
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

االردن يدين استفزازات مجموعات 
يهودية متطرفة في القدس الشرقية

 االنباط-عمان

و�����ش�����ؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان�������ت 

امل��غ��رب��ن ال��ت��ح��ري�����ض و اال���ش��ت��ف��زازات 

ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا جم���م����ع���ات ي��ه���دي��ة 

ال��ب��ل��دة  اأم�������س االول يف  ل��ي��ل��ة  م��ت��ط��رف��ة 

القدمية يف القد�س ال�شرقية املحتلة.

ال��وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وق��ال 

ال�شلطات  اإن  الفايز  اهلل  �شيف  ال�شفري 

باالحتالل  القائمة  القوة  االإ�شرائيلية، 

يف ال���ق���د����س ال�������ش���رق���ي���ة امل���ح���ت���ل���ة وف���ق 

القانون الدويل، تتحمل كامل امل�شوؤولية 

بالو�شول  امل��ج��م��وع��ات  ل��ه��ذه  ل�شماحها 

�شعارات  واإط����الق  ال��ق��دمي��ة  ال��ب��ل��دة  اإىل 

وه���ت���اف���ات ع��ن�����ش��ري��ة واالع�����ت�����داء ع��ل��ى 

املقد�شيني.

وطالب الفايز ال�شلطات االإ�شرائيلية 

بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدويل 

عن  والكف  االإن�شاين  ال��دويل  والقانون 

البلدة  ب�شكان  امل�شا�س  �شاأنه  من  ما  كل 

القدمية اأو الت�شييق عليهم .

التي فر�شتها  القيود  الفايز  دان  كما 

ال�����ش��ل��ط��ات االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى و���ش��ول 

االأق�����ش��ى  امل�شجد  اإىل  ب��ح��ري��ة  امل�شلني 

الأداء  ال�شريف  القد�شي  امل��ب��ارك/احل��رم 

���ش��الة اجل��م��ع��ة، وط��ال��ب ازال��ت��ه��ا ك��اف��ة، 

وعدم الت�شييق على امل�شلني.

وطالب الفايز ال�شلطات االإ�شرائيلية 

وح��ق  الف�شيل،  ال�شهر  ح��رم��ة  اح����رام 

وحرية  �شال�شة  بكل  بالو�شول  امل�شلني 

واح����رام  امل���ب���ارك،  االق�����ش��ى  للم�شجد 

الو�شع القائم التاريخي والقانوين .

بتحمل  ال���دويل  املجتمع  ط��ال��ب  كما 

م�����ش��وؤول��ي��ات��ه ل��ل�����ش��غ��ط ع��ل��ى اإ���ش��رائ��ي��ل 

ل���وق���ف االن���ت���ه���اك���ات واال����ش���ت���ف���زازات يف 

البلدة القدمية و يف احلرم ال�شريف.

ال�سبت   12  رم�سان  1442 هـ  - املوافق  24  ني�سان  2021 م - العدد  5643    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط وكاالت

 23 ام�س اجلمعة،  املحتلة،  القد�س  واأه��ايل  �شباب  اأحبط 

االعتداء  حاولوا  الذين  امل�شتوطنني  هجمات   ،2021 ني�شان 

عليهم مب�شاعدة �شرطة االحتالل التي انت�شرت يف خمتلف 

ال�شوارع والطرق الرئي�شية قرب امل�شجد االأق�شى

وتركزت مواجهات الليلة يف منطقة باب العامود، والتي 

باالإ�شافة ملحاولة  انت�شارا مكثفا ل�شرطة االحتالل  �شهدت 

ع�شرات امل�شتوطنني الو�شول للمكان

كما و�شهد باب ال�شاهرة وامل�شرارة وحي ال�شيخ جراح يف 

القد�س مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل، حيث ت�شدى 

ال�شبان املقد�شيون القتحامات امل�شتوطنني يف هذه املناطق

�شابا   40 م��ن  اأك��ر  اعتقال  ع��ن  واأع��ل��ن��ت م�شادر حملية 

فل�شطينياً خالل تلك املواجهات ويف مداهمات ليلية تلتها

���ش��ب��ان فل�شطينيني  واأظ���ه���رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و م��واج��ه��ة 

لقوات االحتالل من م�شافة �شفر، وهو ما تداولته مواقع 

الذي  الفيديو  بكثافة، خا�شة مقطع  االجتماعي  التوا�شل 

يظهر فيه اأحد ال�شبان ي�شرب اأحد جنود االحتالل بحجر 

من م�شافة �شفر.

التفا�صيل �ص »4«

القدس تنتفض وتحبط هجمات المستوطنين

كنعان: اسرائيل تقود المنطقة الى حرب دينية وتشعل الكراهية  40 وفاة و1677 إصابة بفيروس 
االنباط-برتاكورونا في المملكة

ل�شوؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  ام��ني  ق��ال    

ال��ق��د���س ع��ب��داهلل ت��وف��ي��ق ك��ن��ع��ان، ان ال��ع��امل 

ي�شحو كل يوم وحلظة على جرمية جديدة 

يف القد�س املحتلة، ترتكبها قوات االحتالل 

اليمني  حكومة  خاللها  وتوؤكد  اال�شرائيلي 

اال�شرائيلية واأجهزتها اال�شتعمارية اأنها دولة 

تلتزم ب�شرعية وال  “ابرتهايد” وا�شتعمار ال 
اأخ��الق و ال تعرف حرمة دينية للمقد�شات 

اال�شالمية وامل�شيحية يف فل�شطني والقد�س.

واع����ت����ر يف ت�������ش���ري���ح ل���وك���ال���ة االن����ب����اء 

االردن����ي����ة )ب�������را(، ان م���ا ت���ق���وم ب���ه االآل����ة 

متطرفة  وجماعات  اال�شرائيلية  الع�شكرية 

م���ن امل�����ش��ت��وط��ن��ني م���ن خ���الل االق��ت��ح��ام��ات 

املتكررة للم�شجد االأق�شى املبارك واالعتداء 

املقد�شيني  وعلى  وامل��راب��ط��ني  امل�شلني  على 

وم��ن��ازل��ه��م وج��م��ي��ع االأم�������الك يف ال��ق��د���س 

واآخ���ره���ا م���ا ج���رى ل��ي��ل��ة اجل��م��ع��ة م���ن منع 

عبادتهم  ممار�شة  م��ن  وامل��راب��ط��ني  امل�شلني 

واقامة �شعائرهم الدينية واغالق باب حطة 

العامود  ب��اب  امل��واط��ن��ني يف  واالع���ت���داء على 

واق��ام��ة احل��واج��ز يف ك��ل ال��ط��رق��ات امل��وؤدي��ة 

املبارك لعرقلة و�شول  اإىل امل�شجد االق�شى 

امل�شتوطنني  وا�شتمرار دعوات  اإليه،  امل�شلني 

وج���م���اع���ات ال��ه��ي��ك��ل ل��ال���ش��ت��ع��داد واحل�����ش��د 

القتحام امل�شجد االق�شى يف منا�شبات دينية 

ر�شمية،  ا�شرائيلية  وحماية  بدعم  مزعومة 

داللة وموؤ�شر اأكيد باأن ا�شرائيل تقود املنطقة 

اىل حرب دينية �شت�شعلها وتن�شر الكراهية يف 

وداعية  للعنف  راف�شة  دولية  ظل مطالبات 

لل�شالم واالأمن.

  وقال، اأن اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س 

اال�شرائيلي  واالنتهاك  الت�شعيد  هذا  واأم��ام 

اخلطري �شد اأهلنا يف القد�س تدعوا العامل 

احل����ر وم��ن��ظ��م��ات��ه ال�����ش��رع��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 

القانوين  بواجبها  اأن تقوم فوراً  واالن�شانية 

اال�شرائيلي  االح��ت��الل  ب��وق��ف  واالخ���الق���ي 

تخالف  التي  امل��ت��ك��ررة  جلرائمه  والت�شدي 

هيئة  عن  ال�شادرة  الدولية  ال��ق��رارات  مئات 

التابعة لها، والتي  االأمم املتحدة واملنظمات 

اإن  بل  ا�شرائيل عر�س احلائط،  بها  ت�شرب 

امل��وؤمل  العاملي  ال�شمت  ه��ذا  واأم���ام  ا�شرائيل 

ت���ت���م���ادى وت���زي���د م���ن ج��رائ��م��ه��ا و���ش��را���ش��ة 

اأهلنا املدنيني العزل  وبربرية هجمتها على 

ف��اإىل متى  القد�س،  فل�شطني وجوهرتها  يف 

ا�شرائيل  على  ال��دويل  ال�شمت  ه��ذا  �شيبقى 

ا�شرائيل  �شتبقى  م��ت��ى  واىل  وغ��ط��ر���ش��ت��ه��ا، 

�شيبقى  متى  واىل  ال��دول��ي��ة  ال�شرعية  ف��وق 

اق��ب��ح  ���ش��ده  مت���ار����س  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب 

امل  التاريخ،  عرفها  التي  اال�شتعمار  جرائم 

الدولية  ال�شرعية  تتحرك  اأن  االآوان  ي���اأن 

وال�������ش���م���ري االن�������ش���اين مل��ع��اق��ب��ة ا���ش��رائ��ي��ل 

)ال�����ش��ل��ط��ة ال��ق��ائ��م��ة ب���االح���ت���الل( ووق���ف 

�شد  والت�شييق  والقتل  االنتهاكات  م�شل�شل 

ال�شعب الفل�شطيني.

    وبني،ان اللجنة امللكية ل�شوؤون القد�س، 

بقيادته  االردين  امل��وق��ف  ث��ب��ات  ع��ل��ى  ت��وؤك��د 

التاريخية على  الو�شاية  الها�شمية �شاحبة 

القد�س  يف  وامل�شيحية  اال�شالمية  املقد�شات 

مم��ث��ل��ة ب��ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين يف 

م�شاندة اأهلنا يف فل�شطني والقد�س، وتدعوا 

واال���ش��الم��ي  وال��ع��رب��ي  الفل�شطيني  ال�شف 

اأ�شباب  جميع  ونبذ  والتما�شك  الوحدة  اىل 

ال��ف��رق��ة وال�����ش��ع��ف، ف��ق��وة االردن و���ش��رورة 

دع��م��ه ه���و ق����وة الأج����ل ف��ل�����ش��ط��ني وال��ق��د���س 

وركيزة هامة يف الدفاع عن االأمة وق�شاياها 

فاالأردن خط الدفاع واملواجهة االأول ل�شون 

القد�س،  االأمة واحلفاظ على مقد�شاتها يف 

ال�شند  الها�شمية  بقيادته  االردن  و�شيبقى 

كانت  مهما  وال��ق��د���س  لفل�شطني  وال���داع���م 

الت�شحيات وبلغ الثمن.

االنباط-برتا

بق�شية  امل��وق��وف��ني  ع��ن  امللكي  ال�شفح  اأن  ف��اع��ل��ي��ات،  اك���دت 

االأحداث االأخرية والتي باتت تعرف با�شم »الفتنة« اعلى من قيم 

الت�شامح ويوؤ�شر اىل الثقة املتبادلة بني ال�شعب والقيادة وتتويج 

للحكمة الها�شمية املتميزة يف املنطقة بتعاملها مع التحديات 

واالأزمات التي ال تزيد الوطن �شوى قوة ومنعة.

وعروا يف احاديث لوكالة االأنباء االردنية)برا(، عن عظيم 

و�شفحه  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك  واع��ت��زازه��م بجاللة  فخرهم 

لي�س بجديد على  ذل��ك  اأن  وق��ال��وا،  بالق�شية،  امل��وق��وف��ني  ع��ن 

للت�شامح  اأه��ال  كانوا  الطويل  تاريخهم  عر  وه��م  الها�شميني 

مئويته  يف  ك��ث��رية  وف��ن  م�شاعب  جت���اوز  االأردن  واأن  وال��ع��ف��و 

االأوىل وهو يدخل مئويته الثانية ويتطلع اإىل املزيد من البناء 

واالإجنازات .

** الوية غرب اربد

وثمنت فاعليات �شعبية يف الوية غرب اإربد )االأغوار ال�شمالية 

الوطن  اب��ن��اء  ع��ن  امللكي  العفو  والو�شطية(  والطيبة  وال��ك��ورة 

املتورطني بق�شية الفتنة.

وقال ال�شيخ حامت الغزاوي، اأن �شفح جاللة امللك عن املتهمني 

اأردين لي�س غريباً عن القيادة  يف الق�شية التي مت�س كل بيت 

االأ�شرة  �شمل  والعفو ومل  الت�شامح  نهج  ورث��ت  التي  الها�شمية 

االردنية الواحدة، م�شرياً اىل ان ذلك يعتر فر�شة الإعادة النظر 

من قبل امل�شككني بالنهج الوطني القائم على الثوابت االأ�شيلة 

من  امل�شتمد  االإجتماعي  والن�شيج  الوطنية  الوحدة  حماية  يف 

التالحم التاريخي بني ال�شعب وقيادته الها�شمية.

ال��ك��ورة ف��ادي  ب��ل��واء  وق��ال رئي�س جمعية ال�شنابل اخل��ريي��ة 

م��ق��دادي، اأن حماية الوطن من �شر الفن ك��ان وال ي��زال نهج 

االأردنيني وقيادتهم الها�شمية التي �شارت منذ تاأ�شي�س اململكة 

على طريق احلكمة يف التعامل مع الظروف والتحديات ال�شعبة 

التي واجهت اململكة عر تاريخها، موؤكداً ثقة االأردنيني املطلقة 

ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك على جت���اوز اأزم���ة الفتنة ال��ت��ي مت واأده���ا 

عر التاأين والت�شامح الذي بات عنواناً للحكم الر�شيد للقيادة 

الها�شمية .

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

ام�س  اململكة  يف  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�شابة  و1677  وف��اة   40 ت�شجيل  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت    

 619 االإ�شابات اجلديدة على  اإ�شابة.وتوزعت  8514 وفاة و699164  اإىل  االإجمايل  العدد  اجلمعة، لريتفع 

يف  حالة   175 الرمثا،  يف  حالة   34 منها  اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة   248 عّمان،  العا�شمة  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة الزرقاء، 148 حالة يف حمافظة املفرق، 97 حالة يف حمافظة البلقاء، 81 حالة يف حمافظة الكرك، 

يف  حالة   37 عجلون،  حمافظة  يف  حالة   59 ج��ر���س،  حمافظة  يف  حالة   69 العقبة،  حمافظة  يف  حالة   77

حمافظة ماأدبا، 34 حالة يف حمافظة معان، منها 6 حاالت يف البرا، 33 حالة يف حمافظة الطفيلة.

التفا�صيل �ص »2«

الضمان: بإمكان المتقاعدين التقدم لسلفة 
تمكين اقتصادي 2 من خالل مركز االتصال الموحد

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي 
لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

»أوروبيون ألجل القدس« يدين اعتداءات 
االحتالل ضد القدس

  االنباط-عمان

ق������ررت امل���وؤ����ش�������ش���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ش��م��ان 

املتقاعدين  اأمام  املجال  اإتاحة  االجتماعي 

للتقدم على �شلفة متكني اقت�شادي 2 من 

خ��الل االت�����ش��ال مب��رك��ز االت�����ش��ال املوحد 

117117 وذل���ك اع��ت��ب��اراً من  ال��رق��م  ع��ل��ى 

اليوم ال�شبت.

وب��ح�����ش��ب ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي �����ش����ادر ع��ن 

املوؤ�ش�شة ام�س، فاأن مركز االت�شال املوحد 

ا�شتف�شارات  على  ويجيب  خدماته  يقدم 

جمهور املوؤ�ش�شة على مدار ال�شاعة وطيلة 

اأي���ام االأ���ش��ب��وع مب��ا يف ذل��ك يومي اجلمعة 

قررت  اأنها  املوؤ�ش�شة،  بينت  كما  وال�شبت. 

اإتاحة املجال اأمام املتقاعدين للتقدم على 

مبركز  االت�شال  خ��الل  م��ن  ال�شلفة  ه��ذه 

االت�شال املوحد على الرقم 117117 وذلك 

اعتباراً من اليوم ال�شبت.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ا���ش��ت��ن��ك��ر ال�����رمل�����ان ال���ع���رب���ي ب�������ش���دة م��ا 

ت��ق��وم ب��ه ق���وات االح��ت��الل اال���ش��رائ��ي��ل��ي من 

يف  الفل�شطينيني  ع��ل��ى  وح�شية  اع���ت���داءات 

عن  اأ�شفرت  والتي  ال�شريف،  القد�س  اأحياء 

م��ئ��ات اجل���رح���ى ب��االإ���ش��اف��ة اإىل حت��ري�����س 

املتطرفة  اليمنية  واجلماعات  امل�شتوطنني 

م�شدًدا  مبمتلكاتهم،  وامل�شا�س  قتلهم  على 

عا�شمة  �شتظل  ال�شرقية  ال��ق��د���س  اأن  على 

دولة فل�شطني وخط اأحمر

وح�����م�����ل ال�������رمل�������ان، ق���������وات االح�����ت�����الل 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي امل�����ش��وؤول��ي��ة ال��ك��ام��ل��ة ع��ن ه��ذه 

املواجهات اخلطرية وما �شينتج عنها .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط وكاالت

اأدان جتمع اأوروبيون الأجل القد�س، ب�شدة 

ال��ت��ي نفذتها ق���وات االح��ت��الل  االع���ت���داءات 

امل�شلني  ���ش��د  وم�شتوطنيها،  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 

واملقد�شيني يف القد�س املحتلة واأ�شار التجمع 

االح��ت��الل  ق����وات  اأن  اإىل  ���ش��ح��ف��ي  ب��ي��ان  يف 

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ���ش��ع��دت م��ن اع��ت��داءات��ه��ا من 

قمع  �شيما  ال  امل��ب��ارك،  رم�شان  �شهر  ب��داي��ة 

امل�����ش��ل��ني يف م��ن��ط��ق��ة ب���اب ال��ع��ام��ود امل����وؤدي 

يف  مبا  املحتلة  بالقد�س  االأق�شى  للم�شجد 

ذلك منع اإدخال وجبات االإفطار اإليهم.

التفا�صيل �ص »4«

فاعليات: الصفح الملكي أعلى قيم التسامح 
ويؤشر للثقة المتبادلة بين الشعب والقيادة
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الضمان: بإمكان المتقاعدين التقدم 
لسلفة تمكين اقتصادي 2 من خالل 

مركز االتصال الموحد

فرق تفتيش األمانة تنذر 91 
منشأة مخالفة

مختصون يؤكدون أهمية تأهيل 
الشباب نحو قيادة المئوية الثانية

  االنباط-عمان

ق��������ررت امل����ؤ����ض�������ض���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����ض��م��ان 

املتقاعدين  اأم���ام  امل��ج��ال  اإت��اح��ة  االجتماعي 

من   2 اقت�ضادي  متكني  �ضلفة  على  للتقدم 

خ����ال االت�������ض���ال مب���رك���ز االت�������ض���ال امل���ح��د 

117117 وذلك اعتباراً من الي�م  على الرقم 

ال�ضبت.

وبح�ضب بيان �ضحفي �ضادر عن امل�ؤ�ض�ضة 

ام�������س، ف����اأن م��رك��ز االت�������ض���ال امل����ح���د ي��ق��دم 

جمه�ر  ا�ضتف�ضارات  على  ويجيب  خ��دم��ات��ه 

امل���ؤ���ض�����ض��ة ع��ل��ى م����دار ال�����ض��اع��ة وط��ي��ل��ة اأي���ام 

االأ�ضب�ع مبا يف ذلك ي�مي اجلمعة وال�ضبت. 

املجال  اإتاحة  ق��ررت  اأنها  امل�ؤ�ض�ضة،  بينت  كما 

ال�ضلفة  ه��ذه  على  للتقدم  املتقاعدين  اأم���ام 

امل�حد  االت�ضال  مبركز  االت�ضال  خال  من 

117117 وذلك اعتباراً من الي�م  على الرقم 

ال�ضبت.

واأك��������دت امل����ؤ����ض�������ض���ة، ب������اأن ���ض��ل��ف��ة متكني 

اقت�ضادي 2 والتي تبلغ 120 باملئة من �ضايف 

وبحد  ال�ضمان  ملتقاعدي  التقاعدي  الراتب 

اأعلى 200 دينار، هي متاحة جلميع متقاعدي 

رواتبهم  تزيد  ال  ممن  االجتماعي  ال�ضمان 

ت�ضديد  باأن  امل�ؤ�ض�ضة  وبينت  دينار.   700 على 

وب���دون  ���ض��ه��را   18 ع��ل��ى  �ضيتم  ال�ضلفة  ه���ذه 

هذه  �ضرف  اأن  م��ضحة  ف���ائ��د،  اأي  ترتيب 

تلقي  بالت�ضجيل يف من�ضة  ال�ضلفة م�ضروط 

لقاح ك�رونا.

االنباط-عمان

ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع��ة  التفتي�س  ف���رق  وج��ه��ت 

الرقابة والتفتي�س ال�ضحي واملهني يف اأمانة 

عمان ام�س االول اخلمي�س 91 انذاراً ملن�ضاآت 

خمالفة من خال 735 زيارة.

�ضفر  ت�ضجيل  ال��زي��ارات  تلك  عن  وجن��م 

اغاق على اأمر الدفاع و 5 اغاقات اخرى.

التفتي�س  ومراكز  ال��ط���ارئ  فريق  ونفذ 

واملهنية  ال�ضحية  ال��رق��اب��ة  ل��دائ��رة  التابعة 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع دائ�����رة ال�����ض��ب��ط ال��ع�����ض���ائ��ي، 

ج����الت م�����ض��رك��ة ع��ل��ى ال��ب��اع��ة امل��ت��ج���ل��ني، 

ت�ضجيل  لب�ضطات ومت  زيارة   71 اأ�ضفرت عن 

2139 ل��را وازال��ة  خمالفة واح��دة وات��اف 

لل�ضامة  ج���ل��ة  اإج���راء  مت  كما  ب�ضطة.   67

خمالفات   3 ت�ضجيل  ع��ن  ا���ض��ف��رت  ال��ع��ام��ة، 

الأفراد على اأمر الدفاع على �ضب�طات وزارة 

الداخلية.

االنباط-برتا

���ض��ك��ل ال�������ض���ب���اب م���ن���ذ ب����داي����ة ت��اأ���ض��ي�����س 

ال��دول��ة االأردن���ي���ة رك��ن��اً م��ه��م��اً م��ن االأرك���ان 

حني  ال��دول��ة  عليها  قامت  التي  الرئي�ضية 

ال��ذي��ن �ضاهم�ا يف  ك��ان���ا اجل��ن���د االق���ي��اء 

ر�ضالتها. تاأ�ضي�ضها وحماية فكرتها وحمل 

ج��ه���د ال�����ض��ب��اب اث��م��رت ع��ل��ى م���دار مئة 

م��ن��ف��ردة على  ت�ضكيل ح��ال��ة  ع��ن  ع��ام خ��ل��ت 

كمنتجة  نف�ضها  وتقدمي  املنطقة  م�ضت�ى 

اىل  للخربات يف جماالت عديدة  وم�ضدرة 

جانب ال�عي واالنفتاح على دول العامل .

على  االأردن  ح��ق��ق��ه  ال����ذي  امل��ن��ج��ز  ه���ذا 

م���دى ق���رن م���ن ال���زم���ن ي��ت��ط��ل��ب احل��ف��اظ 

عليه املزيد من التاأهيل للقيادات ال�ضبابية 

املقبلة  املرحلة  للمتطلبات  وفقا  ومتكينها 

وح��اج��ات ال��دول��ة وم���ؤ���ض�����ض��ات��ه��ا ح�����ض��ب ما 

ي�ؤكده خرباء وباحث�ن يف املجال ال�ضبابي.

مركز  م��دي��ر  جريبيع  حم��م��د  ال��دك��ت���ر 

ال��ري��ا ل��ل��درا���ض��ات، ق��ال ان ال��ب��ح���ث التي 

تناولت بدايات تاأ�ضي�س الدولة وحتى وقتنا 

كان  ال�ضباب  عن�ضر  ان  اىل  ت�ضري  احلا�ضر 

حيث  املحطات،  من  حمطة  كل  يف  حا�ضراً 

اللحظة  الرفعة والنه��س منذ  �ضاهم�ا يف 

الث�رة  االأوىل، وقد جت�ضد ذلك من خال 

العربية الكربى، حيث كان ال�ضباب مدافعاً 

ا�ضرك�ا  اأن  بعد  والبناء  التحرر  فكرة  عن 

الدولة  تاأ�ضي�س  الأج��ل  وحارب�ا  قادتها  مع 

اإىل جانب  اي�ضا  وكان�ا حا�ضرين  االأردنية 

التي  البناء  مرحلة  يف  الها�ضمية  ال��ق��ي��ادة 

والبدء  ال�ضبابية  امل�ؤ�ض�ضات  تاأ�ضي�س  رافقها 

يف اإي���ج���اد ح��رك��ة ���ض��ب��اب��ي��ة ك���ان ل��ه��ا ال�����ض��اأن 

ال��ك��ب��ري يف ال��ت��ط���ي��ر ل��ت��ن��ت�����ض��ر ب��ع��د ذل��ك 

واملخيمات  والتجمعات  الريا�ضية  االأندية 

وامل���راك���ز ال�����ض��ب��اب��ي��ة يف ك��اف��ة م���دن وق���رى 

اململكة.

الها�ضمية  ال��ق��ي��ادة  وع���ي  ان  واأ����ض���اف، 

ب��اأه��م��ي��ة ال�����ض��ب��اب ورع��اي��ت��ه ك���ان ل��ه ال���دور 

التي كانت  ال�ضبابية  االأبرز يف من� احلركة 

ال�ضيا�ضية  الدولة  اأجندة  دوماً مت�اجدة يف 

واأول���ي��ات��ه��ا خ��ا���ض��ة يف ع��ه��د ج��ال��ة امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ح��ي��ث ���ض��ه��دت ال�����ض��ن���ات 

بال�ضباب  ب��ارزاً  اهتماماً  االأخ��رية  الع�ضرين 

االأك��ر  الق�ضية  ي�ضكل�ن  اأ�ضبح�ا  ال��ذي��ن 

املبادرات  وبداأت  ال�ضيا�ضية  للقيادة  اهتماماً 

وامل�����ض��اري��ع ال���ط��ن��ي��ة ت��ب��ح��ث ع���ن ال�����ض��ب��اب 

وت���ق���دم ل��ه��م ال���دع���م وامل�������ض���اع���دة وا���ض��ب��ح 

ال�ضباب حا�ضرا يف كل لقاء وجتمع و�ضارت 

ال�ضباب  بني  ما  واحل���ار  االت�ضال  خط�ط 

والقيادة ق�ية ومتينة.

حتقق  ما  على  البناء  ان  جريبيع،  واك��د 

اال�ضتثمار  حتما  يتطلب  االأوىل  املئ�ية  يف 

وفقا  افكارهم  وبناء  وتاأهليهم  ال�ضباب  يف 

ل��ل��م��ت��ط��ل��ب��ات وامل��ع��ط��ي��ات وم����ا ت��خ��ط��ط له 

التعاقب  الدولة ا�ضراتيجيا النهم وبحكم 

���ض��ي��ت���ل���ن امل����راك����ز ال��ق��ي��ادي��ة وي�����ض��ن��ع���ن 

كافة  على  يجب  لذلك  امل�ضتقبل  يف  القرار 

امل�ؤ�ض�ضات املعنية ر�ضم الربامج املنا�ضبة لهم 

االزم��ات  اإدارة  على  وتدريبهم  وا���ض��راك��ه��م 

وكيفية  االقت�ضادية  للم�ضاريع  والتخطيط 

اإي����ج����اد ح���ل����ل مل�����ض��اك��ل ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة 

تعترب  التي  الرئي�ضية  امل�ضاكل  من  وغريها 

جمتمعاتهم  ت�اجه  التي  املعيقات  ابرز  من 

. ال��ب��اح��ث يف ال�������ض���اأن ال�����ض��ب��اب��ي ال��دك��ت���ر 

حمم�د ال�ضرحان، بني ان هناك جملة من 

ال�ضباب  ت�اجه  التي  احلقيقية  التحديات 

اب��رزه��ا  وامل�ضتقبلية  احل��ا���ض��رة  ح��ي��ات��ه  يف 

ال��ت��ح��دي ال�����ض��ي��ا���ض��ي و���ض��ع��ف م�����ض��ارك��ت��ه��م 

�ض�ى  ت�ضكل  ال  التي  ال�ضيا�ضية  احل��ي��اة  يف 

جزئية ب�ضيطة مقارنة بحجهم الكبري على 

م�ؤكدا  اململكة،  يف  ال�ضكاين  التعداد  �ضعيد 

ان ال��درا���ض��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت م���ؤخ��را تبني 

العديد  يف  ال�ضباب  لدى  متدن  الر�ضى  ان 

الق�ضايا واهمها اال�ضتبعاد واال�ضتهانة  من 

التغيري  اح���داث  يف  ومكاناتهم  ب��ق��درات��ه��م 

املن�ض�د نح� التط�ر والنماء.

ال�������ض���رح���ان، ان ه���ن���اك حت��دي��ات  وق�����ال 

�ض�اء  االت�����ض��ال  ب�ضعف  تتمثل  اجتماعية 

وامل�ض�ؤولني  بينهم  اأو  انف�ضهم  ال�ضباب  بني 

ي���������ؤدي اىل ح������دوث ف����ج�����ات وع����دم  مم����ا 

وطم�حات  تتخذ  التي  ال��ق��رارات  م��اءم��ة 

ال�����ض��ب��اب الن��ه��م ب��ب�����ض��اط��ة ه��م االق����در على 

م�ضريا  وم�ضتقبلهم،  اول���ي��ات��ه��م  حت��دي��د 

الت�ضاركي  التعليم  يف  �ضعفا  هنالك  ان  اىل 

يركز  وال����ذي  لل�ضباب  امل���ج��ه  وال��ت��ف��اع��ل��ي 

واالب��ت��ك��ار  االب����داع  اج���ل  م��ن  التعليم  ع��ل��ى 

االأ�ضا�ضية  احلياة  مهارات  ت�ظيف  وكيفية 

وامن�����اط احل���ي���اة ال�����ض��ح��ي��ة وب���ن���اء ال���ق���ادة 

ال�����ض��ب��اب وغ��ريه��ا م��ن ال���ربام���ج ال��ه��ادف��ة. 

واكد ان اأخطر احلاالت التي من املمكن ان 

بالدونية  ال�ضع�ر  هي  ال�ضباب  اليها  ي�ضل 

واالنبهار  الذات  عن  واالغ��راب  واالق�ضاء 

ب���االآخ���ر امل��خ��ت��ل��ف ف��ك��را وث��ق��اف��ة و���ض��ل���ك��ا، 

وان��دف��اع��ه  ح��م��ا���ض��ه  ال�����ض��ب��اب  ي��ف��ق��د  حينها 

وط���اق���ت���ه ال���ه���ائ���ل���ة ال���ت���ي ن���ع����ل ع��ل��ي��ه��ا يف 

واأو���ض��ح  ل��ل��دول��ة.  االأف�����ض��ل  امل�ضتقبل  �ضنع 

للحد  ف�رية  حل�ل  ي�جد  ال  انه  ال�ضرحان 

م���ن م�����ض��اك��ل ال�����ض��ب��اب وق�����ض��اي��اه��م ول��ك��ن 

ت��ب��داأ م��ن االع���راف  ه��ن��ال��ك ط���رق علمية 

حلها  على  العمل  ثم  وم��ن  امل�ضاكل  ب�ج�د 

التحديات  جلميع  �ضاملة  مراجعة  واج��راء 

ملجابهتها،  وال��ع��م��ل��ي  العلمي  واال���ض��ت��ع��داد 

للمجه�د  تك�ن  ما  اح�ج  الدولة  ان  م�ؤكدا 

امل�ضتقبل  او  احل��ا���ض��ر  يف  ���ض���اء  ال�����ض��ب��اب��ي 

ما  على  �ضاهدة  �ضتك�ن  الثانية  املئ�ية  وان 

رفعة  اج��ل  م��ن  االأردين  ال�ضباب  �ضيقدمه 

وعزة وطنهم. 

م��دي��رة ج��ائ��زة احل�����ض��ن ل��ل�����ض��ب��اب �ضمر 

كلداين، قالت انه احلديث الدولة ون�ضاأتها 

وت���ط����ره���ا م��رت��ب��ط ك��ل��ي��ا ب���ال���دور ال��ف��اع��ل 

التي  القيادات  لل�ضباب وال �ضيما وان اغلب 

بنت وداف��ع��ت ع��ن ه��ذا ال���ط��ن ك��ان��ت بعمر 

التحدي  ق��در  على  اأن��ه��م  واأث��ب��ت���ا  ال�ضباب 

بكل املجاالت حني �ضاهم�ا يف تاأ�ضي�س حياة 

واجتماعية  واق��ت�����ض��ادي��ة  ح��زب��ي��ة  �ضيا�ضية 

وث��ق��اف��ي��ة ب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ال���ظ���روف التي 

مروا بها.

االأردن���ي���ة تدخل  ال��دول��ة  ان  واأ���ض��اف��ت، 

م��ئ���ي��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة وه���ي حت��ت�����ض��ن ال�����ض��ب��اب 

وت�����ؤم����ن ب���ق���درت���ه���م وت���ع���ت���ربه���م ف��ر���ض��ان 

وم�ضتقبلها  ح��ا���ض��ره��ا  و���ض��ان��ع��ي  ال��ت��غ��ي��ري 

ل��ذل��ك ي��ج��ب اال���ض��ت��ث��م��ار يف ه��ذه ال��ط��اق��ات 

املن�ض�د  االأف�����ض��ل  نح�  وت�جيهها  ال�ضابة 

مع  العاملة  امل�ؤ�ض�ضات  جميع  تتكاثف  وان 

ح���ل  وروؤي��ت��ه��ا  اأه��داف��ه��ا  لت�حيد  ال�����ض��ب��اب 

ال��ت��ي  االأردين  ال�����ض��اب  ���ض��خ�����ض��ي��ة  ���ض��ن��اع��ة 

نح�  خططها  للتنا�ضب  الدولة  لها  تطمح 

االأف�ضل. امل�ضتقبل 

االنباط-برا

اكدت فاعليات، اأن ال�ضفح امللكي عن امل�ق�فني 

ب��ات��ت تعرف  بق�ضية االأح�����داث االأخ����رية وال��ت��ي 

وي�ؤ�ضر  الت�ضامح  قيم  م��ن  اعلى  »الفتنة«  با�ضم 

وتت�يج  والقيادة  ال�ضعب  املتبادلة بني  الثقة  اىل 

بتعاملها  املنطقة  يف  املتميزة  الها�ضمية  للحكمة 

م��ع ال��ت��ح��دي��ات واالأزم�����ات ال��ت��ي ال ت��زي��د ال�طن 

�ض�ى ق�ة ومنعة.

ل������ك�����ال�����ة االأن������ب������اء  وع�����������ربوا يف اح�������ادي�������ث 

واعتزازهم  االردن��ي��ة)ب��را(، عن عظيم فخرهم 

ب��ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال���ث���اين و���ض��ف��ح��ه عن 

امل�ق�فني بالق�ضية، وقال�ا، اأن ذلك لي�س بجديد 

على الها�ضميني وهم عرب تاريخهم الط�يل كان�ا 

اأها للت�ضامح والعف� واأن االأردن جتاوز م�ضاعب 

وفنت كثرية يف مئ�يته االأوىل وه� يدخل مئ�يته 

الثانية ويتطلع اإىل املزيد من البناء واالإجنازات .

** ال�ية غرب اربد

اإرب��د  غ��رب  ال�ية  يف  �ضعبية  فاعليات  وثمنت 

)االأغ�ار ال�ضمالية والك�رة والطيبة وال��ضطية( 

العف� امللكي عن ابناء ال�طن املت�رطني بق�ضية 

الفتنة.

اأن �ضفح جالة  الغزاوي،  ال�ضيخ حامت  وقال 

امللك عن املتهمني يف الق�ضية التي مت�س كل بيت 

التي  الها�ضمية  القيادة  ع��ن  غريباً  لي�س  اأردين 

االأ���ض��رة  �ضمل  ومل  والعف�  الت�ضامح  نهج  ورث���ت 

االردن���ي���ة ال����اح���دة، م�����ض��رياً اىل ان ذل���ك يعترب 

بالنهج  امل�ضككني  قبل  من  النظر  الإع���ادة  فر�ضة 

الث�ابت االأ�ضيلة يف حماية  القائم على  ال�طني 

امل�ضتمد  االإجتماعي  والن�ضيج  ال�طنية  ال�حدة 

م��ن ال��ت��اح��م ال��ت��اري��خ��ي ب��ني ال�����ض��ع��ب وق��ي��ادت��ه 

الها�ضمية.

بل�اء  اخلريية  ال�ضنابل  جمعية  رئي�س  وق��ال 

الك�رة فادي مقدادي، اأن حماية ال�طن من �ضر 

االأردن���ي���ني وقيادتهم  ي���زال نهج  ك��ان وال  ال��ف��نت 

ال��ه��ا���ض��م��ي��ة ال��ت��ي ����ض���ارت م��ن��ذ ت��اأ���ض��ي�����س اململكة 

ع��ل��ى ط��ري��ق احل��ك��م��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ظ��روف 

اململكة عرب  واج��ه��ت  ال��ت��ي  ال�ضعبة  وال��ت��ح��دي��ات 

بقيادة  املطلقة  االأردن��ي��ني  ثقة  م���ؤك��داً  تاريخها، 

ج��ال��ة امل��ل��ك على جت���اوز اأزم���ة الفتنة ال��ت��ي مت 

ب��ات عن�اناً  ال��ذي  ال��ت��اأين والت�ضامح  واأده���ا ع��رب 

للحكم الر�ضيد للقيادة الها�ضمية .

اربد  واالنتماء يف  ال���الء  رابطة  رئي�س  وق��ال 

اأمني العاونة، اأن ال�ضفح امللكي ي�ؤ�ضر على الثقة 

دافع  ال��ذي  ال���يف  وال�ضعب  القيادة  بني  املتبادلة 

ال�ضفح  ان  اىل  الفتاً  الطه�ر،  االأردن  ت��راب  عن 

امللكي عن امل�ق�فني بق�ضية الفتنة ميثل جتديداً 

وبيعة لتلك الثقة ال�ضاعية اىل امل�ضلحة ال�طنية 

العليا .

واأ�ضار النا�ضط االجتماعي احمد العمري، اىل 

من  االأردن��ي��ني  نف��س  يف  امللكي  ال�ضفح  ايجابية 

تت�يج  ذلك  ان  م�ؤكداً  واأ�ض�لهم،  منابتهم  �ضتى 

للحكمة الها�ضمية املتميزة يف املنطقة يف تعاملها 

م��ع ال��ت��ح��دي��ات واالأزم�����ات ال��ت��ي ال ت��زي��د ال�طن 

�ض�ى ق�ة ومنعة .

**البادية ال��ضطى

وث���م���ن ع����دد م���ن ���ض��ي���خ ووج����ه����اء ال��ع�����ض��ائ��ر 

ال��ضطى  البادية  يف  ال�ضعبية  الفاعليات  وممثل� 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  مكرمة  م��اأدب��ا  وحمافظة 

الفتنة  ق�ضية  يف  املتهمني  ع��ن  العف�  يف  ال��ث��اين 

وذل����ك ���ض��م��ن االأط�����ر ال��ق��ان���ن��ي��ة، وق����ال ال�ضيخ 

طراد امل�ضلط الفايز، اإن �ضمات الكرام العف� عند 

منذ  وعف�  �ضفح  اأ�ضحاب  والها�ضميني  امل��ق��درة 

امل��ل��ك احل�ضني  ال��ق��دم وج��ال��ة ال��راح��ل العظيم 

بن طال طيب اهلل ث��راه �ضابقاً عفا و�ضفح عن 

حفظه  الثاين  عبداهلل  امللك  وجالة  الكثريين، 

اهلل ي�ضري على خطى االباء واالجداد، م�ضريا اىل 

انه ال ي�جد جدال ح�ل حب الها�ضميني واإجماع 

امل��ك��رم��ة تعترب  ه��ذه  راي��ت��ه��م، وان  ال�ضعب ح���ل 

امل�ق�فني  اأه��ايل  االأردن��ي��ني وخا�ضة  لكل  فرحة 

بهذه الليايل املباركة .

ب��دورة عرب ال�ضيخ حممد بركات الزهري عن 

�ضكرة جلالة امللك، وقال هذا ديدن الها�ضميني 

دائماً الت�ضامح والعف� ولي�س جديدا على العائلة 

املالكة والتي ي�ضهد على عدلهم وت�ضاحمهم كل 

العامل ولي�س االأردنيني فقط، وما عاقة جاله 

امللك مع �ضعبة اإال عاقة اأب�ية قائمة على حر�س 

االأب على  واإذ يغ�ضب  اأبنائه،  االأب على م�ضلحة 

العائلة ولكن يف نهاية املطاف  اإب��ن فه� مل�ضلحة 

ال�ضحيح  الطريق  االب��ن نح�  ه��ذا  ت�جيه  يريد 

ولي�س العداء، ونحن يف االأردن احلبيب من �ضتى 

الها�ضميني  حكم  على  جنمع  وامل��ن��اب��ت  االأ���ض���ل 

وال�الء لهم، فجالة امللك ه� ربان ال�ضفينة التي 

اأر���ض��ى بها ل��رب االأم���ان يف ظ��ل ال��ظ��روف امللتهبة 

املحيطة بنا.

اإن  ال�ضايطة،  الغثيان  �ضاهني  ال�ضيخ  وق��ال 

طلب جالة امللك عبداهلل الثاين من امل�ض�ؤولني 

املنا�ضبة  ال��ق��ان���ن��ي��ة  االآل���ي���ة  اإت���ب���اع  اإىل  امل��ع��ن��ي��ني 

ليك�ن “ كل واحد من اأهلنا اندفع ومت ت�ضليله 

“ ه��ي ر�ضالة  اأو اجن��ر وراء ه��ذه الفتنة  واأخ��ط��اأ 

مبنجزات  ينعم  ال��ذي  االأردن  ا�ضتقرار  عن�انها 

االأمن واالأمان بتما�ضك االأردنيني ويقظة ن�ضامى 

واإن  االأمنية،  االأردنية واالأجهزة  امل�ضلحة  الق�ات 

مكرمة جالة امللك بالعف� وال�ضفح عن ثلة من 

كانت  “الفتنة”  بق�ضية  امل�ق�فني  ال�طن  ابناء 

مت�قعة الأن جالته ميثل امتدادا لنظام ها�ضمي 

را�ضخ يف تقاليده وقيمه املبنية على وحدة ال�ضف 

املقدرة وهي يف حقيقتها  والعف� عند  والت�ضامح 

الر�ض�ل  عهد  منذ  التاريخ  يف  و�ضاربة  متاأ�ضلة 

االع��ظ��م حم��م��د ���ض��ل��ى اهلل ع��ل��ي��ه و���ض��ل��م م���رورا 

مبل�ك وقادة بني ها�ضم.

**حمافظة ماأدبا

ماأدبا  ن��ادي  رئي�س  ق��ال  م��اأدب��ا،  ويف حمافظة 

ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة ال��دك��ت���ر ع��ب��د احل��ف��ي��ظ اب���� ون��دي 

نتقدم من جالة امللك بخال�س ال�ضكر والتقدير 

وال���ع���رف���ان الإ����ض���اف���ة م��ك��رم��ة ج���دي���دة ل�ضجل 

الها�ضميني بالعف� وال�ضفح عن امل�ق�فني، فيما 

بات يعرف با�ضم ق�ضية الفتنة حفاظا على وحدة 

ال�ضف وال�ق�ف خلف جالته للت�ضدي لكل ما 

يحاك لبلدنا العزيز.

الدكت�ر  الثقايف  ماأدبا  رئي�س �ضال�ن  واو�ضح 

املحب  امللك ه� احلكيم  ان جالة  الفرح،  وجيه 

ل�طنه و�ضعبه ولي�س غريبا عليه اأن ي�ضدر عف�ا 

عن بهذه الق�ضية الأنه ورث عن جالة الراحل 

العظيم حمبة ال�طن وامل�اطن .

واأ�ضار رئي�س جمل�س حمافظة ماأدبا الدكت�ر 

جلالة  وجن��ل  ن��ق��در  اإن��ن��ا  اىل  الغليات  ي��ضف 

ال��ق��ائ��د ه����ذه ال��ل��ف��ت��ة امل��ل��ك��ي��ة وت���ج��ي��ه جالته 

لاإفراج عن امل�ق�فني وما هذا اإال �ضطر يف كتاب 

الها�ضميني الذي حمل دوما �ضفة ال�ضفح والعف� 

نح�  الدفة  بقيادة  لا�ضتمرار  الفتنة  داب��ر  وواأد 

ال�ضاطئ االأمن وامل�ضتقر وقطع الطريق على كل 

مرب�س.

** حمافظة املفرق

وثمنت �ضخ�ضيات ووجهاء ع�ضائر يف حمافظة 

امل��ف��رق ع��ف��� ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين عن 

بع�س امل�ق�فني فيما يعرف بق�ضية الفتنة.

ال��ث��اين  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  اأن ج��ال��ة  واأك�������دوا، 

عن  �ضفح  ع��ن��دم��ا  وال��ع��ف���  الت�ضامح  ق��ي��م  اأع��ل��ى 

املتهمني و�ضددوا اأن ذلك العف� امللكي اأثلج قل�ب 

امل�اطنني.

اأن  اأك���د  املا�ضي  �ضيتان  ط��ال  ال�ضيخ  ال��ع��ني 

جالة امللك عبد اهلل الثاين اأعلى قيم الت�ضامح 

والعف� عندما طلب اإطاق �ضراح بع�س املتهمني 

بق�ضية الفتنة.

وقال املا�ضي اإن هذه العف� امللكي لي�س بجديد 

اآل ها�ضم فهم عرب تاريخهم الط�يل كان�ا  على 

ال��ر���ض���ل  ع��ف���  م�ضتذكرا  وال��ع��ف���  ت�ضامح  اأه���ا 

الكرمي عن اأهل قري�س عند فتحه مكة املكرمة.

نهائيا  ي��ئ��د  امل��ل��ك��ي  ال��ع��ف���  اأن  امل��ا���ض��ي  وراأى 

االأردنيني باعتبار  التي هزت جميع  الفتنة  ملف 

جتاوز  االأردن  اأن  اىل  م�ضريا  عنهم،  غريبة  اأنها 

وه���  االأوىل  مئ�يته  يف  ك��ث��رية  وف���نت  م�ضاعب 

يدخل مئ�يته الثانية وه� يتطلع اإىل مزيد من 

البناء واالإجنازات يف ظل قيادته احلكيمة.

النائب ال�ضابق نايف اخلزاعلة، اأكد اأن العف� 

عن بع�س املتهمني مبلف الفتنة لي�س بغريب عن 

العف�  ورث  ال��ذي  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جالة 

والت�ضامح عن والده امللك احل�ضني.

وت���اب���ع اخل��زاع��ل��ة اأن ذل���ك ي���دل ع��ل��ى حكمة 

ال��ث��اين وح��ر���ض��ه الكبري  امل��ل��ك عبد اهلل  ج��ال��ة 

ع�ضي  االأردن  اأن  م���ؤك��دا  ال��ب��اد،  ا�ضتقرار  على 

على امل�ؤامرات والفنت بف�ضل حكمة قيادة ووعي 

�ضعبه.

اأك��د ال�ضيخ نايف ن��دي، اأن عف� جالته  فيما 

الها�ضميني  اأخ���اق  ع��ن  غريبا  لي�س  وت�ضاحمه 

اأه���ل ت�ضامح وعف�  ال��ت��اري��خ  ك��ان���ا على م��ر  فقد 

وتابع “�ضيدنا اأب� املكارم” اإذ �ضبق له اأن عفا عن 

الكثريين اأكرب من ق�ضية الفتنة التي وئدت يف 

مهدها.

ال���ق���ف �ضفا واح��د  اإىل  ن��دي اجلميع  ودع��ا 

عهده  وويل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  خلف 

ملنع اأي حماولة للم�س باأمن الباد وا�ضتقرارها.

ال�ضابق  اجل��م��ال  اأم  بلدية  رئي�س  ���ض��دد  فيما 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  مكرمة  اإن  رحيبة  ح�ضن 

بق�ضية  املتهمني  ع��ن  والت�ضامح  بالعف�  ال��ث��اين 

الفتنة اأثلجت �ضدور امل�اطنني.

االأردن  اأن  ر�ضالة  يقدم  امللكي  العف�  اأن  وراأى 

يحت�ضن اأبناءه ويقدم لهم فر�ضة جديدة عندما 

يغرر بهم.

ا�ضتقرار  لهز  حم���اوالت  اأي  اأن  رحيبة  واأك���د 

التفاف  بف�ضل  الف�ضل  م�ضريها  �ضيك�ن  الباد 

امل�اطنني خلف قيادتهم الها�ضمية.

ال�ضابق  املفرق  رئي�س غرفة جت��ارة  ق��ال  فيما 

امللك عبد اهلل تعامل  اأن جالة  عبد اهلل ن�يفع 

يف  وئدها  اإىل  اأدى  ما  بحكمة  الفتنة  ق�ضية  مع 

مهدها.

واأكد ن�يفع اأن نهج الت�ضامح والعف� اأمر لي�س 

غريبا على الها�ضمني فه� كان ديدنهم على مر 

الع�ض�ر.

ال��ت��اأك��ي��د عليه ع�ض� جمل�س  اأع����اد  اأم���ر  وه���� 

قائا  ال�ضرعة  ���ض��امل  ال�ضابق  امل��ف��رق  حمافظة 

خ��ال  ك��ث��ري  وف���نت  م�ضاعب  جت���اوز  االأردن  اأن 

ال�ضن�ات بف�ضل ت�ضامح قيادتهم.

االنباط-عمان

املقد�ضات  و  وال�����ض���ؤون  االوق���اف  وزارة  نظمت 

اال����ض���ام���ي���ة ام�������س اجل���م���ع���ة، امل��ج��ل�����س ال��ع��ل��م��ي 

الها�ضمي االول بعد املئة الثاين لهذا العام بعن�ان 

ف�ضل �ض�ر القراآن واأ�ضرارها ومعانيها )املئني).

ال��ذي اقيم باملركز الثقايف  و�ضارك يف املجل�س 

االإ�ضامي التابع مل�ضجد امللك امل�ؤ�ض�س طيب اهلل 

ثراه �ضماحة مفتي عام اململكة ال�ضيخ عبد الكرمي 

امل�ضلحة  ال���ق����ات  ���ض��م��اح��ة م��ف��ت��ي  اخل�����ض��اون��ة و 

االأردنية- اجلي�س العربي العميد الدكت�ر ماجد 

الدراو�ضة فيما اأدار اجلل�ضة اأمني عام دائرة االفتاء 

العام الدكت�ر اأحمد احل�ضنات.

اخل�ضاونة  الكرمي  عبد  ال�ضيخ  �ضماحة  وق��ال 

اإن وزارة االأوقاف داأبت على عقد املجال�س العلمية 

الها�ضمية دون اإنقطاع رغم كل الظروف التي مرت 

بها الباد وهذا االأمر ي�ضجل لها.

وحتدث اخل�ضاونة عن اأن “املئني” يف ال�ض�ر 

الكرمي وكل  ال��ق��راآن  الط�ال يف  ال�ض�ر  تلي  التي 

���ض���رة منها تزيد ع��ن مئة اآي��ة وه��ي ت��ع��ادل كتاب 

داوود  �ضيدنا  على  تعاىل  اهلل  اأنزله  ال��ذي  الزب�ر 

عليه ال�ضام وفيه 150 ر�ضالة . واأ�ضاف اأن ف�ضائل 

هذه ال�ض�ر اأنهن من العتاق االأول ومعناها ال�ض�ر 

التي فيها باغة عالية وكل القراآن الكرمي بليغ 

وعذب، الفتا اإىل وج�د ق�ض�س واأخبار االأنبياء و 

“املئني”  ال�ض�ر  اإن  اخل�ضاونة  وق��ال   . ق�ض�ضهم 

من  فيها  ذك��ر  حيث  امل�ضلمني  نف�س  يف  وق��ع  لها 

ق�ض�س االأمم ال�ضابقة وما مر فيها، م�ضريا اإىل 

اأن �ض�رة ي��ضف مثا كانت حمل اهتمام ال�ضحابة 

وعظات  اأف�ضال  من  فيها  ملا  ي���م  كل  ويقروؤونها 

كثرية.

من جهته قال �ضماحة مفتي الق�ات امل�ضلحة 

الدكت�ر ماجد الدراو�ضة اإن ال�ض�ر “املئني” التي 

تعادل الزب�ر والذي ذكر يف القراآن الكرمي ثاث 

مرات ذكرت خا�ضة الزب�ر وما ورد فيه.

مكية  “املئني” ���ض���ر  اأن  ال��دراو���ض��ة  واأ����ض���اف 

العرب  فيها  التي  والق�ض�س  العقائد  يف  تتحدث 

وال���دع����ة اىل ال��ت���ح��ي��د اخل��ال�����س هلل ع���ز وج��ل 

و االإمي���ان مب��ا اأن���زل اهلل ت��ع��اىل. وب��ني ان ال�ض�ر 

“املئني” ت�ضابهت مع الزب�ر يف �ضكلها وم�ضم�نها 
تر�ضيخ  على  تركز  التي  والق�ض�س  العظات  م��ن 

العقيدة وتق�ية العزمية وت�ؤكد اأن القراآن الكرمي 

كتاب احلق الذي هيمن على بقية الكتب الأن ر�ضالة 

الر�ضائل  من  �ضبقها  ملن  متممة  ر�ضالة  اال���ض��ام 

والر�ضل عليهم ال�ضام. كما اأ�ضار الدراو�ضة اإىل اأن 

عدد ال�ض�ر “املئني” ب��داأت بحروف مثل “األف..

وذك���رت  ب��ال��زب���ر،  اأي�����ض��ا  ذك����رت  راآء..الآم” ال��ت��ي 

الب�ضرى ملن اأ�ضلم اإ�ضافة اإىل �ض�رة اال�ضراء التي 

ب�ضكل خمتلف، والتي تعترب معجزة الأنها  ب��داأت 

ن��زل��ت وحت��دث��ت ع��ن ب��ن��ي ا���ض��رائ��ي��ل واإف�����ض��اده��م 

باالأر�س وعن امل�ضجد االأق�ضى املبارك الذي اأ�ضرى 

منه الر�ض�ل عليه ال�ضام ومل يكن ي�ضكن اليه�د 

يف هذه املنطقة. وكانت وزارة االأوق��اف خ�ض�ضت 

امل��ج��ل�����س ال��ع��ل��م��ي ال�����ض��اب��ق ل��ل��ح��دي��ث ع���ن ال�����ض���ر 

الط�ال يف القراآن الكرمي.

 االنباط-عمان

وف��اة   40 ت�ضجيل  ع��ن  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت    

و1677 اإ�ضابة بفريو�س ك�رونا امل�ضتجد يف اململكة 

ام�س اجلمعة، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 8514 

وفاة و699164 اإ�ضابة.

حالة   619 على  اجلديدة  االإ�ضابات  وت�زعت 

248 ح���ال���ة يف  ال��ع��ا���ض��م��ة ع����ّم����ان،  يف حم��اف��ظ��ة 

 175 ال��رم��ث��ا،  ح��ال��ة يف   34 اإرب����د، منها  حمافظة 

حالة يف حمافظة الزرقاء، 148 حالة يف حمافظة 

املفرق، 97 حالة يف حمافظة البلقاء، 81 حالة يف 

حمافظة الكرك، 77 حالة يف حمافظة العقبة، 69 

59 حالة يف حمافظة  حالة يف حمافظة جر�س، 

عجل�ن، 37 حالة يف حمافظة ماأدبا، 34 حالة يف 

حمافظة معان، منها 6 حاالت يف البرا، 33 حالة 

يف حمافظة الطفيلة.

امل���ج��ز االإع��ام��ي ال�ضادر ع��ن رئا�ضة  واأ���ض��ار 

احل���االت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  ال������زراء 

الن�ضطة حالّيا و�ضل اإىل 29218 حالة، بينما بلغ 

امل�ضت�ضفيات  اإىل  دِخلت ام�س 
ُ
اأ عدد احلاالت التي 

بلغ  277 حالة، يف حني  غ��ادرت  فيما  195 حالة، 

اإجمايل عدد احلاالت امل�ؤّكدة التي تتلقى العاج 

يف امل�ضت�ضفيات 1797 حالة.

يف  للم�ضت�ضفيات  اال�ضتيعابية  ال��ق��درة  وح���ل 

العزل  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  اأن  امل�جز  اململكة، بني 

يف اإقليم ال�ضمال بلغت 29 باملئة، بينما بلغت ن�ضبة 

اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة 58 باملئة، فيما بلغت 

يف  اال���ض��ط��ن��اع��ي  التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ���ض��غ��ال  ن�ضبة 

االإقليم ذاته 34 باملئة.

واأ�ضاف اإن ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العزل يف اإقليم 

اإ�ضغال  ن�ضبة  و�ضلت  ح��ني  يف  باملئة،   36 ال��ضط 

 54 اإىل  ذات���ه  االإق��ل��ي��م  يف  احلثيثة  العناية  اأ���ض��ّرة 

التنّف�س  اأجهزة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  بينما  باملئة، 

اال�ضطناعي 29 باملئة.

اإقليم  يف  العزل  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  كما 

اجلن�ب 21 باملئة، بينما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة 

العناية احلثيثة 24 باملئة، فيما بلغت ن�ضبة اإ�ضغال 

 15 ذات��ه  االإقليم  اال�ضطناعي يف  التنّف�س  اأجهزة 

باملئة.

حالة   3145 ت�ضجيل  اإىل  امل���ج��ز  اأ����ض���ار  ك��م��ا 

�ضفاء ام�س يف العزل املنزيل وامل�ضت�ضفيات، لي�ضل 

اإجمايل حاالت ال�ضفاء اإىل 661432 حالة.

اأج���ري  خم��ربّي��اً  فح�ضاً   16827 اإن  واأ����ض���اف 

التي  الفح��ضات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�ضبح  ام�����س، 

 6581824 االآن  وح��ت��ى  ال���ب��اء  ب��دء  اأج��ري��ت منذ 

فح�ضاً، الفتاً اإىل اأن ن�ضبة الفح��ضات االإيجابّية 

مع  مقارنة  باملئة،  97ر9  قرابة  اإىل  و�ضلت  ام�س 

الن�ضبة التي �ضجلت ي�م اأم�س والتي بلغت 5ر11 

باملئة.

فاعليات: الصفح الملكي أعلى قيم التسامح ويؤشر للثقة المتبادلة بين الشعب والقيادة

األوقاف تنظم المجلس العلمي الثاني لهذا العام بعنوان السور المئين

40 وفاة و1677 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

ال�سبت   24 / 4 / 2021



العربية-وكاالت

اأط��ل��ق��ت ال�����س��ل��ط��ات ال��رك��ي��ة اإج����راءات 

ام�����س اجل��م��ع��ة، لإ����س���دار م���ذك���رة دول��ي��ة 

لتبادل  من�سة  م�ؤ�س�س  وت�سليم  لت�قيف 

و�سائل  ذكرته  ما  وفق  الرقمية،  العمالت 

اإعالم ر�سمية.

من�سة  م���ؤ���س�����س  اأن  م�����س���ؤول���ن  واأف����اد 

اأوزي����ر، ف��ر اإىل  Thodex ف���اروق ف��احت 
مبلغ  وبح�زته  تريانا  الألبانية  العا�سمة 

اإن قدره مليارا دولر  اإعالم  قالت و�سائل 

نقلته  ما  بح�سب  امل�ستثمرين،  اأم���ال  من 

“فران�س بر�س«.
اأن  اأك���دت  تركية  اإع���الم  و�سائل  وك��ان��ت 

م�ؤ�س�س ب�ر�سة العمالت امل�سفرة الركية 

Thodex، فر من تركيا مببلغ ملياري 
األ���ف   391 ح������ايل  خ��ل��ف��ه  ت����ارك����اً  دولر، 

�سخ�س ا�ستثمروا يف الب�ر�سة.

وقالت اإن اأوزير غادر البالد عرب مطار 

 20 يف  م�ساًء   6 ال�ساعة  ح���ايل  اإ�سطنب�ل 

باإلغاء  الت�ايل  على  امل�ؤ�س�س  وقام  اأبريل، 

اإن�ستغرام وت�ير. ح�ساباته على 

ال�سرطة  داهمت  ف��راره  ف�سيحة  وبعد 

 ،Thodex ل�����س��رك��ة  ال��رئ��ي�����س��ي  امل���ق���ر 

ب�ساأن  ال�سركة  مع  ر�سمياً  حتقيقاً  وب��داأت 

ت�����س��ك��ي��ل م��ن��ظ��م��ة اإج���رام���ي���ة والح���ت���ي���ال 

�سرق  ق��د  اأوزي����ر  اأن  ُيعتقد  حيث  امل��ن��ظ��م، 

ح�ايل 391 األفاً من متداويل الب�ر�سة.

لإي��ق��اف  الغ�سب   Thodex واأث����ارت 

ب�سبب �سفقة  الثالثاء  ي�م  التداول فجاأة 

���س��راك��ة غ���ري م��ع��ل���م��ة، م���ا اأث�����ار ���س��ك��اوى 

ي�����س��ت��ط��ي��ع���ن  ال����ذي����ن ل  امل�������س���ت���خ���دم���ن 

ال��س�ل اإىل اأ�س�لهم الرقمية.

اأطلق  اأوزي��ر،  فرار  اأنباء  انت�سار  وعقب 

حتقيقاً  اإ�سطنب�ل  يف  العام  املدعي  مكتب 

ب���ه���ذا ال�������س���اأن، ودع�����ا م���ظ��ف��ي ال�����س��رك��ة 

املحامي  ق��دم  بينما  ب�سهاداتهم،  ل���الإدلء 

جنائية  �سك�ى  ج���ريان،  اأ���س��ام��ة  اهلل  عبد 

التنفيذي،  ومديرها  املن�سة  م�ؤ�س�س  �سد 

“الحتيال املنظم«. بدع�ى 

 400 ت�����س��م  امل��ن�����س��ة  اأن  ج�����ريان  واأك�����د 

يف  ين�سط�ن  األ��ًف��ا   390 بينهم  ع�س�،  األ��ف 

التداول.

ك���ج���زء م���ن ال�����س��ك���ى، مت���ت امل��ط��ال��ب��ة 

بال�ستيالء على جميع اأ�س�ل املن�سة، مبا 

امل�سرفية  واحل�سابات  ال�سيارات  ذل��ك  يف 

والأ�سهم. واملمتلكات 

العربية-وكاالت

ل تزال خي�ط انهيار واحدة من اأكرب �سركات املدف�عات 

الأملانية”  ك���ارد  “واير  �سركة  وه��ي  اأمل��ان��ي��ا،  يف  الإل��ك��رون��ي��ة 

تنك�سف تباعاً، رغم مرور �سه�ر ط�يلة على اكت�ساف واحدة 

كانت  التي  ال�سركة  املحا�سبي يف  التالعب  اأك��رب ف�سائح  من 

ي�ما ما مبعث فخر لالأملان.

تقرير  اأ�سار  العمالقة،  ال�سركة  انهيار  اأح��دث حلقات  ويف 

ال�سركة  م���ظ��ف��ي  اأن  اإىل  تاميز”  “فاينن�سال  ل�سحيفة 

ا�ستخدم�ا حقائب الت�س�ق لنقل مالين الدولرات من مقر 

ال�سركة يف مدينة مي�نيخ الأملانية، على مدار عام كامل، ما 

اأكرث  لعمليات نهب وخ�سائر  تعر�ست  ال�سركة  اأن  اإىل  ي�ؤ�سر 

مما مت الإف�ساح عنه حلد الآن.

وانطلقت �سرارة الق�سية يف ي�ني� من العام املا�سي، حينما 

نح�  ما  ي�ما  ال�س�قية  قيمتها  بلغت  التي  ال�سركة،  اأعلنت 

ي���رو )2.13 مليار دولر(  1.9 مليار  ي���رو، فقدان  24 مليار 

مرتبط بح�ساب ال�ستئماين جرى تقدميه من طرف ثالث 

بهدف خداع �سركة املحا�سبة التي تراجع ق�ائمها املالية.

اأو �سخ�س  واحل�ساب ال�ستئماين ه� ح�ساب يديره طرف 

م��ع��ن ل�����س��ال��ح ط���رف اآخ�����ر، وي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه اأي�����س��ا “ح�ساب 

.»Trust account حمتفظ به يف الثقة

اإلكرونية  كروت مدف�عات  كارد”  “واير  �سركة  وت�سدر 

تدعم املدف�عات على من�سات العمالت الرقمية امل�سفرة على 

.Wirexو Crypto.com غرار

يف  احتيال  عمليات  عن  الأملانية  ال�سلطات  ك�سفت  وتباعا، 

الق�ائم املالية لل�سركة ل�سن�ات ط�يلة، وما تبعه من هروب 

م�س�ؤوليها التنفيذين يف اأحد اأكرب ف�سائح الف�ساد بالقطاع 

املايل الأملاين على الإطالق.

ال�سلطات  حت��ق��ي��ق  خ���الل  لل�سركة  ���س��اب��ق  م���ظ��ف  وق����ال 

اع��ت��ادوا حتميل مئات  امل���ظ��ف��ن  بع�س  ه��ن��اك  اإن  الأمل��ان��ي��ة، 

الآلف من العملة ب�س�رة دورية يف حقائب ت�س�ق، واأن ذلك 

الأمر بداأ بالأ�سا�س يف عام 2012 يف وقت مل يعرف على وجه 

التحديد وجهة تلك الأم�ال اأو اآلية ا�ستخدامها.

بتلك  املنه�بة  الأم�����ال  حجم  اأن  اإىل  ت��ق��دي��رات  وت�سري 

الطريقة رمبا يتخطى نح� 100 ملي�ن ي�رو، لكن احل�سابات 

امل�سرفية التي مت جتميدها لل�سركة ت�سري اإىل �سحب �سي�لة 

تقدر بنح� 6 مالين ي�رو فقط.

امل�سريف  احل�ساب  م��ن  ال�سحب  عمليات  بع�س  وارتبطت 

لل�سركة باأ�سماء بع�س العمالء امل�سب�هن، الذين يعتقد على 

كارد”  “واير  ل�سركة  تابعة  وهمية  كيانات  اأنها  وا�سع  نطاق 

الهدف منها خداع وت�سليل اجلهات الرقابية.

العربية-وكالت

ام�س  الأخ���رى،  الرقمية  والعمالت  بيتك�ين  عملة  ه���ت 

دولر من  مليار   260 اأك��رث من  اإىل م�سح  اأدى  اجلمعة، مما 

قيمة �س�ق العمالت امل�سفرة.

�ساعة   24 ال���  يف  تقريًبا   %10 بن�سبة  بيتك�ين  وانخف�ست 

.CoinDesk املا�سية عند 49281.40 دولر، وفًقا لبيانات

دولر،   2202.05 اإىل  اإي���ث���ريي����م  ع��م��ل��ة  ت���راج���ع���ت  ك��م��ا 

ف���اق���دة اأك����رث م���ن 11%. وان��خ��ف�����س��ت ري���ب���ل، خ��ام�����س اأك���رب 

الأ���س��ع��ار  تتبع  مل���ق��ع  وف��ًق��ا   ،%22 م��ن  ب��اأك��رث  م�سفرة  عملة 

.CoinMarketCap
القيمة  م���ن  دولر  م��ل��ي��ار   260 ح�����ايل  ع��ل��ى  ه���ذا  ق�����س��ى 

ال�ا�سح  من  يكن  ومل  بالكامل.  امل�سفرة  للعمالت  ال�س�قية 

ما الذي اأدى اإىل عمليات البيع على الرغم من اأن العمالت 

امل�سفرة معروفة بتقلبات اأ�سعارها الهائلة.

وت��راج��ع��ت م����ؤ����س���رات الأ���س��ه��م الأم���ريك���ي���ة ب��ع��د ت��ق��اري��ر 

ب��اأن الرئي�س ج� بايدن يفكر يف زي��ادة �سريبة الأرب��اح  تفيد 

الراأ�سمالية، والراجع الأو�سع يف �س�ق الأ�سهم قد ي�ؤثر على 

جميع الأ�س�ل التي تنط�ي على خماطر.

 %71 بن�سبة  بيتك�ين  ارتفعت  وح���ده،  ال��ع��ام  ه��ذا  وخ��الل 

اإىل  الدعم  ه��ذا  ج��زء من  ويرجع   .%200 بن�سبة  واإي��ث��ريي���م 

كما  امل�ؤ�س�سين،  امل�ستثمرين  قبل  من  بيتك�ين  �سراء  زي��ادة 

بيتك�ين  ب�سراء   Square و   Tesla مثل  �سركات  قامت 

مبليارات الدولرات.

ا ال�سماح لعمالئها بامل�ساركة يف �س�ق  وحتاول البن�ك اأي�سً

اإنه بداأ ال��س�ل  بيتك�ين. ويف مار�س، قال م�رغان �ستانلي 

ما  بح�سب  بيتك�ين،  ملكية  م��ن  متكن  �سناديق  ثالثة  اإىل 

ذكرته “�سي اإن بي �سي«.

ومع ذلك، ل تزال املخاوف ب�ساأن احلملة التنظيمية على 

عملة بيتك�ين تلقي بظاللها على ال�س�ق. وقد حذر جي�سي 

امل�سفرة  للعمالت  كربى  لب�ر�سة  التنفيذي  الرئي�س  ب��اول، 

اأن متار�س �سغ�طا على  Kraken، احلك�مات من  ت�سمى 

ا�ستخدام بيتك�ين والعمالت امل�سفرة الأخرى.

تخطط  ال��ه��ن��د  ب���اأن  امل��ا���س��ي  “رويرز” ال�سهر  واأف�����ادت 

لإدخال قان�ن حلظر تداول اأو حتى ملكية العمالت امل�سفرة. 

الأمريكية جانيت يلن  وزي��رة اخلزانة  ويف فرباير، و�سفت 

قلقة  اإنها  وقالت  للغاية”،  م�سارب  “اأ�سل  باأنها  بيتك�ين 

ب�ساأن اخل�سائر املحتملة للم�ستثمرين.

وتبحث ال�سلطات يف جميع اأنحاء العامل يف كيفية تنظيم 

نائب حمافظ  بيتك�ين. وقد و�سف  الرقمية مثل  العمالت 

ا�ستثماري”  “بديل  ب��اأن��ه��ا  بيتك�ين  ال�سيني  ال�سعب  بنك 

اأك��رث تقدًما يف م��ا يخ�س  امل��ا���س��ي، م��ا ميثل نغمة  الأ���س��ب���ع 

يف  املنظمن  قبل  م��ن  �سر�سة  حملة  بعد  امل�سفرة  ال��ع��م��الت 

البالد �سنت عليها يف عامي 2017 و2018.

العربية-وكاالت

قررت ال�سع�دية منع دخ�ل اإر�ساليات اخل�سروات والف�اكه 

اللبنانية اإليها اأو العب�ر من خالل اأرا�سيها ابتداًء من ال�ساعة 9 

�سباحاً من ي�م الأحد 13 / 9 / 1442ه�، حلن تقدمي ال�سلطات 

اللبنانية املعنية �سمانات كافية وم�ث�قة لتخاذهم الإجراءات 

الالزمة لإيقاف عمليات تهريب املخدرات املمنهجة �سدها.

“وا�س”،  ال�سع�دية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  نقلته  ب��ي��ان  وبح�سب 

من  ا�ستهدافها  تزايد  اململكة  يف  املعنية  اجلهات  “لحظت 
اللبنانية  اجلمه�رية  م�سدرها  التي  امل��خ��درات  مهربي  قبل 

املنتجات  وت�ستخدم  اللبنانية،  الأرا����س���ي  ع��رب  مت��ر  ال��ت��ي  اأو 

من  ���س���اًء  اململكة،  اأرا���س��ي  اإىل  امل��خ��درات  لتهريب  اللبنانية 

خالل الإر�ساليات ال���اردة اإىل اأ�س�اق اململكة اأو بق�سد العب�ر 

اإىل الدول املجاورة للمملكة، واأبرز تلك الإر�ساليات التي يتم 

ا�ستخدامها للتهريب اخل�سروات والف�اكه«.

اللبنانية امتنعت عن اتخاذ  ال�سلطات  اأن  ال�سع�دية  اأك��دت 

اإجراءات عملية ل�قف تهريب املخدرات اإىل اململكة.

وكان املتحدث الر�سمي للمديرية العامة ملكافحة املخدرات، 

النقيب حممد النجيدي، �سرح باأن املتابعة الأمنية ال�ستباقية 

امل���اد  تهريب  متتهن  ال��ت��ي  الإج��رام��ي��ة،  ال�سبكات  لن�ساطات 

تهريب  حماولة  اإحباط  عن  اأ�سفرت  ال�سع�دية،  اإىل  املخدرة 

متابعتها  مت��ت  حيث  خم���درا،  اإمفيتامن  قر�س   2،466،563

و�سبطها، بالتن�سيق مع الهيئة العامة للجمارك مبيناء امللك 

عبد العزيز بالدمام، والأق��را���س املخدرة كانت خمفية داخل 

�سحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

املعنية  اجلهات  مع  بال�سراك  الداخلية  وزارة  و�ست�ستمر 

يف متابعة ور�سد الإر�ساليات الأخرى القادمة من اجلمه�رية 

اللبنانية، للنظر يف مدى احلاجة اإىل اتخاد اإج��راءات مماثلة 

جتاه تلك الإر�ساليات.

من  ما  كل  ر�سد  يف  “ا�ستمراراها  الداخلية  وزارة  واأك���دت 

�ساأنه ا�ستهداف اأمن اململكة و�سالمة م�اطنيها واملقيمن على 

اأرا�سيها من اآفة املخدرات، �س�اًء من اجلمه�رية اللبنانية اأو 

من غريها من الدول، واتخاذ ما يلزم من اإج��راءات للت�سدي 

لها«.

االقت�صادي
30

تركيا تالحق مؤسس منصة العمالت الرقمية الهارب بملياري دوالر

موظفو شركة عمالقة يسرقون ماليين الدوالرات باستخدام حقائب للتسوق!

260 مليار دوالر خسائر العمالت المشفرة في 24 ساعة 

السعودية تقرر منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية 
أو عبورها من أراضيها

حكومة دبي تنفي إصدار تصاريح 
لمزاولة المقامرة

مصر ترفع أسعار البنزين للمرة 
األولى منذ إصالح الدعم

شبح ضرائب بايدن يخّيم على »وول 
ستريت«.. مخاوف من موجة بيع شديدة

دبي - العربية

نفى املكتب الإعالمي حلك�مة دبي، 

اإ�سدار ت�ساريح لبع�س املن�ساآت يف اإمارة 

دبي ملزاولة ن�ساط املقامرة.

تغريدة  الإع��الم��ي، يف  املكتب  وق��ال 

“ما مت  اإن  ع��رب ح�����س��اب��ه ع��ل��ى ت���ي��ر، 

الت�ا�سل  من�سات  بع�س  ع��رب  ت��داول��ه 

الج���ت���م���اع���ي ح�����ل اإ�����س����دار ت�����س��اري��ح 

اإم����ارة دب��ي مل��زاول��ة  امل��ن�����س��اآت يف  لبع�س 

ن�ساط املقامرة جمرد �سائعات ل اأ�سا�س 

لها من ال�سحة«.

حلك�مة  الإع��الم��ي  املكتب  ت�سريح 

دب���ي ج���اء ل��ل��رد ع��ل��ى ���س��ائ��ع��ات ت��داول��ه��ا 

الفنادق  من  ع��دد  ح�س�ل  عن  البع�س 

وب��دء  للمقامرة  ت�ساريح  على  دب��ي  يف 

م����زاول����ة ذل����ك ال��ن�����س��اط ب��ح��ل���ل عيد 

الفطر، وه� ما نفته حك�مة دبي.

وي���ع���اق���ب ال����ق����ان�����ن يف الإم����������ارات، 

ب�”احلب�س وغرامة ل تقل عن 250 األف 

درهم ول تزيد على 500 األف درهم، اأو 

اأدار  اأو  اأن�ساأ  باإحدى العق�بتن كل من 

اأر���س��ل  اأو  ب��ث  اأو  م���ق��ع  اأ���س��رف على  اأو 

اأو  اإباحية  م���اد  ن�سر  اإع��ادة  اأو  ن�سر،  اأو 

اأن�سطة ق��م��ار ع��رب الإن��رن��ت، وك��ل ما 

من �ساأنه الإخالل بالآداب العامة«.

القاهرة - رويرتز

امل�����س��ري��ة يف  ال���ب���رول  ق��ال��ت وزارة 

ال��ت��ل��ق��ائ��ي  ال��ت�����س��ع��ري  اإن جل��ن��ة  ب���ي���ان، 

ل��ل��م��ن��ت��ج��ات ال��ب��رول��ي��ة رف���ع���ت ام�����س 

للمرة  وذل���ك  ال���ق���د،  اأ���س��ع��ار  اجلمعة 

 2019 اأكت�بر  يف  تاأ�سي�سها  منذ  الأوىل 

عقب ا�ستكمال اإ�سالحات للدعم.

ي�لي�  يف  م��رة  اآخ��ر  الأ�سعار  وُرفعت 

وه��ي  م�����س��ر،  ا���س��ت��ك��م��ل��ت  ح���ن   2019

تدريجياً  اإنهاًء  للنفط،  �ساف  م�ست�رد 

اإط��ار  يف  ال���ق���د  منتجات  على  للدعم 

ب��رن��ام��ج اإ���س��الح م��دع���م م��ن �سندوق 

النقد الدويل. وظلت الأ�سعار م�ستقرة 

ع��ل��ى م����دى ال�����س��ن��ة ال��ف��ائ��ت��ة ب��ع��د اأن 

ُخف�ست يف اأكت�بر 2019 واأبريل 2020.

واأ�سافت ال�زارة يف بيان �سحايف اأن 

اأوكتان   95 البنزين  �سعر  رفعت  م�سر 

جنيه،   8.5 م��ن  للر  جنيه   8.75 اإىل 

والبنزين 92 اإىل 7.75 جنيه من 7.50 

جنيه   6.50 اإىل   80 وال��ب��ن��زي��ن  ج��ن��ي��ه، 

من 6.25 جنيه.

الت�سعري  جل��ن��ة  اإن  ال�����زارة  وق��ال��ت 

ال���ت���ل���ق���ائ���ي ل���ل���م���ن���ت���ج���ات ال���ب���رول���ي���ة 

ا���س��ت��ع��ر���س��ت م��ت������س��ط��ات اأ����س���ع���ار خ��ام 

�سرف  و�سعر  العاملية  ال�س�ق  يف  برنت 

ال�����دولر م��ق��اب��ل اجل��ن��ي��ه ل��ل��ف��رة من 

اأه���م  وه���م���ا   2021 م���ار����س  اإىل  ي��ن��اي��ر 

اإت��اح��ة  لتكلفة  وحم��ددي��ن  “م�ؤثرين 
ال�س�ق  ال��ب��رول��ي��ة يف  امل��ن��ت��ج��ات  وب��ي��ع 

امل��ح��ل��ي��ة ب��خ��الف الأع���ب���اء وال��ت��ك��ال��ي��ف 

الأخرى«.

اللجنة جاءت  اأن ت��سيات  واأ�سافت 

التي  ال�ستثنائية  الأو���س��اع  �س�ء  “يف 
مير بها العامل نتيجة تداعيات جائحة 

ك�رونا«.

العربية-وكاالت

اأغلقت الأ���س��ه��م الأم��ريك��ي��ة ت���داولت 

، ع��ل��ى ت���راج���ع ب��ف��ع��ل ت��ق��اري��ر ع���ن ع��زم 

الرئي�س ج� بايدن زيادة �سريبة الأرباح 

وه�  مثليها،  م��ن  ي��ق��رب  مل��ا  الراأ�سمالية 

ما قال املحلل�ن اإن��ه اأعطى م��ربرا للبيع 

جلني الأرباح يف �س�ق تفتقر اإىل الجتاه 

التكن�ل�جيا  نتائج �سركات  اإع��الن  قبيل 

العمالقة الأ�سب�ع القادم.

حتدثت التقارير اأي�سا عن عزم بايدن 

زي�����ادة ���س��رائ��ب ال���دخ���ل ع��ل��ى الأث���ري���اء، 

�سيك�ن من  اإن��ه  البع�س  ق��ال  يف مقرح 

ال�سعب اأن يقره الك�نغر�س.

املجل�س  رئي�س  هاي�س،  ت�ما�س  وق��ال 

���س��ن��دوق  يف  امل��ن��ت��دب  وال��ع�����س���  الإدارة 

التح�ط جريت هيل كابيتال: “ل� كانت 

األفي  لراجعنا  لإق����راره،  فر�سة  هناك 

نقطة«.

وقال ب�ل ن�لتي، مدير املحفظة لدى 

�سيكاغ�،  ال�ستثمار يف  كينجزفي� لإدارة 

اإن اأي حديث عن مقرح لزيادة ال�سرائب 

اإىل  فيدفعهم  ال��ن��ا���س،  اأع�����س��اب  ي�ستثري 

امل�سارعة للبيع قبل التحقق من الأمر.

فعل  رد  اإىل  اأق������رب  “ه�  واأ�����س����اف: 

تلقائي م�ؤقت«.

اأن  “رويرز”  وكالة  م�سادر  واأبلغت 

ال��دخ��ل  �سريبة  زي����ادة  �سيقرح  ب��اي��دن 

اإىل 39.6% من 37%، وم�ساعفة �سريبة 

الأرب��اح الراأ�سمالية ملا يقارب مثليها اإىل 

39.6% على من يحقق�ن اأكرث من ملي�ن 

دولر �سن�يا.

ت�فري  ي�ستهدف  املقرح  اأن  واأ�ساف�ا 

نح� تريلي�ن دولر لإنفاقها على رعاية 

الأط����ف����ال وال��ت��ع��ل��ي��م م���ا ق��ب��ل امل��در���س��ي 

واإجازات مدف�عة الأجر للعاملن.

وبناء على بيانات غري ر�سمية، تراجع 

م�ؤ�سر داو ج�نز ال�سناعي 0.94%، ونزل 

اأن���د ب����رز 500 بن�سبة  م���ؤ���س��ر ���س��ت��ان��درد 

0.9%، وفقد نا�سداك املجمع %0.94.

وك���ان���ت وزي�����رة اخل���زان���ة الأم��ريك��ي��ة، 

جانيت يلن ك�سفت النقاب عن تفا�سيل 

ال��ذي  اجل��دي��د  ال�سركات  ق��ان���ن �سريبة 

خ��ط��ة  وه�����ي  ب����اي����دن،  اإدارة  اق���رح���ت���ه 

جلميع  اإن�سافاً  اأك��رث  �ستك�ن  اإنها  قالت 

لل�سركات  احل���اف��ز  وتزيل  الأم��ريك��ي��ن، 

ل��ت��ح���ي��ل ال����س���ت���ث���م���ارات والأرب���������اح من 

اخلارج وجمع املزيد من الأم�ال لتم�يل 

الحتياجات ال�سرورية لل�طن الأم.

التغيريات،  اإن  اخلزانة  وزي��رة  وقالت 

على مدى عقد من الزمن، �ستعيد ح�ايل 

اإىل  ال�سركات  اأرب��اح  تريلي�ين دولر من 

�سبكة ال�سرائب الأمريكية، مع تقديرات 

ب���اأن ت�سل ال�����س��رائ��ب على ه��ذه الأرب���اح 

الإي�������رادات  م���ن  دولر  م��ل��ي��ار   700 ن��ح��� 

يف  الإي�����رادات  �ستاأتي  حيث  الفيدرالية، 

الأ����س���ا����س م���ن اإن���ه���اء احل����اف���ز احل��ال��ي��ة 

والتي تق�سي بعدم اإلزام فروع ال�سركات 

الأمريكية ب�سداد ال�سرائب على الأرباح 

الدولية ما مل تقم تلك ال�سركات بتح�يل 

اأرباحها من الدول التي تعمل بها.

الأمريكية،  اخل��زان��ة  وزي���رة  واأ�سافت 

يف  ل  �ستح�سّ الإ���س��اف��ي��ة  ال�����س��ري��ب��ة  اأن 

جمملها 2.5 تريلي�ن دولر على مدار 15 

عاماً، لتم�ل مبادرة بايدن لالإنفاق على 

اخل�سراء  وال�ستثمارات  التحتية  البنية 

والربامج الجتماعية ملدة ثماين �سن�ات 

فقط. وتعد �سركات التكن�ل�جيا الكربى 

اأك��رب  و”مايكرو�س�فت”  “اأبل”،  م��ث��ل 

املتاأثرين بهذه ال�سرائب.

ال�سبت   24 / 4 / 2021
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االنباط وكاالت

 23 ام�س اجلمعة،  املحتلة،  القد�س  واأهايل  �شباب  اأحبط 

الذين حاولوا االعتداء  امل�شتوطنني  2021، هجمات  ني�شان 

عليهم مب�شاعدة �شرطة االحتالل التي انت�شرت يف خمتلف 

ال�شوارع والطرق الرئي�شية قرب امل�شجد االأق�شى

وتركزت مواجهات الليلة يف منطقة باب العامود، والتي 

�شهدت انت�شارا مكثفا ل�شرطة االحتالل باالإ�شافة ملحاولة 

للمكان الو�شول  امل�شتوطنني  ع�شرات 

كما و�شهد باب ال�شاهرة وامل�شرارة وحي ال�شيخ جراح يف 

القد�س مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل، حيث ت�شدى 

ال�شبان املقد�شيون القتحامات امل�شتوطنني يف هذه املناطق

�شابا   40 من  اأكثثر  اعتقال  عن  حملية  م�شادر  واأعلنت 

فل�شطينياً خالل تلك املواجهات ويف مداهمات ليلية تلتها

فل�شطينيني  �ثثشثثبثثان  مثثواجثثهثثة  فثثيثثديثثو  مثثقثثاطثثع  واأظثثهثثرت 

لقوات االحتالل من م�شافة �شفر، وهو ما تداولته مواقع 

الذي  الفيديو  بكثافة، خا�شة مقطع  التوا�شل االجتماعي 

يظهر فيه اأحد ال�شبان ي�شرب اأحد جنود االحتالل بحجر 

من م�شافة �شفر

وقثثثثالثثثثت �ثثثشثثثرطثثثة االحثثثثتثثثثالل يف بثثثيثثثان نثث�ثثشثثرتثثه �ثثشثثحثثف 

املحتلة  الثثقثثد�ثثس  مثثن  هثثم  املعتقلني  اأغثثلثثب  اإن  اإ�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة، 

واعثثتثثقثثلثثوا خثثثالل املثثثواجثثثهثثثات املثثنثثدلثثعثثة يف حمثثيثثط الثثبثثلثثدة 

�شرطيا   20 اأ�شيب  حني  يف  املحتلة،  القد�س  من  القدمية 

لتلقي  منهم  عثثثددا  ونثثقثثل  احلثثجثثارة  اإلثثقثثاء  جثثثراء  احتالليا 

العالج

حتى  الرتاويح  �شالة  انتهاء  منذ  املواجهات  وا�شتمرت 

املقد�شة  املدينة  اأحثثيثثاء  خمتلف  يف  االأوىل  ال�شباح  �شاعات 

جثثراح  كال�شيخ  الغربية  للقد�س  املتاخمة  تلك  خ�شو�شا 

وامل�شرارة والتلة الفرن�شية ووادي اجلوز

املثث�ثثشثثابثثني  عثثثثثدد  اأن  االأحثثثثثمثثثثثر  الثثثثهثثثثالل  اأفثثثثثثثاد  حثثثثني  يف 

 105 الثثفثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثني خثثثثثثالل تثثثلثثثك املثثثثواجثثثثهثثثثات جتثثثثثثثاوز 

فل�شطينيني و�شفت جراحهم باملتو�شطة والطفيفة، بينهم 

واأطفال ن�شاء 

رقم  ال�شارع  على  امل�شتوطنون  انت�شر  املواجهات  وخالل 

القد�س  عن  الغربية  القد�س  تف�شل  التي  الطريق  وهي   1

االعتداء  اأجل  من  املارة  �شيارات  باإيقاف  وقاموا  ال�شرقية، 

على العرب بعد التاأكد من هويتهم يف حني ال تقوم �شرطة 

االحتالل مبنعهم من ذلك

االنباط وكاالت

حثثثثثثذرت مثثثوؤ�ثثثشثثث�ثثثشثثثة الثثثقثثثد�ثثثس الثثثدولثثثيثثثة  

ال�شباب  ا�شتهداَف  اأن  من  اجلمعة،  ام�س 

ياأتي  الثثعثثمثثود  بثثاب  منطقة  يف  املقد�شيني 

يف �ثثثشثثثيثثثاق خمثثثطثثثط اإ�ثثثشثثثرائثثثيثثثلثثثّي لثثتثثغثثيثثر 

منطقة  يجعله  مبثثا  جثثثذريثثثا،  احلثثثّي  وجثثثه 

ا ع�شكرًيّ حما�شرة 

جثثثثاء ذلثثثثك يف بثثيثثان لثثلثثمثثوؤ�ثثشثث�ثثشثثة )غثثر 

حثثكثثومثثيثثة( عثثلثثى خثثلثثفثثيثثة املثثثواجثثثهثثثات مثثع 

الثثتثثي وقثثعثثت يف منطقة  قثثثوات االحثثثتثثثالل 

القد�س  من  القدمية  بالبلدة  العمود  باب 

اجلمعة،  وفجر  اخلمي�س  م�شاء  املحتلة، 

واأ�شفرت عن ع�شرات االإ�شابات يف �شفوف 

لفل�شطينيني ا

وقثثالثثت الثثقثثد�ثثس الثثدولثثيثثة : لثثيثثكثثْن بثثاُب 

الثثعثثمثثود عثثنثثواًنثثا لثثهثثبثثٍة مثثقثثد�ثثشثثيثثة جثثديثثدة 

على  �شيطرته  فر�س  من  االحتالل  متنع 

القتحاِم  وتت�شدى  العمود،  بثثاب  منطقة 

رمثث�ثثشثثان   28 لثثالأقثث�ثثشثثى يف  املثث�ثثشثثتثثوطثثنثثني 

اجلاري

يف  يثثثاأتثثثي  اال�ثثثشثثثتثثثهثثثداف  هثثثثذا  اأن  وراأت 

�ثثشثثيثثاق تثثغثثيثثر وجثثثه مثثنثثطثثقثثة بثثثاب الثثعثثمثثود 

حمثثا�ثثشثثرة  مثثنثثطثثقثثة  يجعلها  مبثثا  جثثثذرًيثثثا، 

املراقبة  ونثثقثثاط  احلثثواجثثز  عثثر  ا  ع�شكرًيّ

ال�شتيعاب  مثثوؤهثثلثثة  وغثثثر  االإ�ثثشثثرائثثيثثلثثّيثثة، 

املقد�شيني ال�شبان  جتمعات 

ال�شعيف  التفاعل  املوؤ�ش�شة  وا�شتغربت 

جثثثثثثثثًدا مثثثثثن جثثثثهثثثثة الثثثثثقثثثثثوى والثثثفثثث�ثثثشثثثائثثثل 

�شلبية  ر�شائل  والذي يحمل  الفل�شطينية، 

احلا�شر  هثثي  الثثقثثد�ثثس  بثثثاأّن  تتلخ�س  جثثثًدا 

قثثثثثثواًل، والثثثغثثثائثثثب فثثثعثثثاًل، يف بثثثرامثثثج هثثذه 

والف�شائل القوى 

الفل�شطينية  االأطثثثثراف  جميع  ودعثثثت 

اإىل الثثثوقثثثوف مثثع اأهثثثل الثثقثثد�ثثس فثثعثثلثثًيثثا يف 

اأن تكتفي بالتغني ببطوالتهم،  امليدان، ال 

وتثثثثعثثثثزف عثثثلثثثى وتثثثثثر مثثظثثلثثومثثّيثثة الثثقثثد�ثثس 

واملقد�شيني

وحذرت من اأّن منظمات املعبد حتّر�س 

امل�شتوطنني املتطرفني على تنفيذ اقتحاٍم 

رم�شان   28 يف  االأقثث�ثثشثثى  للم�شجد  كثثبثثر 

القد�س  يثثوم  ي�شمى  مثثا  ملنا�شبة  اجلثثثاري، 

العرّي بالتقومي 

لبنان،  يف  ومقرها  الثثدولثثيثثة،  والقد�س 

هثثثثي مثثثوؤ�ثثثشثثث�ثثثشثثثة مثثثدنثثثيثثثة مثث�ثثشثثتثثقثثلثثة تثث�ثثشثثم 

�ثثشثثخثث�ثثشثثيثثات وهثثيثثئثثات عثثربثثيثثة واإ�ثثشثثالمثثيثثة 

وعثثثثاملثثثثيثثثثة، تثثثعثثثمثثثل عثثثلثثثى اإنثثثثثقثثثثثاذ الثثثقثثثد�ثثثس، 

واملثثثثحثثثثافثثثثظثثثثة عثثثثلثثثثى هثثثويثثثتثثثهثثثا الثثثعثثثربثثثيثثثة 

وفق  وامل�شيحية،  االإ�شالمية  ومقد�شاتها 

للموؤ�ش�شة االإلكرتوين  املوقع 

وتثثث�ثثثشثثثهثثثد مثثثديثثثنثثثة الثثثثقثثثثد�ثثثثس عثثثمثثثومثثثا، 

بداية  منذ  خ�شو�شاً،  االأق�شى  وامل�شجد 

�ثثشثثهثثر رمثث�ثثشثثان اجلثثثثثثاري، مثثنثثاو�ثثشثثات بني 

اإ�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة،  وقثثثثوات  فل�شطينيني  �ثثشثثبثثان 

التجمعات  منع  االأخثثرة  حماوالت  ب�شبب 

و�شط  ال�شنوية  الرم�شانية  والفعاليات 

املدينة

من  دم�شق،  باب  اأو  العامود،  باب  وُيعد 

اأهم واأجمل اأبواب مدينة القد�س املحتلة، 

الرئي�س  املثثدخثثل  كثثونثثه  اأهميته  ويكت�شب 

لثثلثثثثثمثث�ثثشثثجثثد االأقثثث�ثثثشثثثى وكثثنثثيثث�ثثشثثة الثثقثثيثثامثثة 

وحائط الراق

ال�شور  مثثن  ال�شمالية  اجلثثهثثة  يف  ويثثقثثع 

عند  القد�س،  يف  القدمية  بالبلدة  املحيط 

البلدة  يقطع  الذي  الوادي  انحدار  بداية 

القدمية من ال�شمال اإىل اجلنوب، والذي 

يثثثعثثثرف حثثالثثيثثا عثثنثثد اأهثثثثثل الثثقثثد�ثثس بثثا�ثثشثثم 

طريق الواد

االنباط وكاالت

القد�س،  الأجثثثل  اأوروبثثثيثثثون  جتمع  اأدان 

بثث�ثثشثثدة االعثثثثتثثثثداءات الثثتثثي نثثفثثذتثثهثثا قثثثوات 

�شد  وم�شتوطنيها،  االإ�شرائيلي  االحتالل 

امل�شلني واملقد�شيني يف القد�س املحتلة

واأ�ثثثشثثثار الثثتثثجثثمثثع يف بثثيثثان �ثثشثثحثثفثثي اإىل 

االإ�ثثشثثرائثثيثثلثثي �شعدت  االحثثتثثالل  قثثثوات  اأن 

بثثدايثثة �شهر رم�شان  اعثثتثثداءاتثثهثثا مثثن  مثثن 

منطقة  يف  امل�شلني  قمع  �شيما  ال  املبارك، 

االأقثث�ثثشثثى  للم�شجد  املثثثثوؤدي  الثثعثثامثثود  بثثثاب 

اإدخثثال  منع  ذلثثك  يف  مبا  املحتلة  بالقد�س 

وجبات االإفطار اإليهم

ذروتها  بلغت  التطورات  هثثذه  اأن  واأكثثد 

اإبريل اجلاري،   22 م�شاء اخلمي�س املوافق 

ا�شتخدمت  عندما  رم�شان(  من  )العا�شر 

واخليالة  املفرطة  القوة  االحتالل  قثثوات 

يف  جتمعوا  الذين  املقد�شيني  مئات  لقمع 

االحتجاج  اإطثثثار  يف  الثثعثثامثثود  بثثاب  منطقة 

“الهافا”  ملجموعة  مرتقب  اقتحام  على 

للمنطقة املت�شددة  اليمينية  اال�شتيطانية 

وفرت  االحتالل  �شرطة  اأن  اإىل  واأ�ثثشثثار 

احلثثثمثثثايثثثة لثثلثثمثث�ثثشثثتثثوطثثنثثني خثثثثالل عثثمثثلثثيثثة 

منازل  على  االعتداء  جانب  اإىل  االقتحام 

املثثثواطثثثنثثثني ومثثثركثثثبثثثاتثثثهثثثم، وهثثثثثو مثثثثا دفثثثع 

لهم للت�شدي  املقد�شيني 

واأقدمت قوات االحتالل على ا�شتخدام 

 105 قوة مفرطة �شد املقد�شيني واأ�شابت 

منهم، ف�شاًل عن اعتقال 50 اآخرين منهم 

اأطفال، واإخراج املعتكفني بامل�شجد

وطثثثالثثثب الثثتثثجثثمثثع الثثثرملثثثان االأوروبثثثثثثي 

واملثثثجثثثتثثثمثثثع الثثثثثثثدويل بثثثالثثثتثثثدخثثثل الثثعثثاجثثل 

ل�شمان حماية املقد�شيني من االعتداءات 

اأن مثثديثثنثثة  عثثلثثى  مثثثثوؤكثثثثدا  االإ�ثثثشثثثرائثثثيثثثلثثثيثثثة، 

الثثثثثقثثثثثد�ثثثثثس حمثثثثتثثثثلثثثثة مبثثثثثوجثثثثثب احلثثثثقثثثثوق 

واأي  املثثتثثحثثدة  االأمم  وقثثثثرارات  التاريخية 

اإجثثثثثثراءات وممثثار�ثثشثثات بثثقثثوة الثثبثثطثث�ثثس لن 

تغر هذا احلق

االنباط وكاالت

ذكثثثثثرت مثثنثثظثثمثثة الثث�ثثشثثبثثاب الثثيثثهثثودي 

ال�شعب  حقوق  مع  املتعاطفة  االأمريكي 

اأنثثه   ،»IfNotNow« الفل�شطيني 

الليلة  القد�س  يف  يثثحثثدث  راأيثثنثثاه  “ما 
اأن  ميكننا  مثثثاذا  مثثذبثثحثثًة،  كثثان  املا�شية 

اليمينيني  االإ�شرائيليني  مئات  ن�شمي 

الثثثث�ثثثثشثثثثوارع،  يثثث�ثثثشثثثرون يف  املثثثتثثثطثثثرفثثثني 

للعرب”،  “املوت  يثثثثهثثثثتثثثثفثثثثون  وهثثثثثثثم 

القريبني؟  الفل�شطينيني  ويهاجمون 

قثثثوبثثثل الثثفثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثون الثثثذيثثثن جثثثثاءوا 

لثثالحثثتثثجثثاج عثثلثثى هثثثذه املثث�ثثشثثرة بثثالثثغثثاز 

املثث�ثثشثثيثثل لثثلثثدمثثوع وقثثنثثابثثل الثثثدخثثثان من 

لهم  اأر�شل  مما  االإ�شرائيلية،  ال�شرطة 

عندما  يحدث  ما  حول  وا�شحة  ر�شالة 

يطالبون باالعرتاف بهم كب�شر

يقني  “على  اأنثثثه  املنظمة،  واأ�ثثشثثافثثت 

املقبلة،  القليلة  االأيثثثام  خثثالل  اأنثثثه  مثثن 

�ثثثثشثثثثوف يثثثثديثثثثن الثثثعثثثديثثثد مثثثثن اأعثثث�ثثثشثثثاء 

احلثثكثثومثثة االإ�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة مثثثا حثثثثدث يف 

الثثثثقثثثثد�ثثثثس، ويثثثثثعثثثثثزون ذلثثثثثك فثثثقثثثط اإىل 

اجلثثمثثاعثثات الثثيثثهثثوديثثة املثثتثثعثث�ثثشثثبثثة مثل 

فيديو  مقاطع  على  ردت  الثثتثثي  ليهافا 

على  يعتدون  لفل�شطينيني  تثثوك  تيك 

جزء  اأنثثه  على  ذلثثك  وي�شورون  اليهود، 

مثثنثثعثثزل وهثثثامثثث�ثثثس، و تثث�ثثشثثعثثيثثد الثثعثثنثثف، 

اأ�شا�شية« �شتفوت تلك االإدانات نقطة 

تثثثهثثثدم  مثثثثثثثثرة  كثثثثثثل  “يف  وتثثثثثثابثثثثثثعثثثثثثت: 

فثثيثثهثثا احلثثكثثومثثة االإ�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة مثثنثثازل 

الثثفثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثني، وحتثثثتثثثجثثثز االأطثثثثفثثثثال 

امل�شتوطنات،  وتثثو�ثثشثثع  الفل�شطينيني، 

ومتنع  املتظاهرين،  على  النار  وتطلق 

الثثثعثثثامل  اإىل  الثثفثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثني  و�ثثثثشثثثثول 

اخلثثثثثارجثثثثثي، فثثثاإنثثثهثثثم يثثثر�ثثثشثثثلثثثون نثثفثث�ثثس 

الر�شالة التي ُرددت يف ال�شوارع الليلة: 

تهم  التي  هي  فقط  اليهود  حياة  “اأن 
الثثث�ثثثشثثثعثثثب، حثثثالثثثة مثثثتثثثكثثثررة نثث�ثثشثثاهثثدهثثا، 

نثثثرى هثثثذه الثثر�ثثشثثائثثل قثثادمثثة مثثن اأعثثلثثى 

احلكومة  اإىل  ين�شم  حيث  امل�شتويات، 

يف كل مو�شم انتخاب وزير جديد يعّر 

عثثن الثثثعثثثداء الثثعثثنثث�ثثشثثري وحثثتثثى االإبثثثثادة 

اجلثثمثثاعثثيثثة لثثلثثفثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثني ويثثكثثتثث�ثثشثثب 

مثثكثثانثثة جثثديثثدة ميثثكثثن مثثن خثثاللثثهثثا ان 

الثثتثثطثثهثثر  اإىل  لثثثلثثثدعثثثوة  تثثفثثتثثح جمثثثثاال 

وتنفيذه« العرقي 

واأعثثثثثثثثثربثثثثثثثثثت عثثثثثثثن تثثثث�ثثثثشثثثثامثثثثنثثثثهثثثثا مثثثع 

الدفاع  الأجثثل  املحتجني  الفل�شطينيني 

الذين  االإ�شرائيليني  ومع  حياتهم  عن 

الفا�شيني  املعتدين  هثثوؤالء  �شد  يقفون 

يف هذه الليلة، كما ال ي�شعنا اإال التفكر 

وقثثعثثوا  الثثكثثوجنثثر�ثثس  عثث�ثثشثثًوا يف   330 يف 

ا�شرتاط  فيها  يعار�شون  اليوم  ر�شالة 

التمويل الع�شكري االأمريكي الإ�شرائيل 

االإ�ثثشثثرائثثيثثلثثيثثة  احلثثكثثومثثة  عثثلثثى  لل�شغط 

الفل�شطيني االإن�شان  الحرتام حقوق 

مثثن  اأي  �ثثشثثيثثقثثراأ  “هل  وتثثث�ثثثشثثثاءلثثثت: 

الفا�شيون  اأطلق  كيف  االأع�شاء  هثثوؤالء 

لثثثالإرهثثثاب عثثلثثى �شكان  الثثعثثنثثان  الثثيثثهثثود 

�شهر  خثثثثالل  الثثفثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثيثثني  الثثقثثد�ثثس 

ذلك، فهل  فعلوا  واإذا  املبارك؟  رم�شان 

الثثر�ثثشثثالثثة التي  الثثتثثفثثكثثر يف  �ثثشثثيثثعثثيثثدون 

الثثراهثثن؟  الثثو�ثثشثثع  امثث�ثثس  وقثثعثثوا عليها 

ناأمل اأن يفعلوا ذلك«

وطثثثثالثثثثبثثثثت املثثثنثثثظثثثمثثثة، الثث�ثثشثثيثثا�ثثشثثيثثني 

باأكر  الليلة  مذبحة  اإدانة  االأمريكيني 

مثثثثثن جمثثثثثثرد خثثثطثثثب جثثثثثوفثثثثثاء، نثثحثثتثثاج 

منهم التثثخثثاذ اإجثثثثراءات، نثثطثثرح �ثثشثثوؤااًل 

البالغ  الكوجنر�س  اأع�شاء  على  واحثثًدا 

جثثانثثب  اأي  “يف  عثث�ثثشثثًوا:   330 عثثثددهثثثم 

اأنت؟ هل اأنت مع املتطرفني اليمينيني 

اأم  للعرب”  “املوت  يثث�ثثشثثرخثثون  الثثذيثثن 

اأنثثثثك مثثع اأولثثثئثثثك الثثذيثثن يثثقثثاتثثلثثون من 

للفل�شطينيني  والكرامة  احلرية  اأجثثل 

اإىل  يثث�ثثشثثر  واالإ�ثثثشثثثرائثثثيثثثلثثثيثثثني؟ - ممثثثا 

تو�شعهم يف زيادة«

القدس تنتفض وتحبط هجمات المستوطنين

»القدس الدولية« تحذر من مخطط إسرائيلي لمحاصرة باب العمود عسكريا

»أوروبيون ألجل القدس«يدين اعتداءات االحتالل ضد القدس

الشباب اليهودي األمريكي«: ما حدث في القدس 
»الشرق األوسط«: االتحاد األوروبي يبحث مذبحًة..وتطالب السياسيين األمريكيين إدانتها

فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين

األزهر: على المجتمع الدولي اتخاذ الالزم 
إلجراءات االنتخابات في القدس

تسجيل مسرب لمحمود عباس يثير 
ضجة وقيادات »فتح« توضح

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي 
لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

تفاعل عربي واسع مع هاشتاغ 
#»القدس_تنتفض«

االنباط وكاالت

قالت م�شادر اأوروبية اإن االحتاد االأوروبي 

و�ثثشثثع ورقثثثة خثثيثثارات �شيا�شية بثث�ثثشثثاأن االأزمثثثة 

“نظام  اإقثثثامثثثة  اقثثثثثرتاح  تت�شمن  الثثلثثبثثنثثانثثيثثة، 

على  عثثثقثثثوبثثثات  بثثفثثر�ثثس  يثث�ثثشثثمثثح  عقوبات” 

امل�شوؤولني عن اإطالة اأمد االأزمة

عن  االأو�شط”  “ال�شرق  �شحيفة  ونقلت 

مثث�ثثشثثادر اأوروبثثثثيثثثثة قثثولثثهثثا، اإن مثث�ثثشثثودة ورقثثثة 

لدفع  وعقوبات”  “حوافز  �شملت  اخلثثيثثارات 

الطبقة ال�شيا�شية الإخراج البالد من املاأزق

الورقة  اقرتحت  باحلوافز،  يتعلق  وفيما 

مع  وعاجلة  فاعلة  حمادثات  ا�شتئناف  تاأييد 

�ثثشثثنثثدوق النقد الثثثثدويل لثثدعثثم االإ�ثثشثثالحثثات 

يعر�س  كما  لبنان،  يف  االأ�شا�شية  االقت�شادية 

االأوروبيون االإقثثدام على خطوات اأخرى مثل 

 2021 ال�شراكة بني  بدء مفاو�شات الأولثثويثثات 

و2027، معطوفا على ا�شرتاط ت�شكيل حكومة 

جثثديثثدة يف لثثبثثنثثان، وغثثرهثثا مثثن احلثثوافثثز يف 

ملمار�شة  خثثيثثارات  االأوروبثثثيثثثون  يبحث  املقابل، 

لبنان،  يف  ال�شيا�شية  الطبقة  عثثلثثى  �ثثشثثغثثوط 

بينها اإن�شاء نظام عقوبات ي�شتهدف امل�شوؤولني 

عثثن اإطثثالثثة اأمثثثد االأزمثثثثة، بحيث ميكن بداية 

حتديد االأ�شخا�س الذين يتحملون م�شوؤولية 

مبا�شرة عن االأزمة االقت�شادية واالجتماعية 

اإىل حتديد  اإ�ثثشثثافثثة  لثثبثثنثثان،  واالإنثث�ثثشثثانثثيثثة يف 

ال�شيا�شية  الثثثدوائثثثر  مثثقثثربثثني مثثن  اأ�ثثشثثخثثا�ثثس 

واالقثثثتثثث�ثثثشثثثاديثثثة، عثثلثثى اأن تثث�ثثشثثمثثل الثثعثثقثثوبثثات 

فر�س حظر على دخثثول هثثثوؤالء االأفثثثراد دول 

االحتثثثثثاد االأوروبثثثثثثثي وجتثثمثثيثثد اأمثثثثثثوال وحظر 

وتتطلب  اقت�شادية  مثثوارد  اأو  ح�شابات  اإتاحة 

املقرتحات موافقة املجل�س الوزاري االأوروبي 

“نظام  الإقثثامثثة  القانونية  االأر�ثثشثثيثثة  وتثثوفثثر 

اأخثثرى  بثثثدول  عقوبات خثثا�ثثس بلبنان” اأ�ثثشثثوة 

بداأت بروك�شل مبعاقبتها

االنباط وكاالت

طثثثالثثثب االأزهثثثثثثثثر الثثث�ثثثشثثثريثثثف يف بثثيثثان 

لثثثثه امثثث�ثثثس املثثثجثثثتثثثمثثثع الثثثثثثثدويل بثثالثثقثثيثثام 

مبثث�ثثشثثوؤولثثيثثاتثثه واتثثثخثثثاذ كثثثل االإجثثثثثثراءات 

يف  االنتخابية  العملية  الإمتثثام  الثثالزمثثة 

الفل�شطينية املدن  كل 

على  بيانه  يف  ال�شريف  االأزهثثثر  واأكثثد 

االنثثتثثخثثابثثات يف مدينة  اإجثثثثراء  �ثثثشثثثرورة 

املحتلة القد�س 

االنباط وكاالت

اأثثثار ت�شريب مقطع �شوتي مزعوم للرئي�س 

الفل�شطيني حممود عبا�س خالل اجتماع للجنة 

املركزية حلركة “فتح”، موجة من ردود الفعل، 

يف وقت اأكد عدد من قيادات احلركة اأن الت�شجيل 

مفرك

وقثثثثال عثث�ثثشثثو املثثجثثلثث�ثثس الثثثثثثثوري حلثثركثثة فتح 

�ثثشثثوت مركب  هثثو  ن�شر  “ما  اإن  الثثلثثحثثام،  حممد 

مو�شحا  مفركة”،  تثثكثثون  ورمبثثثثا  �ثثشثثورة  عثثلثثى 

“من  اليوم” اأن  “امل�شري  ل�شحيفة  حديث  يف 

للقيادة  االإ�ثثثشثثثاءة  جثثهثثات هدفها  هثثي  ذلثثثك  ن�شر 

التي  الثثثدول  مثثع  و�ثثشثثرب عالقتها  الفل�شطينية 

مت ذكرها يف الت�شريب املن�شوب للرئي�س« وتداول 

التوا�شل  من�شات  عثثر  فل�شطينيون  نا�شطون 

للرئي�س  مزعوما  �شوتيا  ت�شجيال  االجتماعي، 

عبا�س، يتوجه فيه باألفاظ نابية جتاه عدد من 

ردا على  واأمثثريثثكثثا،  ورو�شيا  ال�شني  الثثثدول منها 

على  املوافقة  االجتماع  يف  امل�شاركني  اأحثثد  طلب 

ال�شيني  ال�شيوعي  للحزب  تهنئة  ر�شالة  تقدمي 

جهته،  لتاأ�شي�شهمن  املئوية  الثثذكثثرى  مبنا�شبة 

حممود  الفل�شطيني  الثثرئثثيثث�ثثس  م�شت�شار  قثثثال 

الهبا�س عر �شفحته اخلا�شة على “في�شبوك” 

�شل�شلة  مثثن  جثثديثثدة  “حلقة  هثثو  الت�شجيل  اإن 

ال�شعب  ت�شتهدف  الثثتثثي  واالأكثثثاذيثثثب  التلفيقات 

االأوراق  خثثلثثط  حتثثثثاول  وقثثثيثثثادتثثثه،  الفل�شطيني 

الناجحة  الفل�شطينية  والت�شوي�س على احلركة 

“التلفيقات  اأن  واأ�ثثثشثثثاف  الثثدولثثيثثة«  ال�شاحة  يف 

والفركات املغر�شة التي طاملا واجهناها، والتي 

اآخرها ما ن�شب زورا وبهتانا الأبو مازن، مل ولن 

تفلح يف التاأثر على خطواتنا وكفاحنا الوطني 

الت�شوي�س على  �شد االحتالل، كما لن تفلح يف 

نعتز  الثثذيثثن  واأ�شدقائنا  اأ�شقائنا  مثثع  عالقاتنا 

بهم ومبواقفهم الداعمة لنا ولق�شيتنا الوطنية 

وحثثقثثوقثثنثثا املثث�ثثشثثروعثثة يف الثثتثثحثثرر واال�ثثشثثتثثقثثالل 

واإقامة دولتنا امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س«

الفل�شطينية اختتمت بيانها  الرئا�شة  وكانت 

امل�شتوطنني على  فيه حتري�س  ا�شتنكرت  الثثذي 

قتل العرب، بالقول اإنه “يف الوقت الذي يت�شدى 

لهذا  الثثعثثاريثثة  ب�شدورهم  القد�س  يف  اأهلنا  فيه 

بتزوير  امل�شبوهة  الثثعثثدوان، تقوم بع�س اجلهات 

وتثث�ثثشثثريثثب اأخثثبثثار مثثفثثركثثة تثثهثثدف اإىل االإ�ثثشثثاءة 

للقيادة وللق�شية الفل�شطينية«

االنباط-وكاالت

ا�شتنكر الرملان العربي ب�شدة ما تقوم به 

اعثثتثثداءات  مثثن  اال�شرائيلي  االحثثتثثالل  قثثوات 

وح�شية على الفل�شطينيني يف اأحياء القد�س 

اجلرحى  مئات  عن  اأ�شفرت  والتي  ال�شريف، 

املثث�ثثشثثتثثوطثثنثثني  حتثثثريثثث�ثثثس  اإىل  بثثثثاالإ�ثثثثشثثثثافثثثثة 

قتلهم  على  املتطرفة  اليمنية  واجلثثمثثاعثثات 

وامل�شا�س مبمتلكاتهم، م�شدًدا على اأن القد�س 

فل�شطني  دولثثثثة  عثثا�ثثشثثمثثة  �شتظل  الثث�ثثشثثرقثثيثثة 

وخط اأحمر

وحثثثثثمثثثثثل الثثثثثثثرملثثثثثثثان، قثثثثثثثثثوات االحثثثثثتثثثثثالل 

االإ�ثثشثثرائثثيثثلثثي املثث�ثثشثثوؤولثثيثثة الثثكثثامثثلثثة عثثن هثثذه 

من  عنها  �شينتج  ومثثا  اخلثثطثثرة  املثثواجثثهثثات 

تداعيات على اأمن وا�شتقرار املنطقة برمتها، 

بدوره  لال�شطالع  الثثدويل  املجتمع  مطالًبا 

ووقف هذه االعتداءات وعدم ال�شمت حيال 

تثثوفثثر احلماية  و�ثثشثثرورة  االنثثتثثهثثاكثثات  تلك 

الثثثدولثثثيثثثة لثثلثث�ثثشثثعثثب الثثفثثلثث�ثثشثثطثثيثثنثثي، خثثا�ثثشثثة 

عملية  الأب�شع  يتعر�شون  الذين  املقد�شيني 

طرد وتهجر ق�شرية من مدينتهم

ت�شعى  االحثثثتثثثالل  “قوات  اأن  واأ�ثثثثشثثثثاف: 

يف  الفل�شطينيني  املثثواطثثنثثني  مثث�ثثشثثاركثثة  ملثثنثثع 

ميثل  وهثثذا  االنتخابية  العملية  يف  القد�س 

اعتداء وا�شًحا و�شريًحا على كل الت�شريعات 

واملثثواثثثيثثق الثثدولثثيثثة وبثثنثثود االتثثفثثاقثثيثثات التي 

املثثدن الفل�شطينية، مبا فيها  اأقثثرت بحق كل 

مدينة القد�س ال�شريف«

االنباط وكاالت

التوا�شل  مواقع  نا�شطون عر  تفاعل 

االجثثتثثمثثاعثثي، بثث�ثثشثثكثثل وا�ثثثشثثثع مثثثع هثثا�ثثشثثتثثاغ 

تنتف�س”، تزامنا مع املواجهات  “القد�س 
املتوا�شلة بني املقد�شيني وقوات االحتالل 

وم�شتوطنيه

واأ�شيب اأكر من 100 خالل مواجهات 

مثثثع قثثثثوات االحثثثتثثثالل يف حمثثيثثط الثثبثثلثثدة 

الثثثقثثثدميثثثة بثثالثثقثثد�ثثس املثثحثثتثثلثثة، وتثث�ثثشثثدى 

املثثقثثد�ثثشثثيثثون العثثثثثتثثثثثداءات املثث�ثثشثثتثثوطثثنثثني، 

الفل�شطينيني  ومتكنت ح�شود كبرة من 

فجر  االأق�شى  امل�شجد  اإىل  الو�شول  مثثن 

ام�س اجلمعة، واإقامة �شالة الفجر فيه، 

رغم حماولة االحتالل االإ�شرائيلي عرقلة 

ذلك

تنتف�س”  “القد�س  ها�شتاغ  وتثث�ثثشثثدر 

ون�شر  اأخثثثرى،  عربية  ودول  ال�شعودية  يف 

الأهثثل  وم�شاندة  دعثثم  تغريدات  نا�شطون 

وتثثداولثثوا  القد�س يف مواجهة االحثثتثثالل، 

�ثثشثثورا ومثثقثثاطثثع فثثيثثديثثو تثثوثثثق االأحثثثثداث 

اجلارية بالقد�س وقال مغردون؛ اإن ت�شدر 

ها�شتاغ #القد�س_تنتف�س يف ال�شعودية 

االأمة  اأن هذه  يوؤكد  اأخثثرى،  ودول عربية 

تعرف بو�شلتها، وقلبها متجه للقد�س وكل 

مدينة فل�شطينية، وعينها على التحرير، 

اأو عمل  واأرواحثثهثثا حتلق مع كل انتفا�شة 

يف  احتالل  اأب�شع  �شد  فل�شطيني  ن�شايل 

التاريخ احلديث
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معان يواجه طموح البقعة في دوري الكرة 

الكويت واألمعري ينضمان لمجموعة الفيصلي

الريال جاهز للقاء بيتيس لمواصلة المنافسة 

االهلي يطالب بتأجيل مباراته مع الزمالك 

االنباط – عمان 

الثالث من دوري  تتوا�سل م�ساء اليوم مناف�سات اال�سبوع 

بالزرقاء،  حممد  االأميير  �ستاد  ي�سهد  حيث  املحرتفني  كييرة 

مواجهة متكافئة جتمع معان مع البقعة، يف ال�ساعة العا�سرة 

يف  االأول  فييوزه  عن  منهما  كل  يبحث  حيث  م�ساءا  والن�سف 

نقطة  بر�سيد  العا�سر  املركز  معان  ويحتل  اأي�سا.  امل�سابقة 

قد خ�سر  وكان   ،1-1 �سحاب  مع  تعادله  واحييدة ح�سدها من 

0-1.ويييطييمييح فريق  اإربيييد  اأميييام احليي�ييسييني  يف اجلييوليية االأوىل 

معان الذي مر يف بداية املو�سم بظروف �سعبة بعد ان غادره 

اليوم  يبداأ  ان  مالية  الالعبني ال�سباب  كبرة من  جمموعه 

م�سوار االنت�سارات ال �سيما بعد العر�ض القوي الذي قدمه 

يف املباراة ال�سابقة امام �سحاب وكاد ان يخرج منها بالنقاط 

الثالثة 

يحتاج  فريقه  ان  �سالح  ديييان  املجتهد  مييدربييه  اكييد  حيث 

لييهييذا اليييفيييوز لييكييي يييتييقييدم خييطييوة نييحييو االميييييام بييعييد ان بيييداأ 

االنيي�ييسييجييام بيييني جمييمييوعيية الييالعييبييني يييتييحييقييق ميي�ييسييرا اىل 

املهاجم  مب�ساركة  اليييييوم  لييقيياء  يف  يحظى  �ييسييوف  الييفييريييق  ان 

امل�سري املحرتف �سحاته الذي ا�ستكملت اوراقه وبات جاهزا 

يف  الثانية  مواجهته  البقعة  �سيخو�ض  بييدوره   ... للم�ساركة 

امل�سابقة، وي�سعى لنف�ض غبار اخل�سارة التي تعر�ض لها اأمام 

فارق اخلربة  للفي�سلي رغم  ندا  كان  والذي   .3-0 الفي�سلي 

بني الفريقني ويطمح البقعة الذي تت�سابه ظروفه مع معان 

مركز  ايييجيياد  وراء  �سعيا  االنييتيي�ييسييارات  مييع  م�سرته  يييبييدا  ان 

متقدم بعيدا عن مراكز املوؤخرة وهو الوافد اجلديد لدوري 

املحرتفني ..

االنباط – عمان 

االحتيياد  يف  كييوفيييييد-19  جلائحة  الفرعية  اللجنة  قيييررت 

اإلييغيياء مييبيياراة اليييدوري التمهيدي يف  االآ�ييسيييييوي لييكييرة الييقييدم 

والكويت  الفل�سطيني  االأمعري  بني  اال�سيوي  االحتيياد  كاأ�ض 

، وبحيث  ني�سان احلايل   27 يوم  كانت مقررة  التي  الكويتي، 

التي  الثالثة  املجموعة  يف  للعب  مبا�سرة  الفريقان  يتاأهل 

االأمييعييري  يحتل  حيث   ، اليي�ييسييوري  وت�سرين  الفي�سلي  ت�سم 

الفي�سلي  ي�ست�سيفها  C4.والتي  املوقغ  والكويت   C2 املوقغ 

من  للم�ساركة  ا�ستعدادته  الفي�سلي  يوا�سل  حيث  عمان  يف 

من  جميلة  ذكييريييات  معها  يحمل  الييتييي  الييبييطييوليية  يف  جييديييد 

خيييالل فيييوز بلقبني ميين قييبييل وحييلييولييه و�ييسيييييفييا ميييرة واحيييدة 

�ييسييفييوفييه مبييجييمييوعيية من  عيييزز  اليييذي  الفي�سلي  ييياأمييل  حيييييث 

املدير  ويييقييوده  اخلييربة  ا�سحاب  وميين  املحرتفني  الالعبني 

التاهل  بطاقة  على  يناف�ض  ان  ال�سيد  ح�سام  ال�سوري  الفني 

عن املجموعة رغم �سعوبة املهمة حيث ت�سم املجموعة اقوى 

الفرق منها الكويت �ساحب امل�سرة املعروفة وكذلك ت�سرين 

ال�سوري .

مدريد – وكاالت 

اأكييد الفرن�سي زييين الدين زييييدان، مدرب 

ريييييييال مييييدريييييد، جييياهيييزيييية فيييرييييقيييه خلييو�ييض 

مواجهة ريال بيتي�ض، ال�سبت، �سمن اجلولة 

الي32 من الليجا. وقال زيدان، خالل املوؤمتر 

ب�سكل  تعافينا  “لقد  اجلييمييعيية:  ال�سحفي 

جيييييد، و�ييسيينييواجييه فييريييًقييا جيييييًدا جيييًدا وقييوًيييا 

للغاية، لكننا م�ستعدون للعب مباراة رائعة، 

وميييدركيييني امليييوقيييف احليييييايل، وكيييل املييبيياريييات 

�ستكون �سعبة وعلينا اللعب مب�ستوى عال«. 

واأ�ساف: “كرو�ض لن يكون معنا، ومودريت�ض 

ييا �ييسيييييكييون �سمن  �ييسيييييتييواجييد، وهييييييازارد اأييي�ييسً

على  اليييييويييفييا  “موافقة  وتييابييع:  الييقييائييميية«. 

دوري  نهائي  بن�سف  مييدريييد  رييييال  م�ساركة 

االأبطال؟ لدينا احلق يف لعب دوري االأبطال. 

ما حدث اأمر �سخيف، و�سن�ستعد للمباريات«. 

وعن نات�سو، علق: “هو دائًما م�ستعد، ومثال 

الذين  الالعبني  وهو من  الالعبني،  لباقي 

يييييييوؤدون ليي�ييسيينييوات عيييدييييدة وفييييرتة طييويييليية«.  

وحييول اخلييوف من التحكيم خالل مواجهة 

ت�سيل�سي بدوري االأبطال، اأجاب: “ال. �سوف 

ن�ستعد، واأعتقد اأن هناك العديد من االأ�سياء 

التي قيلت لكننا �سنلعب الأن لدينا احلق يف 

اللعب، واحلكم �سيوؤدي دوره كما هو معتاد«. 

قليال،  يتح�سن  هييو  “رامو�ض؟  وا�ستكمل: 

 واأنيييا �سعيد ميين اأجييلييه ونييريييده دائييًمييا معنا«.

يييتييواجييد  اأن  يييياأميييل  اأنييييه  اإىل  واأ�يييسيييار زييييييدان، 

ت�سيل�سي  �سد  الفريق  مع  ميندي  فرالند 

يوم الثالثاء. ونوه: “بريز ال يتخيل ريال 

مدريد بدوين؟ ال اأعرف ما الذي �سيحدث يف 

ال�سهور املقبلة، واأعمل يوما بيوم، و�سنتحدث 

الحًقا عن امل�ستقبل وما �سيحدث«. ووا�سل: 

فريق  لدينا  بل  �سغر،  فريق  لدينا  “لي�ض 
وفييرو�ييض  لييالإ�ييسييابييات  تعر�سنا  لكننا  كبر 

كورونا، وهو مو�سم غريب اإىل حد ما، وكثر 

من النا�ض ميرون باأوقات �سيئة للغاية، لكننا 

نييكييون يف حالة  وحيييني  اليي�ييسييكييوى،  ال ميكننا 

جيييييدة، يييجييب اال�ييسييتييفييادة ميينييهييا«. واخييتييتييم: 

لي�ض  الييو�ييسييع  واالإفييييال�ييييض؟  بيييييوردو  “اأزمة 
�سهال الأنه مل يكن خمططا له، وهذا النادي 

القاهرة – وكاالت 

طييالييب ميي�ييسييوؤولييو االأهيييليييي، احتييياد الييكييرة 

املقررة  الزمالك  مواجهة  بتاأجيل  امل�سري، 

الدور  لقاءات  �سمن  املقبل،  مايو/اآيار   10

اليييثييياين ليييليييدوري املييمييتيياز. وكيي�ييسييف ميي�ييسييدر 

باحتاد الكرة ، اأن االحتاد تلقى ات�ساال من 

املييبيياراة يف ظل  تيياأجيييييل  فيه  االأهييلييي يطلب 

الفريق  منها  يييعيياين  الييتييي  االإجيييهييياد  حيياليية 

من  ا�ييسييتييكييى  “االأهلي  واأ�يييسييياف  االأحيييمييير. 

االإجيييهييياد نييتيييييجيية �ييسييغييط املييبيياريييات مييا بني 

ببطولة  وارتييبيياطييه  م�سر  وكيياأ�ييض  الييييدوري 

اأدى حلييدوث  اأفييريييقيييييا، ممييا  اأبييطييال  دوري 

اليييعيييدييييد مييين االإ�ييييسييييابييييات بيييني �ييسييفييوفييه«. 

االآن  حتى  متم�سك  الكرة  “احتاد  ووا�ييسييل 

بيياإقيياميية املييبيياراة يف مييوعييدهييا، يف ظييل �سيق 

الييوقييت وعيييدم اإمييكييانييييية تييوفيير مييوعييد اآخيير 

ل�سغط مباريات الدوري«. وكان االأهلي قد 

حقق الفوز يف املباراة االأوىل اأمام الزمالك 

االأحد املا�سي بنتيجة )2-1(، واملوؤجلة من 

اجلولة الرابعة بالدوري املمتاز.

اللحام يقود كرة الغزالن 

جمال محمود استقال بسبب اوضاع الرمثا  

ميرتنز تواصل مشوارها في 
اسطنبول 

ال عقوبات الندية السوبر األوروبي 

االنباط – عمان 

ام�ض  يييوم  الييرمييثييا  نيييادي  ادارة  قيييررت 

فنيا  اللحام مديرا  الكابنت بالل  تعيني 

لييفييريييق الييكييرة لييلييرمييثييا بييعييد اال�ييسييتييقيياليية 

الييتييي تييقييدم بييهييا امليييديييير الييفيينييي اليي�ييسييابييق 

الذي  اللحام  ..و�سيبا�سر  حممود  جمال 

يييعييد احييد جنييوم فييريييق الييرمييثييا الذهبي 

حيث  اليوم  م�ساء  الغزالت  مع  م�سواره 

يقود تدريبات الفريق ا�ستعدادا ملباريات 

�سبق  الكابنت بالل  ان  ..ويذكر  الدوري 

مثلما  �سابقة  اوقييات  يف  الرمثا  قيياد  وان 

الييدوري  فييرق  العديد من  تدريب  تييوىل 

الييوطيينييي  ميينييتييخييبيينييا  وكييييذلييييك  االردين 

لييليي�ييسييبيياب وتيييييرك بيي�ييسييمييات جيييييييدة عييلييى 

الفرق التي توىل قيادتها �سابقا ..

االنباط – عمان 

قييدم الييكييابيينت جييمييال حمييمييود، املييدييير 

الييفيينييي لييلييرمييثييا، ا�ييسييتييقيياليية مييفيياجييئيية من 

التي  املييبيياراة  نهاية  بعد  الفريق  تدريب 

فييياز بييهييا فييريييقييه اخلييمييييي�ييض عييلييى اجلليل 

ليييييدوري  اليييثييياليييثييية  اجلييييوليييية  يف   ،)0-1(

امليييحيييرتفيييني. وجيييييياءت ا�ييسييتييقيياليية جييمييال 

ال�سعبة  املالية  الظروف  ب�سبب  حممود 

ظل  ويف  اليييينييييادي  ادارة  بييهييا  متييير  اليييتيييي 

مت�سك  الييتييي  احلييالييييية  املييوؤقييتيية  االدارة 

اليينييادي ويف ت�سريحه  االميييور يف  بييزمييام 

قرر  انه  حممود  اكد  الريا�سية  للمجلة 

ب�س�سبب  اجلليل  مباراة  قبل  اال�ستقالة 

الفريق  بها  مير  التي  الظروف  �سعوبة 

وا�سار اىل انه حر�ض على قيادة الفريق 

بيي�ييسييبييب حييبييه لييلييرمييثييا واجلييميياهيير رغييم 

نيييييتييه امليي�ييسييبييقيية بيياال�ييسييتييقيياليية وا�ييسييتييعيير�ييض 

الظروف التي مر بها الفريق والذي مل 

يتدرب منذ فرنة طويلة ب�سبب عدم دفع 

الذي  االمر  لالعبني  املالية  امل�ستحقات 

بيي�ييسييكييل �سلبي  اثيييير عييلييى فييييرتة االعييييييداد 

تربطه  التي  اجليدة  بالعالقة  ..وا�ييسيياد 

باال�سيل  و�سفه  الييذي  الرمثا  بجمهور 

لرئي�ض  التحية  ..ووجييه  لناديه  واملحب 

الييينيييادي اليي�ييسييابييق رائييييد الييينيييادر واعيي�ييسيياء 

االدارة والالعبني .. وكان العبو الرمثا 

املييالييييية  م�ستحقاتهم  عييلييى  حيي�ييسييلييوا  قييد 

التدريبات  عن  امتنعوا  بعدما  مييوؤخييرا، 

حقق  قد  الرمثا  فريق  اأيييام.وكييان  لعدة 

اجلليل  فريق  جاره  على  �سعبا  انت�سارا 

بييهييدف وحيييييد �ييسييجييلييه مييهيياجييمييه اليي�ييسيياب 

حممد اأبو زريق “�سرارة” وهو اأول فوز 

“�سرارة”  و�سجل  املحرتفني  بييدوري  له 

الدقيقة  يف  للرمثا  الثمني  الفوز  هدف 

منطقة  خيييارج  ميين  قييوييية  بت�سديدة   ،10

اأ�يييسيييامييية  اجليييييييزاء ا�يييسيييتيييقيييرت يف �يييسيييبييياك 

الييكييوامييليية حييار�ييض اجلييليييييل. ورفيييع فريق 

لي�سارك  نييقيياط،   4 اإىل  ر�ييسيييييده  الييرمييثييا 

الييي�يييسيييدارة مييوؤقييتييا ميييع فييييرق الييفييييي�ييسييلييي 

ر�سيد  وتوقف  االأردن.  و�سباب  وال�سلط 

اجلليل عند نقطتني.

ا�سطنبول – وكاالت 

تييغييلييبييت الييبييلييجيييييكييييية اإلييييي�ييض مييرتيينييز، 

امليير�ييسييحيية االأوفييييير حييظييا لييلييتييتييويييج بلقب 

 250 اليييي ذات  للتن�ض  ا�ييسييطيينييبييول  بييطييوليية 

 16 الييي دور  يف  �سعبة  مييبيياراة  بعد  نقطة، 

جولوبيت�ض  فيكتوريا  ال�سوي�سرية  على 

مرتنز،  و�ستواجه  و1-6(.  و6-4   4-6(

ربيييع  الييييييييدور  يف  عييييامليييييييييا،   17 املييي�يييسييينيييفييية 

كاترينا  الت�سيكية  مناف�ستها  النهائي 

�يييسييييييينييييييياكيييوفيييا. كيييميييا عيييييييززت اليييرو�يييسييييييية 

حظوظها  ميين  كوديرميتوفا  فرونيكا 

كييميير�ييسييحيية ثييياليييثييية لييلييقييب بيييعيييد فيييوزهيييا 

كييايييا كانيبي  االإ�ييسييتييونييييية  الييوا�ييسييح عييلييى 

فيونا  الفرن�سية  واأطاحت  و3-6(.   4-6(

بالرو�سية فرا زفوناريفا  فرو بو�سوح 

اليينييهييائييي  ربييييع  يف  ليييتيييواجيييه  و3-6   3-6

كري�ستيا. �سورانا  الرومانية 

باري�س – وكاالت 

اجلمعة،  اإيطايل  �سحفي  تقرير  اأكد 

اأن االأندية التي �ساركت يف تاأ�سي�ض دوري 

لعقوبات  تتعر�ض  لن  االأوروبي،  ال�سوبر 

نادًيا من   12 الوقت احلييايل. و�سارك  يف 

كبار اأوروبا يف البطولة اجلديدة، قبل اأن 

يوفنتو�ض  اأما  ان�سحابها،  اأندية،   9 تعلن 

فيما  االآن،  البطولة  اإقامة  �سعوبة  اأكييد 

مل ييييرتاجيييع ريييييال ميييدرييييد وبيير�ييسييلييونيية 

اأن  �سحفية  تقارير  وزعمت  االآن.  حتى 

من  اال�ستبعاد  اإىل  ت�سل  قييد  العقوبات 

الييبييطييوالت االأوروبييييييية هييذا املييو�ييسييم، ويف 

»�ييسييكيياي  ل�سبكة  ووفيييًقيييا  املييقييبييل.  املييو�ييسييم 

اإيطاليا«، فاإن اللجنة التنفيذية  �سبورت 

اجييتييمييعييت، اجلمعة،  االأوروبيييييي  لييالحتيياد 

الي  االأندية  ب�ساأن  قييرارات  اأي  تتخذ  ومل 

االأوروبيييي  اأن االحتيييياد  اإىل  واأ�ييسييارت   .12

قرر تاأجيل الق�سية، دون فر�ض عقوبات 

على املدى الق�سر، رغم غ�سب اليويفا 

من االأمر.

ال�سبت   24 / 4 / 2021
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 االنباط-برتا

عندما نبحر يف ق���راءة كتاب ال��دول��ة االردن��ي��ة 

مبنا�سبة مئوية تاأ�سي�سها، جند اأنه منذ التاأ�سي�س 

�إتك�أت على عن�وين عديدة من �أبرزه� �إعالء �ش�أن 

�لقر�ءة و�لكت�بة �أطلقه� ور�شخ له� �ملغفور له ب�إذن 

�هلل �مللك �ملوؤ�ش�س عبد�هلل بن �حل�شني وهو �ملثقف 

و�الديب و�ل�ش�عر، حينم� و�شل مدينة مع�ن و�طلق 

�شحيفة �حلق يعلو �إيذ�ن� ب�أهمية �لثق�فة و�لقر�ءة.

ومع قدوم �ملغفور له �مللك �ملوؤ�ش�س �لذي �شدر 

له عدد من �ملوؤلف�ت و�لكتب، و��شتقر�ره يف عم�ن، 

جمع من حوله ويف بالطه عدد� من �الدب�ء و�لكت�ب 

ومكر�ش�  ينتجوه  مل���  م�شجع�  و�ل��ع��رب،  �الردن��ي��ني 

لثق�فة �لكت�ب، و�لتي ج�ءت يف �شي�ق�ت �لت�أ�شي�س 

لبزوغ نه�شة جديدة عربية يف �لبالد بحيث �زد�د 

عدد �ملد�ر�س و�لطلبة و�ملعلمني �ملوؤهلني وتطورت 

�ملن�هج و�لو�ش�ئل �لتعليمية و�لتخ�ش�ش�ت �لعلمية.

دول  فيه  �الأردن  ي�ش�رك  �ل��ذي  ه��ذ�  يومن�  ويف 

�لع�مل �حتف�له ب�ليوم �لع�ملي للكت�ب وحق �ملوؤلف 

�ل�����ذي ����ش����دف �م�����س �جل��م��ع��ة، و�أق����رت����ه منظمة 

�ليون�شكو يف 23 من ني�ش�ن من كل ع�م �عتب�ر� من 

�لكت�ب  ن�شتعيد مقولة �جل�حظ يف   ،1995 ع�م 

“�إن �لكت�ب ُيقر�أ يف كل مك�ن ويظهر م� فيه على 
كل ل�ش�ن ويوجد مع كل زم�ن وقد يذهب �حلكيم 

وتبقى كتبه ويذهب �لعقل ويبقى �أثره«.

ورغ��م �أن ه��ذه �ملن��شبة ت�أتي ه��ذ� �لع�م يف ظل 

تد�بري �حرت�زية يف ظل ج�ئحة كورون�، و�إغ��الق 

للموؤ�ش�ش�ت �لتعلمية ومنه� �ملدر��س، �ال �أن منظمة 

�ل��ق��ر�ءة  ���ش���أن  “الإعالء  فر�شة  جتده�  �ليون�شكو 

وحتفيز مه�ر�ت �لقر�ءة لدى �الأطف�ل، وبذر حب 

�لعمل”  ثق�فة  م��ن  يتجز�أ  ال  ج��زء  وجعله  �الأدب 

بح�شب موقع �ملنظمة.

للرتبية  �ملتحدة  �الأمم  ملنظمة  �لع�مة  �ملديرة 

يف  �أزوالي  �أودري  )�ليون�شكو(  و�لثق�فة  و�لعلم 

ر�ش�لة �ملنظمة بهذه �ملن��شبة، تقول “ميلك �لكت�ب 

هذه �لقدرة �لفريدة على ت�شليتن� وتثقيفن�، وكذلك 

على متكينن� من �خلروج من ع�مل �لذ�ت الكت�ش�ف 

�الآخرين  للوقوف على ثق�ف�ت  �أو  �أخ���رى،  ع��و�مل 

من خالل لق�ء فكري مع ك�تب �أو ك�تبة بني دفَتي 

كت�ب، متكين� من �شرب �أغو�ر ذ�تن� يف �آن مع�ً.«

ب��ي��ن��م��� ي����رى ���ش���ع��ر �ل��ط��ف��ول��ة حم��م��د ج��م���ل 

�أك��ر على و�قع  �ملن��شبة لالطالع  �ن ه��ذه  عمرو 

�الإ���ش��د�ر�ت �ملخ�ش�شة للطفل، وخ��شة يف �الأردن 

�إمي�ن� من� ب�لّدوِر �ملنوِط بن� يف ميد�ِن ثق�فِة �لطفِل 

واأدِبه.

ويقول عمرو لوك�لة �الأنب�ء �الأردنية )برت�( �أنه 

يف غمرة �حتف�التن� مبئوية �لدولة �الأردنية، علين� 

�أن نت�أمل و�قع كت�ب �لطفل �الأردين، ونت�ش�ءل كيَف 

ن�شتطيُع حتبيَبُه �إليه، بل وكيَف نحفُظ له

مك�نَتُه بنَي �لو�ش�ئِط �ملُن�ف�شِة �الأخرى؛ فنحُن 

ن�شهُد تطوًر� ت�قنيًّ� ه�ئاًل يف تلَك �لو�ش�ئِط، �أحدث 

تطور� يف �هتم�م�ت طفِل �ليوم، فهو لي�َس كطفِل 

�الأم�س، وتعدُد م�ش�ِدِر �ملعرفِة عنَدُه،

�آف���َق �لكوِن �ملعرفّيِة،  وث��ورُة �لّتق�نِة َفتَحْت لُه 

وفر�شت علين� �إع�دة �لّنظَر يف �مل�ش�ألة.

�لّطفِل  ُك��ت��ِب  ُرف����وِف  يف  نظرن�  ول��و  وي�شيف: 

َع �لكمِّ و�لنَّوِع، م� يتطلب �أوال  �ليوم، الأدركن� تو��شُ

�هتم�م �لوز�ر�ِت و�ملوؤ�ش�ش�ِت �لر�شمّيِة، �شو�ء �أك�نْت 

ور��شمًة  له�،  هًة  موجِّ �أم  �لّطفِل،  لثق�فِة  ُمنتجًة 

ل�شي��ش�ِت تنفيذه�، و�لتي قد تكوُن �أبدْت �هتم�َمه� 

�ملُخرج�ِت  لكنَّ  �مل�شم�ِر،  ه��ذ�  يف  �شوًط�  وقطعت 

�مل�ثلَة للَعي�ِن ُت�شرُي �إىل �حل�جِة ملزيٍد مَن �جلهِد 

و�لعمل، حّتى ي�شَل �لكت�ُب �لذي ُنريُد

�إىل �أط��ف���ِل��ن��� مب��خ��ت��ل��ِف ���ش��ر�ِئ��ح��ه��م و�أم����ك���ِن 

تو�جِدهم، وحّتى ُت�شّن �لقو�ننُي و�الأنظمُة �لكفيلُة 

�ملكتب�ِت  �إن�ش�ِء  ودع��ِم  �لّطفِل،  كت�ِب  بدعِم �شن�عِة 

�لع�مِة، وحتفيِز �أطر�ِف مع�دلِة �إنت�ِج كت�ِب �لطفِل،

من كّت�ٍب ور�ّش�منَي ون��شرين.

ة، �لتي  وعلى �شعيِد موؤ�ّش�ش�ِت �ملجتمِع �خل��شّ

�أ�شهمت يف بن�ء �الأردن �حلديث، يعرب عمرو عن 

�أمله ب�أْن تتوّلَد لديه� �لقن�عُة ب�أهميِة �لطفِل، �شعي� 

لبن�ئه و�إعد�دِه وتثقيِفِه،

وحيَنه� ي��ك��وُن ك��ت���ُب �ل��ّط��ف��ِل �ملُ��م��ّوُل م��ن تلَك 

�ملوؤ�ش�ش�ِت ُمر�ّشًح� بقّوِة للعِب �ل��ّدور، �إ�ش�فة لدوُر 

�لن�شِر �لتي تلعب دور� ف�عال يف عملّيِة �إنت�ِج �لكت�ِب 

ون�شِره، مم� يدفعن� لتقومي

طبيعِة عالقِة �لن��شِر ب�ملوؤلِف و�لر�ش�م.

ودع� عمرو �إىل �لتك�تف يف �شبيل توفري كت�ب 

يليق ب�أطف�لن�، ويو�كب تطور دولة ن�ش�أت قبل مئة 

ب�أهمية بن�ء طفل  �إمي�نن�  ب���ب  م��ن �الأع����و�م. م��ن 

�ليوم.

ويرى �أمني �شر ر�بطة �لكت�ب �الأردنيني �لن�قد 

�إث��ر  �ململكة،  يف  �زده���ر  �لكت�ب  �أن  �مل�ش�يخ  حممد 

مكتبة  �شيم�  وال  �ل��ر�ئ��دة  �لثق�فة  وز�رة  م�ش�ريع 

�الأ�شرة �لتي وفرت مكتبة يف كل بيت،

�لهيئ�ت  �ق�مته�  �لتي  �ليومية  و�الح��ت��ف���الت 

و�لدعم  �جل��دي��دة،  �الإ����ش���د�ر�ت  لتوقيع  �لثق�فية 

�ل��ذي تقدمه موؤ�ش�ش�ت �ملجتمع �مل��دين للموؤلفني 

و�لن��شرين من �أجل �إ�شد�ر �لكتب �جلديدة �ملهمة.

ويت�بع “�ش�ر �جلميع �شرك�ء يف ر�ش�لة �لقر�ءة 

ب�عتب�ره� لبنة بن�ء �حل�ش�ر�ت، وهمزة �لو�شل �لتي 

تربط بني �لثق�ف�ت، والأنه� ت�ُنمي �لعقل وت�ُن�ش�ّطه 

وحت�فظ على �شالمته،

وتنمي �ملعرفة وتزيد �لعلم و�لثق�فة«.

كتب  �إن��ت���ج  يف  �ملن��شبة  ه���ذه  ال�شتغالل  ودع���� 

ومطبوع�ت، ت�ش�عد على حتقيق �أهد�ف �الإحتف�ل 

م�ش�ركة  �أي�ش�  وتقت�شي  للدولة،  �الأوىل  ب�ملئوية 

�جله�ت �لر�شمية �ملعنية

ب�لثق�فة،  �ملرتبطة  �لتنويرية  �ململكة  بر�ش�لة 

و�الإع���الم،  �ل��ع���يل،  و�لتعليم  و�لتعليم،  و�لرتبية 

و�ل�شي�حة و�ملوؤ�ش�ش�ت �الأك�دميية و�لهيئ�ت �لثق�فية 

�ملختلفة، لبن�ء عقل عربي نقدي

�لتحدي�ت  ك��ل  ت��ذل��ل  تنويرية  ثق�فة  ميتلك 

و�القت�ش�دية  و�ل�شي��شية  و�حل�ش�رية،  �ملعرفية، 

�لتي تو�جهن�.

  ويقول �مل�ش�يخ “�إن من�خ�ت �لتنوير �ملرتبطة 

ب�ملئوية ال بد و�أن توؤ�ش�س لتف�وؤل يرتبط مب�ش�ريع 

عظيمة �أر�شى قو�عده� �أربعة ملوك ه��شميني

وك�ن  و�لكت�بة،  و�الب���د�ع  �لت�أليف  �شعيد  على 

ووحدة  �لقومي  و�لنهو�س  �لعقل  د�ئم�  ه�ج�شهم 

االأمة«.

ودع� د�ئ��رة �ملكتبة �لوطنية، لالإفر�ج عن عقد 

�لن�شر �لذي ي�شمن حقوق كل من �لك�تب و�لن��شر، 

كي ال يتغّول �أحدهم� على �الآخر.

�لدكتور  �لوطنية  �ملكتبة  من جهته مدير ع�م 

ن�ش�ل �لعي��شرة، فريى �ن �حتف�ء �لع�مل يف 23 

من ني�ش�ن من كل ع�م ب�ليوم �لع�ملي للكت�ب وحق 

�ملوؤلف

هو تكرمي لالأبد�ع و�ملبدعني.

ويقول “ونحن �ذ نحتفي به وللع�م �لث�ين على 

تد�بري  �لكورون� ويف ظل  �ل��ت��و�يل يف ظل ج�ئحة 

�لعزل و�لتب�عد �الجتم�عي، �ال �نن� ال زلن� جند �ن 

�لفر�شة

م���� ز�ل�����ت ���ش���ن��ح��ة ل����الق����رت�ب م���ن �الخ���ري���ن 

م��ن خ���الل �ل���ق���ر�ءة و����ش��ت��ك�����ش���ف ع����و�مل ج��دي��دة 

ومتنوعة«.

�ملكتبة  �أن  �إىل  �ل��ع��ي������ش��رة  �ل��دك��ت��ور  وي�����ش��ري 

 1995 ع���م  �ملن��شبة  �إنطالق ه��ذه  �لوطنية منذ 

�ش�ركت يف كل ع�م �الحتف�ء بهذ� �ليوم من خالل 

�لعديد من �ملب�در�ت

�لتي ال ز�لت م�شتمرة حتى �الن ومنه� مب�درة 

“كت�بك �شديقك” و�لتي ج�بت فيه� �رج�ء �ململكة 
لتوزيع �لكت�ب �ملج�ين على ع�ش�قه غري �لق�درين 

�إذ وزع��ت منذ ع�م 2012 �كر من  على �شر�ئه، 

كت�ب وق�شة طفل منه� 11 �لف كت�ب  �لف   220
يف ع�م 2020.

ويقول �نه� منذ بد�ية �لع�م �حل�يل نفذت �ربع 

حمالت يف �ق�ليم �ل�شم�ل و�لو�شط و�جلنوب، كم� 

�طلقت مب�درة تربع بكت�ب تن�شئ مكتبة و�لتي من 

خالله� �ش�ركت �ملجتمع �ملحلي يف ت�أ�شي�س مكتب�ت 

يف من�طق خمتلفة من �ململكة.

وبلفت �إىل �أنه �شمن �حتف�الت �ململكة مبئوية 

يف  �لوطنية  �ملكتبة  و�شعت  فقد  �ل��دول��ة  ت�أ�شي�س 

يف  مكتبة   12 ت�أ�شي�س  �ل��ع���م  ل��ه��ذ�  خمطط�ته� 

خمتلف حم�فظ�ت �ململكة،

ب�لكتب،  �خ���رى  مكتب�ت  دع���م  �ىل  ب���ال���ش���ف��ة 

م�شري� �إىل �نه� ق�مت بت�أ�شي�س �ربع مكتب�ت حتى 

�الن يف كل من جر�س و�لكرك.

ومن �شمن ن�ش�ط�ت “�ملكتبة” �لتي ��شتحدثته� 

ه����ذ� �ل���ع����م، ب��ح�����ش��ب �ل��ع��ي������ش��رة، �إت����ح���ة خ��دم��ة 

�الح�طة �جل�رية على �شفحة �لفي�شبوك من حيث 

تخ�شي�س من�شور يومي للكتب

�ل���ت���ي و����ش���ل���ت ح���دي���ث����ً ل���ل���د�ئ���رة م����ن خ���الل 

�حلديثة  ب���الإ���ش��د�ر�ت  للتعريف  �لفعلي  �الي���د�ع 

ومو��شيعه�. ب�الإ�ش�فة �ىل ت�شجيع �ملوؤلفني على 

�ت�حة موؤلف�تهم �لكرتوني�ً على �ملوقع �اللكرتوين

له�،  �مل��وؤل��ف  حقوق  على  �لت�أكيد  مع  للمكتبة، 

�لكتب  م��ن  �ملكتبة  مقتني�ت  ع��دد  �أن  �إىل  م�شري� 

�لعربية  ب�للغتني  ك��ت���ب  �ل��ف   260 ح���و�يل  يبلغ 

و�الجنليزية وكتب �الطف�ل.

�ملوؤلف  �أن حقوق  ي��وؤك��د  �مل��وؤل��ف،  وح��ول حقوق 

ت��رت��ب��ط �رت��ب���ط���ً وث��ي��ق���ً ب���ل��ك��ت���ب، وت��ق��وم �ملكتبة 

�لوطنية ب�الإ�ش�فة �ىل دوره� يف ت�شجيع �لقر�ءة، 

ب�ملح�فظة على حقوق �ملوؤلفني

وحم�ية �بد�ع�تهم �لذهنية و�الدبية من خالل 

مكتب حم�ية حق �ملوؤلف �لذي مت ت�أ�شي�شه فيه� ع�م 

2000، ويقوم بعمله من خالل �فر�د �ل�ش�بطة 
�لعدلية �لذين يقومون

ب�جلوالت �لتفتي�شية يف ك�فة حم�فظ�ت �ململكة 

ب�الإ�ش�فة �ىل تلقي ومت�بعة �ل�شك�وي حول �لتعدي 

على حقوق �ملوؤلف.

�آالف   7 نحو  بتحويل  ق���م  �ملكتب  �إىل  وي�شري 

ق�شية تعدي منذ ت�أ�شي�شه وحتى �الن �ىل �لق�ش�ء.

  �م� مدير �لدر��ش�ت و�لن�شر يف وز�رة �لثق�فة 

خم��ل��د ب���رك����ت، ي��ع��ت��رب �إن �ل��ك��ت���ب ك��ن��ز �مل���ع����رف 

و�خلرب�ت �لب�شرية على مر �لع�شور، وهو �جللي�س 

�الأني�س، و�لو�شيط بني ثق�ف�ت �لع�مل، ون�فذة تطل 

�لكت�ب  والأهمية  �ل�شعوب وخرب�ته�،  مع�رف  على 

�لكبرية �شعت وز�رة �لثق�فة على ن�شره ودعمه بكل 

�لو�ش�ئل و�ل�شبل.

�أن��ه و�شمن خمتلف �حل��ق��ول �الأدب��ي��ة  ويو�شح 

عن  و�الأث���ري���ة،  و�لت�ريخية  و�لبحثية  و�ملعرفية 

طريق م�ش�ر�ت �لن�شر �لك�مل للمخطوط�ت، وهي 

م�ش�ر�ت �شال�شل �لن�شر �خلم�شة، �أو �لدعم �جلزئي، 

�أو ع��ن ط��ري��ق م�����ش��روع مكتبة �الأ����ش���رة �الأردن���ي���ة، 

وم�شروع �إ�شد�ر�ت �ملدن �لثق�فية، وم�شروع �شال�شل 

ن�شر �لكتب مبن��شبة مئوية �لدولة لهذ� �لع�م، وهي 

�أربعة �شال�شل ت�شلط �ل�شوء على �ملنجز �لوطني 

و�أف����ر�د  موؤ�ش�ش�ت  م��ن  ع����م،  �مل��ئ��ة  خ���الل  �الأردين 

و�أحد�ث ومف��شل ت�ريخية مهمة.

وي�شري �إىل �ن �لوز�رة عملت �أخري� على تفعيل 

لن�شر  �شال�شل  خم�س  و�إط�����الق  �لن�شر  �شال�شل 

و�شعر،  و���ش��رد  وم��ع��رف��ة،  فكر  وه���ي:  �ملخطوط�ت 

و�لكت�ب �الأول، و�شغف) �شل�شلة للطفل(، و�شل�شلة 

كتب  م��ن  جمموعة  ب���إ���ش��د�ر  لل�شب�ب؛  �لفل�شفة 

�جليب تت�شمن �لعديد من �لعن�وين و�ملو�شوع�ت 

بلغة مب�شطة وطريقة عر�س يفهمه�  �لفل�شفية، 

�ل�شب�ب، �شعي� �ىل بن�ء مع�رفهم بطريقة منظمة، 

وتنمية طرق �لتفكري �لعلمي و�لفل�شفي لديهم.

�إي�ش�ل  �إىل  �ل�����وز�رة  �شعي  �إىل  ب��رك���ت  وبلفت 

�إ�شد�ر�ته� من �لكتب �إىل خمتلف �شر�ئح �ملجتمع 

ع��ن طريق  �ملعتمدة،  �ل��ت��وزي��ع  �شي��شة  م��ن خ��الل 

�الإهد�ء �ملج�ين �أو �لبيع ب�أ�شع�ر رمزية، ف�شال عن 

�مل�ش�ركة �لف�علة يف مع�ر�س �لكت�ب خ�رج �الأردن، 

ود�خلي� ب�إق�مة مع�ر�س �لكت�ب ب�شكل دوري يف كل 

�ملح�فظ�ت �الأردنية، و�لت�ش�ركية �لف�علة مع �لعديد 

م��ن �جل��ه���ت �ل��ر���ش��م��ي��ة وم��ن��ه��� �حت�����د �لن��شرين 

�الأردنيني يف �إق�مة معر�س عم�ن �ل��دويل للكت�ب 

كل ع�م، يف �أر�س �ملع�ر�س طريق �ملط�ر، و�مل�ش�ركة 

يف �إطالق برن�مج ثق�يف �شخم على ه�م�شه.

�ل��وز�رة بحق �ملوؤلف عن طريق  ويوؤكد �هتم�م 

�لن�شر  ن��ظ���م  ع��ن  تنبثق  وفنية  �إد�ري�����ة  �إج������ر�ء�ت 

�ملعتمد و�لتعليم�ت �ل�ش�درة عنه ل�شم�ن �شون هذ� 

�حلق، و�لتف�عل و�لتع�ون مع د�ئرة �ملكتبة �لوطنية 

كجهة رق�بية على �شبط �لن�شر و�لدعم مب� ير�عي 

حقوق �لت�أليف، �شو�ء عن طريق �حل�شول على رقم 

�الإي��د�ع �أو �لرقم �لدويل “�لردمك”، ومن خالل 

�ش�حب  هو  وم��ن  م�شبق�  �لكت�ب  ن�شر  من  �لت�أكد 

�لرتجمة  ت�أليفه، كذلك �شبط مو�شوع  �حلق يف 

ب�حل�شول على مو�فقة �لك�تب �الأ�شلي �أو �لن��شر 

�الأ�شلي للكت�ب.

ويرى رئي�س �حت�د �لن��شرين �الردنيني جرب �بو 

ف�ر�س �أن �ليوم �لع�ملِي ِللكت�ب وحقوق �ملوؤلف ت�ريخ 

رم��زي يف ع���مل �الأدب كونه ي��و�ف��ق ذك��رى �لكثري 

م��ن وف���ة �لكثري م��ن �الدب�����ء، وه��و فر�شة الإب��ر�ز 

مك�نة �ملوؤلفني و�أهمية �لكتب على �ل�شعيد �لع�ملي، 

�ل��ن������س ع��م��وًم���، و�ل�����ش��ب���ب ع��ل��ى وج��ه  ولت�شجيع 

و�ح��رت�م  �لقر�ءة  �كت�ش�ف متعة  �خل�شو�س، على 

�الإ���ش��ه���م���ت �ل��ف��ري��دة �ل��ت��ي ق��دم��ه��� �أدب������ء دف��ع��و� 

ب�لتقدم �الجتم�عي و�لثق�يف للب�شرية �إىل �الأم�م.

ويف ح��دي��ث��ه ل����)ب���رت�( ي��دع��و �مل��ج��ت��م��ع �ملحلي 

للرجوع �ىل ع���دة �لقر�ءة وت�شجيع �الطف�ل على 

�ل���ق���ر�ءة وت��ق��دمي �حل���و�ف���ز ل��ه��م الن��ه��م ه��م جيل 

�مل�شتقبل وبهذه �ملن��شبة، وجميع �ملوؤ�ش�ش�ت �لثق�فية 

�الهتم�م ب�شن�عة �لكت�ب، وت�شجيع �لك�تب �لن��شئ، 

و�عتب�ر  �خل�شو�س،  لهذ�  ميز�ني�ت  وتخ�شي�س 

�لكت�ب مثله مثل رغيف �خلبز النه غ��ذ�ء للروح، 

و�مل��ج��ت��م��ع �مل��ث��ق��ف ي��خ��ل��و� م��ن �ل��ت��ط��رف و�ل��ع��ن��ف 

ويتمتع ب�الأخالق �حلميدة.

ويقول �بو ف�ر�س”يقع على ع�تقن� نحن �شن�ع 

�لثق�فة �ختي�ر �مل�شمون �جليد و�ملن��شب ملجتمعن� 

والأطف�لن� وللق�رئ ب�شكل ع�م ، كم� يقع على ع�تق 

�حلكومة دعم �شن�عة �لكت�ب ودعم �لكت�ب و�ملوؤلف 

حتى تتمكن هذه �ل�شن�عة من �ال�شتمر�ر و�لرقي 

يف �نت�جه�« .

�الردن  يف  �لن�شر  �شن�عة  �أن  ف�ر�س  �أب��و  ويوؤكد 

متر �ليوم ب�أزمة م�لية كبرية جد� نتيجة ج�ئحة 

كورون� �المر �لذي يتوجب على �حلكومة �لوقوف 

ب��ج���ن��ب��ه��� ودع��م��ه��� و�ع��ت��ب���ره��� رك���ن ����ش������ش��ي من 

متطلب�ت دميومة �حلي�ة الأنن� ال ميكن �ن نف�شل 

م� بني غ��ذ� �جل�شد وغ��ذ� �ل��روح فكليهم� �شرورة 

للإن�سان.

إصابة متسلق جبال بكورونا في »إيفرست«

البريطانيون يتخلون عن كالبهم مع تخفيف قيود كورونا

العني- وكاالت

�أدخ��ل م�شت�شفى  �أعلن مت�شلق جب�ل نرويجي 

�أن��ه  �إيفر�شت،  قمة  بت�شلق  ي���أم��ل  ك���ن  �لنيب�ل  يف 

م�ش�ب بفريو�س كورون�، م� وجه �شربة �إىل �الآم�ل 

مبع�ودة �لن�ش�ط على �شطح �لع�مل.

وبعد مو�شم 2020 �لذي ق�شى عليه �لوب�ء 

خففت  �ل�شي�حي،  للقط�ع  كبرية  �أ���ش��ر�ر�ً  م�شبب�ً 

�لنيب�ل �أخري�ً قو�عد �حلجر �ل�شحي للزو�ر على 

�لذي  �ملو�شم  يف  �ملت�شلقني جم��دد�ً  ��شتقب�ل  �أم��ل 

�سيبداأ قريباً.

وق�ل �إرليند ني�س لوك�لة “فر�ن�س بر�س” عرب 

اأنا  بكوفيد19-،  ب�إ�ش�بتي  “�شخ�شت  في�شبوك: 

بخري �مل�شت�شفى يعتني بي«. وعلى �شفحته، �ش�رك 

�ملت�شلق �شور�ً ملخيم ق�عدة �إيفر�شت �لو�قعة على 

�رتف�ع 5364 مرت�ً فوق م�شتوى �شطح �لبحر، 

�أبريل/ني�ش�ن   15 يف  الإج��الئ��ه  فيديو  ومق�طع 

بهليكوبرت. و�أف�دت حمطة �لتلفزيون �لرنويجية 

“اإن اآر كيه” �لتي �أجرت مق�بلة معه ب�أن مر�شد�ً يف 
جمموعته ثبتت �إ�ش�بته بكورون� �أي�ش�ً.

وق�ل م�شت�شفى يف ك�مت�ندو �إنه يع�لج �آخرين 

حتديد  دون  �إيفر�شت  من  بكوفيد19-  م�ش�بني 

�لعدد.

العني- وكاالت 

4 من �أ�شح�ب �لكالب �جلدد يف بريط�ني�  يعتزم و�حد من كل 

تبني  عملي�ت  يف  ك��ب��رية  ط��ف��رة  ب��ع��د  وذل���ك  ح��ي��و�ن��ه،  ع��ن  �لتخلي 

�حليو�ن�ت يف �ململكة خالل ج�ئحة كورون�.

��شتطالع  �لكالب، يف  �أغذية  �إح�ش�ء�ت �حت�د م�شنعي  و�أظهرت 

�رتفع  �لتي ت�شم كالب�ً يف بريط�ني�  �ملن�زل  �أن عدد  �م�س �جلمعة، 

12 مليون�ً، �إذ قررت �أ�َشر  9 ماليني قبل ظهور �جل�ئحة �إىل  من 

كثرية �ال�شتحو�ذ على حيو�ن�ت �أليفة ب�شبب ��شطر�ر �أفر�ده� �إىل 

مت�شية وقت �أكرب يف �ملنزل خالل مر�حل �حلجر �ملتت�لية.

ل��ك��ن ب��ع��د م��وج��ة مت��ّل��ك �حل��ي��و�ن���ت �الأل��ي��ف��ة، ت��ب��نّي الأ���ش��ح���ب 

قد  م�شوؤولي�ت  عليهم  يرّتب  �أليف  حيو�ن  تبني  �أن  �جلدد  �لكالب 

�أعب�ء عليهم. ت�شكل 

وي��ع��ت��زم و�ح����د م���ن ك���ل �أرب���ع���ة م���ن ه�����وؤالء �ل��ت��خ��ل��ي ع���ن كلبه 

“�أتوميك  �أجرته  ال�شتطالع  وفق�ً  عليه،  �ل�شيطرة  �شعوبة  ب�شبب 

ري�شريت�س فور بورنز بت نيوتري�شن” عرب �الإنرتنت من 6 �إىل 9 

2002 من م�لكي �لكالب يف بريط�ني�. �أبريل/ني�ش�ن مع 

تق�بل  فعل حيو�ن�تهم عندم�  رد  �لكالب  م�لكي  بع�س  ويخ�شى 

�لتدريجي الإجر�ء�ت  �لرفع  �أخرى مع  �آخرين وحيو�ن�ت  �أ�شخ��ش�ً 

�حلجر.

�شملهم  م���ن   )35%( ث��ل��ث  م���ن  �أك����ر  �إن  �ال���ش��ت��ط��الع  وب����نّي 

�أن ت��ع�����ّس ك��الب��ه��م ���ش��خ�����ش���ً ال ت��ع��رف��ه بعد  �ال���ش��ت��ط��الع ي��خ�����ش��ون 

�حلجر.

عدد�ً  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  ت�شتقبل  �أن  �حليو�ن�ت  مالجئ  وتتوقع 

كبري�ً من �لكالب �لتي هجره� �أ�شح�به�.

ملج�أ  من  و�ي��ت  جيل  عن  نيوتري�شن”  بت  “بورنز  بي�ن  ونقل 

�لتي  �لكالب  عدد  و�شل  “لقد  قوله�:  �شبوت”  كويل  ب��وردر  “ذي 
�آخر قيود  �إىل م�شتوي�ت غري م�شبوقة، وعندم� ُترفع  �إلين�  �أعيدت 

�لكالب  �أ�شح�ب  يتدفق  �أن  نتوقع  يونيو/حزير�ن،   21 يف  �حلجر 

كالبهم«. لت�شليمن�  �إلين� 

بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم..
 هذا الكرش ينذر بمرض خطير!

العربية-وكاالت

حذرت در��شة علمية جديدة من �أن �أ�شح�ب �لكرو�س من �جلن�شني �أكر عر�شة لالإ�ش�بة ب�أمر��س 

�لقلب، بغ�س �لنظر عن موؤ�شر كتلة �جل�شم، وفق�ً مل� ن�شرته “ديلي ميل” �لربيط�نية.

حلل ب�حثون �أمريكيون �الأبح�ث �ل�ش�بقة حول �لتخل�س وعالج �ل�شمنة، وبخ��شة يف منطقة �لبطن. 

وتبني �أن �الأ�شخ��س �لذين يوجد لديهم دهون ز�ئدة حول �جلزء �الأو�شط من �جل�شم لديهم خم�طر 

متز�يدة لالإ�ش�بة ب�أمر��س �لقلب، حتى لو ك�نو� �شمن نط�ق وزن �شحي.

قي��س دهون �لبطن

وعلى �لرغم من عدم و�شوح �ل�شلة بني �لكر�س و�أمر��س �لقلب، ي�أمل �لفريق �لبحثي يف �أن ت�شجع 

�لنت�ئج �الأطب�ء على �أخذ قي��ش�ت �لدهون يف منطقة �لبطن وموؤ�شر كتلة �جل�شم عند تقييم خم�طر 

�الإ�ش�بة ب�أمر��س �لقلب.

نظر ب�حثون من �ملعهد �لوطني للقلب و�لرئة و�لدم يف �ملع�هد �لوطنية �الأمريكية لل�شحة يف والية 

م�ريالند يف �لعالقة بني ت�شتت �لدهون يف �جل�شم و�أمر��س �لقلب.

وق�لت �لب�حثة دكتور تيف�ين ب�ول و�يلدي: “يقدم هذ� �لبي�ن �لعلمي �أحدث �الأبح�ث و�ملعلوم�ت 

حول �لعالقة بني �ل�شمنة و�أمر��س �لقلب �لت�جية وف�شل �لقلب وعدم �نتظ�م �شرب�ت �لقلب”، م�شرية 

�إىل �أن “توقيت هذه �ملعلوم�ت مهم الأن وب�ء �ل�شمنة ي�ش�هم ب�شكل كبري يف �لعبء �لع�ملي الأمر��س �لقلب 

� على �أمر��س �لقلب«. و�الأوعية �لدموية و�لعديد من �حل�الت �ل�شحية �ملزمنة �لتي توؤثر �أي�شً

وركز �لفريق على �ل�شمنة يف منطقة �لبطن، و�لتي ي�ش�ر �إليه� غ�لًب� ب��شم �الأن�شجة �لدهنية �حل�شوية 

VAT، كعالمة خلطر �الإ�ش�بة ب�أمر��س �لقلب.
ويتم حتديد �الأن�شجة �لدهنية �حل�شوية ح�شب حميط �خل�شر �أو ن�شبة حميط �خل�شر �إىل �لطول 

�أو ن�شبة �خل�شر �إىل �لورك.

خطر على �لكبد

وتو�شل �لب�حثون �إىل �أن �رتف�ع �الأن�شجة �لدهنية �حل�شوية مل يكن مرتبًط� فقط بزي�دة خم�طر 

� بزي�دة خم�طر �الإ�ش�بة مبر�س �لكبد �لدهني غري �لكحويل. �الإ�ش�بة ب�أمر��س �لقلب، ولكن �أي�شً

وق�ل �لب�حث دكتور ب�ول و�يلد �إن “�لدر��ش�ت �لتي فح�شت �لعالقة بني دهون �لبطن ونت�ئج �لقلب 

و�الأوعية �لدموية توؤكد �أن �لدهون �حل�شوية ت�شكل خطر�ً و��شح�ً على �ل�شحة«.

كم� �كت�شف �لب�حثون �أن �لعن�شر �ملحفز للمخ�طر ب�شبب �شمنة �لبطن ك�نت قوية جًد� لدرجة �أن 

�الأ�شخ��س �لذين لديهم موؤ�شر كتلة ج�شم �شليم، ولكنهم يع�نون من �رتف�ع �الأن�شجة �لدهنية �حل�شوية 

ك�نو� �أكر عر�شة لالإ�ش�بة ب�أمر��س �لقلب مق�رنة ب�الأ�شخ��س �لذين لديهم موؤ�شر كتلة ج�شم مرتفع 

ولكنهم �أقل �الأن�شجة �لدهنية �حل�شوية.

�لوزن �لز�ئد حول �ملعدة

ويف حني �أن �شبب �الرتب�ط ال يز�ل غري و��شح، ف�إنه �لرتجيح�ت ت�شري �إىل �أن حمل �لوزن �لز�ئد 

و�ل�شكتة  �لقلبية  �لنوب�ت  �أو  �لقلب  ب�أمر��س  �الإ�ش�بة  �ل�شخ�س خلطر  �أن يعر�س  �ملعدة ميكن  حول 

�لدم�غية.

ون�شح �لب�حثون ب�تب�ع �أف�شل طريقة للتخل�س من دهون �لبطن، وهي مم�ر�شة 150 دقيقة من 

�لن�ش�ط �لبدين �أ�شبوعي�ً، و�لتي تعد ك�فية لتقليل دهون �لبطن على وجه �لتحديد.

وبن�ًء على �لنت�ئج، يحث �لب�حثون �الأطب�ء على �لنظر يف دهون �لبطن وكذلك موؤ�شر كتلة �جل�شم 

عند تقييم خطر �إ�ش�بة مر�ش�هم ب�أمر��س �لقلب.
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