
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 وزير األوقاف: 45 دقيقة مدة 
الذهاب لصالتي العشاء والتراويح

 خدمات األعيان تطلع على الخطة 
االستراتيجية لالقتصاد 

الرقمي والريادة
االنباط-عمان

اط��ل��ع��ت جل��ن��ة اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة يف 

الدكتور  العني  برئا�سة  الأع��ي��ان،  جمل�س 

م�������س���ط���ف���ى احل�����م�����ارن�����ة، ع����ل����ى اخل���ط���ة 

الرقمي  القت�ساد  ل��وزارة  ال�سرتاتيجية 

الهناندة،  اأحمد  الوزير  قدمها  والريادة، 

بح�سور جمموعة من اخل��راء يف قطاع 

تكنولوجيا املعلومات.

اللجنة،  ذل��ك خ��ال لقاء عقدته  ج��اء 

ام�س  تيمز«،  »مايكرو�سوفت  تطبيق  عر 

اخلمي�س، �سمن �سل�سلة من لقاءات العمل 

لتحديد  م�����س��رتك��ة  روؤي����ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

ال�سرتاتيجية  للخطة  تنفيذية  خ��ط��ة 

للتحول الرقمي 2025.

وقال العني احلمارنة اإن خطة الوزارة 

ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا���س��ح��ة و���س��ت��رتك اأث���ًرا 

وا�سًحا على جودة اخلدمات املقدمة من 

احلكومة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ع���م���م وزي������ر الأوق����������اف وال���������س����وؤون 

حممد  الدكتور  الإ�سامية  واملقد�سات 

اخل���اي���ل���ة ع��ل��ى م���دي���ري الأوق��������اف يف 

ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة الإج������راءات 

وال���ت���ع���ل���ي���م���ات ال����واج����ب الل�����ت�����زام ب��ه��ا 

بالذهاب  ال�سماح  احلكومة  ق��رار  عقب 

الأق��دام،  على  �سرًيا  اة  لل�سَّ للم�ساجد 

وملدة  وال��رتاوي��ح،  الع�ساء  �ساتي  لأداء 

45 دقيقة من وقت اأذان الع�ساء، على اأن 

تغلق بعد ذلك مبا�سرة.

ودع�������ا يف ت��ع��م��ي��م��ه ال���������س����ادر ام�����س 

اللتزام  �سرورة  اإىل  امل�سلني  اخلمي�س، 

ب��ال��ت��ب��اع��د اجل�������س���دي ح�����س��ب الأم���اك���ن 

واللتزام  امل�ساجد،  يف  لل�ساة  املحددة 

ب��ع��دم امل�����س��اف��ح��ة وال��ت��ق��ب��ي��ل، واإح�����س��ار 

�سجادة �ساة خا�سة لكل م�سل.

ال���ت���زام ج��م��ي��ع امل�سلني  و����س���دد ع��ل��ى 

الكمامات  بو�سع  امل�ساجد  يف  والعاملني 

ق��ب��ل ال���دخ���ول ل��ل��م�����س��اج��د، ف�����س��ا عن 

و�ساحاتها  امل�����س��اج��د  يف  ال�����س��اة  اإق��ام��ة 

�سمان  مع  العامة،  لل�ساحات  بالإ�سافة 

التباعد اجل�سدي بني امل�سلني.

الوزير  لفت  الن�ساء  م�سليات  وح��ول 

اإىل اأنها �ستكون مفتوحة ل�ساة الن�ساء 

�سمن ال�سرتاطات ال�سحية املعلنة.

امل�ساجد  يف  والعاملني  الأئ��م��ة  وح��ّث 

ومن  والأط��ف��ال  ال�سن  كبار  توجيه  اإىل 

احل�سور  بعدم  مر�سية  اأعرا�س  لديهم 

اإىل امل�سجد.

التفا�صيل �ص »2«

3 47 وفاة و1552 إصابة بفيروس كورونا

األمير محمد بن طالل في ذمة اهلل

اجلمعة   18  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  30  ني�سان  2021 م - العدد  5679    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

اعتبرته »يوًما فاصًلا«. »جماعات 
الهيكل« تحشد القتحام األقصى

 بـ 28 رمضان

 اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية واالتحاد 
األوروبي وبرنامج األمم المتحدة

»البوتاس » من أهم 50 شركة عربية حسب 
تصنيف »أواًل« 

االنباط- عمان

وقعت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارتي 

ال��دويل،  والتعاون  والتخطيط  املحلية  الإدارة 

م��ع ب��ع��ث��ة الحت����اد الأوروب������ي وب��رن��ام��ج الأمم 

امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي، ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ب��ق��ي��م��ة 5 

م��اي��ني ي���ورو ، ل��ت��ع��زي��ز احل��وك��م��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 

�سنع  وفاعلية  امل�ساءلة  دعم  خال  من  الأردن 

ال�سيا�سات.

وي��ه��دف ال��رن��ام��ج اجل��دي��د »ال��ام��رك��زي��ة 

وامل�ساءلة والنزاهة على امل�ستوى املحلي« الذي 

ي�ستمر 54 �سهراً ، اإىل حت�سني تقدمي اخلدمات 

وت���وف���ري ف���ر����س ت��ن��م��وي��ة ل��ل��ن��ا���س م���ن خ��ال 

تنفيذ  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ق���درة  حت�سني 

�ساحياتها والبحث عن فر�س متويل وتنفيذ 

امل�ساريع التي تت�سمن م�ساركة املواطنني.

م���ازن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  الت��ف��اق��ي��ة  ووق�����ع 

ك��ري�����س��ان  ت��وف��ي��ق  امل��ح��ل��ي��ة  والدارة  ال���ف���راي���ة 

ال�سريدة،  نا�سر  الدويل  والتعاون  والتخطيط 

و�سفرية الحتاد الأوروبي يف الأردن ماريا هاد 

الأمم  لرنامج  املقيمة  واملمثلة  دو�سيو  جيثيو 

املتحدة الإمنائي �سارة فريير اأوليفيا.

وق�������ال ال�����وزي�����ر ال����ف����راي����ة خ������ال ت��وق��ي��ع 

الداخلية  وزارة  ب��ني  ال�����س��راك��ة  ان  الت��ف��اق��ي��ة، 

وبعثة الحتاد الوروبي وبرنامج المم املتحدة 

وامن���ا  ج���دي���دة،  ل��ي�����س��ت  الردن،  يف  المن���ائ���ي 

امتداد لرامج تنموية ناجعة نفذت من خال 

الوزارة على امل�ستوى املحلي.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

ت�����س��درت ���س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة، ثامن 

اأك����ر م��ن��ت��ج مل����ادة ال��ب��وت��ا���س يف ال��ع��امل وامل��ن��ت��ج 

ال�سركات  العربي،  العامل  يف  للبوتا�س  الوحيد 

من�سة  »اأّوًل«  م��وؤ���س�����س��ة  ق��ائ��م��ة  يف  الأردن����ي����ة 

واملالية،  القت�سادية  لاأخبار  العربية  املنطقة 

لأكر 50 �سركة عربية عاملية مدرجة من حيث 

اأ�سواقها الأ�سا�سية.  احل�سور الدويل خارج 

»اأّوًل«  م��وؤ���س�����س��ة  يف  الأب���ح���اث  ف��ري��ق  وق����ام 

ي�سنف  ومثّقل،  مركب  مئوي  معيار  بتطوير 

التي تعمل  والبلدان  ال�سركات وفقاً للقطاعات 

ف��ي��ه��ا ب��ه��دف م��ت��اب��ع��ة وت����رية ت��و���س��ع��ه��ا ال���دويل 

م�ستقبًا. 

ب�سبب  القائمة  م��ن  امل�����س��ارف  ا�ستثناء  ومّت 

ال��ت��دف��ق��ات  اأن  ن�����س��اط ع��م��ل��ه��ا ح��ي��ث  ط��ب��ي��ع��ة 

النقدية يف قوائمها املالية ل تنعك�س بال�سرورة 

حدود  خارج  ا�ستثماري  النفاق  م�ستويات  على 

البلد الأم.

وت��ك��م��ن اأه���م���ي���ة ه����ذا ال���رتت���ي���ب يف ق��درت��ه 

العربية  ال�����س��رك��ات  على  ال�����س��وء  ت�سليط  على 

ال��ت��ي ح��ق��ق��ت م��ع��دلت من��و متفوقة  ال���رائ���دة 

وحتويل  م�ساركة  بهدف  الدولية  الأ���س��واق  يف 

اإىل  امل��ح��ل��ي��ة  اأ����س���واق���ه���ا  ق�����س�����س جن���اح���ه���ا يف 

ال�ساحة العاملية، من خال تعزيز التناف�سية يف 

التوزيع  �سبكات  العاملية، وزيادة كثافة  الأ�سواق 

مما  دخلها  م�سادر  وتنويع  ملنتجاتها  اجلغرايف 

اخلرات  وتنمية  الأرباح  منو  ا�ستدامة  ي�سمن 

املحلية. 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

من  مبزيد  الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  نعى 

تعاىل،  ب���اإذن اهلل  ل��ه،  املغفور  والأ���س��ى  احل��زن 

���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم������ري حم��م��د ب��ن 

الذي  امللك،  جلالة  ال�سخ�سي  املمثل  طال، 

ي��وم  ت��ع��اىل يف ع��م��ان،  اإىل رح��م��ة اهلل  ان��ت��ق��ل 

1442 هجري،  17 رم�سان  اخلمي�س الواقع يف 

املوافق 29 ني�سان 2021 ميادي

وتاليا ال�شرية الذاتية للراحل 

االمري حممد بن طالل:

�شخ�شية: معلومات 

 - عّمان  1940، يف  الأول  ت�سرين   2 يف  ول��د 

2021، يف عمان -  29 ني�سان  الأردن، وتويف يف 

الأردن، عن عمر ناهز 81 عاًما

تلقى علومه البتدائية يف "الكلية العلمية 

الإ�سامية" يف عّمان

الإخ������وة والأخ��������وات: احل�����س��ن ب���ن ط���ال، 

واحل�سني بن طال، وب�سمة بنت طال

ع����م ج����ال����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ب��ن 

احل�سني

التحق "مبدر�سة بو�سوليل" يف �سوي�سرا

ب��ن ع��ب��د اهلل  ال��ث��اين للملك ط���ال  الب���ن 

وامللكة زين ال�سرف

"كلية  يف  ال����ث����ان����وي����ة  درا������س�����ت�����ه  اأن�����ه�����ى 

بريان�ستون" يف اململكة املتحدة

ال��ت��ح��ق ب��ع��د ذل���ك ب��ال��ك��ل��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

بغداد

اإن�سم اإىل اجلي�س الأردين وذلك يف كتيبة 

احلر�س امللكي اخلا�س، قبل اأن ي�سبح املرافق 

للملك ح�سني الع�سكري 

منا�سبه:

توىل الأمري عدد من املنا�سب يف حياته:

ويل عهد الأردن يف عهد امللك احل�سني بن 

طال، من 11 اآب 1952 حتى 30 كانون الثاين 

1962

عام  يف  الع�سائر  �سيوخ  ملجل�س  رئي�ًسا  عنّي 

1970

 1973 عني ممثًا �سخ�سًيا للملك من عام 

وما زال يتوىل هذا املن�سب

العليا  اللجنة  تراأ�س يف فرتة من الفرتات 

لهيئة  رئي�ًسا  م��رة  من  اأك��ر  وُع��نّي  لل�سياحة، 

ال��ن��ي��اب��ة ع��ل��ى ال��ع��ر���س ون��ائ��ًب��ا ل��ل��م��ل��ك خ��ال 

�سفره اإىل اخلارج

االأ�شرية حياته 

1964 تزوج من الفل�سطينية فريال  يف عام 

اإر���س��ي��د، وال��ت��ي ل��ق��ب��ت ب��ع��د ال����زواج ب��الأم��رية 

فريال حممد، واأجنبا: الأمري طال، الأمري 

غازي، وانف�سا يف عام 1978

تغريد  م��ن  ت����زوج   1981 ح���زي���ران   28 ويف 

الأ���س��ب��ق  الأردن  وزراء  رئ��ي�����س  اب��ن��ة  امل���ج���ايل 

هزاع املجايل، وقد لقبت بعد الزواج بالأمرية 

تغريد حممد

  وزير األشغال العامة يوعز بطرح 
عطاءات موازنات المحافظات

 جمعية نيابية تبحث والسفير الكوري 
تعزيز التعاون االقتصادي

االنباط-وكاالت

من  امل��زع��وم  الهيكل«  »ج��م��اع��ات  كثفت 

وا���س��ع  اق��ت��ح��ام  ع��ل��ى  وحتري�سها  ح�سدها 

 28 يف  املبارك  الأق�سى  للم�سجد  وجماعي 

ما  مع  تزامًنا  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  من 

القد�س« ي�سمى »توحيد 

واع�����ت�����رت اجل����م����اع����ات امل���ت���ط���رف���ة يف 

دع��وات��ه��ا ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل اق��ت��ح��ام 

ي���وم 28 رم�����س��ان »ي��وًم��ا ف��ا���س��ًا«، داع��ي��ة 

واإن�����س��اد  امل�سجد،  ل�ستباحة  امل�ستوطنني 

بداخله »هتيكفا«  ال�سهيوين  الن�سيد 

ودعا الناطق با�سم ما ت�سمى »منظمات 

ل�ستعادة  منا�سريه  فريد  اآ���س��اف  املعبد« 

اأن امل�����س��ج��د الأق�����س��ى  امل��ع��ن��وي��ات، م���وؤك���ًدا 

ال�ساعة  �سيكون مفتوًحا لاقتحام ما بني 

7:00 وحتى 11:00 من �سباح الإثنني 10-

5-2021، املوافق 28 رم�سان

كل مكان،  ال��دع��وات يف  »ان�سروا  وق��ال: 

يف الكن�س واملدار�س الدينية، اأخروا اأفراد 

ان�سروا  العمل..  يف  وزماءكم  عائاتكم، 

ب��الآلف...ح��ت��ى  لنكون  لاقتحام  وادع��وا 

ن�ستعيد فيه جبل املعبد من العرب، ونوؤكد 

من جديد اأن جبل املعبد باأيدينا«

بانت�سارهم  �سكارى  »ال��ع��رب  واأ���س��اف: 

مل  احلقيقة  يف  لكنهم  العامود،  ب��اب  عند 

ينت�سروا.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- عمان

والإ�سكان،  العامة  الأ�سغال  وزي��ر  اأوع��ز 

مديريات  لكافة  الك�سبي،  يحيى  املهند�س 

لل�سري  امل��م��ل��ك��ة  حم��اف��ظ��ات  يف  الأ����س���غ���ال 

ب����اإج����راءات ال���ط���رح والإح����ال����ة وامل��ب��ا���س��رة 

للعطاءات الواردة �سمن موازنة املحافظة.

و�����س����دد ال����وزي����ر ال��ك�����س��ب��ي، يف ت��ع��م��ي��م 

اأ����س���درت���ه ال������وزارة ام�����س اخل��م��ي�����س، على 

واإعداد  الازمة  الدرا�سات  اإجراء  �سرورة 

ال��دوائ��ر  م��ع  والتن�سيق  ال��ع��ط��اءات  وث��ائ��ق 

احل��ك��وم��ي��ة الأخ������رى ل��ل�����س��ري ب����اإج����راءات 

ط���رح ال��ع��ط��اءات وال���ب���دء ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا وف��ق 

الإجراءات املعمول بها لهذه الغاية.

واأو���س��ح��ت ال�����وزارة اأن ال��ت��ع��م��ي��م ي��اأت��ي 

����س���م���ن اخل�����ط�����ة احل����ك����وم����ي����ة لإن����ع����ا�����س 

القطاعات .

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

اأك������دت ج��م��ع��ي��ة ال�������س���داق���ة ال��رمل��ان��ي��ة 

اآ���س��ي��ا واوق��ي��ان��و���س��ي��ا،  الأردن����ي����ة م���ع دول 

ج��ال��ة  ب���ق���ي���ادة  ال���ث���اب���ت  الأردن  م���وق���ف 

امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ب���دع���م الأ����س���ق���اء 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني وال����دف����اع ع���ن امل��ق��د���س��ات 

الإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س.

ج���اء ذل���ك ل���دى ل��ق��اء اجل��م��ع��ي��ة، ب���دار 

برئا�سة  اخلمي�س،  ام�س  ال��ن��واب،  جمل�س 

ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��ي��م امل��ع��اي��ع��ة، 

���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة ل��دى 

اللقاء،  وان. وجرى خال  اململكة يل جي 

امل�ساقبة  اإ�سماعيل  النواب:  ح�سره  ال��ذي 

تناول  ال��ع��م��ري،  و���س��امل  النواي�سة  وع���ودة 

اآفاق التعاون امل�سرتك.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

دعت جلنة الزراعة يف جمل�س الأعيان، 

برئا�سة العني الدكتور عاكف الزعبي، اإىل 

���س��رورة اي��ج��اد ح��ل ج���ذري وف��ع��ال لوقف 

العتداءات املتكررة على م�سادر املياه.

ام�س  اللجنة،  اجتماع  خال  ذلك  جاء 

املهند�س  وال��ري  املياه  وزي��ر  مع  اخلمي�س، 

وادي  �سلطة  ع��ام  وام���ني  ال��ن��ج��ار،  حم��م��د 

الردن بالوكالة املهند�سة منار املحا�سنة.

اأه�����م حت��دي��ات  اإن م���ن  وق�����ال ال��زع��ب��ي 

الوزارة هي م�سكلة �سح املياه يف اململكة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ت��ع��ي�����س ع���ائ���ات ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ح���ال���ة من 

اخل���وف وال��ق��ل��ق ال�����س��دي��دي��ن يف ح��ي ال�سيخ 

موعد  اق���رتاب  م��ع  املحتلة،  بالقد�س  ج��راح 

منازلهم  م��ن  ق�سريا  وتهجريهم  اإخائهم 

يف ال��ث��اين م��ن اأي�����ار/ م��اي��و امل��ق��ب��ل، ل�سالح 

امل�ستوطنني

وي��ن��ا���س��د اأه������ايل ال�����س��ي��خ ج�����راح و���س��ائ��ل 

على  بالتواجد  املقد�سي  وال�سباب  الإع���ام 

الأر�س للدفاع عن احلي، وجلم امل�ستوطنني

املقد�سية على عدم  العائات  وت�سر تلك 

كلفها  م��ه��م��ا  للم�ستوطنني  م��ن��ازل��ه��ا  ت���رك 

اأجدادها  اأر���س  واأنها �ستدافع عن  من ثمن، 

واآبائها، الذين عا�سوا فيها منذ العام 1956، 

لآخر حلظة، رغم كل التهديدات

بداية  ج��راح منذ  ال�سيخ  اأه���ايل  وي��واج��ه 

احتاليا  خمططا  املا�سي  القرن  �سبعينيات 

اأنقا�س  على  م�ستوطنة  وب��ن��اء  لتهجريهم 

عليها  ُبنيت  التي  الأر���س  اأن  بزعم  بيوتهم، 

منازلهم من طرف احلكومة الأردنية كانت 

موؤجرة يف ال�سابق لعائات يهودية

وت���وا����س���ل ال���ع���ائ���ات امل���ه���ددة ���س��م��وده��ا 

ومعركتها القانونية يف �سبيل مواجهة اأوامر 

الإخاء.

التفا�صيل �ص »5«

 مع اقتراب موعد اإلخالء .. عائالت مقدسية بـ الشيخ جراح 
تعيش هواجس التهجير

 زراعة األعيان تدعو إليجاد حل لوقف 
االعتداءات المتكررة على

 مصادر المياه



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

»البوتاس« من أهم 50 شركة عربية 
حسب تصنيف »أواًل« 

وزير الثقافة ينعى الفنان محمد ختوم

 زراعة األعيان تدعو إليجاد حل لوقف 
االعتداءات المتكررة على

 مصادر المياه

ان تستمع لشهادة   ُصلح جزاء عمَّ
طبيبي باطنية في قضية 

لط السَّ مستشفى 

االنباط- عمان

ب��ال��ت��ع��اون  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة  وق��ع��ت 

والتخطيط  املحلية  االإدارة  وزارت��ي  مع 

وال���ت���ع���اون ال�����دويل، م���ع ب��ع��ث��ة االحت���اد 

امل��ت��ح��دة  االأمم  وب���رن���ام���ج  االأوروب����������ي 

االإمن����ائ����ي، ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون ب��ق��ي��م��ة 5 

ماليني يورو ، لتعزيز احلوكمة املحلية 

امل�����س��اءل��ة  دع����م  خ����الل  م���ن  االأردن  يف 

ال�سيا�سات. �سنع  وفاعلية 

وي��������ه��������دف ال�������رن�������ام�������ج اجل�����دي�����د 

على  والنزاهة  وامل�ساءلة  »الالمركزية 

54 �سهراً  امل�ستوى املحلي« الذي ي�ستمر 

اإىل حت�سني تقدمي اخلدمات وتوفري   ،

ف����ر�����س ت���ن���م���وي���ة ل���ل���ن���ا����س م����ن خ���الل 

على  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ق���درة  حت�سني 

فر�س  عن  والبحث  �سالحياتها  تنفيذ 

تت�سمن  التي  امل�ساريع  وتنفيذ  متويل 

املواطنني. م�ساركة 

ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء  االت��ف��اق��ي��ة  ووق����ع 

توفيق  املحلية  واالدارة  الفراية  م��ازن 

الدويل  والتعاون  والتخطيط  كري�سان 

ن���ا����س���ر ال�������س���ري���دة، و����س���ف���رية االحت����اد 

جيثيو  ه��اد  م��اري��ا  االأردن  يف  االأوروب����ي 

االأمم  لرنامج  املقيمة  واملمثلة  دو�سيو 

املتحدة االإمنائي �سارة فريير اأوليفيال.

وق��ال ال��وزي��ر ال��ف��راي��ة خ��الل توقيع 

وزارة  ب���ني  ال�������س���راك���ة  ان  االت���ف���اق���ي���ة، 

ال���داخ���ل���ي���ة وب��ع��ث��ة االحت������اد االوروب������ي 

امل��ت��ح��دة االمن���ائ���ي يف  وب��رن��ام��ج االمم 

ام��ت��داد  وامن���ا  ج��دي��دة،  لي�ست  االردن، 

لرامج تنموية ناجعة نفذت من خالل 

الوزارة على امل�ستوى املحلي، بدعم فني 

م��ن ب��رن��ام��ج االمم امل��ت��ح��دة وب��ت��م��وي��ل 

حيث  االوروب�����ي،  االحت����اد  م��ن  م�ستمر 

القا�سي  امل��ب��داأ  م��ع  ال��رن��ام��ج  يتما�سى 

ب�������س���رورة مت���ح���ور ال���ت���ع���اون االمن���ائ���ي 

ل��الول��وي��ات  وا�ستجابته  امل��واط��ن  ح��ول 

الوطنية.

على  �سيعتمد  الرنامج  ان  واأ���س��اف 

واال�ستجابة  العام  القطاع  اداء  حت�سني 

الح��ت��ي��اج��ات امل���واط���ن���ني، ك��م��ا ���س��ي��ع��زز 

احل��وك��م��ة امل��ح��ل��ي��ة م���ن خ���الل حت�سني 

و�سع  يف  والفعالية  وال��ك��ف��اءة  امل�ساءلة 

ال�����س��ي��ا���س��ات وت��ن��ف��ي��ذه��ا يف حم��اف��ظ��ات 

وماأدبا  وعجلون  والعقبة  والبلقاء  اربد 

والطفيلة.

من  احلكومة  �ساغته  ما  ان  واو�سح 

ي�سمل  ال�سيا�سات  �سعيد  على  اولويات 

والنزاهة  القانون  �سيادة  على  التاأكيد 

ويتطلب تنفيذ هذه االولويات م�ساءلة 

ع���ن ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى ج��م��ي��ع م�����س��ت��وي��ات 

االحت��اد  دور  الفراية  وثمن  احلكومة. 

االأوروب���������������ي وال�����رن�����ام�����ج االإمن�����ائ�����ي 

ل��دع��م��ه��م��ا امل��ت��وا���س��ل ل�����الأردن يف ب��ن��اء 

واالأدوات  ال��ف��ن��ي  وال���دع���م  ال����ق����درات، 

االإدارة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  امل�����س��م��م��ة  ال��رق��م��ي��ة 

والتنمية. املحلية 

م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ���س��ف��رية االحت���اد 

االأوروب������ي م��اري��ا ه��ادج��ي��ث��ي��و دو���س��ي��و،« 

تغري  مثل  لق�سايا  الت�سدي  عند  ان��ه 

امل��ن��اخ اأو زي���ادة اأوج���ه ع���دم امل�����س��اواة اأو 

تكون  النائية،  الريفية  املناطق  تاأهيل 

اال�ستجابة  طليعة  يف  املحلية  ال�سلطات 

وتقدمي  ال��واق��ع  ار���س  على  للتحديات 

للتطبيق ملجتمعاتها، نحن  قابلة  حلول 

احتياجات  تلبية  ميكن  ال  ب��اأن��ه  ن��وؤم��ن 

التنمية  وحت��ق��ي��ق  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 

خ����الل احل��وك��م��ة  م���ن  اإال  امل�����س��ت��دام��ة 

الفاعلة«. املحلية 

ي��ه��دف  ال���رن���ام���ج  ان  اىل  وا�����س����ارت 

البلديات  ق��درة  تعزيز  يف  امل�ساهمة  اإىل 

تقدمي  وحت�سني  االأردن��ي��ة  واملحافظات 

اآليات امل�ساءلة. اخلدمات وتطوير 

ب������دوره������ا، ق����ال����ت امل���م���ث���ل���ة امل��ق��ي��م��ة 

���س��ارة  االأردن  يف  االإمن����ائ����ي  ل���رن���ام���ج 

فريير اأوليفيال، »ي�سرنا اأن نعزز ونقوي 

ووزارة  االأوروب���ي  االحت��اد  م��ع  �سراكتنا 

ال��داخ��ل��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات اأه����داف 

واالأ���س��ر  للمجتمع  امل�ستدامة  التنمية 

وامل��واط��ن��ني االأردن���ي���ني، خ��ا���س��ة اأول��ئ��ك 

التغريات  مواكبة  عن  يعجزون  الذين 

.«وبينت اأوليفيال اأن الرنامج اجلديد 

تعزيز  على  املحلية  املوؤ�س�سات  �سي�ساعد 

امل�����س��ارك��ة ال�����س��ام��ل��ة وت��ق��دمي م��ا يخدم 

ال�������س���ال���ح ال���ع���ام ل��ل��م��واط��ن��ني يف ه���ذه 

االأوقات ال�سعبة يف ظل جائحة كورونا، 

م�سددة على عمل الرنامج االإمنائي يف 

االأردن منذ �سنوات طويلة.

يذكر ان الرنامج ينفذ على امل�ستوى 

امل��ح��ل��ي يف امل��م��ل��ك��ة، ب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق 

املحلية  واالإدارة  الداخلية  وزارات  م��ع 

ال��دويل،  والتعاون  والتخطيط  واملالية 

والبلقاء  وعجلون  العقبة  حمافظات  يف 

واإربد وماأدبا والطفيلة وبلدياتها.

وي�����س��م��ل امل�����س��ت��ف��ي��دون امل���ب���ا����س���رون 

املحافظات  جمال�س  امل��ب��ادرة،  ه��ذه  م��ن 

القطاع  وموظفي  التنفيذية  واملجال�س 

واملجتمعات  املحلي  امل�ستوى  على  العام 

يف املحافظات املختارة.

 اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية واالتحاد األوروبي 
وبرنامج األمم المتحدة

اجلمعة    30  /  4  / 2021

االنباط-عمان

الدكتور  االإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوق���اف  وزي��ر  عمم   

حممد اخلاليلة على مديري االأوقاف يف جميع حمافظات اململكة 

ق��رار احلكومة  بها عقب  االل��ت��زام  الواجب  والتعليمات  االإج���راءات 

االأق�����دام، الأداء  ع��ل��ى  ���س��رًيا  ��الة  ل��ل�����سَّ ب��ال��ذه��اب للم�ساجد  ال�����س��م��اح 

�سالتي الع�ساء والرتاويح، وملدة 45 دقيقة من وقت اأذان الع�ساء، 

على اأن تغلق بعد ذلك مبا�سرة.

�سرورة  اإىل  امل�سلني  اخلمي�س،  ام�س  ال�سادر  تعميمه  يف  ودع��ا 

يف  لل�سالة  امل��ح��ددة  االأم��اك��ن  ح�سب  اجل�����س��دي  بالتباعد  االل��ت��زام 

امل�ساجد، وااللتزام بعدم امل�سافحة والتقبيل، واإح�سار �سجادة �سالة 

خا�سة لكل م�سل.

بو�سع  امل�ساجد  يف  والعاملني  امل�سلني  جميع  التزام  على  و�سدد 

يف  ال�سالة  اإق��ام��ة  ع��ن  ف�سال  للم�ساجد،  ال��دخ��ول  قبل  الكمامات 

التباعد  العامة، مع �سمان  لل�ساحات  باالإ�سافة  و�ساحاتها  امل�ساجد 

اجل�سدي بني امل�سلني.

مفتوحة  �ستكون  اأنها  اإىل  الوزير  لفت  الن�ساء  م�سليات  وح��ول 

ل�سالة الن�ساء �سمن اال�سرتاطات ال�سحية املعلنة.

وح���ّث االأئ���م���ة وال��ع��ام��ل��ني يف امل�����س��اج��د اإىل ت��وج��ي��ه ك��ب��ار ال�سن 

واالأطفال ومن لديهم اأعرا�س مر�سية بعدم احل�سور اإىل امل�سجد 

يف هذا الظرف اال�ستثنائي.

بالتعقيم  اال�ستمرار  ���س��رورة  اإىل  تعميمه،  يف  اخلاليلة  واأ���س��ار 

جميع  يف  التعقيم  و�سائل  وت��وف��ري  للم�ساجد،  اليومي  والتنظيف 

امل�ساجد وعلى مراأى من امل�سلني، وفتح النوافذ واالأبواب قبل فتح 

امل�سجد بع�سرين دقيقة وحلني مغادرة امل�سلني، ومن ثم واإغالقه.

و���س��دد ال��وزي��ر على ع��دم االإط��ال��ة يف �سالة اجلماعة واالل��ت��زام 

بت�سكيل جل��ان  االأوق�����اف  م����دراء  ووج���ه  امل�����س��ل��ني،  ع��ل��ى  بالتخفيف 

اإج���راءات  تطبيق  م��ن  للتاأكد  امل��دي��ري��ات،  يف  امل�ساجد  على  تفتي�س 

بهذا  تقارير  وتقدمي  املحددة  باالأوقات  وااللتزام  العامة  ال�سالمة 

ال�ساأن.

كما اأكد التعميم، على اإغالق امل�ساجد غري امللتزمة باال�سرتاطات 

ال�سحية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

االنباط- عّمان

اط���ل���ع���ت جل���ن���ة اخل�����دم�����ات ال���ع���ام���ة يف 

الدكتور  ال��ع��ني  برئا�سة  االأع��ي��ان،  جمل�س 

م�������س���ط���ف���ى احل������م������ارن������ة، ع����ل����ى اخل���ط���ة 

الرقمي  االقت�ساد  ل���وزارة  اال�سرتاتيجية 

الهناندة،  اأحمد  الوزير  قدمها  وال��ري��ادة، 

قطاع  يف  اخل���راء  م��ن  جمموعة  بح�سور 

املعلومات. تكنولوجيا 

اللجنة،  عقدته  ل��ق��اء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

ام�س  تيمز«،  »مايكرو�سوفت  تطبيق  عر 

اخلمي�س، �سمن �سل�سلة من لقاءات العمل 

للو�سول اإىل روؤية م�سرتكة لتحديد خطة 

للتحول  اال�سرتاتيجية  للخطة  تنفيذية 

.2025 الرقمي 

ال��وزارة  خطة  اإن  احلمارنة  العني  وقال 

اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا���س��ح��ة و���س��ت��رتك اأث����ًرا 

من  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة  على  وا�سًحا 

احل��ك��وم��ة، وه���و م���ا دع���ا اإىل و���س��ع خطة 

ت��ن��ف��ي��ذي��ة م��رت��ب��ط��ة مب���دة زم��ن��ي��ة حم��ددة 

ذات اأولويات وا�سحة وموؤ�سرات اأداء قابلة 

اال�سرتاتيجية. تلك  لتنفيذ  للقيا�س 

ت�ساعد  التنفيذية  اأن اخلطة  اإىل  واأ�سار 

والعمل  ال��وزارة،  عمل  متابعة  على  اللجنة 

م��ع��ه��ا ���س��م��ن م���ب���داأ ال��ت�����س��ارك��ي��ة ل��ت��ذل��ي��ل 

اأن تواجه تنفيذ  املمكن  التي من  العقبات، 

خطة الوزارة اال�سرتاتيجية.

اأهم  الهناندة  الوزير  ا�ستعر�س  ب��دوره، 

اأن  مبيًنا  اال�سرتاتيجية،  اخل��ط��ة  حم��اور 

ال��ع��م��ل ع��ل��ى حم���ور ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ن��اظ��م��ة 

املرحلة  يف  و���س��روري  مهم  ال��ق��ط��اع  لعمل 

الت�سريعات  احلالية لت�سريع عملية تعديل 

ال���ن���اظ���م���ة ل���ع���م���ل���ي���ات ت����ق����دمي اخل����دم����ات 

املختلفة. االإلكرتونية 

املقدمة  اخل��دم��ات  اأن جم��م��وع  واأو���س��ح 

م��ن��ه��ا  خ����دم����ة،   2460 ه����و  احل���ك���وم���ة  م����ن 

من  مراجعتها  �سيتم  اأمت��ت��ت��ه��ا،  مت��ت   411

ق��ب��ل ال�������وزارة وب��ال��ت�����س��ارك م���ع اأ���س��ح��اب 

اإدراج����ه����ا ع��ل��ى من�سة  ال��ع��الق��ة وم���ن ث���م 

احلكومية  اخلدمات  كافة  لتقدمي  واح��دة 

حالًيا  العمل  يتم  اأن��ه  م��وؤك��ًدا  اإل��ك��رتون��ًي��ا، 

على مراجعة باقي اخلدمات غري املوؤمتتة 

ل���ل���ب���دء ب�������اإج�������راءات حت���وي���ل���ه���ا خل���دم���ات 

اإلكرتونية.

التكنولوجي،  اخل��ب��ري  ب��ني  جانبه،  م��ن 

خ��ط��ة  اأن  احل������وام������دة،  ب�������س���ار  ال����دك����ت����ور 

الع�سر  احتياجات  وتلبي  طموحة  ال��وزارة 

اخل��دم��ات  ج���ودة  يف  نوعية  نقلة  و�ستكون 

االإلكرتونية املقدمة من احلكومة، موؤكًدا 

اأهمية وجود خطة تنفيذية �ساملة لتنفيذ 

اال�سرتاتيجية.

ف���ي���م���ا اأك�������د اخل����ب����ري امل���ه���ن���د����س اأمي����ن 

التحول  خطة  ت��ك��ون  اأن  ���س��رورة  م��زاه��رة 

للعمل  مظلة  وت�سكل  �ساملة  االإل��ك��رتوين 

حتدث  كما  ال��رق��م��ي،  التحول  م�ساريع  يف 

امل���ه���ن���د����س ����س���ام���ر ح���م���ارن���ة ع����ن ����س���رورة 

تو�سيح التكاملية يف االإجراءات احلكومية 

عند البدء بهند�سة االإجراءات.

اأن  اإىل  ����س���ادق  اأجم����د  واأ�����س����ار اخل��ب��ري 

اال�سرتاتيجية،  للخطة  الرئي�سية  املحاور 

واخل��دم��ات  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت�سمل  ال��ت��ي 

والدفع االإلكرتوين، متثل النطاق املنا�سب 

لنجاح عملية التحّول االإلكرتوين.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه��م، اأك����د االأع����ي����ان ����س���رورة 

ال���ع���م���ل ع���ل���ى ق���ب���ول اإج����������راءات ال���ت���ح���ّول 

املهام  يف  تغري  من  يلزمه  وما  االإلكرتوين 

ال��وظ��ي��ف��ي��ة ورف�����ع ال���وع���ي ل�����ّدى امل���واط���ن 

وذل��ك  وم��ي��زات��ه��ا،  اخل��دم��ات  تلك  باأهمية 

من خالل حمالت التوعية ورفع للمهارات 

الالزمة. الفنية 

اإىل �سرورة  واأ���س��اروا يف عدة مداخالت 

ت��ع��زي��ز ال��ت�����س��ارك��ي��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

واخل���ا����س وخم��ت��ل��ف اجل���ام���ع���ات ل��ت��اأه��ي��ل 

ال����ك����وادر ال����الزم����ة ل���ل���ت���ح���ّول، ال�����ذي ي��ع��د 

حم����وًرا رئ��ي�����ًس��ا يف م��واك��ب��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

احلديثة. والتقنيات 

االنباط- عمان

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

امل��ن��ع��م ال����ع����ودات، ام�����س اخل��م��ي�����س، م���ع �سفري 

جمهورية كوريا اجلنوبية لدى اململكة، يل جي 

املجاالت  يف  الثنائي  التعاون  تعزيز  �سبل  وان، 

الرملانية. �سيما  كافة، ال 

واأك�������د ال�����ع�����ودات اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون 

وكوريا  االأردن  بني  واال�ستثماري  االقت�سادي 

االأردن��ي��ة- العالقة  اأن  اإىل  م�سرياً  اجلنوبية، 

من  متميزة  ح��ال��ة  �سكلت  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال��ك��وري��ة 

ال�سنني،  م��ر  على  الوثيق  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة 

وطاملا كانت تت�سم باأنها عالقة حكمة واعتدال.

واأ����س���ار ال���ع���ودات اإىل ال����دور ال����ذي ي��ق��دم��ه 

ال��ت��ي  واالأع����ب����اء  ال��الج��ئ��ني  رع���اي���ة  يف  االأردن 

يف  مقدماً  الدولية،  االأ�سرة  عن  نيابة  يتحملها 

هذا االإطار �سكر وتقدير جمل�س النواب للدور 

م�ساريع  يف  بخا�سة  للمملكة  ال��داع��م  ال��ك��وري 

واملياه. التعليم 

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ال�����س��ف��ري ال���ك���وري ت��ق��دي��ر 

بالده عالياً الدور الكبري، الذي يقدمه االأردن 

امل�����س��ت��م��رة بقيادة  ال��الج��ئ��ني، وم�����س��اع��ي��ه  جت���اه 

ال�سالم  الإح��الل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

االأو�سط. ال�سرق  يف منطقة 

العالقات  تطوير  على  ب��الده  حر�س  واأك��د 

جتاربها  لتقدمي  ب��الده  وا�ستعداد  االأردن،  مع 

وخ���رات���ه���ا ب��غ��ي��ة اال����س���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا م���ن ق��ب��ل 

ال�سلة. ذات  اجلهات احلكومية 

 وزير األوقاف: 45 دقيقة مدة الذهاب لصالتي العشاء والتراويح

 خدمات األعيان تطلع على الخطة االستراتيجية لالقتصاد 
الرقمي والريادة

 رئيس مجلس النواب يلتقي سفير كوريا الجنوبية

االنباط-عمان

ثامن  العربية،  البوتا�س  �سركة  ت�سدرت 

ال��ع��امل واملنتج  ال��ب��وت��ا���س يف  مل���ادة  اأك���ر منتج 

الوحيد للبوتا�س يف العامل العربي، ال�سركات 

"اأّواًل" من�سة  م��وؤ���س�����س��ة  ق��ائ��م��ة  يف  االأردن���ي���ة 

املنطقة العربية لالأخبار االقت�سادية واملالية، 

الأكر 50 �سركة عربية عاملية مدرجة من حيث 

احل�سور الدويل خارج اأ�سواقها االأ�سا�سية. 

"اأّواًل"  موؤ�س�سة  يف  االأب��ح��اث  ف��ري��ق  وق���ام 

ي�سنف  ومثّقل،  مركب  مئوي  معيار  بتطوير 

ال�سركات وفقاً للقطاعات والبلدان التي تعمل 

ال��دويل  تو�سعها  وت���رية  متابعة  ب��ه��دف  فيها 

م�ستقباًل. 

ب�سبب  القائمة  من  امل�سارف  ا�ستثناء  ومّت 

ط��ب��ي��ع��ة ن�����س��اط ع��م��ل��ه��ا ح��ي��ث اأن ال��ت��دف��ق��ات 

ت��ن��ع��ك�����س  امل���ال���ي���ة ال  ق���وائ���م���ه���ا  ال���ن���ق���دي���ة يف 

ا�ستثماري  االنفاق  م�ستويات  على  بال�سرورة 

خارج حدود البلد االأم.

وتكمن اأهمية هذا الرتتيب يف قدرته على 

ت�سليط ال�سوء على ال�سركات العربية الرائدة 

التي حققت معدالت منو متفوقة يف االأ�سواق 

ال��دول��ي��ة ب��ه��دف م�����س��ارك��ة وحت���وي���ل ق�س�س 

ال�����س��اح��ة  اإىل  امل��ح��ل��ي��ة  اأ���س��واق��ه��ا  جن��اح��ه��ا يف 

ال��ع��امل��ي��ة، م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة يف 

االأ�سواق العاملية، وزيادة كثافة �سبكات التوزيع 

اجلغرايف ملنتجاتها وتنويع م�سادر دخلها مما 

ي�سمن ا�ستدامة منو االأرباح وتنمية اخلرات 

املحلية. 

املرتبة  العربية  البوتا�س  �سركة  واأح���رزت 

االأوىل حملياً والثانية والع�سرين عربياً وذلك 

يف �سوء النتائج املميزة التي مت حتقيقها على 

اأن ال�سركة حققت �سايف  كافة االأ�سعدة حيث 

اأردين،  دينار  مليون   )127( قرابة  بلغ   اأرب���اح 

اأرباح جتاوزت  وتكللت هذه النجاحات بتوزيع 

امل�ساهمني،  على  دي��ن��ار  مليون   )83( قيمتها  

�سعيد  وع��ل��ى  امل���ال،  راأ����س  م��ن   %100 وبن�سبة 

اإ���س��ه��ام��ات ال�����س��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة رف����دت �سركة 

ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة خ��زي��ن��ة امل��م��ل��ك��ة االأردن���ي���ة 

باالإ�سافة  دينار،  مليون   80 بقرابة  الها�سمية 

اىل تدعيمها امليزان التجاري للمملكة بقرابة 

11.6% من قيمة ال�سادرات الوطنية. 

وا�ستهداف  العاملية  امل�ساركة  �سعيد  وعلى 

االأ�����س����واق ال��ع��امل��ي��ة اجل���دي���دة مت��ك��ن��ت ���س��رك��ة 

منتجاتها  ت�����س��دي��ر  م���ن  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��وت��ا���س 

ق��ارات، ودفعت  �ست  بلداً يف   40 يقارب  اإىل ما 

قيا�سية  اأرق��ام  ت�سجيل  اإىل  اإنتاجها  م�ستويات 

جتاوزت 2.6 مليون طن من مادة البوتا�س.

ومن حيث الت�سنيف وفقاً للمعيار املطبق، 

املركز  العربية  البوتا�س  �سركة  حققت  فقد 

الثاين وع�سرين بواقع موؤ�سٍر بلغ 63.8 نقطة 

معيارية وبلغ اإجمايل ايرادات ال�سركة يف عام  

اأمريكي و�سكلت  711 مليون دوالر  2019 نحو 

 %91 ن�سبته  م��ا  م��ن��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة  االإي�������رادات 

يف  منو  وبن�سبة  اأمريكي(  دوالر  مليون   648(

االيرادات اخلارجية بلغت %5.2.

االنباط- عمان

الفنان  ال��ع��اي��د،  على  الثقافة  وزي���ر  نعى 

حم��م��د خ���ت���وم، ال�����ذي واف������اه االأج������ل اأم�����س 

االربعاء، اإثر معاناته مع املر�س.

اإّن   ، ام�س  �سحفي  بيان  يف  العايد  وق��ال 

للو�سط  خ�سارة  يعتر  ختوم  الفنان  رحيل 

الفني االأردين والعربي، م�ستذكراً ما قّدمه 

وقد  خ�سو�ساً  وال��ع��رب��ي��ة،  املحلية  ل��ل��درام��ا 

بتمثيل  رّواد  اأردن����ي����ني  ف��ن��ان��ني  م���ع  ن��ه�����س 

م�ساحة  وتو�سيع  والريفية  البدوية  البيئة 

وق��ّدم  ال��ع��رب��ي.  جمهورها  ل��دى  م�ساهدتها 

ولنقابة  الراحل  الأ�سرة  العزاء  الثقافة  وزير 

الفنانني االأردنيني، داعيا املوىل عز وجل ان 

يلهم  وان  ور�سوانه،  رحمته  بوا�سع  يتغمده 

ذوي���ه واال����س���رة الفنية ال�����س��ر وال�����س��ل��وان ، 

احل�سور  �ساحب  �سيظّل  خ��ت��وم  اأّن  م���وؤّك���داً 

ال��وج��دان وال��ذاك��رة كفنان ومنتج  الكبري يف 

وم�سرحي اأي�ساً، �سهد على حمّطات م�سيئة 

يف امل�سهد الفني والثقايف االأردين.

 ،1950 وال���ف���ن���ان خ���ت���وم م���ن م���وال���ي���د 

م��ّث��ل واأن���ت���ج ال��ع��دي��د م���ن االأع���م���ال ال��ف��ن��ّي��ة 

والتلفزيونية على امل�ستوى املحلي والعربي، 

ق��ّدم  االأردن��ي��ني،  الفنانني  نقابة  ع�سو  وه��و 

اللعبة،  منها:  امل�سرحية  االأع��م��ال  من  ع��ددا 

حقي  م��ن  بطيخة،  ال�ساحر  �سيدين،  خ���ادم 

املطاريد،  التلفزيونية:  اأعماله  ومن  اأت��زوج. 

���س��م�����س االأغ�������وار، ال���ط���واح���ني، ج�����روح، اأّي����ام 

ول��وح��ة  ال��ط��وف��ان،  ال���زم���ان،  وج���ه  ع�سيبة، 

حب.

االنباط- عّمان

ال��زراع��ة يف جمل�س االأع��ي��ان،  دع��ت جلنة 

اإىل  الزعبي،  عاكف  الدكتور  العني  برئا�سة 

����س���رورة اي���ج���اد ح���ل ج����ذري وف���ع���ال ل��وق��ف 

االعتداءات املتكررة على م�سادر املياه.

ام�س  اللجنة،  اج��ت��م��اع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

املهند�س  وال���ري  امل��ي��اه  وزي���ر  م��ع  اخلمي�س، 

حم��م��د ال���ن���ج���ار، وام����ني ع���ام ���س��ل��ط��ة وادي 

االردن بالوكالة املهند�سة منار املحا�سنة.

اأه������م حت���دي���ات  م����ن  اإن  ال���زع���ب���ي  وق������ال 

اململكة،  يف  امل��ي��اه  ���س��ح  م�سكلة  ه��ي  ال�����وزارة 

اأهمية  م��وؤك��ًدا  منها،  الفاقد  كميات  وزي���ادة 

اتفاقيات بني  �سرورة حلها من خالل عمل 

تعزيز  اإىل  اإ�سافة  ال��وزارات،  وباقي  ال��وزارة 

ال��ت�����س��ارك��ي��ة ب���ني ال��ق��ط��اع ال���ع���ام واخل��ا���س 

يف  املياه  قطاع  تواجه  التي  املعيقات  لتذليل 

اململكة.

حلول  اإىل  ال��ل��ج��وء  ����س���رورة  اإىل  واأ����س���ار 

ت�ساعد يف التخفيف من ال�سغط على املياه، 

امل��ي��اه  وزارت����ي  ب��ني  التن�سيق  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا 

ال��زراع��ة  اإىل  التحول  طريق  ع��ن  وال��زراع��ة 

يف  واملخت�سني  باخلراء  وال�ستعانة  املائية، 

هذا املجال لتخفي�س تكلفة املياه.

اإن م�سكلة  ال��ن��ج��ار،  ال��وزي��ر  ق��ال  ب���دوره، 

ومرتاكمة  ق��دمي��ة  م�سكلة  االأردن  يف  امل��ي��اه 

ت��ت��م��ح��ور ج���وان���ب���ه���ا ح�����ول ك��م��ي��ة ال���ف���اق���د، 

باملئة،   38 اإىل  وت�سل  �سنويا  تت�سخم  التي 

اإ����س���اف���ة حل��ج��م ا���س��ت��ن��زاف امل���ي���اه اجل��وف��ي��ة 

امل��ي��اه ب�سبب  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  ت��زاي��د  يف ���س��وء 

وعمليات  الفاقد  وارتفاع  ال�سكانية،  الزيادة 

االعتداء املتكررة على �سبكات املياه.

 14 ال��ب��ال��غ��ة  ال�������س���دود  اأن ع����دد  واأو�����س����ح 

332 م��ل��ي��ون  ����س���دا، ت����زود مب���ي���اه م���ق���داره���ا 

م��رت م��ك��ع��ب، الف��ًت��ا اإىل وج���ود ���س��دود حتت 

مثل  ال�سدود  من  العديد  وتو�سعة  االن�ساء، 

�سد الوالة.

وبني الوزير النجار اأن الوزارة تعمل على 

الوطني  الناقل  اأهمها م�سروع  عدة م�ساريع 

 150 ملعاجلة  اخلا�س  القطاع  مع  مب�ساركة 

 5 م��ل��ي��ون م���رت م��ك��ع��ب ع��ل��ى اأن ي���زي���د ك���ل 

ي�سل  ان  اإىل  مكعب  مرت  مليون   50 �سنوات 

توزيعها  ي��ت��م  مكعب  م��رت  م��ل��ي��ون   250 اإىل 

ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ات ب���داي���ًة م���ن اجل���ن���وب اإىل 

يتم  ال  وطني  م�سروع  اأن��ه  م��وؤك��دا  ال�سمال، 

ال�سراكة فيه من البلدان املجاورة.

يف ح���ني حت����دث اع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة ح���ّول 

العدد من احللول واالآراء من اهمها اللجوء 

امل�����س��اع��دات االوروب����ي����ة، وحت��ل��ي��ة م��ي��اه  اإىل 

البحر، باالإ�سافة اإىل ا�ستغالل الفائ�س من 

وزارة  وم�سلحة  خلدمة  الكهربائية  الطاقة 

املياه.

ان االنباط- عَمّ

���ان  ��ل��ح ج�����زاء ع���َمّ ا���س��ت��م��ع��ت حم��ك��م��ة ���سُ

بالباطنية  متخ�س�سني  طبيبني  ل�����س��ه��ادة 

م�ست�سفى  م��ن  االأوك�����س��ج��ني  ن��ف��اد  ق�سية  يف 

لط احلكومي، التي وقعت منت�سف �سهر  ال�َسّ

اآذار املا�سي، وجنم عنها وفاة 7 اأردنيني.

وعقدت املحكمة، ام�س اخلمي�س، جل�ستها 

فريحات،  ُع��دي  القا�سي  برئا�سة  العا�سرة، 

)ِب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  وكالة  وح�سرتها 

اأطباء  يعمالن  العامة  النيابة  �ساهدي  اإىل 

اأن  املتوقع  م��ن  حيث  لط،  ال�َسّ م�ست�سفى  يف 

الق�سية  يف  لهم  امل�ستمع  ال�سهود  عدد  ي�سل 

اإىل 49 �ساهًدا.

ف����اع ع���ن امل��ت��ه��م��ني  وح�����س��ر م��وك��ل��و ال����ِدّ

الذين مل يح�سروا اجلل�سة، ورفعت املحكمة 

ال�ستكمال  املقبل؛  االأح��د  ي��وم  اىل  جل�ستها 

العامة. النيابة  اال�ستماع ل�سهود 

وي���ح���اك���م يف ال��ق�����س��ي��ة امل���ن���ظ���ورة اأم�����ام 

العامة،  النيابة  اأوقفتهم  متهًما   13 املحكمة 

ة  امل��َدّ اأمت��وا  اأن  بعد  املحكمة  �سبيلهم  واأخلت 

30 يوما. القانونية للتوقيف البالغة 

االأوك�����س��ج��ني من  م����ادة  ن��ف��اد  اَنّ  ُي���ذك���ر 

���ل���ط  ���اب���ع���ة مل�����س��ت�����س��ف��ى ال�������َسّ اخل�����زان�����ات ال���َتّ

احلكومي، ت�سبب بوفاة 7 اأردنيني، وحتركت 

النيابة العامة للتحقيق يف الق�سية واأوقفت 

ا من بينهم م�سوؤولون  13 �سخ�سً اإثرها  على 

حة. يف وزارة ال�سِّ

��ل��ح  ���سُ ال���ق�������س���ي���ة اىل حم���ك���م���ة  ون���ق���ل���ت 

ا�سبوعيا  جل�ساتها  عقد  وب��داأت  ان  عَمّ ج��زاء 

ا�سبوعيا. ومبعدل جل�ستني 
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االنباط- عّمان

 47 ت�سجيل  ع��ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

وفاة و1552 اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 

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

الإجمايل اإىل8801 وفاة و709817 اإ�سابة.

وت���وزع���ت الإ���س��اب��ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 474 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 342 حالة 

الرمثا،  41 حالة يف  اإرب��د، منها  يف حمافظة 

110 حالت  ال��زرق��اء،  167 حالة يف حمافظة 

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

73 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة،  ال��ب��ل��ق��اء، 

72 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك، 70 ح��ال��ة يف 

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

 41 العقبة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة   41 ع��ج��ل��ون، 

8 ح���الت يف  ح��ال��ة يف حمافظة م��ع��ان، منها 

البرتا، 23 يف حمافظة ماأدبا.

واأ�سار املوجز الإعالمي ال�سادر عن رئا�سة 

اأن عدد احلالت  اإىل  ال��وزراء ووزارة ال�سحة 

ح���الت،   20109 اإىل  و���س��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�سطة 

اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل���الت  ع��دد  بلغ  بينما 

اإىل امل�ست�سفيات 140 حالة، فيما غادرت 166 

ح���ال���ة، يف ح���ن ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد احل���الت 

امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��الج  تتلقى  ال��ت��ي  امل��وؤّك��دة 

1455 حالة.

للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  القدرة  وح��ول 

اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  اململكة، بن  يف 

العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 24 باملئة، بينما 

 42 العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  بلغت ن�سبة 

باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 28 باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

اإقليم الو�سط بلغت 30 باملئة، يف حن و�سلت 

ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة يف الإقليم 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   45 اإىل  ذات��ه 

اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 24 باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ك��م��ا بلغت ن�سبة 

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   17 اجل��ن��وب  اإقليم 

اإ���س��غ��ال اأ����س���ّرة ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة 20 ب��امل��ئ��ة، 

التنّف�س  اأج���ه���زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 18 باملئة.

حالة   2732 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 

وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �سفاء 

 680907 اإىل  ال�سفاء  ح��الت  اإج��م��ايل  لي�سل 

حالت.

اأجري  17112 فح�ساً خمربّياً  اأن  واأ�ساف 

اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6685507 

الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  فحو�سات، 

الإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 07ر9 

يوم  �سجلت  التي  الن�سبة  مع  مقارنة  باملئة، 

اأم�س والتي بلغت 18ر10 باملئة.

االنباط- عمان

اأكدت جمعية ال�سداقة الربملانية الأردنية 

الأردن  اآ���س��ي��ا واوق��ي��ان��و���س��ي��ا، م��وق��ف  م��ع دول 

ال��ث��اب��ت ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين 

عن  وال��دف��اع  الفل�سطينين  الأ���س��ق��اء  ب��دع��م 

املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س.

جاء ذلك لدى لقاء اجلمعية، بدار جمل�س 

ال����ن����واب، ام�������س اخل��م��ي�����س، ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب 

الدكتور عبدالرحيم املعايعة، �سفري جمهورية 

كوريا اجلنوبية لدى اململكة يل جي وان.

وج�������رى خ������الل ال����ل����ق����اء، ال�������ذي ح�����س��ره 

النواي�سة  وع��ودة  امل�ساقبة  اإ�سماعيل  النواب: 

و�����س����امل ال����ع����م����ري، ت����ن����اول اآف��������اق ال���ت���ع���اون 

القت�سادي،  التعاون  تعزيز  و�سبل  امل�سرتك، 

وال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وال��ث��ق��ايف، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

وروؤي��ة  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  امللفات  م��ن  ع��دد 

الأرا���س��ي  يف  الأو���س��اع  �سيما  حيالها،  الأردن 

املحتلة. الفل�سطينية 

واأكد املعايعة حر�س الأردن على ال�ستفادة 

واأهمية  ال��ك��وري��ة،  القت�سادية  التجربة  م��ن 

ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون ال���ت���ج���اري والق���ت�������س���ادي، 

الثقايف  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  تو�سيع  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

البلدين. والتعليمي بن 

وع���رب ع��ن ت��ق��دي��ر اجل��م��ع��ي��ة ل��ك��وري��ا على 

م��ا ق��دم��ت��ه م��ن م�����س��اع��دات ل��ل��م��م��ل��ك��ة، �سيما 

م�سيًدا  الالجئن،  ودع��م  التنموية،  امل�ساريع 

بذات الوقت مب�ستوى عالقات ال�سداقة التي 

اأهمية تعزيزها يف كل  البلدين، موؤكًدا  جتمع 

املجالت وعلى خمتلف الأ�سعدة.

اإىل  اجلمعية  اأع�����س��اء  اأ���س��ار  جهتهم،  م��ن 

احللول  تعزيز  جت��اه  الثابتة  الأردن  م��واق��ف 

وال��ع��امل،  املنطقة  اأزم���ات  ملختلف  ال�سيا�سية 

الدويل  املجتمع  عن  حتمل  الأردن  اإن  قائلن 

العديد  املتوا�سعة  القت�سادية  اإمكاناته  رغم 

م��ن م��وج��ات ال��ل��ج��وء الإن�����س��اين، م��ا يتطلب 

وم�ساندته  الأردن  دع��م  ال��دويل  املجتمع  من 

ب���دوره  ال���س��ت��م��رار  ل��ه  ليت�سنى  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا 

الإن�ساين.

تعك�سها  ال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  واأك�������دوا 

�ساأنها  م��ن  وال��ت��ي  ال��ربمل��ان��ي��ة،  الدبلوما�سية 

ت��ع��زي��ز ال���ع���الق���ات ال��ربمل��ان��ي��ة امل��ت��ب��ادل��ة بن 

الربملانن الأردين والكوري، وتقريب وجهات 

النظر حيال العديد من الق�سايا امل�سرتكة.

بالده  حر�س  الكوري  ال�سفري  اأكد  ب��دوره، 

وا�ستعداد  الأردن،  مع  العالقات  تطوير  على 

ب������الده ل���ت���ق���دمي جت���ارب���ه���ا وخ���ربات���ه���ا ب��غ��ي��ة 

احلكومية  اجلهات  قبل  من  منها  ال�ستفادة 

ذات ال�سلة.

كما اأكد حر�س بالده على تطوير التعاون 

م�سيًدا  الأردن،  مع  وال�ستثماري  القت�سادي 

تقدمه  ال��ذي  املو�سول  بالدعم  الوقت  ب��ذات 

الكورين. للم�ستثمرين  الأردنية  احلكومة 

اأن بالده تعمل على تعزيز دعم  اإىل  واأ�سار 

من  العديد  يف  الأردن  يف  التنموية  امل�ساريع 

املجالت.

اإىل  ال�����س��ع��ي  يف  الأردن  مب���واق���ف  واأ�����س����اد 

حتقيق الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، وجهود 

العالقات  توطيد  �سبل  دع��م  يف  امللك  جاللة 

مع الأ�سدقاء.

االنباط- الزرقاء

واملقد�سات  وال�����س��وؤون  الأوق����اف  وزي���ر  افتتح 

الزكاة،  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سالمية 

ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل���الي���ل���ة، ام�������س اخل��م��ي�����س، 

مبحافظة  الها�سمية  ل���واء  يف  اخل���ريي  امللتقى 

الزرقاء.

وق�����ال اخل���الي���ل���ة، ب��ح�����س��ور ال��ن��ائ��ب��ن عمر 

ال��زي��ود واأح��م��د اخل��الي��ل��ة وم��دي��ر ع��ام �سندوق 

اأوق��اف  ومدير  ال�سمريات،  عبد  الدكتور  الزكاة 

ال���زرق���اء ال��دك��ت��ور اأح���م���د احل��راح�����س��ة اأن ع��دد 

بلغ  الها�سمية  ل��واء  يف  امللتقى  م��ن  امل�ستفيدين 

 400 على  موزعن  وحمتاجة  فقرية  اأ���س��رة   700

وم�ساعدات  خريي،  طرد  و300  �سرائية،  ق�سيمة 

نقدية بواقع 100 دينار لل�سخ�س الواحد ا�ستفاد 

بكلفة  الفقراء  من  ويتيم  علم  طالب   100 منها 

اجمالية للملتقى بلغت 50 األف دينار.

مع  وبالتعاون  الزكاة،  �سندوق  اأن  اإىل  واأ�سار 

نفذ  الأوق���اف،  ل��وزارة  التابعة  الوقفية  الربامج 

لأ�سر فقرية وحمتاجة  اإنتاجية  6 م�ساريع  نحو 

يف اللواء يف وقت �سابق بهدف تعزيز النتاجية، 

ملتقيات  اإق��ام��ة  على  داأب���ت  ال���وزارة  اأن  مو�سحا 

خ���ريي���ة يف م���ن���اط���ق ج���ي���وب ال���ف���ق���ر مب��خ��ت��ل��ف 

واملحتاجة  الفقرية  لالأ�سر  اململكة،  حمافظات 

م��ن��ذ ���س��ن��وات ط��وي��ل��ة، ح��ي��ث مت خ���الل جائحة 

كورونا ا�ستهداف املتعطلن عن العمل ومت توزيع 

امل�ساعدات عليهم �سمن اإمكانيات �سندوق الزكاة 

والربامج الوقفية.

ون���وه اإىل اأن ���س��ن��دوق ال��زك��اة اأط��ل��ق م��وؤخ��را 

الها�سمي  امللكي  ال��دي��وان  م��ع  بالتعاون  م��ب��ادرة 

ل��ب��ن��اء وح�����دات ���س��ك��ن��ي��ة ل��الأ���س��ر ال���ف���ق���رية، ومت 

والدرا�سات  املخططات  اإع��داد  املبا�سرة يف عملية 

لبناء منزل لبع�س الأ�سرة املحتاجة، اإ�سافة اإىل 

موا�سلة ترميم و�سيانة منازل لالأ�سر املحتاجة.

الأوق�����اف  وزارة  امل��ع��ن��ي��ن يف  ال���وزي���ر  ووج����ه 

و�����س����ن����دوق ال�����زك�����اة ل����درا�����س����ة ك����اف����ة امل���ط���ال���ب 

واملقرتحات التي مت طرحها خالل حفل افتتاح 

امللتقى اخلريي والتي عر�سها النائبان اخلاليلة 

وال����زي����ود، وم��ت�����س��رف ل�����واء ال��ه��ا���س��م��ي��ة �سخر 

الهقي�س.

ويف ���س��ي��اق اآخ�����ر، ق���ال ال���وزي���ر اخل��الي��ل��ة اإن 

اأبوابها لروادها اعتبارا من يوم  امل�ساجد �ستفتح 

اأمر  اأوق��ات ال�سلوات وهو  غد اجلمعية وبجميع 

ترحب  ت��ع��اىل  اهلل  ب��ي��وت  لأن  جميعا  لنا  م��ف��رح 

ب�سيوفها اإل اأن جائحة كورونا حرمتنا يف بع�س 

الأوقات من الذهاب للم�ساجد خ�سية على اأرواح 

امل�����س��ل��ن وح��ت��ى ت��ب��ق��ى م�����س��اج��دن��ا ب��ي��ئ��ة �سليمة 

وخالية من الوباء.

ودعا اخلاليلة من و�سفهم باأ�سحاب القلوب 

املتعلقة ببيوت اهلل تعاىل باللتزام عند ذهابهم 

انت�سار  ملنع  املتبعة  الإج����راءات  بكافة  للم�ساجد 

امل�سلن  ب��ن  للتباعد  حتقيق  م��ن  ك��ورون��ا  وب���اء 

واح�سار �سجادة ال�سالة وارتداء الكمامة.

من جانبهما، دعا النائبان الزيود واخلاليلة 

ملكيتها  ت��ع��ود  ا�ستثمارية  م�ساريع  اإق��ام��ة  اإىل 

ل��������وزارة الوق��������اف و����س���ن���دوق ال����زك����اة يف ل����واء 

خلق  بهدف  اململكة  مناطق  وخمتلف  الها�سمية 

معدلت  م��ن  والتخفيف  لل�سباب،  عمل  ف��ر���س 

الفقر.

ب�������دوره، اأ�����س����اد م��ت�����س��رف ل�����واء ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 

الدكتور �سخر الهقي�س، باجلهود التي يقوم بها 

واملحتاجن،  الفقراء  خدمة  يف  ال��زك��اة  �سندوق 

وتنفيذ توجيهات جاللة امللك خلدمة املواطنن، 

وتقدمي امل�ساعدات لهم.

 47 وفاة و1552 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

 جمعية نيابية تبحث والسفير الكوري تعزيز التعاون االقتصادي

 وزير األوقاف يفتتح الملتقى الخيري في لواء الهاشمية

االنباط- عمان

والإ�سكان،  العامة  الأ�سغال  وزي��ر  اأوع��ز 

مديريات  لكافة  الك�سبي،  يحيى  املهند�س 

لل�سري  امل��م��ل��ك��ة  حم��اف��ظ��ات  يف  الأ����س���غ���ال 

ب����اإج����راءات ال���ط���رح والإح����ال����ة وامل��ب��ا���س��رة 

ل����ل����ع����ط����اءات ال�������������واردة ����س���م���ن م����وازن����ة 

املحافظة.

و�����س����دد ال����وزي����ر ال��ك�����س��ب��ي، يف ت��ع��م��ي��م 

اأ����س���درت���ه ال������وزارة ام�����س اخل��م��ي�����س، على 

واإعداد  الالزمة  الدرا�سات  اإجراء  �سرورة 

ال��دوائ��ر  م��ع  والتن�سيق  ال��ع��ط��اءات  وث��ائ��ق 

احل��ك��وم��ي��ة الأخ������رى ل��ل�����س��ري ب����اإج����راءات 

وف��ق  بتنفيذها  وال���ب���دء  ال��ع��ط��اءات  ط���رح 

الإجراءات املعمول بها لهذه الغاية.

واأو���س��ح��ت ال�����وزارة اأن ال��ت��ع��م��ي��م ي��اأت��ي 

����س���م���ن اخل�����ط�����ة احل����ك����وم����ي����ة لإن����ع����ا�����س 

ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة وحت��ري��ك عجلة 

وخدمات  العامة  اخلدمات  وتقدمي  النمو 

للمواطنن. التحتية  البنية 

 وزير األشغال العامة يوعز بطرح عطاءات موازنات المحافظات

االنباط- عمان

���س��ل��ط��ة  م��ف��و���س��ي  ع�����س��و جم��ل�����س  ادى 

م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق���ت�������س���ادي���ة اخل��ا���س��ة 

الق�سم امام رئي�س  �سرحبيل �سبحي ما�سي 

ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة يف دار 

لرئي�س  نائبا  بتعيينه  ام�س  ال��وزراء  رئا�سة 

العقبة  م��ن��ط��ق��ة  ���س��ل��ط��ة  م��ف��و���س��ي  جم��ل�����س 

اخلا�سة. القت�سادية 

املجايل  حممد  ن�سال  الدكتور  ادى  كما 

ع�سوا  بتعيينه  ال��وزراء  رئي�س  اأم��ام  الق�سم 

العقبة  �سلطة  مفو�سي  جمل�س  يف  متفرغا 

اخلا�سة. القت�سادية 

جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال��ق�����س��م  اداء  وح�������س���ر 

القت�سادية  العقبة  �سلطة منطقة  مفو�سي 

اخلا�سة نايف البخيت.

االنباط- عمان

�سد  �سكوى   1914 العمل  وزارة  اح��ال��ت 

م��ن�����س��اآت اىل ال��ق�����س��اء، وذل����ك م��ن��ذ ب��داي��ة 

ني�سان  �سهر  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة 

احلايل.

اخلمي�س،  ام�س  للوزارة  تقرير  وبح�سب 

فقد بلغ عدد ال�سكاوى العمالية منذ بداية 

 21093 ���س��م��ل��ت  ���س��ك��وى،   86472 اجل��ائ��ح��ة 

بحقها  ورد  م��ن�����س��اأة   15679 م��ن��ه��ا  م��ن�����س��اأة، 

ب��ت��اأخ��ري الأج�������ور، و5414  ت��ت��ع��ل��ق  ���س��ك��اوى 

خ��دم��ات،  ان��ه��اء  �سكاوى  بحقها  ورد  من�ساأة 

حول  وا�ستف�سار  �سكوى  الف   44 من  واك��ر 

العمل.

التفتي�س  ف���رق  ان  اىل  ال��ت��ق��ري��ر  وا���س��ار 

لدفع  من�ساأة   10890 حثت  ل��ل��وزارة  التابعة 

 331 ت�سلم  ح��ي��ث  ف��ي��ه��ا،  ل��ل��ع��ام��ل��ن  الج����ور 

املن�ساآت  تلك  يف  وعاملة  ع��ام��ال  و357  األ��ف 

اأج���وره���م. وجن��ح��ت اإج�����راءات ال�����وزارة بعد 

باإنهاء  املتعلقة  العمالية  ال�سكاوى  متابعة 

اخل���دم���ات ب�����س��ك��ل خم��ال��ف ل��ق��ان��ون ال��ع��م��ل 

واأوام�������ر ال����دف����اع وب���ال���ت���ع���اون م���ع ال��ق��ط��اع 

عملهم  اإىل  ع��ام��ال   5716 ب��اإع��ادة  اخل��ا���س، 

خدماتهم،  انهاء  مت  عامال   9250 اأ�سل  من 

منهم 3325 عامال مت اإنهاء خدماتهم ب�سكل 

قانوين.

وب���ل���غ ع����دد امل��ن�����س��اآت ال���ت���ي زارت���ه���ا ف��رق 

ال�سالمة  بخ�سو�س  ال����وزارة  يف  التفتي�س 

م��ن�����س��اأة،   28250 ح����وايل  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����س��ح��ة 

حيث مت حترير 1175 خمالفة بحق املن�ساآت 

امللتزمة. غري 

منذ  ان�����س��اأت  ال��ع��م��ل  وزارة  ان  اىل  ي�����س��ار 

املوقع  على  »حماية«  من�سة  اجلائحة  بداية 

العمالية،  ال�سكاوى  ل�ستقبال  اللكرتوين 

ع��رب  ال�������س���ك���اوى  ا����س���ت���ق���ب���ال  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

من�ساتها على مواقع التوا�سل الجتماعي.

االنباط- عمان

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

اأمانة  الرقابة والتفتي�س ال�سحي واملهني يف 

اخرى،  من�ساأة   82 وان��ذرت  من�ساآت،   4 عمان، 

ملخالفتها ال�سروط ال�سحية واملهنية.

ونفذت فرق التفتي�س، بح�سب بيان �سادر 

يوم  زي��ارة   771 اخلمي�س،  ام�س  الم��ان��ة  عن 

ام�س الربعاء، ما ادى اىل ت�سجيل خمالفات 

واغالقات  ان��ذارات  وتوجيه  ومهنية  �سحية 

بحق املن�ساآت املخالفة.

كما نفذ فريق الطوارئ ومراكز التفتي�س 

واملهنية،  ال�سحية  الرقابة  لدائرة  التابعن 

بالتعاون مع دائرة ال�سبط الع�سوائي، خالل 

املتجولن،  ال��ب��ائ��ع��ة  ع��ل��ى  م�سرتكة  ج���ولت 

 6155 وات��الف  13 خمالفة  ت�سجيل  حيث مت 

لرتا من الع�سائر، ومت ازالة 117 ب�سطة. كما 

مت اإت���الف اأك��ر م��ن 800 ل��رت م��ن الع�سائر 

املرجتعة خالل التفتي�س على احدى املحالت 

مبنطقة الن�سر يوم ام�س.

االنباط- عمان

بالتعاون مع  وال��ري  املياه   �سبطت وزارة 

�سركة مياه الردن »مياهنا« ومبرافقة امنية 

ك��ب��رية ج��دي��دة يف مناطق جنوب  اع���ت���داءات 

عمان.

وق��ال��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان ام�����س اخلمي�س، 

تتمثل   7 ع��دده��ا  بلغ  وال��ت��ي  الع���ت���داءات  ان 

بالعتداء على خط ناقل رئي�سي يغذي عدة 

ل��ت��زوي��د ب��رك مياه  مناطق يف ج��ن��وب ع��م��ان 

وتعبئة  بال�ستيكية  وب��ي��وت  وم����زارع  زراع��ي��ة 

�سهاريج لبيعها حيث تقدر الكمية امل�سروقة 

ما  �سنويا  م��رت مكعب  ال��ف   950 م��ن  ب��اأك��ر 

يوؤثر ب�سكل كبري على ح�س�س املياه لعدد من 

املناطق يف جنوب عمان.

 واأ�سافت الوزارة، انه وبناء على ما اأقرته 

ال���ط���وارئ م���وؤخ���را بتكثيف  غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات 

العتداءات يف جميع مناطق  حمالت �سبط 

امل��م��ل��ك��ة وب��ن��اء ع��ل��ى ع���دم اخ���ت���اللت ع���دة يف 

انتظام و�سول كميات املياه امل�سخوخة لعدد 

من مناطق جنوب عمان.

واأو����س���ح���ت ان���ه مت ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ن خ��الل 

امل���ن�������س���ق الم����ن����ي م����ع حم���اف���ظ ال��ع��ا���س��م��ة 

ال��درك وقوات  ومديرية المن العام )ق��وات 

بالقرب  املواقع  احد  ملداهمة  امللكية(  البادية 

م���ن م��ن��ط��ق��ة ال���ل���ن/ ج��ن��وب ع���م���ان، وت��ب��ن 

 )7( ع��دد  رئي�سية  مياه  خطوط  ع��دة  �سحب 

يف م���واق���ع خم��ت��ل��ف��ة ب���اأق���ط���ار خم��ت��ل��ف��ة )2( 

طويلة  مل�سافات  و�سحبها  ان�سات  و)3(  ان�س 

امل��زارع  ومبتابعتها تبن انها ت��زود ع��ددا من 

والبيوت البال�ستيكية وبركا زراعية ومظالت 

لتعبئة ال�سهاريج.

وبينت انه مت ف�سل هذه اخلطوط واإعادة 

ال�سبوطات  واإع����داد  طبيعتها  اىل  الو���س��اع 

م�سح  عمليات  وا�ستكمال  بالوقائع  اخلا�سة 

املياه  �سلطة  طواقم  جتريها  التي  للمنطقة 

و���س��رك��ة م��ي��اه الردن )م��ي��اه��ن��ا(، م��وؤك��دا ان 

اللجنة املخت�سة واملعنية بال�ستعمالت غري 

امل�سروعة �ستقوم حال ا�ستكمالها لالجراءات 

الالزمة بتحويل اوراق ال�سبوطات وحتديد 

امل����زارع وال��ربك  ال��ت��ي فيها  ملكية الرا���س��ي 

للق�ساء ل�سبطهم وحما�سبتهم امام املحاكم.

وا���س��ارت ال����وزارة اإىل ان��ه يتم م��ن خالل 

املياه على مدار  اخلط الناقل الرئي�سي �سخ 

امل�سروقة  امل��ي��اه  كميات  تقدر  فيما  ال�ساعة، 

يوميا باأكر من 950 الف مرت مكعب �سنويا 

مناطق  يف  كبرية  اختاللت  على  ينكع�س  ما 

وا�سعة بجنوب عمان.

واأك��������دت ال���������وزارة ان�����ه ���س��ي��ت��م ا���س��ت��ك��م��ال 

حمالت ال�سبط يف عدد من املناطق لأحكام 

حزم  بكل  املياه  م�سادر  كافة  على  ال�سيطرة 

وفاعلية معولة على تعاون املواطنن الدائم 

مع جهودها ال��ذي هو ما ميكن ال���وزارة من 

اجناز مزيد من عمليات ال�سبط املختلفة يف 

الآلف  مئات  وتوفري  اململكة  مناطق  جميع 

املعتدين  التي كان بع�س  املكعبة  من المتار 

يقومون ب�سحبها ب�سكل خمالف للقانون.

وث��م��ن��ت ال�����وزارة ال��دع��م وال��ت��ع��اون اجل��اد 

من قبل الجهزة المنية يف مديرية المن 

امللكية وخا�سة  الدرك والبادية  العام وقوات 

ق��ائ��د مقاطعة  ال��ن��ع��ي��م��ات  اب��راه��ي��م  امل���ق���دم 

اجل���ي���زة وامل��ح��ط��ات الم��ن��ي��ة امل��راف��ق��ة على 

المكانيات  كافة  توفري  يف  امل�ستمر  تعاونهم 

بواجبها،  القيام  من  ال���وزارة  ك��وادر  لتمكن 

وو�سائل العالم ا�سافة اىل خمتلف اطياف 

عن  بالبالغ  يوميا  يقومون  الذين  املجتمع 

او  ال�سبكات  البع�س العتداء على  حماولت 

حفر البار اميانا منهم باأهمية احلفاظ على 

الدولة وتر�سيخ  و�سيادة  املياه وتطبيق هيبة 

وحماية  امل��واط��ن��ن  مل�سالح  حماية  ال��ق��ان��ون 

انه  على  م�سددا  عبث  اي  من  املياه  مقدرات 

لتهاون يف تطبيق احكام القانون.

 عضوان في مجلس مفوضي العقبة 
يؤديان القسم

 العمل: احالة 1914 شكوى عمالية 
للقضاء منذ بداية جائحة كورونا

االمانة: 4 اغالقات و82 انذارا لمنشآت 
خالفت الشروط الصحية والمهنية

 المياه تضبط اعتداءات على خط ناقل 
جنوب عمان



الإقت�صادي
40

مشروع البحر األحمر يحصل على تمويل 
»أخضر« بقيمة تجاوزت الـ14 مليار ريال

 »سامسونغ«.. طفرة 
في اإليرادات واألرباح خالل 2021

 بوينغ توقف تسليم »الطائرة 
سيئة السمعة«.. عطل جديد

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ال��ب��ح��ر الأح��م��ر للتطوير، 

اأم�س الثالثاء، اكتمال ت�شهيل ح�شولها على 

قر�س لأَجل حمدد وت�شهيل ائتماين ُمتجدد 

بقيمة جت��اوزت ال� 14 مليار ري��ال �شعودي مع 

اأربعة بنوك حملية.

البحر  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  واأو�شح 

ال�شركة  اأن  ب��اغ��ان��و،  ج��ون  للتطوير  الأح��م��ر 

لنهجها  التمويل  على  احل�����ش��ول  يف  جنحت 

ال����رائ����د يف جم�����ال ال����ش���ت���دام���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

والبيئية، وال�شمعة العاملية للم�شروع، م�شرياً 

اإىل اأن هذا القر�س يعد اأول ت�شهيل ائتماين 

ُمقّوم بالريال ال�شعودي يتم منحه �شمن اإطار 

وكالة  نقلته  م��ا  بح�شب  الأخ�����ش��ر،  التمويل 

الأنباء ال�شعودية.

ي�شكل  الت�شهيل  ه���ذا  اأن  ب��اغ��ان��و  واأ����ش���اف 

الت�شهيالت  لتاأمني  للم�شروع  نوعياً  اإجن����ازاً 

ال��الزم��ة  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  والإل���ت���زام���ات  البنكية 

للمرحلة الأوىل منه، كما ي�شهم هذا التمويل 

للم�شتثمرين  جاذبية  اأك��ر  امل�شروع  جعل  يف 

بف�شل ه��ي��ك��ل راأ������س امل����ال امل���وؤم���ن ب��ال��ك��ام��ل، 

وي�شكل ت�شنيف التمويل الأخ�شر دلياًل اآخر 

على اإر�شاء معايري جديدة يف جمال ال�شياحة 

القطاع  لهذا  خمتلفة  ط��رق  واإب����راز  البيئية، 

لتطوير امل�شاريع امل�شتدامة حملياً وعاملياً.

“بلومربغ” ذك���رت يف وقت  وك��ان��ت وك��ال��ة 

�شابق هذا ال�شهر، نقال عن م�شادر مل ت�شمها، 

تقرتب  للتطوير،  الأح��م��ر  البحر  �شركة  اأن 

14 مليار  اإغ��الق �شفقة اقرتا�س بقيمة  من 

ريال )3.7 مليار دولر( مع جمموعة البنوك 

املحلية يف ال�شعودية.

االنباط -وكاالت

واأو������ش�����ح�����ت ال���������ش����رك����ة ال����ك����وري����ة 

اإي���رادات���ه���ا  اأن  ال��ع��م��الق��ة  اجل��ن��وب��ي��ة 

ت��ري��ل��ي��ون   65.39 ال��ب��ال��غ��ة  ال��ف�����ش��ل��ي��ة 

الأعلى  كانت  دولر(،  مليار   59( وون 

ال��ع��ام  ال��ث��الث��ة الأوىل م��ن  يف الأ���ش��ه��ر 

اجلاري.

وك���ان م��ن امل��م��ك��ن اأن ت��ك��ون الأرب���اح 

 9.38 ال��ب��ال��غ��ة  ل��ل�����ش��رك��ة  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 

تريليون وون )8.5 مليار دولر( اأعلى، 

امل��و���ش��الت �شعيفة  اأ���ش��ب��اه  ل��ول جت��ارة 

املرتبط  بالإغالق  تاأثرت  التي  الأداء، 

اخل��ا���س  ال��رق��ائ��ق  م�شنع  يف  بعا�شفة 

ب��ال�����ش��رك��ة يف اأو����ش���ن خ���الل ف��رباي��ر، 

وانخفا�س اأ�شعار رقائق ذاكرة “ناند«.

تتوقع  اإن��ه��ا  “�شام�شونغ”  وق��ال��ت 

خالل  الرقائق  يف  جتارتها  تنتع�س  اأن 

الربع احلايل، مدفوعة بالطلب القوي 

ع��ل��ى اخل������وادم، وا���ش��ت��ئ��ن��اف ال��ع��م��ل��ي��ات 

الكاملة يف م�شنعها يف اأو�شن.

انخفا�س  ال�شركة  تتوقع  ومع ذلك، 

خالل  املحمولة  الأجهزة  من  اأرباحها 

املعرو�س  نق�س  ب�شبب  احل��ايل  ال��رب��ع 

مبيعات  وت��ب��اط��وؤ  امل��ك��ون��ات،  بع�س  م��ن 

هواتفها الذكية الرائدة.

جتارتها  اأن  “�شام�شونغ”  وذك���رت 

اأن ت�شتفيد  التلفزيون ميكن  اأجهزة  يف 

الكربى، مثل  الريا�شية  الأح��داث  من 

ل��ك��رة  ك��اأ���س الأمم الأوروب����ي����ة  ب��ط��ول��ة 

الأوملبية  الأل��ع��اب  ودورة   ،2020 القدم 

ال�����ش��ي��ف��ي��ة يف ط��وك��ي��و، ل��ك��ن ا���ش��ت��م��رار 

ان���ت�������ش���ار ف���ريو����س ك����ورون����ا وع��م��ل��ي��ات 

الإغالق تخلق �شكوكا.

العاملي  الطلب  اإن  ال�شركة  وق��ال��ت 

على اأجهزة التلفزيون اخلا�شة بها قد 

ال��ع��ام،  م��ن  ال��ث��اين  الن�شف  يف  يتباطاأ 

ال��رتف��ي��ه  ال��ط��ل��ب م��ن  “حتول  ب�����ش��ب��ب 

امل��ن��زيل اإىل الأن�����ش��ط��ة اخل��ارج��ي��ة، مع 

مناعة  اإىل  البلدان  من  املزيد  و�شول 

القطيع”، حيث يتم تطعيم �شكانها.

ب��ي��ان:  يف  “�شام�شونغ”  وت���اب���ع���ت 

اأن  املتوقع  م��ن  ال��ث��اين،  الن�شف  “يف 
ت��ت��ح�����ش��ن ظ������روف ال�������ش���وق ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

ال�شركة  ا�شتمرار  مع  املكونات  لتجارة 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��و���ش��ي��ع ري���ادت���ه���ا يف  يف 

وامل���ن���ت���ج���ات، وم����ع ذل����ك ف��م��ن امل��رج��ح 

الكلي  الق��ت�����ش��اد  خم��اط��ر  ت�شتمر  اأن 

العاملية، مبا يف ذلك عدم اليقني ب�شاأن 

.»)19 الطلب املتعلق ب�)كوفيد 

االنباط- وكاالت

وقف  الأربعاء،  بوينغ،  �شركة  اأكدت 

اأن  ب��ع��د  م��اك�����س   737 ط��ائ��رات  ت�شليم 

وقف  اإىل  الكهرباء  يف  م�شكلة  اأف�شت 

ج��ان مب��ن اأ���ش��ط��ول ذل��ك ال��ط��راز عن 

التحليق.

اأبريل   16 ذك��رت يف  روي��رتز  وكانت 

طائرات  ت�شليم  عن  توقفت  بوينغ  اأن 

بعد  ال���واح���د  امل��م��ر  ذات  م��اك�����س   737

امل�شممة  بالتو�شيالت  تتعلق  م�شكلة 

ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ال�������ش���الم���ة يف ح��ال��ة 

ح���دوث زي����ادة يف اجل��ه��د داخ���ل ن��ظ��ام 

التحكم يف الطاقة الحتياطية.

�شهور  بعد  اجلديدة  امل�شكلة  وتاأتي 

م���ن ع����ودة ال��ط��ائ��رة اإىل اخل���دم���ة يف 

بال�شالمة  يتعلق  طويل  حظر  اأعقاب 

جن����م ع����ن م�����ش��اك��ل ت��خ�����س ت�����ش��م��ي��م 

�شهرا   20 احلظر  وا�شتمر  الكمبيوتر، 

بعد حادثني مميتني.

الحتادية  الطريان  اإدارة  واأ�شدرت 

الأربعاء،  جديدا،  توجيها  الأمريكية 

قبل  اخللل  ذلك  باإ�شالح  بوينغ  يلزم 

التحليق  ال��ط��ائ��رات  لتلك  يت�شنى  اأن 

جمددا.

الأ����ش���ب���وع  اأع���ل���ن���ت  الإدارة  وك���ان���ت 

 109 ت���وؤث���ر ع��ل��ى  امل�����ش��ك��ل��ة  اأن  امل��ا���ش��ي 

ط����ائ����رات ���ش��ل��م��ت��ه��ا ب���وي���ن���غ ل�����ش��رك��ات 

ال��ع��امل، لكن  اأن��ح��اء  ط��ريان يف جميع 

ب��وي��ن��غ مل حت��دد ب��ع��د ع��دد ال��ط��ائ��رات 

ويتعني  ت�شلمها  مل  ال��ت��ي  الإ���ش��اف��ي��ة 

اإ�شالحها.

ديف  التنفيذي  بوينغ  رئي�س  وق��ال 

كالهون يف ر�شالة بالربيد الإلكرتوين 

“ت�شع  ال�������ش���رك���ة  اإن  ل���ل���م���وظ���ف���ني 

ال���ل���م�������ش���ات الأخ���������رية ع���ل���ى اخل��ط��ط 

والوثائق مع اإدارة الطريان الحتادية 

لتحديد العملية الالزمة من اأجل اأن 

الطريان(  )�شركات  امل�شغلون  يتمكن 

اإىل اخل��دم��ة  اإع������ادة ط��ائ��رات��ه��م  م���ن 

هذه  حلل  موعدا  يحدد  مل  لكنه   ،“
امل�شكلة.

طائرة   85 من  اأكر  بوينغ  و�شلمت 

الهيئات  معظم  رف��ع  منذ  ماك�س   737

ال��ذي  احل��ظ��ر  ال��ع��امل  يف  التنظيمية 

فر�شته عليها بعد احلادثني.

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت مم��ث��ل��ة ال��ت��ج��ارة الأم��ريك��ي��ة 

يف  “تدّقق”  وا�شنطن  اأن  ت��اي  كاثرين 

اتفاق التجارة املربم مع ال�شني، يف ظل 

التزام  من  للتاأكد  ترمب  دونالد  رئا�شة 

بكني ببنوده.

وق��ال��ت ت��اي اأم�����س الأرب���ع���اء: “يف ما 

تعهد  ال��ت��ي  ال�����ش��راء  ب��ال��ت��زام��ات  يتعلق 

بني  ال��ت��ج��ارة  ات��ف��اق  يف  ال�شينيون  ب��ه��ا 

ب�شدد  فاإننا  وال�شني،  املتحدة  الوليات 

ف��ح�����س اأدائ���ه���م ون��ق��وم ب��ت��دق��ي��ق جميع 

جوانب ما فعلوه«.

وت��ل��ق��ت مم��ث��ل��ة ال��ت��ج��ارة الأم��ريك��ي��ة 

ع���دة اأ���ش��ئ��ل��ة اأث���ن���اء ج��ل�����ش��ة ا���ش��ت��م��اع لها 

يف جل��ن��ة ف��رع��ي��ة يف جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ، 

ب��اي��دن  ج��و  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأن  وك�����ش��ف��ت 

التفاق  لإنفاذ  “اخليارات”  كّل  تدر�س 

التجاري.

ووّق������ع ال���ب���ل���دان م���ا ي�����ش��م��ى ب��ات��ف��اق 

 ،2020 ي��ن��اي��ر  يف  الأوىل”  “املرحلة 
زيادة م�شرتياتها  تعهدت مبوجبه بكني 

الأمريكية مبا  واخلدمات  املنتجات  من 

ل يقل عن 200 مليار دولر خالل عامي 

2020 و2021.

فح�س  اأن  ت����اي  ك��اث��ري��ن  واأ����ش���اف���ت 

ال����ت����زام ال�������ش���ني ب���ال���وع���ود امل��ق��ط��وع��ة 

بالن�شبة لنا«. اأولوية  “�شيكون 
وف���ق���ا ل��ل��خ��ب��ري الق���ت�������ش���ادي ت�����ش��اد 

لالقت�شاد  بيرت�شون  “معهد  من  ب��اون 

60% فقط من  اأنفقت ال�شني  الدويل”، 

الأول  للربع  الت��ف��اق  يف  امل��ح��ددة  املبالغ 

من العام.

وت���اب���ع���ت ت����اي اأم�����ام ال�����ش��ي��ن��ات��ورات: 

الت��ف��اق..  ه��ذا  على  ب�شدة  نركز  “نحن 
ن��خ��ت��رب ف���ائ���دت���ه ون����ع����زز ا���ش��ت��خ��دام��ن��ا 

التي يت�شمنها«. لالأدوات 

وك�����ش��ف��ت امل�������ش���وؤول���ة الأم���ريك���ي���ة اأن 

اج��ت��م��اع��ه��ا م��ع ن��ظ��ريه��ا ال�����ش��ي��ن��ي وف��ق 

كل  يعقد  اأن  على  ين�س  ال���ذي  الت��ف��اق 

�شتة اأ�شهر، “مل يحدد موعده بعد«.

ح���رب  اإن����ه����اء  اإىل  الت����ف����اق  وي���رم���ي 

جت���اري���ة اأط��ل��ق��ه��ا ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي 

ال�شابق دونالد ترمب ودامت عامني.

رغ�������م ذل���������ك، ح����اف����ظ����ت وا����ش���ن���ط���ن 

ع��ل��ى ت��ع��ري��ف��ات ج��م��رك��ي��ة ب��ن�����ش��ب��ة %25 

ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن ال�����ش��ل��ع وامل��ك��ون��ات 

مليار   250 بقيمة  ال�شينية  ال�شناعية 

دولر �شنويا، واأبقت ال�شني ر�شوما على 

بع�س الواردات من الوليات املتحدة.

اأنها �شتبقي على  اإدارة بايدن  واأعلنت 

الر�شوم يف الوقت الراهن.

االنباط-وكاالت

خدم مطار دبي الدويل 63% من الوجهات 

�شركات  م��ن   %74 على  ال��ب��ل��دان  م��ن   %89 يف 

الطريان بالربع الأول مقارنًة مبا كان عليه 

قبل جائحة كورونا.

متت  الذين  امل�شافرين  عدد  اإجمايل  وبلغ 

العام  ه��ذا  من  الأول  الربع  خ��الل  خدمتهم 

عدد  بتجاوز  مدعوماً  م�شافر،  ماليني   5.75

مار�س،  يف  م�شافر  املليوين  حاجز  امل�شافرين 

 %67.8 بن�شبة  انخفا�س  اإىل  ه��ذا  وُي��رتج��م 

والذي   ،2020 عام  من  الأول  بالربع  مقارنة 

العمليات  بتعليق  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  ي��ت��اأث��ر  مل 

الطريان  �شركات  قبل  من  بالوباء  املرتبطة 

نهاية  ال��ع��امل يف  اأن��ح��اء  وامل��ط��ارات يف جميع 

�شهر مار�س، وفقا جلريدة البيان.

التنفيذي  الرئي�س  غريفيث،  ب��ول  وق��ال 

اأداء م��ط��ار دب��ي  مل���ط���ارات دب���ي ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى 

اأرق����ام  اأن  ح��ني  “يف  الأول:  ل��ل��رب��ع  ال����دويل 

اأقل  العام  الأول من هذا  للربع  املرور  حركة 

م��ن الأرق�����ام ال�����ش��ه��ري��ة ال��ت��ي ت��ع��ام��ل��ن��ا معها 

اأنها م�شجعة للغاية يف  اإل   ،2020 قبل مار�س 

�شياق الو�شع العاملي احلايل، وتعك�س مرحلة 

التوحيد يف تعايف اأعمالنا. كمحور مهم«.

الطائرات  حركة  اإجمايل  �شعيد  على  اأما 

خالل الربع الأول فقد بلغت 50،176 حركة، 

امل��ا���ش��ي، مما  ال��ع��ام  38.3% ع��ن  ب��ان��خ��ف��ا���س 

�شركات  عمليات  ع��ل��ى  ال��وب��اء  ت��اأث��ري  يعك�س 

الطريان.

قوياً  ���ش��وق��اً  تعد  ال��ت��ي  ال��ه��ن��د،  واحتفظت 

الوجهات  كاأعلى  مبركزها  الإم���ارات،  لدولة 

الدولية تعاماًل مع مطار دبي الدويل ح�شب 

امل�شافرين  ع��دد  بلغ  حيث  امل�شافرين،  اأع��داد 

يف  ذل��ك  ويعود  م�شافراً،  الأول  الربع  خ��الل 

اإىل  امل�شافرين  اأعداد  ارتفاع  اإىل  الأول  املقام 

نيودلهي ومومباي. التاليتني:  املدينتني 

وج�������اءت ب���اك�������ش���ت���ان يف امل���رت���ب���ة ال��ث��ان��ي��ة 

بنغالدي�س  تليها  م�����ش��اف��راً،   454،294 ب��ع��دد 

 196،890( ورو����ش���ي���ا  م�����ش��اف��راً(   221،027(

م�������ش���اف���راً(. وت�����ش��م��ل ب���ل���دان���اً اأخ������رى م��ن��ه��ا 

ال��ث��الث الأوىل  امل��دن  م�شر وت��رك��ي��ا. وك��ان��ت 

ودك���ا  م�������ش���اف���راً(،   262،035( ن��ي��ودل��ه��ي  ه���ي 

اأب���اب���ا  اأدي���������س  ت��ل��ي��ه��ا  م�������ش���اف���راً(   178،593(

)169،715 م�شافراً(.

االنباط- وكاالت

ت���ع���ه���د ال���رئ���ي�������س الأم������ريك������ي ج��و 

ب���اي���دن، الأرب����ع����اء، اأم�����ام ال��ك��ون��غ��ر���س 

توليه  على  ي��وم   100 م��رور  مبنا�شبة 

ال�����ش��ل��ط��ة، ب��دع��م ال��ط��ب��ق��ة ال��و���ش��ط��ى 

حد  على  املتحدة  ال��ولي��ات  بنت  التي 

و�شفه.

زي��ادة  اإىل  الكونغر�س  ب��اي��دن  ودع��ا 

اإىل  بالن�شبة  ال�شريبية  امل�����ش��اه��م��ات 

ث��راًء  الأك���ر  والأم��ريك��ي��ني  ال�شركات 

وذلك من اأجل متويل خطته مل�شاعدة 

العائالت.

وقال الرئي�س الدميقراطي: “حان 

الأمريكية  ال�شركات  تبداأ  لكي  الوقت 

واأغنى 1 باملئة من الأمريكيني يف دفع 

العادل«. ن�شيبهم 

الإن����ف����اق  ح���زم���ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 

والتي  اجلديدة،  ال�شريبي  والئتمان 

للبنية  �شابقة  خطة  جانب  اإىل  تبلغ 

4 تريليونات  التحتية والوظائف نحو 

دولر، مبثابة ا�شتثمار حيوي مل�شتقبل 

املتحدة. الوليات 

عن  لأحت��دث  الليلة  “اأتيت  وق��ال: 

اأزمة وفر�شة.. عن اإعادة بناء وطننا- 

ت���ن�������ش���ي���ط دمي���ق���راط���ي���ت���ن���ا وال���ظ���ف���ر 

لأمريكا«. بامل�شتقبل 

 1.3 ت��وف��ري  ع��ل��ى  “عملنا  وت���اب���ع: 

مليون وظيفة يف 100 يوم«.

الوطني  اجلهد  هذا  اأن  على  و�شدد 

بناء  اإع���ادة  على  الآن  ي��رك��ز  اأن  يجب 

من  امل�شاواة  عدم  وحماربة  القت�شاد 

احلرب  منذ  عمل  خطة  “اأكرب  خالل 

الثانية«. العاملية 

املتحدة  ال��ولي��ات  اأّن  بايدن  واأعلن 

بعد  جديدة”  م����ّرة  ق��دًم��ا  “مت�شي 
�شل�شلة من الأزمات املرّوعة.

اأن  ميكنني  ي��وم،   100 “بعد  وق��ال: 

قدًما  مت�شي  اأمريكا  للبالد:  اأقولها 

مرة جديدة«.

م�������ش���ت���ع���دة  “اأمريكا  واأ��������ش�������اف 

جديدة،  مرة  نعمل  نحن  لالنطالق. 

ن��ح��ل��م م�����رة ج����دي����دة، ن��ك��ت�����ش��ف م���رة 

ج���دي���دة، ن��ق��ود ال��ع��امل م���رة ج��دي��دة. 

وللعامل  البع�س  لبع�شنا  اأظهرنا  لقد 

)اأنه( ل يوجد ا�شت�شالم يف اأمريكا«.

االنباط-وكاالت

بن�شبة  منوا  الأمريكي  القت�شاد  حقق 

6.4% يف الربع الأول من العام اجلاري.

)البنك  الأمريكي  الفيدرايل  ويتوقع 

امل�����رك�����زي الأم������ريك������ي( من����و الق���ت�������ش���اد 

البطالة  معدل  وتراجع  العام،  6.5%ه��ذا 

منو  مع  مقارنة  ال�شنة،  بنهاية   %4.5 اإىل 

ت��ق��دي��رات  يف   %5 وب��ط��ال��ة   %4.2 م��ت��وق��ع 

اجتماع دي�شمرب كانون الأول.

امل��ي��زان��ي��ة  ق�����ال م��ك��ت��ب  ف����رباي����ر،  ويف 

ال��ن��م��و  اإن  الأم������ريك������ي،  ب���ال���ك���ون���غ���ر����س 

القت�شادي يف الوليات املتحدة �شيتعافى 

 %3.5 ان��ك��م��ا���س  ب��ع��د   ،2021 يف   %4.6 اإىل 

ن�����ش��اط  ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف  م���دف���وع���ا   ،2020 يف 

ال�شركات وحزمة اإنقاذ لتخفيف تداعيات 

ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك����ورون����ا، ل��ك��ن ال��ن��م��و 

نهاية  بحلول   %2 م��ن  اأق��ل  اإىل  �شيتباطاأ 

العقد احلايل.

بايدن  ج��و  الأم��ريك��ي  الرئي�س  واأع��ل��ن 

اأم�س  الكونغر�س،  اأم��ام  له  خطاب  اأّول  يف 

مّرًة  قدًما  “مت�شي  اأمريكا  اأن  الأرب��ع��اء، 

الأزم������ات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ب���ع���د  جديدة” 

الإ���ش��الح،  اإرادت���ه يف  ا ع��ن  الهائلة، م��ع��رّبً

ن�شيبهم  “دفع  اإىل  الأغ���ن���ي���اء  وداع����ًي����ا 

العادل«.

ع�����ش��ي��ة ب���ل���وغ���ه حم���ط���ة رم����زي����ة ه��ي 

ال��رئ��ا���ش��ي��ة،  م���ن ولي���ت���ه  ي����وم  م��ئ��ة  اأول 

اأن  ميكنني  ي��وم،  مئة  “بعد  ب��اي��دن:  ق��ال 

اأمريكا مت�شي قدًما مرة  اأقولها للبالد: 

جديدة«.

م�������ش���ت���ع���ّدة  “اأمريكا  واأ����������ش���������اف: 

ل���الن���ط���الق. ن��ح��ن ن��ع��م��ل م�����ّرًة ج��دي��دة، 

جديدة،  مّرة  نكت�شف  جديدة،  مّرة  نحلم 

اأظهرنا  لقد  ج��دي��دة.  م���ّرة  ال��ع��امل  ن��ق��ود 

ل��ب��ع�����ش��ن��ا ب��ع�����ش��ا ول��ل��ع��امل اأّن�����ه ل ي��وج��د 

ا�شت�شالم يف اأمريكا«.

التطعيم خطة 

ال��ت��ط��ع��ي��م  خ���ط���ة  اأن  ب����اي����دن  اع����ت����رب 

����ش���ّد ك���وف���ي���د-19 يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

ال���ن���ج���اح���ات  اأع����ظ����م  م����ن  “واحدة  ه����ي 

البالد. تاريخ  اللوج�شتّية” يف 

البالغني  ن�شف  م��ن  “اأكر  اإّن  وق���ال 

واإّن  الأقّل”،  ع��ل��ى  واح����دة  ج��رع��ة  ت��ل��ّق��وا 

ال�شّن انخف�شت %80  كبار  بني  “الوفيات 
منذ يناير«.

ي��زال هناك عمل  “ل  ب��ح��ذر:  واأ���ش��اف 

يتعنّي فعله للتغّلب على الفريو�س«.

96 مليون  م��ن  اأك��ر  تلّقى  اأم��ريك��ا،  يف 

�شخ�س ميثلون حوايل 30% من املواطنني 

الرمزية،  قرار عايل  اللقاح. ويف  جرعتي 

اأن  ال��ث��الث��اء  ال�شحية  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت 

الأم���ريك���ي���ني امل��ح�����ش��ن��ني مل ي����ع����ودوا يف 

اإل  اخل��ارج  الكمامات يف  و�شع  اإىل  حاجة 

يف الأماكن املكتظة.

م����ن ن���اح���ي���ة اأخ���������رى، دع������ا ال��رئ��ي�����س 

الأم���ريك���ي جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ اإىل مت��ري��ر 

اإ�شالح  اأج��ل  م��ن  رئي�شي  ق��ان��ون  م�شروع 

اأ�شل  من  الأمريكي  اإ�شم  يحمل  ال�شرطة 

اأفريقي جورج فلويد.=

الت�شويت  الكونغر�س  الرئي�س  ونا�شد 

تبّنيه يف  مّت  الذي  الن�ّس  نهائًيا على هذا 

اأّن  “اأعرف  بايدن:  النواب. وقال  جمل�س 

اأن  ة. علينا  اأفكارهم اخلا�شّ للجمهورّيني 

ل اإىل اإجماع، فلُننِه ذلك  نعمل مًعا للتو�شّ

ال�شهر املقبل، يف الذكرى ال�شنوّية الأوىل 

 2020 م��اي��و   25 فلويد” يف  ج���ورج  ل��وف��اة 

اختناًقا حتت ركبة �شرطّي اأبي�س.

 االقتصاد األميركي ينمو 6.4% في الربع األول من 2021

 أميركا »تدّقق« في اتفاق التجارة مع الصين العائد لعهد ترمب

 مطار دبي يستقبل 5.75 مليون مسافر بالربع األول 2021

 ما خطة بايدن لدعم »الطبقة الوسطى«؟
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االنباط-وكاالت

دعا نائب املبعوث ال�صيني الدائم يف 

لتعزيز  جهود  بذل  �إىل  �ملتحدة  �لأمم 

�ل�سورية،  للأزمة  �ل�سيا�سية  �لت�سوية 

�ل�سوري �ل�سعب  وتخفيف معاناة 

وق����ال ق��ن��غ ����س���و�ن���غ، ن��ائ��ب م��ن��دوب 

�ل�����س��ن �ل��د�ئ��م ل���دى �لأمم �مل��ت��ح��دة، 

م�ساء �لأربعاء، �إنه “ينبغي على �لأمم 

�حلميدة  م�ساعيها  مو��سلة  �ملتحدة 

�لتي  �ل�سيا�سية  بالعملية  و�لل���ت���ز�م 

يقودها �ل�سوريون وميلكها �ل�سوريون. 

تكثيف  �ل��دويل  �ملجتمع  على  وينبغي 

جهوده لل�سعي �إىل �إيجاد حل �سيا�سي، 

مبكرة  نهاية  و�سع  �أج��ل  م��ن  و�ل��دف��ع 

�ل�سورية« للأزمة 

وت���دع���و �ل�����س��ن ج��م��ي��ع �لأط������ر�ف 

�لن���خ���ر�ط  �إىل  �ل�����س��وري��ة  �لأزم�����ة  يف 

و�ل����ت���������س����اور ع����ن ك���ث���ب م����ع �مل���ب���ع���وث 

�خل������ا�������ص ل����������لأمم �مل������ت������ح������دة، غ���ر 

حول  ت��و�ف��ق  �إىل  و�لتو�سل  بيدر�سن، 

�ل�ساد�سة  بالدورة  �خلا�سة  �لرتتيبات 

ل��ل��ج��ن��ة �ل���د����س���ت���وري���ة يف �أق������رب وق��ت 

مم��ك��ن. وي��ن��ب��غ��ي �أن ت��ظ��ل �ل��ل��ج��ن��ة، يف 

�لتدخل  عن  ومبعزل  م�ستقلة  عملها، 

�خلارجي

�ل�����س��ن  “علمت  ���س��و�ن��غ،  و�أ����س���اف 

�نتخابات  �أنها �ستجري  �سوريا  باإعلن 

ع��ام��ة �ل�����س��ه��ر �مل��ق��ب��ل. وب���ذل���ك ن��دع��و 

�مل��ج��ت��م��ع �ل����دويل �إىل �ح����رت�م ���س��ي��ادة 

م�ستقبل  ���س��ع��ب��ه��ا..  و�خ��ت��ي��ار  ���س��وري��ا 

يقررهما  �أن  يجب  وم�سرها  �سوريا 

نف�سه« �ل�سوري  �ل�سعب 

“�إنهاء  �أن  ع���ل���ى  �����س����و�ن����غ  و�أك��������د 

�لح��ت��لل �خل���ارج���ي، و�ل��ق�����س��اء على 

�ل��ق��وى �لإره���اب���ي���ة، ���س��رط��ان �أم��ن��ي��ان 

������س�����روري�����ان لإي�����ج�����اد ح�����ل ���س��ي��ا���س��ي 

للم�سكلة �ل�سورية. وي�سعر �لعديد من 

بالقلق  �ل��دويل  �لأم��ن  �أع�ساء جمل�ص 

�سوريا  د�خ��ل  �لإرهابية  �لأن�سطة  �إز�ء 

وخ���ط���ر �م����ت����د�ده����ا. وع���ل���ى �مل��ج��ت��م��ع 

للقانون  وف��ق��ا  م��ع��ا  يعمل  �أن  �ل���دويل 

�ل��������دويل وق����������ر�ر�ت جم���ل�������ص �لأم������ن 

�ل��ق��وى �لإره��اب��ي��ة يف  �ل���دويل ملكافحة 

�سوريا«

�أنه  على  �ل�سيني  �مل�سوؤول  �سدد  كما 

�ل����دويل تعزيز  �مل��ج��ت��م��ع  ي��ن��ب��غ��ي ع��ل��ى 

�سوريا  �لإن�����س��ان��ي��ة يف  �لإغ��اث��ة  �أه��م��ي��ة 

وت��خ��ف��ي��ف م��ع��ان��اة �ل�����س��ع��ب �ل�����س��وري 

ب�����س��ك��ل ف���ع���ال. و����س���رورة زي����ادة حجم 

�مل�������س���اع���د�ت �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة، وم�������س���اع���دة 

ب��ن��ي��ت��ه��ا  �����س����وري����ا يف �حل�����ف�����اظ ع���ل���ى 

�ملياه  �إمد�د�ت  �لزر�عية، مثل  �لتحتية 

و�لكهرباء

االنباط-وكاالت

جدد خرب�ء �ل�سحة �لعامة حتذير�تهم 

�لهائل لأعد�د �لإ�سابات  �أن �لنفجار  من 

خطر�  ي�سكل  �لهند  يف  ك��ورون��ا  بفرو�ص 

ح��ق��ي��ق��ي��ا ع��ل��ى ب��ق��ي��ة دول �ل���ع���امل وي��ه��دد 

خ��ط��ط �ل��ت��ط��ع��ي��م �ل��ط��م��وح��ة يف �ل����دول 

�لغربية

وحذر �خلرب�ء من �أنه كلما ز�د �نت�سار 

وخ��ل��ق  ف���ر����ص حت�����وره  ز�دت  �ل���ف���رو����ص، 

�ل��ل��ق��اح��ات  ت����ق����اوم  �أن  م���ت���غ���ر�ت مي���ك���ن 

�حل���ال���ي���ة يف ن��ه��اي��ة �مل����ط����اف، مم���ا ي��ه��دد 

ب��ت��ق��وي�����ص ت���ق���دم �ل���ب���ل���د�ن �لأخ��������رى يف 

�حتو�ء �لوباء

وق������ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة �ل�����س��ح��ة �ل��ع��ام��ة 

ب��ج��ام��ع��ة ب������ر�ون، �ل���دك���ت���ور �أ���س��ي�����ص جها 

يف  ن�ساعد  مل  “�إذ�  �إن���ه   CNN ل�صبكة 

�ل��ه��ن��د، ف��اأن��ا ق��ل��ق م��ن ح���دوث �ن��ف��ج��ار يف 

�أن  �إىل  م�����س��ر�  �لعامل”،  ح���ول  �حل����الت 

م�سكلة  يعترب  �لهند  يف  كوفيد  “تف�سي 
عاملية حتتاج �إىل ��ستجابة من�سقة«

وي���رت���ف���ع ع����دد �حل������الت �جل����دي����دة يف 

�إىل م�ستويات قيا�سية كل يوم، مما  �لهند 

عاملية،  تد�عيات  ذ�ت  وطنية  �أزم��ة  يخلق 

زي���ادة  يعني  �لن��ت�����س��ار  زي����ادة  و�أن  خ��ا���س��ة 

فر�ص �لتحور، وفقا للخرب�ء

ويف حن �أن �لأولوية �لعاجلة هي �إنقاذ 

�لتطعيم يف  ف���اإن  ب��ال��ف��ع��ل،  �مل��ر���س��ى  ح��ي��اة 

�نت�سار  ملنع  ���س��روري��ا  �أم���ر�  يعترب  �ل��ب��لد 

�ل��رغ��م م��ن ك��ون �لهند  �ل��ف��رو���ص. وعلى 

موطنا لأكرب منتج للقاحات يف �لعامل، �إل 

كافية، ول توجد  لي�ص لديها جرعات  �أنه 

�ملزيد،  لتحقيق  وب�سيطة  �سريعة  طريقة 

�جلرعات  �أغلب  ت�سدر  �لهند  و�أن  خا�سة 

�لتي ت�سنعها �إىل �خلارج

ه�������ذ� وت����ع����ر�����س����ت �ل����������دول �ل���غ���رب���ي���ة 

لن���ت���ق���اد�ت ب�����س��ب��ب ت��خ��زي��ن��ه��ا ل��ل��ق��اح��ات، 

�ل�سحة  وزير  ت�سريحات  من  �لرغم  على 

�ل��ربي��ط��اين، م��ات ه��ان��ك��وك، و�ل��ت��ي قالت 

�أي  لديها  لي�ص  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  �إن  فيها 

لإر�سالها �حتياطية  لقاحات 

االنباط-وكاالت

“�أور��سيا  ن�سرت  �أعله،  �لعنو�ن  حتت 

ديلي” مقال عن حتول �إير�ن من �لطرق 

�إىل  �لأ�سلحة  لنقل  �لبحرية  �إىل  �لربية 

�سوريا، حتت غطاء رو�سي

مربكة  تقارير  و�سط  �مل��ق��ال:  يف  وج��اء 

�سفينة  على  م�سرة  بطائرة  هجوم  ع��ن 

�إي���ر�ن���ي���ة يف �ل��ب��ح��ر �لأب���ي�������ص �مل��ت��و���س��ط 

�إي����ر�ن  �أن  ي��ب��دو  ����س���وري���ا،  �إىل  م��ت��وج��ه��ة 

حت��ول��ت يف ن��ق��ل ���س��ح��ن��ات �أ���س��ل��ح��ت��ه��ا �إىل 

تر�قبها  حيث  �ل��رب-  م��ن  ولبنان  �سوريا 

�لبحر.  �إىل  وتدمرها-  بانتظام  �إ�سر�ئيل 

ن��ق��ل �لأ���س��ل��ح��ة  �أن ي��ح��ظ��ى  ه���ن���ا، مي��ك��ن 

�لرو�سية  �حلربية  �ل�سفن  من  باحلماية 

ذل��ك،  ج��اء  �ملتو�سط.  �لأب��ي�����ص  �لبحر  يف 

على  م��ن�����س��ور  �أب����ري����ل، يف  م���ن   27 �ل�����  يف 
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�لع�سكرية �ملو�سوعات  �ملتخ�س�سة يف 

�ل�����دف�����اع  ن�����ظ�����ام  ت�����ق�����ول م���������س����ادر يف 

�خلا�سة  �ل�سحن  وث���اق  �إن  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

�لبحر  ت��غ��ادر  �ل��ت��ي  �لإي��ر�ن��ي��ة،  بال�سفن 

وت�سل  �ل�سوي�ص  بقناة  م���رور�ً  �لأح��م��ر، 

�إىل �لبحر �ملتو�سط، ت�سر �إىل �أنها حتمل 

على  موؤ�سر�ت  هناك  ولكن  فقط،  �لنفط 

�أن “�لنفط لي�ص �حلمولة �لوحيدة«

وجت���د �إ���س��ر�ئ��ي��ل ن��ف�����س��ه��ا يف و���س��ع ل 

هذ�  لوقف  بالكثر  �لقيام  فيه  ت�ستطيع 

�لطريق �جلديد من �إير�ن �إىل �سوريا

�لإ�سر�ئيلي  �خلبر  ق��ال  �ل�سدد،  ويف 

يف �ل�������س���وؤون �لإي���ر�ن���ي���ة ع����وزي رب���ي���ع، ل� 

»مو�سكو   :  Breaking Defense
حت��ق��ق ه��دف��ن ه��ن��ا: ت��ظ��ه��ر ل��و����س��ن��ط��ن 

�ل�سرق  يف  �لعملية  ق��در�ت��ه��ا  حم��دودي��ة 

�ملفاو�سات مع  �إي��ر�ن يف  �لأو���س��ط، ودع��م 

�لوليات �ملتحدة ب�ساأن �لتفاق �لنووي«

�أح��دث  �إن  ع�سكريون  حمللون  ويقول 

و�لغو��سات  �ل�سطحية  �لرو�سية  �ل�سفن 

�ملجنحة ميكن  كاليرب  ب�سو�ريخ  �مل�سلحة 

�ل��ب��ح��ر �لأب��ي�����ص  ت�����س��ت��ه��دف م��ن��ط��ق��ة  �أن 

�مل��ت��و���س��ط ب��اأك��م��ل��ه��ا وج������زء� ك���ب���ر� م��ن 

�ل�����س��رق �لأو����س���ط. وب��ح�����س��ب رب��ي��ع، ف��اإن 

�إ�سر�ئيل تبدو �سبه م�سلولة عندما تبحر 

�ملتو�سط  �لبحر  ع��رب  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�سفن 

ع��ب��ور قناة  ب��ع��د  ���س��وري��ا  �إىل  يف ط��ري��ق��ه��ا 

�لبحر  يف  �للعبة  “قو�عد  لأن  �ل�سوي�ص، 

خمتلفة«

كان ميكن حتقيقه عندما  “ما  وقال: 

�لإم���د�د�ت  �سد  تتحرك  �إ�سر�ئيل  كانت 

�ل��ربي��ة و�جل���وي���ة ل��لأ���س��ل��ح��ة م��ن �إي����ر�ن 

�إىل ���س��وري��ا غ���ر مم��ك��ن ع��ن��دم��ا جت��ري 

�لعمليات يف �لبحر حتت مظلة رو�سية«

االنباط-وكاالت

ر�سميان  ل��ب��ن��ان��ي��ان  م�����س��در�ن  ت��وق��ع 

بن  �ملحادثات  ��ستئناف  �خلمي�ص  ي��وم 

حول  �خل��لف  ب�ساأن  و�إ�سر�ئيل  لبنان 

�لأ�سبوع  �ملتو�سط  �لبحر  يف  حدودهما 

�ملقبل

وبد�أت �ملفاو�سات �لتي تتو�سط فيها 

�لوليات �ملتحدة يف �أكتوبر، يف حماولة 

حل����ل �ل�����ن�����ز�ع �ل������ذي ع���رق���ل ع��م��ل��ي��ات 

منطقة  يف  و�لغاز  �لنفط  عن  �لتنقيب 

ب��ال��غ��از، لكن  غ��ن��ي��ة  ت��ك��ون  �أن  ي��ح��ت��م��ل 

�ملحادثات توقفت منذ ذلك �حلن

وق����ال م�����س��وؤول ل��ب��ن��اين، ط��ل��ب ع��دم 

ن�����س��ر ����س��م��ه ب�����س��ب��ب ح�����س��ا���س��ي��ة �لأم����ر، 

�أخطر  �لأمريكي  �جلانب  �إن  لرويرتز 

���س��ت�����س��ت��اأن��ف ي��وم  �مل���ح���ادث���ات  �أن  ل��ب��ن��ان 

�لثنن

وذك���ر �مل�����س��وؤول �ل��ل��ب��ن��اين �ل��ث��اين �أن 

��ستئناف �ملحادثات �سيتز�من مع زيارة 

�لو�سيط �لأمركي جون درو�سر، �ملقرر 

من  يتحدد  مل  ي��وم  يف  لبنان  ي�سل  �أن 

�ملقبل �لأ�سبوع 

�لت���������س����ال مب�������س���وؤويل  ي��ت�����س��ن  ومل 

�ل�����س��ف��ارة �لأم���رك���ي���ة ل��ل��ح�����س��ول على 

تعقيب

و�أجرى لبنان و�إ�سر�ئيل عدة جولت 

��ست�سافتها  �أكتوبر،  يف  �ملحادثات  من 

حفظ  ل��ق��و�ت  ق��اع��دة  يف  �ملتحدة  �لأمم 

�ل�������س���لم يف ج����ن����وب ل���ب���ن���ان. وج�����اءت 

دبلوما�سية  جلهود  تتويجا  �مل��ح��ادث��ات 

�أمركية ��ستمرت ثلث �سنو�ت

ظلت  �جلانبن  ب��ن  �خل��لف��ات  لكن 

كبرة بعد �أن عر�ص كل طرف خر�ئط 

خم��ت��ل��ف��ة ع��م��ا ع��ر���س��ه �ل��ط��رف �لآخ���ر 

من  فعليا  ز�د  مم��ا  �مل��ق��رتح��ة  ل��ل��ح��دود 

�ملتنازع عليها �ملنطقة  م�ساحة 

رئي�ص  و�ف��ق  �مل��ح��ادث��ات،  تعرث  ومنذ 

�لأ�سغال  ووزير  �لدفاع  ووزيرة  �لوزر�ء 

�ل��ع��ام��ة يف ح��ك��وم��ة ت�����س��ري��ف �لأع��م��ال 

يو�سع  مر�سوم  م�سودة  على  �للبنانية 

 1400 م��ط��ال��ب��ة ل��ب��ن��ان ب��اإ���س��اف��ة ن��ح��و 

�لقت�سادية  للمنطقة  مربع  كيلومرت 

�خلا�سة به

وقال مكتب وزير �لطاقة �لإ�سر�ئيلي 

ت��در���ص  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �إن  �ستاينتز،  ي��وف��ال 

�إىل  “��ستناد�  لكن  �ملحادثات  ��ستئناف 

�ملتنازع عليها” �ملعروفة  �ملنطقة 

من  �ل��غ��از  بالفعل  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  وت�سخ 

مل  لبنان  لكن  �سخمة،  بحرية  حقول 

بكميات  غ��از  �حتياطيات  بعد  يكت�سف 

جتارية يف مياهه
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االنباط-وكاالت

ك�����س��ف��ت و����س���ائ���ل �إع�����لم ع��ربي��ة، 

�م�ص �خلمي�ص، �لنقاب عن تعليمات 

�ل�سلطة  رئ��ي�����ص  ب��ه��ا  �أوع����ز  ج��دي��دة 

لقادة  عبا�ص  حممود  �لفل�سطينية 

�أجهزة �من �ل�سلطة، ع�سية �لإعلن 

�ملرتقب عن تاأجيل �لنتخابات

فاإن  �لعربية،   12 �لقناة  وبح�سب 

�لأمن  �أجهزة  قادة  �إىل  �أوعز  عبا�ص 

رف����ع ح���ال���ة �ل���ت���اأه���ب و�ل����س���ت���ع���د�د 

لإم���ك���ان���ي���ة �ن��������دلع م����و�ج����ه����ات يف 

عن  �ملرتقب  �لإعلن  ع�سية  �ل�سفة 

�لنتخابات تاأجيل 

وذك��������رت م���������س����ادر ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  

ب��ت��اأج��ي��ل  ق������ر�ر�  �ت���خ���ذ  ع���ب���ا����ص  �أن 

�لن���ت���خ���اب���ات �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة، �مل��زم��ع 

�إجر�وؤها نهاية �ل�سهر �ملقبل

�سيتم  �أن���ه  �إىل  �مل�����س��ادر  و�أ����س���ارت 

�ل������ق������ر�ر يف خ���ت���ام  �لإع�����������لن ع�����ن 

ملنظمة  �لتنفيذية  للجنة  �ج��ت��م��اع 

�ل���ت���ح���ري���ر م�������س���اء �خل���م���ي�������ص، ب��ع��د 

باإجر�ء  �ل�سماح  “�إ�سر�ئيل”  رف�ص 

�ل���ق���د����ص،  �لن���ت���خ���اب���ات يف م���دي���ن���ة 

وت��ع��رث ج��ه��ود �ل��و���س��اط��ة �لأوروب��ي��ة 

ل��ل�����س��م��اح  “�إ�سر�ئيل”  �إق����ن����اع  يف 

ه��ذه  يف  ب��امل�����س��ارك��ة  �ل��ق��د���ص  ل�سكان 

�لنتخابات

و�أك������دت ح��رك��ة ح��م��ا���ص يف ب��ي��ان 

رف�سها  �لأرب���ع���اء،  م�ساء  �أ���س��درت��ه، 

�لن���ت���خ���اب���ات  �إل�����غ�����اء  �أو  ل���ت���اأج���ي���ل 

�إىل  م�����س��رة  �ل��ع��ام��ة،  �لفل�سطينية 

�أن�����ه ل���ن ت���ك���ون ج������زء�ً ول����ن ت��ع��ط��ي 

�لغطاء لذلك

ب������دوره �أع���ل���ن ج��ي�����ص �لح���ت���لل 

�لإ�سر�ئيلي، م�ساء �لأربعاء، عن رفع 

�لتاأهب بن �سفوف قو�ته يف  حالة 

�ل�سفة  ومناطق  �جلنوبية،  �ملنطقة 

�ل��غ��رب��ي��ة، وذل���ك ق��ب��ل ك��ل��م��ة رئي�ص 

�ل�سلطة حممود عبا�ص،  يف �جتماع 

�ل����ق����ي����ادة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و�ل�����ذي 

م��ن �مل��ت��وق��ع �أن ي��ع��ل��ن ف��ي��ه ت��اأج��ي��ل 

�لفل�سطينية �لنتخابات 

وق������ال������ت �ل�����ق�����ن�����اة ذ�ت������ه������ا: “يف 

للجي�ص  �جل��ن��وب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  ق��ي��ادة 

لحتمالت  ي�ستعدون  �ل�سر�ئيلي، 

�إل����غ����اء  �ن��������دلع ت�����س��ع��ي��د يف ح������ال 

�لنتخابات«

االنباط-وكاالت

ي��و����س��ل �لأ����س���ر�ن ع��م��اد ���س��و�رك��ة 

�أري���ح���ا، و�ل�����س��ح��ف��ي  )37 ع���اًم���ا( م���ن 

ع���لء �ل���رمي���اوي )43 ع��اًم��ا( م��ن ر�م 

�هلل، �إ���س��ر�ب��ه��م��ا �مل��ف��ت��وح ع��ن �ل��ط��ع��ام 

و�أّك����د  �لإد�رّي.  لع��ت��ق��ال��ه��م��ا  ��ا  رف�����سً

ن����ادي �لأ����س���ر �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ب��ي��ان، 

�سو�ركة  �لأ�سرين  �أّن  �ليوم �خلمي�ص، 

�سحية  �أو�ساًعا  يو�جهان  و�ل��رمي��اوي 

�لحتلل  تعنت  ��ستمر�ر  م��ع  �سعبة، 

باإنهاء  �ملتمثل  ملطلبهما  بال�ستجابة 

“نادي  و�أو����س���ح  �لإد�رّي.  �عتقالهما 

�مل�سرب  �سو�ركه  �لأ�سر  �أن  �لأ�سر” 

يز�ل  ما  يوًما،   )43( منذ  �لطعام  عن 

حمتجًز� يف زنازين �سجن “ع�سقلن” 

ح��ي��ث ف��ق��َد م��ن وزن����ه ح��ت��ى �ل��ي��وم 18 

كغم، كما �أن �لأ�سر �لرمياوي �مل�سرب 

عن �لطعام منذ )9( �أيام ما يز�ل يقبع 

ظروف  يف  “عوفر”،  �سجن  زنازين  يف 

�أن �لأ����س���ر �ل���رمي���اوي  ���س��ع��ب��ة، ح��ي��ث 

�سيب 
ُ
�أ ق��د  ك��ان  ب��ف��رتة  �عتقاله  وق��ب��ل 

ي���وم  وح����ت����ى  “كورونا”،  ب���ف���رو����ص 

�لإ�سابة،  �آثار  من  يعاين  كان  �عتقاله 

ولفت  معاناته.  من  فاقم  �لذي  �لأم��ر 

�ليوم  وحتى  �أنه  �لأ�سر” �إىل  “نادي 
ل توجد حلول جّدية يف ق�سية �لأ�سر 

�سو�ركه، ويف ق�سية �لأ�سر �لرمياوي، 

ح���ي���ث مت ي����وم �أم�������ص ت���اأج���ي���ل ج��ل�����س��ة 

�مل��ح��ك��م��ة )ج��ل�����س��ة �ل��ت��ث��ب��ي��ت( ح��ت��ى 6 

�أيار/مايو �لقادم. ُي�سار �إىل �أن �لأ�سر 

�سو�ركه معتقل منذ �سهر متوز/يوليو 

�مل��ا���س��ي، وه��و �أ���س��ر ���س��اب��ق �أم�����س��ى ما 

�لع�سر  �لحتلل  �سجون  يف  جمموعه 

�لإد�رّي،  �لعتقال  رهّن  ُجّلها  �سنو�ت، 

�أط���ف���ال.  خل��م�����س��ة  و�أب  م���ت���زوج  وه����و 

معتقل  �لرمياوي،  �ل�سحفي  و�لأ�سر 

21 ني�سان/ �أبريل  لدى �لحتلل منذ 

�جل����اري، ه��و �أ���س��ر ���س��اب��ق �أم�����س��ى ما 

قر�بة  �لح��ت��لل  �سجون  يف  جمموعه 

�ل������)11( ع���اًم���ا، ُج��ّل��ه��ا ره���ّن �لع��ت��ق��ال 

و�أب خلم�سة من  متزوج  وهو  �لإد�رّي، 

�لأبناء. يذكر �أن �لأ�سر م�سعب �لهور 

�إ�سر�به  عّلق  �خلليل،  من  عاًما(   33(

عن �لطعام �لذي ��ستمر 16 يوًما، بعد 

�عتقاله  �سقف  بتحديد  يق�سي  �تفاق 

�أيار/مايو   4 �لإد�رّي، و�لإفر�ج عنه يف 

�لقادم

 عشية اإلعالن المرتقب عن تأجيل االنتخابات. عباس يصدر 
تعليمات لقادة أجهزة السلطة برفع حالة التأهب بالضفة الغربية

األسيران سواركة والريماوي يواصالن 
إضرابهما عن الطعام رفًضا العتقالهما اإلدارّي
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االنباط-وكاالت

من  املزعوم  الهيكل”  “جماعات  كثفت 

وا���س��ع  اق��ت��ح��ام  ع��ل��ى  وحتري�سها  ح�سدها 

 28 يف  املبارك  الأق�سى  للم�سجد  وجماعي 

ما  م��ع  تزامًنا  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  م��ن 

القد�س« “توحيد  ي�سمى 

واع�����ت�����رت اجل����م����اع����ات امل���ت���ط���رف���ة يف 

دع��وات��ه��ا ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل اق��ت��ح��ام 

داعية  فا�سل”،  “يوًما  رم�سان   28 ي��وم 

واإن�����س��اد  امل�����س��ج��د،  ل�ستباحة  امل�ستوطنني 

“هتيكفا” بداخله ال�سهيوين  الن�سيد 

ودعا الناطق با�سم ما ت�سمى “منظمات 

ل�ستعادة  منا�سريه  فريد  اآ���س��اف  املعبد” 

اأن امل�����س��ج��د الأق�����س��ى  امل��ع��ن��وي��ات، م���وؤك���ًدا 

ال�ساعة  �سيكون مفتوًحا للقتحام ما بني 

7:00 وحتى 11:00 من �سباح الإثنني 10-

5-2021، املوافق 28 رم�سان

مكان،  كل  يف  الدعوات  “ان�سروا  وق��ال: 

يف الكن�س واملدار�س الدينية، اأخروا اأفراد 

ان�سروا  العمل..  يف  وزملءكم  عائلتكم، 

ب��الآلف...ح��ت��ى  لنكون  للقتحام  وادع��وا 

ن�ستعيد فيه جبل املعبد من العرب، ونوؤكد 

من جديد اأن جبل املعبد باأيدينا«

بانت�سارهم  �سكارى  “العرب  واأ���س��اف: 

مل  احلقيقة  يف  لكنهم  العامود،  ب��اب  عند 

لكننا  اأمامهم،  تراجع  نتنياهو  ينت�سروا، 

يوم  املعبد يف  ب��الآلف يف جبل  اإن جتمعنا 

الن��ت�����س��ار من  م��ن  يتمكنوا  ف��ل��ن  ال��ق��د���س 

جديد”. وفق قوله

فل�سطينيون  ن�سطاء  دع��ا  ال�سياق،  ويف 

ع����ر م����واق����ع ال���ت���وا����س���ل ل�����س��د اق��ت��ح��ام 

امل�����س��ت��وط��ن��ني ل��ل��م�����س��ج��د الأق�������س���ى وع���دم 

ال�ستفراد به بيوم 28 رم�سان

ا�ستكماًل  ياأتي  الأم��ر  هذا  اأن  واعتروا 

اأيام  قبل  حتقق  ال��ذي  العامود  باب  لن�سر 

ع��ل��ى ي���د ���س��ب��ان ال��ق��د���س ال���ذي���ن اأج����روا 

الحتلل على اإزالة حواجزه من املكان

بدورها، اأكدت موؤ�س�سة القد�س الدولية 

اإل  يكتمل  ل  العامود  باب  هبة  انت�سار  اأن 

ب�سد الهجمة ال�سر�سة على الأق�سى يف 28 

ذكرى  يف  وا�سعة  اقتحامات  عر  رم�سان، 

التقومي  ح�سب  القد�س”  “يوم  ي�سمى  ما 

العري

�ساحة  ه��ي  الأق�����س��ى  ���س��اح��ة  اإن  وق��ال��ت 

امل����ع����رك����ة امل����رك����زي����ة ع���ل���ى ال����ه����وي����ة وه���ي 

الإرادة  واإن  الديني،  بالإحلل  امل�ستهدفة 

املتوثبة التي ح�سرت يف �ساح باب العامود 

28 رم�����س��ان اإن  ق����ادرة ع��ل��ى ك�����س��ر ع����دوان 

ح�سرت

ودع�����������ت اأه�������������ايل ال�����ق�����د������س وج���م���ي���ع 

اإىل  الفل�سطينيني القادرين على الو�سول 

 1948 ع��ام  املحتلة  الأرا����س���ي  م��ن  امل�سجد 

منذ  فيه  ال��رب��اط  اإىل  الغربية،  وال�سفة 

27 رم�سان وحتى ع�سر  الأحد  يوم  م�ساء 

يوم الإثنني 28 رم�سان

ك��م��ا دع����ت امل��وؤ���س�����س��ة خ��ط��ب��اء امل�����س��ج��د 

الأق�������س���ى وع���ل���م���اء ال���ق���د����س ووج���ه���اءه���ا 

ح�����س��د  اإىل  وم���وؤ����س�������س���ات���ه���ا  وع���ائ���لت���ه���ا 

اجل���م���اه���ر امل���ق���د����س���ي���ة وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 

ل�سد هجمة  ت���ام  ا���س��ت��ع��داد  ع��ل��ى  ل��ي��ك��ون��وا 

الأق�سى امل�ستوطنني على 

وط����ال����ب����ت ع����ل����م����اء الأم����������ة ال���ع���رب���ي���ة 

وهيئاتها  ونخبها  واأعلمها  والإ�سلمية 

م��ن  ���س��ل�����س��ل��ة  اإط���������لق  اإىل  واأح�����زاب�����ه�����ا 

امل�ساندة  واملتوا�سلة،  الفاعلة  التحركات 

ال�سغط  ذل���ك  ال��ق��د���س، مب��ا يف  لأه��ل��ن��ا يف 

ع��ل��ى احل��ك��وم��ات ل��ي��ك��ون ل��ه��ا م��وق��ف ق��وٌي 

���س��د الح���ت���لل وخم��ط��ط��ات��ه الإج��رام��ي��ة 

الأق�سى �سد 

لقتحامات  الأق�سى  امل�سجد  ويتعر�س 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م�����س��ت��م��رة م���ن امل�����س��ت��وط��ن��ني 

و�سرطة الحتلل، وحماولت ملنع اإعماره، 

ف�سًل عن فر�س قيود م�سددة على رواده، 

وغر ذلك من املمار�سات

وم���ن���ذ اح����ت����لل م���دي���ن���ة ال���ق���د����س ع���ام 

على  الح���ت���لل  ���س��ل��ط��ات  ت�����س��ي��ط��ر   ،1967

تنفذ  خ��لل��ه  وم��ن  امل��غ��ارب��ة،  ب��اب  مفاتيح 

اليومية للم�ستوطنني وقوات  القتحامات 

الحتلل

االنباط-وكاالت

يوم  ر�سميان  لبنانيان  م�سدران  توقع   

لبنان  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  ا�ستئناف  اخلمي�س 

حدودهما  حول  اخللف  ب�ساأن  واإ�سرائيل 

يف البحر املتو�سط الأ�سبوع املقبل

فيها  تتو�سط  ال��ت��ي  امل��ف��او���س��ات  وب���داأت 

اأك��ت��وب��ر، يف حماولة  امل��ت��ح��دة يف  ال��ولي��ات 

التنقيب  عمليات  عرقل  الذي  النزاع  حلل 

اأن  يحتمل  منطقة  يف  وال��غ��از  النفط  ع��ن 

توقفت  املحادثات  لكن  بالغاز،  غنية  تكون 

منذ ذلك احلني

ن�سر  ع��دم  طلب  لبناين،  م�سوؤول  وق��ال 

ل��روي��رز  الأم����ر،  ح�سا�سية  ب�سبب  ا���س��م��ه 

اأن  ل��ب��ن��ان  اأخ���ط���ر  اإن اجل���ان���ب الأم���ري���ك���ي 

املحادثات �ست�ستاأنف يوم الثنني

وذك�����ر امل�������س���وؤول ال��ل��ب��ن��اين ال���ث���اين اأن 

زي��ارة  م��ع  �سيتزامن  امل��ح��ادث��ات  ا�ستئناف 

الو�سيط الأمركي جون درو�سر، املقرر اأن 

ي�سل لبنان يف يوم مل يتحدد من الأ�سبوع 

املقبل

ال�سفارة  الت�سال مب�سوؤويل  يت�سن  ومل 

الأمركية للح�سول على تعقيب

واأج���رى لبنان واإ���س��رائ��ي��ل ع��دة ج��ولت 

ا�ست�سافتها  اأك���ت���وب���ر،  يف  امل���ح���ادث���ات  م���ن 

حفظ  ل���ق���وات  ق���اع���دة  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 

ال�سلم يف جنوب لبنان. وجاءت املحادثات 

ت��ت��وي��ج��ا جل���ه���ود دب��ل��وم��ا���س��ي��ة اأم��رك��ي��ة 

ا�ستمرت ثلث �سنوات

ل��ك��ن اخل����لف����ات ب���ني اجل���ان���ب���ني ظلت 

ك��ب��رة ب��ع��د اأن ع��ر���س ك��ل ط���رف خ��رائ��ط 

خم��ت��ل��ف��ة ع���م���ا ع���ر����س���ه ال����ط����رف الآخ�����ر 

ف��ع��ل��ي��ا م��ن  امل���ق���رح���ة مم���ا زاد  ل���ل���ح���دود 

املتنازع عليها املنطقة  م�ساحة 

وم��ن��ذ ت��ع��ر امل���ح���ادث���ات، واف����ق رئ��ي�����س 

ال����وزراء ووزي����رة ال��دف��اع ووزي���ر الأ���س��غ��ال 

ال���ع���ام���ة يف ح���ك���وم���ة ت�����س��ري��ف الأع����م����ال 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ودة م��ر���س��وم ي��و���س��ع 

 1400 ن���ح���و  ب���اإ����س���اف���ة  ل���ب���ن���ان  م���ط���ال���ب���ة 

ك��ي��ل��وم��ر م��رب��ع ل��ل��م��ن��ط��ق��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

اخلا�سة به

الإ�سرائيلي  الطاقة  وزي��ر  مكتب  وق��ال 

ت��در���س  اإ����س���رائ���ي���ل  اإن  ���س��ت��اي��ن��ت��ز،  ي���وف���ال 

اإىل  “ا�ستنادا  ل��ك��ن  امل��ح��ادث��ات  ا���س��ت��ئ��ن��اف 

املتنازع عليها« املعروفة  املنطقة 

وت�سخ اإ�سرائيل بالفعل الغاز من حقول 

بحرية �سخمة، لكن لبنان مل يكت�سف بعد 

احتياطيات غاز بكميات جتارية يف مياهه

االنباط-وكاالت

امل�سرية،  ال���ري  وزارة  با�سم  املتحدث  ك�سف 

حممد غامن، عن ما و�سفه باأكاذيب اأثيوبيا حول 

جداول امللء وت�سغيل ال�سد الإثيوبي

ادعت  “اإثيوبيا  اأن  له  واأو���س��ح يف ت�سريحات 

اأن��ه مت الت��ف��اق عليها ب��ني ال���دول الثلث،  زورا 

التي  وه���ذا يعد ج���زءا م��ن الأك��اذي��ب الإثيوبية 

مو�سحا  يوميا”،  ن�سمعها  ال�����س��دي��د  ل��لأ���س��ف 

اجلانب  عنها  يتحدث  ال��ت��ي  اجل����داول  تلك  اأن 

املفاو�سات  خ��لل  مناق�ستها  متت  قد  الإثيوبي 

التي جرت خلل ال�سنوات املا�سية

املفاو�سات كان يتم  اأثناء  اأن��ه  واأ�ساف غ��امن، 

عمل جمموعة من اجلداول لتنظيم عملية امللء 

عن  يتحدث  الإثيوبي  اجلانب  لكن  والت�سغيل، 

ه��ذه اجل���داول وكاأنها اأم��ر متفق عليه، رغ��م اأن 

هناك نقطتني مهمتني، “اأول مفي�س اتفاق حد 

م�ساه اأ�سل، يعني مفي�س اتفاق ع�سان اجلانب 

الأم���ر  بينما  جداول”،  ع��ن  يتحدث  الإث��ي��وب��ي 

ال��ث��اين ه��و اأن ه��ذه اجل����داول مت اج��ت��زاوؤه��ا من 

داخل التفاقية

املائية  امل�����وارد  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  واأ����س���ار 

ال��دول  “كان هناك حديث م��ع  اأن��ه  اإىل  وال���ري، 

امل��ي��اه التي  ال��ث��لث ع��ن ج���دول يرتبط بكميات 

�سيتم تخزينها يف ال�سد اأثناء امللء وبني م�ستوى 

م�ستوى  ذو  في�سان  هناك  ك��ان  ف���اإذا  الفي�سان، 

عاٍل �سيتم امللء بكميات عالية، واإذا كان م�ستوى 

الفي�سان منخف�سا ل يتم امللء اأو يتم امللء بن�سب 

ب�سيطة للغاية، لكن اجلانب الأثيوبي اجتزاأ هذه 

اجل��داول فقط من �سياقها، وه��و اأم��ر مرفو�س 

متاما«

وعن ت�سريحات اإثيوبيا باأنها �ستتكبد خ�سارة 

مليار دولر حال عدم اإقدامها على امللء الثاين، 

للأكاذيب  ا�ستمراًرا  يعد  ذل��ك  اأن  غ��امن  اأو���س��ح 

لديهم  ك��ان  ل��و  كما  يتحدثون  فهم  الأث��ي��وب��ي��ة، 

القدرة على توليد الكهرباء من ال�سد هذا العام، 

“موجود يف ال�سد 13 توربيا م�س �سغالني، ال�سنة 
توليد  يتم  مل  الأول  امل���لء  عملوا  مل��ا  فاتت  اللي 

اأنه  كهرباء، لأن التوربينات م�س �سغالة”، موؤكًدا 

امللء  على  الأثيوبي  اجلانب  اأق��دم  واإن  “حتى 
الثاين لن ي�ستطيع اأي�سا توليد الكهرباء«

االنباط-وكاالت

تعي�س عائلت فل�سطينية حالة من اخلوف 

والقلق ال�سديدين يف حي ال�سيخ جراح بالقد�س 

املحتلة، مع اقراب موعد اإخلئهم وتهجرهم 

اأي���ار/ مايو  ال��ث��اين م��ن  ق�سريا م��ن منازلهم يف 

املقبل، ل�سالح امل�ستوطنني

اأه��ايل ال�سيخ ج��راح و�سائل الإع��لم  وينا�سد 

وال�سباب املقد�سي بالتواجد على الأر�س للدفاع 

عن احلي، وجلم امل�ستوطنني

وت�سر تلك العائلت املقد�سية على عدم ترك 

ثمن،  م��ن  كلفها  مهما  للم�ستوطنني  منازلها 

واأنها �ستدافع عن اأر�س اأجدادها واآبائها، الذين 

عا�سوا فيها منذ العام 1956، لآخر حلظة، رغم 

كل التهديدات

وي���واج���ه اأه������ايل ال�����س��ي��خ ج�����راح م��ن��ذ ب��داي��ة 

احتلليا  خمططا  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  �سبعينيات 

لتهجرهم وبناء م�ستوطنة على اأنقا�س بيوتهم، 

اأن الأر���س التي ُبنيت عليها منازلهم من  بزعم 

طرف احلكومة الأردنية كانت موؤجرة يف ال�سابق 

لعائلت يهودية

وتوا�سل العائلت املهددة �سمودها ومعركتها 

القانونية يف �سبيل مواجهة اأوام��ر الإخ��لء من 

منازلها واأرا�سيها التي متلكوها بناًء على اتفاق 

مت يف عام 1965، ما بني احلكومة الأردنية ووكالة 

غوث وت�سغيل اللجئني الفل�سطينيني “اأونروا«

و رف�������س���ت امل��ح��ك��م��ة امل���رك���زي���ة يف ال��ق��د���س 

عن  الدفاع  طاقم  فيها  تقدم  التي  ال�ستئنافات 

عائلت ال�سيخ جراح

“الكرد،  عائلت  الح��ت��لل  حماكم  ومنحت 

القا�سم، اجلاعوين، وا�سكايف”، التي يبلغ عددها 

�سبع اأ�سر وت�سم 30 فردا منهم 10 اأطفال مهلة 

للإخلء حتى بداية اأيار/ مايو املقبل، وعائلت 

“الداوودي، الدجاين، وحماد” حتى مطلع اآب/ 
اأغ�سط�س، وعددها 7 اأ�سر وت�سم 25 فردا بينهم 

8 اأطفال

م��ق��د���س��ي   500 ال���ت���ه���ج���ر  خ���ط���ر  وي���ت���ه���دد 

يقطنون يف 28 منزل باحلي على اأيدي جمعيات 

ا�ستيطانية بعد �سنوات من التواطوؤ مع حماكم 

الح��ت��لل، وال��ت��ي اأ���س��درت م��وؤخ��را ق����رارا بحق 

�سكان احلي  اأن  رغم  املذكورة،  ال�سبعة  العائلت 

املالكني الفعلني والقانونني للأر�س

ويدح�س �سكان ال�سيخ جراح ادعاءات جماعات 

اأقيمت  التي  الأر����س  “امتلكت  اإنها  ا�ستيطانية 

عليها املنازل الفل�سطينية، ما قبل العام 1948«

اعتبرته »يوًما فاصًلا«. »جماعات الهيكل« تحشد القتحام األقصى ب 28 رمضان

 استئناف المحادثات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية األسبوع المقبل

 مصر تكذب إثيوبيا وتكشف حقائق حول اتفاقيات سد النهضة

 مع اقتراب موعد اإلخالء .. عائالت مقدسية ب الشيخ جراح تعيش هواجس التهجير

االنباط-وكاالت

“يديعوت  ����س���ح���ي���ف���ة  ك���������س����ف����ت 

اخلمي�س،  ام�س  العرية،  اأحرونوت” 

ال��ن��ق��اب ع��ن اإ���س��اب��ة ع����ددا م��ن ج��ن��ود 

وجم���ن���دات ج��ي�����س الح���ت���لل مب��ر���س 

خدمتهم  ب��ع��د  اأو  خ���لل  ال�����س��رط��ان، 

الع�سكرية بالقرب من بطاريات القبة 

احلديدية. 

وب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة ال��ع��ري��ة، اإن 

جم���م���وع���ة م����ن اجل����ن����ود وامل���ج���ن���دات 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني، ال�������ذي خ����دم����وا يف 

بالقرب  ال��دف��اع��ات اجل��وي��ة، حت��دي��دا 

اأعلنوا  القبة احلديدية،  من بطاريات 

اأ�سابتهم مبر�س ال�سرطان.  عن 

ه����وؤلء  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأ����س���اف���ت 

اجل�����ن�����ود وامل�����ج�����ن�����دات، اأع����ل����ن����وا ع��ن 

اإ����س���اب���ت���ه���م مب���ر����س ال�������س���رط���ان، م��ع 

الع�سكرية،  خدمتهم  ان��ت��ه��اء  اق���راب 

من  حت��رره��م  م��ن  �سهور  ع��دة  بعد  اأو 

اخلدمة. 

ووف���ق���اً ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، اأث���ب���ت اأب��ح��اث 

طبية جديدة، اأن اأعلى ن�سبة للإ�سابة 

مب���ر����س ال�������س���رط���ان داخ������ل اجل��ي�����س 

العاملني  اأو�ساط  يف  هي  الإ�سرائيلي، 

مبجال الدفاعات اجلوية.  

با�سم  الناطق  عن  يديعوت،  ونقلت 

اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي ق��ول��ه: اإن ه��ذه 

الإ�سابة  واأن  ���س��اذة،  لي�ست  املعطيات 

ال�����س��رط��ان يف ���س��ف��وف جنود  مب��ر���س 

اجلي�س، لي�س اأمرا غريبا. 

واأ�سارت ال�سحيفة العرية، اىل اأن 

التحقيق الكامل بهذه الق�سية، �سوف 

الأ�سبوعي  امللحق  يف  غ��دا،  ن�سره  يتم 

الذي ين�سر كل يوم جمعة  لل�سحيفة، 

اأيام« “�سبعة  باإ�سم 

االنباط-وكاالت

اأخ����ط����رت ���س��ل��ط��ات الح���ت���لل 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي، ام�������س اخل��م��ي�����س، 

حم�سة  خ���رب���ة  اأه������ايل  ب��رح��ي��ل 

ال�سمالية بالأغوار  الفوقا 

وق��ال م�سوؤول ملف الأغ��وار يف 

ب�سارات،  معتز  طوبا�س،  حمافظة 

اق��ت��ح��م��ت  الح����ت����لل  ق������وات  اإن 

اخل������رب������ة، و����س���ل���م���ت اإخ������ط������ارات 

لإخلء  العائلت،  لكافة  مكتوبة 

م�������س���اك���ن���ه���م، ب����ذري����ع����ة اج�������راء 

ت��دري��ب��ات ع�����س��ك��ري��ة ي���وم الث��ن��ني 

2021/5/3

االنباط- وكاالت

 ك�����س��ف��ت ���س��ح��ي��ف��ة ب���ري���ط���ان���ي���ة، ام�����س 

ال�سمايل،  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م  اأن  اخل��م��ي�����س، 

بعد  امل�سوؤولني  اأح��د  اأع��دم  اأون،  ج��ون  كيم 

ت����اأخ����ره ع���ن اإن����ه����اء م�������س���روع اإع����م����ار اأح���د 

اأول��ي��ة  م���واد  ع��ل��ى  واع��ت��م��اده  امل�ست�سفيات 

ومعدات �سينية ذات جودة منخف�سة

وذكرت �سحيفة ديلي مايل الريطانية 

اأن الزعيم الكوري ال�سمايل، كيم جونغ اأون 

م�ست�سفى  ل  الأ�سا�س  حجر  بنف�سه  و�سع   ،

بيونغ يانغ خلل عام 2020، وطالب ببنائه 

خلل فرة ق�سرة ل تتعدى �ستة اأ�سهر

ووف���ق���ا ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، ف��ق��د ج����اء امل��وع��د 

اف��ت��ت��اح  امل�������س���روع دون  ل��ت�����س��ل��ي��م  ال��ن��ه��ائ��ي 

فارغا  كان  املبنى  ب��اأن  اأقاويل  و�سط  كبر، 

الأ�سا�سية،  الطبية  املعدات  فيه  تتوفر  ول 

ون���ظ���را ل��ل��ت��اأخ��ر يف جت��ه��ي��ز امل�����س��ت�����س��ف��ى، 

يتعار�س مع  ب��دي��ل  امل�����س��وؤول ح��ل  اق���رح 

تطلعات الزعيم كيم جونغ اأون

اإن  دي��ل��ي  وك��ال��ة  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 

اأن  ال�سمالية  ك��وري��ا  ب�����س��وؤون  امل��ع��ن��ي��ة  ك��ي��ه 

ك��ي��م ك���ان ي��رغ��ب ب��ا���س��ت��راد اأج��ه��زة طبية 

امل�ست�سفى  يف  ا�ستخدامها  ليتم  اأوروب��ا  من 

اجلديد

وت�������س���م���ن���ت اخل����ط����ة ال����ب����دي����ل����ة ال���ت���ي 

�سينية  ملعدات  اللجوء  امل�سوؤول،  اقرحها 

كيم  ك��ان  م��ا  الأوروب���ي���ة، عك�س  ع��ن  عو�سا 

اإليه يتطلع 

باللوم  األقي  اأنه  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 

عاما،   50 العمر  من  البالغ  امل�سوؤول،  على 

فور اكت�ساف كيم حقيقة ما فعله

 إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان 
خالل عملهم بالقبة الحديدية

 سلطات االحتالل تخطر بترحيل 
أهالي خربة حمصة الفوقا في األغوار

 الزعيم الكوري الشمالي ُيعِدم 
مسؤوًلا تأّخر في تسليم مشروعه
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الـريـا�ضي

مدريد – وكاالت 

وا�����ض����ل ري������ال م����دري����د، حت�����ض��رات��ه 

اخل����م����ي���������ض، ق����ب����ل خ�����و������ض م����واج����ه����ة 

 34 اجلولة  مناف�ضات  اإطار  يف  اأو�ضا�ضونا، 

»م��ون��دو  �ضحيفة  وبح�ضب  الليجا.  م��ن 

ديبورتيفو«، فاإن زين الدين زيدان املدير 

ال��ف��ن��ي ل���ري���ال م���دري���د، ل���ن ي��ت��م��ك��ن من 

�ضيغيب  ال���ذي  ك��ارف��اخ��ال  على  االع��ت��م��اد 

لنهاية املو�ضم للإ�ضابة، بجانب ال�ضكوك 

ح��ول م��ي��ن��دي وف��ال��ف��ردي. ومل ي��ت��درب 

فرالند ميندي مع املجموعة حتى االآن، 

ي��وا���ض��ل ف��ي��دي ف��ال��ف��ردي، التعايف  ك��م��ا 

م��ن ف��رو���ض ك��ورون��ا، ويف ان��ت��ظ��ار حتول 

وان�ضم  �ضلبية.  اإىل  اإيجابية  من  عينته 

نات�ضو لقائمة الغائبني عن املران، بعدما 

ت��ع��ر���ض ل�����ض��رب��ة ق��وي��ة خ���لل م��واج��ه��ة 

دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�����ض��ف  ذه���اب  يف  ت�ضيل�ضي 

اأم��ام  لغيابه  ُي�ضر  ���ض��يء  وك��ل  االأب��ط��ال، 

اأو�ضا�ضونا، لكي يكون جاهًزا �ضد البلوز. 

ويف �ضياق منف�ضل، عاد �ضرجيو رامو�ض 

للتدريبات اجلماعية، لكن م�ضاركته �ضد 

اأو���ض��ا���ض��ون��ا، حم��ل ���ض��ك، م��ن اأج��ل الدفع 

املران  اللعبون،  وبداأ  ت�ضيل�ضي.  اأمام  به 

تدريبات  توؤدي  جمموعات  اإىل  مق�ضمني 

االإح���م���اء، والح���ًق���ا اأج�����روا مت��اري��ن على 

اال���ض��ت��ح��واذ وال�����ض��غ��ط، وان��ت��ه��ى امل���ران 

ُم�ضغرة. مبباريات 

70

راموس جاهز للقاء تشيلسي 

نادي البقعة ينسحب من اتحاد المالكمة 

الكراتية يبدأ مشاركته في الدوري العالمي 

موجوروزا تنسحب من مدريد للتنس 

االنباط – عمان 

ت��ق��دمي  ال��ب��ق��ع��ة  ن����ادي  ادارة  ق����ررت 

الحتاد  العامة  الهيئة  من  ا�ضتقالتها 

امل���لك���م���ة، وذل�����ك اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ما 

و���ض��ف��ت��ه ال��ت�����ض��رف��ات غ���ر امل��ق��ب��ول��ة 

اإدارة  امل��لك��م��ة وا����ض���درت  م���ن احت����اد 

ال����ن����ادي ب��ع��د اج��ت��م��اع��ه��ا ل��ي��ل��ة ام�����ض 

اال���ض��ت��ق��ال��ة  ف���ي���ه  اأع���ل���ن  ب���ي���ان���ا  االول 

م�������ن احت����������اد امل������لك������م������ة، م���و����ض���ح���ا 

ذل����ك. اإىل  دف���ع���ت���ه  ال����ت����ي   االأ�����ض����ب����اب 

وق�����ال ب���ي���ان ال��ب��ق��ع��ة ال�����ذي زودن������ا به 

ال�ضيد مو�ضة ع�ضا  النادي  نائب رئي�ض 

اأن اال���ض��ت��ق��ال��ة ج����اءت ل��غ��ي��اب اه��ت��م��ام 

على  امل��واف��ق��ة  وع��دم  باللعبة،  االحت���اد 

ل��ه يف  ج��دي��د  مل��ن��دوب  ال���ن���ادي  ت�ضمية 

ت���داع���ي���ات وف���اة  اإىل ج���ان���ب  االحت������اد، 

الع����ب م��ن��ت��خ��ب ال�����ض��ب��اب ل��ل��م��لك��م��ة 

يف  م�ضاركته  خ��لل  �ضوي�ضات  را���ض��د 

يف  اخ��را  اأقيمت  ال��ت��ي  ال��ع��امل  بطولة 

غياب  على  البقعة  احتج  كما  بولندا. 

املنتخبات  مدربي  تعيني  يف  ال�ضفافية 

عن  البقعة  ن���ادي  وتغييب  ال��وط��ن��ي��ة، 

تعيينات املدربني، رغم امتلك النادي 

ل��ك��ف��اءات م��ت��م��ي��زة يف ل��ع��ب��ة امل��لك��م��ة. 

���ض��ي��ا���ض��ة  ان  ال���ب���ق���ع���ة  ن������ادي  واع����ت����ر 

االحتاد يف ت�ضير اأمور اللعبة ال يرقى 

امل���ط���ل���وب، وه����و االم���ر  امل�����ض��ت��وى  اإىل 

ال����ذي ال ي��خ��دم امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة 

�ضبق  البقعة  ادارة  ان  ويذكر  واالندية 

تغير  ب�����ض��رورة  وان ط��ال��ب��ت االحت���اد 

االحت����اد  ادارة  جم��ل�����ض  يف  م��ن��دوب��ه��ا 

ان  اال  املطلوبة  بواجباته  قيامه  لعدم 

االحتاد رف�ض اال�ضتجابة مرارا .

االنباط – عمان 

ي���ب���داأ امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ل��ل��ك��ارات��ي��ه 

ال��دوري  بطولة  يف  م�ضاركته  اجلمعة، 

ل�ضبونة  م��دي��ن��ة  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي 

ال���رت���غ���ال���ي���ة. وي�������ض���م وف�����د امل��ن��ت��خ��ب 

ال����وط����ن����ي ال�������ذي ي����راأ�����ض����ه م�����ض��ط��ف��ى 

ال���ف���اع���وري م���دي���ر االحت�����اد ك���ل م��ن: 

احل���ك���م ال�����دويل ع��ب��داحل��ف��ي��ظ ع��ال��ي��ة 

وامل��درب  عثمان  حممد  الفني  وامل��دي��ر 

اأحمد اإبراهيم واللعبني ب�ضار النجار 

وحم����م����ود ال�������ض���ج���ان وع���ب���دال���رح���م���ن 

وعبداهلل  اجلعيدي  وم���ازن  م�ضافطة 

ح��م��د واأح���م���د ���ض��دي��د وع��ف��ي��ف غ��ي��ث. 

الكاراتيه  احت��اد  رئي�ض  نائب  واأ���ض��ارت 

وال���ن���اط���ق االإع����لم����ي م���ن���ار ���ض��ع��ث يف 

امل��ن��ت��خ��ب  اأن  اىل  ���ض��ح��ف��ي  ت�������ض���ري���ح 

ال���وط���ن���ي ب������داأ اإج����������راءات ال��ت�����ض��ج��ي��ل 

التي  املناف�ضات  يف  للم�ضاركة  ا�ضتعدادا 

�ضعث  وج���ددت  اجلمعة.  ال��ي��وم  تنطلق 

حتقيق  ع��ل��ى  ال��لع��ب��ني  ب��ق��درة  ثقتها 

ت�ضهد  ال��ت��ي  البطولة  يف  ج��ي��دة  نتائج 

م�����ض��ارك��ة ن��خ��ب��ة م���ن جن���وم ال���ع���امل يف 

اللعبة.

مدريد – وكاالت 

ل����ن ت�������ض���ارك ال���لع���ب���ة االإ����ض���ب���ان���ي���ة، 

ج��ارب��ي��ن��ي م���وج���وروزا، ال��ت��ي ت��ع��اين من 

اإ����ض���اب���ة ع�����ض��ل��ي��ة ب��ال�����ض��اق ال��ي�����ض��رى، يف 

االأل�����ف  ذات  ل��ل��ت��ن�����ض  م����دري����د  ب���ط���ول���ة 

ن��ق��ط��ة، وال���ت���ي ك����ان م���ن امل���ف���ر����ض اأن 

اأم���ام  اخل��م��ي�����ض،  ب��ه��ا،  م�����ض��واره��ا  ت�ضتهل 

االأم���ري���ك���ي���ة ����ض���ل���وان ���ض��ت��ي��ف��ن��ز. وق��ال��ت 

“لقد  ب���ي���ان  يف  االإ����ض���ب���ان���ي���ة،  ال���لع���ب���ة 

ال��رن��ني  اآ���ض��ع��ة  االآالم، وخ���لل  ع��اودت��ن��ي 

امل��غ��ن��اط��ي�����ض��ي االأخ�������رة، ت���اأك���د اأن���ن���ي مل 

امل�ضاركة،  اأج��ل  م��ن   %100 بن�ضبة  اأت��ع��اف 

امل�ضاركة«.  عدم  كانت  الطبية  والتو�ضية 

واأ�ضافت موجوروزا “هذا هو اأ�ضواأ خر، 

اأي  يتخذه  اأن  م��وؤمل ممكن  ق��رار  واأك���ر 

اأت��ع��اف��ى  اأن  اأج���ل  ك��ن��ا نعمل م��ن  الع���ب.. 

البطولة،  بداية  مع  جيدة  بحالة  واأك��ون 

الأمتكن  اأ�ضبوع  مبعدل  مبكرا  اأتيت  كما 

م���ن ال���ت���اأق���ل���م، الأن�����ه ك���ان���ت ل����دي رغ��ب��ة 

بلدي  يف  جيدة،  بطولة  تقدمي  يف  كبرة 

موجوروزا،  اأن  يذكر  جماهري«.  واأم��ام 

ب��ط��ول��ة  اأي�ضا من  ان�����ض��ح��ب��ت  ق���د  ك��ان��ت 

ب�ضبب  للتن�ض،  االأمريكية  ت�ضارل�ضتون 

ال��ف��خ��ذ  يف  االآالم  ب��ع�����ض  م���ن  م��ع��ان��ات��ه��ا 

اللعبة  قالت  ان�ضحابها،  االأي�ضر.وحول 

���ض��ه��ل،  ق������رارا  ل��ي�����ض  “اإنه  االإ����ض���ب���ان���ي���ة 

يل«. بالن�ضبة  كبرة  اأمل  خيبة   ومبثابة 

االنباط – عمان 

ت�����ض��ت��اأن��ف م�����ض��اء اجل��م��ع��ة م��ب��اري��ات اال���ض��ب��وع 

الرابع من دوري املحرفني الكروي باقمة لقاء 

وحيد حيث ي�ضت�ضيف ال�ضلط �ضيفه الرمثا على 

ملعبه يف مواجهة مرتقبة وقوية.ويتطلع ال�ضلط 

اإىل حتقيق الفوز واملحافظة على ال�ضدارة حيث 

ميتلك “7 نقاط” من فوزين وتعادل بعد ان قدم 

املناف�ضة  م�ضوار  ملوا�ضلة  توؤهلة  جميلة  عرو�ض 

ع��ل��ى م���راك���ز امل��ق��دم��ة مب���ا ي�����ض��م��ه م���ن الع��ب��ني 

ا�ضحاب اخلرة يقودهم املدرب اخلبر جمال ابو 

عابد ...ب��دوره فاإن الرمثا ميني النف�ض بتقدمي 

اأداء اأف�ضل مما �ضبق وحتقيق النتائح التي ت�ضعد 

جماهره وبخا�ضة بعد التعاقد مع املدير الفني 

البطولة  يف  ال��رم��ث��ا  يخ�ض  ومل  ال��ل��ح��ام.  ب���لل 

ح��ت��ى االن ���ض��وى م��ب��ارات��ني، ح��ي��ث ت��ع��ادل ب��دون 

اأهداف مع �ضباب العقبة وفاز على اجلليل بهدف 

ال��ف��وز يف  اىل  ال��ي��وم  لقاء  وي�ضعى يف  دون مقابل 

املناف�ضة  وراء  �ضعيا  النفية اجلديدة  القيادة  ظل 

منذ  خزائن  عن  غ��اب  ال��ذي  البطولة  لقب  على 

�ضنوات طوال حي ت�ضعى االدارة املوؤقتة اجلديدة 

وال��لع��ب��ني الع���ادة  للفريق  ال��دع��م  ت��ق��دمي  اىل 

بريق الرمثا القدمي الذي كان احد اف�ضل فرق 

الدوري .

لندن – وكاالت 

ب��ي��ب ج����واردي����وال، م����درب مان�ض�ضر  اأع�����رب 

�ضيتي، عن �ضعادته باالنت�ضار الذي حققه فريقه 

على ح�ضاب م�ضيفه باري�ض �ضان جرمان بنتيجة 

)2-1(، م�ضاء االأربعاء، يف املباراة التي احت�ضنها 

ملعب حديقة االأمراء يف ذهاب ن�ضف نهائي دوري 

اأب��ط��ال اأوروب����ا. وق��ال ج��واردي��وال يف ت�ضريحات 

عقب امل��ب��اراة ل�ضبكة »ب��ي ت��ي ���ض��ب��ورت«: »ب��داأن��ا 

اللعبني  م��ن  للكثر  بالن�ضبة  ج��ي��دة،  ب�ضورة 

يف فريقنا، هذه اأول مرة يلعبون فيها يف ن�ضف 

الظهور  اأرادوا  وبالتايل  االأب��ط��ال،  دوري  نهائي 

“الدقائق الع�ضر االأخرة  ب�ضكل جيد«. اأ�ضاف: 

من ال�ضوط االأول كانت جيدة، اأما ال�ضوط الثاين 

اأر�ضنا وهذا  فكان ممتاًزا، �ضجلنا هدفني خ��ارج 

اأمر مهم للغاية، ولكن اأمامنا عمل �ضعبا للقيام 

به يف غ�ضون 6 اأيام«. وتابع: “يف بع�ض االأحيان 

واأن تكون نف�ضك،  اأك��ر  با�ضرخاء  حتتاج للعب 

يف بع�ض االأحيان ال تلعب بحرية، غرنا طريقة 

الطريق  وج��دن��ا  اأك���ر،  بحدة  ومتتعنا  ال�ضغط 

اإىل ال�ضباك، وكان باإمكاننا ت�ضجيل هدف اآخر«. 

واأمت: “اأنا را�ض عن امل�ضتوى، ال يزال اأمامنا 90 

دقيقة للتغلب عليهم، واأم��ام فريق مثل باري�ض 

�ضان جرمان اأي �ضيء من الوارد حدوثه، يجب 

اأن نكون اأنف�ضنا يف االإياب«. وكان مان�ض�ضر �ضيتي 

بانت�ضار ثمني م��ن ملعب  ع��اد  ق��د  االإجن��ل��ي��زي 

باري�ض �ضان جرمان الفرن�ضي، بنتيجة )1-2(، 

يف املباراة التي احت�ضنها ملعب حديقة االأمراء، 

يف ذهاب ن�ضف نهائي دوري اأبطال اأوروبا. و�ضجل 

الدقيقة  يف  ب��روي��ن  دي  كيفني  ال�ضيتي  ثنائية 

�ضجل هدف  بينما  وري��ا���ض حم����رز )71(،   )64(

�ضان جرمان الوحيد ماركينيو�ض )15(. وبذلك 

الفوز يعزز ال�ضيتي من حظوظه يف خطف بطاقة 

التاأهل للنهائي، قبل لقاء االإياب املنتظر االأ�ضبوع 

املقبل على ملعب االحتاد.

االنباط – عمان 

االأردين،  ال���وح���دات  جن���وم  ���ض��ي��ط��ر 

من   5 للجولة  املثالية  الت�ضكيلة  على 

اآ�ضيا،  اأب��ط��ال  ب���دوري  املجموعات  دور 

ب��ع��د اخ��ت��ي��ار 4 الع��ب��ني م���ن ال��ف��ري��ق. 

ثنائي  ت��واج��د  الت�ضكيلة  ���ض��ه��دت  ك��م��ا 

ال���ه���لل ال�����ض��ع��ودي ي��ا���ض��ر ال�����ض��ه��راين 

جيفر�ضون  على  ع��لوة  ك��ن��و،  وحم��م��د 

 كوالزو�ض جنم القوة اجلوية العراقي.

و�ضيطر جنوم الوحدات على الت�ضكيلة 

اأمام  الفريق  انتفا�ضة  بعد  مرة،  الأول 

-2( بنتيجة  والفوز  ال�ضعودي،  الن�ضر 

للجولة  املثالية  الت�ضكيلة  وج��اءت   .)1

الــــ5 ك��م��ا ي��ل��ي:- ع��ب��د اهلل ال��ف��اخ��وري 

)ال��وح��دات(،  ثائر  اأحمد  )ال��وح��دات(، 

دو�ضنبه(،  )ا�ضتقلل  الري��ن  اأوليك�ضي 

ب��ن ع��ط��ي��ة )ال���دح���ي���ل(، يا�ضر  م��ه��دي 

ال�������ض���ه���راين )ال�����ه�����لل(، حم���م���د ك��ن��و 

)ال��وح��دات(،  �ضمر  اأحمد  )ال��ه��لل(، 

جيفر�ضون  )ال�����ض��ارق��ة(،  ب��اوزي��ر  خالد 

ك����والزو�����ض )ال����ق����وة اجل����وي����ة(، ���ض��امل 

����ض���ال���ح )ال���������ض����ارق����ة(، اأح����م����د زري����ق 

)الوحدات(«.

السلط يستضيف الرمثا في لقاء االثارة 

جوارديوال يخشى الرد من سان جيرمان 

نجوم الوحدات في التشكيلة االسيوية المثالية 
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االنباط- وكاالت

يف ك��ل ي��وم وم��ع ح�صول امل��زي��د من 

ال���ن���ا����س ع��ل��ى ل���ق���اح���ات ال���وق���اي���ة م��ن 

ماليني  القمامة  يف  ُتلقى  كوفيد-19، 

ال�صغرية  وال��ق��واري��ر  والإب���ر  امل��ح��اق��ن 

على م�صتوى العامل.

وت���ق���ول ���ص��رك��ة اأون�������ص���اي���ت وي�����ص��ت 

اإن  كاليفورنيا،  ومقرها  تكنولوجيز، 

كلهم،  املتحدة  الوليات  �صكان  تطعيم 

من  كميات  يتطلب  املثال،  �صبيل  على 

الإب���ر ل��و و���ص��ع��ت يف م�����ص��ار ي��ل��ف ح��ول 

ال��ك��رة الأر���ص��ي��ة ل���دارت ح��ول الكوكب 

1.8 مرة.

���ص��رك��ات  اأن  وي���ح���ذر اخل�����راء م���ن 

ال���ت���خ���ل�������س م����ن ال���ن���ف���اي���ات ال��ط��ب��ي��ة 

ق����د ت����واج����ه م����ا ي���ف���وق ط��اق��ت��ه��ا ع��ل��ى 

ال���ص��ت��ي��ع��اب اأم�����ام ط���وف���ان امل��خ��ل��ف��ات 

خ��راء  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  وي��ط��ال  الطبية 

ال��ب��ي��ئ��ة ب��ح��ل��ول اأك�����ر ا����ص���ت���دام���ة مع 

اللقاحات. ت�صارع توزيع 

حمرقة  ي�صم  كبري  خم��زن  وداخ���ل 

عمال  يّنقب  الرتغال،  بو�صط  كبرية 

داخ����ل ���ص��ن��ادي��ق ُك��ت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ع��ب��ارة 

من  �صاحنات  ونقلتها  خطرة«  »نفايات 

التطعيم. مراكز 

 وي���ق���ول ادل���ي���ن���و م��ن��دي�����س، م��دي��ر 

»عدد  للنفايات:  اإمبيمبومبال  �صركة 

بدرجة  �صيزيد  اجلرعات  يتلقون  من 

علينا  يتعني  اأن��ه  يعني  ه��ذا  ك��ب��رية... 

ا�صتجابتنا«. تعزيز 

وي�صم املخزن واحدة من حمرقتني 

للنفايات الطبية يف الرتغال.

وي����ق����ول ك����ارل����و�����س ف���ي���ل���و، رئ��ي�����س 

ال�صلبة  للنفايات  ال��دول��ي��ة  ال��راب��ط��ة 

ومقرها روتردام: »ظهور جائحة غري 

اأن العامل يفتقر للبنية  متوقعة ك�صف 

اأي  م��ع  للتعامل  ال�����ص��روري��ة  التحتية 

زيادة يف النفايات«.

ت���خ���ت���ل���ف ط��������رق ال����ت����خ����ل���������س م���ن 

ففي  لبلد.  بلد  من  الطبية  النفايات 

وُتعقم  النفايات  ُتمع  الأماكن  بع�س 

اإىل م��داف��ن ���ص��ح��ي��ة. لكن  ُت��ر���ص��ل  ث��م 

الرتغال توؤثر احلرق.

وامل���������ج���������ال م����ت���������ص����ع ل�����الب�����ت�����ك�����ار. 

ف����ق����د اب����ت����ك����رت �����ص����رك����ة اأون���������ص����اي����ت 

ج��ه��ازا  الأم��ريك��ي��ة  وي�صتتكنولوجيز 

وحتويلها  والإبر  املحاقن  اإذابة  ميكنه 

غري  ال��ق��م��ام��ة  م��ن  �صغري  مكعب  اإىل 

املعدية.

حيث  الدخل  منخف�صة  ال��دول  ويف 

يكون جمع القمامة اأقل تنظيما، عادة 

الطبية  ب��ال��ن��ف��اي��ات  الأم����ر  ينتهي  م��ا 

حفر  اأو  م��ف��ت��وح��ة  ق��م��ام��ة  م��ك��ب��ات  يف 

ي�صكل خطرا على  القمامة مما  حلرق 

ال�صحة العامة وعلى البيئة.

موقوتة  قنبلة  »اإن��ه��ا  فيلو:  وي��ق��ول 

اأث�����ر م�����روع ع��ل��ى �صحة  ���ص��ي��ك��ون ل��ه��ا 

تذهب  اأن  قبول  ميكننا  ل   ... النا�س 

اأم��اك��ن  اإىل  التطعيم  م��راك��ز  ن��ف��اي��ات 

منا�صبة«. غري 

ج��ام��ع��ي  اأن  درا�������ص������ات  واأظ������ه������رت 

يجمعون  الهند  مثل  دول  يف  القمامة 

القمامة  م��ك��ب��ات  امل��ح��اق��ن والإب����ر م��ن 

ال�صوق  يف  بيعها  وي��ع��ي��دون  امل��ف��ت��وح��ة 

ال�صوداء.

وثارت املخاوف من م�صري خملفات 

قالت  حيث  كذلك  اأوروب��ا  يف  التطعيم 

ال�����ص��رط��ة الأوروب����ي����ة )ي����وروب����ول( يف 

اإنها حتقق مع  نوفمر ت�صرين الثاين 

الت�صرف  �صوء  ب�صبب  ال�صركات  بع�س 

يف خملفات كوفيد-19.  

االنباط- وكاالت

 29 اخلمي�س  في�صبوك،  ���ص��رك��ة  اأع��ل��ن��ت   

اأبريل/ني�صان 2021، ارتفاع اأرباحها بالربع 

اأ�صا�س  على   %93.8 بن�صبة   2021 من  الأول 

�صنوي، و�صط حت�صن ملحوظ بالإيرادات.

ال�������ص���رك���ة -امل���ال���ك���ة ل���ع���دد م����ن م���واق���ع 

اإن ���ص��ايف  ق���ال���ت  ال��ت��وا���ص��ل الج���ت���م���اع���ي- 

مليار   9.497 �صجل  ال��ف��رة  خ��الل  الأرب���اح 

بالربع  دولر  مليار   4.9 مع  مقارنة  دولر، 

الأول من 2020.

ح�����ص��ب ال���ب���ي���ان���ات، ارت���ف���ع���ت اإي��������رادات 

يف  املنتهية  اأ�صهر  الثالثة  خ��الل  في�صبوك 

 26.17 48% اإىل  مار�س/اآذار املا�صي، بن�صبة 

مليار دولر، من 17.7 مليار دولر بالفرة 

املقارنة من العام ال�صابق.

كما اأفادت البيانات باأن حت�صن الإيرادات 

تطبيقات  م�صتخدمي  ارت��ف��اع  و���ص��ط  ي��اأت��ي 

 3.5 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  اإىل  املختلفة  في�صبوك 

الأول من  ال��رب��ع  م�����ص��ت��خ��دم خ���الل  م��ل��ي��ار 

وزادت   ،%15 �صنوية  ب��زي��ادة  احل���ايل،  ال��ع��ام 

ع���ائ���دات الإع����الن����ات، ال��ت��ي ت�����ص��ك��ل اجل���زء 

الأكر من دخل في�صبوك، بن�صبة 46%، اإىل 

25.4 مليار دولر.

وا���ص��ت��ف��ادت ���ص��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا من 

اإىل  اأدت  ال���ت���ي  ك�����ورون�����ا،  ج���ائ���ح���ة  اأزم�������ة 

ال��ت��ج��ول واع��ت��م��اد النا�س  ال��ت��ب��اع��د وح��ظ��ر 

للتوا�صل  الإل��ك��رون��ي��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع��ل��ى 

الجتماعي اأو �صراء ال�صلع.

في�صبوك  فيه  يواجه  وق��ت  يف  ه��ذا  ياأتي 

ان���ت���ق���ادات ح�����ادة ب�����ص��ب��ب ���ص��ي��ا���ص��ات��ه ت��اه 

الأط���ف���ال، ح��ي��ث وج��ه��ت ج��م��اع��ة حقوقية 

في�صبوك  ل�صركة  التنفيذي  للرئي�س  دعوة 

اب��ت��ك��ار ن�صخة  اإىل ع��دم  م���ارك زوك���رب���ريغ، 

ب��ال�����ص��ور،  اخل��ا���س  اإن�����ص��ت��غ��رام  م��ن تطبيق 

13 عاماً، حمذرة من اأن  لالأطفال اأقل من 

ذلك قد يعر�صهم ل�«خطر داهم«.

ي�صتغل  اإن�صتغرام  اإن  اجلماعة  قالت  اإذ 

التوا�صل،  ف��ق��دان  م��ن  ال�صن  �صغار  خ��وف 

با�صتمرار  هواتفهم  تفقد  اإىل  دفعهم  عر 

ال�صور،  ون�صر  ال�صتح�صان  لنيل  وال�صعي 

على  امل�صتمر  املن�صة  ت��رك��ي��ز  اأن  واأ���ص��اف��ت 

حتدياً  �صي�صكل  بالذات  والإح�صا�س  املظهر 

و�صالمتهم. املراهقني  خل�صو�صية 

فيما اتهمت منظمة »ري�صيت اأ�صراليا«، 

امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ب��ان��ت��ق��اد الأن��ظ��م��ة ال��رق��م��ي��ة، 

م���وق���ع ف��ي�����ص��ب��وك ل��ل�����ص��رك��ات ب��ا���ص��ت��ه��داف 

13 عاماً  اأعمارهم عن  الأطفال الذين تقل 

والكحول  بالتدخني  املتعلقة  ب��الإع��الن��ات 

وامل����ق����ام����رة، م��ق��اب��ل دف����ع ه����ذه ال�����ص��رك��ات 

للموقع نحو 3 دولرات لكل اإعالن، وفق ما 

الريطانية. »الغارديان«  ن�صرته �صحيفة 

ح�����ص��ب ال��ب��ح��ث ال����ذي اأج���رت���ه امل��ن��ظ��م��ة، 

اأن ف��ي�����ص��ب��وك لن  ال���رغ���م م���ن  ف���اإن���ه ع��ل��ى 

ي�����ص��م��ح ب���الإع���الن���ات ع���ن ال��ك��ح��ول وغ���ريه 

الذين  لالأ�صخا�س  املنا�صبة  غري  امل��واد  من 

مينع  ل  فاإنه  ع��ام��اً،   18 عن  اأعمارهم  تقل 

امل��ع��ل��ن��ني م���ن ا���ص��ت��ه��داف الأط���ف���ال ال��ذي��ن 

اخلا�س  ال�صخ�صي«  التعريف  »ملف  يحدد 

اأنهم مهتمون بالكحول. بهم 

 نفايات التطعيمات.. »قنبلة موقوتة« تنذر بخطر بيئي كبير

أرباح فيسبوك ترتفع بنسبة 93%.. حقق نحو 10 مليارات دوالر 
في 3 أشهر فقط

 الصين تطلق الوحدة األساسية 
لمحطتها الفضائية

فيديو المزحة يضع اثنين من مشاهير 
يوتيوب في »مأزق الترحيل«

االنباط-وكاالت

ملحطتها  الأ�صا�صية  الوحدة  ال�صني  اأطلقت 

ال��ف�����ص��ائ��ي��ة اخل��م��ي�����س، يف م�����ص��روع ط��م��وح من 

�صاأنه اأن ي�صمح لبكني بتاأمني وجود دائم لرواد 

يف الف�صاء.

واأر���ص��ل��ت ب��ك��ني وح���دة »ت��ي��ان��ه��ي« )ال��ت��ن��اغ��م 

امل��ك��ون��ات  اأول  وه���ي  ال��ف�����ص��اء،  اإىل  ال�����ص��م��اوي( 

»ل��ون��غ  ال�����ص��اروخ  ب��وا���ص��ط��ة  للمحطة،  ال��ث��الث��ة 

وينت�صانغ  الإط����الق  م��رك��ز  م��ن  ب���ي«   5 م��ار���س 

ح�صب  )جنوب(،  ال�صتوائية  هاينان  جزيرة  يف 

البث املبا�صر عر قناة التلفزيون العامة.

الف�صاء  حمطة  تميع  عملية  و�صت�صتمر 

ال�صينية اأكر من عام، وتري نحو 10 مهمات 

متتالية من بينها 4 رحالت ماأهولة، ويفر�س 

.2022 اأن ت�صبح املحطة قابلة للت�صغيل يف 

و�صتتحرك »حمطة الف�صاء ال�صينية« )�صي 

)على  ل���الأر����س  منخف�س  م���دار  يف  اإ�����س(  اإ����س 

ك��ي��ل��وم��را(،  و450   340 ب���ني  ي�����راوح  ارت���ف���اع 

ال�صابقة  ال��رو���ص��ي��ة  باملحطة  �صبيهة  و�صتكون 

»مري« التي عملت بني 1986 و2001.

وحددت مدة ت�صغيل املحطة مبا بني 10 و15 

�صنة.

و�صتزن املحطة اأكر من 90 طنا، وللمقارنة، 

�صتكون اأ�صغر بثالث مرات من حمطة الف�صاء 

الدولية.

وامل���رك���ب���ة »ت��ي��ان��ه��ي« ال���ت���ي ���ص��ت��ك��ون اجل���زء 

امل���رك���زي م���ن احل��ط��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا 

و���ص��ت�����ص��م  اأم����ت����ار،   4.2 وع��ر���ص��ه��ا  م����را   10.6

التحكم  ومركز  اإقامتهم،  خ��الل  الف�صاء  رواد 

باملحطة.

حول  املدار  يف  ال�صينية  املحطة  و�صتتعاي�س 

الأر������س م���ع حم��ط��ة ال��ف�����ص��اء ال���دول���ي���ة، ال��ت��ي 

يفر�س اأن ت�صتمر يف العمل ل�صنوات اأخرى.

ال�صينية  املحطة  جعل  اإىل  بكني  تهدف  ول 

ال��ف�����ص��اء  ل���ت���ع���اون دويل م��ث��ل حم��ط��ة  م��ك��ان��ا 

ال���دول���ي���ة، ل��ك��ن��ه��ا اأع��ل��ن��ت اأن���ه���ا م��ن��ف��ت��ح��ة على 

التعاون مع اخلارج.

يف  ال����دولرات  م��ل��ي��ارات  ال�صني  وا�صتثمرت 

للحاق  عقود،  م��دار  على  الف�صائي  برناجمها 

بالأمريكيني والرو�س والأوروبيني.

وقد اأر�صلت هذه الدولة الآ�صيوية العمالقة 

اأن��زل��ت  ك��م��ا   ،2003 يف  ال��ف�����ص��اء  اإىل  رائ���د  اأول 

م��رك��ب��ة ع��ل��ى اجل���ان���ب ال��ب��ع��ي��د م���ن ال��ق��م��ر يف 

2019 يف �صابقة يف العامل، والعام املا�صي جلبت 

عينات من �صطح القمر.

وهي تخطط لإنزال روبوت �صغري بعجالت 

وكالة  اأعلنت  فيما  املقبل،  مايو  يف  املريخ  على 

الف�صاء ال�صينية ال�صهر املا�صي اأنها تريد بناء 

قاعدة على القمر مع رو�صيا.

االنباط-وكاالت

ب��ع��د ن�����ص��ره��م��ا م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ق���ال اإن��ه 

»م�����زح�����ة«، ي����واج����ه اث����ن����ان م����ن م�����ص��اه��ري 

م��وق��ع »ي��وت��ي��وب« اح��ت��م��ال ال��رح��ي��ل عن 

اإندوي�صيا.

الأخ���ب���اري���ة  اإن«  اإن  »����ص���ي  ���ص��ب��ك��ة  وذك�������رت 

الأم���ريك���ي���ة، اأن واح�����دا م���ن الث���ن���ني ظ��ه��ر يف 

فيديو يخالف القوانني املحلية اخلا�صة باأقنعة 

فريو�س كورونا، يف جزيرة بايل ال�صياحية.

الإن��دون��ي�����ص��ي��ة  »ال�����ص��ل��ط��ات  اإن  وق���ال���ت 

بالري  �صفر كل من جو�س  �صادرت جوازي 

لني وليا �صي، وهما يواجهان خطر الطرد 

من اجلزيرة«.

�صي  ل��ي��ا  ف���ي���دي���و، ح���اول���ت  م��ق��ط��ع  ويف 

دخ����ول حم���ل ب��ق��ال��ة، ل��ك��ن مل ي�����ص��م��ح لها 

طبيا،  قناعا  ترتدي  تكن  مل  لأنها  بذلك 

مزيفا  قناعا  ر�صمت  اأن  اإل  منها  ك��ان  فما 

على وجهها.

املرة  يف  البقالة  املدونة  دخلت  وبالفعل 

الثانية، ومل يلحظ اأحد اأن القناع مزيف، 

ووثقت ذلك بالفيديو مع �صريكها.

وان��ت�����ص��ر م��ق��ط��ع ال��ف��ي��دي��و ع��ل��ى ن��ط��اق 

22 اأب���ري���ل اجل�����اري، ع��ل��م��ا اأن  وا���ص��ع م��ن��ذ 

على  كبري  جمهور  لني  بالري  جو�س  ل��دى 

»يوتيوب« ي�صل اإىل 3.4 مليون م�صرك.

وت��ط��ب��ق اإن��دون��ي�����ص��ي��ا ب�����ص��رام��ة ق��وان��ني 

ي�صمح  ال��ك��م��ام��ات، مب���ا  ب����ارت����داء  خ��ا���ص��ة 

املخالفني  على  غرامات  بفر�س  لل�صرطة 

وت��رح��ي��ل��ه��م يف  الأوىل،  امل���رة  الأج���ان���ب يف 

الثانية. املرة 

الأوىل  امل��خ��ال��ف��ة  ه���ي  ه����ذه  اأن  ورغ�����م 

لنجمي »يوتيوب«، فاإن اجلدل الذي اأثاره 

ال��ف��ي��دي��و وان��ت�����ص��اره دف���ع ال�����ص��ل��ط��ات اإىل 

م�صادر جوازي �صفرهما.

اإن جو�س بالري لني من  وتقول تقارير 

اأم��ا  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  ويعي�س  ت��اي��وان 

ليا �صي فهي مواطنة رو�صية.

واأك����د اإي ب��وت��و ���ص��وري��ادارم��ا امل��ت��ح��دث 

»�صيتم  باأنه  العدل،  وزارة  با�صم  الإقليمي 

ف��ح�����س ج������وازي ���ص��ف��ره��م��ا م���ع ال��ه��ج��رة 

لتخاذ قرار ب�صاأن ترحيلهما«.

جو�س  حذف  الق�صائي،  التحرك  وبعد 

بالري لني الفيديو من قناته يف »يوتيوب«، 

فيه  ظهر  »اإن�صتغرام«،  على  فيديو  ون�صر 

و�صريكته،  عنه  بالنيابة  ليعتذر  حماميه 

بعد »حيلة القناع والبقالة«.

الفيديو  �صنع  اإن���ه  »ال��ي��وت��ي��وب��ر«  وق���ال 

الدعوة  نيته  يف  يكن  ومل  فقط،  للرفيه 

الواقية  الأقنعة  قوانني  على  التمرد  اإىل 

م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا، داع��ي��ا اجل��م��ي��ع اإىل 

ارتدائها.

االنباط-وكاالت

 

الرجل حاول تهريب الطيور يف مالب�صه 

ب���ط���ري���ق���ة غ���ري���ب���ة ل��ك��ن��ه ُك�������ص���ف - ����ص���ورة 

تعبريية - رويرز

لِقَي القب�س على رجٍل من دولة غويانا 
ُ
اأ

 35 ت��ه��ري��ب  اإل��ي��ه تهمة  ���َه���ت  ُوِجّ ال��الت��ي��ن��ي��ة، 

�����ص��ة  ط��ائ��راً م��ن ال��ع�����ص��اف��ري احل��ي��ة، املُ��خ�����صَّ

بعدما  نيويورك،  مدينة  يف  الغناء  مل�صابقات 

بح�صب  ال�صعر،  لتجعيد  اأدواٍت  يف  و�صعها 

العام  ع��ي  املُ��َدّ مكتب  م��ن  �صكوى  ك�صفته  م��ا 

الأمريكي.

ق���ال���ت  الأم�����ري�����ك�����ي�����ة   CNN ����ص���ب���ك���ة 

كيفن  اإن   ،2021 اأبريل/ني�صان   27 الثالثاء، 

اأندريه ماكنزي، وهو مقيٌم يف غويانا ويبلغ 

جون  مطار  اإىل  �صافر  عاماً،   36 العمر  من 

الإثنني،  ي��وم  نيويورك  يف  ال��دويل  كينيدي 

اأب��ري��ل/ن��ي�����ص��ان، ح��ي��ث اأج�����رى ���ص��ب��اط   26

اجل���م���ارك وح��م��اي��ة احل�����دود ف��ح�����ص��اً عليه 

الع�صافري. ووجدوا 

ب�صكٍل  الع�صافري  با�صترياد  ِهَم ماكنزي  اُتّ

الع�صافري  اأن  ال�صور  وُتظهر  قانوين،  غري 

ة داخ������ل ب���ك���رات  ال�������ص���غ���رية ك���ان���ت حم�������ص���َوّ

حولها.  ُملَتف  ب�صبٍك  الغلق  حُمَكمة  �صعر 

باجلزء  مت�صلًة  كانت  اإنها  ال�صلطات  وقالت 

ال��داخ��ل��ي م��ن ���ص��رة م��اك��ن��زي، ع���الوة على 

اجلزء العلوي من حذائه. 

اأخ�����ر  م����اك����ن����زي  اإن  ال�������ص���ك���وى  ت����ق����ول 

دولر  اآلف   3 ع��ل��ي��ه  ع��ر���س  اأن����ه  ال�����ص��اب��ط 

على  ح�صل  اأنه  وُيزَعم  الع�صافري.  لتهريب 

اأن  ر  املُ��ق��َرّ وك��ان من  رحلته،  قبل  دولر   500

ى املبلغ املتبقي، 2500 دولر، بعد عبوره  يتلَقّ

اإذا كان  اجلمارك، ومل يت�صح على الفور ما 

�صخ�ٌس اآخر قد اعُتِقَل اأي�صاً. 

ع�����ص��رات من  اأخ��ف��ى يف مالب�صه  ال��رج��ل   

�صي   – الغناء  مل�صابقات  املخ�ص�صة  الطيور 

اإن اإن

ع����ي ال��ع��ام  م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال م��ك��ت��ب املُ����َدّ

بكفالة  �صراحه  طِلَق 
ُ
اأ امل�صافر  اإن  الأمريكي، 

حم��ام��ي  ورف�������س  دولر،  األ����ف   25 ق��ي��م��ت��ه��ا 

ماكنزي، جيم�س دارو، التعليق على الأمر. 

كذلك وجد التحقيق اأن هذه الأنواع من 

الطيور غالباً ما تدخل يف »م�صابقات غناء« 

يف اأحياء بروكلني وكوينز يف نيويورك، وفقاً 

خلدمات  اخلا�صة  الوكيلة  مكابي،  لكاثرين 

الأ�صماك واحلياة الرية الأمريكية. 

ق��ال��ت م��ك��اب��ي يف ال�����ص��ك��وى: »م��ث��ل ه��ذه 

مناطق  يف  ُترى  ما  غالباً  التي  امل�صابقات، 

ع���ام���ة م���ث���ل احل����دائ����ق، ي��غ��ن��ي ع�����ص��ف��وران 

ال�������ص���وت  ذا  ال���ط���ائ���ر  ال���ق���ا����ص���ي  وي���خ���ت���ار 

الأف�صل«.

ي����راه����ن ال���ع���دي���د م����ن احل���ا����ص���ري���ن يف 

وي�صبح  الع�صافري،  على  الغناء  م�صابقات 

اأكر  قيمٍة  ذا  امل�صابقة  يف  الفائز  الع�صفور 

وميكن بيعه باأكر من 10 اآلف دولر. 

توافر  من  الرغم  على   ،CNN بح�صب 

اأن�����واع م��ع��ي��ن��ة م��ن ال��ع�����ص��اف��ري يف ال��ولي��ات 

تاأتي  التي  الأن���واع  اأن  ُيعَتَقد  فاإنه  املتحدة، 

من غويانا تغني ب�صكٍل اأف�صل، وهي بالتايل 

ذات قيمة اأكر. 

 ع�صرات من الطيور املخ�ص�صة مل�صابقات 

 – الرجل  مبالب�س  عليها  العثور  مت  الغناء 

�صي اإن اإن

ا�صترياد  ت�صريح  على  احل�صول  ويتعنَيّ 

الع�صافري  اإىل جانب مكوث  املفعول،  �صاري 

انت�صار  ملنع  30 يوماً  يف احلجر ال�صحي ملدة 

احلكومية  للوائح  وفقاً  املعدية،  الأم��را���س 

املُدَرجة يف ال�صكوى. 

اعتقال رجل حاول تهريب عشرات الطيور المخصصة لمسابقات 
الغناء.. أخفاها بطريقة غريبة، لكنه ُكشف


