
 األردن دعا منذ بداية وباء »كورونا« إلى المساواة في الوصول
   إلى األدوية واللقاحات

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الرزاز: ما تحقق هو بقيادة 
الملك ووعي مواطننا االردني

االنباط-عمان  

املغرتبني  و���ش���ؤون  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 

اأمين ال�شفدي ام�س اخلمي�س، اأن الإرهاب 

�أم��ن��ي��اً وع��ق��ائ��دي��اً تتطلب  م��ا ي���ز�ل خ��ط��ر�ً 

�لفو�ضى  وبيئات  �ل�ضر�عات  �إنهاء  هزميته 

و�ل���ي���اأ����ش �ل��ت��ي ي��ع��ت��ا���ش ع��ل��ي��ه��ا و����ض��ت��م��ر�ر 

���ض��د ع�ضابة  �ل�����دويل  �ل��ت��ح��ال��ف  مت��ا���ض��ك 

د�ع�������ش �الره���اب���ي���ة �ل�����ذي ح��ق��ق �إجن�����از�ت 

كبرية يف �حلرب على �الإرهاب.

�الجتماع  يف  مد�خلة  يف  �ل�ضفدي  وقال 

�ل������وز�ري �مل�����ض��غ��ر ل��ل��ت��ح��ال��ف �ل����دويل �ضد 

ع�����ض��اب��ة د�ع�������ش �ل�����ذي �ن��ع��ق��د ع���ر �آل��ي��ة 

�لتو��ضل �ملرئي “�إن �لتحالف �لدويل حقق 

بقيادة فاعلة من �لواليات �ملتحدة �إجناز�ت 

كبرية يف هزمية د�ع�ش”. و�أ�ضاف “نتيجة 

جل��ه��ود �ل��ت��ح��ال��ف وت�����ض��ح��ي��ات �ل��ك��ث��ريي��ن، 

دول��ة  ه��زم��ت  �ل��ع��ر�ق،  ت�ضحيات  خ�ضو�ضاً 

�لعقائدي  �خلطر  �أن  �ضدد  الإرهاب.”لكنه 

و�الأم����ن����ي ل�����إره����اب م���ا ي�����ز�ل ك����ب����ري�ً، ما 

ي�����ض��ت��دع��ي ت��ق��وي��ة �ل��ت��ح��ال��ف �ل�����دويل �ضد 

�ل�ضفدي  د�ع�����ش و���ض��م��ان مت��ا���ض��ك��ه. وق���ال 

�لفو�ضى  ب��ي��ئ��ات  يف  “ينت�ضر  الإره�����اب  اإن 

وف��ق��د�ن  �ل�����ض��ر�ع  على  ويعتا�ش  و�الأزم����ات 

�لتو�ضل  ب��غ��ر���ش  ذل���ك  �أن  �الأمل.”و�ضدد 

“حللول �ضيا�ضية ل�أزمات يف �ضوريا وليبيا 

و�ل���ي���م���ن وغ���ريه���ا م���ن م��ن��اط��ق �ل�������ض���ر�ع، 

ويوجب دعم �لعر�ق �لذي ت�ضتمر حكومته 

�جلديدة يف جهودها هزمية �الإرهاب و�إعادة 

�ل�ضفدي  �الإرهابيون.”وقال  دمره  ما  بناء 

“�إن حماربة �الإرهاب ت�ضتدعي �أي�ضاً �لعمل 
قر�ر  تنفيذ  منع  على  ومكثف  فوري  ب�ضكل 

وما  �ملحتلة  فل�ضطني  ثلث  �ضم  �إ���ض��ر�ئ��ي��ل 

لل�ضر�ع  تاأجيج  من  �لقر�ر  تنفيذ  �ضي�ضببه 

وف��و���ض��ى وف��ق��د�ن ل���أم��ل، و�ل��رك��ي��ز على 

�ط������ق م���ف���او����ض���ات ت�����ض��ت��ه��دف �ل��ت��و���ض��ل 

�الأردن  �أن  �ل�ضفدي  تفاو�ضي.”و�أكد  حلل 

�لتحالف ملحاربة  �لعمل مع  �ضيظل ملتزماً 

�مل��م��ل��ك��ة  “�إن  وق�����ال  وه���زمي���ت���ه.  �الإره�������اب 

و�ضركائنا،  �أ�ضدقائنا  معكم،  تعمل  �ضتظل 

و�ل�ضامل  و�لد�ئم  �لعادل  �ل�ض�م  لتحقيق 

ع���ل���ى �أ����ض���ا����ش ح����ل �ل���دول���ت���ني و�ل���ق���ان���ون 

“هذ�  �أن  على  �ل�ضفدي  �لدويل.”و�ضدد 

���ض��ع��وب �ملنطقة  ل��ك��ل  �ل���ع���ادل ح��ق  �ل�����ض���م 

و�أ�ضا�ش �ال�ضتقر�ر �الإقليمي وركيزة ل�أمن 

�الجتماع  يف  دول��ة   29 �لدويل.”و�ضاركت 

�لوز�ري �مل�ضغر �لذي ير�أ�ضه وزير خارجية 

بومبيو  مايك  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات 

لويجي  �يطاليا  جمهورية  خارجية  ووزي��ر 

�الأخ��رية  ن�ضخته  و�ل��ذي عقد يف  مايو.  دي 

يف ت�ضرين ثاين �لعام �ملا�ضي.

خارجية  وزر�ء  �الجتماع  يف  و�ضارك 

ك��ل م��ن �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة �الأم��ريك��ي��ة 

و�إي���ط���ال���ي���ا وف��رن�����ض��ا وك���ن���د� وب��ل��ج��ي��ك��ا 

و�لدمنارك وجمهورية �لت�ضيك وم�ضر 

وق��ط��ر وف��ن��ل��ن��د� و�أمل���ان���ي���ا و�ل�����ض��ع��ودي��ة 

و�الإمار�ت و�لكويت و�لبحرين و�ملغرب 

و�إ�ضبانيا  وبولند�  و�ل��روي��ج  وهولند� 

و�ل�ضويد وتركيا وبريطانيا، باال�ضافة 

�الأوروب���ي  ل���حت��اد  �الأع��ل��ى  �ملمثل  �إىل 

�الأمنية،  و�ل�ضيا�ضة  �خلارجية  لل�ضوؤون 

ن���ائ���ب رئ��ي�����ش �مل��ف��و���ض��ي��ة �الأوروب����ي����ة، 

و�أم������ني ع����ام ح��ل��ف ���ض��م��ال �الأط��ل�����ض��ي 

�جلنائية  �ل�ضرطة  منظمة  عام  و�أم��ني 

الدولية.

االنباط-عمان  

�علن رئي�ش �لوزر�ء �لدكتور عمر �لرز�ز 

�جر�ئية  وم�ضفوفة  خطة  �خلمي�ش،  �م�ش 

ل��ف��ت��ح غ��ال��ب��ي��ة �ل��ق��ط��اع��ات و�ل��ف��ع��ال��ي��ات يف 

�ململكة و�ل�ضماح بحرية �حلركة �ثر حتقيق 

بعد  �ل�ضحي  �ملجال  يف  متقدمة  موؤ�ضر�ت 

�غ�قها الكرث من �ضهرين.

وق�����ال رئ��ي�����ش �ل��������وزر�ء خ�����ل م��وؤمت��ر 

و�د�رة  ل���م��ن  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  يف  �ضحفي 

�الزم�����ات �ن �مل��ن��ه��ج��ي��ة �ل��ت��ي ح����ددت ب��ب��دء 

�ل��ع��م��ل ب��ه��ذه �مل�����ض��ف��وف��ة ج����اءت ع��ل��ى �ث��ر 

حت��ق��ي��ق م�������ض���ت���وى م���ت���ق���دم يف م���وؤ����ض���ر�ت 

�ع��ت��م��اده��ا يف  �ل��ت��ي مت  �خل��ط��ورة �خلم�ضة 

معتدل  م�ضتوى  حتقيق  مت  حيث  �خل��ط��ة 

�خلطورة �لذي ياتي يف �ملرتبة قبل �الخرية 

من حيث �خلطورة.

وتتوزع موؤ�ضر�ت �خلطورة �خلم�ضة على 

�لعايل  و�مل�ضتوى  م�ضتوى �خلطورة �حلرج 

�خل���ط���ورة و�مل�����ض��ت��وى م��ت��و���ض��ط �خل��ط��ورة 

و�مل�����ض��ت��وى م��ع��ت��دل �خل���ط���ورة و�مل�����ض��ت��وى 

ب�ضكل  تعتمد  و�ل��ت��ي  �خل��ط��ورة  منخف�ش 

رئي�ضي على �عد�د �حلاالت �ملحلية �مل�ضجلة.

م��ا حتقق جاء  �ن  �ل����وزر�ء  رئي�ش  و�ك���د 

ن��ت��ي��ج��ة جل���ه���د �جل���م���ي���ع، ب���ق���ي���ادة ج���ل��ة 

بت�ضاركية  و�ل��ع��م��ل  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك 

بهذه  �لتزم  �ل��ذي  �الردين  مو�طننا  ووع��ي 

على  وم�ضقتها  �ضعوبتها  رغ��م  �الج����ر�ء�ت 

�جلميع.

ك��م��ا �ك���د �ل�����رز�ز �ن ه���ذه �مل��رح��ل��ة �لتي 

�الي��ام  يف  تفعيلها  و�ضيتم  بها  �ل��ب��دء  نعلن 

على  عام  بانفر�ج  �ضتنعك�ش  �ملقبلة  �لقليلة 

فتح �لقطاعات.
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خالل مشاركته في القمة العالمية للقاحات نّظمتها المملكة المتحدة

الملك: األردن مستعد للمساهمة 
في إنتاج لقاح »كورونا«

الصفدي:
االرهاب 

ما زال 
خطرا امنيا 

وعقائديا

جابر: معايير السفر في المرحلة المقبلة 
ستكون حسب تشابه الوضع الوبائي

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

االنباط-عمان  

جابر  �ضعد  �لدكتور  �ل�ضحة  وزي��ر  ق��ال 

�ملرحلة  �ل�ضفر يف  �ضتنظم  �لتي  �ملعايري  �ن 

ت�ضابه  على  تعتمد  �الأردن  و�ىل  �ملقبلة من 

�لوبائي. �لو�ضع 

�ملوبوءة  �ل��دول  �ن  جابر  �لدكتور  و�أك��د 

�ل��روت��وك��ول  �ضمن  معها  �لتعامل  �ضيتم 

�الأمنية  �ملعايري  وح�ضب  حاليا  به  �ملعمول 

و�ل�ضحية من حجر �ضحي �لز�مي وحجر 

منزيل بحيث ال توؤثر على �لو�ضع �لوبائي 

يف �مل��م��ل��ك��ة. و�أ�����ض����ار ج��اب��ر خ�����ل م��وؤمت��ر 

االنباط-عمان

ي��ط��ر�أ �ل��ي��وم �رت��ف��اع قليل على درج��ات 

�حل������ر�رة، وت���ك���ون �الأج������و�ء م��ع��ت��دل��ة يف 

�ملرتفعات �جلبلية �لعالية، وحارة يف باقي 

غربية  �ضمالية  �لرياح  وت�ضبح  �ملناطق، 

معتدلة �ل�ضرعة. وتو�يل درجات �حلر�رة 

معدالتها  م��ن  �أع��ل��ى  لت�ضجل  �رت��ف��اع��ه��ا 

درج��ات مئوية،   4 �إىل  بنحو3  �العتيادية 

وتكون �الأج��و�ء حارة ن�ضبيا يف �ملرتفعات 

�جل��ب��ل��ي��ة و�ل�������ض���ه���ول، وح�������ارة يف ب��اق��ي 

�ضمالية غربية  �ل��ري��اح  وت��ك��ون  �مل��ن��اط��ق، 

ف���ر�ت،  �ل�����ض��رع��ة تن�ضط ع��ل��ى  م��ع��ت��دل��ة 

مثرية للغبار يف مناطق �لبادية.

 مدير االمن 
العام يقلد 

الرتب الجديدة 
لكبار الضباط
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االنباط-وكاالت

ق���ال وزي����ر �خل��ارج��ي��ة �ل�����ض��ع��ودي، �الأم���ري 

في�ضل بن فرحان بن عبد�هلل،�م�ش �خلمي�ش، 

لدعم  دوالر  م��ل��ي��ون   500 ق��دم��ت  �ململكة  �إن 

�جل��ه��ود �ل��دول��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

150 مليون دوالر من  معلنا تخ�ضي�ش مبلغ 

�لدعم للتحالف �لعاملي للقاحات و�لتح�ضني.

�أن  ف���رح���ان،  ب��ن  �الأم����ري في�ضل  و�أ����ض���اف 

�حل���ف���اظ ع��ل��ى ح���ي���اة �ل��ب�����ض��ري��ة، وح��م��اي��ة 

�مل�ضاهمة  ت�ضتحق  �ضامية  مهمة  �ضحتهم، 

م�ضتقبل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  و�ل����دع����م،  و�ل��ت�����ض��ح��ي��ة 

�أف�ضل ي�ضوده �لعدل، و�ال�ضتقر�ر، و�الزدهار 

للعامل و�الأجيال �لقادمة.

ت��و����ض��ل  �مل��م��ل��ك��ة م��ا ز�ل����ت  �أن  �إىل  و�أ����ض���ار 

حيث  �لعاملية،  �الإن�ضانية  ج��ه��وده��ا  م�ضرية 

ب�ضفتها  �ملا�ضي  مار�ش  �ضهر  يف  ��ضت�ضافت 

ق��م��ة  �ل���ع�������ض���ري���ن،  دول  مل��ج��م��وع��ة  رئ��ي�����ض��ة 

�مللك  �ل�ضعودي  �لعاهل  برئا�ضة  ��ضتثنائية، 

لتن�ضيق  �ضعود،  �آل  �لعزيز  عبد  ب��ن  �ضلمان 

�جل��ه��ود �ل��ع��امل��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

و�حلد من تاأثريها �الإن�ضاين و�القت�ضادي.

�ململكة  �أن  �ل�����ض��ع��ودي  �مل�������ض���وؤول  و�أو����ض���ح 

�أكرث  �ملا�ضية  �لث�ثة  �لعقود  خ�ل  قدمت 

من 86 مليار دوالر من �مل�ضاعد�ت �الإن�ضانية 

�ضبل  لتحقيق  وذل���ك  دول����ة،   81 م��ن  الأك���رث 

�ل�ضحية،  �لرعاية  وتوفري  �لكرمي،  �لعي�ش 

ح�ضبما نقل ح�ضاب �خلارجية �ل�ضعودية على 

توير.

�ل��ري��ط��اين  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����ش  وي�ضت�ضيف 

بوري�ش جون�ضون قمة عاملية ب�ضاأن �للقاحات 

�ل���دول على  �ل��ي��وم �خلمي�ش، ول��ذل��ك حل��ّث 

�لتعهد بتمويل �للقاحات �مل�ضادة ل�أمر��ش 

�مل��ع��دي��ة مل�����ض��اع��دة �ل��ب��ل��د�ن �الأ����ض���د ف��ق��ر� يف 

�لت�ضدي الأزمة فريو�ش كورونا.

50 دول��ة، بينهم  �أكرث من  ويجتمع ممثلو 

35 رئ��ي�����ض��ا �أو رئ��ي�����ش ح��ك��وم��ة، ع��ر �ل��و�ق��ع 

�الف����ر������ض����ي يف ل����ن����دن، جل���م���ع ت���رع���ات 

ل��ل��ت��ح��ال��ف �ل���ع���امل���ي ل��ل��ق��اح��ات و�ل��ت��ح�����ض��ني 

ت�ضم  عاملية  �ضحية  �ضر�كة  وهو  “جايف”، 
�لقطاعني �لعام و�خلا�ش.

وتهدف �لقمة جلمع 7.4 مليار دوالر على 

�الأقل لتحالف “جايف” لتطعيم 300 مليون 

طفل �آخرين يف �لدول �الأ�ضد فقر� يف �لعامل 

بحلول 2025 �ضد �أمر��ش مثل �ضلل �الأطفال 

و�لدفريا و�حل�ضبة.

ل�أمم  �لعام  �الأم��ني  �ضدد  �لقمة  وخ���ل 

�ضرورة  على  غوتريي�ش،  �أنطونيو  �ملتحدة 

فريو�ش  �ضد  �ملرتقب  �للقاح  و�ضول  �ضمان 

ك�����ورون�����ا ل��ل��ج��م��ي��ع، م�����وؤك�����د� ع���ل���ى �أه��م��ي��ة 

تو�ضيل  ال�ضتكمال  �آمنة،  ط��رق  عن  �لبحث 

�للقاحات.

 السعودية تدعم التحالف العالمي للقاحات بـ150 مليون دوالر

العضايلة: األردن سيثبت بأنه 
أنموذجا في االنفتاح

االنباط-عمان

�أعلن وزير �لدولة ل�ضوؤون �الإع�م �أجمد 

عودة �لع�ضايلة عن فتح غالبية �لقطاعات 

�القت�ضادية و�خلدمية و�الأن�ضطة و�ملر�فق، 

�ع���ت���ب���ار� م���ن ي����وم �ل�����ض��ب��ت �مل��ق��ب��ل �مل���و�ف���ق 

لل�ضاد�ش من حزير�ن لعام 2020 .

وق����ال �ل��ع�����ض��اي��ل��ة خ�����ل �الإع�������ن عن 

خ��ط��ة وم�����ض��ف��وف��ة م���ر�ح���ل �ل��ت��ع��ام��ل مع 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا �ل���ت���ي �أق���ي���م���ت يف �مل��رك��ز 

�ك�����ش  �الأزم��������ات  و�إد�رة  ل����أم���ن  �ل���وط���ن���ي 

�خلمي�ش، �إن �الأردن �ضيدخل �بتد�ء من يوم 

حزير�ن  م��ن  لل�ضاد�ش  �مل��و�ف��ق  �ل�ضبت  غ��د 

وهو  �خل��ط��ورة  معتدل  �مل�ضتوى   2020
م��ا ي��رت��ب عليه ف��ت��ح غ��ال��ب��ي��ة �ل��ق��ط��اع��ات 

و�الأن�����ض��ط��ة و�مل��ر�ف��ق، وم��ن �أب���رزه���ا:- فتح 

�مل�����ض��اج��د و�ل��ك��ن��ائ�����ش �أم����ام �مل�����ض��ل��ني الأد�ء 

جميع �ل�ضلو�ت.
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د. محمد طالب عبيدات

 الطبقة الوسطى في
 زمن كورونا

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 بلدية معان ومركز القنطرة 
يطلقان مبادرة » معان اجمل«

22200000000022222

االنباط-عمان

قال وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر ان املعايري 

واىل  م��ن  املقبلة  امل��رح��ل��ة  يف  ال�سفر  �ستنظم  ال��ت��ي 

االأردن تعتمد على ت�سابه الو�سع الوبائي.

واأك����د ال��دك��ت��ور ج��اب��ر ان ال����دول امل���وب���وءة �سيتم 

حاليا  به  املعمول  الربوتوكول  �سمن  معها  التعامل 

وح�سب املعايري االأمنية وال�سحية من حجر �سحي 

الو�سع  على  توؤثر  ال  بحيث  منزيل  وحجر  ال��زام��ي 

ال��وب��ائ��ي يف امل��م��ل��ك��ة. واأ����س���ار ج��اب��ر خ���ال م��وؤمت��ر 

ام�����س اخل��م��ي�����س، يف م��رك��ز االم����ن واإدارة  ���س��ح��ف��ي 

االزم��ات ان ال��وزارة تعمل على بناء م�ست�سفى عناية 

حثيثة جمهز ب�سكل كامل باال�سافة اىل االنتهاء من 

من  االنتهاء  و  جديدة  حثيثة  عناية  ق�سمني  اجن��از 

ا�ستقبال  العمل مب�ست�سفى الطوارئ الذي ي�ستطيع 

انه  جابر  الدكتور  وب��ني  حثيثة.  عناية  حالة   60
جالة  توجيهات  ك��ان��ت  ل��اأزم��ة  االأول  ال��ي��وم  منذ 

امللك وا�سحة باأن نعطي االأولوّية ل�سحة املواطنني 

ال��واق��ع االقت�سادي وان  ب��ني ذل��ك وب��ني  ن���وازن  واأن 

امل�سفوفة من حيث  التعامل مع  املتبعة يف  املنهجية 

ك��ل مرحلة وحت��دي��د م�ستوى اخل��ط��ورة م��ن خال 

ن�سبة احلاالت املكت�سفة ايل عدد احلاالت االيجابية 

ان االردن �سكل  اي��ام متتالية الفتا اىل  �سبعة  خال 

امن��وذج��ا يف ادارة ازم���ة م��واج��ه��ة ف��ريو���س ك��ورون��ا. 

�ست�ستمر يف  احل��ك��وم��ة  ان  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 

من  ال�سحية  قدراتها  وحت�سني  الفحو�سات  اإج��راء 

ورفع  واأج��ه��زة  طبية  معدات  ت�سنيع  و  من�ساآت  بناء 

قدرات العاملني يف املجال الطبي

كما اأعلنت وزارة ال�سحة، عن ت�سجيل 8 ا�سابات 

بفريو�س كورونا امل�ستجّد ام�س اخلمي�س يف اململكة، 

ل��ريت��ف��ع اإج���م���ايل ع���دد ح����االت االإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س 

الوزارة  ال�سادر عن  اليومي  االيجاز  كورونا بح�سب 

اىل 765 حالة.

وت��وزع��ت اال���س��اب��ات اجل��دي��دة ب��واق��ع 4 ح��االت 

مل��خ��ال��ط��ني م��ن حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، وح��ال��ة واح���دة 

 3 و  بريطانيا،  م��ن  اململكة  خ��ارج  م��ن  ق��ادم  الأردين 

قادمني عرب  اأردنيني  �ساحنات غري  ل�سائقي  ح��االت 

حدود العمري وحدود جابر، مّت التعامل معهم وفق 

الربوتوكول املّتبع.

ح��االت   5 اأي�����س��اً  لت  �ُسجِّ ال�سحة،  وزارة  وق��ال��ت 

3 منها مب�ست�سفى االأمري حمزة،  �سفاء لهذا اليوم، 

وحالتان مب�ست�سفى امللك املوؤ�ّس�س عبد اهلل اجلامعي.

واأو�سحت، انه مت اإجراء 6027 فح�ساً خمربّياً، 

بحيث ا�سبح اجمايل عدد الفحو�سات التي اأجريت 

حتى االآن 210401 فح�ساً.

اي��ج��ازه��ا اليومي اىل خطة  ال����وزارة يف  وا���س��ارت 

وفق  القطاعات  لفتح  ال��ي��وم  اعلنت  التي  احلكومة 

م�سفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي 

ت�سمح بحرّية اأكرب للحركة اعتباراً من ال�سبت املقبل 

الو�سول  بعد  وذل��ك  اال�ستثناءات،  بع�س  وج��ود  مع 

باللون  له  امل�سار  اخلطورة”  “معتدل  م�ستوى  اإىل 

االأزرق �سمن امل�سفوفة.

ودعت الوزارة لاطاع على تفا�سيل خّطة فتح 

اأو املاحظات اىل  اال�ستف�سارات  اإر�سال  و  القطاعات 

https://corona. :زيارة الرابط االلكرتوين

moh.gov.jo/ar/Together-to-

اجل��م��ع��ة  غ�����ٍد  ي�����وم  ان  واأو�����س����ح����ت،   Reopen
�سيكون حظر جتّول �سامل، مع التاأكيد على ال�سماح 

للمواطنني باخلروج الأداء �ساة اجلمعة �سرياً على 

االأقدام ما بني ال�ّساعة 11:00 – 14:00 ظهراً.

�سيبقى  ال��ع��ام،  القطاع  موّظفي  دوام  ان  وبينت، 

كما اأُعِلن عنه �سابقاً بالتدّرج، وفقاً للدليل االإر�سادي 

والتعميم ال�سادر عن ديوان اخلدمة املدنّية، ووفقاً 

ملا يحّدده املرجع املخت�ّس.

 8 اصابات جديدة بـ »كورونا« 
 جابر: معايير السفر في المرحلة المقبلة ستكون حسب تشابه الوضع الوبائي

اجلمعة    5  /  6  / 2020

االنباط-عمان

����س���ارك ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ال��ي��وم 

اخلمي�س، يف القمة العاملية للقاحات، التي نظمتها 

التحالف  منظمة  م��ع  بالتعاون  امل��ت��ح��دة،  اململكة 

.)GAVI( العاملي للقاحات

ك��م��ا ���س��ارك يف ال��ق��م��ة، ال��ت��ي دع���ا اإل��ي��ه��ا رئي�س 

ممثلون  جون�سون،  ب��وري�����س  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء 

25 رئي�س دول��ة  اأك��ر م��ن  50 دول���ة، بينهم  ع��ن 

ومدير  املتحدة،  ل��اأمم  العام  واالأم���ني  وحكومة، 

عام منظمة ال�سحة العاملية، وممثلون عن منظمة 

التحالف العاملي للقاحات.

القمة عرب  خ��ال  كلمة  امل��ل��ك،  واأل��ق��ى جالة 

تقنية االت�سال املرئي، فيما يلي ن�سها: “ ب�سم اهلل 

اأب��داأ  اأن  يل  ا�سمحوا  اأ�سدقائي،  الرحيم  الرحمن 

جون�سون  ال���وزراء  ورئي�س  املتحدة  اململكة  ب�سكر 

على تنظيم هذه القمة.

منذ بداية هذا الوباء، دعا االأردن اإىل امل�ساواة 

يف الو�سول اإىل االأدوي��ة واللقاحات، وقد بات من 

الوا�سح االآن، اأنه ال ميكن التخلي عن اأي دولة يف 

هذه االأزمة.

���س��م��ان امل�������س���اواة يف احل�����س��ول ع��ل��ى االأدوي�����ة 

واملطاعيم، لي�س متطلباً اأخاقياً وعاداًل فح�سب، 

الأنه  باأكمله،  ال��دويل  املجتمع  م�سلحة  يف  هو  بل 

بني  املطلوبة  احلركة  حرّية  ا�ستعادة  يف  �سي�ساهم 

الدول، ل�سمان انتعا�س اقت�ساداتها.

اأف�سل،  دويل  تكامٍل  نحو  ال�سعي  ف��اإن  ول��ه��ذا، 

هو ال�سبيل للم�سي اإىل االأم��ام، نحو اإعادة �سبط 

العوملة، للبناء على مواطن قّوتنا ومواردنا، ملنفعة 

اجلميع.

ع��ل��ى ���س��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات وع���ل���ى ال�����س��رك��ات، 

وا�سع،  نطاق  على  والتوزيع  للت�سنيع  التخطيط 

ل�سمان و�سول اجلميع يف العامل اإىل اللقاح �سد 

الفريو�س.

قطاع  لت�سخري  اال���س��ت��ع��داد،  اأمت  على  واالأردن 

ال�����س��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة ل��دي��ه، ب��خ��ربت��ه ال��ط��وي��ل��ة، 

بكميات  ال��ف��ريو���س  �سد  اللقاح  اإن��ت��اج  يف  لي�ساهم 

ك��ب��رية ع��ل��ى م�����س��ت��وى االإق���ل���ي���م، مب��ج��رد ت��وف��ره. 

 1.8 ي��ق��ارب  م��ا  يبلغ  ت��راك��م��ي  ا�ستثماٍر  وبحجم 

مليار دوالر، فاإن قطاع ال�سناعات الدوائية لدينا، 

ويف حال توفر الدعم الدويل له، لديه االإمكانيات 

ل���زي���ادة ق���درت���ه ع��ل��ى ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر، ملنفعة 

املنطقة باأ�سرها.

علينا كمجتمٍع دويل، اأن نتاأّكد اأن الفئات االأكر 

الفريو�س،  مواجهة  يف  وحيدة  ت��رتك  لن  �سعفاً، 

اأو  ال���ك���ث���ريون ك��ن��ازح��ني  ي��ع��ي�����س  ويف م��ن��ط��ق��ت��ن��ا، 

مليون   1.3 ي�ست�سيف  وح��ده  ف���االأردن  الج��ئ��ني، 

الجئ �سوري، باالإ�سافة اإىل الجئني اآخرين، ومن 

اأولوياتنا، اأن نوّفر لهم نف�س الرعاية التي نقّدمها 

وجود  دون  ممكناً  يكون  لن  هذا  لكّن  لاأردنّيني، 

الدعم من اأ�سدقائنا.

وقد ا�سطر االأردن اإىل اتخاذ اإج��راءاٍت مبكرة 

ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م��ع  للتعامل  و���س��ارم��ٍة  و�سريعة 

ان��ت�����س��اره،  ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى  امل�����س��ت��ج��د، مّكنتنا م��ن 

االآخرين  مع  خرباتنا  مل�ساركة  م�ستعدون  ونحن 

عند احلاجة، كما نقّدر ا�ستعداد اأ�سدقائنا لتقدمي 

العون، عندما نحتاجهم.

ناأمل اأن ي�ستمر هذا التعاون الدويل يف معاجلة 

فمعاً  للوباء،  واالإن�سانية  االقت�سادية  التداعيات 

فقط، �سن�ستطيع ر�سم مامح الطريق اإىل االأمام.

�سكراً لكم«.

ال��دول��ي��ة  ال��ت��ربع��ات  ج��م��ع  اإىل  ال��ق��م��ة  وت�سعى 

ل�����س��م��ان ح�����س��ول دول ال���ع���امل ع��ل��ى ال��ل��ق��اح �سد 

وتاأمني  اإن��ت��اج��ه،  ح��ال  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ال��ع��امل،  األ���ف طفل ح��ول   300 ال��ل��ق��اح��ات لنحو 

وتوفريها ل� 68 دولة االأ�سد فقراً يف العامل.

االنباط-عمان

اأع��ل��ن وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع����ام اأجم��د 

ع����ودة ال��ع�����س��اي��ل��ة ع��ن ف��ت��ح غ��ال��ب��ي��ة ال��ق��ط��اع��ات 

االق��ت�����س��ادي��ة واخل��دم��ي��ة واالأن�����س��ط��ة وامل��راف��ق، 

لل�ساد�س  املوافق  املقبل  ال�سبت  يوم  من  اعتبارا 

من حزيران لعام 2020 .

ع��ن خطة  االإع����ان  خ���ال  الع�سايلة  وق���ال 

كورونا  جائحة  مع  التعامل  مراحل  وم�سفوفة 

ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��اأم��ن واإدارة 

�سيدخل  االأردن  اإن  اخل��م��ي�����س،  اك�����س  االأزم�����ات 

لل�ساد�س من  املوافق  ال�سبت  ابتداء من يوم غد 

امل�����س��ت��وى م��ع��ت��دل اخل��ط��ورة   2020 ح���زي���ران 

القطاعات  غالبية  ف��ت��ح  عليه  ي��رتت��ب  م��ا  وه���و 

واالأن�سطة واملرافق، ومن اأبرزها:- فتح امل�ساجد 

ال�سلوات،  جميع  الأداء  امل�سلني  اأم��ام  والكنائ�س 

والوقاية  التباعد  وقيود  ب�سوابط  االلتزام  مع 

االأوق���اف  ووزارة  ال�سحة  وزارة  حت��دده��ا  ال��ت��ي 

وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سامية وجمل�س روؤ�ساء 

الكنائ�س.

- احل�������س���ان���ات، م���ع االل����ت����زام ب��ال�����س��واب��ط 

والقيود ال�سحية والوقائية.

- امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي )وف���ق ���س��واب��ط وق��ي��ود 

اأي�سا(.

- االأن���دي���ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة )ب���دون 

جمهور(.

ي�سمل  وال���ذي  وال�سيافة  الفندقة  ق��ط��اع   -

الفنادق، والنزل.

- املواقع ال�سياحية لغايات ال�سياحة املحلية.

- ال�سماح بالطريان الداخلي.

“امل�ستوى  م��رح��ل��ة  خ����ال  اأن����ه  اإىل  واأ�����س����ار 

جمموعة  اإي��ق��اف  �سي�ستمر  اخلطورة”  معتدل 

حمددة من القطاعات واالأن�سطة وهي: املدار�س 

وريا�س االأطفال، واجلامعات والكليات واملعاهد، 

الثقافية، و���س��االت  وامل��راك��ز  ال��ت��دري��ب  وم��راك��ز 

ال�سبابية  واالأن�����س��ط��ة  ال���ع���زاء،  وب��ي��وت  االأف�����راح 

خم�س�س  ن�ساط  واأي  الك�سفية  املخيمات  )مثل 

عن  والتفاعل  التجمع  طبيعته  تتطلب  لل�سباب 

قرب(، ودور ال�سينما، ومن�ساآت تنظيم احلفات 

الثقافية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  وامل��ع��ار���س  وامل����وؤمت����رات 

االألعاب  وم��دن  العامة  واحلدائق  واملهرجانات، 

واالأماكن الرتفيهية.

املرحلة،  ه��ذه  خ��ال  باحلظر  يتعلق  وفيما 

احلظر  ���س��اع��ات  تخفيف  ع��ن  الع�سايلة  اأع��ل��ن 

�سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  احلركة  لت�سبح 

للمواطنني،  يوميا  ليا  ع�سرة  الثانية  وح��ت��ى 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  املن�ساآت من  بعمل  ال�سماح  مع 

الفتا  يوميا،  ليا  ع�سرة  احلادية  حتى  �سباحا 

�سامل خال  اأي��ام حظر  تنفيذ  يتم  لن  اأن��ه  اإىل 

هذه املرحلة اأي�سا.

كما �سي�سمح للم�سلني - بح�سب الع�سايلة- 

الأداء  االأق��دام  على  �سريا  امل�ساجد  اإىل  بالذهاب 

���س��اة ال��ف��ج��ر وال���ت���ي ���س��ت��ك��ون ���س��م��ن ���س��اع��ات 

احلظر.

ك��م��ا اأع��ل��ن ال��ع�����س��اي��ل��ة ت��وق��ف ال��ع��م��ل بنظام 

الفردي والزوجي، ابتداء من غداً ال�سبت املقبل 

اخلا�سة  لل�سيارات  التنقل  بحرية  ال�سماح  مع 

النقل  لو�سائط  وال�سماح  املحافظات،  جميع  يف 

بالتنقل اأي�سا بني املحافظات ب�سعة مقعدية 50 

باملئة.

�سي�سمح  امل��رح��ل��ة  اأن���ه يف ه��ذه  اإىل  اأ���س��ار  كما 

اأي�سا بزيارة ال�سجون ودور الرعاية، مع التاأكيد 

 70 ف��وق  ال�سن  كبار  حركة  منع  ا�ستمرار  على 

اإ�سافة  اأمرا�س مزمنة،  عاما، ومن يعانون من 

اإىل وقف فعاليات الزفاف واجلنازات والعزاء.

واأك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�سوؤون االإع���ام ان هذه 

االإجراءات التنظيمية تخ�سع للتقييم واملراجعة 

وموؤ�سرات  الوبائية  باحلالة  وترتبط  امل�ستمرة، 

اأن��ه��ا عر�سة  اإىل  ال�����س��ح��ي��ة، م�����س��ريا  اخل���ط���ورة 

ل��ل��ت��غ��ي��ري مب���رون���ة وو����س���وح ك��م��ا حت����دد وث��ي��ق��ة 

امل�سفوفة.

ال�سحية  املرحلة  لهذه  و�سولنا  “اإن   : وقال 

ال��ت��ي متكننا م��ن ال���ع���ودة ل��ل��ع��دي��د م��ن ج��وان��ب 

العمل والتوا�سل واحلياة التي لطاملا افتقدناها 

ه���ذه  ع���ل���ى  ن���ح���اف���ظ جم��ت��م��ع��ني  اأن  ت��ت��ط��ل��ب 

ون��ع��ززه��ا  عليها  نبني  واأن  ال�سحية،  امل��ك��ا���س��ب 

ب��ث��ب��ات للم�ستوى  ال��و���س��ول  ن��ت��م��ك��ن م���ن  ح��ت��ى 

ال��ع��ودة  لنا  �سيتيح  وال���ذي  اخل��ط��ورة  منخف�س 

املراحل  تبقى  اأن  متمنيا  الطبيعية”،  للحالة 

االأ�سد خطورة جزءا من الذاكرة واملا�سي واأن ال 

ن�سطر للعودة اإليها وتفعيل اإجراءاتها.

بهذه  اال���س��ت��م��رار  اأن  على  الع�سايلة  و���س��دد 

وامل�سوؤولية؛  بالوعي  االرت��ق��اء  يتطلب  املرحلة 

والتعاون وااللتزام مبتطلبات الوقاية ال�سحية، 

على  “فاملحافظة  ال��ع��دوى،  وت��ف��ادي  والتباعد 

م�سوؤوليتنا  ه��و  فيها  وال��ت��ق��دم  املكت�سبات  ه��ذه 

جميعا«.

باأنه  �سيثبت  االأردن  اأن  على  التاأكيد  وج��دد 

اأمنوذجا  كان  والتعايف كما  االنفتاح  اأمنوذجا يف 

يف االلتزام واال�ستجابة.

وحول م�سفوفة مراحل التعامل مع جائحة 

ك���ورون���ا، اأو����س���ح ال��ع�����س��اي��ل��ة اأن��ه��ا مت��ث��ل وثيقة 

القطاعات  وفتح  اإغ��اق  مراحل  اإجرائية حتدد 

واملرافق واالأن�سطة، واإجراءات احلظر واحلركة 

اأث��ر جوهري  اإدارت��ه��ا، وه��ي ق�سايا ذات  وكيفية 

على املواطنني واملقيمني وحياتهم اليومية.

العام  ل��ل��راأي  الوثيقة  ه��ذه  اإع���ان  اأن  واأك���د 

ه��و ال���ت���زام ت��ع��ه��دت ب��ه احل��ك��وم��ة يف اإط����ار نهج 

واأ���س�����س  م��ع��اي��ري  وت��وف��ري  واالن��ف��ت��اح  ال�سفافية 

معلنة ووا�سحة متكن الدولة واملجتمع من اإدارة 

عمليات اال�ستجابة والتعامل والتكيف مع الوباء 

وجهود التعايف.

كورونا  اأزم���ة  اإدارة  اإن  اإىل  الع�سايلة  ولفت 

وت��ب��ع��ات��ه��ا ���س��ك��ل��ت حت��دي��ا جل��م��ي��ع دول ال��ع��امل، 

هذه  اأن  اإىل  م�سريا  ا�ستثناء،  يكن  مل  واالأردن 

اجل��ائ��ح��ة م��ع��ق��دة االأب���ع���اد وت��ت��ط��ل��ب اإج�����راءات 

ع��دة  م��ع  تنفيذها  م�����س��وؤول��ي��ة  تتقاطع  وح��ل��وال 

جهات �سمن منظومة عمل الدولة.

الإدارة  االأردين  ال��ن��م��وذج  �سكل  ق��د  واأ���س��اف: 

اهلل  عبد  امللك  جالة  ل��روؤي��ة  وامل�ستند  االأزم���ة، 

الثاين وتوجيهاته، باأن تكون االإجراءات �سريعة 

وا���س��ت��ب��اق��ي��ة وم��ن�����س��ق��ة ب���ني خم��ت��ل��ف االأج���ه���زة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ح���ال���ة اإي��ج��اب��ي��ة ت�����س��ج��ل ب�����س��ه��ادة 

الكثريين.

وزاد : فقد كنا يف احلكومة، والقوات امل�سلحة 

االأج��ه��زة  و���س��ائ��ر  ال��ع��رب��ي،  – اجل��ي�����س  البا�سلة 

االأمنية، واملركز الوطني لاأمن واإدارة االأزمات، 

من  حثيثة  ومتابعة  ال����وزراء،  رئي�س  وبرئا�سة 

التن�سيق  م��ن  ع���ال  م�ستوى  ع��ل��ى  امل��ل��ك  ج��ال��ة 

وتوزيع امل�سوؤوليات واالأدوار بتناغم وتكامل.

ووجه الع�سايلة ال�سكر جلميع اأجهزة الدولة 

خمتلف  يف  الكوالي�س  خلف  العاملني  وللجنود 

اأزمة  موؤ�س�ساتها، ومثنيا على جهود قائد خلية 

كورونا، ومدير عملياتها، ولكل العاملني فيها.

ك��م��ا اأث���ن���ى ال��ع�����س��اي��ل��ة ع��ل��ى ال������دور ال��ك��ب��ري 

للمركز الوطني لاأمن واإدارة االأزمات، قائا:” 

وجلميع  ولنائبه  رئي�سه،  ل�سمو  ال�سكر  نزجي 

كوادره، الذين عملوا بجد واإخا�س كبري خال 

هذه املرحلة«.

ول��ف��ت وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع�����ام اإىل 

الدولة  موؤ�س�سات  مع  واللقاء  اليوم  فعالية  اأن 

اأي�سا عن نهج التكاملية  واملجتمع املدين، يعرب 

وال���ت�������س���ارك���ي���ة يف ال���ت�������س���دي ل���ه���ذه اجل���ائ���ح���ة، 

ا�ستجابة للتوجيهات امللكية يف هذا اخل�سو�س.

بالنهج  ال�سري  �ستوا�سل  احلكومة  اأن  واأك���د 

القطاعات  ت�سغيل  اإع����ادة  عملية  اإدارة  يف  ذات���ه 

امل�سرتكة؛  وامل�سوؤولية  التعاون  بروح  واالأن�سطة 

غري  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة  ه����ذه  اأن  اإىل  الف���ت���ا 

هو  ال��ن��ج��اح  ���س��رط  اأن  بالفعل  اأث��ب��ت��ت  امل�سبوقة 

االلتزام “ التزامنا جميعا.. كل من موقعه«.

خالل مشاركته في القمة العالمية للقاحات نّظمتها المملكة المتحدة

الملك: األردن مستعد للمساهمة في إنتاج لقاح  »كورونا«

 إعادة تشغيل غالبية القطاعات واألنشطة والمرافق اعتبارا من يوم غد

العضايلة: األردن سيثبت بأنه أنموذجا في االنفتاح

 األردن دعا منذ بداية وباء »كورونا« إلى المساواة
    في الوصول إلى األدوية واللقاحات

رمبا ع�سر جائحة كورونا �سيق�سي على ما تبّقى من الطبقة الو�سطى كنتيجة لتحديات امللف 

االإقت�سادي وت�ساوؤل االإنتاجية واملدخوالت وقيمتها ال�سرائية؛ فكا�سيكياً تقع الطبقة الو�سطى 

االإجتماعي، ورمبا يختلف  الهرم  و�سط  والعاملة يف  العليا  الطبقتني  بني  واإقت�سادياً  اإجتماعياً 

اأحياناً ولكن غالباً �سايف الدخل يحدد هذه الطبقة؛ ويف زمن  تعريفها وفق الثقافة املجتمعية 

كورونا بات الو�سع املايل لاأفراد يرتاجع من حيث قيمته ال�سرائية ب�سبب الت�سخم؛ ال بل اأن 

املجتمع بات برّمته ينق�سم لطلقتني غنية اأو فقرية وال وجود للطبقة الو�سطى:

1. الدخل واالإنفاق هما املوؤ�سران الرئي�سان لتحديد الطبقة الو�سطى، وغالباً املهنة والوظيفة 

تراجعت  كورونا  اأم ال؛ ويف زمن  الطبقة  ال�سخ�س �سمن هذه  وج��ود  الثقايف يحددوا  وامل�ستوى 

الدخول وخ�سو�ساً يف بع�س القطاعات وزاد االإنفاق كنتيجة للت�سخم.

الأن  وكنتيجة  بالت�سخم،  املتمثلة  ال�سعبة  االإقت�سادية  والتحديات  ل��اأو���س��اع  كنتيجة   .2

معظم النا�س موظفون ويح�سلون على رواتب، وكنتيجة لفر�س ال�سرائب املتتالية على الدخل 

واملبيعات وامل�سقفات وغريها، فاإن الطبقة الو�سطى تتا�سى وتنح�سر ال بل تتجه �سوب االإندثار 

وطبقة الفقر؛ ويف زمن كورونا زادت التحديات االإقت�سادية وُخّف�ست الرواتب واأ�سبحت النا�س 

ترتّقب مرارة الو�سع االإقت�سادي.

اأ�سا�سيات  على  للمحافظة  اإقت�سادية  ل�سيا�سات  نحتاج  الو�سطى  الطبقة  على  للمحافظة   .3

والعاج  والتعليم  الطاقة  ف��وات��ري  لتخفي�س  ونحتاج  الرئي�سة،  واخل��دم��ات  والتعليم  ال�سحة 

الدفاع االإقت�ساد حّلها حلماية الطبقة  ق��رارات  والغذاء ونحتاج للكثري؛ ويف زمن كورونا كانت 

الفقرية ومل تتطلع ب�سيء للطبقة الو�سطى.

اأن  اإعتبار  على  بالطبع  باملائة،   45 اإىل   40 بني  ب���االأردن  الو�سطى  الطبقة  ن�سبة  تقليدياً    .4

حوايل مليون اأردين مغرتب �سمن هذه الطبقة، لكنها اليوم اأ�سبحت اأقل من 25% من املجتمع، 

ومع م�سل�سل اإ�ستمرار فر�س ال�سرائب ورفع الدعم عن ال�سلع رمبا ت�سل هذه الطبقة الأقل من 

10% من املجتمع، بالرغم من اأن الروؤى امللكية ال�سامية دوماً تتطّلع لتو�سيع هذه الطبقة؛ ويف 

زمن كورونا مل نلحظ وجود اأي درا�سة لرنى اأرقام ون�سب هذه الطبقة ولكني اأجزم باإنخفا�س 

ن�سبتها باإ�سطراد.

روي���داً، حتى يف  روي��داً  تتقل�س  العامل  م�ستوى  وعلى  القطاعات  كل  الو�سطى يف  الطبقة   .5

اأن زمن االألفية الثالثة هو  قطاعات االإنتاج واالإ�ستهاك، واالإن�ساءات واالأدوية وغريها، ويبدو 

زمن الراأ�سمالية باإمتياز؛ ويف زمن كورونا تراجعت قطاعات االإنتاج وغريها مما اأّثر على الطبقة 

الو�سطى �سوب االأ�سواأ.

6.  امل�سكلة اأن الفر�س االإقت�سادية للطبقة الو�سطى تتقل�س وتنح�سر لاأ�سفل �سوب الفقر 

ولي�س لاأعلى �سوب الغنى، مما يوؤ�سر اإىل اأن االإنتاجية تنخف�س وبالرغم من �سهولة احل�سول 

على املعلومة واإمكانية العمل عرب تكنولوجيا املعلومات واأدواتها؛ ويف زمن كورونا تعّززت هذه 

امل�سكلة فزاد الفقري فقراً والغني غناً.

اإرتفاع االأ�سعار والت�سّخم وال�سرائب وغريها تنح�سر الطبقة الو�سطى باالأردن هذه  7. مع 

اأ�ساتذة اجلامعات وحتى موظفو الدرجات  التّجار واأرب��اب العمل، حيث مل يعد  االأي��ام يف طبقة 

القيمة  ت�ساوؤل  يعني  االأ�سعار مما  وزي��ادة  املحدودة  الرواتب  تهالك  ب�سبب  اأ�سحابها  العليا من 

ال�سرائية، وهذا بالطبع جّل خطري اإذ ينذر بتف�ّسي الطبقية؛ ويف زمن كورونا زاد اإنح�سار الطبقة 

الو�سطى لدرجة اأننا مل ُتعّد نلم�س هذه الطبقة.    

�سغرية  م�ساريع  عرب  للمناف�سة  العامة  والوظائف  املهن  اأ�سحاب  اأوراق  ترتيب  املطلوب   .8

الو�سطى  الطبقة  مل�ساف  للعودة  م��ايل  متويل  على  واحل�سول  اخلا�س  القطاع  يف  ومتو�سطة 

اآثار للمبادرة يف بع�س امل�ساريع ال�سغرية  اأنه مل نعد نرى  على االأقل؛ ويف زمن كورونا يوؤ�سفنا 

واملتو�سطة.

لعامل جمتمع  للولوج  العامة  الوظائف  اأ�سحاب  وت��ردد عند معظم  ب�سراحة: هنالك خوف 

االأعمال واالإ�ستثمار، وهذا اخلوف والرتدد تعّمق اأكر يف زمن جائحة كورونا؛ واملطلوب املبادرة 

ال�سهري  الراتب  على  املعتمدة  العام  القطاع  وظيفة  الأن  االإقت�سادية  اأحوالهم  لتح�سني  ف��وراً 

بعد  حتى  الو�سطى  الطبقة  على  املحافظة  اأي�ساً  واملطلوب  امل�سكلة،  حتل  اأن  ميكن  ال  لوحدها 

كورونا.

�سباح الوطن اجلميل

االنباط - جواد اخل�رضي

 قامت بلدية معان الكربى بالتعاون مع مركز 

القنطرة لتنمية املوارد الب�سرية باإطاق مبادرة “ 

معان اجمل “ بدعم من برنامج دعم الامركزية 

االأوىل من  املبادرة  و�ستكون هذه  املحلي  واحلكم 

باإذن  املقبلة  االأي��ام  عدة مبادرات �ستنطلق خال 

اهلل. تت�سمن هذه املبادرة تنظيف وده��ان اعمدة 

ب��ال��ل��ون االأزرق  ال��و���س��ط��ي��ة  االن������ارة يف اجل���زي���رة 

ال�سيخ عبدالنبي  امل��رح��وم  م��ي��دان  م��ن  ام���ت���داداً 

الن�سعة و�سوالً مليدان معايل املرحوم �سليمان عرار 

والتي بداأت منذ م�ساء اأم�س االأربعاء ، وقد �سارك 

رئي�س بلدية معان الكربى د اأكرم كري�سان فريق 

تركيب  ذل��ك  بعد  و�سيتم   . الر�س  بعملية  العمل 

�سال نفايات على االأعمدة لزيادة املحافظة على 

للتاأكيد على  املبادرة  تاأتي هذه   . املدينة  جمالية 

مدى الت�ساركية بني البلدية وموؤ�س�سات املجتمع 

املدين يف العديد من االعمال اخلدمية والبيئية 

ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة امل��دي��ن��ة واإظ����ه����ار ال�����س��ورة 

اجلمالية للمدينة .



االنباط-عمان

اعلن رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر الرزاز ام�س 

اخلمي�س، خطة وم�صفوفة اجرائية لفتح غالبية 

القطاعات والفعاليات يف اململكة وال�سماح بحرية 

املجال  يف  متقدمة  موؤ�سرات  حتقيق  اث��ر  احلركة 

ال�سحي بعد اغالقها الكرث من �سهرين.

وق��ال رئي�س ال��وزراء خالل موؤمتر �سحفي يف 

املركز الوطني لالمن وادارة االزمات ان املنهجية 

التي حددت ببدء العمل بهذه امل�سفوفة جاءت على 

اثر حتقيق م�ستوى متقدم يف موؤ�سرات اخلطورة 

اع��ت��م��اده��ا يف اخل��ط��ة حيث مت  ال��ت��ي مت  اخلم�سة 

ال��ذي ياتي يف  حتقيق م�ستوى معتدل اخل��ط��ورة 

املرتبة قبل االخرية من حيث اخلطورة.

وت���ت���وزع م���وؤ����س���رات اخل���ط���ورة اخل��م�����س��ة على 

م�����س��ت��وى اخل����ط����ورة احل�����رج وامل�������س���ت���وى ال��ع��ايل 

وامل�ستوى  اخلطورة  متو�سط  وامل�ستوى  اخلطورة 

اخلطورة  منخف�س  وامل�ستوى  اخل��ط��ورة  معتدل 

اع���داد احل��االت  ب�سكل رئي�سي على  وال��ت��ي تعتمد 

املحلية امل�سجلة.

واك��د رئي�س ال����وزراء ان م��ا حتقق ج��اء نتيجة 

جلهد اجلميع، بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين 

الذي  االردين  مواطننا  ووع��ي  بت�ساركية  والعمل 

وم�سقتها  �سعوبتها  رغ��م  االج����راءات  بهذه  التزم 

على اجلميع.

ك��م��ا اك���د ال�����رزاز ان ه���ذه امل��رح��ل��ة ال��ت��ي نعلن 

البدء بها و�سيتم تفعيلها يف االيام القليلة املقبلة 

�ستنعك�س بانفراج عام على فتح القطاعات وال�سماح 

ب���احل���رك���ة واالن����ت����ق����ال داخ������ل امل���ح���اف���ظ���ات وب��ن 

املحافظات يف االيام القليلة املقبلة.

وقال “ اليوم اي�سا ي�سادف انتهاء مدة العزل 

يف ع���دة م��ن��اط��ق م���وب���وءة ك��ان��ت يف امل��ف��رق وارب���د 

ا�سبوعن  واليوم واحلمد هلل على مدى  وجر�س، 

اق��ل من 10 ح��االت يومية باإ�سابات  ن��رى  تقريبا 

هذه  اىل  او�سلنا  ما  ان  م��وؤك��دا  داخلية”،  حملية 

املرحلة هو اآليه عملنا مع بع�س والتزامنا.

وعر�س رئي�س الوزراء اآلية العمل التي اأو�سلتنا 

للم�سفوفة  �سريع  االن وو�سف  فيه  اىل ما نحن 

والتوجهات  واقت�ساديا  �سحيا  االن  نحن  واي���ن 

توجيهات جاللة  على  موؤكدا  امل�ستقبلية  االأول��ي��ة 

امل��واط��ن  م��و���س��وع �سحة  ب��اي��الء  الوا�سحة  امل��ل��ك 

فتح  على  العمل  وب��ال��ت��وازي  الق�سوى  االأول���وي���ة 

ال���ق���ط���اع���ات احل���ي���وي���ة �����س����واء ك���ان���ت اج��ت��م��اع��ي��ة 

اواقت�سادية �سيئا ف�سيئا ومبا ال يتعار�س مع هذه 

االأولوية.

ال���وزراء اىل ان االردن �سكل منذ  ولفت رئي�س 

وفريقا  ل��الأوب��ئ��ة  وجلنة  �سحيا  فريقا  ال��ب��داي��ات 

واإغالقها  وفتحها  القطاعات  الأول��وي��ة  اقت�ساديا 

من ناحية اقت�سادية واأثرها على االقت�ساد الكلي 

والعاملن وفريق احلماية االجتماعية.

وق���ال ادرك��ن��ا م��ع ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة ان��ه �سيكون 

حياتهم  يف  مواطنينا  على  كبرية  تداعيات  هناك 

الفرق  ه��ذه  ان  اىل  الفتا  اي�سا  دخلهم  وم�����س��ادر 

عملت، وب�سكل فعال و�سبه يومي على التعاون مع 

حتى  االمنية  واجهزتنا  البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا 

يتخذ  ال���ذي  ال��ق��رار  وقابلية  امكانية  م��ن  نتاكد 

للتطبيق واإذا ما كان هناك تداعيات اأخرى مل يتم 

اخذها باحل�سبان.وا�ساف “ املركز الوطني لالمن 

وادارة االزم��ات، كان هو البيت الذي اجتمعنا فيه 

التي  بالتحديد  االأزم����ات  وخلية  وت��ك��رارا،  م���رارا 

اال�سا�سية  وال����وزارات  واملوؤ�س�سات  االج��ه��زة  �سمت 

لبحث تداعيات كل تو�سية حتى يتخذ بها قرار “.

واكد ان هذه الت�ساركية احلقيقية جديدة اىل 

التاقلم  على  قدرتها  واثبتت  بها  ونفتخر  ما  حد 

والتعامل  امل�ستجدات  مع  �سريع  ب�سكل  والتفاعل 

م�سريا  م�ستمر  ب�سكل  العمل  اآلية  وتطوير  معها 

اىل وج��ود درا���س��ات تتحدث عن ق��وة املوؤ�س�سات يف 

اثر  لها  وال��ت��ي  الت�ساركية  على  وق��درت��ه��ا  ال��ع��امل 

كبري على االداء يف هذه اجلائحة معربا عن �سكره 

مل��رك��ز االزم����ات ال���ذي ق���دم م��وؤ���س��رات ه��ام��ة حول 

العرب  لتعلم  درا�ستها  وال��ت��ي يجب  امل��و���س��وع  ه��ذا 

ومنذ  اننا  ال���وزراء  رئي�س  امل�ستقبل.واكد  يف  منها 

البداية التزمنا معكم مبكا�سفة كاملة حول االرقام 

واالع��داد والواقع ال�سحي “ واالن نخطو خطوة 

اىل االمام ونلتزم مبكا�سفة كاملة حول م�ستويات 

االنتقال  يف  ن�ستخدمها  التي  وامل��ع��اي��ري  املخاطر 

هذه  ان  اىل  اخلم�سة.ولفت  امل�ستويات  ه��ذه  م��ن 

امل�ستويات اخلم�سة مل تاأت من فراغ بل جاءت من 

وج��اءت  معا  خ�سناها  التي  الغنية  التجربة  ه��ذه 

اي�سا من االطالع على املعايري العاملية والتجارب 

العاملية معربا عن �سكره للفريق الذي عمل على 

ان�ساج هذه امل�سفوفة التي تعطي للقطاع واملن�ساأة 

وللمواطن كل املعلومات التي يحتاجها.

واعرب عن ثقته بانه وبجهود اجلميع �سننتقل 

ال��وب��اء اىل  ه���ذا  املقبلة ح�سب و���س��ع  اال���س��ه��ر  يف 

ق��در اهلل  “ لكن ال  املنخف�س اخل��ط��ورة  امل�ستوى 

ال��ع��ودة اىل  اإىل  واملعايري  امل��وؤ���س��رات  قد ت�سطرنا 

م�ستويات اخرى ما ي�ستوجب احلذر.

وقال “ اذا قارنا اأنف�سنا بالدول االخ��رى على 

متميزا  موقعا  حقق  ف���االردن  ال�سحي،  امل�ستوى 

املقايي�س ورمب��ا على  امل�ستوى االقليمي بكل  على 

امل�ستوى العاملي وهو من اربع او خم�س دول ي�سار 

لها بالبنان يف املجال ال�سحي ويف ن�سبه اال�سابات 

والوفيات وما اىل ذلك” موؤكدا ان هذا �سببه البدء 

مبكراً باتخاذ اجراءات م�سددة يف البداية حلماية 

املواطنن.

وحول اجلانب االقت�سادي ا�سار ال��رزاز اىل ان 

بان  وا�سح  ب�سكل  ب��دات تظهر  العاملية  ال��درا���س��ات 

الدول التي بدات مبكرا ا�ستفادت من هذه املرحلة 

االنتقالية اىل االنفتاح االقت�سادي اما الدول التي 

مل تبداأ مبكرا وبقيت اجراءاتها خمففة اىل هذه 

باعداد  الثمن مرتن، ثمنا �سحيا  املرحلة دفعت 

ه��ائ��ل��ة ل��ال���س��ف م��ن اال���س��اب��ات وال��وف��ي��ات ارب��ك��ت 

املجتمعية  انعكا�ساتها  واي�����س��ا  ال�سحي  ال��ق��ط��اع 

واالقت�سادية كبرية يف وقت بدا االقت�ساد العاملي 

باالنفتاح .

وزاد “ هذا دليل قاطع ان ما قمنا به وبالت�سل�سل 

وبالتدرج ي�سعنا االن يف موقف حممود ان �ساء اهلل 

يف قدرتنا على التاقلم والحقا على التعايف ، لكن 

اىل  ادت  اجلائحة  ه��ذه  ان  اي�سا  ن��درك  ان  علينا 

مبعزل  ل�سنا  ونحن  العاملي  االقت�ساد  يف  انكما�س 

عنه على االطالق.” وقال “ احلمد هلل ملا اغلقنا 

احلركة والقطاعات، كان االقت�ساد العاملي معطاًل 

او مغلقن،  ك��ن��ا ف��احت��ن  ك��ب��ري و����س���واء  اىل ح���د 

العاملية كانت �سارت حم��دودة جدا الن  فالتجارة 

كل دولة اختارت ان حتافظ على خمزونها من كل 

االمور”.

واك�����د ان امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة ت�����س��ك��ل ال��ف��ر���س��ة 

دوال من  ن��رى  ونحن  وب�سرعة  للتعايف  احلقيقية 

حولنا فيها ا�سابات عالية وانت�سار الوباء فيها عال 

وحتاول االن فتح االقت�ساد ب�سكل كامل يف الوقت 

الذي تعاين منه �سحيا.

ولفت اىل ان اآلية العمل التي اعتمدناها اثبتت 

القطاعات  ب��ن  وال��راب��ط  كامل  ب�سكل  جناعتها 

القطاع  م�ستوى  على  ك��ان  ان  لدينا  يقينا  ا�سبح 

احلكومي او على ترجمة هذا التوجه على ار�س 

البا�سلة  امل�سلحة  ق��وات��ن��ا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���واق���ع 

واج��ه��زت��ن��ا االم��ن��ي��ة وال���دف���اع امل���دين واملحافظن 

موؤكدا  وامل��واط��ن��ن  اخل��ا���س  والقطاع  والبلديات 

اهمية املحافظة على هذه الت�ساركية.

وب�����س��ان امل��ع��ي��ار ال���ث���اين امل��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ح��ة مت 

القطاعات  جميع  ال��ت��زام  ت�سديد  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 

االنفتاح،  م��ع  االآن   “ م�سيفا  ال�سحية  باملعايري 

ف���ان ال��ك��رة يف ملعب م��واط��ن��ن��ا ال����ذي ن����درك اأن��ه 

ان  واك��د  وامل�سوؤولية” .  الوعي  على م�ستوى من 

ف��رق  ه��ن��اك  و���س��ت��ك��ون  وا���س��ح��ا  �سيكون  الت�سديد 

للتاأكد  اململكة  انحاء  للتفتي�س منت�سرة يف جميع 

من التزام املن�ساآت والعاملن واملواطنن.

اكد  باالقت�ساد،  املتعلق  الثالث  املنحى  وب�سان 

رئي�س الوزراء انه وبتوجيهات من جالله امللك مت 

ت�سكيل املجل�س اال�ست�ساري لل�سيا�سات االقت�سادية 

ونحن يف حوار متوا�سل وو�سع اولويات للقطاعات 

الفتا اىل االختالف الكبري يف اداء القطاعات بن 

قطاعات تلقت �سربة قا�سية مثل قطاع ال�سياحة 

ب�سكل ع���ام وق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال���ربي ل��الف��راد وب��ن 

قطاعات واحلمد هلل انتع�ست يف هذه املرحلة.

وقال “ علينا ان نتعامل مع كل هذه القطاعات 

الفر�سة  او  ال��ك��ب��ري  ال��ت��ح��دي  ام���ا  ي��ح��اك��ي  ب�سكل 

التي  بالقطاعات  ل��ن��ب��داأ  يواجهها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 

ال�ساعة  م��دار  على  فنحن  كبرية  حتديات  تواجه 

نعمل مع هذه القطاعات ونعلم ان كلفها اجلارية 

كانت ا�سعب �سيء تتحمله وعملنا على خف�س هذه 

الكلف “.

وب�سان العمالة اكد رئي�س ال��وزراء على ا�سرار 

احلكومة ب�سكل كبري على عدم ت�سريح العاملن 

موؤكدا ان خطر ت�سريح العاملن ب�سكل ع�سوائي 

ن��ت��ي��ج��ة ه����ذه اجل���ائ���ح���ة اث�����ره ل��ي�����س ف��ق��ط على 

ال�سخ�س وال على ال�سركة بل اثره على االقت�ساد 

الوطني ككل.

اإي���ج���اد اي حل  ع��ل��ى  ا���س��ري��ن��ا  “ ل��ذل��ك  وزاد 

موؤقت وان ال تلجاأ ال�سركة او املوؤ�س�سة اىل ت�سريح 

العاملن لديها بل اللجوء اىل تخفي�س اعداد يف 

قطاع معن تعر�س لهزة كبرية على م��دى �سهر 

او �سهرين يكون اف�سل من انهيار اىل هذا القطاع 

واف�سل من  للعمل  وع��دم عودتها  املن�ساة  وانهيار 

ت�سريح العاملن.

وقال “ هذا موقف تتطلبه امل�سوؤولية الوطنية 

التي ت�سمح لنا وت�ساعدنا يف االنتقال اىل مرحلة 

التعايف ويف نف�س الوقت ادركنا ان عاملنا وخ�سو�سا 

مالية  تبعات  اىل  �سيتعر�س  اخل��ا���س  القطاع  يف 

حيث عملنا وب�سرعة على اليات جديدة يف ال�سمان 

االجتماعي هي ت�سامن وم�ساند واي�سا �سندوق 

املعونة الوطنية و�سندوق همة وطن.

ال����وزراء اىل االع����داد التي متت  وا���س��ار رئي�س 

توزعت  اليوم  اإىل  اجلائحة  ب��دء  منذ  م�ساعدتها 

على ، 100 الف عامل اردين ا�ستفادوا من ت�سامن 

من  ال��ف  و200  م�ساند  م��ن  ا�ستفادوا  الفا   120 و 

الفا  و78  وط���ن،  وهمة  الوطنية  املعونة  �سندوق 

م��ن ب��رن��ام��ج ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال����ذي وج���ه ب�سكل 

ا�سا�سي اإىل �سرف روات��ب العاملن لي�سل جموع 

امل�ستفيدين حوايل 498 الف عامل اردين يف هذه 

القطاعات وبالتايل حوايل 2.5 مليون اأ�سرة اأردنية 

على  ن�ساعدها  ان  مرحلي  وب�سكل  ول��و  ا�ستطعنا 

اجتياز هذه املرحلة.

ولفت اىل ان هذه املبادرة مل تنهي بعد ونحتاج 

اىل دعم اجلميع يف القطاع العام والقطاع اخلا�س 

اىل الو�سول اىل مرحلة التعايف باحلد االدنى من 

االثر االجتماعي والوظيفي على املواطنن.

واكد رئي�س ال��وزراء انه مقابل هذه القطاعات 

ال��ت��ي ت�����س��ررت، ه��ن��اك ق��ط��اع��ات واع����دة حقيقية 

اال�ستفادة  ولكن  التاقلم  على  فقط  لي�س  وق���ادرة 

من هذه الفر�سة الفتا بهذا ال�سدد اىل قطاعنا 

الزراعي ال��ذي نفخر به ونحيي كل م��زارع اردين 

انتج يف هذه املرحلة ال�سعبة حيث زاد انتاجنا يف 

هذه املرحلة يف الربع االول والثاين من هذه ال�سنة 

الدول  اي�سا اىل  ان ينق�س وزادت �سادراتنا  بدال 

املجاورة.

كما اعلن الرزاز زيادة االنتاج يف القطاع الطبي 

وج��ود  اىل  الفتا  الطبية،  وامل�ستلزمات  واالأدوي����ة 

اكرث من 100 خط انتاج ا�ستحدثت يف هذه املرحلة 

النتاج امل�ستلزمات الطبية املطلوبة يف هذه املرحلة 

ب�سكل كبري  نعمل  ،ونحن  ف��ورا  الت�سدير  وب���دات 

القطاعات  ك��ل  تاقلم  وعلى  التعايف  مرحلة  على 

االخرى مبا فيها ال�سياحة باالجتاه نحو ال�سياحة 

العالجية التي امتاز بها االردن م�سيفا “ تاتينا 

العرب للقدوم اىل  طلبات من كثري من اال�سقاء 

االردن للعالج والتعايف و�سنبداأ بذلك ان �ساء اهلل 

االي���ام  اع���داده���ا واالن��ت��ه��اء منها يف  يتم  يف خطة 

املقبلة”.

واخ���ت���ت���م رئ���ي�������س ال����������وزراء ح���دي���ث���ه ب��ال��ق��ول 

وك��رام��ات��ه��م  امل���رف���وع���ة  ب��ه��ام��ات��ه��م  “االردنيون 
املحفوظة وطاقاتهم الالحمدودة ج�سدوا مقولة 

االن�����س��ان اغ��ل��ى م��ا من��ل��ك وم���ن ح��ق��ه��م ال��ي��وم ان 

يرفعوا روؤو�سهم عاليا بوطنهم وقيادتهم وما مت 

اجنازه قيادة و�سعبا يف مواجهة هذه اجلائحة”.

ويف رده على �سوؤال حول ايقاف العمل بقانون 

اإن احلكومة تتطلع  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال  ال��دف��اع، 

دف���اع والو�سول  اأم���ر  اآخ���ر  ال���ذي تعلن فيه  لليوم 

معاجلة  م��ع  اخلطورة”  “منخف�س  مرحلة  اإىل 

التحديات االقت�سادية االآنية، واأن تعود االأمور اإىل 

طبيعتها.

واأك���د ال����رزاز اأن اأه���م ق���رار ات��خ��ذت��ه احلكومة 

خ���الل اأزم�����ة ك���ورون���ا ه���و تفعيل ق���ان���ون ال��دف��اع 

بتوجيهات ملكية �سامية، النه بدون هذا القانون 

مل يكن باإمكاننا اتخاذ اإجراءات �سريعة للتعامل مع 

تداعيات االأزمة، ومعاجلتها ب�سكل اأ�سرع، م�سددا “ 

نحن ال ندعي اأن جميع اأوامر الدفاع مثالية لكن 

احلالة  ت��ط��ورات  �سوء  يف  ناأخذها  اأن  ا�سطررننا 

الوبائية مع التاأكيد على اأن توجيهات جاللة امللك 

يف ا�ستخدام هذا القانون كانت باأ�سيق احلدود”.

مع  التعامل  مراحل  مب�سفوفة  يتعلق  وفيما 

هناك  اأن  ال���رزاز  اأك���د  وفعاليتها،  ك��ورون��ا  جائحة 

احلكومة  عليه  عملت  ق��وي��ة  حتليلية  منظومة 

بالتن�سيق م��ع االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة وخ��ل��ي��ة االأزم���ة 

اط��ل��ع��ت ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل مع 

تداعيات اأزمة كورونا، وطريقة التعامل مع اأرقام 

االإ�سابات وفتح القطاعات تدريجيا.

رئي�س  اأ���س��ار  اخل��ا���س،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 

من  جمموعة  ات��خ��ذت  احلكومة  اأن  اإىل  ال����وزراء 

م��ن خ��الل خف�س  مل�ساعدته مرحليا  االإج����راءات 

التاأقلم  مرحلة  على  ال��ق��ط��اع  وم�����س��اع��دة  الكلف 

وال���ت���ع���ايف واال����س���ت���ف���ادة م���ن ال���ف���ر����س، الف��ت��ا اإىل 

احل�����وارات احل��ك��وم��ي��ة م��ع جم��م��وع��ة م��ن ممثلي 

للخروج  والنقل،  كال�سياحة  احليوية  القطاعات 

خ��الل  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  منها  ت�ستفيد  ب���ق���رارات 

الفرة املقبلة.

اآل��ي��ة للتعامل م��ع ال��وف��ود  ال����رزاز ع��ن  وك�سف 

ال�سياحية الراغبة بزيارة االأماكن ال�سياحية خالل 

الفرة املقبلة، ت�ستند على مبادرات من دول �سبيهة 

بامل�ستوى الوبائي ل��الأردن والتن�سيق معها بهدف 

�سبط العدوى ومنع انت�سار الفريو�س.

اآل��ي��ة ال��رق��اب��ة على  ويف رده على ���س��وؤال ح���ول 

ال���رزاز  اأك���د  القطاعات،  غالبية  فتح  م��ع  املن�ساآت 

اآلية رقابية وتفتي�س موحد على جميع  اأن هناك 

م�سددا  الرقابية،  اجل��ه��ات  م��ن  ع��دد  م��ن  املن�ساآت 

مبعايري  وامل��راج��ع��ن  املن�ساآت  ال��ت��زام  اأهمية  على 

ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ب��ه��دف احل���ف���اظ ع��ل��ى �سحة 

بالعودة  نقبل  لن   “ م�سيفا  املواطنن،  و�سالمة 

الوبائي،  بالو�سع  املتعلقة  اخلطرة  الدرجات  اإىل 

و�سيطبق القانون بكل حيثياته على اجلميع”.

كما اأ�سار رئي�س الوزراء اإىل اأن احلكومة تعمل 

على مرحلة التعايف واملنعة من الوباء و�ستعمل على 

تعديل خططها ال�سنوية من خالل الركيز على 

يركز  والتي  الوطني،  لالقت�ساد  مهمة  قطاعات 

عليها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ويتابعها ب�سكل 

يومي وهي : الزارعة، واالنتاج الزراعي، والت�سنيع 

الزراعي، موؤكدا اأن هناك فر�سة كبرية لال�ستفادة 

االقت�سادية  للقيمة  ن��ظ��را  ال��ق��ط��اع��ات  ه���ذه  م��ن 

امل�سافة لها وخ�سو�سا ت�سغيل العمالة االأردنية.

وفيما يتعلق ب��اأم��ر ال��دف��اع رق��م 6، اأك��د رئي�س 

الوزراء اأن هذه اجلائحة اأثرت على اأعداد العاملن 

اأن اخلطر  اإىل  ال��ع��م��ل، م�����س��ريا  وال��ع��اط��ل��ن ع��ن 

احلقيقي الذي متثل اأمامنا كحكومة هو ت�سريح 

اآالالف من العمالة االأردنية نظرا لتداعيات الوباء، 

مت  �سخ�س  اأي  اأن  اأعلنت  العمل  وزارة  اأن  مبينا 

ف�سله من العمل ب�سكل تع�سفي وخالفا ملا ورد يف 

املادة)28( من قانون العمل، عليه اأن يتقدم ب�سكوى 

اإىل الوزارة .

العاطلن  اأع������داد  ت����درك  احل��ك��وم��ة  اأن  واك����د 

�سركاتهم  م��ع  والتفاو�س  حمايتهم  اإىل  وت�سعى 

اململكة  بها  ال��ت��ي مت��ر  االنتقالية  امل��رح��ل��ة  خ��الل 

للو�سول اإىل مرحلة التعايف.

وحول احلماية االجتماعية، اأ�سار الرزاز اإىل اأن 

وزارة العمل واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي 

تعمالن على تو�سيع قاعدة امل�سمولن بال�سمان، 

القطاع  يف  العاملن  �سمول  على  الركيز  �سيما 

الزراعي، ومنحهم امتيازات ت�سمح لهم اال�ستمرار 

امل��ف��رق  اإىل وج����ود م����زارع يف  ف��ي��ه، الف��ت��ا  بالعمل 

وال  الراأ�س”،  يرفع  “نتاجها  ال�سمالية  واالأغ���وار 

يوجد اأي مربر بعدم اإعطائهم حقوقهم.

اأه��م��ي��ة اأن تخ�سع  اأك����د رئ��ي�����س ال������وزراء  ك��م��ا 

لل�سمان  العامة  للموؤ�س�سة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

االج���ت���م���اع���ي، ب���ه���دف ح���م���اي���ة ال���ع���ام���ل���ن ف��ي��ه��ا 

واملحافظة على حقوقهم.

ويف رده على االنطباعات الكثرية حول البالغ 

ال��دف��اع رق��م 6 ل�سنة 2020،  اأم��ر  ال�سادر مبوجب 

ال�سكاوى، م�سريا  لهذه  تفهم احلكومة  اإىل  اأ�سار 

يف االإطار ذاته اإىل ال�سكاوي العديدة من اأ�سحاب 

العمل حول اإ�سدار اأمر الدفاع رقم 6 الذي �سدد 

على عدم ت�سريح اأي عامل.

بع�س  ت�����س��رر  احل���ك���وم���ة الح���ظ���ت  اأن  وب����ن 

تغلق  بفعل اجلائحة وقد  تاأثرت  التي  القطاعات 

من�ساأتها، لذلك اأ�سدرنا البالغ بهدف اإيجاد توازن 

بن جميع االأطراف �سواء العامل اأو �ساحب املن�ساأة 

وللمحافظة على العمال ومنع ت�سريحهم، موؤكدا 

اأن االإج��راءات املتخذة موؤقتة ولن ت�ستمر طويال 

وبح�سب م�ستجدات الو�سع الوبائي يف اململكة.

وردا ع��ل��ى ����س���وؤال ب�����س��ان االث�����ار االق��ت�����س��ادي��ة 

ال��وزراء  رئي�س  ا�سار  االردن  ك��ورون��ا على  جلائحة 

اىل ان االثار االقت�سادية كانت قا�سية على معظم 

الدول �سواء كانت اقت�ساداتها كبرية ام �سغرية .

النمو االقت�سادي  وق��ال كنا نعمل على تعزيز 

ك��ان  وال������ذي   2019 ال���ع���ام  ال�����ذي مت حت��ق��ي��ق��ه يف 

متوا�سعا نوعا ما ودون الطموح وكانت ن�سبته 9ر1 

باملائة ومع جائحة كورونا فان املوؤ�س�سات الدولية 

املعنية تتوقع انكما�سا اقت�ساديا .

وقال “ كما كنا �سفافن يف االعالن عن االرقام 

واحل��االت امل�سابة بفريو�س كورونا �سنعلن بنف�س 

االقت�سادية  وامل���وؤ����س���رات  االرق�����ام  ع��ن  ال�سفافية 

واخليارات ال�سعبة”.

ي�����س��ار اىل ان����ه مت اع��ت��م��اد م��ع��اي��ري امل��خ��اط��ر 

ال�سحية اخلم�سة بناء على املعطيات التالية :

امل���رح���ل���ة احل����رج����ة: يف ح����ال م�����س��اع��ف��ة ع��دد 

 20 ت�سجيل  ) مثل  اي���ام متتالية   3 مل��دة  احل���االت 

ثم 40 ثم 80 حالة على التوايل ( او ظهور 3 بوؤر 

جمهولة امل�سدر للعدوى او ظهور اكرث من 140 

حالة يف يوم واحدا او ت�سجيل 3 باملائة فاكرث من 

نتائج فحو�سات ايجابية .

مرحلة عايل اخلطورة : ت�سجيل اكرث من 20 

حالة حملية يف اليوم ملدة 7 ايام متتالية او 2 اىل 3 

باملائة من نتائج االختبار ايجابية.

متو�سط اخلطورة : عدد احلاالت املحلية بن 

او 1 اىل 2  اي���ام متتالية  10 اىل 20 الك��رث م��ن 7 

باملائة من نتائج االختبارات ايجابية .

معتدل اخلطورة : ع��دد احل��االت املحلية اقل 

من 10 مل��دة 7 اي��ام متتالية او ن�سف باملائة اىل 1 

باملائة من نتائج الفحو�سات ايجابية .

منخف�س اخلطورة : ال توجد ح��االت حملية 

جديدة ملدة 10 ايام متتالية .

وح�����س��ر اع����الن ال��ف��ع��ال��ي��ة يف امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 

لالمن وادارة االزمات وزير الداخلية �سالمه حماد 

واملعابراحلدودية،  امل��ي��دان  تنظيم  جلنة  رئي�س   /

ووزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر / رئي�س جلنة 

ال��رع��اي��ة واحل��م��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة، ووزي�����ر ال��رب��ي��ة 

والتعليم الدكتور تي�سري النعيمي / رئي�س جلنة 

والتجارة  ال�سناعة  ووزي���ر  الرئي�سية،  اخل��دم��ات 

والتموين الدكتور طارق احلموري / رئي�س جلنة 

ا�ستدامة �سال�سل العمل واالنتاج والتوريد، ووزير 

رئي�س   / ا���س��ح��اق��ات  ب�سمه  االجتماعية  التنمية 

جلنة احلماية االجتماعية، ووزير الدولة ل�سوؤون 

االع��الم اجمد الع�سايلة / رئي�س جلنة التن�سيق 

االعالمي والتثقيف، ووزير املالية الدكتور حممد 

الع�سع�س / رئي�س جلنة االقت�ساد الكلي واجلزئي، 

ووزير العدل الدكتور ب�سام التلهوين رئي�س اللجنة 

ال���وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  ال��دول��ة  ووزي���ر  القانونية 

�سامي الداوود.

االنباط -عمان

واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق��اف  وزير  دعا 

اإىل  الدكتور حممد اخلاليلة،  االإ�سالمية، 

تعك�س  نقية  نا�سعة  م�سرقة  ���س��ورة  ر���س��م 

�سالة  واإظهار  احلنيف،  االإ�سالمي  الدين 

اجلمعة يوم غد، باأبهى حلة.

وق�������ال وزي�������ر االأوق����������اف خ������الل ج��ول��ة 

تفقدية، ام�س اخلمي�س، لعدد من م�ساجد 

التعليمات  على  الركيز  مت  اإن��ه  العا�سمة، 

وباالإجراءات  االأوق��اف،  وزارة  عن  ال�سادرة 

ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا امل�����س��اج��د م���ن اإج������راءات، 

مبينا اأنه مت حتديد نقاط لكل م�سل داخل 

لتحقيق  اخلارجية  ال�ساحات  ويف  امل�سجد، 

التباعد اجل�سدي بن امل�سلن.

اأن�������ه مت ع���م���ل ال����ع����دي����د م��ن  واأ�������س������اف 

االإج��������راءات م��ن��ه��ا ت��وف��ري اأك���ي���ا����س ل��و���س��ع 

االأحذية حتى ال يتم التزاحم بن امل�سلن 

ع���ن���د ال����دخ����ول واخل��������روج م����ن امل�����س��اج��د، 

فتح  على  والتاأكيد  املياه،  كولرات  واإغ��الق 

امل�سلن؛  خروج  عند  امل�ساجد  اأبواب  جميع 

لعدم االكتظاظ والتخفيف من االزدحام.

�ستكون  اجل��م��ع��ة  خطبة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

دق����ائ����ق، ووزع����ت   10 ت���ت���ج���اوز  ق�����س��رية ال 

جميع  داعيا  اململكة،  يف  امل�ساجد  اأئمة  على 

واالل����ت����زام  ال���ت���زاح���م  ع�����دم  اإىل  امل�����س��ل��ن 

يف  و���س��ع��ت  ال��ت��ي  واالإر����س���ادات  بالتعليمات 

امل�ساجد، للحفاظ على ال�سالمة العامة.

املحلي
30 اجلمعة  5/ 6 / 2020 

ح�سرة  يف  هتافاً  اأو  مغناة  ق�سيدة  اأو  �سيا�سياً  بياناً  ي��وم��اً  الوطنية  تكن  مل 

اأبداً هي حا�سل الطرح بن ال�سرائب واخلدمات،  م�سوؤول، بل مل تكن املواطنة 

ملغرم بل دفاعاً عن كرامة وطن  اأو دفعاً  الوطن طلًبا ملغنم  اأحرار  ي�ست�سهد  ومل 

اأبناءه، فاالأردن  اأن ي�ستجدي  اأكرب من االأرقام واأنبل من  وقد�سية تراب. االأردن 

وطن بحجم الورد وعظمة املعجزة، قدره منذ التاأ�سي�س اأن يكون ماأكواًل باإ�سفاف 

وتربير  مرجتل  بو�سف  ايام  قبل  اأحدهم  علينا  اأطل  حتى  باإجحاف،  ومذموماً 

خم��ج��ل حل��ال��ة ال��ن��ك��ران واأ���س��ب��اب اجل��ف��اء ع��ن��دم��ا ن��ط��ق ك��ف��راً وه���و اب���ن النعمة 

واجلاه؛ فما بال الفقراء يقولون، وااأ�سفاه.

مبالغ  وطن  همة  ل�سندوق  تقدم  اأن  يفر�س  التي  الوطني  الواجب  �سريبة 

املثري  النكو�س  لهذا  الوحيد  والتف�سري  معاً،  واالإدان��ة  للحزن  ومثرية  خمجلة 

للم�سافة  املال واالأعمال ولي�س جميعهم  اغلب رجال  اإدراك  لال�سمئزاز هو عدم 

ال�سرورية الفا�سلة بن الوطنية واملواطنة، وعدم خ�سوع هوؤالء ل�سبل الربية 

كانت  التي  الدم  �سريبة  اأمام  املال  تقزمي  بو�سوح  تظهر  التي  املالئمة  الوطنية 

حل  اإذا  حتى  وم�ساحلهم،  ا�ستثماراتهم  حمى  ال��ذي  االأم��ن  ال�سياج  زال��ت  وم��ا 

بالوطن اأمر جلل اكتفوا بتقدمي الفتات ظًنا منهم اأنهم قد اأفا�سوا على الوطن 

ولكنهم ي�ستعجلون. عطاًء وكرماً 

يكمن  هذه  النكران  حلالة  الرئي�س  ال�سبب  ان  مواربة  دون  نعرف  ان  علينا 

املال  مراقبة  يف  ال�سفافية  اأ�ساليب  على  يعتادوا  مل  واالأع��م��ال  امل��ال  رج��ال  اأن  يف 

العام والثقة العامة، ومل تكن هناك و�سائل حقيقية ملراقبة منو الرثوة و�سفافية 

االإجراءات يف العطاءات وعقود التوريد واالحتكار يف بع�س ال�سلع واخلدمات مما 

الوطنية،  بامل�سوؤولية  ح�س  اأدنى  دون  الفتات  تقدمي  على  االعتياد  مفاهيم  ر�ّسخ 

وكيف ينه�س هذا احل�س الغائب عندما تكون االأموال املتح�سلة من الف�ساد هي 

اأدنى رقابة �سوى ق�سور ت�سريعية ال ت�سمن وال تغني  املال وامتداداته دون  راأ�س 

عن م�ساءلة نحن اأحوج ما نكون اإليه منذ زمن بعيد.

ورجال  ب�سربهم،  املوازنة  �سيتحملون عجز  واجلنود هم من  املوظفن  �سغار 

ب��ال��ت��ربع من  واك��ت��ف��وا  امل�سوؤولية  تلك  يليق يف  ال  امن��وذج��اً  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  امل��ال 

�سغار  اأو  ال��دول  ح�س�س  بن  تتوزع  والتي  يديرونها  التي  امل�ساهمة  ال�سركات 

ال  والتي  املقزمة  املبالغ  اأن  بل  اأح��د.  على  ينطلي  يعد  مل  اأ�سلوب  يف  امل�ساهمن 

تليق بكرامة الوطن وعنفوانه توؤ�سر على حالة البوؤ�س التي تعري �سمائر كل 

اخلا�سة  وامللكية  القانون  �سيادة  يحرم  اآم��ن  وط��ن  يف  ثرواتهم  جمعوا  الذين 

ال��دول��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ط��اول  اأو  اال���س��ت��ق��واء  او  ال��ن��ك��ران  ك��ل حم���اوالت  ويت�سامح م��ع 

اأن مئات املالين قد حرمت منها  وموؤ�س�ساتها وباأ�سلوب نكت�سف فيه مع الوقت 

اأحداً  باآخر وهي مالحظة ال تخ�س  اأو  باأ�سلوب  �سرقت منها  اأو  العامة  اخلزينة 

بعينه بل املئات واالآالف الذين عادوا لنا على اأكتاف الف�ساد من كبار امل�سوؤولن 

يف القطاعن العام واخلا�س.

مقدمتها  ويف  ال��دول��ة  يف  الرقابية  املوؤ�س�سات  على  ال��واج��ب  من  اأ�سحى  لقد 

�سوء  يف  العالقة  ذات  املوؤثرة  الفاعلة  واجلهات  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 

منو  تتبع  على  اإبطاء  ودون  ف��وراً  تعمل  اأن  واحلازمة  الفاعلة  ال�سيا�سية  االإرادة 

العقود  تراجع  واأن  وال�����س��ّراء  ال�سّراء  يف  الوطن  ظلموا  الذين  ل��ه��وؤالء  ال��رثوة 

اأم  اإذا كانت م�سروعة  والعطاءات ل�سنن خلت ومعرفة م�سادر هذا الرثوة فيما 

غري م�سروعة �سيما واأن جرمية الف�ساد ال ت�سقط بالتقادم مهما طال الزمن بل 

اأن ا�سلوب امل�ساحمة واحرام امللكية اخلا�سة لالأفراد قد اأوجدت مناخاً للتطاول 

و�سفافية  باأمانة  املرحلة  تلك  ملراجعة  قد حان  الوقت  اأن  واأظن  العام  املال  على 

ووفق اأحكام القانون ومبا يعيد االأموال العامة املنهوبة دون وجه حق من جهة، 

ويعيد الهيبة حلرمة املال العام وقد�سية الثقة العامة من جهة اخرى.

اأن �سبب عدم و�سول مبالغ الواجب  اأحد املعلقن بقوله  اأيام خرج علينا  قبل 

اخلارج  من  االأردن��ي��ن  بدخول  ال�سماح  عدم  هو  وطن  همة  �سندوق  يف  الوطني 

�سر�سة  معركة  يخو�س  ال��وط��ن  اأن  بالقول  ه��و  ذل��ك  على  واجل���واب  مبركباتها 

واأن  لالأزمة،  الوطني  بالتقييم  اخلا�سة  امل�ساعر  خلط  فيه  يجوز  ال  الوباء  مع 

والنا�سئ  املتف�سي  النكران  هو  واخل��ارج  الداخل  يف  امل��ال  رج��ال  ت��ربع  ع��دم  �سبب 

اأح�ساءه  وم��زق��ت  ال��وط��ن  اأنهكت  التي  الفرعية  وال��ه��وي��ات  املقيتة  النفعية  ع��ن 

االقت�سادية مع االإ�سارة اإىل اأن امل�سوؤولية الوطنية تقع مزدوجة على عاتق رجال 

له  وتنكروا  الوطن  رحيق  من  ال�سهد  �سنعوا  الأنهم  الوطن،  داخ��ل  يف  االأع��م��ال 

زوراً وبهتاناً.

كل  على  بي�ساء  ثورة  �ست�سهد  القادمة  واملرحلة  قوية  والدولة  عزيز  الوطن 

ان الدولة  العام واأظن جازماً  العام والثقة  املال  الف�ساد واالحتيال على  اأ�ساليب 

يف  العجز  تغطية  اأن  �ستجد  القانون  اأحكام  و�سمن  احلمراء  العن  ا�سرعت  اإذا 

حما�سبة  من  الوطن  �سيجنيه  مما  الفتات  �ستكون  كورونا  جائحة  واآثار  املوازنة 

هذا  يف  جميل  هو  ما  بكل  فتكت  التي  اأن�سطتهم  وتعرية  واملخالفن  الفا�سدين 

املقد�س. الوطن 

وحمى اهلل وطننا احلبيب وقيادتنا ال�سابرة احلكيمة و�سعبنا الطيب من كل 

�سوء...!!

د. طالل طلب الشرفات

لمن يشتكي الوطن آفة 
 النكران

 الرزاز يعلن خطة ومصفوفة اجرائية لفتح غالبية القطاعات 

الرزاز: ما تحقق هو بقيادة الملك ووعي مواطننا االردني

 وزير األوقاف يدعو لرسم صورة 
نقية مشرقة الجمعة



االنباط-عمان

ق��ل��د م��دي��ر الأم�����ن ال���ع���ام ال���ل���واء ال��رك��ن 

ح�����س��ن احل���وامت���ة ال���رت���ب اجل���دي���دة ل��ك��ب��ار 

�سباط املديرية الذين �سدرت الإرادة امللكية 

ال�سامية برتفيعهم.

وب�������ارك ال����ل����واء احل����وامت����ة خ�����ال ح��ف��ل 

ال��ت��ق��ل��ي��د ل��ك��اف��ة ���س��ب��اط الأم�����ن ال���ع���ام ممن 

اإىل  حظوا بالثقة امللكية ال�سامية برتفيعهم 

الرتب التي تلي رتبهم، موؤكدا اأن هذه الثقة 

واإخا�سهم  جلهودهم  ت��ق��دي��راً  اأت���ت  امللكية 

واحلفاظ  الوطن  خلدمة  وبذلهم  وتفانيهم 

على اأمنه وا�ستقراره.

واأك�����د م���دي���ر الأم�����ن ال���ع���ام اأن الرت���ق���اء 

وال������ت������درج يف ����س���ل���م ال����ق����ي����ادة ي�������س���ع ع��ل��ى 

ع���ات���ق ال�����س��ب��اط م����زي����داً م���ن امل�����س��وؤول��ي��ات 

للم�ساهمة  ال��ق��ي��ادي��ة  ب����اأدواره����م  ل��ل��ن��ه��و���ض 

يف حت��ق��ي��ق اأه������داف م��دي��ري��ة الأم������ن ال��ع��ام 

ور���س��ال��ت��ه��ا،وامل�����س��اه��م��ة يف ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل يف 

املديرية مبختلف ت�سكياتها.

ودع���ا ال��ل��واء ال��رك��ن احل��وامت��ة ال�سباط 

ال���ذي���ن مت ت��رف��ي��ع��ه��م ل��ل��م��زي��د م���ن ال��ب��ذل 

التي  املرتاكمة  خرباتهم  وت�سخري  والعطاء 

وترجمتها  عملهم  �سنن  خ��ال  اكت�سبوها 

الأداء والرتقاء مب�ستوى اخلدمات  لتطوير 

التي تقدمها مديرية الأمن العام يف خمتلف 

املجالت، متمنياً لهم التقدم والتوفيق يف ظل 

جالة القائد الأعلى امللك عبداهلل الثاين .

االنباط-عمان

�سماء  يف  ���س��وت��ه  وج��ل��ج��ل  الأذان  وُرف����ع 

كما  الأق�سى  امل�سجد  من  ال�سريف  القد�ض 

بعد  ال�����س��ام  م��دي��ن��ة  م��ن م�ساجد  غ��ريه  يف 

انقطاع. ويف �سلوات الفجر والع�ساء خا�سة 

كما بقية الأوقات، كان �سوت املوؤذن يتناهى 

اىل ���س��غ��اف ال��ق��ل��ب ت��رتج��م��ه ال��ع��ي��ون دم��ع 

“القيامة  يف  الكنائ�ض  واأجرا�ض  الفرح.  من 

التكبريات  املقد�سيون  وردد  واملهد” قرعت. 

وال��ت��ه��ل��ي��ات م��ن ع��ل��ى ف���وق ا���س��ط��ح امل��ن��ازل 

و�سدقت  ابتهاج”،  م��ن  اأنبله  وم��ا  ابتهاجا 

ث��ق��ة ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب��رب��ه 

عندما قال يف كلمة وجهها لاأ�سرة الردنية 

فتح  بعودة  �سهرين،  من  اأق��ل  قبل  ال��واح��دة 

بعد  امل�سلن  اأمام جموع  والكنائ�ض  امل�ساجد 

ملنع  اح��رتازي��ة  اج���راءات  �سياق  اإغ��اق��ه��ا يف 

“كورونا” امل�ستجد. انت�سار فريو�ض 

ح��ي��ن��ه��ا ق���ال ج��ال��ت��ه ُم��ط��م��ِئ��ن��ا وواث���ق���ا، 

 ..“ اهلل،  بعون  ال�سدة  زوال  بيقن  وم��ع��َززا 

امل�ساجد  يف  ال�سلوات  �ستقام  وقريبا،  نعم، 

اهلل...”،  �ساء  اإن  وب�ت�زول  �سدة  والكنائ�ض.. 

امل�ساجد  ك��ل  ���س��ت��ق��ام يف  ال�����س��ل��وات  وه���ا ه��ي 

وال��ك��ن��ائ�����ض يف امل��م��ل��ك��ة، وه����ا ه���و امل�����س��ج��د 

ال��ق��ب��ل��ت��ن وث��ال��ت  امل���ب���ارك اوىل  الأق�������س���ى 

اأمام جموع  ابوابه  ال�سريفن فتح  احلرمن 

جديد،  م��ن  ال��ي��ه  ال��رح��ال  لي�سدوا  امل�سلن 

اخل�سبي  بابها  �سّرعت  املهد  كني�سة  هي  وها 

ال���ت���ل���ي���د م����ن ج����دي����د، ف��ا���س��ت��ق��ب��ل الث���ن���ان 

“الق�سى واملهد”، امل�سلن وعيونهم تذرف 
املكانن  ا�ستياق لروحانية  الدمع فرحا بعد 

وال�سام  ب��المي��ان  مت�سلحن  ال��ط��اه��ري��ن، 

العودة. والطماأنينة وفرحة 

ال�سريف  ال��ق��د���ض  تعانق  ع��ّم��ان  ه��ي  وه��ا 

بن  المي���اين  امل�سهد  ليكتمل  حل���م،  وب��ي��ت 

امل�سجد  من  وكل  وكنائ�سها  اململكة  م�ساجد 

الق�سى املبارك وكني�ستي املهد والقيامة.

الهيئة  الأق�����س��ى ورئ��ي�����ض  امل�����س��ج��د  اإم����ام 

عكرمة  ال�سيخ  القد�ض  يف  العليا  ال�سامية 

���س��ربي ي�����س��ف يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة الن��ب��اء 

الردنية )برتا(، اليوم الول لعودة ال�ساة 

يف امل�����س��ج��د الق�����س��ى امل���ب���ارك، ق��ائ��ا: ك��ان 

فجر يوم الحد املوافق 31 اأيار املا�سي يوما 

العا�سقن  امل�سلن  اآلف  ل��ع��ودة  ا�ستثنائيا 

“لاأق�سى” لأداء �ساة الفجر بعد انقطاع 
كورونا”،  جائحة  فر�سته  يوما   70 ا�ستمر 

اخلارجية  امل�سجد  اب���واب  ك��ل  اأن  اىل  لف��ت��ا 

امل�����س��ل��ن ودون حت��دي��د  ف��ت��ح��ت ل���س��ت��ق��ب��ال 

للعدد اأو العمر.

واأكد ال�سيخ �سربي اأن جميع رواد امل�سجد 

ال��ت��زم��وا ب��ج��م��ي��ع الج������راءات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

�سجادة  م�سل  كل  ا�سطحب  حيث  ال�سحية، 

�ساته اخلا�سة، كما لوحظ حر�ض اجلميع 

ب�سكل  وراعوا  والقفاز،  الكمامة  ارتداء  على 

اجلميع  واأدى  الم��ان،  وم�سافة  التباعد  تام 

ال�ساة بفرح وطماأنينة.

املبارك  الق�سى  امل�سجد  ابواب  »و�ستبقى 

ي��وؤك��د  تغلق”،  ول��ن  اهلل  مب�سيئة  مفتوحة 

امل�سهد بالقول  ال�سيخ �سربي خال و�سفه 

وي��ه��ل��ل��ون  ي���ك���رّبون  امل�����س��ل��ون  ك����ان  “لقد 
واأجه�ض  ال��ف��راق،  بعد  امل�سجد  دخ��ل��وا  ح��ن 

لوجودهم  ف��رح��ا  بالبكاء  منهم  ال��ك��ث��ريون 

ب���ن ج��ن��ب��ات امل�����س��ج��د وال�������س���اة يف رح��اب��ه 

الطاهرة«.

وف��ي��م��ا ي��ث��م��ن ال�����س��ي��خ ���س��ربي ال��و���س��اي��ة 

وبخا�سة  املقد�سة،  الماكن  على  الها�سمية 

اأي  ب�������س���دة  امل�������س���ج���د الق���������س����ى، ي���رف�������ض 

الأمينة،  الو�ساية  ب��ه��ذه  للم�ض  حم���اولت 

�سيبقى  اكرب”  “اهلل  ن���داء  اأن  اىل  م�����س��ريا 

مرفوعا مب�سيئة اهلل.

ول���ي�������ض ب���ع���ي���دا ع�����ن ظ�������روف ف���ريو����ض 

على  ال��ت��اأك��ي��د  ال�����س��ي��خ  ي��ع��اود  “كورونا”، 
امل�������س���ل���ن ب�����������س�����رورة الل�������ت�������زام ب��ج��م��ي��ع 

املتعلقة  والتعليمات  ال�سحية،  الج���راءات 

ب��ال��ت��ب��اع��د وت���رك م�����س��اف��ة اأم����ان اث��ن��اء اأداء 

ال�����س��ل��وات، ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ���س��ح��ة اجل��م��ي��ع. 

اأث���ري الم��اك��ن  “برتا” يف رح���اب  ول زال���ت 

امل��ق��د���س��ة، ل��ت��ع��رج ع��ل��ى م��دي��ن��ة ب��ي��ت حل��م، 

فهذا خوري بيت حلم وكاهن رعية الاتن 

عودة  اإن  يقول:  ع�ساكرية  رام��ي  الأب  فيها 

املهد  كني�سة  يف  ال�����س��ل��وات  لأداء  امل��وؤم��ن��ن 

انع�ست روحهم، واأعادت الطماأنينة وال�سام 

تلك  “باأن  امي��ان��ه��م  وع���ززت  نفو�سهم،  اىل 

هرولة  وا�سفا  حمالة”،  ل  زائلة  اجلائحة 

امل�سلن للكني�سة بعد هذا النقطاع .

اأ�سابت  “لقد  ع�ساكرية،  الأب  وي�سيف 

ال�سامة ب�سبب كورونا  تداعيات واإجراءات 

ال��ك��ث��ريي��ن ب��خ��ي��ب��ات اأم�����ل وف���ق���د ك��ث��ريون 

اآخرون عن احبائهم  م�سدر رزقهم، وابتعد 

الكني�سة  يف  ال�ساة  عودة  لكن  واقربائهم، 

الرجاء  وج��ددت  لقلوبهم،  ال�سكينة  اع��ادت 

باأن ال�سدة �ستزول بحول اهلل«.

لل�ساة  ال�ستياق  حجم  ن��درك  ويزيد: 

الأخ��رى،  الكنائ�ض  و�سائر  املهد،  كني�سة  يف 

لأي  منعا  التعليمات  ب��ك��ل  الل��ت��زام  ول��ك��ن 

مهم”،  ج����دا  “كورونا  ب��ف��ريو���ض  ع����دوى 

ك��ل  ات����خ����ذت  ال��ك��ن��ي�����س��ة  اأن  ع���ل���ى  م�������س���ددا 

للحفاظ  ال��ازم��ة  ال��وق��ائ��ي��ة  الح��ت��ي��اط��ات 

ع���ل���ى ���س��ح��ة امل�������س���ل���ن، وجم�������ددا ال�����س��ك��ر 

والم��ت��ن��ان ل��ل��دور ال��ه��ا���س��م��ي يف ال��و���س��اي��ة 

من  الثابت  الردن  وموقف  املقد�سات،  على 

ال�سامية  ال��ه��وي��ت��ن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  اأج���ل 

وامل�سيحية يف الماكن املقد�سة.

على  عجزه  ع��ن  ع�ساكرية  الأب  وي��ع��رب 

كني�سة  يف  لل�ساة  ال��ع��ودة  م�ساعر  و���س��ف 

وال���ف���رح  ال�������س���وق  “اختلط  ح���ي���ث  امل����ه����د، 

يف  ال�������س���اة  اأن  اىل  م�����س��ريا  بالدموع”، 

يف  اقت�سرت  ولكنها  ت��ت��وق��ف،  مل  الكني�سة 

فرتة الإغاق على الرهبان والكهنة الذين 

يقيمون  وك��ان��وا  الكني�سة،  دي��ر  يف  يقيمون 

ال�سلوات ب�سكل م�ستمر، متو�سلن اىل اهلل 

تعاىل اأن يرفع الكرب عن الإن�سانية.

وي�������س���ي���ف: ف������رق ����س���ا����س���ع ب����ن اق���ام���ة 

التوا�سل  و�سائل  “كامريا”  ع��رب  ال�ساة 

الج���ت���م���اع���ي وب������اب ال��ك��ن��ي�����س��ة اخل�����س��ب��ي 

امل�سلن،  جموع  مع  اقامتها  وبن  مو�سد، 

ن���ذرف  ك��ن��ا  م�����س��ت��درك��ا: يف احل���ال���ة الوىل 

ال��دم��ع ع��ل��ى م��ا اج��ربت��ن��ا اجل��ائ��ح��ة عليه، 

حن  ف��رح��ا  الثانية  احل��ال��ة  يف  بكينا  فيما 

تكون، متمنيا  اأن  ينبغي  كما  ال�ساة  عادت 

ال�����س��ح��ة وال���ع���اف���ي���ة وال�������س���ام ل��ل��ب�����س��ري��ة 

جمعاء.

االنباط-عمان  

ادوارد  عمان  يف  الربيطاين  ال�سفري  قال 

اوك�����دن ان ق��م��ة ال��ل��ق��اح��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ت��ي 

ت�ست�سيفها اململكة املتحدة م�ساء اليوم، عرب 

الت�سال املرئي، تهدف اىل جمع ما ل يقل 

6 مليارات جنيه  7ر4 مليار دولر )نحو  عن 

يف  طفل  مليون   300 لتح�سن  اإ�سرتليني( 

بلدان العامل الأ�سد فقرا بحلول عام 2025.

عقد  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ال�سفري  وا���س��ار 

 50 ام�����ض اخل��م��ي�����ض، ان مم��ث��ل��ي اأك����ر م���ن 

دولة ومنظمة ي�ساركون يف القمة للبحث يف 

للقاحات  العاملي  للتحالف  التمويل  تاأمن 

���س��راك��ة �سحية  وال��ت��ح�����س��ن )غ����ايف(، وه���و 

ع��امل��ي��ة ت�����س��م ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام واخل���ا����ض، 

تقت�سر  ل  احل��ي��وي  التمويل  ه��ذا  ان  مبينا 

الأمرا�ض  من  الأطفال  حماية  على  ج��دواه 

ال��ف��ت��اك��ة م��ث��ل ���س��ل��ل الأط���ف���ال وال��دف��ت��ريي��ا 

 8 اإىل  ي�����س��ل  م��ا  اأرواح  واإن���ق���اذ  واحل�����س��ب��ة، 

م���اي���ن ���س��خ�����ض، ب���ل ���س��ي�����س��اع��د اأي�������س���اً يف 

ال��ع��امل م��ن ف��ريو���ض  ال��ت��ع��ايف ع��ل��ى م�ستوى 

اوك����دن للجهود  ال�����س��ف��ري  ك���ورون���ا. وع��ر���ض 

امل��ب��ذول��ة ل��ل��و���س��ول اىل ل��ق��اح اآم����ن وف��ع��ال 

مل��ع��اجل��ة ف���ريو����ض ك���ورون���ا، م�����س��ريا اىل ان 

ب��ري��ط��ان��ي��ا ه��ي اك���رب ج��ه��ة م��ان��ح��ة للجهود 

الدولية لتطوير لقاح م�ساد للفريو�ض.

ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزراء  رئ���ي�������ض  ان  واو�����س����ح 

اليوم  القمة  يف  �سيوؤكد  جون�سون  ب��وري�����ض 

املانحن  طليعة  يف  �سنظل  “بريطانيا  ان 

65ر1  ل��ت��ح��ال��ف غ������ايف، ح���ي���ث ���س��ن��ق��دم ل����ه 

ال�سنوات  مدى  على  اإ�سرتليني  جنيه  مليار 

اخلم�ض القادمة”. وبن ال�سفري انه اىل اأن 

يتم تطوير اللقاح والبدء با�ستخدامه يجب 

ال�سامة  الل���ت���زام مب��ع��اي��ري  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 

لتجنب هذا الوباء.

وب����ح���������س����ب ب�����ي�����ان ����س���ح���ف���ي ل���ل�������س���ف���ارة 

ال��وزراء  رئي�ض  يوؤكد  عمان،  يف  الربيطانية 

ال��ق��م��ة م�ساء  اف��ت��ت��اح��ه  ال��ربي��ط��اين خ���ال 

لتوحيد  ال��ع��امل  جهود  تكاتف  اهمية  ال��ي��وم 

الإن�سانية جمعاء يف مواجهة هذا املر�ض.

ال������وزراء يف ه��ذه  رئ��ي�����ض  اإىل  و���س��ي��ن�����س��م 

ال���ق���م���ة ب���ي���ل غ���ي���ت�������ض، ال���رئ���ي�������ض امل�������س���ارك 

جانب  اإىل  غيت�ض،  وميليندا  بيل،  ملوؤ�س�سة 

للقاحات  غايف  حتالف  اإدارة  جمل�ض  رئي�سة 

وال��ت��ح�����س��ن ن���غ���وزي اأوك����وجن����و اإي����وي����ال. 

وا���س��ارت ال�����س��ف��ارة يف ال��ب��ي��ان اىل ان وزي��رة 

اآن م���اري  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال���دول���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

ت��ري��ف��ي��ل��ي��ان اع���ل���ن���ت م�����وؤخ�����راً ع����ن ت��ق��دمي 

التمويل  من  اإ�سرتليني  جنيه  مليار  65ر1 

لتح�سن ما ي�سل اإىل 75 مليون طفل.
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هناك البع�ض يف اأي جمتمع يف العامل وعلى وجه الأر�ض يعمر قلوبها وعقولها اجندات 

كما ي�سمى يف علم النف�ض التفكري ال�سلبي اأي ل حتب اخلري لاخرين وحتقد على الناجح 

الخرين  على  والتج�س�ض  وال��ك��ذب  وال���س��اع��ات  الفنت  غري  جتيد  ول  والكفاءه  والجن���از 

وبيع ال�سمري  وهذه الفئه من الو�سولين والنتهازين  تتمرت�ض خلف اجندات اقليميه 

ومناطقيه و�سلليه  وجنون العظمه وعندما يبحث عنها الدار�سون والباحثون يف اي جمتمع 

الذي تعي�ض فيه فوق الر�ض عنها  قد يجدون اأنها فا�سله يف اأعمالها وادارتها وتخرب اأي 

مكان فيه وحتوله اإىل مزرعه من الف�ساد املايل والإداري والأخاقي وعندما يبحث عنها 

الدار�سون قد يجدون اأن حياتهم ال�سريه مفككه و�سهاداتهم م�سروبه ولذلك كما ميكن 

على  للتغطيه  والنتهازيه  بالو�سوليه  يت�سف  �سلوكهم  يجدوا   اأن  والباحثن  للدار�سن 

طيبن  اخرين  واتخاذ  وال�ساعات  والفنت  التحري�ض  اإىل  باللجوء  فيقومون  فيه  هم  ما 

للعمل معهم واعتبارهم ج�سرا لتحقيق م�ساحلهم وو�سوليتهم وانتهازيتهم ومن اأ�ساليب 

فيقومون  الناجحن   الآخرين  ت�سويه  تقت�سي  ب��اأن م�سلحتهم  ي�سعرون   عندما  ه��وؤلء  

التوا�سل  قنوات  عرب  الن�سر  اأو  بالعيبهم  اإع��ام  و�سائل  وايقاع  ومن�سورات  بيانات  بعمل 

لهم  واملهنين  وال��ك��ف��اءات  الناجحن  لن  وال��ف��نت   وال��ك��ذب  الب��ت��زاز  ملمار�سة  الجتماعي 

باملر�ساد ولن ي�سمحوا لمثال هوؤلء ت�سويه وطن وموؤ�س�سات وا�سخا�ض فيه ولن ي�سمح 

اأي جهاز وطني فعال يف اأي بلد لهوؤلء ال�ستمرار يف العيبهم وال�ساءه لاخرين  بل فاأي 

الأر���ض واأي جهاز فعال يقوم بدعم من يقوم هوؤلءالقله بت�سويه �سورته لن  دوله فوق 

اأي دوله فوق الأر�ض واأجهزتها الفعالة تعرف الناجحون واملنجزون والوطنيون العاملون 

والكفاءات والدار�سون ل�سوكات هوؤلء البع�ض  الذين يت�سفون يف الو�سوليه والنتهازيه 

قد يجدون باأنهم يتمرت�سون  خلف املناطقيه واجلهويه واإثارة النعرات التي ل تخدم اأي 

دوله  باملوؤ�س�سات يف اأي دوله هي لي�ست ملنطقه اأو جهه بل هي لأي وطن وجميع ابنائه وقد 

يجد الدار�سون والباحثون عن حقيقة هوؤلء الو�سوليون والنتهازيون فقد يجدون باأنهم 

اأي عاقة بن زوج وزوجته وخطيب وخطيبته  اإف�ساد  غري م�ستقرين ويقومون مثا يف 

باأ�ساليب دونيه غري اخاقيه وقد يجدونهم باأنهم ل يواجهوون الخرين لنهم غري رجال 

ويلجاوؤوؤن اإىل اأ�ساليب عفى عليها الزمن يف )خمرب �سادق اأو فاعل خري( ويف احلقيقه ل 

ياأتي من هوؤلء اإل ال�سر ولي�ض اخلري ول يكتبون ا�سماءهم لنهم لي�سوا رجال بل بع�سهم 

ي�ستخدم اخرين رجال ون�ساء لتنفيذ مهماتهم القذره وغري الخاقيه  وا�سا بع�سهم 

يغلق مكتبه ل�ساعات و هذا يحتاج من الباحثن عن اأ�سباب اإغاق بع�سهم مكتبه ل�ساعات  

فال�سم�ض ل تغطى بغربال فوق الأر�ض ويف اأي مكان فاحلقيقه عن هوؤلء

ول حل لهوؤلء يف اأي دوله فوق الأر�ض اإل بالبرت وتطبيق القانون عليهم  واخرا�سهم 

دوله  اأي  اأي  داخل  �سواء  لل�سيطان  انف�سهم  وباعوا  كذابون  ت�سديقهم لنهم  لابد وعدم 

اوخارجها فنعيقهم �سريتد عليهم ولن ولن ت�سكت عنهم اأي دوله واأي اأفراد يحبون وطنهم   

لنهم افة ومعيقي اأي تقدم واأي جناح وخطرهم كال�سرطان وجائحة الكورونا والذي يبيع 

نف�سه لل�سيطان كما يقول التاريخ ومذكرات م�سوؤوؤلن يف دول من العامل كما هي يف مكتبات 

ومن ي�سرتيها يقراأها م�سريهم ونهايتهم غري �سعيده 

التاريخيه  الها�سميه  وقيادتنا  المنيه  والأجهزة  واجلي�ض  وال�سعب  الوطن  اهلل  حمى 

بقيادة جالة امللك عبد اهلل الثاين املعظم

د .مصطفى محمد عيروط

االنتهازيون 
والوصوليون

االنباط-عمان

ب����داأت ام�����ض اخل��م��ي�����ض الخ��ت��ب��ارات 

النهائية املدر�سية لطلبة ال�سفوف من 

ع�سر  احل��ادي  وحتى  الأ�سا�سي  الرابع 

الأردنين وغري الأردنين، مبن فيهم 

احلكومية  املدار�ض  يف  الأردنيات  اأبناء 

واملدار�ض  الع�سكرية  الثقافة  ومدار�ض 

التابعة لوزارة الأوقاف.

وق����ال ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ل���ل���وزارة 

�ستجرى  الختبارات  اإن  اجلاد،  وليد 

ع���رب م��ن�����س��ة در����س���ك ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا 

عن  للتعليم  منظومتها  �سمن  الوزارة 

ظل  يف  امل��دار���ض  دوام  تعليق  منذ  بعد، 

بها  مت��ر  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

اململكة يف اإطار الإجراءات الحرتازية 

والوقائية للتعامل مع فريو�ض كورونا 

امل�ستجد.

الطلبة للمن�سة  اأن دخول  اأ�ساف  و 

ل��ت��ق��دمي الخ��ت��ب��ارات ���س��ي��ك��ون م��ت��اًح��ا 

ولغاية  �سباًحا  العا�سرة  ال�ساعة  من 

با�ستخدام  م�����س��اء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

الأردن���ي���ن،  للطلبة  ال��وط��ن��ي  ال��رق��م 

وال�����رق�����م ال���ت���ع���ري���ف���ي ل��ل��ط��ل��ب��ة غ��ري 

الأردنين واأبناء الأردنيات.

�ستتم  ال��ت��ي  الخ��ت��ب��ارات  اأن  ب��ن  و 

ع���ن ط��ري��ق ج��ل�����س��ات م���دة ك���ل جل�سة 

درا�سية  مادة  اجلل�سة  ت�سمل  �ساعتان، 

مو�سوعية  وباأ�سئلة  اأك��ر،  اأو  واح��دة 

م���ن ن����وع اخ���ت���ي���ار م���ن م���ت���ع���دد، فيما 

ومهارات  حمتوى  الخ��ت��ب��ارات  ت�سمل 

امل�����ادة ال��درا���س��ي��ة ل��ل��ف�����س��ل ال��درا���س��ي 

�سرورة  اجل��اد  واأك��د  باأكمله.  الثاين 

جميع  عن  لاإجابة  الطلبة  ا�ستكمال 

من  اخلروج  قبل  الختبار  يف  الأ�سئلة 

الم���ت���ح���ان؛ ح��ي��ث ل ي�����س��م��ح ال��ن��ظ��ام 

للطالب العودة لاختبار بعد اخلروج 

منه لأي �سبب.

من�سة  ع��ل��ى  الخ��ت��ب��ارات  اإن  وق���ال 

در����س���ك جم��ان��ي��ة ب��ال��ك��ام��ل ول����ن يتم 

الإن���رتن���ت، مبينا  اخل�����س��م م���ن ح���زم 

واملعلمات  املعلمون  ر�سد  ح��ال  يف  اأن��ه 

طالبة  اأو  ط��ال��ب  لأي  نهائية  ع��ام��ة 

ف�سيتم اعتمادها من قبل الوزارة.

وت���ن���ت���ه���ي الخ������ت������ب������ارات ب��ح�����س��ب 

ال��ربن��ام��ج امل��ع��ل��ن ���س��اب��ًق��ا ي���وم الأح���د 

امل���واف���ق ل���ل���راب���ع ع�����س��ر م���ن ح���زي���ران 

اجلاري.

االنباط -عمان  

دع�����ت ال�������س���ف���ارة الأردن�����ي�����ة يف وا���س��ن��ط��ن 

املواطنن الأردنين يف جميع اأنحاء الوليات 

حت��ذي��رات  و  بتعليمات  ال��ت��ق��ي��د  اإىل  امل��ت��ح��دة 

وتوجيهات ال�سلطات املحلية الأمريكية.

وطلبت ال�سفارة من ابناء اجلالية الأردنية 

يف ب��ي��ان ام�����ض اخل��م��ي�����ض اىل الت�����س��ال على 

الرق�����ام ال��ت��ال��ي��ة يف ح��ال��ة ال���ط���وارئ :خ��ال 

 2029662861 و   2029662664 ال��دوام  �ساعات 

 2022949522 ال�����������س�����اخ�����ن:  واخل�����������ط   ،

الوطني:  الت�����س��ال  وم��رك��ز  و2027402533، 

و����س���وؤون  اخل��ارج��ي��ة  ووزارة   ،2025164355

املغرتبن: 0096265735160

االنباط-عمان

نفى الناطق الإعامي با�سم املجل�ض 

ام�ض  امل�سري  علي  القا�سي  الق�سائي 

اخل��م��ي�����ض، وج���ود 44 ح��دث��ا م��وق��وف��ن 

ق�سايا  ح�����س��اب  ع��ل��ى  الأح�����داث  دور  يف 

خمالفات اوامر الدفاع.

واأو��������س�������ح ال����ق����ا�����س����ي امل���������س����ري يف 

بع�ض  اوردته  ما  حول  �سحفي  ت�سريح 

التوا�سل  ومواقع  الإعامية  الو�سائل 

44 حدثا  الجتماعي موؤخراً عن وجود 

اوق���ف���وا ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة خ��رق��ه��م لأوام����ر 

لدى  الإح�سائية  البيانات  اأن  ال��دف��اع، 

ج��م��ي��ع امل��ح��اك��م ت�����س��ري اإىل ع���دم وج��ود 

اأي م��وق��وف م��ن ف��ئ��ة الأح����داث يف دور 

ال��رع��اي��ة ع��ل��ى ح�����س��اب ه���ذا ال���ن���وع من 

الق�سايا.

ومت����ن����ى ال����ق����ا�����س����ي امل���������س����ري ع��ل��ى 

ال�سحفين واملهتمن بال�ساأن الق�سائي 

اأخبار  اأي��ة  ن�سر  قبل  الأح��داث،  وعدالة 

والإعام  الت�سال  وحدة  مع  التوا�سل 

الق�سائي  للمجل�ض  العامة  الأم��ان��ة  يف 

قبل  م��ع��ل��وم��ات��ه��م  ���س��ح��ة  م��ن  للتحقق 

ن�سرها.

 مدير االمن العام يقلد الرتب الجديدة لكبار الضباط

 مساجد وكنائس المملكة تعانق »األقصى« و »القيامة«

 السفير البريطاني: قمة اللقاحات تهدف لجمع 7ر4 مليار دوالر

 بدء االختبارات النهائية المدرسية لطلبة 
المدارس الحكومية عبر منصة درسك

 السفارة األردنية في واشنطن تدعو األردنيين 
للتقيد بتعليمات السلطات المحلية

 المجلس القضائي ينفي وجود 44 حدثا في دور 
االحداث لمخالفتهم اوامر الدفاع

اجلمعة   5 / 6 / 2020 

املحلي
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ق����ام ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأوروب��������ي، ام�����س 

 %0 عند  الفائدة  اأ�سعار  بتثبيت  اخلمي�س، 

وفائدة الإيداع عند -%0.5.

برنامج  م��ن  �سيزيد  اأن���ه  ال��ب��ن��ك  واأع��ل��ن 

ال�����������س�����راء ال�������ط�������ارئ جل����ائ����ح����ة ك�����ورون�����ا 

ما  اأو  يورو  مليار   600 )PEPP( مبقدار 

ال��ذي  ال��وق��ت  م��ل��ي��ار دولر، يف   672 ي��ع��ادل 

ي���ح���اول ف��ي��ه ت��ع��زي��ز اق��ت�����س��اد امل��ن��ط��ق��ة يف 

اأعقاب اأزمة فريو�س كورونا.

 750 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ب��ل��غ  وي���اأت���ي ه���ذا 

م���ل���ي���ار ي������ورو م����ن م�������س���ري���ات ال�������س���ن���دات 

املركزي  البنك  عنها  اأعلن  التي  احلكومية 

الأوروب��������ي يف م����ار�����س، ل��ي�����س��ل اإج��م��ال��ي��ه��ا 

البنك  ق��ال  كما   ، ي��ورو  تريليون   1.35 اإىل 

���س��راء  ب��رن��ام��ج  م��دة  اإن  اخلمي�س  امل��رك��زي 

ال�سندات يف الأزمة �ستنفق من نهاية 2020 

حتى يونيو 2021.

ل���ق���د ����س���اع���د ب���رن���ام���ج ال�����ط�����وارئ ع��ل��ى 

بالن�سبة  اأق����ل  الق���را����س  ت��ك��ال��ي��ف  اإب���ق���اء 

ت�سم  حيث   – ال��ي��ورو  منطقة  يف  للبلدان 

ال��ي��ورو  ت�ستخدم  وال��ت��ي  دول���ة   19 املنطقة 

املركزي  البنك  اتخذ  كما  م�سركة،  كعملة 

الأوروب�����������ي ت����داب����ري ل���ت���ع���زي���ز الإق�����را������س 

امل�سريف.

ك�سفت  اأن  ب��ع��د  الأخ�����ري  ال���ق���رار  ي���اأت���ي 

ال��ب��ي��ان��ات ع���ن ���س��دة ت���اأث���ري اأزم�����ة ك��ورون��ا 

يف اأوروب�������ا، ح��ي��ث ارت���ف���ع م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة 

اأب���ري���ل،  يف   %7.3 اإىل  ال���ي���ورو  م��ن��ط��ق��ة  يف 

قيود  اأث���رت  اأن  بعد   ، م��ار���س  يف   %7.1 م��ن 

الإغالق على الوظائف.

روما-رويرتز

 ق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة الأغ����ذي����ة وال����زراع����ة 

ال���ت���اب���ع���ة ل������الأمم امل���ت���ح���دة )ف�������او( ام�����س 

ال��ع��امل��ي��ة  ال����غ����ذاء  اأ����س���ع���ار  اإن  اخل��م��ي�����س 

ان��خ��ف�����س��ت ل��راب��ع ���س��ه��ر ع��ل��ى ال���ت���وايل يف 

ال��ت��داع��ي��ات  بفعل  ت�����س��ررت  اإذ  اأي����ار  م��اي��و 

القت�سادية جلائحة فريو�س كورونا التي 

حدت من الطلب.

وب���ل���غ م��ت��و���س��ط م���وؤ����س���ر ف����او لأ����س���ع���ار 

ال�سهرية  التغريات  يقي�س  ال��ذي  ال��غ��ذاء، 

ل�����س��ل��ة م���ن احل���ب���وب وال����زي����وت ال��ن��ب��ات��ي��ة 

وم��ن��ت��ج��ات الأل����ب����ان وال���ل���ح���وم وال�����س��ك��ر، 

عن  ب��امل��ئ��ة   1.9 ب��ان��خ��ف��ا���س  نقطة   162.5

ني�سان. اأبريل 

وت���ل���ك ه���ي اأق�����ل ق������راءة ���س��ه��ري��ة م��ن��ذ 

دي�سمرب كانون الأول 2018.

وت��راج��ع م��وؤ���س��ر ف��او لأ���س��ع��ار منتجات 

7.3 باملئة بقيادة انخفا�سات حادة  الألبان 

اأ�سعار الزبد والأجبان مبا يعود جزئيا  يف 

لنخفا�س يف طلبيات ال�سترياد.

ك��م��ا ت���راج���ع م���وؤ����س���ر اأ����س���ع���ار احل��ب��وب 

اأ����س���ع���ار  اأن وا����س���ل���ت  ب���ع���د  ب���امل���ئ���ة  واح������دا 

فيما  ان��خ��ف��ا���س��ات��ه��ا،  ال�����س��ل��دة  احل���ب���وب 

باملئة   16 الأمريكية  الذرة  اأ�سعار  تراجعت 

اأ�سعار ت�سدير  العام وتراجعت  منذ بداية 

القمح و�سط توقعات بوفرة يف الإمدادات 

يف  ارتفاعا  الأرز  اأ�سعار  و�سهدت  العاملية. 

الدولية. ال�سوق 

وان���خ���ف�������س م���وؤ����س���ر اأ�����س����ع����ار ال���زي���وت 

النباتية 2.8 باملئة لأقل م�ستوى يف ع�سرة 

 0.8 اأ�سعار اللحوم  اأ�سهر كما هبط موؤ�سر 

باملئة.

وعلى النقي�س من بقية املوؤ�سرات، �سجل 

 7.4 موؤ�سر فاو لأ�سعار ال�سكر قفزة ن�سبتها 

اأ�سا�سي ملح�سول يقل  باملئة مبا يعود ب�سكل 

املنتجة  ال��دول  كربى  بع�س  يف  املتوقع  عن 

على الأخ�س الهند وتايالند.

ون�سرت فاو اأي�سا اأوىل توقعاتها ملو�سم 

الإنتاج  يبلغ  اأن  2020 متوقعة  احلبوب يف 

2.780 مليار طن بزيادة 2.6 باملئة  العاملي 

يف  امل�سجل  القيا�سي  احل�ساد  م�ستوى  عن 

.2019

لكن فاو قالت اإن من املتوقع اأن ي�سهد 

انخفا�سا   2020 يف  ال��ع��امل��ي  ال��ق��م��ح  اإن��ت��اج 

لأ����س���ب���اب ع���ل���ى راأ����س���ه���ا ت���رج���ي���ح ح����دوث 

الأوروب���ي  الحت��اد  م��ن  لالإنتاج  تراجعات 

واأوكرانيا والوليات املتحدة مبا قد يبدد 

رو�سيا  م��ن  ل��الإن��ت��اج  متوقعة  زي���ادات  اأث���ر 

واأ�سراليا.

 االنباط-عمان

ام�����س اخلمي�س،  ع��م��ان  ب��ور���س��ة  اغ��ل��ق��ت 

بتداول 3ر7 مليون �سهم، موزعة على 1765 

6ر4  بلغت  اإجمالية  �سفقة، بقيمة تداولت 

مليون دينار.

النقطة  اإىل  ال��ب��ور���س��ة  م��وؤ���س��ر  وارت��ف��ع 

78ر0 باملئة مقارنة مع اإغالق  1654 بن�سبة 

ال�سابقة. اجلل�سة 

لل�سركات  الإغالق  اأ�سعار  مقارنة  ولدى 

���س��رك��ة   30 اأن  ت��ب��ن  اأ���س��ه��م��ه��ا،  امل���ت���داول���ة 

بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  يف  انخفا�سا  اأظهرت 

وا�ستقرت  �سركة،   38 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 

اأ�سعار اأ�سهم 23 �سركة اأخرى.

المركزي األوروبي يرفع حزمة اإلنقاذ 
إلى 1.35 تريليون يورو

فاو: أسعار الغذاء العالمية تصل 
ألدنى مستوى في 17 شهرا في مايو

بورصة عمان تغلق تعامالتها
 على ارتفاع

 اجلمعة   5 /  6  / 2020 

االنباط-عمان

ق�������ال وزي���������ر ال���������س����ن����اع����ة وال����ت����ج����ارة 

وال����ت����م����وي����ن، ط��������ارق احل������م������وري ام�������س 

واإغ��الق��ه��ا  ال��ق��ط��اع��ات  فتح  اإّن  اخلمي�س، 

ت�سّمنتها  �سحّية  م��وؤ���ّس��رات  وف��ق  �سيكون 

امل�سفوفة.

واأ������س�����اف احل�����م�����وري، خ�����الل م���وؤمت���ر 

����س���ح���ف���ي، اأن�������ه مّت������ت م�����راع�����اة ال����واق����ع 

القت�سادي يف فتح القطاعات مع مراعاة 

ال�سحي. الو�سع 

ناأخذ  اأن  علينا  ل��زام��اً  :”كان  واأو���س��ح 

قرارات مهمة يف ظّل هذه اجلائحة”.

بعد  القطاعات  بفتح  ت��دّرج��ن��ا  وت��اب��ع: 

لأ���س�����س ترتبط  ال��ك��ام��ل، وف��ق��اً  الإغ�����الق 

املواطنن  واحتياجات  ال�سحّي،  بالواقع 

الأ�سا�سّية.

وم�����س��ف��وف��ة  خ���ط���ة  اأّن:  اإىل  واأ������س�����ار 

التي  كورونا  جائحة  مع  التعامل  مراحل 

ب�سكل  مراجعتها  �ستتّم  اليوم  عنها  اأعلنا 

دوري.

وبن احلموري، اأّن الأردن: ينتج يومّياً 

تلبي  كمامة  املليون  ون�سف  مليون  نحو 

وتزيد. احتياجاتنا 

 االنباط-عمان

ق�����رر وزي�������ر ال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 

وال��ت��م��وي��ن ال��دك��ت��ور ط���ارق احل��م��وري 

تعديل اجراءات ن�سر اإعالنات ال�سركات 

يف  العامة  الهيئات  باجتماعات  املتعلقة 

اعتبارا  يوميتن،  حمليتن  �سحيفتن 

من يوم ال�سبت املقبل.

واأك������������د ال������دك������ت������ور احل�������م�������وري يف 

ب��ي��ان  ام�����س اخل��م��ي�����س، ان���ه ومب��وج��ب 

الج��������������راءات ي����رت����ب ع����ل����ى جم��ل�����س 

دع������وة  امل�����دي�����ري�����ن  ه���ي���ئ���ة  الإدارة/ 

اجتماع  حل�سور  امل�ساهمن/ال�سركاء 

غري  و/اأو  )ال����ع����ادي  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

الإعالن عن  العادي( وذلك من خالل 

ت��وق��ي��ت وت��اري��خ ان��ع��ق��اد الج��ت��م��اع من 

حمليتن  ب�سحيفتن  ال��ن�����س��ر  خ���الل 

ي��وم��ي��ت��ن، ون�����س��ر ال��دع��وة ع��ل��ى امل��وق��ع 

الإل����ك����روين ل��ل�����س��رك��ة وم���وق���ع دائ����رة 

ل  م��دة  قبل  وذل��ك  ال�سركات،  مراقبة 

ت��ق��ل ع��ن اأ���س��ب��وع م��ن ال��ت��اري��خ امل��ح��دد 

الجتماع. لعقد 

وا�ساف انه وفقا للقرار يبداأ العمل 

ال��ت��ع��دي��الت اع��ت��ب��ارا م��ن ال�سبت  ب��ه��ذه 

الن�سر يف �سحيفتن  املقبل، بحيث يتم 

حمليتن يوميتن وذلك لالجتماعات 

 6 ت��اري��خ  بعد  عليها  املوافقة  يتم  التي 

حزيران احلايل.

وا���س��ار ال��وزي��ر اىل ان ال��ق��رار ي��اأت��ي 

ال��ذي تقوم  ب��ال��دور  ال���وزارة  اميانا من 

القت�ساد  خلدمة  املحلية  ال�سحف  به 

ال��ن�����س��ر  و���س��ي��ل��ة  وب��اع��ت��ب��اره��ا  الأردين 

الأمثل، ولعبت دورا مهما وما تزال يف 

خدمة الوطن على خمتلف الأ�سعدة.

الحموري: فتح القطاعات وإغالقها سيكون وفق 
مؤشرات صحية

الصناعة تعدل اجراءات نشر إعالنات الشركات
 في صحيفتين يوميتين السبت

الكويت تسعى لخفض العمالة األجنبية للنصف
الكويت - فران�س بر�س

ال��ك��وي��ت��ي ال�سيخ  ال����وزراء  اأع��ل��ن رئ��ي�����س 

اأّن ال��ب��الد  ���س��ب��اح خ��ال��د احل��م��د ال�����س��ب��اح 

بن�سبة  يتمثل  دميوغرايف  خلل  من  تعاين 

امل��رت��ف��ع��ة ج����داً فيها  ال��ع��م��ال��ة الأج��ن��ب��ي��ة 

70% م���ن جم��م��وع ع��دد  وال��ب��ال��غ��ة ح��ال��ي��اً 

تعتزم  احلكومة  اأّن  اإىل  م�سرياً  ال�سكان، 

“على  ال��ن�����س��ب��ة  م�����س��ت��ق��ب��اًل خ��ف�����س ه����ذه 

مراحل” لت�سل اإىل %30.

نقلت  ال��وزراء،  بح�سب ما  رئي�س  وقال 

اإّن  “كونا”  الر�سمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  عنه 

مليون   4,8 ن��ح��و  ي��ب��ل��غ  ال�����س��ك��ان  “تعداد 
نحو  منهم  الكويتين  ع��دد  مي��ّث��ل  ن�سمة 

ال��ك��وي��ت��ي��ن  وغ����ري  ن�����س��م��ة  م���ل���ي���ون   1,45

ن�سبته  ما  اأي  ن�سمة،  مليون   3,35 ح��وايل 

30% كويتين و70% غري كويتين«.

واأ�����س����اف خ����الل اج���ت���م���اع م���ع روؤ����س���اء 

“الو�سع  اأّن  امل��ح��ل��ّي��ة  ال�����س��ح��ف  حت���ري���ر 

ت�سّكل  اأن  ه��و  ال�سكانية  للركيبة  امل��ث��ايل 

غ��ري  ون�������س���ب���ة   %70 ال���ك���وي���ت���ي���ن  ن�������س���ب���ة 

حتدياً  اأم��ام��ن��ا  ف���اإّن  ل��ذا   ،%30 الكويتين 

ك����ب����رياً يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ه����و م���ع���اجل���ة خ��ل��ل 

ال�سكانية«. الركيبة 

ال�سكانية  الركيبة  “ملّف  اأّن  واأو���س��ح 

ت��ق�����س��ي��م  ي���ت���ّم خ���الل���ه  اإىل وق����ت  ب��ح��اج��ة 

اإىل  ال���و����س���ول  ح��ت��ى  م���راح���ل  اإىل  امل���ل���ّف 

ال�سكانية  بالركيبة  للخلل  نهائي  تعديل 

م�ستقباًل«.

واأّك����د رئ��ي�����س ال����وزراء اأّن م��ع��اجل��ة ه��ذا 

جميع  “الكويتين  ب���ت���ويّل  ت��ت��م  اخل���ل���ل 

ب����اأّن  م���ن���ّوه���اً  املهن”،  ك���اف���ة  يف  الأع����م����ال 

يعملون  البالد  يف  املقيمن  من  “كثرياً 
ب��ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ت��ق��ّدم 

خ���دم���ات م��ب��ا���س��رة ل��ل��دول��ة ف���ك���ّل ال�����س��ك��ر 

وال��ت��ق��دي��ر ل��ه��م وه���م ي�����س��ت��ح��ق��ون ال��دع��م 

املعنوي واملادي«.

مثل  اأخ��رى،  خليجية  دول  غ��رار  وعلى 

الإم������ارات وق��ط��ر، ف����اإّن ال��ك��وي��ت، ال��دول��ة 

الغنية بالنفط، تعتمد بقّوة يف العديد من 

الأجنبية  العمالة  على  والقطاعات  املهن 

الآت���ي���ة خ�����س��و���س��اً م���ن ال�����س��رق الأو����س���ط 

اآ�سيا. وجنوب �سرق 

ومل ي��و���س��ح رئ��ي�����س ال����وزراء اخل��ط��وات 

التي �ستّتبعها احلكومة ملعاجلة هذا اخللل 

حّدد  ول  البالد  يف  ال�سّكانية  الركيبة  يف 

ازدادت  الذي  الإ�سالح  لهذا  زمنياً  جدوًل 

النفط  اأ�سعار  انهيار  ظّل  يف  اإليه  احلاجة 

كوفيد-19,  جائحة  عن  الناجمة  والأزم��ة 

حكومات  من  العديد  دفعا  عامالن  وهما 

الوظائف  يف  الأولوية  اإعطاء  اإىل  املنطقة 

البالد. ملواطني 

“اخلطوط  اأع��ل��ن��ت  امل��ا���س��ي  والأ���س��ب��وع 

موظف   1500 اإق��ال��ة  الكويتية”  اجل��وي��ة 

ال�سلبي”  “التاأثري  ب�سبب  ك��وي��ت��ي  غ��ري 

لأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد.

اأع��ل��ن��ت  اأن  ال���ك���وي���ت  ل���ب���ل���دي���ة  و����س���ب���ق 

ن�سف  ع��ن  ي��ق��ّل  ل  م��ا  قريباً  �ستقيل  اأن��ه��ا 

 900 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  الأج���ان���ب  موظفيها 

�سخ�س.

االنباط-عمان

ال��ب��ي��ت(  م��ن  الردن  )زور  م��وق��ع  ح��ق��ق 

الل�����ك�����روين جن���اح���ا ح���ي���ث ���س��ه��د زي�����ارة 

ع�سرات اللف ومت ن�سره يف كربى املواقع 

وخا�سة  والجنبية  املنطقة  يف  الخ��ب��اري��ة 

���س��م��ن ال������دول امل�����س��ت��ه��دف��ة ل�������الأردن م��ث��ل 

عام  مدير  ح�سب  وذل��ك  واوروب���ا،  امريكيا 

هيئة تن�سيط ال�سياحة الدكتور عبدالرزاق 

عربيات.

ام���������س  ب�������ي�������ان  يف  ع������رب������ي������ات  وق�������������ال 

الل�������ك�������روين  امل�������وق�������ع  ان  اخل�����م�����ي�����������س، 

www. ال����ب����ي����ت«  م�����ن  الأردن  “زور 
vis i t jordanfromhome .

ال�سياحية  امل��واق��ع  كافة  �سي�سمل   com
الثرية ب�سكل تدريجي.

�سيتم  الهيئة  خطط  �سمن  انه  وا�ساف 

اآر”  “ايه  ب�����س��ك��ل  امل��غ��ط�����س  م��وق��ع  ا���س��اف��ة 

بالتعاون  ك��ام��ل  ب�سكل  افرا�سية”  زي���ارة 

“تامي  العاملية  املغط�س وال�سركة  مع موقع 

ا�سافة متحف  اي�سا  �سيتم  انه  كما  لوبر”، 

البرا،  اقليم  �سلطة  م��ع  بالتعاون  ال��ب��را 

وا���س��اف��ة م�����س��ج��د امل��ل��ك ح�����س��ن، وم��ت��ح��ف 

جتارب  واإ�سافة  ال�سهيد،  و�سرح  الدبابات 

�سياحية يف منطقة العقبة.

ال��زائ��ر لهذا  ب��اإم��ك��ان  اأن  وب��ن ع��رب��ي��ات 

امل����وق����ع م�������س���اه���دة اه�����م امل����واق����ع الث���ري���ة 

وال�����س��ي��اح��ي��ة ب��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت�����س��وي��ر ال��ث��الث��ي 

الب��ع��اد، لف��ت��ا اىل اأن ه��ذه اخل��ط��وة ت��اأت��ي 

مت��ا���س��ي��ا م���ع خ��ط��ط ال����روي����ج ال�����س��ي��اح��ي 

خالل فرة احلظر والظروف الراهنة.

�سمن  تاأتي  اخلطوة  هذه  ان  اىل  وا�سار 

وال��ت��زام��ه��ا بتقدمي  ال��ه��ي��ئ��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 

الدولية  املعايري  اأعلى  اأرقى اخلدمات وفق 

تتيح  ومبتكرة  ذكية  حلول  لتطوير  املتبعة 

ا����س���ت���خ���دام ن��ظ��م امل���ع���ل���وم���ات اجل��غ��راف��ي��ة، 

وال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف ت���روي���ج ال�����س��ي��اح��ة 

يف  امل�ستخدمن  جت���ارب  تعزيز  يف  وت�سهم 

املجالت. خمتلف 

واو����س���ح ع��رب��ي��ات ان ع��م��ل��ي��ة ال��ت�����س��وي��ر 

ث���الث���ي الأب�����ع�����اد مل���ع���امل امل����واق����ع الث���ري���ة 

وال�������س���ي���اح���ي���ة مت����ت ب���وا����س���ط���ة جم��م��وع��ة 

روؤية  مبدى  للت�سوير  بانورامية  كامريات 

الب��ع��اد  ثالثية  بيانات  لإن��ت��اج  درج���ة،   360

بدقة عالية.

وقال ان النظام يوفر بيانات دقيقة من 

داخل املواقع الوا�سعة مناذج ثالثية البعاد 

ق��رارات  ت��دع��م  بحيث  املفتوحة،  للمناطق 

الثري  املوقع  زي��ارة  يف  امل�ستقبلية  ال�سائح 

وال�سياحي.

موقع زور االردن 
من البيت االلكتروني يحقق نجاحا
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االنباط-وكاالت

ق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ع��ودي، الأم���ر 

في�سل بن فرحان بن عبداهلل،ام�س اخلمي�س، 

لدعم  دولر  م��ل��ي��ون   500 ق��دم��ت  امل��م��ل��ك��ة  اإن 

اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

من  دولر  مليون   150 مبلغ  تخ�سي�س  معلنا 

الدعم للتحالف العاملي للقاحات والتح�سني.

واأ������س�����اف الأم��������ر ف��ي�����س��ل ب����ن ف����رح����ان، 

اأن احل��ف��اظ ع��ل��ى ح��ي��اة ال��ب�����س��ري��ة، وح��م��اي��ة 

امل�ساهمة  ت�ستحق  ���س��ام��ي��ة  م��ه��م��ة  �سحتهم، 

اأف�سل  والدعم، لتحقيق م�ستقبل  والت�سحية 

للعامل  والزدهار  وال�ستقرار،  العدل،  ي�سوده 

القادمة. والأجيال 

ت��وا���س��ل  زال����ت  م��ا  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

م�����س��رة ج��ه��وده��ا الإن�����س��ان��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، حيث 

ب�سفتها  امل��ا���س��ي  م��ار���س  �سهر  يف  ا�ست�سافت 

ق��م��ة  ال���ع�������س���ري���ن،  دول  مل���ج���م���وع���ة  رئ���ي�������س���ة 

امللك  ال�سعودي  العاهل  برئا�سة  ا�ستثنائية، 

لتن�سيق  ���س��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان 

اجل���ه���ود ال��ع��امل��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 

واحلد من تاأثرها الإن�ساين والقت�سادي.

امل��م��ل��ك��ة  اأن  ال�����س��ع��ودي  امل�������س���وؤول  واأو����س���ح 

اأك��ر  املا�سية  الثالثة  العقود  خ��الل  ق��دم��ت 

الإن�سانية  امل�ساعدات  دولر من  مليار   86 من 

ل��ت��ح��ق��ي��ق �سبل  لأك����ر م���ن 81 دول�����ة، وذل����ك 

ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ر  ال��ك��رمي،  العي�س 

ال�سعودية على  ح�سبما نقل ح�ساب اخلارجية 

تويرت.

الربيطاين  ال����وزراء  رئي�س  وي�ست�سيف 

بوري�س جون�سون قمة عاملية ب�ساأن اللقاحات 

ال����ي����وم اخل���م���ي�������س، ول����ذل����ك حل�����ّث ال�����دول 

ع��ل��ى ال��ت��ع��ه��د ب��ت��م��وي��ل ال��ل��ق��اح��ات امل�����س��ادة 

الأ�سد  البلدان  مل�ساعدة  املعدية  لالأمرا�س 

فقرا يف الت�سدي لأزمة فرو�س كورونا.

50 دول�����ة،  اأك������ر م����ن  وي��ج��ت��م��ع مم��ث��ل��و 

رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة، عرب  اأو  رئ��ي�����س��ا   35 ب��ي��ن��ه��م 

الواقع الفرتا�سي يف لندن، جلمع تربعات 

ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���ع���امل���ي ل��ل��ق��اح��ات وال��ت��ح�����س��ني 

ت�سم  عاملية  �سحية  �سراكة  وهو  “جايف”، 
القطاعني العام واخلا�س.

7.4 م��ل��ي��ار دولر  ال��ق��م��ة جل��م��ع  وت��ه��دف 

 300 لتطعيم  “جايف”  لتحالف  الأق��ل  على 

مليون طفل اآخرين يف الدول الأ�سد فقرا يف 

اأمرا�س مثل �سلل  2025 �سد  العامل بحلول 

الأطفال والدفرتيا واحل�سبة.

لالأمم  العام  الأم��ني  �سدد  القمة  وخ��الل 

�سرورة  على  غوتري�س،  اأنطونيو  املتحدة 

فرو�س  �سد  املرتقب  اللقاح  و�سول  �سمان 

ك�����ورون�����ا ل��ل��ج��م��ي��ع، م�����وؤك�����دا ع���ل���ى اأه���م���ي���ة 

تو�سيل  ل�ستكمال  اآم��ن��ة،  ط��رق  عن  البحث 

اللقاحات.

االنباط-وكالت

تنظيم  اإىل  م��واط��ن��ي��ه��ا  ال�����س��وي��د  دع����ت 

ت��ظ��اه��رات ال��ت�����س��ام��ن م���ع امل��ح��ت��ج��ني �سد 

ال���ع���ن�������س���ري���ة يف ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ع��رب 

اخلروج اإىل  الرقمي” عو�سا عن  “الف�ساء 
ال�شوارع.

هذه  ال�سويدية  ال�سلطات  دع��وة  وج��اءت 

ال�����س��وي��دي��ني  م����ن  الآلف  ان���ت���ه���اك  ع���ق���ب 

انت�سار  من  للحد  املفرو�سة  العزل  لقوانني 

يف  واحت�سادهم  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

اأح����د امل���ي���ادي���ن يف ت���ظ���اه���رات ت�����س��ام��ن��ا مع 

امل��ت��ح��دة �سد  ال����ولي����ات  الح���ت���ج���اج���ات يف 

ال�سرطة. العن�سرية وعنف 

على  ال�سويدية  الداخلية  وزارة  واأك���دت 

حق املواطنني يف التظاهر داعية اإىل مراعاة 

ق��واع��د ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة، خ��وف��ا من 

عودة تف�سي جائحة كوفيد-19 يف البالد.

دام��ربغ  ال��داخ��ل��ي��ة ميكائيل  وزي���ر  وق���ال 

جميع  “اأحث  لرويرتز:  مكتوب  ت�سريح  يف 

الراغبني يف الحتجاج على العن�سرية على 

ال��ل��ج��وء ل���الإع���الم ال��رق��م��ي ب���دل م��ن ذل��ك 

بالإ�سابة  النا�س  من  الكثر  �سيخاطر  واإل 

باملر�س اأو الوفاة«.

يف  الأرب�����ع�����اء  اأم���������س  الآلف  واح���ت�������س���د 

�ستوكهومل  العا�سمة  و���س��ط  امل��ي��ادي��ن  اأح���د 

ح��ام��ل��ني لف���ت���ات ت���ن���دد ب��ال��ع��ن�����س��ري��ة �سد 

امل��واط��ن  م��ع  تعاطفهم  ع��ن  تعبرا  ال�����س��ود، 

م�سرعه  لقي  ال���ذي  فلويد  ج���ورج  الأ���س��ود 

خ��ن��ق��ا ع��ل��ى ي���د اأح����د ع��ن��ا���س��ر ال�����س��رط��ة يف 

الأمركية. مينيابولي�س  مدينة 

ال��ع��زل  ق���وان���ني  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  جت���در 

امل��ف��رو���س��ة يف ال�����س��وي��د حت��ظ��ر ال��ت��ج��م��ع��ات 

احلد  بهدف  �سخ�سا،   50 من  لأكر  العامة 

الذي  امل�ستجد،  كورونا  فرو�س  انت�سار  من 

اأ�سفر عن وفاة نحو 4500 �سخ�سا يف البالد، 

ال�سكان  لعدد  ن�سبة  الأعلى  احل�سيلة  وهي 

مقارنة بالدول ال�سكندنافية الأخرى.

االنباط-وكالت

األ����غ����ى ال��ك��ن��ي�����س��ت الإ����س���رائ���ي���ل���ي ك��اف��ة 

اخلمي�س  ام�س  مقررة  كانت  التي  اجلل�سات 

ب��ع��د ت��اأك��ي��د اإ����س���اب���ة ع�����س��و ال��ك��ن��ي�����س��ت من 

ال��ق��ائ��م��ة امل�����س��رتك��ة، ���س��ام��ي اأب�����و ���س��ح��ادة، 

اأعلنته  ملا  وفقا  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفرو�س 

الكني�ست. �سكرتارية 

وت���ق���رر اأي�������س���ا اإج������راء ف��ح�����س ف��رو���س 

امل�سرتكة،  القائمة  اأع�ساء  جلميع  ك��ورون��ا 

ب��الإ���س��اف��ة اإىل اأع�����س��اء اآخ��ري��ن م��ن اأح��زاب 

اأخرى، بناء على قرار �سابط اأمن الكني�ست، 

مهمة  يتوىل  الذي  مقعدا،   120 من  املوؤلف 

اأف���اد  امل��ب��ن��ى، بح�سب م��ا  ال��ط��ب��ي يف  ال��ب��ح��ث 

مرا�سل “�سكاي نيوز” يف القد�س.

املوظفني  م��ن  طلب  اأن��ه  الكني�ست  وذك��ر 

وق��رر  منازلهم  يف  البقاء  الأ�سا�سيني  غ��ر 

ت���اأج���ي���ل ك���اف���ة اج���ت���م���اع���ات ال���ل���ج���ان ال��ي��وم 

“اإىل حني التحقيق يف تداعيات”  اخلمي�س 

بفرو�س  �سحادة  اأب��و  �سامي  النائب  اإ�سابة 

كورونا.

وق������ال اأب������و ����س���ح���ادة ع���ل���ى ���س��ف��ح��ت��ه يف 

في�سبوك “ا�ستلمت قبل قليل نتيجة فح�س 

نتيجة  ال����ي����وم.  اأج���ري���ت���ه  ال�����ذي  ال���ك���ورون���ا 

كنت  م��ن  ل��ك��ل  اأت��وج��ه  اإي��ج��اب��ي��ة..  الفح�س 

ليدخل  الأخ���ري���ن  الأ���س��ب��وع��ني  ب��ق��رب��ه يف 

الفح�س  ب��اإج��راء  وي��ق��وم  ال�سحي  للحجر 

يف ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل... ال��ك��ورون��ا م��ا زال��ت 

بالفرتة  �سريعة  بوترة  تنت�سر  وه��ي  بيننا 

الأخ��������رة ب�����س��ب��ب ع�����دم الل�����ت�����زام ال��ك��ام��ل 

بالتعليمات«.

اإغ���الق  اأي�����س��ا  واإىل ج��ان��ب ذل����ك، ت��ق��رر 

اأخ���رى و�سط  اأب��واب��ه��ا م��رة  امل��دار���س  بع�س 

وذكرت  جمددا،  املر�س  تف�سي  من  خماوف 

ما  اأن  اخلمي�س،  اإ�سرائيلية،  اإع��الم  و�سائل 

اأبوابها ب�سبب  اأغلقت  42 مدر�سة  اإىل  ي�سل 

ظهور حالت جديدة.

وخ�������الل الأ�����س����اب����ي����ع امل���ا����س���ي���ة خ��ف��ف��ت 

مار�س  يف  فر�ستها  ال��ت��ي  القيود  اإ���س��رائ��ي��ل 

�سهدت  اأن  ب��ع��د  ك��وف��ي��د-19  وب���اء  مل��واج��ه��ة 

اأن  ت���راج���ع���ا يف احل������الت اجل����دي����دة، غ���ر 

العام  التهاون  اأن  م��ن  ي��ح��ذرون  م�سوؤولني 

الإ�����س����اب����ات، وف��ق��ا  ع������ودة  اإىل  ي�������وؤدي  ق����د 

لرويرتز.

ال�سهر  الإ�سرائيلية  املدار�س  فتح  واأعيد 

انتقال  ت��زاي��دت م��ن  امل��خ��اوف  امل��ا���س��ي لكن 

ال���ع���دوى ب���ني الأط����ف����ال رغ����م الإج������راءات 

الوقائية.

نتانياهو  بنيامني  ال���وزراء  رئي�س  وق��ال 

اأي  اإغ���الق  “�سيتم  اأم�����س الأرب��ع��اء  ب��ي��ان  يف 

املر�س”،  ب��ه��ا  ي��ظ��ه��ر  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة 

�سيوا�سلون  باملدار�س  العاملني  اأن  م�سيفا 

الطلبة واحلفاظ  �سبل حلماية  البحث عن 

على وجود م�سافة بينهم.

االنباط-عمان

خ��ل�����س��ت ن���ت���ائ���ج ت�����س��ري��ح ج���ث���ة ج���ورج 

فلويد، الأمركي من اأ�سل اأفريقي الذي 

ت�����س��ب��ب��ت وف���ات���ه خ����الل اح���ت���ج���از ���س��رط��ة 

م��ي��ن��ي��اب��ول��ي�����س ل���ه الأ����س���ب���وع امل���ا����س���ي يف 

احتجاجات عمت جميع اأنحاء البالد، اإىل 

امل�ستجد  كان م�سابا بفرو�س كورونا  اأنه 

م����وؤخ����را، ح�����س��ب��م��ا ن��ق��ل��ت و���س��ائ��ل اإع����الم 

اأمريكية.

الكامل،  اجلثة  ت�سريح  نتائج  وبح�سب 

20 �سفحة، فاإنه مل تظهر  التي جاءت يف 

مبر�س  لإ�سابته  اأعرا�س  اأي  فلويد  على 

كورونا  فرو�س  ي�سببه  ال��ذي  كوفيد-19 

عندما تويف اأواخر �سهر مايو املا�سي.

وج������اء يف ال���ت���ق���ري���ر ال���ت���اب���ع مل��ق��اط��ع��ة 

هينيبني اأن نتيجة فح�س فرو�س كورونا 

اأظهرت اإ�سابته بتاريخ الثالث من اأبريل.

م��اي��و،   26 يف  اأي  ب���ي���وم،  وف���ات���ه  وب���ع���د 

اأج������رى الأط����ب����اء اخ���ت���ب���ارا ع���رب الأن�����ف، 

مبر�س  اإ�سابته  اأي�سا  النتيجة  واأظهرت 

“اأيه بي  كوفيد-19، ح�سبما ن�سرت �سبكة 

�سي«.

م�ستقل  بت�سريح  ق��ام��ا  طبيبان  وك���ان 

جلثة فلويد قال اإن �سبب الوفاة “اختناق 

ج�سدية  ق��وة  اأن  يعني  مم��ا  ميكانيكي”، 

ت��دخ��ل��ت وم��ن��ع��ت دخ���ول الأك�����س��ج��ني، واإن 

وف���ات���ه ك���ان���ت ج���رمي���ة ق��ت��ل ن��اج��م��ة ع��ن 

الختناق.

اأحد  وه��و  ب��ادن،  مايكل  الدكتور  وق��ال 

ط��ب��ي��ب��ني ���س��رح��ا اجل��ث��ة ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 

يف  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  ف��ل��وي��د،  عائلة 

فلويد  اإن  املا�سي،  الثالثاء  مينيابولي�س، 

مل يكن يعاين من اأي م�سكلة طبية كامنة 

�ساهمت يف وفاته.

واأ����س���اف ب����ادن اأن وف����اة ف��ل��وي��د ك��ان��ت 

على  ال�سرطة  �سابط  ركبة  �سغط  ب�سبب 

عنقه وظهره.

الوليات  يف  العام  الدع��اء  ممثلو  وجه 

املتحدة، الأربعاء، اتهامات جنائية جديدة 

منيابولي�س  م��دي��ن��ة  يف  ���س��رط��ة  ل�سباط 

متهمني اإياهم بالت�سبب يف وفاة فلويد.

املا�سية،  اجلمعة  ال�سلطات،  واعتقلت 

���س��اب��ط ال�����س��رط��ة دي��ري��ك ت�����س��وف��ني )44 

ع����ام����ا(، ال�����ذي ج��ث��م ب��رك��ب��ت��ه ع��ل��ى ع��ن��ق 

القتل  بتهمتي  ع��ام��ا(،   46( فلويد  ج��ورج 

العمد،  غر  والقتل  الثالثة  الدرجة  من 

خطورة،  اأ���س��د  ج��دي��دة  تهمة  توجيه  قبل 

الثانية،  الدرجة  من  القتل  هي  الأربعاء، 

وفق ما اأظهرته وثائق ق�سائية.

وت�����س��ل ع��ق��وب��ة ال��ت��ه��م��ة اجل���دي���دة اإىل 

15 عاما  اأط����ول  40 ع��ام��ا، وه���ي  ال�����س��ج��ن 

من  القتل  لتهمة  الق�سوى  العقوبة  من 

الثالثة. الدرجة 

وت�سوفني هو �سابط ال�سرطة الأبي�س 

انت�سر  ف��ي��دي��و  ت�سجيل  يف  ���س��وه��د  ال���ذي 

بركبته  ي�سغط  وه���و  وا���س��ع  ن��ط��اق  ع��ل��ى 

بينما  دقائق  ت�سع  لنحو  فلويد  عنق  على 

ك����ان الأخ�����ر ي��ل��ه��ث، وي���ق���ول ب�����س��ع��وب��ة: 

اأن  قبل  التنف�س”،  اأ�ستطيع  ل  “اأرجوك، 
املارة يف  بينما �سرخ  يتوقف عن احلركة، 

ال�سرطة لرتكه.

 السعودية تدعم التحالف العالمي للقاحات بـ150 مليون دوالر

السويد تدعو لالحتجاج عبر »الفضاء الرقمي« في عصر كورونا

 الكنيست اإلسرائيلي يعلق جلساته بعد إصابة عضو بكورونا

 تشريح جثة جورج فلويد يكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد

االنباط- وكاالت

ال��ك��وي��ت��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

562 ج��دي��دة  ام�����س اخل��م��ي�����س، اإ���س��اب��ة 

 24 ال� امل�ستجد، خالل  كورونا  بفرو�س 

منذ  معدل  اأدن���ى  وه��و  املا�سية،  �ساعة 

اإىل  امل�سابني  اإجمايل  لرتفع  اأ�سابيع، 

.29921

وك���ان���ت ال������وزارة ق���د اأع��ل��ن��ت  ���س��ف��اء 

كورونا،  بفرو�س  امل�سابني  من   1473

امل��ا���س��ي��ة، لرتفع  ���س��اع��ة   24 ال����� خ���الل 

اجمايل حالت ال�سفاء اإىل 17223.

 %57.5 ال�سفاء  ن�سبة  بذلك  وبلغت 

ال��ت��ي �سجلت  اإج���م���ايل الإ���س��اب��ات  م��ن 

ك��وف��ي��د-19  م��ر���س  ب��داي��ة تف�سي  م��ن��ذ 

ال��ك��وي��ت،  يف  ال��ف��رو���س،  ي�سببه  ال���ذي 

اأواخر �سهر فرباير.

و���س��ه��دت ال��ك��وي��ت ق��ف��زات ك��ب��رة يف 

اأي����ام ال��ع��ي��د،  ح���الت ال��ت��ع��ايف م��ن��ذ اأول 

وتراجعا ملحوظا يف اأعداد الإ�سابات.

االنباط-وكاالت

ب����ري����ط����ان����ي����ا ت�������س���ت�������س���ي���ف ق���م���ة 

ل��ت��م��وي��ل ت��ط��ع��ي��م امل��الي��ني يف ال���دول 

ال��ف��ق��رةي�����س��ت�����س��ي��ف رئ��ي�����س ال�����وزراء 

ال�����ربي�����ط�����اين ب����وري���������س ج���ون�������س���ون 

ق��م��ة ع��امل��ي��ة ب�����س��اأن ال��ل��ق��اح��ات ال��ي��وم 

على  ال���دول  حل��ّث  ول��ذل��ك  اخلمي�س، 

ال��ت��ع��ه��د ب��ت��م��وي��ل ال��ل��ق��اح��ات امل�����س��ادة 

البلدان  مل�ساعدة  املعدية  ل��الأم��را���س 

الأ�����س����د ف���ق���را يف ال���ت�������س���دي لأزم�����ة 

فرو�س كورونا.

50 دولة،  ويجتمع ممثلو اأكر من 

حكومة،  رئي�س  اأو  رئي�سا   35 بينهم 

ع���رب ال���واق���ع الف���رتا����س���ي يف ل��ن��دن، 

جل���م���ع ت����ربع����ات ل��ل��ت��ح��ال��ف ال��ع��امل��ي 

وهو  “جايف”،  والتح�سني  للقاحات 

�سراكة �سحية عاملية ت�سم القطاعني 

العام واخلا�س.

مليار   7.4 جل��م��ع  ال��ق��م��ة  وت��ه��دف 

“جايف”  لتحالف  الأق���ل  ع��ل��ى  دولر 

يف  اآخرين  طفل  مليون   300 لتطعيم 

بحلول  العامل  يف  فقرا  الأ�سد  ال��دول 

2025 �سد اأمرا�س مثل �سلل الأطفال 

واحل�سبة. والدفرتيا 

وق����ال ب��وري�����س ج��ون�����س��ون يف ب��ي��ان 

اأكرب  هي  املتحدة  اململكة  اأن  “مثلما 
اإىل  للتو�سل  الدولية  للجهود  مانح 

اأك��رب  �سنظل  ك��ورون��ا،  لفرو�س  لقاح 

�سنقدم  حيث  جل��ايف،  العامل  يف  مانح 

خالل  اإ�سرتليني  جنيه  مليار   1.65

ح�شبما  القادمة”،  اخلم�س  ال�سنوات 

“رويرتز«. نقلت 

الن�سمام  اإىل  “اأدعوكم  واأ�ساف: 

وتد�سني  التحالف  هذا  لتعزيز  اإلينا 

ع��ه��د ج���دي���د م���ن ال���ت���ع���اون ال�����س��ح��ي 

ال��ع��امل��ي، ال���ذي اأع��ت��ق��د اأن���ه الآن اأه��م 

جهد م�سرتك يف حياتنا«.

االنباط-وكاالت

ال�سابق،  الأم��رك��ي  ال��دف��اع  �سن وزي���ر 

جيم�س ماتي�س، الذي ا�ستقال من من�سبه 

اح���ت���ج���اج���اً ع��ل��ى ان�����س��ح��اب ق�����وات ب���الده 

م���ن ���س��وري��ا، ه��ج��وم��اً غ���ر م�����س��ب��وق على 

الأرب��ع��اء،  ت��رام��ب،ام�����س  الرئي�س، دون��ال��د 

اإىل  بال�سعي  اجلمهوري  امللياردير  مّتهماً 

“تق�سيم” الوليات املّتحدة.
وقال ماتي�س يف ت�سريح ن�سرته جملة 

“ذي اأتالنتيك” على موقعها الإلكرتوين 
اإّن “دونالد ترامب هو اأول رئي�س يف حياتي 

ل يحاول توحيد الأمركيني، بل اإنه حتى 

ل يدعي باأنه يحاول فعل ذلك”، م�سيفا 

“بدًل من ذلك، هو يحاول تق�سيمنا«.
نوعه ي�سدر عن  انتقاد من  اأول  وه��ذا 

ماتي�س، اجلرنال ال�سابق يف �سالح املارينز 

وال�����ذي ي��ح��ظ��ى ب���اح���رتام ك��ب��ر يف ب��الده 

والذي �سبق له واأن رف�س مراراً توجيه اأي 

انتقاد لرتامب لأّنه كان يعترب اأّنه من غر 

املنا�سب انتقاد رئي�س اأثناء توليه من�سبه.

واأ������س�����اف ل��و���س��ائ��ل اإع�������الم اأم��رك��ي��ة 

�سنوات من قيادة  نتاج ثالث  “مانراه هو 
غر نا�سجة«.

ويف دي�سمرب 2018، بعث ماتي�س ر�سالة 

“نظرته اإىل  اإن  اإىل ترامب قال فيها  بها 

العامل التي متيل اإىل التحالفات التقليدية 

مع  تتعار�س  اخلبيثة  للجهات  والت�سدي 

وجهات نظر الرئي�س«.

اأن  حقك  م��ن  “لأنه  ماتي�س  واأ����س���اف 

ي��ك��ون ل��دي��ك وزي����ر دف����اع وج���ه���ات ن��ظ��ره 

نظرك  وج��ه��ات  م��ع  اأف�سل  ب�سكل  تتوافق 

اأن��ه  اأعتقد  وغ��ره��ا،  الق�سايا  ه��ذه  ح��ول 

عن  اأتنحى  اأن  اإيل  بالن�سبة  ال�سواب  من 

من�سبي«.

البنتاغون  ت��وزي��ع  وق��ب��ل حل��ظ��ات على 

ل��ر���س��ال��ة م��ات��ي�����س، ن�����س��ر ت���رام���ب ت��غ��ري��دة 

اأعلن فيها اأن وزي��ر دفاعه �سيتقاعد “مع 

التميز” يف نهاية �سهر فرباير.

وقال يف تغريدته: “خالل مدة خدمة 

ج��ي��م�����س مت حت��ق��ي��ق ت��ق��دم رائ�����ع، خا�سة 

بالن�سبة اإىل �سراء معدات قتالية جديدة«.

�ساعدين  ماتي�س  “اجلرنال  واأ����س���اف 

كثرا يف جعل حلفاء ودول اأخرى يدفعون 

ح�س�سهم املتوجبة عليها ع�سكريا. �سوف 

تتم ت�سمية وزي��ر دف��اع جديد خ��الل وقت 

اإىل جيم�س  ال�سكر  اأتقدم بجزيل  ق�سر. 

للخدمات التي قدمها«.

مفاجئة  م��ات��ي�����س  ا���س��ت��ق��ال��ة  ت��ك��ن  ومل 

فلطاملا  وا�سنطن،  يف  للمراقبني  بالكامل 

جتاهل ترامب ن�سائح وزير دفاعه وخا�سة 

يف الآونة الأخرة

الكويت تسجل أدنى إصابات 
بفيروس كورونا منذ أسابيع

بريطانيا تستضيف قمة لتمويل 
تطعيم الماليين في الدول الفقيرة

 ماتيس يهاجم ترامب.. أول 
رئيس قام بهذا الفعل
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عوا�صم - وكاالت

�سواريز  لوي�س  الأوروغ���وي���اين  راأى 

لكرة  الإ�سباين  بر�سلونة  فريق  مهاجم 

ال��ق��دم اخل��م��ي�����ض، اأن خ��و���ض امل��ب��اري��ات 

ب���دون ج��م��ه��ور ���س��ي��ك��ون غ��ري��ب��ا، وذل��ك 

ق��ب��ل ا���س��ب��وع م��ن ا���س��ت��ئ��ن��اف ن�����س��اط »ل 

ثالثة  نحو  قبل  تعليقه  مت  الذي  ليغا« 

تف�سي  النا�سئة عن  الأزمة  ب�سبب  اأ�سهر 

�سواريز  امل�ستجد.وكان  كورونا  فريو�ض 

)33 عاما( ابتعد عن املالعب يف كانون 

ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر امل��ا���س��ي ب��ع��د خ�����س��وع��ه 

اليمنى، لكنه  لعملية جراحية يف ركبته 

عندما  حزيران/يونيو   13 يف  يعود  قد 

ي�����س��اف��ر ب��ر���س��ل��ون��ة امل���ت�������س���ّدر وح���ام���ل 

الوىل  مباراته  يف  مايوركا  اىل  اللقب 

الدويل  املا�سي. وقال  اذار/مار�ض  منذ 

الأوروغ�������وي�������اين مل���وق���ع ال�����ن�����ادي ع��ل��ى 

ج��ي��دة  ب��ح��ال��ة  اأن��ن��ي  “اأ�سعر  الن��رن��ت 

ال��ت��دري��ب م��ع زمالئي  اأت��اأق��ل��م يف  ج��دا، 

اأم��ر  ال��ع��ودة بعد الإ���س��اب��ة  ال��ف��ري��ق.  يف 

بع�ض  خائفا  تكون  لأن��ك  دائما،  �سعب 

ال�������س���يء، ل��ك��ن��ن��ي اأ���س��ت��م��ت��ع ب���ال���ع���ودة«.

اللعب  نتعود على  “مل  �سواريز  واأ�ساف 

م��ن��ت�����س��ف  احل��������رارة يف  ه�����ذه  م���ث���ل  يف 

ال�����س��ي��ف. ن��ح��ن ن��ت��اأق��ل��م م��ع ال��ل��ع��ب من 

دون ج��م��ه��ور وال���ذي ���س��ي��ك��ون غ��ري��ب��ا«.

ال��ف��وز  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زن��ا  “�سنتابع  وت��اب��ع 

وهو  ال��دوري،  لقب  لتحقيق  باملباريات 

ما نريده دائما )...( مع مرور الوقت، 

كل �سيء يعود اإىل طبيعته، على الرغم 

النا�ض«. الكثري من  وفاة  من 

 غياب الجماهير يثير استغراب سواريز

 االصابة تبعد هيجواين
 عن يوفنتوس

 ايفانوفيتش ال تحلم بالقمة

 البخيت يواصل مسيرته مع 
الظفرة االماراتي 

 
روما - وكاالت

الإي��ط��ايل،  يوفنتو�ض  ن���ادي  اأع��ل��ن 

اخل���م���ي�������ض، اإ�����س����اب����ة الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 

الفريق،  مهاجم  هيجواين،  جونزالو 

خ������الل ت����دري����ب����ات ال���ب���ي���ان���ك���ون���ريي 

ا�����س����ت����ع����داًدا ل����س���ت���ئ���ن���اف م��ن��اف�����س��ات 

والكالت�سيو.  اإيطاليا  كاأ�ض  بطولتي 

ح�سابه  عرب  بيان  يف  يوفنتو�ض  وق��ال 

الر�سمي مبوقع التوا�سل الجتماعي 

من  ان�سحب  هيجواين  اإن  “تويرت”، 
ت��دري��ب��ات ي��وف��ن��ت��و���ض ال���ي���وم، ب��ع��دم��ا 

ع���ان���ى م���ن ���س��د ع�����س��ل��ي يف امل��ن��ط��ق��ة 

وك�سف  الأمي��ن.  الفخذ  من  اخللفية 

اأن الخ��ت��ب��ارات الأول��ي��ة التي  ال��ن��ادي 

اأج���ري���ت ع��ل��ى ه��ي��ج��واي��ن ا���س��ت��ب��ع��دت 

اأن���ه  اإىل  م�����س��رية  اآف�������ات،  اأي  وج�����ود 

الأي��ام  م��دار  على  حالته  تقييم  �سيتم 

اأن  �سحفية،  تقارير  وذك��رت  املقبلة. 

هيجواين،  حول  الأولية  النطباعات 

املباراة  اإمكانية غيابه عن  تك�سف عن 

نهائي  ن�سف  يف  ميالن،  اأم��ام  الأوىل 

 13 اأو   12 لها  وامل��ق��رر  اإيطاليا،  ك��اأ���ض 

يونيو/حزيران اجلاري.

 
عوا�صم - وكاالت

اإيفانوفيت�ض،  اآن���ا  ال�سربية  اأ���س��ارت 

رولن  وب��ط��ل��ة  ���س��اب��ق��ا  الأوىل  امل�����س��ن��ف��ة 

جارو�ض 2008، اإىل اأن الو�سول اإىل قمة 

حلمها”  ي��ك��ن  “مل  ال��ع��امل��ي  ال��ت�����س��ن��ي��ف 

بهذا  ت�ستمتع  مل  م��ا  م��رح��ل��ة  يف  واأن��ه��ا 

ل��ربن��ام��ج  ت�������س���ري���ح���ات  ويف  الإجن���������از. 

على   »Hanging with Babsi«

اإيفانوفيت�ض:  ق��ال��ت  ي��ور���س��ب��ورت،  ق��ن��اة 

“كان عمري 20 �سنة عندما فزت ببطولة 
ج���ران���د ����س���الم ث���م اأ���س��ب��ح��ت امل�����س��ن��ف��ة 

اللحظة،  تلك  “يف  واأردف����ت:  الأوىل”. 

اخلال�سة  الفرحة  من  يتغري،  �سيء  كل 

نف�سك  جت��د  حتى  واملناف�سة  بالتدريب 

واإل  الفوز  فجاأة جمبورا على حتقيقك 

ال�سربية:  وق��ال��ت   .“ الأول  ت�سبح  ل��ن 

اأن األعب  اأردت فقط  “مل يعجبني ذلك، 
ال��ت��ن�����ض وه���ذا م��ا اأح����ب. ك��ن��ت يف دائ���رة 

امل��رك��ز الأول مل  اإىل  ال��و���س��ول  ال�����س��وء. 

حلمي  “كان  واأو���س��ح��ت:  حلمي”.  يكن 

والفوز  به  وال�ستمتاع  التن�ض  لعب  هو 

ال�سعب  باملباريات والبطولت. كان من 

التكيف مع ذلك«.

االنباط- عمان

ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و  اع���ل���ن 

ال��ظ��ف��رة الم���ارات���ي  وم�����س��رف الفريق 

عن  القبي�سي(  ع��م��ران  )اأح��م��د  الأول 

الربازيلي  الأجنبي  الثالثي  ا�ستمرار 

ج���واو ب��ي��درو وامل��غ��رب��ي ع�����س��ام ال��ع��دوة 

ولع�������ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ي��ا���س��ن 

ال�سحافة  واأ�سارت  الفريق  مع  البخيت 

اإىل  حملية  اإع��الم  وو�سائل  الم��ارات��ي��ة 

اأن ال��ظ��ف��رة ج���دد ع��ق��د لع��ب��ه ال��ع��دوة 

عقد  ي�ستمر  فيما   ،  2021 يونيو  حتى 

ال��ب��خ��ي��ت مل��و���س��م اآخ���ر ، وزم��ي��ل��ه ب��ي��درو 

مل��و���س��م��ن. و���س��ب��ق ل��ل��ب��خ��ي��ت ان ان�����س��م 

مواطنه  م��ن  ق��ادم��اً  ال��ظ��ف��رة  ل�سفوف 

)احت����اد ك��ل��ب��اء( ب��ع��د ا���س��ت��غ��ن��اء الأخ���ري 

ال�ستوية  النتقالت  فرتة  اإطار  يف  عنه 

املا�سية.

االنباط – عمان  

اتخذتها  التي  الج��راءات  �سمن حزمة 

احل����ك����وم����ة اخل���م���ي�������ض ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى 

الأن��دي��ة  فتح  ق��ررت احلكومة  امل��واط��ن��ن  

واإق�����ام�����ة ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ري���ا����س���ي���ة ب����دون 

ج���م���ه���ور، ���س��م��ن اخل���ط���وات ال��ت��دري��ج��ي��ة 

حت�سن  ظل  يف  طبيعتها  اإىل  احلياة  لعودة 

كورونا  فريو�ض  ب�ساأن  ال�سحية  املوؤ�سرات 

امل�����س��ت��ج��د. وا���س��ت��ق��ب��ل��ت اأ����س���رة ال��ري��ا���س��ة 

الأردن����ي����ة ال���ق���رار ب�����س��ع��ادة ب��ال��غ��ة ب��ع��دم��ا 

ال�سهور  طيلة  كورونا  جائحة  بها  اأحلقت 

ال��ث��الث��ة امل��ا���س��ي��ة اأ�����س����رارا م��ال��ي��ة ب��ال��غ��ة 

.ورغ����م ع����ودة ف��ت��ح الأن���دي���ة وال��ف��ع��ال��ي��ات 

الريا�سية، اإل اأن عودة الن�ساط التناف�سي 

ل��ك��رة ال��ق��دم م��ا ي����زال ���س��ع��ب��ا وخ�����س��و���س��ا 

الفعاليات  بعودة  وا�سحا،  ك��ان  ال��ق��رار  اأن 

الريا�سية دون جمهور.

يق�سي  الذي  احلكومة  قرار  على  وبناًء 

ال��ع��م��ل بعد  ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ي اإىل  ع���ودة 

اأك�������ر م����ن ����س���ه���ري���ن م����ن ال���ت���وق���ف ف����اإن 

حزمة  عن  ُتعلن  الأردنية  الأوملبية  اللجنة 

م���ن الإج���������راءات الح����رتازي����ة و���س��واب��ط 

وتعليمات �سحية الواجب اللتزام بها بعد 

خا�سعة  و�ستكون  الريا�سي  القطاع  ع��ودة 

والحت���ادات  اللجنة  من  الدائمة  للرقابة 

ال��ري��ا���س��ي��ة واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ح��ي��ث مت 

اإىل احل���ك���وم���ة من  ه����ذه اخل���ط���ة  ت���ق���دمي 

اللجنة  �سكلته  ال��ذي  العمل  ف��ري��ق  خ��الل 

اإىل  وعودته  القطاع  ملف  لإدارة  الأوملبية 

العمل. وت�سعى اللجنة الأوملبية من خالل 

ال���رق���اب���ي���ة ع��ل��ى جميع  ه����ذه الج��������راءات 

م�ساندة  اإىل  ال��ري��ا���س��ي  ال��ق��ط��اع  ج��وان��ب 

اجل���ه���ود احل���ك���وم���ي���ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

من  احل��د  اإىل  بالإ�سافة  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض 

اخل�سائر القت�سادية والفنية التي تعر�ض 

املا�سية.  ال��ف��رتة  ال��ق��ط��اع خ��الل  ل��ه��ا ه��ذا 

و����س���ت���ك���ون ال���ل���ج���ن���ة الأومل����ب����ي����ة الأردن����ي����ة 

بكافة  اللتزام  على  احلر�ض  كل  حري�سة 

احلكومة  ع��ن  املنبثقة  ال�سحية  امل��ع��اي��ري 

الأردنية و�ستبذل كافة اجلهود للمحافظة 

القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ن  جميع  ���س��الم��ة  ع��ل��ى 

للجنة  العام  المن  قال  الريا�سي.بدوره 

الن�ساط  فتح  ان  امل��ج��ايل  نا�سر  الومل��ب��ي��ة 

الندية  تدريبات   ع��ودة  ي�سمل  الريا�سي 

وم��ن��اف�����س��ات��ه��ا ب�����دون ج��م��ه��ور وت��دري��ب��ات 

مراكز اللياقى البدنية والكادمييات ..

االنباط – عمان

تفعيل  اىل  ال��رام��ي��ة  ل��رباجم��ه  تنفيذا 

..ينظم  ال��دائ��م��ة  امل�����س��اع��دة  ال��ل��ج��ان  عمل 

الحت�����اد ال��ع��رب��ي ل��ل�����س��ح��اف��ة ال��ري��ا���س��ي��ة 

وعرب جلنة الدورات حما�سرة حتت عنوان 

..ره��ان��ات  العربي  الريا�سي  الع���الم   “
البدائل واحلداثة “  يحا�سر فيها الزميل 

ال����س���ت���اذ ب����در ال���دي���ن الدري�������س���ي ن��ائ��ب 

املغربية  اجلمعية  رئي�ض  الحت���اد  رئي�ض 

الت�����س��ال  ..وع����رب  ال��ري��ا���س��ي��ة  لل�سحافة 

امل���رئ���ي ع���ن ب��ع��د ب��وا���س��ط��ة ت��ط��ب��ي��ق زووم 

حزيران   11 امل��واف��ق  اخلمي�ض  ي��وم  وذل��ك 

ي��ون��ي��و ال��ق��ادم ..و���س��ت��خ�����س�����ض امل��ح��ا���س��رة 

للجيل اجلديد من ال�سباب وال�سابات من 

الزمالء والزميالت يف العالم الريا�سي 

الهيئات والحت��ادات  كافة  ..ودع��ا الحتاد 

امل�سرفة  واللجان  وال��رواب��ط  واجلمعيات 

العربي  الوطن  الريا�سي يف  على العالم 

ار�سال  خالل  من  املحا�سرة  يف  للم�ساركة 

الربيد  اىل  بامل�ساركة  ال��راغ��ب��ة  ال���س��م��اء 

info@a-spa. ال��ت��ايل  الل���ك���رتوين 

على  ن�سية  ر�سالة  خ��الل  م��ن  او   org
بالعدد     00962795751266 رق��م  ه��ات��ف 

من  للفائدة  حتقيقا  منا�سبا  يرونه  الذي 

عقد تلك املحا�سرات والندوات وامللتقيات 

على  ال��ع��رب��ي  الحت���اد  درج  ال��ت��ي  املختلفة 

جميل  حممد  الزميل  اكد  ..حيث  عقدها 

ع��ب��د ال���ق���ادر رئ��ي�����ض الحت����اد ب���ان ال��ف��رتة 

العديد  وتنظيم  اق��ام��ة  �ست�سهد  القادمة 

الت�سال  عرب  وال��ن��دوات  املحا�سرات  من 

امل���رئ���ي ع���ن ب��ع��د ب�����س��ب��ب ت��ع��ذر ال��ت��وا���س��ل 

وما  احلالية  ال�سحية  للظروف  بالنظر 

خ��ل��ف��ه ف����ريو�����ض ك����ورون����ا م����ن ت���داع���ي���ات 

ه��ذا اخليار حتى ل  ام��ام  و�سعت الحت��اد 

والزمالء  الزميالت  مع  التوا�سل  يفقد 

تنفيذ  يف  ينجح  ولكي  العربي  ال��وط��ن  يف 

ب��راجم��ه ق���در امل�����س��ت��ط��اع ك��م��ا اف���اد بذلك 

ال��زم��ي��ل ع���وين ف��ري��ج ال��ن��اط��ق الع��الم��ي 

لالحتاد .

عودة الحياة الى المالعب بعد غياب  

 العربي للصحافة الرياضية يبدأ نشاطاته عبر االتصال المرئي 

 شفيع ينهي مرحلة الحجر الصحي 
االنباط - عمر الزعبي

عامر  الوطني  منتخبنا  حار�ض  انهى 

���س��ف��ي��ع، ف����رتة احل���ج���ر ال�����س��ح��ي ال���ذي 

القادمن  جميع  على  احلكومة  فر�سته 

م���ن خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، خ���وف���اً م���ن ا���س��اب��ة 

�سفيع  وك��ان  كورونا.  بفايرو�ض  احدهم 

من  قادماً  ا�سبوعن،  قبل  الردن  و�سل 

ال�����س��ع��ودي��ة، ل��ي��ح��ج��ر ن��ف�����س��ه يف اح���دى 

ي��ك��م��ل��ه��م��ا  ال��ع��ا���س��م��ة، ق��ب��ل ان  ف���ن���ادق 

ليوا�سل  م��ن��زل��ه،  اىل  وي��ع��ود  ام�����ض  اول 

احل��ج��ر ال�����س��ح��ي امل��ن��زيل وال����ذي يكون 

جتربة  �سفيع  وي��خ��و���ض  ي��وم��اً.   1٤ مل��دة 

ال�سعودي،   الفيحاء  نادي  مع  احرتافيه 

الذي ين�سط يف دوري املحرتفن هناك، 

وي��ع��ت��رب اح���د اه���م اع��م��دة ال��ف��ري��ق ، ملا 

وتليق  متقدمه  م�ستويات  م��ن  يقدمه 

ال�سعودية  ال�سلطات  تعلن  مبكانته.ومل 

وجهات  وتعددت  هناك  ال��دوري  م�سري 

ال���ن���ظ���ر، يف ان���ت���ظ���ار اخل����رب ال��ر���س��م��ي، 

ان  الر�سمي،  امل�سوؤولن  احد  قال  ال��ذي 

اإعالن عودة الن�ساط الريا�سي مرتبطة 

بالو�سع الوبائي يف ال�سعودية.
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االنباط-وكاالت

ذك������رت و����س���ائ���ل �إع�������ام م�������س���ري���ة، م�����س��اء 

رج��اء  للفنانة  �ل�سحية  �حل��ال��ة  �أن  �لأرب��ع��اء، 

�لأخ��رة، وفقا  �ل�ساعات  �جل��د�وي حت�سنت يف 

للعزل  خليفة  �أب���و  م�ست�سفى  يف  طبي  مل�سدر 

�لإ�سماعيلية. مبحافظة  �ل�سحي 

�مل�����س��ري��ة  �ل���ف���ن���ان���ة  �أن  �مل�������س���در  و�أو������س�����ح 

كما  درجة،   37 �إىل  درجة حر�رتها  �نخف�ست 

و��سبحت  �ل��دم،  يف  �لأك�سجني  ن�سبة  �رتفعت 

طبيعية، كما حت�سن �ل�سغط و�لنب�ض لديها.

رغ���م حت�سن  �أن رج���اء �جل����د�وي  و�أ����س���اف 

�ل�سناعي،  �لتنف�ض  تز�ل على جهاز  حالتها ل 

وفى حالة تطور حالتها �إىل �لأف�سل �أكرث من 

ذلك، �سوف تعود لغرفة عادية وترتك �لعناية 

�ل�سابع”  “�ليوم  ل�����س��ح��ي��ف��ة  وف��ق��ا  �مل���رك���زة، 

�مل�سرية.

�أث�����ر ع���ل���ى �حل���ال���ة  �أك�����رث ����س���يء  �أن  و�أك������د 

حالتها  تدهور  هو  �لكبرة،  للفنانة  �ل�سحية 

�ل��ن��ف�����س��ي��ة، ب�����س��ب��ب �ل�����س��ائ��ع��ات �ل��ت��ي �ن��ت�����س��رت 

ب�ساأن  �لجتماعي  �لتو��سل  على مو�قع  كثًر� 

ت��وت��ره��ا، م�سر�  ت�سبب يف  وه��و مم��ا  وف��ات��ه��ا، 

�أن �لعامل �لنف�سي مهم للغاية يف تطوير  �إىل 

�حلالة �ل�سحية مل�ساب كورونا.

وت���ت���و�ج���د �ل���ف���ن���ان���ة �مل�������س���ري���ة يف �ل���ع���زل 

مب�ست�سفى  �ل��ع�����س��ر  �حل����ادي  ل��ل��ي��وم  �ل�����س��ح��ي 

ب��ف��رو���ض ك��ورون��ا  �إ���س��اب��ت��ه��ا  �أب���و خليفة ع��ق��ب 

“لعبة  م�سل�سل  ت�سوير  �نتهاء  عقب  �مل�ستجد، 

�لن�سيان” �لذي �أذيع يف رم�سان �ملا�سي.

�لفنانة  �سقيقة  �بنة  هي  �جل���د�وي  ورج��اء 

�لفن  طريق  وعرفت  كاريوكا،  حتية  �لر�حلة 

�أو�خر �خلم�سينيات. من 

ويف ب���د�ي���ة ���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات �ل���ق���رن �ل��ع�����س��ري��ن 

و�أجنبت  خمتار  ح�سن  �لكرة  باعب  تزوجت 

�ب���ن���ة و�ح������دة، و����س���ارك���ت يف م��و���س��م رم�����س��ان 

�لن�سيان”. “لعبة  مب�سل�سل   2020

 »تطور جديد« في الحالة الصحية 
لرجاء الجداوي

شريهان تثير قلق أحالم بعد تغريدتها 
الغامضة وخوفها من شر يقترب

قلق  �سريهان  �مل�سرية  �لنجمة  �أث���ارت 

م��ت��اب��ع��ي��ه��ا وج��م��ه��وره��ا ع��ل��ى �ل�����س��و���س��ي��ال 

�لدعاء  طلب  تغريدة  ن�سرها  بعد  ميديا 

�إىل �هلل باأن ينجيها من �سر يقرتب منها، 

»�أع���وُذ  ق��ائ��ل��ة:  »ت��وي��رت«  حيث غ���رّدت على 

حاِذُر«.
ُ
باهلِل وقدرِته ِمن �سِر ما �أِجُد و�أ

م��ت��اب��ع��وه��ا على  �ن����رى  �أن  ل��ب��ث��ت  وم���ا 

»ت������وي������رت« ل���اط���م���ئ���ن���ان ع����ل����ى ح���ال���ت���ه���ا 

�لتغريدة  طبيعة  عن  و�ل�سوؤ�ل  �ل�سحية، 

�ل��غ��ام�����س��ة، �لأم�����ر �ل�����ذي ج��ع��ل �ل��ن��ج��م��ة 

عن  ب��ال�����س��وؤ�ل  تغريدتها  على  ت��رد  �أح���ام 

يا  »�سامتك  قائلة:  �أ�سابتها  وما  حالتها 

غالية«.

�ملغردين  ب��ني  �نت�سر  �ل���ذي  �لقلق  بعد 

على �حلالة �ل�سحية ل�سريهان وتغريدتها 

�سيء  م��ن  ت��ع��اىل  ب��اهلل  ب��ه��ا  ت�ستغيث  �ل��ت��ي 

ت���ت���خ���وف ح����دوث����ه، ����س��ت��ج��اب��ت ���س��ري��ه��ان 

تغريدة  ع��ل��ى  وَرّدت  دي��ن  �ملُ��َغ��رِّ ل��ت�����س��اوؤلت 

ولكم  عليكم  ودعائي  »قلقي  قائلة:  �أحام 

جميعاً )كل �لعاملني( ولي�ض نف�سي..

االنباط-وكاالت

قالت منظمة �ل�سحة �لعاملية �إنها �ست�ستاأنف �لتجارب �ل�سريرية 

لفرو�ض  كعاج  كلوروكني،  �لهيدروك�سي  �ملاريا،  بعقار  �ملتعلقة 

كورونا بعد ت�سعة �أيام على تعليقها �إثر در��سة ن�سرتها جملة “ذي 

�لعريقة. �لطبية  لن�سيت” 

غيري�سو�ض  �أده���ان���وم  ت��ي��درو���ض  للمنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  و�أك���د 

�أع�ساء  ر�أى  �لوفيات”،  حول  �ملتو�فرة  “�لبيانات  حتليل  بعد  �أن��ه 

لتعديل  �سبب  �أي  “عدم وجود  �ملنظمة  و�ملتابعة يف  �ل�سامة  جلنة 

�لتجارب �ل�سريرية للعقار. بروتوكول” 

يطلق  و�ل��ت��ي  �لعقار  لتجربة  �لتنفيذية  �ملجموعة  �أن  و�أ���س��اف 

عليها ��سم “ت�سامن” ومتثل �لدول �مل�ساركة “تلقت هذه �لتو�سية 

�لهيدروك�سي  ذل��ك  يف  مبا  �أبعادها  بكل  �لتجارب  مو��سلة  و�أق��رت 

كلوروكني” على ما �أ�ساف �ملدير �لعام.

وك��ان��ت م��ن��ظ��م��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ق��د �أع��ل��ن��ت يف ن��ه��اي��ة �أب��ري��ل 

بهدف  كلوروكني،  �لهيدروك�سي  حول  �سريرية  جت��ارب  مبا�سرتها 

�إيجاد عاج فعال ملر�ض كوفيد19-.

�لعقار،  على  �لتجارب  تعليق  �ملا�سي  مايو  �أو�خ��ر  �أعلنت  لكنها 

بهدف �ل�سماح للمنظمة بتحليل �ملعلومات �ملتو�فرة على �أن ت�سدر 

قر�ر� يف منت�سف يونيو، وفقا ملا ذكرته فر�ن�ض بر�ض.

ويف تنبيه ر�سمي، ناأت جملة “ذي لن�سيت” بنف�سها عن �لدر��سة 

يف هذ�  “ت�ساوؤلت كبرة”  �أو�خر مايو مقرة بوجود  �لتي ن�سرتها 

يف  ��ستنتاجاتها  ن�سر  �إىل  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  دفع  ما  �ملجال، 

�أبكر. موعد 

وقالت “ذي لن�سيت” يف بيانها �إن تدقيقاً م�ستقًا حول م�سدر 

�لبيانات يجري �لآن ويتوقع �أن ت�سدر �لنتائج قريباً جد�ً.

بيانات  �إىل  ت�ستند  مايو   22 يف  در��سة  ن�سرت  قد  �ملجلة  وكانت 

يف  و�أب��ري��ل  دي�سمر  ب��ني  �مل�ست�سفى  �أدخ��ل��و�  مري�ض  �أل��ف   96 م��ن 

بو�سع  �لعاج  تلقو�  �لذين  حالة  بني  قارنت  ثم  م�ست�سفى،   671
�ملر�سى �لذين مل يح�سلو� عليه.

غر  ك��ل��وروك��ني  �لهيدروك�سي  �أن  �إىل  �ل��در����س��ة  ه��ذه  وخل�ست 

�أدخ��ل��و�  �ل��ذي��ن  �جل��دي��د  ك��ورون��ا  ب�فرو�ض  �أ���س��ي��ب��و�  ملر�سى  مفيد 

�مل�ست�سفيات، ل بل قد يكون م�سر�ً.

�لعلماء  ع�سر�ت  �سدد  مايو،   28 يف  ن�سرت  مفتوحة  ر�سالة  ويف 

“ذي لن�سيت”  �أن �لتحليل �لدقيق لدر��سة  �أنحاء �لعامل على  من 

�لبيانات” باملنهجية �ملعتمدة و�سدقية  “قلقاً مرتبطاً  يثر 

 الصحة العالمية تعاود تجاربها على عقار كورونا »المثير للجدل«

االنباط- وكاالت

وق�سرة  و��سحة  ر�سالة  �أب��ل  �سركة  �أر���س��ل��ت 

من  �آيفون  هو�تف  �سرقو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  �إىل 

م��ت��اج��ره��ا خ���ال �أح����د�ث �ل�����س��غ��ب �ل���ذي ر�ف��ق��ت 

فلويد  جورج  ملقتل  �ملناه�سة  �لحتجاجات  بع�ض 

مينيابولي�ض. يف 

�أج��ه��زة  �ل�����س��رك��ة ع��ل��ى تعطيل  ت��ع��م��ل  وب��ي��ن��م��ا 

�آي���ف���ون �ل��ت��ي مت���ت ���س��رق��ت��ه��ا م���ن م��ت��اج��ر �ل��ب��ي��ع 

�أر�سلت  للعمل،  �ساحلة  غر  جلعلها  بالتجزئة، 

نهبو�  �ل��ذي��ن  �لأ���س��خ��ا���ض  �إىل  ر���س��ال��ة  �ل�����س��رك��ة 

“يتم تتبعكم”. �أجهزتها جاء فيها 

وب�����د�أت ت��ظ��ه��ر ع��ل��ى ���س��ا���س��ات �أج���ه���زة �آي��ف��ون 

�مل�������س���روق���ة ر����س���ال���ة �ل��ت��ح��ذي��ر م���ن ���س��رك��ة �أب����ل، 

و�ن��ت�����س��رت ����س���ور ل���ه���ذه �ل��ر���س��ائ��ل ع��ل��ى م��و�ق��ع 

“تويرت”  م����ث����ل  �لج�����ت�����م�����اع�����ي،  �ل�����ت�����و�������س�����ل 

و”ريديت”.

وكانت متاجر �أبل، �لتي بد�أت موؤخر� يف �إعادة 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن��ح��اء  جميع  يف  فروعها  فتح 

فرو�ض  تف�سي  ب�سبب  �لإغ���اق  م��ن  �أ���س��ه��ر  بعد 

ك���ورون���ا �جل���دي���د، �أع��ل��ن��ت ع���ن �أع���م���ال ت��خ��ري��ب 

و�سرقة طالت عدة حمال تابعة لها، مبا يف ذلك 

يف نيويورك وفيادلفيا وو��سنطن �لعا�سمة.

���س��ارق��ي  �إىل  �أب������ل  ر����س���ائ���ل  م����ن  و�ح�������دة  ويف 

�أجهزتها يف فيادلفيا ميكن قر�ءة �لن�ض �لتايل، 

�إع���ادة  “�لرجاء  ت��وي��رت:  م��وق��ع  ع��ل��ى  وردت  ك��م��ا 

ب�����س��ارع وول��ن��ت �سرتيت..  �أب���ل  �إىل حم��ل  �جل��ه��از 

���س��ي��ت��م تنبيه  ت��ت��ب��ع��ه.  ت��ع��ط��ي��ل �جل���ه���از وي��ت��م  مت 

“�سي  قناة  ذكرته  ملا  وفقا  �ملحلية”،  �ل�سلطات 

�إن �إن” �لأمركية.

ورغ����م �ل���و����س���وح يف �ل��ر���س��ال��ة، ف��ق��د رف�����س��ت 

ب��”�مل�سائل  و�سفته  م��ا  على  �لتعليق  �أب��ل  �سركة 

�لأمنية”.

لتتبع  ه���ذه  �أب����ل  م���ب���ادرة  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

�لأجهزة �مل�سروقة لي�ست �لأوىل من نوعها، حيث 

قامت �ل�سركة موؤخر� بتثبيت بر�مج خا�سة على 

موقع  لتتبع  مبتاجرها  �خلا�سة  �آي��ف��ون  �أج��ه��زة 

�لأجهزة �مل�سروقة، علما �أن هذه �لر�مج ل تكون 

مدجمة يف �أجهزة �آيفون �لتي مت �سر�وؤها.

وكان �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة �أبل تيم كوك 

�ملوظفني يوم  �إىل  ر���س��ل��ت 
ُ
�أ م��ذك��رة  ق��د و���س��ف يف 

له” وتعهد  معنى  “ل  باأنه  فلويد  مقتل  �لأح��د، 

ذلك  يف  مبا  �لإن�سان،  حقوق  ملجموعات  بالترع 

�ملت�ساوية. �لعد�لة  مبادرة 

االنباط-عمان

ت�سات” للتو��سل  “�سناب  تطبيق  توقف 

�لج��ت��م��اع��ي، �م�����ض �لأرب���ع���اء، ع��ن دع���م ما 

ي��ن�����س��ره �ل��رئ��ي�����ض �لأم���رك���ي ����ض ت��ر�م��ب، 

“�لعنف  ع��ل��ى  ي���ح���ّر����ض  �أن�����ه  �إىل  م�����س��ر� 

�لعن�سري”.

وق�����ال ت��ط��ب��ي��ق ���س��ن��اب ����س���ات ل��ل��ت��و����س��ل 

�لجتماعي �إنه لن يقوم بعد �لآن بالرتويج 

“دي�سكفر”  ���س��ف��ح��ة  يف  ت���ر�م���ب   حل�����س��اب 

�خلا�سة باملحتوى، بعد �أن غر على ح�سابه 

على تويرت بتعليقات ت�سجع على �لعنف.

���س��ات ج��اءت رد�  �أن خ��ط��وة �سناب  ورغ��م 

ح�سابه  ع��ل��ى  ت��ر�م��ب  ت��غ��ري��دة  تعليق  ع��ل��ى 

�لتو��سل  على من�سة خمتلفة من من�سات 

�لجتماعي، �إل �أن ذلك يظهر مدى �لتز�م 

�لتقيد  ب�سرورة  �لأخ��رى  �لتو��سل  مو�قع 

على  مقدم  حمتوى  لأي  �لأ�سا�سية  بالقيم 

�أي من�سة كانت وعلى �أي موقع.

 و�أ�ساف �ملتحدث با�سم �سركة �إك�سيو�ض: 

على  حتر�ض  �لتي  �لأ�سو�ت  ن�ساعف  “لن 
منحهم  خال  من  و�لظلم  �لعرقي  �لعنف 

ترويجا جماين على دي�سكفر”.

ل��ل��ع��ن��ف  م���ك���ان  “ل  �مل����ت����ح����دث:  وت����اب����ع 

�لعن�سري و�لظلم يف جمتمعنا، ونحن نقف 

م��ع ك��ل م��ن ي�����س��ع��ون �إىل �ل�����س��ام و�مل��ح��ب��ة 

و�مل�ساو�ة و�لعد�لة يف �لوليات �ملتحدة.”

�سيتم  �أن���ه  تعني  ه��ذه �خل��ط��وة ل  ول��ك��ن 

�سيظل  �إذ  باملطلق،  ت��ر�م��ب  ح�ساب  �إغ���اق 

م��ت��اح��ا ب�����س��ك��ل ك���ام���ل ل��ل��ج��م��ه��ور ، ل��ذل��ك 

���س��ي��ظ��ل �لأ���س��خ��ا���ض �ل���ذي���ن ي�����س��رتك��ون يف 

عن  يبحثون  مم��ن  �أو  �مل��وق��ع  ع��ل��ى  ح�سابه 

ين�سره  �لعثور على ما  قادرين على  ح�سابه 

تر�مب.

 رسالة أبل لحاملي أجهزة آيفون المسروقة: »يتم تتبعكم«
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حسين الجغبير
المدير العام ورئيس هيئة التحرير

االنباط - �سكاي نيوز

حت���دث���ت م��ي��غ��ان م����ارك����ل، زوج���ة 

�لأم��������������ر �ل�������ري�������ط�������اين ه���������اري، 

ب��ح��رق��ة ع��ن �ل��ع��ن�����س��ري��ة، وذل���ك يف 

�أ�سل  م��ن  �لأم��رك��ي  مقتل  �أع��ق��اب 

ج�����ورج ف���ل���وري���د زجن����ي يف م��دي��ن��ة 

�لأمركية. مينيابولي�ض 

وت����ويف ف��ل��وي��د �لأ����س���ب���وع �مل��ا���س��ي 

م��روع��ة،  بطريقة  مينيابولي�ض  يف 

�سرطيا  فيديو  مقطع  �أظهر  بعدما 

�ل�سحية  عنق  على  بركبته  ي�سغط 

�إىل �أن فارق �حلياة.

و�أح���������دث م���ق���ت���ل ف���ل���وي���د ح��رك��ة 

�ل����ولي����ات  ت���اري���خ���ي���ة يف  �ح���ت���ج���اج 

ن�������زول م��ئ��ات  �مل���ت���ح���دة مت���ث���ل���ت يف 

�لآلف �إىل �ل�سو�رع يوما بعد �آخر، 

�ل��ذي  و�لعنف  بالعن�سرية  تنديد� 

�ل�سرطة. متار�سه 

وحت������������دث������������ت م��������ي��������غ��������ان ع�����ر 

م���در����س���ة  ط�������اب  �إىل  �ل����ف����ي����دي����و 

 ”Immaculate Heart“
يف لو�ض �أجنلو�ض، حيث در�ست حني 

كانت طالبة.

نيوز”  “�سكاي  م����وق����ع  ون����ق����ل 

�ل��ري��ط��اين ع���ن م��ي��غ��ان ق��ول��ه��ا يف 

“ما حدث يف مينيابولي�ض  ر�سالتها 

للغاية”. مدمر 

ب�����س��اأن  ق��ل��ق��ة  “كنت  و�أ�����س����اف����ت 

�أدركت  لكنني  �حل��ادث،  عن  �لتعليق 

�أي  �أن �خلطاأ �لوحيد هو عدم قول 

�سيء”.

ف���ل���وي���د  ح����ي����اة  “لأن  وت����اب����ع����ت 

وح��ي��اة  مهمة  ت��اي��ل��ور  وح��ي��اة  مهمة 

ف���ي���ان���دو ك��ا���س��ت��ي��ل م��ه��م��ة وح��ي��اة 

�إ����س���ارة  يف  مهمة..”،  ر������ض  ت��ام��ر 

لقو� حتفهم على  �آخرين  �أنا�ض  �إىل 

ب�سبب  �لأم��رك��ي��ة  �ل�����س��رط��ة  �أي���دي 

�لعن�سرية.

�أن��ا  �آ���س��ف��ة..  “�أنا  ق��ائ��ل��ة  و�أردف����ت 

�آ���س��ف��ة ل��ل��غ��اي��ة لأن��ك��م ���س��ت��ك��رون يف 

ع�����امل ح���ي���ث ل ي������ز�ل ه�����ذ� �لأم�����ر 

موجود�”.

�ل��ع��ن�����س��ري��ة  �أن  م���ارك���ل  و�أب������رزت 

�لتاريخ  يف  “در�سا  ت�سبح  �أن  يجب 

للطاب ولي�ض و�قعا يعي�سونه”.

�إىل  �ل���ط���اب  ويف �خل���ت���ام، دع���ت 

�حل���رك���ة..  م���ن  “جزء�  ي��ك��ون��و�  �أن 

�ل�سود  حياة  �أن  تدركون  �أنكم  �أعلم 

مهمة”.
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