
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اجلمعة   21  رجب   1442 هـ  - املوافق  5  اآذار  2021 م - العدد  5623    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

نائب رئيس الوزراء يؤكد ضرورة 
االلتزام بتطبيق أوامر الدفاع

االنباط-وكاالت

اأك���د ك��ات��ب اإ���س��رائ��ي��ل��ي اأن »ال��روت��وك��والت 

عنها  النقاب  ك�سف  التي  االإ�سرائيلية  ال�سرية 

م����وؤخ����را، ت��ظ��ه��ر ت�����ورط ح���ك���وم���ات ت���ل اأب��ي��ب 

املتعاقبة، ب�سكل مكثف خالل ال�سنوات االأوىل 

م��ن اح��ت��الل ق��ط��اع غ���زة، مب��ح��اوالت��ه��ا اإع���ادة 

ت�سكيل تركيبته ال�سكانية الفل�سطينية، بهدف 

���س��م ال��ق��ط��اع دون احل���اج���ة ال���س��ت��ي��ع��اب ع��دد 

كبري من �سكانه« وذكر الكاتب عومري �سيفر 

التفكري  منتدى  على موقع  مقاله  رافيف، يف 

2019، ترددت تقارير  اأنه »يف �سيف  االإقليمي، 

اأجل  اأخرى من  اإ�سرائيل مع دول  عن توا�سل 

غ��زة،  ق��ط��اع  م��ن  اإليها  منظمة  ه��ج��رة  تنظيم 

ووف��ق��ا ل��ل��خ��ط��ة، ف��ب��م��ج��رد م��واف��ق��ة اأي دول��ة 

على قبول املهاجرين من قطاع غزة، �ستن�سئ 

اإ���س��رائ��ي��ل م��ط��ارا يف اجل���ن���وب، وت��ن��ق��ل �سكان 

بلدهم  اإىل  وتنقلهم  ب��احل��اف��الت،  هناك  غ��زة 

اجل���دي���د« واأو����س���ح راف���ي���ف، ال��ب��اح��ث ال��زم��ي��ل 

االإ�سرائيلية  ل��ل��درا���س��ات  ع��زرائ��ي��ل��ي  م��رك��ز  يف 

للحظة  »ه��ذا اخلر  اأن  بن غوريون،  بجامعة 

اإ�سرائيل يف  التايل: هل تورطت  ال�سوؤال  طرح 

عملية نقل الفل�سطينيني يف الواقع من قطاع 

هذه  االإ�سرائيليون  امل�سوؤولون  ينكر  مل  غ��زة؟ 

وزيرة  الفور  على  اأكدتها  بل  فح�سب،  اخلطة 

اأعلنت  التي  �ساكيد،  اآييليت  ال�سابقة  الق�ساء 

بل  غ��زة،  الهجرة من قطاع  لت�سجيع  تاأييدها 

دفعت من اأجل ذلك يف جمل�س الوزراء ل�سنوات 

عديدة«.

التفا�صيل �ص »5«

وثائق سرية تكشف مخططات االحتالل لتهجير أهالي قطاع غزة

40 وفاة و5733 إصابة جديدة 
بـ » كورونا «

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 40 وفاة 

كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و5733 

امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س اخل��م��ي�����س، 

 4833 اإىل  ال���وف���ي���ات  اإج���م���ايل  ل��ريت��ف��ع 

واإجمايل االإ�سابات 413350.

وت���وّزع���ت االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة على 

حم��اف��ظ��ة  يف   3040 االآت���������ي:  ال���ن���ح���وا 

حم��اف��ظ��ة  يف   681 ع����ّم����ان،  ال��ع��ا���س��م��ة 

 491 ال��ب��ل��ق��اء،  611 حم��اف��ظ��ة  ال���زرق���اء، 

حمافظة اإربد منها 26 اإ�سابة يف الرمثا، 

حم��اف��ظ��ة   193 م����اأدب����ا،  حم��اف��ظ��ة   214

 103 ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة   106 ج���ر����س، 

97 حمافظة عجلون،  الكرك،  حمافظة 

حم��اف��ظ��ة   65 امل�����ف�����رق،  حم���اف���ظ���ة   76

الطفيلة، و 56 اإ�سابة يف حمافظة معان.

عن  ال�سادر  االإعالمي  املوجز  واأ�سار 

اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئا�سة 

اإىل  و�سل  الن�سطة حالّياً  احل��االت  عدد 

احل��االت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   51869

 372 امل�ست�سفيات  اإىل  ام�س  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 118 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل احلاالت املوؤّكدة 

بلغ  امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي 

.1884

التفا�صيل �ص »3«

عبيدات : نعيش اآلن موجة 
جديدة لفيروس كورونا المتحور 

إدارة األزمات: بدء اعطاء لقاح كورونا للعاملين 
في المطارات األسبوع المقبل

االقتصاد النيابية تجدد مطالبتها بتأجيل 
اقساط القروض ثالثة شهور

االنباط-عمان

االأزم��ات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  كلف 

للتن�سيق  امل����ط����ارات  وح���م���اي���ة  اأم�����ن  م���دي���ري���ة 

واالإ����س���راف ع��ل��ى اإع��ط��اء ل��ق��اح ك��ورون��ا جلميع 

امللكة  )م��ط��ار  االأردن��ي��ة  امل��ط��ارات  يف  العاملني 

ع��ل��ي��اء ال������دويل، م��ط��ار امل��ل��ك ح�����س��ني ال���دويل 

العقبة، مطار عمان املدين/ ماركا(.
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 االنباط-اربد

ج��������ددت جل���ن���ة االق����ت���������س����اد واال����س���ت���ث���م���ار 

ابو  خالد  النائب  رئي�سها  ل�سان  على  النيابية 

التدابري  باتخاذ  للحكومة  مطالبتها  ح�سان 

واالجراءات ال�سرورية الالزمة لدعم ومتكني 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة من 

البقاء وتخفيف تداعيات جائحة كورونا عليها 

بالتوازي مع اجراءات �سبط العدوى ومكافحة 

اتنت�سار فريو�س كورونا �سمن �سوابط مقبولة 

من �ساأنها ا�ستمرار عمل القطاعات.

ام�س  �سحفي  ت�سريح  يف  ح�سان  اب��و  واك���د 

املركزي  البنك  اأدوات  تفعيل  �سرورة  اخلمي�س 

ب�سفته  البنوك  قطاع  مطالبة  يف  و�سالحياته 

اأق�ساط  بتاأجيل  وذل��ك  ف��اع��ال،  وطنيا  �سريكا 

ملدة  االقت�سادية  والقطاعات  ال�سركات  قرو�س 

ثالثة �سهور على االأقل، على اأن يكون التاأجيل 

�سامال لقيم الفوائد وبدون غرامات اإ�سافية.

اللجنة طالبت يف اجتماع لها  اأن  واأ�سار اىل 

بتقدمي  �سابقة  اأخ��رى  اجتماعات  ويف  االأربعاء 

وب��دون  املختلفة  للقطاعات  ت�سهيالت  ح��زم��ة 

ومبوافقة  اقت�سادية  درا�سة  عر  وذلك  فوائد، 

ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ل��ت��ق��دمي ت��ل��ك احل����زم م��ق��اب��ل 

للقطاعات  التعرث  قيمة  يغطي  ومبا  �سمانات، 

القطاعات  ت��ل��ك  ال��ت��زام  ي�سمن  ومب��ا  ���س��ه��ري��ا، 

اأ�سا�سي. بدفع اأجور العاملني فيها ب�سكل 

ت�سورات عملية  اللجنة اىل و�سع  كما دعت 

التجارية  القطاعات  االإيجارات على  لتخفي�س 

واخلدمية.
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 االنباط-عمان

ال������وزراء وزي����ر االدارة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اأك����د 

امل��ح��ل��ي��ة ووزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة امل���ك���ل���ف، ت��وف��ي��ق 

كري�سان، �سرورة االلتزام التام بتطبيق اوامر 

واجل��زئ��ي،  ال�سامل  باحلظر  خا�سة  ال��دف��اع، 

املخالفني  بحق  القانونية  االإج��راءات  واتخاذ 

املخت�سة  الق�سائية  اجل��ه��ات  اإىل  وحتويلهم 

الإجراء املقت�سى القانوين واالداري بحقهم.

اخلمي�س،  ام�س  عقده  اجتماع  وقال خالل 

يف مبنى وزارة الداخلية، مع املحافظني، عر 

 ، بعد«  عن   « وامل�سموع  املرئي  االت�سال  تقنية 

روؤ�ساء  باعتبارهم  املحافظني،  على  يعول  انه 

اخ��ت�����س��ا���س��ه��م،  م��ن��اط��ق  يف  ال��ع��ام��ة  االدارات 

ملتابعة  ال��الزم��ة  اجل��ه��ود  ب��ذل  يف  لال�ستمرار 

بكافة  اليهم  وال��و���س��ول  منزليا،  املحجورين 

الو�سع  لتطورات  نظرا  القانونية،  الو�سائل 

الوبائي املتعلق بجائحة كورونا.

ال����وزراء اىل اجل��والت  ن��ائ��ب رئي�س  وا���س��ار 

منزليا  املعزولني  على  والتفتي�سية  امليدانية 

ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  م�ستمرة، 

واملجتمع  املواطن  �سالمة  ان  دوما  توؤكد  التي 

اهم من كل �سيء.

و�سدد على اال�ستمرار مبنع اقامة احلفالت 

على20  تزيد  االجتماعية  باأعداد  واملنا�سبات 

وال��روت��وك��ول  الطبي  ين�سجم  ومب��ا  �سخ�ساً، 

ادوات  ا���س��ت��خ��دام  م��دى  م��ن  وال��ت��اأك��د  املعتمد، 

يف  االجتماعي  والكمامات  والتباعد  الوقاية 

عن  فيها  عدد  امل�ساركني  يقل  التي  التجمعات 

20 �سخ�سا.
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الصناعة والتجارة: تنفيذ 2564 زيارة 
رقابية لمنشآت

األوقاف: الذهاب لصالة الجمعة من 
الساعة 11.40 ولغاية 12.40ظهرا

رئيس مجلس النواب يلتقي 
السفيرة البريطانية

الخارجية الفلسطينية: 
هستيريا الردود اإلسرائيلية تعكس 
الهلع من تحقيقات الجنائية الدولية

االنباط-عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�������س���ن���اع���ة  وزارة  ح������ررت 

وال���ت���م���وي���ن واجل����ه����ات ال���رق���اب���ي���ة امل��ك��ل��ف��ة 

ال��ت��زام  20 مبتابعة  ال��دف��اع  اأم���ر  مب��وج��ب 

املتعلقة  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  واالأف���راد  املن�ساآت 

اأم�س  ي��وم  الوقائية  وال�سحة  بال�سالمة 

عدد  يف  من�ساآت  بحق  خمالفة   31 االأربعاء 

القطاعات. من 

�سحفي،  ت�����س��ري��ح  يف  ال������وزارة  وق���ال���ت 

اأم�س االول  اإنه جرى يوم  ام�س اخلمي�س، 

2564 م��ن�����س��اأة  ل����  زي������ارات رق��اب��ي��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

يف خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة وت��ب��ني ع��دم 

واتخذت  الدفاع  باأوامر  منها  عدد  التزام 

املخالفات  و�سملت  ال��الزم��ة.  االإج�����راءات 

حمالت �سوبر ماركت .
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 االنباط-عمان

املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��ح��ث 

ع����ب����د امل����ن����ع����م ال�������ع�������ودات م�����ع ال�������س���ف���رية 

براند،  بريجيت  اململكة  لدى  الريطانية 

���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ني 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني يف امل���ج���االت ك��اف��ة 

الرملانية. �سيما 

ال�سداقة  عالقات  عمق  العودات،  واأكد 

ال��ت��ي جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن، واأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 

م�سلحة  يحقق  مب��ا  امل�����س��رك  والتن�سيق 

ال�����س��ع��ب��ني ال�����س��دي��ق��ني، ومب����ا ي�����س��ه��م يف 

حتقيق االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

على  ي��ق��ف  وه����و  االأردن  اإن  واأ�����س����اف، 

ثابتة  بخطى  ي�سري  الدولة،  مئوية  اأعتاب 

بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين .
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 االنباط-عمان

اأع�����ل�����ن وزي��������ر االأوق������������اف وال�����������س�����وؤون 

وامل��ق��د���س��ات االإ���س��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

اخل��الي��ل��ة ع��ن ف��رة رف��ع احل��ظ��ر لغايات 

 11:40 ال�ساعة  م��ن  اجل��م��ع��ة،  ���س��الة  اأداء 

ول��غ��اي��ة ال�����س��اع��ة 12:40ظ����ه����را، و���س��ي��ك��ون 

الذهاب للم�سجد �سرياً على االأقدام فقط. 

ام�����س اخلمي�س،  ب��ي��ان  واأك���د اخل��الي��ل��ة يف 

����س���رورة االل����ت����زام ب�����اإج�����راءات ال�����س��الم��ة 

والتباعد  الكمامة  بارتداء  املتعلقة  العامة 

اجل�سدي واإح�سار �سجادة ال�سالة.

بناء  االإع����الن ج��اء  اأن ه��ذا  اإىل  واأ���س��ار 

24 ل�سنة  ال�����وزراء رق���م  ب���الغ رئ��ي�����س  ع��ل��ى 

رقم  الدفاع  اأم��ر  الأحكام  باال�ستناد   ،2021

19 ل�سنة 2020.
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االنباط-وكاالت

ام�س  الفل�سطينية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأدان���ت 

اال�سرائيلية  والتهديدات  الفعل  ردود  اخلمي�س، 

الدولية  للجنائية  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة  اإع���الن  بعد 

ر����س���م���ي���ا ف����ت����ح حت���ق���ي���ق ب����ج����رائ����م االح�����ت�����الل 

االإ�سرائيلي

وق���ال���ت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ل���ه���ا، »ح���ال���ة م��ن 

على  �سيطرت  التوازن  وع��دم  والهلع  اله�سترييا 

اإعالن  جتاه  الر�سمية  اال�سرائيلية  الفعل  ردود 

فتح  ر�سميا  ال��دول��ي��ة  للجنائية  العامة  املدعية 

اأكرث من  �سارع  االحتالل، حيث  حتقيق بجرائم 

م�سوؤول اإ�سرائيلي باإطالق وابل من الت�سريحات 

واملواقف والتو�سيفات لهذا االعالن

وردت  التي  امل�سروخة  اال�سطوانة  اأبرزها  كان 

بنيامني  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  ل�سان  على 

خ�سومه،  بها  يهاجم  م��ا  غالبا  وال��ت��ي  نتنياهو 

باعتبارها  ال�سامية«  »معاداة  تهمة  مقدمتها  يف 

و���س��ف��ة ج���اه���زة ���س��احل��ة ح�����س��ب ن��ت��ن��ي��اه��و لكل 

تخويف  بهدف  املنا�سبات،  جلميع  ومكان  زم��ان 

اخل�سوم من ت�سنيفهم يف خانة »الال�سامية«،

م��ت��ن��ا���س��ي��ا اأن م���ن ي��ه��اج��م��ه ه����ذه امل�����رة ه��ي 

امل��ح��ك��م��ة اجل���ن���ائ���ي���ة ال����دول����ي����ة، رم�����ز ال��ق�����س��اء 

تتمتع مب�سداقية ونزاهة، وت�سدر  التي  الدويل 

وبناء  الخت�سا�سها  وفقا  واإع��الن��ات��ه��ا  ق��رارات��ه��ا 

على الن�سو�س القانونية مليثاق روما املوؤ�س�س.
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 االأنباط - الدكتور حممد املعايطة

ق����ال وزي�����ر ال�����س��ح��ة ن���ذي���ر ع��ب��ي��دات 

موجة  االآن  نعي�س  اإننا  اخلمي�س،  ام�س 

ج����دي����دة ل���ف���ريو����س ك����ورون����ا امل���ت���ح���ور. 

الكرك  مل�ست�سفى  زيارته  خالل  واأ�ساف 

�ستبداأ  ال�سهر  نهاية  بعد  اأن��ه  احلكومي 

تدريجي.  ب�سكل  باالنخفا�س  اال�سابات 

تواجه  كبرية  حتديات  هنالك  اأن  وب��ني 

كافة  حت��ل  ان  ون��اأم��ل  ال�سحي،  القطاع 

االردن  اأن  واأ�����س����اف  ال��ت��ح��دي��ات.  ه����ذه 

ٌي���خ���رج ع����دد ك��ب��ري م���ن ال��ت��خ�����س�����س��ات 

الكليات  خريجي  ع��دد  بلغ  اذ  الطبية، 

3 االف خ��ري��ج وال�����س��واغ��ر يف  ال��ط��ب��ي��ة 

واأك��د  �ساغر.   900 تزيد على  ع��ام ال  كل 

اأن���ه »مت تعيني ع��دد كبري من  ع��ب��ي��دات 

ال��ع��ام، اذ مت تعيني قرابة  االط��ب��اء ه��ذا 

الطبية  التخ�س�سات  يف  �سخ�س   2500

املدنية،  اخل��دم��ة  دي���وان  م��ع  وتوا�سلنا 

لتعيني اعداد اخرى يف كافة القطاعات 

والتخ�س�سات”.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

إدارة األزمات: بدء اعطاء لقاح كورونا 
للعاملين في المطارات

 األسبوع المقبل

شرطة الكرك توزع الكمامات
 على المواطنين 

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد السفير الكولومبي

مالية النواب تناقش مشروع قانون 
تنظيم الموازنة العامة

 االنباط-عمان

والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزي��ر  اأطلق 

امل��ه��ن��د���س م��و���س��ى امل��ع��اي��ط��ة ام�����س اخل��م��ي�����س، 

اململكة  اح��ت��ف��االت  مبنا�سبة  ال����وزارة  فعاليات 

بالتعاون مع  االأردنية،  الثانية للدولة  باملئوية 

الدميقراطية  للتنمية  العربي  ال��ع��امل  مركز 

وحقوق االإن�سان، وبال�سراكة مع موؤ�س�سة هانز 

زايدل االأملانية.

وقال املعايطة اإن االحتفال باملئوية الثانية 

على  تاأكيدا  ال�سباب،  مع  التوا�سل  عرب  ياأتي 

دورهم يف املجتمع وتعزيزا مل�ساركتهم يف احلياة 

والبناء  التطوير  م�سرية  ملوا�سلة  ال�سيا�سية 

للمئوية الثانية وحتقيق االإجناز الذي نن�سده 

جميعا.

جاللة  اهتمام  �سلب  هم  ال�سباب  اأن  واأك��د 

امللك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ال��ذي يركز دائ��م��ا على 

دعمهم، ومتكينهم �سيا�سيا واقت�سادياً، م�سريا 

للتوجيهات  ا�ستجابة  ن��ف��ذت  ال�����وزارة  اأن  اىل 

امل��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ال��ع��دي��د م��ن ال���ربام���ج التي 

العمل  يف  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  �ساأنها  م��ن 

ال�سيا�سي العام.

وحت���دث امل��ع��اي��ط��ة ع��ن ق��ي��ام ال�����وزارة بعقد 

�سل�سلة لقاءات حوارية مع االأحزاب ال�سيا�سية 

ل��ل��ت��ب��اح��ث يف ال����ق����وان����ن ال���ن���اظ���م���ة ل��ل��ح��ي��اة 

ال�سيا�سية؛ قانوين االنتخاب واالأحزاب، م�سريا 

االأوىل  مئويتها  يف  االأردن���ي���ة  ال��دول��ة  اأن  اىل 

العلمية  امل��ج��االت  خمتلف  يف  تطوير  راف��ق��ه��ا 

واملعرفية والثقافية واالجتماعية واخلدماتية 

عريقة  وموؤ�س�سات  حتتية  بنية  لدينا  واأ�سبح 

ال�ستمرارية  االأج��ي��ال  مع  ونتطلع  بها  نفتخر 

البناء والتطوير والنه�سة.

ودعا املعايطة اإىل اإبراز ما مت اإجنازه خالل 

وتوحيد  اجلهود  تكاتف  ظل  يف  االأوىل  املئوية 

االإرادة لدى القيادة الها�سمية وال�سعب االأردين، 

اأن ن�سبة  ما يعزز احلالة ال�سيا�سية، منوها اإىل 

املا�سي نحو  القرن  كانت يف خم�سينيات  االأمية 

85 باملئة واأ�سبحت اليوم متدنية جدا.

واأك�����د ال���وزي���ر امل��ع��اي��ط��ة اأه��م��ي��ة م�����س��ارك��ة 

ال�����س��ب��اب يف احل���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وو���س��ول��ه��م 

ال���وزارة يف حملتها على  رك��زت  للربملان، حيث 

انتخابات  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ال�����س��ب��اب  ت�سجيع 

2020، منوها اإىل اأن االأوراق النقا�سية جلاللة 

امللك حتمل برناجما وا�سحا بهذا اخل�سو�س.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال اأم���ن ع��ام ال����وزارة رئي�س 

اإن  ال��دك��ت��ور علي اخل���وال���دة،  االأح�����زاب،  جلنة 

االأردن يعترب من الدول التي تقدمت يف جمال 

البناء  منظومة  وتعزيز  والتحديث  التطوير 

ال�سيا�سية  فيها  مبا  احلياة  جم��االت  مبختلف 

والربملانية.

واأ���س��اف، اإن��ه ويف ظ��ل االح��ت��ف��االت مبئوية 

بالعمل  امللك  جاللة  توجيهات  ج��اءت  الدولة 

للحياة  الناظمة  بالقوانن  النظر  اإع��ادة  على 

ال�سيا�سية وهو املطلوب باملرحلة املقبلة، م�سريا 

جل�سات  خ���الل  م��ن  �ستعمل  ال������وزارة  اأن  اإىل 

ح���واري���ة م��ع االأح�����زاب وال��ن��ق��اب��ات وامل��ن��ظ��م��ات 

وال�����س��ب��اب وامل�����راأة ع��ل��ى ال��ب��ح��ث يف امل��الح��ظ��ات 

واالآراء واملقرتحات لالأخذ بها بجدية.

ن��ق��ا���س م��و���س��ع بن  دار  وخ�����الل احل���ف���ل، 

عن  ال�سباب  حت��دث  حيث  احل�����س��ور،  ال�سباب 

ال�سيا�سية  احلياة  يف  م�ساركتهم  تعزيز  اأهمية 

وف��ت��ح االآف������اق اأم���ام���ه���م، م��ق��دم��ن ع����ددا من 

املقرتحات من �ساأنها تفعيل دورهم يف امل�ساركة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وحت�����س��ن ج��ودت��ه��ا، م��ن��ه��ا العمل 

ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ امل���زي���د م���ن اجل��ل�����س��ات احل���واري���ة 

وال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا زي�����ادة فعالية 

التثقيف  وزي��ادة  لل�سباب،  ال�سيا�سية  امل�ساركة 

ال�سيا�سي لكافة فئات املجتمع ب�سكل مت�ساو يف 

جميع املحافظات، والرتكيز على توجيه وا�سح 

ل��ل��م��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة ب��ح��ي��ث ت�����س��م��ل ال��ت��وع��ي��ة 

فيما  امل��دار���س  ط��الب  فئة  وتثقيف  ال�سيا�سية 

يتعلق بالعملية ال�سيا�سية.

الشؤون السياسية تطلق فعالياتها الحتفاالت
 مئوية الدولة

اجلمعة    5  /  3  / 2021

 االنباط-عمان

اأك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء وزي����ر االدارة 

امل��ح��ل��ي��ة ووزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة امل��ك��ل��ف، ت��وف��ي��ق 

كري�سان، �سرورة االلتزام التام بتطبيق اوامر 

واجلزئي،  ال�سامل  باحلظر  خا�سة  ال��دف��اع، 

واتخاذ االإج��راءات القانونية بحق املخالفن 

املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اإىل  وحتويلهم 

الإجراء املقت�سى القانوين واالداري بحقهم.

وقال خالل اجتماع عقده ام�س اخلمي�س، 

يف مبنى وزارة الداخلية، مع املحافظن، عرب 

تقنية االت�سال املرئي وامل�سموع » عن بعد« ، 

انه يعول على املحافظن، باعتبارهم روؤ�ساء 

اخت�سا�سهم،  م��ن��اط��ق  يف  ال��ع��ام��ة  االدارات 

ملتابعة  الالزمة  اجلهود  ب��ذل  يف  لال�ستمرار 

بكافة  اليهم  والو�سول  منزليا،  املحجورين 

الو�سع  لتطورات  نظرا  القانونية،  الو�سائل 

الوبائي املتعلق بجائحة كورونا.

ال���وزراء اىل اجل��والت  وا���س��ار نائب رئي�س 

منزليا  املعزولن  على  والتفتي�سية  امليدانية 

م�ستمرة، تنفيذا للتوجيهات امللكية ال�سامية 

التي توؤكد دوما ان �سالمة املواطن واملجتمع 

اهم من كل �سيء.

و�����س����دد ع���ل���ى اال����س���ت���م���رار مب���ن���ع اق���ام���ة 

االج��ت��م��اع��ي��ة  باأعداد  وامل��ن��ا���س��ب��ات  احل��ف��الت 

ت����زي����د ع�����ل�����ى20 ����س���خ�������س���اً، ومب������ا ي��ن�����س��ج��م 

من  وال��ت��اأك��د  املعتمد،  وال��ربوت��وك��ول  الطبي 

والكمامات  ال��وق��اي��ة  ادوات  ا���س��ت��خ��دام  م��دى 

 والتباعد االجتماعي يف التجمعات التي يقل 

عدد  امل�ساركن فيها عن 20 �سخ�سا.

واأكد �سرورة التن�سيق مع املجال�س االمنية 

يف املحافظات فور تلقي  معلومات بنية البع�س 

اقامة منا�سبات اجتماعية �سواء   )بيوت العزاء 

اأخ��رى(  اجتماعية  منا�سبة  اي  اأو  االف��راح  اأو 

بها  املعنين  او  عليها  ال��ق��ائ��م��ن   با�ستدعاء 

اقامة هذه  ملنع  الالزمة  وربطهم  بالتعهدات 

القانونية  ا�سد  االجراءات  واتخاذ  املنا�سبات، 

واالدارية الالزمة بحق املخالفن. 

واأوعز كري�سان اإىل احلكام االإدارين بعدم 

االإفراج عن املوقوفن االدارين من اأ�سحاب 

ال�������س���واب���ق اجل���رم���ي���ة اخل����ط����رية، وف��ار���س��ي 

ت��زاي��د حدة  اخل���اوات واالأت�����اوات خا�سة بعد 

ال�����س��واب��ق  اأ���س��ح��اب  يرتكبها  ال��ت��ي  اجل���رائ���م 

اجل��رم��ي��ة اخل��ط��رية، م��ا ي�سكل خ��ط��را على 

ال�سلم واالأمن املجتمعي ، ويهدد حياة الكثري 

من املواطنن واالأبرياء.

باال�ستمرار  املحافظن  اىل  الوزير  واوعز 

بتنفيذ احلمالت االمنية على املت�سولن.

وب���ن اه��م��ي��ة ال��ت��وا���س��ل م��ع امل��واط��ن��ن يف 

همومهم  اىل  واال���س��ت��م��اع  ���س��ك��ن��اه��م  م��واق��ع 

ومطالبهم وتقدمي اف�سل اخلدمات الالزمة 

لهم، ان�سجاما مع التوجيهات امللكية ال�سامية 

على  ترجمتها  اىل  احل��ك��وم��ة  ت�سعى  وال��ت��ي 

ار�س الواقع عرب اج��راءات تنفيذية وعملية 

ال�سعاب  وت��ذل��ي��ل  عليهم  الت�سهيل  ت�سمن 

التي تواجههم يف �ستى املجاالت.

ان اجلوالت  املحافظون  اكد  من جانبهم، 

للتاأكد  م�ستمرة  واال���س��خ��ا���س  املن�ساآت  على 

من التزامها باأوامر الدفاع و�سروط ال�سحة 

ال��ع��ام��ة مو�سحن ان���ه ل��ن ي��ت��م ال��ت��ه��اون يف 

ذلك.

االأنباط - الدكتور حممد املعايطة

ق����ال وزي�����ر ال�����س��ح��ة ن���ذي���ر ع���ب���ي���دات ام�����س 

اخلمي�س، اإننا نعي�س االآن موجة جديدة لفريو�س 

كورونا املتحور. واأ�ساف خالل زيارته مل�ست�سفى 

�ستبداأ  ال�سهر  نهاية  بعد  اأن��ه  احلكومي  الكرك 

اال�سابات باالنخفا�س ب�سكل تدريجي. وبن اأن 

ال�سحي،  القطاع  تواجه  هنالك حتديات كبرية 

واأ���س��اف  التحديات.  ه��ذه  كافة  ان حت��ل  ون��اأم��ل 

التخ�س�سات  م��ن  كبري  ع��دد  ٌي��خ��رج  االردن  اأن 

 ٣ الطبية  الكليات  بلغ عدد خريجي  اذ  الطبية، 

تزيد على  ع��ام ال  وال�سواغر يف كل  االف خريج 

عدد  تعين  »مت  اأن��ه  عبيدات  واأك���د  �ساغر.   ٩00

كبري من االطباء هذا العام، اذ مت تعين قرابة 

2500 �سخ�س يف التخ�س�سات الطبية وتوا�سلنا 

مع ديوان اخلدمة املدنية، لتعين اعداد اخرى 

يف كافة القطاعات والتخ�س�سات”.

 وح�سر اللقاء نواب حمافظة الكرك ومدير 

احل��ك��وم��ي  ال��ك��رك  م�ست�سفى  وم��دي��ر  ال�����س��ح��ة 

وعددا من امل�سوؤولن

 االنباط-عمان

عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  بحث 

املنعم العودات مع ال�سفرية الربيطانية لدى 

اململكة بريجيت براند، �سبل تطوير العالقات 

املجاالت  ال�سديقن يف  البلدين  الثنائية بن 

كافة �سيما الربملانية.

واأكد العودات، عمق عالقات ال�سداقة التي 

والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  واأه��م��ي��ة  البلدين،  جتمع 

امل�������س���رتك مب����ا ي��ح��ق��ق م�����س��ل��ح��ة ال�����س��ع��ب��ن 

االأم���ن  ي�سهم يف حت��ق��ي��ق  ال�����س��دي��ق��ن، ومب���ا 

واال�ستقرار يف املنطقة.

اأعتاب  وه��و يقف على  االأردن  اإن  واأ���س��اف، 

بقيادة  ث��اب��ت��ة  بخطى  ي�سري  ال���دول���ة،  م��ئ��وي��ة 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف م��وا���س��ل��ة 

حديث  اأن  اإىل  الفتاً  والبناء،  التنمية  م�سرية 

الناظمة  ال��ق��وان��ن  تطوير  ع��ن  امللك  جاللة 

ل��ل��ح��ي��اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ���س��ك��ل خ���ارط���ة ط��ري��ق 

تو�سيع  ال��ع��ري�����س  ع��ن��وان��ه��ا  امل��ق��ب��ل��ة  للمئوية 

ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة  ق��اع��دة 

والو�سول اإىل حياة حزبية براجمية را�سخة.

ملف  يف  االأردن����ي����ة  ال���ث���واب���ت  اإىل  واأ�����س����ار 

ا�ستقرار  اأن  م��وؤك��داً  الفل�سطينية،  الق�سية 

واأمن املنطقة بات مرهوناً بحل �سامل وعادل 

الفل�سطينين  االأ����س���ق���اء  ن��ي��ل  ي�����س��م��ن  ل��ه��ا، 

حل��ق��وق��ه��م امل�����س��روع��ة ع��ل��ى ت��راب��ه��م ال��وط��ن��ي 

وعلى راأ�سها اإعالن قيام الدولة الفل�سطينية.

وا���س��ت��ع��ر���س ال����ع����ودات اجل���ه���ود االأردن���ي���ة 

م��ل��ف  يف  االأردن  ي���ب���ذل���ه���ا  ال����ت����ي  ال����ك����ب����رية 

واالأعباء  ال�سوري  اللجوء  بخا�سة  الالجئن، 

امل��ج��ت��م��ع  ع���ن  ن��ي��اب��ة  االأردن  حت��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي 

ال�����دويل، م���ذك���راً ب����اأن ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

جتاه  واالإن�سانية  االأخالقية  واجباته  حتمل 

الالجئن.

الربيطانية  ال�سفرية  اأك���دت  جهتها،  م��ن 

ت��ق��دي��ر ب���الده���ا ع��ال��ي��اً ل���ل���دور ال��ك��ب��ري ال���ذي 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  ب��ق��ي��ادة  االأردن  يقدمه 

الثاين، من اأجل حتقيق االأمن واال�ستقرار يف 

يف  الكبري  االأردين  ال��دور  اإىل  الفتة  املنطقة، 

حتمل اأعباء اللجوء.

واأكدت دعم بالدها جلهود االأردن يف ملف 

ال��الج��ئ��ن، و����س���رورة م��وا���س��ل��ة االج��ت��م��اع��ات 

الثنائية مع خمتلف ال�سركاء حول خمرجات 

م��وؤمت��ر ل��ن��دن م��ن اأج���ل دع���م االأردن يف ه��ذا 

اإط���ار  ي��اأت��ي يف  ال����دور  ه���ذا  اأن  امل��ل��ف، مبينة 

الدولية  االأ�سرة  وتقدير  الربيطاين  التقدير 

للدور الذي يقوم به االأردن جتاه الالجئن.

قالت  الفل�سطينية،  الق�سية  يخ�س  وفيما 

ال�سفرية الربيطانية، اإن موقف بالدها يذهب 

باجتاه دعم حل الدولتن وهو موقف اأعلنته 

احلكومة الربيطانية وترى فيه �سماناً الأمن 

وا�ستقرار املنطقة.

نائب رئيس الوزراء يؤكد ضرورة االلتزام
 بتطبيق أوامر الدفاع

عبيدات : نعيش اآلن موجة جديدة لفيروس كورونا المتحور 

رئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة البريطانية

االنباط-عمان

واإدارة  ل����الأم����ن  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  ك���ل���ف 

االأزم�����ات م��دي��ري��ة اأم����ن وح��م��اي��ة امل��ط��ارات 

للتن�سيق واالإ�سراف على اإعطاء لقاح كورونا 

جل��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن يف امل����ط����ارات االأردن����ي����ة 

)م��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال����دويل، م��ط��ار امللك 

العقبة، مطار عمان املدين/  الدويل  ح�سن 

ماركا(.

تت�سمن  بك�سوفات  تزويده  املركز  وطلب 

متهيدا  امل��ط��ارات  ه��ذه  يف  ال��ع��ام��ل��ن  جميع 

ل��ل��م��ب��ا���س��رة ب���اإع���ط���ائ���ه���م امل���ط���اع���ي���م ���س��م��ن 

املطعوم  الأخ��ذ  خم�س�سة  وم��واق��ع  توقيتات 

اعتبارا من االأ�سبوع القادم.

االأنباط - الدكتور حممد املعايطة

الكرك  حمافظة  �سرطة  مرتبات  نفذت   

على  الكمامات  توزيع  حملة  اخلمي�س  ام�س 

العميد  واك��د  املخالفات  من  بدال  املواطنن 

عاهد ال�سرايده مدير �سرطة الكرك والذي 

ا����س���رف ع��ل��ى امل���ب���ادره ان ال���ه���دف م���ن ه��ذه 

املبادره هو توعية املواطن ب�سرورة االلتزام 

ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ه وذل�����ك حل��م��اي��ة ن��ف�����س��ه 

املخالفه  لي�س  ال��ه��دف  وان  ا���س��ره  وح��م��اي��ة 

ال��ذي  امل��واط��ن  �سحة  علة  املحافظه  ه��و  ب��ل 

ه��و اغ��ل��ى م��امن��ل��ك ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت احلملة 

قبل  م��ن  ال��ك��رك  حمافظة  األ��وي��ة  جميع  يف 

مرتبات املراكز االمنيه وال�سرطة املجتمعية 

كبريا  ا�ستح�سانا  امل��ب��ادره  ه��ذه  الق��ت  فيما 

لدى ابناء املحافظه.

 االنباط-عمان

و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  ع��ام  اأم��ن  ت�سلم 

امل��غ��رتب��ن ال�����س��ف��ري ي��و���س��ف ال��ب��ط��اي��ن��ة، ام�س 

�سفري  اع��ت��م��اد  اأوراق  م��ن  ن�سخة  اخل��م��ي�����س، 

ج��م��ه��وري��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا ف��رن��ان��دو ح��ل��و ���س��ف��رياً 

معتمدا غري مقيم لدى اململكة.

لقائه يف  خ��الل  البطاينة  ال�سفري  واأع��رب 

له  متنياته  اأط��ي��ب  ع��ن  ح��ل��و  ال�سفري  مكتبه 

بالتوفيق والنجاح يف مهامه اجلديدة، م�سيدا 

ب��ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي ت���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن 

ال�سديقن.

 االنباط-عمان

ن��اق�����س��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة خ��الل 

ام�����س اخلمي�س  ع��ق��دت��ه  ال����ذي  اج��ت��م��اع��ه��ا 

وبح�سور  ال�سليحات  من��ر  ال��ن��ائ��ب  برئا�سة 

م��دي��ر ع���ام دائ����رة امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة جم��دي 

امل��وازن��ة  تنظيم  ق��ان��ون  م�����س��روع  ال�سريقي، 

العامة وموازنات الوحدات احلكومية

ل�سنة 2021.

بحثت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال�����س��ل��ي��ح��ات،  وب����ن 

�سابقا،  ت��دار���س��ت��ه  ان  بعد  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع 

وا�سحة  ت�سورات  اأع�سائها  ل��دى  وت�سكلت 

حول القرار املنا�سب بهذا ال�ساأن.

مقرتحاتها  طرحت  اللجنة  ان  واأ���س��اف، 

ح��ول ع��دد من امل��واد ال���واردة، �سيما املتعلقة 

ال���ع���الق���ة واالأط�����ر  ب��ت��ح��دي��د اجل���ه���ات ذات 

الزمنية واملتابعة وامل�ساءلة التي ترتافق مع 

تطبيق االجراءات.

اأهمية  اللجنة،  اأع�ساء  اأك��د  جهتهم،  من 

اأن  اإىل  ال����واردة، الف��ت��ن  تفعيل االج����راءات 

من  يتطلب  ما  بحت،  فني  القانون  م�سروع 

لكل  احلثيثة  املتابعة  العالقة  ذات  اجلهات 

ال����ق����رارات امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق م����واد م�����س��روع 

القانون.

وع����ر�����س اأع���������س����اء ال���ل���ج���ن���ة ع�������ددا م��ن 

ال��ت�����س��اوؤالت ح���ول م����واد م�����س��روع ال��ق��ان��ون، 

م���وؤك���دي���ن �����س����رورة حت���دي���د ج��ه��ة رق��اب��ي��ة 

م�سافة يناط بها متابعة تطبيق االإجراءات 

ورفع التقارير الالزمة بهذا ال�ساأن.

م�سروع  اأن  ال�سريقي  اأو�سح  جانبه،  من 

اإج��������راءات  اإىل حت���دي���د  ي���ه���دف  ال����ق����ان����ون 

ومراحل اإعداد املوازنة، وفقا ملنهجية اإعداد 

موازنات موجهة بالنتائج.

يت�سمن  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع  اإن  واأ����س���اف، 

جملة من القواعد واالإج��راءات التي تو�سح 

اآلية اإعداد التقارير املالية املتعلقة باملوازنات 

م�سروع  اأن  اإىل  الفتا  احلكومية،  والوحدات 

القانون يت�سمن ٣1 مادة يحدد من خاللها 

امل�سوؤول يف الوزارات عن اإعداد املوازنة.

ووف����ق اال���س��ب��اب امل��وج��ب��ة، ف����اإن م�����س��روع 

امل��ال  اإدارة  تنظيم  ل��غ��اي��ات  ي��اأت��ي  ال��ق��ان��ون 

العام، وحتديد م�سوؤولّيات اجلهات الر�سمّية 

االأ�س�س  ولو�سع  العملّية،  ه��ذه  يف  واأدواره���ا 

الكفيلة باإعداد قانون املوازنة العاّمة وقانون 

وتنفيذهما  احلكومّية  ال��وح��دات  م��وازن��ات 

وال���رق���اب���ة ع��ل��ي��ه��م��ا، ب�����س��ك��ل ي���راع���ي االإط����ار 

الكّلي لالقت�ساد الوطني، وتعزيز اال�ستقرار 

املايل وتقدمي اخلدمات احلكومّية يف جميع 

املحافظات بكفاءة عالية.

ك���م���ا ي����اأت����ي م�������س���روع ال���ق���ان���ون مل���راع���اة 

ال�����س��ف��اف��ّي��ة يف امل����وازن����ة ال���ع���اّم���ة، و���س��م��ان 

القانونّية جلميع مراحل  التغطية  �سمولّية 

اإع���داده���ا وت��ن��ف��ي��ذه��ا وال��رق��اب��ة عليها وف��ق 

امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ّي��ة، وت��و���س��ي��ع ن��ط��اق ن�سر 

لت�سمل جميع  امل��ال��ّي��ة  وال��ت��ق��اري��ر  ال��ب��ي��ان��ات 

املوؤ�ّس�سات العاّمة.

20



املحلي
30 اجلمعة  5 / 3 / 2021 

سميح كراسنة رئيسا لتحرير 
مجلة العلماء العرب

األوقاف: الذهاب لصالة الجمعة 
من الساعة 11.40 ولغاية 12.40ظهرا

المركزي يطلق حملة تثقيف حول 
خدمات الدفع اإللكترونية

منحة يابانية للجمعية 
النساء الشركسية لتشغيل 

40 وفاة و5733 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

الصناعة والتجارة: تنفيذ 2564 زيارة رقابية لمنشآت

االقتصاد النيابية تجدد مطالبتها بتأجيل اقساط القروض ثالثة شهور

منتدون يعاينون تأسيس مجمع اللغة العربية

 االنباط-عمان

وف��اة   40 ت�سجيل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س  ج���دي���دة  اإ����س���اب���ة  و5733 

لرتفع  اخلمي�س،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجّد 

واإج����م����ايل   4833 اإىل  ال����وف����ي����ات  اإج�����م�����ايل 

.413350 الإ�سابات 

النحوا  على  اجلديدة  الإ�سابات  وتوّزعت 

ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف   3040 الآت���ي: 

حم��اف��ظ��ة   611 ال����زرق����اء،  حم��اف��ظ��ة  يف   681

اإ�سابة   26 منها  اإرب��د  حمافظة   491 البلقاء، 

يف الرمثا، 214 حمافظة ماأدبا، 193 حمافظة 

حمافظة   103 العقبة،  حمافظة   106 جر�س، 

حمافظة   76 عجلون،  حمافظة   97 ال��ك��رك، 

املفرق، 65 حمافظة الطفيلة، و 56 اإ�سابة يف 

حمافظة معان.

واأ�����س����ار امل���وج���ز الإع����ام����ي ال�������س���ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 

 51869 اإىل  و���س��ل  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة  احل���الت 

دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة، 

ام�س اإىل امل�ست�سفيات 372 حالة، فيما غادرت 

118 حالة.

امل��وؤّك��دة  اإج��م��ايل احل����الت  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

 ،1884 التي تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات بلغ 

امل�ستخدمة  العزل  اأ�سّرة  اإجمايل  بلغ  يف حني 

وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف 

 32 ب��ل��غ��ت  اإ���س��غ��ال  بن�سبة   1439 اأم�����س  ل��ي��وم 

ب���امل���ئ���ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ اإج����م����ايل اأ�����س����ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة 

بن�سبة   377 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�ستبهة  امل���وؤّك���دة 

37 باملئة. اإ�سغال بلغت 

ك��م��ا ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����س 

امل�ست�سفيات  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة  ال���س��ط��ن��اع��ي 

 173 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت 

18 باملئة. جهازا بن�سبة اإ�سغال بلغت 

حالة   867 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

 ، وامل�ست�سفيات  املنزيل  العزل  يف  ام�س  �سفاء 

لي�سل اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 356648.

43459 فح�ساً خمربّياً اأجري  واأ�ساف، اإن 

 4761823 ام�س، لي�سبح اإجمايل الفحو�سات 

ال��ف��ح��و���س��ات  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ف��ح�����س��اً، 

الإيجابّية ام�س و�سلت اإىل 19ر13 باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل اللتزام باأوامر 

ال����ّدف����اع، واّت���ب���اع ���س��ب��ل ال���وق���اي���ة، خ�����س��و���س��اً 

التجّمعات  اإق��ام��ة  وع���دم  ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت����داء 

متابعة  اإىل  اإ���س��اف��ة  �سخ�ساً،   20 م��ن  لأك���ر 

بال�سراكة  اأطلقتها  التي  التوعوية  احلمات 

ال��وزارات والهيئات للوقاية من  مع عدد من 

امل��ط��ع��وم:  لأخ���ذ  والت�سجيل  ك��ورون��ا  ع���دوى 

#حياتنا_اأهم. #اإلك_وفيد 

االنباط-عمان

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزارة  ح����ررت 

املكلفة  ال��رق��اب��ي��ة  وال��ت��م��وي��ن واجل��ه��ات 

التزام  20 مبتابعة  الدفاع  اأمر  مبوجب 

املن�ساآت والأفراد باأوامر الدفاع املتعلقة 

اأم�س  بال�سامة وال�سحة الوقائية يوم 

يف  من�ساآت  بحق  خمالفة   31 الأرب���ع���اء 

عدد من القطاعات.

�سحفي،  ت�سريح  يف  ال���وزارة  وقالت 

ام�����س اخل��م��ي�����س، اإن���ه ج���رى ي���وم اأم�����س 

 2564 ل���  رق��اب��ي��ة  زي����ارات  تنفيذ  الول 

من�ساأة يف خمتلف مناطق اململكة وتبني 

ع��دم ال��ت��زام ع��دد منها ب��اأوام��ر ال��دف��اع 

واتخذت الإجراءات الازمة.

�سوبر  امل��خ��ال��ف��ات حم���ات  و���س��م��ل��ت 

م����ارك����ت وم��������واد مت���وي���ن���ي���ة وم���ط���اع���م 

اأخ��رى  ومن�ساآت  �سوب  وك��ويف  �سياحية 

مل��خ��ال��ف��ت��ه��ا اأوام��������ر ال����دف����اع امل��ت��ع��ل��ق��ة 

مب���ت���ط���ل���ب���ات ال���������س����ام����ة وال�������س���ح���ة 

الوقائية.

 67 كما جرى حترير خمالفات بحق 

مواطنا لعدم ارتداء الكمامات.

املكثفة  اجل���ولت  اإن  ال���وزارة  وق��ال��ت 

م�����س��ت��م��رة ل�����س��م��ان الل����ت����زام ب���اأوام���ر 

الدفاع وحماية املواطنني.

ون���ف���ذت اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة 

 13 )وت�����س��م��ل   20 ال���دف���اع  اأم���ر  بتنفيذ 

اأمر  وزارة وجهة حكومية( منذ �سدور 

-2020/10/25 20 وللفرتة من  الدفاع 

ملن�ساآت  زي��ارة  ن��ح��و276571   2021/ 3/3

خمتلفة يف خمتلف مناطق اململكة.

ووف�����ق�����ا ل���ل���ب���ي���ان���ات الإح�������س���ائ���ي���ة 

والتجارة  ال�سناعة  وزارة  عن  ال�سادرة 

املن�سقة  اجل��ه��ة  باعتبارها  وال��ت��م��وي��ن، 

اأم��ر  لعمل اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة مب��وج��ب 

الدفاع 20، اليوم مت خال تلك الفرتة 

من�ساأة   4225 ح��وايل  واإغ���اق  خمالفة 

 االنباط-اربد

جددت جلنة القت�ساد وال�ستثمار النيابية على 

ابو ح�سان مطالبتها  خالد  النائب  رئي�سها  ل�سان 

للحكومة باتخاذ التدابر والجراءات ال�سرورية 

القت�سادية  القطاعات  ومت��ك��ني  ل��دع��م  ال��ازم��ة 

وال�ستثمارية من البقاء وتخفيف تداعيات جائحة 

كورونا عليها بالتوازي مع اجراءات �سبط العدوى 

ومكافحة اتنت�سار فرو�س كورونا �سمن �سوابط 

مقبولة من �ساأنها ا�ستمرار عمل القطاعات.

واك����د اب����و ح�����س��ان يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ام�����س 

امل��رك��زي  البنك  اأدوات  تفعيل  ���س��رورة  اخلمي�س 

ب�سفته  ال��ب��ن��وك  ق��ط��اع  مطالبة  يف  و�ساحياته 

�سريكا وطنيا فاعا، وذلك بتاأجيل اأق�ساط قرو�س 

ال�سركات والقطاعات القت�سادية ملدة ثاثة �سهور 

لقيم  �ساما  التاأجيل  يكون  اأن  على  الأق���ل،  على 

الفوائد وبدون غرامات اإ�سافية.

لها  اجتماع  يف  طالبت  اللجنة  اأن  اىل  واأ���س��ار 

بتقدمي  �سابقة  اأخ����رى  اج��ت��م��اع��ات  ويف  الأرب���ع���اء 

حزمة ت�سهيات للقطاعات املختلفة وبدون فوائد، 

البنك  اقت�سادية ومب��واف��ق��ة  درا���س��ة  ع��رب  وذل���ك 

امل���رك���زي ل��ت��ق��دمي ت��ل��ك احل����زم م��ق��اب��ل ���س��م��ان��ات، 

ومبا يغطي قيمة التعر للقطاعات �سهريا، ومبا 

ي�سمن التزام تلك القطاعات بدفع اأجور العاملني 

فيها ب�سكل اأ�سا�سي.

ت�����س��ورات عملية  و���س��ع  اللجنة اىل  دع��ت  كما 

التجارية  القطاعات  على  الإي���ج���ارات  لتخفي�س 

امل�سقفات  �سريبة  تخفي�س  م��ق��اب��ل  واخل��دم��ي��ة 

املالكني، ومبا  الدخل على  املهن و�سريبة  ور�سوم 

مع  التكيف  معا  وامل�ستاأجرين  للمالكني  ي�سمح 

الأزمة اإىل حني انتهائها.

ال�سريبي  العبء  اإع���ادة درا���س��ة  واك���دت اهمية 

توفر  ي�سمن  املقبلة، ومبا  الفرتة  موؤقتا خال 

الكافية التي حتافظ على زخم احلركة  ال�سيولة 

مع  حتى  فاعا  ال�سوق  ن�ساط  وتبقي  التجارية، 

زيادة �ساعات احلظر الليلي مع التو�سع يف تقدمي 

الدخل  املتدنية  ال�سرائح  ت�ستهدف  برامج حماية 

من خال املوؤ�س�سات املعنية.

نيابية  لت�سكيل جلنة  ج��ادة  ونوهت اىل م�ساع 

اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  فعاليات  بها  ت�����س��ارك  حكومية 

لبحث جميع احللول والبدائل القابلة للتطبيق، 

اأزم��ة  اإط���ار خطة للتحوط يف مواجهة  وذل���ك يف 

الوباء �سحيا وتداعياتها القت�سادية حتديدا على 

ن�سب ومعدلت البطالة، خ�سو�سا يف ظل ا�ستيعاب 

القطاع اخلا�س لن�سب الت�سغيل الأكرب يف اململكة 

لتايف تعر�سها للتعر.

وقال ابو ح�سان ان اللجنة توؤكد اأولوية حماية 

�سحة املواطنني، واتخاذ جميع التدابر الازمة 

مبا يحفظ �سامة املجتمع من خطر وباء فرو�س 

كورونا وتداعياته اخلطرة على الأمن ال�سحي يف 

اململكة.

ولفت اإىل اأن تنفيذ اإج��راءات ال�سامة العامة 

املخالفني  جميع  على  القانون  بتطبيق  والت�سدد 

����س���واء ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ات اأو ال���ت���زام ب��ال��ت��ب��اع��د 

ال�سحيح،  الجت����اه  يف  خ��ط��وة  يعترب  اجل�����س��دي، 

ال��ق��رار احلكومي الأخ��ر بتغليظ  اأن  م�سرا اىل 

بطريقة  القطاعات  فتح  لعودة  يوؤ�س�س  العقوبات 

اآمنة.

اأن  ت��وؤك��د فيه اللجنة  ال���ذي  ال��وق��ت  وق���ال، يف 

اأولوية ال�سحة العامة هي الأ�سا�س يف هذه املرحلة 

وباء  من  الثانية  املوجة  الباد  فيها  ت�سهد  التي 

فرو�س كورونا امل�ستجد وانت�سار الفرو�س املتحور 

ذل��ك ل يعني  ان  اململكة، ال  يف ع��دد م��ن مناطق 

تغييب واإغفال اخلطط والج��راءات الرامية اىل 

دعم القطاعات القت�سادية والتخفيف من التبعات 

التي حلقت بعدد كبر من القطاعات احليوية.

بتوجيهات  الل��ت��زام  جميعاً  “علينا  واأ����س���اف، 

جالة امللك عبداهلل الثاين الذي طالب اجلميع 

منذ بدء الأزمة باملواءمة بني متطلبات ال�سامة 

القطاعات  متكني  ملتطلبات  وال�ستجابة  العامة، 

القت�سادية من ال�ستدامة والبقاء«.

واأ�سار اىل ان اللجنة طالبت احلكومة باتخاذ 

اإج��������راءات ف���وري���ة وع��اج��ل��ة حل��م��اي��ة ال��ق��ط��اع��ات 

ودع��ت  ال��وب��اء،  اأزم���ة  بفعل  امل��ت��ع��رة  القت�سادية 

التي  القطاعات  لإنقاذ  طارئة  خطة  �سياغة  اىل 

ت�ساهم بن�سب ت�سغيل وطني مرتفعة، مع �سرورة 

الربط الزمني بني دعم القطاعات واملدد املتوقعة 

لتخفيف القيود على حركة املن�ساآت والأفراد.

دع��م  ����س���رورة  اإىل  “نبهت  ال��ل��ج��ن��ة  ان  واأك�����د 

ومتكني القطاعات القت�سادية النتاجية وامل�سغلة 

املتوقع  الزمني  للمدى  و�سول  العاملة  لاأيدي 

لنتهاء ذروة املوجة الثانية، كما طالبت بالإ�سراع 

بتنفيذ خطة توزيع لقاحات فرو�س كورونا قبل 

نهاية �سهر ني�سان املقبل، الأمر الذي ميكننا جميعا 

من املعاجلة الوقائية لأي موجات وبائية م�ستقبا 

خال العام احلايل.

 االنباط-عمان

امل��ج��ام��ع  اول  ت��اأ���س��ي�����س  م���ن���ت���دون  ع���اي���ن 

واأول  العربي  ال��وط��ن  يف  الر�سمية  اللغوية 

نظمها  ن����دوة  يف  الردن،  يف  ل��غ��وي  جم��م��ع 

جم��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ي���وم الرب���ع���اء، عرب 

وذل��ك  ُبعد”،  “عن  امل��رئ��ي  الت�����س��ال  تقنية 

تزامنا مع احتفالت اململكة مبئوية تاأ�سي�س 

الدولة ويوم اللغة الأم الذي اأعلنته منظمة 

“اليون�سكو” قبل نحو عقدين وي�سادف يف 
21 �سباط من كل عام.

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��م��ج��م��ع ام�����س 

اخلمي�س، اأ�سار ع�سو املجمع الدكتور �سمر 

و�سل  اأن  اىل  ال��ن��دوة،  اأدار  ال���ذي  ال��دروب��ي 

يف  اأ�س�س  احل�سني  بن  عبداهلل  املوؤ�س�س  امللك 

و�ُسّمي  لغوي  جممع  اأول   1923 ع��ام  الأردن 

اأع�ساوؤه، ولكن النتداب الربيطاين عّطله.

واأ�����س����اف، ان����ه مت اإح���ي���اء ف���ك���رة امل��ج��م��ع 

العربية الأردين  اللغة  و�سدر قانون جممع 

احل�سني  امللك  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  عهد  يف 

ن�ساطاً  املجمع  وب���داأ   ،1976 ع��ام  ط��ال  ب��ن 

واأطلق م�سروع ما  العربية،  كبراً يف خدمة 

العلوم  كليات  يف  اجلامعية  للكتب  التعريب 

يف اجل��ام��ع��ات الأردن���ي���ة، وع��ق��د م��وؤمت��رات��ه 

الثقافية. وموا�سمه 

عن  ن�سر  عبداملجيد  ال��دك��ت��ور  وحت��دث 

اأ���س��ل اخ��ت��ي��ار 21 ���س��ب��اط م��ن ك��ل ع��ام ي��وم��اً 

1948 وع��رف  ل��ل��ع��ام  ي��ع��ود  ال���ذي  الأم  ل��ل��غ��ة 

ع�����ددا م���ن امل�����س��ط��ل��ح��ات م��ن��ه��ا ال��ل��غ��ة الأم 

وه���ي ال��ل��غ��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال�����س��خ�����س 

اللغة  الأ���س��ل��ي��ة وه��ي  وال��ل��غ��ة  ال����ولدة،  منذ 

ال��ت��ي ي��ت��ح��دث ب��ه��ا ال�����س��ك��ان الأ���س��ل��ي��ون يف 

واللغة  العرقية،  اللغة  وت�سمى  ما،  منطقة 

يف  ا�ستعماًل  ال�سائدة  اللغة  وه��ي  الوطنية 

بلد ما، واللغة الر�سمية وهي اللغة املعتمدة 

احلية  واللغة  م��ا،  بلد  يف  ود�ستورياً  ر�سمياً 

وه����ي ال��ل��غ��ة ال���ت���ي ي��ت��ح��دث ب��ه��ا ع����دد ك��اف 

اآخ��ر،  اإىل  جيل  م��ن  وينقلونها  ال��ن��ا���س  م��ن 

ال�سكانية  الأقلية  لغة  وهي  الرتاثية  واللغة 

مل  لكنها  املنازل  يف  بها  املتحدثون  يتعلمها 

لغة  وه��ي  الكنز  واللغة  ك��اف،  ب�سكل  تتطور 

ب�سغف  ف��اأح��ي��اه��ا  ت��ن��دث��ر  اأن  ك����ادت  ع��رق��ي��ة 

ال�سائدة  العربية  واللغة  النا�س،  من  طائفة 

يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة، وال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

لفتا  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  لغة  وه��ي  الف�سحى 

اىل اأن اكت�ساب اللغة هو عملية تعلم لغة ما 

كما هي يف بيئتها.

اأ�سار الدكتور �سمر ا�ستيتية،  من جهته، 

اإىل اأن من اأهم اأهداف املجمع منذ التاأ�سي�س 

العربية والعمل  اللغة  احلفاظ على �سامة 

والآداب  ال��ع��ل��وم  متطلبات  ت��واك��ب  اأن  ع��ل��ى 

والفنون، مبينا ان هذا يعد جزءاً كبراً من 

اللغوي. التخطيط 

ت�سافر  اإىل  يحتاج  التخطيط  اأن  واأك���د 

بطبيعة  املجتمع  وتعاون  الدولة  موؤ�س�سات 

احلال، كما يحتاج اإىل اإرادة قوية من الأمة 

ك���ي حت��ت��ل ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م��وق��ع��ه��ا ال���ذي 

الواقعة  الن��ت��ه��اك��ات  اإىل  م�سرا  ب��ه��ا،  يليق 

بني  املرا�سات  بع�س  يف  العربية  اللغة  على 

التجارية. واأ�سماء املحات  املوؤ�س�سات 

واأ�����س����ار ال���دك���ت���ور اإب���راه���ي���م ب������دران، اإىل 

الثورة  حددتها  التي  امل�ستقبلية  التوجهات 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة مب�������س���األ���ة ال��رق��م��ي��ة 

وال��روب��وت��ات واإن��رتن��ت الأ���س��ي��اء والتغر يف 

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  معتمداً  لي�سبح  التعليم 

الطالب  اأن  مو�سحا  التعليم؛  ولي�س  التعّلم 

والأ����س���ت���اذ وك���ل ف���رد ع��ل��ي��ه اأن ي��ك��ون دائ��م��ا 

م�ستعداً للتعّلم الذاتي كي ي�ستطيع جماراة 

م���ا ي��ق��ع م���ن ت���غ���رات م��ت��وا���س��ل��ة يف ال��ع��ل��م 

واملنتجات. والتكنولوجيا 

ولفت اىل العديد من الدرا�سات والأبحاث 

والبنك  “اليون�سكو”  منظمة  اأجرتها  التي 

الدويل، والتي اأبرزت اأن دليل فقر التعّلم يف 

الأردن ن�سبته 52 باملئة، واأن اأكر من ن�سف 

ال��ط��ل��ب��ة الأردن���ي���ني ي�����س��ل��ون ���س��ن ال��ع��ا���س��رة 

والكتابة  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  يتقنون  ل  وه��م 

وال����س���ت���ي���ع���اب وال���ن���ق���ا����س، وه����و م���ا ي��ج��ع��ل 

ما  �سعيفة،  م�ستقبًا  التعّلم  على  قدرتهم 

ويخف�س  للتعليم  الكلي  الأداء  على  ينعك�س 

من قيمة راأ�س املال الب�سري.

ف��اإن  ع�سفور  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  وبح�سب 

لها  ال���ت���ي  ال��ل��غ��ة  اأن���ه���ا  الأم  ال��ل��غ��ة  م��ف��ه��وم 

فاأبناء  واحد،  اإىل ع�سر  كلها  تنتمي  لهجات 

لكنهم  متاما  يتطابقون  ل  ال��واح��دة  الأم��ة 

ي��ت�����س��اب��ه��ون ت�����س��اب��ه��اً ي��ل��ف��ت ال��ن��ظ��ر ح��ت��ى لو 

كانت الأم تنتمي اإىل عائلة فيها لغات اأخرى 

ك��م��ا ع��رف��ه��ا تعريفا م��وؤق��ت��اً  ال�����س��ام��ي��ة،  م��ث��ل 

من  ف��رد  كل  يكت�سبها  التي  اللغة  اأنها  على 

اأفراد الأمة الواحدة من الأب والأم والعائلة 

ال�سيقة واملمتدة وي�سعرون اأن لهم احلق اأن 

يتفننوا بها اإن �ساوؤوا.

على  م�ستويني  ه��ن��اك  اأن  ع�سفور  وب��ني 

اأحدهما  ال��ن��وع،  ك��ل لغة م��ن ه��ذا  الأق���ل يف 

ر�سمي واآخر غر ر�سمي.

وحتدث الدكتور علي حمافظة عن اللغة 

ال��ع��رب��ي��ة وع��اق��ت��ه��ا ب���الأم���ة، وب���ني اأن ه��ذه 

ول��ذل��ك فهي  ال��ع��امل،  اأق��دم لغات  م��ن  اللغة 

على  واملحافظة  ل��اأم��ة  اجلماعية  ال��ذاك��رة 

ما  وح�سيلة  ال��ت��اري��خ  يف  جتربتها  خا�سة 

والفكر  بالنظر  اأ�ساليب  من  لنف�سها  اأ�س�ست 

وال��ت��ق��ومي والك��ت�����س��اف والإب�����داع وخمتلف 

وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وخمتلف  ال��ع��ل��وم  جم����الت 

جمالت احلياة.

ولفت اإىل اأن “لغتنا هي املعرب عن هويتنا 

من  م�ستويات  من  اإليه  انتهت  وما  القومية 

ب��اأخ��رى  اأو  ب�����س��ورة  وت��ع��رب  وال��ن��م��و،  الن�سج 

يف  والإبداعي  والثقايف  العلمي  امل�ستوى  عن 

الفنون والآداب والعلوم«.

االنباط-وكاالت

اأخ����ت����ار امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ل��ل��ع��ل��م��اء 

من  كرا�سنة  �سميح  ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب، 

ك��ل��ي��ة ال���رتب���ي���ة ب��ج��ام��ع��ة ال���رم���وك، 

العرب  العلماء  جملة  لتحرير  رئي�سا 

والجتماعية الإن�سانية  للعلوم 

وع���م���ل ال���ك���را����س���ن���ة م����دي����را مل��رك��ز 

بجامعة  والع���ت���م���اد  اجل�����ودة  ���س��م��ان 

ال���رم���وك، وع�����س��وا يف ه��ي��ئ��ة حترير 

الرتبوية،  العلوم  يف  الأردن��ي��ة  املجلة 

للعلوم  القطاعية  اللجنة  يف  وع�سوا 

والقت�سادية  والجتماعية  الإن�سانية 

يف ����س���ن���دوق دع�����م ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي 

والب���ت���ك���ار ب�������وزارة ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

العلمي والبحث 

 االنباط-عمان

اأعلن وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

الإ����س���ام���ي���ة ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل��اي��ل��ة 

�ساة  اأداء  لغايات  احل��ظ��ر  رف��ع  ف��رتة  ع��ن 

اجلمعة، من ال�ساعة 11:40 ولغاية ال�ساعة 

للم�سجد  ال��ذه��اب  و�سيكون  12:40ظ���ه���را، 

�سراً على الأقدام فقط.

اخلمي�س،  ام�س  بيان  يف  اخلايلة  واأك��د 

�����س����رورة الل����ت����زام ب�����اإج�����راءات ال�����س��ام��ة 

والتباعد  الكمامة  بارتداء  املتعلقة  العامة 

اجل�سدي واإح�سار �سجادة ال�ساة.

بناء  ج���اء  الإع����ان  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

24 ل�سنة  رق���م  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ب���اغ  ع��ل��ى 

رقم  ال��دف��اع  اأم��ر  لأح��ك��ام  بال�ستناد   ،2021

ال�����س��م��اح  ت�����س��م��ن  ال����ذي   ،2020 ل�����س��ن��ة   19

الأق���دام  على  �سرا  بالتجوال  للمواطنني 

���س��اع��ة واح����دة لأداء ���س��اة اجل��م��ع��ة،  مل���دة 

وزارة  م����ن  امل����ق����رر  ل����ل����ربوت����وك����ول  وف����ق����ا 

وال�سوؤون  الأوقاف  وزير  وتفوي�س  ال�سحة 

بدء  وق��ت  بتحديد  الإ�سامية  واملقد�سات 

وانتهائها. التجول  �ساعة 

 االنباط-عمان

اأطلق البنك املركزي، حملة تثقيف اإلكرتونية 

بعنوان “خدمات الدفع الإلكرتونية.. حلول اآمنة 

وذكية”، من خال موقعه الإلكرتوين و�سفحته 

الر�سمية على “الفي�سبوك«.

وقال البنك يف بيان �سحفي ام�س اخلمي�س، اإن 

احلملة جاءت �سمن جهوده لرفع القدرات املالية 

وتعزيز الثقافة املالية املجتمعية باخلدمات املالية 

�سهدها  ال��ت��ي  للتطورات  ون��ظ��راً  اأن��واع��ه��ا،  بكافة 

العامل يف ظل جائحة ك��ورون��ا، واأث��ره��ا على حياة 

املواطنني وقدرتهم على اإجناز معاماتهم املالية.

م�ستوى  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف  احل��م��ل��ة  اأن  وب���ني 

املجتمع  فئات  كافة  ل��دى  املالية  والثقافة  الوعي 

���س��واء ق��ط��اع الأف������راد و/ اأو ق��ط��اع��ات الأع���م���ال، 

وذلك يف اجلوانب املتعلقة باملدفوعات من خال 

اأدوات وو�سائل الدفع الإلكرتوين �سواء من خال 

بطاقات الدفع و/ اأو املحافظ الإلكرتونية، وذلك 

يف ظل توجه احلكومة اإىل زي��ادة وت�سجيع الدفع 

�سامل  رقمي  اقت�ساد  اإىل  والتحول  الإل��ك��رتوين 

ومتطور.

التثقيفية تغطي  اأن احلملة  البنك  واو���س��ح    

اأبرز املوا�سيع يف جمال الدفع الإلكرتوين، ومنها 

ال��ت��ع��ري��ف ب������اأدوات ال��دف��ع الإل��ك��رتون��ي��ة وكيفية 

و�سهولة  �سرعة  م��ن  ب��ه  مت��ت��از  وم��ا  ا�ستخدامها، 

ت��وف��ره م��ن توثيق و�سبط ومراقبة  واأم����ان، وم��ا 

ت�سديد  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��ل��م�����س��روف��ات، 

الل��ت��زام��ات اإل��ك��رتون��ي��اً، وال���س��ت��ف��ادة م��ن برامج 

الإلكرتونية،  الدفع  اأدوات  توفرها  التي  املكافاآت 

على  احل��ف��اظ  يف  العميل  م�سوؤولية  على  ع���اوة 

���س��ري��ة امل��ع��ل��وم��ات امل���ال���ي���ة اخل���ا����س���ة ب��ح�����س��اب��ات��ه 

والتطبيقات  املواقع  التعامل مع  وبطاقاته وعدم 

امل�سبوهة وكيفية جتنب الحتيال املايل.

 واأ����س���ار اىل اأن خ��دم��ات ال��دف��ع الإل���ك���رتوين 

متكن اأ�سحاب الأعمال من زيادة قاعدة العماء 

الازم  الوقت  اخت�سار  على  وتعمل  )املراجعني(، 

وكذلك  اإل���ك���رتوين،  ب�سكل  امل��دف��وع��ات  لتح�سيل 

ميكن ال�ستفادة من ك�سوفات الدفع الإلكرتوين 

اأن��ه  ب��ي��ان��ه،  يف  البنك  واك���د  املحا�سبية.   ل��اأم��ور 

���س��ي��وا���س��ل ت��ن��ف��ي��ذ امل���زي���د م���ن ح��م��ات ال��ت��وع��ي��ة 

والتثقيف املايل م�ستقبًا ومبا يكفل تغطية كافة 

املوا�سيع امل�ستجدة واملتوافقة مع متطلبات احلياة 

وتطوراتها، للم�ساهمة يف بناء جمتمع مثقف مالياً 

قادرا على مواجهة اأية ظروف وتغرات.

 االنباط-عمان

قدمت احلكومة اليابانية للجمعية ال�سرك�سية 

لدعم  منحة  اخلمي�س،  ام�س  عمان،  يف  اخلرية 

املطبخ الإنتاجي يف اجلمعية، بهدف حت�سني دخل 

الن�ساء يف العائات ذوات الدخل املنخف�س.

ج���اء ذل���ك خ���ال ح��ف��ل اأق��ي��م ال��ي��وم بح�سور 

ال�����س��ف��ر ال���ي���اب���اين، ���س��ي��م��ازاك��ي ك������اورو، ورئ��ي�����س 

اجلمعية الدكتور ابراهيم فاروقة.

اإىل حت�����س��ني الح��ت��ي��اج��ات  امل��ن��ح��ة  وت���ه���دف 

الإن�سانية الأ�سا�سية على م�ستوى القاعدة ال�سعبية 

واحلكومات  احلكومية  غر  املنظمات  خ��ال  من 

املحلية. 

وتقوم هذه املنحة بتوفر املزيد من التدريب 

الوظيفي وفر�س العمل ب�سكل رئي�سي للن�ساء من 

الأ�سر ذات الدخل املنخف�س.

وقال:  امل�سروع  اأهمية  �سمازاكي  ال�سفر  واأك��د 

من  وا�سعة  مبجموعة  كورونا  جائحة  “ت�سببت 
الآثار على جميع جوانب املجتمع الأردين، لكنني 

الدخل  ذات  الأ���س��ر  يف  الن�ساء  اأن  بالتاأكيد  اأعتقد 

املنخف�س هن من الأكر ت�سررا من الوباء وهن 

يف اأم�س احلاجة اإىل امل�ساعدة الآن«.

واأعرب عن اأمله يف اأن ت�سهم املعدات املقدمة من 

خ��ال ه��ذا امل�سروع ب�سكل فعال وم�ستمر يف دعم 

مطعم ومطبخ �سماور من اأجل دعم املحتاجني«.

اإط��ار املنح اليابانية مل�ساريع  اأن��ه ويف  اإىل  ي�سار 

قدمت  ال�سعبي،  امل�ستوى  على  الإن�����س��اين  الأم���ن 

اليابان اأكر من 10 مايني دولر ل� 149 م�سروًعا 

للمنظمات غر احلكومية واملدار�س وامل�ست�سفيات 

واحلكومات املحلية يف الأردن منذ عام 1993.
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جي  �إي��ه  لوفتهانز�  دويت�شه  �شجلت 

6.7 مليار  خ�شارة �شنوية قيا�شية بلغت 

�إن  وق���ال���ت  دوالر(  م��ل��ي��ار   8.1( ي����ورو 

كان  مما  �أط��ول  وقتاً  �شي�شتغرق  �الأم��ر 

م��ت��وق��ع��اً يف �ل�����ش��اب��ق ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل��ت��ع��ايف 

�لكامل من �أزمة فريو�س كورونا.

ق����ال����ت �أك��������ر جم����م����وع����ة ����ش���رك���ات 

�إنها  �خلمي�س  �م�س  �أوروب���ا  يف  ط��ري�ن 

���ش��ت��ك��اف��ح ل��ك�����ش��ب �مل����ال م���ن �ل��رح��ات 

�جلوية قبل نهاية هذ� �لعام حيث �أنها 

ت��ع��ي��د خ��ط��ط �ل�����ش��ع��ة. وق����ال �ل��رئ��ي�����س 

ي��ز�ل  ال  �إن��ه  �شبور  كار�شنت  �لتنفيذي 

هناك �نتعا�س هذ� �ل�شيف، ولكن فقط 

�إذ� �شمحت وترية �لتطعيمات بتخفيف 

�ل���ق���ي���ود �ل����دول����ي����ة، وف����ق����اً مل����ا ذك���رت���ه 

»�لعربية. عليه  و�ط��ل��ع��ت  »ب��ل��وم��رغ«، 

نت«.

�أ���ش��اف ���ش��ب��ور يف ب��ي��ان: »ن��ت��وق��ع �أن 

�أن  مبجرد  �أخ���رى  م��رة  �لطلب  يرتفع 

�لتقييدية  �ل�شفر  قيود  تخفي�س  يتم 

�الختبار�ت  من  �ملزيد  ن�شر  خ��ال  من 

�شهاد�ت  �أن حت��ل  »ي��ج��ب  و�ل��ل��ق��اح��ات«. 

�ملعرتف  �لرقمية  و�الختبار  �لتطعيم 

و�حلجر  �ل�شفر  حظر  حمل  دولياً  بها 

�ل�شحي«.

�ل���ط���ري�ن  ����ش���رك���ة  �أن  م����ن  وح�������ذر، 

�خلا�شة به قد تكون قادرة على ت�شغيل 

90% ف��ق��ط م���ن ق��درت��ه��ا ق��ب��ل �ن��ت�����ش��ار 

�لوباء حتى منت�شف �لعقد، مما ي�شري 

�أن  بعد  �النتعا�س  يف  ثقته  ت��ده��ور  �إىل 

قد  �ل�شوق  �أن  �شابقاً  �ل�شركة  �قرتحت 

.2024 يتعافى بالكامل بحلول عام 

تتوقع لوفتهانز� �الآن ت�شغيل ما بني 

40% و 50% من طاقتها لعام 2019 هذ� 

�لبالغ  �ل�شابق  بالهدف  مقارنة  �لعام، 

40% �إىل %60.

خ���ف�������ش���ت ل����وف����ت����ه����ان����ز� �الإن������ف������اق 

�ل���ر�أ����ش���م���ايل مب���ق���د�ر �ل��ث��ل��ث��ني يف ع��ام 

2020 وقالت �إن �الإنفاق على �لطائر�ت 

حيث  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  �شيتقل�س 

طائرة   650 �إىل  �الأ���ش��ط��ول  �شتخف�س 

750 يف  2023 من �أكرث من  بحلول عام 

نهاية �لعام �ملا�شي.

�إذ�  فيما  �ل��ط��ري�ن  �شركة  تفكر  كما 

يزيد  �لتي  �لطرز  جميع  �شتزيل  كانت 

عمرها عن 25 عاماً من �خلدمة ب�شكل 

د�ئم.

ت���ر�ج���ع���ت �إي���������ر�د�ت �ل���ع���ام ب��اأك��م��ل��ه 

بن�شبة 63% �إىل 13.5 مليار يورو.

خسائر لوفتهانزا تتجاوز 8 مليارات دوالر وتدرس 
تقليص أسطولها

وزير الطاقة السعودي يحث على توخي 
الحذر واليقظة في سوق النفط

النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت يصعد 
0.8% إلى 64.6 دوالر

انتهاك المنافسة يضع »أبل« في 
مأزق.. وهذا البلد يفتح تحقيقا!

أسهم أوروبا تهبط متأثرة بارتفاع 
عوائد السندات األميركية

دبي – العربية

 3 ويرتفع  مكا�شبه  برنت  خ��ام  يو��شل 

بعد  �خل��م��ي�����س،  �م�����س  ل��ل��رم��ي��ل،  دوالر�ت 

�أن ح��ث وزي���ر �ل��ط��اق��ة �ل�����ش��ع��ودي �الأم���ري 

ع���ب���د �ل���ع���زي���ز ب����ن ����ش���ل���م���ان ع���ل���ى ت��وخ��ي 

ل��وزر�ء  �جتماع  بد�ية  يف  و�ليقظة  �حل��ذر 

خف�س  م�شتقبل  ب�����ش��اأن  وحلفائهم  �أوب���ك 

�الإمد�د�ت.

�إن  وقال �الأمري عبد�لعزيز بن �شلمان، 

ب�شرعة  مرهون  �لنفط  على  �لطلب  تعايف 

ت����وزي����ع ل���ق���اح���ات �ل���وق���اي���ة م����ن ف���ريو����س 

دول  يف  �للقاحات  توزيع  وكيفية  ك��ورون��ا، 

�لعامل.

و�أ�شاف �لوزير خال رئا�شته �الجتماع 

�ملنتجة  و�لدول  �أوبك  ملنظمة  ع�شر  �لر�بع 

�المتثال  ن�شبة  �أن  »�أوب���ك+«،  خارجها  من 

عالية،  �أرق��ام��اً  حققت  �أوب��ك+  �أع�شاء  بني 

و�لتفاهم بينهم كبري.

ب��ن �شلمان:  �الأم���ري ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  وق���ال 

�لتنبوؤ  �شعوبة  �ملا�شية  �ل�شنة  من  »تعلمنا 

�أهمية  على  ونوؤكد  متوقعة،  غري  بيئة  يف 

�أن ج��ه��ودن��ا  ���ش��ي��م��ا  و�ل����رتق����ب، ال  �حل����ذر 

خ��ف��ف��ت �أث���ر �مل���وج���ات �ل��ث��اث ل��ل��ف��ريو���س، 

وتخفي�شات �إنتاج دول �لتحالف و�خلف�س 

�ل��ط��وع��ي م��ن �ل�����ش��ع��ودي��ة مب��ق��د�ر مليون 

ومار�س،  فر�ير  �شهري  يف  يومياً  برميل 

�ل���ت���و�زن  �إع������ادة  وت�����رية  ت�������ش���ارع  �إىل  �أدت 

ولن  ن��ه��دره  ل��ن  حققناه  م��ا  وك��ل  لل�شوق، 

تذهب جهودنا عبثاً«.

خطو�ت  ناأخذ  �أن  »قبل  �ل��وزي��ر:  وتابع 

�أن �ل�����ش��وء  ن���ت���اأك���د م���ن  �إ���ش��اف��ي��ة دع���ون���ا 

�لذي نر�ه يف �الأفق لي�س ز�ئفاً، و�لطريق 

جهودنا،  يف  �ال�شتمر�ر  هو  �الآن  �ل�شحيح 

و�أن يكون لدينا خطط طارئة و�حتياطية 

يف حالة حدوث �أمور غري متوقعة«.

و�أ�شاد �لوزير بجهود نيجرييا يف �إكمال 

معرباً  �إن��ت��اج��ه��ا،  زي���ادة  تعوي�شات  ج���دول 

باقي  ت��ع��وي�����ش��ات  �إك���م���ال  �إىل  تطلعه  ع��ن 

�لدول.

�سنغافورة - رويرتز

�لثانية  للجل�شة  �لنفط  �أ�شعار  �رتفعت 

تلقت  �إذ  �م�����س �خل��م��ي�����س،  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 

�أوبك+  منتجي  �تخاذ  �حتمال  �لدعم من 

ق������ر�ر� ����ش���د زي������ادة �الإن����ت����اج يف �ج��ت��م��اع 

�ل��ي��وم بجانب  وق��ت الح��ق  يعقد يف  م��ه��م 

�نخفا�س خمزونات �لوقود �الأمريكية.

و�أ�شافت �لعقود �الآجلة خلام برنت 53 

64.60 دوالر  �إىل   %0.8 �أو ما يعادل  �شنتا 

عن  ي��زي��د  م��ا  �رت��ف��ع��ت  �أن  بعد  للرميل، 

2% �أم�س �الأربعاء. وربحت �لعقود �الآجلة 

�الأم��ريك��ي  �لو�شيط  تك�شا�س  غ��رب  خل��ام 

 61.74 �إىل   %0.8 ي��ع��ادل  م��ا  �أو  �شنتا   46

دوالر للرميل.

�لتي  �أوب���ك+  يف  م�شادر  ثاثة  وق��ال��ت 

للبرتول  �مل�شدرة  �لبلد�ن  منظمة  ت�شم 

�إن �ملجموعة  »�أوبك« وحلفاءها لرويرتز، 

حتى  �الإن��ت��اج  تخفي�شات  مت��دي��د  ت��در���س 

�إذ  �الإن��ت��اج،  زي��ادة  من  بدال  �أبريل/ني�شان 

ز�ل  ما  �لنفط  على  �لطلب  يف  �لتعايف  �أن 

ه�شا ب�شبب �أزمة فريو�س كورونا.

�أوبك  تخفف  �أن  تتوقع  �ل�شوق  وكانت 

�ألف برميل   500 تخفي�شات �الإنتاج بنحو 

ي��وم��ي��ا �ع��ت��ب��ار� م��ن �أب��ري��ل/ن��ي�����ش��ان و�أن 

ُت��ن��ه��ي �ل�����ش��ع��ودي��ة، �أك���ر م��ن��ت��ج يف �أوب���ك، 

ق����دره مليون  خ��ف�����ش��ا ط��وع��ي��ا الإن��ت��اج��ه��ا 

�إ�شافية. برميل يوميا 

�أو�ند�  �ل�شوق لدى  وقال كبري حمللي 

�ل��ه��ادي،  و�مل��ح��ي��ط  �آ���ش��ي��ا  �مل��ع��ن��ي مبنطقة 

جيفري هايل.

ت��ت��و���ش��ل  �أن  ���ش��ي��ت��ي  حم��ل��ل��و  وت����وق����ع 

ب�����ش��اأن  ت�����ش��وي��ة  �إىل   »+ »�أوب�����ك  جم��م��وع��ة 

�ألف   500 قدرها  �الإن��ت��اج  يف  ��شمية  زي��ادة 

يوميا. برميل 

ُت��ب��ق��ي �ل�����ش��ع��ودي��ة  �أن  وي��ت��وق��ع �ل��ب��ن��ك 

�لبالغ  �الإ����ش���ايف  �ل��ط��وع��ي  خف�شها  ع��ل��ى 

على  تبقى  و�أن  يوميا،  برميل  �أل��ف   994

مليون   8.256 عند  �الإن��ت��اج  م��ن  ح�شتها 

يوميا. برميل 

ويف �لواليات �ملتحدة، وعلى �لرغم من 

�لنفط �خلام  قيا�شي يف خمزونات  �رتفاع 

ز�د عن 21 مليون برميل �الأ�شبوع �ملا�شي، 

قدر  باأكر  �لبنزين  خمزونات  �نخف�شت 

�ل��ت��ك��ري��ر  �أن�����ش��ط��ة  ه����وت  �إذ  ع���ام���ا   30 يف 

ب�شبب  �الإط��اق  على  لها  م�شتوى  الأدن��ى 

�إم��د�د�ت  قطع  تك�شا�س  يف  متجمد  طق�س 

�لكهرباء عن �ملايني.

وقال حمللو �شيتي �إن �لواليات �ملتحدة 

ل��ل��ب��رتول  م�����ش��ت��ورد ����ش���اف  �إىل  حت���ول���ت 

2.2 مليون  �الأ�شبوع �ملا�شي بكمية قدرها 

يوميا. برميل 

العربية-وكاالت

ق����ررت ه��ي��ئ��ة �مل��ن��اف�����ش��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة، 

تعامات  يف  حتقيق  فتح  �خلمي�س،  �م�س 

�شركة �آبل يف �ململكة �ملتحدة.

وق����ال����ت م���ر�����ش���ل���ة ق���ن���اة �ل���ع���رب���ي���ة يف 

يتعلق  �لتحقيق  �إن  كامل،  كارينا  لندن، 

باأن  ومرجمني  مطورين  من  باتهامات 

���ش��رك��ة �آب����ل �الأم��ريك��ي��ة �ن��ت��ه��ك��ت ق��و�ع��د 

�لريطانية. �ملناف�شة 

�شكوى  قدمو�  �ملطورين  �أن  و�أ�شافت 

»�آب  �الإلكرتوين  �آب��ل  متجر  ب�شاأن  تتعلق 

�شتور«.

و�ت���ه���م �مل���ط���ورون ���ش��رك��ة �آب�����ل، ب��اأن��ه��ا 

عر  فقط  تطبيقاتها  ب��اإد�رة  لهم  ت�شمح 

IOS، وتفر�س  �الأ�شا�شي  ت�شغيلها  نظام 

د�خل  �ملعامات  على   %30 بن�شبة  ر�شوماً 

د�خل  للرتقية  بالدفع  وت�شمح  �لتطبيق، 

بها  �خل��ا���س  �ل��دف��ع  ن��ظ��ام  ع��ر  �لتطبيق 

فقط.

العربية-وكاالت

ه���ب���ط���ت �الأ�����ش����ه����م �الأوروب��������ي��������ة، �م�������س 

�خل��م��ي�����س، ب��ع��د م��ك��ا���ش��ب ����ش��ت��م��رت ع��ل��ى 

�أثرت قفزة لعو�ئد  �إذ  مدى ثاث جل�شات، 

�شهية  ع��ل��ى  ���ش��ل��ب��ا  �الأم���ريك���ي���ة  �ل�����ش��ن��د�ت 

�شركات  �أ�شهم  ق��ادت  فيما  عامليا،  �ملخاطرة 

�لتعدين و�ل�شفر ذ�ت �لثقل �لرت�جع.

600 �الأوروب�����ي  ون���زل �مل��وؤ���ش��ر ���ش��ت��وك�����س 

�نخف�شت  �إذ  �مل��ب��ك��رة،  �لتعامات  يف   %0.5

2.8% وت��ر�ج��ع��ت  �أ���ش��ه��م ���ش��رك��ات �ل��ت��ع��دي��ن 

.%1.6 �أ�شهم �شركات �ل�شفر و�لرتفيه 

���ش��رك��ت��ي ري���و تينتو  �أ���ش��ه��م  و�ن��خ��ف�����ش��ت 

�ململكة  �مل��درج��ة يف  ج���روب  وب��ي.�إت�����س.ب��ي 

�ملتحدة 5.2% و4.3% على �لرتتيب، بعد �أن 

�أ�شرت�ليا  يف  �مل��درج��ة  �أ�شهمهما  �نخف�شت 

نقًا  �أرب���اح،  توزيع  يف  �حل��ق  �نق�شاء  بفعل 

عن رويرتز.

و�ن��خ��ف�����س ���ش��ه��م ل��وف��ت��ه��ان��ز� �الأمل��ان��ي��ة 

للطري�ن قر�بة 2%، بعد �أن تكبدت �ل�شركة 

وق��ل�����ش��ت   2020 ل���ع���ام  ق��ي��ا���ش��ي��ة  خ�������ش���ائ���ر 

 2021 �ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة يف  ل��ل��ق��درة  خ��ط��ط��ه��ا 

م��ع ����ش��ت��م��ر�ر �ال���ش��ط��ر�ب��ات �ل��ن��اج��م��ة عن 

كوفيد-19.

و�رت����ف����ع����ت ع����و�ئ����د �����ش����ن����د�ت �خل����ز�ن����ة 

�الأم����ريك����ي����ة الأج������ل ع�����ش��ر ����ش���ن���و�ت، وه���ي 

م��ق��ي��ا���س ل��ت��ك��ال��ي��ف �الق����رت������س �ل��ع��امل��ي��ة، 

يرتقب  �إذ  �الأرب��ع��اء  �أم�س   %1.45 متجاوزة 

��شتمر�ر  م��ع  �لت�شخم  زي���ادة  �مل�شتثمرون 

�حلكومات يف �شخ �ملال يف �القت�شاد �لعاملي 

و�إح�������ر�ز ح���م���ات �ل��ت��ط��ع��ي��م م���ن ف��ريو���س 

كورونا تقدما.

دبي - رويرتز

�أع���ل���ن���ت �الحت������اد ل���ل���ط���ري�ن، وم��ق��ره��ا 

خ�شارة  تكبد  �خل��م��ي�����س،  �م�����س  �أب��وظ��ب��ي، 

يف  دوالر  م��ل��ي��ار   1.7 �أ���ش��ا���ش��ي��ة  ت�شغيلية 

2020، وه���و م��ا ي��زي��د ع��ن م��ث��ل��ي خ�����ش��ارة 

�ل��ع��ام �ل�����ش��اب��ق، وع���زت �الأم���ر �إىل ت��ر�ج��ع 

�لطلب وتقلي�س �خلدمة جر�ء �جلائحة.

�لطري�ن من �لقطاعات �الأكرث ت�شرر� 

م����ن �أزم�������ة ك����وف����ي����د-19 �ل���ت���ي ����ش��ط��رت 

�لعاملني  ت�شريح  �إىل  �ل��ط��ري�ن  ���ش��رك��ات 

و�ل�شعي �إىل حزم �إنقاذ من �حلكومات.

�ململوكة  ل��ل��ط��ري�ن  �الحت����اد  وخ��ف�����ش��ت 

 2019 يف  �شجلت  �لتي  �أب��وظ��ب��ي،  حلكومة 

خ�شارة ت�شغيلية �أ�شا�شية بلغت 800 مليون 

دوالر، �أي�شا �لعمالة و�لرو�تب.

74%، �إىل  وتر�جعت �إير�د�ت �مل�شافرين 

يف  دوالر  مليار   4.8 م��ن  دوالر  مليار   1.2

�مل�����ش��اف��ري��ن  �أع�����د�د  �ن��خ��ف��ا���س  م��ع   ،2019

17.5 مليون يف  4.2 مليون، من  76%، �إىل 

.2019

وق���������ال ت�������وين دوج������ا�������س �ل���رئ���ي�������س 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة �الحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن 

�الأ�شا�شات  كوفيد  جائحة  »ه��زت  بيان  يف 

لكن  �ل���ط���ري�ن،  ق��ط��اع  عليها  ي��ق��وم  �ل��ت��ي 

ب��ف�����ش��ل �الأ����ش���خ���ا����س �مل���وه���وب���ني ل��دي��ن��ا 

و�ل����دع����م �ل��ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل م�����ش��اه��م��ي��ن��ا، 

متكنت �الحتاد من �لوقوف بثبات يف وجه 

ك��ام��ل جهوزيتها  �ل��ي��وم يف  وه��ي  �الأزم����ة، 

�إىل  �لعامل  ع��ودة  مع  �أ�شا�شيا  دور�  لتلعب 

�ل�شفر من جديد«.

��شتهد�ف  تو��شل  �إنها  �الحت��اد  وقالت 

ب��ع��د   ،2023 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  ك���ام���ل  حت�����ول 

هيكليتها  و�إعادة  حتولها  خطط  ت�شريعها 

�شركة  لت�شبح  �لتنظيمية خال �جلائحة 

�أكرث مرونة ون�شاطا.

ك����ان����ت �الحت���������اد ت�������ش���ع���ى يف وق������ت م��ا 

�لرئي�شيتني  �لكبريتني  �لناقلتني  ملناف�شة 

ب��اخل��ل��ي��ج ط����ري�ن �الإم�������ار�ت و�خل���ط���وط 

�إ�شرت�تيجيتها  ل��ك��ن  �ل��ق��ط��ري��ة،  �جل��وي��ة 

�لتي ت�شمل �ال�شتحو�ذ على ح�ش�س �أقلية 

يف �شركات طري�ن �أخرى مل توؤت ثمارها. 

وت���ك���ب���دت خ�����ش��ائ��ر ع��ل��ى م����دى �ل�����ش��ن��و�ت 

�ملا�شية. �خلم�س 

رغم خسائره بسبب »جيم ستوب«.. »ميلفين« يربح
 أكثر من 20% في فبراير

العربية-وكاالت

ربح �شندوق �لتحوط ميلفني كابيتال، 

����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه خ���ال �شهر  20% ع��ل��ى  ن��ح��و 

فر�ير، وهو �ل�شندوق �لذي �شهد معركة 

د�مية فقد خالها �أكرث من ن�شف �أ�شوله 

�أ�شهم  على  �ل�شلبي  رهانه  ب�شبب  يناير  يف 

. GameStop»جيم �شتوب«

كابيتال،  ميلفني  �إن  م�����ش��ادر،  وق��ال��ت 

�ل���ت���ي ي���دي���ره���ا غ���اب���ي ب��ل��وت��ك��ني، ح��ق��ق��ت 

ف���ر�ي���ر،  يف   %21.7 ع����ن  ي���زي���د  ع�����ائ�����د�ً 

�ل�شهر  يف  خ�شائرها  م��ن  بع�شاً  معو�شة 

53% من  �ل�����ش��اب��ق، ح��ي��ث ف��ق��د �ل�����ش��ن��دوق 

�لدر�ماتيكي  �ل�شغط  موجة  بعد  �أ�شوله 

ع��ل��ى �ل��ب��ائ��ع��ني ع��ل��ى �مل��ك�����ش��وف م��ن جانب 

من�شة  على  �لهو�ة  �مل�شتثمرين  جمموعة 

ري���دي���ت و�ل�����ذي ق����اد �أ���ش��ه��م ج��ي��م ���ش��ت��وب 

ذكرته  ملا  وفقاً  يناير،  يف  جنوين  الرت��ف��اع 

ع��ل��ي��ه  و�ط����ل����ع����ت   ،»CNBC« ����ش���ب���ك���ة 

»�لعربية.نت«.

مر�كزه  �أغلق  قد  ميلفني  �شندوق  كان 

�شهر  يف  ���ش��ت��وب  ج��ي��م  ���ش��رك��ة  يف  �ل�شلبية 

�الأم��ر  وه��و  ب��ي��ان  يف  �أع��ل��ن  ح�شبما  يناير، 

�ل�����ذي ���ش��غ��ط ع��ل��ى �ل�����ش��ه��م م����رة �أخ����رى 

للرت�جع بنف�س �شرعة �ل�شعود.

4 دوالر�ت  �شتوب من  �شهم جيم  �رتفع 

�إىل �أكرث من 380 دوالر يف يناير، ثم هبط 

لنحو 40 دوالر بعد �إنتهاء �شاحية عقود 

�لبيع. خيار�ت 

�إث��ارة  �إىل  �شتوب،  جيم  ملحمة  ودفعت 

�شناديق  لعبته  �لذي  �لدور  �الأ�شئلة حول 

�أمام  بلوتكني،  غابي  مثل  حيث  �لتحوط، 

�إىل  ج��ن��ب��اً  ����ش��ت��م��اع  �ل��ك��ون��غ��ر���س يف جل�شة 

ل�شندوق  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س  م��ع  ج��ن��ب 

حتوط �شيتادل، كني غريفني، و�لذي قدم 

750 مليون دوالر  م�شاعد�ت و�شلت لنحو 

ل�شندوق بلوتكني وقت �الأزمة، ف�شًا عن 

كوهني  �شتيف  بوينت72،  �شركة  موؤ�ش�شة 

و�ل����ذي ���ش��ان��د م��ي��ل��ف��ني ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ح��و 2 

مليار دوالر.

شركة طيران إماراتية تخسر 1.7 مليار دوالر بسبب كورونا
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االنباط-وكاالت

ك�����س��ف دب��ل��وم��ا���س��ي��ون �أوروب���ي���ون �أن���ه مت 

�لتخلي عن طرح م�سروع قر�ر ينتقد �إير�ن 

على جمل�س حكام �لوكالة �لدولية للطاقة 

�لذرية

عن  �لفرن�سية  �ل�سحافة  وكالة  ونقلت 

هوؤالء �لدبلوما�سيني �إنه لن يتم طرح ن�س 

للت�سويت �مل�سروع 

ور�ءه  تقف  �ل��ذي  �لن�س  م�سروع  وك��ان 

�أمل��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا و�مل���دع���وم من 

�لواليات �ملتحدة يندد بقر�ر �إير�ن تقلي�س 

ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ف��ت��ي�����س �مل��رت��ب��ط��ة ب��رن��اجم��ه��ا 

�ن�����س��ح��اب  ع��ل��ى  �ل���ن���ووي و�ل�����ذي ج����اء رد�ً 

�لواليات �ملتحدة يف عام 2018 ب�سكل �أحادي 

م���ن �الت���ف���اق �ل���ن���ووي وع����دم وف����اء �ل���دول 

بالتز�ماتها  �التفاق  على  �ملوقعة  �الأوروبية 

وتعهد�تها

وح�������ذر مم���ث���ل رو�����س����ي����ا �ل�����د�ئ�����م ل���دى 

�مل��ن��ظ��م��ات �ل���دول���ي���ة يف ف��ي��ي��ن��ا م��ي��خ��ائ��ي��ل 

حكام  جمل�س  �عتماد  م��ن  �أم�����س  �أول��ي��ان��وف 

ق��ر�ر�ت  �ل��ذري��ة  �ل��دول��ي��ة للطاقة  �ل��وك��ال��ة 

اللتز�ماتها  �إي���ر�ن  ع��ودة  تقو�س  �أن  ميكن 

مبوجب �التفاق �لنووي

�الإي���ر�ن���ي���ة  �خل���ارج���ي���ة  وز�رة  و�أك��������دت 

�إي��ر�ن  مع  �لتهديد  لغة  �أن  �ملا�سي  �الثنني 

غ���ر جم��دي��ة ك��م��ا �أن ���س��ي��ا���س��ة �ل�����س��غ��وط 

رف�����س��ه��ا  �إىل  م�������س���رة  ف�����س��ل��ت  �ل���ق�������س���وى 

�ق���ر�ح���اً ط��رح��ه �الأوروب����ي����ون ب�����س��اأن عقد 

�لنووي  �الت��ف��اق  ح��ول  ر�سمي  غر  �جتماع 

ب�����س��ب��ب �مل����و�ق����ف و�الإج������������ر�ء�ت �الأخ������رة 

الأمركا و�لرويكا �الأوروبية

االنباط-وكاالت

�لفل�سطينية،  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أد�ن����ت 

و�لتهديد�ت  �لفعل  ردود  �خلمي�س،  �م�����س 

�ال���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب��ع��د �إع����ان �مل��دع��ي��ة �ل��ع��ام��ة 

�ل���دول���ي���ة ر���س��م��ي��ا ف��ت��ح حتقيق  ل��ل��ج��ن��ائ��ي��ة 

�الإ�سر�ئيلي بجر�ئم �الحتال 

من  “حالة  لها،  بيان  يف  �ل��وز�رة  وقالت 

�سيطرت  �لتو�زن  وعدم  و�لهلع  �له�ستريا 

�لر�سمية  �ال���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ف��ع��ل  ردود  ع��ل��ى 

جت����اه �إع�����ان �مل��دع��ي��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��ج��ن��ائ��ي��ة 

�ل���دول���ي���ة ر���س��م��ي��ا ف���ت���ح حت��ق��ي��ق ب��ج��ر�ئ��م 

م�سوؤول  م��ن  �أك���ر  ���س��ارع  �الح��ت��ال، حيث 

�لت�سريحات  من  و�ب��ل  ب��اإط��اق  �إ�سر�ئيلي 

و�ملو�قف و�لتو�سيفات لهذ� �العان

�لتي  �مل�سروخة  �ال�سطو�نة  �أب��رزه��ا  ك��ان 

وردت على ل�سان رئي�س �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي 

يهاجم  م��ا  غالبا  و�ل��ت��ي  نتنياهو  بنيامني 

“معاد�ة  تهمة  مقدمتها  يف  خ�سومه،  بها 

ج���اه���زة  و����س���ف���ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  �ل�سامية” 

ومكان  زم��ان  لكل  نتنياهو  ح�سب  �ساحلة 

�خل�سوم  تخويف  بهدف  �ملنا�سبات،  جلميع 

“�لا�سامية«، من ت�سنيفهم يف خانة 

�مل���رة  ي��ه��اج��م��ه ه����ذه  �أن م���ن  م��ت��ن��ا���س��ي��ا 

ه����ي �مل��ح��ك��م��ة �جل���ن���ائ���ي���ة �ل����دول����ي����ة، رم���ز 

مب�سد�قية  تتمتع  �ل��ت��ي  �ل���دويل  �ل��ق�����س��اء 

ون����ز�ه����ة، وت�����س��در ق���ر�ر�ت���ه���ا و�إع��ان��ات��ه��ا 

�لن�سو�س  على  وب��ن��اء  الخت�سا�سها  وف��ق��ا 

عن  بعيد�  �ملوؤ�س�س  روم��ا  مليثاق  �لقانونية 

نتنياهو  ط��ري��ق��ة  �سيا�سية.  �ع��ت��ب��ار�ت  �أي���ة 

�ل��رك��ي��ك��ة ب���ال���دف���اع ع���ن ن��ف�����س��ه وحم���اول���ة 

من  �مل���رة  ه��ذه  عنها  ع��ر  ج��ر�ئ��م��ه  تغطية 

�جلر�ئم  بارتكاب  �أخ��رى  دول  �تهام  خ��ال 

ول�����س��ان ح��ال��ه ي��ع��رف ب��و���س��ع ����س��ر�ئ��ي��ل يف 

م�ساف تلك �لدول

هذ� ��سافة �ىل ما ورد من عبار�ت على 

ذ�ت  لي�ست  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  م�����س��وؤول��ني  ل�����س��ان 

�سلة باملو�سوع ومنف�سلة عن �لو�قع تعك�س 

�إف���ا����س���ا �خ��اق��ي��ا وق���ان���ون���ي���ا، وع��ن�����س��ري��ة 

ت���ن���م ع����ن �ل���ت���م�������س���ك ب��ع��ق��ل��ي��ة �الح����ت����ال 

من  حقيقيا  وخوفا  و�رتباكا  �ال�ستعائية، 

�ع����ان �مل��دع��ي��ة �ل��ع��ام��ة، �ن��ع��ك�����س ب��و���س��وح 

�إ�سر�ئيل كقوة  على �سكل تهديد�ت وجهتها 

�ح���ت���ال ل���دول���ة ف��ل�����س��ط��ني ول��ل��م�����س��وؤول��ني 

�لفل�سطينيني، و�لتلويح بت�سعيد �لعقوبات 

�لفل�سطيني« �ل�سعب  �ملفرو�سة على 

م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ج����ددت �ل������وز�رة ت��اأك��ي��ده��ا 

بالكامل  �ستتعاون  فل�سطني  دول��ة  �أن  على 

ما  كل  لها  و�ستوفر  �لدولية،  �جلنائية  مع 

توقيعها  بحكم  �ل��ت��ز�م��ات  م��ن  مطلوب  ه��و 

ع���ل���ى م���ي���ث���اق روم�������ا، وت����ك����رر م��ط��ال��ب��ات��ه��ا 

فيها  مب��ا  كافة  ول��ل��دول  �ل���دويل  للمجتمع 

�ل������دول �الع�������س���اء يف �مل��ح��ك��م��ة ب�������س���رورة 

وللق�ساة  �لعامة  للمدعية  �حلماية  توفر 

ول��ل��م��ح��ك��م��ة ول���ق���ر�ر�ت���ه���ا وع��م��ل��ه��ا �ل���ذي 

ي�����س��ت��ن��د ع���ل���ى �ل����ق����ان����ون �ل��������دويل وب���ن���ود 

على  ولي�س  �ملوؤ�س�س  روما  ميثاق  ون�سو�س 

�أي �سيء �آخر

االنباط-وكاالت

“�لروتوكوالت  �أن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  ك��ات��ب  �أك���د 

�ل�����س��ري��ة �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �ل���ت���ي ك�����س��ف �ل��ن��ق��اب 

�أبيب  تل  حكومات  ت��ورط  تظهر  موؤخر�،  عنها 

�الأوىل  �ل�سنو�ت  خال  مكثف  ب�سكل  �ملتعاقبة، 

م��ن �ح��ت��ال ق��ط��اع غ���زة، مب��ح��اوالت��ه��ا �إع���ادة 

بهدف  �لفل�سطينية،  �ل�سكانية  تركيبته  ت�سكيل 

�سم �لقطاع دون �حلاجة ال�ستيعاب عدد كبر 

�سكانه« من 

وذك����ر �ل��ك��ات��ب ع��وم��ري ���س��ي��ف��ر ر�ف���ي���ف، يف 

�الإقليمي،  �لتفكر  منتدى  موقع  على  مقاله 

عن  ت���ق���اري���ر  ت������رددت   ،2019 ���س��ي��ف  “يف  �أن�����ه 

ت��و����س��ل �إ���س��ر�ئ��ي��ل م��ع دول �أخ����رى م��ن �أج��ل 

غ��زة،  ق��ط��اع  م��ن  �إل��ي��ه��ا  ه��ج��رة منظمة  تنظيم 

ووف���ق���ا ل��ل��خ��ط��ة، ف��ب��م��ج��رد م��و�ف��ق��ة �أي دول���ة 

�ستن�سئ  غزة،  قطاع  من  �ملهاجرين  قبول  على 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل م���ط���ار� يف �جل���ن���وب، وت��ن��ق��ل ���س��ك��ان 

بلدهم  �إىل  وتنقلهم  ب��احل��اف��ات،  ه��ن��اك  غ��زة 

�جلديد«

مركز  يف  �لزميل  �لباحث  ر�ف��ي��ف،  و�أو���س��ح 

بن  بجامعة  �الإ�سر�ئيلية  للدر��سات  عزر�ئيلي 

غوريون، �أن “هذ� �خلر للحظة طرح �ل�سوؤ�ل 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل يف عملية نقل  ت��ورط��ت  �ل��ت��ايل: ه��ل 

مل  غ��زة؟  قطاع  م��ن  �ل��و�ق��ع  يف  �لفل�سطينيني 

ه��ذه �خلطة  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ون  �مل�����س��وؤول��ون  ينكر 

�لق�ساء  وزيرة  �لفور  على  �أكدتها  بل  فح�سب، 

تاأييدها  �أعلنت  �لتي  �ساكيد،  �آييليت  �ل�سابقة 

لت�سجيع �لهجرة من قطاع غزة، بل دفعت من 

�أجل ذلك يف جمل�س �لوزر�ء ل�سنو�ت عديدة«

�سحيحة قطر�ت 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  “�جلمهور  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 

من  �سحيحة  ق��ط��ر�ت  يتلقون  و�لفل�سطيني 

�ملعلومات حول م�سمون �الجتماعات �لوز�رية 

�لتي يتم فيها تقرير م�سر �سكان قطاع غزة، 

�الإج���ر�ء�ت  طبيعة  �الآن  حتى  نعرف  ال  لذلك 

من  �لهجرة  لت�سجيع  �ساكيد  �قرحتها  �لتي 

غ����زة، وك��ي��ف ك���ان رد ف��ع��ل زم��ائ��ه��ا �ل�����وزر�ء 

جمل�س  �جتماعات  حما�سر  الأن  �أفكارها،  على 

�لوزر�ء تظل �سرية ملدة خم�سني عاما، وميكننا 

مر�جعتها، رمبا، فقط يف عام 2069«

و�أو���س��ح �أن���ه “يف �ل�����س��ن��و�ت �الأخ����رة ب��د�أت 

ت�����س��ه��د ف��ت��ح �ل���ع���دي���د م���ن �ل����روت����وك����والت يف 

�ل�سنو�ت  منذ  �ل��وزر�ء  جمل�س  �جتماعات  فتح 

�الأوىل لاحتال يف قطاع غزة، وهذه �لوثائق 

�إز�ل��ة  م��رة  الأول  لنا  وتتيح  باملعلومات،  غنية 

ح��ج��اب �ل�����س��ري��ة ع��ن ع��م��ل��ي��ة ���س��ن��ع �ل���ق���ر�ر يف 

�حل��ك��وم��ة �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��ي��اة 

�لفل�سطينيني«

تتحدث  �مل��ت��وف��رة  “�مل�سادر  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

�الإ�سر�ئيلي  �الأوىل لاحتال  �ل�سنو�ت  يف  �أنه 

ب�سكل  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  تعاملت  ل��غ��زة، 

�لركيبة  ت�سكيل  �إع���ادة  حم���اوالت  م��ع  مكثف 

�ل�����س��ك��ان��ي��ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف غ�����زة، وح����ددت 

ع��دد  بخف�س  يتمثل  �أ���س��ا���س��ي��ا  ه��دف��ا  لنف�سها 

���س��ك��ان��ه��ا ق����در �الإم����ك����ان، و�أول���وي���ت���ه���ا �ل��رغ��ب��ة 

بت�سجيع هجرتهم من �ملخيمات، على �أن يوؤدي 

حتقيق هذ� �لهدف �لطموح لل�سماح الإ�سر�ئيل 

عدد  وج���ود  دون  �مل��ط��اف  نهاية  �ل��ق��ط��اع  ب�سم 

كبر جد� من �لعرب«

ت�����س��ج��ي��ع  �ع���ت���م���دت  “�إ�سر�ئيل  �أن  و�أك������د 

و�سع  على  و�حلفاظ  غ��زة،  فل�سطينيي  هجرة 

ملن  �مل�ساعدة  وتقدمي  م�ستقر،  غر  �قت�سادي 

 32 1968 وح���ده ه��اج��ر  ي��ري��دون �مل��غ��ادرة، ويف 

غ��زة،  ق��ط��اع  م��ن  د�ئ���م  ب�سكل  فل�سطيني  �أل���ف 

ثمانية يف �ملئة من �سكانه يف ذلك �لوقت، وهذ� 

يدل على �أن هذه �ل�سيا�سة تركت تاأثرها على 

�لهجرة لب�سع  ��ستمر �جتاه  �الأر�س، ويف حال 

تتحقق خطة  �أن  �ملحتمل  فمن  �أخ��رى،  �سنو�ت 

�أخر�« �الإ�سر�ئيلية  �ل�سم 

و�أ�سار �إىل �أنه “�سرعان ما �كت�سفت �إ�سر�ئيل 

�أن����ه ب��االإ���س��اف��ة ل��اع��ت��ب��ار�ت �ل��ت��ي وج��ه��ت��ه��ا، 

ف��ه��ن��اك ق���وى �أخ�����رى �أث�����رت يف �ل���و�ق���ع، ففي 

دخول  منع  �الأردن  ق��رر   ،1968 �آب  �سهر  بد�ية 

�لتوتر  ب�سبب  الأر��سيه،  غزة  �سكان  من  �ملزيد 

�لفل�سطينية،  �ملنظمات  مع  �ملتز�يد  �لد�خلي 

�لعمليات  يف  قفزة  ح�سلت  نف�سه،  �ل��وق��ت  ويف 

قطاع  يف  �الإ�سر�ئيلي  �الحتال  �سد  �لفد�ئية 

غزة، ما �أثار قلق قو�ه �الأمنية«

��ستقر�ر �حلكم  ع��دم  “خوفا من  �أن��ه  و�أك��د 

�الإ�سر�ئيلي بغزة، فقد �أو�ست �الأجهزة �الأمنية 

ب����اأن ت��ع��ك�����س �حل��ك��وم��ة ���س��ي��ا���س��ت��ه��ا، ف��ب��دال من 

ل�سيا�سة  �لذهاب  ميكن  �القت�سادي،  �ل�سغط 

�لعد�ء  �قت�ساد قطاع غزة لكبح جماح  حت�سني 

�لطريق  �إغ���اق  �أن مت  م��ن��ذ  الأن���ه  الإ���س��ر�ئ��ي��ل، 

ل�������اأردن، �ل���وج���ه���ة �ل��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ه��ج��رة م��ن 

�سيا�سة  �ت��ب��اع  م��ن  يعد هناك ج��دوى  غ��زة، مل 

�ل�سغط �القت�سادي، بل قيل �إن هذه �ل�سيا�سة 

�ملقاومة  ل�سفوف  �ملن�سمني  ع��دد  ل��زي��ادة  �أدت 

�مل�سلحة«

ح�سار غزة

�حلكومة  تبنت   ،1969 بد�ية  “يف  �أنه  وذكر 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ت��و���س��ي��ة ق���و�ت �الأم����ن، وفتحت 

�مل����ج����ال �أم�������ام ����س���ك���ان ق���ط���اع غ�����زة ل��ل��ع��م��ل يف 

من  �إىل عقدين  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  و�أدى  �إ���س��ر�ئ��ي��ل، 

�لنمو �القت�سادي يف �لقطاع، دون �لتخلي عن 

عمليتها  ت  غ��ررّ بل  �لدميغر�فية،  �العتبار�ت 

فقط، فبدال من �لركيز على عدد �ملهاجرين، 

ونتيجة  خ�سائ�سهم،  بفح�س  �إ�سر�ئيل  ب��د�أت 

�لرئي�سي  �لهدف  �ملتعلم  �ل�سباب  �أ�سبح  لذلك 

�لهجرة« ت�سجيع  ل�سيا�سة 

وك�سف �أنه “خال مناق�سة جرت يف ني�سان 

1969 حول مو�سوع �ملناهج يف �ملد�ر�س �لثانوية 

بالعاقة بني  �ل��وزر�ء  غ��زة، مل يهتم  يف قطاع 

بالعاقة  ولكن  �ل�سخ�سي،  و�لنجاح  �لتعليم 

 ،1967 عام  حتى  والأن��ه  و�لهجرة،  �لتعليم  بني 

���س��ن��وي��ا  خ����رج����و�  �ل���غ���زي���ني  �آالف  �أن  �ت�������س���ح 

�ج��ت��ازو�  �أن  بعد  م�سر،  جامعات  يف  للدر��سة 

بنجاح �متحانات �لثانوية �لعامة يف غزة«

و�أ�ساف �أنه “يف �سيف 1967، �سادرت وز�رة 

�ملدر�سية  �لكتب  جميع  �الإ�سر�ئيلية  �لتعليم 

�مل�سرية يف غزة؛ بدعوى �أنها مليئة ب�”خطاب 

�ملدر�سية  �لكتب  بها  و��ستبدلت  �لكر�هية”، 

و�سول  ومنعت  �لعربية،  باللغة  �الإ�سر�ئيلية 

�سباب غزة للموؤ�س�سات �لتعليمية يف م�سر«

و�أو�سح �أن “وزير �حلرب مو�سيه ديان �سرح 

�مل�سري،  �ملنهاج  �إع��ادة  مرر  �ل��وزر�ء  لزمائه 

 6000-5000 ب�سفر  بالت�سبب  جنحنا  �إذ�  باأنه 

من �لفل�سطينيني للقاهرة على �أمل �أال نر�هم 

خمطط  باأنه  و�سفه  ميكن  فهذ�  �أخ��رى،  م��رة 

ل��ل��ه��ج��رة �أوؤي������ده ج����د�، وج����اء ت�����س��ج��ي��ع ه��ج��رة 

�ل�سيطرة  لب�سط  و�سيلة  �ملتعلم  �لغزي  �ل�سباب 

�الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، مب��ا ي��ت��ف��ق مع 

�لدميوغر�فية« �العتبار�ت 

“�لتهجر من قطاع غزة  �إن  وختم بالقول 

منذ  �ملفرو�س  �حل�سار  �أه��د�ف  �أح��د  يكون  قد 

2006، ولي�س جمرد نتيجة، الأن فتح معر رفح 

35 �ألف فل�سطيني،  2018 �لذي �أدى لهجرة  يف 

العتبار�ت  �إ�سر�ئيلي  بتوجه  �لتز�ما  ياأتي  قد 

دمي��وغ��ر�ف��ي��ة، ورمب���ا ل��ن ن��ع��رف �الإج���اب���ة عن 

ب�سبب  �ل��ق��ري��ب،  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  �الأ���س��ئ��ل��ة يف  ه���ذه 

�ل�����س��ت��ارة �ل��دخ��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ف��ر���س��ه��ا �مل��وؤ���س�����س��ة 

عليها« �الأمنية 

األوروبيون يتخلون عن مشروع قرار ينتقد إيران بوكالة الطاقة الذرية

الخارجية الفلسطينية: هستيريا الردود اإلسرائيلية تعكس الهلع من تحقيقات الجنائية الدولية

وثائق سرية تكشف مخططات االحتالل لتهجير أهالي قطاع #غزة

االنباط-وكاالت

ذك����ر رئ��ي�����س م��رك��ز �ل��ع��د�ل��ة �ل��دول��ي��ة 

�أن  مبنظمة �لعفو �لدولية ماثيو كانوك، 

�جلنائية  للمحكمة  �لعامة  عية  �ملدرّ تاأكيد 

�جلر�ئم  يف  حتقيقا  فتحها  على  �لدولية 

�ملن�سو�س عليها يف �لقانون �ل��دويل �لتي 

�ملحتلة،  �لفل�سطينية  �الأر��سي  �رتكبت يف 

ميثرّل �خر�ًقا كبًر� للعد�لة بعد عقود من 

عدم �ملحا�سبة على �رتكاب جر�ئم �حلرب 

و�جلر�ئم �سد �الإن�سانية

ر �لتحقيق �لذي  و�أ�ساف كانوك: “يوفرّ

���س��رع��ت ب���ه �مل��ح��ك��م��ة �جل��ن��ائ��ي��ة �ل��دول��ي��ة 

�سحايا  الآالف  �الأوىل  �حلقيقية  �لفر�سة 

�جل���ر�ئ���م �مل��ن�����س��و���س ع��ل��ي��ه��ا يف �ل��ق��ان��ون 

�ل��دويل للو�سول �ل��ذي طال �أم��د �نتظاره 

كما  و�لتعوي�سات،  و�حلقيقة  �لعد�لة  �إىل 

ر فر�سة تاريخية لو�سع حدرّ نهائي  �أنه يوفرّ

ي �الإف��ات من �لعقاب �ل��ذي ت�سبرّب  لتف�سرّ

ب��ارت��ك��اب �ن��ت��ه��اك��ات خ��ط��رة يف �الأر����س��ي 

�لفل�سطينية �ملحتلَّة الأكر من ن�سف قرن«

و��سحة  ر�سالة  �لقر�ر  “يبعث  و�أردف: 

لكافة مرتكبي �جلر�ئم �ملن�سو�س عليها يف 

�لقانون �ل��دويل يف �الأر��سي �لفل�سطينية 

�مل��ح��ت��ل��ة م��ف��اده��ا ب��اأن��ه��م ل���ن ي��ف��ل��ت��و� من 

�لعقاب«

وط�����ال�����ب ك������ان������وك، ب���ت���ق���دمي �ل���دع���م 

للمحكمة  �ل��ك��ام��ل  و�ل��ع��م��ل��ي  �ل�����س��ي��ا���س��ي 

�جلنائية �لدولية، و�ملحكمة بال�سروع فوًر� 

رة« باالترّ�سال باملجتمعات �ملت�سررّ

االنباط-وكاالت

يف  �لعليا  �الإ���س��ام��ي��ة  �لهيئة  رئي�س  �أك���د 

�ل�سيخ  �الأق�����س��ى،  �مل�سجد  وخطيب  �ل��ق��د���س 

ع��ك��رم��ة ���س��ري ���س��ب��اح �م�����س �خل��م��ي�����س، �أن 

����س��ت��ه��د�ف �الح��ت��ال ل��رم��وز �ل��ق��د���س ي�سب 

و�لهيمنة  للمدينة  �ل��ت��ام  �لتهويد  د�ئ����رة  يف 

و�ل�����س��ي��ط��رة �ل��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى �مل�سجد �الأق�����س��ى 

�ملبارك

وق�����ال ����س���ري يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي، �أن 

�سد  عدو�نية  ط��رق  ع��دة  يتخذ  “�الحتال 
�العتقال  يف  تتمثل  ومقد�ساتهم،  �ملقد�سيني 

و�الإبعاد وهدم �لبيوت و�حلرمان من �لو�سول 

لاأق�سى«

وو����س���ف م���ا ح�����س��ل م����وؤخ����ًر� م���ن مت��دي��د 

�لعزل �النفر�دي لل�سيخ ر�ئد �ساح ومتديد 

�أب���و عرفة  خ��ال��د  ل��ل��وزي��ر  �الإد�ري  �الع��ت��ق��ال 

و�إبعاد �ملر�بطة خديجة خوي�س ب� “�الإجر�ء�ت 

�لتع�سفية �لظاملة«

و�سدد على �أن مثل تلك �الإجر�ء�ت “تهدف 

لقمع �سعبنا وعدم رفع �سوته �سد �الحتال، 

�ال�ستمر�ر  ل�����س��رورة  �ملقد�سيني  ك��اف��ة  د�ع��ي��اً 

و�ل��ت��م�����س��ك بحقوقهم  �ل��ق��د���س  ب��ال��رب��اط يف 

�ل�سرعية ورفع �سوتهم عاليا لي�سمعهم �لعامل

ل �لعرب و�مل�سلمني �مل�سوؤولية �لكاملة  وحمرّ

�سمتهم،  ب�سبب  �الح���ت���ال  �ن��ت��ه��اك��ات  ع��ل��ى 

مطالبا �أن تكون �لبو�سلة موجهة نحو �لقد�س

�لفل�سطينية  �النتخابات  تفرز  �أن  وتوقع 

بالقد�س  تهتم  ج��دي��دة  �سخ�سيات  �ل��ق��ادم��ة 

�النتخابات  ت��ف��رز  �أن  متمنيا  عنها،  وت��د�ف��ع 

�لقادمة �أع�ساء من �ملجل�س �لت�سريعي ي�سبرّون 

جل �هتمامهم على مدينة �لقد�س

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت هيئة ����س���وؤون �الأ����س���رى و�مل��ح��رري��ن 

�إد�رة  �أن  �خلمي�س،  ،�م�س  �أ�سدرته  تقرير  يف 

�سجون �الحتال مبا فيها �إد�رة “ع�سقان” 

ت��و����س��ل ���س��ي��ا���س��ة �الن��ت��ه��اك��ات �ل��ط��ب��ي��ة بحق 

باإهمال  وذل��ك  �ملر�سى،  و�ملعتقلني  �الأ���س��رى 

تقدمي  ع��ن  و�الم��ت��ن��اع  �ل�سحية،  �أو���س��اع��ه��م 

�لعاج �لازم لهم، و �ال�ستهتار بحياتهم

ولفتت �لهيئة، �أن �إد�رة �ملعتقل متاطل بنقل 

�الأ�سرى �لذين يعانون من م�ساكل �سحية �إىل 

�ل��ع��ي��ادة، ع��د� ع��ن ذل��ك ف��اإن �لعاملني بعيادة 

�سيء  ب�سكل  �الأ���س��رى  م��ع  يتعاملون  �ل�سجن 

للغاية، ويقومون مبعاينتهم وفح�سهم ب�سكل 

�سكلي فقط، دون تقدمي �لعاج �لناجع لهم

ور����س���دت �ل��ه��ي��ئ��ة، يف ه����ذ� �ل�����س��ي��اق �أح���د 

�حل��االت �ملر�سية �ل�سعبة �لقابعة يف �ملعتقل 

ح��ال��ي��ا، وه���ي ح��ال��ة �الأ���س��ر حم��م��د ب��ر����س ) 

�ل��ع��دي��د من  و�ل�����ذي ي�ستكي م��ن  ع��ام��ا(   44

�الأمر��س، وبحاجة لرعاية خا�سة لو�سعه

يعاين  بر��س  �الأ���س��ر  �أن  �لهيئة،  و�أ���س��ارت 

من بر يف قدمه �لي�سرى، و�نعد�م يف �لروؤية، 

كما يعاين من ت�سارع يف دقات �لقلب، وكذلك 

من تقرحات �سديدة باالأذن تفقده �لقدرة على 

�ل�سمع

و�أ�سافت، �أن �الأ�سر بحاجة ما�سة لتحويله 

الإجر�ء عملية يف �سبكية �لعني، كما �أنه بحاجة 

منذ  تعطلت  �لتي  �الأذن����ني  �سماعات  لتغير 

ف����رة، ب��االإ���س��اف��ة �إىل ذل����ك ه��ن��اك خ��ل��ل يف 

رجله  مكان  ي�سعه  �ل��ذي  �ل�سناعي  �ل��ط��رف 

لكن  خمت�س،  من  لفح�س  وبحاجة  �ملبتورة 

وتتجاهل  ملطالبه،  تكرث  ال  ع�سقان  �إد�رة 

�الأ���س��ر  �أن  �الإ����س���ارة،  جت��در  �ل�سحية  حالته 

بر��س �سكان خميم �الأمعري جنوب غرب ر�م 

�هلل، معتقل منذ عام 2003 وحمكوم بال�سجن 

�ملوؤبد ثاث مر�ت

االنباط-وكاالت

�أك����د �ل��ك��رم��ل��ني �أن رو���س��ي��ا دم����رت جميع 

�الأ�سلحة �لكيميائية �لتي كانت لديها م�سر�ً 

�الأخ���رى مبا يف  �ل���دول  �أنها تنتظر قيام  �إىل 

ذلك �لواليات �ملتحدة مبثل هذه �خلطوة

ونقلت وكالة �سبوتنيك �م�س عن �ملتحدث 

ب��ا���س��م �ل��ك��رم��ل��ني دمي����ري ب��ي�����س��ك��وف ق��ول��ه 

تدمر  �أعلنت  رو�سيا  �إن  �ل��ي��وم  لل�سحفيني 

على  �مل���وج���ودة  �لكيميائية  �الأ���س��ل��ح��ة  جميع 

�أر����س��ي��ه��ا م��ن��ذ ���س��ن��و�ت ع��دي��دة وق���د �متثلت 

بالكامل الأحكام معاهدة حظر هذه �الأ�سلحة 

�إىل  م�سر�ً  كيميائية  �أ�سلحة  لديها  ولي�س 

�أن��ه يتوجب على �ل��دول �الأخ��رى �لتي لديها 

�أ�سلحة كيميائية مبا يف ذلك �لواليات �ملتحدة 

�المتثال الأحكام �ملعاهدة �ملذكورة

يذكر �أن معاهدة حظر �الأ�سلحة �لكيميائية 

عام  �لتنفيذ  حيز  ودخ��ل��ت   1993 ع���ام  وق��ع��ت 

1997 وهي حتظر ��ستحد�ث و�إنتاج وتخزين 

و��ستعمال �الأ�سلحة �لكيميائية

العفو الدولية: قرار الجنائية الدولية اختراق تاريخي

عكرمة صبري: استهداف رموز 
القدس يهدف لتهويدها

هيئة األسرى: انتهاك طبي متواصل بحق 
األسرى المرضى القابعين بمعتقل »عسقالن«

الكرملين: روسيا دمرت جميع 
أسلحتها الكيميائية منذ سنوات
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االنباط-وكاالت

رفعت دعوى ق�ضائية جديدة على الرئي�س 

وحماميه  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال�ضابق  الأم��ري��ك��ي 

“براود  اإىل جماعة  رودي جولياين بالإ�ضافة 

بتهمة  اأخ�����رى،  م��ت��ط��رف��ة  وج��م��اع��ات  بويز” 

التحري�س على اأعمال ال�ضغب يف الكابيتول

بالدعوة  املتعلقة  ال��وث��ائ��ق  ت��رام��ب  وت�ضلم 

ال�����ت�����ي رف����ع����ه����ا ������ض�����ده ع�������ض���و ال���ك���ون���غ���ر����س 

ال���دمي���ق���راط���ي، ب��ي��ن��ي ت��وم�����ض��ون وجم��م��وع��ة 

منت�ضف  يف   NAACP امل��دن��ي��ة  احل���ق���وق 

ف���راي���ر امل���ا����ض���ي، ول��ي�����س م���ن ال���وا����ض���ح م��ن 

وفقا  ال��ق�����ض��ي��ة،  يف  ال�����ض��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  �ضيمثل 

بي�ضت« “ديلي  ل�ضحيفة 

اأن  اجل��دي��دة  الق�ضائية  ال��دع��وى  وت��زع��م 

“حر�ضا ح�ضدا من الآلف  ترامب وجولياين 

يناير،   6 الكابيتول يف  اإىل مبنى  الذهاب  على 

وح��اف��ظ��ي  ب��وي��ز  “براود  ج��م��اع��ة  اأن  ح��ن  يف 

م��ت��ط��رف��ة  مي��ي��ن��ي��ة  م��ل��ي�����ض��ي��ا  وه����ي  الق�ضم”، 

م��ك��ون��ة م���ن رج����ال ���ض��رط��ة وج���ن���ود ���ض��اب��ق��ن، 

قادت الهجوم

جماعة  قانون  بانتهاك  متهمون  اأنهم  كما 

جم��م��وع��ة  وه����ي   »Ku Klux Klan  «

الأبي�س،  للعرق  متع�ضبة  اأمريكية  اإره��اب��ي��ة 

1871، الذي يهدف اإىل حماية امل�ضرعن  لعام 

من “املوؤامرات من خالل العنف والرتهيب”، 

ح��ي��ث اأن���ه���م )ت���رام���ب واأن�������ض���اره( ���ض��ع��وا ملنع 

الكونغر�س من القيام بواجباته الر�ضمية

ق��دم��ه  ال�����ذي  “الدعم  ت���وم�������ض���ون:  وق�����ال 

اإىل  اأدى  الأبي�س  للعرق  للمتع�ضبن  ترامب 

حياتي  عر�س  الذي  الكابيتول  مبنى  اخرتاق 

م�ضيفا:  �ضديد”،  خطر  اإىل  زم��الئ��ي  وح��ي��اة 

التمرد الذي  امل�ضوؤولية عن  اأن نحمله  “يجب 
خطط له«

ي��ذك��ر اأن���ه مت��ت ت��رئ��ة ت��رام��ب م��ن تهمة 

الكابيتول  يف  ال�ضغب  اأعمال  على  التحري�س 

ي��واج��ه  لكنه  الأم��ري��ك��ي.  ال�����ض��ي��وخ  جمل�س  يف 

ال���ع���دي���د م���ن ال��ق�����ض��اي��ا امل���دن���ي���ة واجل��ن��ائ��ي��ة 

البيت  ق�����ض��اه��ا يف  ال��ت��ي  ب��ال�����ض��ن��وات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

الأبي�س وحياته قبل الرئا�ضة

االنباط-وكاالت

جدد الأمن العام جلامعة الدول العربية اأحمد 

اأبو الغيط، التزام اجلامعة مبوا�ضلة جهودها دعماً 

املتحدة، معربا  ال��ذي ترعاه الأمم  الت�ضوية  مل�ضار 

عن اأمله يف اأن يتوافق الأ�ضقاء يف ليبيا على تنفيذ 

املرحلة  ل�ضتكمال  ال��الزم��ة  ال�ضتحقاقات  بقية 

ال�ضيا�ضي  احل���وار  ملتقى  اأق��ره��ا  التي  التمهيدية 

الليبي، ب��دءاً بتن�ضيب املجل�س الرئا�ضي وحكومة 

الوحدة الوطنية اجلديدة، وال�ضروع يف التح�ضري 

لالنتخابات الوطنية املقرر اإجراوؤها نهاية العام

جاء ذلك خالل لقاء اأبوالغيط، اخلمي�س، مع 

الليبية  وزي��ر اخلارجية بحكومة الوفاق الوطني 

حممد الطاهر �ضيالة، حيث بحثا اآخر التطورات 

على ال�ضاحة الليبية واجلهود املبذولة لدفع م�ضار 

الت�ضوية ال�ضيا�ضية يف اأعقاب اختيار قيادة ال�ضلطة 

التنفيذية اجلديدة يف البالد

و����ض���رح م�����ض��در م�����ض��ئ��ول ب���الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة 

للجامعة العربية باأن الوزير �ضيالة اأطلع اأبوالغيط 

على تقديره بالن�ضبة للتطورات الراهنة واملرحلة 

ترعاها  التي  الت�ضوية  جهود  اإليها  و�ضلت  التي 

الأمم امل��ت��ح��دة، مب��ا يف ذل��ك م��ا يت�ضل ب��احل��راك 

ال��ث��ق��ة لل�ضلطة  ل��ل��ت�����ض��وي��ت ع��ل��ى م��ن��ح  ال���ق���ائ���م 

الأم��ن��ي عر  امل�����ض��ار  التنفيذية اجل���دي���دة، ودف���ع 

مرحلة  اإىل  و�ضوًل  امل�ضرتكة،  الع�ضكرية  اللجنة 

تنظيم النتخابات الرئا�ضية والت�ضريعية يف �ضهر 

دي�ضمر القادم كما تداول اأبوالغيط و�ضيالة حول 

ن��ت��ائ��ج اج��ت��م��اع جمل�س اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ذي 

عقد اأم�س الأربعاء على م�ضتوى وزراء اخلارجية، 

واحلاجة اإىل تعظيم العمل العربي امل�ضرتك حتت 

الأزم���ات  ملختلف  الت�ضدي  بغية  اجلامعة  مظلة 

والتحديات التي تواجه املنطقة العربية

االنباط-وكاالت

���ض��ج��ن  اإدارة  اإن  الأ�����ض����ري،  ن�����ادي  ق����ال 

ملطالب  ال���ض��ت��ج��اب��ة  يف  مت��اط��ل  “عوفر”، 
التفتي�س  عمليات  وق��ف  واأب��رزه��ا  الأ���ض��رى، 

وال����ق����م����ع امل���م���ن���ه���ج���ة ب���ح���ّق���ه���م، وت���وف���ري 

اليومية لهم الأ�ضا�ضية  الحتياجات 

واأ������ض�����اف ال����ن����ادي يف ب���ي���ان ل�����ه، ام�����س 

اخلمي�س، اأن الأق�ضام التي يقبع فيها اأ�ضرى 

اك��ت��ظ��اظ،  ح���ال���ة  “عوفر” ت�����ض��ه��د  ���ض��ج��ن 

ونق�س يف الحتياجات الأ�ضا�ضية، جراء زج 

مزيد من املعتقلن داخلها، يف حن ترف�س 

اإدارة ال�ضجن توفري احتياجاتهم الأ�ضا�ضية 

الالزمة

ول��ف��ت اإىل اأن���ه وع��ل��ى ���ض��وء ال��ت��ط��ورات 

جديدة  جل�ضة  اليوم  �ضُتعقد  جت��ري،  التي 

وب��ن��اء على  ال�����ض��ج��ن،  واإدارة  الأ����ض���رى  ب��ن 

ن���ت���ائ���ج���ه���ا ي���ت���ح���دد ق������رار الأ������ض�����رى ن��ح��و 

الحتجاجية خطواتهم  ا�ضتئناف 

ك���ان���وا  “عوفر”  اأ�����ض����رى  اأن  واأو������ض�����ح 

ق����د ����ض���رع���وا مب���ج���م���وع���ة م����ن اخل���ط���وات 

14 ���ض��ب��اط /ف��راي��ر  الح��ت��ج��اج��ي��ة وم��ن��ذ 

امل���ا����ض���ي، م��ن��ه��ا اإرج�������اع وج���ب���ات ال��ط��ع��ام، 

ب���ع���د ع�����دة ج���ل�������ض���ات ج�����رت يف ح���ي���ن���ه م��ع 

وع���ودات  وت��ل��ق��وا  الف�ضائل،  وك��اف��ة  الإدارة 

يف  متاطل  اأن��ه��ا  اإل  ملطالبهم،  بال�ضتجابة 

تنفيذها حتى اليوم

وت��اب��ع ال���ن���ادي، اأن���ه وم��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

“عوفر” وع��دده��م  اأ���ض��رى  اجل���اري، واج���ه 

نحو 900 اأ�ضري، عمليات اقتحام، وتفتي�ضات 

ال�ضاد�س  يف  جرت  اأعنفها  ومتكررة،  وا�ضعة 

من كانون الثاين/ يناير املا�ضي

عمليات  الحتالل  �ضجون  اإدارة  وتنتهج 

ال���ق���م���ع وال���ت���ف���ت���ي�������س امل����ت����ك����ررة ل��ل��ت��ن��ك��ي��ل 

ب���الأ����ض���رى، وف��ر���س م��زي��د م��ن ال�����ض��ي��ط��رة 

ح���ال���ة  اأي  و������ض�����رب  ع���ل���ي���ه���م،  وال�����رق�����اب�����ة 

“ا�ضتقرار” داخل الأق�ضام
اإدارة �ضجون الحتالل �ضّعدت  اأن  يذكر 

 ،2019 ع��ام  ب��داي��ة  منذ  القمع  عمليات  م��ن 

والتي  �ضبقتها،  التي  ال�ضنوات  مع  مقارنة 

على  يزيد  م��ا  منذ  الأع��ن��ف  حينه  يف  كانت 

�ضنوات ع�ضر 

ال�ضجون  بن  “عوفر” من  �ضجن  وكان 

عمليات  لأ�ضد  الأ���ض��رى  فيها  تعر�س  التي 

ال���ق���م���ع، اأ����ض���ي���ب خ���الل���ه���ا ال���ع�������ض���رات م��ن 

باإ�ضابات خمتلفة الأ�ضرى 

االنباط-وكاالت

البابا  ل��ل��ع��راق، وج���ه  ت��اري��خ��ي��ة  ع�ضية رح��ل��ة 

فرن�ضي�س ام�س اخلمي�س ر�ضالة موؤثرة و�ضخ�ضية 

“�ضنوات  اإىل  فيها  اأ���ض��ار  ال��ع��راق��ي��ن،  اإىل  ج���دا 

احلرب والإرهاب” ودعا اإىل “امل�ضاحلة«

واأك���د ال��ب��اب��ا يف ر���ض��ال��ة م�����ض��ورة موجهة اإىل 

العراق  اإىل  توجهه  ع�ضية  بثت  العراقي  ال�ضعب 

يف زي��ارة ت�ضتمر ثالثة اأي��ام “اأخريا �ضوف اأكون 

بينكم )...( اأتوق ملقابلتكم وروؤية وجوهكم وزيارة 

اأر�ضكم مهد احل�ضارة العريق واملذهل«

و�ضتكون الزيارة افرتا�ضية بالن�ضبة اإىل جزء 

كبري من العراقين الذين �ضي�ضطرون لالكتفاء 

�ضا�ضاتهم مع فر�س  البابا من خالل  مب�ضاهدة 

ال�ضلطات العراقية اإغالقا تاما من اجلمعة اإىل 

الإ�ضابات  ع��دد  ارت��ف��اع ملحوظ يف  بعد  الثنن 

ب��ف��ريو���س ك����ورون����ا. وع��ن��د و���ض��ول��ه اإىل ب��غ��داد 

�ضيارة  الأرج���ح  على  البابا  �ضي�ضتخدم  اجلمعة، 

م�ضفحة يف غالبية تنقالته

واأ����ض���اف ال��ب��اب��ا ال����ذي حت��م��ل زي���ارت���ه �ضعار 

“ال�ضالم والخوة”، “اإين اأوافيكم حاجا ي�ضوقني 
ال�ضالم” من اأجل “املغفرة وامل�ضاحلة بعد �ضنن 

احلرب والإرهاب«

وذكر البابا اأي�ضا ب�ضكل رمزي اأر�س اإبراهيم 

قائال “اأ�ضعى خلف الأخ��وة وتدفعني الرغبة يف 

اأن ن�ضلي معا ون�ضري معا ومع الإخوة والأخوات 

راية  اأي�ضا حتت  الأخ��رى  الدينية  التقاليد  من 

اأب��ي��ن��ا اب��راه��ي��م ال����ذي ي��ج��م��ع يف ع��ائ��ل��ة واح���دة 

امل�ضلمن واليهود وامل�ضيحين«

�ضدى  الأخ�����ّوة  اإىل  ال��دع��وة  ه���ذه  واكت�ضبت 

الأزم��ت��ن  املا�ضي يف خ�ضم  ال��ع��ام  خ��الل  خا�ضا 

جائحة  عن  الناجمتن  والقت�ضادية  ال�ضحية 

اإىل عامل  ت��وؤدي  اأن  �ضاأنها  كوفيد-19 والتي من 

اأف�ضل وفق متنيات البابا

بريغوليو  خورخي  الأرجنتيني  البابا  وق��ال 

ال��وب��اء،  الع�ضيبة م��ن  الأوق����ات  “يف ه��ذه  وقتها 

دعونا ن�ضاعد بع�ضنا البع�س لتعزيز الأخّوة وبناء 

م�ضتقبل �ضالم معا«

“اإعادة اإعمار«
م��ك��ر���س خ�ضو�ضا  ج����زء  ي���ق���ول يف  وم�����ض��ى 

“ل  ال��ع��راق  ي��زال��ون يف  ال��ذي��ن ل  للم�ضيحين 

اأعينكم �ضور البيوت املدمرة والكنائ�س  تزال يف 

املدن�ضة ويف قلوبكم ج��راح ف��راق الأح��ب��ة وهجر 

ال�ضهداء  ي�ضاعدنا  اأن  “ع�ضى  م�ضدد  البيوت”، 

ال��ك��ث��ريون ال��ذي��ن ع��رف��ت��م ع��ل��ى امل��ث��اب��رة يف ق��وة 

املحبة املتوا�ضعة« وتابع “اأود اأن اأحمل لكم عناق 

التي  الكني�ضة  باحلنان،  املفعم  باأ�ضرها  الكني�ضة 

هي قريبة منكم ومن ال�ضرق الو�ضط املتاأمل، واأن 

اأ�ضجعكم على امل�ضي قدما. ل ن�ضمحّن للمعاناة 

التي ع�ضتموها والتي توؤملني كثريا باأن تنت�ضر«

يف اأوائ�����ل ال��ع��ق��د الأول م��ن ال��ق��رن احل���ادي 

والع�ضرين، كان امل�ضيحيون ي�ضكلون اأقلية قوية 

اأما  مليون عراقي.  ح��واىل 1،5  ت�ضم  العراق  يف 

اليوم، فاأ�ضبح عددهم يراوح بن 300 األف و500 

األف )1 اإىل 2،5 يف املئة من اإجمايل ال�ضكان( وفقا 

دوريان”  “لوفر  جمعية  عن  ���ض��ادرة  لتقديرات 

الفرن�ضية

ومنذ بداية حريته قبل ثماين �ضنوات، وجه 

العراقي  ال�ضعبن  اإىل  ر�ضائل  فرن�ضي�س  البابا 

وال�ضوري املتجاورين واللذين عا�ضا لعقود حتت 

وطاأة احلرب

واأخ���وات���ي  “اإخوتي  فرن�ضي�س  ال��ب��اب��ا  واأق����ر 

الع�������زاء، ل��ق��د ف��ك��رت ف��ي��ك��م ك��ث��ريا ط��ي��ل��ة ه��ذه 

ال�ضنن. فيكم اأنتم الذين عانيتم الكثري لكنكم 

م�ضيحين  فيكم  فكرت  ب��الإح��ب��اط.  ت�ضعروا  مل 

ال�ضعب  مثل  ال�ضعوب،  اأن��ت��م  وفيكم  وم�ضلمن. 

الأي���زي���دي، ف��ك��رت يف الأي��زي��دي��ن ال��ذي��ن عانوا 

الكثري )...( حملت رج��اء جديدا. رجاء  الكثري 

اهلل. فليمالأنا هذا الرجاء الذي مينح ال�ضجاعة 

من اأجل اإعادة الإعمار والبدء من جديد«

وي�ضل البابا فرن�ضي�س اجلمعة اإىل بغداد فيما 

يقيم الأح��د قدا�ضا يف اإربيل )كرد�ضتان العراق( 

باملو�ضل معقل  اأي�ضا  ريا�ضي. و�ضيمر  يف ملعب 

تنظيم الدولة الإ�ضالمية ال�ضابق يف �ضمال البالد

وللمرة الأوىل يف التاريخ، �ضي�ضتقبل اآية اهلل 

يف  ال�ضبت  ي��وم  البابا  ال�ضي�ضتاين  علي  العظمى 

�ضخ�ضيا. ول  الأ���ض��رف )جنوب(  النجف  مدينة 

ي�ضارك املرجع ال�ضيعي الكبري، البالغ من العمر 

90 عاما، اأبدا يف منا�ضبات عامة ونادرا ما ي�ضتقبل 

الزوار

ترامب يواجه دعوى قضائية جديدة بالتحريض على اقتحام الكابيتول

أبوالغيط يجدد التزام الجامعة العربية بدعم مسار التسوية في ليبيا

نادي األسير:االحتالل يماطل في االستجابة لمطالب أسرى سجن عوفر

البابا يدعو الى »المصالحة« عشية وصوله الى العراق

االنباط-وكاالت

حّملت وزيرة اإ�ضرائيلية، ، اإيران امل�ضوؤولية 

عن تلويث ال�ضواطئ يف الأرا�ضي املحتلة مبادة 

القطران

الإ�ضرائيلية  البيئة  حماية  وزي��رة  وكتبت 

“تويرت”:  يف  ح�ضابها  على  غامليل،  جيال 

“اإن اإيران ت�ضن الإرهاب لي�س فقط بالأ�ضلحة 
قرب  وج��وده��ا  تر�ضيخ  مبحاولة  اأو  ال��ن��ووي��ة 

حدودنا، واأي�ضا بالإ�ضرار بالبيئة«

وتابعت، باأنه مت الك�ضف اأن �ضفينة مملوكة 

اإي���ران، تقف خلف  اأب��ح��رت من  ل�ضركة ليبية 

التلوث، وهي امل�ضوؤولة عن “الهجوم البيئي«

وذكرت الوزيرة الإ�ضرائيلية يف وقت �ضابق 

اإم��ا ب�ضكل متعمد من خالل  التلوث مت  اأن   ،

يف  عطل  ب�ضبب  اأو  البحر  اإىل  زي��ت  ت�ضريب 

�ضفينة مرت قرب ال�ضواطئ الإ�ضرائيلية

ومل ت��ع��ل��ق اإي������ران ب��ع��د ع��ل��ى ت�����ض��ري��ح��ات 

ال���وزي���رة الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة وذك����ر ت��ق��دي��ر اأم��ن��ي 

انت�ضر  ال��ذي  النفطي،  التلوث  اأن  اإ�ضرائيلي 

على ال�ضاحل ال�ضهر املا�ضي، ناجم عن هجوم 

اإىل  الإ�ضرائيلي،  التقدير  واأ�ضار  عدائي بيئي 

حد  على  والأم��ن��ي��ة  البيئية  “التحقيقات  اأن 

�ضواء تبحث يف كيفية و�ضول التلوث النفطي 

الأي��ام  �ضهدت  اأن  بعد  اإ�ضرائيل،  �ضواطئ  اإىل 

املا�ضية تلوث 160 كم من ال�ضريط ال�ضاحلي 

يف اإ����ض���رائ���ي���ل ب���ال���ق���ط���ران، وال�����ض��ب��ب اإل���ق���اء 

النفط ب�ضكل غري قانوين يف املياه الإقليمية 

لإ�ضرائيل، قرب ب�ضعة مئات من الأميال من 

ال�ضاطئ«

االنباط-وكاالت

قال خراء بالوليات املتحدة الأمريكية اإن 

كوريا ال�ضمالية رمبا تقوم باإعدادات لت�ضنيع 

اأ�ضلحة نووية يف جممع  اأج��ل  بلوتونيوم من 

يوجنبيون النووي املثري للجدل

ن��ورث  وك��ت��ب اخل����راء ل�ضالح م��وق��ع 38 

الإخ����ب����اري، امل��ت��خ�����ض�����س يف ال�����ض��اأن ال��ك��وري 

ال�����ض��م��ايل اإن ���ض��ور الأق����م����ار ال���ض��ط��ن��اع��ي��ة 

الذي  الإ�ضعاعية،  الكيمياء  اأن معمل  اأظهرت 

الوقود  ق�ضبان  معاجلة  لإع���ادة  من�ضاآة  يعد 

امل�ضتهلكة يقوم بالعمل جمددا بعد انقطاع دام 

نحو عامن

وينتج اإعادة املعاجلة عدة اأ�ضياء من بينها 

بلوتونيوم

اأن��ه  اأ���ض��ار اخل���راء اإىل  ويف نف�س ال��وق��ت، 

م��ن ال�ضعب حت��دي��د الأن�����ض��ط��ة ال��ت��ي حتدث 

يف ي��وجن��ب��ي��ون ع��ل��ى اأ����ض���ا����س ����ض���ور الأق���م���ار 

ال�ضطناعية

امل�ضتقل من وجود  التحقق  اأن  اإىل  وي�ضار 

اأن�ضطة نووية يف كوريا ال�ضمالية غري ممكن 

حيث اأنها طردت املفت�ضن الدولين منذ اأعوام 

ال��دخ��ان ت�ضاعد  اأن  قليلة  وج��اء يف التقرير 

من مدخنة م�ضنع طاقة بخار يعمل بالفحم 

مرتبط مب�ضنع اإعادة املعاجلة يف عدة اأوقات 

ما بن اأواخ��ر �ضباط/فراير املا�ضي ومطلع 

اآذار/م��ار���س اجل���اري، مما ي�ضري اإىل اأن��ه من 

املمكن اأن تكون هناك عملية لإع��ادة معاجلة 

بلوتونيوم  ل�ضتخال�س   امل�ضتهلك  ال��وق��ود 

الالزم لإنتاج اأ�ضلحة نووية

االنباط-وكاالت

امل���ت���ح���دة  الأمم  م���ف���و����ض���ة  اأع���ل���ن���ت 

ال�����ض��ام��ي��ة حل���ق���وق الإن�������ض���ان م��ي�����ض��ي��ل 

مكتبها  اأن  اخل��م��ي�����س،  ام�����س  ب��ا���ض��ل��ي��ه، 

خطرية  انتهاكات  �ضل�ضلة  حدوث  اأثبت 

وج���رائ���م  ح�����رب  “جرائم  ت�����ض��ك��ل  ق����د 

تيجراي  منطقة  يف  الإن�ضانية”  �ضد 

الإثيوبية  القوات  ارتكبتها  الإثيوبية، 

وكذلك الإريرتية

اإن مكتبها  »با�ضليه« يف بيان:  وقالت 

“متكن من اإثبات معلومات حول بع�س 
الأحداث التي وقعت يف نوفمر املا�ضي، 

يف  ع�ضوائية  ق�ضف  عمليات  ع��ن  تفيد 

م���دن م��ي��ك��ي��ل��ي وح���م���رية واآدي����غ����رات يف 

تتحدث  وم��ع��ل��وم��ات  ت��ي��ج��راي  منطقة 

انتهاكات خطرية وجتاوزات ت�ضمل  عن 

و�ضط  يف  ودينغيالت  اأك�ضوم  يف  مذابح 

امل�ضلحة  ال���ق���وات  ج��ان��ب  م���ن  ت��ي��غ��راي 

الإريرتية«

وزيرة إسرائيلية تحّمل إيران 
مسؤولية تلوث الشواطئ #إسرائيل

خبراء: كوريا الشمالية تجري إعدادات النتاج بلوتونيوم
 من أجل تصنيع أسلحة نووية بعد انقطاع دام نحو عامين

األمم المتحدة: القوات اإلثيوبية واإلريترية مسؤولة عن »جرائم حرب«
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

�صباح  ال�����ص��ادرة  الإ�صبانية  ال�صحف  �صلطت 

�صد  بر�صلونة  رميونتادا  على  ال�صوء  اخلمي�س، 

اإ�صبيلية والنت�صار بثالثية نظيفة، باإياب ن�صف 

ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س امل��ل��ك، وت��ع��وي�����س خ�����ص��ارة ال��ذه��اب 

»م���ارك���ا«:  �صحيفة  وع��ن��ون��ت  رد.  دون  بثنائية 

“اأ�صاع  واأ���ص��اف��ت:  م��ك��ان��ه«.  يخ�صر  »اإ���ص��ب��ي��ل��ي��ة 

يف  التمديد  ه��دف  وتلقى  ج���زاء،  ركلة  اإ�صبيلية 

ال��دق��ي��ق��ة 94، وب��ر���ص��ل��ون��ة ب������اأداء ب��ط��ويل اجت��ه 

لالأ�صواط الإ�صافية بعد راأ�صية بيكيه«. وتابعت: 

“برايثوايت اأكمل الرميونتادا بالهدف الثالث«. 

بعنوان:  ديبورتيفو«  »موندو  �صحيفة  وخرجت 

يف  بر�صلونة  “�صيلعب  واأ���ص��اف��ت:  “ملحمة«. 
اخل�صارة  عقب  الرميونتادا  بعد  الكاأ�س،  نهائي 

ب��ه��دف��ن دون رد، والن��ت�����ص��ار يف م��ب��اراة  ذه���اًب���ا 

دميبلي  “افتتح  وت��اب��ع��ت:  الإي�����اب«.  يف  بطولية 

اإ���ص��ب��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى لعب  ال��ت�����ص��ج��ي��ل، واأج�����ر بيكيه 

لركلة  �صتيجن  ت��ر  وت�صدى  اإ�صافية،  اأ���ص��واط 

ج���زاء، واأك��م��ل ب��راي��ث��واي��ت ال��رمي��ون��ت��ادا«. وعلى 

ال�صفحة الرئي�صية ل�صحيفة »�صبورت«: »رائع«. 

مبلحمة،  ال��ن��ه��ائ��ي  اإىل  “بر�صلونة  واأ���ص��اف��ت: 

حيث عاد الفريق باأهداف دميبلي وبيكيه و�صجل 

برايثوايت هدف التاأهل يف الأ�صواط الإ�صافية«.

70

الصحف تتحدث عن ملحمة برشلونة 

مدرب اشبيلية ينتقد التحكيم 

وصول محترف الرمثا عثمان 

طرد مصطفى يتفاعل في تركيا 

مدريد - وكاالت 

اأق��������ر م��������درب اإ����ص���ب���ي���ل���ي���ة، ج���ول���ن 

“حمبط  ف���ري���ق���ه  ب�������اأن  ل���وب���ي���ت���ي���ج���ي 

من  ل��الإق�����ص��اء  تعر�صه  بعد  وحزين” 

ك���اأ����س م��ل��ك اإ���ص��ب��ان��ي��ا ج�����راء ���ص��ق��وط��ه 

اإياب  يف  بر�صلونة  اأمام  نظيفة  بثالثية 

انتهاء  وب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة.  ن��ه��ائ��ي  ن�صف 

املباراة التي اأقيمت الليلة قبل املا�صية، 

وعو�س  انتفا�صة  البار�صا  حقق  حيث 

بهدفن  ال���ذه���اب  م���ب���اراة  خ�����ص��ارت��ه يف 

ركلة  ع��ن  لوبيتيجي  حت��دث  نظيفن، 

لالأندل�صين  اح��ت�����ص��ب��ت  ال��ت��ي  اجل����زاء 

ب��ع��د ت��دخ��ل لع���ب ب��ر���ص��ل��ون��ة اأو���ص��ك��ار 

م��ي��ن��ج��ي��زا ع��ل��ى ل���وك���ا����س اأوك��ام��ب��و���س 

ال����ذي ان����رى ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ك��ن ح��ار���س 

ال���ب���الوج���ران���ا ت���ر ���ص��ت��ي��ج��ن ت�����ص��دى 

قائال  ق��رار احلكم  امل��درب  وانتقد  لها. 

اأن  ومي��ك��ن��ك��م  ح���دث  م��ا  راأي��ت��م  “لقد 
اإذا  امل����درب����ون  ن���ح���ن  حت���ك���م���وا م���ث���ل���ي. 

���ص��رح��ن��ا ب���اآرائ���ن���ا يف احل���ك���ام ع��ل��ن��ا قد 

وا�صحة  فر�صة  لكن  العقوبة،  ن��واج��ه 

ل��ل��ت�����ص��ج��ي��ل ك����ان����ت ت�����ص��ت��ح��ق ب��ط��اق��ة 

التي  اإ�صارة لركلة اجلزاء  �صفراء”، يف 

اأ�صاف  كما  مينجويزا.  على  احت�صبت 

مل�صة  عليه  ك��ان��ت  “لنجليه  كليمو  اأن 

ي���راه���ا«. وق��ال  ي���د، لكنه )احل��ك��م( مل 

املرير  الوجه  �صاهدنا  “لقد  لوبيتيجي 

عملنا  نهائي  وُحرمنا من  القدم،  لكرة 

كثرا من اأجل الو�صول اإليه يف اللعبة 

الأخ���رة م��ن امل���ب���اراة«. واع��ت��ر م��درب 

الكثر  اإل��ق��اء  ينبغي  “ل  اأن��ه  اإ�صبيلية 

بذلوا  الذين  الالعبن  على  اللوم  من 

جهدا كبرا يف الوقت الإ�صايف«.

االنباط - عمان 

اك���د ن����ادي ال��رم��ث��ا اخل��م��ي�����س و���ص��ول 

حمرتفه  اللبناين ماجد عثمان ليوا�صل 

م�صرته مع فريق كرة القدم الذي افتتح 

اأن  ال��درع.وي��ن��ت��ظ��ر  بطولة  ع��ر  مو�صمه 

ال�صبت تدريباته مع فريق  يبا�صر عثمان 

ال��رم��ث��ا ال����ذي خ��ا���س ي���وم ام�����س م��ب��اراة 

للدور  التاأهل  حل�صم  الفي�صلي  مع  قوية 

ن�صف النهائي من بطولة الدرع. ويعتر 

قدم  حيث  الرمثا  لفريق  مك�صباً  عثمان 

م�����ص��ت��وى ف��ن��ي��ا مم��ي��زا يف امل��و���ص��م امل��ا���ص��ي 

من  العديد  وت�صجيل  �صناعة  يف  و�صاهم 

مع  عثمان  ماجد  عقد  وميتد  الأه���داف. 

الرمثا حتى منت�صف املو�صم احلايل وقد 

يتم متديد عقده.

انقره - وكاالت 

�صراي  جالطة  ن��ادي  م�صوؤولو  ات��خ��ذ 

ق���������راراً ب���������ص����اأن واق����ع����ة ط������رد ال���الع���ب 

امل���������ص����ري م�������ص���ط���ف���ى حم���م���د م��ه��اج��م 

الأربعاء  جوجو  اأنقرة  لقاء  من  الفريق 

�صحيفة  وب��ح�����ص��ب  ال���رتك���ي.  ب���ال���دوري 

ج��ال��ط��ة  ف�����اإن  ال���رتك���ي���ة   )takvim(

����ص���راي ب�����ص��دد ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب ر���ص��م��ي 

م�صطفى  اإيقاف  عقوبة  اإلغاء  اأج��ل  من 

حممد لأن اللعبة ل ت�صتحق الطرد من 

النادي  اأن  ال�صحيفة  واأك���دت  الأ���ص��ا���س. 

على  ر�صمياً  اع��رتا���ص��اً  �صيقدم  ال��رتك��ي 

اأن  خا�صة  حممد  م�صطفى  طرد  واقعة 

الأم��ر  اعتروا  �صراي  جالطة  م�صوؤويل 

ويغيب  امل�صري.  لالعب  الظلم  مبثابة 

م�����ص��ط��ف��ى حم��م��د ع���ن ل��ق��ائ��ي ج��ال��ط��ة 

���ص��راي ���ص��د ���ص��ي��ف��ا���س ���ص��ب��ور وق��ي�����ص��ري 

�صبور يف اجلولتن 29 و30 لطرده ب�صكل 

مبا�صر يف مباراة اأنقرة جوجو.

االنباط – عمان 

النهائي  ن�صف  الدور  اىل  الفي�صلي  تاأهل 

القدم  لكرة  الردين  الحتاد  درع  بطولة  من 

بعد تعادله مع الرمثا بهدفن لكل فريق يف 

اللقاء الذي اقيم م�صاء اخلمي�س على ملعب 

المر حممد يف الزرقاء يف اجلولة الخرة 

املباراة  ..و�صهدت  للبطولة  الول  ال��دور  من 

ال���ت���ي اق��ي��م��ت يف اج�����واء ب�����اردة ال��ك��ث��ر من 

الثارة والت�صويق من جنوم الفريقن الذين 

ال��ف��ري��ق��ن  اجل��م��ي��ل حل��ر���س  الداء  ق���دم���وا 

الذي  الرمثا  وخ�صو�صا  الفوز  حتقيق  على 

الفوز ول بديل وباية نتيجة  كان يبحث عن 

بطاقة  خلطف  امامه  الوحيد  ال�صبيل  وه��و 

التاهل الوحيدة عن املجموعة يف حن ..لعب 

ظروف  فر�صتها  وبواقيعة  بحذر  الفي�صلي 

املباراة باعتباره كان يكفيه التعادل لن فارق 

ب��ادر  ذل���ك  ورغ���م  مل�صلحته  مي��ي��ل  اله�����داف 

يبادر  ان  ..قبل  مرتن  للت�صجيل  الفي�صلي 

الفوز  لتحقيق  حم��اول��ة  يف  للتعديل  الرمثا 

ال�����ص��ب��ي��ل ال��وح��ي��د ام����ام ال��ف��ري��ق ل��ل��ت��اه��ل ال 

و�صجل  التعادل  مبيزة  مت�صك  الفي�صلي  ان 

الطرفن  من  جميل  اداء  بعد  التاهل  اجن��از 

...����ص���ج���ل ل��ل��ف��ي�����ص��ل��ي حم��م��د اب����و زري�����ق يف 

 69 الدقيقة  العطار يف  23 وجمدي  الدقيقة 

و�صجل للرمثا حمزة الدردور من ركلة جزاء 

45 وهادي احلوراين يف الدقيقة  يف الدقيقة 

.. 81

االنباط - عمان 

ُي�صارك منتخبنا الوطني للجودو يف مناف�صات 

 ،  Grand Slam  ، ال��ك��رى  اجل��ائ��زة  بطولة 

والتي تنطلق اليوم اجلمعة يف العا�صمة الأوزبكية 

ولعبة  لع��ب   500 ي��ق��ارب  م��ا  مب�صاركة  ط�صقند 

ميثلون ٧1 دولة. وميثل الأردن يف هذه اجلولة من 

بطولة اجلائزة الكرى كل من الالعبن : بالل 

�صلمان  60 كغم( ومعاذ عيال  من�صور )وزن حتت 

)وزن حتت 66 كغم( وبكر الزيادين )وزن حتت 81 

كغم( و�صالح ا�صعيفان )وزن حتت 90 كغم( اإ�صافًة 

5٧ كغم(.  العلمي )وزن حتت  اإىل الالعبة هديل 

الوطني قد كثف من حت�صراته  وك��ان منتخبنا 

قيادة  حتت  البطولة  مناف�صات  خلو�س  ا�صتعداداً 

املدربن ، حممد خلف )م��درب منتخب الرجال( 

واأحمد البطو�س )مدرب منتخب ال�صيدات( ، حيث 

تعتر هذه البطولة اإحدى البطولت التي تدخل 

املتاأهلن  لتحديد  الت�صنيف  عملية  يف  نقاطها 

م�صاركة  اأول  ه��ي  ه��ذه  وتعتر  طوكيو  لأومل��ب��ي��اد 

للمنتخب الوطني منذ ع��اٍم كامل ب�صبب ظروف 

جائحة كورونا وتاأجيل البطولت املختلفة. واأ�صار 

اأهمية  اإىل  الوطني،  للمنتخب  التدريبي  اجلهاز 

امل�صاركة يف هذه البطولة من اأجل تقييم م�صتوى 

ال��الع��ب��ن ب��ع��د غ��ي��اب��ه��م ع���ن ال��ت��ن��اف�����س وخ��و���س 

النزالت كما �صيتبع بعد انتهاء البطولة مع�صكر 

دويل �صي�صارك فيه منتخبنا الوطني باأوزبك�صتان 

اأي�����ص��اً ومب�����ص��ارك��ة دول���ي���ة وا���ص��ع��ة. و���ص��ي��ظ��ه��ر يف 

اأردن��ي��ن وه��م ، بالل  ال��ي��وم 3 لع��ب��ن  مناف�صات 

من�صور حيث �صيالقي الالعب الأوزبكي باراتوف 

ديل�صودبيك يف دور ال� 64 من مناف�صات وزن حتت 

60 كغم فيما �صيلتقي معاذ عيال �صلمان يف دور ال� 

32 من مناف�صات وزن حتت 66 كغم مع الفائز من 

مواجهة البرويف خ��وان بو�صتيغو�س والأوك��راين 

مارانديان ، فيما �صتلتقي الالعبة ، هديل العلمي 

، مع ال�صربية ماريكا بريزيت�س يف دور ال� 32 من 

مناف�صات وزن حتت 5٧ كغم. وت�صتكمل مناف�صات 

البطولة يوم غد ال�صبت حيث �صيظهر من جانب 

اأوق��ع��ت��ه  ب��ك��ر زي���ادي���ن وال�����ذي  ال���الع���ب  منتخبنا 

القرعة مع الروماين �صر�صيا مار�صيل يف دور ال� 

64 من مناف�صات وزن حتت 81 كغم.

وي��خ��ت��ت��م ال��الع��ب ���ص��ال��ح ا���ص��ع��ي��ف��ان م�صاركة 

�صمن  الأح���د  ي��وم  البطولة  يف  الوطني  املنتخب 

مناف�صات وزن حتت 90 كغم حيث �صيالقي يف دور 

الـ 64 مع البولندي كوت�صرا بيوتر.

االنباط – عمان 

الأردين  الحت����اد  يف  التنفيذية  الهيئة  ق���ررت 

لكرة القدم، برئا�صة �صمو الأمر علي بن احل�صن، 

عامر  ال��وط��ن��ي،  للمنتخب  ال�صابق  القائد  تعين 

واأك���دت  للن�صامى.  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  �صمن  �صفيع، 

الأمن العام لالحتاد �صمر ن�صار، اأن قرار التحاق 

روؤي��ة  وف��ق  ج��اء  للن�صامى،  الفني  باجلهاز  �صفيع 

خ��رات  لعك�س  يتطلع  وال����ذي  علي  الأم����ر  �صمو 

الالعب الطويلة يف املالعب، على املنتخب الوطني 

خالل املرحلة املقبلة، �صيما م�صواره يف الت�صفيات 

امل�صرتكة واملوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 ونهائيات اآ�صيا 

الأردنية  الكثر للكرة  اأ�صافت: قدم �صفيع   .2023

على امتداد ال�صنوات املا�صية، وحقق مع الن�صامى 

العديد من الإجنازات الالفتة، ومع قراره موؤخراً 

منه  لال�صتفادة  يتطلع  الحت����اد  ف��ان  ب��الع��ت��زال، 

يف  املقبلة،  املرحلة  التدريبي خالل  اجلهاز  �صمن 

الأردنية،  بالكفاءات  ال�صتثمار  نحو  التوجه  اإط��ار 

لال�صتفادة منها م�صتقباًل. من جانبه، ثمن �صفيع 

الأم���ر علي،  القدم برئا�صة �صمو  ك��رة  ثقة احت��اد 

م��وؤك��داً  ال��وط��ن��ي،  املنتخب  ك���ادر  ب��اخ��ت��ي��اره �صمن 

حما�صه الكبر لبدء مهامه اجلديدة مع الن�صامى، 

وامل�صاهمة يف تعزيز م�صاعي التاأهل اإىل الدور القادم 

الأردين  اأجن��ز الحت��اد  املقابل،  الت�صفيات. يف  من 

لكرة القدم، كافة التفا�صيل املتعلقة بتاأمن ثالث 

�صهر  يف  الوطني  للمنتخب  دول��ي��ة  ودي��ة  مباريات 

تاأهباً  “فيفا” املعتمدة،  اأي��ام  �صمن  اجل���اري،  اآذار 

مع�صكره  الن�صامى  الت�صفيات.ويبداأ  ل�صتكمال 

درع  بطولة  نهاية  بعد  اجل����اري،  ال�صهر  منت�صف 

 20 الُعماين  املنتخب  يلتقي  حيث   ،2021 الحت���اد 

اآذار يف اإمارة دبي، ثم يواجه نظره اللبناين 24 من 

ذات ال�صهر يف نف�س املكان، قبل اأن يتجه اإىل املنامة 

خلو�س املباراة الأخرة بالتجمع يوم 30 منه اأمام 

املنتخب البحريني، بح�صور الالعبن املحرتفن 

ب���اخل���ارج. وك���ان الحت����اد الآ���ص��ي��وي اأع��ل��ن م��وؤخ��راً 

الت�صفيات،  املتبقية من  الن�صامى  تاأجيل مباريات 

املجموعة  �صمن  واأ�صرتاليا  ونيبال  الكويت  اأم���ام 

الثانية، لتقام خالل اأيام “فيفا” املعتمدة من )31 

اأيار اإىل 15 حزيران( بنظام التجمع بدولة واحدة، 

ال��دول،  يف ظل ا�صتمرار قيود ال�صفر والتنقل بن 

م�صاورات  وبعد  كورونا،  جائحة  انت�صار  من  للحد 

يعلن  اأن  وينتظر  املعنية.  الحت�����ادات  م��ع  مكثفة 

مقر  اجل���اري  ال�صهر  منت�صف  بعد  “الآ�صيوي” 
اإقامة الت�صفيات ملختلف املجموعات، حيث ي�صتقر 

�صمن،  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  حالياً  الوطني  املنتخب 

ب��ذات الر�صيد )10 نقاط(،  الكويت  بال�صراكة مع 

رابعاً  ونيبال   ،)12( بال�صدارة  اأ�صرتاليا  بقاء  مع 

)3(، واخراً تايبيه ال�صينية دون اأي نقطة. ويتاأهل 

اأربعة  اأف�صل  اإىل جانب  الثمان  املجموعات  اأبطال 

احلا�صم  ال��دور  اإىل  الثاين  املركز  حتتل  منتخبات 

من الت�صفيات، والذي ينطلق يف اأيلول املقبل، مع 

�صمان م�صاركتهم اأي�صاً يف كاأ�س اآ�صيا 2023.. فيما 

ت�صفيات  امل��ت��اأه��ل��ة،  غ��ر  املنتخبات  ب��اق��ي  تخو�س 

تاأهيلية للنهائيات القارية.

االنباط - عمان 

تختتم م�صاء اليوم اجلمعة على �صتاد الأمر 

حم��م��د ب���ال���زرق���اء، م��ن��اف�����ص��ات اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة 

والأخ��رة من مناف�صات ال��دور الأول من بطولة 

درع الحت��اد 2021 حيث يلتقي ال�صلط مع �صباب 

العقبة عند الثالثة ع�صرا، واجلزيرة مع احل�صن 

يلتقي  الوىل  امل��ب��اراة  يف  م�����ص��اء.  ال�صاد�صة  عند 

�صتكون  م��واج��ه��ة  يف  العقبة   �صباب  م��ع  ال�صلط 

فر�صة  الفريقان  افتقد  بعدما  حا�صل  حت�صيل 

املناف�صة جراء ح�صم اجلليل تاأهله عن املجموعة 

الرابعة.وكان ال�صلط و�صباب العقبة قد خ�صرا اأمام 

اجلليل بذات النتيجة “0-1”، ويبحثان عن فوز 

معنوي يوؤكدان فيه جاهزيتهما قبل بدء بطولة 

الدوري. وي�صعى ال�صلط الذي ميتلك كوكبة من 

ال�صمارنة  عبيدة  اأمثال  من  البارزين  الالعبن 

وعبداهلل ذيب و�صاهر �صلباية وزيد اأبو عابد، اإىل 

مل�صاركته  الفريق  وتاأكيد جاهزية  الفوز  ت�صجيل 

التاريخية يف كاأ�س الحتاد الآ�صيوي. يف املقابل فاإن 

�صباب العقبة ي�صعى خالل هذه املواجهة لختبار 

على  والطمئنان  اجل��دي��دة،  العنا�صر  م��ن  ع��دد 

جاهزية الالعبن، بهدف الظهور ب�صورة اأف�صل 

مبثابة  اللقاء  �صيكون  ولهذا  ال���دوري  بطولة  يف 

الالعبن  م��ن  ع���دد  وجت��رب��ة  للفريقن  اع����داد 

 ب��ع��ي��دا ع���ن ط��م��وح ال���ف���وز او جت��ن��ب اخل�����ص��ارة .

الالء الثاين �صيكون مثرا حيث يواجه اجلزيرة 

يتطلع  متكافئ،  لقاء  يف  اإرب���د   احل�صن  نظره 

من خالله الفريقان اإىل ح�صم التاأهل. وميتلك 

احل�صن اإربد اأف�صلية يف ح�صم تاأهله حيث يلعب 

بخياري التعادل اأو الفوز فيما لن ينفع اجلزيرة 

�صباب  ف��از على  اإرب��د  الفوز.وكان احل�صن  �صوى 

الأردن يف املباراة الأوىل “3-0” فيما فاز اجلزيرة 

ومي��ت��ل��ك   .»1-3“ ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال���ف���ري���ق  ذات  ع��ل��ى 

ال��ف��ري��ق��ان ع��ن��ا���ص��ر مم��ي��زة ق�����ادرة ع��ل��ى ت�صكيل 

اخل���ط���ورة ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى امل��رم��ي��ن، ح��ي��ث ي��رز 

اإرب��د ل��وؤي عمران واأميمة املعايطة  من احل�صن 

وحم��م��د م�����وايل واأح���م���د ي��ا���ص��ر ومي����ر ال��ف��ري��ق 

بظروف جيدة بعد الدعم الكبر الذي ناله من 

الدارة  .. يف املقابل فاإن اجلزيرة الذي يعتر من 

اأف�صل الفرق فنياً، تعج �صفوفه بكوكبة متجان�صة 

م��ن ال��الع��ب��ن يتقدمهم اب��راه��ي��م ���ص��ع��ادة ون��ور 

الروابدة وحمزة ال�صيفي وعلي علوان وعبداهلل 

العطار ال ان احلالة املعنوية لدى الالعبن يف 

تراجع ب�صبب الظروف ال�صعبة التي متر بالنادي 

ومت��ن��ع��ه م��ن ال���وف���اء ب��ح��ق��وق ال��الع��ب��ن ال��ذي��ن 

لول  املا�صي  ال���ص��ب��وع  ال��ت��دري��ب يف  ع��ن  امتنعوا 

بتامن جزء  املوؤقتة  الدارة  اع�صاء  بع�س  جهود 

من م�صتحقاتهم . يذكر اأن مباريات الدور الأول 

ال���دوري امل��ج��زاأ م��ن مرحلة واح��دة،  تقام بنظام 

على اأن يتاأهل بطل كل جمموعة اإىل الدور قبل 

النهائي مبا�صرة، والذي يقام بنظام خروج املغلوب 

اآذار  ي��وم 13  من مباراة واح���دة، فيما مت حتديد 

مناف�صات  النهائية.وتقام  للمباراة  موعداً  املقبل 

البطولة دون جماهر .

الفيصلي يتعادل مع الرمثا ويتاهل في الدرع 

منتخب الجودو يبدا مشاركته في الجائزة الكبرى 

شفيع مدربا لحراس مرمى النشامى 

الجزيرة والحسين في صراع التأهل والحسم 

كهربا يطالب بالرحيل عن االهلي 
القاهرة - وكاالت 

طلب حممود كهربا، لعب الأهلي امل�صري، من اإدارة ناديه، املوافقة 

على رحيله نهاية املو�صم، بعد خروجه من ح�صابات املدير الفني بيت�صو 

جانب  اإىل  اأ�صا�صًيا،  م�صاركته  ع��دم  من  غا�صب  كهربا  مو�صيماين.و اأن 

القرار الأخر من املدير الفني بيت�صو مو�صيماين، بعدم العتماد عليه 

اإدارة الأهلي، برغبته يف الرحيل،  وخروجه من ح�صاباته. واأبلغ كهربا، 

اإذا كان املدير الفني لن يعتمد عليه، ولن مينحه الدور الذي كان يطمح 

اإليه مع الفريق. ورف�س كهربا، م�صافحة مو�صيماين، عقب لقاء طالئع 

اأ�صاب  مم��ا  اللقاء،  يف  اأ�صا�صًيا  م�صاركته  ع��دم  على  ��ا  اع��رتا���صً اجلي�س، 

املدرب بال�صدمة من ت�صرف الالعب، وطالب مبعاقبته وقرر ا�صتبعاده 

من ح�صاباته. وغرم الأهلي، كهربا، 200 األف جنيه، ب�صبب ت�صرفه مع 

مو�صيماين، بجانب اإيقافه عن املباريات ملدة �صهر .
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 كتب �سليم النجار 

ت�أمل  ان  اح���ول  واأن���  ؛  اإليه  من�س�ق�ً  نف�سي  وج��دُت  ال��ذي  ال�سي�ق  ا�ستنط�ق  اأتوقُف عن  ال 

واقراأ رواية » ظل الُغراب » للك�تب �سعيد ال�س�حلي ٠ �سيء م� دفعني اإىل اال�ستمرار ٠ لعله� 

مذكراٌت ك�ن عليَّ اأن ا�سرع يف قراءته� ؛ وه� هي ت�أخذ م�س�راً �سبيه�ً ب�ملذكرات ) هذه الق�سة 

لي�ست مذكرات م�س�فر وجد نف�سه وحيًدا يف ار�ض غريبة ؛ ولي�ست خواطر عبثية ؛ او جمرد 

خي�الت من وحي ك�تبه� �ض٥( ٠ هي قلٌق ال يتوقف ٠ هو الت�مل اي�س�ً والبّد ان تتخل�َض من 

التفكري يف كل  ؛ ) وامعنت  الت�أمل  ُنقبل عليه حتى ت�ستقيم ق�س�ي�  ان يت�سح م� م�  �سرورة 

�سيء ؛ حلظة يف  ؛ قبل كل  اللحظة هي  ؛   ) الغراب �ض٩٦  كلم�ت  ا�ستعيد  وب��داأت  تف��سيله� 

حلظة ؛ ا�ستمراريَّة لهت قط�ئعه� ٠ در�ض تعلمن�ه من الفكر النقدّي٠ االأوروبي ٠ واإعط�وؤه� 

حلظة الرواية يعني انه� متيزت بكون الرواية ك�نت له� كلمته� ؛…

العربية-وكاالت

ب���دون  م��ت��ج��ر  اأول  اأم��������زون  اف��ت��ت��ح��ت 

موقع  مع  املتحدة  الوالي�ت  خ�رج  ك��سري 

اململكة  لندن،  يف  اجلديد  فري�ض  اأم���زون 

املتحدة.

 Just Walk ي�ستخدم املتجر تقنية

تتيح  وال��ت��ي  ب�ل�سركة،  اخل��سة   Out
ل��ل��ع��م��اء ان��ت��ق���ء ال��ع��ن������س��ر م��ن االأرف���ف 

اإىل  املتجر دون احل���ج��ة  م��ن  واإخ��راج��ه��� 

حيث  ال�سندوق،  الأم��ن  والدفع  التوقف 

ت��ل��ق���ئ��ي���ً، ولكنه�  ال��ف��وات��ري  ت��ت��م م��ع���جل��ة 

مع  متزامن�  م�سح�  العماء  من  تتطلب 

تطبيق اأم�زون اخل��ض بهم للدخول.

ملب�درة  كبرياً  تو�سع�ً  االإط���اق  وميثل 

والتي  اأم����زون،  يف  النقدية  غ��ري  املت�جر 

املت�سوقن  لتتبع  ال��ك���م��ريات  ت�ستخدم 

اأول متجر من �سل�سلة  وم�سرتي�تهم، مع 

 ،2٠1٦ Go من اأم�زون يف �سي�تل يف ع�م 
 ،»The Verge« موقع  ذك��ره  مل�  وفق�ً 

»العربية.نت«. واطلعت عليه 

من  متجراً   2٠ من  اأك��ر  االآن  ويوجد 

جميع  يف   Amazon Go م��ت���ج��ر 

تو�سعت  ك��م���  امل��ت��ح��دة،  ال���والي����ت  اأن���ح����ء 

امل��سي، م��ع متجر  ال��ع���م  اأك��ر يف  امل��ب���دة 

 Amazon Go ي�سمى  اأك���ر  ب��ق���ل��ة 

.Grocery
اأم������زون اإن م��ت��ج��ره��� يف ل��ن��دن،  ق���ل��ت 

�سيخزن جمموعة من البق�لة والوجب�ت 

الط�زجة، ب�الإ�س�فة اإىل الطع�م ال�س�خن 

وال����ذي ���س��ُي��ب���ع حت���ت ع��ام��ة »ب��وا���س��ط��ة 

اأم�زون«.

افتتح املتجر اأبوابه يف ال�س�عة 7 �سب�ح 

ام�����ض اخل��م��ي�����ض، و���س��ي��ف��ت��ح اأب���واب���ه حتى 

اأي�م يف االأ�سبوع،  11 م�س�ًء، �سبعة  ال�س�عة 

مب�س�حة تغطي 2٥٠٠ قدم مربع.

املتحدة،  الوالي�ت  يف  فروعه�  وبعك�ض 

اع���ت���م���دت اأم��������زون يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، 

 Amazon ال��ت��ج���ري��ة  عامته�  ع��ل��ى 

Fresh ملتجره� الذي ال يعمل ب�أموال، 
بداًل من اأم�زون جو.

�سل�سلة  ال�سركة  ل��دى  ال��وب���ء،  ب�سبب 

النظ�فة  على  تركز  التي  االإج��راءات  من 

يف امل��ت��ج��ر. احل��د االأق�����س��ى ل��اإ���س��غ���ل هو 

2٠ لل�سم�ح ب�لتب�عد االجتم�عي، وتتوفر 

وال��ق��ف���زات  ال�سخ�سية  ال��وق���ي��ة  م��ع��دات 

مدخل  عند  منه�  التخل�ض  ميكن  ال��ت��ي 

املتجر.

رواية ظل الُغراب 
لسعيد الصالحي

 »مملكة الحواس«

أمازون تفتتح أول متجر دولي بدون كاشير في لندن

المافيا اإليطالية تستهدف سرقة
 2.2 تريليون دوالر بهذه الطريقة!

خيبة في أوروبا.. الصحة العالمية تنبه
 من انتكاسة

»رضاكم هو الهدف«.. 
ميزة جديدة من واتساب

العربية-وكاالت

ل��ق��د ع����ن���ت امل���وؤ����س�������س����ت االإج����رام����ي����ة - 

االأزم��ة  خ��ال   - امل�سروعة  نظرياته�  مثل 

االق��ت�����س���دي��ة ال��ن���ج��م��ة ع���ن ال���وب����ء. لكن 

االأ���س������ض  ب�لفعل  اأر���س��ت  االإي��ط���ل��ي��ة  امل���ف��ي��� 

ليوم ح�س�د �سخم.

يف ال���ع����م امل������س��ي، ع��ن��دم��� مت االإغ����اق 

اإىل  الت�سلل  يف  امل�في�  ب��داأت  ال��ب��ل��دان،  على 

حم�ولة  يف  لل�سيولة  املتعط�سة  ال�سرك�ت 

ل�سرقة االأموال من �سندوق التع�يف الت�بع 

ي���ورو  ت��ري��ل��ي��ون  ل���احت����د االأوروب������ي و1.8 

جزئي�ً  �ستبداأ  التي  دوالر(  تريليون   2.2(

وقت  يف  املتعرة.  ال�سرك�ت  اإىل  التدفق  يف 

الح����ق م���ن ه����ذا ال���ع����م، وف��ق��� مل���وري��ت�����س��ي��و 

ف�لوين، كبري حمققي اإيط�لي� يف اجلرمية 

املنظمة.

ق����������ل ف���������ل��������وين، �����س����ع����ت اجل�����م������ع������ت 

ن���دران���غ���ي���ت����  االإج������رام������ي������ة، مب������ يف ذل������ك 

ك�البري�  منطقة  يف   N›drangheta
 Cosa ن����و�����س����رتا  وك����و�����س�����  اجل����ن����وب����ي����ة 

اكت�س�ب موطئ  اإىل  �سقلية،  يف   Nostra
التي  امل�سروعة  التج�رية  االأع��م���ل  يف  ق��دم 

ي��ح�����س��ل ع��ل��ى م�����س���ع��دة  اأول م���ن  ���س��ت��ك��ون 

االحت����د االأوروب�����ي، م��ث��ل ت��ل��ك امل��وج��ودة يف 

القط�ع�ت البيئية والرقمية، وفق�ً مل� ذكره 

ل� »بلومرغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

اأ����س����ف ف����ل���وين، »ك����ن���ت امل���ف��ي��� ت��خ��ت���ر 

عط�ءات  يف  للم�س�ركة  االأف�سل  ال�سرك�ت 

�سن�ديق التع�يف، خ��سة يف قط�عي ال�سحة 

ق��در  اإن��ف���ق  �سيتم  ح��ي��ث  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

كبري من االأموال«.

الأنه�  للمجرمن  رئي�سي  هدف  اإيط�لي� 

املنح من  الأم��وال  اأكر متلق  لتكون  ت�ستعد 

االحت�د االأوروبي.

ت���ع���م���ل احل����ك����وم����ة اجل�����دي�����دة ل��رئ��ي�����ض 

خطة  �سي�غة  على  دراغ���ي  م���ري��و  ال����وزراء 

ي��ورو  م��ل��ي���ر   2٠٩ ال��ب���ل��غ��ة  حل�سته�  اإن��ف���ق 

م���ن اأم�����وال االحت������د االأوروب�������ي يف ال��وق��ت 

ركود  اأ�سواأ  من  للتخل�ض  فيه  تك�فح  ال��ذي 

ف�لوين  ق���ل  الث�نية.  الع�ملية  احل��رب  منذ 

للخطر  معر�سة  االإي��ط���ل��ي��ة  ال�سرك�ت  اإن 

ب�سكل خ��ض الأن خطة القرو�ض امل�سرفية 

للغ�ية  معقدة  ك�نت  الدولة  ت�سمنه�  التي 

وحمدودة لتكون فع�لة.

ال�سرك�ت  ف���إن  ل��ذل��ك،  نتيجة  اإن��ه  وق���ل 

ال��ت��ي ل��دي��ه��� ج�����دارة ائ��ت��م���ن��ي��ة م��ت��زع��زع��ة 

ا�ستف�دت قليًا من م�س�عدة الدولة.

اغ��ت��ن��م��ت ع�������س����ب����ت امل����ف���ي���� ال��ف��ر���س��ة، 

م���ن خ����ال ع��م��ل��ي���ت االإغ������اق االإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال�������س���رك����ت  اإىل  ل���ل���و����س���ول  وال����وط����ن����ي����ة، 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ي ه���ي ب��ح���ج��ة 

بن�سبة  تقل�ض  اقت�س�د  يف  لل�سيولة  م��سة 

8.٩% الع�م امل��سي.

ت�سعى  امل�في�  ع�س�ب�ت  اإن  ف���ل��وين  ق���ل 

ع�دًة اإىل اال�ستحواذ على راأ�ض م�ل ال�سركة، 

اأو متويل االأعم�ل املتعرة من خال الرب�، 

خمفي.  ���س��ري��ك  خ��ال  م��ن  ا�ستغاله�  اأو 

ارت���ف���ع ع����دد ال��ع��م��ل��ي���ت امل���ل��ي��ة امل�����س��ب��وه��ة 

 %7 بن�سبة  اإي��ط���ل��ي���  ب��ن��ك  عنه�  اأب��ل��غ  ال��ت��ي 

»ه��ذا  وق�����ل:   .113٠٠٠ اإىل  امل������س��ي  ال��ع���م 

اأن هن�ك م�سلحة يف  يجعلن� ن�سك بقوة يف 

املنظمة«. اجلرمية 

م��ك���ف��ح��ة  م��ك��ت��ب  اإن  م��ت��ح��دث��ة  وق����ل���ت 

 ،OLAF امل�����س��م��ى  االح��ت��ي���ل االأوروب������ي، 

قبل  م��ن  االإن���ف����ق  خ��ط��ط  بفح�ض  ���س��ي��ق��وم 

ال�����دول االأع�������س����ء ل��ل��ت���أك��د م���ن اأن���ه���� تفي 

االح��ت��ي���ل،  وم��ك���ف��ح��ة  ال��رق���ب��ة  مبتطلب�ت 

حتقيق�ت  ب����إج���راء  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  و���س��ي��ق��وم 

اأي�����س���ً مع  املنظمة  و���س��ت��ت��ع���ون  ب��ه.  خ������س��ة 

ذلك  يف  مب�  وال�سرك�ء  الوطنية  ال�سلط�ت 

اليوروبول.

»جنون ونفاق«

يف ع������س��م��ة ���س��ق��ل��ي��ة ب����ل���ريم���و، ي��واج��ه 

لب�تريزي�  وف��ق���ً  ���س���رخ���ً،  خ��ي���راً  الكثريون 

ال����ذي  امل���ح���ل���ي  ال����ف����رع  دي دي������و، رئ���ي�������س���ة 

االأع����م�����ل  ل���وب���ي  م����ن  ف�����رد   13٠٠٠ ي�����س��م 

.Confcommercio
ي�����س��ت��ط��ي��ع  ال  »ع���ن���دم����  دي������و:  دي  ق������ل 

�سيجد  ع�ئلته،  حتى  اإع���ل��ة  االأع��م���ل  رج��ل 

اجل���رمي���ة امل��ن��ظ��م��ة ج����ه���زة ل���ه ب���أب��واب��ه��� 

اأرادت  اإذا  م�����س��راع��ي��ه���«.  ع��ل��ى  م��ف��ت��وح��ة 

فعليه�  الق�نوين،  االقت�س�د  حم�ية  الدولة 

اأن جتعل القرو�ض اأكر �سهولة، وعليه� اأن 

والنف�ق عدم  اجلنون  ال�سرائب. من  تعلق 

نف�ض  يف  ب�ل�سرائب  وتهديدك  م�س�عدتك، 

الوقت ».

العربية-وكاالت

االإ�س�ب�ت بكورون� يف  مد وجزر هو ح�ل 

موجة  تنخف�ض  تك�د  ف��ا  ال��ع��ج��وز،  ال��ق���رة 

اأخرى،  مرة  لارتف�ع  تع�ود  حتى  امل�س�بن 

ف��ب��ع��د ���س��ت��ة اأ���س���ب��ي��ع م���ن ال���رتاج���ع، ع����دت 

اأعداد امل�س�بن اإىل االزدي�د.

ارتفاع الإ�صابات %9

ملنظمة  االإق��ل��ي��م��ي��ة  االإدارة  اأع��ل��ن��ت  ف��ق��د 

ارتفع  االإ���س���ب���ت  ع��دد  اأن  الع�ملية  ال�سحة 

اأ�س�بيع من  �ستة  بعد  اأوروب���،  يف  من جديد 

الرتاجع.

وق�ل املدير االإقليمي للمنظمة يف اأوروب� 

ه���ن�����ض ك��ل��وغ��ه يف م���وؤمت���ر ���س��ح���يف ال��ي��وم 

اخل��م��ي�����ض »االأ����س���ب���وع امل������س��ي، ارت���ف���ع ع��دد 

 %٩ بن�سبة  اأوروب���  يف  بكوفيد-1٩  االإ�س�ب�ت 

هذا  ي�سع  بقليل.  مليون  م��ن  اأك���ر  لتبلغ 

االإ�س�ب�ت  لعدد  واع��د  ل��رتاج��ع  ح��داً  االأم��ر 

ت�سجيل  مع  اأ�س�بيع،  �ستة  ا�ستمّر  اجلديدة 

ع����دداً  م��ن��ط��ق��ت��ن���  ن�����س��ف )دول(  م���ن  اأك����ر 

متزايداً من االإ�س�ب�ت اجلديدة«.

للطفرة  اأنهم الحظوا جتدداً  اأو�سح  كم� 

ال��وب���ئ��ي��ة يف اأوروب������ ال��و���س��ط��ى وال�����س��رق��ي��ة، 

حيث ك�نت املعدالت مرتفعة اأ�سًا.

اإىل ذل���ك، دع���� االأوروب���ي���ن ل��ل��ع��ودة اإىل 

ال��ف��ريو���ض  ملك�فحة  االأ���س������س��ي��ة  االإج�����راءات 

ا�ستخدام  خال  من  منه،  املتحّورة  والن�سخ 

االأدوات ال�س�رية وت�سريع وترية التلقيح.

االحت����د  ���س��ك���ن  م��ن   %2،6 اأن  اإىل  ي�����س���ر 

االأوروبي تلقوا جرعتن من اأحد اللق�ح�ت 

واح��دة  جرعة  و%5،4  لكوفيد-1٩  امل�����س���دة 

التي  الر�سمية  البي�ن�ت  ح�سب  االأق��ل،  على 

جمعته� وك�لة فران�ض بر�ض.

دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية

ح���ر����س����ً م��ن��ه��� ع��ل��ى ت���وف���ري ال���راح���ة 

من  امل�ستفيدين  م��ن  يح�سى  ال  ل��ع��دد 

ق��ررت  جل��م��ه��وره���،  واإر����س����ء  التطبيق، 

وات�������س����ب اإت�����ح����ة امل���ك����مل����ت اجل��م���ع��ي��ة 

ال�����س��وت��ي��ة وامل��رئ��ي��ة ل��ع��م��ائ��ه���، وذل���ك 

على  التطبيق  توفري  من  �سنوات   ٥ بعد 

املكتب. �سطح 

انتبهت  ب��ع��دم���  ه���ذه اخل��ط��وة  واأت����ت 

م��ن  ال���ك���ث���ري  ه���ن����ك  اأن  اإىل  ال�������س���رك���ة 

امل�����س��ت��خ��دم��ن مم���ن ي��ج��ل�����س��ون ���س���ع���ت 

ط����وي����ل����ة اأم�����������م �����س����������س����ة احل����������س����وب، 

املوجود  تطبيق  ال�ستخدام  وي�سطرون 

ق�ئمة  مع  للتوا�سل  املكتب  �سطح  على 

مك�مل�ت  الإج���راء  ويحت�جون  االت�����س���ل، 

جم�عية �سوتية ومرئية.

من املكاملات الفردية للجماعية

اململوكة  املرا�سلة  خدمة  اأعلنت  فقد 

وات�س�ب  اأن  اخلمي�ض،  في�سبوك،  ل�سركة 

واملرئية  ال�سوتية  للمك�مل�ت  دعم�ً  تقدم 

اأن  مو�سحة  املكتب،  ل�سطح  لتطبيقه� 

للمك�مل�ت  تطبيقه� يدعم ويندوز وم�ك 

تو�سع  لكنه�  الوقت احل�يل،  الفردية يف 

ال�سوتية  امل��ك���مل���ت  لت�سمل  امل��ي��زة  ه���ذه 

واملرئية اجلم�عية يف امل�ستقبل.

لكل  ب�سا�سة  املرئية  املك�مل�ت  وتعمل 

م���ن االجت�����ه ال���راأ����س���ي واالأف���ق���ي، وي��ت��م 

تعين تطبيق �سطح املكتب ليكون دائًم� 

اأب��ًدا حم�دث�ت  يف املقدمة حتى ال تفقد 

اأو  املت�سفح  تبويب  عامة  يف  الفيديو 

النوافذ املفتوحة. كومة 

ك���م���� ����س���ي���ك���ون ال���ت���ط���ب���ي���ق اجل���دي���د 

ب��ح�����س��ب خ���راء ت��ق��ن��ي��ن، ب��دي��ًا لكثري 

اأو   Zoom ل������  امل�������س���ت���خ���دم���ن  م�����ن 

املك�مل�ت  الإج���راء   Google Meet
املرئية الفردية عر �سطح املكتب، حيث 

اأ���س���رت اإىل اأن��ه��� ع���جل��ت اأك��ر م��ن 1.4 

ملي�ر مك�ملة يف ليلة راأ�ض ال�سنة.

مت�سارعة حت�سينات 

اأ�س�فت  ك���ن��ت  وات�����س���ب  اأن  اإىل  ي�س�ر 

ع����دداً م��ن امل���ي���زات يف االآون�����ة االأخ����رية، 

ف���ف���ي اأواخ���������ر، ي���ن����ي���ر/ك����ن���ون ال���ث����ين 

ال����ف�����ئ����ت، اأ�����س�����ف����ت م�������س����دق���ة ب�����س��م��ة 

االإ�سبع البيومرتية اأو الوجه اأو ب�سمة 

والويب،  املكتب  ل�سطح  لتطبيق  العن 

وهي طبقة حم�ية اإ�س�فية.

وال�سور  الر�س�ئل   � اأي�سً اأطلقت  كم� 

يف  ال���زوال  ال�سريعة  الفيديو  وم��ق���ط��ع 

واأعلنت عن خدمة  امل��سي،  الع�م  اأواخر 

اأ�سواقه�  املدفوع�ت يف الهند، وهي اأكر 

من حيث عدد امل�ستخدمن.

االكتشاف النادر.. أكبر ثاني ماسة في العالم في دبي

دبي - العربية 

����س���م���ن م���ع���ر����ض مل����ج����وه����رات ال������دار 

8 م���ر���ض/ ال��راق��ي��ة يف دب���ي امل�����س��ت��م��ر ل���� 

اأكر ث�ين م��سة يف  تعر�ض  اآذار احل�يل، 

وخ�س�ئ�سه�  اجل���ذاب،  ب�سحره�  ال��ع���مل، 

الن�درة، وحجمه� الافت.

النادر االكت�ساف 

حت���م���ل ه�����ذه امل��������س���ة ا����س���م »����س���وي���ل���و« اأي 

»االك���ت�������س����ف ال����ن�����در« ب��ل��غ��ة امل���ن�������س����أ، وق����د مّت 

ا���س��ت��خ��راج��ه��� م���ن اأح�����د م���ن����ج���م ج��م��ه��ورّي��ة 

االإفريقّية. بوت�سوان� 

�سويلو ما�سة 

التكوين،  حيث  من  امل��سة  ه��ذه  تتمّيز 

وال�سكل، واللون، وهي بحجم كرة م�سرب 

اكت�س�ف  ومّت  قرياط�ً،   178٥ وزنه�  ويبلغ 

ه���ذه امل������س��ة يف ���س��ه��ر اأب��ري��ل/ن��ي�����س���ن من 

 Louis دار  ا�سرتته�  وق��د   ،2٠1٩ ال��ع���م 

.2٠2٠ الع�م  بداية  يف   Vuitton

»�سيتونيا« ما�سة 

م�����ن االأح������ج�������ر ال����ك����رمي����ة ال���اف���ت���ة 

اأي�����س���ً ب��ه��ذه امل��ن������س��ب��ة، م��سة  امل��ع��رو���س��ة 

اللغة  يف  ال��زه��رة  يعني  ال��ذي  »�سيتوني�« 

البو�ستوانّية زهرة املونوغرام التي ت�سّكل 

ومت   ،Louis Vuitton لدار  �سع�راً 

بوت�سوان�،  من�جم  اأح��د  من  ا�ستخراجه� 

وي��ب��ل��غ وزن���ه���� 549 ق���رياط����ً، وامل������س��ت���ن 

مل  ول��ك��ن  للبيع،  معرو�ست�ن  ال��ن���درت���ن 

يتّم الك�سف عن �سعر كٍل منهم�.

جمموعة جموهرات فاخرة

جمموعة  اأي�س�ً  املعر�ض  هذا  يت�سّمن 

ت�س�ميم  منه�  الف�خرة،  املجوهرات  من 

 Stellar Times جم���م���وع���ة  م����ن 

الف�س�ء  ا�ستك�س�ف  ع���مل  من  امل�ستوح�ة 

ق��ادات،  عقود،  تت�سمن  وه��ي  والنجوم، 

ب�مل��ض  عة  وخ��وامت مر�سّ اأ���س���ور،  اأق��راط، 

وب����أح���ج����ر االأوب��������ل االأ�����س����ود، ال��ي���ق��وت، 

الزمرد، والزفري.

�سوار �سوالي براي�سلت

اأم������� اإ�����س����راق����ة ال�����س��م�����ض ف��ت��ج��ّل��ت يف 

ج����ء  ال�������ذي   Soleil bracelet
وقد  وال��زم��رد،  امل������ض  ب���أح��ج���ر  مر�سوف�ً 

االأ�سفر  الزمرد  تزّين و�سطه بحجر من 

ا�ستخراجه  مّت  قرياط�ً   13،53 وزنه  يبلغ 

من اأحد من�جم �سريانك�.

العديد  اأي�����س���ً  امل��ع��ر���ض  ي��وج��د يف  كم� 

م���ن ال��ت�����س���م��ي��م ال���ت���ي ت���ع���ود مل��ج��م��وع��ة 

التي   ،Riders of the knights
الع�سور  بطات  من  ت�س�ميمه�  ت�ستلهم 

ال���و����س���ط���ى ل���ت���ع���ّر ع����ن اجل���������راأة وق����وة 

ال�سخ�سّية.

جم���م���وع���ة  اإىل  ب������الإ������س������ف�����ة  ه��������ذا 

 LV وخ�مت  ب�لزف�ف  خ��سة  جموهرات 

من  م��ت��ن��ّوع��ة  وت�����س���م��ي��م  امل��م��ّي��ز   Cut
والرج�لّية. الن�س�ئّية  ال�س�ع�ت 


