 
واأن  الأمــور،  تقييم  يعيد  واأن  ح�ساباته،  يعيد  لأن  لاإن�سان  منا�سبة  الفترة 
الإن�سانّية  العاقات  طبًعا  واأهّمها  حياته،  �سّلم  على  الأولويات  ترتيب  يعيد 
المبنّية على المحّبة، وعلى ال�سدق والنزاهة، وهذا كله يغرفه الإن�سان من 

تعّبده ال�سادق هلل تعالى في عودته اإلى بيت العبادة من جديد.
واأخيرا، نقول: اأهًا و�سهًا من جديد بالموؤمنين العابدين ال�سادقين، في 
بيوت العبادة، �سمن ال�سروط والتعليمات التي تقّرها الدولة ووزارة الوقاف 
وكهنة  اأ�ساقفة  من  الدين،  رجــال  علينا  �سها  يكن  فلم  الكنائ�س.  ومجل�س 
و�سيوخ واأئمة، اأن نرى الكنائ�س والم�ساجد اأمامنا فارغة، فيما ننظر فقط في 
الكاميرا لكي نخاطب جمهور الموؤمنين. لم يكن �سهًا على الموؤمنين، كما 
لم يكن �سهًا على الرعاة الدينيين. وعلينا اليوم م�سوؤولية اأن نتطّلع نحو 
الم�ستقبل بثبات واأمل ورجاء، �ساكرين الرب على كّل ما تحقق في الما�سي، 
وعلى كل الجهود التي قامت بها دولتنا، وقام بها الم�سوؤولون عن ادارة �سوؤون 
الإن�سان وحياته وكرامته. وعلينا  اأجل حماية �سحة  العالم، من  النا�س في 
الإن�ساني  الم�ستوى  اأكثر على  التعاون  اإلى كيفية  اأن نتطّلع  ذاته  الوقت  في 
العدل  واأهّمها ق�سايا  برّمتها،  الب�سرية  الأ�سرة  تهّدد  التي  الآفــات  لتخفيف 
وال�سام، والفقر والبطالة، وواجب تقلي�س الت�سلح وانهاء الحروب، لتاأمين 

حياة اآمنة لجميع �سكان الكرّة الأر�سيّة.

فادي اأبوبكر
كاتب وباحث فل�سطيني
f a d i a b u b a k e r @ h o t m a i l . c o m

ائتالف فل�سطيني  -اأردين- اأوروبي ملواجهة م�سروع ال�سم الإ�سرائيلي

متى يكتمل البناء لإ�سرائيل..؟!

اأعلن الرئي�س الفل�سطيني محمود عبا�س في 19 اأيار/ مايو 2020 الن�سحاب 
مــن كــافــة التــفــاقــيــات الــمــوقــعــة، بما فيها الأمــنــيــة مــع الــوليــات المتحدة 
الأميركية والكيان الإ�سرائيلي، وذلك رداً على اإعان الإحتال عزمه ل�سم 

اأجزاء من الأرا�سي الفل�سطينية.
حكومة  بقيادة  الإ�سرائيلي  الكيان  غطر�سة  فيه  تت�ساعد  الذي  الوقت  وفي 
نتانياهو -غانت�س، عبر تكثيف �سيا�سة ال�ستيطان والتوّجه نحو �سم منطقة 
وتهجير  الإ�سرائيلية،  ال�سيادة  اإلــى  الميت  البحر  �سمال  ومنطقة  الأغـــوار 
الفل�سطينيين والت�سييق على الأ�سرى في �سجون الحتال ومحاولة طم�س 
ُهوية القد�س ال�سريف وا�ستمرار الح�سار الوح�سي على قطاع غزة وغيرها 
من الممار�سات العدوانية والعن�سرية التي لم ي�سهد التاريخ الحديث مثيًا 
والرف�س،  وال�ستنكار  ال�سجب  بيانات  باإ�سدار  العربية  الــدول  تكتفي  لها، 
اإ�سافة  المتقّدم،  بموقفه  ا�ستثناء عربياً  المرة  �سوى الأردن الذي مّثل هذه 
اإلـــى التـــحـــاد الأوروبــــــي الــغــربــي الـــذي ّهـــدد بــفــر�ــس عــقــوبــات عــلــى الكيان 

الإ�سرائيلي اإذا ما تّم ال�سم.

الموقف الأردني
اأجــرتــهــا معه مجلة دير  الــثــانــي فــي مقابلة  الأردنــــي عبد اهلل  الــعــاهــل  اأّكـــد 
�سبيغل الألمانية في 15 اأيار/ مايو 2020: »اأنه اإذا ما �سّمت اإ�سرائيل بالفعل 
المملكة  دام كبير مع  اإلــى �سِ �سيوؤدي  فــاإن ذلك  الغربية،  ال�سفة  اأجــزاء من 
اإلى اأن الأردن يدر�س جميع الخيارات اإذا جرى  الأردنية الها�سمية، وم�سيراً 
ال�سم«،واأ�ساف العاهل الأردني: »نتفق مع بلدان كثيرة في اأوروبا والمجتمع 
الدولي على اأن قانون القوة ل يجب اأن يطّبق في ال�سرق الأو�سط، واأن حّل 

الدولتين هو ال�سبيل الوحيد الذي �سيمكننا من الم�سي قدماً «.
وياأتي الموقف الأردني غير الم�سبوق، ترجمًة لا�ستفزازات المتكررة التي 
ال�سيادة  على  الامتناهية  والعـــتـــداءات  الإ�سرائيلية،  ال�سيا�سات  تثيرها 
الأردنية، ومن تلك العتداءات على �سبيل المثال ل الح�سر: محاولة اغتيال 
خالد م�سعل ) رئي�س المكتب ال�سيا�سي لحركة حما�س الفل�سطينية الأ�سبق( 
الأفــعــال  مــن  ب�سل�سلة  الإ�ــســرائــيــلــيــة  الحكومة  وقــيــام   ،1997 عــام  عــمــان  فــي 
الأحادية في مقد�سات القد�س متحديًة الو�ساية الأردنية عليها، اإ�سافة اإلى 
حادثة قتل القا�سي الأردني رائد زعيتر عند معبر ج�سر الملك ح�سين عام 
2014، وقتل اأردنيين من قبل حار�س اأمن اإ�سرائيلي في ال�سفارة الإ�سرائيلية 

بالعا�سمة الأردنية عمان عام 2017.
من  عــامــاً   25 بعد  والــبــاقــورة  الغمر  منطقتي  ا�ستعاد  قــد  الأردن  كــان  واإذا 

القد�س،  اإلـــى  الأمــيــركــيــة  ال�سفارة  نقل  خلفية  على  لإ�ــســرائــيــل،  تاأجيرهما 
واإعان القد�س عا�سمة لإ�سرائيل، فاإن حّل الأردن لكافة التفاقيات الموقعة 
مع »اإ�سرائيل« بات احتماًل كبيراً، خ�سو�ساً واأن �سم الأغوار ومنطقة �سمال 
البحر الميت، اإذا ما تم، �سيكون تعديا خطيرا على ال�سيادة الأردنية، يقطع 
حل  على  الق�ساء  وبالتالي  الفل�سطينية،  والأرا�ــســي  الأردن  بين  التوا�سل 
الأردن  في  المتواجدين  الفل�سطينيين  الاجئين  عودة  وفر�سة  الدولتين، 

والبالغ عددهم قرابة 2 مليون لجئ م�سجلين لدى الأونروا.

الموقف الأوروبي
ال�سم  م�سروع  لمواجهة  اأوروبيا  -اأردنيا-  فل�سطينيا  تن�سيقا  هناك  اأن  يبدو 
بيتر  ل�سان  على  عّبر  قد  كــان  الأوروبـــي  التحاد  واأن  خ�سو�ساً  الإ�سرائيلي، 
في  الخارجية  وال�سيا�سة  لــاأمــن  الأعــلــى  الممثل  با�سم  المتحدث  �ستانو 
التحاد جوزيب بوريل عن تفهمه لقرار الرئي�س محمود عبا�س، كردة فعل 
طبيعية على الإعانات الإ�سرائيلية الأخيرة ب�ساأن �سم محتمل لأجزاء من 

اأرا�سي ال�سفة الغربية لإ�سرائيل.
رئي�س  مــع  هاتفية  مكالمة  خــال  بــوريــل  جــوزيــب  اأّكـــد  ال�سياق،  نف�س  وفــي 
اإذا حدث، لن يمر مرور  اأن ال�سم،  ا�ستية »على  الفل�سطيني محمد  الــوزراء 

الكرام بالن�سبة لاتحاد الأوروبي و�سيكون له عواقب«.
اإدارة  مع  معركته  عن  بمعزل  المتقّدم،  الأوروبـــي  الموقف  تف�سير  يمكن  ل 
الرئي�س الأميركي دونالد ترمب، باعتبارها عدوة العولمة القت�سادية. اإذ اأن 
�سيا�سات الوليات المتحدة باتت ت�سّكل خطراً على الم�سالح الأوروبية، وخير 
من عّبر عن ذلك الم�ست�سارة الألمانية اأنجيا ميركل بقولها: »علينا نحن 

الأوروبيين اأن نقرر م�سيرنا باأنف�سنا«.

خاتمة
في مقابل مواقف الدول العربية التي ل تتعدى حقيقة كونها جعجعة با 
طحن، يبدو اأن ائتافاً فل�سطينياً -اأردنياً- اأوروبياً بداأت تتبلور مامحه في 
والم�سلحة  الدولتين،  حل  قاعدة  على  الإ�سرائيلي،  ال�سم  م�سروع  مواجهة 

الأوروبية والحفاظ على ال�سيادة الأردنية.
من جهٍة اأخرى، يمكن القول اأن الدخول الأوروبي القوي في هذا الئتاف 
واأ�سبابه المناه�سة لل�سيا�سة الأميركية، تنذر بتغّيرات جوهرية في العاقات 
الدولية والنظام الدولي على حٍد �سواء، اإن لم تكن بداية لت�سّكل نظام دولي 

جديد ينتهي فيه حكم القوة العظمى المنفرد على العالم.

الأب د. رفعــــت بدر
A b o u n a . o r g @ g m a i l . c o m

يف عودة املوؤمنني اإىل بيوت العبادة

عودة عودة
O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l . c o m

الميت  والبحر  الفل�سطينية  الأغــوار  اإ�سرائيل �سم  تنوي  في الخبار.. 
اليها، نت�ساءل :هل �سيكون هذا ال�سم هو الأخير...؟!

ل اأحد في اإ�سرائيل يجيب على �سوؤالك من رئي�س الحكومة نتانياهو ول 
غيره فقد قراأوا جميعهم عند حاخام واحد..!

الإ�سرائيلي  الـــوزراء  رئي�س  بير�س  �سمعون  اإلــى  وجــه  �سنوات  عــدة  قبل 
اأبيب ومن يهود فرن�سيين مهاجرين للعي�س في  ال�سوؤال نف�سه في تل 
با  فهي  اليهودية  للدولة  البناء  يكتمل  حتى  جوابه:  فكان  اإ�سرائيل 

حدود وبا عا�سمة م�ستقرة والهجرة وال�ستيطان متعثران..!
ت�سريحات بير�س هذه ل يمكن ان ن�سعها فيما ي�سمى »زلة ل�سان« والتي 
يقع فيها الكثير من ال�سيا�سيين في هذا العالم التي ت�سدر عنهم بين 

الفينة والخرى..
كما اأن ت�سريحاته ل يمكن اأن ن�سعها في باب الخرف الذي يظهر بين 
الحين والآخر عند العجائز ال�سيا�سيين في هذا العالم.. فالرجل حقا 

�سيا�سية معروفة ومن  الثمانين حين قالها لكنه �سخ�سية  زاد عن  قد 
البناة الوائل للدولة الإ�سرائيلية كبن غوريون ورابين وبيجن و�سامير 

وغيرهم فوق ذلك فهو الب الروحي للقنبلة النووية ال�سرائيلية..
اإنها الحقيقة الكاملة عن اإ�سرائيل التي يجب اأن يعرفها جميع ال�سا�سة 
في هذا العالم..التي تمنع الن الرئي�س الأميركي الوديع جيمي كارتر 
من زيارة قطاع غزة وال�سفة وكذلك البرت ان�ستاين ونعوم �سمو�سكي.. 
اإلى حل  الداعية  لل�سام  العربية  اإ�سرائيل ظهرها للمبادرة  اأدارت  كما 
والن�سحاب  الدولية  ال�سرعية  قــرارات  وفق  الإ�سرائيلي  العربي  النزاع 
الدولة  واإقــامــة  للفل�سطينيين  العودة  حق  تاأكيد  مع   1967 حــدود  اإلــى 

الفل�سطينية في ال�سفة وقطاع غزة..
وهنا نت�ساءل:

ونيفاً  عــامــا   72 م�سى  وقــد  اليهودية  الــدولــة  بــنــاء  ي�ستكمل  متى  اإلـــى 
يعترف  ولــم  م�ستقرة  عا�سمة  وبــا  حــدود  با  الآن  وهــي  قيامها  على 
الذي  الإ�سرائيلي  للعدو  ال�سلف  اإنه  الفل�سطيني..  العربي  ال�سعب  بها 
رئي�س  اأول  يكون  باأن  ان�ستاين  البرت  اليهودي  الألماني  العالم  رف�سه 

لدولة اإ�سرائيل..!

يتبين  الأردنـــي  الخطاب  وترقيم  ومــحــاور  ومــعــان  لأحـــرف  عــودة 
يدركها  اأن  يجب  التي  الحقائق  وتت�سمن  والثقة،  بالقوة  ن�سجها 
ب�سريح  تو�سح  اأنها  كما  م�سوؤلياتهم،  لتحمل  العالم  قــادة  جميع 
الكبار  للقادة  الوطنية  والثوابت  ال�سيا�سية  المواقف  اأن  العبارة 
الأردن  الحقيقيين لن تتغير لظروف مرحلية، وموقف  والزعماء 
قناعة  ح�سب  الفل�سطينية  للق�سية  ال�سلمي  الــحــل  مــن  الــثــابــت 
الدولية  ال�سرعية  وقــرارات  المنطقة  بظروف  ال�سيا�سية  القيادة 
وا�ستقرار  ل�سام  يوؤ�س�س  المتجاورتين  الدولتين  حل  تتبنى  التي 
اأن  يــحــاول  اأو مــن  الــمــرحــلــيــة  فــالــقــوة  الــمــنــطــقــة،  �ــســعــوب  لجميع 
ل�سعبه  �سمانة  تقديم  ي�ستطيع  لــن  بــالــقــوة،  واقــعــا  اأمـــرا  يفر�س 
وديعة  لي�ست  وحقوقها،  ال�سعوب  فــاأرا�ــســي  واآمـــان،  و�ــســام  ب�سلم 

اأو التبرع فيها. للغير للت�سرف بمحتوياتها اأو وهبها 
رف�س  فهناك  لحظة،  ولــيــد  اأو  عفويا  يكن  لــم  الأردنــــي  الــمــوقــف 
�ــســابــق لــخــطــة تــرمــب لــلــ�ــســام فـــي الــ�ــســرق الأو�ــــســــط، فــالــرفــ�ــس 
بهذا  لــلــتــفــاو�ــس  بالتفكير  حــتــى  عليهم  الــطــريــق  قــطــع  الأردنـــــي 
الحكيمة، خرج منت�سرا من معركة  الملك  بقيادة  والأردن  الأمر، 
وا�سح  الأمر  وهذا  طبقها،  التي  الخطط  نتيجة  الم�ستجد  الوباء 
للجميع، بمرجعية اأن الأردنيين بكافة اتجاهاتهم، يثقون بجالة 
الموقف  بـــاأن  ويــدركــون  خــطــواتــه،  يــوؤيــدون  مطلقة،  ثقة  الملك 
ي�ستند  الفل�سطينية،  الق�سية  حــول  والوا�سح  لــاأردن  التاريخي 
يدافع  وقوي،  مدرب  لجي�س  متجددة  ثقة  فهناك  وقوته،  لقدرته 
والمنطقة،  العالم  جيو�س  بين  �سعب  رقــم  وحـــدوده،  الوطن  عن 
بردع  تتكفل  التي  الفتاكة  الأ�سلحة  لأحدث  امتاكه  ندرك  ونحن 
ال�ساح  اأن  علما  الــحــروب،  جــولت  عليها  ُفر�ست  اإن  الــغــزو  قــوى 
لغة  ولكنه  بالحق،  والإيــمــان  العزيمة  من  اأقــوى  لي�س  ذاتــه،  بحد 
الإعتداء  ويحاول  ال�سعوب  تاريخ  يجهل  يفهمها من  التي  الإ�سارة 

عليهم.
عالميا  ائتافا  ويــقــود  ي�سعى  الــذي  الها�سمي  الأردن  بين  �ستان 
ويقتل،  يفتك  الــذي  الوباء  ومحا�سرة  الحرب  بخطوات  للتعاون 
الجهود  لح�سد  الآخرين  مع  الخبرات  ويتبادل  الم�ساعدات  يقدم 
يفكرون  قادة  الآخر،  الر�سيف  على  نجد  بينما  الب�سرية،  ل�سامة 
الأ�سليين،  الأر�ـــس  �سكان  اأرا�ــســي  و�ــســم  انتخابية  �سعبية  ببناء 
العالمية،  اأن الظروف؛  اإعتقادا،  الذي يهددهم،  الوباء  ببوؤرة  وهم 
الإقــلــيــمــيــة، والــعــربــيــة، بــ�ــســبــات وفــو�ــســى، واإخـــتـــاط بــاأبــجــديــات 
بالقوة  الواقع  الأمــر  فر�س  بمنطق  لهم  ت�سمح  الب�سرية،  الحياة 
الق�سم،  ي�سمن  والــقــفــز  مــ�ــســالــحــهــم،  تــخــدم  الــتــي  الـــزاويـــة  مــن 
التي  للجراأة  فكرية  بغيبوبة  اأوقعتهم  يفهمونها،  بلغة  الرد  فكان 
باأكثر  الثابت، وقد �سدرت  الأردني  الموقف  طرحت فيها مفردات 
يمثل  �ــســافــيــة،  ع�سكرية  بخلفية  قــائــد  لــ�ــســان  عــلــى  منا�سبة  مــن 
الإعــتــدال والإنــ�ــســبــاط، و�ــســاحــب مــبــداأ ور�ــســالــة �ــســام للجميع، 
يجمع المجد من كل اأ�سنافه، وخلفه �سعب عظيم بقا�سم م�سترك 
لت�سطير  واإقتدار  بحكمة  الأردن  قاد  الملك،  فجالة  الولء،  على 
التخطيط  لأ�س�س�س  عالميا  متطلبا  واأ�سبحت  تاريخية،  ملحمة 
الــقــادمــة؛ فنون  لــاأجــيــال  �ستدر�س  الــكــامــلــة،  بــالــدرجــة  والــنــجــاح 
ت�سدير  الأولــويــات،  ترتيب  الإمكانات،  تقدير  المعطيات،  تحليل 
بــاأ�ــســول  مــنــازع  دون  الــمــقــدمــة  يحتل  الأردن  وجــعــلــت  الــخــبــرات، 
خط  فل�سطين  وم�ستقبل  فالقد�س  الــمــعــارك،  لك�سب  التجان�س 
الأردنية؛  لل�سيا�سة  الأردنيين وثوابت  بالن�سبة لاأردن وكل  اأحمر 
والتوطين،  البديل  للوطن  كا  لإ�سرائيل،  عا�سمة  للقد�س  كا 
الأمــيــركــيــة على  لـــــاإدارة  ر�ــســالــة و�ــســلــت  الـــقـــرن،  وكـــا ل�سفقة 
ال�سيق  الخرم  لقادة  منطادها  و�سل  فهل  خارجيتها،  وزير  ل�سان 

والأزمات؟ نتمنى ذلك وللحديث بقية.

اأ. د. كميل مو�سى فرام

الق�سية الفل�سطينية.. ثوابت 
ال�سيا�سة الأردنية العقلي  الــتــوازن  مــن  الأدنـــى  بالحد  ولــو  نتفهم  اأن  ن�ستطيع  كيف 

المت�سارعة  الــتــطــورات  ظــل  فــي  ن�ستنتج  اأن  ال�سيا�سية  والمعرفة 
وجزما  ح�سما  الأكثر  العربية  المواقف  غياب  �سبب  المنطقة  في 
في �سياق ما ن�سمعه كل يوم من ت�سريحات من الكيان ال�سهيوني 
باأن م�سروع ال�سم �سيح�سل ل محالة في بداية تموز القادم، واأن 
هناك توافقا وان�سجاما مع هذا الم�سروع من قبل كثير من زعماء 
الدول العربية كما ي�سرح قادة الكيان ال�سهيوني واإعامه المرئي 
واأن  محاله،  ل  منجز  الم�سروع  هــذا  بــاأن  يوحي  ب�سكل  والم�سموع 
الكيان ال�سهيوني قد ا�ست�سار بع�س قادة الدول وو�سطائهم حول 

التوقيت والنتائج.
هنا يبرز ال�سوؤال الكبير لماذا وحدها الدبلوما�سية الأردنية التي 
وفروعها  وموؤ�س�ساتها  والإقــلــيــمــيــة  الــدولــيــة  ــــواب  الأب كــل  تــطــرق 
الوليات  غرب  اإلــى  و�سول  اآ�سيا  �سرق  من  والقانونية  الت�سريعية 
الأردنــي  الخارجية  الأميركية في م�سعى عبر عنه وزير  المتحدة 
على  ال�سهيوني  الــكــيــان  ي�سر  الــتــي  ال�سهيونية  الإجـــــراءات  بـــاأن 
الكلمة  معنى  بكل  كارثية  نتائجها  �ستكون  ال�سم  مو�سوع  حتمية 
لإ�سناد  العربية  الــجــهــود  تلك  اأيـــن  ال�سفدي  وزيـــر  تعبير  ح�سب 
الم يئن  الفل�سطينية،  الأبــي اتجاه الق�سية  هذا الموقف الأردنــي 
الأوان اإلى ت�سريح وا�سح من كل زعيم عربي برف�س هذا الم�سروع 
وترجمة ذلك من خال اإ�سناد الحراك الأردني والفل�سطيني غير 
الحدث حتى ل ن�سطدم  ا�ستباق  اإلى  الو�سول  اأجل  الم�سبوق من 
طرف  كل  �سيتحمل  وعندها  الأر�ــس  على  الم�سروع  ذلك  بترجمة 
مــ�ــســوؤولــيــتــه الــقــومــيــة والــعــروبــيــة والإ�ــســامــيــة والإنــ�ــســانــيــة دون 
ال�سغط باي �سكل من ال�سكال على الخيارات الأردنية المفتوحة 

في حال تم ال�سم.
�سمعة  موظفة  فــعــال  ب�سكل  الأردنــيــة  الدبلوما�سية  ن�سطت  لقد 
الذي  نظره  وبعد  والإن�سانية  وال�سيا�سية  الدولية  الملك  جالة 
يقوم على ت�سخي�س واقعي ودقيق وا�ست�سرافي في كل الأحيان فيما 
ال�سهيوني  والت�سرع  التهور  ونتائج  ال�سيا�سية  التطورات  يخ�س 
اتجاه الق�سية الفل�سطينية دون الخذ بعين العتبار اأي ا�ستحقاق 
ال�سعيدين  على  والم�ستجدات  الــمــعــادلت  تفر�سه  قــد  �سيا�سي 
ال�سيا�سي والقت�سادي فهذا الكيان يعتبر الواقع ال�سيا�سي الحالي 
الــدولــي  النــ�ــســغــال  موظفا  م�سروعه  لتمرير  فر�سة  اف�سل  هــو 
هذا  مع  الأميركية  الإدارة  قبل  من  الكلي  والتناغم  كورونا  بوباء 
وارتفاع  الأميركية  الداخلية  بالح�سابات  مرهون  وذلك  الم�سروع 
م�ستوى المعار�سين ل�سيا�سية الرئي�س ترمب والذي يعتبر اأن دعم 
القرار �سيح�سن من موقعه النتخابي  ال�سهيوني في هذا  الكيان 
ال�سيا�سي لل�سيا�سة  الذي يتناق�س يوما بعد يوم نتيجة النف�سام 
ال�سيا�سي  التوازن  ثبات  البعد عن  البعيد كل  الميركية  الخارجة 
الدبلوما�سية  اأمــام  تتراكم  التي  اليومية  والم�ساكل  قراراتها  في 
الأميركية والتي تبدو مراهقة وما ادل على تلك المراهقة تهديد 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  بــاإغــاق  الأخــيــر  الأميركي  الرئي�س 

وخا�سة )تويتر(.
من هنا نحن ندعو وبكل و�سوح الى اعتماد الروؤية الملكية في حل 
ال�سراع القائم على حل الدولتين واأن ل يكون هذا �سعارا اإعاميا 
الأدنــى من دعم  بالحد  الواقع ولو  ار�ــس  وانما يترجم على  بحتا 
اأ�سا�سها  على  ترتب  والتي  ال�سعيد  هــذا  على  الأردنــيــة  الإنــجــازات 
الأوروبــي ورو�سيا وال�سين ودول عدم  موقف م�سرف من التحاد 
الوليات  في  الــقــرار  �سنع  اأوا�ــســط  من  كثير  الــى  وحتى  النحياز 
المتحدة الأميركية نف�سها وحتى هناك تحذيرات في داخل الكيان 
ال�سهيوني توؤكد اأن الرد الدبلوما�سي الأردني والذي تجلى بمفهوم 
الــقــوى في  قــد جعل هــذه  المفتوحة  والــخــيــارات  الكبير  الــ�ــســدام 
داخل الكيان الى التنبيه اإلى خطورة ال�ستمرار في م�سروع ال�سم 
معتبرة اأن الموقف الأردني �سيكون هو العامل الحا�سم في اجها�س 

هذا الم�سروع.
عندما  والفل�سطينية  الأردنية  الدبلوما�سية  اتــام  ذلك  كل  فبعد 

ترفع �سعارا في الخفاء يا وحدنا.

د. فايز ب�سبو�ص الدوايمة

الدبلوما�سية الأردنية 
وال�سوؤال اخلفي

بث التلفزيون الأردني م�سكورا خال �سهر رم�سان وقبيل فترة 
العيد  وتناول  الأردن  لبع�س م�ساجد  توثيقيا  برنامجا  الغروب 
من الجوانب لق�سة بناء الم�سجد والطراز المعماري الخارجي 
المعلومات  من  والعديد  الداخلية  للمناظر  الجمالي  والنمط 
و�سيانتها  بالم�ساجد  الوا�سح  الهتمام  تعك�س  والتي  المفيدة 

والمحافظة عليها واأعمال التو�سعة عند الحاجة لذلك.
ان  اإل  للبرنامج،  الق�سيرة  الزمنية  الفترة  مــن  الــرغــم  وعلى 
للم�ساجد  الجميلة  والــمــنــاظــر  للبرنامج  الــمــركــز  الــمــحــتــوى 
وعلى امتداد اردننا الغالي، جعلتني اكتب عن الأهمية الخا�سة 
و�سعبيا  حكوميا  اهتماما  تعك�س  والــتــي  الأردن  فــي  للم�ساجد 
واللــتــزام  والمعرفة  والعلم  للعبادة  دورا  وادامــتــهــا  اهلل  ببيوت 
والطماأنينة والمحافظة على نظافتها و�سيانتها وخدمتها من 

قبل اللجان الم�سرفة عليها بحر�س وح�سن رعاية.
تف�سل وزيـــر الأوقـــــاف والــ�ــســوؤون والــمــقــد�ــســات الإ�ــســامــيــة د. 
الــقــرار  عــن  بــالــدفــاع  منا�سبة  مــن  اأكــثــر  وفــي  الخايلة  محمد 
 7500 الأردن  في  يبلغ عددها  والتي  الم�ساجد  باغاق  الخا�س 
وذلك لحماية الم�سلين من العدوى وال�سابة والتي قد تكون 
من �سخ�س واحد، ولكنه اأو�سح اأي�سا ان تو�سيات لجنة الأوبئة 
هي المرجع عند اتخاذ القرار من قبل وزارة الأوقاف وال�سوؤون 

والمقد�سات الإ�سامية بهذا الخ�سو�س.
باإغاق  القرار  نف�س  الأردن  في  الكنائ�س  لمجل�س  كان  وكذلك 
تف�سي  الم�سلين من خطر  لحماية  وذلــك  الأردن  في  الكنائ�س 
فيرو�س كورونا نظرا للتجمعات في رحاب الكنائ�س والتي تتوزع 

جغرافيا في اأكثر من محافظة في الأردن العزيز.
نه�سة  تاريخ  لكنائ�سها خ�سو�سية في  وكذلك  الأردن  لم�ساجد 
ر�سالة  لن�سر  الم�سيئة  الــمــحــطــات  مــن  تعتبر  حــيــث  الأردن؛ 
اليــمــان والــقــيــم النبيلة واوا�ــســر الــتــرابــط بين افـــراد ال�ــســرة 
الم�سلمين  بــيــن  المجتمعية  والــمــ�ــســاركــة  الـــواحـــدة  الأردنـــيـــة 
والم�سيحيين في المنا�سبات الدينية والجتماعية ب�سدق ووفاء 

والمثلة في هذا المجال كثيرة وعديدة.
مهما طالت فترة الغاق، لكن الم�ساجد والكنائ�س �سوف تفتح 
�سليمة  بعودة  المل  يــزداد  و�سوف  الم�سلين قريبا  امام  اأبوابها 
تفر�سه  لما  نظرا  العامة  ال�سامة  واإجـــراءات  التعليمات  وفــق 
الم�سلين من تجمع في مكان واحــد و�ــســرورة الحر�س  اعــداد 
على التباعد الج�سدي والمحافظة على م�سافات الأمان بالتزام 

كبير.
للمحافظة  الكثير  يتطلب  ب�سوق  والكنائ�س  للم�ساجد  الــعــودة 
ب�سكل  ارتــيــادهــا  على  والــحــر�ــس  تماما  نظيفة  اهلل  بــيــوت  على 
والن�سغال  الفتح  من  ق�سيرة  فترة  بعد  هجرها  وعــدم  منتظم 
عنها بمبررات العمل ومتطلبات الحياة اليومية؛ بيوت اهلل بكل 
العام  مــدار  على  عناية  الــى  تحتاج  ومعالمها  وزوايــاهــا  اأركانها 
والعبادة  ال�ساة  اأداء  اثــنــاء  والإقــامــة  الــزيــارة  بح�سن  ورفــدهــا 
المعنوية  والم�ساندة  الــمــادي  والــتــبــرع  والــ�ــســادقــة  المخل�سة 

لخدمة اأهدافها النبيلة.
غبنا عن الم�ساجد والكنائ�س لفترة لي�ست ق�سيرة ولكن المرجو 
اكتمال فرحة العودة بعدم ت�سجيل اأي اإ�سابة في رحابها والثر 

المترتب على ذلك.
غبنا و�سوف نعود بروح اليمان والرجاء من المولى جلت قدرته 

لحمايتنا جميعا ورفع الباء عنا وعن الب�سرية جمعاء.

م. فواز الحموري
f a w a z y a n @ h o t m a i l . c o . u k

م�ساجد الأردن وكذلك الكنائ�ص
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احتفت بعيد اال�شتقالل تحت �شعار »عبر وطني.. ابدع وطني«

الثقافة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة «موهبتي من بيتي»
في أسبوعها األخير

«على خطى الشيطان» لـ جاد: استدراج الواقع لواجهة الحكاية

عمان - الراأي

الفائزين في م�سابقة  اأ�سماء  الثقافة م�ساء اول من ام�س،  اأعلنت وزارة 
بالجائزة  فاز  حيث  والأخير،  التا�سع  اأ�سبوعها  في  بيتي«  من  »موهبتي 
في  وريكات،  توفيق  في�سل  لنا  من  كل  منا�سفة  الأ�سبوع  لهذا  الأول��ى 

حقل الر�سم، وبا�سل فوؤاد محمد العدوان في حقل العزف والغناء.
بعيد  المملكة  اح��ت��ف��الت  الأخ���ي���ر  اأ���س��ب��وع��ه��ا  ف��ي  الم�سابقة  واخ���ت���ارت 
ال�ستقالل )74( الذي ي�سادف 25 اأيار من كل عام مو�سوعا للم�سابقة، 
اجل  وط��ن��ي«، من  اب��دع  وط��ن��ي..  »عبر  الأ�سبوع منها  ه��ذا  �سعار  وحمل 
ا�ستثمار الأوقات التي يق�سيها الأطفال وال�سباب مع العائلة في البيت 
الم�ستجد،  ك��ورون��ا  وب��اء  انت�سار  من  للحد  ال�ستثنائي  للظرف  نتيجة 
وان�سجاما مع ر�سالة الوزارة في تحفيز الإبداع واإتاحة الفر�سة لأ�سحاب 

المواهب في التعبير عن اإبداعاتهم ب�سكل منتج.
اإن  ب��ي��ان �سحفي،  ف��ي  الطوي�سي  ب��ا���س��م  ال��دك��ت��ور  ال��ث��ق��اف��ة  وزي���ر  وق���ال 
الوزارة خ�س�ست هذا الأ�سبوع من الم�سابقة التي اأطلقتها اآذار الما�سي 
لهذه  ال��ك��ب��ي��رة  ل��الأه��م��ي��ة  ال���س��ت��ق��الل  بعيد  ال��ت��ي تحتفي  ل��ل��م�����س��ارك��ات 
المنا�سبة في وجدان الأردنيين التي ترتبط بمئة عام من النجاز الذي 
اأن يبقى  اأج��ل  ال��رواد، وقدموا الغالي والنفي�س من  �ساهم به جيل من 

هذه الوطن �سامخا، ومن اأجل اأن تحيا اأجياله بكرامة.
واأ�ساد الدكتور الطوي�سي بحجم الم�ساركات في حقول الم�سابقة كال�سعر 
والق�سة والر�سم والفنون الت�سكيلية والتمثيل والأفالم الق�سيرة التي 
لمعناه  اإدراك��ه��م  عك�ست  والتي  ال�ستقالل  حول  مو�سوعات  على  رك��زت 
وعي  وبينت  ال��ط��وي��ل��ة،  الم�سيرة  ه��ذه  عبر  تحققت  ال��ت��ي  والن���ج���ازات 
وطنهم،  لتراب  ومحبتهم  وجدانهم،  في  ال�ستقالل  لأث��ر  الم�ساركين 
جانب  اإل��ى  الأ���س��رة،  وا�سح  ب�سكل  بها  �ساهمت  التي  الوطنية  وتربيتهم 

موؤ�س�ساتنا التعليمية.
واأعرب عن اعتزازه بالم�ساركين وما تعنيه المنا�سبات الوطنية بالن�سبة 
عن  التعبير  وط���رق  معها،  التفاعل  ف��ي  الح�سارية  وطريقتهم  ل��ه��م، 
الطيب  الأث���ر  لها  �سيكون  مختلفة  اإب��داع��ي��ة  ب�سور  لوطنهم  محبتهم 
 27 ت��ج��اوزت  الم�سابقة  في  الم�ساركات  ه��ذه  حجم  اأن  مبينا  م�ستقبال، 
المقيمين  المملكة والأردنيين  مليون م�ساهدة من مختلف محافظات 
في الخارج، وو�سلت الم�ساركات الفعلية التي خ�سعت للتحكيم اإلى اأكثر 

من 95 األف م�ساركة.
م�سابقة  من  الثالث  المو�سم  اإط��الق  عن  الثقافة  وزارة  اعلنت  وكانت 
الوطنية  المنا�سبة  ب��ه��ذه  ل��الح��ت��ف��اء  المخ�س�س  بيتي  م��ن  موهبتي 

العزيزة، في الحقول التالية:

ق�سيدة  اأو  بق�سة  اأب��دع  وطني  والق�سة(/  )ال�سعر  الأدبية  الن�سو�س   -
وطنية

اأو فيديو يترجم  اأو الفيديو المنزلي/ وطني �سارك بم�سهد  - التمثيل 
حالة وطنية اأو اإنجاز في م�سيرة الإ�ستقالل

- الر�سم، الت�سوير الفوتوغرافي، والخط العربي/ وطني عبر بالر�سم 
والفنون الت�سكيلية عن معاني ال�ستقالل وقيمه

- الغناء، والعزف/ وطني غني واعزف.
المواهب  م��ن  الكثير  �سهدت  ال�ساد�س  اأ�سبوعها  ف��ي  الم�سابقة  وك��ان��ت 
المتميزة في الحقول كافة، ول �سيما في حقل الن�ساد الديني الذي تم 
اإ�سافته في بداية �سهر رم�سان المبارك، كما تجاوز حجم الإقبال على 
الم�سابقة 20 مليون م�ساهدة من كافة فئات ال�سباب، على المن�سات التي 

خ�س�ستها الوزارة للتفاعل مع هذه الم�سابقة.
واك����دت ال�����وزارة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��وث��ي��ق اأح�����داث ه���ذه ال��م��رح��ل��ة م��ن قبل 
المن�سة  اإل��ى  المختلفة، م�سيرا  الب��داع  ب�ستى �سنوف  الأردن��ي  ال�سباب 
التوثيق  ي��وم��ي��ات  ال��ت��وث��ي��ق، وج��ائ��زة  ل��غ��اي��ات  ال�����وزارة  ال��ت��ي خ�س�ستها 

https:// ال��وزارة عبر من�سة اأطلقتها  التي  الإبداعي في زمن كورونا 
.kolmorsayamor.gov.jo

بيتي(  من  )موهبتي  م�سابقة  اأطلقت  كانت  الثقافة  وزارة  اأّن  اإلى  ُي�سار 
الأط��ف��ال  يق�سيها  ال��ت��ي  الأوق����ات  ا�ستثمار  ب��ه��دف  الما�سي  اآذار  نهاية 
من  للحد  ال�ستثنائي  للظرف  نتيجة  البيت  في  العائلة  مع  وال�سباب 
الثقافة  وزارة  ر���س��ال��ة  م��ع  وان�سجاما  الم�ستجد،  ك��ورون��ا  وب���اء  انت�سار 
عن  التعبير  في  المواهب  لأ�سحاب  الفر�سة  واإت��اح��ة  الإب���داع  حفز  في 
اإبداعاتهم ب�سكل منتج. وق�سمت الم�سابقة على فئتين، الأولى: الأطفال 
اإل��ى 25 عاما.  ال�سباب من �سن 15  والثانية:  اإل��ى 14 عاما،  من �سن 10 
وتمنح الوزارة مئة جائزة نقدية للفائزين في كل حقول الكتابة الأدبية، 
الفيلم  المنزلي،  الفيديو  والغناء،  المو�سيقى  والر�سم،  الت�سكيلي  الفن 
و�ستاند اأب، والأنا�سيد علما اأن قيمة الجائزة الأولى في كل حقل )200 
الجائزة  وتبلغ  ال��ف��ائ��زي��ن،  لباقي  دي��ن��ار(   100( ج��ائ��زة  وتمنح  دي��ن��ار(، 
الثقافية  ال��وزارة من خالل م�سروعاتها  دينار(. و�سعت  الكبرى )1000 
اثناء جلو�سهم في  لل�سباب الردني  المختلفة لتقديم خيارات مختلفة 

بيوتهم في فترة التباعد الجتماعي التي فر�ستها جائحة كورونا.
العربي  وال��خ��ط  الدينية،  والب��ت��ه��الت  الأنا�سيد  حقل  اإ�سافة  ت��م  وق��د 
والزخرفة الإ�سالمية في الأ�سبوع الرابع للم�سابقة لتتواءم مع ال�سهر 
اإطالق 3 من�سات جديدة للوزارة منها من�سة خا�سة  الف�سيل، كما تم 
ومن�سة   ،/https://mawhebati.gov.jo ع��ن��وان  حملت  للم�سابقة 
https:// ل��ل��ت��دري��ب ال��ف��ن��ون وال�����س��ن��اع��ات الب��داع��ي��ة ح��م��ل��ت ع��ن��وان
 ،/https://kolmorsayamor.gov.jo ومن�سة   ،/shaghafi.gov.jo
»الُكتبا«  ومن�سة  ك��ورون��ا.  زم��ن  في  الإب��داع��ي  التوثيق  يوميات  لجائزة 
مختلف  ف��ي   PDF ب�سيغة  كتب  وت��ق��دم  والمجالت  للكتب  ومخ�س�سة 
اإعادة  الوطني وي�ستمل على  الثقافي  للتراث  لبرنامج  اإ�سافة  الحقول. 
دائ��رة  اأر�سيف  من  الأردن���ي  الوطني  الثقافي  التراث  من  نماذج  تقديم 
المكتبة الوطنية وبث نحو 100 م�سرحية واأوبريت غنائي، بالإ�سافة اإلى 

اإتاحة اأعداد مجلة اأفكار كافة منذ �سدورها على مدار )5( عقود.
وتم تخ�سي�س خم�س لجان تحكيم، كل يخت�س في اأحد جوانب الم�سابقة 
ال�����خ��م�����س: )ال��ن�����س��و���س الأدب���ي���ة وال��ق�����س��ة وال�����س��ع��ر/ ال��ف��ن��ون وال��ر���س��م 
التمثيل(، وهم  المو�سيقى والعزف/  الفيلم/  والكاريكاتير/  والت�سميم 

من الخبراء واأ�ساتذة الجامعات.
ولكل لجنة تحكيم معاييرها الخا�سة التي ُتحّكم على اأ�سا�سها، بالإ�سافة 

اإلى اللتزام بالمعايير العامة؛ كالفئات العمرية، والجودة الفنية.
ومن  �سنة،   25 اإل��ى  �سنوات   10 من  العمرية  للفئة  موجهة  والم�سابقة 

الممكن الم�ساركة في اأكثر من حقل.

اإربد - اأحمد الخطيب

في مقدمته لمجموعته الق�س�سية الجديدة »على خطى 
ال�سيطان« ال�سادرة حديثاً في اإربد، يوؤكد الروائي توفيق 
اإك��م��ال واإ����س���دار المجموعة لأ���س��ب��اب  اأن���ه ت���ردد ف��ي  ج��اد 
كما  وموا�سيعها  ق�س�سها  وتفا�سيل  اأحداثها  باأن  تتمثل 
يرى مخيفة ومرعبة، وظلت حبي�سة الأدراج لمدة خم�س 

�سنوات.
ويو�سح باأن الكثير من مو�سوعاتها تعي�س في قالب من 
القيم  لمخالفتها  ت�سديقها  بعدم  ي�ساهم  مما  الغرابة، 
في  جدلية  اإن��ه��ا  وحقيقتها،  واقعيتها  رغ��م  المجتمعية 
المجادلون  يقوم  لأن  المجال  يفتح  مما  ق�س�سها،  بع�س 

بالت�سكيك في التفا�سيل.
وي����ن����ّوه ب�����اأن ال���ط���رق ال����وع����رة وال���م���ع���وج���ة ب��ال��ت��واءات��ه��ا 
وانحناءاتها لن ت�سلك وت�ستقيم اإل باقتحام كبد الحقيقة 
في  والغو�س  ال��رام��د،  واقعها  عيون  ومجابهة  ال��م��اأف��ون 

كما  وح�سارها  جماحها  لكبح  الملتهبة،  اأ�سرارها  اأعماق 
كما  تتف�سى  التي  المع�سالت  تلك  على  للق�ساء  ال��وب��اء، 
طياتها،  بين  المحاريث  اأعواد  واإعمال  اله�سيم،  في  النار 

وقلب ما تخفى وا�ستتر تحت ق�سورها الواهنة.
�سفحة   150 في  الواقعة  للمجموعة  المقدمة  هذه  تاأتي 
المجموعة  تمحور  بوؤرة  على  لتوؤكد  الو�سط،  القطع  من 
تح�س�سّية  لغة  عبر  الأع���م���اق،  ف��ي  ال�����س��ارب��ة  متونها  ف��ي 
التي  الحكاية  منازل  ت�سرد  وه��ي  باليقين،  ال�سك  تقطع 
ق�سية  فيها  وط���رح  ق��اع��دا«  »ال��م��وت  بق�سة  ي�ستفتحها 
وفيها  ث��ال��ث��ه��م��ا«،  »ال�����س��ي��ط��ان  بق�سة  وي��ردف��ه��ا  ال��ت��ق��اع��د، 
الق�ستان  ه��ات��ان  لت�سكل  ال��م��ح��ارم،  زن��ا  ق�سية  على  يقف 
اإل�����ى ال���ر����س���ال���ة ال�����س��م��ن��ي��ة ال���ت���ي ي�سعى  ع��ت��ب��ة ل���ل���ول���وج 
»على  الثالثة   ق�سته  في  يركز  حيث  لتقديمها،  الموؤلف 
خ��ط��ى ال�����س��ي��ط��ان« ال��ت��ي ي��ع��ال��ج ف��ي��ه��ا ق�����س��ي��ة ال��ت��ط��رف 
الحياة  وقائع  من  للكثير  معاينته  على  م�ستندا  الأعمى، 

المجتمعية.

وت��ت�����س��ف م��و���س��وع��ات ال��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ���س��م��م غالفها 
ال�����س��اع��ر اأح���م���د ط��ن��ا���س ����س���ط���ن���اوي، ودق���ق���ه���ا ال���روائ���ي 
مائدة  ت�سكل  التي  بالمو�سوعات  المقداد،  فتحي  محمد 
اأ�سابعها  ت�سع  اأنها  �سياق  عن  تخرج  ل  فهي  المجال�س، 
كفن  تقدمها  التي  التحويرات  بع�س  مع  الم�سكلة  على 
المجموعة  �سياقات  في  الموؤلف  ي�ستدعي  لهذا  حكائي، 
ال��م��ت��راب��ط��ة ب��ع�����س��ا م��ن ال���م���وؤث���رات ع��ل��ى ال��ك��ت��ل��ة الفنية 
نف�سها،  تقديم  ف��ي  المجموعة  تخطتها  ال��ت��ي  ال��واح��دة 
بنيته  على  معتمدا  التوج�س  لحظة  م��ن  ي��ب��داأ  ف��ال��ق��ارئ 
تفرزها مثل  التي  الإ�سكاليات  تقاطع  الداخلية بحثا عن 
فكرته  ي��ردف  بما  ال��م��وؤل��ف  يجيء  لهذا  الحكايات،  ه��ذه 
الدرامية بق�س�س تكاد تت�سابك �سمنيا مع العتبة الأولى 
الزائر  الزانية،  ك�ّسه،  اأم  ال�ساحرة  »البكارة،  ق�س�س  مثل 
الموؤلف  يقف  الق�س�س  ه��ذه  وف��ي  والدفينة«،  والجني، 
ع��ل��ى ال��ف��ق��ر وال��ج��ه��ل وال��ب��خ��ل وال���س��ت��غ��الل وال��ن�����س��ب 
والدفائن،  والكنوز  بالب�سر،  الجن  وع��الق��ة  والح��ت��ي��ال، 

اإلى غير ذلك من الق�سايا التي يوؤثثها ال�سير على خطى 
ال�سيطان.

وي�����س��ك��ل ال����ح����وار ف���ي ال��م��ج��م��وع��ة ال��ق�����س��م الأك����ب����ر من 
وتحويلها  با�ستدراجها،  الموؤلف  ينجح  التي  ال�سرودات 
القاّرة،  اإلى  العابرة  الحكاية  من  الفني،  اإلى  العادي  من 
من اليومي اإلى التاريخي وامتداها الزمني، من الت�سّكل 
في بيئة �سيقة اإلى النفتاح على عوالم منفتحة وتوجيه 
جاد  ال��م��وؤل��ف  اأن  ي�سار  م��وائ��ده��ا.  اإل��ى  المقاربة  بو�سلة 
العديد  لدى  وعمل  عمان،  في  الم�ستوية  الم�ساحة  در�س 
في  وعمل  والعالمية،  والعربية  المحلية  ال�سركات  م��ن 
الم�ساحة  لق�سم  رئ�����س  بوظيفة  ال��ك��ب��رى  ال��رم��ث��ا  ب��ل��دي��ة 
الثقافية،  الهيئات  من  العديد  ع�سو  وهو  تقاعده،  حتى 
ورئي�س لجنة ال�سباب في منتدى الجياد الثقافي، واأمين 
ع��ددا  اأ���س��در  ال��رم��ث��ا،  ف��ي  للفكر  ال��ع��رب��ي��ة  الجمعية  ���س��ر 
منها:»ال�سرير،  الق�س�سية،  والمجموعات  الروايات  من 

الغداء الأخير، خرب�سات اأدبية، بن�س مارك«.

د.غ�شان اإ�شماعيل عبد الخالق
) ن د ر لأ ا م���ن  ي���م���ي  د ك���ا اأ و ق���د  ن���ا (

ولي�س  ال��درج��ة  في  وبتفاوت  الما�سية،  ال�سهور  ام��ت��داد  على 
الق�سري،  الن�سحاب  ماأ�ساة  العالم  �سعوب  اختبرت  النوع،  في 
من الميادين والمالعب والمدار�س والجامعات والموؤ�س�سات، 
حلفائهم  ع��ن  بعيدا  ال�سيقة،  �سققهم  ف��ي  اأف��راده��ا  وتكد�س 
ال�سترتيجيين؛ الهواء الطلق، ال�سوارع، المقاهي، المطاعم، 
كان  ال��ذي  الإن�سان  �سار  و�سحاها،  ليلة  بين  وم��ا  المكتبات! 
ي�ستمد وج���وده م��ن ك��ون��ه ك��ائ��ن��ا اج��ت��م��اع��ي��ا... ���س��ار ك��ائ��ن��ا ل 

اجتماعيا!
وب�سرف النظر عن حقيقة وماهية وماآلت فيرو�س الكورونا 
�سارعت  فقد  ري��ب،  دون  الب�سري  التاريخ  مجرى  غّير  ال��ذي 
حكومات ال�سعوب، وبتفاوت في الدرجة ولي�س في النوع اأي�سا، 
اإلى ال�ستنجاد بتكنولوجيات الت�سال، من باب الحر�س على 
المقام  في  النف�سال  واقع  �سوء  في  لالت�سال  منافذ  توفير 
ال�سابقة  الحياة  اإدامة مظاهر  باب الحر�س على  الأول، ومن 
ف��ي ال��م��ق��ام ال��ث��ان��ي؛ ف�����س��ارت ���س��ب��ك��ات ال��ه��وات��ف وال��ت��وا���س��ل 
النا�س  ي�ستطيع  ل  ال���ذي  ال��ج��دي��د  ال��ه��واء  ه��ي  الج��ت��م��اع��ي 
ال���س��ت��م��رار ف��ي ال��ع��ي�����س دون����ه، ك��م��ا ���س��ار )ال��ع��م��ل ع��ن بعد( 
تف�سي  بعد  ر�سوخاً  الأكثر  الثابتان  هما  بعد(،  عن  و)التعليم 

وباء الكورونا.
وبينما ي�سعب التنبوؤ الآن، بالمدى الذي �ستبلغه الجائحة اأو 
بحجم الخ�سائر الب�سرية والمادية التي يمكن اأن تنجم عنها، 
في  الب�سري  ال��واق��ع  ل��م��اآلت  �سيناريوهات  ثالثة  هناك  ف��اإن 

�سوء اأق�سى اختبار لوجوده منذ اآلف ال�سنين.
ب���اأن  تلخي�سه  ف��ي��م��ك��ن  )ال���واق���ع���ي(؛  الأول  ال�����س��ي��ن��اري��و  اأم����ا 

ولم  ال�سدمة  حالة  تجاوزت  اأن  وبعد  الب�سرية،  المجتمعات 
والتدابير  والإج����راءات  الحتياطات  كل  لتخاذ  و�سعاً  تّدخر 
اإل��ى  ب��ال��ع��ودة  �ستغامر  الب�سرية،  خ�سائرها  لتقليل  الممكنة 
و�ستتقّبل  جديدة،  �سلوكية  بثقافة  مدّججة  الواقعية  الحياة 
امتالك  اإل��ى  و���س��وًل  ال�سحايا،  من  المزيد  ت�ساقط  حقيقة 
اأو  الطبيعية،  الح�سانة  عبر  للوباء،  الت�سّدي  على  ال��ق��درة 
ال�سيناريو  وهذا  ال�سبحي.  للفيرو�س  م�ساد  عقار  ابتكار  عبر 
واإنجلترا  ال�سين  مثل  الأقطار  بع�س  اأر�س  على  يتج�سد  بداأ 
باتجاه  الوجودي  خيارها  ح�سمت  اأنها  يبدو  والتي  واأميركا، 
جنب  اإل��ى  جنباً  الب�سرية  الخ�سائر  واق��ع  لتقّبل  ال���س��ت��ع��داد 

الإ�سرار على ا�ستعادة مظاهر الحياة الواقعية كاملة.
ب��اأن  تلخي�سه  فيمكن  )ال��و���س��ي��ط(  ال��ث��ان��ي  ال�����س��ي��ن��اري��و  واأم����ا 

لن  وكونيته،  ال��وب��اء  تمدد  �سوء  وف��ي  الب�سرية  المجتمعات 
بعد  اإل  الواقعية  الحياة  اإلى مزاولة  العودة  على  قادرة  تكون 
بالتفاهم على  الدولي ملَزم  المجتمع  اأن  يعني  �سنوات، وهذا 
التي  الواقعية  ال�سيادة  مظاهر  م��ن  المطلوب  ال��ح��ّد  توفير 
القت�ساد- م��ن  وحفنة  والع�سكر  الأط��ب��اء  تمثيلها  �سيتولى 

في  محتَجزة  الأر���س  �سعوب  غالبية  �ستظل  بينما  �سيا�سيين، 
�سققها، كما �ستتراوح ن�سبة مزاولة )الأعمال وعملية التعليم 
عن بعد( ما بين 50% و75%، مع �سرورة التذكير باأن الن�سبة 
بالواقع  اللتحاق  على  القدرة  ع��دم  تعني  المتبقية  المئوية 
الإلكتروني الجديد، لأ�سباب تتعلق بظروف كل بلد على حدة، 
انهيار  اأو  رك��ود  حقيقة  تقبل  ���س��رورة  الن�سبة  ه��ذه  تملي  كما 
تزايد  ال��ح��ال  وبطبيعة  القت�سادية،  المنا�سط  م��ن  العديد 

ن�سب البطالة ب�سبب انتفاء الحاجة اإلى العديد من الوظائف 
ونوعي  محدود  عدد  على  الحاجة  هذه  واقت�سار  التقليدية، 
م��ن ال��وظ��ائ��ف ال��ح��ي��وي��ة، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ال��وظ��ائ��ف ال�سحية 

والبرمجية الحا�سوبية.
ا�سطرار  ف��ي  فيتمثل  )المت�سائم(؛  ال��ث��ال��ث  ال�سيناريو  اأم���ا 
المجتمعات الب�سرية اإلى الن�سحاب التاّم من الحياة الواقعية 
الدخول  يعني  ما  طويلة،  لعقود  بعد  عن  بالحياة  والت�سليم 
اأّي  في طور وجودي وح�ساري جديد، لن يكون فيه للحرية 
مبرر اأو م�سّوغ، ما دام اأن اإن�سانه �سيق�سي عمره بين الجدران، 
باأن منظومته  اإلكترونية حاكمة، ناهيك  اأقلّيات  كما �ست�سوده 
القيمية �ستكون براغماتية اإلى حّد بعيد. ومن البديهي اأي�ساً 
الجتماعية،  الغايات  معظم  تحقيق  اإل��ى  الحاجة  تختفي  اأن 

لأن اأ�سكال التعامل والتبادل �ستقت�سر على الأقليات الحاكمة 
تكنولوجيات  وب��ي��ع  ���س��راء  على  �ستتناف�س  وال��ت��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي 
ال�سيا�سية  ل��الأح��زاب  اآن����ذاك  ال��ن��ا���س  ح��اج��ة  فما  الم�ستقبل؛ 
والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني؟ وما حاجتهم للكتب 
للمهرجانات  حاجتهم  وم��ا  وال��م��ج��الت؟  وال�سحف  الورقية 
والح���ت���ف���الت؟ وم����ن ال���م���وؤك���د اأن ط��ق��و���س ال������زواج ودواف����ع 
مفهوم  �سيخ�سع  ك��م��ا  ج����ذري،  ل��ت��ع��دي��ل  �ستخ�سع  الإن���ج���اب 
على  البقاء  م��ه��ارات  و�ستتعالى  �سافرة،  لمراجعات  ال�سعادة 
ال�سفات  بع�س  �ستحظى  بينما  الأول،  المقام  في  الحياة  قيد 
اأم��ا  الأع��ل��ى.  بالتقدير  وال�سبر  والطاعة  ال��ذات  �سبط  مثل 
التعليم ف�سيخ�سع لجراحات عميقة، في �سوء ندرة الوظائف 
الماليين  اأوق���ات  لملء  نف�سه،  ال��وق��ت  ف��ي  الما�سة  والحاجة 
في  الآن  يتلقونه  م��ا  ي���وازي  بما  والمراهقين  الأط��ف��ال  م��ن 
المدار�س، لكن مهارات القراءة والكتابة والح�ساب والبرمجة 

�ستكون حتماً في مقدمة ما يجب اأن يتعلموه.
واأّي��اً كان الأمر، فاإن هناك ما ي�سبه الإجماع على اأن خطوط 
الم�ستفيد  بعد، هي  الت�سال عن  تكنولوجيات  وت�سويق  اإنتاج 
حما�سة  هناك  اإن  ب��ل  و�سيجري.  وي��ج��ري  ج��رى  مما  الأك��ب��ر 
م��ل��ح��وظ��ة ل����دى ال��م�����س��ّوق��ي��ن وع�����دد ي�����س��ع��ب ت��ج��اه��ل��ه من 
كلياً  بعد(  عن  )الحياة  مزاولة  في  لال�ستمرار  الم�ستهلكين، 
اأو جزئياً، و�سواء اأعادت مياه الحياة اإلى مجاريها اأم لم تعد! 
التكنولوجيا،  اإلى  الحاجة  �ستزداد  �سوءا،  الو�سع  ازداد  وكلما 
كما �ستزداد ن�سبة تقبل النا�س ل�سرورة تنازلهم تدريجياً، عن 
المفاهيم ال�سائدة للحريات ال�سخ�سية والعامة. وكان اهلل في 
والمطاعم  والم�سارح  والمتنزهات  والميادين  ال�سوارع  ع��ون 
اإل���ى م��ن ك��ان��وا ي��وؤّم��ون��ه��ا،  وال��م��ق��اه��ي، لأن��ه��ا �ست�ستاق ك��ث��ي��راً 

و�ستبكي عليهم طويالً طويالً!

هل تتحول »احلياة عن بعد« اإىل واقع بديل؟!

المفرق - بترا

الخمي�س،  اأم�����س  م��ن  اول  م�����س��اء  ال��م��ف��رق  ث��ق��اف��ة  م��دي��ري��ة  اختتمت 
برنامج  �سمن  ج��اء  وال���ذي  اللكتروني  الثقافي  ا�سبوعها  فعاليات 
التكيف الثقافي لمواجهة فيرو�س كورونا بعنوان )الثقافة عن قرب(.
وت�سمنت فعاليات الأ�سبوع الثقافي التي اقيمت بالتعاون مع الهيئات 
ا�ستقالل  عيد  »مهرجان  بعنوان  فعالية  المحافظة،  ف��ي  الثقافية 
حملت  ورقية  طائرات  اإط��الق  خ��الل  من  وال�سبعين«  الرابع  الردن 
اأع��الم الأردن في �سوارع المحافظة، ا�سافة الى الع��الم التي زينت 

بيوت المواطنين ومجال�سها.
الردنية  النباء  ال�سرحان لوكالة  المفرق في�سل  وقال مدير ثقافة 
المعرفة والب���داع من قلب  اإي�سال  اإل��ى  البرنامج ه��دف  ان  )ب��ت��را(، 
بالمنجز  وربطهم  المنزلي  الحجر  ظل  في  المواطن  ال��ى  الحدث 
قبل  م��ن  تفاعال  ال��ع��رو���س  لق��ت  م��ب��ا���س��رة، حيث  الثقافي  وال��ف��ع��ل 
مبا�سرة  عرو�س  على  ا�ستملت  الفعاليات  ان  الى  م�سيرا  المتابعين، 
بمديرية  ال��خ��ا���س��ة  الفي�سبوك  �سفحة  ع��ب��ر  الثقافية  للفعاليات 
كبيرا  المنا�سبة حفال  بهذه  المحافظة  �سهدت  كما،  المفرق.  ثقافة 
لإط����الق الل���ع���اب ال��ن��اري��ة اأ����س���اءت ���س��م��اء ال��م��ف��رق وب��ع��ث��ت البهجة 
العالم  بها  يمر  التي  ال�سعبة  الظروف  ظل  في  المواطنين  بنفو�س 
وثائقية  اف���الم  ع��ر���س  ال���س��ب��وع  وت�سمن  ك���ورون���ا.  ج��ائ��ح��ة  ب�سبب 
ثقافة  مديرية  الثقافة/  وزارة  انتاج  من  مفرقية(  )زنبقات  بعنوان 
المفرق لعام 2017 ؛ بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون الب�سرية 
والبداعية تتحدث عن عدد من الفنانين الت�سكيليين في محافظة 
مثلما  واب��داع��ات��ه��م،  اعمالهم  اب��رز  على  ال���س��واء  و�سلطت  المفرق، 
ق��راءات  الى  ا�سافة  العظامات،  وذي��اب  الفنانين محمد  تحدثت عن 

�سعرية لل�ساعر محمد عيا العمو�س.

املفرق تختتم ا�شبوعها الثقايف 
االلكرتوين وحتتفل بعيد اال�شتقالل

ال�شارقة - الراأي

اعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )الألك�سو( ومجمع 
 – الألك�سو  لجائ�زة  التر�س�ح  ب��اب  فت�ح  عن  بال�سارقة  العربية  اللغة 

ال�سارقة للدرا�سات اللغوية والمعجمية في دورتها الرابعة 2020.
وكانت اأحدثت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وجهازها 
اللغة  مجمع  مع  و�سراكة  بتعاون  التعريب،  تن�سيق  مكتب  الخارجي 
اإط��ار  في  والمعجمية،  اللغوية  للدرا�سات  جائزة  بال�سارقة  العربية 
وتو�سيع  العربية،  باللغة  النهو�س  اإل��ى  الهادفة  الم�ستركة  خطتهما 

دائرة الهتمام بالدرا�سات اللغوية والمعجمية.
ال��درا���س��ات  ال��ج��ائ��زة دع��م البحث والإن��ت��اج الفكري ف��ي مجال  ت��روم 
اللغوية والمعجمية، والإ�سهام في اإبراز الجوانب المعرفية المتعلقة 
تهدف  كما  م�سافة؛  قيمة  وذي  ر�سين  اإط���ار  ف��ي  العربية  باللغة 
الجائزة ت�سجيع الباحثين والمهتمين على توجيه ن�ساطهم الفكري 
والعلوم  العربية  اللغة  م�ستقبل  تهّم  التي  الموا�سيع  اإل��ى  والبحثي 

المرتبطة بها.
تفتح جائزة الألك�سو -ال�سارقة للدرا�سات اللغوية والمعجمية التر�سح 
اأو  من�سورة  بحوث  بتقديم   2020 الرابعة  دورتها  في  الباحثين  اأم��ام 
غير من�سورة ب�سيغة رقمية في محورين رئي�سيين ومحددين وهما:

المحور الأول: الدرا�سات النحوية الحديثة وخدمة اللغة العربية
المحور الثاني: معاجم علوم اللغة: ترجمة اأو تاأليفا اأو درا�سة

ُتمنح الجائزة لأربعة فائزين.
في  ن�سره  على  م��ّر  ق��د  المر�سح  العمل  ي��ك��ون  األ  ال��ت��ر���ّس��ح:  ���س��روط 
في  الجائزة  اإع��الن  تاريخ  من  �سنوات  �ست  من  اأكثر  الأول���ى  طبعته 

دورتها الرابعة ؛ اأي من يناير 2015 اإلى يونيو 2020.
األ تكون الدرا�سة قد نالت جائزة مماثلة.

اأن ي�سارك المتر�سح في اأحد �سنفي الجائزة فقط.
اأن يتقّدم المتر�ّسح بعمل واحد فقط.

يتم الت�سجيل في موقع الجائزة alecso-sharjah.shj.ae باإر�سال 
 PDF الأعمال المر�سحة اإلكترونًيا، يقوم اأ�سحابها برقمنتها ب�سيغة

مع اإبراز رقم الن�سر الدولي.
اأن يكون كل تر�سح م�سحوًبا بالوثائق التالية:

طلب خطي؛
اأربع )4( ن�سخ ورقية من الدرا�سة المر�سحة لنيل الجائزة.

ال�سيرة الذاتية للمتر�سح ون�سخة من بطاقته الوطنية، اأو ن�سخة من 
ال�سفحات الأولى لجواز ال�سفر.

لم  اأم  بالجائزة  ف���ازوا  ���س��واء  اأ�سحابها،  اإل��ى  التر�ّسح  وث��ائ��ق  ُت��ع��اُد  ل 
يفوزوا.

ل يمكن اأن يكون اختيار الفائز بالجائزة محل اعترا�س.
اآخر موعد لتقديم ملفات التر�سح 30 يونيو 2020.

التعريب  تن�سيق  اإلى مكتب  الُم�سّجل  بالبريد  الورقية  الن�سخ  تر�سل 
على العنوان الآتي:

العنوان البريدي: مكتب تن�سيق التعريب – 82، زنقة واد زيز. �س.ب. 
290، اأكدال – الرباط، المملكة المغربية.

 award@arabization.org.ma :البريد الإلكتروني
الفي�سبوك :

www.facebook.com//م��������������ك��������������ت��������������ب-ت��������������ن�����������������������������س��������������ي��������������ق-
الّتعريب-423710904425913

/https://www.facebook.com/alecso.sharjah.award

فتح باب الرت�شح جلائزة االألك�شو-ال�شارقة 
للدّرا�شات اللّغوية واملعجمية

)تعبيرية(غ�شان عبد الخالق

ال�سبت 7 �سّوال 1441ه� املوافق 30 اأّيار 2020م العدد 18054



عربي ودويل
w w w . a l r a i . c o m10ال�سنة التا�سعة والأربعون - عمان - الأردن ال�سبت 7 �سّوال 1441هـ املوافق 30 اأّيار 2020م العدد 18054

في مرحلة ما بعد الوباء

عالم يسوده «التعاون»

الأمم المتحدة - اأ ف ب

بينما ل يزال العالم يكافح تف�سي كوفيد-19، 
اأعرب قادة نحو خم�سين دولة عن تطلعهم اإلى 
عالم ي�سوده »التعاون« ويتميز اقت�ساده بمزيد 
مــن »الــ�ــســابــة« فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــوبــاء، 
وذلـــك خــال مــوؤتــمــر وا�ــســع لــاأمــم المتحدة 
بغياب  ولــكــن  الخمي�س  الــفــيــديــو  عــبــر  انــعــقــد 

الوليات المتحدة وال�سين ورو�سيا.
الإيــطــالــي جو�سيبي  الـــــوزارء  واعــتــبــر رئــيــ�ــس 
األقيت لمنا�سبة هذا  كونتي، في كلمة م�سّجلة 
الــحــدث الـــذي دعــت اإلــيــه كــنــدا وجــامــايــكــا، اأّن 

الهدف بوجوب »عدم ترك اأحد في الخلف«.
�سيريل  اإفــريــقــيــا  جــنــوب  رئي�س  قــال  وبــــدوره، 
مبتكرين«  نكون  اأن  علينا  »يتوجب  رامــابــوزا 
بذلك  م�ستعيداً  ال�سندوق«،  خــارج  و»التفكير 
جا�ستن  وجامايكا،  كندا  وزراء  رئي�سي  دعــوات 

ترودو واندرو هولن�س.
اإلــى  �سحافي  مــوؤتــمــر  خـــال  هولن�س  واأ�ـــســـار 
اإلى  لل�سعي  الــدول  لكل  المنا�سب  »الوقت  اأّنــه 
تداعيات«  تقلي�س  بهدف  القت�سادي  التعاون 
اأزمــــــة الــــوبــــاء، داعــــيــــاً اإلـــــى »اإعــــــــادة الــتــفــكــيــر 
بــالــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي« و»اإيــــــاء اهــتــمــام 
وا�ستخدام  العالمية  الإمـــداد  ب�سا�سل  اأو�ــســع 

التكنولوجيا«.
اأمين  اأبــدى  نف�سه،  ال�سحافي  الموؤتمر  وفــي 

عن  غوتيري�س  انطونيو  المتحدة  الأمــم  عــام 
ال�سعادة بم�ساركته في »اجتماع ت�سامني«.

وبــعــد دعــوتــه اإلـــى تعليق ديـــون الـــدول الأكــثــر 
هــ�ــســا�ــســة، طـــالـــب »بـــالـــذهـــاب اأبــــعــــد« و»ربـــمـــا 
)اإقرار( تدابير لخف�س« هذه الديون في اإطار 
»ت�سامني يرتكز على الحتياجات وال�سفافية«. 
وكان من بين المتكلمين، الرئي�س الموريتاني 
مــحــمــد ولـــد غـــزوانـــي الــــذي دعـــا اإلــــى »اإلـــغـــاء 

الديون ب�سكل ممنهج وفوري«.
اأثــر عدم  المتحدة من  الأمــم  اأمين عــام  وقلل 
اإلقاء قادة الوليات المتحدة وال�سين ورو�سيا 

كلمات.
على  الم�ساركة  الـــدول  هــذه  باإمكان  يكن  ولــم 
م�ستوى  على  اإ�ــســكــالت  ب�سبب  رفــيــع  م�ستوى 
جـــــــداول الأعــــــمــــــال، ولـــكـــّنـــهـــا �ـــســـتـــ�ـــســـارك فــي 
مجموعات العمل ال�ست التي ت�سكلت في اأعقاب 
الموؤتمر، وحددت مواعيد لنعقادها في نهاية 

تموز ومنت�سف اأيلول ومنت�سف كانون الأول.
العمل  المجموعات  هــذه  مــهــام  مــن  و�ستكون 
بــ�ــســكــل خــا�ــس عــلــى مــ�ــســائــل هــ�ــســا�ــســة الــــدول 
المواءمة  مثًا  اأو  المالي  ال�ستقرار  النامية، 
التنمية  واأهــداف  الإعــمــار  اإعــادة  �سيا�سات  بين 

الم�ستدامة المحددة لعام 2030.
وعــدد تلك الأهــداف 17، وهي تغطي مجالت 
�ستى على غرار المناخ، التنوع البيئي، المياه، 
الــفــقــر، الــمــ�ــســاواة بــيــن الــجــنــ�ــســيــن، الزدهــــار 

فيما  والتربية،  الزراعة  ال�سام،  القت�سادي، 
اور�سول  الوروبية  المفو�سية  رئي�سة  اعتبرت 
فون دير ليين اأّنها »�سارت بالغة الأهمية اكثر 

من اي وقت م�سى«.
و�سددت خال الوؤتمر على اأّنه »يتوجب العمل 

والكفاح �سوياً«.
واعتبر عدد من القادة، على غرار الم�ست�سارة 
الفرن�سي  والرئي�س  ميركل  اأنغيا  الألمانية 
يمكن  الحالية  الأزمـــة  اأّن  مــاكــرون،  اإيمانويل 
اأن تــ�ــســّكــل »فــر�ــســة« لــتــطــويــر اقــتــ�ــســاد »اكــثــر 
�سابة«، يعزز مكافحة تغّير المناخ على وجه 

الخ�سو�س.
وبينما تاأ�ّسف ماكرون لما و�سفه ب»الت�سكيك 
العميق بنهج التعددية«، لفت في مقطع فيديو 
من  نف�سه«  يفر�س  »الــتــعــاون  اأّن  اإلــى  م�سّجل 
»دعم  وتاأمين  للجميع«  »ال�سحة  توفير  اأجــل 
للدول الأكثر �سعفا«، في اإفريقيا ب�سكل خا�س، 

والتحّرك ل�سالح البيئة والتنّوع البيئي.
كارلو�س  كو�ستاريكا  رئي�س  راأى  جانبه،  ومــن 
الفارادو كي�سادا اأّن »التعاون ولي�س الم�سلحة« 
يجب اأن ي�سود العالم في مرحلة ما بعد اأزمة 
البريطاني  الــوزراء  اأعرب رئي�س  بينما  الوباء، 
بوري�س جون�سون عن امله في تاأمين زخم من 
اأجل »اإعادة البناء ب�سكل اأف�سل«. وقال »يتوجب 
علينا العمل �سوياً« لتجنب وباء جديد واإعادة 

العالم اإلى الم�سار الطبيعي.

مخاوف من تجدد انت�شار الوباء

تسريع وتيرة رفع العزل

تخفيف  تعتزم  وكانت  رو�سيا  في  للوباء  بــوؤرة  اأبــرز  تعد  التي  ومو�سكو 
اأرقامها لني�سان ردا  اجــراءات العزل اعتبارا من الثنين عادت وراجعت 
على �سبهات بتاعب بالح�ساءات لي�سل عدد الوفيات الى 1561 ب�سبب 

كورونا في العا�سمة.
وتوا�سل اأوروبا التي ت�سررت كثيراً جراء الوباء مع 176 األف وفاة و2،1 
مليون حالة اجراءات رفع العزل بعدما �سهدت تباطوؤا لنت�سار الفيرو�س.
وتبقى الحدود الخارجية لاتحاد الأوروبي مغلقة فيما ُيعاد فتح حدوده 
الداخلية ب�سكل غير منّظم. وقالت ميليندا �سنيدر وهي كندية تبلغ 26 
اأ�سهر »من ال�سعب  اأربعة  اأكثر من  لم تَر زوجها الدانماركي منذ  عاماً 

فعًا عدم التمكن بب�ساطة من التقبيل والمعانقة«.
تركيا  تفتح  حين  فــي  ال�سياحية  ومواقعها  فنادقها  فتح  النم�سا  تعيد 
تتوقع  فيينا،  وفي  المنا�سبة.  الحتياطات  اتخاذ  مع  م�ساجدها  جزئياً 
اآذار  بين  العمل  لدوافع  بالم�سافرين  ممتلئة  عــادة  تكون  التي  الفنادق 
وحزيران ن�سبة اإ�سغال تتراوح فقط بين 5 و 10% في حزيران وهي الى 
التجارة في  بح�سب غرفة   %77 البالغ  المردودية  دون معدل  كبير  حد 
العا�سمة التي اأكد مديرها دومينيك �سميت ان »خ�سارة الحجوزات هذه 

ال�سنة ل يمكن تعوي�سها«.

من  اعتباراً  اأبوابها  فتح  باإعادة  والمتاجر  للمدار�س  بريطانيا  و�سمحت 
الثنين، لكن يجب النتظار حتى 8 حزيران لفتح عيادات طب ال�سنان. 
في النتظار يقوم البع�س ب�سراء عاج ل�سنانهم على النترنت. وقالت 

�سوزي في �سالزبوري )جنوب( »اإنه �سهل ال�ستخدام ول يثير الخوف«.
وفي فرن�سا، �سمحت الحكومة اعتباراً من الثاثاء، باإعادة فتح المتاحف 
والحدائق والباحات الخارجية للمقاهي والحانات والمطاعم. و�سيتمكن 
منازلهم.  من  كيلومتر  مئة  من  اأكبر  م�سافة  اإلــى  التنقل  من  ال�سكان 
ويعيد متجر »لفاييت« ال�سهير في باري�س فتح اأبوابه مع �سرورة و�سع 

الكمامات واعتماد التباعد الجتماعي.
اأعلنت �سركة رينو الفرن�سية  يلحق الوباء اي�سا �سررا بالقت�ساد، فقد 
بينها  العالم  األف وظيفة في  �ستلغي حوالى 15  انها  ال�سيارات  ل�سناعة 

4600 في فرن�سا.
في ايطاليا وفرن�سا التي تدخل في ركود، تراجع اإجمالي الناتج الداخلي 
تراجع  فيما  ال�سابق  الف�سل  الأول مقارنة مع  الف�سل  5،3% في  بن�سبة 

2،9% في النم�سا.
�سكوك  ثمة  اإذ  والمعلومات،  الأخبار  على  اأي�سا  الفيرو�س  تف�سي  وينال 
حول �سحة الأرقــام، على �سبيل المثال، في لومبارديا المنطقة الأكثر 

الى  العودة  اأنها ترغب في تجنب  ي�ستبه في  اإيطاليا والتي  ت�سررا في 
اجراءات العزل.

الــدوري  ا�ستئناف  اأُعــلــن  فقد  الــقــدم.  لكرة  مبارياتها  اأوروبـــا  وت�ستاأنف 
الإنكليزي لكرة القدم في 17 حزيران وكذلك الدوري الإيطالي في 20 
حزيران. و�سياأتي ذلك بعد اأيام من ا�ستئناف الدوري الإ�سباني )اأ�سبوع 8 
حزيران(. وكانت األمانيا اأول دولة اأوروبية ا�ستاأنفت مباريات كرة القدم 

في منت�سف اأيار، و�ست�ستاأنف بطولتها للن�ساء الجمعة.
الم�ستجّد، مع  لفيرو�س كورونا  �سريعاً  القارة الأميركية تف�سياً  وت�سهد 
ت�سجيل اأكثر من األف وفاة في 24 �ساعة في كل من الوليات المتحدة 

والبرازيل.
وتجاوزت الوليات المتحدة عتبة المئة األف وفاة لتبقى الدولة الأكثر 
ت�سررا في العالم جراء الوباء من حيث الإ�سابات )اأكثر من 1،7 مليون 
منحنى  وعـــاد  الــخــمــيــ�ــس(.   1297 بينها   101،621( والــوفــيــات  اإ�ــســابــة( 

الحالت لي�سجل ارتفاعا الربعاء والخمي�س.
وتــعــّد نــيــويــورك الــمــديــنــة الأكـــثـــر تــ�ــســررا فــي الــعــالــم لــكــن العا�سمة 
الأميركية وا�سنطن تبدو بمناأى ن�سبيا عن انت�سار الوباء وبداأت الجمعة 

رفع القيود.

برلين - اأ ف ب

اأ�سبح عالم الفيرو�سات في برلين كري�ستيان درو�ستن، اأحد 
كــبــار خــبــراء الــعــالــم فــي كــوفــيــد-19، محط ا�ــســتــهــداف من 
ج لنظرية الموؤامرة ومن معار�سي تدابير الوقاية  تيار يرِوّ

الم�سددة في األمانيا اإلى درجة تهديده بالقتل.
على عمود اإنارة في و�سط ميونيخ في جنوب األمانيا، يجذب 
الـــذي �ــســار وجهه  النــتــبــاه مل�سق يحمل �ــســورة درو�ــســتــن 
يوزف  �سورة  جانب  اإلــى  األمانيا،  اأنــحــاء  جميع  في  ماألوًفا 
لقب  حمل  الــذي  النازي  اأو�سفيتز  معتقل  طبيب  منغيليه، 
»ماك الموت« ب�سبب تجاربه على المعتقلين. وكتبت على 

المل�سق عبارة »ثق بي، اأنا طبيب«.
ومنذ اأ�سابيع، يركز من يعار�سون القيود المرتبطة بالوباء 
تظاهرات  ني�سان خــال  مــن  بـــدءاً  رفــعــوا �سوتهم  والــذيــن 
اأ�سبوعية ُنظمت في جميع اأنحاء الباد، غ�سبهم على مدير 
يات في م�ست�سفى �ساريتيه الجامعي الكبير  معهد علم الُحِمّ
في برلين. ولم يكن درو�ستن معروفاً قبل ب�سعة اأ�سهر، لكن 
ا�سمه �سار يظهر اإلى جانب ا�سم الم�ست�سارة اأنغيا ميركل اأو 
وزير ال�سحة ين�س �سبان الذي طالب با�ستقالته متظاهرون 
الــمــوؤامــرة  بنظريات  يــوؤمــنــون  الــذيــن  مــن  خليطا  ي�سكلون 

ومتطرفي اليمين ولكن اأي�ساً من الألمان القلقين.
ووجد اخت�سا�سي الُحميات البالغ من العمر 40 عاًما نف�سه 
الثاني  اأعــّد في كانون  اأن  بعد  الإعامية  ال�سوء  دائــرة  في 
اأول اختبار ب�سيط للك�سف عن كوفيد-19 وجعله متاًحا على 
الفور في كل اأنحاء العالم. و�سرعان ما �سار واحداً من اأكثر 
الأ�سوات التي تحظى بالتقدير في الباد في هذا المجال. 
وكان ممن ا�ست�سارتهم الم�ست�سارة ميركل المتخ�س�سة مثله 
الحجر  ب�ساأن  قــرار  اتخاذ  اإلــى  ا�سطرت  عندما  العلوم،  في 
العامة  لاإذاعة  بودكا�ست  خال  من  ا�سُتهر  كما  ال�سحي. 
يو�سح من خاله كل ما يتعلق بفيرو�س كورونا الم�ستجد 

ومخاطره بعبارات ب�سيطة موجهة اإلى الألمان القلقين.
ومـــع ذلـــك، وفـــي نــهــايــة نــيــ�ــســان، ك�سف درو�ــســتــن ل�سحيفة 
»غارديان« البريطانية اأنه تلقى تهديدات بالقتل. وقال اإنه 
تلقى رزمة يفتر�س اأن فيها عينة فح�س اإيجابي بالفيرو�س 

مع ر�سالة »ا�سربه و�ست�سير لديك مناعة«.
وكانت التهديدات خطيرة لدرجة اأن وزير الداخلية هور�ست 
ا�ستراتيجية  »كــل هــذا عن كثب مع  يتابع  اإنــه  قــال  زيهوفر 
عدم الت�سامح مطلقا«. وبداأت �سحيفة »بيلد« ال�سعبية هذا 
الأ�سبوع تقود حملة اتهامات �سد الطبيب الذي تحتفي به 
اأو تقدمه على  �سائر و�سائل الإعــام باعتباره »رائد الأمــة« 

اأنه »نجم«.
بــريــًدا  »تــويــتــر« الثــنــيــن  ونــ�ــســر كري�ستيان درو�ــســتــن عــبــر 
اإلكترونًيا من ال�سحيفة يمنحه �ساعة للرد على النتقادات 
التي اأثارها العلماء ب�ساأن اإحدى درا�ساته والتي خل�ست اإلى 
اأن  الم�سابين بفيرو�س كورونا الجديد »يمكن  اأن الأطفال 

ا مثل البالغين«. ينقلوا العدوى اأي�سً
وقال الطبيب اإن لديه »اأ�سياء اأخرى يقوم بها اأهم« من الرد 

على ال�سحيفة.
اليوم  م�ساء  فــي  الإنــتــرنــت  على  موقعها  على  »بيلد«  وردت 
اإلــى  اأن درا�ــســة درو�ــســتــن »خــاطــئــة تــمــاًمــا«، ا�ــســتــنــاداً  نف�سه 
اأكدوا بعد ذلك  انتقادات وجهها العديد من العلماء الذين 

اأن »بيلد« لم تت�سل بهم على الإطاق.

عامل فريو�شات حمط ا�شتهداف

نيويورك - اأ ف ب

اإلــى حــادث عن�سري  اأ�سود في مينيابولي�س  وفــاة رجــل  من 
في �سنترال بارك، ُت�ستخدم كاميرات الهواتف ب�سكل متزايد 
كــ�ــســاح �ــســد الــعــنــ�ــســريــة حــتــى واإن لــم تــواكــبــهــا الأنــظــمــة 

الق�سائية دوما.
من  ذكــيــة  بــهــواتــف  ت�سويرهما  تــم  فــيــديــو  مقطعا  انت�سر 
الأ�سا�سية  الإعام  و�سائل  اإلى  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
بها  يقوم  التي  الكيفية  على  ال�سوء  لي�سلطا  الأ�سبوع  هــذا 
المارة اليوم بالتقاط ما يجري حولهم من اأحداث ربما لم 

يكن ياحظها اأحد في الما�سي.
لقد كان اأحد المارة هو من �سّور جورج فلويد وهو يختنق 
بركبته  ي�سغط  الأبي�س  مينيابولي�س  �سرطي  ا�ستمر  بينما 

على عنقه لخم�س دقائق على الأقل يوم الثنين.
توقف فلويد عن الحركة واأعلنت وفاته في وقت لحق في 
ما  لكنهم  ال�سلك  من  �سرطيين  اأربعة  وُف�سل  الم�ست�سفى. 
زالوا اأحــراًرا وقد �سهدت المدينة ليلتين من الحتجاجات 
مناه�سة  اأبــحــاث  مركز  مدير  وت�ساءل  العنيفة.  الغا�سبة 
الــعــنــ�ــســريــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي مــقــابــلــة مــوقــع 
»الديموقراطية الآن«، »لو لم يكن لدينا الفيديو، فهل كان 
ال�سرطيون �سيف�سلون بهذه ال�سرعة؟ هل كانوا �سي�سدقون 
وراأوا  يحدث  ما  ي�ساهدون  كانوا  الذين  ال�سهود  هــوؤلء  كل 

ال�سرطيين الذين كان ينبغي وقفهم؟«.
ال�سرطة عن  اأبلغت امراأة بي�ساء زوراً  الثانية،  في الحادثة 
اأن  بعد  الطيور  م�ساهدة  يحب  كــان  الــذي  كوبر  كري�ستيان 
طلب منها اأن تربط كلبها بدل من تركه طليقاً في منطقة 

مغطاة بالأ�سجار في �سنترال بارك في نيويورك.
وقالت لكوبر وهو ي�سّورها وهي تطلب رقم الطوارئ 911 
�سوهد  وقــد  حياتي«.  يهدد  اأ�ــســود  اأميركًيا  اأن  »�ساأخبرهم 

الفيديو اأكثر من 43 مليون مرة على تويتر.
فــي �ــســبــاط، قــتــل رجــــان مــن الــبــيــ�ــس بــالــر�ــســا�ــس اأحــمــد 
اأفريقي–اأثناء  اأ�ــســل  مــن  اأمــيــركــي  اأيــ�ــســاً  اأربيري–وهو 

ممار�سته ريا�سة الجري في حيهما في جورجيا.
و�ــســور رجــل ثــالــث، اُتــهــم لحــًقــا فــي ق�سية مقتل اأربــيــري، 
جــريــمــة الــقــتــل. واأثــــار الــفــيــديــو الــمــ�ــســور بــهــاتــف محمول 
الــغــ�ــســب لــــدى تــ�ــســريــبــه ونــ�ــســره عــلــى و�ــســائــل الــتــوا�ــســل 

الجتماعي في وقت �سابق من هذا ال�سهر.
اإن تــ�ــســويــر مــثــل هـــذه الـــحـــوادث الــعــنــيــفــة لــيــ�ــس جــديــدا. 
اأيــدي �سرطة لو�س  فمنذ تعر�س رودنــي كينغ لل�سرب على 
توثق  هــاٍو،  التقطه م�سور  والــذي  عــام 1991،  في  اأنجلي�س 
جميع  في  العن�سرية  اأعمال  متكرر  ب�سكل  الفيديو  مقاطع 
اأنحاء الوليات المتحدة. ولكن في ال�سنوات الأخيرة، اأ�سبح 
ت�سوير مثل هذه الحوادث منهجياً اأكثر، اإذ تنت�سر بعد ذلك 
�سبكات  عبر  بثها  يتم  ثــم  الإنــتــرنــت  عبر  وا�ــســع  نطاق  على 
الأخبار الرئي�سية. »هذه هي الحقيقة المحزنة«، كتبت على 
تويتر ال�سناتورة كامال هاري�س، التي كانت تطمح بتر�سيح 

الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئا�سية.
واأ�ـــســـافـــت اأن »مـــا حـــدث لـــجـــورج فــلــويــد واأحـــمـــد اأربـــيـــري 
على  ال�سود  لاأميركيين  بالن�سبة  ا�ستمر  كوبر  وكري�ستيان 

امتداد اأجيال. الهواتف المحمولة تجعله مرئياً«.
الأعــراق  درا�سة  بــراون، مديرة مركز  را�سل  كاثرين  وقالت 
اإن مقاطع  بــيــن الأعــــــراق بــجــامــعــة فــلــوريــدا،  والــعــاقــات 

الفيديو تذكرنا باأنه »حيثما يكون 

كامريات الهواتف �شالح �شد 
العن�شرية

هونغ كونغ - اأ ف ب

فيرو�س  حــول  وال�سائعات  الكاذبة  الأنــبــاء  من  �سيل  يجتاح 
مثيرا  اآ�ــســيــا،  دول  بع�س  فــي  الإنــتــرنــت  الم�ستجد  كــورونــا 

الخوف واللتبا�س.
ب�ساأن  كاذبا  نباأ   150 اأكثر من  بر�س  فران�س  وكالة  واأح�ست 
لمكافحة  العزل  تدابير  اأولــى  فر�س  منذ  المنزلي  الحجر 

انت�سار وباء كوفيد-19 في المنطقة في �سباط.
وتتراوح دوافع الذين ين�سرون اأنباء م�سللة بين الرغبة في 
النيل من م�سداقية الحكومات وتاأجيج الخافات الدينية، 

اأو حتى الفكاهة بكل ب�ساطة.
لكن مهما تعددت ال�سباب، الواقع اأن الأنباء الم�سللة تنت�سر 

على نطاق وا�سع على وقع م�ساركتها بين رواد الإنترنت.
تمت  فيديو  عر�ست  الــمــثــال،  �سبيل  على  الفيليبين  ففي 
م�ساركتها على في�سبوك و�ساهدها ع�سرات اآلف الأ�سخا�س، 
في  اأقــيــم  مراقبة  مركز  لــتــجــاوزه  بالر�سا�س  ُيقتل  رجــا 
اورد  ما  بح�سب  الم�ستجد،  كورونا  فيرو�س  مكافحة  �سياق 
به  قــامــت  تــدريــبــا  كـــان  ذلـــك  اأن  الحقيقة  لــكــن  الــمــنــ�ــســور. 
الذين احتجوا  البع�س  ا�ستنكار  الم�ساهد  ال�سرطة. واثارت 
على ا�ستخدام عنا�سر ال�سرطة القوة في بلد تتهم فيه قوات 
الحرب  �سياق  الإن�سان في  انتهاكات لحقوق  بارتكاب  الأمن 

التي ي�سنها الرئي�س رودريغو دوتيرتي على المخدرات.
في  المت�سددة  ال�سيا�سة  لهذه  الموؤيدون  اثنى  المقابل،  في 
حتى  القتلى  اآلف  اأوقعت  والتي  المخدرات  تجار  محاربة 

الآن، على ت�سدي قوات الأمن للرجل.
اأفـــاد  الفيليبين،  فــي  اأخــــرى  م�سللة  مــعــلــومــات  وانــتــ�ــســرت 
متظاهرين  نــزول  اأو  المنزلي  الحجر  تمديد  عــن  بع�سها 
معار�سين للحكومة اإلى ال�سارع في انتهاك لحظر التجمع.

وفي تاياند، اأظهرت فيديو �ساركها مئات الآلف مت�سوقين 
يتدافعون مذعورين ل�سراء حاجياتهم في ماليزيا بعد فر�س 
حجر منزلي �سارم. واأعرب بع�س م�ستخدمي في�سبوك في 
في  مماثلة  م�ساهد  ح�سول  مــن  خ�سيتهم  عــن  تعليقاتهم 
البرازيل في  الم�ساهد �سورت في  اأن  الواقع  تاياند. لكن 
ت�سرين الثاني 2019 خال يوم »الجمعة الأ�سود«، وهو يوم 

تنزيات كبرى يهرع الجميع فيه للت�سوق.
واأو�ـــســـح اأكــ�ــســيــل بــرانــز الـــذي يــدّر�ــس الإعــــام فــي جامعة 
على  الفو�سى  اأن  باأ�ستراليا،  كوينزلند  فــي  التكنولوجيا 
حكوماتها  ت�سرح  لم  التي  الــدول  في  اأكبر  كانت  الإنترنت 

تدابير الحجر ب�سكل واف لمواطنيها.
القلق  انت�سر  اآذار،  فــي  القيود  فر�ست  حيث  تاياند  ففي 
على وقع ر�سائل كاذبة توؤكد اأن عدم و�سع الكمامة يعر�س 

لغرامة قدرها 200 بات تاياندي )5،66 يورو(.
وتويتر  في�سبوك  على  وا�سعا  انت�سارا  ال�سائعة  هذه  ولقيت 
اأرغم ال�سرطة على عقد  وعلى تطبيق »لين« للر�سائل، ما 
موؤتمر �سحافي لنفيها. لكن بعد اأقل من �سهر، اأعلنت بع�س 
اأعلى على من ل ي�سع كمامة،  المحافظات فر�س غرامات 
الم�سللة مع  الأخبار  انت�سرت  الهند،  وفي  البلبلة.  اأثــار  ما 

فر�س الحجر المنزلي على كامل الباد في اآذار.
وت�سمنت بع�س الر�سائل الكاذبة التي تمت م�ساركتها قدحا 
�سيا�سيا و�سائعات ب�ساأن الحجر ال�سارم واأنباء م�سللة تهدف 
مقاطع  مــع  بياني  ر�سم  واأكـــد  الــديــنــي.  التوتر  تاأجيج  اإلــى 
المرات عبر  اآلف  �سوهد ع�سرات  بال�ساطور  لهجوم  فيديو 
يظهر  اأنــه  تويتر،  على  وتغريدات  في�سبوك  على  من�سورات 

متطرفين يقتلون هندو�سيا في ظل الحجر المنزلي.

انت�شار الأنباء امل�شللة توؤجج 
القلق

ايطالي متعاف من كورونا لحظة خروجه من الم�شت�شفى )ا ف ب(

لجئون خارج مكاتب المفو�شية في اأثينا

باري�س - اأ ف ب

وا�شل عدد الوفيات بفيرو�س كورونا الم�شتجد ارتفاعه 
ام�س في رو�شيا والقارة الأميركية فيما تم�شي اأوروبا في 
اجراءات رفع العزل وت�شهد اآ�شيا مخاوف من تجدد انت�شار 
الوباء.

خالل خم�شة اأ�شهر، منذ ظهور الفيرو�س في نهاية كانون 
الأول في مدينة ووهان )و�شط ال�شين( وحتى اأواخر اأيار، 
اأودى وباء كوفيد-19 بحياة 360 األفا و419 واأ�شاب اأكثر 
من 5،8 ماليين �شخ�س. وُيرّجح اأن تكون هذه الأعداد اأقل 
بكثير من الأرقام في الواقع.

و�شجلت رو�شيا ح�شيلة قيا�شية جديدة لعدد الوفيات في 
يوم واحد بلغت 232 لت�شل الح�شيلة الإجمالية الى 4374 
وفاة و387 األفا و632 حالة، وهي ثالث دولة اأكثر ت�شررا 
في العالم بعد الوليات المتحدة والبرازيل. وبح�شب 
الأرقام التي ن�شرت الجمعة فان وتيرة انت�شار الوباء كانت 
م�شتقرة مع 8572 جاءت فحو�شاتهم ايجابية في 24 �شاعة 
وهو م�شتوى م�شتقر منذ حوالى ع�شرة اأيام.



عربي ودويل
w w w . a l r a i . c o m11ال�سنة التا�سعة والأربعون - عمان - الأردن ال�سبت 7 �سّوال 1441هـ املوافق 30 اأّيار 2020م العدد 18054

قيظ و�شح مياه وكورونا

معادلة مأساوية..

الفيرو�س �شهل العالقات واالرتباط

حب من النظرة األولى

ماء  قطرة  »كل  مغت�سلين  غير  اأولد  حولها  من  يقف  فيما  واأ�سافت 
ال�ستحمام«. على  ننفقها  اأن  يمكننا  ل  اإلينا.  بالن�سبة  رفاهية  هي 

لــكــن منزلها  تــقــريــبــا،  مــئــويــة  درجـــة   45 الــحــرارة  تبلغ  الــخــارج،  فــي 
برودة  على  للحفاظ  �سقف  مروحة  ي�سم  واحــدة  غرفة  من  الموؤلف 

. قاطنيها
وهناك ق�ساطل لنقل المياه اإل اأن الإمداد بهذا المورد الحيوي غير 
الهواء  تنفث  الجوفية  بالمياه  المو�سولة  الم�سخة  اأن  كما  منتظم 

المياه. الوقت ل  في معظم 
عن  عبارة  هو  و»الحمام«  م�ستركا  عاما  مرحا�سا  اأ�سرتها  وت�ستخدم 

�ستارة. خلف  دلو 
ال�ستحمام  مــن  نتمكن  لــم  »اإذا  ديــفــي  جــارة  بي�ست  اأنــيــتــا  وتــ�ــســاءلــت 
والتنظيف وكانت القذارة منت�سرة حولنا، فمن الوا�سح اأن الفيرو�س 

نفعل؟« ع�سانا  ماذا  لكن  �سيهاجمنا 
يمر�سون  »اأطفالنا  ذراعيها  بين  الر�سيع  طفلها  تحمل  فيما  وتابعت 

اأ�سال«.
يعي�سون  �سخ�س  مليون   100 كان  كوفيد-19،  وبــاء  تف�سي  قبل  حتى 
فــي الأحــيــاء الــحــ�ــســريــة الــفــقــيــرة فــي الــهــنــد يــعــانــون مــن نق�س في 

المياه.
التحتية  البنية  مودي  ناريندرا  الــوزراء  رئي�س  حكومة  �سّنفت  وقد 
اأ�ــســرة  مــلــيــون   145 اإلـــى  بتو�سيلها  ووعـــدت  رئي�سية  اأولــويــة  للمياه 

.2024 العام  الأرياف بحلول  تعي�س في 
ن�سمة،  1،3 مليار  البالغ عددهم  البالد  �سكان  لكن ما يقرب من ثلث 
جفاف  مــع  ال�سيف  خــالل  وال�ــســتــحــمــام  الغــتــ�ــســال  وتــيــرة  خف�سوا 

ال�سنابير.
تــعــانــي مــن نق�س خــالل  الــتــي  الــمــنــاطــق  اإلـــى  الــمــيــاه  �ــســاحــنــات  تنقل 
بانتظام في طوابير طويلة من  تندلع  ال�سجارات  لكن  ال�سيف  اأ�سهر 

ال�سنبور. اإلى  للو�سول  دورهم  ينتظرون  الذين  ال�سكان 
بــ�ــســكــل كــامــل مــن مــديــنــة ت�سيناي  الــمــيــاه  نــفــدت  الــمــا�ــســي،  والـــعـــام 

)جنوب(.
اإلى  الأ�سبوع  الحرارة هذا  الحر، وقد و�سلت  وتيرة موجات  وتتزايد 
اأجزاء من  �سجلت  فيما  الغربية  راج�ستان  ولية  في  مئوية  درجة   50

20 عاما. اأيار خالل ما يقرب من  اأعلى درجة حرارة في  نيودلهي 
3500 �سخ�س في  وت�سبب الرتفاع في درجات الحرارة في وفاة نحو 
اأقــدم  فيما  الحكومية  لــالأرقــام  وفقا   ،2015 العام  منذ  الهند  اأنــحــاء 

محا�سيلهم. على  ق�سى  الجفاف  لأن  النتحار  على  مزارعون 
ارتفاع  رغم  الهندية مكيفات هواء  الأ�سر  7 % فقط من  نحو  وتملك 

للبع�س. اأكثر  متاحة  الو�سيلة  هذه  يجعل  ما  الدخل،  معدلت 
وقال تارون غوبالكري�سنان من مركز الأبحاث التابع لمركز العلوم 
اأن ت�ستعد لفترات متكررة من الحر ال�سديد  اإن الهند يجب  والبيئة، 

الم�ستقبل. في 
المو�سمية،  الــحــرارة  درجـــات  مــعــدلت  الــى  ننظر  »عــنــدمــا  واأ�ــســاف 
ي�سبب  مــا  تــتــزايــد،  الــقــ�ــســوى  الـــحـــرارة  اأن درجــــات  اأحــيــانــا  يــفــوتــنــا 

كبيرة«. اجتماعية  ا�سطرابات 
القيود  لكن  الهند تدريجا  الإغالق في  تدابير  بداأت مرحلة تخفيف 

القيظ. موجة  ت�سببه  الذي  البوؤ�س  فاقمت  فر�ست  التي 
20 مليون ن�سمة، يفوق الطلب على  في مدينة نيودلهي التي ت�سكنها 

يوميا. لتر  بـ760 مليون  يقدر  بما  الإمدادات  المياه 
اأ�ــســواأ  العا�سمة  فــي  المياه  ل�ساحنات  اليومي  النــتــظــار  اأ�سبح  وقــد 

المدينة. الوباء  �سرب  منذ 
يقف �سكان الأحياء الفقيرة ل�ساعات مع الدلء وزجاجات البال�ستيك 

تاأتي. ل  قد  التي  الحكومية  ال�ساحنة  انتظار  في  اآمنة،  م�سافة  على 

اال�شكندرية - اأ ف ب

اأم�سيا  اأميركّيان  �سبعينيان  الخمي�س  تــزوج 
الــخــروج  بعد  واحــد  �سقف  الــعــزل تحت  فــتــرة 

معا مرة يتيمة.
تم�سك  وهــي  عــامــا(   72( ديــلــك  ليندا  وقــالــت 
عاما(   78( هوف�سكيالند  اأرديـــل  زوجــهــا  بيد 
»فــــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة، لــكــنــا مـــا زلـــنـــا فــي 

المواعدة«. مرحلة 
جعلهما  الــمــ�ــســتــجــد  كـــورونـــا  فــيــرو�ــس  اأن  اإل 
تزال  ل  كانت عالقتهما  فيما  الخطى  يحثان 
الــلــذان خ�سر  الــزوجــان  التقى  بــدايــاتــهــا.  فــي 
في   ،2019 الــعــام  فــي  الآخــــر  ن�سفه  كــالهــمــا 
اأواخر �سباط في كني�سة ال�سالم اللوثرية في 

وا�سنطن. قرب  الك�سندريا 
المرفع  يوم ثالثاء  التقينا  »لقد  ديلك  وروت 
علّي،  التحية  »األــقــى  م�سيفة  الكني�سة«  فــي 
المكان  تنظيف  فــي  ت�ساعدنا  ثــم  بــه  اأعجبت 

بعد ذلك«.
وتــــابــــع هــوفــ�ــســكــيــالنــد وهـــــو مــهــنــد�ــس نــقــل 
حـــ�ـــســـري �ـــســـابـــق اأنـــــه فــــي الأ�ــــســــبــــوع الــتــالــي 
نجل�س  »كــنــا  اأخـــرى  كن�سية  منا�سبة  وخـــالل 
بفر�سة  حظينا  وقـــد  نف�سها،  الــطــاولــة  اإلـــى 

اأكثر«. للتحدث 
وقد اتفقا على موعد لتناول الغداء.

واحدة.  مرة  الغداء  لتناول  »خرجنا  واأ�ساف 
اإنه الموعد الوحيد الذي توافر لنا«.

المحلية  ال�سلطات  دعت  بيومين،  ذلك  وبعد 
الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم لمكافحة  اإلـــى  الــ�ــســكــان 

القاتل. تف�سي وباء كوفيد-19 
الحب  طــائــرا  يــكــن  لــم  �سّنيهما،  اإلـــى  ونــظــرا 
هوف�سكيالند  وقــــال  الـــقـــواعـــد.  �ــســيــخــالــفــان 

»اأدرك كالنا اأننا في حاجة اإلى �سريك«.
مع  للعي�س  انتقلت  اأن  اإل  ديلك  من  كان  وما 

�سريكها الجديد بال تردد.
�سابقة عن  مــ�ــســوؤولــة  وهـــي  ديــلــك  واأو�ــســحــت 
تــقــيــيــم الـــبـــرامـــج الأكـــاديـــمـــيـــة فــــي جــامــعــة 

غالوديت »بدا الأمر طبيعيا جدا«.
ــــهــــا كــــانــــت خــطــوة  وقـــــــال هـــوفـــ�ـــســـكـــيـــالنـــد اإن
اأن  اأراد  منا  اأحد  »ل  لكن  بالأخطار  محفوفة 
يكون وحيدا... �سعرنا باأن هناك توا�سال في 

ما بيننا على الكثير من الم�ستويات«.
مرا�سم  خــالل  الكني�سة  فــي  وجــودهــمــا  اأثــنــاء 
العاطفي  النـــدفـــاع  الــزوجــيــن  تملك  ديــنــيــة، 
ـــه فـــي الـــمـــرة الأولـــــى  نــفــ�ــســه الـــــذي �ــســعــرا ب

للقائهما.
طلبت  هــل  لــهــا:  »قــلــت  هوف�سكيالند  واأخــبــر 
يتذكر  اإنــه ل  قائال  اأتــزوجــك؟«  اأن  للتو  مني 

حقا من اتخذ الخطوة الأولى.
وتـــــابـــــع »ذهــــبــــنــــا عـــلـــى الـــــفـــــور اإلــــــــى مــتــجــر 

وقـــد تمكنا  الــخــاتــمــيــن،  لــ�ــســراء  مــجــوهــرات 
قبل  الأخير  اليوم  في  عليهما  الح�سول  من 

المتجر«. اإغالق 
الخاتمين  الــزوجــان  تــبــادل  الخمي�س،  ويـــوم 
فــيــمــا كـــان الأ�ـــســـدقـــاء والأقــــــارب يــ�ــســاهــدون 

حفلة الزفاف عبر تطبيق »زوم«.
ا�ستفاق  اأ�ستراليا  في  الأ�سدقاء  اأحد  اأن  حتى 
افترا�سيا  �ساهدا  ليكون  الليل  منت�سف  فــي 

على هذا الحدث.
زوّجت  التي  الكاهنة  �سير�سليت  �سارة  وقالت 
الــ�ــســبــعــيــنــيــيــن مــمــازحــة فــيــمــا تــ�ــســع كــمــامــة 
باأكثر  تقوم  اأنــت  الم�سيحية...  التقاليد  »في 

الأمور حماقة«، لتم�سح دمعة عن وجهها.
وقد �سرحت �سير�سليت في وقت لحق لوكالة 
مرا�سم  »اأقــمــت  تــاأثــرهــا  �سبب  بــر�ــس  فــرانــ�ــس 

دفن زوجة اأرديل في اأيلول«.
وفـــــي �ـــســـبـــاط، نــ�ــســحــت �ــســيــر�ــســلــيــت اأرديــــــل 
الق�ساو�سة  »كــل  وقــالــت  ليندا  اإلــى  بالتحدث 
يكون  اأن  نــريــد  لــلــزواج.  و�سيطا  دورا  يـــوؤدون 

�سعداء«. الموؤمنون 
لــكــنــهــا لـــم تــتــخــيــل اأنــهــمــا �ــســيــتــزوجــان بــهــذه 
ال�سرعة. واأ�سافت »اإنهما تعرفا على بع�سهما 
بع�سا ب�سكل اأ�سرع« م�سيرة اإلى اأن ليندا، على 

اأرديل مطلقا. �سبيل المثال، لم تلتق ابنة 
لكت�سافه«. الكثير  »لديهما  وختمت 

دم�شق - اأ ف ب

»نظام  ن�سوء  �سعيبي  فــوزي  عماد  الــ�ــســوري  المفّكر  يــرّجــح 
عالمي جديد« بعد وباء كوفيد-19، الجميع فيه خا�سرون، 
ما يتطلب نمطاً جديداً من العالقات بين الدول بعيداً عن 

منطق »التناحر« لتجاوز التداعيات »الكارثية«.
ويرئ�س �سعيبي مركز المعطيات والدرا�سات ال�ستراتيجية 
موؤلفات  له  اأي�سا.  جامعي  واأ�ستاذ  �ساعر  وهــو  دم�سق،  في 
للعبة:  »قواعد جديدة  بينها  والجتماع،  ال�سيا�سة  في  عدة 
و»النظام  لبنان«  مــن  الن�سحاب  بعد  اهلل  وحــزب  اإ�سرائيل 

ال�سيا�سي العالمي الجديد«، و»كيف ُتفكر الأنثى«.
ويـــقـــول �ــســعــيــبــي )59 عـــامـــاً( فـــي مــقــابــلــة مـــن مــكــتــبــه في 
�سكل  غّير  الم�ستجد  كورونا  فيرو�س  اإن  ال�سورية  العا�سمة 
الحميمة منها، في ظل قواعد  الب�سر، حتى  بين  العالقات 
التباعد الجتماعي واإجراءات الوقاية المفرو�سة. ويتوقع 
»نتائج كارثية« على �سوريا المنهكة بت�سع �سنوات من النزاع 
التي تفر�سها دول غربية عليها  في حال ت�سديد العقوبات 

منذ بدء النزاع.
كيف اأّثر الوباء على عالقاتنا الجتماعية؟

اأ�ــســيــبــت كـــل الـــعـــالقـــات بـــكـــورونـــا. غـــّيـــر الــفــيــرو�ــس �سكل 
الج�سدي.  التوا�سل  و�سّل  الب�سر،  بين  الحميمة  العالقات 
تخيلوا العالم بال حّب ج�سدي، ويحيُط به قلق حقيقي من 

الطرفين وي�سبح فيه الآخر هو الجحيم.
قّدم كورونا �سكاًل جديداً عن الآخر، حتى لو كان من اأقرب 

المقّربين. فالجميع بات يخ�سى من الجميع.
�سعرت  لكنني  واأ�ستمتع،  لأقــراأ  الوحدة  اأحّب  كنُت  �سخ�سياً، 

فجاأة اأنني اأنتقُل من وحدة اختيارية اإلى ُعزلة اإجبارية.
ما هي تداعيات الوباء على العالم؟

�سابقاً، كان هناك الكثير من الإرها�سات العالمية والظروف 
اإلــى قــرب حــدوث حــرب جــديــدة، لكن  الموؤاتية التي ت�سير 
الثالثة قد حدثت فعاًل من خالل  العالمية  الحرب  براأيي 
فيرو�س �سغير اأحدث التغيير المتوقع وتاأثيرات كارثية على 
كان  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  مع  كافة.  العالم  دول 
هناك خا�سرون ورابحون. اأما اليوم فقد ين�ساأ نظام عالمي 
جديد، الجميع فيه خا�سرون، وهذا ما ي�ستدعي نمطاً من 
التعاون بين الدول يختلف كلياً عن النمط الذي �ساد عقب 
بداأ  كــورونــا،  فيرو�س  انت�سار  مع  الثانية.  العالمية  الحرب 
تغيير جذري على ال�سعد القت�سادية وال�سيا�سية والفكرية 
انطلق من  الفيرو�س.  انتهاء  والجتماعية، ولن ينتهي مع 
اإلــى  يـــوؤدي  ب�سيطاً  حــدثــاً  اأن  اأي   ،)...( متوقع  غير  حــدث 
قبيل  ح�سل  كما  تماماً  جــداً،  وا�سعة  دراماتيكية  تغييرات 
اإثر اغتيال ولي العهد  الحرب العالمية الأولى التي ن�سبت 
النم�سا، وهو حدث �سغيٌر ن�سبياً مقارنة مع التغيير الكبير 
الذي نجم عنه. على ال�سعيد القت�سادي، نجم عن الإغالق 
اإلى  اأدى  انكما�س كبير لم يحدث منذ الك�ساد الكبير الذي 
اندلع الحرب العالمية الثانية. �سيا�سياً، نحن اأمام مرحلة 
اأو  اإلى تبلور نظام عالمي بقوى جديدة متعاونة  قد توؤدي 
متناف�سة، لكن لي�س بال�سرورة متناحرة، ما قد يوّلد �سكاًل 

جديداً من العالقات والتحالفات بين الدول.
الــعــالقــات  اأ�ــســكــال  فــي  يتج�ّسد  فالتغيير  اجــتــمــاعــيــاً،  اأمــــا 
الإنــ�ــســانــيــة الــجــديــدة بــيــن الــبــ�ــســر بــعــد الــعــزلــة والــتــبــاعــد 

الجتماعي.

»نظام عاملي جديد« بعد الوباء

مر�شيليا - اأ ف ب

ريجيو  دانييل  الأ�سماك  �سياد  كان  كوفيد-19  جائحة  قبل 
في مر�سيليا )فرن�سا( المطلة على البحر المتو�سط يحيي 
عبر  نت�سافح  »الآن  لــكــن  بقبلتين،  والـــزمـــالء  الأ�ــســدقــاء 

الكوع«.
ولبنان،  والجزائر  باإ�سبانيا  مــرورا  تون�س  اإلــى  فرن�سا  من 
والعناق  القبالت  حظر  على  كــوفــيــد-19  مكافحة  اأرغــمــت 
والــمــ�ــســافــحــة بــالــيــد وهــــي تــقــالــيــد اأ�ــســا�ــســيــة فـــي منطقة 
المتو�سط التي تنت�سر فيها »ثقافة التما�س والقرب« على ما 

يقول عالم الجتماع التون�سي محمد جويلي.
الكوع  الكوع على  البع�س تحيات جديدة مثل و�سع  اأعتمد 
اأو  اإيبول  اإفريقيا عند انت�سار وباء  كما كان ذلك �سائدا في 
القدم اأو عبر و�سع اليد على القلب اأو محاكاة القبالت عن 

بعد مع حنين اإلى العناق الفعلي.
مر�سيليا  مرفاأ  في  ال�سمك  يبيع  الــذي  ريجيو  دانييل  لكن 
ثاني مدن فرن�سا يو�سح »ل يمكننا القول اإننا غير م�ستاقين 

اإلى ذلك لكن هذا الأمر لن يق�سي على روابط ال�سداقة«.
واعــتــمــد اإيـــفـــون تــابــيــا�ــس وهـــو مــتــقــاعــد يــنــظــم نــزهــات في 
فيها  ظهر  التي  بالمدينة  تيمنا  ووهـــان«  »تحية  مر�سيليا 
�سكان  من  وهو  الرجل  ويو�سح  الم�ستجد.  كورونا  فيرو�س 
الجنوب  اأبــنــاء  الــقــدم. نحن  »نلم�س م�سط  فــريــول  جــزيــرة 

نحتاج اإلى هذا الت�سال«.
في مر�سيليا التي تقيم عالقات وثيقة مع دول المتو�سط، 
حتى الرجال يتبادلون القبل. ويقول جان-فرن�سوا �سونييه 
رئي�س متحف ح�سارات اأوروبا والمتو�سط الذي انتقل قبل 
الذي  الأول  المكان  »هــذا  مر�سيليا  اإلــى  باري�س  من  �سنوات 
قبلت فيه رجال. لم ي�سبق لي اأن فكرت بتقبيل م�سرفي قبل 
يتبادل  حيث  فرن�سا(  �سرق  )جنوب  مونبولييه  في  ذلــك!« 
اأبناء المدينة ثالث قبالت في كل المنا�سبات كما الحال في 
عندما  فعال  ب�سيق  ون�سعر  فعلي  نق�س  من  »نعاني  لبنان، 
ميلودي  الطالبة  تقول  ما  على  ذلــك«  عن  للتخلي  ن�سطر 
ريكو التي تتردد راهنا بين جمع راحتي اليدين اأمام ال�سدر 
على الطريقة الهندية مع النحناء قليال اأو التلويح باليد 
عن بعد. وتوقفت فاطمة بولمعات التي ت�سكن حي بوتي بار 
في مر�سيليا عن تقبيل ا�سدقائها مو�سحة »اأقوم بالحركة 
التي كانت تقوم بها جدتي المغربية بو�سع اليد اليمنى على 

القلب مع نظرة عميقة لي�سعروا بمحبتي«.
وتقول اإيللي كومايتي من اأثينا »ا�ستقت اإلى العناق والقبل 
مجال  فــي  العاملة  عقل  زيــنــة  تو�سح  بــيــروت،  فــي  فــعــال«. 
التاأمين اأنها باتت تعو�س التقبيل والعناق بزيادة »التعابير 
 )...( والنعوت  الأو�ساف  الكثير من  ا�ستخدام  اللفظية مع 
الــنــا�ــس ل  ان  او  المعبر فعال  الــكــالم  اأجـــد  ل  اأحــيــانــا  لكن 

يريدون كالما بل موا�ساة عبر العناق والحت�سان«.
وت�سيف »ا�ستاق اإلى التما�س الج�سدي والتقبيل والعناق اأو 
خ�سو�سا  ذلــك  اإلــى  ا�ستاق  الكتف.  على  الربت  مجرد  حتى 
اإلى دعم معنوي في حالت  اأمامي  ال�سخ�س  عندما يحتاج 
فرح  منا�سبة  هناك  تكون  عندما  اأو  مثال،  والحداد  الحزن 
جنفياف  الإنا�سة  عالمة  وتو�سح  معا«.  بها  الحتفال  نريد 
 )...( الج�سدي  »التما�س  اأن  مونبولييه  جامعة  مــن  زويــا 
عن  مختلف  اأمـــر  وهــو  المتو�سط  فــي  هويتنا«  اأ�ــســا�ــس  هــو 
وعن  الإنكليزية  بالثقافة  المطبعة  البالد  في  الممار�سات 

البعد الآ�سيوي.
ويـــوؤكـــد جــويــلــي »لـــقـــاء بــيــن اأ�ــســخــا�ــس يــعــرفــون بع�سهم 
المعرفة  اإلــى  وهــذا موؤ�سر  اإلــى عناق وقبالت  يــوؤدي  بع�سا 

والمتنان«.

مع كورونا ..الت�شافح بـ»الكوع«

مو�شكو - اأ ف ب 

يــقــوم عــلــمــاء رو�ــــس فــي مــعــهــد اأبـــحـــاث فــي مــو�ــســكــو بحقن 
اأنف�سهم بنموذج اأولي للقاح �سّد فيرو�س كورونا الم�ستجد، 
متبعين نهجاً غير اعتيادي ولكّنه ينم عن طموح للتقدم في 

ال�سباق العالمي لإيجاد عالج �سد الجائحة.
ل يتردد مدير معهد غماليا البحثي األك�سندر غوينت�سبورغ 
في الإف�ساح عن اأنه حقن نف�سه بلقاح يحمله فيرو�س غير 
معٍد. ول ينطوي ا�ستخدامه مثل هذه الطريقة، المخالفة 
لــلــبــروتــوكــولت الــمــعــتــادة، �ــســوى على الــرغــبــة فــي ت�سريع 
الختبارات  اإكمال  اأجــل  من  الإمــكــان  قــدر  العلمية  العملية 

الإكلينيكية على الب�سر في ال�سيف.
فــقــد عــبــرت رو�ــســيــا بــو�ــســوح عــن رغبتها فــي اأن تــكــون من 
بين اأولــى الــدول، اإن لم تكن الأولــى، في تطوير لقاح �سد 
الفيرو�س الذي اأودى بحياة ما ل يقل عن 360 األف �سخ�س 
وبرنامج معهد غماليا هو مجرد  العالم.  اأنحاء  في جميع 
فالديمير  الرئي�س  على  ُعر�ست  عــدة  م�ساريع  مــن  واحـــد 
ــنــفــذ الـــبـــرامـــج الأخــــــرى �ــســمــن �ـــســـراكـــات بين  بــوتــيــن. وُت

القطاعين العام والخا�س اأو ت�سرف عليها وزارة الدفاع.
اإلى حد التاأكيد لبوتين  وقد ذهب العديد من الم�سوؤولين 
في  متجاوزين  ال�سيف،  نهاية  قبل  لقاح  اإنــتــاج  يمكن  باأنه 
العمل  الجاري  الم�ساريع  ع�سرات  اإليه  تطمح  ما  وعودهم 

عليها في ال�سين والوليات المتحدة واأوروبا.
ومع ذلك، تعبر بع�س الأ�سوات عن تخوفها من الخلط بين 
ال�سرعة والت�سرع. وفي هذا الإطار، نددت الجمعية الوطنية 
لموؤ�س�سات البحث الإكلينكي بتجارب معهد غماليا باعتبارها 
»انتهاًكا �سارًخا لأ�س�س البحث الإكلينيكي والقانون الرو�سي 

والمعايير الدولية« ب�سغط من ال�سلطات الرو�سية.
وقـــــال فــيــتــالــي زفـــيـــريـــف، اأحـــــد الــمــ�ــســوؤولــيــن فـــي معهد 
بالقلق  اأ�سعر  »اإنني  والأم�سال  للقاحات  العام  ميت�سنيكوف 
اإزاء الـــوعـــود بــاإنــتــاج لــقــاح بــحــلــول اأيــــلــــول... اإنــــه يــذكــرنــي 
بال�سباق، اأنا ل اأحبذ ذلك«. ول �سك اأن الرهانات القت�سادية 
كبيرة جداً �سواء بالن�سبة لرو�سيا اأو ل�سائر دول العالم بعد 
العالمية من  ب�سل القت�سادات  الجائحة تقريباً  اأن ت�سببت 

جراء الإغالق الذي ا�ستمر اأ�سهراً لحتواء الوباء.
اإلى لقاح وحده  التو�سل  اأن  الم�سوؤولين  العديد من  ويرى 

�سيفتح الطريق اأمام العودة اإلى الحياة الطبيعية.
البحث  ا�سُتهر قطاع  اإذ  رو�سيا.  بهيبة  الأمــر كذلك  ويتعلق 
العلمي في عهد التحاد ال�سوفياتي باأنه واحد من الأف�سل 
اإنتاج 1،5 مليار جرعة  في العالم ول �سيما عبر تمكنه من 
لقاح �ساهمت على وجه الخ�سو�س في الق�ساء على الجدري 
في العالم. لكن البحوث الطبية الرو�سية، مثل العديد من 

القطاعات الأخرى، �سهدت انهياًرا تاًما في الت�سعينيات.
وكان من بين اأ�سهر معاهد البحث مركز فكتور العام الذي 
�سد  لــقــاح  اإلـــى  التو�سل  فــي  بــالــريــادة  للفوز  الــيــوم  يطمح 
بما  م�ساريع  عدة  بتنفيذ  لذلك  يقوم  وهو  كورونا  فيرو�س 
في ذلك بال�ستراك مع �سركات خا�سة. ولكن الم�سكلة، كما 
مارت�سينوف�سكي  معهد  مدير  لوكات�سيف،  األك�سندر  يقول 
للطفيليات الطبية، تكمن في اأن البحث الرو�سي يكافح من 
اأجل النتقال من المختبر اإلى العالم الحقيقي، على الرغم 

من جودة الأبحاث الأ�سا�سية العالية وكفاءة العلماء.
اأنتجته  واحـــًدا )جــديــًدا(  لقاًحا  اأعـــرف  »ل  قــائــاًل:  وي�سرح 
مليون  مــن  اأكــثــر  منه  وا�ستخدمت  كبيرة  بكميات  رو�ــســيــا 
جرعة، في حين اأننا يمكننا عند مثل هذه الم�ستويات فقط 

تقييم )فعالية( اللقاح« على المدى الطويل.

خطى حثيثة يف رو�شيا للتو�شل 
اإىل لقاح

هنود ي�شطفون للح�شول على المياه )ا ف ب(

نيودلهي - اأ ف ب

ح�س نجوم من بوليوود وقادة �شيا�شيون الهنود على غ�شل 
اأيديهم للوقاية من عدوى كورونا... لكن هذا االأمر يعد 
حلما بعيد المنال ل�شكان االأحياء الفقيرة مثل باال ديفي 
الذين يختنقون االآن جراء موجة قيظ ت�شرب البالد.

وديفي، االأرملة االأربعينية وعائلتها الموؤلفة من ثمانية 
اأفراد، هم من بين ع�شرات الماليين من االأ�شخا�س الذين 
يواجهون اأ�شهرا من الطق�س الحار وهم عالقون في المنازل 
في ظل تدابير االإغالق المفرو�شة في البالد لمواجهة 
تف�شي وباء كوفيد-19، من دون اإمكانية الح�شول على المياه 
النظيفة ب�شكل منتظم لتخفيف حدة الحر اأو اال�شتحمام.

وقالت ديفي من منزلها ال�شغير في نيودلهي »اإن الجو حار 
جدا بحيث ي�شتمر االأوالد في طلب الماء لل�شرب. كيف 
يمكنني اأن اأعطيهم الماء لغ�شل اأيديهم في وقت ال يتوافر 
لنا ما يكفي من الماء لل�شرب؟«.
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أعراض نقص الزنك ضعف جهاز المناعة

اعرا�ص نق�ص الزنك ل تظهر عند بداية حدوث نق�ص 
الظهور  ف��ي  ت��ب��داأ  ال��ج�����س��م، لكنها  ف��ي  ال��زن��ك  ل��م��ع��دن 
والزنك  اأ�سهر،  لعدة  الزنك  م�ستويات  تنخف�ص  حينما 
هو معدن اأ�سا�سي موجود في العديد من اأنواع الطعام، 
الآث���ار  م��ن  ع���دًدا  المعدن  ه��ذا  نق�ص  ي�سبب  اأن  يمكن 
والإ���س��ه��ال  المناعة  وظ��ائ��ف  انخفا�ص  مثل  ال�سحية، 
نق�ص  اعرا�ص  على  نتعرف  التقرير  هذا  في  والمزيد، 

.»very well health« الزنك، وفقا لموقع
تناوله  انخفا�ص  الزنك قد تحدث عند  اعرا�ص نق�ص 
في نظامك الغذائي، ولكن هناك بع�ص الحالت الطبية 
اأكثر  تجعلك  اأن  يمكن  المنجلية  الخاليا  مر�ص  مثل 
نق�ص  ت�سخي�ص  يكون  اأن  يمكن  النق�ص،  لهذا  عر�سة 
حيث  ل��ل��دم،  قيا�سًيا  اخ��ت��ب��اًرا  لي�ص  لأن��ه  معقًدا  ال��زن��ك 
الأعرا�ص  مع  جنب  اإل��ى  جنًبا  م�ستوياتك،  ت�ساعد  قد 
وتاريخ النظام الغذائي، في تحديد نق�ص الزنك ك�سبب 
لأعرا�سك وقد يكون تناول الأطعمة الغنية بالزنك هو 
الحل لنق�ص الزنك، واأحياًنا تكون المكمالت الغذائية 

�سرورية.
متنوعة  مجموعة  الزنك  انخفا�ص  ي�سبب  اأن  ويمكن 
واإذا  ال��ف��ور  على  ملحوظة  ت��ك��ون  ل  ق��د  الم�ساكل،  م��ن 
الأ�سا�سي، فمن  المعدن  تعاني من نق�ص في هذا  كنت 
كلها  لي�ص  ول��ك��ن  الآث�����ار،  بع�ص  ت��واج��ه  اأن  المحتمل 

بال�سرورة.
و اعرا�ص نق�ص الزنك ت�سمل ما يلي:

- نزلت البرد المتكررة
-اإ�سهال

-تاأخر التئام الجروح
-�سعف جهاز المناعة

-ال�ستعداد للعدوى
-طفح جلدي، خا�سة حول الفم

-تقرحات الجلد
-م�ساكل في الروؤية ب�سبب زيادة خطر التنك�ص البقعي 

المرتبط بالعمر
-فقدان الوزن

-ت�ساقط ال�سعر
-طعم تذوق غير طبيعي اأو حا�سة ال�سم

-�سعوبة في التركيز
-الخلل الجن�سي

-ال�ستعداد لتفاقم الربو المتكرر
ال�سعب  م��ن  يجعل  مما  غام�سة،  ال��زن��ك  نق�ص  -اآث���ار 

التعرف عليها.
المرتبطة  الأع���را����ص  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ح��دث  اأن  ي��م��ك��ن 
والم�ساكل  ال��ت��غ��ذي��ة  نق�ص  م��ع  ��ا  اأي�����سً ال��زن��ك  بنق�ص 
نق�ص  ح��الت  ا  اأي�سً لديك  يكون  قد  الأخ���رى.  الطبية 
غ��ذائ��ي��ة اأخ���رى م��ع نق�ص ال��زن��ك، مما ق��د ي���وؤدي اإل��ى 

تاأثيرات اإ�سافية.
اعرا�ص نق�ص الزنك يمكن اأن تحدث للن�ساء الحوامل 
المتنامي  الطبيعية لأن طفلهن  الر�ساعة  اأو في فترة 
الأم،  من  فقط  عليه  الح�سول  ويمكن  الزنك،  يتطلب 

هذا يمكن اأن يترك ج�سم الأم بكميات اأقل من الزنك.
ت���اأك���دي م���ن ال��ت��ح��دث م���ع ط��ب��ي��ب��ك ح����ول ال��م��ك��م��الت 

الغذائية اإذا كنت حاماًل اأو مر�سعة.
اإلى التاأثيرات الأخرى لنق�ص الزنك، يمكن  بالإ�سافة 
قد  الزنك  نق�ص  من  يعانون  الذين  الأطفال  يكون  اأن 
يحدث لهم بطء فى نموهم وقد ل يكت�سبون الوزن كما 

يجب اأن يكونوا في عمرهم.

اأق���ل خ��ط��ورة مما  ان��ت��ق��ال ك��ورون��ا عبر لم�ص الأ���س��ط��ح 
تعتقد

الملوثة  الأ���س��ط��ح  لم�ص  اأن  ال��ن��ا���ص  م��ن  كثير  يعتقد 
اأكثر طرق انتقال عدوى فيرو�ص  بفيرو�ص كورونا من 
كورونا خطورة، على الرغم من اأن العلماء اأكدوا اأنه ل 
ينتقل ب�سهولة من الأ�سطح، وقال مركز ال�سيطرة على 
لنت�سار  الرئي�سية  الطريقة  اإن  الأميركية  الأم��را���ص 
التنف�سي من  الفيرو�ص هي عن طريق قطرات الجهاز 

الرذاذ، فهذه الطريقة هي الأكثر خطورة.
ووفقاً لما ذكر موقع « اإن�سايدر« الأميركي فاإن جزيئات 
قام  حيث  الأ�سطح،  على  ب�سهولة  تنت�سر  ل  الفيرو�ص 
بتحديث   »CDC« الأم����را�����ص  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة  م��رك��ز 
اإر�ساداته الأ�سبوع الما�سي لتو�سيح اأن فيرو�ص كورونا 

ل ينتقل ب�سهولة عبر الأ�سطح الملوثة.
ولم تكن هذه معلومات جديدة تماًما–فقد قال مركز 
ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الأم���را����ص م��ن��ذ ���س��ه��ور اإن ال��ط��ري��ق��ة 
الرئي�سية لنت�سار الفيرو�ص هي عن طريق القطيرات.

ويتمثل خطر الأ�سطح فى اأن القطرات يمكن اأن تهبط 
اأو  ي�سعل  اأو  م��ري�����ص  �سخ�ص  ي��ت��ح��دث  اأن  ب��ع��د  عليها 
يلم�ص  اأن  اآخر  ل�سخ�ص  يمكن  يعط�ص فى مكان قريب 
لكن  ي�ساب،  وبالتالي  وجهه،  يلم�ص  ثم  الأ�سطح  ه��ذه 

خطر حدوث ذلك منخف�ص ن�سبيا.
الحية  كورونا  فيرو�ص  جزيئات  اأن  الأب��ح��اث  واأظ��ه��رت 
اإل��ى  ���س��اع��ات  ث��الث  م��ن  م��ك��ان  اأي  ف��ى  اأن تعي�ص  يمكن 
ال��م��ادة لكن– اع��ت��م��اًدا على  الأ���س��ط��ح،  اأي���ام على  �سبعة 
جزيئات  وجود  الجوي–فاإن  الهباء  مع  الحال  هو  كما 
انتقال  بال�سرورة  باأي تركيز ل يعني  الحية  الفيرو�ص 

العدوى.

اأ�سارت نتائج درا�سة �سغيرة، اأن دم بع�ص المر�سى 
�سمكا  اأك��ث��ر  ك��ان   19-COVID م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 
اأه��م��ي��ة تخثر ال��دم  ال��م��ع��ت��اد، وه���ذا ق��د يف�سر  م��ن 
فيرو�ص  ع��ن  ال��ن��اج��م  ب��ال��م��ر���ص  الم�سابين  ل���دى 
اإيموري  باحثون من جامعة  الجديد.وجد  كورونا 
اأتالنتا ما يعرف با�سم فرط اللزوجة مرتبط  في 
بمر�ص COVID-19، ب�سكل عام، ويمكن اأن يحدث 
هذا لعدد من الأ�سباب، بما في ذلك زيادة مكونات 
اأو  والبي�ساء  الحمراء  الخاليا  الدم–مثل  بالزما 
خاليا  لأن  البروتينات–اأو  اأو  الدموية  ال�سفائح 

الدم الحمراء م�سوهة.
 The ق����ال م��وؤل��ف��و ال��ب��ح��ث ال��م��ن�����س��ور ف���ي دوري�����ة
الدموية في مر�سى  الجلطات  اإن تقارير   Lancet
م��ت��زاي��د«،  ب�سكل  »ب�����ارزة  اأ���س��ب��ح��ت   19-COVID
اأدوي��ة  اإع��ط��اوؤه��م  يتم  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ص  ف��ي  حتى 
الأميركية  المجلة  لتقرير  ووفقا  منها،  للوقاية 
في  ال��ن��م��ط  ه���ذا  الأط���ب���اء  newsweek«، لح���ظ   »
ال��م��ر���س��ى م��م��ا دف���ع ال��ف��ري��ق اإل���ى م��ح��اول��ة اإي��ج��اد 

تف�سير.
ي��ع��ان��ون من  ��ا  م��ري�����سً  15 ع��ل��ى  ال��درا���س��ة  ا�ستملت 
خطيرة  باأمرا�ص  الم�سابين   19-COVID مر�ص 
ف���ي وح�����دة ال��ع��ن��اي��ة ال���م���رك���زة ب��ج��ام��ع��ة اإي���م���وري 
تم  المر�سى  جميع  اإن  الفريق  وق��ال  الأم��ي��رك��ي��ة، 
لزوجة  لكن  ال���دم،  تجلط  لمنع  اأدوي���ة  اإع��ط��اوؤه��م 
المعدل  من   %  95 بن�سبة  اأعلى  كانت  ال��دم  بالزما 

الطبيعي.
ال��م��ر���س��ى م��ج��م��وع��ات مرتبطة  ك���ان ل���دى 4 م��ن 

ب��ج��ل��ط��ة ال�����دم، ب��م��ا ف���ي ذل���ك الن�������س���داد ال���رئ���وي، 
وتقييد اإم��دادات الدم في اأحد الأط��راف، والتخثر 
ا  المرتبط بجهاز دعم الكلى، ووجد الباحثون اأي�سً
ارتباًطا قوًيا بين لزوجة البالزما ومقيا�ًسا لمدى 

خطورة المر�ص.
وب��ح�����س��ب ال��ف��ري��ق، ف����اإن ال��م��ر���س��ى ل��دي��ه��م »زي����ادة 
كبيرة« في م�ستويات الفيبرينوجين، وهو بروتين 
م��وج��ود ف��ي ب��الزم��ا ال����دم، وق��ال��وا اإن ه���ذا يعك�ص 
في  المادة  م�ستويات  زي��ادة  عن  ال�سابقة  التقارير 
مر�سى COVID-19، ولكن هناك حاجة اإلى مزيد 
من البحث ل�ستك�ساف مكونات الدم التي قد توؤدي 
اإلى فرط اللزوجة في مر�سى COVID-19، وفًقا 

للموؤلفين.
ال�سوء على تخثر  ت�سلط  درا���س��ة  اأح���دث  ه��ي  ه��ذه 
COVID-19، وهو  �سمات  �سمة من  باعتباره  الدم 
مر�ص غير مفهوم ُيعتقد اأنه ظهر في اأواخر العام 

الما�سي في مدينة ووهان بو�سط ال�سين.
تم   ،19-COVID جائحة  م��ن  اأ�سهر  خم�سة  بعد 
ت��اأك��ي��د اأك��ث��ر م��ن 5.6 م��ل��ي��ون ح��ال��ة اإ���س��اب��ة، وف��ًق��ا 
 355.700 من  اأكثر  وقتل  هوبكنز.  جونز  لجامعة 
�سخ�ص.  م��ل��ي��ون   2.3 م��ن  اأك��ث��ر  وت��ع��اف��ى  �سخ�ص 
اأكثر  لديها  ال��ت��ي  ال��دول��ة  ه��ي  المتحدة  ال��ولي��ات 
الر�سم  ف��ي  م��و���س��ح  ه��و  ك��م��ا  الم�سجلة،  ال��ح��الت 
الدولة  اأنها  كما  اأدن��اه.   Statista بوا�سطة  البياني 
التي �سجلت اأكبر عدد من الوفيات، حيث تجاوزت 

100،000 حالة وفاة.
وكاالت

دم مرضى كورونا أكثر سمكًا

كيف تتخلص من الذكريات المؤلمة؟
اأبواب - ندى �شحادة

»لم اأعد احتمل تلك الذكريات الموؤلمة التي 
كامل،  ب�سكل  تفكيري  على  ت�سيطر  ا�سبحت 
ك��ي��ف ل؟ ول زل��ت اأذك���ر اب��ن��ت��ي ال��ت��ي ف��ارق��ت 
ال��ح��ي��اة وه���و ف��ي ع��م��ر ال���زه���ور، ك��ل��م��ات��ه��ا ل 
تزال تتردد على م�سامعي حتى هذه اللحظة، 
الأليم،  الما�سي  حبي�سة  زل��ت  ل  اأنني  اأ�سعر 
الأم��ر  تخطي  جاهدة  وح��اول��ت  عملي  تركت 
ال�سبيل  اأجد  اأن  واأتمنى  اأ�ستطع،  لم  اأنني  اإّل 
ك���ي اأت���خ���ط���ى ه����ذه ال��م��رح��ل��ة ال�����س��ع��ب��ة ف��ي 
حالها  عن  �سامي  ن��ور  عّبرت  هكذا  حياتي«. 

بعد ان فقدت ابنها وهي في �سن التا�سعة.
ن��ام��و���ص  اإل  ه���ي  م���ا  ال���ذك���ري���ات  اأن  ���س��ك  ل 
وال��م��واق��ف،  والأح��ا���س��ي�����ص  بالم�ساعر  ي�سج 
األ��ي��م��ة، لكن  واأخ����رى  ���س��ع��ي��دة  ذك��ري��ات  منها 
الم�سكلة تتجلى في الذكريات الحزينة التي 
الما�سي  عتبة  ع��ن  يقفون  الكثيرين  تجعل 
على  قائماً  م�ستقبلهم  في�سبح  الحياة،  ف��ي 
اأطالل متهالكة وذكريات بالية لن تعود، فما 

هو ال�سبيل للتخل�ص منها؟.
الُم�سّغرة  الب�سرية  التنمية  اأخ�سائيي  يبّين 
باأننا يمكن  اأمجد الحتاملة  الدكتور محمود 
ان نتخل�ص من تلك الذكريات الموؤلمة باأن: 
للخبرات  م�ستودع  اأن��ه  على  للما�سي  ننظر 
والتجارب �سواء كانت موؤلمة اأو غير موؤلمة، 
ول���ذل���ك ي��ج��ب ال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه ف���ي ت��ط��وي��ر 
اأ����س���ل���وب ح���ي���اة اأف�����س��ل م���ن اأج����ل ال��ح��ا���س��ر، 
ال��م��وؤل��م��ة  ال��ذك��ري��ات  نح�سر  اأن  علينا  ك��م��ا 
ورق��ة  ف��ي  ون�سجلها  ال�����س��ادم��ة  ال��م��واق��ف  اأو 

خارجية ثم نتاأملها جيداً«.
ويوؤكد على اأن: »الذكريات الموؤلمة تاأتي من 
الال�سعور في اأوقات معينة ونتيجة لمثيرات 
خ��ارج��ي��ة اأو اأف���ك���ار داخ��ل��ي��ة م��م��ا ي����وؤدي اإل��ى 

ال�سلبية«. الم�ساعر  وا�ستثارة  تن�سيط 
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بائع العرقسوس..تراث يمشي على قدمين

اأبواب - زياد ع�ساف

ال�ستينييات في  األفه جيل  يا عط�سان«، نداء  »�سو�س 
حواري عمان واأزقتها ب�سوت بائع العرق�سو�س، وكان 
للتهافت  المارة  يدفع  ما  وال�سحر  الجاذبية  من  له 
ع��ل��ى ت��ن��اول ه���ذا ال��م�����س��روب وب��م��ب��ل��غ زه��ي��د ي���روون 
عط�سهم في اجواء ال�سيف الحارة، واّلن يرتوون من 
ذكريات جميلة عندما ي�ستعيدون في مخيلتهم بائع 
العرق�سو�س كلما لمحوه في لوحة فنان ت�سكيلي، اأو 

عبر م�سهد من فيلم �سينمائي قديم !.

اأبو علي الم�سري..
»اأب�������و ع���ل���ي ال���م�������س���ري« واح������د م����ن اأ����س���ه���ر ب��ائ��ع��ي 
كثب  ع��ن  ويعرفه  القديمة،  عمان  ف��ي  العرق�سو�س 
عندما  الح�سين  جبل  في  الدين  �سالح  �سارع  �سكان 
المتفرعة  ال��زق��اق  ب��ي��ن  ور���س��اق��ة  بخفة  ي�سير  ك���ان 
والأحنف  الح�سين  مدر�سة  واأم���ام  ال�سارع،  ه��ذا  من 
من  الم�سنوع  العرق�سو�س  اب��ري��ق  يحمل  قي�س،  ب��ن 
النحا�س وباللبا�س ال�سعبي الب�سيط، وبيده �ساجتين 
الطفولة  ن�سيد  وكاأنها  نغمات  خاللهما  من  ي�سدر 

الحالمة لمن عا�س تلك الفترة.
ورغم تطور حال ابوعلي الم�سري وامتالكه لمحل 
ف���ي و���س��ط ال��ب��ل��د ف���ي ���س��ن��وات��ه الأخ����ي����رة، وج��ل��و���س��ه 
والموظفين  العمال  خالله  م��ن  يدير  مكتب  خلف 
ل��م يغيِّر  اأن���ه  اإل  اأك��م��ل وج���ه،  ال��زب��ائ��ن على  لخدمة 
اليمنى وي�سدر  ال�ساجتين بيده  عادته وظل يحمل 
بالإ�سالة  ات�سمت  التي  الأي��ام  لتلك  الحنين  نغمات 

والب�ساطة، ونعمة الر�سا التي لي�ساهيها �سيء.
واأمثال اأبو علي كثر ممن احترفوا هذه المهنة وفي 
عدة مدن وعوا�سم عربية، اأمثال )رم�سان( �ساحب 
بدم�سق،  القديمة  ة  المزِّ حي  في  العرق�سو�س  محل 

ومحل الأمين في حي الح�سين بالقاهرة.

اإطاللة على التاريخ..
ب�سكل  العرق�سو�س  بياعين  ع��ن  للحديث  ي��دف��ع  م��ا 
من  للكثير  مو�سوعي  معادل  عن  يعبرون  انهم  عام 
ال��ق�����س��اي��ا، ف��ال��ب��ح��ث ف��ي ه���ذا ال��م��و���س��وع ب��ح��د ذات��ه 
اإن  ال��م��راج��ع  بع�س  تفيد  اإذ  ال��ت��اري��خ،  على  اط��الل��ة 
الميالد  قبل   2300 لعام  يعود  ال�سين  في  اكت�سافه 
المزارعين  ت�سينونغ  ال�سين  امبراطور  اأم��ر  عندما 
والتي  ال�سو�س،  نبتة  م��ن  ���س��راب  باإنتاج  ال�سين  ف��ي 
لكبار  القوة  تمنح  الوقت  ذل��ك  في  يعتبرونها  كانوا 
ال�سن، وعرف في بالد بابل منذ اأكثر من 4000 عام، 
وفي م�سر عثر على نبتة العرق�سو�س في مقبرة توت 
وف��ي عهد   ،1923 ع��ام  اكت�سافها  تم  التي  اّم��ون  عنخ 
الملوك  على  مق�سوراً  ال�����س��راب  ه��ذا  ظ��ل  الفراعنة 
واأ�سبح  م�سر  الفاطميون  حكم  اأن  ال��ى  والأم�����راء، 

م�سروبا عاما للفقراء والأغنياء معاً.

لة.. �سيدلية متنقِّ
وف����ي ال���وق���ت ن��ف�����س��ه ي��ج�����س��د ه������وؤلء ال��ب��اع��ة ت��راث��ا 
ع��ل��ى قدمين،  ت���راث يم�سي  وك��اأن��ه��م  ع��ري��ق��ا  ع��رب��ي��ا 
ويتكون  ي��رت��دون��ه  ال���ذي  ال�سعبي  اللبا�س  م��ن  ب���دءا 
م��ن ال�����س��روال وال�����س��دي��ري وال��ط��رب��و���س، والأب��ري��ق 
ب��ح��زام  ��ت  وم��ث��بَّ ال��زج��اج  اأو  ال��ن��ح��ا���س  م��ن  الم�سنوع 
�سغير  اإن���اء  منه  وي��ت��دل��ى  بالخ�سر،  يحيط  ج��ل��دي 
بيده  يحملها  ال��ت��ي  لل�ساجات  ب��الإ���س��اف��ة  ل��الأك��واب 
ال��ي��م��ن��ى، ول��ل��ت��روي��ج ل��ل�����س��ي��اح��ة وخ���ل���ق اأج������واء من 
بالفنادق  م��ت��واج��دا  العرق�سو�س  بائع  اأ�سبح  ال��ف��رح 
ال�سياحية والمهرجانات الثقافية والفنية وال�سهرات 

الرم�سانية.
العرق�سو�س هو �سيدلية  بائع  فاإن  ذاته  الوقت  وفي 
�سحية،  ف���وائ���د  م���ن  ال��م�����س��روب  ل��ه��ذا  ل��م��ا  متنقلة 
يا  )�سفا وخمير  ع��ب��ارة  ي���رددون  الباعة  نجد  ول��ه��ذا 
ع��رق�����س��و���س( ل��م��ا ل��ه م��ن ت��اأث��ي��ر ���س��اف، وي��وؤك��د ذل��ك 
م�ستوى  على  والمخت�سين  الأط��ب��اء  اأ���س��ه��ر  ���س��ه��ادة 
الجهاز  اأم��را���س  لعالج  به  وين�سح  وعالمي،  محلي 

اله�سمي وال�سدر وال�سعال والربو.

عوكل..
ول ي��م��ك��ن ت��غ��اف��ل اأن ه����وؤلء ال��ب��اع��ة م�����س��در ال��ه��ام 
ه��ذه  خ���الل  م��ن  ع��م��دوا  اإذ  الت�سكيليين  للفنانين 
ال�سخ�سية اإبراز جماليات الأحياء ال�سعبية والألوان 
التي ت�سع بالفرح واإبراز عن�سر الحركة، وكثيرة هي 
اللوحات التي ج�سدت هذه ال�سخ�سية وما تكتنزه من 

دللت اجتماعية وتراثية، لوحة )بائع العرق�سو�س( 
ل��ل��ف��ن��ان ال��م�����س��ري م��ح��م��ود �سعيد واح����دة م��ن ه��ذه 
فكرتها عندما  وبداأت  المتميزة،  الت�سكيلية  الأعمال 
اللوحة مع بائع عرق�سو�س  جمعت ال�سدفة �ساحب 
ال��م��ق��اه��ي ال�سعبية في  اأح���د  ان��ت��ب��اه��ه ف��ي  ا���س��ت��رع��ى 
نتاج  وك��ان  ير�سمه،  اأن  على  معه  واتفق  الإ�سكندرية 

ذلك هذه اللوحة ال�سهيرة.
وظ��ل��ت ه����ذه ال�����س��خ�����س��ي��ة م��ل��ه��م��ة وح���ا����س���رة اأي�����س��اً 
بالعديد من الأعمال ال�سينمائية والأدبية والغنائية 
ابداعية  بكنوز  والفنية  الأدب��ي��ة  ال�ساحة  اأث���رى  م��ا 
قيِّمة، ففي ال�سينما يعتبر عبد الغني النجدي اأ�سهر 
اأدى  عندما  الكبيرة  ال�سا�سة  على  عرق�سو�س  بائع 
ا�سماعيل  بفيلم  العرق�سو�س  بائع  )عوكل(  �سخ�سية 
الفيلم �سارك  يا�سين في الجي�س 1955، ومن خالل 
بالغناء اأي�سا مع ا�سماعيل يا�سين باأغنية )�سلم علي( 
وهو يعزف على ال�ساجات التي لم تكن تفارقه اأثناء 
عمله كبائع العرق�سو�س �سمن �سيناريو الفيلم، وعاد 

وكرر الدور نف�سه بفيلم )حالق ال�سيدات( 1960.

ع�سطان تعل ا�سرب..
المو�سيقيين  لكبار  الملهم  كانت  البياعين  اأغ��ان��ي 

قون  والمطربين بما كانوا ي�ستلهمونه منهم وهم ي�سوِّ
مهنة  ب��ك��ل  خ��ا���س��ة  ��اة  م��غ��نَّ ع���ب���ارات  ف��ي  لب�ساعتهم 
وي�ستقون من خاللهم الكلمات والألحان اأي�سا، وما 
اأكثر الأعمال واللوحات الغنائية لبائعي العرق�سو�س، 
وال���الف���ت ف���ي ب��ع�����س ه���ذه الأغ���ان���ي ال��ت��روي��ج ل��ه��ذا 
ال�سعبية  الم�سروبات  على  تفوقه  ب��اإب��راز  الم�سروب 
ا�سرب( لعمر  تعال  اأغنية )ع�سطان  الأخ��رى، ومنها 
من  العرق�سو�س  بمطرب  اأُ�ستهر  ال���ذي  ال��ج��ي��زاوي 
خالل هذه الأغنية وهو يعلن تفوق العرق�سو�س على 

الخروب:
»ده الخروب منك بيغير

يا متلِّج وب�سربك زين
يا حالوتك اأ�سل انت خمير

كباية كبيرة بمليمين«.
���س��راب ال��ل��ي��م��ون ه���زم اأي�����س��ا اأم����ام ال��ع��رق�����س��و���س في 

ا�سكت�س )بياع العرق�سو�س( لفرقة ر�سا:
منك  الليمون  وخ��م��ي��ر..ي��ال��ل��ي  �سفا  عرق�سو�س  »ي��ا 
اللوحة  ت��وؤك��ده  ال���ذي  الإم��ت��ي��از  نف�س  وه��و  بيغير«، 
ال��غ��ن��ائ��ي��ة )ي���ا ب��ي��اع ال�����س��و���س( ل��ف��رق��ة اأم��ي��ة للفنون 

ال�سعبية ال�سورية:

��ْر ال���خ���دود.. اأط��ي��ب م  ْد ال��ع��ي��ون ي��اب��ا.. وب��ح��مِّ « ب�����س��وِّ
الليمون يابا.. دمعة ابوالجود «.

اأنا العرق�سو�سي..
ومن اأغنية )يا عرق�سو�س( ل�سيد م�سطفى:

« اأجدع من ال�سربات يا مين يقوللي هات
ان ومفرف�س الجدعان يامنعن�س الحرَّ

ر يا �سغل عنبر يا عرق�سو�س «. خمير م�سكَّ
الفقراء  م�سروب  باأنه  ا�سماعيل  احمد  الفنان  يوؤكد 

وي�سدو في اأغنية من الحانه واأ�سعار فوؤاد حداد:
الأئمة  البا�سو�سي..و�ساألت  عمك  العرق�سو�سي  »اأن��ا 
ال�سفة..  اأه��ل  ي��ا  اإفتوني بذمة  ��ة..  ع��مِّ واأل���ف  را���س��ي 
قالوا لي�سير اإن قال الفقير.. ال�سفا خمير والخمير 

�سفا«.
المطرب  تغنى  ع��ب��داهلل  احمد  ع��ب��داهلل  كلمات  وم��ن 
اح���م���د ���س��ام��ي ب��ال��ع��رق�����س��و���س وع���ل���ى ل�����س��ان ال��ب��ائ��ع 

باعتباره م�سروبا للفقراء والأغنياء معاً:
»انا عرق�سو�سي خمير �سفا
مخ�سو�س لأهل المعرفة

�سعبي وبلدي وذواتي

ول ميزان ول قبَّاني دوق الحالوة الرباني«.

الحوا�س الخم�س..
الذين  الم�ست�سرقين  انتباه  العرق�سو�س  بائع  لفت 
وا  اأقاموا في البالد العربية منذ عدة قرون، وج�سدَّ
توثيقها  وت��م  واألوانهم،  بري�ساتهم  ال�سخ�سية  ه��ذه 
ب��ك��ام��ي��رات��ه��م فيما ب��ع��د ن��ظ��راً لرت��ب��اط��ه��ا ب��ال��ت��راث 
ال��ع��رب��ي، ب��اع��ت��ب��ار ال���ت���راث م���ن اأول����وي����ات اأب��ح��اث��ه��م 

ودرا�ساتهم للبالد العربية التي قدموا اإليها.
وفي البالد العربية ظلت �سخ�سية بائع العرق�سو�س 
ج���اذب���ة ولف���ت���ة ل��ل��ن��ا���س ل���درج���ة ارت��ب��اط��ه��ا ب��ا���س��م��اء 
ال�سام  ب���الد  وف���ي  المهنة  ب��ه��ذه  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ع��ائ��الت 
ت��ح��دي��دا ك��ع��ائ��ل��ت��ي ال��ع��رق�����س��و���س��ي و����س���وا����س، وظ��ل��ت 
تمتاز بهذا ال�سحر وفي المرتبة الأول��ى بين المهن 
اأ�سناف  وبع�س  والفاكهة  الخ�سار  كبائعي  الأخ��رى 
ال��ح��ل��وي��ات ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل ال���م���ث���ال، وي��م��ك��ن اخ��ت�����س��ار 
العرق�سو�س في  بائع  باأن مجرد ح�سور  اأ�سباب ذلك 
لدى  الخم�س  الحوا�س  ك  يحرِّ والأح��ي��اء  الطرقات 
ل��ل��م��ارة وال��زب��ائ��ن،  اإب��ه��ار  الأن�����س��ان م��ا ي�سكل عن�سر 
فالعين تاأ�سرها ال�سورة الجميلة التي يظهر بها من 
حيث تنا�سق وجمال الألوان في هندامه، والحركات 
التعبيرية الراق�سة، وطريقة ال�سب البهلوانية وما 
تحدثه من رغوة في الكوب تثير �سهية الزبائن، وفي 
ل�سوت  بال�ستماع  ال�سمع  حا�سة  اإث��ارة  نف�سه  الوقت 
لتوظيف  بالإ�سافة  البائع،  وغناء  م  المنغَّ ال�ساجات 
حا�ستي اللم�س وال�سم لحظة تناول الكاأ�س، واّخرها 

حا�سة التذوق بطبيعة الحال.

مناعة..
مع  يخلط  م��ع��روف  ه��و  ك��م��ا  العرق�سو�س  ك���ان  واإذا 
يثيره  بما  ه��و  فها  الطعم،  م���رارة  لتخفيف  ال���دواء 
ال��ب��ائ��ع��ي��ن يخفف  ���س��ي��رة  ذك���ري���ات جميلة ع��ب��ر  م��ن 
النا�س  بحياة  تع�سف  قد  التي  الأح���داث  م��رارة  من 
التي  المناعة  الحديث موؤخرا عن  اأحيانا، وكما عاد 
مقاومة  في  وفاعليته  العرق�سو�س  م�سروب  يحدثها 
وباء كورونا، ل يغيب عن البال اأن هذا المخزون من 
ده بائع العرق�سو�س  التراث الفني والأدبي الذي يج�سَّ
ولزال  الإبداعي،كان  المنجز  لهذا  الملهم  باعتباره 
ي�سكَّل مناعة قوية في حماية وتر�سيخ  اأ�سا�سيا  ركناً 

هويتنا الثقافية العربية .
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الكرة السورية تعود لمنافساتها

فيفا يكشف تعديالت تحكيمية فرضتها جائحة كورونا

دورة تدريبية متقدمة لكرة اليد

االتحادات ُمطالبة بالتوقف عند ُمبادرة »دولي الطائرة«

تجاهل دور الرياضة والتخلي عن دعمها ُيزلزل مسيرتها

الراأي - اإنترنت

حـــقـــق الـــوثـــبـــة فــــــــوزاً عـــريـــ�ـــســـاً عــلــى 
في  الأول،  اأمــ�ــس   1-4 بنتيجة  الفتوة 
الــ�ــســوري  الــــدوري  اأول مــبــاراة �ــســمــن 
ا�ستئناف  بــعــد  الــقــدم،  لــكــرة  الــمــمــتــاز 
منت�سف  مــنــذ  تــوقــف  الـــذي  الــنــ�ــســاط 

كورونا. فيرو�س  ب�سبب  الما�سي  اآذار 
الم�سري  هادي  الوثبة  رباعية  و�سجل 
في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، و�سعد 
اأحـــمـــد وعــبــد الإلـــــه الــحــفــيــان ووائـــل 
الرفاعي في الدقائق 44 و54 و62 على 
بــورا�ــســي  و�ــســيــم  �سجل  فيما  الــتــوالــي، 
هـــدف الــفــتــوة الــوحــيــد فـــي الــدقــيــقــة 

ال�سائع. بدل  الوقت  من  الثانية 
وبهذا الفوز، عزز الوثبة و�سافته بعد 
36 نقطة، وبفارق  اإلى  اأن رفع ر�سيده 
مــتــ�ــســدر  تـــ�ـــســـريـــن،  نــــقــــاط خـــلـــف   3
الـــتـــرتـــيـــب الـــــــذي يــــواجــــه الـــجـــيـــ�ـــس، 
�ــســاحــب الــمــركــز الــثــالــث بــر�ــســيــد 30 
الفتوة  ر�سيد  توقف  حين  في  نقطة، 

عــنــد 15 نــقــطــة فـــي الــمــركــز الــحــادي 
. ع�سر

دوري  اأول  الــ�ــســوري  الــــدوري  ويــعــتــبــر 

عــربــي يــ�ــســتــاأنــف نــ�ــســاطــه مــنــذ تــوقــف 
الـــنـــ�ـــســـاط الــــكــــروي بــ�ــســبــب فــيــرو�ــس 

الم�ستجد. كورونا 

من  الـ27  الجولة  مباريات  وا�ستكملت 
ب�ست  الجمعة  ام�س  ال�سوري  الــدوري 

مباريات.

عمان - بترا

خــاطــب التـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
جميع  في  الأهلية  التــحــادات  )فيفا(، 
اأنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، بـــمـــا فـــيـــهـــا التـــحـــاد 
الأردنــــــــي، لطـــاعـــهـــا عــلــى تــعــديــات 
الــتــحــكــيــم فــر�ــســتــهــا جائحة  مــــواد  فــي 

كورونا.
التحاد  الجديدة  التعديات  واأعطت 
الأهــــلــــي، اأحـــقـــيـــة فـــر�ـــس عــقــوبــة على 
الب�سق  بــعــمــلــيــة  يــقــوم  الــــذي  الــاعــب 
داخل الملعب وخال المباراة، لما لها 
انت�سار  في  ت�ساعد  �سلبية  تاأثيرات  من 

كورونا. فيرو�س 
ا�سماعيل  الدولي  التحكيم  خبير  وقال 
تطوير  لجنة  في  يعمل  الــذي  الحافي 
التعديات  هذه  اأن  فيفا،  في  التحكيم 
وحر�ساً  الــحــالــيــة،  الــظــروف  فر�ستها 

الاعبين. �سامة  على 
الأردنية:  الأنباء  لوكالة  الحافي  وقال 
ب�سبب فيرو�س كورونا فاإن الب�سق على 

الحمراء،  بالبطاقة  يعاقب  �سخ�س  اأي 
اأو  اللعب  اأر�س ميدان  الب�سق على  اأما 
المباريات،  اأثناء  الأنف  تنظيف  عملية 

فر�س  ب�سرورة  فيفا  اإليها  تطرق  فقد 
عـــقـــوبـــة، بــحــيــث تـــتـــرك طــبــيــعــة هـــذه 

العقوبة لاتحاد الأهلي في كل بلد.

عمان - الراأي

انهى اتحاد كرة اليد الترتيبات المتعلقة 
باإقامة الدورة التدريبية المتقدمة )عن 

ُبعد( بالتعاون مع التحاد الألماني.
واأ�سار رئي�س التحاد د. تي�سير المن�سي، 
اإلـــــى اأهــمــيــة انــعــقــاد هــــذه الــــــدورة ومــا 
قيمة  ذات  محا�سرات  من  عليه  ت�ستمل 
الكبيرة  التطورات  مع  وتتوافق  كبيرة، 

التي ت�سهدها اللعبة.

اأن الدورة ت�ستمل  ولفت المن�سي النظر 
على مرحلتين في ظل توقف الن�ساطات 
الأولـــى  كــورونــا،  فيرو�س  تف�سي  ب�سبب 
يــحــا�ــســر فــيــهــا اأحــــــد خــــبــــراء التـــحـــاد 
الألــــمــــانــــي حـــــول الأ�ــــســــالــــيــــب الــفــنــيــة 
الخا�سة،  والــتــدريــبــات  للعبة  الحديثة 
الكامل  البدني  الإعـــداد  حــول  والثانية 
والتطبيقات الفنية، ويحا�سر فيها عدد 

من الخبراء المدربين المحليين.
واأكــــد الــمــنــ�ــســي اأهــمــيــة عــقــد مــثــل هــذه 

التحاد  وم�ساعي  التدريبية،  الـــدورات 
لتنمية  مــنــهــا  الـــكـــافـــي  الـــقـــدر  تــامــيــن 

القدرات الفنية لدى المدربين.
المخ�س�سة  الـــــدورة  هـــذه  اأن  واأو�ـــســـح 
تـــاأتـــي �سمن  الــمــ�ــســنــفــيــن  لــلــمــدربــيــن 
البرامج التدريبية ال�ساملة التي اأطلقها 
التـــــحـــــاد مـــنـــذ ثـــــاث �ـــســـنـــوات بــهــدف 

التطوير.
وقـــــام التــــحــــاد بــمــخــاطــبــة الــمــدربــيــن 
المحليين من خال )الإ�ستبيان الفني( 

واختيار  الفنية،  احتياجاتهم  لمعرفة 
الــمــحــاور الــتــي تــ�ــســاعــدهــم عــلــى تنمية 
تطورات  مع  وتتواكب  الفنية  قدراتهم 

اللعبة
التح�سيرات  الحكام  لجنة  با�سرت  كما 
المحليين  للحكام  خــا�ــســة  دورة  لعقد 
)عن ُبعد( والتي ينتظر اأن يحا�سر فيها 
التحكيم،  الخبراء في مجال  نخبة من 
الحكام  لتاأمين  التحاد  تطلعات  �سمن 

بالدورات النوعية وال�ساملة.

اأهــمــيــة عن  ولأن الــريــا�ــســة قــطــاع حــيــوي، ل يــقــل 
الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى، فــيــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة 
النتباه اإليه، واأن ُتبادر بطرق تجتهد في ا�ستنباط 
هذا  دعــم  اإلــى  ُتف�سي  اجــراءاتــهــا،  واآلــيــة  معالمها، 
الــقــطــاع، كــي يــكــون بــمــقــدوره مــواجــهــة الــظــروف 
م�سيره،  يــواجــه  وحــيــداً  فتركه  ال�سعبة،  الــراهــنــة 
الراهن،  الوقت  في  الأولــويــات  من  لي�س  واعتباره 
لبنيانه  مدمراً  زلــزاًل  ينتظره  ما  لأن  حــًا،  لي�س 
الم�سيرة،  �سنوات طويلة من  على مدار  �سيد  الذي 
وغريباً  تائهاً  اهلل،  �سمح  ل  القطاع،  هذا  و�سُي�سبح 

في مناحي الحياة الأخرى.
فهو  مهمة،  لي�ست  الريا�سة  اأن  يدعي  من  ويقيناً، 
النتاجية  ناحية  من  فهي  الحقيقة،  بذلك  ُيجافي 
اأن الأردن  اإحدى م�سادر الدخل الوطني، ولنتذكر 

بات قبلة الريا�سة العربية وغرب القارة الآ�سيوية، 
وت�سفياتها،  بطولتها  من  كبيراً  كماً  با�ست�سافته 
دخًا  ودر  الريا�سية،  ال�سياحة  ن�ّسط  الأمــر  وهــذا 
مـــالـــيـــاً عــلــى قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة مــنــهــا: الــفــنــادق 

الت�سوق وغيرها. الأردنية ومحات  والملكية 
النتماء  ُتــجــذر  الوطنية  الناحية  مــن  والــريــا�ــســة 
ــــعــــزز حـــالـــة الـــفـــخـــار الـــوطـــنـــي، عــبــر  لـــلـــوطـــن، وُت
فــي  عـــالـــيـــاً  الأردن  عــلــم  تـــرفـــع  الـــتـــي  اإنـــجـــازاتـــهـــا 
الأردنــيــة  الريا�سة  وبــاتــت  الخارجية،  م�ساركاتها 
حــالــة فــخــر واعـــتـــزاز وطــنــي عــلــى كــافــة الأ�ــســعــدة 
لأولمبياد  التايكواندو  بذهبية  الأردن  ُتــوج  حينما 
اأحــمــد  ريـــو دي جــانــيــرو 2016 عــن طــريــق الــبــطــل 

ابوغو�س.
مواهب  �سقل  في  محوريا  دورا  للريا�سة،  اأن  كما 

الــمــخــدرات  اآفــة  مخاطر  مــن  وحمايتهم  الــ�ــســبــاب، 
الـــمـــدمـــرة، ومــ�ــســاهــمــتــهــا الــفــاعــلــة فـــي تــحــ�ــســيــن 
مــ�ــســتــوى الــ�ــســحــة الــمــجــتــمــعــيــة، عــــدا عـــن دورهــــا 
خال  من  للمجتمع  الخدمات  تقديم  في  الافت 

الأندية.
و)388(  اتحاداً،   )40( نحو  الريا�سة  قطاع  وي�سم 
�ــســبــابــيــة، واآلف مـــن: الأكــاديــمــيــات  نـــاديـــاً وهــيــئــة 
ومــراكــز  الــواعــديــن  ومــراكــز  التدريبية  والــمــراكــز 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة، ومــراكــز الــبــلــيــاردو والــ�ــســنــوكــر، 
تــعــتــمــد  الــــذيــــن  الـــمـــوظـــفـــيـــن  اآلف  فـــيـــه  ويـــعـــمـــل 

الوارد منه. ال�سهري  عائاتهم كلياً على الدخل 
الريا�سة  اأن  بزعمه  �سال  على  البقاء  اختار  ومن 
متجاهًا  الراهنة  الهتمامات  في  اأولــويــة  لي�ست 
ُي�ساهم  بذلك  فهو  الــذكــر،  الآنــفــة  اإيجابياتها  كــل 

لن  ويقيناً  بــدون،  اأو  ق�سداً  منظومتها  تدمير  في 
للخروج  معها  يقف  مــن  الريا�سية  الأ�ــســرة  تن�سى 
الم�ساعدة  يد  لها  تمتد  اأن  تريد  لأنها  الأزمة،  من 
بتهنئتها  لم�سافحتها  ولي�س  الراهنة،  اأزمتها  في 

منها. الخروج  ب�سامة 
ُمرتقب  لقاء  على  حالياً  الريا�سية  الأ�سرة  وُتعول 
مع  الـــرزاز  عمر  الــدكــتــور  الـــوزراء  مجل�س  لرئي�س 
�سُتطالب  الــتــي  الــمــحــتــرفــيــن  اأنــديــة  عــن  ممثلين 
الم�ساركة  القدم، كي تتمكن من  بدعم م�سيرة كرة 
فــي الـــــدوري، دون الــلــجــوء الــقــ�ــســري اإلـــى الــغــائــه، 
واتحادها  للغاية،  �سعبة  باتت  المالية  فظروفها 
هو لي�س باأح�سن حال، بعد ابتعاد الداعم الرئي�سي 

التناف�سية. لبطولته 
القدم وحدها،  كرة  الُمعاناة ل تخ�س  وبالمنا�سبة، 

فالأندية في الألعاب الأخرى ُتعاني، ولكن بدرجة 
اأقــــل، مـــن طـــول فــتــرة اإغـــاقـــهـــا، ومــنــع الأنــ�ــســطــة 
اأندية  ثاثة  هناك  المعلومات  وح�سب  الريا�سية، 
القدم،  كــرة  خــارج  من  هي  العا�سمة،  داخــل  كبيرة 
طــلــبــت مــنــذ اأ�ــســبــوعــيــن ُمــقــابــلــة رئــيــ�ــس الــــــوزراء، 
معاناتها  حــجــم  تــفــاقــم  ا�ــســتــمــرار  بــ�ــســورة  لو�سعه 
المالية، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن دفع رواتب 
اأي�ساً  وهناك  منها.  كل  لــدى  موظف   )200( نحو 
موظفيها،  نحو  عديدة  التزامات  لها  كثيرة  اأندية 
يتم  لــم  اإن  قــريــبــاً،  منهم  التخل�س  اإلـــى  �ست�سطر 
تــــدارك الأمـــــر، لـــتـــزداد بــذلــك ُمــعــانــاة عــائــاتــهــم، 
بعد  اأمامها  الُمنا�سب  الخيار  اأن  الأنــديــة  و�ستجد 
ذلـــك هـــو تــحــريــر الــاعــبــيــن، لــعــدم قــدرتــهــا على 
ال�ــســتــمــرار فـــي تــحــمــل تــبــعــات اإغـــــاق مــقــراتــهــا، 
و�سط  ال�سوارع  نا�سية  على  وقتها  ال�سباب  و�سنجد 

اأحوال ل نريدها لهم!!.
هناك  يكون  اأن  الــ�ــســروري  مــن  ال�سياق،  هــذا  وفــي 
والذين  ت�سرراً،  الأكثر  الريا�سيين  لدعم  �سندوق 
بـــاتـــوا يــ�ــســتــديــنــون مـــن الأ�ـــســـدقـــاء واأهـــــل الــخــيــر 
لإعا�سة اأ�سرهم، وان يكون في كل اتحاد حملة خير 
لجمع الم�ساعدات لريا�سيي لعبته، فهناك لعبون 
الريا�سية«   »المعونة  الى  الحاجة  باأ�سد  ومدربون 
باحوالهم  الأدرى  العابهم  اتــحــادات  مجال�س  مــن 
الم�ساركات  ُمخ�س�سات  واأن  خ�سو�ساً  المعي�سية، 

موجودة. حكماً  المتوقفة  للمنتخبات  الخارجية 
ومـــثـــال ذلـــــك، مـــا فـــعـــل التــــحــــاد الــــدولــــي لــلــكــرة 
الــطــائــرة الـــذي اأعــلــن مــوؤخــراً عــن انــ�ــســاء �سندوق 
ق�سيرة  م�ساعدة  لتقديم  الريا�سيين،  اإغاثة  دعم 
مالياً  تاأثروا  الذين  المحترفين  لاعبين  المدى 

من جائحة كورونا.
ويــ�ــســتــهــدف الـــ�ـــســـنـــدوق الــريــا�ــســيــيــن الــــذيــــن ل 
ال�سا�سية  الــ�ــســروريــات  تحمل  حالياً  ي�ستطيعون 
والرعاية  الطعام  المثال  �سبيل  على  ذلك،  في  بما 
ب�سفافية  العملية  و�ــســتــجــرى  والــ�ــســكــن،  الأ�ــســريــة 
وبقيادة فريق عمل متخ�س�س ي�سمل قيادة التحاد 

فيه. الريا�سيين  ولجنة  الدولي 

اللجنة االأولمبية تبذل الجهود لعودة الن�ضاط الريا�ضياأندية كرة القدم ُتطالب الحكومة بدعمها ال�ضتئناف دوري المحترفين

عودة موفقة لفريق الوثبة في الدوري ال�ضوري

الموجز األوروبي

عمان - را�ضد الروا�ضدة

تطل عليكم زاويــة الموجز الأوروبـــي، من جديد 
الريا�سية  الأحــــداث  اأبـــرز  على  ال�سوء  لت�سليط 
الــكــبــرى، وما  الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الخم�س  فــي 
الم�ستديرة  الــكــرة  لنجوم  اأخــبــار  مــن  تت�سمنها 

واأبرز خفايا الأخبار الكروية.
وبعد توقف كافة الأن�سظة الريا�سية حول العالم 
الإيجاز في  �سيخت�سر   - - جائحة كورونا  ب�سبب 

ن�سر ما هو مفيد وب�سكل �سريع ومقت�سب.

ماريو.. الم�ضاك�س
ي�ستعد ماريو بالولتيلي، الرحيل عن ناديه بري�سيا 
الإيطالي ال�سيف المقبل، ب�سبب �سلوكياته الغير 
لأكثر  للتدريبات  الــعــودة  عن  والتخلف  مقبولة، 

من اأ�سبوع.
وبــ�ــســبــب عـــد الـــتـــزامـــه �ـــســـواء كــــان الـــغـــيـــاب عن 
الـــتـــدريـــبـــات قــــرر رئــيــ�ــس الــــنــــادي، اإنــــهــــاء عــقــده 

بالترا�سي.
ال�سيفية  النتقالت  �سوق  خال  ماريو  ويرتبط 
حيث  البرازيلي  الـــدوري  اإلــى  بالنتقال  الحالية 
الإنجليزية،  ميل-  -ديــلــي  ل�سحيفة  تقرير  اأكــد 
فــي محادثات  بــداأ  رايـــول  اأعــمــالــه مينو  وكيل  اأن 
في  لأحدها  الاعب  لنتقال  برازيلية  اأندية  مع 
دي  فا�سكو  اأن  اإلــى  تقارير  اأ�ــســارت  فيما  ال�سيف، 

جاما، الأقرب للح�سول على خدماته.

قائمة االأندية االأكثر قيمة ت�ضويقية
كــ�ــســفــت �ــســحــيــفــة -ديــــلــــي مـــيـــل- الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
اإح�سائية، تفوق ليفربول على مناف�سيه مان�س�ستر 
الأوروبــيــة  الأنــديــة  قائمة  فــي  وت�سيل�سي،  �سيتي 

الأكثر قيمة ت�سويقية في 2020.
المتخ�س�سة  �ــســركــة  اأجـــرتـــهـــا  لـــدرا�ـــســـة  ووفـــقـــاً 
قيمة  ارتفعت   -KPMG-والإح�سائيات بــالأرقــام 
ما  اإلــى  لي�سل   %19 بن�سبة  الت�سويقية  ليفربول 
ليتواجد  اإ�سترليني  جنيه  مليار   2.25 من  يقرب 

في المركز الخام�س.
لم  ذلـــك  مــن  الــرغــم  عــلــى  ال�سحيفة،  واأ�ــســافــت 
اأبــطــال  بــــدوري  تتويجه  لــيــفــربــول  لــنــادي  ي�سفع 
اأوروبا المو�سم الما�سي، وياأتي خلف كًا من ريال 
وبــايــرن  يونايتد  ومان�س�ستر  وبر�سلونة  مــدريــد 

ميونيخ.

 -KPMG- ــســركــة� تــ�ــســنــيــف  تــرتــيــب  ويــتــ�ــســدر 
بـ  لـ ريال مدريد  لاندية الأكثر قيمة ت�سويقية، 
2.95 مليار جنيه اإ�سترليني بعد زيادة بن�سبة %1.5 

خال العام الما�سي.
يونايتد  مان�س�ستر  على  التقدم  منحهم  مــا  وهــو 
اإ�سترليني  مليار   2.84 بـ  الثاني  المركز  �ساحب 
والذي اإنخف�ست قيمته بن�سبة 2% خال الأ�سهر 

الـ 12 الما�سية.
وياأتي بر�سلونة ثالثا بـ 2.71 مليار جنيه اإ�سترليني 
بعد زيادة 12.2%، ثم جاء فى المركز الرابع بايرن 
وبــزيــادة  اإ�سترليني  جنيه  مليار   2.44 بـــ  ميونيخ 

.%0.4

»هنا نلعب جميعا«
اأطلقت اإدارة بر�سلونة مبادرة »هنا نلعب جميعا«.

الكتالونية  ديبورتيفو«  »موندو  وبح�سب �سحيفة 
اأن هذه المبادرة تاأتي بالتزامن مع زيارة اأتلتيكو 
الفر�سة  الـــــ33، حــيــث تتيح  الــجــولــة  مــدريــد فــي 
اإلى جزء  الو�سول  اإمكانية  لاأع�ساء والجماهير 

من مدرجات -كامب نو في تلك المباراة.
واأ�سافت ال�سحيفة اأنه �سيتم و�سع قم�سان ر�سمية 
األف قمي�س  باأ�سماء الجماهير و�ستظهر فيها 15 
المدرجات و�سورة تذكارية  �ستو�سع على مقاعد 
لــلــجــمــاهــيــر بـــمـــدرجـــات كـــامـــب نــــو، و�ــســيــتــم بيع 
تواقيع  �ستحمل  حيث  يــورو،   65 ب�سعر  القم�سان 

ونقو�س تذكارية يجعلها فريدة من نوعها.

اأبرز مواعيد عودة الدوريات
- الدوري الإنجليزي: 17 حزيران المقبل، باإقامة 
يــونــايــتــد،  �سيفيلد  �ــســد  فــيــا  اأ�ــســتــون  مــبــاراتــي 
من  الموؤجلتان  اآر�ــســنــال،  �سد  �سيتي  ومان�س�ستر 

قبل ب�سبب نهائي كاأ�س الرابطة.
الليجا،  رابطة  رئي�س  اأعلن  الإ�سباني:  الــدوري   -
ا�ستئناف  مــوعــد  هــو  حـــزيـــران   11 اأن  اإلــــى  اأ�ـــســـار 
الــــــدورى الإ�ـــســـبـــانـــي، والـــــذى تــوقــف لأكـــثـــر من 
تقام  اأن  عــلــى  كـــورونـــا،  فــيــرو�ــس  ب�سبب  �ــســهــريــن 

الجولة الأخيرة 19 تموز.
- الدوري الإيطالي: اأكد وزير الريا�سة الإيطالي، 
اعتبارا من 20 حزيران، وم�سابقة  الــدوري  عــودة 
كاأ�س اإيطاليا في 13 حزيران واإقامة مباراتي اإياب 
النهائية  المباراة  وخو�س  النهائي،  ن�سف  الــدور 

17 من ال�سهر ذاته.

ريال مدريد.. االأكثر قيمة ت�ضويقية

عقوبة تقديرية لكل اتحاد اأهلي على الب�ضق

عمان - غازي الق�ضا�س

ان�ضاأت الحكومة مع بداية انت�ضار فيرو�س 
كورونا العديد من ال�ضناديق المالية لمعالجة 
تداعياته ال�ضلبية على االأفراد والموؤ�ض�ضات 
�ضواًء ب�ضواء، بهدف توفير الحد االأدنى من 
الدعم لم�ضاعدة المت�ضررين ب�ضكل كبير من 
الجائحة على تجاوز محنة غير م�ضبوقة في 
م�ضيرة االأردن.
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عودة الدوري اإلنجليزي.. على المحك
لندن - �أ ف ب

حددت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
17 حزيران موعدا مبدئيا ل�ستكمال  تاريخ 
اآذار  منت�سف  مــنــذ  تــوقــف  بــعــد  مــنــافــ�ــســاتــه 

الما�سي ب�سبب فيرو�س كورونا الم�ستجد.
ويــــبــــدو لـــيـــفـــربـــول الـــمـــتـــ�ـــســـدر بــــفــــارق 25 
اأقــرب مالحقيه  اأكــثــر( عن  نقطة )ومــبــاراة 
مان�س�ستر �سيتي بطل المو�سمين الما�سيين، 
اأي وقــــت مــ�ــســى لإحـــــــراز لقب  اأقــــــرب مـــن 

ينتظره منذ 30 عاما.
وفـــي حــيــن �ــســيــكــون تــتــويــج لــيــفــربــول �سبه 
نهاية  على  مــراحــل  ت�سع  تبقي  مــع  مح�سوم 
محط  العوامل  من  العديد  تبقى  المو�سم، 
الموؤهلة  المراكز  ل�سيما  لم�سارها،  ترقب 
الى الم�سابقتين القاريتين، اأي دوري اأبطال 
»يوروبا  الأوروبـــي  الــدوري  اأوروبــا وم�سابقة 
لـــيـــج«، الــهــبــوط الـــى الـــدرجـــة الإنــجــلــيــزيــة 
الأولى، واأي�سا خو�س المناف�سات في مالعب 
بروتوكول  واعتماد  الم�سجعين  من  خالية 

�سحي �سارم لمواجهة »كوفيد-19«.
في ما ياأتي عر�س لأبرز هذه العوامل التي 
الأ�سابيع  في  الإنجليزية  القدم  كرة  تنتظر 

القليلة المقبلة:

متى يرفع ليفربول �لكاأ�س؟
خــا�ــس لــيــفــربــول 29 مـــبـــاراة مـــن اأ�ـــســـل 38 
مــقــررة هـــذا الــمــو�ــســم، ويــتــ�ــســدر بــفــارق 25 
مباراة  له  الــذي  �سيتي  مان�س�ستر  عن  نقطة 
الأول  اليوم  �ستقام في  اأر�سنال،  موؤجلة �سد 
مـــن الـــعـــودة، عــلــى ان تــقــام فـــي الـــيـــوم ذاتـــه 
مـــبـــاراة ثــانــيــة مــوؤجــلــة تــجــمــع اأ�ــســتــون فيال 

و�سيفيلد يونايتد.
وعـــــلـــــى رغــــــــم الـــــتـــــاأخـــــيـــــر الــــــــــذي فـــر�ـــســـه 
المت�سائمين  اأ�ــســد  يتوقع  ل  »كــوفــيــد-19«، 
ان يــكــون لــلــدوري هـــذا الــمــو�ــســم بــطــل غير 

ليفربول.
الفوز  الــى  ح�سابيا  الأحــمــر  الــنــادي  ويحتاج 
اللقب  لي�سمن  الأوليين فقط  مباراتيه  في 
الأول له في بطولة اإنجلترا منذ العام 1990، 
ب�سرف النظر عما �ستكون عليه نتائج �سيتي.

وفـــي حـــال خــ�ــســارة الأخــيــر مــبــاراتــه الأولـــى 
اأمام �سيفه اأر�سنال، والموؤجلة من المرحلة 
الثامنة والع�سرين، �سيكون فوز ليفربول في 
كافيا  اإيفرتون،  غريمه  �سد  الأولى  مباراته 

لح�سم اللقب.

اأكثر  ك�سر  فر�سة  اأمـــام  ليفربول  و�سيكون 
عدد  ل�سيما  المو�سم،  هــذا  قيا�سي  رقــم  من 
ر�سيده  )في  المو�سم  خالل  الأكبر  النقاط 
هو  القيا�سي  الرقم  بينما  حاليا،  نقطة   82
مو�سم  فــي  �ــســيــتــي  مان�س�ستر  وحــقــقــه   100
البطل  بين  الأكــبــر  والــفــارق   ،)2018-2017
حققه  نقطة،   19( الثاني  المركز  و�ساحب 

�سيتي في المو�سم ذاته(.
اأن  هندر�سون  جــوردان  ليفربول  قائد  وراأى 
جمهور  دون  مــن  اأنفيلد  ملعب  على  اللعب 
�سيكون  الم�سجعين  غياب  في  الكاأ�س  ورفــع 
ــيــمــا بـــعـــد فــتــرة  اأمـــــــرا »غـــريـــبـــا جـــــــدا«، ل�ــس

النتظار الطويلة.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية »بي بي �سي« 
هذا الأ�سبوع »بالطبع �سيكون الأمر مختلفا 
دون  وا�ستلمتها من  كاأ�س  بــاأي  فزت  اإذا  لأنــه 
حــ�ــســور اأي مــ�ــســجــع هـــنـــاك، �ــســيــكــون الأمـــر 

غريبا جدا«.

معركة دوري �لأبطال
الإنجليزية معركة  الأندية  عادة ما تخو�س 
الى  الموؤهلة  الأولـــى  الأربــعــة  المراكز  على 
المو�سم المقبل من م�سابقة دوري الأبطال، 
لكن ميدان هذه المعركة يت�سع هذا المو�سم 
لــيــ�ــســمــل الـــمـــركـــز الـــخـــامـــ�ـــس اأيـــ�ـــســـا، لــعــل 

وع�سى...
اأندية مان�س�ستر �سيتي ولي�ستر  حاليا، تكمل 
ـــعـــة  �ــســيــتــي وتــ�ــســلــ�ــســي عــقــد الـــمـــراكـــز الأرب
الأولى، علما باأن الفارق بين ت�سل�سي الرابع 
ما  فقط،  نقاط  ثماني  هو  التا�سع  واأر�سنال 
قد يوؤ�سر الى معركة منتظرة �ستكون حامية 

الوطي�س.
المناف�سة  الأندية  ذهن  في  �سيكون  ما  لكن 
هـــذا الــمــو�ــســم، هــو قـــرار التــحــاد الأوروبــــي 
من  �سيتي  مان�س�ستر  بــمــنــع  )ويـــفـــا(  للعبة 
المقبلين  لــلــمــو�ــســمــيــن  مــ�ــســابــقــاتــه  خــو�ــس 
بــ�ــســبــب مــخــالــفــتــه لــقــواعــد الــلــعــب الــمــالــي 

النظيف.
المراكز  �سمن  �سيتي  بــقــاء  تــوقــع  ظــل  وفــي 
بـــفـــارق 12 نقطة  الأربـــعـــة الأولـــــى )يــبــتــعــد 
ومـــــبـــــاراة اأقــــــل عــــن الـــخـــامـــ�ـــس مــانــ�ــســ�ــســتــر 
الــــى محكمة  الأنــــظــــار  �ــســتــتــجــه  يــونــايــتــد(، 
اإليها  رفــع  التي  )كا�س(  الريا�سي  التحكيم 
ــاألــة الــعــقــوبــة الــتــي  الـــنـــادي الــ�ــســمــالــي مــ�ــس

فر�ست عليه.
وفـــــي حـــــال اأبــــقــــت »كــــا�ــــس« عـــلـــى الــعــقــوبــة، 

الخام�س  المركز  �ساحب  الــنــادي  �سيتمكن 
فـــي تــرتــيــب الـــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز، مـــن حجز 
مقعده في م�سابقة دوري الأبطال، بدل من 
المو�سم  ينِه  لم  حــال  )فــي  �سيتي  مان�س�ستر 

خارج المراكز الأربعة الأولى(.

تفادي �لهبوط
ونوريت�س  فــيــال،  اأ�ــســتــون  بــورنــمــوث،  يحتل 
الموؤدية  تواليا،  و20  و19   18 المراكز  �سيتي 

للهبوط الى الدرجة الأولى.
اأمــام  نقطة(   21( نوريت�س  يبدو  حين  وفــي 
هـــبـــوط ل مــفــر مـــنـــه، �ــســتــكــون الــمــنــافــ�ــســة 
محتدمة بين اأكثر من فريق لتفادي الخروج 
نقاط  اأربـــع  وتف�سل  الممتاز.  الـــدوري  مــن 
فقط بين �ساحبي المركزين الخام�س ع�سر 
)برايتون( والتا�سع ع�سر )اأ�ستون فيال، وله 

مباراة موؤجلة(.
)ال�ساد�س  هــام  و�ــســت  مــن  كــل  يت�ساوى  كما 
وبورنموث،  ع�سر(  )ال�سابع  وواتفور  ع�سر( 

بالنقاط مع 27 نقطة.

�لجاهزية �لبدنية
يــاأمــل عـــدد مــن الــالعــبــيــن فــي التمكن من 
ب�سبب  المالعب بعد غياب  الى  بقوة  العودة 
تعليق  �سبقت  الــتــي  الــفــتــرة  فــي  الإ�ـــســـابـــات 

المناف�سات.
ومن اأبرز هوؤلء، قائد المنتخب الإنجليزي 
هــــاري كــايــن وزمــيــلــه فــي تــوتــنــهــام الــكــوري 
الـــجـــنـــوبـــي �ــــســــون هـــيـــونـــج-مـــيـــن، ونــجــمــا 
مــانــ�ــســ�ــســتــر يــونــايــتــد الــمــهــاجــم مــاركــو�ــس 
را�ـــســـفـــورد ولعــــب خـــط الــو�ــســط الــفــرنــ�ــســي 
بول بوجبا الذي غاب عن فترات طويلة في 

مو�سم 2020-2019.
الإنجليزي  التحاد  علن  مت�سل،  �سياق  وفي 
لكرة القدم الجمعة ا�ستئناف م�سابقة الكاأ�س 
اآذار  منذ  توقفها  بعد  المقبل  ال�سهر  اأواخــر 
ان  على  الم�ستجد،  كــورونــا  فيرو�س  ب�سبب 
اآب،  مــن  الأول  فــي  النهائية  مباراتها  تــقــام 
ا�ستئناف  الــدوري  رابطة  اإعالن  وذلك غداة 
مــبــاريــاتــه اعــتــبــارا مــن مــوعــد اأولــــي هــو 17 

حزيران.
النهائي  لــربــع  الأربـــــع  الــمــبــاريــات  و�ــســتــقــام 
ال�سبت والأحد 27 و28 حزيران، فيما لم يتم 
�ستقام  المواجهات  كانت  اإذا  ما  تحديد  بعد 
على مالعب الفرق التي كان من المقرر ان 

ت�ست�سيفها، اأو على مالعب محايدة.

�لجاهزية �لبدنية من �أحد �لعو�مل �لتي �ضت�ضكل تحديًا

»عزيز في عيني �لرب موت �أتقيائه«
تنعى �أ�سرة مدر�ستي �لأهلية للبنات و�لمطر�ن للبنين

بمزيد من �لحزن و�لأ�سى
خريج مدر�سة �لمطر�ن للبنين

�لبدوي �لأبي�ض معالي �لدكتور كامل �أبو جابر
�لذي فارق �لحياة بعد �سنو�ت من �لعطاء �ل�سادق و�لجهود �لدوؤوبة من �أجل رفعة �لأردن 

و�قت�ساده، فكان مثاًل نا�سعًا للأردني �لأ�سيل �لذي �سجل ب�سمات و��سحة في نهو�ض �لوطن
لقد �حت�سنت مدر�سة �لمطر�ن طفولة رجل �لدولة �ل�سيا�سي و�لقت�سادي �لمحنك �أبو 

جابر، �لذي عا�سر ن�ساأة �لدولة و�ساهم في بنائها، وكان لها �سرف �لحتفاء به ل�سرد �سيرة 
حياته في �أيامه �لأخيرة.

�ستفتقدك �أيها �لمفكر �لعظيم جنبات مدر�سة �لمطر�ن للبنين �لتي تتغنى دومًا بامتياز 
خريجيها ومحبيها، �لذين خدمو� وطنهم بكل محبة و�سدق و�إخل�ض، وحفرو� �أ�سماءهم 

بحروف من نور في �سماء �لعالم كله، و�ساهمو� �إ�سهامات نوعية �أينما حلو�.
ونحن �إذ ن�ساطر �آل �أبو جابر بهذ� �لفقد �لكبير لن�ساأل �هلل �أن يتغمد فقيدنا بو��سع رحمته، 
ويلهمنا و�أهله ومحبيه جميل �ل�سبر وح�سن �لعز�ء. ولنا من بعده �آثاره �لبّينة في كل موقع 

خدم فيه، و�سيرته �لثرة وذكر�ه �لعطرة.

رحم �هلل فقيدنا وفقيد �لوطن �لغالي

م�ساركة عز�ء
عبد�لكـريم عالوي �لكبـاريتي و�آل �لكباريتي

ي�ساركون بكل م�ساعر �لحزن وعميق �لأ�سى

�آل دروي�ض �لأكارم
�أحز�نهم بوفاة فقيدهم 

�لعم �لغالي �لفا�سل، �لرجل �ل�سهم و�ل�سديق �لوفي
�لمرحوم باذن �هلل

�لحاج م�صطفى عبيد دروي�ض
ويتقدمون من �لأحباء �أنجال �لفقيد وعائلته 
ومن عموم �آل دروي�ض �لكر�م باأ�سدق م�ساعر 
�لعز�ء و�لمو��ساة بهذ� �لم�ساب، �سائلين �هلل 

�لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته 
وي�سكنه ف�سيح جنانه و�أن يلهم �أهله وذويه 

 جميل �ل�سبر و�ل�سلو�ن
�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون

م�ساركة عز�ء
عبد�لكـريم عالوي �لكبـاريتي

رئي�ض مجل�ض �إد�رة �لبنك �لأردني �لكويتي
و�أ�سرة �لبنك

ي�ساطرون �لأخ و�لزميل �لعزيز �ل�سيد
توفيق عبد�لقادر مكحل

نائب �لمدير �لعام/ رئي�ض �لمجموعة �لم�سرفية في �لبنك
�أحز�نه بوفاة �سقيقه �لمرحوم باإذن �هلل

محمد عبد�لقادر مكحل
»�بو جا�سم« 

ويتقدمون من �لأخ �لفا�سل توفيق ومن 
عموم �آل مكحل �لكر�م باأ�سدق م�ساعر �لعز�ء 

و�لمو��ساة بم�سابهم �لأليم
�سائلين �هلل للفقيد �لرحمة ولذويه جميل 

�ل�سبر وح�سن �لعز�ء  
�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون
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م�نرتيال ت�شجل اأعلى درجة 
حرارة يف تاريخها

م�نتريال - اأ ف ب

�سهر  تاريخها خالل  ح��رارة في  درج��ة  اأعلى  الأربعاء  �سّجلت مونتريال 
اأيار، بلغت 36،6 درجة مئوية، وفقا لخدمة الأر�ساد الجوية الكندية.

وفي مطار بيار اإليوت ترودو الدولي في مونتريال، بلغت درجة الحرارة 
36،6 درجة مئوية ما يجعل هذه المدينة الأكثر حرا في البالد.

وهذه ثاني اأعلى درجة حرارة م�سجلة في المدينة منذ اآب 1975 عندما 
بلغت 37،6 درجة مئوية.

العام  في  درجة مئوية   34،7 اأي��ار  ل�سهر  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  و�سجل 
2010. وفي اأونتاريو المجاورة، حققت اأوتاوا اأي�سا رقما قيا�سيا بلغ 35 
درجة مئوية لكن مع الرطوبة، �سعر �سكانها باأن درجة الحرارة 40 درجة 
مئوية في المدينتين. وفي تورونتو، افتتحت �ستة مراكز تبريد لل�سكان 

فيما اأ�سدرت ال�سلطات تحذيرات من الحرارة ال�سديدة.
الحرارة  درج��ات  اإن  الكندية  الجوية  الأر���س��اد  هيئة  في  م�سوؤول  وق��ال 
ثالثة  بعد  خ�سو�سا  كندا  ف��ي  ال��ع��ام  م��ن  ال��وق��ت  ه��ذا  ف��ي  »ا�ستثنائية« 

اأ�سابيع فقط من ت�ساقط الثلوج.

العام  الدين  ن�سبة  اأن  المالية  وزارة  عن  ال�سادرة  البيانات  تقول 
مليار   30.829 لتبلغ  الإجمالي  المحلي  الناتج  من   ٪99،8 �سكلت 

دينار حتى نهاية اآذار ما يعني اأنها الى ت�ساعد.
اأن  اأي  يحدث هذا في ظل توقعات بانكما�س اقت�سادي يبلغ ٪3،4 

النمو �سيكون �سالبا.
كنا نقول ان مبررات القلق من ارتفاع المديونية يمكن التخفيف 
تكون  نمو جيد بحيث  ق��ادرا على تحقيق  القت�ساد  ك��ان  اإذا  منها 
ما  لكن  اآثارها  النمو  ي�ستوعب  عندما  مقبولة  المديونية  ح�سبة 
�سيحدث �سيكون مثيرا للقلق بدرجة عالية لي�س فقط لن الحاجة 
من  باأكثر  �سيزيد  ال��ذي  العجز  �سد  لأغرا�س  �ستكون  لال�ستدانة 
توجه  ان  ممكنا  يكون  لن  ال�ستدانة  اأغرا�س  لأن  بل  دينار  مليار 
اأو الت�سدي لالنكما�س مثل تمويل م�ساريع  لغايات تحفيز النمو 

جديدة مولدة لفر�س العمل.
اآذار/ الأردن 30.829 مليار دينار حتى نهاية  العام في  الدين  بلغ 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  م��ن   ٪99.8 م�سكال  الما�سي،  م��ار���س 

بح�سب ما اأظهرته بيانات وزارة المالية.
المقدر بنحو 602  الإي��رادات تراجعت عن  ان  المالية  يقول وزير 
مليون دينار، وال�سبب التراجع الكبير في ايرادات ال�سريبة العامة 
للمبيعات والتي ت�سكل الق�سم الأكبر من الإيرادات ال�سريبية لكن 
بالمقابل يتوقع محافظ البنك المركزي تعديال اإيجابيا في هذه 
ال�سرائب  ع��ائ��دات  تح�سيل  ب��دء  مع  الثالث  الربع  في  الإي���رادات 

المتاأخرة.
ف��ي ظل  ه��ن��اك تح�سن  �سيكون  ه��و كيف  ال��م��ط��روح  ال�����س��وؤال  لكن 

انكما�س قد ي�ستمر لعام ون�سف وفق اف�سل ال�سيناريوهات ؟.
خال�سة ما �سبق ان هذه الأو�ساع �ستمنح الحكومة رخ�سة للتو�سع 
في  مر�سوم  ه��و  مما  باأكثر  والخارجية  الداخلية  ال�ستدانة  ف��ي 

الموازنة اي بما يتجاوز المليارين دينار.
كل الموؤ�سرات مو�سوع البحث قابلة للتعديل في حال ا�ستطاعت 
الحكومة عك�س النكما�س وما عدا ذلك فان النمو �سي�ستمر �سالبا، 
والمديونية  دينار،  لأكثر من ملياري  �سيت�ساعف  المالي  والعجز 
�ستت�ساعد، ما �سيهدد الثالثية التي اعتمدت الحكومة على كيها 

في خطتها للنه�سة، العدالة الجتماعية، التكافل والإنتاج.
يقال ان عالقة الإنفاق العام بالتنمية والنمو تتوقف على نوعية 
اإلى  تذهب  لأنها ل  نموا  النفقات  تخلق  وف��ي حالتنا ل  الإن��ف��اق. 
بل  اأ�سول  اإل��ى  تتحول  ل  المديونية  اأن  بمعنى  اإنتاجية  م�ساريع 
للحكومة  الت�سغيلية  والنفقات  الرواتب  تمول  جارية  نفقات  الى 
كان  التي  والقرو�س  المنح  من  مهم  وق�سم  المحلية  ف��الإي��رادات 
التنمية تمول ال�ستهالك وهو ما كر�س  اأن تتوجه لتمويل  يجب 
نف�سه عندما �سخت الحكومة ن�سف مليار دينار في بند الرواتب..

م�ؤ�شر
ع�شام ق�شماني
q a d m a n i i s a m @ y a h o o . c o m

اأغرا�س ال�شتدانة!

المك�شيك - اأ ف ب

تعّر�س مبنى بلدية ومن�شاآت 
اأخرى لهج�م خالل م�جة من 
العنف في قرية يعي�س فيها �شكان 
اأ�شلي�ن في المك�شيك، بعد انت�شار 
�شائعات مرتبطة بفيرو�س ك�رونا 
الم�شتجد على م�قع في�شب�ك 
للت�ا�شل الجتماعي، وفقا لل�شلطات 
المحلية.

»ك�رونا« تثري م�جة عنف يف املك�شيك
مقطع  في  اإ�سكاندون  روتيليو  )ج��ن��وب(  ت�سيابا�س  ولي��ة  حاكم  وق��ال 
�سخ�سا  ثالثين  »ح��وال��ى  اإن  الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  فيديو 
حاولوا خداع النا�س في فينو�ستيانو كارانزا وجعلهم يعتقدون اأن وباء 

كوفيد 19 غير موجود«.
وقد بداأ الهجوم على مبنى البلدية ومبنى تجاري وثالثة منازل عقب 
اأن »فيرو�س  اإعالم محلية، يوؤكد  من�سور على »في�سبوك« نقلته و�سائل 
كورونا غير موجود« واأن طائرة بدون طيار اأ�سقطت الأحد فيما كانت 

اأبي�س يت�سبب بجفاف الرئتين. تن�سر م�سحوقا 
هناك  اأن  اأي�سا  اأك��د  ال�سيا�سية،  بالتلميحات  المليء  المن�سور  وه��ذا 

»هجوما كيميائيا« برعاية ال�سلطات الإقليمية �سد اإتنية تزوتزيل.
منذ  المك�سيك  في  الم�سجلة  العنف  من  الأول��ى  الموجة  لي�ست  وهذه 

بداية اأزمة الوباء.
ميت�سواكان  وليتي  �سمن  مناطق  في  اأخرى  ا�سطرابات  ح�سلت  فقد 

)غرب( واأواك�ساكا )جنوب( خالل عمليات تطهير وتعقيم.
في  دول��ة  ثاني  ه��ي  ن�سمة،  مليون   120 فيها  يعي�س  التي  والمك�سيك 
بعد   19 كوفيد  ب��وب��اء  ال��وف��ي��ات  م��ن  ع��دد  م��ن حيث  الالتينية  اأم��ي��رك��ا 

البرازيل.

ك�رونا يرجئ اإطالق �شاروخ 
»اأريان 6«

باري�س - اأ ف ب

اأعلنت وكالة الف�ساء الأوروبية اأن الرحلة الأولى ل�ساروخ »اأريان 
6« �ستوؤجل حتى العام المقبل بعدما ت�سبب وباء كوفيد 19 بتاأخير 

الأعمال في مواقع التطوير.
وقال دانيال نوين�سفاندر مدير النقل الف�سائي في وكالة الف�ساء 
الأوروبية »يمكننا القول اإن عملية الإطالق لن تحدث في العام 

.»2020
�سديدة  مناف�سة  »اأري���ان«  م�سروع  واج��ه  الأخ��ي��رة،  ال�سنوات  وف��ي 
اإن�سائها  م��ع  الأم��ي��رك��ي��ة  اإك�����س«  »�سباي�س  ���س��رك��ة  م��ن  خ�سو�سا 
�ساروخا قابال لإعادة ال�ستخدام، لكن اأوروبا ترى في »اأريان 6« 

فر�سة للرد على »الهجوم«.
واأو�سح نوين�سفاندر اأن العديد من المواقع في فرن�سا واإيطاليا 
فيرو�س  لمواجهة  ال��ع��زل  ت��داب��ي��ر  ب�سبب  اإغ��الق��ه��ا  ت��م  واإ�سبانيا 

كورونا الم�ستجد اأو اأنها كانت تعمل بعدد اأقل من الموظفين.
لكن حاليا، عاد العمل اإلى ما كان عليه قبل الإغالق.

وتوقفت العمليات في من�سة الإطالق ال�سخمة »اإل 4« في غويانا 
امراأة ت�شتري من متجر و�شع حماية بال�شتيكية في المك�شيكالفرن�سية في 16 اآذار عندما دخلت فرن�سا في مرحلة الإغالق.

لندن - اأ ف ب

وف��ق  الب�سرية  عميد  وي��ت��ون  ب���وب  ت��وف��ي 
مو�سوعة »غيني�س«، بعد �سراع مع مر�س 
ال�سرطان في بريطانيا عن عمر 112 عاما 

كما اأكدت عائلته.
مدر�س  وهو  ويتون  اأن  العائلة  واأو�سحت 
�سابق ومهند�س من مقاطعة هامب�سير في 
نومه  اأثناء  »بهدوء«  توفي  اإنكلترا،  و�سط 

في منزله الخمي�س.
وقد حاز ويتون لقب اأكبر رجل في العالم 

في �سباط بعد وفاة حامل اللقب ال�سابق 
الياباني �سيتيت�سو واتانابي.

اأ�سرة الراحل »باأ�سف �سديد، تعلن  وقالت 
لقد  ويتن.  بوب  وفاة حبيبنا  ويتن  عائلة 
كان قدوة لنا )...( كان لديه العديد من 
ال�سداقات وكان يكتب موا�سيع مرتبطة 
وميادين  والبيئة  وال��اله��وت  بال�سيا�سة 
كثيرا  يهتم  اأن��ه  كما  وف��ات��ه.  اأخ���رى حتى 
في  يورك�سير  ف��ي  وي��ت��ون  ول��د  بالبيئة«. 
وك��ان   1908 اآذار   29 ف��ي  اإن��ك��ل��ت��را  ���س��م��ال 
اأط���ف���ال، ول��دي��ه ثالثة  واح����دا م��ن �سبعة 

اأولد وع�سرة اأحفاد و25 من اأبناء الأحفاد.
وقد ح�سل على لقب اأكبر رجل في العالم 
بعدما قام روبرت يونغ، ا�ست�ساري اأمرا�س 
ال�����س��ي��خ��وخ��ة ف����ي م���و����س���وع���ة »غ��ي��ن��ي�����س« 
وث��ائ��ق  م��ن  ب��ال��ت��اأك��د  القيا�سية،  ل���الأرق���ام 
ولدت��ه بعد وف��اة واتانابي في وقت �سابق 

من هذا العام.
وي���ق���ول ف���ري���دي ب���ل���وم وه����و م���ن ج��ن��وب 
ال� 116  بعيد ميالده  احتفل  اإن��ه  اإفريقيا، 
هذا ال�سهر لكن لم يتم التحقق من عمره 

بعد من لجنة »غيني�س«.

وفاة عميد الب�شرية عن 112
ب�ب ويت�ن

باري�س - اأ ف ب

اق��ت��ح��م ل�����س��و���س م�����س��ل��ح��ون ���س��ق��ة رج��ل 
اأع���م���ال ن��ي��ج��ي��ري ف���ي ب��اري�����س وا���س��ت��ول��وا 
على حقائب فاخرة بقيمة 800 األف يورو 
وتمكنوا من الفرار، وفق ما قالت م�سادر 

مطلعة.

واأو�سحت م�سادر مّطلعة على الحادث اأن 
في  راق  مبنى  ف��ي  حدثت  ال�سطو  عملية 

العا�سمة الفرن�سية.
ورن ال��ّل�����س��و���س ال��م��ق��ّن��ع��ون ج��ر���س ب��اب 
ال�سقة. وبعدما نجحوا في دخولها، هددوا 
الرجل بم�سد�س، ولم يتمكنوا من اإجباره 
من  ا�ستطاعوا  اأنهم  اإل  خزنته  فتح  على 

اآلف  وث��الث��ة  ال��ف��اخ��رة  الحقائب  �سرقة 
يورو نقدا.

و���س��ه��دت ب��اري�����س ف��ي ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��رق��ات وع��م��ل��ي��ات �سلب 
الأغ���ن���ي���اء ال����ذي ع����ادة م���ا ي��ك��ون��ون ه��دف��ا 
ل��ل��م��ج��رم��ي��ن ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن �سلع 

فاخرة مثل المجوهرات وال�ساعات.

ل�ش��س ي�شرق�ن حقائب بقيمة 800 األف ي�رو

اأ�شدان يهاجمان عاملة يف حديقة 
حي�انات اأ�شرتالية

�شيدني - اأ ف ب

ك��ان��ت تنظف حظيرتهما ف��ي ح��دي��ق��ة ح��ي��وان��ات  اأ����س���دان ع��ام��ل��ة  ه��اج��م 
اأ�سترالية الجمعة ما اأدى اإلى اإ�سابتها بجروح خطرة في الراأ�س والرقبة، 

وفق ما اأعلنت ال�سرطة.
بعد  م�ست�سفى  اإل���ى  ج��وا  ع��ام��ا   35 العمر  م��ن  البالغة  العاملة  ونقلت 
تعر�سها للهجوم ام�س في حديقة حيوانات »�سولهافن« على بعد حوالى 

160 كيلومترا جنوب �سيدني.
وقال الم�سعفون اإن المراأة في حال حرجة لكنها م�ستقرة.

واأغلقت حديقة الحيوانات الأ�سترالية هذه في 25 اآذار مع فر�س قيود 
على التجمعات العامة بهدف لجم تف�سي وباء كوفيد 19.

وقالت محطة »ايه بي �سي« اإن حديقة الحيوانات كانت م�سرحا لهجوم 
تم�ساح في العام 2014 عندما جر تم�ساح يبلغ طوله 3،7 اأمتار مربيه اإلى 
م�ستنقع اأمام حوالى 60 متفرجا، لكن الحيوان اأطلق �سراح الرجل الذي 

ا�سيب بجروح طفيفة.
وقالت ال�سرطة اإنها فتحت تحقيقا في الحادث الأخير.

جنيف - اأ ف ب 

ت��وف��ي ر���س��ي��ع م���ن ج����راء ف��ي��رو���س ك���ورون���ا ال��م�����س��ت��ج��د في 
�سوي�سرا بعدما اأ�سيب في الخارج، في اأول حادث من نوعه 
ال�سحة  وزارة  اأعلنت  كما  كوفيد-19،  وباء  انت�سار  بدء  منذ 

ام�س.
�ستيفان  ال��ع��ام��ة  لل�سحة  ال��ف��درال��ي  المكتب  ممثل  وق���ال 
وف��اة  لي�ست  ال��وف��اة  »ه���ذه  �سحافي  م��وؤت��م��ر  خ��الل  كو�ستر 

تلميذ، انما ر�سيع« في كانتون اأرغاو )�سمال(.
م�ست�سفى  ف��ي  وف��ات��ه  قبل  يعالج  ك��ان  الر�سيع  اأن  واأ���س��اف 
�سابقا  يعاني  ك��ان  اإذا  ما  يو�سح  لم  لكنه  الجامعي  زيوريخ 

من اأمرا�س اأخرى. وتابع »يجب اأن نقوم بتو�سيحات«.
 1650 من  اأكثر  بوفاة  كوفيد-19  وباء  ت�سبب  �سوي�سرا  وفي 
كانتون  ف��ي  ���س��ب��اط   24 ف��ي  ح��ال��ة  اأول  ر���س��د  م��ن��ذ  �سخ�سا 
تي�سان على الحدود مع اإيطاليا. وجاءت فحو�سات اأكثر من 
30 األفا و800 �سخ�س اإيجابية من اأ�سل عدد ال�سكان البالغ 
اأ�سل مئة الف  اأي بمعدل 359 حالة من  8،5 مليون ن�سمة، 

�سخ�س.
حالة   32 البالد  �سجلت  الما�سية،  ال24  ال�ساعات  وخ��الل 

اإ�سافية وحالتي وفاة اإحداهما للر�سيع.
�سقيقين– طفلين  فان  ال�سوي�سرية  الأنباء  وكالة  وبح�سب 

غرب  في  الم�ستجد  كورونا  بفيرو�س  اأ�سيبا  و�سبي-  فتاة 
و�سع  لذلك  ونتيجة  فرن�سا.  مع  الحدود  على  بالي  مدينة 
والمعلمين(  ال�سف  ورفاق  العائلة  �سخ�سا )من   70 حوالى 

في حجر �سحي حتى 5 حزيران.
ول تعلم ال�سلطات حتى الآن كيف اأ�سيب الولدان.

اج��راءات حظر م�سددة على  لم تفر�س  التي  �سوي�سرا  وفي 
ني�سان   27 ف��ي  ال�سلطات  ب��دات  اأخ���رى،  اأوروب��ي��ة  غ��رار دول 

تخفيف التدابير التي فر�ستها في مواجهة الوباء.
واأع����ادت ال��م��دار���س وال��م��ت��اج��ر وال��م��ط��اع��م وال��م��ت��اح��ف فتح 
ل  والتعقيم  الجتماعي  التباعد  اج��راءات  اأن  رغم  اأبوابها 
تزال �سارية. واعتبارا من 30 اأيار �سي�سمح بالتجمعات التي 

ت�سمل 30 �سخ�سا.
اأو  ال��ع��ام��ة  بالتجمعات  �سي�سمح  ح��زي��ران   6 م��ن  واع��ت��ب��ارا 
كل  و�ستتمكن  �سخ�س.   300 ت�سمل  اأن  يمكن  التي  الخا�سة 
العموم مثل قاعات  ا�ستقبال  الترفيه مجددا من  موؤ�س�سات 
ال�سينما والم�سابح. كما �ستتمكن موؤ�س�سات التعليم المهني 

والثانوي والجامعات من القيام بالمثل.

وفاة اأول ر�شيع بك�رونا
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