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وزارة الصناعة تطلق نظام إدارة 
مكاتب الملكية الصناعية

 وزير الصحة: األردن يسير في االتجاه الصحيح 
ودراسة لتخفيف اإلجراءات

 مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد 
وأكاديمّية القصور

االنباط-وكاالت

الهواري  فرا�س  الدكتور  ال�صحة  وزير  قال 

يف  ال�����ص��ح��ي��ح  االجت�������اه  يف  ي�����ص��ر  االردن  ان 

م��ك��اف��ح��ة ال���وب���اء م��ن خ���ال االإج������راءات التي 

ات��خ��ذه��ا ك��ح��ظ��ر ي���وم اجل��م��ع��ة وزي����ادة ���ص��اع��ات 

للوباء،  الثانية  املوجة  خ��ال  اجلزئي  احلظر 

م�صرا اىل الوزارة تتدار�س تخفيف االإجراءات 

يف االأيام القادمة.

ال����وزارة  ال���ه���واري اىل ان  ال��دك��ت��ور  وا����ص���ار 

الوا�صح  من  والتي  الوبائية  املنحنيات  تراقب 

امل��واط��ن��ن  ال��ت��زام  ب�صبب  للهبوط  تتجه  ان��ه��ا 

انه  مبينا  ال�صحية،  واالر����ص���ادات  بالتعليمات 

ي��ت��م م��راج��ع��ة االج�������راءات دوري�����ا وه���ي ق��اب��ل��ة 

ال��ه��واري  ال��دك��ت��ور  وب��ن  وق���ت.  اأي  للتغير يف 

حمزة  االأم���ر  مل�صت�صفى  تفقدية  جولة  خ��ال 

ام�����س اخل��م��ي�����س ي��راف��ق��ه ف��ي��ه��ا االأم�����ن ال��ع��ام 

امل�صت�صفى  وم��دي��ر  زري���ق���ات  حم��م��ود  ال��دك��ت��ور 

كورونا  مر�صى  عدد  ان  ن�صر،  ماجد  الدكتور 

بن�صبة  مري�س   2000 م��ن  اق��ل  امل�صت�صفيات  يف 

اقل من 60 باملئة وهي ن�صبة مطمئنة نوعا ما.

اإع���ادة ت�صكيل جلنة  ان��ه مت  ال��ه��واري،  وق��ال 

على  ل��ل��وق��وف  دوري  ب�صكل  وجت��ت��م��ع  االوب���ئ���ة 

ان  مبينا   ، م�صورتها  وتقدمي  الوبائية  احلالة 

وترة التطعيم ت�صر ب�صكل جيد وهناك اقبال 

 100 امل��واط��ن��ن، كما ان ه��ن��اك  مم��ت��از م��ن قبل 

فريق للتطعيم حيث تقوم الوزارة بتدريب 200 

اأ�صبوعيا. �صخ�س 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عّمان

 وقعت موؤ�ص�صة ويل العهد، ام�س اخلمي�س، 

م�����ذك�����رة ت���ف���اه���م م�����ع اأك�����ادمي�����ّي�����ة ال���ق�������ص���ور، 

جم��ال  يف  املتخ�ص�صة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  االأك��ادمي��ّي��ة 

والتطوير. والتاأهيل  والتدريب  التعليم 

التنفيذي  املدير  املوؤ�ص�صة  عن  املذكرة  ووقع 

الدكتورة متام منكو، وعن االأكادميّية مديرها 

التي  املذكرة  ت  ون�صّ ال�صواهن.  اإبراهيم  العام 

على  العهد،  ويل  موؤ�ص�صة  مقر  يف  توقيعها  مت 

�صباب  مهارات  بناء  على  م�صرتك  ب�صكل  العمل 

�صمال  العهد يف  موؤ�ص�صة ويل  مبادرات  و�صابات 

ال��رام��ج  م���ن  اال���ص��ت��ف��ادة  خ���ال  م���ن  االأردن، 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اأك���ادمي���ي���ة ال��ق�����ص��ور ب��االأخ�����س 

املتخ�ص�صة ببناء القدرات وحمات التوعية.

����ت ع����ل����ى ت����ق����دمي االأك�����ادمي�����ّي�����ة  ك����م����ا ن���������صّ

وم��وارد  تدريبية  قاعات  من  التحتّية  لبنيتها 

وم�������ص���اع���دات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وم���رك���ز ت��رف��ي��ه��ي، 

اإىل  املوؤ�ص�صة  مبادرات  اأن�صطة  يف  ال�صتخدامها 

جانب تنفيذ ور�صات تدريبية الأع�صاء املبادرات 

يف جماالت مهارات احلياة وريادة االأعمال. من 

العمل مع  ب�صراكة  »�صعداء  منكو  قالت  جهتها، 

خالها  م��ن  ن��ه��دف  وال��ت��ي  الق�صور  اأك��ادمي��ّي��ة 

مبهارات  وال�صابات  ال�صباب  ق��درات  تعزيز  اإىل 

ال��ت�����ص��وي��ق االل���ك���رتوين وامل��ب��ي��ع��ات، وذل����ك عن 

تدريبّية  فر�صة   100 م��ن  اأك��ر  تقدمي  طريق 

م��ب��ادرات  م��ن  امل�صتفيدين  وال�����ص��اب��ات  لل�صباب 

اإقليم ال�صمال. املوؤ�ص�صة يف 

التفا�صيل �ص »2«

  الغذاء والدواء: 1801 زيارة تفتيشية 
في األسبوع األول من رمضان

45 وفاة  و2097 إصابة 
بفيروس كورونا 

 وزير األوقاف يفتتح الملتقى الخيري 
في لواء ذيبان

االنباط- عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة  اط��ل��ق��ت   

للملكية  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ة  وال��ت��م��وي��ن 

مكاتب  اإدارة  ن��ظ��ام  )ال���وي���ب���و(،  ال��ف��ك��ري��ة 

تقدمي  اإىل  يهدف  الذي  ال�صناعية  امللكية 

خ����دم����ات اأف�������ص���ل ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن ب��امل��ل��ك��ي��ة 

ال�صناعية.

واو�����ص����ح����ت ال����������وزارة يف ب����ي����ان ال���ي���وم 

اخلمي�س، ان هذا النظام ي�صهم يف عمليات 

تكنولوجيات  واع��ت��م��اد  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 

وحتليل  ال�صحابية  احلو�صبة  مثل  حديثة، 

ال���ب���ي���ان���ات وال����ذك����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي، اأح���د 

الويبو. اأنظمة 

وا����ص���اف���ت ان���ه ي��دع��م اي�����ص��ا ا���ص��ت��ق��ب��ال 

ط���ل���ب���ات ب�������راءات االخ�������رتاع وال���ع���ام���ات 

ال�صناعية  وال��ن��م��اذج  وال��ر���ص��وم  التجارية 

ت�صجيل احلقوق  االإيداع وحتى  تاريخ  من 

�صر  على  قائم  نظام  وه��و  املنح،  بعد  وم��ا 

ال��ع��م��ل��ي��ات وف���ق���ا ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات واالإط������ار 

امللكية  مكاتب  م��ن  مكتب  لكل  ال��ق��ان��وين 

الفكرية يف العامل.

وا�صارت اىل انه مت اطاق النظام، م�صاء 

ال�صناعة  وزي���رة  ب��رع��اي��ة  االرب���ع���اء،  ام�����س 

علي،  مها  املهند�صة  والتموين  وال��ت��ج��ارة 

تانغ،  داري��ن  ال�صيد  للويبو  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 

ال�صفر  وبح�صور  امل��رئ��ي،  االت�����ص��ال  ع��ر 

وامل��دراء  عبيدات،  وليد  جنيف  يف  االردين 

التعاون  ث��م��رة  وي��ع��د  ال����وزارة،  يف  املعنين 

امل�صرتك بن الوزارة ومنظمة )الويبو(.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 اأعلن مدير عام املوؤ�ص�صة العامة للغذاء 

مهيدات،  حممود  ن��زار  الدكتور  وال���دواء، 

ال��ت��اب��ع��ة  وال��ت��ف��ت��ي�����س،  ال���رق���اب���ة  ف����رق  اأن 

 1801 نفذت  املوؤ�ص�صة،  يف  املناطق  ملديرية 

اململكة،  تفتي�صية يف خمتلف مناطق  زيارة 

رم�صان  �صهر  م��ن  االأول  االأ���ص��ب��وع  خ��ال 

ال�صاملة للتفتي�س  �صمن حملتها الرقابية 

على املن�صاآت الغذائية خال رم�صان.

وك�������ص���ف م���ه���ي���دات، يف ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي 

اأن  عن  اخلمي�س،  ام�س  املوؤ�ص�صة  اأ�صدرته 

486 يف  ب��واق��ع  ت��وزع��ت  امليدانية  ال��زي��ارات 

651 ال�صمال و  الو�سط، 296 �صرق اململكة، 

فرق  الإح�صائيات  ووفقا  اجلنوب.  يف   368

الرقابة على الغذاء يف مديرية املناطق.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 45 ت�صجيل  ع��ن  ال�����ص��ح��ة  وزارة  علنت 

ك���ورون���ا  ب���ف���رو����س  اإ����ص���اب���ة  و2097  وف�����اة 

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

وفاة و697487   8474 اإىل  االإجمايل  العدد 

اإ�صابة.

 797 على  اجلديدة  االإ�صابات  وتوزعت 

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

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

ال��زرق��اء،  ح��ال��ة يف حمافظة   272 ال��رم��ث��ا، 

يف  حالة   79 املفرق،  حمافظة  يف  حالة   91

حمافظة  يف  ح��ال��ة   66 ال��ب��ل��ق��اء،  حمافظة 

 63 ال��ك��رك،  65 ح��ال��ة يف حمافظة  م��اأدب��ا، 

63 ح���ال���ة يف  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، 

حمافظة  يف  حالة   56 الطفيلة،  حمافظة 

عجلون.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- ماأدبا

 اف���ت���ت���ح وزي�������ر االأوق����������اف وال���������ص����وؤون 

واملقد�صات اال�صامية رئي�س جمل�س اإدارة 

�صندوق الزكاة، الدكتور حممد اخلايلة، 

ل��واء  يف  اخل��ري  امللتقى  اخلمي�س،  ام�����س 

ذيبان مبحافظة ماأدبا.

اأ�صماء  النائب  بح�صور  اخلايلة  وقال 

ال���رواح���ن���ة وم���دي���ر ع���ام ���ص��ن��دوق ال��زك��اة 

ماأدبا  وحمافظ  ال�صمرات،  عبد  الدكتور 

امل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن من  اإن ع���دد  امل��ا���ص��ي،  ع��ل��ي 

 700 بنحو  يقدر  ال��ل��واء  اأب��ن��اء  م��ن  امللتقى 

اأ�����ص����رة ف���ق���رة وحم���ت���اج���ة م���وزع���ن على 

خ��ري،  ط��رد  و300  �صرائية،  ق�صيمة   300

دي��ن��ار   100 ب���واق���ع  ن��ق��دي��ة  وم�������ص���اع���دات 

100 طالب  ا�صتفاد منها  الواحد  لل�صخ�س 

علم .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

حّذر نائب رئي�س املكتب ال�صيا�صي حلركة 

حما�س خليل احلية من مغبة اأي تاأجيل حتى 

الت�صريعية  لانتخابات  واح���د«  ل��ي��وم  »ول���و 

ال��ق��ادم،  م��اي��و   22 يف  امل���ق���ررة  الفل�صطينية 

اىل  الفل�صطيني  ال�صعب  »�صيدفع  ذل��ك  الأن 

املجهول«

وي����ت����خ����ّوف ع������دد م�����ن ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ن 

واملراقبن من اإرجاء هذه االنتخابات االأوىل 

ع��ام��ا،   15 م��ن��ذ  الفل�صطينية  االأرا����ص���ي  يف 

يف  رئا�صية  الن��ت��خ��اب��ات  متهد  اأن  وي��ف��رت���س 

يوليو

قال  لقاء �صحفي مع وكالة فران�س،  ويف 

خليل احل��ي��ة ال���ذي ي��رتاأ���س الئ��ح��ة احلركة 

ولو  نقبل  »ال  االن��ت��خ��اب��ات،  اىل  االإ���ص��ام��ي��ة 

ليوم واحد التاأجيل، التاأجيل يدفع بال�صعب 

الفل�صطيني اإىل املجهول«

اإحباطا  »�صيوّلد  تاأجيل  اأي  اأن  اىل  وا�صار 

ك��ب��را ل���دى اجل��م��اه��ر وال�����ص��ب��اب، ونتوقع 

»اأن  االأ���ص��واأ«، حم��ذرا من  �صتكون  رّدات فعل 

االنق�صام  و�صيكّر�س  الو�صع  �صيعّقد  التاأجيل 

والفرقة«

واأّكد اأن »اأي عقبة �صن�صع لها حلوال على 

قاعدة امل�صي قدما باالنتخابات«

واأعلن الرئي�س حممود عبا�س يف منت�صف 

اإج�����راء ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات يف م�صعى  ي��ن��اي��ر 

وحما�س  فتح  حركتي  ب��ن  االنق�صام  الإن��ه��اء 

امل�صتمر منذ اأربعة ع�صر عاما

ف���ق���د ح���ّق���ق���ت ح���م���ا����س يف االن���ت���خ���اب���ات 

االأخ�����رة ع���ام 2006 ف���وزا ك��ا���ص��ح��ا، م��ا اأث���ار 

توترا بالغا بينها وبن حركة فتح انفجر بعد 

�صتة اأ�صهر يف ا�صتباكات دامية بن الطرفن 

انتهت ب�صيطرة حما�س على قطاع غزة، وهو 

ن�صمة  مليونا  يقطنه  �صّيق  �صاحلي  جيب 

بينما  اإ�صرائيل منذ ذلك احلن.  وحتا�صره 

لل�صلطة  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صفة  تخ�صع 

يتزعّم  ال���ذي  عبا�س  برئا�صة  الفل�صطينية 

اأي�صا حركة فتح

واأظ���ه���ر ا���ص��ت��ط��اع ن�����ص��ره ه���ذا االأ���ص��ب��وع 

جري 
ُ
واأ واالت�صال«  »القد�س لاإعام  مركز 

اإيرت«  »فريدريت�س  موؤ�ص�صة  مع  بال�صراكة 

الفل�صطينين  م��ن  املئة  يف   79 اأن  االأمل��ان��ي��ة، 

يعترون اإجراء هذه االنتخابات اأمًرا مهًما

وت��ت��ن��اف�����س ن��ح��و ���ص��ت��ة ث��اث��ن ق��ائ��م��ة يف 

تعّر�صها  ورغ����م  ال��ت�����ص��ري��ع��ي��ة.  االن��ت��خ��اب��ات 

النتقادات كثرة ب�صبب اأدائها ال�صيا�صي وعدم 

جناحها يف اإحراز اأي تقدم يف املفاو�صات مع 

اإ�صرائيل اأو يف تنمية االأرا�صي الفل�صطينية، 

يف  االأوىل  املرتبة  حتتل  فتح  حركة  ت��زال  ال 

نوايا الت�صويت، وفق اال�صتطاع

و�صّدد احلّية على اأن حركته �صوف »تقبل 

ب��روح  معها  و�صنتعامل  ك��ان��ت  اأي���ا  بالنتيجة 

امل�صوؤولية«

يف  امل��ئ��ة  يف   40 ع��ل��ى  ح�صلنا  »اإذا  وت���اب���ع 

 40 ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ن�����ص��رتط  ال  الت�صريعي، 

ت�صميم  اىل  اإ�صارة  يف  احلكومة«،  يف  املئة  يف 

احل����رك����ة ع���ل���ى امل�������ص���ارك���ة يف احل���ك���وم���ة، ال 

رئا�صتها

التفا�صيل �ص »6«

 حماس تحّذر من »المجهول« في حال تأجيل االنتخابات الفلسطينية

   بهذا الشهر الفضيل ليكون كل واحد اندفع او انجر  عند
2      أهله بأسرع وقت



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 العيسوي ينقل تعازي الملك إلى 
المجالي والعمد والهناندة وأبو الفيالت 

 نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهمًا 
في قضية الفتنة

 وزير الثقافة يلتقي السفير المصري 

 السديري يسلم برنامج األغذية 
العالمي 423 طن من التمور

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 

ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء، ال��دك��ت��ور ن���زار حممود 

والتفتي�ش،  ال��رق��اب��ة  ف���رق  اأن  م��ه��ي��دات، 

ال��ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة امل��ن��اط��ق يف امل��وؤ���س�����س��ة، 

خمتلف  يف  تفتي�سية  زي���ارة   1801 ن��ف��ذت 

مناطق اململكة، خالل االأ�سبوع االأول من 

ال��رق��اب��ي��ة  حملتها  �سمن  رم�����س��ان  �سهر 

الغذائية  املن�ساآت  على  للتفتي�ش  ال�ساملة 

خالل رم�سان.

وك�������س���ف م���ه���ي���دات، يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

اأن  عن  اخلمي�ش،  ام�ش  املوؤ�س�سة  اأ�سدرته 

يف   486 بواقع  توزعت  امليدانية  ال��زي��ارات 

ال�سمال   651 اململكة،  �سرق   296 الو�سط، 

و 368 يف اجل��ن��وب. ووف��ق��ا الإح�����س��ائ��ي��ات 

ف���رق ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال���غ���ذاء يف م��دي��ري��ة 

املوؤ�س�سة  اأن  اىل  مهيدات  اأ���س��ار  امل��ن��اط��ق، 

من�ساأة   12 ذات��ه��ا  ال��ف��رتة  خ���الل  اأغ��ل��ق��ت 

اإقليم  يف   6 على  توزعت  خمالفة  غذائية 

ال�����س��م��ال، وذل���ك  اإق���ل���ي���م  ال���و����س���ط و6 يف 

واملعايري  اال�سرتاطات  ملخالفتها  نتيجة 

ال�����س��ح��ي��ة امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل امل��وؤ���س�����س��ة. 

اإن ح�سيلة نتائج احلملة �سملت  واأ�ساف، 

84 م��ن�����س��اأة غ��ذائ��ي��ة خم��ال��ف��ة عن  اإي��ق��اف 

التي  االإن��ذارات  اإجمايل  بلغ  فيما  العمل، 

غذائية  من�ساآت  بحق  املوؤ�س�سة  اأ�سدرتها 

مناطق  خمتلف  يف  اإن���ذارا   1255 خمالفة 

اململكة.

اأتلفتها  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  وب�����س��اأن 

اأن  والتفتي�ش، بني مهيدات  الرقابة  فرق 

املواد  3269 لرتا من  الكلية بلغت  كميتها 

ال�سلبة،  املواد  41072 كغم من  و  ال�سائلة 

والتفتي�ش  ال��رق��اب��ة  ف��رق  اأن  اإىل  م�سريا 

91 ع��ي��ن��ة م���ن اإر����س���ال���ي���ات امل���واد  ���س��ح��ب��ت 

امل��واد  من  عينة   81 و  امل�ستوردة  الغذائية 

املحلية  االأ����س���واق  امل��ت��داول��ة يف  ال��غ��ذائ��ي��ة 

لغايات الفح�ش املخربي لدى خمتربات 

اأن  اىل  واأ�سار  للموؤ�س�سة.  التابعة  الغذاء 

48 �سكوى وردت من  املوؤ�س�سة تعاملت مع 

اململكة  م��ن��اط��ق  م���ن خم��ت��ل��ف  م��واط��ن��ني 

لتلقي  املخ�س�سة  الر�سمية  القنوات  عرب 

ال�������س���ك���اوى امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����س��الم��ة ال����غ����ذاء، 

امل�سددة  الرقابية  االإج����راءات  اأن  م��وؤك��دا 

ومبا  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  حتقيق  اإىل  تهدف 

و�سالمته  امل��واط��ن  �سحة  ح��م��اي��ة  يكفل 

الغذائية  امل��واد  �سالمة  �سمان  خالل  من 

ال�سلبية  املمار�سات  من  واحل��د  املتداولة 

الغذائية.  امل��واد  وج��ودة  ب�سالمة  املتعلقة 

التوا�سل  اإىل  املواطنني  املوؤ�س�سة  ودع��ت 

اأو  م��الح��ظ��ة  اأي  وج�����ود  ح����ال  يف  م��ع��ه��ا 

�ساعة   24 م��دار  وعلى  اأو�سكوى  ا�ستف�سار 

من خالل خط ال�سكاوى املجاين 117114 

info@jfda. االل���ك���رتوين  وال��ربي��د 

على  اب«  »ال���وات�������ش  ت��ط��ب��ي��ق  وع���رب   jo
الرقم 0795632000.
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االنباط- عمان

دع����ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ام�����ش 

االآلية  اتباع  اإىل  املعنيني  امل�سوؤولني  اخلمي�ش، 

اأهلنا  من  واحد  »كل  ليكون  املنا�سبة  القانونية 

اأو اجن��ر وراء هذه  واأخ��ط��اأ  اندفع ومت ت�سليله 

اأهلهم يف  بداياتها، بني  وئ��دت يف  التي  الفتنة« 

اأ�سرع وقت.

منا�سدة  على  امللك  جاللة  رد  يف  ذل��ك  ج��اء 

ع���دد م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات م���ن ع���دة حم��اف��ظ��ات، 

هذه  وراء  ان��ق��ادوا  ال��ذي��ن  اأبنائهم  ع��ن  ال�سفح 

الفتنة، بعد اأن رفعوا عري�سة جلاللته موقعة 

قيم  م�����س��ت��ذك��ري��ن  ع�����س��ائ��ري��ة،  �سخ�سيات  م��ن 

لقاء  خ��الل  وال��ع��ف��و،  الت�سامح  يف  الها�سميني 

عقد يف ق�سر احل�سينية، بح�سور �سمو االأمري 

احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد.

واأخ  »ك����اأب  ق���ال ج��الل��ت��ه:  ذل����ك،  ع��ل��ى  ورداً 

�سهر  الف�سيل،  ال�سهر  وب��ه��ذا  االأردن��ي��ني،  لكل 

الت�سامح والرتاحم، الذي نريد فيه جميعا اأن 

االإخ��وان  من  اأطلب  بعائالتنا،  حماطني  نكون 

كل  ليكون  املنا�سبة،  االآل��ي��ة  يف  النظر  املعنيني 

اأو  واأخطاأ  اندفع ومت ت�سليله  اأهلنا،  واحد من 

اجنر وراء هذه الفتنة، عند اأهله باأ�سرع وقت«.

وكان جاللته قد ا�ستهل حديثه حول ق�سية 

الفتنة، قائال: »ما جرى كان موؤملا، لي�ش الأنه 

فالفتنة  البلد،  على  مبا�سر  خطر  هناك  ك��ان 

ك��م��ا حت��دث��ت اأوق���ف���ن���اه���ا، ل��ك��ن ل���و مل ت��ت��وق��ف 

البلد  ت��اأخ��ذ  اأن  املمكن  ك��ان م��ن  ب��داي��ت��ه��ا،  م��ن 

ال��ب��داي��ة  م��ن  اهلل،  �سمح  ال  �سعبة،  ب��اجت��اه��ات 

اأن نتعامل م��ع امل��و���س��وع ب��ه��دوء، واأن��ت��م  ق���ررت 

ب�����س��ورة م��ا ح�سل، وك��ي��ف خ��رج��ت االأم����ور عن 

هذا ال�سياق«.

واأ�ساف جاللته اأن ما حدث من �سوء تقدير 

تفكري  غ��ري  وم���ن  م���وؤمل���ة،  فتنة  وراء  وان���دف���اع 

ب��ال��ن��ت��ائ��ج، ال ي��ه��زن��ا، »ب��ل��دن��ا ق���وي ب��وج��ودك��م، 

وثقتي مبوؤ�س�ساتنا لي�ش لها حدود«.

وتابع جاللة امللك: »واجبي وهديف واالأمانة 

وبلدنا،  اأهلنا  وحماية  خدمة  هي  اأحملها  التي 

وهذا هو االأ�سا�ش الذي حدد ويحدد تعاملنا مع 

كل �سيء«.

اأداء  ت���ط���وي���ر  ع����ن  ح���دي���ث���ه  م���ع���ر����ش  ويف 

امل��وؤ���س�����س��ات، اأك����د ج��الل��ة امل��ل��ك »اأم���ام���ن���ا عمل 

كثري، اأهلنا يواجهون ظروفا �سعبة، واالأولوية 

�سعبنا  نخدم  واأن  موؤ�س�ساتنا،  اأداء  تطوير  هي 

العزيز ونحقق طموحاته«، م�سددا على �سرورة 

الرتكيز على كيفية اخلروج من حتدي كورونا، 

اإعادة  اآمن، ميّكن االأردن من  �سعيا نحو �سيف 

فتح القطاعات مبا يخفف عن املواطنني.

واأ�سار جاللته اإىل اجلهود امل�ستمرة لتوفري 

امل��ط��اع��ي��م، واإم��ك��ان��ي��ة اإع��ط��اء االأول���وي���ة لفئات 

اإىل  العودة  اأبناوؤنا من  »ليتمكن  املعلمني،  مثل 

مدار�سهم وجامعاتهم«.

خلف  واح���داً  �سفا  وقوفهم  احل�سور  واأك���د 

البناء  م�سرية  موا�سلة  يف  امللك  جاللة  قيادة 

الدولة،  موؤ�س�سات  جميع  يف  االإجن���از  وحتقيق 

التي تدخل مئويتها الثانية، م�سددين على اأن 

اأن  ا�ستطاع  �سعبه  قيادته ووعي  االأردن بحكمة 

يتجاوز كل التحديات ويبقى قويا را�سخا.

متم�سكون  واالأردن��ي��ات  االأردنيني  اأن  وبينوا 

وهم  الد�ستور،  وب�سرعية  الها�سمية  بقيادتهم 

على العهد يف حماية االأردن والت�سدي لكل من 

ت�سول له نف�سه امل�سا�ش باأمنه وا�ستقراره.

رم��زن��ا وهو  ه��و  امللك  اأن جاللة  اأك���دوا  كما 

القا�سم امل�سرتك بيننا، خماطبني جاللته »�سر 

على بركة اهلل وكلنا معك«.

اأبرز ق�سايا ال�ساأن املحلي،  وتناول احل�سور 

م��وؤك��دي��ن ����س���رورة امل�����س��ي ق��دم��ا يف االإ���س��الح 

ال�سيا�سي واالقت�سادي واالإداري.

االنباط- ماأدبا

 اف���ت���ت���ح وزي�������ر االأوق�����������اف وال���������س����وؤون 

اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  اال�سالمية  واملقد�سات 

الدكتور حممد اخلاليلة،  الزكاة،  �سندوق 

ل��واء  يف  اخل���ريي  امللتقى  اخل��م��ي�����ش،  ام�����ش 

ماأدبا. مبحافظة  ذيبان 

اأ�سماء  النائب  بح�سور  اخلاليلة  وق��ال 

ال���رواح���ن���ة وم���دي���ر ع����ام ���س��ن��دوق ال���زك���اة 

ماأدبا  وحمافظ  ال�سمريات،  عبد  الدكتور 

امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م��ن  اإن ع����دد  امل���ا����س���ي،  ع��ل��ي 

 700 بنحو  ي��ق��در  ال��ل��واء  اأب��ن��اء  م��ن  امللتقى 

اأ�����س����رة ف���ق���رية وحم���ت���اج���ة م���وزع���ني ع��ل��ى 

خ��ريي،  ط��رد  و300  �سرائية،  ق�سيمة   300

دي���ن���ار   100 ب����واق����ع  ن���ق���دي���ة  وم�������س���اع���دات 

طالب   100 منها  ا�ستفاد  الواحد  لل�سخ�ش 

ع��ل��م وي��ت��ي��م م��ن ال��ف��ق��راء، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 

االأ�سر  على  انتاجية  م�ساريع  توزيع  درا�سة 

الفقرية.

اأن �سندوق الزكاة وبالتعاون  واأ�سار اإىل 

م���ع ال����ربام����ج ال��وق��ف��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة 

م��ل��ت��ق��ي��ات  اإق�����ام�����ة  ع���ل���ى  داأب  االأوق�����������اف 

مبختلف  الفقر  جيوب  مناطق  يف  خريية 

حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة، ل���الأ����س���ر ال���ف���ق���رية 

خا�سة  العمل،  عن  واملتعطلني  واملحتاجة 

لتوجيهات  تنفيذا  ك��ورون��ا  جائحة  ظل  يف 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل��ل��ح��ك��وم��ة 

ب���ت���ف���ق���د ظ���������روف امل�����واط�����ن�����ني وت���ل���م�������ش 

احتياجاتهم.

وث���م���ن وزي����ر االأوق������اف ال��ل��ف��ت��ة امل��ل��ك��ي��ة 

جاللة  جمع  ال��ذي  اللقاء  عقب  ال�سامية 

اإدارة  امللك عبداهلل الثاين باأع�ساء جمل�ش 

الثالثاء،  االأول  اأم�ش  يوم  الزكاة  �سندوق 

ح��ي��ث مي��ث��ل دع���م���ا م��ب��ا���س��را م���ن ج��الل��ت��ه 

به  والعاملني  اإدارت���ه  وجمل�ش  لل�سندوق 

وي��ع��زز ا���س��ت��ق��الل��ي��ت��ه وي��دع��م اآل��ي��ة ال��ع��م��ل 

يقوم من خاللها. التي 

ال���زك���اة  ����س���ن���دوق  اأن  اخل���الي���ل���ة  وب����ني 

الوقفية  ال��ربام��ج  مديرية  مع  وبالتعاون 

�سنويا عددا  ينظم  االأوقاف  لوزارة  التابعة 

م��ن امل��ل��ت��ق��ي��ات اخل��ريي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ت��وزي��ع 

وم�ساعدات  خ��ري  وط���رود  �سرائية  ق�سائم 

الفقرية  لالأ�سر  انتاجية  وم�ساريع  مالية 

الفقراء،  اجلامعي  العلم  وطلبة  واالأي��ت��ام 

االأ�سر  منازل  من  عدد  ترميم  اىل  ا�سافة 

املحتاجة.

موؤخرا  اأط��ل��ق  ال�سندوق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

م����ب����ادرة ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال�����دي�����وان امل��ل��ك��ي 

�سكنية  وح����دات  ل��ب��ن��اء  ال��ع��ام��ر  ال��ه��ا���س��م��ي 

ل���الأ����س���ر ال���ف���ق���رية، ودع�����م اأ����س���ر حم��ت��اج��ة 

من  ع��ل��ي��ه��ا  للتخفيف  امل��ت��ج��ددة  ب��ال��ط��اق��ة 

الكهرباء. فواتري 

وتنفيذ  ال�سندوق  اأن  كما بني اخلاليلة 

وقت  يف  اأطلقها  التي  امللك  جاللة  مل��ب��ادرة 

�سابق«اأردن النخوة« �ساهم يف �سداد الديون 

من  وال��غ��ارم��ات  الغارمني  م��ن  االالف  ع��ن 

املوقوفني لدى مراكز االإ�سالح والتاأهيل، 

ما  وه��و  ال��ق�����س��ائ��ي  للتنفيذ  م��ط��ل��وب��ني  اأو 

االأ�سر. لتلك  اال�ستقرار  اإعادة  �ساهم يف 

ال���زك���اة  ����س���ن���دوق  اأن  اخل���الي���ل���ة  واأك������د 

امل��واط��ن��ني  م��ن  ك��ب��رية  بثقة  يحظى  ال��ي��وم 

وامل���ت���ربع���ني وامل��ح�����س��ن��ني، م��ث��م��ن��ا دوره����م 

ال��ك��ب��ري يف دع���م ال�����س��ن��دوق وم�����س��ان��دت��ه يف 

مل�ستحقيها،  وال��زك��وات  امل�����س��اع��دات  ت��ق��دمي 

م��وج��ه��ا ال����دع����وة الأه�����ل اخل����ري ب���امل���ب���ادرة 

يف ت��ق��دمي ال���دع���م ل��ل�����س��ن��دوق الإي�����س��ال��ه��ا 

يقدم  ال�سندوق  اأن  اإىل  م�سريا  للفقراء، 

���س��ه��ري��ا م�������س���اع���دات م��ال��ي��ة ث��اب��ت��ة ل��ن��ح��و 

واأي���ت���ام  وحم��ت��اج��ة  ف��ق��رية  اأ����س���رة  اآالف   5

امل�ساعدات  تقدميه  اإىل  اإ�سافة  علم  وطلبة 

املحتاجة. االأ�سر  الآالف  الطارئة 

وزارة  املعنيني يف  االأوق���اف  وزي��ر  ووج��ه 

االأوق����اف و���س��ن��دوق ال��زك��اة ل��درا���س��ة كافة 

امل���ط���ال���ب وامل���ق���رتح���ات ال���ت���ي مت ط��رح��ه��ا 

امللتقى اخلريي. افتتاح  خالل حفل 

اإىل  الرواحنة  النائبة  دعت  جهتها،  من 

توفر فر�ش  انتاجية كبرية  اإن�ساء م�ساريع 

ع��م��ل ل��ل�����س��ب��اب ت��ع��ود م��ل��ك��ي��ت��ه��ا ل��الأم��الك 

الفقر  م�سكلتي  حل  يف  وي�ساهم  الوقفية، 

والبطالة.

�سندوق  جهود  املا�سي  املحافظ  وثمن 

ال��زك��اة خلدمة  ت��وظ��ي��ف ام���وال  ال��زك��اة يف 

توجيهات  وت��ن��ف��ي��ذ  وامل��ح��ت��اج��ني،  ال��ف��ق��راء 

املواطن  خدمة  يف  للحكومة  امللك  جاللة 

لهم. امل�ساعدات  وتقدمي 

وح�����س��ر ال��ل��ق��اء م��ت�����س��رف ل����واء ذي��ب��ان 

ماأدبا عي�سى  اأوقاف  جمال خري�سا، ومدير 

البواريد.

االنباط- عمان

 وقعت موؤ�س�سة ويل العهد، ام�ش اخلمي�ش، 

م����ذك����رة ت���ف���اه���م م����ع اأك����ادمي����ّي����ة ال���ق�������س���ور، 

جمال  يف  املتخ�س�سة  التدريبية  االأك��ادمي��ّي��ة 

والتطوير. والتاأهيل  والتدريب  التعليم 

التنفيذي  املدير  املوؤ�س�سة  املذكرة عن  ووقع 

الدكتورة متام منكو، وعن االأكادميّية مديرها 

التي  املذكرة  ت  ون�سّ ال�سواهني.  اإبراهيم  العام 

على  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  مقر  يف  توقيعها  مت 

�سباب  بناء مهارات  ب�سكل م�سرتك على  العمل 

العهد يف �سمال  و�سابات مبادرات موؤ�س�سة ويل 

ال��ربام��ج  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  خ���الل  م��ن  االأردن، 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا اأك���ادمي���ي���ة ال��ق�����س��ور ب��االأخ�����ش 

التوعية. وحمالت  القدرات  ببناء  املتخ�س�سة 

���ت ع���ل���ى ت����ق����دمي االأك�����ادمي�����ّي�����ة  ك���م���ا ن�������سّ

وموارد  تدريبية  قاعات  من  التحتّية  لبنيتها 

وم�����س��اع��دات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وم���رك���ز ت��رف��ي��ه��ي، 

املوؤ�س�سة  م��ب��ادرات  اأن�����س��ط��ة  يف  ال���س��ت��خ��دام��ه��ا 

الأع�ساء  تدريبية  ور���س��ات  تنفيذ  ج��ان��ب  اإىل 

امل��ب��ادرات يف جم��االت م��ه��ارات احل��ي��اة وري��ادة 

االأع���م���ال. م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت م��ن��ك��و »���س��ع��داء 

والتي  الق�سور  اأكادميّية  مع  العمل  ب�سراكة 

ال�سباب  تعزيز قدرات  اإىل  نهدف من خاللها 

وال�����س��اب��ات مب���ه���ارات ال��ت�����س��وي��ق االل���ك���رتوين 

من  اأكرث  تقدمي  طريق  عن  وذلك  واملبيعات، 

وال�����س��اب��ات  لل�سباب  ت��دري��ب��ّي��ة  ف��ر���س��ة   100
اإقليم  يف  املوؤ�س�سة  م��ب��ادرات  م��ن  امل�ستفيدين 

���س��راك��ة  م����ن  االأوىل  امل���رح���ل���ة  يف  ال�������س���م���ال، 

الفر�ش  ه��ذه  »�ست�ساهم  واأ���س��اف��ت  ال��ع��م��ل«. 

ل�سوق  وال�سابات  ال�سباب  تاأهيل  يف  التدريبّية 

املوؤ�س�سة  ح��ر���ش  م��ع  ين�سجم  وال���ذي  ال��ع��م��ل 

كما  ال�سبابّية.  ال��ق��درات  تعزيز  على  ال��دائ��م 

اأن���ن���ا ن��ط��م��ح يف امل��وؤ���س�����س��ة خل��ل��ق امل���زي���د م��ن 

يف  ال�سباب  مهارات  من  تعزز  التي  ال�سراكات 

القريب«. امل�ستقبل 

»نعتز  ال�����س��واه��ني  ق���ال  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 

ال�������س���راك���ة م���ع م��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د  ب���ه���ذه 

للم�ساهمة يف تعزيز روح املبادرة لدى االأفراد 

وامل��وؤ���س�����س��ات؛ ع���رب ت��ق��دمي ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة 

امل��ه��ارات  لتنمية  وال�����س��ب��اب  ل��ل�����س��اب��ات  ه��ادف��ة 

وحت��ف��ي��ز االأف��ك��ار االإب��داع��ي��ة وال��ت��وج��ي��ه نحو 

وال�سباب  ال�سابات  لتمكني  واالبتكار  الريادة 

امل�ستجدات  مواكبة  و  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  من 

ال�ستثمار  التناف�سية  قدراتهم  وزيادة  العاملية 

اأن  ذكره  اجلدير  االإنتاجية«.  وزيادة  الفر�ش 

»�سباب  ه��ي  ال��ع��ه��د  ويل  موؤ�س�سة  ع��م��ل  روؤي���ة 

وفق حم��اور عمل  وتعمل  الأردن طموح«  ق��ادر 

حم����ددة ه����ي، اجل���اه���زّي���ة ل��ل��ع��م��ل وال����ري����ادة، 

ال���ق���ي���ادة، امل���واط���ن���ة، و���س��م��ن جم��م��وع��ة م��ن 

االأخالقيات،  االبتكار،  ال�سمولية،  هي  القيم 

واالإيجابية.

 تلبية لمناشدة شخصيات لجاللته الصفح عن الموقوفين

بهذا الشهر الفضيل ليكون كل واحد اندفع او انجر عند أهله بأسرع وقت

الملك: النظر بااللية المناسبة للصفح عن موقوفي »الفتنة«

 وزير األوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء ذيبان

 مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد وأكاديمّية القصور

عمان ــــ  االنباط

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�ش  نقل 

يو�سف ح�سن العي�سوي تعازي جاللة امللك 

بوفاة  املجايل  ع�سرية  اإىل  الثاين  عبداهلل 

العمد  واإىل ع�سرية  املجايل،  النائب حازم 

ال�سابق  وال�سفري  املتقاعد  ال��ل��واء  ب��وف��اة 

بوفاة  الهناندة  ع�سرية  واإىل  العمد،  عمر 

ال��ل��واء ال��ط��ي��ار امل��ت��ق��اع��د زي����ادة ال��ه��ن��ان��دة، 

ع�سرية  واإىل  �سابقا،  امللكي  ال�سقر  مدير 

اأب�����و ال���ف���ي���الت ب���وف���اة ح���ام���د ج��م��ي��ل اب��و 

الفيالت.

هاتفية  ات�ساالت  يف  العي�سوي،  واأع��رب 

وموا�ساة  تعازي  عن  املرحومني،  اأ�سر  مع 

يتغمدهم  اأن  اهلل  ���س��ائ��ال  امل���ل���ك،  ج��الل��ة 

بوا�سع رحمته.

االنباط- عمان

امللك عبداهلل  بناًء على حر�ش جاللة 

وامل��واط��ن،  ال��وط��ن  م�سلحة  على  ال��ث��اين 

وم����ا ل��ف��ت اإل���ي���ه ج��الل��ت��ه اأن���ن���ا يف ���س��ه��ر 

ال��رح��م��ة وامل���غ���ف���رة، ف��ق��د ج���رى و���س��م��ن 

عن  االإف����راج  القانونية  وامل��ع��اي��ري  االأط���ر 

عدد من املوقوفني يف االحداث االخرية، 

 يف هذا الدور من اأدوار التحقيق وعددهم 

ملحكمة  ال��ع��ام  للنائب  وف��ق��اً  م��وق��وف��اً،   16

العميد  الع�سكري  القا�سي  ال��دول��ة  اأم��ن 

حازم املجايل.

اأن����ه فيما  امل���ج���ايل،  ال��ع��م��ي��د  واأو�����س����ح 

ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ت��ه��م��ني )ب���ا����س���م ع���و����ش اهلل 

زيد(،  بن  ح�سن  الرحمن  عبد  وال�سريف 

فلم يتم االإفراج عنهما ارتباطاً باختالف 

املن�سوبة  وال��وق��ائ��ع  وت��ب��اي��ن��ه��ا  اأدواره���م���ا 

تختلف  التي  التحري�ش  ودرج��ة  اإليهما 

ع���ن ب��ق��ي��ة امل��ت��ه��م��ني ال���ذي���ن مت االإف�����راج 

عنهم.

االنباط- عمان

ب��ح��ث وزي�����ر ال��ث��ق��اف��ة ع��ل��ي ال��ع��اي��د، 

يف م��ق��ر ال�������وزارة، ام�����ش اخل��م��ي�����ش، مع 

�سريف  االأردن  ل���دى  امل�����س��ري  ال�����س��ف��ري 

الثقايف،  امل��ج��ال  يف  التعاون  �سبل  ك��ام��ل، 

وت��ن�����س��ي��ط االت���ف���اق���ي���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ني 

ال�سقيقني. البلدين 

وحت�����دث ال���ع���اي���د ع���ن اأه���م���ي���ة ال����دور 

يف  الثقافة  وزارة  به  تقوم  ال��ذي  الثقايف 

ظل الظروف ال�سحية التي يعاين منها 

ال���ع���امل، م��ع��رج��ا ع��ل��ى اأه����م ال��ن�����س��اط��ات 

راأ�سها  وعلى  ال���وزارة  عليها  تعمل  التي 

وما  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  مبئوية  االحتفال 

ترتبط  ن�ساطات  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  يتخلل 

املنا�سبة. بهذه 

امل���ج���االت  ال��ث��ق��اف��ة م���ن  اأن  واأ�����س����اف 

مب�����س��ر  االأردن  ت����رب����ط  ال����ت����ي  امل���ه���م���ة 

اأخ��وي  اإن�����س��اين  ثقايف  اإرث  اإىل  م�ستندة 

يف  الدائمة  امل�ساركات  وت��وؤك��ده  م�سرتك 

امل��ن��ا���س��ب��ات وال��ت��واف��ق االأخ����وي يف  جميع 

االإن�سانية. املواقف  جميع 

واأك���د ال��ع��اي��د اأه��م��ي��ة دور ال��ث��ق��اف��ة يف 

ب��ث ال���روح االإي��ج��اب��ي��ة وال��ت��ف��اوؤل واإع���ادة 

االأدوات  خالل  من  طبيعتها  اإىل  احلياة 

الثقافية االأقرب اإىل النا�ش.

م���ن ج���ه���ت���ه، اأك�����د ال�����س��ف��ري امل�����س��ري 

البلدين  بني  الرا�سخة  العالقات  اأهمية 

موؤكدا  الثقافية،  العالقات  راأ�سها  وعلى 

اأه���م���ي���ة امل�������س���ارك���ة امل�����س��ري��ة يف امل�����س��ه��د 

مهرجان  اأن  منوها ً االأردين،  االإب��داع��ي 

ج���ر����ش اأ����س���ه���م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف ت��ق��دمي 

امل��ه��رج��ان  واأن  النا�سعة  االأردن  ���س��ورة 

اأ�����س����اف ل��ل��م�����س��ه��د االإب�����داع�����ي ال��ع��رب��ي، 

وك���ان���ت امل�����س��ارك��ة امل�����س��ري��ة ع��ل��ى م���دار 

دوراته بارزة وموؤثرة.

االنباط-عمان

د�������س������ن �����س����ف����ري خ������������ادم احل�����رم�����ني 

بندر  ب��ن  ن��اي��ف  االأردن  ل��دى  ال�سريفني 

ال�سديري حملة توزيع التمور ال�سعودية 

املخ�س�سة لربنامج االأغذية العاملي فرع 

امللك  مركز  عرب  ت�سليمها  �سيتم  االأردن، 

�سلمان لالإغاثة واالأعمال االن�سانية.

وح�����س��ر ح��ف��ل ال��ت��د���س��ني ال���ذي اأق��ي��م 

العاملية  ال��غ��ذاء  منظمة  م�ستودعات  يف 

العاملي  االأغذية  برنامج  ممثل  ب��االأردن، 

ال��ربت��و  االق��ل��ي��م��ي  وامل���دي���ر   )WFP(

كوريا مينديز.

اآالف   4 خ�س�ست  ق��د  اململكة  وك��ان��ت 

طن من امل�ساعدات ملنظمة الغذاء العاملي 

لُي�سار اإىل توزيعها على م�ستوى العامل، 

املنظمة  لفرع  خم�س�سة  طناً   423 منها 

ال�سقيقة. يف اململكة االأردنية الها�سمية 

اأن  ال���������س����دي����ري  ال�������س���ف���ري  واأو�������س������ح 

امل�������س���اع���دات ال���غ���ذائ���ي���ة ت��ع��د ا���س��ت��م��رارا 

للمملكة  النبيلة  االإن�����س��ان��ي��ة  للم�ساعي 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة وال��ت��ي ي��ع��م خريها 

ي�سهم  اأن  اأم���ل���ه  ع���ن  م���ع���رباً   ، اجل��م��ي��ع 

ال��ت��ع��اون ال��ق��ائ��م ب��ني امل��م��ل��ك��ة وب��رن��ام��ج 

ال����غ����ذاء ال���ع���امل���ي يف حت��ق��ي��ق االأه�������داف 

املرجوة منه يف خمتلف دول العامل. 

خ����ادم  ه���دي���ة  اإن  ال�������س���دي���ري  وق������ال 

احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني ل��ربن��ام��ج ال��غ��ذاء 

بتعهداتها  اململكة  التزام من  هي  العاملي 

اأينما  الدولية، يف جمال دعم املحتاجني 

اأن ه���ذا امل�����س��روع ي��اأت��ي  ك���ان���وا. م�����س��ي��ف��اً 

حكومة  تقدمه  ال��ذي  للدعم  ا�ستمرارا 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ل��الأ���س��ق��اء 

خ���ادم  مل���ق���ام  ���س��ك��ره  م��زج��ي��اً  االأردن،  يف 

عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني  احل��رم��ني 

االأم����ني ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ات��ه��م��ا االإن�����س��ان��ي��ة 

التي  والهدايا  والهبات  امل�ساعدات  وعلى 

تقدمها اململكة لدول العامل كافة.
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فقد  الأخريتني،  الع�شرتني  ليبقى  اخلري  رم�شان  من  الأوىل  الع�شرة  اليوم  ننهي  اإذ  ونحن 

انتهت ع�شرة الرحمة وبقي ع�شرة املغفرة وع�شرة العتق من النار، من رم�شان اخلري، فاإننا نتطلع 

ل�شباق مع الزمن لك�شب احل�شنات هذه الأيام املباركة:

1. ندعو اهلل خمل�شني اأن يتقّبل �شيامنا وقيامنا وطاعاتنا، واأن تطغى ح�شناتنا على �شيئاتنا؛ 

واأن تنعك�ض عباداتنا على اأفعالنا ك�شلوك قومي على الأر�ض.

2. ندعوه تعاىل اأن يرحمنا ويغفر لنا ويكون رم�شان عتقاً من النار للجميع؛ ليفوز املوؤمنون 

بجنة الفردو�ض الأعلى.

3. ندعوه جّلت قدرته اأن ُندرك ليلة القدر واأن ُيعيننا على قيامها؛ فهي ليلة خري من األف 

�شهر.

4. ندعوه بعظيم جالله اأن ُيح�شن ُخلقنا وتعاملنا مع الآخرين لأن الدين املعاملة؛ ومن مل 

تنعك�ض عباداته على اأخالقه و�شلوكياته مع الآخرين فقد خ�شر كثرياً.

5. ندعوه تعاىل وبحرقة اأن ُي�شفي مر�شانا ويخفف عنهم ويدخل اجلنة والفردو�ض الأعلى 

موتانا ويق�شي حاجاتنا وُيطّهر اأنف�شنا.

6. ندعوه من القلب اأن يختم بال�شاحلات اأعمالنا ويرزقنا الفردو�ض الأعلى من اجلّنة ويحّرم 

اأج�شامنا وجلودنا عن النار.

ب�شراحة: قبل اأيام قالئل كنا نقول رم�شان اأهاًل واليوم نقول رم�شان مهاًل فقد دنت �شاعة 

بالرحيل،  يُهّم  املحبوب  زائرنا  وب��داأ  اخل��ري،  رم�شان  اأي��ام  اإنق�شاء  ب�شرعة  ن�شعر  بداأنا  الرحيل، 

واملطلوب الإ�شتزادة بالطاعات والإحلاح بالدعاء لناأخذ اأرقى مرتبات اجلوائز.

د. محمد طالب عبيدات

رمضان في ُثلثه األول

اجلمعة    23  /  4  / 2021

االنباط- عمان

ق�����ال وزي������ر ال�������ش���ح���ة ال����دك����ت����ور ف���را����ض 

الجت�����اه  يف  ي�������ش���ري  الردن  ان  ال�����ه�����واري 

ال�����ش��ح��ي��ح يف م��ك��اف��ح��ة ال���وب���اء م���ن خ��الل 

الإجراءات التي اتخذها كحظر يوم اجلمعة 

وزيادة �شاعات احلظر اجلزئي خالل املوجة 

تتدار�ض  الوزارة  اىل  م�شريا  للوباء،  الثانية 

تخفيف الإجراءات يف الأيام القادمة.

ال��وزارة  ان  ال��ه��واري اىل  الدكتور  وا���ش��ار 

ت���راق���ب امل��ن��ح��ن��ي��ات ال���وب���ائ���ي���ة وال���ت���ي م��ن 

التزام  ب�شبب  للهبوط  تتجه  انها  الوا�شح 

ال�شحية،  والر�شادات  بالتعليمات  املواطنني 

مبينا انه يتم مراجعة الجراءات دوريا وهي 

الدكتور  وب��ني  وق���ت.  اأي  يف  للتغيري  قابلة 

مل�شت�شفى  ت��ف��ق��دي��ة  ج��ول��ة  خ���الل  ال���ه���واري 

فيها  يرافقه  اخلمي�ض  ام�ض  حمزة  الأم��ري 

الأم������ني ال���ع���ام ال���دك���ت���ور حم���م���ود زري���ق���ات 

ان  الدكتور ماجد ن�شري،  امل�شت�شفى  ومدير 

عدد مر�شى كورونا يف امل�شت�شفيات اقل من 

60 باملئة وهي  2000 مري�ض بن�شبة اقل من 

ن�شبة مطمئنة نوعا ما.

ت�شكيل  اإع������ادة  مت  ان����ه  ال����ه����واري،  وق����ال 

جلنة الوبئة وجتتمع ب�شكل دوري للوقوف 

 ، م�شورتها  وت��ق��دمي  ال��وب��ائ��ي��ة  احل��ال��ة  على 

جيد  ب�شكل  ت�شري  التطعيم  وترية  ان  مبينا 

وهناك اقبال ممتاز من قبل املواطنني، كما 

تقوم  ح��ي��ث  للتطعيم  ف��ري��ق   100 ه��ن��اك  ان 

200 �شخ�ض اأ�شبوعيا. الوزارة بتدريب 

5ر4  ل��ت��ط��ع��ي��م  ت�����ش��ع��ى  ال������وزارة  واك����د ان 

للو�شول  اململكة  ار���ض  على  �شخ�ض  مليون 

اىل �شيف اآمن، داعيا املواطنني اىل اللتزام 

والت�شجيل  كورونا،  �شد  التطعيم  مبواعيد 

ع���ل���ى امل��ن�����ش��ة لأخ������ذ امل���ط���ع���وم، والل����ت����زام 

يعادلن  كونهما  الكمامة  ولب�ض  بالتباعد 

حظرا �شامال.

االنباط- عّمان

وفاة   45 ت�شجيل  عن  ال�شحة  وزارة  علنت 

امل�����ش��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ض  اإ����ش���اب���ة  و2097 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�������ض اخل��م��ي�����ض، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل اإىل 8474 وفاة و697487 اإ�شابة.

وت���وزع���ت الإ����ش���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 797 

حالة   457 عّمان،  العا�شمة  حمافظة  يف  حالة 

الرمثا،  يف  ح��ال��ة   93 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف 

91 ح��ال��ة يف  ال��زرق��اء،  272 ح��ال��ة يف حمافظة 

حمافظة املفرق، 79 حالة يف حمافظة البلقاء، 

ح���ال���ة يف   65 م����اأدب����ا،  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة   66

حمافظة الكرك، 63 حالة يف حمافظة جر�ض، 

ح��ال��ة   56 ال��ط��ف��ي��ل��ة،  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة   63

ح��ال��ة يف حمافظة   52 ع��ج��ل��ون،  يف حم��اف��ظ��ة 

 7 منها  م��ع��ان،  حمافظة  يف  حالة   36 العقبة، 

حالت يف البرتا.

واأ�شار املوجز الإعالمي ال�شادر عن رئا�شة 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء 

بينما  حالة،   30726 اإىل  و�شل  حالّيا  الن�شطة 

دِخ����ل����ت ال���ي���وم اإىل 
ُ
ب��ل��غ ع����دد احل�����الت ال��ت��ي اأ

امل�شت�شفيات 221 حالة، فيما غادرت 194 حالة، 

يف حني بلغ اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي 

1918 حالة. تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 

للم�شت�شفيات  ال�شتيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز  بني  اململكة،  يف 

بينما  باملئة،   34 بلغت  ال�شمال  اإقليم  العزل يف 

احلثيثة  ال��ع��ن��اي��ة  اأ����ش���ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  ب��ل��غ��ت 

اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  ح��ني  يف  باملئة،   53

ال��ت��ن��ّف�����ض ال���ش��ط��ن��اع��ي يف الإق��ل��ي��م ذات����ه 31 

باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  اأن ن�شبة  واأ���ش��اف 

و�شلت  بينما  باملئة،   39 بلغت  الو�شط  اإقليم 

اأ�شّرة العناية احلثيثة يف الإقليم  اإ�شغال  ن�شبة 

اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   55 اإىل  ذات��ه 

30 باملئة. اأجهزة التنّف�ض ال�شطناعي 

كما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل يف اإقليم 

اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما  باملئة،   23 اجل��ن��وب 

بلغت  فيما  باملئة،   24 احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة 

يف  ال�شطناعي  التنّف�ض  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة 

الإقليم ذاته 15 باملئة.

حالة   3794 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ش��ار  كما 

وامل�شت�شفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  �شفاء 

 658287 اإىل  ال�شفاء  ح���الت  اإج��م��ايل  لي�شل 

حالة.

اأج��ري  خمربّياً  فح�شاً   18228 اأن  واأ���ش��اف 

التي  الفحو�شات  عدد  اإجمايل  لي�شبح  اليوم، 

 6564997 الآن  الوباء وحتى  بدء  منذ  اأجريت 

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

5ر11  قرابة  اإىل  اليوم و�شلت  لهذا  الإيجابّية 

يوم  �شجلت  ال��ت��ي  الن�شبة  م��ع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة، 

اأم�ض والتي بلغت 03ر13 باملئة.

االنباط- عمان

 اطلقت وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين 

)الويبو(،  الفكرية  للملكية  العاملية  واملنظمة 

ال��ذي  ال�شناعية  امللكية  م��ك��ات��ب  اإدارة  ن��ظ��ام 

اأف�شل للمتعاملني  اإىل تقدمي خدمات  يهدف 

ال�شناعية. بامللكية 

اليوم اخلمي�ض،  بيان  ال��وزارة يف  واو�شحت 

ان ه���ذا ال��ن��ظ��ام ي�����ش��ه��م يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ول 

مثل  حديثة،  تكنولوجيات  واع��ت��م��اد  الرقمي 

والذكاء  البيانات  ال�شحابية وحتليل  احلو�شبة 

اأنظمة الويبو. اأحد  ال�شطناعي، 

طلبات  ا�شتقبال  اي�شا  يدعم  انه  وا�شافت 

ب��������راءات الخ��������رتاع وال����ع����الم����ات ال��ت��ج��اري��ة 

وال���ر����ش���وم وال���ن���م���اذج ال�����ش��ن��اع��ي��ة م���ن ت��اري��خ 

املنح،  الإيداع وحتى ت�شجيل احلقوق وما بعد 

وه���و ن��ظ��ام ق��ائ��م ع��ل��ى ���ش��ري ال��ع��م��ل��ي��ات وف��ق��ا 

من  مكتب  لكل  القانوين  والإط��ار  للمتطلبات 

مكاتب امللكية الفكرية يف العامل.

النظام، م�شاء  اط��الق  ان��ه مت  اىل  وا���ش��ارت 

ام�������ض الرب�����ع�����اء، ب���رع���اي���ة وزي������رة ال�����ش��ن��اع��ة 

وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن امل��ه��ن��د���ش��ة م��ه��ا ع��ل��ي، 

عرب  تانغ،  داري��ن  ال�شيد  للويبو  العام  واملدير 

الردين  ال�شفري  وبح�شور  امل��رئ��ي،  الت�����ش��ال 

يف  املعنيني  وامل���دراء  عبيدات،  وليد  جنيف  يف 

ال�����وزارة، وي��ع��د ث��م��رة ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 

الوزارة ومنظمة )الويبو(.

وق����ال����ت ال����وزي����رة ع���ل���ي، ان ه����ذا ال��ن��ظ��ام 

وامل��ع��ام��الت  الإج�������راءات  ت�����ش��ري��ع  يف  �شي�شهم 

اخلا�شة بطلبات براءات الخرتاع والعالمات 

ال��ت��ج��اري��ة وال���ر����ش���وم وال���ن���م���اذج ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

وتوفري الوقت وت�شهيل عمليات املتابعة.

ع��ل��ى تطوير  ع��م��ل��ت  ال�����وزارة  ان  واأ���ش��اف��ت 

امللكية  مديرية  خ��الل  من  املقدمة  اخل��دم��ات 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة ل��ت�����ش��ه��ي��ل وت�����ش��ري��ع الإج�������راءات 

 90 ن��ح��و  اأن  م�����ش��رية اىل  ال���وق���ت،  واخ��ت�����ش��ار 

ب��امل��ئ��ة م���ن اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم ال���ي���وم من 

العمل  ال��ك��رتون��ي��ا، وان  ت��ت��م  امل��دي��ري��ة،  خ��الل 

اخلدمات  باقي  تغطية  اىل  للو�شول  م�شتمر 

الكرتونيا.

امل��ع��ام��الت اخلا�شة  اجن���از  زم���ن  اأن  ي��ذك��ر 

ب�������رباءات الخ�������رتاع وال���ع���الم���ات ال��ت��ج��اري��ة 

ن��ح��و  اأ����ش���ه���ر اىل   6 م����ن  ان��خ��ف�����ض  وغ����ريه����ا 

من  الأردن  اأن  ال����وزي����رة،  وب��ي��ن��ت   . ���ش��ه��ري��ن 

امللكية  الرائدة يف جمال حماية حقوق  الدول 

وتعترب  ب�شكل،  الفكرية  وامللكية  ال�شناعية 

ال�شناعية/  امللكية  ح��م��اي��ة  م��دي��ري��ة  ال��وي��ب��و 

اأول  وال��ت��م��وي��ن  وال���ت���ج���ارة  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة 

امللكية  »اإدارة مكاتب  اأنظمة  مل�شتخدمي  مكتب 

اختيار  مت  حيث  اجلديد،  باملعيار  ال�شناعية« 

النظام  على  للعمل  دول��ة   90 ب��ني  م��ن  الأردن 

اجلديد.

اننا  الويبو،  قال مدير منظمة  من جانبه، 

نتطلع اىل الأردن كمنطقة متقدمة يف جمال 

ح��م��اي��ة ح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة واه��ت��م��ام��ه 

بتطوير وحتديث الإجراءات وو�شائل احلماية 

ب��ه��ذا اجل��ان��ب لأه��م��ي��ت��ه يف البعد  واله��ت��م��ام 

املوؤ�ش�شات  وخ�شو�شا  والقت�شادي  التنموي 

واملتو�شطة. ال�شغرية 

مب��وارده  اي�شا  يتميز  الأردن  اأن  اىل  ولفت 

ن�شبة  وارتفاع  ال�شبابية،  والطاقات  الب�شرية 

م�������ش���ارك���ة امل�������راأة يف ال���ن�������ش���اط الق���ت�������ش���ادي، 

وال����ربام����ج ال���ت���ي ت��ط��ب��ق��ه��ا احل��ك��وم��ة ل���زي���ادة 

متكني املراأة .

النظام  ه��ذا  ا�شت�شافة  �شيتم  ان��ه  وا���ش��اف 

بال�شرعة  مي��ت��از  ال���ذي  ال��وي��ب��و،  �شحابة  ع��ل��ى 

وبدرجة اأمان عالية مع �شمان �شحة البيانات 

اإمكانية ا�شتعرا�ض جميع البيانات  ودقتها مع 

ال��ر���ش��وم  او  ب�����راءات الخ�����رتاع  او  )ع���الم���ات 

والنماذج ال�شناعية( .

وت�شمل اخلدمات اللكرتونية املقدمة من 

التجارية  العالمات  ت�شجيل   : املديرية  خالل 

والتحري عن عالمة جتارية وت�شجيل براءات 

الخ������رتاع، ن��ق��ل م��ل��ك��ي��ة ط��ل��ب ب����راءة اخ���رتاع 

وجت���دي���د ح���ق امل��ل��ك��ي��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ل��ل��ع��الم��ات 

او  ا�شم  تعديل  الخ���رتاع،  وب���راءات  التجارية 

للعالمات  ال�شناعية  امللكية  حق  مالك  عنوان 

ال��ت��ج��اري��ة وب�����راءات الخ�����رتاع، ون��ق��ل ملكية 

التجارية،  للعالمات  ال�شناعية  امللكية  ح��ق 

وبراءات الخرتاع و�شطب )الغاء( حق امللكية 

ال�شناعية.

دولية  منظمة  ه��ي  »ال��وي��ب��و«  ان  اىل  ي�شار 

تعزيز  اأجل  من  وتعمل  املتحدة،  لالأمم  تابعة 

حماية حقوق امللكية الفكرية.

 وزير الصحة: األردن يسير في االتجاه الصحيح 
ودراسة لتخفيف اإلجراءات

45 وفاة  و2097 إصابة بـ » كورونا«

وزارة الصناعة تطلق نظام إدارة مكاتب الملكية الصناعية

االنباط- عمان

 ع���ق���دت ه��ي��ئ��ة ال���ش��ت��ث��م��ار ب���ال���ت���ع���اون مع 

جل�شة  والتنمية،  القت�شادي  التعاون  منظمة 

حوارية، هدفت اإىل قيا�ض م�شاهمة ال�شتثمار 

الأجنبي املبا�شر يف التنمية امل�شتدامة، وحتديد 

ال�شيا�شات الالزمة لزيادة اآثاره الإيجابية على 

اململكة.

وق����ال رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ال���ش��ت��ث��م��ار ب��ال��وك��ال��ة 

الأردن  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اإن  ح��رت��وق��ة،  ف���ري���دون 

ومنظمة التعاون القت�شادي والتنمية )اأو اإي 

�شي دي( حول الّنهو�ض بال�شتثمار وم�شاهمته 

امل�شتدامة، جزء من مبادرة نوعية  التنمية  يف 

جل���ذب ال���ش��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���ش��ر، �شمن 

برنامج الحتاد الأوروبي واملنظمة لال�شتثمار 

يف ال��ب��ح��ر امل��ت��و���ش��ط، وال�����ذي ي��دع��م اجل��ه��ود 

امل���ب���ذول���ة ل���زي���ادة ك��م��ي��ة ون��وع��ي��ة ال���ش��ت��ث��م��ار 

املتدفق اإىل املنطقة.

الهيئة  اإن  اليوم اخلمي�ض،  بيان  واأ�شاف يف 

وخا�شة  حكومية  اأردن��ي��ة  جهة   25 م��ع  ن�شقت 

ال������وزارات وال��ه��ي��ئ��ات ومنظمات  م��ن خم��ت��ل��ف 

الدولية  املنظمات  ال��دويل، وعدد من  املجتمع 

واأو���ش��ح  امل���ب���ادرة.  تنفيذ  ملتابعة  والإق��ل��ي��م��ي��ة 

مبنيٌة  املبا�شر،  الأجنبي  ال�شتثمار  نوعية  اأن 

واخلا�ض،  العام  القطاعني  مع  ال�شراكة  على 

لو�شع  ووط��ن��ي��ة،  اإقليمية  اإج�����راءات  بتطبيق 

�شيا�شات وا�شرتاتيجيات ا�شتثمار اأكرث �شالبة 

وات�������ش���اق���اً. وت���ه���دف امل���ب���ادرة اىل و���ش��ع دل��ي��ل 

ا�شرتاتيجي وتو�شيات، تدعم جهود احلكومة 

بال�شتثمار  املتعلقة  �شيا�شاتها  تنفيذ  ع��ن��د 

الأجنبي املبا�شر، ملا له من اآثار مهمة يف حتقيق 

امل�شتدامة؛  التنموية  الأب��ع��اد  �شمن  التنمية، 

الإن��ت��اج��ي��ة والب��ت��ك��ار وخ��ل��ق وظ��ائ��ف وتنمية 

اإىل  اإ�شافة  اجلن�شني،  بني  وامل�شاواة  امل��ه��ارات، 

الطاقة والقت�شاد الأخ�شر.

وت���ق���ّي���م م��ن��ظ��م��ة ال����ت����ع����اون الق���ت�������ش���ادي 

التي  اجلل�شات احلوارية  والتنمية، من خالل 

الأو�شط  ال�شرق  يف  ال�شتثمار  برامج  تنظمها، 

و�شمال اإفريقيا، وت�شلط ال�شوء على اجتاهات 

واإ�شالحات �شيا�شة ال�شتثمار يف جمموعة من 

بلدان ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، اإ�شافة 

ال�شيا�شة مل�شتقبل �شيا�شة  اأولويات  اإىل حتديد 

 االستثمار تعقد حوارية لقياس مساهمة االستثمار األجنبي في التنمية

االنباط- عمان

اأع�����ل�����ن وزي��������ر الأوق������������اف وال���������ش����وؤون 

وامل��ق��د���ش��ات الإ���ش��الم��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 

ف���رتة رف���ع احل��ظ��ر لغايات  اأن  اخل��الي��ل��ة، 

ال�شاعة  م��ن  ���ش��ت��ب��داأ  اجل��م��ع��ة  ���ش��الة  اأداء 

 ، ظهرا   1:20 ال�شاعة  ولغاية   12:20
على  �شرياً  للم�شجد  الذهاب  يكون  بحيث 

الأقدام فقط.

ام�ض  �شحفي  بيان  يف  اخلاليلة  ودع��ا 

باإجراءات  اللتزام  اإىل  امل�شلني  اخلمي�ض، 

ال�����ش��الم��ة ال���ع���ام���ة ك��ال��ت��ب��اع��د اجل�����ش��دي 

واإح�شار �شجادة ال�شالة اخلا�شة وارتداء 

الكمامة.

وي��اأت��ي ه��ذا الإع����الن ب��ن��اء على البالغ 

لأم��ر  بال�شتناد   2021 ل�شنة   31 رق��م 

 ،)2020( ل�����ش��ن��ة   )19( رق����م  ال����دف����اع 

بالتجوال  للمواطنني  بال�شماح  والقا�شي 

�شريا على الأق��دام ملدة �شاعة واحدة لأداء 

الطبي  للربوتوكول  وفقا  اجلمعة،  �شالة 

وزير  وتفوي�ض  ال�شحة،  وزارة  من  املقرر 

الإ�شالمية  واملقد�شات  وال�شوؤون  الأوق��اف 

ب��ت��ح��دي��د وق�����ت ب�����دء ����ش���اع���ات ال���ت���ج���وال 

وانتهائها.

االنباط- عمان

اأعلنت املوؤ�ش�شة ال�شتهالكية املدنية اليوم 

الرئي�شية  الأ����ش���واق  يف  ال��ع��م��ل  مت��دي��د  ع��ن 

وم����راك����ز امل���ح���اف���ظ���ات ك���اف���ة ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة 

ال�شاد�شة م�شاًء.

العمل يهدف  اإن مت��دي��د  ب��ي��ان  وق��ال��ت يف 

لإتاحة الفر�شة للمواطنني للت�شوق.

االنباط- عمان

ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  التفتي�ض  ف���رق  اغ��ل��ق��ت   

اأمانة  الرقابة والتفتي�ض ال�شحي واملهني يف 

ع��م��ان،   الرب���ع���اء، 6 م��ن�����ش��اآت، وان����ذرت 92 

وال�����ش��روط  ال��دف��اع  اوام���ر  اأخ���رى ملخالفتها 

ال�شحية.

واو�شحت المانة يف بيان ام�ض اخلمي�ض، 

 698 ام�����ض،  ي���وم  ن��ف��ذت  التفتي�ض  ف���رق  ان 

زيارة، نتج عنها ت�شجيل 3 اغالقات ملخالفة 

اأمر الدفاع، و3 خمالفات �شحية ومهنية و3 

اغالقات اخرى.

ومراكز  ال��ط��وارئ  فريق  ان  اىل  وا���ش��ارت 

ال�شحية  الرقابة  لدائرة  التابعني  التفتي�ض 

وامل���ه���ن���ي���ة، ب���ال���ت���ع���اون م����ع دائ�������رة ال�����ش��ب��ط 

ال��ع�����ش��وائ��ي، ق��ام��ت ب��ج��ولت م�����ش��رتك��ة على 

ال��ب��اع��ة امل��ت��ج��ول��ني، م��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن ت�شجيل 

ل��رتا من   1783 خمالفة واح���دة، وات���الف 

الع�شائر، كما مت ازالة 52 ب�شطة. وا�شافت 

انه مت حترير 3 خمالفات لأفراد من خالل 

جل��ن��ة ال�����ش��الم��ة ال���ع���ام���ة، مل��خ��ال��ف��ت��ه��م اأم���ر 

الدفاع.

 الذهاب لصالة الجمعة من الساعة 
12:20 ولغاية 1:20 ظهرا

 تمديد العمل حتى 
السادسة مساء في أسواق 

المؤسسة االستهالكية المدنية

 االمانة: 6 اغالقات و92 انذارا لمنشآت 
خالفت أوامر الدفاع والشروط الصحية
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 عشية قمة المناخ.. »إيكيا« 
تتبرع بمليار يورو

 الرئيس الصيني: سنقلل استهالك 
الفحم خالل خطة ممتدة لـ5 سنوات

 نوفاك: أوبك+ قد تعدل خططها.. 
وقيود على صادرات الوقود الروسي

االنباط- وكاالت

التي  “اإيكيا”،  م�ؤ�س�سة  تعهدت 

ت�����ش��ّك��ل ال�������ذراع اخل���ري���ة ل�����ش��رك��ة 

الأث���������اث ال�������س����ي���دي���ة ال���ع���م���اق���ة، 

ي��ورو )1،2  التربع مبليار  الأرب��ع��اء، 

انبعاثات  م��ن  للحد  دولر(  م��ل��ي��ار 

غازات الحتبا�س احلراري.

و���ش��ت�����ش��ت��ه��دف الأم����������وال، ال��ت��ي 

�شكل منح على مدى  �شُتخ�ش�س يف 

خم�س �شنوات، الربامج القادرة على 

حتقيق نتائج على املدى الق�شر.

وق�����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة 

ب����ر ه��ي��غ��ي��ن��ي�����س ل���وك���ال���ة ف��ران�����س 

احل��ّد  يف  يتمثل  “الهدف  اإن  ب��ر���س 

م����ن ان���ب���ع���اث���ات ال�����غ�����ازات امل�����ش��ب��ب��ة 

اأ�شرع وقت  احل��راري يف  لالحتبا�س 

ممكن”.

انبعاثات  خف�شت  “اإذا  واأ���ش��اف 

مبقدار  احل��راري  الحتبا�س  غازات 

طن واحد هذا العام، ف�شيكون ذلك 

اأك��ر فاعلية مما لو حتقق ذلك يف 

5 �شنوات”.

الأم���وال  اأن  املوؤ�ش�شة  واأو���ش��ح��ت 

اإىل  التي تعهدت التربع بها ت�شاف 

التزمت  اأن  �شبق  ي��ورو  مليون   500

لل�شنوات  امل��ن��اخ  مل���ب���ادرات  تقدميها 

املقبلة. اخلم�س 

حت���دد  مل  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اأن  وم������ع 

التربع،  من  �شيفيد  بذاته  م�شروعاً 

امل��ث��ال  �شبيل  ع��ل��ى  هيغيني�س  ا���ش��ار 

اإىل احلاجة ل�شتبدال مئات الآلف 

امل�شتخدمة  ال���دي���زل  م���ول���دات  م��ن 

يف  الدخل  املنخف�شة  املجتمعات  يف 

واإقامة  النامية  ال��دول  من  الكثر 

املتجددة. �شبكات تعمل بالطاقات 

“اإيكيا”  موؤ�ش�شة  اإع���الن  وي��اأت��ي 

التي  الفرتا�شية  املناخ  قمة  ع�شية 

جو  الأمركي  الرئي�س  ي�شت�شيفها 

بايدن يومي اخلمي�س واجلمعة.

االنباط-وكاالت

ق����ال ال��رئ��ي�����س ال�����ش��ي��ن��ي ���ش��ي ج��ن 

ب��ي��ن��غ، يف ك��ل��م��ت��ه اأث���ن���اء ق��م��ة امل���ن���اخ، اإن 

يف  كبر  خف�س  لتحقيق  ت��ه��دف  ب��الده 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة بحلول  ال��ط��اق��ة  ا���ش��ت��خ��دام 

.2030

ا�شتهالك  �شتقلل  بكن  اأن  واأ���ش��اف 

5 �شنوات. الفحم خالل خطة ممتدة ل�

واأو�شح �شي “التغر املناخي يفر�س 

اأن  يجب  التنمية،  على  كبرة  حتديات 

يجب  والبيئة،  الطبيعة  على  نحافظ 

دع���م ال����دول ال��ف��ق��رة يف الن��ت��ق��ال اإىل 

امل�شتدامة”. التنمية 

تعمل  ب��اأن  ال�شيني  الرئي�س  وتعهد 

الفحم،  ا�شتهالك  بالده لتقلي�س زيادة 

والرتكيز على التنوع الع�شوي.

احل�������زام  م������ب������ادرة  اأن  اإىل  ول����ف����ت 

للجميع،  مفتوح  ع��ام  طريق  والطريق 

لطرف  مملوكا  خا�شا  م�����ش��ارا  ولي�شت 

واحد.

ال���دول  ب��ج��م��ي��ع  “نرحب  ���ش��ي  وق����ال 

امل�شاركة يف  اأجل  املهتمة لالن�شمام من 

التعاون وم�شاركة فوائده”.

االنباط-وكاالت

قال نائب رئي�س الوزراء الرو�شي 

األك�شندر نوفاك الأربعاء اإن اجتماعا 

الأ���ش��ب��وع  اأوب����ك+  يف  النفط  ملنتجي 

ي��ع��دل خطط  اأو  ي���وؤك���د  ق���د  امل��ق��ب��ل 

اأن  امل�شتبعد  وم��ن  احلالية،  الإن��ت��اج 

ي�شهد تغيرات كبرة يف ال�شيا�شة.

تناق�س  اأن  املقرر  من  اأن  واأ�شاف 

حمتملة  ق��ي��ودا  الرو�شية  احلكومة 

على �شادرات الوقود.

ع��ن  “رويرتز”  وك����ال����ة  ن���ق���ل���ت 

جم��م��وع��ة  ام���ت���ث���ال  اأن  م�������ش���دري���ن 

اإنتاج النفط بلغ  اأوبك+ لتخفي�شات 

113% يف مار�س، بال تغر عن �شهر 

فرباير.

ارت���ف���ع���ت اأ����ش���ع���ار ال��ن��ف��ط لأع��ل��ى 

م�������ش���ت���وى ف���ي���م���ا ي����زي����د ع����ن ���ش��ه��ر 

�شادرات  بتعطل  مدعومة  الثالثاء، 

خمزونات  برتاجع  وتوقعات  ليبية 

اخل�����ام يف ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة ل��ك��ن 

تزايد الإ�شابات بفرو�س كورونا يف 

اآ�شيا حد من املكا�شب.

واأ����ش���اف ن���وف���اك يف ت�����ش��ري��ح��ات 

�شهر  ق��ب��ل  “اجتمعنا  لل�شحفين 

ون��اق�����ش��ن��ا خ���ط���ة ال���ع���م���ل ل��الأ���ش��ه��ر 

املقبلة. لذا، وما مل يحدث  الثالثة 

�شتكون  مهمتنا  فاإن  ا�شتثنائي،  اأمر 

ت����اأك����ي����د ه�������ذه اخل����ط����ط وت���ع���دي���ل 

اخلطط اجلديدة”.

امل�شدرة  البلدان  منظمة  فاجاأت 

رو�شيا،  بقيادة  وحلفاوؤها  للبرتول 

ف��ي��م��ا ي���ع���رف مب��ج��م��وع��ة اأوب������ك+، 

اأول  اج��ت��م��اع��ه��ا يف  خ����الل  ال�������ش���وق 

تخفيف  على  اتفقت  عندما  اأب��ري��ل 

القيا�شية  لتخفي�شاتها  ت��دري��ج��ي 

لالإنتاج.

ف����ق����د ات�����ف�����ق�����وا ع����ل����ى ت��خ��ف��ي��ف 

مالين  �شبعة  البالغة  التخفي�شات 

األ���ف   350 ب���واق���ع  ي���وم���ي���ا،  ب��رم��ي��ل 

األ��ف  ي��وم��ي��ا يف م��اي��و و350  ب��رم��ي��ل 

برميل يوميا اأخرى يف يونيو و400 

نحو  اأو  اإ�شافية  يوميا  برميل  األ��ف 

ذلك يف يوليو.

وقال م�شدران يف اأوبك+ اإنهما ل 

الأ�شبوع  اجتماع  ي�شفر  اأن  يتوقعان 

التفاق  يف  تغيرات  اأي  ع��ن  املقبل 

“اأعتقد  اأح���ده���م���ا  وق����ال  احل�����ايل. 

ملتابعة  �شيكون  القادم  الجتماع  اأن 

ال�شوق فقط”.

رف���ع���ت اأوب�������ك ت��وق��ع��ه��ا ل��ل��ط��ل��ب 

برميل  األ��ف   70 النفط  على  العاملي 

ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   5.95 اإىل  ي��وم��ي��ا 

اأح������دث  ����ش���م���ن   2021 يف  ي���وم���ي���ا 

ت��ق��اري��ره��ا ال�����ش��ه��ري��ة، ا���ش��ت��ن��ادا اإىل 

ت��ق��دي��رات ب���اأن اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي اأدت 

ل��رتاج��ع ح��اد يف ا���ش��ت��خ��دام ال��وق��ود 

. �شتنح�شر

االنباط-وكاالت

���ش��ج��ل خ���ام م���رب���ان، رق��م��ا ق��ي��ا���ش��ي��ا يف حجم 

ال���ت���داولت ال��ت��ي مت��ت م��ن��ذ ب���دء ال���ت���داول على 

عقوده الآجلة يف 29 مار�س املا�شي.

اإنرتكونتيننتال”،  “بور�شة  اأرق��ام  وبح�شب 

املدرجة يف بور�شة نيويورك لالأوراق املالية، بلغ 

حجم العقود املتداولة 18848 عقدا يف يوم واحد 

)20 اأبريل 2021(.

ويعادل كل عقد من عقود خام مربان الآجلة 

 18.8 اأك��ر من  ت��داول  يعني  برميل، مما   1000

م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل م��ن خ��ام م��رب��ان، اأي م��ا ي��ق��ارب 

من  “اأدنوك” ال��ي���م��ي  اإن���ت���اج  اأ���ش��ع��اف  ���ش��ب��ع��ة 

النفط اخلام.

“بور�شة  ع���ن  ال�������ش���ادرة  الأرق��������ام  وت�����ش��ر 

اأن��ه  الآجلة”  للعقود  اإنرتكونتيننتال  اأبوظبي 

م��ن عقود  ع��ق��دا   132450 م��ن  اأك���ر  ت����داول  مت 

من  برميل  مليون   132 اأي  الآجلة،  مربان  خام 

6560 من  اأك��ر م��ن  خ��ام م��رب��ان، ت�شمل ت��داول 

النفط،  بقطاع  اخلا�شة  امل�شتقة  املالية  الأدوات 

ك��م��ا ارت���ف���ع ع���دد ال�����ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة و���ش��رك��ات 

اإىل  ال��ت��داول  ���ش��ارك��ت يف عمليات  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 

49 �شركة.

الكبر  الإق���ب���ال  ال���ت���داولت،  ح��ج��م  ويعك�س 

وجناح العقود الآجلة خلام مربان يف ا�شتقطاب 

امل��ت��داول��ن وال��ع��م��الء، ك��ون��ه��ا تتيح ل��ه��م امل��زي��د 

ال�شوق  تقلبات  واإدارة  والتحوط،  ال�شفافية  من 

اأف�شل. ب�شكل 

 24 مل��دة  وميكن ت��داول عقود م��رب��ان الآج��ل��ة 

�شاعة كل يوم اثنن، وملدة 22 �شاعة يف اليوم من 

يوم الثالثاء لغاية يوم اجلمعة من كل اأ�شبوع.

ومب��ق��دور امل��ت��داول��ن ال��و���ش��ول امل��ب��ا���ش��ر اإىل 

للعقود  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  اأب��وظ��ب��ي  “بور�شة 
ال�شلطات  م��ن  جم��م��وع��ة  خ���الل  م��ن  الآجلة” 

�شوق  ذلك  يف  مبا  للتداول،  املخت�شة  الق�شائية 

اأبوظبي العاملي، والوليات املتحدة، و�شنغافورة، 

وفرن�شا،  وهولندا،  و�شوي�شرا،  املتحدة،  واململكة 

وال�����روي�����ج، واأ�����ش����رتال����ي����ا، وال����ي����اب����ان، وك���وري���ا 

اجلنوبية.

اأب������وظ������ب������ي  “بور�شة  يف  وي���������������ش�������ارك 

ع�شوا   26 الآجلة”  ل��ل��ع��ق��ود  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال 

واملقا�شة  التداول  عمليات  لإج��راء  خم�ش�شن 

املبا�شرة. والت�شوية 

للعقود  والت�شوية  املقا�شة  عمليات  وجت��ري 

اإنرتكونتيننتال  اأبوظبي  “بور�شة  يف  املتداولة 

اإنرتكونتيننتال  “بور�شة  يف  الآجلة”  للعقود 

اأوروبا للمقا�شة” اإىل جانب عقود اآجلة لكربى 

ي��ت��ي��ح للعمالء  ال��ع��امل��ي��ة، مم��ا  ال��ط��اق��ة  ���ش��رك��ات 

ال�شتفادة من هام�س التعوي�شات وتعزيز كفاءة 

راأ�س املال.

االنباط-وكاالت

اأك��ر  وق��ادة  زع��م��اء  اخلمي�س،  يجتمع، 

من 04 دولة حول العامل بدعوة اأمركية 

الأر���س  على  احل��ف��اظ  �شاأنها  م��ن  قمة  يف 

م���ن الن���ب���ع���اث���ات ال���ت���ي ت��ت�����ش��ب��ب يف رف��ع 

�شلبا  ينعك�س  م��ا  وه���و  احل�����رارة،  درج����ات 

على كل كائن حي على هذا الكوكب.

اأح���د  اإن  ق����ال  ل��ل��ب��ي��ت الأب���ي�������س  ب���ي���ان 

تزامن  ال��ت��ي  للقمة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الأه����داف 

م��وع��د ان��ط��الق��ه��ا م���ع ي����وم الأر�������س، هو 

ت��ن�����ش��ي��ط ج��ه��ود احل���ف���اظ ع��ل��ى ه���دف األ 

يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب درجة 

ون�شف درجة مئوية.

هذا  لتحقيق  اإنه  املتحدة  الأمم  وتقول 

بن�شبة  الن��ب��ع��اث��ات  خف�س  يجب  ال��ه��دف 

7.6% كل عام لغاية عام 2030.

ل��ك��ن م��ن امل��ف��ارق��ات م��ن ب��ن الأرب��ع��ن 

17 بلدا  دول���ة امل�����ش��ارك��ة يف ال��ق��م��ة، ه��ن��اك 

م�شوؤول عن نحو 80 باملئة من النبعاثات 

العاملية والناجت املحلي الإجمايل العاملي.

 وف���ق���ا ل�����الأمم امل���ت���ح���دة ف�����اإن الأرب���ع���ة 

ال�شن  وهم  النبعاثات،  حيث  من  الكبار 

والوليات املتحدة ودول الحتاد الأوروبي 

من   %55 م��ن  اأك��ر  يف  ي�شاهمون  والهند 

النبعاثات. اإجمايل 

ال��ولي��ات  للقمة  ال��دع��وة  �شاحبة  لكن 

���ش��اب��ق بخف�س  ت��ع��ه��دت يف وق���ت  امل��ت��ح��دة 

نحو  ن�شبته  ت�شل  احل��راري��ة  لالنبعاثات 

50 يف املئة بحلول عام 2030.

يف  م�شدر  اأك��رب  تعد  ال��ت��ي  ال�شن  اأم��ا 

العامل لنبعاثات الغازات امللوثة، فتعهدت 

بن�شبة ت�شل  ال��غ��ازات  ب��اأن حت��د م��ن ه��ذه 

اإىل �شتن باملئة بحلول العام ذاته.

ال��ه��ن��د يف م���رك���ز م��ت��ق��دم بعد  وت����اأت����ي 

ال�������ش���ن وك����ان����ت ق����د ت���ع���ه���دت ب��ت��ق��ل��ي�����س 

بحلول   %  35 بن�شبة  ال��ك��رب��ون،  انبعاثات 

عام 2030.

ك��ذل��ك ات��ف��ق ق����ادة الحت�����اد الأوروب�����ي 

الحتبا�س  غ���ازات  ان��ب��ع��اث��ات  خف�س  على 

2030 اإىل  اأوروب��ا بحلول عام  احل��راري يف 

. %55

الن��ب��ع��اث��ات  اأن  اإىل  درا�����ش����ات  وت�����ش��ر 

ال���������ش����ارة ال����ن����اجت����ة ع����ن ح������رق ال����وق����ود 

الأح�����ف�����وري ت��ت�����ش��ب��ب ���ش��ن��وي��ا يف وف�����اة 4 

مالين فرد حول العامل.

يدفع  خطر  ناقو�س  الرقم  ه��ذا  وي��دق 

ل��ب��ذل م��زي��د م���ن اجل��ه��د ل��ل��ح��ف��اظ على 

ح���ي���اة امل���الي���ن م���ن ال��ب�����ش��ر، ال���ت���ي ب��ات��ت 

مهددة بالأوبئة والتلوث املناخي

االنباط-وكاالت

ي�����ش��ارك ن��ائ��ب رئ��ي�����س دول����ة الإم�������ارات رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، ال�شيخ حممد بن را�شد 

اإليها  دع��ا  التي  للمناخ  ال��ق��ادة  قمة  يف  مكتوم،  اآل 

وتعقد اخلمي�س  ب��اي��دن،  ج��و  الأم��رك��ي  الرئي�س 

واجلمعة.

املتقدمة  والتكنولوجيا  ال�شناعة  وزي��ر  واأك���د 

واملبعوث اخلا�س لدولة الإم��ارات للتغر املناخي، 

القادة  ب��الده يف قمة  اأن م�شاركة  �شلطان اجلابر، 

“ريادة  وت���ؤك��د  كبرة”،  اأهمية  “تكت�شب  للمناخ 

الدولة يف جمال العمل املناخي ونظرتها باأنه يقدم 

فر�شا للنمو القت�شادي”.

وقال �شلطان اجلابر، اإن القمة ت�شكل “من�شة 

ب��زخ��م قوي  دول��ي��ة مهمة ميكن الن��ط��الق منها 

ومتجدد” نحو الدورة 26 ملوؤمتر الدول الأطراف 

 COP( امل��ن��اخ  لتغر  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 

26(، التي تنعقد يف غال�شكو خالل نوفمرب املقبل.

“من خالل روؤية وتوجيهات القيادة  واأ�شاف: 

حافال  تاريخا  الإم����ارات  دول���ة  متتلك  الر�شيدة، 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة وجم���دي���ة اق��ت�����ش��ادي��ا 

لتكنولوجيا الطاقة النظيفة واحلد من النبعاثات 

الكربونية، والرتقاء بها باعتبارها حمورا اأ�شا�شيا 

�شمن ا�شرتاتيجيتنا لتنويع القت�شاد وتنميته”.

وتابع: “لطاملا اعتربنا العمل املناخي امل�شتمر 

اأن  ون���درك  القت�شادي.  للنمو  فر�شة  والطموح 

ال�شتثمار يف تكنولوجيا احلد من تداعيات تغر 

املناخ والتكيف معه يعد فر�شة جمدية اقت�شاديا، 

خلق  يف  �شت�شهم  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ا�شتثماراتنا  واأن 

القت�شادي،  النمو  و�شتعزز  جديدة،  عمل  فر�س 

اإىل جانب اأثرها البيئي عرب خف�س النبعاثات”.

العامل  يف  تكلفة  ب��اأق��ل  الآن  الإم����ارات  وتتميز 

لإنتاج الطاقة ال�شم�شية، ويعود ذلك اإىل ال�شتثمار 

التي تخلق بيئة تعزز تناف�شية  املبكر وال�شيا�شات 

�شناعاتها وخدماتها.

كما اأ�شبحت اإح��دى اأوائ��ل ال��دول التي طبقت 

تقنية التقاط الكربون وا�شتخدامه وتخزينه على 

املنطقة، مما �شكل تطورا  نطاق جت��اري وا�شع يف 

مهما يف القطاعات التي تت�شبب النبعاثات فيها 

عادة بتحديات �شعبة.

اأن��واع  وتزامنا مع ذل��ك، ت�شتثمر الإم����ارات يف 

ال��وق��ود اخل��ايل من الكربون، مبا يف  جديدة من 

ال��ذي يظهر م��وؤ���ش��رات واع��دة  ذل��ك الهيدروجن 

باأنه �شيكون م�شدرا اأ�شا�شيا للطاقة يف امل�شتقبل.

كما تعمل على رفع معدلت ال�شتثمار ب�شكل 

والتطوير  والبحث  البتكار  ملحوظ يف جم��الت 

مع  التكيف  بهدف  الغذائية،  والنظم  ال��زراع��ة  يف 

تداعيات تغر املناخ وتقليل النبعاثات، و�شت�شكل 

ه��ذه ال���ش��ت��ث��م��ارات حم��ور ���ش��راك��ة عاملية جديدة 

�شيتم الإعالن عن تفا�شيلها قريبا.

املناخي،  امل��ج��ال  اإط���ار العمل يف  واأن���ه يف  يذكر 

ا���ش��ت�����ش��اف��ت اأب��وظ��ب��ي يف وق���ت ���ش��اب��ق م���ن اأب��ري��ل 

اجلاري، املبعوث الرئا�شي اخلا�س ل�شوؤون التغر 

امل��ن��اخ��ي يف اأم��رك��ا ج��ون ك���ري، ورئ��ي�����س ال���دورة 

اتفاقية  الأط���راف يف  ملوؤمتر  والع�شرين  ال�شاد�شة 

الأمم املتحدة لتغر املناخ، األوك �شارما، اإىل جانب 

ممثلن رفيعي امل�شتوى من 10 اقت�شادات رئي�شية 

من دول منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اإفريقيا، 

وذلك يف احلوار الإقليمي حول املناخ.

ال��ل��ق��اء ببيان م�شرتك م��ن دول  واخ��ُت��ت��م ه��ذا 

املنطقة، وبيان ثنائي م�شرتك بن دولة الإمارات 

العمل  بتحفيز  فيه  يلتزمان  املتحدة،  وال��ولي��ات 

املناخي.

وت��ع��ت��رب ق��م��ة ال���ق���ادة ل��ل��م��ن��اخ حم��ط��ة رئي�شة 

متهيدا لنعقاد الدورة ال�شاد�شة والع�شرين ملوؤمتر 

ف��ر���س  زي�����ادة  اإىل  ت��ه��دف  ح��ي��ث   ،)26  COP(

املناخي  العمل  يف  ملمو�شة  عملية  نتائج  حتقيق 

العاملي.

القمة:  خ��الل  املطروحة  املو�شوعات  وت�شمل 

“اإيجاد ا�شرتاتيجيات كفيلة بخف�س النبعاثات، 
واخلا�س  العام  القطاعن  وكيفية حتفيز متويل 

ل��دف��ع ال��ت��ح��ول ن��ح��و ح��ي��ادي��ة ال��ك��رب��ون، وكيفية 

من  للحد  ومبتكرة  جديدة  تقنيات  اإىل  التو�شل 

النبعاثات”.

واإىل ج��ان��ب ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي ج��و ب��اي��دن، 

 40 اأب��ري��ل،   22 ي��وم  التي تنعقد  القمة،  ي�شارك يف 

من ق��ادة ال��دول التي تقوم ب��دور فاعل وموؤثر يف 

وي�شمل  امل��ن��اخ،  تغر  ل��ت��داع��ي��ات  الت�شدي  ج��ه��ود 

ذل���ك ق����ادة احل��ك��وم��ات ال��ت��ي اأظ���ه���رت ري��ادت��ه��ا يف 

العمل املناخي ومتكنت من ر�شم م�شارات مبتكرة 

نظيفة وعدمية  اقت�شادات  اإىل  للو�شول  ومميزة 

النبعاثات.

 »خام مربان« يسجل رقما قياسيا في حجم التداوالت

 اإلمارات في »قمة القادة للمناخ«.. ريادة وفرص للنمو

 من أجل األرض.. قمة ينتظرها العالم والهدف »كل كائن حي«

اجلمعة  23 /4/ 2021 



الدويل
50 اجلمعة  23/ 4 / 2021 

االنباط-وكاالت

قال موقع “جلوب�س” �لعربي �إن حادثة 

اإط�����اق ال�������س���اروخ ال�����س��وري جت���اه ال��ن��ق��ب 

كان  ل��و  حتى  خطرية  ح��ادث��ة  تعترب  الليلة 

عن  “انزلق”  ال�����س��اروخ  ب��اأن  اجلي�س  بيان 

اإطاقه  مق�سوداً  يكن  ومل  اخل��ط��اأ  طريق 

ما  “على  اأن���ه  امل��وق��ع  واأ���س��اف  النقب  نحو 

 )SA5( ي��ب��دو ف��اإن ال�����س��اروخ ه��و م��ن ن��وع

٤٠ األ��ف  وه��و ق���ادر على ال��و���س��ول الرت��ف��اع 

ق����دم، وق���د ���س��ه��دن��ا ���س��اب��ق��اً ح����وادث اأخ���رى 

اأخ���ط���اأ ب��ه��ا ه���ذا ال�������س���اروخ ه��دف��ه وان��زل��ق 

مل�سارات اأخرى”

وب���ح�������س���ب امل����وق����ع ال����ع����ربي ف�������اإن ه���ذه 

احل��ادث��ة ت��ذك��ر اجل��م��ي��ع ب��اأن��ه رغ��م احل��رب 

ونزيف الدماء يف �سوريا فاإن جي�سها ميلك 

ال�سنع،  رو���س��ي  معظمه  م��ت��ق��دم��اً  ���س��اح��اً 

قادرة  �سواريخ  ميلك  جي�سها  ف��اإن  وكذلك 

ع��ل��ى ال���و����س���ول ل��ك��ل ن��ق��ط��ة يف ف��ل�����س��ط��ن 

اأه��داف  اإ�سابة  على  ق��ادرة  وكذلك  املحتلة 

ا�سرتاتيجية واأمنية بدقة عالية

وي������رى اأن������ه يف ح�����ال ���س��ح��ة ال��ت��ف�����س��ري 

ب��اأن ال�����س��اروخ ان��زل��ق م��ن مكانه، ف��اإن هذه 

احل����ادث����ة ت���وؤك���د م����رة اأخ������رى م����دى ت��وت��ر 

ال��و���س��ع يف امل��ن��ط��ق��ة رغ���م ���س��ن��وات ال��ه��دوء 

الن�سبي

باأنه يجب التذكر باأن  “جلوب�س”  وذكر 

اأخرى جماورة ما زالت معادية  هناك دول 

ولديها  باالأ�سلحة،  ومليئة  “الإ�سرائيل” 
“اإ�سرائيل” با�ستهداف  الرغبة 

ووف��ق امل��وق��ع ال��ع��ربي ف��اإن اإي���ران لديها 

رغبة ا�سرتاتيجية ال�ستهداف “اإ�سرائيل”، 

ال��رغ��ب��ة خ���ال االأ���س��ه��ر  وق���د ازدادت ه���ذه 

ب��ع��د االن��ف��ج��ار يف مفاعل  امل��ا���س��ي��ة خ��ا���س��ة 

ن��ظ��ن��ز ال���ن���ووي واغ���ت���ي���ال ال���ع���امل ال���ن���ووي 

اال�ستهداف  وكذلك  زاده،  فخري  االإي��راين 

املتبادل لل�سفن يف البحر املتو�سط واخلليج، 

وق��د ن�����س��رت و���س��ائ��ل اإع���ام اإي��ران��ي��ة خ��ال 

ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة م�����س��اه��د ت��ظ��ه��ر اإم��ك��ان��ي��ة 

ا�ستهداف اإيران ملفاعل دميونا النووي

االنباط-وكاالت

يوم االأربعاء،  اأعلنت �سركة “في�سبوك”، 

اإن���ه���ا اأح��ب��ط��ت ح��م��ل��ة جت�����س�����س اإل���ك���رتوين 

قائمة منذ فرتة طويلة، تديرها املخابرات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وال���ت���ي ت�����س��م��ن��ت ان��ت��ح��ال 

تطبيق  ون�سر  �سحفين  �سفة  جوا�سي�س 

وهمي الإر�سال ق�س�س عن حقوق االإن�سان

وب����ح���������س����ب وك������ال������ة روي��������������رتز، ق���ال���ت 

اجل���ن���اح  اإن  ت���ق���ري���ر  يف  “في�سبوك”، 
االإل�������ك�������رتوين جل����ه����از االأم���������ن ال���وق���ائ���ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي امل������وايل ل��ل��رئ��ي�����س حم��م��ود 

ع��ب��ا���س، ب������اإدارة ع��م��ل��ي��ات ق��ر���س��ن��ة ب��دائ��ي��ة 

ومعار�سن  ون�سطاء  مرا�سلن  ا�ستهدفت 

جم��م��وع��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  فل�سطينين، 

ال�سرق  اأخرى يف  �سوريا ومناطق  اأخرى يف 

االأو�سط

ورف�������س امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ج���ه���از االأم����ن 

في�سبوك،  اتهامات  ثابت  عكرمة  الوقائي 

وقال “نحرتم االإعام واالإعامن ونعمل 

���س��م��ن ق���ان���ون ي��ح��ك��م ع��م��ل��ن��ا ون��ع��م��ل وف��ق 

ال��ق��ان��ون وال��ن��ظ��ام ون��ح��ن م��ل��ت��زم��ون. نحن 

ن��ح��رتم احل���ري���ات واخل�����س��و���س��ي��ة و���س��ري��ة 

املعلومات”

الوقائي  االأم���ن  “جهاز  ث��اب��ت،  واأ���س��اف 

ويتبع  ال��ق��ان��ون  داخ��ل��ي يحكمه  اأم��ن  ج��ه��از 

ب��اجل��م��ي��ع  وع���اق���ت���ن���ا  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 

ج���ي���دة مب���ن ف��ي��ه��م ال�����س��ح��ف��ي��ون ون��ق��اب��ة 

ال�سحفين”

وق�������ال م����اي����ك دف���ي���ل���ي���ان�������س���ك���ي، رئ��ي�����س 

يف  االإل��ك��رتوين  التج�س�س  حتقيقات  اإدارة 

اإن  التقرير  ن�سر  قبل  ل��روي��رتز  في�سبوك، 

“نراها  لكن  ب�سيطة  كانت  احلملة  اأ�ساليب 

م�ستمرة”

االأم��ن  ج��ه��از  اأن  دفيليان�سكي،  واأ���س��اف 

الوقائي كثف اأن�سطته خال االأ�سهر ال�ستة 

في�سبوك  اإن  وق���ال  ذل���ك.  نحو  اأو  املا�سية 

ح�ساب   3٠٠ ح��وايل  ن�سر  اجلهاز  اأن  تعتقد 

مزيف اأو خمرتق ال�ستهداف ما يقرب من 

8٠٠ �سخ�س ب�سكل عام

االأه��������داف  م����ن  اأي  حت����دي����د  ي���ت���م  ومل 

ب��اال���س��م. وق��ال��ت ف��ي�����س��ب��وك، اإن��ه��ا اأ���س��درت 

املعنين  للم�ستخدمن  ف��ردي��ة  حت��ذي��رات 

عرب من�ستها واأزالت احل�سابات املزيفة

ف��ي��م��ا يتعلق  االت���ه���ام  اأ����س���اب���ع  وت��وج��ي��ه 

م�ساألة  االإن���رتن���ت  ع��رب  ال�����س��ار  ب��ال��ن�����س��اط 

اإن  ق��ال  دفيليان�سكي  لكن  للغاية،  معقدة 

العامل  للتوا�سل االجتماعي يف  �سبكة  اأكرب 

هذه  ربطت  متعددة  بيانات  نقاط  “لديها 
امل��ج��م��وع��ة م���ن االأن�����س��ط��ة ب��ج��ه��از االأم����ن 

الوقائي”

ووف������ق������ا ل����ت����ق����ري����ر ف����ي���������س����ب����وك، ف���ق���د 

رك����زت ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي ا���س��ت��خ��دم��ه��ا ج��ه��از 

االأم�����ن ال��وق��ائ��ي ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى خ���داع 

امل�����س��ت��خ��دم��ن ل���ت���ن���زي���ل ب����رام����ج جت�����س�����س 

اإن�ساء  طريق  عن  املثال  �سبيل  على  جاهزة، 

�سور  م��ع  في�سبوك  ع��ل��ى  وه��م��ي��ة  ح�����س��اب��ات 

ل�سابات جذابة

تظاهروا  املت�سللن  اإن  في�سبوك،  وقالت 

احلاالت  بع�س  ويف  �سحفيون،  باأنهم  اأي�سا 

ح����اول����وا ح��م��ل امل�����س��ت��ه��دف��ن ع��ل��ى ت��ن��زي��ل 

تطبيقات  �سكل  يف  متخفية  جت�س�س  برامج 

ق�س�س  الإر���س��ال  تطبيق  اأو  اآمنة  حمادثات 

للن�سر االإن�سان  متعلقة بحقوق 

في�سبوك  على  �سفحاتهم  بع�س  ون�سرت 

املثال  �سبيل  على  منها  �ساخرة،  من�سورات 

يف  الرو�سية  اخلارجية  ال�سيا�سة  انتقد  ما 

ال�سرق االأو�سط، جلذب متابعن

اإج��راءات  اتخذت  اإنها  في�سبوك،  وقالت 

قائمة منذ فرتة طويلة  اأخ��رى  �سد حملة 

م��رت��ب��ط��ة مب��ج��م��وع��ة ق��ر���س��ن��ة خم��ت��ل��ف��ة، 

القاحلة”.  “االأفعى  عليها  يطلق  ما  كثريا 

ومل تذكر اجلهة التي تقف وراء املجموعة

امل��ج��م��وع��ة  ت��ل��ك  اأن  ف��ي�����س��ب��وك  وذك�����رت 

في�سبوك  على  مزيفة  ح�سابات  تدير  كانت 

واإن�����س��ت��ج��رام، واأك���ر م��ن مئة م��وق��ع �سار، 

املراقبة  ب��رام��ج  يف  التو�سع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

واأ�سافت  اآيفون.  هواتف  ت�سغيل  نظام  على 

باحلكومة  م�سوؤولن  �سملت  االأه���داف  اأن 

االأمن الفل�سطينية وقوات 

االنباط-وكاالت

اأف�����ادت و���س��ائ��ل اإع����ام اأم��ري��ك��ي��ة مبقتل رج��ل 

اأ���س��ود على يد ال�سرطة يف والي��ة ن��ورث كاروالينا 

االأم��ري��ك��ي��ة، يف وق���ت ط��ال��ب حم��ت��ج��ون واأه����ايل 

الوالية مبعرفة “ماب�سات احلادث” الذي اأودى 

بحياة اأندرو براون

وقال تومي ووتن، �سريف مقاطعة با�سكوتانك، 

اإن اأحد �سرطييه اأطلق النار على براون يف اإليزابيث 

�سيتي، خال تنفيذ مذكرة بحث بحقه، ما اأدى اإىل 

مقتله، م�سيفا “كان يوما ماأ�ساويا”

ولفتت و�سائل اإعام اأمريكية اإىل اأن براون ٤٠ 

اأثناء  بالر�سا�س  اأ�سيب  اأطفال،  ل���1٠  واالأب  عاما 

حماولته الفرار ب�سيارته من ال�سرطة

م�سريا  التحقيق،  يف  بال�سفافية  ووت��ن  وتعهد 

اإىل اأنه مل يتم بعد حتليل ما التقطته الكامريات 

خال  ال�سرطة  رج���ال  اأج�����س��اد  على  تو�سع  ال��ت��ي 

تنفيذ املهمات

ن��ورث  والي����ة  يف  التحقيقات  مكتب  اإن  وق����ال 

كاروالينا �سيتوىل التحقيق يف هذه الق�سية

وي��اأت��ي احل����ادث، بعد ي��وم م��ن اإدان����ة ال�سرطي 

ال�سابق ديريك �سوفن، بجرمية قتل جورج فلويد، 

وه��و رج��ل اأ���س��ود اأث���ار مقتله ال��ع��ام املا�سي موجة 

الواليات  اأنحاء  جميع  عمت  واحتجاجات  غ�سب 

املتحدة والعامل

االنباط-وكاالت

اأطلق  الذي  ال�ساروخ  �سقوط  اأثار 

ت�ساوؤالت  املا�سية  الليلة  �سوريا  من 

اإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة خ���ط���رية ح�����ول ���س��ب��ب 

يف  باأنواعها  اجلوية  الدفاعات  ف�سل 

ق��دمي  �سوفييتي  ���س��اروخ  اع��رتا���س 

2٠٠ كم فوق  �سار الأك��ر من  وال��ذي 

انفجر  اأن  اإىل  الفل�سطينية  املناطق 

يف �سرق النقب املحتل

اجل���م���ه���ور  ي���ق���ت���ن���ع  مل  ح������ن؛  يف 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي ب���ال���رواي���ة ال��ر���س��م��ي��ة 

جل��ي�����س��ه ب������اأن احل����دي����ث ي������دور ع��ن 

ي�سود  اإذ  ل��ل��ط��ائ��رات،  م�ساد  ���س��اروخ 

االع��ت��ق��اد ب��اأن��ه ���س��اروخ اأر�����س اأر����س 

�سوب  االأ���س��ا���س  م��ن  توجيهه  ج��رى 

مفاعل دميونا باأوامر اإيرانية

الع�سكري  املحلل  ل�سان  على  وجاء 

اأن  ي�ساي”  ب��ن  “رون  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

معمق  حت��ق��ي��ق  اإىل  ب��ح��اج��ة  احل���دث 

�سبب  ع��ن  اأواًل  ي�سمل  ج��وان��ب��ه،  بكل 

طول  على  ال�ساروخ  اع��رتا���س  ف�سل 

ب�ساأن  وث��ان��ًي��ا  قطعها،  ال��ت��ي  امل�سافة 

مفاعل  �سوب  فعًا  توجيهه  فر�سية 

دميونا

اأن هذه فر�سية لها ما  اإىل  واأ�سار 

ن�سرها  م��ق��ال��ة  خ���ال  م��ن  ي��دع��م��ه��ا 

م���������س����وؤول اإي���������راين م�����وؤخ�����ًرا وه����دد 

رًدا على  املفاعل يف دميونا  مبهاجمة 

“نطنز”  من�ساة  على  داخ��ل��ي  هجوم 

النووية االإيرانية موؤخًرا

اأم���������ا ع����ل����ى م������واق������ع ال����ت����وا�����س����ل 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة؛ ف���ق���د ع���رب غ��ال��ب��ي��ة 

امل���ع���ل���ق���ن ع�����ن ت���ك���ذي���ب���ه���م ل����رواي����ة 

اجل��ي�����س ال��ر���س��م��ي��ة م��ت�����س��ائ��ل��ن عن 

5 م��ن��ظ��وم��ات  ح����ول ج�����دوى وج�����ود 

اعرتا�س  ع��ن  عجزت  جوية  دفاعية 

على  “متخلف”  �سوفييتي  ���س��اروخ 

حد تعبريهم

وقال “غاي ني�ساين” اإن ال�ساروخ 

ج���رى ت��وج��ي��ه��ه م��ن ال��ب��داي��ة ���س��وب 

مل  اجل��ي�����س  اأن  اإىل  الف���ًت���ا  دمي���ون���ا، 

ي���رغ���ب ب��ب��ث ال���رع���ب ب���ن ال�����س��ك��ان 

للطائرات  م�ساد  �ساروخ  اأنه  فاأعلن 

ان����ح����رف ع����ن م�������س���اره وان����زل����ق اإىل 

النقب

ف��ق��ال��ت:  كرميل”  “عادي  اأم�����ا 

�سوريا  من  انزالق  هناك  كان  “نعم 
ق���رب  اع����رتا�����س����ه  وب���ال�������س���دف���ة مت 

م��ن�����س��اة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ك���ان���ت ه��ذه 

احدى روايات جدتي”، بينما ت�ساءل 

كل  “اأين  ق��ائ��ًا:  موا�س”  “اأ�ساف 
 5 لدينا  الدفاعية،  املنظومات  تلك 

كهذه الي�س كذلك؟«

منظومات  “اإ�سرائيل” 5  ومتتلك 

دف����اع����ي����ة �����س����د ال���������س����واري����خ وه����ي 

“خيت�س، براك، باتريوت، ال�سوجلان 
ال�������س���ح���ري، وف�������س���ل���ت جم��ت��م��ع��ة يف 

ق��دمي  �سوفييتي  ���س��اروخ  اع��رتا���س 

من طراز “ا�س اآي 1.5«

 الصاروخ السوري في النقب.. هل كان انزالقًا غير مقصودًا أم رسالة إيرانية؟

 فيسبوك تتهم المخابرات الفلسطينية بالتجسس على صحفيين ونشطاء ومعارضين فلسطينيين

 مجددا.. رجل من ذوي البشرة السمراء يسقط برصاص الشرطة في أمريكا

تعرف على الصاروخ الذي عّرى منظومة »الدفاع الجوي اإلسرائيلي«

االنباط-وكاالت

اإدان�����ة  دع����ت اخل���ارج���ي���ة ال�����س��وري��ة اإىل 

لن  �سوريا  اإن  وقالت  االإ�سرائيلي،  العدوان 

ت��ت��وان��ى ع���ن مم��ار���س��ة ح��ق��ه��ا ب��ال��دف��اع عن 

اأر�سها و�سعبها و�سيادتها بكافة الطرق التي 

يكفلها القانون

ودعت اخلارجية ال�سورية يف بيان “االأمم 

امل��ت��ح��دة وجم��ل�����س االأم�����ن ال�����دويل الإدان����ة 

حميط  على  اجل��ب��ان  االإ�سرائيلي  ال��ع��دوان 

العدوانية  االأع���م���ال  وك��ذل��ك  اأم�����س  دم�سق 

بها  يقوم  والتي  �سوريا  �سيادة  �سد  املتكررة 

واالأمريكي  االإ�سرائيلي  الثاثة  املحتلون 

والرتكي بطريقة ممنهجة ومن�سقة”

اأن  “�سانا” عن اخلارجية  ونقلت وكالة 

�سوريا “قيادة وحكومة و�سعبا توؤكد باأنها لن 

ت�سمح لهوؤالء املعتدين واالإرهابين بتحقيق 

اأحامهم ال�سيطانية وحماوالتهم اليائ�سة 

لتدمري �سوريا”

واأ�ساف البيان اأن �سوريا “لن تتوانى عن 

اأر�سها و�سعبها  ممار�سة حقها بالدفاع عن 

و�سيادتها بكافة الطرق التي يكفلها ميثاق 

االأمم املتحدة واأحكام القانون الدويل”

“قبول  اإن  ال�سورية  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 

البع�س للمربرات االإ�سرائيلية واالأمريكية 

�سوريا جتعل  �سيادة  االع��ت��داءات �سد  ل�سن 

اأ�سا�سيا يف اجلرائم االإرهابية  منهم �سريكا 

�سد الدولة ال�سورية”

االنباط-وكاالت

اخل����ارج����ي����ة  م�����������س�����وؤول يف  �����س����رح 

االم����ري����ك����ي����ة ي�������وم اخل����م����ي���������س، ب����ان 

يخ�س  �ساأن  الفل�سطينية  االنتخابات 

لفل�سطينين ا

وق�����ال ال���ن���اط���ق ب��ا���س��م اخل��ارج��ي��ة 

ب��راي�����س خ���ال م��وؤمت��ر �سحفي،  ن��ي��د 

موقفا  االمريكية  االإدارة  “اتخذت 
االنتخابات  ممار�سة  اأن  م��ف��اده  ثابتا 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة ه���ي م�����س��األ��ة ت��خ�����س 

احل���ك���وم���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال�����س��ع��ب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل��ت��ح��دي��ده��ا. االأم�����ر ال 

يتعلق بنا وهذا يبقى موقفنا”

افرت�سنا  ل��و  ���س��وؤال،  على  رده  ويف 

اأن حما�س التي تعتربونها “اإرهابية” 

هل  الت�سريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  ف��ازت 

ف��ازت يف  الأن��ه عندما  بها،  �ستعرتفون 

امريكا  ات��خ��ذت  ال�سابقة  االنتخابات 

وب��ع�����س ال���دول م��وق��ف��ا ع��دائ��ي��ا منها، 

وان��ق�����س��ام  ح�����س��ار  اىل  ف���وزه���ا  واأدى 

الفل�سطينين،  بن  وحرب  فل�سطيني 

حما�س  ���س��د  “موقفنا  ب��راي�����س،  ق���ال 

وا����س���ح، ول����ن اأدخ�����ل يف اف���رتا����س���ات، 

بانتخابات  االأم���ر  يتعلق  عندما  لكن 

فل�سطينية فالقرار مرتوك لهم”

االنباط-وكاالت

االإ�سرائيلية  االح��ت��ال  �سلطات  �سادقت 

ع��ل��ى خم��ط��ط ي��ه��دف ل��ا���س��ت��ي��اء ع��ل��ى 1٤7 

دومن���اً م��ن اأرا���س��ي بيت حل��م جنوبي ال�سفة 

الغربية املحتلة

وق��������ال م����دي����ر م���ك���ت���ب ه���ي���ئ���ة م���ق���اوم���ة 

حلم  بيت  يف  )ر�سمية(  واال�ستيطان  اجل���دار 

املدنية  االإدارة  اإن  اخلمي�س،  بريجة،  ح�سن 

االإ�سرائيلية قامت بتعليق اإعان لدى مكتبها 

يف م�ستوطنة عت�سيون ، يك�سف عن خمطط 

لتغيري اأرا�ٍس زراعية اإىل اأرا�ٍس �سكنية وعامة

واأو���س��ح بريجة يف ت�سريح خا�س لوكالة 

تبلغ  االأرا����س���ي  ه��ذه  اأن م�ساحة  االأن��ا���س��ول، 

1٤7 دومن���اً )ال���دومن األ��ف مرت م��رب��ع(، وهي 

من حو�س رقم )5( من اأرا�سي بلدة حو�سان، 

وح��و���س رق��م )3( م��ن اأرا���س��ي بلدة نحالن، 

غرب حمافظة بيت حلم

االحتال  �سلطات  اأن  اإىل  بريجة  واأ���س��ار 

االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ت���ه���دف ع����رب م�������س���ادرة ه��ذه 

ا�ستيطانية  وح���دة   56٠ ب��ن��اء  اإىل  االأرا����س���ي، 

جديدة يف م�ستوطنة بيتار عيليت ، و�سق طرق 

ا�ستيطانية فيها

واأكد بريجة اأنهم ب�سدد تقدمي اعرتا�سات 

على اأوام���ر م�����س��ادرة االأرا���س��ي اأم���ام املحاكم 

ال�سام  ح��رك��ة  ب��ي��ان��ات  وت�سري  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

 661 وج��ود  اإىل  االإ�سرائيلية،  احلقوقية  االآن 

م�ستوطنة  و132  اإ�سرائيلي  م�ستوطن  األ���ف 

كبرية و12٤ بوؤرة ا�ستيطانية ع�سوائية )غري 

مرخ�سة من احلكومة االإ�سرائيلية( بال�سفة 

حتى  ال�سرقية،  ال��ق��د���س  فيها  مب��ا  ال��غ��رب��ي��ة، 

اأواخر نوفمرب/ ت�سرين الثاين املا�سي

 دمشق تصدر بيانا تدعو فيها 
للتصدي للمحتلين الثالثة

 الخارجية األمريكية: االنتخابات الفلسطينية 
أمر متروك لهم...وموقفنا من حماس معلوم

إسرائيل تستولي على 147 دونمًا 
من أراضي بيت لحم
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االنباط-وكاالت

ي���وا����س���ل وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة امل�������س���ري ���س��ام��ح 

امل�سرية  الروؤية  ل�سرح  الأفريقية  �سكري جولته 

اإثيوبيا  اأع��ل��ن��ت  بينما  النه�سة،  �سد  بخ�سو�ص 

رف�سها مقرتحا �سودانيا بعقد قمة ثالثية

وال��ت��ق��ى وزي����ر اخل��ارج��ي��ة امل�����س��ري الأرب���ع���اء 

الرئي�ص ال�سنغايل ماكي �سال، حاماًل اإليه ر�سالة 

من الرئي�ص امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي

واأكد املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية 

امل�����س��ري��ة اأن ال��ر���س��ال��ة ت��ن��اول��ت و���س��ع م��ل��ف �سد 

هذه  م��ن  امل�سري  امل��وق��ف  وا�ستعر�ست  النه�سة 

الق�سية

واأ�ساف اأن وزير اخلارجية قدم عر�سا للرئي�ص 

ال�سنغايل حول اأهم ما دار يف اجتماعات كين�سا�سا 

الأخرية يومي 4 و5 اأبريل/ني�سان اجلاري، حيث 

اأكد اأن م�سر حتلت خاللها باإرادة �سيا�سية للعمل 

على اإطالق م�سار تفاو�سي جاد، ي�سفر عن اتفاق 

النه�سة  �سد  وت�سغيل  م��لء  ح��ول  ملزم  ق��ان��وين 

يحفظ حقوق وم�سالح الدول الثالث

و�سدد �سكري على تطلع م�سر اإىل العمل مع 

خمتلف ال���دول والأط����راف املعنية من اأج��ل حل 

هذه الق�سية، على نحو يحول دون امل�سا�ص باأمن 

وا�ستقرار املنطقة

رف�ص اإثيوبي

ويف �سياق مت�سل، قال رئي�ص الوزراء الإثيوبي 

املفاو�سات  الأم���ام يف  اإىل  الطريق  اإن  اأحمد  اآب��ي 

رئي�ص  م��ن  ال��ط��ل��ب  يف  يتمثل  ب��ال�����س��د،  املتعلقة 

الحتاد الأفريقي الدعوَة لجتماع مكتب موؤمتر 

الحت��اد الأفريقي ، راف�سا عر�سا �سودانيا بعقد 

قمة ثالثية

اإىل رئي�ص  اأحمد يف ر�سالة وجهها  اآب��ي  واأك��د 

ر�سالة  على  ردا  ال�سودان عبداهلل حمدوك  وزراء 

اأن  اأبريل/ني�سان اجل��اري  كان تلقاها منه يف 13 

�سحيحا،  لي�ص  التفاو�ص  عملية  ف�سل  افرتا�ص 

يف  مب��ا  امللمو�سة،  النتائج  لبع�ص  تو�سلنا  لأن��ن��ا 

ذلك التوقيع على اإعالن املبادئ واإن�ساء املجموعة 

الوطنية امل�ستقلة للبحوث العلمية

نية،  بح�سن  الأط����راف  تفاو�ست  اإذا  واأ���س��اف 

فاإنه ميكن التو�سل اإىل نتائج مربحة للجانبني

وك��ان حمدوك وجه ر�سالة لنظرييه امل�سري 

والإثيوبي لعقد اجتماع ثالثي لتقييم مفاو�سات 

�سد النه�سة الإثيوبي التي و�سلت لطريق م�سدود

وياأتي هذا بعد ف�سل جولة مفاو�سات عقدت 

اجل��اري  ال�سهر  م��ن  �سابق  وق��ت  يف  كين�سا�سا  يف 

واتهمت  واإث��ي��وب��ي��ا.  وال�����س��ودان  م�سر  مب�ساركة 

واإف�سال  اأبابا بالتعنت  اأدي�ص  القاهرة واخلرطوم 

املفاو�سات

واأكد رئي�ص ال��وزراء الإثيوبي موؤخرا اأن امللء 

الثاين ل�سد النه�سة �سيتم خالل مو�سم املطر يف 

�سهري يوليو/متوز واأغ�سط�ص/اآب املقبلني

وتطالب م�سر وال�سودان باإ�سراك اآلية و�ساطة 

الأفريقي والحت��اد  دولية ت�سم الحت��اد  رباعية 

املتحدة يف  والأمم  املتحدة  وال��ولي��ات  الأوروب����ي 

املفاو�سات املتعرثة اخلا�سة ب�سد النه�سة، وهو ما 

ترف�سه اإثيوبيا

االنباط-وكاالت

حلركة  ال�سيا�سي  امل��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ح����ّذر 

حما�ص خليل احلية من مغبة اأي تاأجيل حتى “ولو 

ليوم واحد” لالنتخابات الت�سريعية الفل�سطينية 

“�سيدفع  ذل���ك  ال���ق���ادم، لأن  م��اي��و   22 امل���ق���ررة يف 

ال�سعب الفل�سطيني اىل املجهول”

واملراقبني  الفل�سطينيني  م��ن  ع��دد  ويتخّوف 

م��ن اإرج����اء ه��ذه الن��ت��خ��اب��ات الأوىل يف الأرا���س��ي 

متهد  اأن  ويفرت�ص  ع��ام��ا،   15 منذ  الفل�سطينية 

لنتخابات رئا�سية يف يوليو

ويف لقاء �سحفي مع وكالة فران�ص، قال خليل 

الإ�سالمية  احل��رك��ة  ي��رتاأ���ص لئحة  ال���ذي  احلية 

اىل النتخابات، “ل نقبل ولو ليوم واحد التاأجيل، 

التاأجيل يدفع بال�سعب الفل�سطيني اإىل املجهول”

وا�سار اىل اأن اأي تاأجيل “�سيوّلد اإحباطا كبريا 

ل���دى اجل��م��اه��ري وال�����س��ب��اب، ون��ت��وق��ع رّدات فعل 

�ستكون الأ�سواأ”، حمذرا من “اأن التاأجيل �سيعّقد 

الو�سع و�سيكّر�ص النق�سام والفرقة”

على  ح��ل��ول  لها  �سن�سع  عقبة  “اأي  اأن  واأّك����د 

قاعدة امل�سي قدما بالنتخابات”

واأعلن الرئي�ص حممود عبا�ص يف منت�سف يناير 

اإج��راء هذه النتخابات يف م�سعى لإنهاء النق�سام 

بني حركتي فتح وحما�ص امل�ستمر منذ اأربعة ع�سر 

عاما

فقد حّققت حما�ص يف النتخابات الأخرية عام 

2006 فوزا كا�سحا، ما اأثار توترا بالغا بينها وبني 

حركة فتح انفجر بعد �ستة اأ�سهر يف ا�ستباكات دامية 

بني الطرفني انتهت ب�سيطرة حما�ص على قطاع 

غزة، وهو جيب �ساحلي �سّيق يقطنه مليونا ن�سمة 

وحتا�سره اإ�سرائيل منذ ذلك احلني. بينما تخ�سع 

الفل�سطينية  لل�سلطة  املحتلة  الغربية  ال�سفة 

برئا�سة عبا�ص الذي يتزعّم اأي�سا حركة فتح

مركز  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  ن�سره  ا�ستطالع  واأظ��ه��ر 

“القد�ص لالإعالم والت�سال” واأُج��ري بال�سراكة 
مع موؤ�س�سة “فريدريت�ص اإيربت” الأملانية، اأن 79 

هذه  اإج���راء  يعتربون  الفل�سطينيني  م��ن  املئة  يف 

النتخابات اأمًرا مهًما

وتتناف�ص نحو �ستة ثالثني قائمة يف النتخابات 

الت�سريعية. ورغم تعّر�سها لنتقادات كثرية ب�سبب 

اأدائها ال�سيا�سي وعدم جناحها يف اإح��راز اأي تقدم 

الأرا�سي  تنمية  يف  اأو  اإ�سرائيل  مع  املفاو�سات  يف 

املرتبة  حتتل  فتح  ح��رك��ة  ت���زال  ل  الفل�سطينية، 

الأوىل يف نوايا الت�سويت، وفق ال�ستطالع

و����س���ّدد احل��ّي��ة ع��ل��ى اأن ح��رك��ت��ه ���س��وف “تقبل 

ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة اأي������ا ك���ان���ت و���س��ن��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ب����روح 

امل�سوؤولية”

وتابع “اإذا ح�سلنا على 40 يف املئة يف الت�سريعي، 

ل ن�سرتط احل�سول على 40 يف املئة يف احلكومة”، 

امل�����س��ارك��ة يف  اإ���س��ارة اىل ت�سميم احل��رك��ة على  يف 

احلكومة، ل رئا�ستها

“بوابة حقيقية لإنهاء النق�سام”
ك��ف��اءات  م��ن  وح���دة  “حكومة  اأن  احل��ي��ة  وراأى 

�سيا�سيا معقول  تبنت برناجما  اإذا  وطنية مهنية 

لإنهاء  حقيقية  ب��واب��ة  ت�سكل  اأن  ميكن  ومقبول، 

النق�سام وتوحيد املوؤ�س�سات واإنهاء احل�سار واإنهاء 

وح��ل  ك��ام��ل  ب�سكل  الفل�سطيني  ال�سعب  م��ع��ان��اة 

امل�ساكل القت�سادية”

وحتكم حركة حما�ص قطاع غزة بقب�سة اأمنية 

ون�سبة  اقت�سادية  اأزم����ة  ال��ق��ط��اع  وي�سهد  ق��وي��ة. 

بطالة مرتفعة، ويطالب نا�سطون �سباب بتح�سني 

الأو�ساع املعي�سية والبنى التحتية �سبه املنهارة يف 

القطاع

واأق��ّر احلية باأن “من ميار�ص احلكم يجب اأن 

يكون م�ستعدا لدفع الأثمان لوجوده بال�سلطة”، 

يف اإ�سارة اإىل اإمكانية معاقبة “البع�ص” للحركة 

بعدم الت�سويت لها

واأجريت انتخابات 1996 وانتخابات 2006 وفق 

القوائم  نظام  اأي �سمن  املختلط،  الرت�سيح  نظام 

ونظام الدوائر اجلغرافية والرت�سيح الفردي فيها. 

واأ�سّر الرئي�ص الراحل يا�سر عرفات يف النتخابات 

الأوىل التي اأجريت يف الأرا�سي الفل�سطينية على 

متثيل الدوائر حتى تتمّثل دائ��رة مدينة القد�ص 

ال�سرقية

نظام  ال��ق��ادم��ة  الن��ت��خ��اب��ات  ن��ظ��ام  و�سيعتمد 

القوائم، وا�ستبعد نظام الدوائر

م�سكلة القد�ص

و����س���ّدد حم��م��ود ع��ب��ا���ص )86 ع��ام��ا( ال����ذي قد 

ا�ستطالعات  وف��ق  الرئا�سية،  النتخابات  يخ�سر 

اأن النتخابات لن جت��رى من دون  خمتلفة، على 

م�ساركة الفل�سطينيني يف القد�ص ال�سرقية املحتلة 

منذ 1967 من اإ�سرائيل التي قد ل ت�سمح باإجراء 

النتخابات فيها

واأعلنت اللجنة النتخابية الفل�سطينية الثنني 

ال�سرقية  ال��ق��د���ص  يف  الفل�سطينيني  غالبية  اأن 

ميكنهم ال��ت�����س��وي��ت يف م��راك��ز اق����رتاع واق��ع��ة يف 

�سواحي القد�ص، جلهة ال�سفة الغربية، “حيث ل 

حاجة للموافقة الإ�سرائيلية”

اإ���س��رائ��ي��ل على  ل��ك��ن تنتظر ال��ل��ج��ن��ة م��واف��ق��ة 

ال�سرقية  القد�ص  م��ن  فل�سطيني   6300 م�ساركة 

اإداري�����ة ومبوجب  يحق لهم الق����رتاع - لأ���س��ب��اب 

ب��روت��وك��ول م��وق��ع يف 1993 - يف م��راك��ز ب��ري��د يف 

املدينة تقع حتت اإ�سراف اإ�سرائيلي

وحّذر احلية من اأن تعرقل اإ�سرائيل النتخابات 

بني  يحال  ك��ان  “اإذا  قائال  ال�سرقية،  القد�ص  يف 

الدميوقراطية،  والعملية  الفل�سطيني  ال�سعب 

فهذا يعني القول لهم: اذهبوا اىل خيارات اأخرى، 

واخليارات الأخرى تعني التطرف والعنف”

الأم��ري��ك��ي ج��و بايدن  الرئي�ص  وط��ال��ب احلية 

وقبول  النتخابات  بت�سجيع  الأوروب����ي  والحت���اد 

م��وؤخ��را  التقت  حركته  اأن  اىل  م�سريا  نتائجها، 

الأمم  وم��ن  الأوروب��ي��ني  الدبلوما�سيني  “بع�ص 
امل���ت���ح���دة، وحت��دث��ن��ا م��ع��ه��م ع���ن م��وق��ف��ن��ا امل��وؤم��ن 

بال�سيا�سة مع املقاومة”

وت�سّنف ال��ولي��ات املتحدة والحت��اد الأوروب��ي 

حما�ص ب�”منظمة اإرهابية”

االنباط-وكاالت

 و�سط اأزم��ة اقت�سادية ت�سهدها تركيا حاليا 

اأحيانا،  موفقة  غري  اقت�سادية  �سيا�سات  ب�سبب 

ج��اءت جائحة ف��ريو���ص ك��ورون��ا لتزيد م��ن تلك 

امل�سكالت لُيثقل بها كاهل املواطن العادي، حيث 

الأت����راك،  م��ن  كثري  يق�ص م�ساجع  الفقر  ب��ات 

تاأييد  ن�سب  على  جليا  انعكا�سا  ذل���ك  وانعك�ص 

الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان

ال��ب��ارز  ال��رتك��ي  ب���وراك بكديل، املحلل  وق���ال 

بالوليات  الأو���س��ط  ال�سرق  منتدى  يف  والزميل 

جيت�ستون  م��ع��ه��د  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  يف   ، امل��ت��ح��دة 

الأمريكي، اإنه بعد 19 عاما من احلكم املتوا�سل، 

الإ���س��الم��ي يف تركيا،  ال��ق��وي  ال��رج��ل  اأن  ي��ب��دو 

الرئي�ص اأردوغان، ل يزال بال منازع �سيا�سيا. ومع 

اق��رتاب موعد النتخابات الرئا�سية والربملانية 

بعد عامني ون�سف العام، اأظهرت اأبحاث موثوقة 

اأنه ل يزال ال�سيا�سي الأك��رث �سعبية، حيث ياأتي 

اأقرب مناف�سيه اإىل ما دونه بكثري يف ا�ستطالعات 

الراأي. لكنه يواجه الآن مناف�سا غري متوقع قد 

يطيح به

موؤ�س�سة  وه��ي  م��رتوب��ول،  موؤ�س�سة  وك�سفت 

ا�ستطالع م�ستقلة للراأي، موؤخرا عن اأن �سعبية 

اأردوغان بلغت 31%، يليه حزب ال�سعب اجلمهوري 

اأجريت  واإذا  4ر%17.  بن�سبة  الرئي�سي  املعار�ص 

القومية،  احلركة  ح��زب  ف��اإن  اليوم،  النتخابات 

�سريك اأردوغ��ان يف الئتالف القومي املتطرف، 

�سوت  ب��ذل��ك  لي�سل  2ر%7،  بن�سبة  ي��ف��وز  ���س��وف 

الكتلة احلكومية اإىل 7ر38%. و�سوف تفوز كتلة 

اأح��زاب  �ستة  ي�سم  ه�ص  حتالف  وه��ي  املعار�سة، 

من اأيديولوجيات خمتلفة، بن�سبة اإجمالية تبلغ 

1ر%36

وتقول ا�ستطالعات ال��راأي اإن اأتباع اأردوغ��ان 

يتبعونه ك��م��ا ل��و ك��ان��وا ي��ت��ب��ع��ون اأح����د الأن��ب��ي��اء 

لأزم����ة  ج���دي���دة  ذروة  ويف  وح���رف���ي���ا.  ،جم����ازي����ا 

كتب  ثان/نوفمرب،  ت�سرين  يف  الوطنية  العملة 

كاتب عمود موؤيد  وه��و  اأوغ��ل��و،  كاراها�سان  علي 

لأردوغ���ان، اأن��ه حتى لو ارتفع �سعر ال��دولر اإىل 

ن�ست�سلم للجالد  فاإننا لن  50ر8(  15 لرية )من 

اإننا نف�سل دولرا واح��دا مقابل  . وكتب يقول: 

15 لرية بدل من 50ر8 حتى ل نرى تركيا تتبع 

اأوامر اأمريكا

وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، مل ت�سر الأم����ور على ما 

يرام بالن�سبة لرتكيا. ففي اآذار/مار�ص، ت�سارعت 

على  ال�ساد�ص  لل�سهر  تركيا  يف  الت�سخم  وت��رية 

التوايل، حيث اأدى �سعف اللرية اإىل ارتفاع تكلفة 

ال����واردات، مم��ا جعل م��ن ال�سعب على حمافظ 

رغبة  حتقيق  البالد  يف  اجلديد  املركزي  البنك 

اأردوغ��ان يف تخفيف ال�سيا�سة النقدية. وارتفعت 

اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى  19ر%16  بن�سبة  امل�ستهلك  اأ���س��ع��ار 

���س��ن��وي. وع��ل��ى م���دى معظم ال�����س��ن��وات ال��ث��الث 

املا�سية، ظل معدل الت�سخم يف البالد عالقا يف 

كاف�سي  �سهاب  ويعترب  امل��زدوج��ة.  الأرق����ام  خانة 

اأوغ��ل��و، ال��ذي عينه اأردوغ���ان يف اآذار/م��ار���ص، هو 

امل��رك��زي منذ ع��ام .2019  راب���ع حم��اف��ظ للبنك 

وكان �سلف كاف�سي اأوغلو، ناجي اأغبال، قد عني 

قبل اأقل من خم�سة اأ�سهر

وج���اء ك��ل ه���ذا ال���س��ط��راب يف وق���ت تطالب 

فيه املعار�سة الرئي�سية مبعرفة ما حدث ل� 128 

احتياطيات  م��ن  بيعت  اإن��ه��ا  ت��ق��ول  دولر  مليار 

املبلغ  ه��ذا  اختفاء مثل  وي��ظ��ل  امل��رك��زي.  البنك 

البنك  اأن  ويبدو  لغزا.  ي�سكل  امل��ال  ال�سخم من 

املركزي كان يبيع الدولرات با�ستمرار للدفاع عن 

اللرية الهابطة ولكنه ل يك�سف للبنوك التي باع 

لها دولرات��ه وب��اأي اأ�سعار �سرف، وبالتايل يثري 

ال�سكوك حول �سفقات فا�سدة

ويف 19 اآذار/مار�ص، رفع البنك املركزي �سعر 

اإعادة ال�سراء ملدة اأ�سبوع مبقدار 200 نقطة اأ�سا�ص 

الأ�سهر  يف  الرتاكمية  ال��زي��ادة  لت�سل   ،%19 اإىل 

وه��ذا  اأ���س��ا���ص.  نقطة   875 اإىل  املا�سية  الأرب��ع��ة 

يجعل تركيا واحدة من اأف�سل 10 دول يف العامل 

تقرت�ص بتكلفة اأكرب. وكانت مبادلة العجز عن 

69ر444  عند  لرتكيا  ال�سيادي  الئ��ت��م��ان  ���س��داد 

نقطة يف 5 ني�سان/اأبريل، وهو اأعلى م�ستوى بني 

القت�سادات الغربية والنا�سئة

الإدارة  �سوء  الأمثلة اجللية على  وتاأتي هذه 

باأنهم م�سحوقون  عندما ي�سعر معظم الأت��راك 

يف ظل امل�ساعب القت�سادية ال�سديدة واحتمالت 

املزيد من الفقر حيث اأن البالد تواجه م�سكالت 

اأي�سا يف اإدارتها جلائحة كوفيد .19 ويف 2 ني�سان/

اأبريل، اأكدت تركيا ت�سجيل 40 األفا و809 حالت 

جديدة من حالت الإ�سابة بكوفيد 19، م�سجلة 

ي��وم واح��د من الإ�سابات  بذلك رقما قيا�سيا يف 

منذ تف�سي اجلائحة

وق����د و����س���ع الإغ�������الق ب��ال��ف��ع��ل ال��ك��ث��ري من 

ال�سغرية  ال�سركات  على  القت�سادية  ال�سغوط 

ال�سركات  األ��ف��ا م��ن   125 واأف��ل�����ص م��ا جمموعه   .

ال�سغرية واأ�سحاب املتاجر خالل هذه اجلائحة. 

وه��ذا يجعل ما يقدر بنحو 500 األ��ف �سخ�ص يف 

�سوء  من  املوؤ�سف  باملزيج  ب�سدة  متاأثرين  تركيا 

ذل��ك  يف  مب���ا  واجل���ائ���ح���ة،  الق��ت�����س��ادي��ة  الإدارة 

اأ�سحاب املتاجر واأ�سرهم

ب���اأع���داد ر�سمية  وي��ن��ظ��ر اإىل ال��ف��ق��ر امل��ت��زاي��د 

اأخرى اأي�سا. وقال وزير الطاقة فاحت دومنيز اإن 

�سركات توزيع الكهرباء قطعت اإمدادات الكهرباء 

عن 7ر3 مليون اأ�سرة العام املا�سي ب�سبب الديون 

غري امل�سددة. وه��ذا يجعل اأك��رث من 10 ماليني 

تركي ي�سطرون اإىل العي�ص بدون كهرباء ب�سبب 

عدم القدرة على دفع الفواتري

هناك  كانت  اأول/دي�سمرب،  كانون   11 وحتى 

األ����ف ح��ال��ة م���ن الإج�������راءات  22 م��ل��ي��ون��ا و759 

ال�سركات  على  امل�سددة  غ��ري  للديون  القانونية 

والأف��راد. كما اأن البطالة م�سكلة ملحة اأخرى. 

وبلغ معدل البطالة الر�سمي يف تركيا يف ت�سرين 

ثان/نوفمرب 9ر12%. لكن دي�سك-اآر ، وهي نقابة 

عمالية، قالت اإن معدل البطالة يف ال�سهر نف�سه 

بلغ يف الواقع 8ر28% ا�ستنادا اإىل اأ�ساليب ح�ساب 

منظمة العمل الدولية

ف��ق��د مت  اأردوغ������ان مع�سلة �سعبة.  وي��واج��ه 

اإعطاء اجلرعة املزدوجة من التطعيمات ل� 8ر%5 

ف��ق��ط م��ن ال�����س��ك��ان يف ح��ني ت��ه��دف ال��ب��الد اإىل 

اأو  اخل��ري��ف،  بحلول  �سخ�ص  مليون   50 تطعيم 

5ر59% من جميع ال�سكان

على  حتافظ  اأن  يجب  تركيا  اأن  يعني  وه��ذا 

أزمة سد النهضة.. جولة أفريقية لوزير الخارجية المصري للبحث عن حلول قبل الكارثة وإثيوبيا ترفض عرضا سودانيا بعقد قمة ثالثية

 حماس تحّذر من »المجهول« في حال تأجيل االنتخابات الفلسطينية

تحقيق: أردوغان يواجه منافسا غير متوقع قد يطيح به في االنتخابات المقبلة

االنباط-وكاالت

اإط��الق  الأذرب��ي��ج��اين  اجلي�ص  ر�سد 

ع�سكريني  على  ال��ن��ار  اأرمينيني  ج��ن��ود 

اأذرب��ي��ج��ان��ي��ني ورو�����ص ك���ان���وا ي��ق��وم��ون 

مبهامهم على احلدود بني البلدين

وذك��ر ب��ي��ان ���س��ادر ع��ن ق��ي��ادة خدمة 

اخلمي�ص،  الأذربيجانية،  الدولة  حدود 

ب��اأع��م��ال  ق���ام���وا  اأرم���ي���ن���ي���ني  اأن ج���ن���ود 

ا���س��ت��ف��زازي��ة ع��ل��ى احل�����دود ب��ع��د زي����ارة 

الوزراء الأرميني نيكول  اأجراها رئي�ص 

احلدودية  زنغزور  ولية  اإىل  با�سينيان 

الأربعاء

اجل�����ن�����ود  اأن  ال�����ب�����ي�����ان  واأو���������س��������ح 

الأرم��ي��ن��ي��ني اأط��ل��ق��وا ال��ن��ار ع��ل��ى ق��وات 

املنت�سرة  الأذربيجانية  احل��دود  حر�ص 

كما  زنغيالن،  ب��ولي��ة  �سيدلر  قرية  يف 

القوات  على  النار  اجلنود  نف�ص  اأطلق 

الرو�سية املنت�سرة يف اجلانب الأرميني

ال����ق����وات  اأن  اإىل  ال����ب����ي����ان  واأ�������س������ار 

الرو�سية اأبلغت نظريتها الأذربيجانية، 

اأطلقوا  الذين  الأرمينيني  اجلنود  ب��اأن 

النار كانوا �سكارى اإثر تعاطي الكحول، 

واأن حر�ص احلدود الأذربيجاين مل يرد 

لدعوة  ا�ستجابة  ال��ن��ريان  م�سادر  على 

الرو�سية القوات 

ولفت البيان اإىل اأن القوات الرو�سية 

تدخلت واأبعدت اجلنود الأرمينيني من 

املنطقة عقب احلادث

�سيارة   40 ن��ح��و  اأن  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 

ي�����س��ت��ق��ل��ه��ا جم��م��وع��ة م���ن الأرم��ي��ن��ي��ني 

اأم�����ص  ج�����اوؤوا اإىل امل��ن��ط��ق��ة احل���دودي���ة 

ب��ال��ق��رب م���ن ق��ري��ة ����س���ورن���وح ال��ت��اب��ع��ة 

مل���ح���اف���ظ���ة ق�����وب�����اديل الأذرب���ي���ج���ان���ي���ة، 

اأذربيجان واأطلقوا هتافات �سد 

ال�������ق�������وات  اأن  ال������ب������ي������ان  وح�������������ذر 

ميكن  م��ا  باأق�سى  �سرتد  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 

يف ح��ال ت��ك��ررت ه��ذه ال���س��ت��ف��زازات من 

الأرميني اجلانب 

ال��ث��اين  ن��وف��م��رب/ت�����س��ري��ن   10 ويف 

ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى  اأرم��ي��ن��ي��ا  ج������ربت 
ُ
اأ  ،2020

ات��ف��اق ل��وق��ف اإط����الق ال��ن��ار اإث���ر ن�سر 

حققته اأذربيجان يف عمليتها الع�سكرية 

 27 يف  ب��اغ  ق��ره  لتحرير  انطلقت  ال��ت��ي 

بعد  نف�سه  ال��ع��ام  م��ن  ���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول 

قرابة 3 عقود على احتالله

وك���ان���ت ق����وات الح���ت���الل الأرم��ي��ن��ي 

دم���رت م��دن��ا وق���رى وب���ل���دات ب��ال��ك��ام��ل 

املا�سي،  ال��ق��رن  ت�سعينات  يف  ب��اغ  ب��ق��ره 

ع���ق���ب اح���ت���الل���ه���ا ل���الإق���ل���ي���م وم��ن��اط��ق 

وا�سعة يف حميطه بعد تهجري �سكانها

االنباط-وكاالت

هدد حممد ر�سا فالح زاده، نائب 

الثوري  قائد فيلق القد�ص باحلر�ص 

22 ني�سان  الإيراين، اليوم اخلمي�ص، 

2021 جي�ص الحتالل الإ�سرائيلي

ت�������س���ري���ح���ات  يف  زاده  وق�����������ال 

اأن  اإدراك  الكيان  “على  �سحافية: 

جمموعات املقاومة املوالية لطهران 

العامل  ح��ول  قواعده  ق��رب  م�ستقرة 

حادث  بعد  وذلك  لالنهيار،  وتدفعه 

مفاعل  منطقة  ه��ز  ال��ذي  التفجري 

دميونة النووي الإ�سرائيلي”

القد�ص  فيلق  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  و���س��دد 

ت��ك��ون  ل����ن  “اإ�سرائيل”  اأن  ع���ل���ى 

25 ع����ام����اً، والأم������ة  ب���ع���د  م����وج����ودة 

الإ�������س������الم������ي������ة ل�������ن ت�����ت�����وق�����ف ع���ن 

مواجهتها، وفق قوله

وتاأتي ت�سريحات نائب قائد فيلق 

الإي��راين  ال��ث��وري  باحلر�ص  القد�ص 

ب���ع���د ����س���ق���وط ������س�����اروخ اأط����ل����ق م��ن 

النووية  دميونا  منطقة  وهز  �سوريا 

يف  الإ�سرائيلي  الحتالل  ف�سل  فيما 

لل�ساروخ الت�سدي 

االنباط-وكاالت

�سدد خطيب امل�سجد الأق�سى املبارك، ال�سيخ 

اأن  على  اخلمي�ص،  ي���وم  �سباح  ���س��ربي  عكرمة 

امل��ق��د���س��ي��ني ل��دي��ه��م اجل�����راأة وال���ع���زة وال��ك��رام��ة 

اأنف�سهم وع��دم اخلنوع وال�ست�سالم  للدفاع عن 

لع�����ت�����داءات ���س��ل��ط��ات الح����ت����الل واجل���م���اع���ات 

املتطرفة وق��ال �سربي يف ت�سريحات  اليهودية 

�سحفية: “ل ميكن للمقد�سي اأن ي�ست�سلم ملثل 

هذه الأعمال الوح�سية وهذه الزعرنة التي يقوم 

بها امل�ستوطنون بحماية اأجهزة اأمنية الحتالل”

وردة  الن��ف��ج��ار  يح�سل  “حينما  واأ����س���اف: 

اأح��د، والنا�ص حينما  ال�سعب  الفعل ل ي�ست�سري 

تثور فهو نتيجة �سعور ل اإرادي ب�سبب ممار�سات 

الحتالل ال�ستفزازية”

وح���ي���ا ����س���ربي ال�����س��ب��اب ال��ن��اه�����ص ال��ث��ائ��ر 

اأمام  املوؤكد على حبه لالأق�سى  الثابت  املقد�سي 

اعتداءات امل�ستوطنني التي تتم بحماية من جنود 

الحتالل واأكد اأن ما يح�سل من توتر يف منطقة 

باب العامود ويف حميط امل�سجد الأق�سى اإمنا هي 

ا�ستفزازات من قبل الحتالل بداأت ب�سكل وا�سح 

من اأول يوم يف رم�سان يراد منها تنفري النا�ص 

ل  “الحتالل  وت��اب��ع:  لالأق�سى  ال��و���س��ول  م��ن 

يروق له احل�سود الكبرية من امل�سلني يف رحاب 

بداأ مبمار�سة  املبارك وبالتايل  الأق�سى  امل�سجد 

امل�سايقات وهذا اأدى اإىل اإجبار املقد�سيني للدفاع 

ا�ستيطانية  جمموعات  وك��ان��ت  اأنف�سهم”  ع��ن 

اأ�سمته م�سريات  اأطلقت دع��وات للم�ساركة فيما 

القد�ص  مدينة  يف  الفل�سطينيني  م��ن  الن��ت��ق��ام 

املحتلة

 استفزازات أرمينية على الحدود
 مع أذربيجان والقوات الروسية تتدخل

 تهديد إيراني جديد لالحتالل 
بعد ساعات من صاروخ 

 صبري: زعرنة االحتالل والمستوطنين لن 
تثني المقدسيين في الدفاع عن أنفسهم
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

قال الفرن�سي زين الدين زيدان، املدير الفني 

لريال مدريد، عقب االنت�سار الكبري على قاد�ش 

�سعيد  اإن���ه  لليجا،   31 ب��اجل��ول��ة  االأرب���ع���اء،   ،0-3

ك��رمي بنزميا.  الفريق  اأج��ل مهاجمه، جنم  من 

وت���األ���ق ال���الع���ب ال��ف��رن�����س��ي يف ال��ل��ق��اء م�سجال 

هدفني و�سنع اآخر. و�سرح زيدان خالل املوؤمتر 

ال�سحفي عقب اللقاء: “�سعيد مبا يقدمه كرمي 

اأن  ب��وج��وده، واأمتنى  اأج��ل الفريق. ن�ستمتع  من 

ي�ستمر ذلك لوقت اأطول«. واأ�ساف يف ت�سريحاته 

م��داف��ع��ني يف   3 ب���  لعبنا  “اليوم  امل���ب���اراة:  ح���ول 

اخللف، وثنائي هجومي للغاية، واالأم��ور �سارت 

ب�سكل جيد«. واأو�سح: “االأهم هو احلفاظ على 

ال  التي  الثالثة  امل��ب��اراة  وه��ي  الفريق،  معنويات 

ن�ستقبل فيها اأي هدف، وهذا اأمر مهم جدا لنا«. 

وحول ا�ستعادة ال�سدارة ب�سكل موؤقت، يف انتظار 

اأم��ام  اخلمي�ش  م��دري��د  اأتلتيكو  مواجهة  نتيجة 

نناف�ش يف بطولتني،  زلنا  “ما  اأو�سح:  هوي�سكا، 

لكن  ب�سدة،  كانت مهمة  اليوم  الثالث  والنقاط 

اأمامنا مباريات كثرية واملناف�سة مل تنته بعد«.
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زيدان سعيد بأداء النجم بنزيما 

حسام يهزم االهلي ويغادر 

 مشاركة واسعة في ندوة التطوير المهني 

ديوكوفيتش يحسم االمور 

القاهرة - وكاالت 

�سموحة  مهاجم  ح�سن  ح�سام  اعتلى 

ال�����س��ك��ن��دري، �����س����دارة ت��رت��ي��ب ه���دايف 

ال�����دوري امل�����س��ري يف امل��و���س��م احل���ايل. 

و���س��ج��ل ح�����س��ام ح�����س��ن ه��دف��ا ق��ات��ال يف 

اأهدافه  ر�سيد  به  رف��ع  االأه��ل��ي،  �سباك 

اإىل 9 اأهداف، مت�سدرا ترتيب الدوري 

مع اأحمد �سمري جناح طالئع اجلي�ش. 

وك����ان ه���ذا ال��ه��دف ك��اف��ي��ا ل��ل��ف��وز على 

االأه���ل���ي، االأرب���ع���اء، يف م��ب��اراة م��وؤج��ل��ة 

بالدوري امل�سري املمتاز. وخا�ش ح�سام 

يف  �سموحة  بقمي�ش  لقاء  اآخ��ر  ح�سن، 

اأهلي  اإىل  انتقاله  قبل  احل��ايل،  املو�سم 

االإع���ارة  �سبيل  ع��ل��ى  الليبي  ط��راب��ل�����ش 

ي�سافر  اأن  املقرر،  ومن  املو�سم.  لنهاية 

زميله  برفقة  ليبيا  اإىل  ح�سن  ح�سام 

حم���م���د ال�����ره�����وين ظ���ه���ري امل��ن��ت��خ��ب 

�سريحل  ال��ذي  �سموحة  ون��ادي  الليبي 

اأي�سا معارا اإىل اأهلي طرابل�ش.

االنباط - عمان 

اخ���ت���ت���م���ت م�����ب�����ادرة ق�������س���ي اح�����دى 

يتم  التي  العهد  ويل  موؤ�س�سة  مبادرات 

تنفيذها بال�سراكة مع اللجنة االأوملبية 

االأردن�����ي�����ة ن���دوت���ه���ا ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة 

ل��ه��ذا ال��ع��ام وال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ر تقنية 

)ا�سابات  عنوان  حتت  املرئي  االت�سال 

القرار  اتخاذ  وكيفية  ال�سائعة  الركبة 

ب�����س��اأن��ه��ا يف امل��ل��ع��ب(. ون��اق�����س��ت ال��ن��دوة 

العظام  جراحة  ا�ست�ساري  قدمها  التي 

ال�سيخ  اأحمد  اأ�سعد  الدكتور  واملفا�سل 

ع��م��ل��ي��ة ات���خ���اذ ال����ق����رار اإم�����ا مب��ت��اب��ع��ة 

امل�ساركة الريا�سية اأو اال�ستبعاد املوؤقت 

اأو التحويل جلهة طبية اأخرى الجراء 

امل����زي����د م����ن االخ�����ت�����ب�����ارات. وح��ظ��ي��ت 

عدد  بلغ  حيث  فاعلة  مب�ساركة  الندوة 

58 م��ع��ال��ج وم��ع��اجل��ه من  امل�����س��ارك��ني 

امل��ع��اجل��ني ال��ري��ا���س��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني مع 

االأن��دي��ة وامل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة وك��ان��ت 

ف��ر���س��ة ���س��ان��ح��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى بع�ش 

ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���راح���ّي���ة ال�����س��ائ��ع��ة ل��دى 

اأخرى، وات�سمت  الريا�سيني من زاوية 

ال���ن���دوة ب��ال��ت��ف��اع��ل االإي���ج���اب���ي ال��ع��ايل 

املطالبة  مع  واملحا�سر  امل�ساركني  بني 

بتكثيف هذا النوع من الن�ساط.

بلجراد - وكاالت 

ا������س�����ت�����ه�����ل ال�������������س������رب������ي ن������وف������اك 

ع��امل��ي��ا،  االأول  امل�����س��ن��ف  دي��وك��وف��ي��ت�����ش، 

املفتوحة  بلجراد  بطولة  يف  م�سريته 

ل��ل��ت��ن�����ش ب��اك��ت�����س��اح م��ن��اف�����س��ه ال���ك���وري 

مبجموعتني  وو  �سون  ك��وون  اجلنوبي 

ل��ل��ب��ط��ول��ة.  ال���ث���اين  ال�����دور  يف  رد  دون 

يف  مرتني  بالبطولة  املتوج  يرك  ومل 

)2009 و2011( اأي جمال للمفاجاآت يف 

عودته االأوىل للبطولة، وح�سم االأمور 

و3-6   1-6 بنتيجة  ل�����س��احل��ه  ���س��ري��ع��ا 

و�سي�سرب  دق��ائ��ق.  و10  ���س��اع��ة  خ��الل 

م��وع��دا  ال��ث��م��ان��ي��ة  دور  يف  “نويل” 
ميومري  مواطنه  م��ع  خال�سا  �سربيا 

كيكمانوفيت�ش الذي تاأهل على ح�ساب 

و�سيكون  ريندركنيت�ش.  اآرثر  الفرن�سي 

التهديد االأكر على ديوكوفيت�ش نحو 

هو  راأ�سه  م�سقط  يف  له  الثالث  اللقب 

االإي���ط���ايل ال�����س��اب م��ات��ي��و ب��ريي��ت��ي��ن��ي، 

الذي تاأهل اأي�سا لدور الثمانية بفوزه 

ع��ل��ى م���واط���ن���ه م���ارك���و ���س��ي��ك��ت�����س��ي��ن��ات��و 

 4-6 مب��ج��م��وع��ت��ني ن��ظ��ي��ف��ت��ني ب���واق���ع 

و3-6.

االنباط - عمان 

يرفع فريق الوحدات �سعار الفوز وال بديل عند 

ال�ساعة  يف  املهمة  القطري  ال�سد  فريق  مواجهة 

التا�سعة من م�ساء اجلمعة  حيث ين�سد اىل تعديل 

م�ساره يف اإياب دوري اأبطال اآ�سيا، ويرفع �سعار رد 

انطالق  القطري، يف  ال�سد  اأم��ام  والفوز  االعتبار 

اإياب مباريات املجموعة االآ�سيوية، والتي تقام على 

التابع لنادي  االأم��ري تركي بن عبدالعزيز  ملعب 

الريا�ش ال�سعودي. حيث يدرك جنوم الوحدات ان 

الفوز وحده يعيدهم اىل اجواء املناف�سة على بطاقة 

ال��ت��اه��ل اىل ال���دور ال��ث��اين الن اخل�����س��ارة او حتى 

التعادل �سوف ت�سهم بانتهاء م�سوارهم يف البطولة 

دون ان تخدمهم اخر مباراتني امام فوالذ والن�سر 

...تلك االجواء، غلفت تدريب الفريق ام�ش الذي 

�سهده امللعب التدريبي يف مدينة االأمري تركي بن 

التعليمات  وخرجت  الريا�ش،  ن��ادي  عبدالعزيز/ 

الذي  اأب��وزم��ع،  للفريق  الفني  املدير  وا�سحة من 

اإحياء حظوظ  طالب الالعبني بالقتال من اجل 

ال��ف��ري��ق ح��ت��ى امل���ب���اراة االأخ������رية م���ن امل��ن��اف�����س��ات، 

مراجعا �سريط اأح��داث مباراة ختام الذهاب اأمام 

القطري، ومتوقفا عند االخطاء واخل��روج  ال�سد 

الذهني وعدم الركيز يف اأول 10 دقائق من املباراة، 

واح��راج  الثاين  ال�سوط  خ��الل  ب���االأداء  وا�ست�سهد 

العديد من  واإه���دار  الراجع  ال�سد واجباره على 

الفر�ش ال�سانحة للت�سجيل، م�سددا اأن ذلك يف�سر 

اأن الوحدات قادر على العودة من بعيد، وتعوي�ش 

االآم���ال وي�سعد جماهري  ف��وز يحيي  خ�سارته اىل 

التدريبية بني  الوحدات الوفية.وتوزعت احل�سة 

اال�ست�سفاء لالعبي الت�سكيلة اال�سا�سية، وخياراته 

ال��ب��دي��ل��ة اأم�����ام ال�����س��د ب��امل��ب��اراة امل��ا���س��ي��ة، وزج��ه��م 

ورفاقهم يف اأفكار وتكتيك مباراة ال�سد يف الوجبة 

حممد  ال���دويل  م�ساركة  �سهدت  التي  التدريبية 

�سمن  ليكون  كبرية  جاهزية  واأب���دى  ال��دم��ريي، 

اأن  اأبوزمع. ويتوقع  خيارات املدير الفني عبداهلل 

ي��ج��ري م���درب ال��وح��دات ت��ع��دي��الت على ت�سكيلة 

رات��ب  و�سالح  عايد  برجائي  يدفع  وق��د  الفريق، 

املباراة. وميتلك الوحدات دفاع ي�سكل  منذ بداية 

عماد منتخب الن�سامى، حيث يقوده طارق خطاب 

الدمريي،  وحممد  �سلباية  وفرا�ش  العرب  وي��زن 

ال�ستار. وق��د ال  اأحمد عبد  وم��ن خلفهم يتواجد 

اأ�سا�سي،  كالعب  العو�سات  باأن�ش  زم��ع  اأب��و  يدفع 

ورمب����ا يعتمد ع��ل��ى اجل���واب���ري يف ���س��غ��ل م��ك��ان��ه، 

وحتديدا يف حال مل ي�ستطع منذر اأبو عمارة اللعب 

اال�سابة. عائد من  باعتباره  واح��د  ل�سوط   �سوى 

ا�ساد  ب��ح��ذر حيث  امل��ب��اراة  ال�سد  يخو�ش  ب����دوره   

ب��ق��درات ال��وح��دات، ولعل ما  ت�سايف م��درب ال�سد، 

ق��دم��ه يف ال�����س��وط ال��ث��اين ك���اف ل��ي��ق��وم مبطالبة 

الع��ب��ي��ه ب���احل���د م���ن خ���ط���ورة ب��ع�����ش ال��الع��ب��ني، 

واجلدية  ب��ال��روح  اللعب  اأهمية  اإىل  و�سيوجههم 

االأرج��ح  وعلى  اللقاء.  نتيجة  عن  النظر  ب�سرف 

اأن يدفع ت�سايف بذات الت�سكيلة التي ب��داأت املباراة 

ال�����س��اب��ق��ة، ح��ي��ث ي����رز م��ن��ه��ا ���س��ان��ت��و���ش وط����ارق 

�سلمان ون��ام وح�سن هيجو�ش، وك��ازوال وبوجناح. 

وي��ت�����س��در امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ال��ن�����س��ر ال�����س��ع��ودي 

وف��والد االإي���راين ولكل منهما 5 نقاط، ثم ال�سد 

 ب�����4 ن���ق���اط، واأخ������ريا ال����وح����دات ب��ن��ق��ط��ة واح�����دة.

وي�سعى الوحدات للتم�سك مبا تبقى من اآمال حيث 

�سيلعب للفوز، فيما ميني ال�سد النف�ش حل�سد 3 

نقاط جديدة تعزز من ر�سيده وفر�سه يف التاأهل.

االنباط - عمان 

االحتاد  بداأ  العاملي،  االأر���ش  يوم  مبنا�سبة 

ال��ت�����س��دي  ح���م���ل���ة  ال�����ق�����دم،  ل����ك����رة  االأردين 

للتحديات البيئية، وتكثيف اجلهود امل�سركة 

حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، م��ت��خ��ذاً ع���دة خ���ط���وات من 

ون�سر  امل��ن��اخ،  حلماية  امل�ساعي  تعزيز  �ساأنها 

البيئة  على  توؤثر  التي  الق�سايا  حول  الوعي 

ب��دء  االحت����اد،  م��ب��ادرة  ع��ام.وت��ت�����س��م��ن  ب�سكل 

البال�ستيكية  امل��ي��اه  ع��ب��وات  ا���س��ت��ب��دال  عملية 

ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة ك��اف��ة، يف ظ��ل اأث��ره��ا 

ال�������س���ار ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة وال�������س���الم���ة ال���ع���ام���ة، 

“�سديقة  معدنية  م��ي��اه  ع��ب��وات  وا���س��ت��خ��دام 

للبيئة” بداًل منها، قابلة الإعادة اال�ستخدام.

كما �سيعمل االحتاد يف الوقت ذاته، على اإن�ساء 

امل��الع��ب، الإع���ادة  ث��اب��ت��ة يف خمتلف  حم��ط��ات 

ت���دوي���ر امل��خ��ل��ف��ات ال��ت��ي ت���وؤث���ر ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، 

ب��داًل  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا،  ت�سنيعها  اإع����ادة  ب��ه��دف 

واملناخ.  للبيئة  �سارة  كنفايات  ت�سكينها  من 

وتاأتي هذه اخلطوات، �سمن م�ساعي االحتاد 

املحافظة  مقدمتها  يف  اأه��داف،  عدة  لتحقيق 

اأول��وي��ة  ت�سكل  وال��ت��ي  العامة،  ال�سالمة  على 

تقليل  ج���ان���ب  اإىل  االحت������اد،  ل����دى  رئ��ي�����س��ي��ة 

على  ال�سلبي  وتاأثريها  البال�ستيك،  خملفات 

واالهتمام  الوعي  ن�سر  يف  وامل�ساهمة  البيئة، 

هذه  وتاأتي  املناخ.  على  توؤثر  التي  بالق�سايا 

الت�سدي”  “مبادرة  برنامج  �سمن  امل��ب��ادرة، 

االحتاد  اأطلقها  التي  املجتمعية،  للم�سوؤولية 

الريا�سة،  دور  اإب����راز  ب��ه��دف   ،2020 مت��وز  يف 

وكرة القدم على وجه اخل�سو�ش، يف ت�سليط 

الرئي�سية  والتحديات  الق�سايا  على  ال�سوء 

القطاعات،  خمتلف  يف  املجتمع،  تواجه  التي 

القطاع  وت�سامن  الت�سدي،  ل�  حتتاج  والتي 

على  للركيز  ال��ق��دم،  ك��رة  واأ���س��رة  الريا�سي، 

جم��اب��ه��ة خم��ت��ل��ف ال�����س��ع��وب��ات ون�����س��ر ال��وع��ي 

حولها، وتعزيز �سبل جتاوزها.

االنباط - عمان 

ال���ي���وم اجل��م��ع��ة مناف�سات  م�����س��اء  ت��ت��وا���س��ل 

امل��ح��رف��ني لكرة  ال��ث��ال��ث م��ن دوري  اال���س��ب��وع 

العقبة  �سباب  واح��د يجمع   لقاء  باقامة  القدم 

وفريق ال�سلط على �ستاد امللك عبد اهلل الثاين 

ظهر  ان  بعد  م��ث��رية.  مواجهة  يف  بالقوي�سمة، 

فريق ال�سلط بثوب الفريق املناف�ش القوي على 

مراكز املقدمة بالفوز الكبري الذي حققه على 

ال��ذي قدمه يف  واالداء اجلميل  فريق اجلزيرة 

باجتياز  م�سواره  ملوا�سلة  ي�سعى  ..وه��و  امل��ب��اراة 

وحيدا  ال�����س��دارة  نحو  والقفز  العقبة  مناف�سه 

ال�سدارة  �سريك  الفي�سلي  لقاء  تاجل  ان  بعد 

دوري  االخ����ري يف  م�����س��ارك��ة  ب�سبب  وال���وح���دات 

حتقيق  يف  العقبة  �سباب  ويطمح  ا�سيا   اب��ط��ال 

اأوىل انت�ساراته يف البطولة بعدما تعادل مرتني 

اأم��ام الرمثا واجلليل رغم ظهوره ب�سكل  �سلبيا 

النطالق  اليوم  ي�سعى  حيث  املباراتني  يف  ق��وي 

رحلة االنت�سارات باجتياز ال�سلط وبداية رحلة 

. وعلى اجلهة  املقدمة  م��راك��ز  االن��ط��الق نحو 

امل��ق��اب��ل��ة، يتطلع ال�����س��ل��ط مل��وا���س��ل��ة ان��ت�����س��ارات��ه 

وا�ستمرار املزاحمة على ال�سدارة، حيث ميتلك 

امل��ب��اراة االأوىل مع  ال�سلط يف  وت��ع��ادل  4 نقاط. 

فوزا  اأن يحقق  قبل  اأه���داف،  دون  االأردن  �سباب 

مثريا على اجلزيرة 3-2. بعد ان ترك انطباعا 

رحلة  موا�سلة  على  ال�سلط  ق���درة  ح��ول  ج��ي��دا 

االن��ت�����س��ارات وامل��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى م���راك���ز امل��ق��دم��ة 

واال�ستعداد بعد ايام للدخول يف مناف�سات بطولة 

كاأ�ش االحتاد اال�سيوي لكرة القدم .

الوحدات ال بديل عن الفوز امام السد 

اتحاد الكرة يستبدل العبوات البالستيكية للمنتخبات الوطنية 

السلط والعقبة في لقاء البحث عن الفوز 
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االنباط-وكاالت

مزيدا  كويتية  اإعللام  و�سائل  ك�سفت 

مللن الللتللفللا�للسلليللل الللتللي تللتللعلللللق بللاحلللادثللة 

بلل«جرمية  اإعاميا  معروفة  باتت  التي 

اجلللاريللة  والتحقيقات  اللل�للسللامل«،  �سباح 

قتل مواطنة  على  اأقدم  الذي  املتهم  مع 

اأن  بلللعلللد  اللللل�للللسللللدر  يف  قلللاتلللللللة  بلللطلللعلللنلللة 

اختطفها.

الكويتية  »الأنلللبلللاء«  �سحيفة  ونقلت 

علللن ملل�للسللدر و�للسللفللتلله بلللل«امللللطلللللللع« علللللى 

التحقيقات اجلارية مع املتهم يف جرمية 

القتل التي وقعت الثاثاء، قوله اإنه مل 

تتم اإحالة املوقوف للنيابة، لفتا اإىل اأن 

اإجلللراءات  مللن  النللتللهللاء  بعد  �سيتم  ذلللك 

بني  مللا  ت�ستغرق  والللتللي  كليا،  التحقيق 

يوم اإىل يومني.

اأن  املتهم  ادعى  للم�سدر، فقد  وطبقا 

اإل  ب�سكني،  نف�سها  طعنت  عليها  املجني 

اأنه اعرتف لحقا بطعنها ب�سكني نتيجة 

التنازل  رف�سها  اإىل  بالإ�سافة  غ�سبه، 

عن ق�ساياها �سده.

ووفلللللق اللل�للسللحلليللفللة اللللكلللويلللتللليلللة، فللقللد 

تتبع  بو�سع جهاز  اأي�سا  اعرتف اجلاين 

ال�للسللطللنللاعلليللة يف مركبة  الأقلللملللار  عللر 

اللل�للسللحلليللة حللتللى ر�للسللدهللا يلللوم الللواقللعللة 

طفلتها  مللع  اللل�للسللامل  �للسللبللاح  �ساحية  يف 

متوجهني  كللانللوا  حيث  �سقيقها،  وطفل 

�سقيقتها  وتتبعها  ن�سائي  �للسللالللون  اإىل 

مبركبتها.

وحللللللاول املللتللهللم اعلللرتا�لللسلللهلللا فللقللامللت 

مبركبتها  حمايتها  مبحاولة  �سقيقتها 

قللام  اجللللللاين  اأن  اإل  بللليللل�لللسلللاء(،  )جللليلللب 

عليها  املجني  خطف  مركبتها،ثم  ب�سدم 

»ال�سيدان«. مبركبتها 

تلللرك مركبته  اأنلللله  اجلللللاين  واأ�لللسلللاف 

الللطللريللق، و�سعد  »الللوانلليللت الأ�للسللود« يف 

بقيادتها، ويف  وقام  عليها  املجني  مركبة 

الللعللدان،  الللطللريللق وحتللديللدا يف منطقة 

طللعللنللهللا طللعللنللة نللللافللللذة بلللالللل�لللسلللدر اأملللللام 

اإىل  اإ�سعافها  بعدها  وحلللاول  الطفلني، 

قيد  على  كانت  حيث  الللعللدان  م�ست�سفى 

الأخللرة  اأنفا�سها  لفظت  لكنها  احللليللاة، 

يف امللل�للسللتلل�للسللفللى، فلللرتك مللركللبللتللهللا وذهللب 

مبركبة اأجرة اإىل منزل ذويه يف منطقة 

لاختفاء  وذهللب  ماب�سه  وغر  الرقة، 

يف اأحلللللد فلللنلللادق مللنللطللقللة حلللللويل، حللتللى 

مت حتلللديلللد مللوقللعلله و�للسللبللطلله وحتللريللز 

الللرقللة  مللنللزللله يف منطقة  مللن  مللابلل�للسلله 

والتي كانت ملطخة بالدماء.

وردا على ما يرتدد باأن اجلاين طليق 

املجني  وكيل  نفى  عليها،  املجني  زوج  اأو 

عللللليللهللا املللحللامللي عللبللداملللحلل�للسللن الللقللطللان 

اأنللهللا  مللوؤكللدا  ذللللك،  »الأنلللبلللاء«  ل�سحيفة 

تبلغ  اأكرهما  ولديها طفلتان  متزوجة، 

11 عاما.

وكلل�للسللف الللقللطللان علللن بلللدايلللة مللعللانللاة 

اأنللهللا  مبينا  اجلللللاين،  مللع  عليها  املللجللنللي 

وقلللبلللل نللحللو 4 اأ�للسللهللر فللوجللئللت بللله وهللو 

ي�ستخرج بياناتها اخلا�سة بعدما التقط 

�سورة للوحة مركبتها، وحاول الت�سال 

وزعللم  ح�سر  عليه  ا�ستكت  وعندما  بها 

رغللبللتلله يف الللللللزواج مللنللهللا، فللتللم اإبلللاغللله 

باأنها متزوجة ومت اأخذ تعهد عليه بعدم 

لها. التعر�ض 

اأن اجلللللاين، وبللعللدمللا  وبللللنينّ الللقللطللان 

�لللسلللئلللم مللللن �لللسلللد امللللجلللنلللي عللللللليلللهلللا، قلللام 

مبراقبتها حتى تتبعها قبل نحو 3 اأ�سهر 

�ساحية  يف  والدتها  مع  خروجها  خال 

املركبة  اعرتا�ض  على  وجتللراأ  ال�سهداء، 

وقلللللام بللخللطللفللهللا، وعلللللللى �لللسلللوء ذلللللك مت 

ت�سجيل جناية خطف بالإكراه بحقه.

اجلاين  �سبيل  اأخلي  بعدما  اأنلله  وتابع 

بللاللل�للسللغللط على  الللقلل�للسلليللة، قللللام  يف هللللذه 

امللللجلللنلللي عللللليللهللا و�للسللقلليللقللتللهللا املللحللاملليللة 

ملللن اأجللللل الللتللنللازل علللن الللقلل�للسلليللة، وقلللام 

بتهديدهما، واإزاء ذلك توجهتا اإىل اإدارة 

املباحث اجلنائية لت�سجيل ق�سية تهديد 

مبركبته  ده�سهما  حللاول  وهناك  بحقه، 

وهللنللا مت  الإدارة،  �للسللبللاط  اأحلللد  بلل�للسللهللادة 

ت�سجيل ق�سية �سروع بالقتل �سده.

عليها  املللجللنللي  اأن  اللللقلللطلللان  وكلل�للسللف 

3 اأيللللللللام مللللن مللقللتلللللهللا،  تلللعلللر�لللسلللت قلللبلللل 

اإىل  توجهها  عند  املتهم  من  لعللرتا�للض 

الللدعلليللة،  الللبللنللوك يف منطقة  اأحلللد  فلللرع 

بال�سرب،  عليها  العللتللداء  على  وجتلللراأ 

�سروع  ق�سية  ت�سجيلها  على  اعللرتا�للسللا 

بللالللقللتللل وملل�للسلليللهللا بلللللاإجلللللراءات قلل�للسلليللة 

اخلطف التي حدد لنظرها اأمام حمكمة 

اجلنايات يف �سهر مايو املقبل.

االنباط- وكاالت

عن  للكتاب  زايللد  ال�سيخ  جللائللزة  اأعلنت 

اأ�سماء الفائزين يف دورتها اخلام�سة ع�سرة، 

التي تعد الدورة الكرى يف تاريخ اجلائزة 

من حيث عدد الرت�سيحات، حيث ا�ستقبلت 

بزيادة   ،2021/2020 خال  تر�سيحا   2349

23 يف املللئللة مللقللارنللة ملللع الللللدورة  نلل�للسللبللتللهللا 

املا�سية.

التي  الفائزين باجلائزة،  ت قائمة  و�سمنّ

مها مركز اأبوظبي للغة العربية التابع  ينظنّ

للللدائلللرة الللثللقللافللة واللل�للسلليللاحللة يف اأبللوظللبللي، 

وتون�ض  م�سر  مللن  وبللاحللثللني  اأدبللللاء  �سبعة 

واملللملللللكللة الللعللربلليللة اللل�للسللعللوديللة واللللوليلللات 

املتحدة، بالإ�سافة اإىل دار ن�سر لبنانية.

امل�سرية  الكاتبة  الآداب  فللرع  يف  وفللازت 

اأثلللر عنايات  اإميلللان مللر�للسللال عللن كللتللاب »يف 

الكتب خللان عام  اللل�للسللادر عللن دار  الللزيللات« 

ميزوين  التون�سي  الكاتب  فاز  فيما   ،2019

اأدب الللطللفللل والللنللا�للسللئللة عن  للاين يف فللرع  بللننّ

قلل�للسللة »رحلللللللة فلللنلللان« الللل�لللسلللادرة علللن دار 

.2020 املوؤان�سة للن�سر عام 

املللللرتجللللم  فلللللللاز  اللللللرتجلللللملللللة،  فلللللللرع  ويف 

الأملللركلللي مللايللكللل كللوبللر�للسللون علللن كللتللابلله 

لكتاب  ترجمة  وهللو   ،»Impostures«

العربية  اللللللغللة  مللن  احللللريلللري«  »مللقللامللات 

الأدب  مكتبة  واأ�للسللدرتلله  الإجنللللليللزيللة،  اإىل 

اللللعلللربلللي اللللتلللابلللعلللة جللللاملللعلللة نللليلللويلللورك - 

اأبوظبي عام 2020.

كللللذلللللك فلللللللازت اللللبلللاحلللثلللة الللل�لللسلللعلللوديلللة 

اأ�للسللمللاء مقبل عللو�للض الأحللمللدي  الللدكللتللورة 

بجائزة ال�سيخ زايد للكتاب عن فرع املوؤلف 

ال�ساب، عن درا�سة بعنوان »اإ�سكاليات الذات 

 – ال�سعودية  الن�سائية  الرواية  يف  ال�ساردة 

درا�سة نقدية 1999 – 2012«، ال�سادرة عن 

 ،2020 عام  نا�سرون  للعلوم  العربية  الللدار 

يف  قويعة  خليل  التون�سي  الباحث  فاز  كما 

فرع الفنون والدرا�سات النقدية، عن كتاب 

الت�سكيلية  الللفللنللون  يف  الللتللحللديللث  »ملل�للسللار 

مللن الأر�للسللومللة اإىل اللللللوحللة« اللل�للسللادر عن 

فيما   ،2020 علللام  للن�سر  علللللي  حمللمللد  دار 

نللللال الللبللاحللث �للسللعلليللد امللل�للسللري ملللن م�سر 

جائزة فرع التنمية وبناء الدولة عن كتاب 

واملجال  الفولكلور  بني  ال�ستعاء  »تللراث 

للن�سر  بتانة  دار  اأ�سدرته  الللذي  الديني«، 

والتوزيع عام 2019.

قطب  طللاهللرة  الأمللركلليللة  الباحثة  اأملللا 

الدين ففازت بجائزة فرع الثقافة العربية 

يف اللللللغللات الأخلللللرى عللن كللتللاب »اخلللطللابللة 

العربية: الفن والوظيفة« ال�سادر عن دار 

.2019 بريل للن�سر عام 

بجائزة  اللبنانية  اجلديد  دار  وحظيت 

اللل�للسلليللخ زايللللللد للللللكللتللاب عللللن فلللللرع الللنلل�للسللر 

يف  لإ�سهامها  تقديرا  الثقافية،  والتقنيات 

من�سية  مللو�للسللوعللات  علللللى  اللل�للسللوء  ت�سليط 

البارز  ودورهللا  العربي،  الن�سر  يف  ومهملة 

العلمية  بالكتب  الللعللربلليللة  املكتبة  رفلللد  يف 

املتميزة،  والللفللكللريللة  اللللللغللويللة  والللدرا�للسللات 

الإمللاراتلليللة  الأنلللبلللاء  وكللالللة  ذكلللرت  ح�سبما 

»وام«.

وقللللال حمللمللد خللللليللفللة املللللبللللارك، رئلليلل�للض 

دائلللللرة الللثللقللافللة واللل�للسلليللاحللة يف اأبللوظللبللي: 

منذ  للكتاب  زايلللد  ال�سيخ  جللائللزة  »جنللحللت 

مكانتها  تر�سيخ  يف   2006 عللام  انطاقتها 

تللتللمللتللع  وهللللي  والأدب،  للللللثللقللافللة  كلللملللنلللارة 

مبللكللانللة مللرمللوقللة علللللى اللل�للسللعلليللد اللللدويل 

بللفلل�للسللل دعللمللهللا امللل�للسللتللمللر لللللاإبللللداع. فللهللذه 

لللل تللكللرميللا لللذكللرى  اجللللائلللزة امللللللهللمللة متلللثنّ

بن  زايللد  ال�سيخ  للله  املغفور  املوؤ�س�ض،  الأب 

روؤيته  ارتبطت  والللذي  نهيان،  اآل  �سلطان 

العربية  الإملللللارات  دوللللة  بللنللاء  الللثللاقللبللة يف 

واملعرفة  بالثقافة  وثيقا  ارتباطا  املتحدة 

بالإن�سان«. والنهو�ض 

ومللللن جلللانلللبللله، هلللنلللاأ اللللدكلللتلللور علللللي بللن 

متلليللم، اأملللني عللام اجلللائللزة، ورئلليلل�للض مركز 

و�سكر  الفائزين،  العربية،  للغة  اأبللوظللبللي 

»على  وقلللال:  للللللجللائللزة،  املللتللقللدمللني  جميع 

الللللرغللللم مللللن اللللتلللحلللديلللات اللللتلللي فللر�للسللتللهللا 

اأن  اإل  املللا�للسللي،  الللعللام   19 كللوفلليللد  جللائللحللة 

عاما  �للسللهللدت  للكتاب  زايلللد  ال�سيخ  جللائللزة 

الرت�سيحات  اأعللللداد  حلليللث  مللن  ا�ستثنائيا 

فخورون  نحن  امل�ساركة.  الأعللمللال  وجللودة 

اللللدويل  الللنلل�للسللر  قللطللاع  دعلللم  يف  بامل�ساهمة 

املزدهر، وذلك انطاقا من مكانة اجلائزة 

بو�سفها واحدة من اأبرز اجلوائز الثقافية 

الرائدة يف العامل العربي، وي�سرنا اأن نرى 

الثقايف والفكري للفائزين«. ع  التنونّ

الكويت.. مفاجآت كبرى في طريقة ارتكاب »جريمة صباح السالم«

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن أسماء الفائزين 
في دورتها الـ15

 رسميا.. مصر تنتج 40 مليون جرعة 
سنويا من »سبوتنيك في«

 غاالكسي إس 22 ألترا.. »أعجوبة 
سامسونغ« الجديدة

االنباط- وكاالت

الرو�سي  املبا�سر  ال�ستثمار  قال �سندوق 

لفرو�ض  امللل�للسللادة  اللللللقللاحللات  ي�سوق  اللللذي 

مينا  �سركة  اإن  اخلمي�ض،  باخلارج،  كورونا 

على  اتفقت  الأدوية  ل�سناعة  امل�سرية  فارم 

اإنتاج اأكرث من 40 مليون جرعة �سنويا من 

لقاح )�سبوتنيك يف( الرو�سي.

مع  م�سرتك  بيان  يف  ال�سندوق  واأ�ساف 

البدء  على  اتفقا  الللطللرفللني  اأن  فلللارم  مينا 

فورا يف نقل التكنولوجيا، ومن املتوقع بدء 

الإنتاج يف الربع الثالث من هذا العام.

وتابع البيان »�سينتج �سندوق ال�ستثمار 

الأمر  بللادئ  يف  ومينافارم  الرو�سي  املبا�سر 

اأكرث من 40 مليون جرعة �سنويا.

و�للسلليللتللم الإنللللتللللاج يف ملل�للسللنللع ملليللنللا فلللارم 

القاهرة »للتوزيع  للتكنولوجيا احليوية يف 

على م�ستوى العامل«.

املللل�لللسلللريلللة،  الللل�لللسلللحلللة  وزارة  و�لللسلللجلللللللت 

اإ�للسللابللة جلللديلللدة بللفللرو�للض   861 الأربللللعللللاء، 

855 حالة  مللع  مللقللارنللة  وفلللاة،  كللورونللا و46 

اإ�سابة و42 وفاة يف اليوم ال�سابق.

وقلللللال امللللتلللحلللدث بللا�للسللم الللللللللوزارة خللالللد 

جماهد يف بيان اإن »اإجمايل العدد الذي مت 

ت�سجيله يف م�سر بفرو�ض كورونا امل�ستجد 

�سمنهم  مللن   ،218902 هللو  الأربلللعلللاء  حللتللى 

حالة  و12866  �سفاوؤها،  مت  حالة   164803

وفاة«.

االنباط-وكاالت

كلل�للسللفللت تلل�للسللريللبللات علللن تلل�للسللملليللم هللاتللف 

»�للسللاملل�للسللونللغ« ملللن طللللراز »غللالكلل�للسللي اإ�لللض 

يدعم  اأن  خلللراء  يتوقع  اللللذي  األللللرتا«،   22

جمموعة من التقنيات املميزة.

نلل�للسللرتلله �سركة  الللللذي  الللفلليللديللو  واأظلللهلللر 

»�سام�سونغ«  اإ�ض«، هاتف  بي  »دي  الت�سميم 

األللرتا«، الذي   22 اإ�للض  من طللراز »غالك�سي 

من  جمموعة  ويللدعللم  رفلليللع،  بهيكل  يللاأتللي 

رة من  الكامرات التي يتوقع اأن تكون مطونّ

ت�سوير  جتربة  لتوفر  »اأوليمبو�ض«،  قبل 

مميزة وخ�سو�سا مع لقطات »ال�سيلفي«.

واأ�للللسللللار اللللفللليلللديلللو اللللللذي نللل�لللسلللره مللوقللع 

اإىل  التقنية،  بللالأخللبللار  املتخ�س�ض   »3 »تللي 

�سا�سة  »�سيلفي« خا�سة حتت  كامرا  وجود 

بالهاتف. العر�ض اخلا�سة 

والذي  »اإ�للض«،  قلم  الهاتف  يدعم  كذلك 

»غالك�سي  ال�سابق  الطراز  يف  متوفرا  كان 

اإ�ض 21 األرتا«.

عر�ض  دقللة  اأيلل�للسللا  الفيديو  وا�ستعر�ض 

الللفلليللديللو الللعللاللليللة للللللهللاتللف، وذللللك دون اأن 

يللكلل�للسللف امللللزيلللد ملللن الللتللفللا�للسلليللل الللتللقللنلليللة 

املتعلقة بهذا اجلانب.

اأواخللر  ك�سفت  اقت�سادية  بيانات  وكانت 

»�سام�سونغ«  �سركة  ح�سة  اأن  املا�سي،  العام 

ملللن �للسللوق الللهللواتللف يف كلللوريلللا اجلللنللوبلليللة، 

جتاوزت 70 يف املئة، وهو اأمر من النادر اأن 

تبلغه اأي �سركة يف موطنها الأ�سلي.

وبلللحللل�لللسلللب تلللقلللريلللر �لللللسلللللادر علللللن هلليللئللة 

»�لللسلللرتاتللليلللجلللي اأنلللالللليلللتللليلللك« املللخللتلل�للسللة يف 

باعت  �سام�سونغ  فلللاإن  املللاللليللة،  التحليات 

3.4 مليون هاتف ذكي، خال الربع الثالث 

من 2020.

اأن �سركة  اإلللبللو«،  »�للسللو�للسللن  وذكلللر مللوقللع 

 72.3 على  حتديدا  ا�ستحوذت  »�سام�سونغ« 

يف املللئللة مللن مللبلليللعللات الللهللواتللف الللذكلليللة يف 

كوريا اجلنوبية.

االنباط- وكاالت

والللفلل�للسللاء  الللللطللللران  اإدارة  اأعلللللللنلللت 

الأمللللركلللليللللة )نلللا�لللسلللا( تلل�للسللجلليللل �للسللابللقللة 

فللللريللللدة خللللللارج كلللوكلللب الأر�لللللللللض، خلللال 

حتويل  وهي  املريخ،  اإىل  مهماتها  اأحدث 

اجلوي  الغاف  من  كربون  اأك�سيد  ثاين 

نقي  اأكلل�للسللجللني  اإىل  الأحللللمللللر،  للللللكللوكللب 

تنف�سه. ميكن 

وحتلللقلللق ال�لللسلللتلللخلللراج غلللر امللل�للسللبللوق 

للمريخ،  الرقيق  الهواء  من  لاأك�سجني 

على  جتريبي  جللهللاز  بوا�سطة  الللثللاثللاء، 

بر�سيفران�ض،  اجلللوالللة  املللركللبللة  مللن 

على  هبطت  التي  ال�ست،  العجات  ذات 

رحلة  بللعللد  فللرايللر،   18 يف  املللريللخ  �سطح 

ا�ستغرقت 7 اأ�سهر من الأر�ض.

اإن اجلللهللاز،  نللا�للسللا، الأربللللعللللاء،  وقلللاللللت 

وُيللعللرف  وهللو يف حللجللم حمم�سة اخلللبللز، 

اخللتلل�للسللارا بللا�للسللم مللوكلل�للسللي، اأنللتللج نللحللو 5 

مللا يكفي  اأي  الأكلل�للسللجللني،  مللن  غلللراملللات 

لتنف�ض رائد ف�ساء ملدة 10 دقائق تقريبا.

وعلى الرغم من توا�سع املنتج الأويل، 

فاإن الإجناز ميثل اأول ا�ستخراج جتريبي 

اآخر حتى  بيئة كوكب  ملوارد طبيعية من 

مبا�سرة. الب�سر  ي�ستخدمها 

وقلللاللللت تلللللرودي كللورتلليلل�للض امللل�للسللوؤولللة 

يف  الف�ساء  مهمات  تكنولوجيا  اإدارة  يف 

»موك�سي  »رويللرتز«:  نقلته  بيان  يف  نا�سا 

الأك�سجني  لإنللتللاج  اأداة  اأول  جمللرد  لي�ض 

يف عامل اآخر وح�سب«. وو�سفته باأنه اأول 

املهمات  مل�ساعدة  نوعها  مللن  تكنولوجيا 

»العي�ض على )ما متلكه(  امل�ستقبل يف  يف 

اأرا�سي« كوكب اآخر.

التحليل  خلللال  مللن  اجلللهللاز  ويللعللمللل 

الللكللهللربللائللي اللللللذي يلل�للسللتللخللدم احللللللرارة 

عن  الأكلل�للسللجللني  ذرات  لف�سل  اللل�للسللديللدة 

جزيئات غاز ثاين اأك�سيد الكربون، الذي 

95 باملئة من الغاف اجلوي  ي�سكل نحو 

للمريخ.

واخلم�سة باملئة املتبقية يف هواء املريخ 

النيرتوجني  غللاز  مللن  بللالأ�للسللا�للض  تتكون 

اجلللزيللئللي وغلللاز الأرجلللللون. والأكلل�للسللجللني 

موجود ولكن بكميات �سئيلة ل ُتذكر.

لكن توفر كمية وفرة من الأك�سجني 

مللل�لللسلللاأللللة حللليلللويلللة ل�للسللتللكلل�للسللاف الللبلل�للسللر 

للللللللكلللوكلللب الأحلللللملللللر، بلللو�لللسلللفللله ملل�للسللدرا 

ملل�للسللتللدامللا للللللهللواء اللللللذي ميللكللن لللللرواد 

لوقود  �سروريا  ومكونا  تنف�سه،  الف�ساء 

ال�سواريخ الازم لإعادتهم اإىل الأر�ض.

رواد  اأربلللعلللة  هللبللوط  اإن  نللا�للسللا  وتلللقلللول 

فللل�لللسلللاء علللللللى �للسللطللح املللللريللللخ �للسلليللتللطلللللب 

اأطللنللان مللرتيللة مللن وقللود  حلللوايل �سبعة 

25 طللنللا مرتيا  اإىل  اإ�للسللافللة  اللل�للسللواريللخ، 

الأك�سجني. من 

 ألول مرة.. ناسا تنتج »األكسجين النقي« على المريخ


