
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 70 وفاة و2963 إصابة 
بـ » كورونا « 

الخارجية تدين استمرار 
االنتهاكات اإلسرائيلية في 

المسجد األقصى

االنباط- عّمان

ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

70 وفاة و2963 اإ�سابة بفريو�س كورونا 

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

لريتفع لعدد الإجمايل اإىل 8057 وفاة 

الإ�سابات  وت��وزع��ت  اإ�سابة.  و679138 

حم��اف��ظ��ة  يف   1047 ع���ل���ى  اجل�����دي�����دة 

العا�سمة عّمان، 486 يف حمافظة اإربد، 

حمافظة  يف   376 ال��رم��ث��ا،  يف   53 منها 

 179 املفرق،  230 يف حمافظة  الزرقاء، 

حمافظة  يف   141 البلقاء،  حمافظة  يف 

الكرك، 112 يف حمافظة الطفيلة، 101 

حمافظة  يف   89 ج��ر���س،  حم��اف��ظ��ة  يف 

يف   60 م��اأدب��ا،  حمافظة  يف   88 عجلون، 

10 يف ال��ب��را،  حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، م��ن��ه��ا 

واأ���س��ار  العقبة.  حمافظة  يف  ح��ال��ة   54

امل��وج��ز الإع��ام��ي ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة 

ع��دد  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال����وزراء 

احل�����الت ال��ن�����س��ط��ة ح��ال��ّي��ا و���س��ل اإىل 

49211 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

و�����س����وؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان������ت   

امل�����غ�����رب�����ن، ا�����س����ت����م����رار الن����ت����ه����اك����ات 

الإ�سرائيلية يف امل�سجد الأق�سى املبارك/ 

احلرم القد�سي ال�سريف، واآخرها تعر�س 

اإدارة  مل��وظ��ف��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��رط��ة 

الأق�سى  امل�سجد  و�سوؤون  القد�س  اأوقاف 

اأق��ف��ال باب  الأردن���ي���ة، وتخريب  امل��ب��ارك 

املتحف  ل�سطح  امل���وؤدي  وال��ب��اب  ال�سل�سلة 

الإ���س��ام��ي وق��ط��ع اأ����س���اك ال�����س��م��اع��ات 

ال�����س��ري��ف يف اجلهة  ل��ل��ح��رم  اخل��ارج��ي��ة 

كبرية  اأع��داد  باإدخال  وال�سماح  الغربية، 

امل��ت��ط��رف��ن حت��ت ح��م��اي��ة ال�سرطة  م��ن 

الإ�سرائيلية.

ال��وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 

ال���وزارة  اأن  ال��ف��اي��ز،  اهلل  �سيف  ال�سفري 

وج��ه��ت ال��ي��وم م��ذك��رة اح��ت��ج��اج ر�سمية 

ع��ل��ى ت�����س��رف��ات ال�����س��رط��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

وان��ت��ه��اك��ات��ه��ا الأخ����رية خ��ا���س��ة م��ا ج��رى 

م���ن ت��ك�����س��ري ل���اأب���واب وق��ط��ع لأ���س��اك 

ال�سماعات وم�سايقات ملوظفي الأوقاف، 

اأك������دت ف��ي��ه��ا �����س����رورة ت��ق��ّي��د اإ���س��رائ��ي��ل 

يف  بالحتال  قائمة  كقوة  بالتزاماتها 

القانون  وف��ق  املحتلة  ال�سرقية  القد�س 

ال���������دويل واح�����������رام ال����و�����س����ع ال���ق���ائ���م 

والكف  ت��ام،  ب�سكل  والقانوين  التاريخي 

عن الت�سرفات ال�ستفزازية.

التفا�صيل �ص »3«

عشية يوم األسير ٠٠ ٤٥٠٠ معتقل فلسطيني

 مروان البرغوثي..
 20 عاًما في السجون اإلسرائيلية

اجلمعة   4  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  16  ني�سان  2021 م - العدد  5665    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 محكمة االحتالل تمهل 28 عائلة 
جديدة في الشيخ جراح بإخالء منازلهم

 التعليم النيابية تبحث أسس اختيار رؤساء 
مجالس أمناء الجامعات

 وزارة الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

االنباط- عمان

ب��ح��ث��ت جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����س��ب��اب ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

اأ�س�س  اخلمي�س،  ام�س  عقدته،  اجتماع  خ��ال 

اأمناء  جمال�س  واأع�ساء  روؤ�ساء  وتعين  اختيار 

اجلامعات الر�سمية واخلا�سة، واأ�س�س ومعايري 

اختيار روؤ�ساء اجلامعات الر�سمية واخلا�سة.

الطلبة  مو�سوع  بحث  اللقاء  خال  مت  كما 

الأردن�����ي�����ن ال���دار����س���ن يف رو����س���ي���ا، وت�����س��ه��ي��ل 

ب��الإ���س��اف��ة  بجامعاتهم،  وال��ت��ح��اق��ه��م  ع��ودت��ه��م 

وزارة  اعتمدتها  التي  اجلديدة  الرتيبات  اإىل 

ال��ع��ل��م��ي بخ�سو�س  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

ع����ودة ط��ل��ب��ة ال��ت��خ�����س�����س��ات ال�����س��ري��ري��ة ال��ط��ب 

اجل��ام��ع��ي، ف�سااً  احل���رم  اإىل  الأ���س��ن��ان  وط���ب 

املتوقع  للطلبة  امليداين  التدريب  مو�سوع  عن 

تخرجهم يف اجلامعات الر�سمية واخلا�سة.

بال  الدكتور  النائب  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 

املومني، اإن »التعليم النيابية« طالبت ب�سرورة 

الإ����س���راع ب��اإع��ادة ال��ن��ظ��ر ب��اآل��ي��ة اخ��ت��ي��ار روؤ���س��اء 

واأع�ساء جمال�س الأمناء يف اجلامعات، واأهمية 

ال��ر���س��م��ي��ة. وط��ال��ب،  روؤ���س��اء اجل��ام��ع��ات  تقييم 

التعليم  وزير  والتعليم  الربية  وزير  بح�سور 

اب��و  ال��دك��ت��ور حم��م��د  العلمي  ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث 

رزوق  ووائ��ل  الغرابلي  روع��ة  والنواب:  قدي�س، 

ال�سعيدين. وفايزة ع�سيبات وزهري 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اخلمي�س  ال��ي��وم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت   

7 خ����دم����ات اإل����ك����رون����ي����ة ج�����دي�����دة، وذل������ك يف 

اإط����ار امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن م�����س��روع ال��ت��ح��ول 

الإلكروين.

واخل��دم��ات ال��ت��ي مت اط��اق��ه��ا ه��ي: خدمة 

اأرام��ل  ل��زوج��ات/  اجلن�سية  منح  على  املوافقة 

الأردن�����ي�����ن، وا����س���ت���ب���دال ب���ط���اق���ات اح�������س���اءات 

ل��ل��ب��ال��غ��ن،  اإىل ���س��ف��راء  اجل�����س��ور اخل�������س���راء 

وا�����س����ت����ب����دال ب���ط���اق���ات اح���������س����اءات اجل�������س���ور 

والإق��ام��ة  للقا�سرين،  �سفراء  اإىل  اخل�����س��راء 

اأبناء  من  اخل�سراء  البطاقة  حلملة  ال�سنوية 

ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى مل ���س��م��ل، 

اجل�سور  اح�����س��اءات  بطاقات  وجت��دي��د  و���س��رف 

اإقامة  الزرقاء والتمديد عليها )اإقامة موؤقتة، 

املدار�س  وموافقات  غزة،  قطاع  لأبناء  �سنوية( 

ال�سفة  اأب��ن��اء  م��ن  اخل�����س��راء  البطاقة  حلملة 

امل���وؤق���ت���ة حلملة  ال��غ��رب��ي��ة، ومت���دي���د الإق����ام����ة 

البطاقات اخل�سراء والزرقاء.

خال  الفراية،  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 

القت�ساد  وزي���ر  ح�سره  ال���ذي  الط���اق  حفل 

التحول  اإن  الهناندة،  احمد  وال��ري��ادة  الرقمي 

هي  اخلدمات  تقدمي  يف  والإلكروين  الرقمي 

املواطنن  على  للت�سهيل  �سامية  ملكية  روؤي���ة 

ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن اجن����از م��ع��ام��ات��ه��م ب�����س��ه��ول��ة 

وي�����س��ر وت��ط��وي��ر م�����س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

عمل  يف  نوعية  نقلة  ي�سكل  ما  ولاأجانب  لهم 

اإىل  ال��ف��راي��ة  ال��وزي��ر  ال��داخ��ل��ي��ة.وا���س��ار  وزارة 

اأن ال��رك��ي��ز ع��ل��ى اخل���دم���ات الل��ك��رون��ي��ة يف 

الو�سع  ب�سبب  ���س��رورة  يعترب  احل���ايل  ال��وق��ت 

ميكن  بحيث  كورونا،  جائحة  وانت�سار  الوبائي 

ملراجعة  احل��اج��ة  دون  اخل��دم��ات  ه���ذه  ت��ق��دمي 

ال�����وزارة وت��ق��دمي��ه��ا ب�سكل  مل��ب��ن��ى  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن 

الكروين .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

بيان  الفل�سطيني، يف  الأ�سري  نادي  قال 

�سحفي، اإن ع�سو اللجنة املركزية حلركة 

التحرير الوطني فتح ، مروان الربغوثي 

اخلمي�س،  ال��ي��وم  دخ���ل  ق��د  ع���ام���ا(،   62(

عامه ال�)20( يف ال�سجون الإ�سرائيلية

ويعد الربغوثي اأحد اأبرز قيادات حركة 

���س��ج��ن ه�����دارمي �سمايل  ، وي��ق��ب��ع يف  ف��ت��ح 

املوؤبد )مدى  بال�سجن  اإ�سرائيل، وحمكوم 

احلياة(

اإ�سرائيل،  اأن  واأو�سح بيان نادي الأ�سري 

وُح��ك��م   ،2002 ع���ام  ال��ربغ��وث��ي  اعتقلت 

عليه بال�سجن مدى احلياة

بتهمة  ال���ربغ���وث���ي  اإ���س��رائ��ي��ل  واأدان�������ت 

امل�سوؤولية عن عمليات، نفذتها جمموعات 

واأدت  فتح،  حركة  على  حم�سوبة  م�سلحة، 

اإىل مقتل واإ�سابة اإ�سرائيلين

واأث��������ار ال���ربغ���وث���ي ج�����دل يف اأو�����س����اط 

النتخابات  خو�س  اإع��ان��ه  عقب  حركته، 

املف�سول  القيادي  جانب  اإىل  الت�سريعية، 

من احلركة نا�سر القدوة، حيث �سكا معا 

قائمة اأطلقا عليها ا�سم احلرية ، �ستناف�س 

قائمة فتح الر�سمية، يف النتخابات املقرر 

عقدها ال�سهر القادم

التفا�صيل �ص »5«

 وزير األشغال يستقبل عددا من ممثلي 
الوكالة األميركية لإلنماء الدولي

ارتفاع الدين العام بالمملكة %10.6 
في 2020

 وزير اإلدارة المحلية يجتمع برؤساء 
لجان بلديات الفئة األولى

االنباط-وكاالت

ل�سوؤون  الرئا�سة  دي���وان  م�ست�سار  ق��ال 

حمكمة  اإن  ال���روي�������س���ي،  اأح���م���د  ال��ق��د���س 

28 ع��ائ��ل��ة ج���دي���دة يف  الح���ت���ال اأم��ه��ل��ت 

ال�����س��ي��خ ج���راح ب���اإخ���اء م��ن��ازل��ه��م، وه��ن��اك 

الهوى  ق��رار بطرد عائات من حي بطن 

وهدم حي الب�ستان بالكامل

واأك������د ال���روي�������س���ي يف ح��دي��ث��ه لإذاع�����ة 

منزل  األ��ف   20 هناك  اأن  القد�س«،  »�سوت 

األ��ف  م��ائ��ة  ح��وايل  يقطنها  بالهدم  م��ه��دد 

مواطن مقد�سي

»ح��ك��وم��ة الح���ت���ال تعترب  واأ�����س����اف: 

ال���وج���ود ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ال��ق��د���س وج���ود 

بحق  ال��ق�����س��ري  التهجري  ومت��ار���س  ط���ارئ 

مهددة  كاملة  اأح��ي��اء  وه��ن��اك  املقد�سين، 

اإقامة �سكانها« بالهدم و�سحب 

لتقلي�س  ت�سعى  الكيان  »دول���ة  وت��اب��ع: 

 %15 اإىل  القد�س  يف  الفل�سطيني  ال��وج��ود 

األ����ف م���واط���ن ي��ح��م��ل ه��وي��ة   360 وه���ن���اك 

40% من ال�سكان« القد�س وهم ي�سكلون 

الو�ساية  ي��ح��ارب  »الح��ت��ال  واأك��م��ل: 

الأردن���ي���ة وجم��ل�����س الأوق�����اف الإ���س��ام��ي��ة 

ملف  يف  التدخل  عرب  الأق�سى  امل�سجد  يف 

الأم�����ن واإع�������ادة الإع����م����ار، وم����وؤخ����رااً منع 

وج���ب���ات الإف���ط���ار ل��ل�����س��ائ��م��ن، وت��خ��ري��ب 

ال�سوت« مكربات 

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

 ا�ستقبل وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان 

ام�س  مكتبه  يف  الك�سبي  يحيى  املهند�س 

التعليم  مكتب  باأعمال  القائم  اخلمي�س، 

لاإمناء  الأم��ريك��ي��ة  الوكالة  يف  وال�سباب 

ب��ان�����س��اك  ����س���ارة   )USAID( ال������دويل 

الوكالة  يف  امل�ساريع  اإدارة  خبري  بح�سور 

ال���دك���ت���ور ع�����س��ام ع���م���ر، وم���دي���ر م�����س��روع 

ماكينلي  �سو  والتخطيط  الإدارة  تعزيز 

امل�ساريع مايك  اإدارة مهام  برنامج  ومدير 

ماكجوفرن.

وبحث اجلانبان خال اللقاء عددااً من 

املمولة  امل�ساريع  بتنفيذ  املتعلقة  املوا�سيع 

من الوكالة وايجاد احللول والطرق املثلى 

للم�سي يف تنفيذها. 

.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

امل�ستحق  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ر���س��ي��د  ارت��ف��ع   

على الأردن خال العام املا�سي 10.6% اإىل 

دولر(  مليار   37.3( دينار  مليار   26.499

نهاية  يف  دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   23.9 م��ع  م��ق��ارن��ة 

.2019

اأظ�����ه�����رت الإح�����������س�����اءات ع���ل���ى امل���وق���ع 

الإلكروين لوزارة املالية، اليوم اخلمي�س، 

ن��ه��اي��ة  ل�������اأردن يف  ال���داخ���ل���ي  ال���دي���ن  اأن 

مليار   12.78 بلغ  الأول  دي�سمرب/كانون 

مليار   13.7 نحو  اخلارجي  والدين  دينار 

 %85.4 الأردين  العام  الدين  يعادل  دينار. 

من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.

الأخرية  الآون��ة  املالية يف  وزارة  وقامت 

منهجيتها. بتغيري 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ال��وزراء وزي��ر الإدارة  اأك��د نائب رئي�س   

بالدولة  اعتزازه  كري�سات،  توفيق  املحلية، 

الأردنية، وما حققته من اإجنازات عظيمة 

خال املئة عام من عمرها.

وق���ال ك��ري�����س��ان، خ���ال اج��ت��م��اع عقده 

بلديات  جل��ان  روؤ���س��اء  مع  اخلمي�س،  ام�س 

باململكة عرب تقنية الت�سال  الفئة الأوىل 

اململكة مبئويتها  احتفالت  يف ظل  املرئي، 

ومب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي ل��ل��ع��ل��م ال���ذي 

ي�����س��ادف غ���دا اجل��م��ع��ة، ل ب���د م���ن اإب����راز 

خال  م��ن  معها  والتفاعل  املنا�سبة  ه��ذه 

و�سوارع  واخلا�سة  العامة  الأماكن  تزين 

البلديات يف العلم الأردين.

م��وج��ود  اأن اجل��م��ي��ع  ك��ري�����س��ان  واك�����د 

خلدمة املواطن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- وكاالت

تعتزم ع�سو الكونغر�س الأمريكي عن ولية 

ميني�سوتا بيتي ماكولوم التقدم مب�سروع قانون 

يربط امل�ساعدات الأمريكية املقدمة لإ�سرائيل 

باحرامها حقوق ال�سعب الفل�سطيني

وقد مار�ست املوؤ�س�سات الفل�سطينية العاملة 

على ال�ساحة الأمريكية حملة �سغط للتوا�سل 

م�سروع  على  للتوقيع  ك��ون��غ��ر���س،  اأع�����س��اء  م��ع 

القانون الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات 

اأمريكية رئي�سية وفاعلة

قانون:  م�سروع  وثيقة  يف  ماكولوم  وقالت 

الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  يهدف  القانون  اإن 

لاأطفال والأ�سر الفل�سطينين الذين يعي�سون 

يف ظل الحتال الع�سكري الإ�سرائيلي

ودعت يف ر�سالة منف�سلة اأع�ساء الكونغر�س 

امل��ل��ت��زم��ن ب��ت��ع��زي��ز ح��ق��وق الإن�����س��ان وال�����س��ام 

برعاية  ي�ساركوا  اأن  للفل�سطينين  وال��ع��دال��ة 

هذا القانون

الأموال  ا�ستخدام  القانون  ويحظر م�سروع 

املمنوحة لإ�سرائيل من اأموال دافعي ال�سرائب 

الأمريكين يف كل من احلالت:

�سوء  اأو  الإ�ساءة  اأو  الع�سكري  العتقال   )1
العتقال  اأو  الفل�سطينين  الأط��ف��ال  معاملة 

الع�سكري الإ�سرائيلي

2( دعم م�سادرة وتدمري املمتلكات واملنازل 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة مب���ا ي��ن��ت��ه��ك ال���ق���ان���ون ال����دويل 

الإن�ساين

اإ���س��رائ��ي��ل  ل�����س��م  م�����س��اع��دة  اأو  دع���م  اأي   )3
يف  الفل�سطينية  ل���اأرا����س���ي  اجل���ان���ب  اأح�����ادي 

انتهاك للقانون الإن�ساين الدويل

ال��ق��ان��ون ب��دع��م وا���س��ع م��ن ممثلي  ويحظى 

الأم��ريك��ي��ة  الكنائ�س  ع�����س��رات  ت�سم  حت��ال��ف��ات 

من  يهودية  واأ���س��وات   ، �سريت  ج��ي  وحركتي 

فل�سطينية  م��وؤ���س�����س��ات  وع����دة  ال�����س��ام،  اأج����ل 

اأم���ريك���ي���ة، ب��ي��ن��ه��ا: ح���رك���ة ع���دال���ة، وامل��ن��ظ��م��ة 

للم�سلمن،  ومنظمات  لفل�سطن،  احلقوقية 

اأجل  من  اأمريكيون  م�سلمون  موؤ�س�سة  بينها: 

فل�سطن

التفا�صيل �ص »6«

 مشروع قانون أمام الكونغرس يربط المساعدات األميركية 
إلسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية.. ماكولوم: سندافع

 عن فلسطين وحقوقها



املحلي

العدل هو ا�صا�س احلكم.. واي نظام ال يرتكز على العدل م�صريه الزوال..

والقائم على احلكم بني النا�س هو القا�صي.. فالقا�صي ال ي�صبح قا�صيا اال اذا ات�صم ب�صمات 

والفهم  والب�صرية  الثاقبة  والنظرة  والفطنة  والتحقق  وال�صرب  واحللم  العدل  منها  عديدة 

العميق ملا وراء احلدث قبل احلدث يف حد ذاته.. واالأهم من ذلك كله.. هو معرفته ملقا�صد املُ�صرع 

حينما و�صع الن�س القانوين.. فاأي قانون هو ن�س جامٌد ا�صٌم جمرد.. وهناك روح جتعله ينب�س 

باحلياة.. فاإن افتقر القانون للروح.. مات وماتت العدالة ومات مغزى املُ�صرع..

وحينما انظر للكثري من القرارات التي ت�صدر عن بع�س الق�صاة.. وبنظرة �صريعة وب�صيطة 

يف كتب القانون.. جتدها متطابقة وباحلرفية مع ن�س القانون.. وال جتد اال الي�صري مما يحاكي 

روح القانون..

واملتابع لو�صائل االعالم ومواقع التوا�صل الغربية.. يجد بان القا�صي هو الكل بالكل يف قاعة 

هيئة  وهناك  احل��دث..  ملجريات  وفهمه  قناعاته  على  بناءا  االحكام  ي�صدر  من  وهو  حمكمته.. 

ويحتاج  املجتمع  ام��ن  مت�س  والتي  ال��ك��ربى..  الق�صايا  بع�س  يف  براأيهم  االخ��ذ  يتم  م�صت�صارين 

القا�صي حينها لالأخذ براأي من ميثلون املجتمع املحلي..

فلماذا ناأخذ من الغرب ا�صياء كثرية وال ناأخذ هذا املو�صوع.. والذي هو ا�صال من موروثاتنا 

التي تخلينا عنها.. 

باطالة  عليها  احلكم  التي مت  الفتاة  بق�صية  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  يومني عجت  قبل 

الل�صان.. وال اريد ان ادخل مبناكفات مع من ا�صدر احلكم او من يوؤيده.. ولكنني اود ان ا�صري اىل 

انه اخذ الن�س القانوين دومنا النظر اىل ان كل فتاة باأبيها معجبة.. ودومنا النظر اىل ان والد 

الفتاة متوفى.. ودومنا النظر اىل ان من العقوق تقدمي حمبة اي �صخ�س على حمبة الوالدين.. 

ودومنا النظر اىل ان االن�صان وهو غا�صب وطلق زوجته ال تعترب طلقة.. 

وهنا ا�صمحويل ان اقرتح اقرتاحا لكوين عملت مربجما يف بداية حياتي املهنية..

فاإن كان الن�س القانوين هو الفي�صل بني القا�صي واملتهم.. وان مل يكن هناك مكان لتطبيق 

روح القانون.. وان كان القا�صي ال ي�صع نف�صه مكان املتهم لي�صعر مبا �صعر به املتهم وقت قيامه 

»ال��روب��وت« هو  »روب���وت«.. وي�صبح  ذاك��رة  القانونية يف  الن�صو�س  بفعلته.. فلماذا ال ن�صع هذه 

القا�صي؟!..

ويف اخلتام.. مل يفاجئني جاللة امللك الها�صمي بات�صاله مع الفتاة �صاحبة الق�صية.. فهذا هو 

ديدن الها�صميني.. وهذا هو �صر تربعهم يف القلوب..

اأ�صدر احلكم والي قا�س  فكانت ر�صالة وا�صحة و�صوح البدر يف كبد ال�صماء بعني بدوي ملن 

اهلل..  رحمة  عليه  احل�صني  ابن  وهو  واب  ان�صان  امللك  بان  امل�صتقبل..  م�صابها يف  �صي�صدر حكما 

فيعرف موقع االب من االبن بغ�س النظر عن موقعه او عمله او مكانته االجتماعية او ال�صيا�صية.. 

االأب لكل من متت  ان ينظر بعني  املفدى.. راجيا منه  ملليكنا  اعتزاز  ابعث بر�صالة  ومن هنا 

معها  يتعامل  ومل  املتعمد..  بالق�صد  يقرنها  مل  من  وخ�صو�صا  التهم..  هذه  مبثل  حماكمتهم 

ُق�صاتنا بروح القانون.. 

حمى اهلل االأردن ملكا و�صعبا واأر�صا..

اأبو الليث..

محمود الدباس

هل سنسبق العالم 
باستبدال الُقضاة 

بالروبوتات ؟!.. 

�صلط عد�صة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الخارجية تدين إطالق ميليشيات 
الحوثي طائرات وصواريخ تجاه

 جازان السعودية

 محكمة االستئناف تقضي بعدم 
مسؤولية فتاة عن جرم إطالة اللسان

االنباط- عمان

ب���ح���ث���ت جل���ن���ة ال���ت���ع���ل���ي���م وال�������ص���ب���اب 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ��الل اج��ت��م��اع ع��ق��دت��ه، ام�س 

روؤ���ص��اء  وتعيني  اختيار  اأ�ص�س  اخلمي�س، 

واأع���������ص����اء جم���ال�������س اأم����ن����اء اجل���ام���ع���ات 

ال��ر���ص��م��ي��ة واخل��ا���ص��ة، واأ���ص�����س وم��ع��اي��ري 

اخ���ت���ي���ار روؤ�����ص����اء اجل���ام���ع���ات ال��ر���ص��م��ي��ة 

واخلا�صة.

ك��م��ا مت خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث م��و���ص��وع 

ال����ط����ل����ب����ة االأردن��������ي��������ني ال�����دار������ص�����ني يف 

رو���ص��ي��ا، وت�����ص��ه��ي��ل ع��ودت��ه��م وال��ت��ح��اق��ه��م 

الرتتيبات  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  بجامعاتهم، 

التعليم  وزارة  اعتمدتها  التي  اجلديدة 

عودة  بخ�صو�س  العلمي  والبحث  العايل 

ط��ل��ب��ة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�����ص��ري��ري��ة ال��ط��ب 

اإىل احل����رم اجل��ام��ع��ي،  االأ����ص���ن���ان  وط���ب 

ف�����ص��الاً ع��ن م��و���ص��وع ال��ت��دري��ب امل��ي��داين 

اجلامعات  يف  تخرجهم  املتوقع  للطلبة 

واخلا�صة. الر�صمية 

الدكتور  النائب  اللجنة،  رئي�س  وقال 

ال��ن��ي��اب��ي��ة«  اإن »ال��ت��ع��ل��ي��م  امل��وم��ن��ي،  ب���الل 

النظر  باإعادة  االإ�صراع  ب�صرورة  طالبت 

ب��اآل��ي��ة اخ��ت��ي��ار روؤ���ص��اء واأع�����ص��اء جمال�س 

تقييم  واأه��م��ي��ة  اجل��ام��ع��ات،  يف  االأم���ن���اء 

الر�صمية. اجلامعات  روؤ�صاء 

وط�����ال�����ب، ب���ح�������ص���ور وزي������ر ال���رتب���ي���ة 

والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  والتعليم 

ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور حم��م��د اب����و ق��دي�����س، 

وال��ن��واب: روع���ة ال��غ��راب��ل��ي ووائ���ل رزوق 

وف���اي���زة ع�����ص��ي��ب��ات وزه�����ري ال�����ص��ع��ي��دي��ن 

وجم������دي ي���ع���ق���وب وحم���م���د امل���ح���ارم���ة، 

االأردن��ي��ني  للطلبة  ج���ذري  ح��ل  ب��اإي��ج��اد 

عودتهم  وت�صهيل  رو���ص��ي��ا،  يف  ال��درا���ص��ني 

الطلبة  عودة  عن  ف�صالاً  جامعاتهم،  اإىل 

االأردن���ي���ني يف ال��ت��خ�����ص�����ص��ات ال�����ص��ري��ري��ة 

احل�����رم  اإىل  االأ������ص�����ن�����ان  وط������ب  ال����ط����ب 

التقومي  على  يوؤثر  ال  بحيث  اجلامعي، 

تخرجهم. وموعد  الدرا�صي 

م���ن ج��ه��ت��ه، ا���ص��ت��ع��ر���س اأب�����و ق��دي�����س 

اجلامعات  اأم��ن��اء  جمال�س  تعيني  اأ���ص�����س 

احل���ك���وم���ي���ة، ق���ائ���الاً اإن�����ه ح�����ص��ب ق��ان��ون 

االأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ُيعني  اجل��ام��ع��ات 

وال��ت��ي  ���ص��ام��ي��ة،  م��ل��ك��ي��ة  اإرادة  ع��ل��ى  ب��ن��اء 

ال��وزراء  جمل�س  تن�صيب  على  بناء  ت��اأت��ي 

وق���ب���ل ذل����ك ت��ن�����ص��ي��ب جم��ل�����س ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل.

باملجل�س،  امل��ن��وط��ة  امل��ه��ام  ا���ص��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 

ك��ت��ق��ي��ي��م ال����ق����ي����ادات اجل���ام���ع���ي���ة )ال��رئ��ي�����س 

ون����واب����ه وال����ع����م����داء(، وال��ت��ن�����ص��ي��ب مل��ج��ل�����س 

باإن�صاء كليات جديدة يف تلك  العايل  التعليم 

فيها. املقبولني  اأعداد  وحتديد  اجلامعات 

ال��وزارة  توجه  عن  قدي�س  اأب��و  وك�صف 

اجلامعات  اأمناء  مبجال�س  النظر  الإعادة 

احلكومية واخلا�صة، والدور الذي تقوم 

يتم  الفرتة احلالية  اأنه يف  اإىل  به، الفتاًا 

املجال�س. تلك  اأداء  تقييم 

واأ�صار اإىل اأنه �صيتم تقييم اأداء روؤ�صاء 

اجل��ام��ع��ات، ب��ن��اء ع��ل��ى اأرب��ع��ة حم���اور مت 

الدرا�صية،  اخلطط  تغيري  وهي  و�صعها 

والتخ�ص�صات  ال��ربام��ج  م��ن  والتخل�س 

االإل��ك��رتوين،  التعليم  واإدم���اج  ال��راك��دة، 

وال�����ص��ري ع��ل��ى م�����ص��ف��وف��ة ل��الإ���ص��الح��ات 

واملالية. االإدارية 

اجلامعات،  روؤ�صاء  تعيني  اأ�ص�س  وحول 

اإرادة  وفق  ُيعينون  اأنهم  اأبو قدي�س  اأو�صح 

م��ل��ك��ي��ة ���ص��ام��ي��ة، ب���ن���اء ع��ل��ى ت��ن�����ص��ي��ب م��ن 

مت  اأن���ه  ا  م�صيفاً ال��ع��ايل،  التعليم  جمل�س 

تعيني  ب�صاأن  قريباًا  �صي�صدر  نظام  و�صع 

اأ�ص�س حمددة. وفق  روؤ�صاء اجلامعات 

اآلية تعيني روؤ�صاء اجلامعات  اإن  وقال 

���ا، ت���ت���م م����ن خ���الل  امل���ع���م���ول ب���ه���ا ح���ال���ياً

جم���م���وع���ة م����ن ال����ل����ج����ان ال����ت����ي ت���ت���وىل 

وامل��ف��ا���ص��ل��ة  للتعيني  امل��ر���ص��ح��ني  م��ق��اب��ل��ة 

بينهم. فيما 

وح����ول م��ط��ال��ب ط��ل��ب��ة ال��ت��خ�����ص�����ص��ات 

ال�����ص��ري��ري��ة ال��ط��ب وط���ب االأ���ص��ن��ان، بني 

روؤ���ص��اء  م��ن  ب��ع��دد  التقى  اأن��ه  قدي�س  اأب��و 

اتخاذ  ومت  الكليات،  وع��م��داء  اجلامعات 

ل�صمان  الالزمة  والرتتيبات  االإجراءات 

ع���ودة اآم��ن��ة ل���ه���وؤالء ال��ط��ل��ب��ة وم��وا���ص��ل��ة 

درا�صتهم.

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���ت���دري���ب امل���ي���داين 

ل��ط��ل��ب��ة اجل���ام���ع���ات امل��ت��وق��ع ت��خ��رج��ه��م، 

اأك����د اأب����و ق��دي�����س اأن����ه ط��ل��ب م���ن روؤ����ص���اء 

اجل����ام����ع����ات ������ص�����رورة اإي�����ج�����اد وت����اأم����ني 

لتمكني  ال���الزم���ة،  واالأدوات  ال��و���ص��ائ��ل 

ال��ط��ل��ب��ة م���ن ال���ت���دري���ب، و���ص��م��ن اإط����ار 

فريو�س  جائحة  ظل  يف  نف�صها  اجلامعة 

امل�صتجد. كورونا 
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االنباط- عمان

اخلمي�س  ال��ي��وم  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت   

يف  وذل�����ك  ج����دي����دة،  اإل���ك���رتون���ي���ة  خ���دم���ات   7
اإط����ار امل��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة م��ن م�����ص��روع ال��ت��ح��ول 

االإلكرتوين.

واخل��دم��ات ال��ت��ي مت اط��الق��ه��ا ه��ي: خدمة 

اأرام��ل  ل��زوج��ات/  اجلن�صية  منح  على  املوافقة 

االأردن�����ي�����ني، وا����ص���ت���ب���دال ب��ط��اق��ات اح�����ص��اءات 

ل��ل��ب��ال��غ��ني،  اجل�����ص��ور اخل�������ص���راء اإىل ���ص��ف��راء 

وا�صتبدال بطاقات اح�صاءات اجل�صور اخل�صراء 

ال�صنوية  واالإق���ام���ة  للقا�صرين،  ���ص��ف��راء  اإىل 

ال�صفة  اأب��ن��اء  م��ن  اخل�����ص��راء  البطاقة  حلملة 

ال��غ��رب��ي��ة احل��ا���ص��ل��ني ع��ل��ى مل ���ص��م��ل، و���ص��رف 

الزرقاء  اجل�صور  اح�صاءات  بطاقات  وجتديد 

والتمديد عليها )اإقامة موؤقتة، اإقامة �صنوية( 

الأب��ن��اء قطاع غ��زة، وم��واف��ق��ات امل��دار���س حلملة 

الغربية،  ال�صفة  اأبناء  من  اخل�صراء  البطاقة 

ومت���دي���د االإق���ام���ة امل��وؤق��ت��ة حل��م��ل��ة ال��ب��ط��اق��ات 

اخل�صراء والزرقاء.

الفراية، خالل  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 

االقت�صاد  وزي���ر  ح�صره  ال���ذي  االط���الق  حفل 

التحول  اإن  الهناندة،  احمد  وال��ري��ادة  الرقمي 

واالإلكرتوين يف تقدمي اخلدمات هي  الرقمي 

املواطنني  على  للت�صهيل  �صامية  ملكية  روؤي���ة 

ب�صهولة  م��ع��ام��الت��ه��م  اجن����از  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 

وي�صر وتطوير م�صتوى اخلدمات املقدمة لهم 

ولالأجانب ما ي�صكل نقلة نوعية يف عمل وزارة 

الداخلية.

على  الرتكيز  اأن  اإىل  الفراية  الوزير  وا�صار 

اخلدمات االلكرتونية يف الوقت احلايل يعترب 

�صرورة ب�صبب الو�صع الوبائي وانت�صار جائحة 

ك���ورون���ا، بحيث مي��ك��ن ت��ق��دمي ه���ذه اخل��دم��ات 

دون احلاجة ملراجعة امل�صتفيدين ملبنى الوزارة 

او  مواقعهم  م��ن  ال��ك��رتوين  ب�صكل  وتقدميها 

مراكز عملهم.

اأن جم��م��وع م���ا مت اط���الق���ه من  واو�����ص����ح، 

خ��دم��ات خ��ا���ص��ة ب���ال���وزارة ب��ل��غ ح��ت��ى االآن 26 

41 خدمة  اإلكرتونية رئي�صية تت�صمن  خدمة 

 300 ، ا�صتفاد منها حوايل  الكرتونية فرعية 

األف م�صتفيد.

مت  ال���ت���ي  اخل����دم����ات  ه����ذه  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 

اط���الق���ه���ا ت�����ص��ك��ل م���ا ن�����ص��ب��ت��ه 85 ب��امل��ئ��ة من 

جمموع اخلدمات التي تقدمها ال��وزارة، مبينا 

اإىل  العام احل��ايل  ال���وزارة تتطلع مع نهاية  اأن 

تقدمي جميع خدماتها ب�صكل الكرتوين.

اأن  اإىل  الهناندة  ال��وزي��ر  اأ���ص��ار  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

امل��واط��ن ال ب��د ان يحتفل ب��االإجن��از م��ن خالل 

تلقي اخلدمة، واأن املواطن بداأ ي�صعر من خالل 

الت�صارع الكبري بالتحول الرقمي باأهمية وجود 

خدمات الكرتونية يف ظل جائحة كورونا.

ك����ب����رية م��ن  ه����ن����اك جم���م���وع���ة  اأن  وب�������ني، 

موؤ�صرات االأداء التي يجب اإجنازها واأن املوؤ�صر 

املتعلق بر�صا املواطن هو االأهم واالأبرز والذي 

نقوم  التي  االعمال  كل  تقييم  يتم  خالله  من 

بها.

املرحلة  يف  �صيتم  ان��ه  ع��ن  الهناندة  وك�صف 

العمل  يجري  التي  اخلدمات  حتويل  القادمة 

عليها اإىل من�صة الكرتونية واحدة.

املعلومات  تكنولوجيا  مديرية  مدير  وق��دم 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  االل����ك����رتوين  وال���ت���ح���ول 

اأه��داف  عن  �صرحا  احل�صبان،  يا�صني  املهند�س 

ل��وزارة  االل��ك��رتوين  التحول  م�صروع  وحم���اور 

الداخلية.

امل�صتفيدين من خدمات املرحلة  واو�صح ان 

ال���راب���ع���ة ال��ت��ي اط��ل��ق��ت ال���ي���وم ه���م امل��واط��ن��ون 

االردن��ي��ات وحملة بطاقات  واأب��ن��اء  واالأج��ان��ب، 

الغربية  ابناء قطاع غزة وال�صفة  اجل�صور من 

واملوؤ�ص�صات واجلامعات وامل�صت�صفيات.

وح�����ص��ر ح��ف��ل االط�����الق اأم�����ني ع����ام وزارة 

من  وع��دد  حمور  اب��و  خالد  الدكتور  الداخلية 

امل�صوؤولني واملعنيني.

االنباط-وكاالت

 ارت���ف���ع ر���ص��ي��د ال���دي���ن ال���ع���ام امل�����ص��ت��ح��ق 

اإىل   %10.6 املا�صي  العام  خالل  االأردن  على 

دوالر(  م��ل��ي��ار   37.3( دي��ن��ار  م��ل��ي��ار   26.499

مقارنة مع 23.9 مليار دينار يف نهاية 2019.

اأظ������ه������رت االإح�������������ص������اءات ع����ل����ى امل����وق����ع 

اخلمي�س،  اليوم  املالية،  ل��وزارة  االإلكرتوين 

ن��ه��اي��ة  يف  ل���������الأردن  ال����داخ����ل����ي  ال����دي����ن  اأن 

م��ل��ي��ار   12.78 ب��ل��غ  االأول  دي�����ص��م��رب/ك��ان��ون 

مليار   13.7 ن��ح��و  اخل��ارج��ي  وال��دي��ن  دي��ن��ار 

دينار.

85.4% من  االأردين  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ي��ع��ادل 

الناجت املحلي االإجمايل للمملكة.

االأخ�����رية  االآون������ة  يف  امل���ال���ي���ة  وزارة  وق���ام���ت 

ب��ت��غ��ي��ري م��ن��ه��ج��ي��ت��ه��ا يف اح��ت�����ص��اب دي��ن��ه��ا ال��ع��ام 

اأم��وال  ا�صتثمار  �صندوق  م��ن  ديونها  با�صتثناء 

ال�صمان االجتماعي والبالغة 6.67 مليار دينار.

تو�صل  املا�صي،  م��ار���س  بنهاية  اأن��ه  يذكر 

�صندوق النقد الدويل اإىل اتفاق مع االأردن 

 200 ال��ب��الد مب��ق��دار  برنامج متويل  ل��زي��ادة 

مليون دوالر، مبوجب برنامج ائتماين قائم، 

الربنامج  اأن  اإىل  م��راج��ع��ة  تو�صلت  بعدما 

»ي�صري على امل�صار ال�صحيح«.

وق���ال ال�����ص��ن��دوق اإن اإج��م��ايل امل��دف��وع��ات 

ت�����ص��ه��ي��ل  اإط�������ار  ذل�����ك يف  ل����������الأردن، مب����ا يف 

اإطالقه  مت  والذي  لعامني  املمدد  ال�صندوق 

مبوجب  امل�صحوبة  واملبالغ   2020 م��ار���س  يف 

ت�������ص���ه���ي���الت ق����رو�����س ال������ط������وارئ امل��ت��ع��ل��ق��ة 

 1.95 ح��وايل  اإىل  �صي�صل  ك��ورون��ا،  بفريو�س 

اإىل   2020 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ار 

.2024

االنباط- عمان

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

امل��ح��ل��ي��ة، ت��وف��ي��ق ك��ري�����ص��ات، اع���ت���زازه ب��ال��دول��ة 

عظيمة  اإجن�����ازات  م��ن  حققته  وم���ا  االأردن���ي���ة، 

خالل املئة عام من عمرها.

ام�س  عقده  اجتماع  خ��الل  كري�صان،  وق��ال 

اخلمي�س، مع روؤ�صاء جلان بلديات الفئة االأوىل 

ظل  يف  امل��رئ��ي،  االت�����ص��ال  تقنية  ع��رب  باململكة 

اليوم  ومبنا�صبة  مبئويتها  اململكة  اح��ت��ف��االت 

اجلمعة،  غ���دا  ي�����ص��ادف  ال���ذي  للعلم  ال��وط��ن��ي 

معها  والتفاعل  املنا�صبة  ه��ذه  اإب��راز  من  بد  ال 

م��ن خ��الل ت��زي��ني االأم��اك��ن ال��ع��ام��ة واخلا�صة 

و�صوارع البلديات يف العلم االأردين.

خلدمة  م��وج��ود  اجلميع  اأن  كري�صان  واك��د 

امل���واط���ن، داع��ي��ا روؤ����ص���اء ال��ل��ج��ان اإىل ���ص��رورة 

ملالحظاتهم  واال���ص��ت��م��اع  ب��امل��واط��ن��ني  االل��ت��ق��اء 

واأكرثها  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  ومطالبهم 

متيزها، وباأ�صرع وقت ممكن.

ل��ي�����ص��وا  االإداري��������ني  احل���ك���ام  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

لذلك  وال��ن��ا���س،  ال��ب��ل��دي��ات  واق���ع  ع��ن  بعيدين 

جاء اختيارهم لهذه املواقع الأنهم االأقرب اإىل 

االأ�صواق  مراقبة  �صرورة  اإىل  م�صريا  واقعهم، 

وم��ت��اب��ع��ة االأ����ص���ع���ار ل�����ص��م��ان ع����دم ارت��ف��اع��ه��ا 

�صمان  م��ع  الف�صيل  ال�صهر  بهذا  النا�س  على 

جودتها.

البلدية  للمجال�س  املهم  ال��دور  اإىل  واأ���ص��ار 

املعنية بو�صع ال�صيا�صات العامة للبلديات، التي 

واإداري،  م��ايل  ا�صتقالل  ذات  موؤ�ص�صات  تعترب 

داعيا اإىل النهو�س بدورها وم�صتوى خدماتها 

خالل  م��ن  الناجح  اال�صتثمار  على  وال��رتك��ي��ز 

ال�صراكة مع القطاع اخلا�س. ولفت اإىل اإعفاء 

خالل  امل�صقفات  ر�صوم  من  التجارية  املحالت 

فرتات االإغالق ب�صبب جائحة كورونا، م�صريا 

ب��ن��ف�����س ال���وق���ت اإىل ����ص���رورة اإج�����راء ت�����ص��وي��ات 

على  امل�صتحقة  املالية  املبالغ  لتح�صيل  مالية 

ال��ن��ا���س ���ص��م��ن اآل��ي��ة ���ص��ه��ل��ة وم��ي�����ص��رة، ت��راع��ي 

للمواطنني. واملعي�صية  االقت�صادية  الظروف 

االأي��دي  جميع  تكون  اأن  ���ص��رورة  اإىل  ودع��ا 

العاملة يف البلديات، خا�صة عمال الوطن من 

العالوات  جميع  منحهم  مت  الذين  االأردنيني، 

واالمتيازات اخلا�صة بذلك.

اإب��راز  �صرورة  اللجان  روؤ�صاء  اأك��د  بدورهم، 

ه����ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة واالح���ت���ف���اء ب���ه���ا، اإ����ص���اف���ة اإىل 

اأه��م  م�صتعر�صني  البلدي،  بالواقع  النهو�س 

بلدياتهم،  ت��واج��ه  التي  والتحديات  الق�صايا 

خ��ا���ص��ة ع���وائ���د امل���ح���روق���ات و���ص��ع��ف ع��وائ��د 

اال�صتثمار.

 وزارة الداخلية تطلق 7 خدمات إلكترونية جديدة

ارتفاع الدين العام بالمملكة 10.6% في 2020

 وزير اإلدارة المحلية يجتمع برؤساء لجان
 بلديات الفئة األولى

االنباط-عمان

 دانت وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني 

4 ط���ائ���رات  اإط�������الق م��ل��ي�����ص��ي��ات احل����وث����ي 

5 ����ص���واري���خ ب��ال�����ص��ت��ي��ة ب��اجت��اه  م��ف��خ��خ��ة و 

اأم�س و�صباح  مدينة جازان، م�صاء يوم اول 

العربي  التحالف  ام�س، حيث متكنت قوات 

من اعرتا�صها وتدمريها.

ال���وزارة  با�صم  الر�صمي  ال��ن��اط��ق  و���ص��دد 

الفايز على موقف  ال�صفري �صيف اهلل علي 

امل��م��ل��ك��ة ال���دائ���م وال��ث��اب��ت اإدان�����ة وا���ص��ت��ن��ك��ار 

واجلبانة  املتكررة  االإرهابية  االأف��ع��ال  ه��ذه 

بهدف  واحليوية  املدنية  املن�صاأة  وا�صتهداف 

واأكد  االأمن واال�صتقرار وال�صالم.  تقوي�س 

اململكة  ج��ان��ب  اإىل  امل��ط��ل��ق  االأردن  وق���وف 

ما  ال�صقيقة يف وجه كل  ال�صعودية  العربية 

جمددااً  ال�صقيق،  �صعبها  واأم��ن  اأمنها  يهدد 

اململكة  الأم���ن  تهديد  اأي  اأن  على  ال��ت��اأك��ي��د 

تهديد  ه��و  ال�صقيقة  ال�����ص��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

باأكملها. املنطقة  الأمن وا�صتقرار 

ان االنباط- عَمّ

ح م�������ص���در ق�����ص��ائ��ي ب��������اأَنّ حم��ك��م��ة   �����ص����َرّ

اال���ص��ت��ئ��ن��اف ق�����ص��ت ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، ب��ع��دم 

م�صوؤولية الفتاة التي �صبق واأن مت ادانتها من 

حمكمة �صلح جزاء �صمال عمان بجرم اطالة 

الل�صان على جاللة امللك، خالفااً الأحكام املادة 

ال��ع��ق��وب��ات، وال��ت��ي مت  ق��ان��ون  م��ن   195/1
االع��الم  و�صائل  يف  ق�صيتها  مو�صوع  ت���داول 

ومواقع التوا�صل االجتماعي موؤخرااً.

وا�صار امل�صدر يف ت�صريحات اىل اأن حمكمة 

اال�صتئناف تو�صلت ب�صفتها حمكمة مو�صوع، 

وم����ن خ����الل ا���ص��ت��ع��را���س ال��ب��ي��ن��ات امل��ق��دم��ة 

ال��ف��ت��اة عن  ع����دم م�����ص��وؤول��ي��ة  اإىل  ب���ال���دع���وى 

اجلرمي  الق�صد  النتفاء  اليها،  امل�صند  اجلرم 

املقدمة يف �صياق الدعوى  البينات  لديها، الن 

تدلل على ان امل�صتاأنفة مل تكن تق�صد اال�صاءة 

واعتباره  كرامته  من  النيل  او  امللك  جلاللة 

االأدبي باأي �صكل من االأ�صكال.

لدينا  التقا�صي  اأن  امل�����ص��در  ذات  واو���ص��ح 

االأمر يعترب من �صمانات  على درجات، وهذا 

من  ال�����ص��ادرة  االح��ك��ام  وان  العادلة  املحاكمة 

ح���ال  يف  ت��خ�����ص��ع  االوىل  ال����درج����ة  حم���اك���م 

ال��ط��ع��ن ب��ه��ا ل��ل��ت��دق��ي��ق وال��ف��ح�����س م���ن قبل 

بحيث  ال��ط��ع��ن،  يف  ال��ن��اظ��رة  االع��ل��ى  املحكمة 

يتم تاأييد احلكم املطعون فيه اإذا كان موافقااً 

خ��ل��ل يف  ي�����ص��وب��ه  ك���ان  اذا  ف�صخه  او  ل��ل��ق��ان��ون 

البينات  كانت  او  تف�صريه  او  القانون  تطبيق 

نتيجة  مع  تتوافق  ال  اإليها  اال�صتناد  مت  التي 

احلكم.
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االنباط- عمان

املغرتبني،  دانت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون   

امل�سجد  يف  الإ�سرائيلية  النتهاكات  ا�ستمرار 

ال�سريف،  القد�سي  احلرم  املبارك/  الأق�سى 

واآخ����ره����ا ت��ع��ر���ض ال�����س��رط��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

و�����س�����ؤون  ال���ق���د����ض  اأوق��������اف  اإدارة  مل����ظ���ف���ي 

وتخريب  الأردنية،  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 

ل�سطح  امل����ؤدي  وال��ب��اب  ال�سل�سلة  ب��اب  اأق��ف��ال 

ال�سماعات  اأ�سالك  وقطع  الإ�سالمي  املتحف 

اخلارجية للحرم ال�سريف يف اجلهة الغربية، 

وال�سماح باإدخال اأعداد كبرية من املتطرفني 

الإ�سرائيلية. ال�سرطة  حتت حماية 

واأك�����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال������زارة 

اأن ال�زارة وجهت  ال�سفري �سيف اهلل الفايز، 

ت�سرفات  على  ر�سمية  احتجاج  مذكرة  الي�م 

الأخ��رية  وانتهاكاتها  الإ�سرائيلية  ال�سرطة 

وقطع  لالأب�اب  تك�سري  من  جرى  ما  خا�سة 

لأ����س���الك ال�����س��م��اع��ات وم�����س��اي��ق��ات مل���ظ��ف��ي 

اإ�سرائيل  تقّيد  �سرورة  فيها  اأكدت  الأوق��اف، 

ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا ك���ق����ة ق��ائ��م��ة ب���الح���ت���الل يف 

ال���ق���د����ض ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة وف����ق ال��ق��ان���ن 

التاريخي  القائم  ال��سع  واح���رام  ال���دويل 

الت�سرفات  والكف عن  تام،  ب�سكل  والقان�ين 

اأوق��اف  اإدارة  �سلطة  واح���رام  ال�ستفزازية، 

ال��ق��د���ض و����س����ؤون امل�����س��ج��د الأق�����س��ى امل��ب��ارك 

الأردنية اجلهة املخ�لة ح�سراً باإدارة امل�سجد 

الأق�سى املبارك/ احلرم القد�سي ال�سريف.

ال�����س��رط��ة  ت�����س��رف��ات  اأن  ال���ف���اي���ز  و�����س����ّدد 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ع��ب��ث��ي��ة م��رف������س��ة وم��دان��ة 

متثله  مل��ا  ف����را،  وقفها  وي��ج��ب  وم�ستهجنة، 

وا�ستفزاٍز  القائم  لل��سع  �سارٍخ  انتهاٍك  من 

امل�سلمني وانتهاٍك حلرمة امل�سجد. مل�ساعر 

امل���ب���ارك/ الأق�������س���ى  امل�����س��ج��د  اأن  و����س���دد 

ب��ك��ام��ل م�ساحته  ال�����س��ري��ف  ال��ق��د���س��ي  احل���رم 

امل�ساجد  ي�سمل  ومب��ا  دومن���ا   144 ال��ب��ال��غ��ة 

وال�ساحات واجلدران ه� مكان عبادة خال�ض 

. للم�سلمني

االنباط- عّمان

وفاة   70 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   

يف  امل�ستجد  ك����رون���ا  ب��ف��ريو���ض  اإ���س��اب��ة  و2963 

اململكة ام�ض اخلمي�ض، لريتفع لعدد الإجمايل 

اإىل 8057 وفاة و679138 اإ�سابة.

وت���زع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 1047 يف 

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

حمافظة  يف   376 ال��رم��ث��ا،  يف   53 م��ن��ه��ا  اإرب�����د، 

يف   179 امل����ف����رق،  حم��اف��ظ��ة  يف   230 ال�����زرق�����اء، 

حمافظة البلقاء، 141 يف حمافظة الكرك، 112 

101 يف حمافظة جر�ض،  يف حمافظة الطفيلة، 

88 يف حمافظة ماأدبا،  89 يف حمافظة عجل�ن، 

 54 ال��ب��را،  10 يف  م��ع��ان، منها  60 يف حمافظة 

حالة يف حمافظة العقبة.

رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعالمي  امل�جز  واأ�سار 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال�����زراء 

الن�سطة حالّيا و�سل اإىل 49211 حالة، بينما بلغ 

دِخلت الي�م اإىل امل�ست�سفيات 
ُ
عدد احلالت التي اأ

292 حالة، فيما غ��ادرت 276 حالة، يف حني بلغ 

اإجمايل عدد احلالت امل�ؤّكدة التي تتلقى العالج 

يف امل�ست�سفيات 2377 حالة.

يف  للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  القدرة  وح�ل 

اململكة، بني امل�جز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل 

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   38 ال�سمال  اإقليم  يف 

فيما  باملئة،   66 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 

اإ�سغال اأجهزة التنّف�ض ال�سطناعي  بلغت ن�سبة 

يف الإقليم ذاته 40 باملئة.

واأ�ساف اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم 

ن�سبة  و�سلت  ح��ني  يف  باملئة،   45 بلغت  ال��سط 

اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة اإىل 63 باملئة، بينما 

اإ�سغال اأجهزة التنّف�ض ال�سطناعي  بلغت ن�سبة 

يف الإقليم ذاته 37 باملئة.

كما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم 

اجلن�ب 23 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة 

ن�سبة  بلغت  فيما  ب��امل��ئ��ة،   37 احلثيثة  ال��ع��ن��اي��ة 

الإقليم  يف  ال�سطناعي  التنّف�ض  اأجهزة  اإ�سغال 

ذاته 23 باملئة.

حالة   4774 ت�سجيل  اإىل  امل���ج��ز  اأ���س��ار  ك��م��ا 

وامل�ست�سفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي���م  ���س��ف��اء 

 621870 اإىل  ال�����س��ف��اء  ح����الت  اإج���م���ايل  لي�سل 

حالة.

اأج��ري  خم��رّي��اً  فح�ساً   21761 اأن  واأ���س��اف 

التي  الفح��سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي���م، 

 6426320 الآن  ال���ب��اء وحتى  ب��دء  اأج��ري��ت منذ 

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

62ر13  اإىل قرابة  الي�م و�سلت  لهذا  الإيجابّية 

باملئة، مقارنة مع الن�سبة التي �سجلت ي�م اأم�ض 

والتي بلغت 65ر12 باملئة.

االنباط- عمان

 ا���س��ت��ق��ب��ل وزي�����ر الأ����س���غ���ال ال���ع���ام���ة والإ����س���ك���ان 

اخلمي�ض،  ام�ض  مكتبه  يف  الك�سبي  يحيى  املهند�ض 

ال�كالة  يف  وال�سباب  التعليم  مكتب  باأعمال  القائم 

�سارة   )USAID( ال���دويل  ل��الإمن��اء  الأم��ريك��ي��ة 

ال�كالة  يف  امل�ساريع  اإدارة  خبري  بح�س�ر  بان�ساك 

الدكت�ر ع�سام عمر، ومدير م�سروع تعزيز الإدارة 

اإدارة  وال��ت��خ��ط��ي��ط ���س��� م��اك��ي��ن��ل��ي وم��دي��ر ب��رن��ام��ج 

ماكج�فرن. مايك  امل�ساريع  مهام 

وب����ح����ث اجل����ان����ب����ان خ������الل ال����ل����ق����اء ع��������دداً م��ن 

من  امل��م���ل��ة  امل�����س��اري��ع  بتنفيذ  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���ا���س��ي��ع 

يف  للم�سي  املثلى  والطرق  احلل�ل  وايجاد  ال�كالة 

 . تنفيذها

الخارجية تدين استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية 
في المسجد األقصى

 70 وفاة و2963 إصابة بـ » كورونا «

 وزير األشغال يستقبل عددا 
من ممثلي الوكالة األميركية 

لإلنماء الدولي

االنباط- عّمان

 ع�����ق�����دت ال����ه����ي����ئ����ة ال�����ع�����ام�����ة مل�������س���اه���م���ي 

ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����س��ن���ي، ام�����ض 

املرئي  الت�����س��ال  تقنية  ب�ا�سطة  اخلمي�ض، 

ال�سامل  خليل  با�سم  برئا�سة  والإل��ك��روين، 

من  ع��دد  وب��ح�����س���ر  الإدارة،  جمل�ض  رئ��ي�����ض 

التنفيذي  والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء 

. للبنك

بنك،  لكابيتال  العامة  الهيئة  و�سادقت 

اأرب���اح  ب��ت���زي��ع  الإدارة  جمل�ض  ت��سية  ع��ل��ى 

من  باملئة   12 بن�سبة  امل�ساهمني  على  نقدية 

ملي�ن   24 ال��ب��ن��ك ومب���ا جم��م���ع��ه  راأ���س��م��ال 

دي���ن���ار، ك��م��ا ����س���ادق���ت ع��ل��ى ت��ق��ري��ر جم��ل�����ض 

 2020 للعام  للبنك  املالية  والبيانات  الإدارة 

امل�ستقبلية. وخططه 

خ���الل  ح���ق���ق  ال���ب���ن���ك  اأّن  ال�������س���امل  واأك������د 

الظروف  رغم  ق�ياً  مالياً  اأداًء  املا�سي  العام 

ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال���ت���ي ���س��ه��ده��ا ال���ع���امل ج���راء 

من  �ساعفت  وال��ت��ي  ك���رون��ا  جائحة  انت�سار 

ال��ذي مّر  ال��ع��امل��ي  حجم حت��دي��ات الق��ت�����س��اد 

2019، مبرحلة من التباط�ؤ املتزامن،  يف عام 

العاملي  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م���  م��ع��دلت  وك��ان��ت 

ه���ي الأ����س���ع���ف م���ن���ذ وق������ع الأزم�������ة امل��ال��ي��ة 

�سجل  ب��ن��ك  ك��اب��ي��ت��ال  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ال��ع��امل��ي��ة، 

بن�سبة   2020 لعام  اأرب��اح��ه  �سايف  يف  ارتفاعاً 

بعد  دينار  ملي�ن  3ر30  اإىل  لت�سل  باملئة،   5

8ر28 ملي�ن  2020 ، مقابل  ال�سرائب يف عام 

م��ن  ب���ال���رغ���م  وذل�����ك   ،2019 ع����ام  يف  دي���ن���ار 

الزيادة يف حجم املخ�س�سات التي قام البنك 

التح�طية  ال�سيا�سة  مع  بالت�افق  بر�سدها 

ملي�ن  ر24   5 ب��ل��غ��ت  وال��ت��ي  ينتهجها  ال��ت��ي 

مت  دينار  ماليني   7 مقابل   2020 لعام  دينار 

.2019 ر�سدها يف عام 

و�سجل كابيتال بنك زيادة يف �سايف الربح 

بالعام  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة   40 بن�سبة  الت�سغيلي 

2ر2  م��ن  اأ���س���ل��ه  ارت��ف��اع��اً يف  2019، وح��ق��ق 

8ر2  اىل  ل��ت�����س��ل   2019 ع���ام  دي��ن��ار يف  م��ل��ي��ار 

زي���ادة  وب��ن�����س��ب��ة   ،2020 ع���ام  دي��ن��ار يف  م��ل��ي��ار 

اىل حتقيق  ب��الإ���س��اف��ة  ب��امل��ئ��ة،   26 م��ق��داره��ا 

من���� يف م�������س���ادر ال��ت��م���ي��ل وخ���ا����س���ة ودائ����ع 

ال��ع��م��الء ال��ت��ي ارت��ف��ع��ت ال��ع��ام امل��ا���س��ي بنح� 

. باملئة  2ر28  دينار وبن�سبة  368 ملي�ن 

وارت���ف���ع���ت ����س���ايف حم��ف��ظ��ة ال��ت�����س��ه��ي��الت 

324 ملي�ن دينار وبن�سبة  الئتمانية مبقدار 

اإي�������رادات  ����س���ايف  ارت���ف���ع���ت  ك���م���ا   ، ب���امل���ئ���ة   30

 14 ب��امل��ئ��ة ومب���ق���دار  8ر25  ب��ن�����س��ب��ة  ال��ف���ائ��د 

امللكية،  حل��ق���ق  بالن�سبة  اأم��ا  دي��ن��ار،  ملي�ن 

من  م��رت��ف��ع��ة  ب��امل��ئ��ة،  4ر2  بن�سبة  من��ت  ف��ق��د 

 356 اإىل   ،2019 ع���ام  يف  دي��ن��ار  م��ل��ي���ن   348

وا���س��ت��ع��ر���ض   .2020 ع����ام  يف  دي���ن���ار  م��ل��ي���ن 

اأب��رز  العامة،  الهيئة  اأم��ام  كلمته  يف  ال�سامل 

من  وع���ززت  البنك  حققها  ال��ت��ي  الإجن����ازات 

الأردين،  امل�سريف  ال�س�ق  يف  وريادته  مكانته 

با�سرت  بنك  كابيتال  جمم�عة  اأن  م��سحاً 

وق���ب���ي���ل ن���ه���اي���ة ال����ع����ام امل���ا����س���ي ب�����اإج�����راءات 

يف  ع�ده  بنك  وفروع  اأعمال  على  ال�ستح�اذ 

الإج��راءات  هذه  وا�ستكملت  والعراق  الأردن 

يف اأذار من العام احلايل.

ال�ستح�اذ  عملية  ف��اإن  ال�سامل،  وبح�سب 

كابيتال  تاريخ جمم�عة  الأوىل يف  ُتعد  التي 

ب��ن��ك اأ���س��ه��م��ت يف ت������س��ي��ع رق���ع���ة ان��ت�����س��اره��ا 

حم���ل���ي���اً واإق���ل���ي���م���ي���اً وذل�����ك ت���ن���ف���ي���ذاً ل���روؤي���ة 

امل���ج���م����ع���ة وا����س���رات���ي���ج���ي���ت���ه���ا ال��ط��م���ح��ة 

تطبيق  خ��الل  من  النم�  بتحقيق  واملتمثلة 

التي  الأ�س�اق  والت��سع يف  التط�ير  منهجية 

بها. تت�اجد 

وبني ال�سامل، اأن عملية ا�ستح�اذ امل�سرف 

كابيتال  ملجم�عة  التابع   - العراقي  الأهلي 

ب���ن���ك- ع���ل���ى ف�����روع ب���ن���ك ع������ده يف ال���ع���راق 

���س��ت��دع��م م���ن ن�������س���اط امل�������س���رف يف ال�����س���ق 

ال���ع���راق���ي، الأم����ر ال����ذي ���س��ي��ع��ّزز م���ن م��ت��ان��ة 

مع  املالية،  بنك  كابيتال  جمم�عة  م�ؤ�سرات 

املبتكرة  امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  م�ا�سلة 

م�ست�ى  على  للعمالء  العالية  الكفاءة  وذات 

والأفراد. ال�سركات 

كابيتال بنك يوزع 24 مليون دينار كأرباح نقدية على المساهمين  

االنباط- عمان

 ب���ح���ث رئ���ي�������ض غ���رف���ة ����س���ن���اع���ة ع��م��ان 

اخلمي�ض،  ام�ض  اجلغبري،  فتحي  املهند�ض 

م����ع ال���ق���ائ���م ب����الأع����م����ال ال���������س�����ري ل���دى 

�سبل  نيال،  ع�سام  املف��ض  ال���زي��ر  اململكة 

ت��ن�����س��ي��ط ع���الق���ات ال��ب��ل��دي��ن الق��ت�����س��ادي��ة 

ب��ه��ذا  اخل���ا����ض  ال���ق���ط���اع  م���ؤ���س�����س��ات  ودور 

اخل�س��ض.

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة، ���س��دد 

امل��ه��ن��د���ض اجل��غ��ب��ري، ال����ذي ي���راأ����ض ك��ذل��ك 

العالقة  عمق  على  الأردن،  �سناعة  غرفة 

م�ؤكدا  ال�سعبني،  بني  والأخ�ية  التاريخية 

التي  والعراقيل  التحديات  تذلل  ق�تها  اأن 

القت�سادي. تعاونهما  ت�اجه 

ووج�����ه اجل��غ��ب��ري م���ن خ����الل ال�����س��ف��ارة 

غرفة  لرئي�ض  دع�ة  اململكة  لدى  ال�س�رية 

الأردن  ل����زي����ارة  دم�����س��ق  ���س��ن��اع��ة وجت������ارة 

تكاملية،  اقت�سادية  عالقة  اإقامة  ملناق�سة 

م�ؤكدا اأن �سناعة الأردن �ستبداأ بالتح�سري 

يف  ال�س�رية  للعا�سمة  �سناعي  وفد  لزيارة 

حال تلبية دع�ته.

باإقامة  ب��الده  رغبة  نيال  اأب��دى  ب��دوره، 

ع��الق��ة اق��ت�����س��ادي��ة ت��ك��ام��ل��ي��ة وب��خ��ا���س��ة يف 

رج��ال  ل��ق��اءات  وتكثيف  ال�سناعي،  امل��ج��ال 

الأعمال بني البلدين ال�سقيقني.

ي��ذك��ر اأن اإج��م��ايل ال�����س��ادرات الأردن��ي��ة 

الكلية اإىل �س�ريا بلغت خالل العام املا�سي 

ملي�ن   44 مقابل  دولر،  ملي�ن   64 نح� 

دولر م�ست�ردات.

االنباط- عمان

الي�م  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت   

الأردن«،  »ح���ك����ات���ي  اح��ت��ف��ال��ي��ة  اخل��م��ي�����ض، 

وذل��ك  الأردن����ي����ة،  ال���دول���ة  م��ئ���ي��ة  مبنا�سبة 

الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  ف��ي��دي��� يحكى ق�سة  ع��ر 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة، م��ن��ذ ال���ث����رة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��رى 

وحتى ع�سر النه�سة.

والتعليم،  الربية  وزارة  اأم��ني عام  وق��ال 

وزير  عن  مندوبا  العجارمة،  ن�اف  الدكت�ر 

الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  ل�كالة  والتعليم،  الربية 

ال��ك���ادر  ال��ذي اأجن��زت��ه  اإن الفيدي�  )ب���را(، 

ي�سلح  مدار�سها،  وطلبة  ال����زارة،  يف  الفنية 

وو�سيلة  م���ث���ق��ة،  علمية  م����ادة  ي��ك���ن  لأن 

ال��دول��ة  م�سرية  ت���روي  ج��دا  مهمة  تعليمية 

الأردن���ي���ة م��ن ع��ه��د ال��ت��اأ���س��ي�����ض وح��ت��ى عهد 

جاللة امللك املعزز.

ب���داي���ات  ت���ن���اول  ال��ف��ي��دي���  اإن  واأ������س�����اف، 

ال�سريف  وا�ستقبال  الكرى،  العربية  الث�رة 

احل�سني بن علي يف معان ويف عمان، واإقامته 

يف ال�سلط، وتاأ�سي�ض مدر�سة ال�سلط الثان�ية، 

امللك  جاللة  ودور  اجلي�ض،  ق��ي��ادة  وتعريب 

وانت�سار  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  بناء  يف  احل�سني 

واخل��دم��ات  اجل��ام��ع��ات،  وت��اأ���س��ي�����ض  التعليم 

وال�سيا�سية،  ال��رمل��ان��ي��ة  واحل���ي���اة  ال��ط��ب��ي��ة، 

امل���ل���ك ع��ب��داهلل  و����س����ل اإىل ع��ه��د ج���الل���ة 

الثاين.

من جهته، قال مدير الن�ساطات الثقافية 

اإن��ه  ال��ن���اف��ع��ة،  �سليمان  ب���ال����زارة،  وال��ف��ن��ي��ة 

للطلبة،  م��سيقية  فنية  م�سابقة  عمل  مت 

لها  تقدم  وتاأ�سي�سها،  الدولة  مئ�ية  حتاكي 

واختيار  فلرتها  ومت��ت  فني،  عمل   700
وج����رى جت�سيدها  ب��ي��ن��ه��ا،  م��ن   10 اأف�����س��ل 

ع��م��ل��ي��ا ب��ع��ر���ض مت��ث��ي��ل��ي مل����اق���ع وحم��ط��ات 

امل��ل��ك امل���ؤ���س�����ض م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ث���رة العربية 

حيث  الع�سائر؛  ب�جهاء  واجتماعه  الكرى 

مت الن���ط���الق م���ن م���ؤ���س�����س��ة ���س��ك��ة احل��دي��د 

من  متت  حمطات  بع�سرة  وامل���رور  معان،  يف 

خاللها مبايعته اأمريا على �سرق الأردن.

و���س��ارك��ت يف ال��ف��ي��دي��� 10 ط��ال��ب��ات من 

خم��ت��ل��ف امل���راح���ل ال��درا���س��ي��ة م���ن امل���دار����ض 

احلك�مية التابعة ل�زارة الربية والتعليم.

التفيذي  ال��رئ��ي�����ض  الح��ت��ف��ال��ي��ة  وح�����س��ر 

ل��ه��ي��ئ��ة ال���ط���ريان امل����دين وم���دي���ر ع���ام �سكة 

احل���دي���د ه��ي��ث��م م�����س��ت���، واأم�����ني ع����ام وزارة 

الآث��ار  اإدارة  ال���راري، ومدير  ه��زاع  الثقافة 

ال���ع���ام���ة اأح���م���د ال�������س���ام���ي، وم���دي���ر امل����اق���ع 

ال�سياحية ب�زارة ال�سياحة حمم�د عربيات.

االنباط- اربد

يف  اجلغرافيا  ق�سم  من  باحثان  ح�سل 

بحثي  مل�سروع  دعم  على  الريم�ك  جامعة 

با�ستخدام  اله�اء  ن�عية  ملراقبة  ت�ساركي، 

منخف�سة  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���س��ت�����س��ع��ار  اج���ه���زة 

ال���ت���ك���ال���ي���ف وال���ت���ق���ن���ي���ات اجل��ي���م��ك��ان��ي��ة 

م��ن ���س��ن��دوق ال��ت��م���ي��ل ال��ع��امل��ي يف معهد 

م��ا���س��ات�����س������س��ت�����ض ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ودائ�����رة 

عبداحلميد  م�ؤ�س�سة  يف  العلمي  البحث 

�س�مان.

واأو������س�����ح ال���ب���اح���ث���ان ال���دك���ت����ر خ��ال��د 

ال��ه��زامي��ة وال��دك��ت���ر ع��ل��ي امل��ق��ب��ل، ال��ل��ذان 

ح�سال على الدعم مل�سروعهما، اأنه يهدف 

جل�دة  ومراقبة  قيا�ض  نظام  تط�ير  اإىل 

اأجهزة  با�ستخدام  اإرب���د  مدينة  يف  ال��ه���اء 

التكاليف،  منخف�سة  اإلكرونية  مراقبة 

وم��رت��ب��ط��ة ب��ن��ظ��ام خ���رائ���ط ت��ف��اع��ل��ي عر 

ال��ب��ح���ث  اج����راء  الإن���رن���ت، ح��ي��ث �سيتم 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����س��روع وت���ب���ادل اخل�����رات يف 

معهد  ا�ست�سافة  خ���الل  م��ن  امل��ج��ال  ه���ذا 

ما�سات�س��ست�ض للتكن�ل�جيا للباحثني.

االنباط- عمان

وجهت فرق الرقابة والتفتي�ض التابعة 

للم�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء يف اإقليم 

ملن�ساآت غذائية خمالفة،  ان��ذارات  ال��سط، 

واأوق���ف���ت واأغ��ل��ق��ت ع���ددا اآخ���ر ع��ن العمل 

خالل  ال�سحية،  ال���س��راط��ات  ملخالفتها 

940 زيارة رقابية نفذتها يف اآذار املا�سي.

واو����س���ح���ت امل����ؤ����س�������س���ة يف ب���ي���ان ام�����ض 

اخلمي�ض، انه مت ت�جيه 399 اإنذارا ملن�ساآت 

من�ساأة   76 اوق��ف��ت  كما  غ��ذائ��ي��ة خم��ال��ف��ة، 

اخرى عن العمل، واأغلقت 21 من�ساأة.

وا�سارت اىل انه مت �سحب 234 عينة من 

امل�اد الغذائية املتداولة يف الأ�س�اق لغايات 

وق��ال  امل��ا���س��ي.  اآذار  يف  امل��خ��ري  الفح�ض 

مدير عام امل�ؤ�س�سة الدكت�ر نزار مهيدات، 

ان ه���ذه احل��م��ل��ة ج����اءت ل��غ��اي��ات امل��ت��اب��ع��ة 

احل��ث��ي��ث��ة مل���دى ال���ت���زام امل��ن�����س��اآت ال��غ��ذائ��ي��ة 

بيان  وب��ط��اق��ات  ال�سحية  ب��ال���س��راط��ات 

والتاأكد  �سالحيتها  وم��دة  الغذائية  امل���اد 

التي  امل�����اد الأول���ي���ة  م��ن �سحة و���س��الم��ة 

تدخل يف عملية الإنتاج.

م�سانع  ا�ستهدفت  احلملة  ان  وا�ساف 

الأغ������ذي������ة واأ�������س�������اق اجل���م���ل���ة وامل��������لت 

وذل��ك  ال�����س��اورم��ا،  ومطاعم  وامل�ست�دعات 

���س��م��ن اإط������ار خ��ط��ة امل���ؤ���س�����س��ة اخل��ا���س��ة 

بالرقابة على الغذاء خالل �سهر رم�سان، 

�سالمة  ي�سمن  مب��ا  م�سبقا،  عنها  املعلن 

امل��ت��داول��ة خ���الل ال�سهر  امل�����اد ال��غ��ذائ��ي��ة 

املبارك.

ونتج عن احلملة اي�سا اإغالق م�سنعني 

اإنتاج  خط�ط  واإي��ق��اف  للتم�ر،  خمالفني 

لر�سد  نظرا  اح��رازي��ا،  اأخرين  م�سنعني 

ع����دد م���ن امل���خ���ال���ف���ات ت��ت��م��ث��ل ب��ال��ت��الع��ب 

ب��ب��ط��اق��ة ال���ب���ي���ان وت����اري����خ ال�����س��الح��ي��ة، 

وانتاجها حتت ظروف �سيئة غري مطابقة 

قبل  من  املعتمدة  ال�سحية  لال�سراطات 

امل�ؤ�س�سة.

اإغ�������الق م�����س��ن��ع خم��ل��الت  ول���ف���ت اىل 

ق��درت  خم��ال��ف وح��ج��ز خم��ل��الت م�سكلة، 

ظ��ه���ر  اط���ن���ان، حل���ني  ب��ن��ح���107  كميتها 

ن��ت��ائ��ج ال��ف��ح������س��ات امل���خ���ري���ة ال���الزم���ة 

واتخاذ الإجراءات الالزمة على �س�ئها.

اأن احلملة  امل���ؤ���س�����س��ة  واك���د م��دي��ر ع���ام 

اأ�سفرت عن �سبط كمية من التم�ر منتهية 

الت�سنيع  اإعادة  لغايات  واملعدة  ال�سالحية 

قدرت بنح� 91 طنا، و35 طنا من عجينة 

التمر و2.5 طن من دب�ض التمر بعدد من 

مبثل  اخلا�سة  وامل�ساغل  واملعامل  امل�سانع 

هذه املنتجات.

 بحث تنشيط عالقات األردن وسوريا 
االقتصادية

 التربية تطلق احتفالية حكواتي األردن 
احتفاال بمئوية الدولة

 اربد: باحثان من اليرموك يحصالن على 
دعم لمشروع قياس ومراقبة 

جودة الهواء

 إغالق وإنذار وإيقاف منشآت غذائية 
مخالفة خالل آذار الماضي
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مستثمرون في أنابيب أرامكو يصدرون 
سندات بديلة لقرض بـ10.5 مليار دوالر

مسلسل اإلقاالت مستمر.. 
أردوغان يغّير نائب محافظ المركزي

لماذا تحقق األسهم اإلماراتية 
ارتفاعات قوية؟

االنباط-وكاالت

 نقلت وكالة رويرتز، عن م�صادر 

له�، ام�س اخلمي�س، ب�أن م�ستثمرين 

يف خطوط اأنابيب اأرامكو ال�صعودية 

متويل  لإع���ادة  �صندات  �صي�صدرون 

قر�ض بقيمة 10.5 مليار دولر عرب 

الأرجح  على  الأوىل   ،3 اأو  �صفقتني 

يف الربع الأول من 2021.

التحالف  ف��اإن  امل�صادر،  وبح�صب 

ج��ي  اآي  اإي  ���ص��رك��ة  ت���ق���وده  ال�����ذي 

�صي�صدر  ب��ارت��رز،  اإن��رغ��ي  غلوبال 

���ص��ن��دات ل���ص��ت��ب��دال ح��زم��ة مت��وي��ل 

م���ل���ي���ار   10.5 ب���ق���ي���م���ة  اأ�����ص����ا�����ص����ي����ة 

ال�����ص��ع��ودي��ة،  اأرام���ك���و  رت��ب��ت��ه��ا  دولر 

للح�صول  املحتملني  للم�صتثمرين 

على ح�صة 49 %.

ال�صعودية  اأرام���ك���و  ���ص��رك��ة  ك��ان��ت 

بقيادة  ائ��ت��اف  م��ع  �صفقة  اأب��رم��ت 

بارترز  اإنرجي  غلوبال  جي  اآي  اإي 

)اإي اآي جي(، اأحد اأبرز امل�صتثمرين 

العامليني يف البنى التحتية يف قطاع 

ال���ط���اق���ة، وذل����ك ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ق��ي��م��ة 

اتفاقية  خال  من  لأ�صولها  املثلى 

متعلقة  ت���اأج���ر  واإع������ادة  ا���ص��ت��ئ��ج��ار 

ب�����ص��ب��ك��ة خ���ط���وط اأن���اب���ي���ب اأرام���ك���و 

ال�صعودية للزيت اخلام املرّكز.

�صتح�صل  ال�صفقة،  اإمت���ام  وعند 

متح�صات  على  ال�صعودية  اأرامكو 

مبا  دولر،  مليار   12.4 بنحو  ُتقّدر 

ي��ك��ف��ل ت��ع��زي��ز م���رك���زه���ا امل�����ايل من 

خ����ال واح�����دة م���ن اأك�����رب ���ص��ف��ق��ات 

ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 

العاملي.

و���ص��ت��ح��ت��ف��ظ اأرام���ك���و ال�����ص��ع��ودي��ة 

51% يف  ن�����ص��ب��ت��ه��ا  اأغ��ل��ب��ي��ة  ب��ح�����ص��ة 

ف��ي��م��ا يحتفظ  ال�����ص��رك��ة اجل���دي���دة، 

اآي  )اإي  ت���ق���وده  ال�����ذي  الئ����ت����اف 

ال���وق���ت  ويف   .%49 ب��ح�����ص��ة  ج�����ي( 

حمتفظًة  اأرام���ك���و  ���ص��ت��ظ��ل  ن��ف�����ص��ه، 

مب��ل��ك��ي��ة ���ص��ب��ك��ة خ��ط��وط الأن��اب��ي��ب 

ال�صيطرة  لها  و�صتظل  كامل  ب�صكل 

لن  كما  عليها،  ال��ت��ام��ة  الت�صغيلية 

تفر�ض هذه ال�صفقة اأي قيود على 

ال�����ص��رك��ة م���ن ح��ي��ث ك��م��ي��ة الإن���ت���اج 

تخ�صع  والتي  اخلام  للزيت  الفعلي 

ل����ق����رارات الإن����ت����اج ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا 

الدولة.

االنباط-وكاالت

 اأق���ي���ل ن���ائ���ب حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك 

جيتينكايا  م��راد  ال��رتك��ي  امل��رك��زي 

م����ن م��ن�����ص��ب��ه، ب��ح�����ص��ب م��ر���ص��وم 

الر�صمية  اجلريدة  يف  ُن�صر  رئا�صي 

الثاثاء. اليوم 

م�����ص��ط��ف��ى  اإن  امل���ر����ص���وم  وق������ال 

من�صب  ت��ع��ي��ي��ن��ه يف  ج���رى  دوم����ان 

ن���ائ���ب حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي، 

م���ن  م�������زي�������داً  ي�����ق�����دم  ف����ي����م����ا مل 

التغير. التفا�صيل عن �صبب 

ويف 20 مار�ض املا�صي، مت تعيني 

���ص��ه��اب ك��اف��ج��ي اأوغ���ل���و حم��اف��ظ��اً 

اأن  بعد  الرتكي  للمركزي  جديداً 

طرد الرئي�ض رجب طيب اأردوغان 

عقب  وذل���ك  اأغ���ب���ال،  ن��اج��ي  �صلفه 

اأ���ص��ع��ار الفائدة  ي��وم��ني م��ن زي���ادة 

املتوقع. ب�صكل يفوق 

وك�����ان ت��ع��ي��ني ك��اف��ج��ي اأوغ���ل���و، 

بالربملان  والنائب  ال�صابق  امل�صريف 

والتنمية”  “العدالة  ح���زب  ع���ن 

يقيل  ال��ت��ي  الثالثة  امل���رة  احل��اك��م، 

ف��ي��ه��ا اأردوغ��������ان حم���اف���ظ ال��ب��ن��ك 

ب�صكل مفاجئ منذ منت�صف 2019.

وغ�������ذى الخ����ت����ي����ار ال���ت���وق���ع���ات 

ال�����ص��ي��ا���ص��ة  ����ص���ري���ع يف  ب���ان���ع���ك���ا����ض 

عمليات  واأث�����ار  ل��رتك��ي��ا،  ال��ن��ق��دي��ة 

ب��ي��ع ح�����ادة يف الأ�����ص����ول ال��رتك��ي��ة 

اأن  اإىل  امل�����ص��ت��ث��م��رون  خل�ض  ح��ي��ث 

ال�����ص��ي��ا���ص��ات ال��ت��ي اأن��ع�����ص��ت ال��ل��رة 

ل���ف���رتة وج����ي����زة، ق���د و���ص��ل��ت اإىل 

ن���ه���اي���ة م���ف���اج���ئ���ة ب���ع���د اإغ�������ص���اب 

الرئي�ض.

م��ن��ذ  ل���ه  م��ق��اب��ل��ة  اأول  يف  ل��ك��ن 

ت��ول��ي��ه امل��ن�����ص��ب، ق���ال اأوغ���ل���و، اإن��ه 

ب��ه��دف  �����ص����ارم  ب�����ص��ك��ل  “ملتزم 
5% للبنك. الت�صخم البالغ 

االنباط-وكاالت

���ص��ه��دت اأ����ص���واق الأ���ص��ه��م الإم��ارات��ي��ة 

ال��ي��وم  ق��وي��ة يف خ��ت��ام جل�صة  ارت��ف��اع��ات 

اخل���م���ي�������ض، و����ص���ج���ل �����ص����وق اأب���وظ���ب���ي 

 1.54 ل������اأوراق امل��ال��ي��ة ت�����داولت ن��ح��و 

بينما بلغت قيمة تداولت  مليار درهم، 

�صوق دبي املايل نحو 328 مليون درهم.

وارت����ف����ع ����ص���وق دب�����ي امل������ايل ب��ن�����ص��ب��ة 

2.45%، عند م�صتوى 2633 نقطة، بينما 

1.53% عند  اأبوظبي بن�صبة  ارتفع �صوق 

6132 نقطة. م�صتوى 

العقارية”  “اإعمار  ���ص��ه��م  و���ص��ع��د 

مولز”  “اإعمار  وارت���ف���ع   ،%6 ب��ن�����ص��ب��ة 

ارتفع  اأبوظبي  �صوق  ويف   ،%4.5 بن�صبة 

 ،%1.1 بن�صبة  العقارية”  “الدار  �صهم 

الأول”  “اأبوظبي  ���ص��ه��م  ارت��ف��ع  بينما 

.%2.1 بن�صبة 

وج����اء ارت���ف���اع الأ����ص���واق الإم��ارات��ي��ة 

لاقت�صاد  اأك���رب  ب��ف��ت��ح  ت��ك��ه��ن��ات  و���ص��ط 

الإج�������������راءات  م���رت���ق���ب���ة يف  وم������رون������ة 

الحرتازية.

االنباط-وكاالت

ال�صعودي  القت�صاد  ال�صيولة يف  �صجلت   

بنهاية  الإط�����اق  ع��ل��ى  م�����ص��ت��وي��ات��ه��ا  اأع��ل��ى 

 2.166 عند  م��ار���ض(،   25( املا�صي  الأ�صبوع 

يف  تريليون   2.164 مقابل  ري��ال،  تريليون 

نهاية الأ�صبوع ال�صابق له )18 مار�ض(.

ووف����ق����اً ل��ت��ح��ل��ي��ل وح������دة ال���ت���ق���اري���ر يف 

“القت�صادية”، ا�صتند اإىل بيانات  �صحيفة 

ارتفع  “�صاما”،  ال�صعودي  املركزي  البنك 

الأ����ص���ب���وع  خ����ال   %0.12 ال���ن���ق���ود  ع���ر����ض 

امل���ا����ص���ي، م��ق��ارن��ة ب��الأ���ص��ب��وع ال�����ص��اب��ق ل��ه، 

و0.79% منذ نهاية العام املا�صي حينما كان 

عند 2.149 تريليون ريال.

من  ال�����ص��اب��ع  يف  املنتهي  الأ���ص��ب��وع  وم��ن��ذ 

ب��ق��ي عر�ض  اأ���ص��ب��وع��ا(،  امل��ا���ص��ي )47  م��اي��و 

حمققا  ري��ال،  تريليوين  م��ن  اأع��ل��ى  النقود 

املا�صي،  الأ���ص��ب��وع  بنهاية  قيا�صيا  م�صتوى 

 2.164 قبله  القيا�صي  امل�صتوى  ك��ان  فيما 

ت��ري��ل��ي��ون ري����ال، امل��ح��ق��ق ب��ن��ه��اي��ة الأ���ص��ب��وع 

املنتهي يف 18 مار�ض 2021.

النقدي وخف�ض  املعرو�ض  زيادة  وت�صهم 

تو�صعية”،  نقدية  “�صيا�صة  الفائدة  اأ�صعار 

يف تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناجت 

�صيا�صة  وهي  والتوظيف،  الإجمايل  املحلي 

م��ف��ي��دة ل��ل��ح��د م���ن ال��ب��ط��ال��ة والن��ك��م��ا���ض 

دول  معظم  ي��ط��ال  اأن  املتوقع  الق��ت�����ص��ادي 

العامل مع جائحة كورونا.

وم��ط��ل��ع ي��ون��ي��و امل���ا����ص���ي، اأع���ل���ن ال��ب��ن��ك 

املركزي ال�صعودي �صخ 50 مليار ريال لدعم 

من  لتمكينه  امل�صريف،  القطاع  يف  ال�صيولة 

ال�صتمرار يف متويل القطاع اخلا�ض.

�صتعزز  ال�صيولة  “هذه  اإن  املركزي  وقال 

هيكلة  اإع�����ادة  اأو  ت��ع��دي��ل  يف  امل�����ص��ارف  دور 

ودع��م  اإ�صافية،  ر���ص��وم  اأي  دون  متوياتها 

التوظيف  م�صتويات  على  املحافظة  خطط 

يف القطاع اخلا�ض، اإىل جانب الإعفاء لعدد 

من ر�صوم اخلدمات البنكية الإلكرتونية”.

جم��م��وع  ه����و  ن3”  ال���ن���ق���ود  و”عر�ض 

امل�صارف”،  خ�������ارج  امل������ت������داول  “النقد 
و”الودائع  الطلب”،  حت���ت  و”الودائع 

و”الودائع  والدخارية”،  ال��زم��ن��ي��ة 

الأخرى �صبه النقدية”.

وخال الفرتة من 1993 حتى 2008، 

تريليون  النقود”  “عر�ض  يتجاوز  مل 

ريال، فيما جتاوزها بنهاية 2009 ليبلغ 

1.029 تريليون ريال.

“عر�ض  ي���ت���ج���اوز  مل   2009 وم���ن���ذ 

خ��ال  اإل  ري�����ال،  ت��ري��ل��ي��وين  النقود” 

 2.009 م�����ص��ج��ًا   ،2020 امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام 

ت��ري��ل��ي��ون ري����ال ب��ن��ه��اي��ة م���ار����ض، وم��ن 

تريليوين  النقود”  “عر�ض  جت��اوز  ثم 

ري������ال اأك������ر م����ن م�����رة ب���ع���ده���ا، وف���ق���اً 

ل�”القت�صادية”.

االنباط-وكاالت

التي  املخاطر  اأوروب��ا مزيدا من   تواجه 

م��ت��ح��ّورات  ب�صبب  اقت�صادها  ت��ع��ايف  تتهدد 

التلقيح،  حمات  وت��اأخ��ر  ك��ورون��ا،  فرو�ض 

وفق  ال�صحية،  الأزم��ة  اأم��د  يطيل  قد  مما 

ما اأعلنه، الأربعاء، �صندوق النقد الدويل.

وح����ّذر ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل م��ن اأن 

“ا�صطرابات  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  ال��و���ص��ع  ه���ذا 

على  اقت�صادية  ت��داع��ي��ات  واإىل  اجتماعية 

الأزمة”،  ا�صتمرت  حال  يف  املتو�صط  امل��دى 

داعيا اإىل تعزيز امل�صاعدات احلكومية حتى 

انتهاء الأزمة.

املنظمة  يف  اأوروب����ا  منطقة  م��دي��ر  وق��ال 

األ����ف����رد ك���ام���ر يف م����دّون����ة ح�����ول الآف�������اق: 

الإنفاق  تزيد  حلزمة  دع��وة  لي�صت  “هذه 
ل��ت��دخ��ل مو�صعي  ب��ل  ال��ع�����ص��وائ��ي وال���دائ���م، 

مبا�صر هادف وموؤقت على �صعيدي الطلب 

والإمداد”.

وبح�صب �صندوق النقد الدويل �صت�صجل 

اأوروبا هذا العام منوا بن�صبة 4،5%، اأي اأقل 

0،2% م��ق��ارن��ة م��ع ت��وّق��ع��ات اأك��ت��وب��ر، يليه  ب����

وفقا  ال��ت��ايل،  ال��ع��ام  يف   %3،9 بن�صبة  تو�صع 

الإقليمية. التوقعات القت�صادية  لآخر 

اأن  كامر،  بح�صب  الأم��ر،  هذا  �صاأن  ومن 

قبل  م��ا  “م�صتويات  اإىل  الق��ت�����ص��اد  يعيد 

كان  ال��ذي  امل�صار  اإىل  لي�ض  لكن  اجلائحة، 

متوّقعا قبل ذلك”.

الق��ت�����ص��ادي  “التعايف  اأن  ك��ام��ر  وك��ت��ب 

متكافئ،  وغ���ر  بطيئا  ي���زال  ل  اأوروب�����ا  يف 

الدورية  العدوى  ملوجات  انعكا�صا  �صكل  ما 

ووترة حمات التلقيح”.

من   %3 بن�صبة  الإنفاق  زيادة  اأن  واعترب 

املقبل،  العام  خال  املحلي  الناجت  اإجمايل 

ميكن اأن يرفع اإجمايل الناجت املحلي بنحو 

اأن  ميكن  كما   ،2022 عام  نهاية  بحلول   %2

يخّفف التداعيات باأكر من الن�صف.

وي��ف��رت���ض ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل اأن 

ن��ط��اق  ع��ل��ى  “متاحة  ���ص��ت��ك��ون  ال��ل��ق��اح��ات 

واع��ت��رب  ال���ع���ام،  م��ن��ت�����ص��ف  وا�صع” ب��ح��ل��ول 

ك�مر اأن “الأولوية املطلقة هي تعزيز اإنتاج 

يتعني  اأن���ه  على  ���ص��دد  اأن���ه  اإل  اللقاحات”، 

تقدمي  “يوا�صلوا  اأن  ال��ق��رار  ���ص��ن��اع  ع��ل��ى 

امل�صاعدات الطارئة اإىل الأ�صر وال�صركات”.

ويف حني اأثنى ال�صندوق على امل�صاعدات 

العمال،  مايني  ع�صرات  اإىل  قّدمت  التي 

تعّدل  اأن  يجب  الأم��وال  تلك  اأن  على  �صدد 

مل�صاعدة  ال��ت��دري��ب  اإع���ادة  ل��ربام��ج  وجهتها 

اإي����ج����اد وظ���ائ���ف يف ق��ط��اع��ات  ال���ع���م���ال يف 

نا�صئة.

واعترب ال�صندوق اأنه “كلما كان التعايف 

اأ�صرع ت�صاءلت معاناة الأفراد وال�صركات”.

اأ����ص���ار  اإي���ج���اب���ي���ة،  اأك������ر  ت����وّق����ع����ات  ويف 

ك��ب��رة  ف���وائ���د  ذات  اآث������ار  اإىل  ال�������ص���ن���دوق 

“اجليل  الأوروب��ي  حمتملة خلطة الحت��اد 

املقبل”.

االنباط-وكاالت

لاإح�صاء  العامة  الهيئة  بيانات  اأظهرت   

موؤ�صر  ارت��ف��اع  اخلمي�ض،  ام�����ض  ال�����ص��ع��ودي��ة، 

)معدل  امل�صتهلك  لأ���ص��ع��ار  القيا�صي  ال��رق��م 

الت�صخم(، ل�صهر مار�ض 2021، بن�صبة %4.9، 

عن  يقل  بينما   ،2020 مار�ض  ب�صهر  مقارنة 

معدله يف �صهر فرباير 2021 البالغ %5.2.

اإنه ياحظ  لها،  تقرير  الهيئة يف  وقالت 

امل�صتهلك  لأ�صعار  القيا�صي  الرقم  موؤ�صر  اأن 

ل يزال يعك�ض زيادة �صريبة القيمة امل�صافة 

�صهر  بداأ تطبيقها يف  التي   %15 اإىل   %5 من 

يوليو 2020.

واأرج���ع���ت ارت���ف���اع م��ع��دل ال��ت�����ص��خ��م على 

اأ���ص��ا���ض ���ص��ن��وي، اإىل زي����ادة اأ���ص��ع��ار الأغ��ذي��ة 

النقل  واأ���ص��ع��ار   ،%10.2 بن�صبة  وامل�����ص��روب��ات 

بن�صبة 10.5% خال مار�ض 2021.

وامل�صروبات  الأغذية  اأ�صعار  ارتفاع  وج��اء 

 %10.2 بن�صبة  الأغذية  اأ�صعار  بارتفاع  تاأثراً 

م��ت��اأث��رة ب��زي��ادة اأ���ص��ع��ار ال��ل��ح��وم وال��دواج��ن 

بن�صبة  اخل�������ص���راوات  واأ���ص��ع��ار   %12 ب��ن�����ص��ب��ة 

10.9%، وكان لرتفاع هذا الق�صم تاأثر كبر 

يف ارتفاع معدل الت�صخم ال�صنوي.

�صراء  اأ���ص��ع��ار  ب��ارت��ف��اع  النقل  ق�صم  وت��اأث��ر 

التبغ  ق�صم  وارت��ف��ع   ،%9.6 بن�صبة  امل��رك��ب��ات 

اأ����ص���ع���ار  ب���ارت���ف���اع  م����ت����اأث����راً   %13.1 ب��ن�����ص��ب��ة 

.%13.8 بن�صبة  ال�صجائر 

اأ�صعار  موؤ�صر  �صجل  �صهري،  اأ�صا�ض  وعلى 

ا���ص��ت��ق��راراً   2021 م���ار����ض  ل�����ص��ه��ر  امل�����ص��ت��ه��ل��ك 

 ،2021 ف����رباي����ر  ب�������ص���ه���ر  م����ق����ارن����ة  ن�������ص���ب���ي���اً 

بانخفا�ض  متاأثراً   ،%0.1 بن�صبة  وانخف�ض 

واأنواع  والغاز  والكهرباء  واملياه  ال�صكن  ق�صم 

بدوره  وال��ذي   %0.4 بن�صبة  الأخ��رى  الوقود 

ال�صكن  اإي���ج���ارات  اأ���ص��ع��ار  ب��ان��خ��ف��ا���ض  ت���اأث���ر 

.%0.4 بن�صبة 

وان��خ��ف�����ض ق�����ص��م الأغ���ذي���ة وامل�����ص��روب��ات 

اأ���ص��ع��ار  ب��ان��خ��ف��ا���ض  م���ت���اأث���راً   %0.2 ب��ن�����ص��ب��ة 

.%0.2 الأغذية بن�صبة 

االنباط-وكاالت

 

والتنمية  الب�صرية  امل��وارد  وزارت��ا  اأعلنت 

املعدنية،  وال��روة  وال�صناعة  الجتماعية 

ب��ال�����ص��ع��ودي��ة، ال��ي��وم اخل��م��ي�����ض، ع��ن اإط��اق 

ب���رن���ام���ج دع�����م الأج�������ور ل��ت��ح��ف��ي��ز ت��وط��ني 

وظ����ائ����ف ال���ق���ط���اع ال�������ص���ن���اع���ي مب��خ��ت��ل��ف 

 ،2021 اجل��اري  العام  خال  اململكة  مناطق 

امل��وارد  تنمية  �صندوق  مع  بالتعاون  وذل��ك 

ال��ع��ام��ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ة  “هدف”،  ال��ب�����ص��ري��ة 

الغرف  وجمل�ض  واملهني،  التقني  للتدريب 

ال�����ص��ع��ودي��ة، ع���ن ط��ري��ق ت��ق��دمي حم��ف��زات 

ودع����م ل��ل��م�����ص��ان��ع، وا���ص��ت��ق��ط��اب ال��ك��ف��اءات 

للعمل فيها. الوطنية 

اأن  بيان م�صرتك،  ال��وزارت��ان يف  وذك��رت 

امل�صاركة يف هذا الربنامج �صتتوىل  اجلهات 

امل�صانع  يف  الوظائف  جاذبية  رف��ع  جوانب 

ل��ل�����ص��ع��ودي��ني، وخ��ل��ق ال��ب��ي��ئ��ة امل��ن��ا���ص��ب��ة لهم 

لالتحاق بالعمل يف القطاع ال�صناعي، من 

التي  والتنظيمات  الت�صريعات  اإيجاد  خال 

ت�صاهم يف ان�صمامهم للعمل يف القطاع.

تنمية  �صندوق  اأن  ال��وزارت��ان  واأ���ص��اف��ت 

الدهم،  �صيقدم  “هدف”  الب�صرية  امل���وارد 

ب��ي��ن��م��ا اجل���وان���ب ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة 

التقني  للتدريب  العامة  املوؤ�ص�صة  تقدمها 

الربنامج  ه��ذا  اأن  الطرفان  واأك��د  واملهني. 

���ص��ي�����ص��ه��م يف اإك�������ص���اب ال�����ص��ب��اب وال�����ص��اب��ات 

الازمة عرب  املهارات  العمل  الباحثني عن 

“هدف”  يقدمها  التي  التدريبية  الربامج 

ي�صمن  مب��ا  واملهني”  التقني  و”التدريب 

ا���ص��ت��م��راري��ت��ه��م يف ال��ع��م��ل وال����ت����زود ب��اأه��م 

النتاجية،  رفع  يف  ت�صاعدهم  التي  املهارات 

وجودة الأعمال.

 ط��اق��ةاق��ت�����ص��اد ال��ع��راق��ال��ع��راق ي��ج��ري 

حم���ادث���ات ل�����ص��راء اأ���ص��ه��م اإك�����ص��ون يف حقل 

غرب القرنة 1  

ال���ربن���ام���ج  اأن  ال������وزارت������ان  واأو�����ص����ح����ت 

امل�����ص��ارات جلذب  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��رب  �صيعمل 

ه���ذه ال���وظ���ائ���ف، وحت��ف��ي��ز امل�����ص��ان��ع ل��رف��ع 

ن�����ص��ب ت���وط���ني ال���وظ���ائ���ف مل���ا مي��ث��ل��ه ه���ذا 

القطاع من توليد للوظائف �صواء املبا�صرة 

اأو غر املبا�صرة.

من   %50 دع��م  ت��ق��دمي  �صيتم  اأن��ه  وبينت 

وتاأهيل  وت��دري��ب  توظيف  ح��ال  يف  الأج���ور 

ال�صعوديني على راأ�ض العمل من قبل املن�صاأة 

3000 ريال، وكذلك  اأق�صى  ال�صناعية بحد 

النقل لاإناث من خال برنامج دعم  دعم 

نقل املراأة العاملة )و�صول(، وذلك ملن تقل 

اإىل  اإ�صافة  ريال،  اآلف   8000 عن  رواتبهن 

يقدمها  التي  التدريب  لربامج  كامل  دعم 

�صندوق تنمية املوارد الب�صرية )هدف(.

والتنمية  الب�صرية  امل���وارد  وزارة  ودع��ت 

اإىل  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل���ن�������ص���اآت  الج���ت���م���اع���ي���ة 

الوظيفية  الفر�ض  خلق  يف  بدورها  القيام 

الوطنية  الكفاءات  وا�صتقطاب  للمواطنني، 

ال��ت��ي ت�����ص��اه��م يف دع���م الق��ت�����ص��اد امل��ح��ل��ي، 

وبنات  لأب��ن��اء  الوظيفية  ال��ف��ر���ض  وت��وف��ر 

الوطن، مو�صحة اأنه ميكن جلميع املن�صاآت 

وزارة  من  ترخي�ض  لديها  التي  ال�صناعية 

اإىل  ال��دخ��ول  امل��ع��دن��ي��ة  وال����روة  ال�صناعة 

امل��ن�����ص��ة اخل��ا���ص��ة ع���رب ال���ب���واب���ة ال��وط��ن��ي��ة 

للتوظيف “طاقات” لا�صتفادة من برامج 

ا�صغط  ال��ت��ايل:  ال��راب��ط  الدعم من خ��ال 

هنا.

تفعيًا  تاأتي  اخلطة  ه��ذه  اأن  يذكر 

عدد  ب��ني  ُوّق��ع��ت  التي  التفاهم  مل��ذك��رة 

امل������وارد  وزارة  ����ص���م���ت  اجل����ه����ات  م����ن 

ووزارة  الجتماعية  والتنمية  الب�صرية 

واملوؤ�ص�صة  املعدنية،  وال��روة  ال�صناعة 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��دري��ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، 

و����ص���ن���دوق ت��ن��م��ي��ة امل�������وارد ال��ب�����ص��ري��ة 

ال�صعودية،  الغرف  وجمل�ض  )ه��دف(، 

اج���ت���م���اًع���ا   16 م�����ن  اأك��������ر  وع�����ق�����دت 

القطاع  م�صتهدفات  لدرا�صة  تنفيذًيا 

ال���ص��ت��م��اع  اإىل  اإ����ص���اف���ة  ال�������ص���ن���اع���ي، 

التي  والتحديات  ال�صناعيني  ملطالب 

ت��واج��ه��ه��م، وخ��رج��ت ب��ربام��ج ع��دي��دة 

والتاأهيل. للتدريب 

سيولة االقتصاد السعودي تواصل مستوياتها القياسية فوق تريليوني ريال

السعودية تطلق برنامج دعم األجور لتوطين وظائف هذا القطاع

صندوق النقد يحذر من تداعيات خطيرة ألزمة أوروبا.. اضطرابات اجتماعية واقتصادية

معدل التضخم في السعودية يرتفع 4.9% خالل مارس 2021
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االنباط-وكاالت

ق����ال ن����ادي الأ����س���ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، يف 

املركزية  اللجنة  ع�سو  اإن  �سحفي،  بيان 

م��روان   ، فتح  ال��وط��ن��ي  التحرير  حل��رك��ة 

ال��رغ��وث��ي )62 ع��ام��ا(، ق��د دخ���ل ال��ي��وم 

اخل��م��ي�����س، ع���ام���ه ال��������)20( يف ال�����س��ج��ون 

الإ�سرائيلية

وي��ع��د ال��رغ��وث��ي اأح����د اأب�����رز ق��ي��ادات 

ح��رك��ة ف��ت��ح ، وي��ق��ب��ع يف ���س��ج��ن ه���دارمي 

���س��م��ايل اإ����س���رائ���ي���ل، وحم���ك���وم ب��ال�����س��ج��ن 

املوؤبد )مدى احلياة(

واأو�سح بيان نادي الأ�سر اأن اإ�سرائيل، 

اعتقلت الرغوثي عام 2002، وُحكم عليه 

بال�سجن مدى احلياة

بتهمة  ال��رغ��وث��ي  اإ���س��رائ��ي��ل  واأدان�����ت 

امل���������س����وؤول����ي����ة ع�����ن ع����م����ل����ي����ات، ن���ف���ذت���ه���ا 

جمموعات م�سلحة، حم�سوبة على حركة 

فتح، واأدت اإىل مقتل واإ�سابة اإ�سرائيليني

واأث������ار ال���رغ���وث���ي ج����دل يف اأو����س���اط 

النتخابات  خو�س  اإعالنه  عقب  حركته، 

املف�سول  القيادي  جانب  اإىل  الت�سريعية، 

�سكال  حيث  ال��ق��دوة،  نا�سر  احل��رك��ة  م��ن 

م��ع��ا ق��ائ��م��ة اأط��ل��ق��ا ع��ل��ي��ه��ا ا���س��م احل��ري��ة 

، ���س��ت��ن��اف�����س ق��ائ��م��ة ف��ت��ح ال��ر���س��م��ي��ة، يف 

النتخابات املقرر عقدها ال�سهر القادم

واأم���������س الأرب������ع������اء، ق�����ال ال�����ق�����دوة، يف 

م��وؤمت��ر ���س��ح��ف��ي ع��ق��ده يف م��دي��ن��ة غ��زة، 

احلرية  قائمة  مر�سح  هو  الرغوثي  اإن 

املقبلة الرئا�سة  لنتخابات 

�ستجرى  �سابق،  رئا�سي  مر�سوم  ووفق 

مراحل   3 على  الفل�سطينية  النتخابات 

خالل العام اجلاري: ت�سريعية )برملانية( 

يف 22 مايو/ اأيار، ورئا�سية يف 31 يوليو/ 

متوز، وانتخابات املجل�س الوطني )برملان 

اخلارج( يف 31 اأغ�سط�س/ اآب

االنباط-وكاالت

حت�����ّدث ���س��اب��ٌط اإ����س���رائ���ي���ل���يٌّ ���س��اب��ٌق يف ج��ه��از 

جم��ري��ات  ع��ن   ، اأم�����ان  الع�سكرية  ال���س��ت��خ��ب��ارات 

املبا�سرة مع حركة حما�س، ب�ساأن  املفاو�سات غر 

عقد �سفقة تبادل اأ�سرى جديدة

وق����ال ال�����س��اب��ط ي���وين ب���ن م��ن��اح��ي��م يف مقال 

اإّن  ال���ع���رّي،   NEWS ONE م��وق��ع  ن�����س��ره 

م�سر جددت جهود الو�ساطة يف حماولة للتو�سل 

اأ���س��رى ج��دي��دة، م�سدًدا يف الوقت  ت��ب��ادل  ل�سفقة 

عينه على اأن العقبة الرئي�سية يف املفاو�سات، هي 

رف�س اإ�سرائيل الإفراج عن مئات الأ�سرى املتهمني 

بقتل اإ�سرائيليني يف اإطار ال�سفقة

واأ�����س����ار ب���ن م��ن��اح��ي��م، املُ���ت���ب���ط ب��ك��ب��ار ال���ق���ادة 

اإىل  اأ����س���ار  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  والأم��ن��ي��ني  الع�سكريني 

ال��ل��واء  برئا�سة  امل�سرية  امل��خ��اب��رات  م��ن  وف���ًدا  اأّن 

اأح��م��د عبد اخل��ال��ق، م�����س��وؤول امل��ل��ف الإ���س��رائ��ي��ل��ّي 

والتقى  اأي���ام،  قبل  غ��زة  و�سل قطاع  الفل�سطينّي، 

بقائد حركة حما�س يف غزة يحيى ال�سنوار ومروان 

عي�سى القائد يف جناحها الع�سكري، م�سوؤول ملف 

امل�سري  الوفد  توجه  ثم  الإ�سرائيليني،  الأ���س��رى 

ك��ب��ار م�����س��وؤويل وزارة الأم��ن  اأب��ي��ب للقاء  ت��ل  اإىل 

الإ�سرائيلية

العربية يف  ال�سوؤون  واأّك���د بن مناحيم، حم��رر 

مع  امل�����س��رّي  الج��ت��م��اع  اأّن  الإ�سرائيلية،  الإذاع����ة 

تبادل  اإب��رام �سفقة  واإ�سرائيل تركز حول  حما�س 

امل�سريون  ا�ستاأنف  حيث  بينهما،  ج��دي��دة  اأ���س��رى 

اإث����ر ���س��غ��وط من  ن�ساطهم ب��ع��د ان��ق��ط��اع ط��وي��ل 

اأمل��ان��ي��ا وال���روي���ج، وي��ب��دو اأّن ح��رك��ة ح��م��ا���س لها 

م�سلحة يف دفع الق�سية بعد انتخاباتها الداخلية، 

وحت�����س��را ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة يف 

قوية  دفعة  ال�سفقة  تعطي  اأن  ويتوقع  مايو،   22

للحركة قبل النتخابات ولفت اإىل اأن حما�س مل 

لكن  امل�سري،  الوفد  زي���ارة  اإع���الن عن  اأي  ت�سدر 

م�سوؤوليها اأك��دوا اأنها تتعلق ب�سفقة تبادل اأ�سرى 

اإخفاء التفا�سيل من  اإ�سرائيل، ورغم  جديدة مع 

اجلانبني، فاإن امل�سريني اأظهروا بالفعل قدرتهم 

على التو�سط يف �سفقة �ساليط عام 2011، وفيما 

اأكد م�سوؤولون اأمنيون يف اإ�سرائيل ا�ستئناف جهود 

ال��و���س��اط��ة امل�����س��ري��ة، ف��اإن��ه��م مل ي���وؤك���دوا اأن ذل��ك 

اأّن  اإىل  ُي�سار  تقدم ملمو�س  اإىل  بال�سرورة  ي�سر 

حما�س وم�سر مل ُت�سِدرا اأّي تعقيٍب على ال� ك�سف 

الأم��ر  الأ���س��رى،  ت��ب��ادل  ح��ول �سفقة  الإ�سرائيلّي 

الذي ي�سع الكثر من عالمات ال�سوؤال وال�ستفهام 

على م�سداقية النباأ من عدمه

االنباط-وكاالت

الو�سع  من  اإ�سرائيلية،  �سحيفة  حّذرت 

ال����ذي و���س��ل اإل���ي���ه رئ��ي�����س ال������وزراء امل��ت��ه��م 

ب��ال��ف�����س��اد ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، ال���ذي ُي���دِرك 

وال�سخ�سّي ال�سيا�سّي  خطورة و�سعه 

يف  العرية  هاآرت�س  �سحيفة  واأو�سحت   

ال�سوؤون احلزبّية، يو�سي  مقال كتبه حُمّلل 

اأّن نتنياهو اعُتِر رئي�س حكومة ل  فرتر، 

يكون �سعيًدا بالذهاب اإىل احلرب، وهو من 

تفر�س  وعندما  القوة،  ا�ستخدام  من  حّذر 

بدون  اإنهائها  اإىل  ب�سرعة  ي�سعى  املواجهة 

من  �سنة   12 ال� يف  ت�سرف  وهكذا  تو�سيعها، 

املتوا�سلة �سنوات حكمه 

ال��ل��ح��ظ��ة  ه������ذه  ويف  الآن  وت����اب����ع����ت:   

ال�سيا�سي  مل�ستقبله  بالن�سبة  ح�سًما  الأك��ر 

وال�سخ�سي، ترتاكم دلئل تقو�س النظرية 

املذكورة اأعاله، هذه الدلئل يجب اأْن تقلق 

يدركون  الأمن  رجال  وكبار   ، اإ�سرائيليٍّ اأّي 

جيًدا ما يحدث، ويجدون �سعوبة يف النوم

يفهم  م���ن  ي���وج���د  ل  اأن�����ه  اإىل  ول��ف��ت��ت   

و�سعه،  خ��ط��ورة  نتنياهو  م��ن  اأك���ر  ج��ي��دا 

اإي��الن  �سهادة  م��ن  الأوىل  الأرب��ع��ة  ف��الأي��ام 

ي�������س���وع���ا، وه�����و اأح�������د ����س���ه���ود الدع���������اء يف 

التهامات  ر�سّخت  نتنياهو،  �سّد  املحكمة 

ملف  يف  املزعومة  الر�سوة  اأعطى  من  �سّد 

نر  امللك  و�سهود  األوفيت�س،  �ساوؤول   ،4000

�سي�ستكمالن لوحة  حيفت�س و�سلومو فلر، 

اأْن  وبعد  ال��ق��ادم��ة،  الأ�سهر  يف  الف�سيف�ساء 

ي��ق��ول��وا م��ا ل��دي��ه��م ف����اإّن ال�����س��ورة ���س��ت��زداد 

ت�سفو  اأْن  ف��ي��ه  امل�����س��ك��وك  وم���ن  و����س���وًح���ا، 

ال�سماء فوق املتهم رقم واحد )نتنياهو(

يقم  مل  ح��ال  يف  اأّن���ه  ال�سحيفة  وذك���رت 

يف الأي�������ام ال��ع�����س��ري��ن ال���ق���ادم���ة ب��ت��ج�����س��ي��د 

ال��ت��ف��وي�����س ال�����ذي ت�����س��ل��م��ه م���ن ال��رئ��ي�����س 

الإ����س���رائ���ي���ل���ّي ل��ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ٍة ج���دي���دٍة، 

���س��ارع بلفور  اإق��ام��ت��ه يف  اإخ����الء م��ق��ر  ف����اإّن 

قاب  يكون  اأْن  ميكن  الغربّية(  القد�س  )يف 

على  الآن  امل��وج��ود  ولكن  اأدن���ى،  اأْو  قو�سني 

بكثر  واأ���س��د  اأث��ق��ل  ه��و  ل��ه  بالن�سبة  امل��ح��ك 

من طرده اإىل الفيال التي تبتلع ميزانيات 

امل���وج���ود على  لأّن  ق��ي�����س��اري��ا،  احل��ك��وم��ة يف 

املحك يف هذه املرة هو م�سره وحريته

الأح�������داث  ت�����س��ل�����س��ل  اأن  اإىل  ون����وه����ت   

الأم��ن��ي��ة اأم�����ام اإي�����ران وال��ت�����س��ري��ب��ات ال��ت��ي 

هوية  ب��خ�����س��و���س  لل�سك  جم���ال  ت���رتك  ل 

البيت  �ساحب  باأن  ال�سعور  تثر  املنفذين، 

اأ���س��ي��ب ب��اجل��ن��ون، والأك�����ر دق���ة اأن����ه فقد 

لديه،  يعمل  زال  م��ا  ال���ذي  الأخ���ر  ال��ك��اب��ح 

ال�سيا�سي والأمني، يجري الآن  النظام  ويف 

اإ�سعال  يريد  نتنياهو  هل  مك�سوف؛  ح��وار 

اأو مع حزب اهلل كي ي�سكل  اإي��ران  حرب مع 

حكومة طوارئ؟

االنباط- وكاالت

احلدود  على  مناورات  اأوكرانيا  اأطلقت 

الأ�سود،  البحر  يف  القرم  جزيرة  �سبه  مع 

ت�سنه  قد  هجوم  من  خم��اوف  عن  معربة 

رو���س��ي��ا ان��ط��الق��ا ن ���س��ب��ه ج��زي��رة ال��ق��رم، 

كييف قد  اأن  م��ن  ح��ذرت مو�سكو  يف ح��ني 

مب�ساعدة  ا�ستفزازية  اأعمال  بتنفيذ  تقوم 

املتحدة الوليات 

امل��ن��اورات  اإن  الأوك����راين  وق��ال اجلي�س 

وال��دب��اب��ات،  امل��دف��ع��ي��ة  مب�����س��ارك��ة  انطلقت 

وق���ام���ت مب��ح��اك��اة ���س��ي��ن��اري��و ���س��د ه��ج��وم 

تقليدي من قبل القوات الرو�سية

اأي�سا  اأع��ل��ن  وك���ان اجل��ي�����س الأوك����راين 

ان����ط����الق م�����ن�����اورات يف حم���ي���ط م��دي��ن��ة 

خ���ارك���ي���ف ����س���رق ال����ب����الد، ال���ق���ري���ب���ة م��ن 

مل��واج��ه��ة م���ا �سماها  احل����دود م���ع رو���س��ي��ا 

اإرهابية اأعمال 

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراين 

لتخزين  م��واق��ع  بتهيئة  ت��ق��وم  رو���س��ي��ا  اإن 

اأ�سلحة نووية يف �سبه جزيرة القرم

ال���ق���وات  ت���ق���وم  اأن  ي�����س��ت��ب��ع��د  مل  ك���م���ا 

من  انطالقا  اأوكرانيا  مبهاجمة  الرو�سية 

امل��ي��اه  اإم�����دادات  ا���س��ت��م��رار  ل�سمان  ال��ق��رم 

ل�سبه اجلزيرة

حتذير رو�سي

يف امل����ق����اب����ل، ح�����ذر ����س���ك���رت���ر جم��ل�����س 

الأم������ن ال���رو����س���ي ن���ي���ك���ولي ب��ات��رو���س��ي��ف 

اأعمال  بتنفيذ  تقوم  ق��د  اأوك��ران��ي��ا  اأن  م��ن 

املتحدة  ال��ولي��ات  ا���س��ت��ف��زازي��ة مب�����س��اع��دة 

قد ت�سل اإىل قتل جنود، كي تبداأ عمليات 

ع�سكرية �سد �سبه جزيرة القرم

اتخاذ  ���س��رورة  على  باترو�سيف  و�سدد 

اإ���س��اف��ي��ة حل��م��اي��ة ���س��ك��ان �سبه  اإج������راءات 

اجلزيرة وامل�سالح الرو�سية يف املنطقة

ن��ق��ل  ط����ائ����رات   5 و����س���ول  اإىل  واأ�����س����ار 

ع�����س��ك��ري��ة اأم��رك��ي��ة اإىل اأوك��ران��ي��ا خ��الل 

حت�سل  كييف  اأن  م��وؤك��دا  املا�سية،  الأي���ام 

ع��ل��ى اأ���س��ل��ح��ة ف��ت��اك��ة م���ن ق��ب��ل ال���ولي���ات 

املتحدة والدول الغربية، على حد تعبره

دعم غربي

الأمركية  اخلارجية  قالت  املقابل،  يف 

امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  خ���ارج���ي���ة  وزراء  اإن 

وف��رن�����س��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا واأمل���ان���ي���ا واإي��ط��ال��ي��ا 

اأك�����دوا خ���الل اج��ت��م��اع ل��ه��م يف ب��روك�����س��ل 

اأرا�سيها اأوكرانيا ووحدة  دعمهم ل�سيادة 

واأ����س���اف���ت اخل���ارج���ي���ة الأم���رك���ي���ة اأن 

النف�س  �سبط  �سموه  مبا  اأ���س��ادوا  ال���وزراء 

ما  مواجهة  يف  اأوك��ران��ي��ا  به  تتحلى  ال��ذي 

يف  مب��ا  الرو�سية،  ب��ال���س��ت��ف��زازات  و�سفوه 

الهجمات  وتزايد  الع�سكري  احل�سد  ذلك 

على خطوط التما�س

كما �سددوا على �سرورة اأن تقوم رو�سيا 

ف����ورا ب��ت��ه��دئ��ة ال���ت���وت���رات م���ع اأوك���ران���ي���ا، 

ون��اق�����س��وا ك��ذل��ك الأول���وي���ات وال��ت��ح��دي��ات 

امل�سرتكة الأخرى

لن تعر

الأ�سطول  م�سوؤول يف  قال  ال�سياق،  ويف 

احلربية  ال�سفينة  اإن  الأمركي  ال�ساد�س 

تدخل  اأن  املقرر  من  كان  التي  الأمركية 

14 من ال�سهر اجلاري،  البحر الأ�سود يف ال�

لن تعر يف املوعد املحدد

ل  ذلك  اأن  الأمركي  امل�سوؤول  واأو�سح 

الأ�سود  البحر  ال�سفينة يف  اأن مهمة  يعني 

ي��ع��ود لع��ت��ب��ارات  ال�سبب  واأن  ل��غ��ي��ت، 
ُ
اأ ق��د 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��م��ل��ي��ات واجل������داول ال��زم��ن��ي��ة، 

اأحيانا على  توؤثر  ال�سيا�سة  اأن  اإىل  م�سرا 

البحرية املهمات  مواعيد 

كان  اإذا  عما  الإف�ساح  امل�سوؤول  ورف�َس 

اأم��رك��ي��ة  األ��غ��ي ع��ب��ور �سفينة ح��رب��ي��ة  ق��د 

اأخرى اإىل البحر الأ�سود عر تركيا، كان 

من املقرر اأن تعر نهاية هذا الأ�سبوع

 مروان البرغوثي.. 20 عاًما في السجون اإلسرائيلية

 ضابٌط إسرائيليٌّ يكِشف مجريات المفاوضات غيُر الُمباِشرٍة لصفقة تبادل األسرى بين االحتالل وحماس

: نتنياهو أصيب بالجنون وفقد الكابح األخير  ُمحلِّل إسرائيليٌّ

 رياح الحرب تقترب.. أوكرانيا تطلق مناورات على حدود القرم وتتحسب لهجوم روسي قريب وموسكو تحذر من األعمال االستفزازية

االنباط-وكاالت

ل��ل��روم  �سب�سطية  اأ���س��اق��ف��ة  رئ��ي�����س  ج����دد 

الأرث��وذك�����س امل��ط��ران عطا اهلل حنا مطالبته 

امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل ب���ت���ح���رك ف�������وري ل��وق��ف 

ال�سعب  بحق  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ج��رائ��م 

الفل�سطيني واأر�سه ومقد�ساته

وقال حنا يف ت�سريحات اليوم نقلتها وكالة 

وفا اإن مدينة القد�س املحتلة يف خطر �سديد 

نتيجة ملا تتعر�س له من اعتداءات اإ�سرائيلية 

احل�ساري  تاريخها  على  الق�ساء  اإىل  تهدف 

وتهويدها وتهجر �سكانها

اأن ه��ذه الع���ت���داءات لن  و���س��دد حنا على 

تثني ال�سعب الفل�سطيني عن موا�سلة �سموده 

الإ���س��الم��ي��ة  اأر���س��ه وح��م��اي��ة مقد�ساته  ع��ل��ى 

وامل�سيحية

االنباط-وكاالت

اأكد الكرملني، يوم اخلمي�س، اأنه �سرد 

جديدة  اأمريكية  عقوبات  اأي  على  باملثل 

“غر قانونية” على رو�سيا
وقال اإن اأي اإجراءات جديدة �ستقلل من 

فر�س عقد قمة بني الرئي�س الأمريكي جو 

بايدن والرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني

وقالت م�سادر مطلعة يوم الأربعاء، اإن 

على  عقوبات  تعلن  ق��د  املتحدة  ال��ولي��ات 

رو�سيا، يوم اخلمي�س؛ ب�سبب تدخل مزعوم 

يف النتخابات الأمريكية ون�ساط اإلكرتوين 

خبيث ي�ستهدف عدة اأفراد وكيانات

وذكر دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم 

ما  ل��رتى  �ستنتظر  مو�سكو  اأن  الكرملني، 

�سيحدث قبل التعليق بالتف�سيل

اأوكرانيا ل يزال  اأن الو�سع يف  واأ�ساف 

احلديث  لأوان���ه  ال�سابق  من  واأن  متوترا، 

ع��ن خ��ف�����س ال��ت�����س��ع��ي��د، ع��ل��ى ال��رغ��م من 

األغت  املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن  تفيد  تقارير 

ن�سر اثنتني من �سفنها احلربية يف البحر 

الأ�سود

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت هيئة ���س��وؤون الأ���س��رى وامل��ح��رري��ن، 

اخلمي�س، اإن اإدارة �سجن “اإي�سل” متاطل يف 

اأبو  �سرحبيل  لالأ�سر  ال��الزم  العالج  تقدمي 

العيزرية �سرقي  ب��ل��دة  ع��اًم��ا( م��ن  ذري���ع )49 

مدينة القد�س، واملعتقل اإدارًيا

وبينت الهيئة، باأن الأ�سر اأبو ذريع يعاين 

اأم��را���س مزمنة، فهو ي�ستكي من �سعف  من 

بع�سلة القلب )تعمل بن�سبة 2%( وهو بحاجة 

القلب،  دق���ات  لتنظيم  ج��ه��از  لرتكيب  ما�سة 

ال��دم ومن  ارت��ف��اع �سغط  ا من  اأي�سً وي�ستكي 

وج��ود م��اء على الرئتني، ويعاين من مر�س 

النقر�س ومن ك�سل كلوي، اإ�سافة اإىل معاناته 

من الدي�سكات يف ظهره ورقبته، ومن وجود 

رم���ل وت��ر���س��ب��ات ب��ال��ب��ول، وم���ن ارت��ف��اع ن�سبة 

الكول�سرتول يف الدم

واأك��دت الهيئة، اأن اإدارة املعتقل ل تكرتث 

ومتاطل  امل�سكنات  باإعطائه  وتكتفي  حل��ال��ه، 

علًما  ال�سعبة،  ال�سحية  اأو�ساعه  متابعة  يف 

عملية  اإج����راء  ت�ستدعي  ال�سحية  حالته  اأن 

ق�سطرة وتركيب جهاز لتنظيم دقات القلب

 المطران حنا يطالب بوقف جرائم االحتالل 
بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته

 الكرملين: سنرد بالمثل على أي 
عقوبات أمريكية

 االحتالل يماطل في تقديم 
العالج لألسير شرحبيل أبو ذريع
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االنباط-وكاالت

ال��ل��ب��ن��اين مي�شال ع��ون  ال��رئ��ي�����س   اأك���د   

ال��ي��وم اخل��م��ي�����س ع��ل��ى اأه��م��ّي��ة اال���ش��ت��م��رار 

وا�شتكمال  احل���دود  تر�شيم  مفاو�شات  يف 

ال������دور االأم���ري���ك���ي م���ن م���وق���ع ال��و���ش��ي��ط 

النزيه والعادل

الوفد  مع  املحادثات  خالل  عون،  وقال 

االأمريكي برئا�شة م�شاعد وزير اخلارجية 

لل�شوؤون ال�شيا�شية دايفيد هيل اليوم ، اإّنه 

وامل�شالح  واحلقوق  ال�شيادة  على  موؤمتن 

اأي  لبنان  جتنيب  وعلى  بها،  ي��ف��ّرط  ول��ن 

موقف  اأي  عن  تتاأتى  قد  �شلبّية  تداعيات 

غري متاأٍن

و����ش���دد ع��ل��ى ب����ذل ك���ل اجل���ه���ود ل��ي��ك��ون 

ت���ر����ش���ي���م احل��������دود م���و����ش���ع ت�����واف�����ق ب��ن 

بهدف  انق�شام  مو�شع  ولي�س  اللبنانين 

تعزيز موقف لبنان يف املفاو�شات

وطالب باعتماد خرباء دولين لرت�شيم 

اخل��ط وف��ًق��ا ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل، واالل��ت��زام 

بعدم القيام باأعمال نفطّية اأو غازّية وعدم 

كاري�س  حقل  يف  تنقيب  اأعمال  ب��اأي  البدء 

ويف املياه املحاذية

انطالق  اأ�ش�س  على  عون  الرئي�س  واأكد 

على  م�شددا  احل���دود،   تر�شيم  مفاو�شات 

وف��ًق��ا  م��وق��ف��ه  ي��ط��ّور  اأن  للبنان  ي��ح��ق  اأّن���ه 

مل�����ش��ل��ح��ت��ه ومب�����ا ي��ت��ن��ا���ش��ب م����ع ال���ق���ان���ون 

الدويل ووفًقا لالأ�شول الد�شتورّية

وك������ان دي���ف���ي���د ه���ي���ل  اأك������د ب���ع���د ل��ق��ائ��ه 

لبنان،  بدعم  بالده  ،التزام  عون  الرئي�س  

ي��ع��اين الأن  ال��ل��ب��ن��اين  ال�����ش��ع��ب  اإن  ق���ائ���ال  

امل�شاكل  وبحل  بالتزاماتهم  ف�شلوا  القادة 

االإقت�شادية

واأ�شاف اأن هناك اإمكانية اليوم لت�شكيل 

واإج��راء  االإنهيار  وقف  على  ق��ادرة  حكومة 

االإ�شالحات و�شتح�شل على دعمنا

لت�شهيل  م�����ش��ت��ع��دة  اأم���ري���ك���ا  اأن  واأك�����د 

امل��ف��او���ش��ات ب���ن ل��ب��ن��ان واإ���ش��رائ��ي��ل ح��ول 

احل�������دود ال���ب���ح���ري���ة، واالإت�����ي�����ان ب���خ���رباء 

للم�شاعدة يف هذا امللف

ن����زاع����اً ح��ول  ي���واج���ه  ل��ب��ن��ان  اأن  ي���ذك���ر 

اخلال�شة،  االقت�شادية  منطقته  تر�شيم 

م���ع اإ���ش��رائ��ي��ل ، وت��ب��ل��غ م�����ش��اح��ة امل��ن��ط��ق��ة 

املتنازع عليها حوايل 860 كيلومرتا مربعا

املفاو�شات  م��ن  االأوىل  اجل��ول��ة  وك��ان��ت 

البحرية  احل���دود  لرت�شيم  املبا�شرة  غ��ري 

ب���ن ل��ب��ن��ان واإ����ش���رائ���ي���ل، ق���د ان��ط��ل��ق��ت يف 

بو�شاطة  املا�شي  اأول/اأكتوبر  ت�شرين    14

الواليات املتحدة االأمريكية ورعاية االأمم 

املتحدة

وبعد اأربع جوالت من املفاو�شات تاأجلت 

اجل���ول���ة اخل���ام�������ش���ة، ب��ع��د ت���ق���دمي ال��وف��د 

اللبناين م�شتندات ووثائق وخرائط تثبت 

حق لبنان يف حدود مياهه البحرية، وفقا 

 1430 البالغة  بها  املعرتف  البحار  لقانون 

مربعاً كيلومرتاً 

االنباط-وكاالت

االأ���ش��رى  ب�����ش��وؤون  تعنى  موؤ�ش�شات  ق��ال��ت 

اإن  يف ال�����ش��ج��ون االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، اخل��م��ي�����س، 

يف  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي،   4500 ت��ع��ت��ق��ل  اإ����ش���رائ���ي���ل 

�شجونها

ج�����اء ذل�����ك يف ب���ي���ان م�������ش���رتك ل����� ه��ي��ئ��ة 

ملنظمة  )تابعة  واملحررين  االأ���ش��رى  ���ش��وؤون 

الفل�شطيني،  االأ����ش���ري  ون����ادي  ال��ت��ح��ري��ر(، 

وم���رك���ز ال����دف����اع ع���ن احل����ري����ات واحل���ق���وق 

املدنية )حريات(، ومركز وادي حلوة، ع�شية 

ي���وم االأ����ش���ري ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ال����ذي ي�����ش��ادف 

القادم ال�شبت 

 41 املعتقلن،  ب��ن  م��ن  ال��ب��ي��ان  وبح�شب 

اإداري��ا  معتقال  و440  قا�شرا،  و140  �شيدة، 

)دون حماكمة(

املعتقلن  اأع�����داد  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج����اء 

 550 اإىل   2021 ال��ع��ام  امل��ر���ش��ى، و���ش��ل ح��ّت��ى 

م��ع��ت��ق��ال، ب��ي��ن��ه��م االأ����ش���ري ف�����وؤاد ال�����ش��وب��ك��ي 

)82عاما(، اأكرب االأ�شرى �شنا

 25 نحو  هناك  اأن  اإىل  املعطيات،  وت�شري 

م��ع��ت��ق��ال )ق���دام���ى االأ����ش���رى( م��ن��ذ م��ا قبل 

اإىل  باالإ�شافة   )1993 )ع��ام  اأو�شلو  اتفاقية 

من  اأك��ر  اعتقالهم  على  م�شى  معتقال   62

ع�شرين عاما ب�شكل متوا�شل

وم���ن ب��ن امل��ع��ت��ق��ل��ن، وف���ق ال��ب��ي��ان، 543 

امل��وؤب��د  بال�ّشجن  اأح��ك��ام��ا  يق�شون  معتقال، 

ملرة واحدة اأو عدة مرات، بينهم االأ�شري عبد 

67 موؤبدا اهلل الربغوثي املحكوم بال�شجن 

وعن اأعداد ال�شهداء من املعتقلن، ت�شري 

م��ع��ت��ق��ال يف   226 ا���ش��ت�����ش��ه��اد  اإىل  امل��ع��ط��ي��ات، 

 73 بينهم   ،1967 عام  منذ  اإ�شرائيل  �شجون 

ب�شبب التعذيب، و71 جراء االإهمال الطبي، 

و7 ب�����ش��ب��ب ال��ق��م��ع واإط�����الق ال���ن���ار امل��ب��ا���ش��ر 

عليهم من جنود وحرا�س

ا�شت�شهدوا  معتقال   75 اأن  اإىل  باالإ�شافة 

جراء القتل العمد

جثامن  االإ�شرائيلية  ال�شلطات  وحتتجز 

7 اأ�����ش����رى اأق����دم����ه����م، اأن���ي�������س دول������ة، ح��ي��ث 

اُ�شت�شهد يف �شجن ع�شقالن يف العام 1980

واع��ت��ق��ل��ت اإ���ش��رائ��ي��ل م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام 

2021قرابة )1400( فل�شطيني

االنباط-وكاالت

قال م�شت�شار ديوان الرئا�شة ل�شوؤون القد�س 

اأمهلت  االحتالل  حمكمة  اإن  الروي�شي،  اأحمد 

28 ع��ائ��ل��ة ج���دي���دة يف ال�����ش��ي��خ ج�����راح ب���اإخ���الء 

منازلهم، وه��ن��اك ق��رار بطرد ع��ائ��الت م��ن حي 

بطن الهوى وهدم حي الب�شتان بالكامل

“�شوت  الإذاع����ة  ال��روي�����ش��ي يف حديثه  واأك���د 

القد�س”، اأن هناك 20 األف منزل مهدد بالهدم 

يقطنها حوايل مائة األف مواطن مقد�شي

الوجود  تعترب  االحتالل  “حكومة  واأ�شاف: 

ومتار�س  ط��ارئ  وج��ود  القد�س  يف  الفل�شطيني 

التهجري الق�شري بحق املقد�شين، وهناك اأحياء 

كاملة مهددة بالهدم و�شحب اإقامة �شكانها«

وتابع: “دولة الكيان ت�شعى لتقلي�س الوجود 

الفل�شطيني يف القد�س اإىل 15% وهناك 360 األف 

مواطن يحمل هوية القد�س وهم ي�شكلون %40 

من ال�شكان«

واأكمل: “االحتالل يحارب الو�شاية االأردنية 

وجمل�س االأوقاف االإ�شالمية يف امل�شجد االأق�شى 

ع��رب ال��ت��دخ��ل يف ملف االأم���ن واإع����ادة االإع��م��ار، 

وم����وؤخ����راً م��ن��ع وج���ب���ات االإف����ط����ار ل��ل�����ش��ائ��م��ن، 

وتخريب مكربات ال�شوت«

يف  االإج������راءات  ه���ذه  “ا�شتمرار  وا���ش��ت��ك��م��ل: 

و800 مليون  م��ل��ي��ار  ت��ع��ن��ي  واالأق�����ش��ى  ال��ق��د���س 

ملنظمة  العام  االأم��ن  وطالبنا  العامل،  يف  م�شلم 

التعاون االإ�شالمي بالتحرك لوقف هذه احلرب 

الدينية«

و�شدد الروي�شي، على اأن معركة االأق�شى ال 

زالت م�شتمرة، واملقد�شيون لن ي�شت�شلموا لهذه 

قادة  اأن  امل�شتفزة، مبيناً  ال�شهيونية  االإج��راءات 

تنفيذ  ي�شتطيعون  ال  اأن��ه��م  ي��درك��وا  االح��ت��الل 

الوجود  ظل  يف  القد�س  يف  التهويد  خمططات 

الفل�شطيني، ولذلك يحاولوا تفريغ املدينة من 

الفل�شطينين

واأ�شار اإىل اأنه ال يجوز اأن جُترى االإنتخابات 

الأن  القد�س،  مدينة  ح��دود  خ��ارج  الفل�شطينية 

لل�شيادة  تر�شيخاً  ي�شكل  املدينة  داخ��ل  اإجرائها 

الفل�شطينية

االنباط- وكاالت

االأم��ريك��ي  الكونغر�س  ع�شو  تعتزم 

ع���ن والي����ة م��ي��ن��ي�����ش��وت��ا ب��ي��ت��ي م��اك��ول��وم 

ال�����ت�����ق�����دم مب�����������ش�����روع ق������ان������ون ي���رب���ط 

امل�شاعدات االأمريكية املقدمة الإ�شرائيل 

الفل�شطيني ال�شعب  باحرتامها حقوق 

الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  مار�شت  وقد 

حملة  االأمريكية  ال�شاحة  على  العاملة 

كونغر�س،  اأع�شاء  مع  للتوا�شل  �شغط 

ال��ذي  ال��ق��ان��ون  م�����ش��روع  ع��ل��ى  للتوقيع 

ي���ح���ظ���ى ب���دع���م ق���ط���اع���ات وم��ن��ظ��م��ات 

رئي�شية وفاعلة اأمريكية 

وث��ي��ق��ة م�شروع  م��اك��ول��وم يف  وق��ال��ت 

ل��ل��دف��اع  ي���ه���دف  ال���ق���ان���ون  اإن  ق����ان����ون: 

ع��ن حقوق االإن�����ش��ان ل��الأط��ف��ال واالأ���ش��ر 

ظل  يف  يعي�شون  ال��ذي��ن  الفل�شطينين 

االإ�شرائيلي الع�شكري  االحتالل 

اأع�����ش��اء  منف�شلة  ر���ش��ال��ة  يف  ودع����ت 

ال�����ك�����ون�����غ�����ر������س امل�����ل�����ت�����زم�����ن ب���ت���ع���زي���ز 

ح���ق���وق االإن�������ش���ان وال�������ش���الم وال��ع��دال��ة 

هذا  برعاية  ي�شاركوا  اأن  للفل�شطينين 

القانون

ا�شتخدام  ال��ق��ان��ون  م�شروع  ويحظر 

اأموال  من  الإ�شرائيل  املمنوحة  االأموال 

دافعي ال�شرائب االأمريكين يف كل من 

احلاالت:

اأو  االإ�شاءة  اأو  الع�شكري  االعتقال   )1

اأو  الفل�شطينين  االأطفال  معاملة  �شوء 

االإ�شرائيلي الع�شكري  االعتقال 

املمتلكات  وت��دم��ري  م�شادرة  دع��م   )2

وامل�����ن�����ازل ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة مب����ا ي��ن��ت��ه��ك 

القانون الدويل االإن�شاين

3( اأي دعم اأو م�شاعدة ل�شم اإ�شرائيل 

الفل�شطينية  لالأرا�شي  اجلانب  اأح��ادي 

يف انتهاك للقانون االإن�شاين الدويل

وي��ح��ظ��ى ال��ق��ان��ون ب��دع��م وا���ش��ع من 

ممثلي حتالفات ت�شم ع�شرات الكنائ�س 

االأم���ريك���ي���ة وح���رك���ت���ي ج���ي ���ش��رتي��ت ، 

واأ�شوات يهودية من اأجل ال�شالم، وعدة 

بينها:  اأمريكية،  فل�شطينية  موؤ�ش�شات 

ح���رك���ة ع����دال����ة، وامل��ن��ظ��م��ة احل��ق��وق��ي��ة 

ل��ف��ل�����ش��ط��ن، وم���ن���ظ���م���ات ل��ل��م�����ش��ل��م��ن، 

بينها: موؤ�ش�شة م�شلمون اأمريكيون من 

فل�شطن اأجل 

يف  الفل�شطينية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وت��دع��م 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��اك��ول��وم ح��ي��ث ق��ام 

موؤخرا  االأمريكي  الفل�شطيني  املجل�س 

ل�شالح  ت��ربع��ات  ج��م��ع  ح��م��ل��ة  بتنظيم 

انتخابها اعادة 

وك�������ش���ف ع�������ش���و ال���ه���ي���ئ���ة االداري���������ة 

ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف ال���والي���ات 

امل���ت���ح���دة ����ش���ن���ان ����ش���ق���دي���ح ع����ن ت��وج��ه 

النفاذ  وا�شعة  فعالية  وتنظيم  الإط��الق 

اأع�����ش��اء كونغر�س  ال��ق��ان��ون، ودف���ع  ه��ذا 

اآخ���ري���ن ل��ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه، ومت االت��ف��اق 

ع��ل��ى ذل���ك خ���الل ل��ق��اء ع��ق��د اال���ش��ب��وع 

الفل�شطينية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ن  امل��ا���ش��ي 

وامل�������ش���ت�������ش���اري���ن ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ن ل��ع�����ش��و 

ماكولوم الكونغر�س 

 بعد عرض وساطتها.. عون يشيد بدور أمريكا ويصفه ب النزيه والعادل ويؤكد على أهمية استمرار مفاوضات ترسيم الحدود

 عشية يوم األسير 4500 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل

 محكمة االحتالل تمهل 28 عائلة جديدة في الشيخ جراح بإخالء منازلهم

 مشروع قانون أمام الكونغرس يربط المساعدات األميركية إلسرائيل باحترام الحقوق الفلسطينية.. ماكولوم: سندافع عن فلسطين وحقوقها

االنباط-وكاالت

اأعلن الكرملن ، يوم اخلمي�س ، اأنه جرى 

ات�شال هاتفي بن الرئي�س فالدميري بوتن 

ورئي�س احلكومة املكلف �شعيد احلريري الذي 

يقوم بزيارة عمل اىل مو�شكو

احلريري  الرئي�س  اأن   ، الكرملن  واأف����اد 

الو�شع  ت��ط��ورات  على  بوتن  الرئي�س  اأط��ل��ع 

الداخلي يف لبنان، كما على االإجراءات املبدئية 

من اأجل ت�شكيل احلكومة اجلديدة وتخطي 

االأزمة االقت�شادية

ومت التاأكيد من قبل اجلانب الرو�شي على 

م��وق��ف رو���ش��ي��ا امل��ب��دئ��ي يف دع��م ���ش��ي��ادة لبنان 

وا�شتقالله ووحدة اأرا�شيه

كذلك تناول اجلانبان ، البحث يف امل�شائل 

للعمل  اجلانبن  وا�شتعداد  امللحة  االقليمية 

املالئمة  ال��ظ��روف  تهيئة  اأج���ل  م��ن  امل�شرتك 

ل��ع��ودة ال��الج��ئ��ن ال�����ش��وري��ن امل��ت��واج��دي��ن يف 

لبنان

واأ�شاف الكرملن، ان اجلانبن تطرقا اىل 

م�شددين  امل�شرتك  التعاون  ق�شايا  من  ع��دد 

االقت�شادية  ال��ع��الق��ات  تعزيز  ���ش��رورة  على 

والتجارية بن البلدين ، وتفعيل االت�شاالت 

ال��ه��ي��ئ��ات امل��خ��ت�����ش��ة يف جم���ال مكافحة  ب���ن 

ع���دوى ف��ريو���س ك��ورون��ا مب��ا يف ذل���ك ت��زوي��د 

لبنان بلقاحات رو�شية

وختم بيان الكرملن باأن الرئي�س الرو�شي 

احلريري  �شعد  الرئي�س  اىل  بالتهاين  تقدم 

رم�شان  �شهر  بحلول  لبنان  م�شلمي  وعموم 

املبارك

االنباط-وكاالت

���ش��اح��ات امل�شجد االإب��راه��ي��م��ي يف  ���ش��ه��دت 

ام�س  وف��ج��ر  املا�شية  الليلة  اخلليل  مدينة 

قبل  م��ن  وا���ش��ع��ة  تدني�س  عملية  اخل��م��ي�����س، 

تلمودية  رق�����ش��ات  اأدوا  ال��ذي��ن  امل�شتوطنن 

���ش��الة  خ�����الل  ال���ع���ربي���ة  االأغ���������اين  ورددوا 

الرتاويح واأي�شا تزامنا مع �شالة الفجر

واأف��������اد ����ش���ه���ود ع���ي���ان ب������اأن امل�����ش��ت��وط��ن��ن 

امل�شجد  �شاحات  يف  وال��غ��ن��اء  بالرق�س  ق��ام��وا 

االإب��راه��ي��م��ي، حت��ت حماية ج��ن��ود االح��ت��الل 

الذين انت�شروا يف املكان بكثافة

وبث امل�شتوطنون املو�شيقى ال�شاخبة عرب 

ملناطق  �شداها  و�شل  التي  ال�شوت،  مكربات 

وا�شعة يف اخلليل وكانت حملة الفجر العظيم 

اأطلقت دعوات الأهايل اخلليل لتكثيف ال�شالة 

رم�شان،  �شهر  خ��الل  االإبراهيمي  امل�شجد  يف 

ل��ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ه��وي��ت��ه االإ����ش���الم���ي���ة ورب��ط��ه 

بال�شعائر الرم�شانية واالإميانية لهذا ال�شهر

اأه���ايل مدينة اخلليل،  املئات من  وت��واف��د 

االإب��راه��ي��م��ي  امل�شجد  اإىل  املحيطة  وال��ق��رى 

اأي��ام  اأول  يف  �شاحاته،  يف  الفجر  �شالة  الأداء 

�شهر رم�شان ي�شار اإىل اأن �شلطات االحتالل 

اآذار/م��ار���س املا�شي، رفع  منعت، خ��الل �شهر 

االأذان يف امل�شجد االإبراهيمي 59 وقتا بحجة 

اإزعاج امل�شتوطنن

وذكرت اإدارة امل�شجد اأن ذات الفرتة �شهدت 

اإغالق قوات االحتالل للم�شجد االإبراهيمي 

م��رت��ن، ك��م��ا ن��ف��ذت اأع���م���ال جت��ري��ف مقابل 

اإط��ار عملية طم�س  االإبراهيمي يف  ا�شرتاحة 

وتهويد املعامل االإ�شالمية

وحتديد  ت�شيقه  االحتالل  وا�شل  كذلك 

�شاحما فقط  اجل��م��ع��ة،  اأي����ام  امل�شلن  اأع����داد 

ل�300 م�شل من ال�شالة فيه

املحكمة  م�شادقة  اأي�شا  اآذار  �شهر  و�شهد 

م�شعد  بناء  تنفيذ  على  االإ�شرائيلية  العليا 

للم�شتوطنن يف امل�شجد االإبراهيمي

وي��ه��دد امل�����ش��روع اال���ش��ت��ي��ط��اين ب��و���ش��ع يد 

االحتالل على مرافق تاريخية قرب امل�شجد، 

و�شحب �شالحية البناء والتخطيط من بلدية 

املدنية  ب������االإدارة  ت�شمى  مل��ا  ومنحها  اخل��ل��ي��ل 

الإف��راغ  االحتالل  وي�شعى  لالحتالل  التابعة 

امل�شجد االإبراهيمي من امل�شلين، من خالل 

االإجراءات القمعية والتع�شفية بحق امل�شلن، 

واإغ�������الق ال���ب���واب���ات االل���ك���رتون���ي���ة وع��رق��ل��ة 

ح��رك��ة امل��واط��ن��ن ع��ل��ى احل��واج��ز الع�شكرية 

اأكر  وتعاين اخلليل من وج��ود  واحتجازهم 

من خم�شن موقعا ا�شتيطانيا يقيم بها نحو 

تعزيز  على  يعملون  م�شتوطن،  األ��ف  ثالثن 

القب�شة ال�شاملة على املدينة

االنباط-وكاالت

واإي���ران  اإ�شرائيل  تتواجه  �شنوات،  منذ 

لبنان و�شوريا  اأو غري مبا�شرة يف  مبا�شرة 

وقطاع غزة، لكن يف االأ�شهر االأخرية امتدت 

التوترات بن البلدين اإىل البحر مع �شل�شلة 

غام�شة من عمليات التخريب والهجمات 

التي ا�شتهدفت �شفنا من اجلانبن

وت��خ��و���س اإ���ش��رائ��ي��ل واإي�����ران منذ زمن 

اإذ  االأو�شط.  ال�شرق  بالوكالة” يف  “حربا 
اإي����ران مع  يتقاتل ح��زب اهلل امل��دع��وم م��ن 

اجلي�س االإ�شرائيلي، وكذلك حركة حما�س 

غزة  قطاع  على  ت�شيطر  التي  االإ�شالمية 

االإ�شالمية،  دعما من اجلمهورية  وتتلقى 

م��وال��ي��ة  “جمموعات  ت��ت��ع��ر���س  ب��ي��ن��م��ا 

يف  اإ�شرائيلية  ل�شربات  بانتظام  الإيران” 

��ا اإىل  ���ش��وري��ا وان��ت��ق��ل��ت ه���ذه احل����رب اأي�����شً

جم����ال ال��ت��ج�����ش�����س واالأم������ن ال�����ش��ي��رباين. 

ف���ق���د ق�����ام ج���ه���از امل����و�����ش����اد االإ����ش���رائ���ي���ل���ي 

عام  ب�”عملية  اخلارجية(  )اال�شتخبارات 

2018 مت��ك��ن خ��الل��ه��ا م���ن اال���ش��ت��ح�����ش��ال 

ال���وث���ائ���ق من  م���ن  ���ش��ف��ح��ة   55000 ع��ل��ى 

اأج��زاء  ُو�شعت  االإي���راين  النووي  االأر�شيف 

منها يف ت�شّرف باحثن يف جامعة هارفرد 

على  اإ�شرائيل  اإي���ران  واتهمت  االأمريكية. 

على  اإل��ك��رتون��ي��ة  ه��ج��م��ات  بتنفيذ  االأث�����ر 

الواليات  اغتالت  ثم  ا�شرتاتيجية  من�شاآت 

امل��ت��ح��دة رئ��ي�����س ف��ي��ل��ق ال��ق��د���س االإي�����راين 

اجلرنال النافذ قا�شم �شليماين يف العراق. 

وا�شُتهدفت اإ�شرائيل بهجوم �شيرباين طال 

ن��ظ��ام ت��وزي��ع امل��ي��اه. يف ن��ه��اي��ة 2020، قتل 

ال��ع��امل ال��ن��ووي االإي����راين حم�شن فخري 

اإي�����ران امل��و���ش��اد  زاده يف ط���ه���ران، وات��ه��م��ت 

االإ�شرائيلي بتنفيذ العملية

 بوتين والحريري يبحثان تطورات الوضع في لبنان

 خالل التراويح و الفجر .. حفالت 
للمستوطنين بساحات المسجد اإلبراهيمي

 فرانس برس: البحر ميدان المواجهة 
الجديدة بين إيران و إسرائيل
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

اأب�����دى زي���ن ال���دي���ن زي�����دان، امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

نهائي  ن�صف  ب��ب��ل��وع  ���ص��ع��ادت��ه  م��دري��د،  ل��ري��ال 

ل��ي��ف��رب��ول  �أوروب�������ا، م���ن م��ع��ق��ل  �أب���ط���ال  دوري 

�نت�صاًر� ثميًنا  مدريد،  ريال  وحقق  “�أنفيلد«. 
-3( بنتيجة  �ل��ذه��اب  معركة  يف  �ل��ري��دز  على 

قبل  �صتيفانو”،  دي  “�ألفريدو  ملعبه  يف   )1

�لتعادل �ل�صلبي يف مبار�ة �لإياب. وقال زيد�ن 

�صحيفة ماركا »كان  نقلتها  ت�صريحات  خالل 

مو�جهة  توقعنا  ���ص��ن��ع��اين،  �أن��ن��ا  �مل��ع��روف  م��ن 

دقيقة،   15 �أول  ل��ي��ف��رب��ول يف  ���ص��د  ج���ًد�  ق��وي��ة 

وكان هذ� طبيعيا«. وتابع “نحن يف ربع نهائي 

تاأهلنا  نحن  �لنهاية  يف  لكن  �لأب��ط��ال،  دوري 

مًعا،  جميًعا  “نحن  و�أ�صاف  للغاية«.  و�ُصعد�ء 

باأي �صيء، لكننا  �ملزيد، مل نفز  و�لفريق يريد 

ت�صيل�صي،  مو�جهة  �لبطولتني«.وعن  نقاتل يف 

علق “دعونا ن�صتمتع قلياًل ونرتاح، لأنه ل ز�ل 

�لبلوز  ت�صيل�صي،  مو�جهة  قبل  مباريات  لدينا 

�صعيد  �أنا  �لتاأهل،  “ن�صتحق  جيد«.ونوه  فريق 

متنحنا  �ل��ت��اأه��ل  بعد  �مل�صاعر  �ل��الع��ب��ني،  بكل 

�لكثري من �لقوة«. وحول �لعتماد على فيدي 

�خرتته  “لقد  �أجاب  �أمين،  فالفريدي كظهري 

ل��ه��ذ� �مل���رك���ز، ول��ع��ب م���ب���ار�ة ج��ي��دة، رغ���م �أن��ه 

�لثالثي  باجلميع،  �صعيد  لكني  مركزه،  لي�س 

�ل��ه��ج��وم��ي ح���اول ك��ث��رًي� يف �ل���دف���اع، ل��ك��ن من 

�لفرن�صي  �مل��درب  و�أردف  نعاين«.  �أن  �لطبيعي 

�لأم��ور  بع�س  ويفعل  حار�صنا  �إن��ه  “كورتو�؟ 
بذلنا  �لبدنية؟  “�حلالة  �ل�صتثنائية«.وو��صل 

ج��ه��ًد� ه���ائ���اًل، ن��ت��ائ��ج��ن��ا يف �مل��ب��اري��ات �ل��ث��الث 

هنا  �إىل  �ل��و���ص��ول  ���ص��ع��ي��ًد�،  جتعلني  �لأخ����رية 

ل��ي�����س ب���الأم���ر �ل�����ص��ه��ل، ن��ح��ن ع��ل��ى م��ا ي����ر�م«.

بالالعبني،  ف��خ��وًر�  يجعلني  م��ا  “�أكرث  و�أمت 

�ل�����ص��خ�����ص��ي��ة �ل���ت���ي مي��ت��ل��ك��ون��ه��ا، وك��ل��م��ا ز�دت 

�أ�صو�أ، يزد�د �حتادهم،  معاناتهم وكانت �لأمور 

هم لديهم �لكثري من �لكفاءة«.

70

زيدان فخور بتأهل الريال 

محرز يفك نحسه ويسجل 

ال اصابات في صفوف الوحدات 

اعتماد اسيوي ألقامة الدورات التدريبية 

لندن - وكاالت 

�أع�������اد �ل���ن���ج���م �جل�����ز�ئ�����ري ري���ا����س 

يف  ���ص��ي��ت��ي،  مان�ص�صرت  ف��ري��ق��ه  حم���رز، 

نتيجة �للقاء �أمام بورو�صيا دورمتوند، 

يف  ب��ارك،  �إي��دون��ا  �صيجنال  ملعب  على 

�أوروب��ا.  �أبطال  دوري  نهائي  رب��ع  �إي��اب 

�ل�صيوف  دورمت��ون��د،  ب��اغ��ت  �أن  وب��ع��د 

 15 �لدقيقة  يف  مبكر  ه��دف  بت�صجيل 

حم��رز  جن��ح  بيلينجهام،  ج���ودي  ع��ر 

55 من  �لدقيقة  �لنتيجة يف  تعديل  يف 

عالمة �جلز�ء. وبح�صب �أرقام »�أوبتا«، 

يف  مبار�ة   14 من  م�صرية  حم��رز  �أنهى 

دوري �لأبطال، دون ت�صجيل ملان�ص�صرت 

�صيتي ، بعدما �صجل ، �أول هدف له يف 

 2019 ���ص��ب��ت��م��ر/�أي��ل��ول  م��ن��ذ  �مل�صابقة 

�أم����ام ���ص��اخ��ت��ار دون��ي��ت�����ص��ك. ك��م��ا �صجل 

حم������رز، ث���ال���ث �أه�����د�ف�����ه م����ن ع��الم��ة 

�أوروب���ا، حيث  �أب��ط��ال  �جل��ز�ء يف دوري 

�صبق و�أن �صجل ركلتني يف �صباك كلوب 

بروج.  يذكر �أن مان�ص�صرت �صيتي ح�صم 

م��ب��ار�ة �ل��ذه��اب ع��ل��ى �أر���ص��ه �لأ���ص��ب��وع 

بنتيجة بالفوز  �ملا�صي، 

.)1-2(

االنباط - عمان 

ط���م���اأن �مل�������ص���وؤول �ل��ط��ب��ي ل��ل��ف��ري��ق 

�ل���دك���ت���ور  �ل�����وح�����د�ت  ل���ف���ري���ق  �لأول 

م���وؤي���د ع��م��ر ج��م��اه��ري �ل����وح����د�ت �أن 

�لأول  �لفريق  لالعبي  �لطبية  �حلالة 

على  رده  وك�صف عمر يف  ج��د�.   جيدة 

����ص��ت��ف�����ص��ار�ت �مل��رك��ز �لإع��الم��ي ل��ن��ادي 

�ل���وح���د�ت �أن �ل��الع��ب��ني �أح��م��د زري��ق 

من  عانو�  ثائر  و�حمد  �ليا�س  و�أحمد 

و�لره���اق،  �لتعب  نتيجة  ع�صلي  �صد 

�مل�صاركة  م��ن  مينعهم  ل��ن  ذل��ك  �أن  �إل 

�لإي��ر�ين  �أم��ام فولذ  �ملقبلة  �ملبار�ة  يف 

�ل��ت��ي ت��ق��ام ي���وم �ل�����ص��ب��ت �مل��ق��ب��ل �صمن 

�أب���ط���ال  دوري  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل���ول���ة 

�لطبي  �جلهاز  عمر:”  و�أ�صاف  �آ�صيا. 

ك���ب���رية  ك�����ل  ي���ت���اب���ع  �لأول  ل���ل���ف���ري���ق 

و�صغرية مبا يخ�س �لالعبني ون�صعى 

�لفريق يف جاهزية عالية  لبقاء جنوم 

باأول  �ول  �ل�صحية  �أحو�لهم  ومتابعة 

وتو�ليها”. �مل��ب��اري��ات  ���ص��غ��ط  ظ��ل   يف 

�لفريق  مد�فع  �ن  حديثه  عمر  وختم 

ع��ب��د �هلل دي������ار� ���ص��ي��ب��ا���ص��ر ت��دري��ب��ات��ه 

�لأول خ��الل  �ل��ف��ري��ق  م��ع  �جل��م��اع��ي��ة 

�حل�������ص���ة �ل���ت���دري���ب���ي���ة �ل����ت����ي �ق��ي��م��ت 

�خلمي�س، وتبقى م�صاركته من عدمها 

م��ن ���ص��الح��ي��ة �مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي �ل��ك��اب��ن 

عبد�هلل �أبو زمع.

االنباط - عمان 

�لقدم،  لكرة  �لأردين  �لحت��اد  ح�صل 

�ل����ذي يتيح  ع��ل��ى �لع��ت��م��اد �لآ����ص���ي���وي، 

للم�صتوى  �ل��ت��دري��ب  دور�ت  تنظيم  ل��ه 

للمتطلبات  وف��ق��اً   ،)Pro( �لح����رت�يف 

و�مل����ع����اي����ري، ومب���ن���ه���اج ت��ع��ل��ي��م ي��ت��ن��ا���ص��ب 

وت�صلم  �ل��ق��اري.  �لحت���اد  متطلبات  م��ع 

و�لتي  �لآ�صيوية،  �ملو�فقة  كتاب  �لحت��اد 

�مل��ح��رتف��ني،  دور�ت  ت��ن��ظ��ي��م  ل���ه  ت�����ص��م��ح 

على  وذلك  �ملعتمدة،  �ل�صهاد�ت  و�إ�صد�ر 

�لتي  �حلديثة  �لتدريبية  �ملناهج  �صوء 

�ل���دور�ت  وت�صهد  للم�صاركني.  يقدمها 

�ملناهج  يف  ت��ط��ور�  �لأردن،  يف  �لتدريبية 

�ل��ن��ظ��ري��ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��ع��م��ل��ي��ة، وف��ق 

روؤي�����ة �حت����اد ك���رة �ل���ق���دم و�ل���ت���ي ت��ه��دف 

ل�����ص��ق��ل و�لرت�����ق�����اء ب����امل����درب �ل��وط��ن��ي، 

ح�صل  حيث  وخ��ر�ت��ه،  ق��در�ت��ه  وتعزيز 

دور�ت  �إق�����ام�����ة  رخ�������ص���ة  ع���ل���ى  ����ص���اب���ق���اً 

�لتدريب كافة.

االنباط - عمان 

دوري  مناف�صات  �ل��ي��وم  م�صاء  تتو��صل 

�ل����ك����رة لن����دي����ة �مل���ح���رتف���ني يف �ن���ط���الق 

�جلولة �لثانية  بلقاء وحيد يجمع �جلليل 

حممد  �لأم���ري  �صتاد  على  �لعقبة  و�صباب 

و�لن�صف  �ل��ع��ا���ص��رة  �ل�����ص��اع��ة  يف  ب��ال��زرق��اء 

م�������ص���اء� .ح����ي����ث  ي��ن��ظ��ر �جل���ل���ي���ل و���ص��ب��اب 

خا�صة،  باأهمية  �مل��ب��ار�ة  ه��ذه  �إىل  �لعقبة 

�لهدف  مبثابة  �صتكون  �ل��ث��الث  فالنقاط 

بني  �لقوى  مو�زين  لتكافوؤ  ��صتناد�ً  �لأول 

فوزه  لتحقيق  �جلليل  وي�صعى  �لفريقني. 

�أندية  مل�صاف  حديثاً  �صعد  بعدما  �لأول 

�د�ء� جيد� يف  ق��دم  �ل��ذي  وه��و  �ملحرتفني 

�ىل جانب  لقبها  �لتي حقق  �لدرع  بطولة 

�مام  �لوىل  مبار�ته  يف  بالتعادل  خروجه 

�ل��دوري يف حني يرغب �صباب  �جلزيرة يف 

�ل��ع��ق��ب��ة يف ت���ع���زي���ز ر����ص���ي���ده وجت���ن���ب م��ا 

تاأخر  عندما  �ملا�صي  �ملو�صم  يف  معه  حدث 

خ��رج  �ل���ذي  �لن��ت�����ص��ار�ت.وه��و  يف حتقيق 

�ل�صبوع  يف  �لرمثا  �م��ام  �لثمني  بالتعادل 

لك�صب  جاهد�  وي�صعى  �ل��دوري  من  �لول 

�لنقاط �لثالثة بعد �ن �كت�صب �ملزيد من 

�خل���رة يف �مل��و���ص��م �مل��ا���ص��ي وب��ع��د �ن ع��زز 

�در�ك��ه  ..رغ���م  �ل��الع��ب��ني  ببع�س  �صفوفه 

بالتقدم  �لخ��ر  هو  ورغبته  مناف�صه  بقوة 

خ���ط���وة ن���ح���و �لم������ام وجت���ن���ب �ل���ب���ق���اء يف 

�لبعيدة عن فرق �ملقدمة ل �صيما  �ملناطق 

باملحافظة  �ليوم  تكمن  �جلليل  رغبة  و�ن 

�لو�فد  باعتباره  �ل���دوري  يف  موقعه  على 

�جلديد ..

الريا�ض - وكاالت 

�لن�صر  لنادي  �ل�صابقني  �لنجوم  ع��دد من  عر 

�لفريق  �أد�ء  من  �ل�صديد  ��صتيائهم  عن  �ل�صعودي، 

�ل��وح��د�ت )0-0( يف �جل��ول��ة �لأوىل م��ن دور  �أم���ام 

�ملجموعات لدوري �أبطال �آ�صيا. وغرد نا�صر �لفهد 

بال  “لعبون  تويرت:  عر  �ل�صابق،  �لن�صر  لع��ب 

روح وبال �إح�صا�س بامل�صوؤولية. �صحيح هناك �أخطاء 

من �ملدرب، لكن �خلطاأ �لأكر من �لالعبني، وكاأن 

جمرد  عجيب!  ب���رود  �صيئا.  لهم  تعني  ل  �مل��ب��ار�ة 

تاأدية و�ج��ب، و�أ�صتثني منهم عبد �لإل��ه �لعمري«. 

�ل�صابق:  �لن�صر  وق��ائ��د  جن��م  ���ص��رور  ها�صم  وع��ل��ق 

فعليا  حتت�صب  فريق  �أي  قوة  و�أكرر،  �أقول  “د�ئما 
بقوة مهاجميه. حتكم �لن�صر طو�ل �صوطي �ملبار�ة، 

وم�����ص��ك و���ص��ط �مل��ل��ع��ب ب��ك��ل �صهولة م��ع غ��ي��اب ت��ام 

مع  و�نت�صار  “مترير  و�أردف:  �ل��وح��د�ت«.  لفريق 

�لوحد�ت  �مل�صكلة؟  وهنا  �لفريق  لهجوم  ت��ام  غياب 

�ل���دف���اع!«. يف  �إل  �أ���ص��اه��ده��م  مل  �ل�صوطني   ط���و�ل 

 من ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ب��د �هلل ب��ن زن����ان م��دي��ر �مل��رك��ز 

�لإعالمي �ل�صابق للن�صر: “لالأ�صف لعبني باردين، 

وكاأنهم يف مترين. ما حدث منهم يف مبار�ة �ليوم 

يحتاج حلزم يف �لتعامل«. و�أ�صاف: “ت�صيطر ت�صعني 

دقيقة ول ت�صتطيع تهديد مرمى �خل�صم. ل لعبت 

على �لطرف بالطريقة �ل�صحيحة ول �خرتقت من 

�لعمق ب�صكل �صهل وممكن، هذ� برود وتعايل وغري 

مقبول من ع�صاق �لن�صر!«. وكتب حممد �لدوي�س 

�ملحامي و�مل�صت�صار �لقانوين: “عر تاريخه، �لن�صر 

حرم نف�صه من بطولت قريبة منه وُحرم من �أخرى 

�قرتب منها، لكن بطولة �آ�صيا ثم كاأ�س �مللك ل مثيل 

لهما«. و�أكد: “مهما كانت �ملرر�ت، ما حدث ف�صل 

�إد�رة ومدرب ولعبني. ��صرب قبل ل يحو�س �لطني 

�ملتمثلة  �ل��ف��ردي��ة  “�حللول  و�أ����ص���اف:  ���ص��اف��ي��ه��ا«. 

�ملهارة  �ل��دف��اع��ي،  �لتكتل  تهزم  و�لت�صديد  باملهارة 

�لت�صديد  �مل�صتوى �لفردي،  �لن�صر غابت بغياب  يف 

مفقود من �صنني، نتيجة ذلك �خلروج بالتعادل �إْن 

�صلم من لدغة معاك�صة«.

االنباط - عمان 

�أك���د �ل��ك��اب��ن عبد �هلل �أب���و زم���ع، م��درب 

ف���ري���ق���ه مت���ك���ن م��ن  �أن  �ل�����وح�����د�ت،  ن�����ادي 

�لتي  مبار�تهما  يف  �لن�صر،  ه��ج��وم  �إي��ق��اف 

�لأوىل  �جلولة  يف  �ل�صلبي  بالتعادل  �نتهت 

�آ�صيا.  �أب��ط��ال  ل���دوري  �ملجموعات  دور  م��ن 

�ل�صحفي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل  زم���ع  �أب����و  وق����ال 

وف��ري��ق  ب��ط��ل  “�لوحد�ت  �مل�����ب�����ار�ة:  ب��ع��د 

غرينا  �لبطولة  “خالل  وتابع:  هجومي«. 

�أ�صبوع  خ��الل  للدفاع،  �لهجوم  م��ن  نهجنا 

ع��امل��ي  ف��ري��ق  “�لن�صر  و�أ�����ص����اف:  و�ح�����د«. 

�حلد  من  متكنا  لكننا  جيدة،  مبار�ة  وق��دم 

م���ن خ���ط���ورت���ه �ل���ي���وم ب��ف�����ص��ل �أ���ص��ل��وب��ن��ا«. 

�ل��ن�����ص��ر،  م���ث���ل  ج���اه���زي���ن  “ل�صنا  و�أمت: 

�قرتب  بينما  �لآن،  يبد�أ حتى  فمو�صمنا مل 

جدير  �ل�صعودية«.  يف  �لنهاية  على  �ملو�صم 

للمرة  ي�صارك  �ل��وح��د�ت  ن��ادي  �أن  بالذكر 

�آ���ص��ي��ا. �أب���ط���ال  ب����دوري  ت��اري��خ��ه   �لأوىل يف 

وت�������ص���م �مل���ج���م���وع���ة �ل�����ر�ب�����ع�����ة: �ل��ن�����ص��ر 

�لإير�ين،  �لقطري، فولد  �ل�صد  �ل�صعودي، 

�لوحد�ت �لأردين. 

م������ن ج����ه����ة �خ���������رى �أك���������د �ل������روم������اين 

����ص���وري���ان���ي���و ف����ل����وري����ن، �مل���������درب �مل����وؤق����ت 

ل���ن���ادي �ل��ن�����ص��ر، �أن�����ه ي��ت��ح��م��ل م�����ص��وؤول��ي��ة 

 خ�����روج ف��ري��ق��ه م���ت���ع���ادل �أم������ام �ل���وح���د�ت 

وح���ك���م �ل���ت���ع���ادل �ل�����ص��ل��ب��ي ل���ق���اء �ل��ن�����ص��ر 

و�ل�����وح�����د�ت، �لأرب���ع���اء، ����ص���م���ن م���ب���اري���ات 

�مل��ج��م��وع��ات  دوري  م����ن  �لأوىل  �جل����ول����ة 

فلورين  وق��ال  �آ�صيا.  �أبطال  دوري  لبطولة 

خ����الل �مل����وؤمت����ر �ل�����ص��ح��ف��ي ب��ع��د �مل����ب����ار�ة: 

جمريات  �أغلب  يف  �لكرة  على  “��صتخوذنا 
�ملبار�ة، ولعبنا ب�صكل جيد للغاية، لكننا مل 

�ملنظم  �ل��دف��اع��ي  �لتكتل  �خ���رت�ق  ن�صتطع 

لنادي �لوحد�ت، حاولنا �للعب ب�صكل كبري 

على �لأط��ر�ف ومل ننجح يف ذلك«. وتابع: 

“�أد�ء �لفريق �ليوم كان م�صوؤوليتي، لأنني 
ق��ائ��د �ل��ف��ري��ق، وب��ال��ت��ايل �أن���ا �أحت��م��ل كامل 

�مل�صوؤولية، لكن يف يومني ل ت�صتطيع �إيجاد 

“بحثت  فلورين:  و�أمت  �لكافية«.  �حل��ل��ول 

�إدخ��ال  خ��الل  من  �لو�صط  خط  تفعيل  عن 

���ص��ام��ي �ل��ن��ج��ع��ي، مل ت��ك��ن ل��دي��ن��ا م�����ص��اك��ل 

�لت�صجيل  وكانت م�صاكلنا يف  �لدفاع،  بخط 

�لفر�س«. و�صناعة 

الجليل والعقبة في الجولة الثانية لدوري المحترفين 

نجوم النصر ينتقدون االداء امام الوحدات 

أبو زمع يشيد بأداء الوحدات امام النصر 
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االنباط-وكاالت

واحد  �شخ�ص  يتلقى  اأن  ميكن  هل 

اأك������ر م����ن ل���ق���اح م�������ش���ادة ل��ف��رو���ص 

ال�شريعة  الإج��اب��ة  امل�شتجد؟  ك��ورون��ا 

واملخت�شرة هي: نعم.

بريطانية  �شحفية  تقارير  وك�شفت 

العلماء يعكفون حاليا على جتربة  اأن 

ا�����ش����ت����خ����دام ج���رع���ت���ن م�����ن ل���ق���اح���ي 

و«نوفافاك�ص«. »موديرنا« 

ول ي���زال الأم����ر ح��ال��ي��ا يف امل��رح��ل��ة 

ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة، وف��ق��ا ل�����ش��ح��ي��ف��ة »دي��ل��ي 

ميل«.

ت���ط���ال���ب  ال�������راه�������ن،  ال�����وق�����ت  ويف 

ب��ري��ط��ان��ي��ا  ال���ط���ب���ي���ة يف  ال�������ش���ل���ط���ات 

ال�شخ�ص  بتلقي  ال���دول  م��ن  وغ��ره��ا 

ينال  حتى  ذات��ه،  اللقاح  م��ن  جرعتن 

ملر�ص  امل�شبب  ال��ف��رو���ص  �شد  وق��اي��ة 

.»19 »كوفيد 

ل��ك��ن ع��ل��م��اء يف ج��ام��ع��ة اأك�����ش��ف��ورد 

بالإمكان  ك��ان  اإذا  م��ا  الآن  يفح�شون 

ال��ث��ان��ي��ة م��ن لقاح  ت��ك��ون اجل��رع��ة  اأن 

اإىل  اأن يف�شي  خمتلف، وهو ما ميكن 

اأقوى. ا�شتجابة مناعية 

اجلمع  حاليا  بريطانيا  تبحث  كما 

بن لقاحي »فايزر« و«اأ�شرتازينيكا«.

اإىل  التجارب  توؤدي هذه  اأن  وميكن 

اإح���داث ث���ورة يف ت��وزي��ع ال��ل��ق��اح��ات، ل 

كميات  متتلك  الدولة  بع�ص  اأن  �شيما 

اأ�شناف اللقاحات. متباينة من 

و���ش��ي��ت��م جت��ن��ي��د األ������ف م���ت���ط���وع يف 

تخترب  درا�شة  يف  للم�شاركة  بريطانيا 

اجلمع بن اأكر من لقاح، مبا يف ذلك 

مزيج »موديرنا« و«نوفافاك�ص«.

اللقاحات  اإن مزيج  ويقول اخلرباء 

لن ت�شكل يف الغالب اأي خماوف تت�شل 

بال�شالمة، بل اإنهم يتوقعون اأن يكون 

الوقاية من العدوى اأكر فعالية.

لكن حتى يتم جمع الأدلة، ل ميكن 

اخلليط  ك��ان  اإذا  مب��ا  اجل���زم  للعلماء 

فعال واآمنا متاما اأم ل.

ال��دم بن  وبعد تكرر ح��الت جتلط 

وافقت  »اأ���ش��رتازي��ن��ي��ك��ا«،  ل��ق��اح  متلقي 

ثانية  جرعة  ه��وؤلء  منح  على  فرن�شا 

من لقاح اآخر، وهو الأمر الذي فعلته 

60 عاما. اأملانيا اأي�شا، ملن هم دون ال�

واأج���ري���ت جت��رب��ة م��زي��ج ال��ل��ق��اح��ات 

الأوىل  للمرة  بريطانيا  اأوك�شفورد  يف 

للتحقيق  امل���ا����ش���ي،  ف���رباي���ر  يف  م����رة 

فيما اإذا كانت جرعات لقاحي »فايزر« 

و«اأ�شرتازينيكا« قد عززت الفعالية.

 االنباط- وكاالت

ل�شتك�شاف  �شبي�ص«  »اآي  �شركة  اأعلنت 

مركبة  بنقل  �شتقوم  اأنها  الأربعاء،  القمر، 

بينما  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  ال��ق��م��ر  اإىل  اإم��ارات��ي��ة 

ت��ع��زي��ز  اإىل  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال����دول����ة  ت�����ش��ع��ى 

الف�شائي. قطاعها 

�شبتمرب  يف  اأع��ل��ن��ت  الإم��������ارات  وك���ان���ت 

2020 اأنها �شتقوم باإر�شال م�شتك�شف قمري 

اإماراتي ال�شنع اإىل القمر بحلول 2024.

واأك����دت ال�����ش��رك��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة يف ب��ي��ان اأن 

على  ال��ق��م��ر  اإىل  ن��ق��ل��ه  »���ش��ي��ت��م  امل�شتك�شف 

مهمة  يف  لها  تابعة  ف�شائية«  مركبة  منت 

يف 2022.

و����ش���ت���ق���وم ال�������ش���رك���ة ال���ي���اب���ان���ي���ة ب��ن��ق��ل 

و«ت��زوي��ده  القمر،  اإىل  »را���ش��د«  م�شتك�شف 

خ��الل  وال��ك��ه��رب��اء«  ال�شلكية  ب��الت�����ش��الت 

»الت���������ش����الت  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ال���رح���ل���ة 

القمر«. الال�شلكية على �شطح 

تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  ���ش��ب��اي�����ص«  »اآي  و���ش��ت��ق��وم 

»فالكون  �شاروخ  با�شتخدام   ،2010 ع��ام  يف 

اإك���������ص« و���ش��ي��ت��م  9« م���ن ����ش���رك���ة »���ش��ب��ي�����ص 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  فلوريدا  من  اإطالقه 

الأمركية.

وك������ان ال�������ش���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 

م���ك���ت���وم، ن���ائ���ب رئ��ي�����ص الإم���������ارات رئ��ي�����ص 

جمل�ص الوزراء حاكم دبي، اأكد يف �شبتمرب 

مناطق  »يف  �شيهبط  امل�شكت�شف  اأن  املا�شي 

مل ت�����ش��ل��ه��ا ال��ب��ع��ث��ات ال��ب�����ش��ري��ة ال�����ش��اب��ق��ة 

ل�شتك�شافها«.

م�����ش��ب��ار  دخ�����ل  امل����ا�����ش����ي،  ف����رباي����ر  ويف 

»الأم������ل« الإم����ارات����ي م����دار ك��وك��ب امل��ري��خ 

ت�شل  عربية  دول���ة  اأول  الإم����ارات  لت�شبح 

اإىل الكوكب الأحمر.

ه�����زاع  اأ�����ش����ب����ح   ،2019 ����ش���ب���ت���م���رب  ويف 

يقوم  اإم��ارات��ي  ف�شاء  رائ��د  اأول  املن�شوري 

ب��رح��ل��ة اىل ال��ف�����ش��اء، وك���ان ���ش��م��ن ف��ري��ق 

اأفراد انطلقوا يف �شاروخ  مكّون من ثالثة 

»����ش���وي���وز« م���ن ك��ازاخ�����ش��ت��ان ن��ح��و حمطة 

الدولية. الف�شاء 

واخ���ت���ارت الإم�������ارات الأ����ش���ب���وع امل��ا���ش��ي 

رائ����������دي ال����ف���������ش����اء اجل�����دي�����دي�����ن ���ش��م��ن 

برناجمها لرواد الف�شاء يف دورته الثانية، 

اأول رائدة ف�شاء  من بينهما �شيدة �شتكون 

عربية.

يقوم على  الأك��رب  الإم���ارات  لكن طموح 

خالل  املريخ  على  ب�شرية  م�شتوطنة  بناء 

مئة عام قادم بحلول �شنة 2117.

م��ه��ن��د���ش��ن   2017 يف  دب������ي  ووّظ�����ف�����ت 

ُت��ب��ن��ى  اأن  ل��ت�����ش��ّور ك��ي��ف مي��ك��ن  وت��ق��ن��ي��ن 

مدينة على الكوكب الأحمر.

ت���خ���ّط���ط لإق���ام���ة  ذل������ك،  ان���ت���ظ���ار  ويف 

»مدينة املريخ للعلوم« يف �شحراء الإمارات 

بتكلفة تبلغ حواىل 500 مليون درهم )135 

حم��اك��اة  م��ن��ه��ا  وال���ه���دف  دولر(،  م��ل��ي��ون 

ظروف مماثلة لتلك املوجودة على املريخ.

 تجربة مثيرة.. ما نتيجة الجمع بين لقاحين مضادين لكورونا؟

 »عالج سحري لالكتئاب«.. علماء  اإلمارات ترسل مستكشفا إلى القمر في 2022
يكتشفون السر الرائع للفطر

 فاوتشي: تجلطات لقاحي أسترازينيكا 
وجونسون متشابهة

االنباط-وكاالت

مركبا  اأن  اإىل  ح��دي��ث��ة  درا����ش���ة  ت��و���ش��ل��ت 

ي��ك��ون »عالجا  ق��د  الفطر  ي��وج��د يف  خم���درا 

الأدوي��ة  فعالية  وبنف�ص  لالكتئاب،  �شحريا« 

ب�شببه  يعاين  الذي  للمر�ص  امل�شادة  العادية 

كثرون حول العامل.

وقارن باحثون بريطانيون بن الإمكانات 

ال��ع��الج��ي��ة مل����ادة »���ش��ي��ل��و���ش��ي��ب��ن« امل���وج���ود يف 

امل�شاد  »اإ���ش��ك��ي��ت��ال��وب��رام«  دواء  وب��ن  ال��ف��ط��ر، 

اكتئابا  يعانون  �شخ�شا   59 ل��دى  لالكتئاب، 

 6 ���ش��دي��دا، وذل����ك ع��ل��ى م����دار  اإىل  متو�شطا   

اأ�شابيع.

ووج��������دوا اأن������ه رغ�����م ان���خ���ف���ا����ص درج�����ات 

الكتئاب لدى من تناولوا املادة والدواء، فاإن 

لدى  اأك���رب  وح��ج��م  ب�شرعة  ك��ان  النخفا�ص 

اأولئك الذين تناولوا »�شيلو�شيبن« املوجودة 

يف الفطر.

وم���ع ذل���ك، ف��ق��د ح���ذر ال��ب��اح��ث��ون م��ن اأن 

املقارنة الرئي�شية بن »�شيلو�شيبن« وم�شاد 

دللة  ذات  تكن  »اإ�شكيتالوبرام«، مل  الكتئاب 

اإح�����ش��ائ��ي��ة، الأم�����ر ال����ذي ي�����ش��ت��دع��ي اإج����راء 

اأك��رب م��ن املر�شى ولفرتة  جت��ارب على ع��دد 

الفطري  املركب  ك��ان  اإذا  ما  للتحقق  اأط���ول، 

من  فاعلية  اأك���ر  اأو  اأف�شل  ي��ك��ون  اأن  ميكن 

م�شادات الكتئاب املعروفة. 

»�شكاي  �شبكة  نقلتها  ت�شريحات  وبح�شب 

الربيطانيتان،  ميل«  »ديلي  و�شحيفة  نيوز« 

رئي�ص  هاري�ص،  كارهارت  روب��ن  الدكتور  قال 

كوليدج  اإم��ربي��ال  يف  التخدير  اأبحاث  مركز 

ل��ن��دن ال���ذي ق���اد ال��درا���ش��ة: »ت��ت��م��ث��ل اأهمية 

ب���اأن عالج  ال��ن��ا���ص  ال��درا���ش��ة يف تعريف  ه��ذه 

من  اأف�����ش��ل  ي��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال�شيلو�شيبن 

اأدوية اأكر �شيوعا م�شادة لالكتئاب«.

وقال الربوفي�شور ديفيد نات، املخت�ص يف 

اإمربيال  علم الأدوي��ة النف�شية والع�شبية يف 

كوليدج لندن: »يرتاكم التاأثر خالل حوايل 

30 اإىل 40 دقيقة، وبعد ذلك، بالن�شبة ملعظم 

ال��ن��ا���ص، ميتد ت��اأث��ر امل���ادة حل���وايل 3 اإىل 4 

�شاعات«.

»نيو  جملة  يف  ن�شرت  التي  للدرا�شة  وفقا 

اإنغالند جورنال اأوف ميدي�شن«، فقد اأظهر 

بال�شيلو�شيبن  ع��وجل��وا  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص 

حت�����ش��ن��ا يف ال����ق����درة ع���ل���ى ال�������ش���ع���ور ب��امل��ت��ع��ة 

يف  اأك���رب  وانخفا�شا  امل�����ش��اع��ر،  ع��ن  والتعبر 

م�شاعر  وزي��ادة  النتحار،  والتفكر يف  القلق 

الرفاهية.

االنباط-وكاالت

ق���ال ك��ب��ر اأخ�����ش��ائ��ي��ي الأم���را����ص املعدية 

يف ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة، ال���دك���ت���ور اأن���ت���وين 

ت�شابه«  »اأوج���ه  ي��رى  اإن��ه  الأرب��ع��اء،  فاوت�شي، 

عند عدد  ن�شاأت  التي  التجلط  م�شكالت  بن 

اآند جون�شون«  ممن تلقوا لقاحي »جون�شون 

و«اأ�شرتازينيكا« امل�شادين لفرو�ص كورونا.

ب��رن��ام��ج »ت�������وداي« على  ويف ح��دي��ث��ه م���ع 

�شبكة »اإن بي �شي«، قال فاوت�شي اإن امل�شاألتن 

»ميكن بالتاأكيد اأن تكونا مت�شلتن«، م�شيفا 

القوية« بن  الت�شابه  »اأوج��ه  بع�ص  هناك  اأن 

جمموعتي املر�شى.

يتعلق  ال��ت�����ش��اب��ه  اأن  ف��اوت�����ش��ي  واأو�����ش����ح 

وخ�شو�شا  التطعيم،  بعد  الزمني  »ب��الإط��ار 

وه����و الأه�������م، امل���ت���الزم���ة ال�����ش��ري��ري��ة ل��ه��ذه 

التجلطات مع انخفا�ص ال�شفائح الدموية«.

تاأتي ت�شريحات فاوت�شي بعد يوم من حث 

الأمرا�ص  على  لل�شيطرة  الأمركية  املراكز 

وال������دواء،  ال���غ���ذاء  واإدارة  م��ن��ه��ا،  وال���وق���اي���ة 

الوليات على »اإيقاف« توزيع لقاح »جون�شون 

�شتة مر�شى،  اإ���ش��اب��ة  ب��ع��د  ج��ون�����ش��ون«،  اآن���د 

جميعهم ن�شاء وترتاوح اأعمارهن بن �شن 18 

اأخذ  بعد  ال��دم  و48 عاما، مب�شاكل يف جتلط 

اللقاح.

الأمركية  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  واأك���دت 

ع����رب »ت�����وي�����رت«، ال����ث����الث����اء، اأن����ه����ا وم���راك���ز 

ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى الأم���را����ص وال��وق��اي��ة منها 

ل����6 ح����الت مت  املحتملة  الأه��م��ي��ة  »ت��ق��ّي��م��ان 

ت�شجيلها لتجلطات نادرة من نوعها يف الدم، 

ل���دى اأ���ش��خ��ا���ص ت��ل��ق��وا ل��ق��اح« ج��ون�����ش��ون اآن��د 

جون�شون، واأو�شت بوقف توزيعه »اإىل اأن يتم 

ا�شتكمال هذه العملية«.

وك��ان��ت احل����الت ال�����ش��ت ال��ت��ي مت الإب���الغ 

عنها من بن اأكر من 6.8 مليون جرعة من 

لقاح »جون�شون اأند جون�شون« مت اإعطاوؤها يف 

الوليات املتحدة.

يوما   13 اإىل   6 بعد  الأع���را����ص  وظ��ه��رت   

للنائبة  م�شرتك  بيان  ح�شب  التطعيم،  من 

الأمرا�ص  ال�شيطرة على  الأوىل ملدير مركز 

التقييم  مركز  ومدير  �شو�شات،  اآن  الدكتورة 

والدواء  الغذاء  ب��اإدارة  والأبحاث  البيولوجي 

الدكتور بيرت مارك�ص.

ال�����ش��ي��ط��رة  م�����راك�����ز  اإن  ال����ب����ي����ان  وق�������ال 

���ش��ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا للجنة  ع��ل��ى الأم����را�����ص 

الأرب��ع��اء،  التح�شن،  ملمار�شات  ال�شت�شارية 

مل��وا���ش��ل��ة م���راج���ع���ة ه����ذه احل������الت وت��ق��ي��ي��م 

اأهميتها املحتملة.

التجلط  لق�شايا  م�شابهة  امل�شكلة  وب��دت 

الأوروبين  املنظمن  توقف  يف  ت�شببت  التي 

على  »اأ�شرتازينيكا«،  لقاح  توزيع  عن  موؤقتا 

الرغم من اأن هذا التوقف قد انتهى يف بع�ص 

ظهور  عودة  ال�شلطات  تواجه  حيث  البلدان، 

حالت جديدة من الإ�شابة بكوفيد-19

اأن��ه ل يوجد خطر  ال�شحة  واأك���د خ��رباء 

ع��ل��ى امل��الي��ن يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، ال��ذي��ن 

تلقوا بالفعل لقاح »جون�شون اآند جون�شون«، 

اإتاحة  ه��ي  التوقف  م��ن  الغاية  اأن  واأ���ش��اف��وا 

ال��وق��ت اأم����ام الأط���ب���اء لفهم ال��ع��الج ال���الزم 

مل�شاكل التخر.

االنباط-وكاالت

واأظ���ه���رت درا���ش��ة اأج��ري��ت ع��ل��ى نحو 

ُن�������ش���رت الأرب����ع����اء،  األ�����ف م���ري�������ص،   50

بزيادة  الريا�شة  ممار�شة  قّلة  ارت��ب��اط 

كورونا،  بفرو�ص  الإ�شابة  ح��ّدة  درج��ة 

وبالتايل خطر الوفاة منه.

واأو����ش���ح���ت ال���درا����ش���ة ال���ت���ي ���ش��م��ل��ت 

بن  ب��ال��ف��رو���ص  م�����ش��اب��ا  ب��ال��غ��ا   48440

ال����ولي����ات  يف   2020 واأك����ت����وب����ر  ي���ن���اي���ر 

»بريتي�ص  جم��ل��ة  يف  وُن�����ش��رت  امل��ت��ح��دة، 

اأن  ميدي�شن«،  �شبورت�ص  اأوف  جورنال 

ن�شيطن  غر  كانوا  الذين  الأ�شخا�ص 

ب���دن���ي���ا مل�����دة ع���ام���ن ع���ل���ى الأق�������ل ق��ب��ل 

بالفرو�ص  اإ�شابتهم  عند  كانوا  الوباء، 

وللبقاء  امل�شت�شفى  اأكر عر�شة لدخول 

للوفاة  وبالتايل  امل��رك��زة،  العناية  حتت 

الذين  املر�شى  م��ن  ك��وف��ي��د-19،  ب�شبب 

مبمار�شة  الن�شائح  ب��ا���ش��ت��م��رار  ات��ب��ع��وا 

البدين. الن�شاط 

»اخل����م����ول  اأن  ال�����درا������ش�����ة  وب����ّي����ن����ت 

ال��ب��دين ���ش��ّك��ل اأه���م ع��ام��ل خ��ط��ر يف كل 

اخلطر  ع��وام��ل  م��ع  باملقارنة  النتائج«، 

وارت��ف��اع  وال�شمنة  كالتدخن  الأخ���رى 

والأوعية  القلب  واأم��را���ص  ال��دم  �شغط 

اأو ال�شرطان. الدموية 

وي��ع��ت��رب ال��ت��ق��دم يف ال�����ش��ن وال��ذك��ورة 

م�شبقا  امل����وج����ودة  الأم����را�����ص  وب��ع�����ص 

القلب  واأم���را����ص  ك��ال�����ش��ك��ري وال�����ش��م��ن��ة 

والأوع�����ي�����ة ال���دم���وي���ة ع���وام���ل اخل��ط��ر 

ب��ارت��ف��اع ع��دة الإ�شابة  ارت��ب��اط��ا  الأك���ر 

بفرو�ص كورونا.

العينة  م��ر���ش��ى  ع��م��ر  م��ت��و���ش��ط  وب��ل��غ 

ثلثاهم  ���ش��ن��ة،   47 ب��ال��درا���ش��ة  امل�����ش��م��ول��ة 

ب���امل���ئ���ة(. ويف  ال��ن�����ش��اء )62  ت��ق��ري��ب��ا م���ن 

املتو�شط، كان موؤ�شر كتلة اجل�شم لديهم 

31، اأي اأعلى بقليل من عتبة ال�شمنة.

اأي���ة  ومل ت��ك��ن ل����دى ن��ح��و ن�����ش��ف��ه��م 

واأمرا�ص  ال�شكري  مثل  �شابقة  اأمرا�ص 

ال����رئ����ة امل����زم����ن����ة وال����ق����ل����ب والأوع�����ي�����ة 

الدموية والكلى وال�شرطان، يف حن اأن 

عوامل  اأح��د  لديهم  ك��ان  باملئة   20 نحو 

باملئة(  ال��ث��ل��ث )32  ون��ح��و  ه��ذه  اخل��ط��ر 

لديهم اثنان اأو اأكر.

ن�شاطهم  م�شتوى  عن  اجلميع  واأبلغ 

ال���ب���دين امل��ن��ت��ظ��م 3 م����رات ع��ل��ى الأق���ل 

2020 خالل  2018 وم��ار���ص  ب��ن م��ار���ص 

للعيادات اخلارجية. زياراتهم 

ه��������وؤلء  م������ن  ب����امل����ئ����ة   15 وو�������ش������ف 

 0 )م��ن  ن�شيطن  غ��ر  ب��اأن��ه��م  اأنف�شهم 

ال��ب��دين  ال��ن�����ش��اط  م���ن  دق���ائ���ق   10 اإىل 

اأن��ه��م  ب��امل��ئ��ة   7 اأك���د  الأ���ش��ب��وع(، فيما  يف 

ب�شكل  ال�شحية  الإر����ش���ادات  ي��ل��ت��زم��ون 

م��ن��ه��ج��ي )150 دق��ي��ق��ة ع��ل��ى الأق�����ل يف 

الأ�شبوع(.

اأم�������ا ال���ب���ق���ي���ة ف���ي���م���ار����ش���ون »ب��ع�����ص 

الن�شاط« )11-149 دقيقة يف الأ�شبوع(.

اإىل  املجموع  من  باملئة   9 نحو  وُن��ِق��َل 

2 باملئة منهم. امل�شت�شفى وتويف 

ب�شبب  الخ���ت���الف���ات  م���راع���اة  وب��ع��د 

امل�شاحبة،  والأم���را����ص  وال��ع��رق  العمر 

م��ن  الأ����ش���خ���ا����ص اخل���ام���ل���ن  اأن  ت���ب���ّن 

ل��الإدخ��ال  عر�شة  اأك��ر  ك��ان��وا  امل�شابن 

ال�����ش��ع��ف  م���ن  ب���اأك���ر  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اإىل 

مقارنة بالأكر ن�شاطاً.

 73 بن�شبة  ع��ر���ش��ة  اأك���ر  ك��ان��وا  ك��م��ا 

مرة   2.5 و  الإنعا�ص  اإىل  للحاجة  باملئة 

اأكر عر�شة للوفاة ب�شبب كوفيد-19.

وم���ع ذل���ك ل ت��ق��دم ال��درا���ش��ة دليال 

ع��ل��ى وج�����ود ���ش��ل��ة م��ب��ا���ش��رة ب���ن ع��دم 

مم���ار����ش���ة ال���ري���ا����ش���ة وال���ن���ت���ائ���ج ال��ت��ي 

ا�شفرت عنها.

 دراسة: هذا تأثير نشاطك الرياضي على اإلصابة بكورونا


