
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

ولي العهد يحتفي بيوم العلم

60 وفاة و 2732 إصابة بفيروس 
كورونا في المملكة

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 60 

كورونا  بفريو�س  اإ�سابة   2732 و  وف��اة 

امل�����س��ت��ج��د يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س اجل��م��ع��ة، 

 8117 اإىل  الإج���م���ايل  ال���ع���دد  ل��ريت��ف��ع 

وفاة و681870 اإ�سابة.

وت��وزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 

ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة   1379

اإرب���د،  369 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  ع��ّم��ان، 

حالة   260 ال��رم��ث��ا،  يف  ح��ال��ة   18 منها 

ح���ال���ة   120 ال������زرق������اء،  حم���اف���ظ���ة  يف 

ح���ال���ة   113 ال����ب����ل����ق����اء،  حم���اف���ظ���ة  يف 

يف  ح���ال���ة   112 امل����ف����رق،  حم���اف���ظ���ة  يف 

98 حالة يف حمافظة  حمافظة جر�س، 

69 حالة يف حمافظة عجلون،  الكرك، 

67 حالة يف حمافظة ماأدبا، 61 حالة يف 

حمافظة العقبة، 50 حالة يف حمافظة 

 34 5 ح����الت يف ال���ب���را،  م��ع��ان، م��ن��ه��ا 

حالة يف حمافظة الطفيلة.

التفا�صيل �ص »3«

ال�سبت   5  رم�سان  1442 هـ  - املوافق  17  ني�سان  2021 م - العدد  5666    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

يت�ساعد احلديث يف الأيام الأخرية عن اإمكانية تاأجيل 

بعدم  ال��ت��ذرع  خ���ال  م��ن  اإم���ا  الفل�سطينية،  الن��ت��خ��اب��ات 

القد�س  النتخابات  اإجراء  ب�ساأن  اإ�سرائيلية  موافقة  وجود 

بالتاأجيل  الف�سائل  بع�س  مطالبات  ظ��ل  يف  اأو  املحتلة، 

نظراً خلافاتها الداخلية وعدم توحيد قوائمها. 

على  املح�سوبة  والف�سائل  القوى  مطالبات  وت�ساعدت 

منظمة التحرير ب�سرورة تاأجيل اإجراء النتخابات، �سيما 

بع�سها  اأو  انتخابية،  قوائم  ت�سكيل  يف  ف�سلت  التي  القوى 

اإمكانية اجتياز ن�سبة احل�سم يف النتخابات  الذي ي�ستبعد 

املقبلة الت�سريعية 

القد�س” يف  بدون  انتخابات  “ل  وي��ردد حالياً خطاب 

فل�سطينية  و�سخ�سيات  ف�سائل  فيه  تطالب  الذي  الوقت 

النتخابات  اإج���راء  ب�����س��رورة  امل���دين  املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات 

وع��دم  ب�ساأنها،  الح��ت��ال  وحت��دي  فر�سها  ع��ر  بالقد�س 

الحتال  مواجهة  على  والعمل  ك��ان  �سبب  لأي  تاأجيلها 

للمخت�سني  بالن�سبة  ال�سيناريوهات  الإ�سرائيليوتختلف 

اأو  التاأجيل  اإمكانية  ال�سيا�سي ما بني  ال�ساأن  والباحثني يف 

الإلغاء.

التفا�صيل �ص »5«

محللون: سيناريو تأجيل االنتخابات الفلسطينية انتحار سياسي 

األوقاف تنظم المجلس العلمي الهاشمي األول لهذا العام تقرير حالة البالد يدعو لمراجعة نهج 
 االنباط-عمانتحديد أسعار المشتقات النفطية

نظمت وزارة الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

املئة  الها�سمي  العلمي  املجل�س  ال�سامية، 

بعنوان  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  والأول 

)ال�سور الطوال( ف�سلها واأ�سرارها ومعانيها، 

حتدث خاله وزير الوقاف الدكتور حممد 

يف  القراآن  وعلوم  التف�سري  واأ�ستاذ  اخلايلة 

الدكتور  الردن��ي��ة  باجلامعة  ال�سريعة  كلية 

جهاد الن�سريات.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-برتا

الذرى  يف  وال�سنا،  الظال  عربي  واملنى،  باملعايل  “خافقا 
تلهج  مكنونٌة  ُدرٌر  اأهيبا”،  زاهيا  الرجال،  هام  فوق  والع��ايل، 

ب��ال��ع��ل��م الردين ا���س��ت��ق��اه��ا، ال�����س��اع��ر ع��ب��دامل��ن��ع��م ال��رف��اع��ي يف 

ق�سيدته، من نب�س اأفئدة الردنيني ُمن�سدة يف هواه، ليتجدد 

للَعلَم  ال��وط��ن��ي  “اليوم  ه���ذا  ي��وم��ن��ا  مبنا�سبة  ن�����س��ي��داً  ال��ول��ه 

“من ن�سيج اجلهاد والفداء” و�سطوراً  الردين” ويف كل يوم، 

العلياء  ُت����اوز  ع��ال��ي��اً  ال��وط��ن  ب��راي��ة  والعا”،  “الفخار  م��ن 

“ظافرا اأغلبا«.
وبحلول منا�سبة اليوم الوطني للَعلَم الردين التي �سادفت 

واأق��ره��ا جمل�س  ع��ام  ك��ل  ني�سان م��ن  ال�ساد�س ع�سر م��ن  ام�س 

الوزراء يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 31 من اآذار املا�سي، وتزامنا 

مع الحتفالت مبئوية الدولة الردنية، تتجدد حكايات الوطن 

ومنجزاته وتتجدد معها معاين الن�سيد الذي تعلق به الردنيون 

كبارا و�سغارا �سيبا و�سبانا رجال ون�ساًء، ليوا�سل الَعلَم �سموخه 

الَفخار  تعانق  التي  املوؤ�س�سني  والب��اء  الج��داد  باأجماد  �سامقا 

بتاريخ نا�سع اأبلج، وتن�سج من ماآقي العني ال�ساخ�سة ل�سمو 

الَعلَم، حا�سر وم�ستقبل وطن و�سعب، ع�سياً على النائبات مهما 

بلغت املدى.

ب�”يومه”  ام�س  الردن��ي��ون  احتفال  ال��ذي  الردين  والَعلم 

الغ���ر، وت��رت��ق��ي ارواح��ه��م ع��ن��اق��اً ل��ف��داه، ُيعتر رم���زا مبجا 

وع��زة  وا�ستقاله  وكرامته  وج��ال��ه  و���س��وؤدده  ال��وط��ن  ل�سرف 

وح�سورها  دللت��ه��ا  ا���س��ت��م��دت  ال����وان  ب�سناء  ويت�سح  اأب��ن��ائ��ه، 

وتوا�سلها من اأ�سالة التاريخ امل�سمخ بالعراقة والرفعة؛ فجاء 

ال��دول��ة  راي���ة  الأ���س��ود  ال����وان؛  افقيا حملت  م��ت��وازي��ة  باأ�سرطة 

اآل  راي��ة  والأخ�سر  الأموية،  الدولة  راي��ة  والأبي�س  العبا�سية، 

البيت وعباءة الر�سول حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم(، والأحمر 

الأ�سرطة  يجمع  ال���ذي  باملثلث  متثل  ال���ذي  الها�سميني  راي���ة 

)النجمة  الأ���س��ع��ة  �سباعي  ك��وك��ب  يتو�سطه  ال�سابقة  الثاثة 

ال�سباعية( يدل على فاحتة القراآن الكرمي ال�سبع املثاين )�سورة 

الفاحتة من �سبع اآيات(، وا�ستقى دللته هذه من�سًا من علم 

الثورة العربية الكرى التي اأعلنها املغفور له باإذن اهلل احل�سني 

العرب  لتحرر  العنان  ليطلق   1916 ع��ام  مكة  �سريف  علي  بن 

من �سطوة الحتال والهيمنة وال�سطهاد اإىل اآفاق النهو�س 

وا�ستعادة تاريخ المة املجلل بالعزة والكرياء.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-برتا

اأكد تقرير حالة الباد 2020 الذي ا�سدره املجل�س القت�سادي والجتماعي 

اخرياً، �سرورة ايجاد البنية التحتية الازمة لتحول الأردن اإىل مركز اإقليمي 

تزويد  اتفاقيات  وعقد  بخ�سو�سها،  حم��ددة  م�ساريع  وايجاد  الطاقة  لتبادل 

تديد  ���س��رورة  اإىل  التقرير  واأ���س��ار  الت�سدير.  اأو  لا�سترياد  الم��د  طويلة 

للنفط  اأنابيب  وخطوط  جديدة  م�سفاة  واإن�ساء  طويلة،  ملدة  امل�سفاة  امتياز 

ومراكز لتكنولوجيات الطاقة املختلفة.

التفا�صيل �ص »3«

فاعليات كركية: العلم يمثل الرمزية 
الوطنية

العقبة الخاصة تقرر إعادة العمل في 
معبر جنوب وادي عربة

الحنيفات: تعزيز جهود مكافحة الجراد 
بفرق من معان والطفيلة والعقبة

الخارجية الفلسطينية: إعادة احتالل القدس 
والتنكيل بالمصلين يعد سقوط للرواية االسرائيلية

   العقبة -االنباط 

قررت �سلطة منطقة العقبة القت�سادية 

اخلا�سة اإعادة العمل يف معر جنوب وادي 

عربة اأمام حركة ال�سياح الأجانب القادمني 

اإىل العقبة خال الأيام املقبلة، وذلك �سمن 

ال�سراطات والإجراءات ال�سحية املعتمدة 

وبالتن�سيق مع كافة اجلهات املعنية .

حركة  اأن  ب��ي��ان،  يف  ال�سلطة  واأ���س��اف��ت 

النقل البحري عر �سركة اجل�سر العربي 

لعمليات  املعتاد  ن�ساطها  لتمار�س  �ستعود 

ال��ن��ق��ل ل��ك��ل م���ن ال���رك���اب وال��ب�����س��ائ��ع بني 

خ���ط ال��ع��ق��ب��ة - ن��وي��ب��ع وب��ال��ع��ك�����س �سمن 

ال�سراطات والإجراءات ال�سحية املعتمدة 

بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة.واأ�سارت اىل اأن 

حركة نقل الب�سائع عر ال�ساحنات �ستعود 

وب��ات��اه  وال�����س��ع��ودي��ة  الأردن  ب��ني  للعمل 

واحد عر حدود الدرة كاملعتاد.

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط-برتا

ق���ال���ت ف��اع��ل��ي��ات اك���ادمي���ي���ة وث��ق��اف��ي��ة 

كان  الأردين  العلم  ان  الكرك،  مبحافظة 

و�سيبقى  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية  عالياً 

ت�سحيات  بف�سل  الثانية  باملئوية  عالياً 

و�سواعد البناة الأوائل من ن�سامى الوطن 

وحكمة القيادة الها�سمية.

وا����س���اف���وا ل���وك���ال���ة الأن����ب����اء الأردن����ي����ة 

)برا(، مبنا�سبة يوم العلم الأردين ام�س 

اجل��م��ع��ة، ال����ذي ت��ق��رر الح���ت���ف���ال ب���ه كل 

لاحتفال  الوطنية  للخطة  ترجمة  ع��ام 

مبئوية الدولة الأردنية، ان العلم الأردين 

ي�����س��ك��ل م��ن��ذ ان��ط��اق��ة ال���دول���ة الردن���ي���ة 

بالتحدي  بطولية  ملحمة  ع��ام  مئة  قبل 

والجن����������از ل���ي���ب���ق���ى م����رف����وع����ا ب�������س���واع���د 

وهامات ن�سامى الوطن وفر�سانه وقيادته 

احلكيمة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

ق�����ال وزي������ر ال�����زراع�����ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

ال����زراع����ة  وزارة  ك�������وادر  اأن  احل���ن���ي���ف���ات، 

ف����رق مكافحة   10 م���ن  اأك����ر  ومب�����س��ارك��ة 

اجلراد  ملجموعات  مكافحة  بعمليات  تقوم 

والب�سائر  م��زارع احل��ق  ال�سحراوي �سمن 

مب��ن��ط��ق��ة امل���������دورة وب���ا����س���ت���خ���دام اآل���ي���ات 

متخ�س�سة .

واأ���س��اف احلنيفات خ��ال جولة ملتابعة 

ال�����س��ح��راوي، ان  ج��ه��ود مكافحة اجل����راد 

فرق امل�سح تقوم بعمليات امل�سح على كامل 

امل�����س��اح��ات يف امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة وان��ه��ت 

معاجلة اكر من 2000 دومن من امل�ساحات 

امل�����زروع�����ة مب��ح�����س��ول ال��ب��ط��ي��خ وك���ذل���ك 

مكافحة الآفة داخل املحا�سيل العلفية.

اإىل انه مت دعم جهود  وا�سار احلنيفات 

املكافحة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

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

ب��اأ���س��د ال��ع��ب��ارات الع���ت���داء الآث����م امل��ت��وا���س��ل 

ال��ذي متار�سه دول��ة الح��ت��ال �سد القد�س 

الق�سى  امل�سجد  مقدمتها  ويف  ومقد�ساتها 

امل���ب���ارك، وت��ع��ت��ره حت��دي��اً ���س��اِف��راً لل�سرعية 

الدولية وقراراتها وللقانون الدويل، واإِمعاناً 

يف ا�ستكمال تهويد القد�س واأ�سرلتها، ومترداً 

ال�سلة  ذات  المم��ي��ة  ال���ق���رارات  جميع  ع��ل��ى 

خ��ا���س��ة ق������رارات جم��ل�����س الم����ن واجلمعية 

ومبادئ  واليون�سكو  املتحدة  ل���اأمم  العامة 

حقوق الن�سان ويف مقدمتها احلق يف العبادة 

ويف الو�سول اىل دور العبادة بحرية تامة.

التفا�صيل �ص »6«

اليوم الوطني للَعَلم االردني: راية خفاقة تجاوز العلياء
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ولي العهد يحتفي بيوم العلم

دودين: العلم يرفرف عاليًا 
بشموخ األردن وشعبه

الجامعة العربية تحذر من مخططات االحتالل 
اإلسرائيلي الممنهجة في المسجد األقصى

رئيس الوزراء ينعى وزير الشؤون 
البلدية االسبق حسن المومني

األمن العام : 26 الف بالغ و 6 آالف واجب 
للدفاع المدني خالل الحظر الشامل

االنباط-عمان

احييتييفييى �ييسييمييو الأميييييير احليي�ييسيين بن 

عيييبيييداهلل الييييثيييياين، ويل اليييعيييهيييد، بيياليييييوم 

الوطني للعلم.

ونيي�ييسيير �ييسييمييوه عيير انيي�ييسييتييغييرام �ييسييورة 

نا«. كتب عليها “َعَربّي الّظالل وال�سَّ

االنباط-عمان

قيييال وزييييير اليييدولييية ليي�ييسييوؤون العيييالم 

�سخر  احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق 

يف  ييييرفيييرف  الأردين  الييعييلييم  اإن  دوديييييين 

مييئييوييية الييدوليية الأردنييييييية عييالييييياً ب�سموخ 

الأردن و�سعبه.

واأ�ييييسيييياف دودييييييين عييير تيييويييير اميي�ييس 

راييييًة  يبقى  الأردين  الييعييلييم  اأن  اجلييمييعيية، 

نحو  دربييهييم  يف  بها  الأردنيييييون  ي�ستهدي 

امليي�ييسييتييقييبييل، وقييا�ييسييميياً جييامييعيياً لييوحييدتييهييم، 

ورمييييييزاً لييدولييتييهييم بييقيييييادة جييالليية املييلييك 

عبداهلل الثاين.

 االنباط-برتا

حيييذرت جييامييعيية اليييدول الييعييربييييية من 

التي  واخلييطييرة  املمنهجة  املخططات 

تيينييتييهييجييهييا �ييسييلييطييات الحيييتيييالل لييفيير�ييس 

�يييسيييييييا�يييسييية المييييييير اليييييواقيييييع يف امليي�ييسييجييد 

املبارك لتغير الو�سع الديني  الأق�سى 

والتاريخي والقانوين القائم يف امل�سجد 

املبارك. الأق�سى 

جلامعة  امل�ساعد  العام  الأميين  ودان 

فل�سطن  قطاع  رئي�س  العربية  الييدول 

والأرا�ييييسييييي الييعييربييييية املييحييتييليية الييدكييتييور 

�ييسييعيييييد اأبييييييو عيييليييي بييتيي�ييسييريييح �ييسييحييايف، 

لييعييدوانييهييا  الحيييتيييالل  �ييسييلييطييات  ت�سعيد 

عييلييى حييرميية امليي�ييسييجييد الأقيي�ييسييى املييبييارك 

وحيييريييية اليييعيييبيييادة يف اليي�ييسييهيير الييفيي�ييسيييييل 

واليييييييييذي يييي�يييسيييكيييل ا�ييييسييييتييييفييييزازا مليي�ييسيياعيير 

امل�سلمن.

وطييييالييييب الأمييييييين الييييعييييام املييي�يييسييياعيييد، 

املييجييتييمييع الييييييدويل بييياليييتيييدخيييل الييعيياجييل 

الجييراءات  واتخاذ  م�سوؤولياته  لتحمل 

لل�سغط  الييالزميية  ال�سرورية  العملية 

عيييليييى اإ�ييييسييييرائيييييييييل لييييوقييييف انييتييهيياكيياتييهييا 

اجليي�ييسيييييميية وا�ييسييتييفييزازاتييهييا املييرفييو�ييسيية 

واملدانة واحرام الو�سع القائم، اعمال 

للقانون الدويل وال�سرعية الدولية.

 االنباط-برتا

نييعييى رئييييي�ييس اليييييوزراء الييدكييتييور ب�سر 

اخلييي�يييسييياونييية وزيييييير الييي�يييسيييوؤون الييبييلييدييية 

الذي  املومني  ح�سن  ال�سبق  والقروية 

اليييييييوم  تيييعييياىل  اهلل  رحيييمييية  اىل  انيييتيييقيييل 

اجلمعة .

الييييوزراء اخلييدمييات  رئي�س  وا�ييسييتييذكيير 

املومني  املييرحييوم  قدمها  الييتييي  اجلليلة 

�سغلها  الييتييي  املييواقييع  لييوطيينييه يف جييميييييع 

ميييتيييقيييدمييياً بييياأ�يييسيييدق ميي�ييسيياعيير الييتييعييزييية 

واملوا�ساة لأهله وذويه .

و�ييسييغييل املييييرحييييوم امليييومييينيييي، ميينيي�ييسييب 

وزير ال�سوؤون البلدية والقروية يف عام 

وزارة  يف  حمييافييظيياً  عييمييل  مثلما   ،1980

. الداخلية وحمامياً 

 االنباط-برتا

 تييييعييييامييييلييييت ميييييدييييييريييييية اليييعيييميييليييييييات 

يف  العام،  الأميين  مديرية  يف  وال�سيطرة 

اول اييييام احلييظيير اليي�ييسييامييل يف رميي�ييسييان، 

الدفاع  26 الف مكاملة، يف حن نفذ  مع 

املدين 6 الف واجب.

وقيييييييال الييينييياطيييق الإعيييييالميييييي بييا�ييسييم 

جييميييييع  ان  اليييييعيييييام  الأميييييييييين  مييييديييييرييييية 

وحيييييدات وتيي�ييسييكيييييالت ميييدييييريييية الأميييين 

كافة  مييتييابييعيية  يف  عملها  وا�ييسييلييت  الييعييام 

الييقيي�ييسييايييا، واليييوقيييايييية مييين اجليييرميييية، 

وم�ساعدة  الأميينييييية  اخلييدمييات  وتييقييدمي 

العامة  املمتلكات  وحييرا�ييسيية  املييواطيينيين، 

واخليييا�يييسييية وحييميياييية املييينييي�يييسييياآت. وا�يييسيييار 

اىل انييه وخيييالل �ييسيياعييات احلييظيير الييي 24 

مرتبات  ميين  الآلف  وا�ييسييل   ، املييا�ييسييييية 

توقف  دون  واجباتهم  اأداء  العام  الأميين 

للحفاظ على الأمن وخدمة املواطنن، 

اليي�ييسييامييل يف  اييييييام احليييظييير  خييييالل اول 

املواطنون  خاللها  التزم  التي  رم�سان 

يف ميينييازلييهييم اآمييينييين، وا�ييسييتييجيياب مييركييز 

الييف مكاملة،   26 لييي  الييقيييييادة واليي�ييسيييييطييرة 

6 الف واجييب بن  املييدين  ونفذ الدفاع 

اإ�سعاف واإنقاذ واإطفاء.

ميين  �يييسييياعيييفيييت  املييييديييييرييييية  ان  وبييييين 

ال�سامل  احلظر  �ساعات  خالل  جهودها 

عملهم  مييرتييبيياتييهييا  مييين  اللف  وتيييابيييع 

دون تيييوقيييف مييين خييييالل تييفييعيييييل نييقيياط 

الثابتة  والدوريات  وال�سيطرة  ال�سبط 

يف  واحلماية  الأميين  لتاأمن  والراجلة، 

كييافيية امليينيياطييق واملييحييافييظييات، والييرقييابيية 

على اللتزام بالقوانن.

ودعيييت مييديييرييية الأمييين الييعييام جميع 

الييدفيياع  بيياأواميير  التقيد  اإىل  املييواطيينيين 

مع  والييتييعيياون  �سالمتهم،  على  حفاظا 

رجال الأمن العام، والت�سال على رقم 

الطوارئ املوحد 911 للحالت الطارئة.

 االنباط-برتا

الييظييالل  عيييربيييي  واملييينيييى،  بيياملييعييايل  “خافقا 
الييذرى والعيييايل، فييوق هييام الرجال،  وال�سنا، يف 

الردين  بالعلم  تلهج  مكنونٌة  ُدرٌر  اأهيبا”،  زاهيا 

ا�ستقاها، ال�ساعر عبداملنعم الرفاعي يف ق�سيدته، 

ميين نييبيي�ييس اأفيييئيييدة الردنييييييين ُميينيي�ييسييدة يف هيييواه، 

ليتجدد الوله ن�سيداً مبنا�سبة يومنا هذا “اليوم 

الوطني للَعلَم الردين” ويف كل يوم، “من ن�سيج 

اجلهاد والفداء” و�سطوراً من “الفخار والعال”، 

براية الوطن عالياً ُتاوز العلياء “ظافرا اأغلبا«.

وبحلول منا�سبة اليوم الوطني للَعلَم الردين 

الييتييي �ييسييادفييت اميي�ييس اليي�ييسيياد�ييس ع�سر ميين ني�سان 

ميين كييل عييام واأقييرهييا جمل�س الييييوزراء يف جل�سته 

املا�سي، وتزامنا مع  اآذار  31 من  بتاريخ  املنعقدة 

الحييتييفييالت مبييئييوييية الييدوليية الردنييييييية، تتجدد 

حكايات الوطن ومنجزاته وتتجدد معها معاين 

و�سغارا  كبارا  الردنيييييون  به  تعلق  الييذي  الن�سيد 

�سيبا و�سبانا رجال ون�ساًء، ليوا�سل الَعلَم �سموخه 

التي  املوؤ�س�سن  والبييياء  الجيييداد  بيياأجميياد  �سامقا 

من  وتن�سج  اأبييلييج،  نا�سع  بييتيياريييخ  الييَفييخييار  تعانق 

حا�سر  الييَعييلَييم،  ل�سمو  ال�ساخ�سة  العييين  ميياآقييي 

وم�ستقبل وطن و�سعب، ع�سياً على النائبات مهما 

بلغت املدى.

والَعلم الردين الذي احتفال الردنيون ام�س 

بـ”يومه” الغر، وترتقي ارواحهم عناقاً لفداه، 

ُيييعييتيير رمييييزا مييبييجييال ليي�ييسييرف اليييوطييين و�يييسيييوؤدده 

وجيييالليييه وكيييراميييتيييه وا�ييسييتييقيياللييه وعييييزة اأبيينييائييه، 

ويت�سح ب�سناء الوان ا�ستمدت دللتها وح�سورها 

بالعراقة  امل�سمخ  التاريخ  اأ�سالة  من  وتوا�سلها 

حملت  افقيا  متوازية  باأ�سرطة  فجاء  والرفعة؛ 

والأبي�س  العبا�سية،  الدولة  راية  الأ�سود  الييوان؛ 

راييية الييدوليية الأمييوييية، والأخ�سر راييية اآل البيت 

وعباءة الر�سول حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم(، 

باملثلث  متثل  اليييذي  الها�سمين  رايييية  والأحييميير 

الذي يجمع الأ�سرطة الثالثة ال�سابقة يتو�سطه 

يدل  ال�سباعية(  )النجمة  الأ�سعة  �سباعي  كوكب 

على فاحتة القراآن الكرمي ال�سبع املثاين )�سورة 

وا�ستقى دللتيييه هذه  اآييييات(،  �سبع  ميين  الفاحتة 

التي  الييكييرى  العربية  الييثييورة  علم  ميين  من�ساًل 

اأعلنها املغفور له باإذن اهلل احل�سن بن علي �سريف 

1916 ليطلق العنان لتحرر العرب من  مكة عام 

�سطوة الحتالل والهيمنة وال�سطهاد اإىل اآفاق 

بالعزة  املجلل  المييية  تيياريييخ  وا�ييسييتييعييادة  النهو�س 

والكرياء.

عر�سه،  �سعف  الأردين  الييعييلييم  طيييول  وييياأتييي 

وينق�سم اإىل ثالث قطع مت�ساوية متوازية؛ العليا 

�سوداء والو�سطى بي�ساء وال�سفلى خ�سراء و�سع 

قائم(  )لي�س  مثلث  ال�سارية  ناحية  ميين  عليها 

وارتفاعه  العلم  لعر�س  م�ساوية  قاعدته  اأحمر 

م�ساٍو لن�سف طوله، ويف هذا املثلث كوكب اأبي�س 

�سباعي الأ�سعة م�ساحته مما ميكن اأن ت�ستوعبه 

اأربييعيية ع�سر ميين طول  دائيييرة قطرها واحيييد ميين 

العلم، وهذا الكوكب مو�سوع بحيث يكون و�سطه 

املثلث،  زواييييا  بيين  اخلييطييوط  تقاطع  نقطة  عند 

وبحيث يكون املحور املار من اأحد الروؤو�س موازياً 

لقاعدة هذا املثلث.

)اول   1928 لييعييام  ال�ييسييا�ييسييي  الييقييانييون  وكييييان 

الييذي  الميييارة(  الردنييييية يف عهد  للدولة  د�ستور 

و�سعه املغفور له باإذن اهلل امللك املوؤ�س�س عبداهلل 

مييوزعيية على  مييادة   72 ا�ستمل على  بيين احل�سن، 

مواد  ثالث  املقدمة  ويف  ف�سول،  و�سبعة  مقدمة 

و�سكل  البالد  وعا�سمة  القانون  تطبيق  تتناول 

املييادة  يف  العلم  و�سف  ورد  كما  الوطنية،  الييراييية 

ويف   ،1952 لييعييام  الأردين  الد�ستور  ميين  الييرابييعيية 

ال�سامية  املييلييكييييية  الرادة  �ييسييدرت   2002 اآب   20

جلاللة امللك عبداهلل الثاين باملوافقة على قانون 

العييالم الردنية وت�سمنت املييادة الثانية منه ما 

يلي “تعني عبارة “العلم الردين” حيثما وردت 

لل�سكل  الردنية” وفقا  “الراية  القانون  هذا  يف 

واملقايي�س املحددة يف املادة 4 من الد�ستور«.

“قانون   2004 ل�سنة   5 رقييم  قانون  كما �سدر 

العالم الردنية” بتاريخ الثامن من ني�سان عام 

2004 مو�سحا بالإرادة امللكية ال�سامية، وت�سمنت 

“تعني عبارة )العلم الأردين(  الثانية منه  املييادة 

حيثما وردت يف هييذا القانون )الييراييية الأردنييييية( 

وفقا لل�سكل واملقايي�س املحددة يف املييادة )4( من 

القانون  ميين  الرابعة  امليييادة  وحيييددت  الد�ستور”، 

اخلا�سة  بيييالأميييور  املتعلقة  واليي�ييسييروط  الأحيييكيييام 

بالعلم الأردين، وتناولت املواد ال�ساد�سة وال�سابعة 

والثامنة والتا�سعة �سروحا وبنودا تتعلق باأ�سول 

تاأدية التحية للعلم الردين والأماكن التي يجب 

وموا�سفاته  ومقايي�سه  و�سكله  فيها  يييرفييع  اأن 

واليييييوانيييييه وارتييييفيييياعييييه وحميييييظيييييورات ا�ييسييتييعييمييالييه 

والعقوبات التي ترتب على خمالفة حمظورات 

ا�ستعماله ومعاقبة كل من ق�سد ال�ساءة للَعلَم.

وبهذه املنا�سبة يقول وزير الثقافة علي العايد 

ال�ساد�س  “اإن  )بيييرا(،  الردنييييية  النييبيياء  لوكالة 

ويف  للَعلَم،  وطنيا  يوما  ي�سكل  ني�سان  من  ع�سر 

يجتمع  فريدة  وطنية  حالة  ميثل  نف�سه  الوقت 

والعييتييزاز  الفخر  بكل معاين  الأردنيييييون  حولها 

واليييكيييرامييية، فييهييو تييكييرييي�ييس لأحيييييد اأهيييييم اليييرميييوز 

الوطنية التي اأ�سهمت يف ت�سكيل وجداننا وهويتنا 

الأردنية  الدولة  عييام من عمر  مئة  عر م�سرة 

احلديثة«.

“يف مثل هذا اليوم من عام  وي�سيف العايد، 

ب�سكل  احليييايل  الأردين  العلم  اعييتييميياد  مت   1928

التاأ�سي�س،  منذ  م�ستعمال  كييان  اأنييه  رغييم  ر�سمي 

الييوطيينييييية  اخليييطييية  �ييسييميين  اليييييييييوم  هيييييذا  واأدرج 

لحييتييفييالييييية مييئييوييية تيياأ�ييسييييي�ييس اليييدولييية الأردنييييييية 

با�سم اليوم الوطني للَعلَم، ومت اعتماده منا�سبة 

الَعلَم لدى  اأجييل تعميق قيم  وطنية �سنوية، من 

الأجيال اجلديدة، والتاأكيد على مكانته يف قلوب 

الأردنين ووجدانهم«.

ويوؤكد اأن وزارة الثقافة، بهذه املنا�سبة، اأعادت 

ت�سجيل ن�سيد العلم بتوزيع جديد واأ�سوات كورال 

جديدة مع احلفاظ على اللحن واأ�سالته، واإنتاج 

فيديو كليب جديد خا�س بن�سيد العلم، واإطالق 

حملة “علمنا عال” يوم الثنن املا�سي من اأجل 

اإيجاد حالة جمتمعية لالحتفاء ال�سعبي بالَعلَم 

من خالل �سل�سلة فيديوهات وم�ساركة وا�سعة من 

املوؤ�س�سات الر�سمية والأهلية والقطاع اخلا�س.

  ويقول وزير الثقافة: “ اإن هذه املنا�سبة تبعث 

الذي  الأردنييييية  الدولة  بَعلَم  الفخر  معاين  فينا 

كان و�سيبقى �ساهدا على اجناز الآباء والأجداد، 

اأبيييرز الييرمييوز الوطنية التي  وكييان ومييا زال اأحييد 

“بهذه  اأنيييه  اإىل  لفتا  حولها،  الأردنيييييييون  ييد  تييوحَّ

بقيادة  الوطن  راية  التفافنا حول  نوؤكد  املنا�سبة 

الييهييا�ييسييمييييين حييامييليين الأمييييييل واليييطيييميييوح نحو 

مئوية جديدة، عاقدين العزم على ر�سم مالمح 

امل�ستقبل الزاهي بثقة واأمل«.

ومب�ساركة  الثقافة  وزارة  بيياأن  العايد  وييينييوه 

املحتوى  �سترثي  الوطنية،  واملوؤ�س�سات  الييوزارات 

ز قيييييم الييَعييلَييم  الييوطيينييي الييييذي ميين �ييسيياأنييه اأن يييعييزِّ

الييوطيينييييية، وفق  ميين رمييزيييتييه ومكانته  انييطييالقيياً 

خطة عملت عليها منذ بدء احلملة الرويجية 

بهدف رفع الَعلَم الأردين فوق كل البيوت واملباين 

ع�سر  ال�ساد�س  ليكون  ال�ساحات،  كل  ويف  العامة 

من ني�سان ويف كل عام، يوما زاهيا باألوان العلم 

الوطني ومعانيه ودللته ال�سامية.

الييتييي �سبقت  الييرويييج  اأن خييطيية  اإىل  وييي�ييسيير 

العديد  على  ا�ستملت  ني�سان-   16- اليييييوم  هييذا 

من الفعاليات املهمة التي ج�سدت حالة العتزاز 

جاللة  بقيادة  خفاقة  لتبقى  الوطنية  بييالييراييية 

زنود  ان رفعتها  الثاين، بعد  املعزز عبداهلل  امللك 

الأردنيييييييييون والييهييوا�ييسييم جيينييبييا اإىل جيينييب عيينييوانييا 

لنه�سة الوطن ورفعته.

ويف ربييطييه جليييذور �سكل الييَعييلَييم ودللتييييه من 

حيييييث ال�يييسيييل واليييتيييارييييخ يييقييول امليييييوؤرخ الييدكييتييور 

لييي)بييرا( عن العلم  بكر خييازر املجايل يف حديثه 

عليه  اليير�ييسييول  عييهييد  اىل  نييعييود  “حن  الردين 

فقد  املكرمة  مكة  فتح  وق�سة  وال�سالم  ال�سالة 

والييي�يييسيييالم، قد  اليي�ييسييالة  عييليييييه  اليير�ييسييول  اأن  ورد 

دخلها وجي�سه يحمل رايتان؛ البي�ساء وال�سوداء، 

ونيييعيييرف اأن جييييي�ييس �ييسييالح اليييديييين الييييوبيييي قد 

الراية  الفاطميون  ورفع  ال�سفراء،  الراية  حمل 

تتقدم  الييعييلييم  اأو  اليييرايييية  اأن  مبعنى  اخليي�ييسييراء، 

اجليو�س وترفعها الدواوين واملقرات والرئا�سات 

كييرمييز اأو اإعييييالم عيين وجيييود وعييين قيييوة او هيبة، 

ومن هنا كان الأ�سم “العلم” باأنه ُيعِلُم” مبكانة 

ومنزلة �ساحبه.

اىل  والعلم  الراية  من  الَعلَم،  اأ�سماء  وتتعدد 

اخلافق والبرق والبند واللواء وغرها، بح�سب 

اأن ميين وظييائييف �سدنة  اإىل  اليييذي يلفت  املييجييايل 

الكعبة امل�سرفة

“اللواء” وكييان يف عهدة ق�سي بن كالب  هو 

�ساحب قري�س وورد اأن راية ق�سي كانت احلمراء 

اأن ت�سمى الها�سميون بهذا الأ�سم  الداكنة، وبعد 

مع رئا�سة عمرو بن عبد مناف الذي تلقب بها�سم 

اأ�سبحت  الها�سمين،  كانوا  اعقابه  كل  ثم  وميين 

الراية احلمراء هي راية الها�سمين، وحملها اأبو 

مني يف مكة املكرمة واأ�ستقبل بها ال�سلطان �سليم 

الول عام 1516-1517 ميالدية .

ويتابع “بقيت راية الهوا�سم احلمراء القانية 

حييتييى قيييييام الييثييورة الييعييربييييية الييكييرى، ومبييبييادرة 

راية  ت�سميم  مت  علي  بن  احل�سن  ال�سريف  من 

الثورة العربية الكرى لتمثل احل�سارة العربية 

والفاطمين،  العبا�سين  اىل  اأمية  من  العريقة 

و�ييسييول اىل الييهييا�ييسييمييييين ليينييكييون نييحيين امييتييدادا 

اليييزاهيييرة، ورفييعييهييا ال�سريف  الييعييربييييية  لييلييعيي�ييسييور 

احل�سن بن علي لتتقدم جيو�س الثورة عام 1916 

ومن ثم يف الذكرى ال�سنوية الوىل للثورة كان 

ال�سود  بيياألييوانييه  اجلييديييد  العربي  العلم  ت�سميم 

فيها  يتداخل  كم�ستطيالت  والبي�س  والخ�سر 

املثلث الحمر الذي هو الراية الها�سمية مبعنى 

للح�سارات  امييتييداد  هي  الها�سمية”  “الراية  اأن 

العربية ال�سيلة«.

وي�سر املجايل اإىل دخييول الميير في�سل بن 

الثورة  راية  رافعا   1918 احل�سن اىل دم�سق عام 

العربية  الييدوليية  اعيييالن  ومييع  الييكييرى،  العربية 

امل�ستقلة )اململكة العربية ال�سورية( يف 7 اآذار 1920 

ال�سباعية  النجمة  اليه  م�سافا  العلم  هييذه  رفييع 

الدولة  انها  لييدلليية  الحييميير  املثلث  منت�سف  يف 

العربية الوىل يف م�سروع النه�سة العربية الذي 

ي�سعى لوحدة اأقطار اآ�سيا العربية.

ويقول اأنه بعد اأحييداث مي�سلون وزحف امللك 

بيين احل�سن  عييبييداهلل  اآنييييذاك(  املوؤ�س�س )المييير 

الدولة  علم  يرفع  وهييو  دخلها  حيث  عييمييان،  اىل 

تعديل  جييرى   1922 عييام  ويف  ال�سورية،  العربية 

ترتيب اللوان بو�سع البي�س يف الو�سط متييزا 

له بن داكنن، لي�ستمر هذا العلم علما للمملكة 

الردنية الها�سمية .

العلم  اأن  حييديييثييه  خييتييام  امليييجيييايل يف  وييييوؤكيييد 

ومثار  الييدوليية  وهيبة  الكرياء  ومعنى  رمييز  هييو 

اليييذي  لييالإنيي�ييسييان الردين  اليي�ييسييخيي�ييسييي  العيييتيييزاز 

يحت�سن الَعلَم بكل املنا�سبات والحتفالت.

 االنباط-عمان

واملقد�سات  واليي�ييسييوؤون  الأوقيييياف  وزارة  نظمت 

ال�ييسييالمييييية، املييجييليي�ييس الييعييلييمييي الييهييا�ييسييمييي املييئيية 

والأول لهذا العام ام�س اجلمعة، بعنوان )ال�سور 

حتدث  ومعانيها،  واأ�ييسييرارهييا  ف�سلها  اليييطيييوال( 

خالله وزييير الوقيياف الدكتور حممد اخلاليلة 

واأ�ستاذ التف�سر وعلوم القراآن يف كلية ال�سريعة 

باجلامعة الردنية الدكتور جهاد الن�سرات.

حممد  الدكتور  اأداره  الييذي  املجل�س  وتيينيياول 

اليييعييياييييدي فيي�ييسييل الييي�يييسيييور الييييطييييوال ميييين خيييالل 

الحاديث والآثار الواردة يف ف�سلها، ودللة كونها 

اأعطيت مكان التوراة، واأ�سرار معاين هذه ال�سور، 

بالإ�سافة  اإحكامها،  ال�سور وقوة  ومنا�سبات هذه 

الييتييوراة يف  ال�سور يف م�سابهة  اأ�ييسييرار معاين  اإىل 

الأحكام.

وزارة  اإن  اجلييليي�ييسيية،  خييييالل  اخليياليييليية  وقييييال 

الوقيياف ارتيياأت هذا العام اأن تختار هذا املو�سوع 

لأهميته ولنبن للنا�س ف�سل هذه ال�سور، م�سرا 

اليينييبييي �سلى  نيييزل عييلييى  الييكييرمي  اليييقيييراآن  اأن  اإىل 

اهلل عليه و�سلم يف �سهر رم�سان املبارك، و�سوره 

دللت  ولها  وعذبة  مييوزونيية  �سمعه  من  ب�سهادة 

ومعاين كبرة.

امليي�ييسييلييم حجة  اليييقيييراآن يف حييييياة  اأن  واأ�يييسييياف، 

القراآن  اأن يقراأ  للم�سلم وعليه، وعلى كل م�سلم 

الكرمي ويعتر مبا جاء به ليكون �سفيعا له يوم 

ولل�سبع  كبر  الييقييراآن  ف�سل  اأن  مبينا  القيامة، 

الطوال حتديدا ف�سل مثل �سورة البقرة و�سورة 

بيياملييعيياين والييفيي�ييسييل على  اآل عييمييران وهيييي مليئة 

الإن�سان امل�سلم .

له  الكرمي وتف�سره  القراآن  تق�سيم  اأن  واأكييد 

املعاين والييدرو�ييس والعر،  اأخييذ  ميزات كبرة يف 

ا�ستملت على  غييالييبييا  اليييطيييوال حتييديييدا  واليي�ييسييور 

الأحكام ال�سرعية من اأحكام عبادات ومواريث.

جامعا  الكرمي  الييقييراآن  اأن  اخلاليلة  واأو�ييسييح 

لييكييل الييكييتييب اليي�ييسييميياوييية الييتييي نييزلييت قييبييلييه، فهو 

الكتب  وا�ستمل كل ما جاء من  الر�سالت،  خامت 

نييزولييه واليير�ييسييول عليه  الييتييي �سبقت  اليي�ييسييميياوييية 

ال�سالة وال�سالم خامت النبياء واملر�سلن .

وقييييال اإن هيينيياك اخييتييالف بيين الييعييلييميياء على 

بعدد  الأطيييول  اأنييهييا  على  الييطييوال  ال�سور  ت�سمية 

ب�سورة  بييييداأ  الييكييرمي  اليييقيييراآن  اأن  مبينا  الآيييييييات، 

الفاحتة وهي املقدمة للقراآن الكرمي ثم �سملت 

تييلييك اليي�ييسييور الأحيييكيييام اليي�ييسييرعييييية، لفييتييا اىل اأن 

الطوال ف�سل عظيم لنه  ال�سبع  ال�سور  ف�سائل 

ياأتي �سفيعا ل�سحابه يوم القيامة .

اإن  الن�سرات  جهاد  الدكتور  قييال  جهته  من 

بالرعاية  حتييظييى  الها�سمية  العلمية  املييجيياليي�ييس 

يف  الوقييياف  وزارة  وتتميز  الها�سمي  والهييتييمييام 

تنظيمها �سنويا، وتعنى بالعناية بالقراآن الكرمي، 

وخييييالل �ييسييهيير رميي�ييسييان امليييبيييارك وهييييذا ليييه ميزة 

كبرة.

نييزل يف  الكرمي  الييقييراآن  اإن  الن�سرات،  وقييال 

23 �سنة  نييزولييه  املييبييارك وا�ييسييتييميير  �سهر رميي�ييسييان 

املوجود  الرتيب  ييياأتييي  ان  اهلل  حكمة  واقت�ست 

خالف الرتيب النزويل الذي بداأ ب�سورة العلق 

لن اهلل اعلم ان اخلر كله والعجاز كله يظهره 

يف هذا الرتيب وان التوزيع ياأتي توزيعا ربانيا 

ونف�سه  بييروحييه  الن�سان  تخاطب  وهييي  توقيفيا 

وعقله وقلبه وتمع بن خطاب العقل وخطاب 

العاطفة.

واأ�ساف اأن القراآن يغذي حاجات الن�سان وكل 

ويعالج  مليء،  الكرمي  فالقراآن  حياته  تفا�سيل 

جميع املوا�سيع ويرطب القلب ويزيد من ال�سوق 

وهدف  ق�سية  تعالج  كالن�سيج  �سورة  فكل  اإليييييه، 

رئي�سي ولها رونق خا�س.

واأ�ساف اأن القراآن الكرمي بكل �سورة مو�سوع، 

للقراآن  الكلية  للمقا�سد  اإيجازا  الفاحتة  فكانت 

ال�سالمي  لديننا  القومي  املنهج  وفيها  الكرمي، 

احلنيف.

ومدنية  مكية  اإىل  ق�سمت  ال�سور  اأن  واأو�ييسييح 

بح�سب مكان نزولها وكل منها له دللت وعر 

واحلييرب  ال�سلم  يف  وثييمييراتييه  التوحيد  وتييتيينيياول 

ال�ييسييالم  الكتاب وحثهم على  اأهيييل  مييع  واحلييييوار 

اإ�سافة اإىل ق�س�س النبياء و�سرهم .

وقييييال اليينيي�ييسييرات اإن �ييسييور اليييقيييراآن الييكييرمي 

ت�سل�سلت باملوا�سيع واأهدافها ومقا�سدها وركزت 

وربه  الن�سان  بن  ما  التعامالت  قواعد  وثبتت 

وما بينه وبن اأهله وما بينه وبن نف�سه .

بالعجاز  مليئة  الييقييراآن  �سور  اأن  اإىل  واأ�ييسييار 

بالربط بن الآيات وت�سل�سل ال�سور، حيث ك�سفت 

وما  الكرمي  الييقييراآن  بن  العالقة  �سر  الدرا�سات 

�سبقه من كتب �سماوية وما بن اآياته.

واأكد اأن العقيدة واحدة بن كل النبياء، ولكن 

تتطور بن ر�سالة واأخرى وكان اآخرها واأ�سملها 

ر�سالة ال�سالم التي وردت بالقراآن الكرمي.

االنباط-عمان

قال وزير الزراعة املهند�س خالد احلنيفات، اأن 

10 فرق  اأكييرث من  الزراعة ومب�ساركة  كييوادر وزارة 

مكافحة تقوم بعمليات مكافحة ملجموعات اجلراد 

ال�سحراوي �سمن مزارع احلق والب�سائر مبنطقة 

واأ�ييسيياف   . متخ�س�سة  اآليييييات  وبا�ستخدام  املييييدورة 

احليينيييييفييات خيييالل جييوليية ملييتييابييعيية جييهييود مكافحة 

بعمليات  تقوم  امل�سح  فييرق  ان  ال�سحراوي،  اجلييراد 

اجلنوبية  امليينيياطييق  يف  امليي�ييسيياحييات  كييامييل  على  امل�سح 

وانهت معاجلة اكرث من 2000 دومن من امل�ساحات 

املزروعة مبح�سول البطيخ وكذلك مكافحة الآفة 

انه  اإىل  العلفية. وا�سار احلنيفات  املحا�سيل  داخل 

مت دعم جهود املكافحة من خالل التوجيه بتعزيز 

الفرق التابعة ملحافظة معان والتي تعمل حاليا يف 

وفرقتن  الطفيلة  للمكافحة من  بفرقتن  املوقع 

ا�ستمرار فرق ال�ستك�ساف  العقبة، ا�سافة اىل  من 

 . املتو�سطة  الأ�يييسيييراب  ميين  للتخل�س  العقبة  ميين 

الآلت وتوفر  و  الكوادر  وتفقد احلنيفات جاهزية 

�ست�ستمر  والتي  املبا�سرة  املكافحة  وخطة  املبيدات 

حتى النتهاء من هذه الآفة.

اليوم الوطني للَعَلم االردني: راية خفاقة تجاوز العلياء

األوقاف تنظم المجلس العلمي الهاشمي األول لهذا العام

الحنيفات: تعزيز جهود مكافحة الجراد بفرق من معان والطفيلة والعقبة
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الجيش ينتشر على مداخل ومخارج محافظات المملكة

تقرير حالة البالد يدعو لمراجعة نهج تحديد أسعار المشتقات النفطية

الزراعة: وصول اعداد محدودة 
من الجراد الصحراوي للمدورة

القبض على سائق هدد شخصا 
بأداة حادة على الطريق العام

فاعليات كركية: العلم يمثل 
الرمزية الوطنية

العقبة الخاصة تقرر إعادة العمل 
في معبر جنوب وادي عربة

 االنباط-عمان

اعداد  الزراعة دخ��ول  اأك��دت وزارة 

حم�����دودة م���ن اجل�����راد ال�����ص��ح��راوي 

منطقة  �صمن  ر���ص��دت  الأردن،  اإىل 

امل�������دورة، وذل����ك ب��ح�����ص��ب امل��ع��ل��وم��ات 

الولية.

ك���م���ا اك������دت ال���������وزارة اجل���اه���زي���ة 

م�صرية  الع����داد،  ه��ذه  م��ع  للتعامل 

ملكافحتها  اجل��ه��ود  �صتبذل  اأن��ه��ا  اىل 

اعتبارا من م�صاء ام�س .

وبينت الوزارة، اأن موؤ�صرات حركة 

ال��ري��اح ل ت��دع��م دخ���ول ا���ص��راب من 

اجل�����راد، و���ص��ت��ق��وم ال������وزارة ب��ت��زوي��د 

و���ص��ائ��ل الع���ام ع��ن اأي ت��ط��ورات يف 

هذا ال�صاأن.

 االنياط-عمان

القب�س  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  ال��ق��ت 

على �صائق هدد �صخ�صا على الطريق 

العام بوا�صطة اأداة حادة )بلطة(.

وق����ال ال��ن��اط��ق الإع����ام����ي ب��ا���ص��م 

م��دي��ري��ة الأم�����ن ال���ع���ام، اأن����ه اأن��ت�����ص��ر 

ع��ر م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي 

يقود  �صخ�س  خاله  ظهر  )فيديو( 

اأداة  ن��ق��ل م��ت��و���ص��ط��ة وب���ي���ده  ح��اف��ل��ة 

حادة )بلطة( يهدد بها �صخ�صاً ي�صري 

متابعة  العام، حيث مت  الطريق  على 

ال��ف��ي��دي��و ل��ت��ح��دي��د ه���وي���ة ال�����ص��ائ��ق 

والقاء القب�س عليه.

اأن  ال���ن���اط���ق الع�����ام�����ي،  واأك��������د 

املحققني متكنوا خال فرتة وجيزة 

وحتديد  ال�صائق  ه��وي��ة  حت��دي��د  م��ن 

عليه  القب�س  وال��ق��اء  وج���وده  م��ك��ان 

متهيداً  م��ع��ه  التحقيقات  وب��و���ص��رت 

للق�صاء. لإحالته 

 االنباط-برتا

وثقافية  اكادميية  فاعليات  قالت 

الأردين  العلم  ان  الكرك،  مبحافظة 

الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية  عالياً  ك��ان 

و���ص��ي��ب��ق��ى ع���ال���ي���اً ب��امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة 

ب��ف�����ص��ل ت�����ص��ح��ي��ات و���ص��واع��د ال��ب��ن��اة 

وحكمة  الوطن  ن�صامى  من  الأوائ���ل 

الها�صمية. القيادة 

الأردنية  الأنباء  لوكالة  وا�صافوا 

الأردين  العلم  يوم  )ب��رتا(، مبنا�صبة 

الحتفال  تقرر  الذي  اجلمعة،  ام�س 

الوطنية  للخطة  ترجمة  عام  كل  به 

الأردنية،  الدولة  مبئوية  لاحتفال 

ان العلم الأردين ي�صكل منذ انطاقة 

الدولة الردنية قبل مئة عام ملحمة 

ليبقى  والجن���از  بالتحدي  بطولية 

ن�صامى  وه��ام��ات  ب�����ص��واع��د  م��رف��وع��ا 

الوطن وفر�صانه وقيادته احلكيمة.

وق����ال����ت م����دي����رة ث���ق���اف���ة ال���ك���رك 

بيوم  الحتفال  ان  ال�صمايلة،  عروبة 

العلم والدولة تدخل املئوية الثانية، 

ي�����ص��ك��ل م��ن��ع��ط��ف��ا ف���ك���ري���ا وث��ق��اف��ي��ا 

والنتماء  وال��دول��ة  الهوية  مبفهوم 

ل����دول����ة را����ص���خ���ة ال���ب���ن���ي���ان ت��ت��ط��ل��ع 

مبنظومة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ئ��وي��ة  ل��دخ��ول 

ثقافية �صاملة حتقق التميز والريادة 

والبداع والمن وال�صتقرار.

والهيئات  امل��دي��ري��ة  ان  وا���ص��اف��ت، 

املباين  تزيني  على  الثقافية حر�صت 

الردين  بالعلم  ال��ع��ام��ة  وال�����ص��اح��ات 

ت���اأك���ي���داً ع��ل��ى الن���ت���م���اء ل����رتاب ه��ذا 

واب���رازا  الها�صمية  وق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن 

امل��ث��ق��ف  الردين  الن���������ص����ان  ل�������دور 

بتعظيم قيم العلم والوطن وتعليمها 

لاأجيال.

وق���������ال رئ����ي���������س ج����ام����ع����ة م����وؤت����ة 

العلم  ان  ع��وج��ان،  ع��رف��ات  ال��دك��ت��ور 

حتمل  التي  الوطنية  الرمزية  ميثل 

بالراية  ال��ك��ري��اء والع��ت��زاز  م��ع��اين 

الوطنية التي توارث حملها الأجداد 

الردن  ل��ي��ب��ق��ى  الأح�����ف�����اد،  وورث����ه����ا 

وراي���ت���ه خ��ف��اق��ة ب��ق��ي��ادة امل��ل��ك امل��ع��زز 

جالة امللك عبداهلل الثاين و�صتبقى 

عنوانا للم�صتقبل الذي يلتف حولها 

الردن�����ي�����ني مل���وا����ص���ل���ة ال���ب���ن���اء ع��ل��ى 

وال�صعد  امل��ج��الت  كل  يف  منجزاتهم 

وال����رم����ز ال�����ذي ت��خ��ف��ق ل���ه ال��ق��ل��وب 

والفئدة.

م�صطفى  ال��ب��اح��ث  ق����ال  ب������دوره، 

الأردين  ال��ع��ل��م  ق�����ص��ة  اأن  امل���واج���دة، 

تعود اإىل عام 1928 والذي ا�صتق من 

ويتكون  الكرى  العربية  الثورة  علم 

بداخله  وم��ث��ل��ث  م�صتطيات   3 م��ن 

ال�صود  اللون  �صباعية، ويرمز  جنمة 

والبي�س  العبا�صية  الدولة  راية  اىل 

والخ�صر  الموية  الدولة  راي��ة  اىل 

راية الدولة الفاطمية والحمر راية 

تتو�صطهم  ال��ك��رى  العربية  ال��ث��ورة 

جن���م���ة ���ص��ب��اع��ي��ة ت�����دل ع���ل���ى ف��احت��ة 

القراآن الكرمي.

وق�������ال ال���ع���ق���ي���د امل���ت���ق���اع���د خ��ال��د 

ب��ق��ى  الأردين  ال���ع���ل���م  اأن  ال���ب���ن���وي، 

منذ  وظل  مرفوعاً  و�صيبقى  وم��ازال 

الت�صحيات  ع��ن��وان  ال��دول��ة  تاأ�صي�س 

وبناء الدولة الع�صرية امل�صتقرة التي 

وال�صتقرار  ب��الأم��ن  من��وذج��اً  ت�صكل 

ب��ه��م��ة و����ص���واع���د اجل���ن���ود ال��ب��وا���ص��ل 

ال����ذي����ن ي���ح���ر����ص���ون ح������دود ال���وط���ن 

ويفتدونه باملهج والأرواح.

   العقبة -االنباط 

ق������ررت ���ص��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة 

اإع����ادة العمل  الق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ا���ص��ة 

اأم����ام  ع���رب���ة  وادي  ج���ن���وب  م��ع��ر  يف 

حركة ال�صياح الأجانب القادمني اإىل 

وذل��ك  املقبلة،  الأي����ام  خ��ال  العقبة 

���ص��م��ن ال����ص���رتاط���ات والإج��������راءات 

ال�����ص��ح��ي��ة امل��ع��ت��م��دة وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق مع 

كافة اجلهات املعنية .

اأن  ب���ي���ان،  ال�����ص��ل��ط��ة يف  واأ����ص���اف���ت 

ال��ب��ح��ري ع���ر �صركة  ال��ن��ق��ل  ح��رك��ة 

اجل�����ص��ر ال���ع���رب���ي ���ص��ت��ع��ود ل��ت��م��ار���س 

لكل  النقل  لعمليات  املعتاد  ن�صاطها 

م���ن ال����رك����اب وال��ب�����ص��ائ��ع ب���ني خط 

وب��ال��ع��ك�����س �صمن  ن��وي��ب��ع   - ال��ع��ق��ب��ة 

ال�صحية  والإج����راءات  ال���ص��رتاط��ات 

املعتمدة بالتن�صيق مع وزارة ال�صحة.

واأ�صارت اىل اأن حركة نقل الب�صائع 

بني  للعمل  �صتعود  ال�����ص��اح��ن��ات  ع��ر 

واح��د  وب���اجت���اه  وال�����ص��ع��ودي��ة  الأردن 

ال����درة ك��امل��ع��ت��اد و�صمن  ع���ر ح����دود 

ال�صحية  والإج����راءات  ال���ص��رتاط��ات 

املقرة واملتفق عليها .

القرارات  هذه  اأن  ال�صلطة  وبينت 

ال�صياحية  احلياة  اإعادة  على  �صتعمل 

العقبة  يف  والتجارية  والقت�صادية 

ودف����ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ص��ادي��ة 

اىل  لفتة  الوطني،  القت�صاد  ورف��د 

ذل���ك ي��ح��ت��اج ل��ل��م�����ص��ارع��ة وم���ن كافة 

ال���ق���ط���اع���ات احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����ص���ة 

كورونا  ف��ريو���س  �صد  املطعوم  لأخ��ذ 

ل��ت�����ص��ب��ح ال��ع��ق��ب��ة م��ن��ط��ق��ة اآم���ن���ة من 

الوباء.

60 وفاة و 2732 إصابة بفيروس كورونا في المملكة
 االنباط-عمان

 60 ت�صجيل  ع��ن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ����ص���اب���ة   2732 و  وف����اة 

اململكة ام�س اجلمعة، لريتفع  امل�صتجد يف 

و681870  وفاة   8117 اإىل  الإجمايل  العدد 

اإ�صابة.

وتوزعت الإ�صابات اجلديدة على 1379 

 369 ع��ّم��ان،  العا�صمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

18 حالة يف  اإرب��د، منها  حالة يف حمافظة 

ال��زرق��اء،  260 ح��ال��ة يف حمافظة  ال��رم��ث��ا، 

113 حالة  البلقاء،  120 حالة يف حمافظة 

يف حمافظة املفرق، 112 حالة يف حمافظة 

 69 ال��ك��رك،  98 حالة يف حمافظة  ج��ر���س، 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، 67 ح��ال��ة يف 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   61 م���اأدب���ا،  حم��اف��ظ��ة 

50 حالة يف حمافظة معان، منها  العقبة، 

34 حالة يف حمافظة  البرتا،  5 ح��الت يف 

الطفيلة.

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

رئا�صة الوزراء ووزارة ال�صحة، اىل اأن عدد 

 47841 اإىل  الن�صطة حالّيا و�صل  احل��الت 

دِخلت 
ُ
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأ

فيما  ح��ال��ة،   245 امل�صت�صفيات  اإىل  ام�����س 

غ����ادرت 294 ح��ال��ة، يف ح��ني ب��ل��غ اإج��م��ايل 

عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العاج يف 

امل�صت�صفيات 2265 حالة.

وح������������ول ال���������ق���������درة ال�����ص����ت����ي����ع����اب����ي����ة 

اأن  امل��وج��ز  ب��ني  اململكة،  يف  للم�صت�صفيات 

ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العزل يف اإقليم ال�صمال 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   38 بلغت 

اأ�صّرة العناية احلثيثة 66 باملئة، فيما بلغت 

ال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة 

يف الإقليم ذاته 40 باملئة.

العزل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف 

حني  يف  باملئة،   42 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف 

و�صلت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة 

باملئة، بينما بلغت   63 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف 

ال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة 

36 باملئة.

يف  العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  كما 

اإقليم اجلنوب 22 باملئة، بينما بلغت ن�صبة 

باملئة،   38 احلثيثة  العناية  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال 

التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما 

ال�صطناعي يف الإقليم ذاته 26 باملئة.

كما اأ�صار املوجز اإىل ت�صجيل 4042 حالة 

�صفاء ام�س يف العزل املنزيل وامل�صت�صفيات، 

لي�صل اإجمايل حالت ال�صفاء اإىل 625912 

حالة.

خم��رّي��اً  ف��ح�����ص��اً   22013 اأن  واأ����ص���اف 

اأج��������ري ام���������س، ل��ي�����ص��ب��ح اإج�����م�����ايل ع���دد 

الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�صات 

وحتى الآن 6448333 فح�صاً، لفتاً اإىل اأن 

ام�س  لهذا  الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�صات  ن�صبة 

و�صلت اإىل قرابة 41ر12 باملئة، مقارنة مع 

الن�صبة التي �صجلت يوم اأم�س الول والتي 

بلغت 62ر13 باملئة.

االنباط-عمان

ب������داأت ال����ق����وات امل�����ص��ل��ح��ة الأردن����ي����ة - 

اجل��ي�����س ال���ع���رب���ي، اخل��م��ي�����س، الن��ت�����ص��ار 

على م��داخ��ل وخم���ارج حم��اف��ظ��ات وم��دن 

اململكة، وتفعيل نقاط الغلق بامل�صاركة مع 

�صمن  وذل��ك  املختلفة،  الأمنية  الأج��ه��زة 

امل�صلحة،  ال��ق��وات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود 

انت�صار فريو�س كورونا وتعزيز  للحد من 

اأمن  على  للمحافظة  الأمنية  الإج��راءات 

و�صامة الوطن واملواطنني.

وت�����ه�����دف ع���م���ل���ي���ة الن����ت���������ص����ار يف ظ��ل 

وزي��ادة  اململكة  يف  الوبائي  الو�صع  تطور 

مع  وتزامناً  بالفريو�س،  امل�صابني  اأع��داد 

ال���ق���رارات احل��ك��وم��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��و���ص��ع 

ت��ّق��ي��د  ���ص��م��ان  اإىل  امل��م��ل��ك��ة،  ال���وب���ائ���ي يف 

امل���واط���ن���ني ب��ت��ط��ب��ي��ق ����ص���روط ال�����ص��ام��ة 

كورونا،  فريو�س  باأزمة  واملتعلقة  العامة 

وب�����ص��ك��ل ي��ح��ف��ظ ���ص��ح��ة واأم������ن ال���وط���ن 

واملواطن.

ي�صار اإىل اأن قرار احلظر ال�صامل لهذا 

من  ال�صابعة  ال�صاعة  م��ن  ي��ب��داأ  الأ���ص��ب��وع 

من  ال�صاد�صة  وحتى  اخلمي�س  يوم  م�صاء 

احلظر  من  وي�صتثنى  ال�صبت،  يوم  �صباح 

قبل  من  لهم  امل�صرح  الأ�صخا�س  ال�صامل 

الأزم����ات  واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

ال���ذي���ن ت��ق��ت�����ص��ي ط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل��ه��م اإدام����ة 

املرافق العامة للدولة.

االنباط-برتا

اأك���د ت��ق��ري��ر ح��ال��ة ال��ب��اد 2020 ال���ذي ا���ص��دره 

�صرورة  اخ���رياً،  والجتماعي  القت�صادي  املجل�س 

اإىل  الأردن  لتحول  الازمة  التحتية  البنية  ايجاد 

م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي ل��ت��ب��ادل ال��ط��اق��ة واي���ج���اد م�صاريع 

حمددة بخ�صو�صها، وعقد اتفاقيات تزويد طويلة 

المد لا�صترياد اأو الت�صدير.

واأ�صار التقرير اإىل �صرورة جتديد امتياز امل�صفاة 

ملدة طويلة، واإن�صاء م�صفاة جديدة وخطوط اأنابيب 

للنفط ومراكز لتكنولوجيات الطاقة املختلفة.

وتطويره،  ال��دويل  التعاون  تعزيز  وبخ�صو�س 

ال���ت���ع���اون تتمثل  اأه�����م ف�����ص��ول  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  ب���ني 

واأن  الم���د  ط��وي��ل��ة  والت��ف��اق��ي��ات  التكنولوجيا  يف 

ت��ت��ن��اول الت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات التفاهم اجل��وان��ب 

التكنولوجية املطلوب ل��اأردن التمكن منها؛ �صواًء 

الت�صاميم  اأو  ال��غ��از  اأو  الزيتي  ال�صخر  يتناول  م��ا 

الاتفاعلية اأو اإدارة ال�صبكات الكهربائية املرتبطة 

ال�صم�صية وطاقة  باأكر عدد من حمطات الطاقة 

الرياح اأو تخزين الطاقة.

وق���ال ال��ت��ق��ري��ر، اإن الت��ف��اق��ي��ات ط��وي��ل��ة الأم���د 

للنفط اخل��ام والغاز الطبيعي حا�صمة يف م�صاألتي 

اأمن التزود بالنفط وم�صتقاته، م�صريا اإىل توا�صع 

التو�صع يف ا�صتثمار الرثوة املعدنية، مبينا ان جائحة 

اجلديدة،  الن�صاطات  لتوقف معظم  ج��اءت  كورونا 

الناجت  يف  التعدين  ق��ط��اع  م�صاهمة  زي����ادة  وك��ان��ت 

املحلي الجمايل ب�صيطة، اإذ حترك الرقم من %6.7 

من الناجت املحلي الجمايل يف عام 2018 اإىل 8% يف 

عام 2019 ما يعادل 287 مليون دينار.

م�����ص��اري��ع وطنية  اإط�����اق  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ودع����ا 

ل���ص��ت��ث��م��ار ال�����رثوات ال��وط��ن��ي��ة وت��ط��وي��ر �صناعات 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات وت���وج���ي���ه ال���ع���ط���اءات والع���م���ال 

لل�صركات الوطنية بالدرجة الوىل لتحقيق الأمن 

ا�صرتاتيجية  ت�صعى  ال���ذي  وال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��ادي 

الطاقة لتحقيقه خال ال�صنوات املقبلة.

اإن  الطاقة،  لقطاع  تو�صياته  يف  التقرير  وق��ال 

امل�صتثمر ل يغامر با�صتثماراته على اأ�صا�س اتفاقيات 

دد وهو ما يوؤكد اهمية  �صنوية قد جتدد وقد ل جَتّ

الت��ف��اق��ي��ات طويلة الم���د م��ع ال����دول امل�����ص��درة اأو 

امل�صتوردة للطاقة.

ال���ط���اق���ة على  ك��ل��ف��ة  ت��خ��ف��ي�����س  وا������ص�����اف، ان 

الكثري  تتطلب  وال��ت��ج��اري��ة  ال�صناعية  القطاعات 

اإج��راءات  من اجلهد والرامج والتعديات ولي�س 

جزئية مثل تخ�صي�س 100 ميجاواط يف ال�صتطاعة 

اأو  تاأجيل  ع��دم  ���ص��رورة  على  م�صددا  وه��ن��اك،  هنا 

ت��اأخ��ري اإق���ام���ة ال�����ص��راك��ات م��ع اخل�����راء وال��ق��ط��اع 

اخلا�س والكادمييات خا�صة وان هذه ال�صراكات ل 

تتطلب تخ�صي�صات مالية تذكر.

تدفع  الوطنية  الكهرباء  �صركة  اأن  اإىل  وا���ص��ار 

ل�صركات توليد الطاقة ر�صوماً مرتبطة بال�صتطاعة 

املركبة ولي�س بح�صب التوليد الفعلي.

ت�����ص��ارك فيه  ب��رن��ام��ج  ودع���ا التقرير اىل و���ص��ع 

�صركات التوليد والنقل والتوزيع الكهربائي بهدف 

وال��ن��ق��ل  ال��ت��ول��ي��د  ق��ط��اع��ات  ال��ف��اق��د يف  تخفي�س 

والتوزيع، خا�صة اأن الرقم الكلي للفاقد ارتفع من 

12 % يف عام 2018 اإىل 12.4% يف عام 2019.

اإن التو�صع يف الطاقة ال�صم�صية  وقال التقرير، 

اأو�صع نطاق من  يتطلب و�صع برنامج وطني على 

مناطق  ت��زوي��د  على  ترتيبات  اأو  ت��ع��اق��دات  خ���ال 

بكاملها كم�صتهلكني فرديني مقابل ترتيبات معينة 

الكبرية  التمويل، وع��دم الرتكيز على املحطات  يف 

العمال  واإدارة  والهند�صية  املالية  ال�صكاليات  بكل 

والتكاليف التي ترافقها.

وا����ص���اف ال��ت��ق��ري��ر: مي��ك��ن اأن ي���اأخ���ذ ���ص��ن��دوق 

ال��ط��اق��ة دورا ف��اع��ا يف ه���ذا الجت�����اه، خ��ا���ص��ة اأن 

الطاقة  الن�����ص��اف يف  �صاعدت يف حتقيق  ب��راجم��ه 

لاأ�صر حمدودة الدخل واملباين ذات النفع العام.

ونوه التقرير اىل اهمية عقد اتفاقيات ملزمة 

وطويلة المد مع ال��دول املجاورة لتخفي�س كلفة 

الطاقة لتقرتب اأكرث فاأكرث من حتملية امل�صتهلك 

العادي واملنتجني يف القطاعات القت�صادية ُوحتدث 

اأثرا حقيقيا.

اإىل  بحاجة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  اإن  التقرير،  وق���ال 

املزيد من التن�صيق بني املوؤ�ص�صات من خال اإعادة 

الهيكلة واح��داث تغيري يف هيكلية �صركة الكهرباء 

الوطنية و�صاحياتها.

واأكد اأهمية وجود مرجعية واحدة ت�صم العلماء 

واخل�����راء وال��ف��ن��ي��ني وت��ك��ون م��رج��ع��ا للمعلومات 

الطبيعية  بامل�صادر  املتعلقة  وامل�صاريع،  والدرا�صات 

وال��ت��ع��دي��ن وال��ت��ي م��ا زال����ت م��وزع��ة ب��ني ع���دد من 

امل��وؤ���ص�����ص��ات، داع��ي��ا اىل ����ص���رورة ا���ص��ت��ع��ادة “�صلطة 

امل�صادر الطبيعية«.

وا�صار اىل اإن قطاع النقل، هو امل�صتهلك الكر 

للطاقة، اإذ ي�صتهلك 35 % من الطاقة الولية، ومل 

تتغري بنية النقل من فردي اإىل جماعي ال يف حدود 

�صيقة.

وطنية  حديد  �صبكة  اإن�صاء  ان  التقرير:  وتابع 

مع  امل��ط��روح��ة  ال�صبكة  با�صتثناء  اإل��ي��ه  م�صار  غ��ري 

للقيادة  برنامج وطني  واي��ج��اد  ال��ع��راق��ي،  اجل��ان��ب 

ا�صتخدام الدراجات  القت�صادية والعمل على ن�صر 

الكهربائية والهوائية.

و�����ص����دد ع���ل���ى اه���م���ي���ة و����ص���ع ال���ب���دائ���ل الك����رث 

اق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��ط��اق��ة ل��ك��ل م��ف��ردة م��ن م��ف��ردات 

ال�صتهاك املنزيل على حدة، فت�صخني املياه مثا 

ي�صتهلك ما يقرب من 30 % من جممل ال�صتهاك 

امل���ن���زيل اأو م���ا ي���ع���ادل 270 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ���ص��ن��وي��اً، 

تعميم  عند  كبرية  بن�صبة  تخفي�صها  ميكن  وه��ذه 

ال�صخانات ال�صم�صية والتي ما يزال موؤ�صر تركيبها 

يف الردن متوا�صعاً وي�صل اىل 14 % مقارنة بقر�س 

التي ت�صل اىل 92 % على �صبيل املثال، وكذلك احلال 

تخفي�س  مي��ك��ن  اإذ  وال��ت��ري��د،  للتهوية  بالن�صبة 

املنا�صبة  املعمارية  الت�صاميم  خ��ال  م��ن  الطاقة 

واملردات ال�صحراوية العاملة بالطاقة ال�صم�صية.

درا�صات جادة  ال�صروع يف  اهمية  التقرير،  واك��د 

وخا�صة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ت��خ��زي��ن  لتكنولوجيا 

يف  متخلفا  الردن  يقف  ل  ك��ي  ال�صم�صية  الطاقة 

التكنولوجيات احلديثة للطاقة.

وق��ال اإن��ه ل توجد اإ�صارة اإىل حت�صن دليل اأمن 

الطاقة من املرتبة 121 اإىل مرتبة اأدنى؛ و�صول اإىل 

و�صع تون�س على �صبيل املثال 107، اأو قر�س 109.

وا�صاف اإن اإع��ادة تنظيم القطاع واإعطاء البعد 

القت�صادي للطاقة اهتماما كافيا من �صاأنه اأن يقلل 

من املخاطر املتعلقة بالتزود والن�صاف والو�صولية 

والتحملية.

ون��وه التقرير اىل ���ص��رورة �صدور ق��رار ر�صمي 

يجعل تركيب ال�صخانات ال�صم�صية ووحدات الطاقة 

اإجبارية  الفردية  للمباين  ال�صم�صية  الكهربائية 

�صريبية  اإع��ف��اءات  مقابل  البناء  ك���ودات  �صمن  اأو 

وت�صهيات بنكية يف التمويل.

العمل  اأدل����ة  ون�صر  لو�صع  احل��اج��ة  اىل  وا���ص��ار 

بالطاقة ت�صاعد املوظفني يف الدوائر املختلفة على 

تفهم جوانب الطاقة ذات العاقة باأعمالهم وت�صمل 

ه��ذه الدل���ة: دائ��رة اجل��م��ارك، موؤ�ص�صة املوا�صفات 

ووزارات  اجل��ام��ع��ات،  ال�صناعة،  غرفة  واملقايي�س، 

العايل  والتعليم  والزراعة  العامة  وال�صغال  النقل 

وال��ري  واملياه  والتعليم  والرتبية  العلمي  والبحث 

والبيئة.

وتطرق التقرير اىل اهمية وجود برنامج وطني 

يف  امل��ت��اح  ال�صتطاعة  فائق  ا�صتخدام  ب��اجت��اه  ناجز 

امل��ي��اه  امل��ت��ع��اق��د معها يف حتلية  ال��ت��ول��ي��د  حم��ط��ات 

وحتويل حمطات �صخ املياه ومعاجلة املياه العادمة 

اإىل الطاقة ال�صم�صية.

اأ�صعار  حتديد  نهج  مراجعة  اإىل  التقرير  ودع��ا 

املتناوب  ال��دع��م  م��ب��داأ  واعتماد  النفطية  امل�صتقات 

وامل�صتقات،  اخل��ام  للنفط  مرجعية  اأ�صعار  بتحديد 

وزارة  يف  للطاقة  املتناوب  الدعم  �صندوق  واإن�صاء 

اأو  ح�صاب  اأو  )���ص��ن��دوق  امل��رك��زي  البنك  اأو  امل��ال��ي��ة 

وامل�صتقات،  اخل��ام  اأ�صعار  انخفا�س  وعند  ن��اف��ذة(، 

يتم الحتفاظ بفروق ال�صعار يف ال�صندوق، وعند 

الفرق من موجودات  تعوي�س  يتم  ال�صعار  ارتفاع 

ال�صندوق وتتم مراجعة ال�صعار املباعة للم�صتهلك 

مرة كل عام.

تتقدم  املتجددة  الطاقة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 

ببطء �صديد، وهذا ي�صمل توليد الكهرباء، والتحول 

نحو ال�صيارات الكهربائية، والهند�صة الاتفاعلية، 

وغ��ري ذل��ك، وم��ا زال الغمو�س والتعقيد يحيطان 

ب����الإج����راءات اخل��ا���ص��ة ب��رتك��ي��ب م��ول��دات الطاقة 

ال�صم�صية واملناطق امل�صموح بها لاأنظمة الكبرية، 

وكذلك بالو�صع القانوين لل�صركات املتخ�ص�صة يف 

الطاقة املتجددة.

التقرير ذلك اىل عائدات اخلزينة من  وارج��ع 

النفط وامل�صتقات النفطية والتي تقدر مبليار دينار 

دينار  مليون   500 ب��ح��وايل  املبا�صرة  وغ��ري  �صنويا، 

والتحول اإىل الطاقة املتجددة �صيوؤدي اإىل تناق�س 

هذه العائدات بدرجة كبرية، وباملقابل، فاإن ا�صتمرار 

البيئة،  ت��ل��وث  ي��ع��ن��ي  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ب�صكلها  ال��ط��اق��ة 

وخا�صة بغاز ثاين اأك�صيد الكربون.

لكلفة  ال��ع��امل��ي  امل��ت��و���ص��ط  ف����اإن  للتقرير  ووف��ق��ا 

ف���رد وب��اف��رتا���س الكلفة  ال��ت��ل��وث 424 دي��ن��ارا لكل 

لاأردن 50 % من املتو�صط العاملي، ت�صبح الكلفة 212 

دينارا لكل فرد، تدفعها اخلزينة على �صكل خدمات 

�صحية وجتديد وتنظيف معدات، ويدفع جزءا منها 

وامل��واط��ن على �صكل قطع غيار  الوطني  القت�صاد 

وتنظيف وجتديد.

واأك��د، ان مقاي�صة عائدات املحروقات والطاقة 

التلوث �صفقة غري رابحة، وهذا  التقليدية بكلفة 

ي��ت��م مبوجبها  اك��ت��واري��ة  درا����ص���ات  و���ص��ع  يقت�صي 

باقتناع اخلزينة  املتجددة  للطاقة  التحول  تعجيل 

ودعمها.

تقرتب  الطاقة  قطاع  كلفة  ان  التقرير:  وق��ال 

من 10 % من الناجت املحلي الجمايل، وبالتايل فاإن 

العمل على تخفي�س كلفة هذا القطاع ورفع كفاءته 

وتخفي�س النبعاثات الغازية من النقل وتخفي�س 

ل  ذل��ك  كل  القت�صادية،  للقطاعات  الطاقة  كلفة 

يح�صن معه المتداد 10 �صنوات، فاحلركة البطيئة 

يرتتب عليها خ�صائر �صخمة وم�صكات جديدة.

واأ���ص��اف: ان��ه من ال�صروري ت�صكيل ف��رق عمل 

م�صغرة من اخلراء لو�صع قائمة بامل�صائل الازمة 

ل��ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ب��ك��ام��ل��ه م��ن م��ن��ظ��ور الق��ت�����ص��اد 

الوطني، وو�صع مفردات القائمة برتتيب ت�صاعدي، 

اأي ال��ب��دء ب��امل��ف��ردات الأق���ل كلفة والأ���ص��رع اإجن���ازاً 

بح�صب  متدرجاً  بها  العمل  ليبداأ  تعقيداً  والأق���ل 

تعقيد املفردة يف القائمة.

يعني  املتجددة  الطاقة  اإىل  التحول  ان  وت��اب��ع: 

امل�����ص��ت��وردة  ال���وق���ود  ك��م��ي��ات  ج���وه���ره تخفي�س  يف 

وب��ال��ت��ايل انخفا�س ع��ائ��دات ال��ر���ص��وم واجل��م��ارك، 

دخول امل�صتهلك النهائي طرفاً يف توليد احتياجاته 

من الطاقة، وبالتايل تخفي�س للكهرباء اجلاهزة، 

دخ����ول ت��غ��ي��ريات ب��ن��ي��وي��ة ع��ل��ى ���ص��ب��ك��ات ال��ك��ه��رب��اء 

للتعامل مع احلالة اجلديدة.

مبا�صر  غ���ري  ب�صكل  ت��دف��ع  اخل��زي��ن��ة  اإن  وب���ني 

تكاليف �صحية ل تقل عن 6 % من جممل ما يتم 

النا�صئ  البيئة  لتلوث  نتيجة  ال�صحة  على  اإنفاقه 

عن حرق امل�صتقات النفطية لغايات الكهرباء والنقل 

وكل حتول اإىل الطاقة النظيفة يقل�س ج��زءا من 

هذا التلوث ومن املدفوعات اأي�صا.

وا�صار اىل اهمية التعاقد بني وزارة املياه ووزارة 

امل���ي���اه يف جم����الت التحلية  ت���ن���اول  ال��ط��اق��ة ع��ل��ى 

اإن�صاوؤها  والتنقية وال�صخ من خال حمطات يتم 

ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة وح�����ص��اب اأ���ص��ع��ار ال��ط��اق��ة الكهربائية 

اإليها  حم��دود  هام�س  اإ�صافة  مع  احلدية  بالكلفة 

ي��ج��ع��ل م���ن ال��ت��ح��ل��ي��ة ا���ص��ت��ث��م��ارا جم���دي���اً، ومي��ك��ن 

ذات  واملوؤ�ص�صات  الكبرية  ال�صناعات  م��ع  التو�صل 

باأ�صعار  �صفقات  اإىل  للطاقة  ال��ع��ايل  ال�صتهاك 

ال�  ل��ع��دد م��ن  اأو  ل��ف��رتات زمنية حم���ددة  خمف�صة 

)ك.و.���س( بحيث يتاح لهذه ال�صناعات واملوؤ�ص�صات 

تخفي�س كلف النتاج وفق برنامج زمني حمدد.

ال�سبت   17 / 4 / 2021



العربية-وكاالت

“الأو�ضاع  �إن   ، ب���اي���دن  ج���و  �لأم����رك����ي  �ل��رئ��ي�����س  ق����ال 

�لتي  �لإيجابية  �لقت�صادية  �لبيانات  �إىل  م�صر�ً  تتح�ضن”، 

�أظهرت �رتفاع مبيعات �لتجزئة �لأمركية باأكرب قدر خالل 

ع�صرة �أ�صهر يف مار�س، وذلك بالتز�من مع ت�صلم �لأمركيني 

مزيد�ً من �صيكات �لإغاثة �حلكومية.

“ماز�ل  �لبي�صاوي:  �ملكتب  يف  �ل�صحافيني  بايدن  و�أبلغ 

�لطريق طويال.. لكن �أمركا تعود«.

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لبطالة  �إع��ان��ات  طلبات  و�نخف�صت 

وتبلغ  �ألف،   600 �أقل من  لتكون  �ملا�صي،  �لأ�صبوع  ب�صكل حاد 

 ،2020 �أدنى م�صتوياتها منذ بد�ية �لأزمة �لوبائية يف مار�س 

ما يعك�س �نتعا�صا ي�صهده �أ�صخم �قت�صاد يف �لعامل.

فبني 4 و10 �أبريل، مت ت�صجيل 576 �ألف �صخ�س كعاطلني 

�ألفا يف �لأ�صبوع �لذي �صبق، ح�صب   769 عن �لعمل يف مقابل 

يعد  و�ل��رق��م  �لعمل.  وز�رة  عن  �خلمي�س  �ل�صادرة  �لبيانات 

�أف�صل مما توقعه حمللون �إذ قّدرو� �أن يبلغ 695 �ألفا.

حت�صن �صوق �لعمل

وهذ� �أدنى م�صتوى لطلبات �إعانة �لبطالة منذ 14 مار�س 

2020 عندما كان �لرقم 256 �ألفاً، وفق وز�رة �لعمل.

�لإع��ان��ة  ب��ر�م��ج  ك��ل  م��ن  �مل�صتفيدين  ع��دد  �إج��م��ايل  وب��ل��غ 

مار�س  نهاية  يف  مليون   16،9 دخل،  �أو  وظيفة  خ�صارة  ب�صبب 

ح�صب �أحدث �لبيانات �ملتاحة.

وك����ان ع�����ّد�د �ل��ت�����ص��ج��ي��ل ���ص��ه��د �رت���ف���اع���اً غ���ر م��ت��وق��ع يف 

700 �ألف طلب، وذلك بعدما  �لأ�صبوعني �لأخرين ليتجاوز 

تباطاأ يف مار�س يف بد�ية �لنتعا�س.

ل��ك��ن �ل��ن�����ص��اط �لق��ت�����ص��ادي �أخ����ذ ُي�����ص��ت��اأن��ف يف �ل��ولي��ات 

م�صاد�  لقاحا  �أربعة  كل  من  �أمركي  تلقى  وق��ت  يف  �ملتحدة 

لفرو�س كورونا.

و�نخف�س م�صتوى �لبطالة يف مار�س، �إىل %6.

�ل�صناعي �لإنتاج 

من ناحية �أخرى، �نتع�س �إنتاج �مل�صانع بالوليات �ملتحدة 

�إن��ت��اج  يف م���ار����س، و���ص��ط ق���وة يف �ل��ط��ل��ب �مل��ح��ل��ي، �إذ �رت���ف���ع 

�ملو�صالت  �أ�صباه  رقائق  بالرغم من عجز عاملي يف  �ل�صيار�ت 

�أجرب بع�س �ل�صناع على خف�س �لإنتاج.

�إنتج  �إن  �خلمي�س،  �ل��ف��ي��در�يل  �لحتياطي  جمل�س  وق��ال 

نزوله  بعد  �ملا�صي  �ل�صهر   %2.7 قفز  �لتحويلية  �ل�صناعات 

�أق��ل  �لتحويلية  �ل�صناعات  �إن��ت��اج  وم���از�ل  ف��رب�ي��ر.  يف   %3.7

قليال عن م�صتو�ه قبل �جلائحة.

يف   %1.9 ن�صبتها  بلغت  �صنوية  بوترة  �مل�صانع  �إنتاج  وز�د 

يف   %12.4 بلغ  مبعدل  ت�صارعه  بعد  �ل��ع��ام،  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع 

�لفرتة من �أكتوبر �إىل دي�صمرب.

وي��غ��ذي حت��ف��ي��ز م���ايل ���ص��خ��م �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �ل�����ص��ل��ع و�صط 

�ل�صناعات  ق��ط��اع  ي��دع��م  م��ا  �مل��خ��زون��ات، وه���و  �ن��خ��ف��ا���س يف 

م���ن �لق��ت�����ص��اد   %11.9 ب��ن�����ص��ب��ة  ي�����ص��ه��م  �ل�����ذي  �ل��ت��ح��وي��ل��ي��ة 

الأمريكي.

العربية-وكاالت

�م�س  مكا�صبها،  �ل��ن��ف��ط  �أ���ص��ع��ار  و����ص��ل��ت 

�جل��م��ع��ة، ومت�����ص��ي ع��ل��ى م�����ص��ار حتقيق رب��ح 

�آف��اق �لطلب  7%، مع حت�صن  �أ�صبوعي بنحو 

على �خلام وتعاف �قت�صادي قوي يف �ل�صني 

و�ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، مم��ا ب��دد �أث���ر �مل��خ��اوف 

ب�صاأن زيادة �لإ�صابات بكوفيد-19.

وبحلول �ل�صاعة 0551 بتوقيت غرينت�س، 

�صنتا   30 برنت  �لآجلة خلام  �لعقود  �رتفعت 

�أو ما يعادل 0.5% �إىل 67.24 دولر للربميل، 

عقب زيادة ب�36 �صنتا �أم�س �خلمي�س، وهو ما 

ي�صكل قمة �لأ�صعار يف 4 �أ�صابيع.

و����ص���ع���دت �ل���ع���ق���ود �لآج����ل����ة خل����ام غ��رب 

ما  �أو  �صنتا   28 �لأم��رك��ي  �لو�صيط  تك�صا�س 

يعادل 0.4% �إىل 63.74 دولر للربميل، بعد 

�أن �رتفعت 31 �صنتا �خلمي�س.

وق���ال���ت وح�����دة ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة �ل��ن��ف��ط 

�لوطنية  �ل��ب��رتول  “�صركة  �ل��ك��ربى  و�ل��غ��از 

�ل�صينية”، �إنه من �ملتوقع منو �صايف و�رد�ت 

�ل�����ص��ني م��ن �ل��ن��ف��ط �خل���ام يف 2021 ب��و�ق��ع 

3.4% يف �لعام �جلاري مقارنة مع 2020 �إىل 

نحو 11.2 مليون برميل يوميا.

بو�قع  قيا�صية  قفزة  عن  �ل�صني  و�أعلنت 

18.3% يف �لنمو �لقت�صادي يف �لربع �لأول، 

من تر�جع ناجم عن فرو�س كورونا يف وقت 

�صابق من �لعام �ملا�صي، بيد �أن وترة �لنمو 

من �ملتوقع �أن ت�صجل �عتد�ل يف وقت لحق 

من �لعام.

وق�����ال ج��ا���ص��ن ����ص���م���رك، ك��ب��ر خ���رب�ء 

�ل��ت��ع��ايف  �إن  “و�صتباك”،  ل���دى  �لق��ت�����ص��اد 

�لعامل وقيود  �أنحاء  �لقوي لالقت�صاد�ت يف 

وحلفاوؤها،  �أوب��ك  تفر�صها  �لتي  �لإم���د�د�ت 

رد  وك��ذل��ك  “�أوبك+”،  �مل�����ص��م��اة  �مل��ج��م��وع��ة 

�لفعل �حلذر ملنتجي �لنفط �لأمركي على 

�ل�صوق،  تدعم  عو�مل  كلها  �لأ�صعار،  �رتفاع 

وفقاً ل�”رويرتز«.

ثمة  �أن  نعتقد  زل��ن��ا  “ما  �أي�����ص��اً:  وق����ال 

 70 �إىل  �لأ�صعار  ترتفع  باأن  و��صحا  �حتمال 

�أكرث  تر�جعا  ن��رى  �أن  قبل  للربميل  دولر� 

�أهمية«.

�لأ�صعار يف  ��صتمرت  كلما  �أن��ه  �إىل  و�أ���ص��ار 

م�صتويات مرتفعة لوقت �أطول، عادت �ملزيد 

من �لإمد�د�ت �إىل �ل�صوق على �لأرجح، و�أن 

�أماكن  �رتفاع حالت كوفيد-19 يف  خماطر 

مثل �لهند و�أوروبا قد يقود �لأ�صعار يف نهاية 

�ملطاف للنزول.

�لدعم  �ل�صوق  تلقت  �حل��ايل،  �لوقت  ويف 

من قفزة قوية ملبيعات �لتجزئة �لأمركية، 

و�ن���خ���ف���ا����س يف ط���ل���ب���ات �إع�����ان�����ة �ل��ب��ط��ال��ة 

�ل�صيار�ت  م��ن  �مل��زي��د  �صر  على  وم��وؤ���ص��ر�ت 

على �لطرقات يف �أكرب �قت�صاد يف �لعامل.

العربية-وكاالت

تطرقت وكالة �لت�صنيف �لئتماين �لعاملية 

للحكومة  �مل��ت��اح��ة  �خل���ي���ار�ت  �إىل  »م���ودي���ز« 

�ل�صخم  �مل��ي��ز�ن��ي��ة  ع��ج��ز  لتمويل  �ل��ك��وي��ت��ي��ة 

�لذي تتوقع ت�صجيله هذ� �لعام، وما �إذ� كانت 

�ل�صنوي  بالتحويل  ت�صمح  �لتي  �لت�صريعات 

و�صع  �صتحل  �لقادمة  �لأج��ي��ال  �صندوق  من 

�لتمويل.

وقالت �لوكالة �إّن تدهور �لو�صع �ل�صيا�صي 

 A1( يف �لكويت �لتي تتمتع بت�صنيف �ئتماين

منذ  �أدى  م�����ص��ت��ق��رة(،  م�صتقبلية  ن��ظ��رة  م��ع 

�نتخابات �لعام �ملا�صي �إىل مزيد من �لتاأخر 

يف �لتو�صل �إىل حل لتحديات �لتمويل �لتي 

تو�جهها �حلكومة، بح�صب ما ن�صرته �صحيفة 

“الراأي«.
�أ�صعار �لنفط بلغ  �أن متو�صط  وبافرت��س 

50 دولر�ً للربميل هذ� �لعام، تقول “موديز” 

�إىل  بحاجة  �صتكون  �لكويتية  �حل��ك��وم��ة  �إن 

بعد  2021 حتى  يف  دولر  مليار   24 �قرت��س 

�لتحويل.

ونتيجة لذلك، توّقعت �لوكالة �أن تو��صل 

ق��ان��ون ي�صمح  �أج���ل  �حل��ك��وم��ة �ل�صغط م��ن 

�ل��دي��ن، لكن م��ن �ملرجح  �أدو�ت  ب��اإ���ص��د�ر  لها 

�أن ي���ع���ار����س جم��ل�����س �لأم������ة �ل��ك��وي��ت��ي كال 

�لت�صريعني، بح�صب �ل�صحيفة.

خيار�ت قليلة

وعن �خليار�ت �لتي متتلكها �حلكومة �إذ� 

مل يقر جمل�س �لأمة قو�نني حتويل �لديون 

�أو ق��ان��ون �لأج��ي��ال �ل��ق��ادم��ة، تقدر »م��ودي��ز« 

�صندوق  يف  �ملتبقية  �ل�صائلة  غ��ر  �لأ���ص��ول 

�لح��ت��ي��اط��ي �ل���ع���ام ب��ن��ح��و 17% م���ن �ل��ن��اجت 

بيعها  �ملحتمل  و�لتي من  �لإج��م��ايل،  �ملحلي 

�إىل �صندوق �لأجيال �لقادمة كما فعلت �لعام 

�ملا�صي. ومع ذلك، �صيغطي هذ� فقط �أقل من 

ن�صف �إجمايل متطلبات �لتمويل �حلكومية 

�ملتوقعة.

و�أ�صافت �أن �حلكومة تبحث �أي�صاً �إمكانية 

�مل�صتحقة  �ملتاأخرة  �لأرب��اح  توزيعات  حت�صيل 

ع��ل��ى م��وؤ���ص�����ص��ة �ل����ب����رتول �ل��ك��وي��ت��ي��ة، لكن 

�مل�صتحقات  �صد�د  يكون  �أن  “موديز” تتوقع 
ف��رتة زمنية طويلة حتى ل يتم  على م��دى 

�مل�صا�س بخطط �لإنفاق �لر�أ�صمايل لل�صركة.

يف غياب �لإ�صالحات

جتنب  ت�صتطيع  �حلكومة  كانت  �إذ�  وعما 

�أزمة �ل�صيولة من خالل �لإ�صالحات �ملالية، 

�حلكومة  كانت  �إذ�  �إن��ه حتى  »م��ودي��ز«  قالت 

ق��ادرة على بيع جميع �لأ�صول غر �ل�صائلة 

�إىل �صندوق  �ل��ع��ام  يف ���ص��ن��دوق �لح��ت��ي��اط��ي 

�لأجيال �لقادمة، فاإنها �صتظل تو�جه فجوة 

�ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن   %14 نحو  تبلغ  متويلية 

و%30   ،22/2021 �ملالية  �ل�صنة  يف  �لإج��م��ايل 

من �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �ل�صنة �ملالية 

م�صروع  يت�صمن  ل  ذل���ك،  وم��ع   .23  /2022

تدابري  اأي   22/2021 �ملالية  لل�صنة  �مل��و�زن��ة 

�إ���ص��الح��ي��ة ج��وه��ري��ة م��ن ناحية �لإن��ف��اق �أو 

يعار�س جمل�س  �أن  �ملرجح  وم��ن  �لإي����ر�د�ت، 

�لأمة �أي �إجر�ء�ت لحقة بهذ� �حلجم.

�أ�صعار  �رت��ف��اع  با�صتطاعة  ك��ان  �إذ�  وفيما 

�مل�صكالت  بع�س  يحل  �أن  �لإن��ت��اج  �أو  �لنفط 

�صتحتاج  �لكويت  “موديز” �أن  �أك��دت  �ملالية، 

�إىل متو�صط �أ�صعار نفط عند نحو 100 دولر 

للربميل ملو�زنة �مليز�نية.

االقت�صادي
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بوادر جديدة لتعافي أكبر اقتصاد في العالم

النفط يمضي على مسار تحقيق ربح أسبوعي بنحو %7

حكومة الكويت على أعتاب أزمة سيولة بـ24 مليار دوالر.. والخيارات محدودة

تركيا تشن حربًا ضد العمالت المشفرة.. 
»بيتكوين« تهوي بأكثر من %4

مستثمر ألماني يتحدى جيف بيزوس 
بنسخة »أسرع من أمازون«

اأنقرة - رويرتز

ح����ظ����ر �ل����ب����ن����ك �مل������رك������زي �ل����رتك����ي 

�مل�صفرة  و�لأ���ص��ول  �لعمالت  ��صتخد�م 

يف ����ص���ر�ء �ل�����ص��ل��ع و�خل����دم����ات، م�����ص��ر�ً 

ق��اب��ل��ة  “غر  حم��ت��م��ل��ة  �أ������ص�����ر�ر  �إىل 

تلك  يف  ك��ب��رة  وخم���اط���ر  لالإ�صالح” 

�لتعامالت.

�مل��ن�����ص��ور يف �جل��ري��دة  �ل��ت�����ص��ري��ع  ويف 

�ل��ر���ص��م��ي��ة يف وق�����ت م��ب��ك��ر م����ن �م�����س 

�جل��م��ع��ة، ق��ال �ل��ب��ن��ك �مل��رك��زي �ل��رتك��ي 

�إن �ل��ع��م��الت �مل�����ص��ف��رة وب��ق��ي��ة �لأ���ص��ول 

�ل��رق��م��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

��صتخد�مها،  ميكن  ل  �ملوزعة  �لدفاتر 

ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر �أو غ��ر م��ب��ا���ص��ر، ك���اأد�ة 

للدفع.

خ���دم���ات  “مقدمو  �ل���ب���ن���ك:  وق�����ال 

تطوير  با�صتطاعتهم  يكون  ل��ن  �ل��دف��ع 

فيها  ت�صتخدم  بطريقة  �أع��م��ال  من���اذج 

غر  �أو  مبا�صر  ب�صكل  �مل�صفرة  �لأ�صول 

و�إ�صد�ر  �لدفع  خدمات  لتوفر  مبا�صر 

�لأم���������و�ل �لإل����ك����رتون����ي����ة، ول�����ن ي��ك��ون 

ذ�ت  خ��دم��ات  �أي  ت��ق��دمي  با�صتطاعتهم 

�صلة بهذه �لنماذج من �لأعمال«.

�ليوم   %4 من  باأكرث  بيتكوين  وهوت 

�جل��م��ع��ة، ب��ع��د ق���ر�ر �مل���رك���زي �ل��رتك��ي، 

وخ�صرت 4.6% �إىل 60333 دولر� بحلول 

بعد  غرينت�س  بتوقيت   1117 �ل�����ص��اع��ة 

�ملعار�صة  �ن��ت��ق��ده ح��زب  �ل���ذي  �حل��ظ��ر، 

عمالت  نزلت  فيما  تركيا،  يف  �لرئي�صي 

�أ���ص��غ��ر ه���ي �إي���ث���ري���وم و�إك���������س.�آر.ب����ي، 

مع  بالتما�صي  للتحرك  متيالن  �للتان 

بيتكوين، بني 6 و%12.

�لنمو ل�صوق  �آخذ يف  �زدهار  و�كت�صب 

�لأ����ص���ول �مل�����ص��ف��رة يف ت��رك��ي��ا �مل��زي��د من 

ي��اأم��ل  �إذ  �لأخ������رة،  �لآون������ة  �ل���زخ���م يف 

�مل�������ص���ت���ث���م���رون يف �ل����رب����ح م����ن �رت���ف���اع 

�لت�صخم. بيتكوين و�لتحوط من 

وق����د �رت���ف���ع �ل��ت�����ص��خ��م �ل�����ص��ن��وي يف 

مار�س،  16% يف  عن  يزيد  ما  �إىل  تركيا 

ح��ي��ث ت�����ص��ب��ب ���ص��ع��ف �ل���ل���رة �ل��رتك��ي��ة 

�لطلب  دفع  يف  �لت�صخمية  و�ل�صغوط 

�مل�صفرة. �لعملة  على 

ويف بيان ي�صرح �ل�صبب ور�ء �حلظر، 

قال �لبنك �إن تلك �لأ�صول “ل تخ�صع 

لأي �آليات تنظيم �أو �إ�صر�ف ول ل�صلطة 

مركزية«. تنظيمية 

ويف �لأ�صبوع �ملا�صي، طلبت �ل�صلطات 

بامل�صتخدمني  تتعلق  معلومات  �لرتكية 

من من�صات تد�ول.

 30 وي�����ص��ري �ل��ت�����ص��ري��ع �جل���دي���د يف 

�أب����ري����ل. وق����د ن���زل���ت �أ����ص���ع���ار ب��ي��ت��ك��وي��ن 

ب��ح��ل��ول  دولر�ً   61757 �إىل   %2.59

0557 بتوقيت غرينت�س. �ل�صاعة 

العربية-وكاالت

�أط��ل��ق رج��ل �لأع��م��ال �لأمل���اين، ر�ل��ف 

ف��ن��ت�����ص��ل، �ل�����ذي �رت���ب���ط ����ص��م��ه ���ص��اب��ق��ا 

من�صة  بنك،  و�صوفت  هرو«  ب�«دليفري 

ملبيعات  �ل�صرعة  فائق  للتو�صيل  عاملية 

ي�صتقطب  جم���ال  ل��ي��ق��ت��ح��م  �ل��ت��ج��زئ��ة، 

��صتثمار�ت �صخمة وي�صهد منو� هائال.

���ص��رك��ت��ه �ل��ن��ا���ص��ئ��ة �ل��ت��ي حت��م��ل ����ص��م 

����ص���رك���ات  م�����ن  م����دع����وم����ة  “جوكر” 
كابيتال”  “�إت�س.يف  �ملخاطر  �ل�صتثمار 

بنك”،  و”�صوفت  غلوبال”  و”تايغر 

كبرة  جم��م��وع��ة  تو�صيل  �إىل  وت��ه��دف 

م��ن �مل��ن��ت��ج��ات م��ن م�����ص��ت��ودع��ات و����ص��ع��ة 

�لنت�صار يف غ�صون 15 دقيقة من �إيد�ع 

طلب �ل�صر�ء عرب تطبيق على �لهو�تف 

�ل����ذك����ي����ة، مم����ا ي�����ص��ك��ل حت����دي����اً ك���ب���ر�ً 

لـ”�أمازون” �لتي يقودها جيف بيزو�س 

و�ل����ت����ي ت��ه��ي��م��ن ع���ل���ى ����ص���وق �ل���ت���ج���ارة 

�لإلكرتونية.

مك�صيكو  يف  بالفعل  “جوكر”  تعمل 

�صيتي وليما و�صاو باولو، ومن �ملقرر �أن 

�لنت�صار  قبل  وبوغوتا  نيويورك  تليها 

يف �أنحاء �أوروبا و�أمركا �لالتينية.

يف مقابلة  ل�”رويرتز”  وقال فنت�صل 

من  �أ����ص���رع  ن�����ص��خ��ة  “نبني  �خل��م��ي�����س: 

�أمازون«.

���ص��رك��ة  ع���ام���اً(  ف��ن��ت�����ص��ل )41  �أ����ص�������س 

�لإنرتنت،  عرب  للتو�صيل  “فودباند�” 
قبل �أن ين�صم هو و�ل�صركة �إىل نيكال�س 

وهي  هرو”،  “دليفري  يف  �أوي�����ص��ت��ربغ 

مقرها  �لطعام  لتو�صيل  عاملية  �صركة 

ب���رل���ني م����درج����ة ح���ال���ي���ا ع���ل���ى م��وؤ���ص��ر 

�لأ�صهم �لقيادية �لأملاين.

بروت - فر�ن�س بر�س

�أن   ، ت�صريحات  يف  غجر  رمي��ون  �للبناين  �لطاقة  وزي��ر  �عترب 

�ل�صبب �لرئي�صي خلف �أزمة �لوقود �لتي ي�صهدها لبنان، هو �لتهريب 

�إىل �صوريا �ملجاورة، �لتي تعاين بدورها من �صح يف �ملحروقات.

وخالل �لأ�صابيع �ملا�صية، �رتفع �صعر �لوقود يف لبنان تدريجياً، 

فيما �أقفلت حمطات عدة �أبو�بها و�أخرى �عتمدت �صيا�صية �لتقنني 

يف �لتوزيع على �لزبائن.

ويف دم�صق، ينتظر �ل�صوريون �صاعات طويلة يف طو�بر للح�صول 

على �لبنزين، �لذي رفعت �حلكومة �صعره منت�صف مار�س �ملا�صي 

باأكرث من %50.

وقال غجر عقب �جتماع لبحث �أزمة �ملحروقات مع رئي�س حكومة 

�أن  “تبني لنا  �آخ��ري��ن:  ت�صريف �لأع��م��ال ح�صان دي��اب وم�صوؤولني 

�لأر��صي  خ��ارج  �إىل  �لتهريب  هو  �حلا�صل  لل�صح  �لأ�صا�صي  �ل�صبب 

�للبنانية ب�صبب �لفرق يف �لأ�صعار بني لبنان و�صوريا«.

و�أ�صاف �أن “�حلاجة يف �ل�صوق �ل�صورية للبنزين تدفع �ملهربني 

�أرب���اح  لتحقيق  �صوريا  �إىل  �لبنزين  م���ادة  تهريب  �إىل  �للبنانيني 

طائلة، علما �أن هذه �ملادة مدعومة من �لدولة �للبنانية للمو�طنني 

�للبنانيني«.

�صوق �صود�ء

ي��رت�وح �صعر �صفيحة �لبنزين يف لبنان �م�س بني 38،800 لرة 

للبنزين 95 اأوكــتــان و40 �أل��ف للبنزين 98 اأوكــتــان، اأي اأكــرث من 3 

دولر�ت بح�صب �صعر �ل�صرف يف �ل�صوق �ل�صود�ء.

ويف دم�صق، �أفاد مر��صلون لوكالة “فر�ن�س بر�س” �أن �ملو�طنني 

�مل��ه��رب م��ن لبنان،  ���ص��ر�ء �لبنزين  �إىل  ي��ل��ج��اأون  �ل��ق��ادري��ن م��ادي��اً 

و�ملتو�جد خ�صو�صاً يف �ملناطق �حلدودية، بدًل من �لوقوف �صاعات 

طويلة للح�صول على كمية حمدودة من �لبنزين يف �ملحطات.

ويرتو�ح �صعر �صفيحة �لبنزين �ملهرب من لبنان بني 70 و80 �ألف 

لرة �صورية، �أي بني 23 و25 دولر�ً، بح�صب �صعر �ل�صرف يف �ل�صوق 

ال�ضوداء.

و�صط �نهيار �قت�صادي

ويعاين لبنان منذ �صيف 2019 من �نهيار �قت�صادي فقدت خالله 

�للرة �للبنانية �أكرث من 85% من قيمتها. و�نعك�س �نهيار �للرة 

على �أ�صعار �ل�صلع �لتي �رتفعت بن�صبة 144%، وفقاً لتقدير�ت �صندوق 

�لنقد �لدويل. وبات �أكرث من ن�صف �ل�صكان حتت خط �لفقر.

وبد�أ �حتياطي �مل�صرف �ملركزي �للبناين بالدولر يت�صاءل، حيث 

تدر�س �ل�صلطات، بدفع من �مل�صرف �ملركزي منذ �أ�صهر تر�صيد �أو رفع 

�لدعم عن ��صتر�د �ل�صلع �لرئي�صية كالطحني و�لوقود و�لأدوية.

�ملا�صي عامه �حلادي  �ل�صهر  �لنز�ع فيها  �لتي دخل  �أم��ا �صوريا، 

�لعقوبات  فاقمتها  خانقة  �قت�صادية  �أزم���ة  �أي�����ص��اً  فت�صهد  ع�صر، 

�لغربية، ف�صاًل عن �لنهيار �لقت�صادي �ملت�صارع يف لبنان حيث يودع 

�صوريون كرث، بينهم رجال �أعمال، �أمو�لهم.

ول يعد �لتهريب بني �لدولتني �للتني تنت�صر بينهما �لعديد من 

�ملعابر غر �ل�صرعية، �أمر�ً جديد�ً. ومع كل �أزمة حمروقات، يكرر 

م�صوؤولون يف لبنان �أن �لتهريب �إىل �صوريا هو �أحد �لأ�صباب.

ق��ررت م�صادرة  �أنها  �للبنانية  �حلكومة  �أعلنت   ،2020 مايو  ويف 

“ب�صورة  �لبالد  �إخر�جها” من  �أو  “�إدخالها  يتم  �لتي  �مل��و�د  كافة 

�مل��ازوت  غر �صرعية”، عقب جدل �صيا�صي و�إعالمي حول تهريب 

�إىل �صوريا.

ويف يوليو، وعلى وقع �أزمة �ل�صح يف �ملازوت، قال غجر: “�ملازوت 

بة غر  يتبخر.. من �ملوؤّكد ح�صول تهريب، لكّن حجم �لكميات �ملُهَرّ

معروف بعد«.

وقود لبنان »يتبّخر«.. وأصابع االتهام تتجه نحو الجارة سوريا!

ال�سبت   17 / 4 / 2021
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االنباط-وكاالت

االجتماع  االأوروب����ي  واالإحت����اد  املتحدة  اململكة  تعتزم 

ف�شلهما يف  ب��ع��د  امل��ق��ب��ل��ن،  االأ���ش��ب��وع��ن  اأخ����رى يف  م���رة 

ت�شوية خالفاتهما حول كيفية تاأثري اتفاق التجارة بعد 

على  بريك�شت  االأوروب��ي  االإحت��اد  من  بريطانيا  ان�شحاب 

ال�شمالية اأيرلندا 

اململكة  بن  العالقات  يقود  الذي  فرو�شت،  دافيد  كان 

رئي�شة  نائب  مع  اجتمع  قد  االأوروب���ي  واالإحت��اد  املتحدة 

اأم�س  م�شاء  �شيفكوفيت�س،  مارو�س  االأوروبية،  املفو�شية 

لالأنباء  ب��ل��وم��رج  وك��ال��ة  ح�شب  ب��روك�����ش��ل،  يف  اخلمي�س 

اليوم اجلمعة

واأدىل  انفراجة  ح��دوث  ب�شاأن  �شئيلة  توقعات  وهناك 

اأ�شارت اململكة  اجلانبان ام�س اجلمعة بت�شريحات، حيث 

االإحتاد  قال  بينما   ، االإيجابي  الزخم  بع�س  اإىل  املتحدة 

االأوروبي اإن الرجلن ا�شتخدما املنا�شبة لتقييم الق�شايا 

العالقة

ك��ان��ت ب��روك�����ش��ل ق���د اأط��ل��ق��ت ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي دع���وى 

انتقالية  ف��رة  اأح����ادي  ب�شكل  م���ددت  بعدما  ل��ن��دن  �شد 

بال�شلع  املتعلقة  ال�شعوبات  لتخفيف  رئي�شي  لروتوكول 

ال�شمالية  اأيرلندا  اإىل  املتحدة  اململكة  الغذائية من بقية 

بعدبريك�شت ما 

واأر�شل مكتب املفو�شية االأوروبية ر�شالتن اإىل لندن، 

ب���اإج���راءات االن��ت��ه��اك  اإح��داه��م��ا ف��ع��ل��ت اخل��ط��وة االأوىل 

مب��وج��ب ق���ان���ون االحت�����اد االأوروب�������ي واالأخ������رى ت��و���ش��ح 

ال�شكوى ب�شاأن انتهاك اتفاق اخلروج من التكتل

وكان املوعد االنتقايل للروتوكول الرئي�شي مقررا اأن 

بريطانيا  اأن  غري  املا�شي،  اأذار/مار�س  نهاية  يف  ينق�شي 

مددته ب�شكل اأحادي حتى ت�شرين اأول/اأكتوبر املقبل

االنباط-وكاالت

ات��ه��م م�����ش��وؤول اإي����راين رف��ي��ع، اإ���ش��رائ��ي��ل، 

و�شفته  ما  وه��و  ال��ن��ووي،  االأر�شيف  ب�شرقة 

اأول  اأن���ه  على  بو�شت  ج��ريوزال��ي��م  �شحيفة 

بعملية  م��ن ج��ان��ب ط��ه��ران  اع����راف علني 

املو�شاد عام 2018

وقال م�شت�شار للمر�شد االأعلى االإيراين، 

اإن اإ�شرائيل �شرقت االأر�شيف النووي للبالد، 

كبري  جتديد  اإىل  بحاجة  الدولة  اأن  موؤكدا 

ي�شغل  وهو  ر�شائي،  موؤمن  واأ�شاف  الأمنها 

م�شلحة  ت�شخي�س  جممع  �شكرتري  اأي�����ش��ا 

مبا�شرة،  االأعلى  املر�شد  يتبع  ال��ذي  النظام 

اإن  االأربعاء،  االإيرانية،  لوكالة مهر لالأنباء 

البالد تعر�شت النتهاكات اأمنية على نطاق 

وا�شع، واملثال على ذلك اأنه يف اأقل من عام، 

واغتيال  انفجاران  اأمنية:  ح��وادث   3 وقعت 

واح���دوت���اب���ع ر����ش���ائ���ي: ق��ب��ل ذل����ك، ���ُش��رق��ت 

وث��ائ��ق م��ن االأر���ش��ي��ف ال��ن��ووي ب��اأك��م��ل��ه، كما 

جاءت بع�س الطائرات بدون طيار امل�شبوهة 

وقامت ببع�س االأعمال

وع��ن��دم��ا ق���ام امل��و���ش��اد ب��اال���ش��ت��ي��الء على 

2018، قدم  اإيران عام  االأر�شيف النووي من 

رئي�س الوزراء بنيامن نتانياهو اأدلة على اأن 

طهران تهدف اإىل تطوير �شالح نووي، حيث 

اأنكرت اإيران اأن يكون ذلك حقيقيا

املو�شاد  عنا�شر  اقتحم  الوقت،  ذل��ك  ويف 

االإ����ش���رائ���ي���ل���ي م�������ش���ت���ودع اإي���������راين حل��ف��ظ 

باإخراج  النووي، وقاموا  االأر�شيف الرنامج 

اإ�شرائيل  اإىل  وتهريبها  االأ�شلية  ال��وث��ائ��ق 

�شحيفة  نقلته  مل��ا  وف��ق��ا  نف�شها،  الليلة  يف 

نيويورك تاميز عن م�شوؤول اإ�شرائيلي رفيع 

مل يك�شف عن هويته

عبا�س  االإي��راين  النووي  املفاو�س  و�شف 

�شبيانية  م�شرحية  ب��اأن��ه  االأم����ر  ع��راق��ج��ي 

للغاية و�شخيفة ، بينما قال حممد مراندي، 

اأحد مفاو�شي اإيران يف االتفاق النووي لعام 

2015، اإن اإ�شرائيل لديها اأدلة ملفقة

انفجار يف جممع  وق��ع  املا�شي،  يوليو  يف 

والواقع  البالد  يف  الرئي�شي  ال��ن��ووي  نطنز 

مب���ح���اف���ظ���ة اأ�����ش����ف����ه����ان، ح���ي���ث دم������ر ذل���ك 

االن��ف��ج��ار غ��ال��ب��ي��ة م��ن�����ش��اأة جت��م��ي��ع اأج��ه��زة 

اتهمت  التي  العملية  وه��ي  امل��رك��زي،  الطرد 

فيها اإيران، اإ�شرائيل التي مل تعلق عليها

وقبل اأيام، تعر�شت املن�شاأة النووية ذاتها 

بعد  ط��ه��ران  ت��ق��ول  كما  تخريبي  عمل  اإىل 

خ��ل��ل يف ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي، يف وق���ت ت��وؤك��د 

اأ�شهر  اإىل  بحاجة  اإي���ران  اإع��الم��ي��ة  تقارير 

ال�شتئناف تخ�شيب اليورانيوم يف نطنز

وقال م�شوؤولون اإيرانيون اإن الهجوم على 

باأجهزة  اأ�شرارا  اأحلق  النووي  جممع نطنز 

ال��ط��رد امل���رك���زي وت�����ش��ب��ب يف ن�����ش��وب حريق 

ومل  ب��امل��ن�����ش��اأة.  الكهربائي  ال��ت��ي��ار  وان��ق��ط��اع 

توؤكد اإ�شرائيل ومل تنف قيامها بدور اأي�شا

تاأتي هذه الت�شريحات يف وقت يبحث فيه 

�شبل  واالإي��ران��ي��ون  االأم��ريك��ي��ون  املفاو�شون 

االقت�شاد  �شلت  ال��ت��ي  العقوبات  ع��ق��دة  ف��ك 

االإي�������راين م��ق��اب��ل ع����ودة ط���ه���ران ل��الت��ف��اق 

ال���ن���ووي امل����رم ع���ام 2015 ك��ان��ت ال��والي��ات 

 ،2018 ع���ام  االت��ف��اق  م��ن  ان�شحبت  امل��ت��ح��دة 

ال�شابقة  العقوبات  فر�س  وا�شنطن  واأع��ادت 

ق�شوى  �شغط  عملية  يف  اإ�شافية  وعقوبات 

على طهران

المملكة المتحدة واإلتحاد األوروبي يفشالن في تسوية 
الخالفات بشأن أيرلندا الشمالية بعد بريكست

للمرة األولى ٠٠ ايران تعترف بسرقة »الموساد« لوثائق برنامجها النووي

االنباط-وكاالت

يت�شاعد احل��دي��ث يف االأي����ام االأخ����رية عن 

اإما  الفل�شطينية،  االنتخابات  تاأجيل  اإمكانية 

من خالل التذرع بعدم وجود موافقة اإ�شرائيلية 

ب�شاأن اإج��راء االنتخابات القد�س املحتلة، اأو يف 

ظل مطالبات بع�س الف�شائل بالتاأجيل نظراً 

خلالفاتها الداخلية وعدم توحيد قوائمها. 

والف�شائل  ال��ق��وى  م��ط��ال��ب��ات  وت�����ش��اع��دت 

ال��ت��ح��ري��ر ب�����ش��رورة  امل��ح�����ش��وب��ة ع��ل��ى منظمة 

التي  القوى  �شيما  االنتخابات،  اإج���راء  تاأجيل 

بع�شها  اأو  انتخابية،  قوائم  ت�شكيل  يف  ف�شلت 

الذي ي�شتبعد اإمكانية اجتياز ن�شبة احل�شم يف 

االنتخابات الت�شريعية املقبلة

بدون  انتخابات  “ال  خطاب  حالياً  وي��ردد 

القد�س” يف الوقت ال��ذي تطالب فيه ف�شائل 

املجتمع  وموؤ�ش�شات  فل�شطينية  و�شخ�شيات 

امل���دين ب�����ش��رورة اإج����راء االن��ت��خ��اب��ات بالقد�س 

عر فر�شها وحتدي االحتالل ب�شاأنها، وعدم 

والعمل على مواجهة  كان  �شبب  الأي  تاأجيلها 

االحتالل االإ�شرائيلي

وت���خ���ت���ل���ف ال���������ش����ي����ن����اري����وه����ات ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

للمخت�شن والباحثن يف ال�شاأن ال�شيا�شي ما 

بن اإمكانية التاأجيل اأو االإلغاء اأو حتى الذهاب 

ن��ح��و اإج������راء االن��ت��خ��اب��ات يف ظ���ل امل��ط��ال��ب��ات 

الفل�شطينية  الف�شائل  و���ش��غ��وط  اخل��ارج��ي��ة 

الكرى ب�شرورة اإجرائها رغم مطالبات بع�س 

القوى ال�شغرية بتاأجيلها

ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب  ق��ال  ال�شياق  يف 

ال�������ش���ي���ن���اري���وه���ات  اإن  ال���������ش����واف  م�����ش��ط��ف��ى 

واالحتماالت ب�شاأن التاأجيل واردة يف ظل قراءة 

اأن التيار االأب��رز املنادي  الواقع احل��ايل، مبيناً 

الرئي�س  بقيادة  فتح  حركة  تيار  هو  بالتاأجيل 

حممود عبا�س

واأ�شاف ال�شواف ل� “�شبكة قد�س” اأن اأ�شباب 

الدعوة للتاأجيل لدى هذا التيار نابعة من كون 

فر�شة  متنحها  ال  واال���ش��ت��ط��الع��ات  ال���ق���راءة 

الفوز يف ظل الظروف احلالية، وبالتايل فاإن  

االأقرب للفوز يف االنتخابات القادمة هو حركة 

حما�س. 

وراأى الكاتب واملحلل ال�شيا�شي اأنه لن تكون 

هناك �شغوط خارجية على الرئي�س عبا�س من 

االإدارة  واأن  خ�شو�شاً  االنتخابات  تاأجيل  اأج��ل 

االأمريكية ما تزال ال تعري الكثري من االهتمام 

من  ف���اإن  اأوروب�����ا  اأم���ا  الفل�شطينية،  للق�شية 

ال�شهل اإقناعها بفر�شية التاأجيل

اللجوء لقرار  اإذا يتم  اأنه  ال�شواف  واعتر 

كذريعة  القد�س  ملف  اتخاذ  ف�شيتم  التاأجيل 

لترير هذه اخلطوة، متابعاً: “االأ�شل حتويل 

وق��رار  االحتالل  مع  مواجهة  ل�شاحة  القد�س 

التاأجيل �شيكون مبثابة انتحار �شيا�شي«

النوايا غري مبيتة

ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب  ق��ال  جانبه  م��ن 

اأن  االعتقاد  ميكن  ال  اإن��ه  �شويلم  املجيد  عبد 

هناك نية مبيتة للتاأجيل على اعتبار اأنه لي�س 

يف م�شلحة اأحد

واأ�شاف �شويلم ل� “�شبكة قد�س” اأن فر�شة 

ا�شتغاللها خ�شو�شاً  االنتخابات يجب  اإج��راء 

واأن��ه رغم التحالفات والتيارات فاإنه ال ميكن 

املطلقة،  باالأغلبية  ف�شيل  اأو  ح��زب  ي��ف��وز  اأن 

�شيا�شي  نظام  اإىل  ذاه��ب��ون  “نحن  م�شتكماًل: 

جديد قوامه ال�شراكة الوطنية وال اأرى اأ�شباب 

منطقية لتاأجيل االنتخابات«

االأ�شباب  كانت  اإذا  “اإال  ق��ائ��اًل:  وا���ش��ت��درك 

ع����دم م��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى اإج�������راء االن���ت���خ���اب���ات يف 

االأر�س املحتلة اأو حرمنا من حقنا يف الر�شيح 

القوى  اأن  م��وؤك��داً  القد�س”،  يف  واالن��ت��خ��اب��ات 

الوطنية مطالبة بتدارك االأم��ر كي ال تعطي 

للتاأجيل، وبالتايل عليها  البوابة  “اإ�شرائيل” 
اإيجاد اخلطط

وب�شاأن احلديث عن عدم اإجراء االنتخابات 

بدون القد�س، علق قائاًل: “يجب التفريق بن 

التذرع  تريد  ف�شائل  فهناك  الف�شائل،  فهم 

بالقد�س كي ال جتري االنتخابات ب�شبب عدم 

وجود فر�شة للنجاح اأو اأنه �شيك�شف عن حجمها 

الت�شريحات  احلقيقي، وه��ذا وا�شح يف بع�س 

القد�س  اأن  يعتقد  م��ن  وه��ن��اك  والتلميحات، 

ق�شية وطنية  ويريد ك�شر احللقة االإ�شرائيلية 

وعدم ك�شرها �شيعتر اإ�شاءة مل�شروعنا الوطني 

وت�شليماً لرواية باأن القد�س عا�شمة اإ�شرائيلية«

اأن نعطي  ي��ج��وز  اأن���ه ال  �شويلم على  واأك���د 

لالحتالل فر�شة منعنا من عقد االنتخابات 

ال��ذي يك�شر  ال�شكل  اأن نتفاهم على  واملطلوب 

القد�س عا�شمة  االإ�شرائيلية، ويكر�س  احللقة 

لفل�شطن

من  ال��ك��ث��ري  اأر�����ش����ل  االح����ت����الل  اأن  وراأى 

امل���وؤ����ش���رات اأن�����ه ���ش��ي��م��ن��ع اإج�������راء االن��ت��خ��اب��ات 

ه���ن���اك خطط  ي���ك���ون  اأن  وي���ج���ب  ال���ق���د����س  يف 

فل�شطينية للتعامل مع ذلك، واأردف قائال: “ال 

اأ�شتطيع البت باأن غياب اخلطط قد يوؤدي اإىل 

تاأجيل االنتخابات لكن يف ذات الوقت ال ميكن 

ا�شتبعاد هذا ال�شيناريو«

فر�س التاأجيل

ال�شيا�شي  واملحلل  الكاتب  ق��ال  جانبه  م��ن 

�شيناريو  االن��ت��خ��اب��ات  تاأجيل  اإن  ع��ب��دو  ح�شن 

مرجح وموجود واحلديث حوله م�شتمر، لكن 

االأرجح هو اال�شتمرار يف العملية االنتخابية

“�شبكة قد�س”  ل�  واأرج���ع عبدو يف حديثه 

روؤيته يف اأن العملية االنتخابية �شت�شتمر ولن 

االإرادات  يف  تالقي  هناك  اأن  اإىل  تاأجيلها  يتم 

ا�شتقرار  اأج��ل �شمان  واالإقليمية من  الدولية 

مازن  اأب��و  تبعات غياب  واخل�شية من  ال�شلطة 

الأي �شبب من االأ�شباب

ال�شيا�شي  الظرف  ظل  “يف  ق��ائ��اًل:  واأردف 

احلايل ال توجد اآلية لنقل ال�شلطة على غرار 

م��ا ج��رى حينما ت��ويف الرئي�س ال��راح��ل يا�شر 

ع���رف���ات، وب��ال��ت��ايل ع���دم وج����ود هيئة جمل�س 

االنتقالية  ال��ف��رة  رئي�شها  ليتوىل  ت�شريعي 

ي��وؤدي  اأن  ميكن  ج��دي��د  رئي�س  انتخاب  حل��ن 

ل��ل��ت��ن��ازع ب��ن ح��م��ا���س وف��ت��ح م��ن ج��ه��ة اأو بن 

االأطراف الفتحاوية فيما بينها، وهذا �شيناريو 

ي��ت��خ��وف م��ن��ه اجل��م��ي��ع ك��ون��ه مي��ك��ن اأن ي���وؤدي 

حل��ال��ة ف����راغ اأم��ن��ي ق��د مت��ل��وؤه ق���وى امل��ق��اوم��ة 

وت��دخ��ل ال�شفة يف ح��ال��ة ف��و���ش��ى وه���و م��ا ال 

يريده االحتالل«

االنتخابات  ب�شاأن  ال��ردد  حالة  اأن  واعتر 

ناجمة عن انق�شام فتح ووج��ود 3 قوائم وازنة 

ق��د ت�����وؤدي يف ال��ن��ه��اي��ة ف���وز ح��رك��ة ح��م��ا���س يف 

“لكن هذا  الت�شريعية، م�شتدركاً:  االنتخابات 

و�شيبقى   ،2006 ع��ام  �شيناريو  يكرر  لن  الفوز 

ال��ق��وى االأخ����رى قائم،  م�شاألة االئ��ت��الف م��ع 

االنتخابات  ا�شتكمال  �شيناريو  ف��اإن  وبالتايل 

مرجح على التاأجيل«

محللون: سيناريو تأجيل االنتخابات الفلسطينية انتحار سياسي 

»575« مستوطنًا اقتحموا ساحات 
»المسجد األقصى« خالل األسبوع الماضي

فنلندا تعرض استضافة قمة 
بين» بايدن وبوتين«

االنباط-وكاالت

�شاحات  امل�شتوطنن،  مئات  اقتحم 

امل�����ش��ج��د االأق�������ش���ى امل����ب����ارك، مب��دي��ن��ة 

القد�س املحتلة، خالل االأ�شبوع املا�شي

واأفاد موقع “حد�شوت هار هبايت” 

اق�ت�ح�موا  م�شتوطنا   575 اأّن  العري، 

االأ�شبوع،  هذا  االأق�شى  امل�شجد  باحات 

ب����ح����م����اي����ة م������ن �����ش����رط����ة االح�����ت�����الل 

الكني�شت  ع�شو  بينهم  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

امل����ت����ط����رف م�����ن ح������زب ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة 

الدينية “اإيتمار بن غفري«

االنباط-وكاالت

القمة  ا�شت�شافة  فنلندا  عر�شت 

امل��رت��ق��ب��ة ب��ن ال��رئ��ي�����ش��ن االأم��ري��ك��ي 

ج����و ب����اي����دن وال����رو�����ش����ي ف���الدمي���ري 

ب��وت��ن، وف���ق م��ا اأع��ل��ن��ت ال��رئ��ا���ش��ة يف 

هل�شنكي

الفنلندي  ال��رئ��ي�����س  م��ك��ت��ب  وق���ال 

الواقعة  ال��دول��ة  اإن  نيني�شتو  ���ش��ويل 

ا�شت�شافت  اأن  اأوروبا و�شبق  يف �شمال 

ال�شابق  االأمريكي  الرئي�س  بن  قمة 

 2018 دون���ال���د ت���رام���ب وب���وت���ن ع���ام 

وا���ش��ن��ط��ن ومو�شكو  م��ن  ك���اًل  اأب��ل��غ��ت 

رغبتها يف تنظيم اللقاء. 

ال�سبت   17 / 4 / 2021

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

�شكر على تعاز 
يتقدم يو�شف ح�شن العي�شوي وعائلته

 بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان والعرفان

 لكل من قدم لنا التعازي واملوا�شاة يف م�شابنا 

اجللل بوفاة فلذة كبدنا املرحوم باإذن اهلل 

»حـاتـم«
 مما كان له اأطيب االأثر يف نفو�شنا 

وتخفيف م�شابنا.

راجيًا اعتبار ذلك �شكراً خا�شًا لكل من قدم 

لنا واجب العزاء ون�شاأل اهلل تعاىل اأن يكلأكم 

جميعًا برعايته ويحوطكم بعنايته 

واأن يحفظكم ويحفظ االأردن اآمنًا مطمئنًا 

يف ظل �شاحب اجلللة الها�شمية امللك عبداهلل 

الثاين ابن احل�شني املعظم حفظه اهلل.

اإنا للـه واإنا اإليه راجعون



الدويل
60

االنباط-وكاالت

�سب�سطية  ا�ساقفة  رئي�س  حنا  اهلل  عطا  املطران  ق��ال 

ل���ل���روم االرث����وذك���������س ���س��ب��اح ه����ذا ام�������س ب�����اأن ال��ت��و���س��ع 

اال���س��ت��ي��ط��اين يف ال��ق��د���س وال�����س��ف��ة وال��ظ��ل��م وال��ع��ن��ف 

االن�سانية  بحق  جرائم  تعترب  امنا  �سعبنا  بحق  املمار�س 

مبا�سر  وا�ستهداف  االن�سان  حلقوق  خطرية  وانتهاكات 

يعي�س  ان  اج��ل  م��ن  ي�سعى  ال���ذي  الفل�سطيني  لل�سعب 

بحرية وكرامة يف وطنه مثل باقي �سعوب العامل

ان  امل���ظ���امل  ل��ه��ذه  اآن  “اأما  ح��ن��ا:  امل���ط���ران  واأ����س���اف 

وبناء  االرا���س��ي  و�سرقة  االع��ت��ق��االت  و�سيا�سات  تتوقف 

امل�ستوطنات امنا م�ستمرة ومتوا�سلة وبوترية ا�سرع مما 

�سابًقا« كان 

هذا  من  يعاين  الذي  الفل�سطيني  “�سعبنا  حنا  وذكر 

ال��ظ��ل��م وال����ذي ي�����س��ت��ه��دف ب��ن��وع خ��ا���س م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

ل��ه��ذه  ي�ست�سلم  ل��ن  وان�����س��ان��ه��ا  واوق��اف��ه��ا  وم��ق��د���س��ات��ه��ا 

منت�سبي  الفل�سطينيون  و�سيبقى  ال��ظ��امل��ة  امل��م��ار���س��ات 

القامة مدافعني عن ثوابتهم وحقوقهم ال�سليبة«

االنباط-وكاالت

ق���ال رئ��ي�����س م��ن��ظ��م��ة ال��ط��اق��ة ال��ذري��ة 

االإي����ران����ي����ة ع���ل���ي اأك������رب ����س���احل���ي، ام�����س 

ت��خ�����س��ي��ب  ب�������داأت  ط����ه����ران  اإن  اجل���م���ع���ة، 

يف  م��وق��ع��ه��ا  يف   %  60 بن�سبة  ال��ي��وران��ي��وم 

من�ساأة نطنز بعد اأيام من انفجار يف املوقع

ك��م��ا اأع��ل��ن رئ��ي�����س ال���ربمل���ان االإي�����راين، 

اأن  اجلمعة،  ام�س  قاليباف،  باقر  حممد 

علماء اإيرانيون متكنوا من احل�سول على 

%60 كمية “يورانيوم خم�سب” بن�سبة 

ون�سر رئي�س الربملان االإيراين، تغريدة 

على �سفحته الر�سمية يف موقع “تويرت” 

اأن��ه يف  اأع��ل��ن  ب��اأن  ف��خ��ور  “اأنا  فيها:  كتب 

االول  اأم�������س  ل��ي��ل��ة   00:40 ال�����س��اع��ة  مت���ام 

من  واأتقياء  �سباب  اإيرانيون  علماء  متكن 

خم�سب  ي��وران��ي��وم  منتج  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

»%60 بن�سبة 

ال���ت���غ���ري���دة:  ق���ال���ي���ب���اف يف  واأ�������س������اف 

االإ����س���ام���ي���ة  اإي��������ران  ل�����س��ع��ب  “مربوك 
ال�سعب  اإرادة  ال��ن��ج��اح،  ه��ذا  على  ال�سجاع 

اأي  و�ستحبط  امل��ع��ج��زات  ت�سنع  االإي����راين 

موؤامرة«

وكان الرئي�س االإيراين ح�سن روحاين، 

ت��خ�����س��ي��ب  “�سنوقف  اخل���م���ي�������س:  ق�����ال 

اليورانيوم بن�سبة ع�سرين و�ستني باملئة يف 

م�سيفا  اإيران”،  عن  العقوبات  رف��ع  ح��ال 

االت��ف��اق  اإىل  وا�سنطن  ع���ودة  ح��ال  اأن���ه يف 

ال���ن���ووي ل���ن ت��ك��ون ن�����س��ب��ة ال��ت��خ�����س��ي��ب يف 

اإيران اأعلى من %3.67

االنباط-وكاالت

االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة،   12 ال����ق����ن����اة  اأف����������ادت 

ل�سعبة  ال�����س��ن��وي  ال��ت��ق��ي��ي��م  ب��ح�����س��ب  اأن�����ه 

اال�ستخبارات الع�سكرية )اأمان(، فاإن غزة 

ه��ي ال�����س��اح��ة االأك����ر ت��ع��ق��ي��دا يف ال��ع��امل، 

اإىل  الفتا  مثلها،  اأخ��رى  �ساحة  يوجد  وال 

اأن���ه يف امل��واج��ه��ة امل��ق��ب��ل��ة ���س��ي��ك��ون اإط���اق 

ال�سواريخ كثيفاً وعلى نطاق اأو�سع

“على  للتقييم:  وف��ق��ا  ال��ق��ن��اة،  وق��ال��ت 

)كورونا( يف قطاع غزة،  اأزم��ة  الرغم من 

اإال اأن حكرة حما�س توا�سل مراكمة وبناء 

فا  االأ�سلحة،  وتهريب  الع�سكرية  قوتها 

�سك اأنه يعاظمون قوتهم«

االإ�سرائيلي  االحتال  طائرات  وكانت 

ق��د ق�����س��ف��ت، ف��ج��ر ام�����س اجل��م��ع��ة، نقاط 

مناطق  يف  الفل�سطينية  للمقاومة  ر�سد 

اطاق  على  ردا  غ��زة،  قطاع  من  خمتلفة 

���س��ق��ط يف منطقة  ال��ق��ط��اع  م���ن  ����س���اروخ 

“�سديروت” مفتوحة مب�ستوطنة 

االنباط-وكاالت

“زمان  موقع  يف  ال�سيا�سي  املحلل  اأك��د  اأبيب:  تل  اأم��د/ 

ام�س  ���س��ب��اح  ي��رو���س��م��ايل  ���س��ال��وم  اإ�سرائيل” االإل���ك���رتوين 

اجل��م��ع��ة، اإّن���ه ب��ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي حت��دث��ت ع��ن اأن 

يوافق  نتنياهو،  بنيامني  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  احل��ك��وم��ة  رئي�س 

“ميينا”  حل���زب  واخل��ارج��ي��ة  اجل��ي�����س  حقيبتي  م��ن��ح  ع��ل��ى 

متعرة  بينهما  املفاو�سات  اأن  اإال  بينيت،  نفتايل  برئا�سة 

وتراوح مكانها، وفيما تزايدت التخوفات، وخا�سة يف حزب 

الليكود، من انتخابات خام�سة

املفاو�سات  باأن  “يرو�ساملي”،  االإ�سرائيلي  املحلل  واأو�سح 

بينيت  من  مقرب  عن  ونقل  عالقة،  وبينيت  نتنياهو  بني 

على  و�سدد  بينهما،  لقاءات  اأربعة  بعد  تقدم،  لوجود  نفيه 

التناوب  حول  تتمحور  بينهما  الوحيدة  اخلاف  نقطة  اأن 

بينهما على رئا�سة احلكومة

امل��و���س��وع،  ه��ذا  ي�سمع  اأن  ي��رف�����س  “نتنياهو  اإّن  وق���ال، 

وبينيت يرف�س التنازل عنه. كما اأن بينيت يرف�س التعهد 

اإ�سارة  يف  �ساعر”،  غدعون  مع  يتحالف  لن  باأنه  لنتنياهو 

امل��ن��اوئ  املع�سكر  اإىل  ت�ستند  حكومة  ت�سكيل  حم��اول��ة  اإىل 

لنتنياهو

اأّن الليكود فقد االأمل يف اإمكانية اأن ين�سم �ساعر  واأكد، 

اإىل حكومة ي�سكلها نتنياهو. كذلك   ، وحزبه تيكفا حدا�سا 

االمتناع  اأو  خارجها  من  كهذه  حكومة  دعم  �ساعر  يرف�س 

عن الت�سويت لدى تن�سيبها يف الكني�ست

ونقل يرو�ساملي عن مقرب من نتنياهو قوله اإن “�ساعر 

منغلق، وال يوجد اأي احتمال جللبه، اأو اأي اأحد من اأع�ساء 

الكني�ست يف حزبه«

واأ�ساف، اأّن معظم اأع�ساء الكني�ست من الليكود يخ�سون 

اأنف�سهم  �سيجدون  خام�سة،  انتخابات  من  الرعب  لدرجة 

اإىل  احل���ايل،  االأ���س��ب��وع  وا�ستمع،  الكني�ست”،  خ��ارج  بعدها 

دي��رخ  “كتلة  ه��ن��دل  ي��وع��از  الكني�ست  ع�سو  ب��ني  حم��ادث��ة 

الليكود،  اإيرت�س، داخل، تيكفا حدا�سا” وع�سو كني�ست من 

بت�سكيل  التكليف  ان��ت��ق��ل  اإذا  اأن���ه،  االأخ���ري  خ��ال��ه��ا  ط��ال��ب��اً 

حكومة اإليكم، �سكلوا حكومة مع اأي اأي اأحد تريدونه، ب�سر 

اأال تتوجهوا اإىل انتخابات خام�سة فقط«

وذكر، عن م�سدر يف “تيكفا حدا�سا”، قوله اإن انتخابات 

يف  نتنياهو  يتواجد  طاملا  ال�سيا�سي  امل��اأزق  حتل  لن  خام�سة 

“انتخابات خام�سة هي مقدمة وح�سب  ال�سيا�سية.  احللبة 

اإىل ه��ذا.  ال��و���س��ول  و���س��اب��ع��ة، يحظر  ���س��اد���س��ة  الن��ت��خ��اب��ات 

واالن�سمام  نتنياهو  اإ�سقاط  هو  االأم��ر  نهاية  يف  وال��ه��دف 

اإىل الليكود. ونحن �سن�سكل ائتافا مع بينيت ويائري لبيد 

والي�سار«

واأ�سار، اإىل اأّن نتنياهو بدون رئا�سة احلكومة هو نتنياهو 

يف  و�سيجري  �سترتاجع.  الليكود  يف  ال�سحرية  وقوته  اآخر. 

ن�سمع  ونحن  نتنياهو.  �سد  وقفه  ميكن  ال  ح��راك  الليكود 

امل��ح��ادث��ات يف ال��ل��ي��ك��ود. ف��ل��دي��ن��ا اأ���س��دق��اء ه��ن��اك، و���س��اع��ر 

برئا�سة  الليكود  ي�سكلها  حكومة  اأي  اإىل  �سين�سم  اأنه  كتب 

ي�سرائيل كات�س، يويل اإدل�ستاين اأو نري بركات«

المطران حنا: التوسع االستيطاني والظلم والعنف 
الممارس بحق شعبنا جرائم بحق االنسانية

إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة %60

قناة إسرائيلية: غزة هي الساحة األكثر تعقيدًا.. وهذا ما سيحدث بالحرب المقبلة

إعالم عبري: المفاوضات بين »بينيت ونتنياهو« 
متعثرة ووصلت إلى طريق مسدود

البيت األبيض يكشف سبب سحبه 
قواته من أفغانستان والوجهة القادمة

إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية
 في سد النهضة

الخارجية الفلسطينية: إعادة 
احتالل القدس والتنكيل بالمصلين 

يعد سقوط للرواية االسرائيلية

االنباط-وكاالت

االإدارة  يف  ك���ب���ري  م���������س����وؤول  ق������ال 

اإن ق���رار  االأم��ري��ك��ي��ة ام�����س اجل��م��ع��ة، 

ال��رئ��ي�����س ج���و ب���اي���دن ���س��ح��ب ال��ق��وات 

االأم��ري��ك��ي��ة م���ن اأف��غ��ان�����س��ت��ان، ي��ه��دف 

ل���ت���خ�������س���ي�������س وت����رك����ي����ز م�����زي�����د م��ن 

منطقة  يف  التحديات  ملواجهة  امل���وارد 

املحيطني الهندي والهادئ

االأبي�س  البيت  با�سم  واأكد متحدث 

يف ت�سريح �سحفي، اأن “اأحد االأ�سباب 

التي دفعت الرئي�س وفريقه اإىل اتخاذ 

خطوات حذرة يف اأفغان�ستان هو توفري 

الوقت واملوارد لقيادتنا واجلي�س ملزيد 

االه��ت��م��ام وال��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��ا نعتربه 

حت����دي����ات رئ��ي�����س��ي��ة ل���ل���ق���رن احل�����ادي 

اأ�سا�سا مرتبطة  والع�سرين، والتي هي 

مبنطقة املحيطني الهندي والهادئ«

وي��اأت��ي ه���ذا ال��ت�����س��ري��ح ب��ع��د اإع���ان 

م��وؤخ��را  اجل��دي��دة  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة 

اأن�����ه�����ا ����س���ت���ب���داأ ����س���ح���ب ال�����ق�����وات م��ن 

م��اي��و  م��ن  االأول  ب��ح��ل��ول  اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

�سبتمرب   11 قبل  ذل��ك  م��ن  و�ستنتهي 

املقبل

اإن  اإىل  االإمريكية،  االإدارة  واأ���س��ارت 

االن�سحاب �سيتم بالتن�سيق الكامل مع 

وال�سركاء احللفاء 

االنباط-وكاالت

ج��ددت  تعّنتها،  على  ج��دي��د  ت��اأك��ي��د  يف 

اإث��ي��وب��ي��ا رف�����س��ه��ا ل��ل��و���س��اط��ات ال��دول��ي��ة 

وزي��ر  واأع���رب  النه�سة.  �سد  اأزم���ة  ب�����س��اأن 

ميكونني،  دمييكي  االإث��ي��وب��ي  اخل��ارج��ي��ة 

ام�س )اجلمعة(، عن رف�س باده القاطع 

�سنوات،  ال��ع��ال��ق منذ  امل��ل��ف  ه��ذا  ل��ت��دوي��ل 

معترباً اأن االإقدام على مثل تلك اخلطوة 

لن يجرب باده على القبول باأي اتفاق

ن�����س��رت وزارة اخل��ارج��ي��ة  وب��ح�����س��ب م��ا 

يف ب���ي���ان ع��ل��ى ح�����س��اب��ه��ا ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى 

في�سبوك، قال الوزير: »لن نقبل اأبداً مبا 

للحفاظ  ت�سعى  جائرة«  »�سروطاً  اعتربه 

على الهيمنة املائية مل�سر وال�سودان«

���س��د  ح�����ول  امل���ف���او����س���ات  اأن  واأ������س�����اف 

اتبعت  اإذا  للتعاون،  توفر فر�سة  النه�سة 

لتحقيق  ب���ن���اًء  ن��ه��ج��اً  وال�������س���ودان  م�����س��ر 

ن��ت��ي��ج��ة م��ر���س��ي��ة ل��ل��ج��ان��ب��ني، يف اإط�����ار 

العملية التي يقودها االحتاد االأفريقي

اأم�س )اخلمي�س(،  اأبابا  اأدي�س  و�سرعت 

متهيداً  لل�سد،  العليا  ال��ب��واب��ات  ف��ت��ح  يف 

لبدء عملية امللء الثانية على الرغم من 

االن��ت��ق��ادات ال�����س��ودان��ي��ة وامل�����س��ري��ة لتلك 

اخلطوة

وك���ان���ت ال��ق��اه��رة واخل���رط���وم ات��ه��م��ت��ا 

ق��ب��ل اأي�����ام اإث��ي��وب��ي��ا ب��ع��رق��ل��ة م��ف��او���س��ات 

ب�سبب  انهيارها  اإىل  اأدى  ما  كين�سا�س�سا 

ت��ع��ن��ت��ه��ا ومت�����س��ك��ه��ا ب���ع���دم وق����ف امل��رح��ل��ة 

التفاق  التو�سل  قبل  ال�سد  مل��لء  الثانية 

ملزم بني الدول الثاث

االنباط-وكاالت

الفل�سطينية،  اخلارجية  وزارة  اأدان���ت 

املتوا�سل  االآث��م  االعتداء  العبارات  باأ�سد 

ال������ذي مت���ار����س���ه دول������ة االح����ت����ال ���س��د 

القد�س ومقد�ساتها ويف مقدمتها امل�سجد 

�ساِفراً  حتدياً  وتعتربه  املبارك،  االق�سى 

وللقانون  وق��رارات��ه��ا  الدولية  لل�سرعية 

ال������دويل، واإِم���ع���ان���اً يف ا���س��ت��ك��م��ال ت��ه��وي��د 

على جميع  واأ���س��رل��ت��ه��ا، ومت����رداً  ال��ق��د���س 

ال����ق����رارات االمم���ي���ة ذات ال�����س��ل��ة خ��ا���س��ة 

العامة  واجلمعية  االمن  جمل�س  ق��رارات 

لاأمم املتحدة واليون�سكو ومبادئ حقوق 

العبادة  يف  احل��ق  مقدمتها  ويف  االن�����س��ان 

ويف الو�سول اىل دور العبادة بحرية تامة

ام�س  لها  ب��ي��ان  ال����وزارة يف  اأدان���ت  كما 

مار�ستها  التي  االجراءات  ب�سدة  اجلمعة، 

ق���وات االح��ت��ال ه���ذا ال��ي��وم مل��ن��ع و���س��ول 

امل�����س��ل��ني اىل امل�����س��ج��د االق�����س��ى امل��ب��ارك 

الف�سيل،  ال�سهر  م��ن  االأوىل  اجلمعة  يف 

ح��ي��ث ح��ول��ت حم��ي��ط امل�����س��ج��د االق�����س��ى 

ثكنة  ال��ق��د���س اىل  ال��ق��دمي��ة يف  وال��ب��ل��دة 

ب��احل��واج��ز،  او���س��ال��ه��ا  وق��ط��ع��ت  ع�سكرية 

الغربية  ال�سفة  م��ن  امل��واط��ن��ني  وم��ن��ع��ت 

الدخول عرب حاجز قلنديا من اجل  من 

يف  امل��ب��ارك،  االق�سى  امل�سجد  يف  ال�ساة 

م�����س��ه��د ع��ن�����س��ري ب��غ��ي�����س ي��ع��ي��د اح��ت��ال 

ال��ق��د���س م���ن ج��دي��د ل��ت��ك��ري�����س ال���رواي���ة 

اال�سرائيلية

االول   “باالأم�س  ال����������وزارة،  وق����ال����ت 

اق��ت��ح��م امل�����س��ت��وط��ن امل��ت��ط��رف ب��ن ج��اب��ري 

على  واع��ت��دى  امل��ب��ارك  االق�����س��ى  امل�سجد 

ح���را����س���ه، وب����االأم���������س ال���ق���ري���ب اق���دم���ت 

����س���رط���ة االح����ت����ال ع���ل���ى ق���ط���ع ا����س���اك 

م���ك���ربات ال�������س���وت يف امل�����س��ج��د االق�����س��ى 

يف  اجلماعية  االإط���ارات  ومنعت  وباحاته 

حم��ي��ط��ه، وال���ي���وم مت��ار���س اأب�����س��ع اأ���س��ك��ال 

التمييز والقمع يف حق امل�سلني ومتنعهم 

م��ن ال��و���س��ول اىل االق�����س��ى حت��ت حجج 

ح�سول  االح��ت��ال  ا���س��رتاط  اإن  واه��ي��ة. 

امل�����واط�����ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع���ل���ى ت�����س��ري��ح 

على  ج��دي��د  ت��اأك��ي��د  االأق�����س��ى  يف  لل�ساة 

اعتقالها  وعلى  االحتال  دول��ة  عنجهية 

االأق�سى« وللم�سجد  ومقد�ساتها  للقد�س 

اال�سرائيلية  احلكومة  الوزارة  وحملت 

امل�����س��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة وامل��ب��ا���س��رة ع��ن ه��ذا 

الو�سع  لتغيري  ي��ه��دف  ال��ذي  الت�سعيد، 

امل�سجد،  يف  القائم  والتاريخي  القانوين 

وي���ه���دف اي�������س���اً اىل ���س��رق��ة ���س��اح��ي��ات 

وم���ه���ام االوق������اف اال����س���ام���ي���ة. ت��ط��ال��ب 

ال����������وزارة امل���ج���ت���م���ع ال�������دويل ب��ال��ت��ح��رك 

ال�������س���ري���ع وال����ع����اج����ل حل���م���اي���ة امل�����س��ج��د 

االق�������س���ى امل����ب����ارك وال����ق����د�����س، وات���خ���اذ 

االجراءات التي يفر�سها القانون الدويل 

ل�����س��م��ان ح���ري���ة ال���ع���ب���ادة ل��ل��م�����س��ل��م��ني يف 

االق�سى امل�سجد 

ك���م���ا ط���ال���ب���ت ال���������دول ال����ت����ي ت���دع���ي 

باإدانة هذه  االن�سان  احلر�س على حقوق 

امل��م��ار���س��ات اال���س��ت��ف��زازي��ة، واج���ب���ار دول��ة 

االحتال على احرتام تلك املبادئ

اأن امل�سجد  ال��وزارة من جديد،  واأك��دت 

االق�������س���ى امل����ب����ارك وحم���ي���ط���ه وال���ب���ل���دة 

ال�سرقية  وال��ق��د���س  ال��ق��د���س  يف  ال��ق��دمي��ة 

ك��ام��ل��ًة ه��ي ج���زءاً ال ي��ت��ج��زء م��ن االر����س 

الفل�سطينية املحتلة، واأن جميع اجراءات 

االحتال التهويدية باطلة وغري �سريعة 

.اأن �سمود املقد�سيني ومت�سكهم بالقد�س 

الفل�سطينية، وان ا�سرار  عا�سمة للدولة 

االق�سى  امل�سجد  يف  ال�ساة  على  �سعبنا 

امل�����ب�����ارك ا����س���ق���ط���ت رواي���������ات االح����ت����ال 

واج����ربت����ه ع��ل��ى اع������ادة اح���ت���ال امل��دي��ن��ة 

بالقوة املقد�سة 

ال�سبت   17 / 4 / 2021
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الوحدات في مواجهة قوية امام فوالذ االيراني 

السلط يستضيف الجزيرة في دوري المحترفين 

بايرن ميونخ والتمسك بصدارة الدوري 

برشلونه وبلباو في نهائي كأس الملك 

االنباط – عمان 

يف  م�شواره  االردنية  الكرة  ممثل  الوحدات  فريق  يوا�شل 

التا�شعة  ال�شاعة  يف  يواجه  عندما  ا�شيا  ابطال  دوري  بطولة 

من م�شاء ال�شبت فريق فوالد خوز�شتان االإيراين على ملعب 

امل��ل��ك ف��ه��د ال�����دويل، يف ث���اين م��واج��ه��ات��ه ���ش��م��ن امل��ج��م��وع��ة 

اآ���ش��ي��ا.  ورغ��م ق��وة املناف�س واهمية  اأب��ط��ال  ل���دوري  ال��راب��ع��ة 

انت�شاره  حتقيق  ع��ن  ال��ي��وم  يبحث  ال��وح��دات  ان  اال  امل��ب��اراة 

االول يف البطولة بعد ظهوره امل�شرف يف املباراة االوىل امام 

برفع  �شاهم  ثمني  بتعادل  وخروجه  ال�شعودي  الن�شر  فريق 

احلالة املعنوية لدى الالعبني وجماهري الفريق بعد االداء 

املقابل  ..يف  املباراة  زمن  طوال  االخ�شر  قدمه  الذي  الرائع 

يبحث مم��ث��ل ال��ك��رة االي��ران��ي��ة ف���والذ ه��و االخ���ر ع��ن ال��ف��وز 

احد  القطري  ال�شد  ام��ام  به  خ��رج  ال��ذي  التعادل  بعد  االول 

اقوى فرق املجموعة  .. 

وت�����ب�����دو رغ����ب����ة ال�����ف�����وز ����ش���ت���ك���ون ح����ا�����ش����رة يف اجل���ول���ة 

ال���ث���ان���ي���ة ب���ع���د ���ش��ل�����ش��ل��ة ه�����ذه ال����ت����ع����ادالت، مم����ا ���ش��ي��ف��ر���س 

ع��ل��ى ال���وح���دات خ��ل��ع ث��وب��ه ال��دف��اع��ي ال����ذي ظ��ه��ر ب���ه اأم���ام 

 ال��ن�����ش��ر، وال��ل��ع��ب ب��ت��وازن اأم���ال يف خ��ط��ف ال��ن��ق��اط ال��ث��الث.

االأوىل وخرج  مباراته  بواقعية يف  تعامل  الوحدات  اأن  ورغم 

ن��واي��اه  يظهر  مل  ال��ف��ري��ق  اأن  اإال  الن�شر،  م��ع  ثمني  ب��ت��ع��ادل 

الية  جتنبا  الفريق  مرمى  عن  بالدفاع  واكتفى  الهجومية 

مفاجاة  ويدرك مدرب الوحدات عبد اهلل اأبو زمع اأن تغيري 

تعديالت طفيفة  اإجراء  يتطلب  قد  الدفاعي،  اللعب  اأ�شلوب 

على ت�شكيلة الفريق، خا�شة يف الو�شط والهجوم. و�شيحافظ 

ويزن  ال�شتار  عبد  اأحمد  بتواجد  ت�شكيلته   على  ال��وح��دات  

 ال���ع���رب وط������ارق خ���ط���اب وف����را�����س ���ش��ل��ب��اي��ة واأح����م����د ث��ائ��ر.

���ش��م��ري، فيما  ال��ي��ا���س واأح���م���د  اأح���م���د  امل��ل��ع��ب  ويف م��ن��ت�����ش��ف 

وخالد  واجلوابري  انداي  على  االأمامية  املناطق  �شيعتمد يف 

ع�شام. ويدرك الوحدات �شعوبة مهمته بعد اأن ك�شف فوالد 

هجومية.  قوة  وميتلك  تكتيكيا  من�شبط  كفريق  نف�شه  عن 

االإيراين �شيقاتل  املقابلة، فاإن فوالد خوز�شتان  وعلى اجلهة 

من اأجل حتقيق الفوز وتعزيز حظوظه يف التاأهل وعبور دور 

املجموعات. 

ميتلك  حيث  ال�شريع،  الهجومي  با�شلوبه  ف��والد  وميتاز 

الع��ب��ني ي��ت��م��ت��ع��ون ب��امل��ه��ارة وال���ق���درة ع��ل��ى االخ����راق وخلق 

ويربز  الركيز.  الوحدات  العبي  من  يتطلب  مما  الفر�س، 

م���ن الع���ب���ي ال��ف��ري��ق االإي��������راين، ب���ريي���را و���ش��ال��ح ح����رداين 

اأن�����ش��اري اإىل جانب  وب��ات��و���ش��ي وم��ه��ران م��و���ش��وي و���ش��ا���ش��ان 

ابو  الكابنت  يلجاأ  �شوف  ولهذا  و�شيمبا.  ديراخ�شان  مهران 

امام  االفتتاح  اتبعه يف مباراة  الذي  الدفاعي  زمع لال�شلوب 

الندفاع  ا�شتثمارا  املرتدة  الهجمات  على  واالعتماد  الن�شر 

الفريق االيراين املتوقع نحو املواقع الهجومية االمر الذي 

الكرة  ون��ق��ل  الفعل  رد  �شرعة  ال��وح��دات  جن��وم  م��ن  يتطلب 

الهجمات متنح  واحدة من  لعل  االيراين  الفريق  اىل ملعب 

الفريق التميز والت�شجيل وحتقيق الفوز االول يف البطولة

االنباط – عمان 

اال�شبوع  مناف�شات  اليوم  م�شاء  تتوا�شل 

ال����ث����اين م����ن ال���������دوري ال�����ك�����روي الن���دي���ة 

امل��ح��رف��ني ب��اق��ام��ة م���ب���اراة واح�����دة حيث 

اجلزيرة  نظريه  ال�شلط  فريق  ي�شت�شيف 

والن�شف  العا�شرة  ال�شاعة  يف  ملعبه  على 

م���ن م�����ش��اء ال�����ش��ب��ت ب���ام���ل حت��ق��ي��ق ال��ف��وز 

ال�شلط  خرج  ان  بعد  الفريقني  لكال  االول 

���ش��ب��اب  ام����ام  االول  اال���ش��ب��وع  ب��ال��ت��ع��ادل يف 

ت��ع��ادل مع  ال���ذي  االردن وم��ث��ل��ه اجل���زي���رة 

ال���واف���د اجل���دي���د اجل��ل��ي��ل ورغ����م امل�����ش��ت��وى 

ال��دوري  فرق  عليه  ظهرت  ال��ذي  ال�شعيف 

اليوم  الفوز  ان رغبة  اال  االوىل  يف اجلولة 

لل�شلط  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ���ش��واء  ح��ا���ش��رة  ���ش��ت��ك��ون 

���ش��اح��ب االر������س وال�����ذي مي��ت��ل��ك ع��ن��ا���ش��ر 

مم��ي��زة ب��ع��د ت��ع��اق��ده م��ع ب��ع�����س ال��الع��ب��ني 

املا�شي  املو�شم  جنوم  اىل  ا�شافة  املعروفني 

..ا����ش���ت���ع���دادا ل���ل���دوري وك���ذل���ك م�����ش��ارك��ت��ه 

االوىل يف بطولة كاأ�س االحتاد اال�شيوي  .. 

ومثله اجلزيرة الذي يبحث عن الفوز رغم 

كل الظروف ال�شعبة التي مير بها الفريق 

اع��داد  مرحلة  يف  دخوله  دون  حالت  والتي 

جيدة ..

النجوم  من  اجلزيرة  ميلك  ذل��ك  ورغ��م 

م���ا ي��ج��ع��ل��ه ي��ط��م��ح ب���ال���ف���وز ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط 

واالن���ط���الق ن��ح��و امل��ن��اف�����ش��ة ك��م��ا ح�����ش��ل يف 

املو�شم املا�شي ..

برلني – وكاالت 

ال��دوري  لقب  ميونخ  ب��اي��رن  اأم���ام  اأ�شبح 

فقط،  ب�شاأنه  ليقلق  )بوند�شليجا(  االأمل���اين 

�شده  ت��ت��اآم��ر  اأن  يخ�شى  ال��ف��ري��ق  اأن  خا�شة 

والع�شرين   التا�شعة  اجلولة  مباريات  نتائج 

وك��اأ���س  اأوروب������ا،  اأب���ط���ال  دوري  ودع  وب��ع��دم��ا 

امل���درب هانز  ب��ق��ي��ادة  ب��اي��رن،  اأمل��ان��ي��ا، �شيحل 

ف��ل��ي��ك، ���ش��ي��ف��ا ع��ل��ى ف��ول��ف�����ش��ب��ورج، �شاحب 

ال�����ش��ب��ت، يف م���ب���اراة �شعبة.  ال��ث��ال��ث،  امل��رك��ز 

احل��ايل،  املو�شم  مفاجاأة  فولف�شبورج  ويعد 

اأي مباراة،  اأر�شه يف  اأن��ه مل يخ�شر على  كما 

مبا  �شعبا  ه���ذا  ي��ك��ن  مل  واإذا  امل��و���ش��م.  ه���ذا 

يكفي لبايرن، فرمبا يدخل املباراة مت�شدرا 

جل�����دول ال��رت��ي��ب ب���ف���ارق ن��ق��ط��ت��ني ف��ق��ط، 

وذلك يف حال فوز اليبزيج على هوفنهامي، 

اجلمعة. وما يزيد االأمور �شوءا، هو اأن بايرن 

ما زال ال يعرف موقف جنم هجوم الفريق، 

روبرت ليفاندوف�شكي، من امل�شاركة يف مباراة 

م�شتقبله  يعد  ال���ذي  فليك،  ودع���م  ال�شبت. 

ال�شبابي مع الفريق عامال اآخر يثقل كاهل 

اإيريك  ليفاندوف�شكي،  بديل  اللقب،  حامل 

ال��ق��ي��ام بالعمل  مل��وا���ش��ل��ة  ت�����ش��وب��و م��وت��ي��ن��ج، 

اجليد، اإذا ملا يكن الالعب البولندي جاهزا.

“اإنه الع���ب مهم  ال���ك���ام���ريوين:  ع��ن  وق����ال 

خلع  غ��رف��ة  )داخ���ل  ج��ي��دة  ب�شعبية  ويحظى 

املالب�س(.. �شعيد الأنه يف فريقنا، الأنه �شاب 

وظهر  جيدا«.  العبا  لكونه  باالإ�شافة  رائ��ع، 

على  التا�شع  بلقبه  ميونخ  ب��اي��رن  تتويج  اأن 

ف��وزه على  اأم��را �شكليا، بعد  اأ�شبح  ال��ت��وايل، 

لكن  ليفاندوف�شكي،   ب��دون   )0/1( اليبزيج 

اأم���ام  امل��ا���ش��ي��ة  اجل���ول���ة  ال��ت��ع��ادل )1/1( يف 

ال��ك��ب��ري لاليبزيج  ب��رل��ني، وال���ف���وز  ي��ون��ي��ون 

يف  ����ش���اه���م���ا   ،)1/4( ب���رمي���ن  ف������ريدر  ع���ل���ى 

اإح���ي���اء ال�����ش��راع ع��ل��ى ل��ق��ب ال������دوري. وم��ن 

من  الهابطني  اأول  �شالكه  ي�شبح  اأن  املمكن 

البوند�شليجا، اإذا خ�شر اأمام فرايبورج، وفاز 

وهريتا  اأوج�����ش��ب��ورج،  على  بيلفيلد  اأرمينيا 

ب��رل��ني ع��ل��ى م��اي��ن��ز، ي���وم االأح�����د. و���ش��ت��ك��ون 

ه���ن���اك م����ب����اراة اأخ������رى م���ث���رية ل��اله��ت��م��ام، 

���ش��ت��ج��م��ع ب���ني ب���ورو����ش���ي���ا م��ون�����ش��ن��ج��الدب��اخ 

واآي���ن���راخ���ت ف���ران���ك���ف���ورت، ���ش��اح��ب امل��رك��ز 

اآدي هوتر  ���ش��ريح��ل م��درب��ه  ال����ذي  ال���راب���ع، 

وي�شت�شيف  املو�شم.  بنهاية  ملون�شنجالدباخ، 

بورو�شيا دورمتوند، �شاحب املركز اخلام�س، 

فريدر برمين يوم االأح��د. وياأمل دورمتوند 

لكي  ل���ف���ران���ك���ف���ورت،  ت��ع��ر  اأي  ي�����ش��ت��غ��ل  اأن 

ي��ح��ت��ل م��رك��زا م��وؤه��ال ل����دوري االأب���ط���ال يف 

ت��ويل ماركو  �شي�شهد  ال���ذي  امل��ق��ب��ل،  امل��و���ش��م 

اأ�شود  تدريب  مون�شنجالدباخ،  م��درب  روزه، 

الفي�شتيفال.

مدريد - وكاالت

ي�����ش��ع��ى ب��ر���ش��ل��ون��ة مل�����ش��احل��ة ج��م��اه��ريه 

الفريق  نتائج  ب�شبب  باالإحباط،  ت�شعر  التي 

املخيبة يف ال�شنوات االأخ��رية، حينما يخو�س 

نهائي بطولة كاأ�س ملك اإ�شبانيا اأمام اأتلتيك 

اآماال  بر�شلونة  وت�شع جماهري  بلباوال�شبت. 

ك��ب��رية ع��ل��ى ال�����ش��اح��ر االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل 

م��ي�����ش��ي، ق��ائ��د ال��ف��ري��ق ال��ك��ت��ال��وين، يف �شنع 

الفارق خالل املباراة، التي ي�شت�شيفها ملعب 

وموا�شلة  اأ�شبيلية،  مبدينة  ك��ارت��وخ��ا(  )ال 

تاألقه خالل املباريات النهائية التي يخو�شها 

ب��رف��ق��ة ال��ب��ار���ش��ا. وخ��ا���س مي�شي 33 م��ب��اراة 

نهائية خمتلفة �شجل خاللها 29 هدفا مبعدل 

0.87 هدفا يف اللقاء الواحد، لي�شاعد بر�شلونة 

األقابه  بني  من  بطولة   24 على  احل�شول  يف 

ال�34 التي توج بها خالل م�شريته احلافلة مع 

للنادي  بيان  اأف��اد  ح�شبما  االإ�شباين،  الفريق 

ع��ل��ى م��وق��ع��ه االإل���ك���روين ال��ر���ش��م��ي،. وذك��ر 

اأه��داف  غالبية  اأن  الر�شمي،  بر�شلونة  موقع 

بكاأ�س  ج����اءت  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��ب��اري��ات  يف  مي�شي 

ال�����ش��وب��ر االإ���ش��ب��اين، ال��ت��ي اأح����رز خ��الل��ه��ا 13 

هدفا، علما باأنه غاب فقط عن مباراة الفريق 

مع ريال بيتي�س بن�شخة امل�شابقة مو�شم 2005 

/ 2006، منذ اأن بداأ م�شواره مع الفريق. كما 

ببطولة  نهائية  مباريات   3 يف  مي�شي  ���ش��ارك 

دوري اأبطال اأوروبا، �شجل فيها هدفني، وغاب 

 ،2006 عام  القارية  امل�شابقة  نهائي  فقط عن 

���ش��د اآر���ش��ن��ال االإجن��ل��ي��زي ب�شبب االإ���ش��اب��ة. 

العا�شر  ال��ظ��ه��ور  امل��ل��ك  ك��اأ���س  نهائي  وي�شهد 

ملي�شي يف املباراة النهائية للبطولة، التي توج 

9 نهائيات، خا�شها  اإجمايل  م��رات من   6 بها 

من قبل و�شجل 7 اأهداف خاللها.

الرمثا ينهي مشكلة فريقه 
الكروي 

ديوكوفيتش يغادر مونت كارلو 

عرفه وعقل لبطولة كاس 
االتحاد االسيوي 

االنباط – الرمثا 

ال�شبت  م�شاء  ال��رم��ث��ا  ف��ري��ق  ي��وا���ش��ل 

املحرفني  دوري  لبطولة  ا���ش��ت��ع��دادات��ه 

ال���ك���روي ب��ع��د ان اح��ت��ج��ب ال��ف��ري��ق عن 

ال��ت��دري��ب يف االي����ام امل��ا���ش��ي��ة اح��ت��ج��اج��ا 

ع��ل��ى ت���اأخ���ر ���ش��رف امل�����ش��ت��ح��ق��ات امل��ال��ي��ة 

�شمارة  اأحمد  ال�شيد  بذلك  افاد  لهم كما 

الرمثا   لنادي  املوؤقتة  اللجنة  �شر  اأم��ني 

ت�شريحات لل�شفحة  يف  ���ش��م��ارة  وق����ال 

»ف��ي�����س  ع��ل��ى  ال���رم���ث���ا  الر�شمية لنادي 

ب���وك«: “مت ت��ق��ري��ب وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر ين 

واأو���ش��ح  املوؤقتة”.  وال��ل��ج��ن��ة  ال��الع��ب��ني 

وع����دا  ق���ط���ع���وا  ال���الع���ب���ني  اأن  ����ش���م���ارة 

املقبلة  املرحلة  يف  لديهم  ما  كل  بتقدمي 

م�شواره  الرمثا  وا�شتهل  امل��ب��اري��ات.  م��ن 

ب��ت��ع��ادل  امل���ح���رف���ني  دوري  ب���ط���ول���ة  يف 

يظهر  لن  فيما  العقبة،  �شباب  مع  �شلبي 

امل�شابقة  من  الثانية  اجلولة  يف  الفريق 

مع  مقررة  كانت  التي  مواجهته  لتاأجيل 

الوحدات، ب�شبب م�شاركة االأخري بدوري 

اآ�شيا. اأبطال 

امريكا – وكاالت 

م�شتواه  اإن  ديوكوفيت�س،  نوفاك  ق��ال 

كان �شيئا للغاية يف امللعب، خالل الهزمية 

الربيطاين  اأمام  متتاليتني  مبجموعتني 

دان اإيفانز يف بطولة مونت كارلو للتن�س. 

اأمام  اأول مواجهة له  ودخل ديوكوفيت�س، 

اإيفانز امل�شنف 33 عامليا، منت�شيا بتحقيق 

لكنه   ،2021 دون هزمية يف  انت�شارات   10

االأخطاء  �شابته  بعد عر�س  البطولة  ودع 

يف اأجواء باردة. 

وق������دم ال����الع����ب ال�������ش���رب���ي، ال��ت��ه��ن��ئ��ة 

ملناف�شه اإيفانز الذي جاء اإىل مونت كارلو 

م��ب��اري��ات فقط   4 ب���  ال��ف��وز  ي�شمل  ب�شجل 

ف��وزا  لكنه حقق  ال��رم��ل��ي��ة،  امل��الع��ب  على 

ديوكوفيت�س  وق��ال  و5-7.   4-6 م�شتحقا 

هذه  ت��ك��ون  رمب��ا  “لالأمانة  لل�شحفيني 

اخل�������ش���ارة واح������دة م���ن اأ�����ش����واأ امل���ب���اري���ات 

وال���ع���رو����س ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا يف ال�����ش��ن��وات 

التقليل  اأرغ���ب يف  “ال  وت��اب��ع  االأخ�����رية«. 

من فوزه لكني قدمت مباراة �شيئة للغاية 

جيد.  ب�شكل  االأم����ور  ت�شر  مل  امل��ل��ع��ب.  يف 

اإن���ه واح���د م��ن تلك االأي���ام ال��ت��ي �شاأرغب 

ديوكوفيت�س  وق���ال  ن�����ش��ي��ان��ه��ا«.  يف  حتما 

البطولة مبرارة كبرية، لكنه  �شيغادر  اإنه 

عرب عن اأمله يف تغيري االأمور مع عودته 

املفتوحة  �شربيا  بطولة  خلو�س  لبالده 

االأ�شبوع املقبل .

االنباط – عمان 

القدم،  االآ���ش��ي��وي لكرة  اخ��ت��ار االحت���اد 

وعبد  ع��رف��ة  حممد  ال��دول��ي��ني  احلكمني 

ب��اإدارة مباريات  للم�شاركة  الرحمن عقل، 

 .2021 االحت��اد  لكاأ�س  الرابعة  املجموعة 

التجمع  بنظام  املجموعة  مباريات  وتقام 

يف املالديف خالل الفرة من 14-20 اأيار 

واحدة  ال��دوري من مرحلة  بنظام  املقبل 

االأف��غ��اين،  با�شوندهار  اأن��دي��ة  ومب�شاركة 

م����ازي����ا امل���ال���دي���ف���ي، م���وه���ي���ون ال���ه���ن���دي، 

والفائز من االأدوار التاأهيلية.
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بطلة »باب الحارة« تتبرأ منه: أكيد ال أتابعه

فنانو مصر يهاجمون ميريام فارس.. »إيه اللي جابك تاني؟«

دبي - العربية

ان����ت����ق����دت ال���ن���ج���م���ة ال�������ص���وري���ة ���ص��ب��اح 

م�صل�صل  م��ن  اجل��دي��د  امل��و���ص��م  اجل���زائ���ري 

وال���ذي   ،11 ال� ج��زئ��ه  يف  احلارة”  “باب 
ُيعر�ض خالل املو�صم الرم�صاين احلايل.

مواقع  تداولتها  ت�صريحات  يف  واأك���دت 

التوا�صل االجتماعي، اأنها ال تتابعه حالياً، 

االأ���ص��ل��ي  ال��ع��م��ل  ي�صبه  اأن���ه ال  اإىل  م�����ص��رة 

الذي عملت فيه ملدة 9 �صنوات.

كما قالت “هذا عمل خمتلف �صموه باب 

احلارة«..

اأج��زاء  ت�صعة  يف  �صاركت  اأنها  واأو�صحت 

امل��خ��رج  م��ع  احلارة”  “باب  م�صل�صل  م��ن 

ب�صام املال �صاحب امل�صروع والفكرة.

يعود  احل��ارة  ب��اب  م�صل�صل  اأن  اإىل  ي�صار 

11، م����ع دخ����ول  ال������  ب���ج���زئ���ه  ال����ع����ام  ه�����ذا 

���ص��خ�����ص��ي��ات ج��دي��دة ع��ل��ى خ��ط االأح�����داث، 

وغ���ي���اب اأخ�����رى وه����و م���ن ب��ط��ول��ة: زه��ر 

الروا�ض،  ناظلي  �صفكوين،  جناح  رم�صان، 

ملحو،  قا�صم  اأبي�ض،  رن��ا  امل�صري،  �صلمى 

���ص��ح��ر ف����وزي، ع����ادل ال��ع��ل��ي، ع��ب��ر �صم�ض 

الدين، واآخرون.

القاهره-العربية

اأث�����ار ظ��ه��ور ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ري��ام 

ف���ار����ض جم�����دداً يف اإع�����الن م�����ص��ري ج��دي��د، 

موجة انتقادات الذعة.

امل�صريني،  النجوم  من  جمموعة  وهاجم 

ال���ف���ن���ان���ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة م���ع���ي���دي���ن ت���ذك���ره���ا 

ب��ت�����ص��ري��ح��ات ����ص���اب���ق���ة اع���ت���ره���ا ال��ب��ع�����ض 

مريام  كتبت  اأن  فبعد  م�صر،  اإىل  م�صيئة 

ت��وي��ر:  ت��غ��ري��دة ع��ر ح�صابها ع��ل��ى  ف��ار���ض 

حققته  يلي  بالنجاح  كتر  فرحانة  اأن��ا   “
االأغنية واالإع��الن.. فرحانة كتر اإين اأكون 

 ٢٤ من  اأق��ل  بعد  م�صر  يف   Trending
�صاعة من طرح االإعالن. وح�صاين يا م�صر«.

“اهلل  وكتبت  ف�صايل،  منة  الفنانة  وردت 

وغالية  كتر  وانتي  كوخة  كانت  م�صر  م�ض 

يا  م�صر،  ي��ا  وح�صاين  دلوقتي  م�صر؟  على 

ك��دة،  م�ض  ح��ل��وة  فلو�ض م�صر  اأ���ص��ل  ل��ه��وي 

م�ض  بقى  م�صر  ب�ض  عليكي..  م�ض  العيب 

فرحانة بيكي #م�صر خط اأحمر ».

ظهور  ال�صامي،  اأحمد  الفنان  انتقد  كما 

ال��ف��ن��ان��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ري��ام ف��ار���ض يف اأح��د 

االإعالنات مع الفنان اآ�صر يا�صني، وكتب عر 

م�ض  “هي  توير:  مبوقع  الر�صمي  ح�صابه 

مريام فار�ض قالت اإن هي بقى �صعرها تقيل 

على م�صر، هو اإيه اللي جابها تاين«.

“هي  ك��رمي عفيفي:  الفنان  ق��ال  ب���دوره، 

اإن��ه��ا تقيلة ع��ل��ى م�����ص��ر.. جاية  م�����ض ق��ال��ت 

اإع���الن���ات ع��ن��دن��ا ل��ي��ه«. م��ن جانبها،  ت��ع��م��ل 

“العيب  ا:  اأي�صً �صري  عبر  الفنانة  كتبت 

بيغلطوا  اللي  م�صر  على  العيب  عليها  م�ض 

اأنها  مع  يجيبوها،  يرجعوا  وامل�صريني  فيها 

م�ض اإ�صافة«.

اأج��ره��ا  “وكان  �صعيد:  ري��ه��ام  علقت  كما 

ك��ت��ر ع��ل��ى م�����ص��ر.. ي���ال م���ا ه���ي اأم ال��دن��ي��ا 

م��واق��ع  رواد  و����ص���ارك  ال��ك��ب��ار«.  اإح��ن��ا  خلينا 

الفنانة  على  بالهجوم  االإجتماعي  التوا�صل 

النجمة  م��ع  مب��ق��ارن��ة  وو���ص��ع��وه��ا  اللبنانية 

م�صري  باإعالم  ظهرت  التي  عجرم،  نان�صي 

م�صيدين باالأخرة ومرحبني بتواجدها على 

ال�صا�صات امل�صرية. ي�صار اإىل اأن مريام فار�ض 

كانت �صرحت على هام�ض مهرجان موازين 

 :2019 ع��ام  املغرب  يف  الدولية  لالإيقاعات 

“اأ�صبحت تقيلة على امل�صريني عل�صان اأجري 
مرتفع عليهم”. االأمر الذي واجه �صيال من 

عدد  ودع���ا  الت�صريحات،  تلك  على  ال��ه��ج��وم 

كبر من رواد ال�صو�صيال ميديا اإىل مقاطعة 

اأعمالها ومنع دخولها اإىل م�صر.

بعد السخرية منه.. ياسر جالل يكشف حقيقة 
مشهد الموبايل المقلوب في »ضل راجل«

  اخلليج-اأبوظبي

تداول  بعدما  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  اجل��دل  ج��الل،  يا�صر  امل�صري  املمثل  اأث��ار 

اجلمهور �صورته اأثناء تلقيه مكاملة هاتفية مبوبايل مقلوب من خالل م�صل�صله اجلديد “�صل 

راجل«.

وقال يا�صر جالل يف بيان �صحفي: “اأحد املتابعني على مواقع التوا�صل االجتماعي الحظ 

ويف  الفقي،  نرمني  الزميلة  بكلم  واأن��ا  امليكروبا�ض  م�صهد  يف  باملقلوب  املوبايل  ما�صك  اإين 

احلوار  عليه  ويتلو  باملمثل  باالت�صال  املخرج  ُم�صاعد  يقوم  امل�صل�صالت  يف  التليفونات  م�صاهد 

اخلا�ض بامل�صهد على املوبايل ويتحدث معه«.

ده كان  وامل�صهد  املخرج وبرد عليه  �صامع م�صاعد  امل�صهد كنت  بعمل  “واأنا  قائاًل:  وا�صتطرد 

اأنا  ب�ض  باملقلوب  املوبايل  ما�صك  اأكون  وارد  وبنزل،  وبقوم  وبتتحرك  بتنزل  وركاب  حركة  فيه 

�صامع املكاملة و�صامع �صوت م�صاعد املخرج وهو برد عليا«.

ال�صماعة”،  بقرب  تكون  اأن  دون  الهاتف  املتحدث عر  �صماع �صوت  “اأحيانا ميكنكم  وتابع: 

اأن مثل هذا املوقف يحدث كثراً، حيث ميكن لالأ�صخا�ض �صماع املكاملات ملن حولهم  اإىل  الفتاً 

دون اأن ي�صعوا الهاتف اإىل اآذانهم ب�صكل مبا�صر.

اإعجابهم؛  امل�صل�صل  يلقى  باأن  امل�صاهدين  املعلومة، ووعد  باأنه رغب يف تو�صيح هذه  واأو�صح 

الأنه يناق�ض ق�صية مهمة يف اإطار ممتع وجميل.

وي�صارك  �صالح،  اأحمد  واإخ��راج  الفتاح،  عبد  اأحمد  راجل” تاأليف  “�صل  م�صل�صل  اأن  ُيذكر 

ورنا  الفقي،  ونرمني  املغني،  عبد  وحممود  نور،  اللبنانية  جالل،  يا�صر  جانب  اإىل  بطولته  يف 

رئي�ض، واأمرة العايدي، واأحمد حالوة، واإنعام �صالو�صة، واأحمد منر، وع�صام ال�صقا، وحممد 

ي�صرى، ورباب ممتاز، وملى كتكت، وعدد اآخر من الفنانني.

لتجنب الجوع خالل الصيام.. إليك وجبة سحور مثالية

التلفزيون  االردني ببث  اولى  حلقات  البرنامج العربي  المشترك  بيت للكل .

العربية-وكاالت

ال��ع��ادات  تتغر  رم�صان  �صهر  ب��داي��ة  م��ع 

بنوع  البع�ض  وي�صعر  ال�صيام،  مع  الغذائية 

ال��ت��وق��ف عن  ب�صبب  ال��ت��ع��ب واالإره�����اق  م��ن 

الطعام وال�صراب ل�صاعات.

�صاعات  خ��الل  باجلوع  ال�صعور  ولتجنب 

عبا�ض،  ف��ادي  التغذية  خبر  ق��ال  ال�صيام، 

اإنه يجب الركيز يف ال�صحور على االأطعمة 

%70 من  ن��ح��و  ن�صبة  ع��ل��ى  ال��ت��ي حت��ت��وي 

امل����اء، وت��ن��اول ال��وج��ب��ة ع��ل��ى ث���الث م��راح��ل 

بفارق خم�ض دقائق بني الواحدة واالأخرى.

واأو������ص�����ح ب���اأه���م���ي���ة ال����ب����دء ب���ط���ب���ق م��ن 

واخل�ض  اخليار  )خا�صة  اخل�صراء  ال�صلطة 

الطعام  م��ن  واح���د فقط  ون���وع  وال��ك��رف�����ض( 

ك��ب��رة من  ن�صبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  اأال  ب�����ص��رط 

االأم�������الح، ك��م��ا ه���ي احل����ال م���ع م����واد مثل 

االأج���ب���ان وامل��ك�����ص��رات، ال��ت��ي رغ���م ف��وائ��ده��ا 

اجل�صم  حاجة  يف  �صتت�صبب  اأنها  اإال  الغنية، 

اإىل كميات اأكر من املاء بعد �صاعات قليلة، 

.)BBC( وذلك وفقاً ملا ذكرته

بطيخ اأو برتقال

املرحلة  يف  ال�صكريات  “تاأتي  اأ�صاف  كما 

ال���ث���ان���ي���ة، وي��ف�����ص��ل ت����ن����اول ق��ط��ع��ت��ني م��ن 

ال��ف��اك��ه��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��امل��اء اأي�����ص��ا )ك��ال��ف��راول��ة 

الع�صر  من  كوب  اأو  والرتقال(  والبطيخ 

الطازج، ثم اختتام الوجبة ب�صرب املاء«.

وت���ن�������ص���ح خ����دم����ة ال�������ص���ح���ة ال���وط���ن���ي���ة 

والقهوة  ال�صاي  �صرب  بتجنب  الريطانية، 

الأن��ه��م��ا م�����دران ل��ل��ب��ول الح��ت��وائ��ه��م��ا على 

م�صكلة  م��ن  يعانون  مل��ن  )خا�صة  الكافيني 

البويل). ال�صل�ض 

االنباط-وكاالت

 يبداأ التلفزيون االردين  ببث برنامج  بيت للكل  من  خالل  

ت��ع��اون  عربي م�����ص��رك   ب��ني  تلفزيونات:- م�صر ، ال��ع��راق  ، 

تليفزيوين عربي  برنامج  واأك���ر  ك���اأول    ، واالردن   ، فل�صطني  

العربية  ال��دول  روؤى  اإعالمية حتمل  ر�صالة  اإىل تقدمي  يهدف 

العمل   ن��اف��ذة  الن��ط��الق    الق�صايا، ويعد  امل�صاركة جت��اه كافة 

االإعالمي  العربي  امل�صرك  .

ال���دول  امل�صاركة  حتمل  يف ثناياها     تقارير  منوعة  م��ن  

عادات  وتقاليد   املجتمعات العربية  ، وت�صويق  االفكار  الريادية  

وت�صجيع  الطاقات  ال�صبابية   عر   من�صة  بيت  للكل    الذي   

يقدم  ا�صت�صافات  فنية  وريادية ، اجتماعية   وادبية   وهو  ما 

ي�صهم  يف فتح  حوار   عربي  مفتوح  حول  الق�صايا   امل�صركة .

   ي�صارك  يف   انتاج  الرنامج   معدين   من الدول  االربعة  ، 

ويقدمه  من االردن  االعالميان حازم رحاحلة وكاثي  فراج  ومن 

فل�صطني  �صحى ال�صامي ويا�صمني ال�صمالوي   وم��ن  العراق 

احمد احل�صني  وملي�ض عبدالكرمي  ومن م�صر  �صافكي املنري  

،  ومت  اعتماد   ا�صتوديوهات  التلفزيون امل�صري  لت�صجيل اأوىل  

احللقات   وال��ذي  �صيحل �صيفا  يف  كل  من فل�صطني  والعراق  

واالردن  تباعا .

 اوىل  حلقات التي تبث  الليلة  يف  احل��ادي��ة  ع�صرة  م�صاء  

القاهرة   بتوقيت  العا�صرة    ، وب��غ��داد  وال��ق��د���ض  ع��م��ان   بتوقيت 

حملت  جملة  من التقارير   وا�صت�صافت الفنان  امل�صري اأحمد  

عز   الذي  يقدم يف  هذا  املو�صم  م�صل�صل  هجمة مرتدة  والذي  

مت  ت�صوير   اجزاء  كبرة  منه يف  مدينة  ال�صلط  ، التي   حتدث  

عنها  ع��ز    واثنى على ك��رم  اهلها  وطيب  ا�صتقبالهم لفريق  

العمل ، وقدم  الرنامج التهنئة  لالردن  قيادة   و�صعبا  مبنا�صبة  

مئوية الدولة االأردنية   .

رعب قديم.. ملياران ونصف ديناصور 
عاشوا في العصر الطباشيري

العربية-وكاالت

اإذا كان دينا�صور واحد من نوع “ترانو�صور رك�ض” االآكل للحوم، والذي كان يهيمن 

حجم  مياثل  ال��ذي  بحجمه  النف�ض  يف  الرهبة  يثر  الطبا�صري،  الع�صر  يف  امل�صهد  على 

احلافلة املدر�صية، فكيف مبليارين ون�صف منه؟

تعرف  التي  ال��دي��ن��ا���ص��ورات  لعدد  اإح�����ص��اء  اأول  ع��ن  اخلمي�ض  ي��وم  باحثون  ك�صف  فقد 

املخيفة  الكائنات  هذه  خاللها  �صكنت  عام  مليون  اخت�صارا با�صم )تي. رك�ض( خالل 2.4 

غرب اأمركا ال�صمالية خالل غروب �صم�ض ع�صر الدينا�صورات.

ومنط  ج�صمه  وكتلة  اجلغرايف  نطاقه  حجم  منها  عوامل  االعتبار  يف  الباحثون  واأخ��ذ 

منه  ال��واح��د  اجل��ي��ل  وم��دة  امل��ت��وق��ع،  ع��م��ره  ومتو�صط  اجلن�صي  الن�صج  ع��ن  وال�صن  من��وه 

وجممل الوقت الذي عا�صه تي. رك�ض قبل انقرا�صه منذ 66 مليون عام.

الكائنات احلية  الذي يربط عدد نوع ما من  بقانون داموث  اإىل ما ي�صمى  كما نظروا 

بكتلة ج�صم الواحد منه. فكلما كُر حجم احليوان قل عدد اأفراده.

ون�صف ملياران 

على  عا�صت  التي  رك�ض  ت��ي.  لدينا�صورات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  اأن  اإىل  حتليلهم  وخل�ض 

واحدة. فرة  اأي  يف  عا�صوا  بالغ  األف  االإطالق هو حوايل 2.5 مليار، منها قرابة 20 

كما عرث العلماء على حفريات الأكرث من 40 من دينا�صورات تي. رك�ض منذ اأن ُو�صف 

ي��زده��ر يف اخليال  امل��ع��ل��وم��ات ع��ن وح�����ض  ك��ن��زا م��ن  1905، مم��ا ق��دم  للمرة االأوىل ع��ام 

ال�صعبي.

دورية  يف  املن�صورة  الدرا�صة  قاد  ال��ذي  مار�صال،  ت�صارلز  احلفريات  عامل  ت�صاءل  فيما 

�صاين�ض “ملاذا هو اأيقونة؟«.

اأحد  ببال  ليخطر  يكن  مل  للغاية  كبرة  اأ�صنان  ذو  ال�صخامة  بالغ  فقاتل  “تبا،  وق��ال 

رائع ويتعدى حدود  اأكرث من  فاإنه لي�ض فقط  لو مل يكن لدينا �صجل احلفريات. لذلك 

ن�صعر  اأن��ن��ا  اأع��ت��ق��د  االأم���ر.  واق���ع  يف  حقيقي  لكنه  ج��ودزي��ال  مثل  حقيقي.  لكنه  اخل��ي��ال، 

ُي�صعرنا بال�صغار وال�صعف«. بال�صاآلة، وبالتاأكيد تي. رك�ض 

اأ�صنان مدببة بحجم املوز

لديه  للحوم، وكانت  االآكلة  الدينا�صورات  اأكر  اأن )تي. رك�ض( كان من بني  اإىل  ي�صار 

ت�صحق  اأن  ع�صته  لقوة  ميكن  قويان،  �صخمان  وفكان  تقريبا،  مر   1.5 طولها  جمجمة 

العظام، ف�صال عن اأ�صنان مدببة بحجم املوز.

كذلك كان يتمتع اأي�صا بحا�صة �صم قوية، واأرجل قوية لكن ذراعيه �صعيفتان بكف ذي 

اأ�صبعني اثنني فقط.
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