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 السؤال األول:

.  أيار 15 بتاريخ ونشرتها هللا عبد الملك جاللة  مع األلمانية  شبيغل دير مجلة أجرتها مقابلة نص يلي فيما

 الرأي، صحيفة في غدا   لنشره  فقرات ثالث من خبرا   منها واستخلص اليوم، أجريت  المقابلة أن افترض

 .له عنوانا   واكتب

 اإلغالق؟  فترة  خالل ملك   ُكميح كيف الجاللة، صاحب  :شبيغل دير

 لألجهزة بزيارات  وأقوم الجنوب، إلى الشمال من أتنقل لكنني االجتماعي، التباعد  بقواعد  ألتزم :الملك جاللة

  األسبوع  متواصلة أيام انية مث لمدة جديدة حاالت  أية  تسجل ولم شعبي، معنويات  لرفع وأسعى األمنية،

 .الفيروس انتشار على  بسرعة السيطرة من تمّكنا لقد  الماضي،

 اآلخرين؟ من أفضل بطريقة فعلتموه  الذي ما :شبيغل دير

(  األردن  في أما) األزمة، إدارة في الكاملة العالمة على العالم في دولة أية تحصل لن بتقديري، :الملك جاللة

  في  المطار عبر مباشرة   األردن إلى دخلوا الذين جميع عزل وتم مبكر ، وقت   في البالد  قبإغال قامت  الحكومة

 .العالم حول اآلخرين بمساعدة لنا  يسمح وضع في أنفسنا وجدنا ذاته، الوقت  وفي فنادق،

 العالمية؟  السياسة على  الفيروس انتشار تداعيات  هي ما :شبيغل دير

 رأس  على أصبحا الغذائي واألمن الصحة اليقين، بعدم  يتسم جديدا   عا  واق تجلبُ  التداعيات  :الملك جاللة

 قرار  وهذا لديها، الغذائية المؤن تخزين على وستعمل خصبة، زراعية أراض  لديها أوروبا فمثال؛ األولويات،

  العام  ونصف لعام يكفي  مخزون ولدينا القمح، تخزين  في  كبير بشكل باالستثمار بدأنا أيضا   ونحن مفهوم،

  خطر  من أكبر جوعا   الموت  خطر سيكون العالم، حول كثيرة مناطق في بعد؟ ماذا ولكن مريح، كلشب

 .نفسه  الفيروس

  هل  األزمة، قبل الفقر يواجهون المواطنين من العديد  كان كما األردن، في الجئ مليونا هناك :شبيغل دير

 الغلق؟  عن ناجمة احتجاجات  من خشية هناك

 الخدمات  نفس الالجئون يتلقى  األردن وفي اقتصادية، ضغوطات  تحت  العالم في عا  جمي نحن :الملك جاللة

 .تحد    بالطبع وهذا المواطنون، يتلقاها التي والصحية  التعليمية

  الشركات  إبقاء علينا كان  ما إذا األشخاص  لهؤالء دخل تأمين يمكننا فكيف تضررا ، األكثر هم المياومة  عمال

 لدينا  سيكون ولكن السكنية، للمناطق والدواء الغذاء بإيصال يقومان والشرطة شجي ال نفسه؟ الوقت  في مغلقة

  بطريقة  القطاعات  فتح إعادة على تعتمد  2021و 2020 في تعافينا سرعة إذن، عامين،  لمدة اقتصادي ركود 

 .ذكية

 األزمة؟  هذه من  المخرج هو ما :شبيغل دير

  البعض  بعضنا إلى ننظر أن  جميعا   علينا كورونا، جائحة لبق عليه كان مثلما ليس اآلن العالم :الملك جاللة

  المتحدة  الواليات  في والشرقي الغربي الساحلين بين التجاري للتكامل اتفاقيات  هناك فمثال؛ مختلفة، بنظرة

 .العالمي المستوى على  مماثل ترتيب  هو نحتاجه فما السلع، من احتياجاتها تغطية من الواليات  تمّكن حتى
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 خالل  الكنيست  يخطط كما بعضا ، بعضها تعادي التي الدول من عدد  الواقع، في باألردن، يحيط :غلشبي دير

  تتضمن  والتي األوسط، الشرق في للسالم ترمب  دونالد  األمريكي الرئيس خطة لمناقشة المقبلة القليلة األسابيع

 للشرق  ترمب  خطة تنفيذ  تم  إن دنراأل على يترتّب  قد  الذي ما  الغربية، الضفة من أجزاء بضم إسرائيل قيام

 األوسط؟ 

  لفلسطين  الدولتين حل أو الواحدة الدولة حلّ  أردنا إذا ما لمناقشة فعال   مناسب  التوقيت  هل :الملك جاللة

  مكافحة  بإمكاننا كيف نناقش أن علينا ينبغي  هل  أم كورونا؟ جائحة  ضد  المعركة خضمّ  في ونحن وإسرائيل،

  .قدما المضي من سيمكننا الذي الوحيد  السبيل  هو  ينالدولت  حلّ  الوباء؟ هذا

 التي  الفرصة استغالل يريد  من نتنياهو، بنيامين  اإلسرائيلي الوزراء كرئيس السياسيين، من هناك :شبيغل دير

 .فلسطين من كبيرة أجزاء على  لالستحواذ  ترمب  هيأها

 السلطة  انهارت  إذا سيحصل ماذا تبعاته، نيعلمو  ال الواحدة الدولة لحل يدعون الذين القادة :الملك جاللة

 أجزاء   بالفعل إسرائيل ضّمت  ما وإذا. المنطقة في والتطرف الفوضى من مزيدا سنشهد  الفلسطينية؟ الوطنية

 .الهاشمية األردنية المملكة مع كبير  ِصدام إلى سيؤدي ذلك فإن تموز،  في الغربية الضفة من

 إسرائيل؟ مع مسالال بمعاهدة العمل ستعلّق هل :شبيغل دير

  جميع  ندرس ولكننا والمشاحنات، للخالف جوا   أهيئ أن أو التهديدات  أطلق أن أريد  ال :الملك جاللة

 في  يطبّق أن يجب  ال القوة قانون أن على الدولي والمجتمع أوروبا في كثيرة بلدان مع نتفق ونحن. الخيارات 

 .األوسط الشرق

 هل اإلسرائيلي،-الفلسطيني  الصراع  من الخليج لقادة أهمية  أكثر  اآلن ن إيرا على الحرب  أن يبدو : شبيغل دير

  بالخذالن؟ تشعر

 الشيخ  سمو العزيز أخي بحق  منصفا   أكون دعوني لكن  قبل، من التحديات  األردن واجه لقد  :الملك جاللة

 اجتماعات  يف بشدة مرفوضا   زال ما الواحدة الدولة حلّ  فإن وآخرين؛ أبو ظبي عهد  ولي زايد  بن محمد 

ت  وعندما. العربية الدول جامعة  خادم أخي رفضها أشهر، سبعة أو ستة قبل الواحدة الدولة حل خطة طُر ح 

 .الفلسطينية الدولة مع السعودية وقوف وأكدّ  العزيز، عبد  بن سلمان الملك الشريفين الحرمين

 برلين؟  من تتوقع ماذا األمريكية، حدةمتال الواليات  بعد  لألردن داعمة دولة أكبر  ثاني ألمانيا تعد  :شبيغل دير

  مستوياتها  أعلى في األلمانية األردنية والعالقات  طويل، زمن منذ  ميركل المستشارة أعرف :الملك جاللة

 السليم  القرار تماما   تدرك لمانياأ إن واألمني، العسكري التعاون ذلك في بما ممتازة، عمل عالقة تربطنا اآلن،

 .األمام إلى ونمضي  القضية بهذه يتعلق فيما وأصدقاء  حلفاء ونحن ،ةنيطيالفلس القضية بشأن
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وية  فيما يلي مجموعة من النصوص اإلخبارية التي أدخلت عليها بعض األخطاء المعلوماتية واللغ

اء عن طريق شطب ما ال ترى حاجة لوجوده، أو شطبه واستبداله بما تعتبره  صحح هذه األخطوالصحفية.  

 ترى أهمية إلضافته، وافترض أن هذه األخبار ستنشر اليوم في صحيفة الرأي.   صحيحا ، أو إضافة ما

 

 من جاللة الملك توجيهات مباشرة التي يرأسها، وب  أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم أن الحكومة

عبدهللا الثاني، تضع في مقدمة أولوياتها خالل المرحلة الحالية تقديم الدعم للفئات المتضررة من تداعيات  

 جائحة كورونا. 

وأشار الرزاز أنه، وفي إطار إيجاد حلول للتداعيات االجتماعية لهذه الجائحة، تم تقديم العون والمساعدة لنحو  

ن مواطن، من خالل صندوق بركة وطن وصندوق المعونة  مليو  5,2حوالي رة أو ما يعادل ألف أس 586

الوطنية وصندوق الزكاة وبرامج الضمان االجتماعي، والتسهيالت التي قدمها البنك المركزي األردني  

 لتمكين العديد من الشركات على دفع رواتب موظفيها العاملين في هذه الشركات.

 

أن الوضع الوبائي محليا  في   الدكتور نزار عبيدات أمس لوطنية لألوبئةي باسم اللجنة اقال الناطق الرسم

 األردن مستقرا  رغم ارتفاع عدد اإلصابات بين العائدين من خارج المملكة األردنية الهاشمية. 

ستقبال تبعا   وأضاف عبيدات أن جميع القرارات التي صدر حول إعادة فتح القطاعات قابلة إلعادة النظر فيها م

 ن انتشار الفيروس. وضع الوبائي بشأ لل

 

 

وافق صندوق النقد الدولي الذي يقع مقره الرئيس في العاصمة األمريكية واشنطن أمس على منح األردن  

مليون دوالر لتلبية احتياجات مالية ملحة بعد تضرر اقتصاد بلدنا بشدة من تداعيات جائحة  396قرض بقيمة 

 الفتاكة.  16-كوفيد 

 

 

د مهدي سليمان اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية، ليعلن اعتراضه على  سير األردني محم بدأ والد األ

 طريقة تعامل الجانب الرسمي مع ملف األسرى األردنيين لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي. 
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باإلفراج   ذويهم، كما طالب وطالب سليمان خالل وقفته الجهات الرسمية بالقيام بمسؤولياتها تجاه األسرى و

 نه. عن اب 

سنة عندما تم اعتقاله، وهو ضمن   15ويعتبر األسير "محمد مهدي سليمان" أصغر أسير أردني، وكان عمره 

 آخر في سجون االحتالل اإلسرائيلي.  أردني أسير 23

 

 

ييم  لجان متخصصة لتق وزارة التعليم العالي والبحث اليوم أن مجلس التعليم العالي قرر تشكيل ثالثة أعلنت 

م عن بعد في الجامعات األردنية بهدف تحديد المعالم الجديدة لمستقبل التعليم العالي األردني، تجربة التعلي 

واإلرتقاء بمستواها، وتطوير منظومة التعليم والتعلم بشموليته، ورفع درجة الجاهزية لمواجهة أي تحديات قد 

 تواجهها الجامعات في المستقبل. 

 

 

بحث عن طوق للنجاة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن أدخلتها جائحة كورونا  ية المحترفين لكرة القدم بالأند  بدأت 

في أزمات مالية تحتاج للكثير من العمل لتجاوزها.  والشك في أن األردنيين يتطلعون لعودة الحياة الرياضية 

 إلى مالعبها. 

 

 

خلها شخصين سقطت في قناة ح اليوم من انتشال مركبة بداصبا منيةتمكنت كوادر الدفاع المدني واالجهزة اال

الملك عبدهللا في الشونة الشمالية.   وقد تم اسعاف المصابين إلى مستشفى معاذ بن جبل، بعد أن قدمت كوادر  

 وليست هذه هي المرة األولى التي يهب فيها نشامى الدفاع المدني  .الدفاع المدني لهم اإلسعافات األولية

 اء الوطن فهذه من شيمهم.ة االمنية لتقديم العون ألبنجهزواال

 

 

طلب المدير العام لألمم المتحدة أنطونيو من مجلس األمن الدولي مساء أمس تمديد لمدة عام للتفويض بعبور  

الحدود السورية إليصال مساعدات إنسانية لألفراد والعائالت السورية التي عانت وما زالت تعاني من آثار  

 .ب الحر
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يلي، فجر اليوم، المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي  منعت قوات االحتالل اإلسرائ

الشريف بمدينة الخليل الصامدة شمال الضفة الغربية المحتلة ألداء صالة الفجر، كما منعت المؤذن من رفع  

 األذان في الحرم اإلبراهيمي.

 

 

ه أمس إن إيران أصدرت أمر اعتقال  ام طهران علي القاصي مهر قولعي عن مد نقلت وكالة فارس لألنباء ع 

مسؤول أمريكي آخر فيما يتعلق بقتل القائد العسكري الكبير  35بحق الرئيس األمريكي دونالد ترامب و

 سليماني، وطلبت مساعدة الشرطة الدولية )اإلنتربول( في اعتقالهم. 

ئد فيلق القدس بالحرس الثوري مريكية في بغداد سليماني، قاية أة جووفي الثالث من كانون الثاني قتلت ضرب

 اإليراني، وأبو مهدي المهندس القائد في الحشد العراقي الشعبي. 

 

 

األلمانية ميركل أنغيال بريطانيا عواقب عالقتها االقتصادية الضعيفة مع االتحاد األوروبي في  حّملت الرئيسة 

 مرحلة ما بعد بريكست. 

د اتباع قواعد مثل األوروبيين بشأن البيئة أو سوق العمل أو  مملكة المتحدة ال تريإذا كانت الوأضافت أنه 

 ستفقد قوتها. المعايير االجتماعية، فإن العالقات األوروبية معه 

 


