
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 33 وفاة و702 إصابة جديدة بـ »كورونا« 
ونسبة الفحوصات اإليجابية %4.31

 األردن يرصد هالل شهر شوال الثالثاء

االنباط-عمان

بيين  وفييييييياة   33 الأردن  يف  ����س���ج���ل���ت 

امل�سابني بفريو�س كورونا ، و702 اإ�سابة 

ج���دي���دة ب��اجل��ائ��ح��ة، ل��ريت��ف��ع اإج���م���ايل 

اإىل  ب��دء اجلائحة  الإ���س��اب��ات منذ  ع��دد 

اإع��ام��ي  اإ���س��اب��ة، وف��ق م��وج��ز   718,632

�سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة، 

اجلمعة. 

اإج��م��ايل  يرتفع  وف���اة،   33 وبت�سجيل 

عدد الوفيات اإىل )9047( وفاة.

الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

 )%5.98( م��ع  مقارنة   ،)%4.31( ق��راب��ة 

ي������وم اأم���������س اخل���م���ي�������س، ف���ي���م���ا اأج������ري 

لي�سبح  خم����رّي����ا،  ف��ح�����س��ا   )16,288(

 )6,814,404( الفحو�سات  عدد  اإجمايل 

فحو�سات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ي��ج��ت��م��ع جم��ل�����س الف���ت���اء ال��ث��اث��اء، 

اأي��ار 2021  املوافق ال� 29 من رم�سان 11 

وفق  املبارك،  �سوال  �سهر  هال  لتحري 

م�سدر يف الدائرة.

احل�سابات  اإن  عمون  ل���  امل�سدر  وق��ال 

ال��ف��ل��ك��ي��ة ت��ظ��ه��ر ا���س��ت��ح��ال��ة روؤي�����ة ه��ال 

29 من رم�سان،  �سهر �سوال املبارك يوم 

�سيقوم  ال��ن��ب��وي��ة  لل�سنة  حتقيقاً  ول��ك��ن 

املجل�س بالجتماع وحتري هال ال�سهر 

الف�سيل.

واأ�ساف امل�سدر اأن العان عن نتائج 

التلفزيون  خ���ال  م��ن  �ستكون  ال��ر���س��د 

الأردين.

الفلكية  املرا�سد  من  العديد  وكانت 

ق��د اأك����دت ا���س��ت��ح��ال��ة ر���س��د ه���ال �سهر 

���س��وال ي���وم ال��ث��اث��اء، وع��ل��ي��ه ي��ك��ون ي��وم 

الأرب�����ع�����اء ه���و امل��ت��م��م ل��ل�����س��ه��ر امل���ب���ارك، 

اأي��ام عيد الفطر  اأول  اأي��ار   13 واخلمي�س 

ال�سعيد.

ال�سبت   26  رم�سان  1442 هـ  - املوافق  8  ايار  2021 م - العدد  5687    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

ال��راب��ع��ة والأخ�����رية من  ���س��اة اجلمعة  األ��ف��ا   70 اأدى نحو 

�سهر رم�سان املبارك، يف رحاب امل�سجد الأق�سى املبارك، جراء 

اإىل  امل�سلني  و���س��ول  دون  حالت  التي  الحتالية  الإج����راءات 

امل�سجد الأق�سى يف اجلمعة اليتيمة من �سهر رم�سان

امل�سجد الق�سى  و���س��وؤون  القد�س  اأوق���اف  ع��ام  وق��ال مدير 

امل��ب��ارك ال�سيخ ع���زام اخلطيب اإن���ه رغ��م اإج�����راءات الح��ت��ال 

اأبناء �سعبنا من الو�سول اإىل الأق�سى قادمني  امل�سددة، متكن 

من اأرا�سي ال�48 وال�سفة الغربية، اإ�سافة اإىل اأهايل القد�س

وحتدث خطيب امل�سجد الأق�سى يف اجلمعة الرابعة ال�سيخ 

يرزق  ان  داعيا  رم�سان  �سهر  ف�سائل  ا�سنينة، عن  اأب��و  يو�سف 

�سعبنا القوة والعزيزة والثبات يف اأر�سنا ومقد�ساتنا بفل�سطني

وق��ال: اإن املقد�سيني هم الطائفة املرابطة التي اأ�سار اإليها 

النبي حممد عليه ال�سام، طائفة قائمة باأمر اهلل خمل�سة هلل 

�سابرة عن بط�س الحتال واهلل �سين�سرهم يف النهاية

واأ�ساف: اإن اخلطر القادم على القد�س اأدهى واأمر، و�سيا�سة 

ال��ظ��ل��م والح���ت���ال ل��ن ي����دوم و���س��وف يبقى اأه��ل��ن��ا �سامدين 

و�سابرين يف بيوتهم يف اأر�سنا املباركة، �ساأل اهلل اأن يثبت اأهلنا يف 

م�ساكنهم ويربط على قلوبهم ويجعلهم من عباده ال�سابرين.

التفا�صيل �ص »4«

 70 ألًفا يصلون الجمعة اليتيمة في رحاب األقصى رغم قيود االحتالل

 بورصة عمان ترتفع عجلون: مبادرات تطوعية تكثف جهودها للحد من جائحة كورونا
االنباط- عجلون 45ر1 بالمئة  في أسبوع

 توا�سل العديد من الهيئات واجلمعيات يف حمافظة عجلون، 

تكثيف مبادراتها وجهودها مل�ساندة كافة اجلهات املعنية للتخفيف 

من الثار ال�سلبية جلائحة كورونا على ابناء املجتمع املحلي .

وقال رئي�س جلنة تن�سيق العمل التطوعي والجتماعي حممد 

حمد البعول، اإن اجلائحة اأدت اىل �سعف قدرة العديد من املوؤ�س�سات 

على تلبية املتطلبات والحتياجات للعديد من املواطنني، حيث برز 

الطبية  للموؤ�س�سات  العون  يد  مد  ح��اول��وا  الذين  املتطوعني  دور 

واملوؤ�س�سات الأخرى.

وا�سار اىل اأن اللجنة قامت بالتعاون مع عدد من اجلهات بتوزيع 

الأ���س��ر  م��ن  العديد  على  والعينية  النقدية  وامل�����س��اع��دات  ال��ط��رود 

الفقرية واملحتاجة خ�سو�ساً يف مثل هذه الظروف نتيجة جائحة 

كورونا و�سهر رم�سان املبارك.

وبني نائب رئي�س جمعية البيئة الردنية املحامي يزن فريحات، 

ب��اأن اجلمعية وظفت تقنيات الت�سال عن بعد يف جمال التوعية 

بكيفية التعامل مع اجلائحة من خال بث الر�سائل وتنفيذ ور�س 

العمل واملحا�سرات التي تهم كافة ال�سرائح، لفتا اىل اأن اجلمعية 

وزعت مواد التعقيم والقفازات والكمامات والن�سرات التوعوية على 

اثارها وم�ساندة  اأجل احلد من اجلائحة وتخفيف  املوؤ�س�سات من 

جهود اجلهات املعنية يف هذا املجال .

وقالت رئي�س جلنة الهال الحمر نبيهه ال�سمرديل، اإن اللجنة 

ومن خال التن�سيق والت�سبيك مع العديد من املنظمات والهيئات 

اخل���ريي���ة وزع����ت ط����رود اخل���ري ���س��م��ن ك�����س��وف��ات ب��ا���س��م��اء ال���س��ر 

الفقرية واملحتاجة ب�سكل عادل مل�ساندتهم يف ممثل هذه الظروف 

القت�سادية ال�سعبة .

واأ�سار ع�سو جلنة �سندوق ط��وارئ عنجرة خالد الزغول، اىل 

يعمل  رم�سان  �سهر  وخ��ال  اجلائحة  ب��داي��ة  ومنذ  ال�سندوق  اأن 

بجهود تطوعية ودعم من اأهل اخلري واملح�سنني واأ�سحاب حمال 

جتارية ومطاعم، بهدف تقدمي يد العون وامل�ساعدة لاأ�سر الفقرية 

واملحتاجة وعمال املياومة، مبينا انه مت تنفيذ �سل�سلة من الأعمال 

الأ���س��ر يف مدينة  الإي��ج��اب��ي على مئات  تاأثريها  انعك�س  اخل��ريي��ة 

عنجرة وبع�س املناطق املجاورة.

االنباط- عمان

اأك���د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س��وؤون 

امل��غ��رب��ني اأمي���ن ال�����س��ف��دي ام�����س، اأن ت��رح��ي��ل اأه���ايل حي 

بيوتهم جرمية يجب  املحتلة من  القد�س  ال�سيخ جراح يف 

ملنعها. وبفاعلية  فوراً  الدويل  املجتمع  يتحرك  اأن 

“ترحيل  اإن  ت��وي��ر  على  ت��غ��ري��دات  يف  ال�سفدي  وق��ال 

اأن مينع  ي��ج��ب  ج��رمي��ة  م��ن��ازل��ه��م  م��ن  ج���راح  ال�سيخ  اأه���ل 

“الفل�سطينيون  ال�����س��ف��دي  واأ���س��اف  حدوثها.”  ال��ع��امل 

لبيوتهم،  ال�����س��رع��ي��ون  امل��ال��ك��ون  ه��م  ب��ال��رح��ي��ل  امل���ه���ددون 

دولة  يف  لاأ�سقاء  الأردن  �سلمها  ر�سمية  وثائق  تثبت  كما 

فل�سطني”.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 ارتفع الرقم القيا�سي العام لأ�سعار الأ�سهم 

باملئة  45ر1  بن�سبة  ع��م��ان  ب��ور���س��ة  يف  امل��درج��ة 

 1821 م�ستوى  عند  الأ���س��ب��وع  ت����داولت  لينهي 

نقطة، مقارنة، مع 1795 نقطة لاأ�سبوع ال�سابق 

باإرتفاع ن�سبته 45ر1 باملئة.

وب���ل���غ امل���ع���دل ال��ي��وم��ي حل��ج��م ال����ت����داول يف 

ال��ب��ور���س��ة خ���ال الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ن��ح��و 2ر8 

دينار  مايني  3ر6  م��ع  مقارنة  دي��ن��ار  مايني 

الأ�سبوع ال�سابق، بن�سبة ارتفاع 4ر30 باملئة، فيما 

بلغ حجم التداول الإجمايل الأ�سبوعي نحو 41 

مايني دينار، مقارنة مع 5ر31 مايني دينار 

لاأ�سبوع ال�سابق.

وب��ل��غ ع��دد الأ���س��ه��م امل��ت��داول��ة ال��ت��ي �سجلتها 

مليون  7ر30  املا�سي  الأ�سبوع  خ��ال  البور�سة 

�سهم، ُنفذت من خال 18302 �سفقة.

العقبة وسحاب والبحث عن االنتصار   األوقاف تنظم المجلس الثالث بعد 
المئة بعنوان سور المفصل

المملكة تتأثر بالكتلة الهوائية الحارة 
وتوصيات هامة 

 »أوروبيون ألجل القدس« تحذر من 
مغبة االستفراد بالمقدسيين

 سياسي بريطاني: ما يجري في حي الشيخ 
جراح مخيف

النباط- عمان

وال�������س���وؤون  الأوق���������اف  وزارة  ن��ظ��م��ت   

وامل���ق���د����س���ات الإ����س���ام���ي���ة، م�����س اجل��م��ع��ة، 

املئة  بعد  الثالث  الها�سمي  العلمي  املجل�س 

والأخري لهذا العام بعنوان “�سور املف�سل” 

يف  اأق��ي��م  وال���ذي  معانيها،  واأ���س��رار  ف�سلها 

امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف الإ���س��ام��ي ال��ت��اب��ع مل�سجد 

ال�سهيد امللك املوؤ�س�س عبداهلل الأول طيب 

اهلل ثراه.

و�����س����ارك يف امل��ج��ل�����س ���س��م��اح��ة ق��ا���س��ي 

ال��ق�����س��اة ال�����س��ي��خ ع��ب��د احل���اف���ظ ال��رب��ط��ة، 

والتعليم  للوعظ  الوقاف  وزير  وم�ست�سار 

ال�سرعي ا�ستاذ التف�سري بكلية ال�سريعة يف 

واأدار  ال��ع��م��ري،  �سحادة  ال��ريم��وك  جامعة 

اجل��ل�����س��ة م�����س��اع��د الأم�����ني ال���ع���ام ل�����س��وؤون 

الدعوة والتوجيه ومدير الوعظ والإر�ساد 

يف وزارة الأوقاف ال�سيخ ا�سماعيل اخلطبا.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان 

تتوا�سل م�ساء اليوم مناف�سات ال�سبوع 

اخل��ام�����س م���ن دوري ك���رة ال���ق���دم لن��دي��ة 

امل��ح��رف��ني ب��اق��ام��ة م��ب��اراة واح����دة جتمع 

�سباب العقبة مع �سحاب يف ال�ساعة العا�سرة 

والن�سف م�ساءا على ملعب �ستاد امللك عبد 

اهمية  امل��ب��اراة  ..وت�سكل  القوي�سمه  يف  اهلل 

غاب  الفوز  وان  �سيما  ل  للفريقني  كبرية 

عنهما يف املباريات ال�سابقة وبات لقاء اليوم 

ر�سيدهما  لفتتاح  امامهما  احلافز  ي�سكل 

م����ن ال����ف����وز وك������ان ����س���ح���اب ق����د ت����ع����ادل يف 

اجلولة املا�سية مع اجلزيرة )2-2(، لريفع 

�سباب  تعر�س  فيما  نقاط،   3 اإىل  ر�سيده 

العقبة للخ�سارة اأمام احل�سني اإربد )0-2( 

ليبقى يف جعبته نقطتني. وتبدو املواجهة 

و�سحاب، حيث  العقبة  �سباب  بني  متكافئة 

اأن��ه��م��ا ���س��ي��ت��ع��ام��ان ب��ح��ذر وت��رك��ي��ز ع��ال 

وي��رز من  ال��ث��اث.  النقاط  بهدف قن�س 

ح��اوة  اأب��و  واأح��م��د  ال�سباح  عي�سى  العقبة 

والرو�سي ُمرات.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-عمان

 

بكتلة  ال�سبت  ال��ي��وم  اململكة  ت��اأث��ر  ي��ب��داأ 

هوائية حارة ُمندفعة عر القارة الإفريقية 

نحو م�سر واملنطقة مبا فيها اململكة، بحيث 

احل��رارة  درج��ات  على  ارتفاع ملمو�س  يطراأ 

ُمعدلتها  م��ن  اأع��ل��ى  لت�سبح  ال�سبت  ن��ه��ار 

الإع��ت��ي��ادي��ة ن�سبًة ل��ه��ذا ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام، 

عموم  يف  ح����اراً  لي�سبح  ال��ط��ق�����س  وي��ت��ح��ول 

الأغ��وار  احل��رارة يف  و�سديد  اململكة  مناطق 

امل��ي��ت وال��ع��ق��ب��ة، وي���ك���ون الطق�س  وال��ب��ح��ر 

اأغلب املناطق وُرمب��ا تظهر بع�س  �سافياً يف 

ال�ُسحب املُتو�سطة والعالية باإجزاء حمدودة، 

ُم��ت��ق��ل��ب��ة الإجت�����اه وخفيفة  ال���ري���اح  وت���ك���ون 

�سمالية غربية ع�سراً  اإىل  تتحول  ال�سرعة، 

بوجٍه  ال�سرعة  ُمعتدلة  اإىل  خفيفة  وتكون 

عام.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

القد�س   لأجل  اأوروبيون  موؤ�س�سة  حذرت 

م��ن مغبة ال���س��ت��ف��راد ب��امل��ق��د���س��ي��ني، ودع��ت 

ع��ن��د  ل���ل���وق���وف  الأوروب�����������ي  الحت��������اد  دول 

الح��ت��ال  �سلطات  حمملة  م�سوؤولياتهم، 

ت��ب��ع��ات م��اي��ج��ري م��ن اع���ت���داءات يف املدينة 

املحتلة

وق���ال���ت امل��وؤ���س�����س��ة، يف ب���ي���اٍن ل��ه��ا ال��ي��وم 

اجل��م��ع��ة: م���ا ي��ج��ري م���ن اع����ت����داءات اآث��م��ة 

امل�ستوطنيني  ق��ط��ع��ان  اأي�����دي  ع��ل��ى  جت���ري 

بحق  الحتال  �سلطات  بحماية  الإرهابية 

اأهلنا يف القد�س وبخا�سة حي ال�سيخ جراح.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ح����ذر ال���زع���ي���م ال�����س��اب��ق حل����زب ال��ع��م��ال 

خطورة  من  ك��ورب��ني،  جريمي  الريطاين، 

ال�سيخ  ح��ي  يف  املقد�سيني  ب��ح��ق  ي��ج��ري  م��ا 

جراح، وحماولت امل�ستوطنني املدعومة من 

حكومة الحتال، لل�سيطرة على منازلهم

ت��غ��ري��دة ع��ر ح�سابه  ك��ورب��ني يف  وق����ال 

ح��ي  زرت   2010 “عام  ت����وي����ر:  مب����وق����ع 

والتقيت  ال�سرقية،  القد�س  ال�سيخ جراح يف 

خطة  مب��وج��ب  منزلها  م��ن  ط���ردت  بعائلة 

مدعومة من احلكومة ت�سمح للم�ستوطنني 

بال�ستياء على منازل الآخرين”

التفا�صيل �ص »5«

 الصفدي: ترحيل اهالي الشيخ جراح جريمة توجب تحرك المجتمع الدولي فورا

 آالف األردنيين يخرجون في وقفة نصرة 
للفلسطينيين بحي الشيخ جراح والقدس 



املحلي
20

 آالف األردنيين يخرجون في وقفة نصرة 
للفلسطينيين بحي الشيخ جراح والقدس 

 البلبيسي: المؤشرات تدل على عودة 
التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات

 إغالق مؤسسة مستلزمات طبية 
ضبط لديها حقن تجميلية مخالفة

 النائب العرموطي: هاتفي سرق خالل مشاركتي 
بوقفة نصرة للقدس في وسط البلد

 بورصة عمان ترتفع 45ر1بالمئة  في أسبوع

االنباط-عمان

لها  دع��ت  الأردن��ي��ن وقفة  اآلف  نفذ 

�أهايل  مع  ت�ضامناً  �لإ�ضالمية  �حلركة 

يف  ل�صمودهم  ودعماً  ج��راح  ال�صيخ  حي 

وجه العتداءات امل�صتمرة التي يرتكبها 

يف حقهم �لحتالل

وط��ال��ب امل�����ص��ارك��ون يف امل�����ص��رة التي 

�ململكة  يف  ع���دة  م��ن��اط��ق  م���ن  �ن��ط��ق��ل��ت 

و�ل��ع��ا���ض��م��ة ع���م���ان، �حل��ك��وم��ة ب��ات��خ��اذ 

�ج�������ر�ء�ت ح���ازم���ة يف وج����ه �لح���ت���الل 

وجتاوز مرحلة �لتحركات �لدبلوما�ضية 

غري �ملجدية على حد و�ضفهم

�حل��ك��وم��ة  �أن  م�������ض���ارك���ون  و�أو�����ض����ح 

�ملحكمة  �أم����ام  ق�����ض��ي��ة  و���ض��ع  ت�ضتطيع 

�لن����ت����ه����اك����ات �لي  ل����وق����ف  �ل����دول����ي����ة 

�ضفري  وطرد  �حلي،  �أهايل  لها  يتعر�ض 

�لحتالل من عمان

االنباط-عمان

�ل�����ض��ح��ة  وز�رة  ع����ام  �م����ن  �ك����د 

ل���الوب���ئ���ة و�لأم������ر��������ض �ل�����ض��اري��ة 

م�������ض���وؤول م��ل��ف ك���ورون���ا �ل��دك��ت��ور 

ك����اف����ة  �أن  �ل���ب���ل���ي���ب�������ض���ي  ع����������ادل 

�ملد�ر�ض  عودة  على  تدل  �ملوؤ�ضر�ت 

�لوجاهي  �لتعليم  �ىل  و�جلامعات 

قريبا.

ل��ق��ن��اة  ت�������ض���ري���ح���ات  وق�������ال يف 

�حل��ق��ي��ق��ة �ل���دول���ي���ة �جل���م���ع���ة، �إن 

�حلكومة بد�أت مبنح لقاح فريو�ض 

كورونا للمعلمن ولأع�ضاء �لهيئة 

قبل  �جل���ام���ع���ات،  يف  �ل��ت��دري�����ض��ي��ة 

�لعودة لل�ضفوف �ملدر�ضية و�حلرم 

�جلامعي وعودة �حلياة لطبيعتها.

هي  �حلكومة  خطة  �أن  و�أ���ض��اف 

فتح �لقطاعات ب�ضكل تدريجي.

االنباط-عمان 

 ك�ضف مدير عام �ملوؤ�ض�ضة �لعامة للغذ�ء 

و�ل����دو�ء �لأ���ض��ت��اذ �ل��دك��ت��ور ن���ز�ر حممود 

و�لتفتي�ض  �ل��رق��اب��ة  ك����و�در  �أن  م��ه��ي��د�ت 

�لتابعة للموؤ�ض�ضة وبالتعاون مع مرتبات 

�لإد�رة �مللكية حلماية �لبيئة و �ل�ضياحة، 

�أغلقت موؤ�ض�ضة م�ضتلزمات طبية يف عمان 

�لبوتوك�ض  لديها كمية من حقن  �ضبط 

جمازة  غري  متنوعة  طبية  وم�ضتلزمات 

يف  ح�ضريا  ت�ضتخدم  �ملوؤ�ض�ضة  قبل  م��ن 

بع�ض �لإجر�ء�ت �لتجميلية. 

وب������ن م����ه����ي����د�ت يف ب����ي����ان ���ض��ح��ف��ي 

�أ�ضدرته �ملوؤ�ض�ضة �ليوم، �أن كو�در �لرقابة 

و�لتفتي�ض �ملخت�ضة نفذت  خ��الل �لأي��ام 

�ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ا���ض��ي��ة ح��م��ل��ة رق��اب��ي��ة نوعية 

�لتجميل  وع����ي����اد�ت  م���ر�ك���ز  ����ض��ت��ه��دف��ت 

�لطبية  �مل�ضتلزمات  وموؤ�ض�ضات  و�لليزر 

ب���ه���دف �ل���ت���اأك���د م���ن �إل���ت���ز�م���ه���ا ب���ت���د�ول 

م�ضتلزمات طبية وم�ضتح�ضر�ت جتميل 

�آمنة وجمازة من قبل �ملوؤ�ض�ضة وم�ضتوفية 

�ل�ضحية  و�مل��ع��اي��ري  �لإ���ض��ر�ط��ات  لكافة 

�خلا�ضعن  و�ضالمة  �ضحة  على  حفاظا 

ملثل هذه �لإجر�ء�ت . 

�حلملة  �أن  مهيد�ت  �أ���ض��اف  ذل��ك  �إىل 

�أ�ضفرت كذلك عن �ضبط كمية ِمن حقن 

�ل��ف��ي��ل��ر �مل��خ��ال��ف��ة و�ل��ت��ي �أظ���ه���رت نتائج 

�لفح�ض �ملخربي  �ل�ضادرة عن خمترب�ت 

للمو��ضفات  مطابقتها  ع���دم  �مل��وؤ���ض�����ض��ة 

�مل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل �مل���وؤ����ض�������ض���ة،  وح��ق��ن 

بوتوك�ض غري جمازة بالإ�ضافة �إىل كمية 

�ملخالفة يف عدة  �لطبية  �مل�ضتلزمات  من 

عياد�ت طبية وموؤ�ض�ضات م�ضتلزمات طبية  

لفتا �إىل �أنه �ضتتم �ملبا�ضرة باإغالق كافة 

�ملن�ضاآت و�تخاذ �لإج���ر�ء�ت �لالزمة  هذه 

بحق �ملخالفن. 

للغذ�ء  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�ض�ضة  وت��دع��و  ه��ذ� 

�لتو��ضل  �ملو�طنن �ىل  �لخ��وة  و�ل���دو�ء 

معها يف حال وجود �أي �ضكوى �أو مالحظة 

�أو ��ضتف�ضار وعلى م��د�ر �لأرب��ع وع�ضرين  

�ملجاين  �ل�ضكاوى  خ��الل خط  �ضاعة من 

info@ ١١٧١١٤ و �لربيد �لإلكروين

jfda.jo وعرب تطبيق �لو�ت�ض �ب على 
الرقم ٠٧٩٥٦٣٢٠٠٠

االنباط-عمان

�أع�����ل�����ن �ل����ن����ائ����ب �مل����ح����ام����ي ����ض���ال���ح 

�أن ه��ات��ف��ه ���ض��رق��ة خ��الل  �ل��ع��رم��وط��ي، 

للفل�ضطينين  ن�ضرة  بالوقفة  م�ضاركته 

ب��ح��ي �ل�����ض��ي��خ ج���ر�ح و�ل��ق��د���ض يف و�ضط 

�ل��ب��ل��د ب��ال��ع��ا���ض��م��ة ع���م���ان ع��ق��ب ���ض��الة 

�جلمعة

عرب  ل��ه  من�ضور  يف  �لعرموطي  وق��ال 

في�ضبوك:  �لتو��ضل  موقع  على  ح�ضابه 

���ض��الة  ب��ع��د  ه��ات��ف��ي  ���ض��رق��ة  مت  “لقد 
�حل�ضيني  �مل�����ض��ج��د  �أم�����ام  م���ن  �جل��م��ع��ة 

�لكبري وبعد �ألقاء كلمتي �أمام �جلماهري 

�ل���ت���ي �ح���ت�������ض���دت �ن���ت�������ض���ار� ل��ل��م�����ض��ج��د 

�لأق�ضى �ملبارك و للقد�ض و�ملقد�ضات.”

و�أ�ضاف �لعرموطي، �أنه لي�ض م�ضوؤول 

ي�ضيء  �ضاأن  ب��اأي  هاتفي  من  ي�ضدر  عما 

وقد مت تبليغ �لأجهزة �لأمنية بذلك

ل�ضرقة  ت��ع��ر���ض  ق���د  �أن����ه  �إىل  ول��ف��ت 

حذ�ئه �لأ�ضبوع �ملا�ضي يف فعالية �أخرى

االنباط- عمان

٢ �رتفع �لرقم �لقيا�ضي �لعام لأ�ضعار 

�لأ�ضهم �ملدرجة يف بور�ضة عمان بن�ضبة 

٤٥ر١ باملئة لينهي تد�ولت �لأ�ضبوع عند 

 ١٧٩٥ م�صتوى ١8٢١ نقطة، مقارنة، مع 

ن�ضبته  باإرتفاع  �ل�ضابق  لالأ�ضبوع  نقطة 

٤٥ر١ باملئة.

�لتد�ول  حلجم  �ليومي  �ملعدل  وبلغ 

يف �ل��ب��ور���ض��ة خ����الل �لأ����ض���ب���وع �مل��ا���ض��ي 

٣ر٦  ٢ر8 مالين دينار مقارنة مع  نحو 

بن�ضبة  �ل�ضابق،  �لأ�ضبوع  دينار  مالين 

ب��ل��غ حجم  ف��ي��م��ا  ب���امل���ئ���ة،  ٤ر٣٠  �رت����ف����اع 

 ٤١ نحو  �لأ�ضبوعي  �لإج��م��ايل  �ل��ت��د�ول 

مالين دينار، مقارنة مع ٥ر٣١ مالين 

دينار لالأ�ضبوع �ل�ضابق.

وب��ل��غ ع����دد �لأ����ض���ه���م �مل���ت���د�ول���ة �ل��ت��ي 

�ضجلتها �لبور�ضة خالل �لأ�ضبوع �ملا�ضي 

ُن���ف���ذت م���ن خ��الل  ٧ر٣٠ م��ل��ي��ون ���ض��ه��م، 

١8٣٠٢ �ضفقة.

االنباط- عمان

�أك�������د ن����ائ����ب رئ���ي�������ض �ل�����������وزر�ء ووزي������ر 

�خل����ارج����ي����ة و�������ض������وؤون �مل����غ����رب����ن �أمي�����ن 

�أه�����ايل حي  ت��رح��ي��ل  �أن  �م�������ض،  �ل�����ض��ف��دي 

�ل�ضيخ جر�ح يف �لقد�ض �ملحتلة من بيوتهم 

�ل��دويل  �ملجتمع  يتحرك  �أن  يجب  جرمية 

وبفاعلية ملنعها. فور�ً 

توير  على  تغريد�ت  يف  �ل�ضفدي  وقال 

اإن “ترحيل �أهل �ل�ضيخ جر�ح من منازلهم 

حدوثها.”  �ل��ع��امل  مينع  �أن  يجب  جرمية 

“�لفل�ضطينيون  �ل�������ض���ف���دي  و�أ�������ض������اف 

�ل�ضرعيون  �ملالكون  هم  بالرحيل  �ملهددون 

�ضلمها  ر�ضمية  وثائق  تثبت  كما  لبيوتهم، 

�لأردن لالأ�ضقاء يف دولة فل�ضطن”.

�ل���ق���وة  ب�����ض��ف��ت��ه��ا  �إ����ض���ر�ئ���ي���ل  �إن  وق������ال 

�لقانون  وف��ق  ملزمة  ب��الح��ت��الل  �لقائمة 

�ل������دويل ب��ح��م��اي��ة ح���ق���وق �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ن 

�ل�����ض��ي��خ ج�����ر�ح. وز�د  م��ن��ازل��ه��م يف ح���ي  يف 

يف  �إ����ض���ر�ئ���ي���ل  �����ض���ت���م���ر�ر  “�إن  ال�������ص���ف���دي 

مم���ار����ض���ات���ه���ا �ل���ال����ض���رع���ي���ة وخ���ط���و�ت���ه���ا 

و�نتهاك  �ملحتلة  �لقد�ض  يف  �ل���ض��ت��ف��ز�زي��ة 

حق  ذل���ك  يف  ومب���ا  �لفل�ضطينين،  ح��ق��وق 

خطري  لعب  بيوتهم،  يف  ج��ر�ح  �ل�ضيخ  �أه��ل 

ال��ذي  بالبيان  ال�صفدي  ورح��ب   ”. بالنار 

و�إ�ضبانيا  و�يطاليا  و�ملانيا  فرن�ضا  �أ�ضدرته 

���ض��ي��ا���ض��ة  وق����ف  �إىل  �ل����د�ع����ي  وب��ري��ط��ان��ي��ا 

�لغربية  �ل�ضفة  يف  �لال�ضرعية  �ل�ضتيطان 

�إط����الق حت��رك  “�ضرورة  م��وؤك��د�  �مل��ح��ت��ل��ة، 

�لفل�ضطينين من  ترحيل  ملنع  فوري  دويل 

منازلهم يف حي �ل�ضيخ جر�ح”.

�مل�����ض��ت��وط��ن��ات  ب��ن��اء  �إن  �ل�����ض��ف��دي  وق����ال 

وت��و���ض��ع��ت��ه��ا وم�������ض���ادرة �لأر�������ض�����ي وه���دم 

بيوتهم  من  �لفل�ضطينين  وترحيل  �ملنازل 

مم���ار����ض���ات ل����ض���رع���ي���ة ت���ك���ر����ض �لح���ت���الل 

وت��ق��و���ض ف��ر���ض حت��ق��ي��ق �ل�����ض��الم �ل��ع��ادل 

�إقليمية  ����ض���رورة  ي�����ض��ك��ل  �ل���ذي  و�ل�����ض��ام��ل 

ودولية.

االنباط-عمان

امل�صابن  بن  وف��اة   ٣٣ �لأردن  يف  �ضجلت 

�إ���ض��اب��ة ج��دي��دة  ، و٧٠٢  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ض 

�لإ�ضابات  عدد  �إجمايل  لريتفع  باجلائحة، 

منذ بدء �جلائحة �إىل 718،632 �إ�ضابة، وفق 

م��وج��ز �إع��الم��ي ���ض��ادر ع��ن رئ��ا���ض��ة �ل���وزر�ء 

ووز�رة �ل�ضحة، �جلمعة. 

عدد  �إجمايل  يرتفع  وف��اة،   ٣٣ وبت�ضجيل 

�لوفيات �إىل )٩٠٤٧( وفاة.

وبلغت ن�ضبة �لفحو�ضات �لإيجابّية قر�بة 

�أم�ض  ي��وم   )%٥.٩8( م��ع  مقارنة   ،)%٤.٣١(

فح�ضا   )16،288( �أج����ري  فيما  �خل��م��ي�����ض، 

�لفحو�ضات  عدد  �إجمايل  لي�ضبح  خمربّيا، 

)6،814،404( فحو�ضات.

وب���ل���غ ع�����دد ح������الت �ل�������ض���ف���اء يف �ل���ع���زل 

ليوم �جلمعة، )١٢٥٩(  و�مل�ضت�ضفيات  �ملنزيل 

�إىل  �ل�ضفاء  ح���الت  �إج��م��ايل  لي�ضل  ح��ال��ة، 

)699،460( حالة.

وي��ب��ل��غ ع����دد �حل������الت �ل��ن�����ض��ط��ة ح��ال��ّي��ا 

�حل��الت  ع��دد  يبلغ  فيما  ح��ال��ة،   )10،125(

 )٩٦( �مل�ضت�ضفيات  �إىل  �ل��ي��وم  دِخ��ل��ت 
ُ
�أ �ل��ت��ي 

حالة، فيما غادرت )١٢٠( حالة، بينما يبلغ 

�إج��م��ايل ع��دد �حل���الت �مل��وؤّك��دة �لتي تتلقى 

�لعالج يف �مل�ضت�ضفيات )١٠٢٠( حالة.

وب���ال���ن�������ض���ب���ة ل����ل����ق����درة �ل����ض���ت���ي���ع���اب���ي���ة 

للم�ضت�ضفيات يف �ململكة، ففي �إقليم �ل�ضمال، 

بلغت ن�ضبة �إ�ضغال �أ�ضّرة �لعزل: ١٧%، ن�ضبة 

ون�ضبة   ،%٣٦ �حلثيثة:  �لعناية  �أ�ضّرة  �إ�ضغال 

�إ�ضغال �أجهزة �لتنّف�ض �ل�ضطناعي: ٢٦%.

�إ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  �ل��و���ض��ط،  �إق��ل��ي��م  ويف 

�أ�ضّرة �لعزل: ٢٠%، ن�ضبة �إ�ضغال �أ�ضّرة �لعناية 

�حلثيثة: ٣٧%، ون�ضبة �إ�ضغال �أجهزة �لتنّف�ض 

�ل�ضطناعي: ١8%.

�إ�ضغال  �إقليم �جلنوب، بلغت ن�ضبة  �أما يف 

�أ�ضّرة �لعزل: ١١%، ن�ضبة �إ�ضغال �أ�ضّرة �لعناية 

�حلثيثة: ١٤%، ون�ضبة �إ�ضغال �أجهزة �لتنّف�ض 

�ل�ضطناعي: ١١%.

وتوّزعت حالت �لإ�ضابة لهذ� �ليوم على 

�لعا�ضمة  حمافظة  يف   ١8٧ �لآت����ي:  �لنحو 

٤ يف  �إرب�����د، منها  ١٤٤ يف حم��اف��ظ��ة  ع���ّم���ان، 

٤8 يف  �ل����زرق����اء،  ٩٩ يف حم��اف��ظ��ة  �ل���رم���ث���ا، 

حمافظة �لبلقاء، ٤٧ يف حمافظة �ملفرق، ٣٣ 

يف حمافظة ماأدبا، ٣٢ يف حمافظة �لطفيلة، 

حم��اف��ظ��ة  يف   ٢8 �ل���ك���رك،  حم��اف��ظ��ة  يف   ٣٠

حمافظة  يف   ٢٥ �ل���ب���ر�،  يف   8 منها  م��ع��ان، 

يف  و٩  ع���ج���ل���ون،  حم��اف��ظ��ة  يف   ٢٠ ج���ر����ض، 

حمافظة �لعقبة.

االنباط-عمان

 

بكتلة  �ل�ضبت  �ل��ي��وم  �ململكة  ت��اأث��ر  ي��ب��د�أ 

هو�ئية حارة ُمندفعة عرب �لقارة �لإفريقية 

نحو م�ضر و�ملنطقة مبا فيها �ململكة، بحيث 

�حل��ر�رة  درج��ات  �رتفاع ملمو�ض على  يطر�أ 

ُمعدلتها  م��ن  �أع��ل��ى  لت�ضبح  �ل�ضبت  ن��ه��ار 

�لإع��ت��ي��ادي��ة ن�ضبًة ل��ه��ذ� �ل��وق��ت م��ن �ل��ع��ام، 

عموم  يف  ح����ار�ً  لي�ضبح  �ل��ط��ق�����ض  وي��ت��ح��ول 

�لأغ��و�ر  �حل��ر�رة يف  و�ضديد  �ململكة  مناطق 

�مل��ي��ت و�ل��ع��ق��ب��ة، وي���ك���ون �لطق�ض  و�ل��ب��ح��ر 

�مل���ن���اط���ق وُرمب������ا تظهر  �أغ���ل���ب  ���ض��اف��ي��اً يف 

باإجز�ء  و�لعالية  �ملُتو�ضطة  �ل�ُضحب  بع�ض 

�لإجت���اه  ُمتقلبة  �ل��ري��اح  وت��ك��ون  حم����دودة، 

وخفيفة �ل�ضرعة، تتحول �إىل �ضمالية غربية 

�ل�ضرعة  ُمعتدلة  �إىل  خفيفة  وتكون  ع�ضر�ً 

بوجٍه عام

�رتفاع و��ضح على درجات �حلر�رة �لليلية 

يف ل��ي��ل��ة �ل�����ض��ب��ت/�لأح��د وط��ق�����ض �دف����اأ من 

�ملُعتاد

يطر�أ �رتفاع ملمو�ض على درجات �حلر�رة 

�لليايل  يف  عليه  كانت  عما  مقارنة  �لليلية 

�دف���اأ  �ل��ط��ق�����ض لي�ضبح  وي��ت��ح��ول  �ل�����ض��اب��ق��ة، 

ويكون  �ململكة،  مناطق  عموم  يف  �ملُعتاد  من 

حار�ً ن�ضبياً يف مناطق �لأغو�ر و�لبحر �مليت 

�ل��ع��ق��ب��ة، م��ع ظهور  ب��ال���ض��اف��ة �إىل م��دي��ن��ة 

�ل�����ُض��ح��ب �ل��ع��ال��ي��ة خ���الل ���ض��اع��ات �ل��ف��ج��ر يف 

�ضمال �ململكة، وتكون �لرياح ُمتقلبة �لإجتاه 

وخفيفة �ل�ضرعة

تو�ضيات

١- ���ض��رب ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م���ن �ل�����ض��و�ئ��ل 

مابن �ملغرب و�ل�ضحور

٢- عدم �لتعر�ض �لطويل لأ�ضعة �ل�ضم�ض 

�لأغ���و�ر  مناطق  يف  خا�ضة  طويلة  ل��ف��ر�ت 

و�لبحر �مليت

٣- ع���دم ت���رك �لط���ف���ال د�خ���ل �مل��رك��ب��ات 

�ملغلقة حتت �أ�ضعة �ل�ضم�ض

٤- جت��ن��ب و���ض��ع �ل��ع��ب��و�ت �مل�����ض��غ��وط��ة و 

لتفادي  �ملركبات،  د�خ��ل  لالإ�ضتعال  �لقابلة 

خطر ��ضتعالها

االنباط- عمان

و�ل���������ض����وؤون  �لأوق�����������اف  وز�رة  ن���ظ���م���ت   

و�مل���ق���د����ض���ات �لإ����ض���الم���ي���ة، م�����ض �جل��م��ع��ة، 

�ملئة  بعد  �لثالث  �لها�ضمي  �لعلمي  �ملجل�ض 

“�ضور �ملف�ضل”  و�لأخري لهذ� �لعام بعنو�ن 

يف  �أق��ي��م  و�ل����ذي  معانيها،  و�أ����ض���ر�ر  ف�ضلها 

�مل���رك���ز �ل��ث��ق��ايف �لإ����ض���الم���ي �ل��ت��اب��ع مل�ضجد 

طيب  �لأول  عبد�هلل  �ملوؤ�ض�ض  �مللك  �ل�ضهيد 

�هلل ثر�ه.

و�ضارك يف �ملجل�ض �ضماحة قا�ضي �لق�ضاة 

وم�ضت�ضار  �ل��رب��ط��ة،  �حل��اف��ظ  ع��ب��د  �ل�ضيخ 

�ل�ضرعي  و�لتعليم  للوعظ  �لوق����اف  وزي���ر 

جامعة  يف  �ل�ضريعة  بكلية  �لتف�ضري  ��ضتاذ 

�جلل�ضة  و�أد�ر  �ل��ع��م��ري،  ���ض��ح��ادة  �ل��ريم��وك 

م�����ض��اع��د �لأم������ن �ل���ع���ام ل�������ض���وؤون �ل���دع���وة 

و�لتوجيه ومدير �لوعظ و�لإر�ضاد يف وز�رة 

�لأوقاف �ل�ضيخ ��ضماعيل �خلطبا.

وق���ال �ل��رب��ط��ة، �إن �ل���ق���ر�آن �ل��ك��رمي، هو 

�ملعجزة �خل��ال��دة، و�جل��ام��ع جلل �خل��ري�ت، 

�إل��ي��ه ه���د�ُه �إىل خ��ري �لدنيا  فمن ه���د�ُه �هلل 

ما  لكل  �ملطلق  �لهد�ية  كتاب  فهو  و�ل��دي��ن، 

حتتاج �إليه �لب�ضرية، حتى تكون على ب�ضرية 

�أمرها فيما تبتغيه من �لرحمة و�لعزة  من 

و�لكر�مة و�لأمن و�لطمئنان.

و�أ�ضاف �ضماحته �إن �ضور �ملف�ضل، تعددت 

هناك  �أن  حيث  حت��دي��ده��ا،  يف  �لفقهاء  �آر�ء 

تبد�أ  �لتي  �ملف�ضل هي  �ضور  �أن  �أق��و�ل منها، 

من �ضورة �حلجر�ت، وهو قول �جلمهور من 

�حلنفية و�ملالكية و�ل�ضافعية، و�آخر �أنها من 

�ضورة )ق( وهو قول �حلنابلة، وهناك قول 

حممد(  ���ض��ورة)  م��ن   
ُ
ت��ب��د�أ �أن��ه��ا  لل�ضافعية 

�ضلى �هلل عليه و�ضلم.

وذكر �ضماحته بع�ض �لحاديث �لتي تبن 

و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  تف�ضيل  دلل��ة 

ومنها  �لبقرة  وخو�تيم  و�لفاحتة  باملف�ضل 

ق���ول ر���ض��ول �هلل ) �أع��ط��ي��ت خ��و�ت��ي��م ���ض��ورة 

يعطيهن  مل  �لعر�ض  حت��ت  كنز  م��ن  �لبقرة 

نبي قبلي(.

وحتدث عن ف�ضل �ضورة �لفاحتة، و�لتي 

�ملئن  م��ع  �ل��ط��و�ل ول  �ل�ضبع  م��ع  ل تدخل 

ول مع �ملثاين ول مع �ملف�ضل، مبينا �أن فيها 

�ل�ضور  و�أن  �ل��ك��رمي،  �ل��ق��ر�آن  م��ع��اين  جميع 

�لقر�آنية من �ضورة �لبقرة حتى �ضورة �لنا�ض 

تعتد  �لتي  �لفاحتة،  �أجملته  ملا  تف�ضيل  هي 

كاملقدمة للكتاب �حلكيم.

�ملف�ضل،  ���ض��ورة م��ن �ضور  ك��ل  وع��ن ف�ضل 

�أو�ضح �أن ف�ضل �لقر�ن �لكرمي عظيم، وكل 

�ضورة من �ضوره، عظيمة �ل�ضاأن، �ضو�ء �أوردت 

�إىل �نه ورد  ت��رد، م�ضري�  �أم مل  فيه �حاديث 

وب��اأح��ادي��ث  ن�ضا  �ملف�ضل  ���ض��ور  بع�ض  ف�ضل 

�ضحيحة.

�لق�ضاة عن ف�ضل بع�ض  وحتدث قا�ضي 

و�لفلق  و�لإخ���ال����ض،  ك��امل��ل��ك  �ملف�ضل  ���ض��ور 

�مل�����ض��ب��ح��ات،  ف�����ض��ل  �إىل ج���ان���ب  و�ل����ن����ا�����ض، 

و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  �ن  �ىل  م�ضري� 

ويقول:  �مل�ضّبحات،  ي��ق��ر�أ  حتى  ينام  ل  ك��ان 

�آي��ة ( و�مل�ضبحات  �أل��ف  �آي��ة خري من  ) فيها 

ه���ي ����ض���ور:)�حل���دي���د، و�حل�������ض���ر، و�ل�����ض��ف، 

و�جلمعة، و�لتغابن(.

بدوره، حتدث �لعمري عن �أ�ضر�ر معاين 

�ضورة �لفاحتة وخو�تيم �ضورة �لبقرة و�ضور 

وقوة  �ملف�ضل،  �ضور  معاين  و�أ�ضر�ر  �ملف�ضل، 

�حكامها و�رت��ب��اط��ه��ا م��ا ب��ن ���ض��ور �ل��ط��و�ل 

و�ملثاين و�ملئن.

و��ضار �ىل �ن �ملر�د من كلمة �أ�ضر�ر وهي 

�ل �حل��ذ�ق،  �لتي ل يفهمها  �حلكم �خلفية 

وهي �مل�ضائل �لدقيقة �لتي ل ي�ضل �ليها �ل 

�لكفاء من �لف�ضحاء.

�لفاحتة  �أ���ض��ر�ر معاين �ضورة  وحت��دث يف 

��ضماء  �لبيان و�لتي لها  و�أم  �لقر�ن  �أم  وهي 

كثرية تدل على عظمة �ل�ضورة �لتي ل تعد 

�ملثاين  �ملئن ول من  �ل��ط��و�ل ول  �ضور  من 

�ملقدمة  مقام  تقوم  حيث  �ملف�ضل،  م��ن  ول 

�جلامعة لكل �أ�ضر�ر �لقر�ن �لكرمي.

وب����ن �ل��ع��م��ري �أن ك���ل ����ض���ورة م���ن ���ض��ور 

�ل���ق���ر�ن ل��ه��ا خ��و�ت��ي��م، و�أن خ��و�ت��ي��م ���ض��ورة 

�نعمت  �لذين  �ضر�ط   ( من  تبد�أ  �لفاحتة، 

�ل�ضالن  ول  عليم  �مل��غ�����ض��وب  غ��ري  عليهم 

( وه��ي �جل��ام��ع��ة يف ك��ل م��ا يف �ل��ف��احت��ة من 

معان .

وهي  �ملف�ضل  �ضور  ومعاين  �أ�ضر�ر  وح��ول 

٦٦ �ضورة وتنق�ضم �ىل ق�ضمن مكية ومدنية، 

 ٥٠ بلغت  �ملف�ضل  يف  �ملكية  �ل�ضور  �أن  حيث 

�ضورة، و ١٦ �صورة مدنية.

وحت����دث ع���ن ����ض���ورة )ق( وه����ي �ل�����ض��ورة 

�ملكية �لتي تاأتي بعد �حلجر�ت، �لتي جمعت 

�لآد�ب �لكرمية و�لأخالق �لعظيمة، و�ضورة 

�أدل��ة وبر�هن لتدوم �لخ��وة بن  )ق( فيها 

�مل�ضلمن.

و�أ�ضار �ىل �رتباط �ل�ضور بع�ضها ببع�ض، 

ح��ي��ث �أن �ل�����ض��ور �مل��دن��ي��ة يف �مل��ف�����ض��ل ب���د�أت 

ب�������ض���ورة �حل����ج����ر�ت و���ض��م��ي��ت ب���ذل���ك ب��ا���ض��م 

ح��ج��ر�ت زوج����ات �ل��ن��ب��ي �ل��ت��ي ك��ان��ت �أم��اك��ن 

كرمية  �ضرعية  �آد�ب  وفيها  �ل��وح��ي،  ن���زول 

وختمت �ل�ضور �ملدنية ب�ضورة �لنا�ض فما كان 

ينزل على �لنبي يف �حلجر�ت، كان من �أجل 

�أن يعبد رب �لنا�ض .

�ملنا�ضبات يف دقائق �ل�ضار�ت ما  ويف علم 

يك�ضف عن �عجاز �لقر�ن �لكرمي ، لفت �ىل 

�أن كل �ضورة من �ضور �لقر�ن بينها منا�ضبات، 

حيث ل يقع �ضوؤ�ل يف نف�ض �لقارئ �ل ياأتي 

ج���و�ب �ل�����ض��وؤ�ل يف �لآي���ة �ل��ت��ي ب��ع��ده��ا، عند 

قر�ءة �لقر�ن.

و�أ�ضار �ىل تر�بط �ملعوذتن ب�ضورة �ل�ضبع 

�ملثاين، فحن يبد�أ �لقارئ ي�ضتعيذ باهلل من 

�ل�ضيطان �لرجيم وحن يختم �لقر�ن يتلو 

�ضورتي �ملعوذتن وهو حرز له من �ل�ضيطان 

�أن  �لعلماء  ق��ال  كما  �لربط  وه��ذ�  �لرجيم، 

عبادة،  على  �هلل  نعم  �أعظم  �لكرمي  �ل��ق��ر�ن 

يطفئ  مب��ا  فختم  �حل�ضد  ي��اأت��ي  �لنعم  ويف 

�حل�ضد بال�ضتعاذة.
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االنباط-وكاالت

د�فع �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن يف والية لويزيانا �أم�س 

البنى  لتحديث  ال�ضخمة  اال�ضتثمارية  خّطته  عن  اخلمي�س، 

التحتية، م�ضّدداً على اأّن تنفيذها ال بّد منه لتمكني الواليات 

امل��ّت��ح��دة م��ن احل��ف��اظ ع��ل��ى مكانتها ال��ري��ادي��ة يف ال��ع��امل يف 

مواجهة ال�ضني.

وق���ال ال��رئ��ي�����س ال��دمي��ق��راط��ي يف خ��ط��اب األ��ق��اه يف مدينة 

وي�ضتليك، اإّن “الهدف هو اإعادة بناء اأمريكا، وتعزيز اقت�ضادنا 

املناف�ضة يف جميع  ق��درة على  اأك��ر  اأن نكون  حّتى نتمكن من 

“ي�ضتثمرون مئات  ال�ضينّيني  اأّن  من  العامل”، حم��ّذراً  اأنحاء 

املليارات من الدوالرات«.

واأ�ضاف: “احلقيقة هي اأّننا ف�ضلنا، على مدى ن�ضف قرن، 

مل ن�ضتثمر املبالغ الالزمة يف البنى التحتية”، قبل اأن ي�ضخر 

ال�ضدد  بهذا  ترمب  دون��ال��د  �ضلفه  اأطلقها  التي  ال��وع��ود  م��ن 

الهواء«. يف  كالماً  “وظّلت 

وقال: “على مدى اأربع �ضنوات، كم مرة �ضمعُت عن اأ�ضبوع 

البنى التحتية؟ والنتيجة: مل نَر �ضيئاً«.

ت��ري��ل��ي��وين دوالر  ع���ن  ت��زي��د كلفتها  ال��ت��ي  وه����ذه اخل��ط��ة 

من  متويلها  بايدن  يعتزم  �ضنوات،  ثماين  تنفيذها  وي�ضتغرق 

خالل زيادة ال�ضرائب على ال�ضركات من 21% اإىل %28.

تنازالت”،  لتقدمي  م�ضتعّد  “اأنا  االأمريكي:  الرئي�س  وقال 

من دون اأن يو�ضح اأين بالتحديد ير�ضم خطوطه احلمراء يف 

هذا املجال.

واإذا كان الرئي�س الدميقراطي يقول اإّنه منفتح على اإجراء 

اأن خ�ضومه اجلمهوريني ما زالوا  اإاّل  ال�ضاأن،  مفاو�ضات بهذا 

يتذّكرون مبرارة املفاو�ضات املقت�ضبة التي اأجراها معهم حول 

والتي  كوفيد-19  تبعات  ملواجهة  االقت�ضادي  التحفيز  خطة 

بلغت قيمتها 1،9 تريليون دوالر واأقّرت يف اآذار/مار�س.

يف  الدميقراطيون  وحلفاوؤه  االأبي�س  البيت  اختار  ويومها 

الكونغر�س اإجراًء ا�ضتثنائياً �ضمح لهم باإقرار تلك اخلطة من 

دون اأن يحتاجوا اإىل اأّي �ضوت جمهوري.

لتمرير خطته  ال��ك��ّرة جم����ّدداً  ي��ع��اود  اأن  ل��ب��اي��دن  ومي��ك��ن 

جميع  م��ن  لدعم  يحتاج  االأم���ر  ه��ذا  لكّن  ه��ذه،  اال�ضتثمارية 

االأع�ضاء الدميقراطيني يف جمل�س ال�ضيوخ لهذه اخلطة، وهو 

اأمر ال يزال غري م�ضمون حتى ال�ضاعة.

االأ�ضبوع  االأبي�س  البيت  يف  بايدن  ي�ضتقبل  اأن  املقّرر  ومن 

نان�ضي  الدميقراطية  وه��م:  االأرب��ع��ة  الكونغر�س  ق��ادة  املقبل 

بيلو�ضي، رئي�ضة جمل�س النواب، وت�ضاك �ضومر، زعيم االأغلبية 

ال�����ض��ي��وخ، وك��ي��ف��ن م��ك��ارث��ي، زعيم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف جمل�س 

االأقلية اجلمهورية يف جمل�س النواب، وميت�س ماكونيل، زعيم 

االأقلية اجلمهورية يف جمل�س ال�ضيوخ.

االنباط-وكاالت

وباء  اأن  اإىل  هندية  جامعة  اأعدتها  جديدة  درا�ضة  خل�ضت 

كوفيد-19 دفع بنحو 230 مليون هندي اإىل دائرة الفقر العام 

املوجة  تهدد  حني  وال�ضبان، يف  الن�ضاء  غالبيتهم من  املا�ضي، 

الثانية احلالية لفريو�س كورونا مبفاقمة الو�ضع.

يف  برميجي  عظيم  جامعة  عن  ال�ضادرة  الدرا�ضة  وذك��رت 

بنغالور، اأن االإغالق ال�ضارم الذي فر�ضته احلكومة الهندية 

مليون   100 ن��ح��و  ب��ف��ق��دان  ت�ضبب  امل��ا���ض��ي  م��ار���س  �ضهر  م��ن��ذ 

15% من العثور على  �ضخ�س لوظائفهم، كما مل يتمكن نحو 

عمل جديد بحلول نهاية العام.

47% من  اإن  اإذ  امل��ت�����ض��رري��ن،  اأك���ر  وال��ن�����ض��اء ك��ن م��ن ب��ني 

القيود،  رف��ع  بعد  حتى  عمل  تاأمني  من  يتمكّن  مل  العامالت 

وفق الدرا�ضة التي ُن�ضرت االأربعاء.

تعي�س  التي  بالفئة  الفقراء  ح��ددت  التي  الدرا�ضة  وقالت   

باأقل من 375 روبية )5 دوالرات( يف اليوم: “على الرغم من 

االأ���ض��ر  ال��وب��اء على  ت��اأث��ري  ك��ان  ع���ام،  ال��دخ��ل ب�ضكل  انخفا�س 

الفقرية اأكر فداحة«.

تباطوؤ  اآ�ضيا كان يعاين من  اقت�ضاد يف  اأك��ر  ثالث  اأن  ومع 

اأط��اح  ال��وب��اء  اأن  اإال  ط��وي��ل االأم���د حتى م��ا قبل ك��وف��ي��د-19، 

مبكا�ضب �ضنوات.

وكان من املتوقع اأن يخرج نحو 50 مليون هندي من دائرة 

الفقر العام املا�ضي، لكن بدال من ذلك تال�ضى دخل 20% من 

االأ�ضر االأكر فقرا بالكامل يف �ضهري اأبريل ومايو مع توقف 

االأعمال بالكامل.

وقال اأميت با�ضول اأحد وا�ضعي الدرا�ضة: “ال داعي للقول 

اإن املوجة الثانية �ضتجعل االأمور اأ�ضواأ«.

وتكيفت العديد من العائالت مع خ�ضارة دخلها من خالل 

اإن��ف��اق اأق���ل ع��ل��ى ال��غ��ذاء واال���ض��ت��دان��ة، ح��ي��ث ك�ضف 20% من 

امل�ضاركني يف الدرا�ضة اأن ا�ضتهالكهم للغذاء مل يتح�ضن حتى 

بعد �ضتة اأ�ضهر.

ن���زوح ج��م��اع��ي ملاليني  اإىل  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  االإغ����الق  واأدى 

العمال املهاجرين الذين توجهوا اإىل قراهم، على اأمل العودة 

اإىل �ضوق العمل بعد اإعادة فتح االقت�ضاد. لكن الدرا�ضة اأ�ضارت 

اإىل اأن واحداً من كل ثالثة اأ�ضخا�س حتت �ضن 25 مل يتمكن 

من العثور على عمل حتى نهاية العام.

وح�����س اأ���ض��ح��اب ال���درا����ض���ة ن��ي��ودل��ه��ي ع��ل��ى ت��و���ض��ي��ع اإط���ار 

وحتويالت  جمانية  بقالة  توفري  خ��الل  من  املالية  احل��واف��ز 

نقدية لالأ�ضر االأكر فقرا، وكذلك اإطالق برنامج توظيف يف 

املناطق االأكر ت�ضررا.

االنباط-وكاالت

الزراعة  وزارت���ي  من  م�ضرتك  بيان  اأف��اد 

اخلمي�س،  اأم�����س  الرازيليتني  واخل��ارج��ي��ة 

ب����اأن ال�����ض��ع��ودي��ة ح��ظ��رت ال������واردات م��ن 11 

م�ضنعا للحوم الدواجن يف الرازيل، وذلك 

ترير للقرار«. اأو  م�ضبق  اإخطار  “دون 
واأكدت جيه.بي.اإ�س، اأكر �ضركات اللحوم 

يف العامل، اأنها من املتاأثرين باحلظر، لكنها 

رف�����ض��ت ال��ك�����ض��ف ع���ن ع����دد امل�����ض��ان��ع ال��ت��ي 

ا�ضتهدفها القرار.

وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  الهيئة  وق��ال��ت 

م�ضانع  �ضبعة  م��ن  ال����واردات  اإن  ال�ضعودية 

من  اعتبارا  وقفها  املقرر  من  جليه.بي.اإ�س 

23 مايو اأيار.

من جهتها، اأعلنت بي.اآر.اإف، اأكر �ضركة 

عدم  ال��رازي��ل،  يف  امل�ضنعة  ال��دج��اج  للحوم 

تاأثر اأي من وحداتها بالقرار ال�ضعودي.

وع��ر اإي��ه.ب��ي.ب��ي.اإي��ه، وه��و احت��اد ميثل 

عن  ال��رازي��ل،  يف  امل�ضنعة  اللحوم  �ضركات 

طويل  امل�ضتورد  اتخذه  ال��ذي  للقرار  اأ�ضفه 

يدعم  اإن��ه  وق��ال  الرازيلية.  للحوم  االأم���د 

ج��ه��ود احل��ك��وم��ة ال��رازي��ل��ي��ة لفهم ال��ق��رار 

ال�ضعودي “االأحادي«.

ت�ضتورد  عربية  دول  ت�ضعى  ف��رتة،  ومنذ 

االإ�ضالمية  ال�ضريعة  مع  متوافقة  منتجات 

االإنتاج  تدعم  وارداتها يف وقت  تقلي�س  اإىل 

املحلي من اللحوم.

ال�����ض��ع��ودي��ة  “املراعي”  ���ض��رك��ة  وك���ان���ت 

اأعلنت قبل اأيام عن اأ�ضخم ا�ضتثمار ل�ضركة 

تعزيز  بهدف  االأو���ض��ط،  ال�ضرق  يف  غذائية 

االأمن الغذائي للمملكة مبا ي�ضهم بتحقيق 

روؤية 2030.

و600  م��ل��ي��ارات   6 “املراعي”  وخ�ض�ضت 

مليون ريال مل�ضاعفة اإنتاجها من الدواجن 

يف  �ضي�ضهم  مم��ا  ���ض��ن��وات،  خم�س  غ�ضون  يف 

خف�س فاتورة اال�ضترياد الغذائي للمملكة.

خماوف برازيلية

ق���ال ال��ب��ي��ان ال�����وزاري امل�����ض��رتك: “قرار 

ال�ضعودية حظر 11 وحدة م�ضدرة للدواجن 

ف���اج���اأ واأف������زع احل��ك��وم��ة ال���رازي���ل���ي���ة.. مل 

ي����ح����دث ات�������ض���ال م�����ض��ب��ق م����ن ال�����ض��ل��ط��ات 

مرر  اأو  داف��ع  اأي  تقدم  مل  كما  ال�ضعودية، 

يدعم تعليق اال�ضترياد«.

اإن��ه��ا ب��داأت  وق��ال��ت احلكومة ال��رازي��ل��ي��ة 

حم�����ادث�����ات م����ع ال�������ض���ع���ودي���ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق 

باحلظر.

واأ�����ض����اف����ت اأن����ه����ا ع��ل��م��ت ب�������ض���اأن ت��ع��ل��ي��ق 

اال�ضترياد بعد ن�ضر قائمة جديدة بامل�ضانع 

ال��رازي��ل��ي��ة امل�����ض��م��وح ل��ه��ا ب��ال��ت�����ض��دي��ر اإىل 

ال�ضعودية.

وق��ال��ت ال���رازي���ل اإن ال��ق��ائ��م��ة اجل��دي��دة 

التي ت�ضتبعد امل�ضانع االأحد ع�ضر اأ�ضدرتها 

الهيئة العامة للغذاء والدواء ال�ضعودية يوم 

اخلمي�س.

�ضادرات الرازيل عربياً

ال��دول  اإىل  ال��رازي��ل  ���ض��ادرات  وارتفعت 

 2.91 قيمتها  بلغت   ،%22.5 بن�ضبة  العربية 

ع��ام  م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ���الل  دوالر  م��ل��ي��ار 

.2021

واأو����ض���ح���ت ال��غ��رف��ة ال��ت��ج��اري��ة ال��ع��رب��ي��ة 

العربية  اململكة  اأن  لها  بيان  يف  الرازيلية 

ال�����ض��ع��ودي��ة ت�����ض��درت ق��ائ��م��ة اأك�����ر ال����دول 

خالل  الرازيلية  لل�ضلع  امل�ضتوردة  العربية 

هذه الفرتة، حيث بلغ حجم ال�ضادرات اإىل 

اململكة 526.16 مليون دوالر، يف حني جاءت 

بقيمة  الثانية  املرتبة  يف  البحرين  مملكة 

بقيمة  م�ضر  تليها  دوالر،  مليون   406.36

االإم������ارات  ودول�����ة  دوالر،  م��ل��ي��ون   379.26

العربية املتحدة بقيمة 352.2 مليون دوالر.

ومت��ث��ل��ت اأه�����م ال���������ض����ادرات ال��رازي��ل��ي��ة 

ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال���ع���رب���ي���ة يف احل����دي����د اخل�����ام، 

وامل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة )ال�����ض��ك��ر وال���دواج���ن 

وحل����وم االأب���ق���ار واحل����ب����وب(، ف��ي��م��ا �ضجلت 

مبيعات فول ال�ضويا والذرة ارتفاًعا قيا�ضًيا.

العامل  ���ض��ادرات  ارتفعت  الوقت  ذات  ويف 

مليار   1.31 لتبلغ  ال���رازي���ل  اإىل  ال��ع��رب��ي 

ارتفاع  بن�ضبة  نف�ضها،  الفرتة  خالل  دوالر، 

من  نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   %11.24 بلغت 

العام املا�ضي.

االنباط-وكاالت

�ضوق  “نايت فرانك” عن  وكالة  بيانات  اأ���ض��ارت 

اإج��م��ايل  م��ن   %16 اأّن  اإىل  بريطانيا  يف  ال��ع��ق��ارات 

االأوىل من  الثالثة  االأ�ضهر  االأجانب يف  م�ضرتيات 

ال�ضرق  منطقة  م��ن  مل�ضتثمرين  ك��ان��ت   2021 ع���ام 

االأو�ضط، مقارنة باأقل من 10% يف الف�ضلني الثاين 

والثالث من العام الفائت.

وت�����ض��ّك��ل ه���ذه الن�ضبة اأع��ل��ى م��ع��دل اه��ت��م��ام مّت 

االأو�ضط  ال�ضرق  امل�ضرتين يف منطقة  ت�ضجيله من 

ال�ضوق،  هذه  منذ تف�ضي فريو�س “كوفيد-19” يف 

وفقاً ملا نقلته �ضحيفة “اخلليج«.

ال��دالئ��ل املبكرة  ال��رغ��م م��ن ظهور بع�س  وعلى 

على انتعا�س اال�ضتثمار القادم من ال�ضرق االأو�ضط، 

فاإّن هذه الن�ضبة بح�ضب الوكالة ال تزال بعيدة اإىل 

يف  �ُضّجلت  ال��ت��ي  اال�ضتثمار  م�ضتويات  ع��ن  م��ا  ح��ّد 

الفرتة ال�ضابقة لتف�ضي الفريو�س. ومع ذلك، تتوقع 

الوكالة اأن يرتفع ن�ضاط اال�ضتثمار اأكر مع تخفيف 

قيود ال�ضفر الدولية.

دول  من  امل�ضرتين  اأّن  اإىل  البيانات  ت�ضري  كما   

املرتبة  حالياً  يحتلون  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س 

فقط  ي�ضبقهم  ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة؛  اململكة  يف  ال��ث��ال��ث��ة 

امل�ضتثمرون من اآ�ضيا )بن�ضبة 18%( واأوروبا )بن�ضبة 

59%( يف املرتبتني الثانية واالأوىل على التوايل.

ويف ه���ذا ال�����ض��دد، ي��ع��ّل��ق ت���وم ب��ي��ل، رئ��ي�����س ق�ضم 

نايت  وكالة  يف  املتحدة  باململكة  ال�ضكنية  االأب��ح��اث 

فرانك، قائاًل: “تزايد الطلب العاملي على العقارات 

يف لندن خالل االأ�ضهر ال�12 املا�ضية على الرغم من 

تخفيف  مبجرد  املفرو�ضة..  العاملية  ال�ضفر  قيود 

جماريها؛  اإىل  امل��ي��اه  تعود  اأن  نتوقع  ال�ضفر،  قيود 

حيث �ضيتم ا�ضتئناف اخلدمات االعتيادية مبا يعك�س 

منطقة  م��ن  امل�ضرتين  م��ع  العريقة  ل��ن��دن  ع��الق��ة 

ال�ضرق االأو�ضط«.

يف ه���ذا االإط������ار، ق���ال م��وري��ا���س م����دين، �ضفري 

الروة العاملية يف ال�ضرق االأو�ضط لدى نايت فرانك: 

“يتزايد طلب امل�ضتثمرين من دول جمل�س التعاون 
اخلليجي ب�ضكل خا�س على �ضراء العقارات يف اأفخر 

م�ضاريع البناء الكائنة يف منطقة مايفري وحميطها. 

امل�ضتثمرين  من  ثابتاً  اهتمام  م�ضتوى  ن�ضهد  نحن 

يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط، ومع ذلك، تبقى القيود 

املفرو�س على ال�ضفر بني الدول اأكر حتٍدّ يواجهنا. 

وعندما يتم التخفيف من تلك القيود، وبعد مرور 

ال�ضوق  ت�ضهد  اأن  نتوقع  الف�ضيل،  رم�����ض��ان  �ضهر 

على  قدرتنا  ت���زداد  فيما  املنطقة  م��ن  اأك��ر  ن�ضاطاً 

تلبية الطلب الهائل«.

االقت�صادي
30

 بايدن قلق من تفوق الصين.. »إعادة البناء« أو خسارة الريادة

 أرقام مفزعة.. »كورونا« أوقع 230 مليون هندي في براثن الفقر

 في خطوة مفاجئة.. السعودية تحظر االستيراد من مصانع للدواجن في البرازيل

 الخليجيون يستعيدون الشهية لعقارات بريطانيا رغم »كورونا«

الشركات األلمانية ترفع صادراتها 
للشهر الحادي عشر على التوالي

 دبي تتحول إلى مالذ لألثرياء.. 
طلب كبير على العقارات الفاخرة

االنباط-وكاالت

اأظ��������ه��������رت ب������ي������ان������ات م�������ن م���ك���ت���ب 

االإح�������ض���اءات االحت����ادي االأمل����اين ال��ي��وم 

حتدت  االأمل��ان��ي��ة  ال�ضركات  اأن  اجلمعة، 

�ضادراتها  ورفعت  كورونا  اأزمة فريو�س 

يف  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ع�ضر  احل���ادي  لل�ضهر 

ال�������ض���ادرات  من���و  ج����اء  اإذ  اآذار،  م���ار����س 

1.2%، وهو ما يعادل مثلي ما كان  عند 

اقت�ضاديون. يتوقعه 

االأخ��رى،  ارتفعت هي  ال��واردات  لكن 

يف  اأمل��ان��ي��ا  ا���ض��ت��وردت��ه  م��ا  قيمة  زادت  اإذ 

ال�ضابق،  ال�ضهر  ع��ن   %6.5 اآذار  م��ار���س 

وهو ما جتاوز بفارق كبري توقعات عند 

اإىل  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان  دف���ع  0.7%، مم��ا 

من  ني�ضان  اأبريل  منذ  م�ضتوياته  اأدن��ى 

املا�ضي. العام 

وق��ل�����ض��ت زي�����ادة ال�������ض���ادرات امل��ي��زان 

14.3 مليار يورو )17.24  اإىل  التجاري 

منذ  م�ضتوى  اأدن��ى  وه��و  دوالر(،  مليار 

.2020 اأبريل ني�ضان 

تراجعت  االأملانية  ال�����ض��ادرات  وكانت 

ما  ب��ح�����ض��ب   ،2020 يف   %9 م���ن  ب���اأك���ر 

ت�ضبب  وقت  يف  ر�ضمية،  بيانات  اأظهرته 

وب���اء ك��وف��ي��د-19 ب��اأك��ر ت��راج��ع خ��الل 

اأكر من عقد الأكر اقت�ضادات اأوروبا.

وخ������الل ع�����ام ���ض��ه��د اإغ�������الق ح����دود 

وت���ع���ط���ل ����ض���ال����ض���ل االإم�����������داد، ���ض��ج��ل��ت 

 1،21 االأمل��ان��ي��ة م��ا جمموعه  ال�����ض��ادرات 

دوالر(  تريليون   1،46( ي��ورو  تريليون 

12 املا�ضية، مقارنة ب� 1،33  يف االأ�ضهر ال�

تريليون يف 2019.

والرتاجع البالغة ن�ضبته 9،3% ميثل 

اأكر �ضربة لل�ضادرات عانت منها اأملانيا 

18% خالل االأزمة  منذ تراجعها بن�ضبة 

العاملية. املالية 

بن�ضبة  اأي�����ض��ا  ال�����واردات  وانخف�ضت 

ي����ورو،  ت��ري��ل��ي��ون   1،03 ل��ت�����ض��ج��ل   %7،1

ن�����ض��ره��ا مكتب  ال��ت��ي  ب��ح�����ض��ب االأرق������ام 

“دي�ضتاتي�س«. الوطني  االإح�ضاء 

االنباط-وكاالت

حت��ّول��ت ع��ق��ارات دب��ي ال��ف��اخ��رة اإىل 

اأن عّطلت  ال��ع��امل، بعد  م��الذ الأث��ري��اء 

االإغالقات  نتيجة  اأعمالهم  اجلائحة 

وم���ا حققته  ب��ل��دان��ه��م،  وال��ت�����ض��دي��د يف 

دب�����ي م����ن ت���ق���دم م��ل��م��و���س ع���امل���ي���اً يف 

اجل��ائ��ح��ة وتطبيق  م��واج��ه��ة وح�����ض��ار 

م���الئ���م ل������الإج������راءات االح�����رتازي�����ة، 

ب��ال��ت��وازي م��ع و���ض��ول االإم����ارات ودب��ي 

معدل  يف  عاملياً  متقدمة  م��رات��ب  اإىل 

“كوفيد-19«. التطعيم �ضد 

الفاخرة  ال��ع��ق��ارات  مبيعات  ق��ف��زت 

ال���رب���ع  خ�����الل   %230 ب��ن��ح��و  دب�����ي  يف 

االأول من العام اجلاري، فيما ارتفعت 

بن�ضب  ال��راق��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف  االأ���ض��ع��ار 

ال��ط��ل��ب  م���ن  ب���دع���م   %40 اإىل  ت�����ض��ل 

الكبري.

عاملية  �ضحافية  ت��ق��اري��ر  و���ض��ل��ط��ت 

ال�����ض��وء ع��ل��ى ت��زاي��د ج��اذب��ي��ة ع��ق��ارات 

دبي الأثرياء العامل، مو�ضحة اأن تنّوع 

يف  خا�ضة  اخل��ي��ارات،  وت��ع��دد  الفر�س 

وال��ع��ائ��دات  ال��ف��اخ��رة،  وال�ضقق  الفلل 

املجزية، تدعم التدفقات اال�ضتثمارية 

تاألقاً،  وت��زي��ده��ا  االإم���ارة  ع��ق��ارات  اإىل 

“البيان«. بح�ضب ما نقلته �ضحيفة 

اإىل  بر�س  اأ�ضو�ضيتد  وكالة  واأ�ضارت 

العقارات  مبيعات  يف  الكبري  االرت��ف��اع 

ال��ف��اخ��رة يف دب����ي، م��ع حت����ّول امل��دي��ن��ة 

مل����الٍذ اآم����ٍن ل���الأث���ري���اء، م���وؤك���دة ق��ف��زة 

ال��رب��ع  خ����الل   %230 ب��ن��ح��و  امل��ب��ي��ع��ات 

االأول.

وق�����ال ك��ري�����ض��ت��وف راي���������س، رئ��ي�����س 

جم��م��وع��ة مت��ت��ل��ك ع���ق���ارات و���ض��رك��ات 

تكنولوجيا مالية: “هنا يف دبي توجد 

التجارة  ف��ق��ط:  واح���دة  ا�ضرتاتيجية 

من  تاأكد  ب�ضيطة:  الفل�ضفة  كاملعتاد. 

ت��ل��ق��ي��ح اجل��م��ي��ع واح��ت��ف��ظ ب��ك��ل ���ض��يء 

مفتوحاً«.

حملة  ت��وا���ض��ل  “مع  اأن����ه  واأ����ض���اف 

ت��وزي��ع ال��ل��ق��اح��ات ���ض��د )ك��وف��ي��د-19( 

بقوة يف االإمارات، فيما تتزايد موجات 

العدوى يف العامل التي جتر البلدان 

وعمليات  الرقابة  نطاق  تو�ضيع  على 

االأج��ان��ب  امل�����ض��رتون  االإغ���الق، يتدفق 

يف  اجل���ودة  عالية  ال��ع��ق��ارات  �ضوق  اإىل 

دبي، اأحد املالذات القليلة يف العامل.. 

ال��ق��ي��ا���ض��ي للفلل  ال��رق��م  اإن��ه��ا حت��ط��م 

ال��ت��ي �ضرتفع  ال��ف��اخ��رة وال��ب��ن��ت��ه��او���س 

االأ�ضعار يف هذه ال�ضوق املزدهرة«.

 Real Estate �ضركة  وبح�ضب 

 Consulting Property
 90 ت����داول  مت   ،Surveillance
ال�ضهر  10 ماليني درهم  بقيمة  عقاراً 

امل��ا���ض��ي، م��ت��ج��اوزة اأع���ل���ى امل�����ض��ت��وي��ات 

التي مت ت�ضجيلها يف مار�س.

وق�����ال م��اث��ي��و ك�����وك، ال�����ض��ري��ك يف 

�ضركة نايت فرانك اال�ضت�ضارية: “بد�أ 

باأ�ضعار  امل��ن��ازل  اقتنا�س  يف  امل�ضرتون 

اإن ذلك  مناف�ضة، فيما يقول املحللون 

ب�ضكل  االأ�ضعار  ترتفع  حتى  �ضي�ضتمر 

للغاية«. كبري 

ب��ف��رتة  مت���ر  “ال�ضوق  اأن  واأ����ض���اف 

ذل��ك متاماً  ي��درك��ون  والنا�س  ازده���ار، 

يف دبي«.

وق�������ال ج����اك����ي ج�����ون�����ز، ال�������ض���ري���ك 

 ،Premier Estates يف 

اإح������دى ال�������ض���رك���ات ال��ت��اب��ع��ة ل�����ض��رك��ة 

 Christie’s International
االأ����ض���ع���ار  »اإن   :Real Estate
اجلذابة ورغبة العائالت يف احل�ضول 

على م�ضاحة اأكر �ضاعدت على انتقال 

االأث�����ري�����اء يف م�����دن م���ث���ل ن���ي���وي���ورك 

يف  املعمارية  االأي��ق��ون��ات  اإىل  وب��اري�����س 

من  العديد  هناك  اأن  مو�ضحاً  دبي”، 

العوامل االأخرى، التي تلعب دورها يف 

�ضركة  موطن  االإم���ارة،  جاذبية  زي��ادة 

برج  واأطول  العاملية،  االإمارات  طريان 

على وجه االأر�س.

واأ����ض���اف اأن����ه م��ن��ذ اأن اأع�����ادت دب��ي 

يوليو  يف  ال�ضياحة  اأم��ام  االأب���واب  فتح 

املا�ضي، بعد اأ�ضهر من االإغالق، عززت 

لق�ضاء  اآمنة  كوجهة  مكانتها  االإم��ارة 

ي�ضتمتع  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  يف  االإج������ازات 

الزوار باملناطق ال�ضياحية والرتفيهية 

وال�ضواطئ والفنادق واملنتجعات، التي 

ت��وف��ر ب��اق��ة م��ن اخل��ي��ارات واخل��دم��ات 

النوعية. الرتفيهية 

ال�سبت   8 / 5 / 2021



االنباط-وكاالت

اخل��ط��ورة،  بالغة  ب��ج��راح  ث��ال��ث  واأ���ص��ي��ب  �صابان  ا�صت�صهد 

جي�ش  من  نار  لإط��اق  تعّر�صهم  بعد  اجلمعة،  ام�ش،  �صباح 

الع�سكرية،  �سامل  قاعدة  مدخل  عند  الإ�سرائيلي  الحتالل 

قرب جنني، �سمايّل ال�سفة الغربية

 18 ت��ق��ارب  الثالثة  ال�سبان  اأع��م��ار  اأن  الح��ت��الل  وي��ّدع��ي 

اإىل  الإ�سرائيلّي  اجلي�ش  اأج��راه  اأّويل  حتقيق  وي�سري  ع��اًم��ا، 

اخلّط  داخل  �سيارة من  القاعدة عرب  اإىل  و�سلوا  ال�سبان  اأن 

بح�سب موقع  و���س��ك��اك��ني،  ب��ن��ادق  ي��ح��م��ل��ون  وه���م  الأخ�����س��ر، 

“والا”
واقرتب ال�سبان الثالثة من مدخل القاعدة وهم يحملون 

بنادق “كارلو” وبداأوا باإطالق النار على مدخل القاعدة

“معاريف”، طال ليف رام،  املرا�سل الع�سكري ملوقع  وقال 

اإّن ال�سبان كان يحملون �سالًحا من نوع “كارلو”

خالل  الغربية  ال�سفة  يف  ن��ار  اإط��الق  عملية  ث��اين  وه��ذه 

اأقّل من اأ�سبوع

بجراح  اآخ��ر  واأ�سيب  م�ستوطن  قتل  املا�سي،  الأح��د  فيوم 

اإث���ر عملية اإط���الق ن��ار ق��رب ح��اج��ز زع���رتة. وبعد  خ��ط��رية، 

الحتالل  ق��وات  اعتقلت  امل��ط��اردة،  عمليات  م��ن  اأي���ام  ثالثة 

العملية بتنفيذ  م�ستبًها  الإ�سرائيلي 

بداية  ه��ي  زع��رتة  عملية  اأن  ع�سكريون  حمللون  وت��وّق��ع 

ملوجة ت�سعيد اأمني يف ال�سفة الغربية

وح�سب املرا�سل الع�سكري ل�سحيفة “يديعوت اأحرونوت”، 

وجهاز  الإ�سرائيلي  اجلي�ش  تقديرات  ف��اإّن  يهو�سواع،  يو�سي 

يف  �سيت�ساعد  التوتر  اأن  اإىل  ت�سري  )ال�ساباك(  العام  الأم��ن 

زعرتة  حاجز  عند  النار  اإط��الق  عملية  واأن  املقبلة،  الفرتة 

تكون  اأن  ه��و  ال�ساباك  يف  “والتخوف  حملية  خلية  نفذتها 

هذه عملية اإيحاء خلاليا اأخرى تقوم بتقليدها”

“والا”  م���وق���ع  يف  ال���ع�������س���ك���ري  امل���ح���ل���ل  اأ������س�����ار  ب��ي��ن��م��ا 

النار مل  اإطالق  عملية  اأن  اإىل  بوحبوط،  اأمري  الإلكرتوين، 

الو�سطى،  املنطقة  ق��ائ��د  واأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  اجلي�ش  تفاجئ 

الو�سع  على  �ستوؤثر  اأح��داث  ع��دة  اأن  من  ح��ذر  يدعي،  متري 

الذي  العمود،  وباب  القد�سي  احلرم  حول  “التوتر  الأمني: 

رم�سان  �سهر  الغربية؛  ال�سفة  على  مبا�سر  ب�سكل  �سنعكي 

الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  ق�سية  اأم��ن��ي؛  ت��وت��ر  ي��راف��ق��ه  ال��ذي 

الفا�سلة  ال�سلطة  ومكافحة  ال�سعب  القت�سادي  وال��و���س��ع 

لكورونا”

االنباط-وكاالت

ح����ذرت م��وؤ���س�����س��ة اأوروب����ي����ون لأج����ل ال���ق���د����ش  م���ن مغبة 

ال�ستفراد باملقد�سيني، ودعت دول الحتاد الأوروبي للوقوف 

عند م�سوؤولياتهم، حمملة �سلطات الحتالل تبعات مايجري 

من اعتداءات يف املدينة املحتلة

يجري  م��ا  اجلمعة:  ال��ي��وم  لها  ب��ي��اٍن  يف  املوؤ�س�سة،  وق��ال��ت 

امل�ستوطنيني  قطعان  اأي��دي  على  جتري  اآثمة  اع��ت��داءات  من 

القد�ش  يف  اأهلنا  بحق  الحتالل  �سلطات  بحماية  الإرهابية 

وبخا�سة حي ال�سيخ جراح

وو���س��ف��ت م���ا ي��ج��ري ه��ن��اك ب���اأن���ه ع��م��ل��ي��ة ت��ط��ه��ري ع��رق��ي 

منظم وتالعب دميوغرايف يهدف اإىل تهويد املدينة املقد�سة 

ال��ت��اري��خ  ك��ي��ان يف  �سطو مي��ار���س��ه��ا  اأب�����س��ع عملية  ب��ال��ك��ام��ل يف 

املعا�سر

واإج��الل  اإك��ب��ار  بتحية  القد�ش  اأوروب��ي��ون لأج��ل  واأب��رق��ت 

وتثمن  وم��دي��ن��ت��ه��ا  ببيوتها  املتم�سكة  امل��ق��د���س��ي��ة  ل��ل��ع��ائ��الت 

وعر�سهم،  اأر�سهم  عن  دفاعا  وت�سحياتهم  �سمودهم  عاليا 

الحتالل  �سلطات  على  ال�سغط  اإىل  ال��دويل  املجتمع  ودعت 

املقد�سة  باملدينة  العبث  عن  والكف  فورا،  اعتداءاتهم  لوقف 

العزل املدنيني  باأهلها  والتنكيل 

للوقوف  الأوروب�����ي  الحت���اد  دول  اإىل  ب��ر���س��ال��ة  وت��وج��ه��ت 

ع��ل��ى م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا وح���م���ل دول����ة الح���ت���الل ع��ل��ى اح����رتام 

ال��ق��ان��ون ال���دويل وال���ق���رارات الأمم��ي��ة مب��ا يف ذل��ك اتفاقية 

ج��ن��ي��ف ال��راب��ع��ة حل��م��اي��ة امل��دن��ي��ني، وال��ت��وق��ف ع��ن مم��ار���س��ة 

تاأدية  املقد�سيني ومتكينهم من  املدنيني  الدولة بحق  اإرهاب 

�سعائرهم الدينية يف امل�ساجد والكنائ�ش وكبح جماح قطعان 

امل�ستوطنني ووقف عمليات ال�سطو على الأهايل وممتلكاتهم

والإ�سالمية  العربية  اجلاليتني  اأب��ن��اء  اإىل  توجهت  كما 

القانونية  الو�سائل وال�سبل  املقد�سيني بكل  بالدعوة ملنا�سرة 

املتاحة

خطبة  تخ�سي�ش  اإىل  امل�����س��اج��د  واأئ��م��ة  اخل��ط��ب��اء  ودع���ت 

العادلة اجلمعة لن�سرة القد�ش واأهلها والتعريف بق�سيتهم 

و����س���ع���دت ق�����وات الح����ت����الل خ����الل ���س��ه��ر رم�������س���ان م��ن 

خالل  الع��ت��داءات  ه��ذه  وزادت  املقد�سيني،  �سد  اعتداءاتها 

م�ساٍع  و���س��ط  ج���راح  ال�سيخ  ح��ي  م�ستهدفة  امل��ا���س��ي��ة  الأي����ام 

28 عائلة منه لتهجري 

ياأتي ذلك و�سط ا�ستعدادات لع�سابات امل�ستوطنني لتنظيم 

28 رم�صان م�سرية واقتحام وا�سعة للم�سجد الأق�سى يف 

الدويل
40

 الرئاسة الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير 
الحماية الدولية للفلسطينيين

 االحتالل يكشف نتائج التحقيقات 
األولية لعملية جنين

 إيران تطالب بإرغام )إسرائيل( على االنضمام 
لمعاهدة حظر األسلحة الكيميائية

االنباط-وكاالت

ج�������ددت ال����رئ����ا�����س����ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

م��ط��ال��ب��ت��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب��ت��وف��ري 

الفل�سطيني  لل�سعب  الدولية  احلماية 

ووق���ف ج��رائ��م الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

بحقه املتوا�سلة 

نبيل  الرئا�سة  با�سم  املتحدث  واأدان 

وكالة  نقلته  ال��ي��وم  ب��ي��ان  ردي��ن��ة يف  اأب���و 

وف����ا ت�����س��ع��ي��د الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الفل�سطينيني  بحق  واملتوا�سل  اخلطري 

اأنحاء  وباقي  املحتلة  القد�ش  مدينة  يف 

الغربية ال�صفة 

انتهاكات  ا�ستمرار  اإىل  البيان  ولفت 

الح�����ت�����الل حل����ق����وق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

وخا�سة  عليهم  امل�ستمرة  واع��ت��داءات��ه 

املحتلة  بالقد�ش  ج���راح  ال�سيخ  ح��ي  يف 

وع��م��ل��ي��ات ال��ق��ت��ل ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف��ه��م يف 

ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال��ت��ي 

ك���ان اأح��دث��ه��ا ال��ي��وم ح��ي��ث ق��ت��ل��ت ق��وات 

الح�����ت�����الل ����س���اب���ني واأ�����س����اب����ت ث��ال��ث��ا 

غرب  ح��واج��زه��ا  اأح��د  على  بالر�سا�ش 

يف  ال�ستيطاين  للتو�سع  اإ�سافة  جنني 

خمالفة  يف  الفل�سطينية  الأرا���س��ي  ك��ل 

وا����س���ح���ة ل��ل��ق��ان��ون ال������دويل وق������رارات 

الدولية ال�سرعية 

االنباط-وكاالت

ام�����ش  “وال” ال���ع���ربي،  م��وق��ع  ق����ال 

امل��ق��اوم��ني  اإن   ،2021 م��اي��و   7 اجل��م��ع��ة 

�سامل  ح��اج��ز  و���س��ل��وا  ال��ذي��ن  امل�سلحني 

قادمني  ك��ان��وا  ال��ي��وم  ق��رب جنني �سباح 

من الداخل الفل�سطيني املحتل

واأ�ساف املوقع اأن التحقيقات الأولية 

ال��ت��ى اأج�����راه ج��ي�����ش الح���ت���الل اأظ��ه��رت 

ب��ال��داخ��ل  ك���ان���وا مي��ك��ث��ون  ال�����س��ب��ان  اأن 

وقد  ت�ساريح  ب��دون  املحتل  الفل�سطيني 

و�سلوا للمكان ب�سيارة

الثالثة  ال�سبان  ف��اإن  املوقع  وبح�سب 

يف ال��ث��ام��ن��ة ع�����س��ر م��ن ع��م��ره��م، وك��ان��وا 

م�سلحني ببنادق حملية ال�سنع من نوع 

كارلو وكذلك �سكاكني

ال���ع���ربي فقد  ن�����س��ره وال  مل���ا  ووف���ق���اً 

جنود  جتاه  النار  الثالثة  ال�سبان  اأطلق 

منهما  اإث��ن��ني  ا�ست�سهاد  قبل  الح��ت��الل 

واإ�سابة الثالث بجروح حرجة

وا�صت�صهد �صابان واأ�صيب ثالث بجراح 

خ���ط���رية ب���ر����س���ا����ش الح�����ت�����الل خ���الل 

موقع  �سد  ن��ار  اإط���الق  عملية  تنفيذهم 

ع�سكري قرب جنني �سمال ال�سفة املحتلة

االنباط-وكاالت

جدد مندوب اإيران الدائم لدى الأمم 

امل��ت��ح��دة جم��ي��د ت��خ��ت رواجن����ي مطالبة 

بالده باإرغام كيان العدو الإ�سرائيلي على 

الأ�سلحة  حظر  م��ع��اه��دة  اإىل  الن�سمام 

وع��دم  ب��ه��ا  اجل��م��ي��ع  وال���ت���زام  الكيميائية 

التمييز بتنفيذها.

وق����ال ت��خ��ت رواجن����ي يف كلمة خ��الل 

اأم�ش عرب  ال���دويل  الأم���ن  جل�سة ملجل�ش 

املبنية  والقرارات  “الت�سرفات  الفيديو: 

اق��ت��دار  اأ���س��ع��ف��ت  �سيا�سية  اأه�����داف  ع��ل��ى 

ومكانة معاهدة ومنظمة حظر الأ�سلحة 

الكيميائية” داعيا اإىل م�ساعفة اجلهود 

لتنفيذ املعاهدة على م�ستوى العامل اأجمع 

واإرغام الكيان ال�سهيوين على الن�سمام 

اإل��ي��ه��ا وك��ذل��ك حتقيق ال��ه��دف الأ���س��ا���ش 

الكيميائية  الأ�سلحة  بتدمري  للمعاهدة 

ال��ت��زام  ع���دم  ب�سبب  يتحقق  م��ا مل  وه���و 

الوليات املتحدة بتعهداتها.

الغربي  القرار  وو�سف تخت رواجن��ي 

ال��ذي مت متريره �سد �سورية يف منظمة 

باأنه  م��وؤخ��را  الكيميائية  الأ�سلحة  حظر 

ن�سو�ش  م���ع  م��ت��ن��ا���س��ق  وغ����ري  “متحيز 
ه��ذا  اأن  م��و���س��ح��ا  املعاهدة”  واأه��������داف 

الإج���راء يعد تراجعا �سارخا عن مبادئ 

احليادية والن�ساط املهني يف املنظمة وله 

تداعيات �سلبية يف جمال نزع الأ�سلحة.

 عملية سالم.. طلقات »الكارلو« تزغرد نصرة للقدس

 »أوروبيون ألجل القدس« تحذر من مغبة االستفراد بالمقدسيين

االنباط- وكاالت

جديد،  اأمل��اين  ا�ستخباراتي  تقرير  ك�سف 

الواقعة يف  هول�ستاين  �سلي�سفيغ  ولية  من 

مف�سلة  معلومات  عن  اأملانيا،  �سمال  اأق�سى 

ت�ستخدمها  التي  ال�سرية  الأ�ساليب  ح��ول 

لتاأمني  حم��اولت��ه��ا  ع��ل��ى  للتغطية  اإي����ران 

ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا غ����ري امل�������س���روع���ة لأخ���ط���ر 

الأ�سلحة يف العامل

واأ�����س����ارت وث��ي��ق��ة ال����س���ت���خ���ب���ارات، ال��ت��ي 

ن�������س���رت���ه���ا ���س��ح��ي��ف��ة ج����ريوزل����ي����م ب��و���س��ت 

النت�سار  اأن  اإىل   Jerusalem Post
النووي ل يزال اأحد املهام املركزية ملكافحة 

�سلي�سفيغ هول�ستاين التج�س�ش يف 

وت�������س���م���ل اأ����س���ال���ي���ب ال���ن���ظ���ام الإي�������راين 

وفًقا  �سامل،  دم��ار  اأ�سلحة  على  للح�سول 

حمايدة  �سركة  اإن�����س��اء  امل��خ��اب��رات،  لتقرير 

احلقيقية  الطبيعة  ب�ساأن  امل�سرتي  خل��داع 

قانونية  غ��ري  ���س��راء  �سبكات  واإن�����س��اء  للبيع 

تابعة ل�سركات الواجهة والو�سطاء

وقالت وكالة املخابرات اإن اإيران ميكنها 

امللتوية  الت�سليم  عمليات  ا�ستخدام  ا  اأي�سً

ع���رب دول ث��ال��ث��ة م���ن اأج�����ل ع����دم حت��دي��د 

النهائي امل�سرتي 

ووفًقا للمعلومات ال�ستخباراتية، ميكن 

ا توزيع اأن�سطة  للجمهورية الإ�سالمية اأي�سً

ال�������س���راء غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 

امل�سبوهة  غ��ري  ال��ف��ردي��ة  الت�سليم  عمليات 

لتجنب ف�سح الن�ساط التجاري باأكمله

ك��م��ا مي��ك��ن ل��ط��ه��ران اإخ���ف���اء امل�����س��ت��خ��دم 

اأو  ال�����س��رك��ة  اأو  ال���ف���رد  واإخ����ف����اء  ال��ن��ه��ائ��ي 

املوؤ�س�سة التي تبقى معها الب�سائع يف نهاية 

املطاف

���س��ل��ي�����س��ف��ي��غ  اإن ولي�����ة  ال���ت���ق���ري���ر  وق�����ال 

مركز  ه��ي  للدمنارك  املتاخمة  هول�ستاين 

اجل��ام��ع��ات  ��ا  واأي�����سً ال�����س��رك��ات  م��ن  للعديد 

التطبيقية  للعلوم  واجل��ام��ع��ات  وال��ك��ل��ي��ات 

التي لديها معرفة تقنية ح�سا�سة

وق��ال��ت وك��ال��ة امل��خ��اب��رات اإن��ه��ا اأج���رت يف 

وموؤ�س�سات  �سركات  مع  حمادثة   2020 عام 

مكافحة  مب��ح��اولت  لتوعيتهم  اأك��ادمي��ي��ة 

النت�سار . ومت ال�ست�سهاد بالنظام الإيراين 

19 مرة يف تقرير املخابرات املكون من 218 

الأمنية  التهديدات  يغطي  وال��ذي  �سفحة 

للدولة

���س��ي��اق م�����س��رتي��ات الن���ت�������س���ار غ��ري  ويف 

امل��ن��ت��ج��ات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  ذك����ر  ال���ق���ان���ون���ي���ة، 

ال�سعيدين  على  ا�ستخدامها  ميكن  ال��ت��ي 

)ما  خا�سة  اأهمية  لها  والع�سكري  امل��دين 

امل����زدوج(  ال���س��ت��خ��دام  ذات  بال�سلع  ي�سمى 

اأ�سهل.  عليها  احل�سول  اأن  يفرت�ش  حيث 

ال�سمالية  وكوريا  اإيران  مثل  دول  وتوا�سل 

املنتجات  ه��ذه  مثل  على  للح�سول  ال�سعي 

العلمية والتقنيات واملعرفة 

ويف عام 2013، اأدانت حمكمة يف هامبورغ 

3 اإيرانيني من اأ�سل اأملاين يحملون جن�سية 

مزدوجة واأملانًيا لنتهاكهم قانون الت�سدير 

الأملاين

للجمهورية  ا  مفاو�سً الرجال  وا�ستخدم 

الإ����س���الم���ي���ة ل��ت�����س��ل��ي��م م����ع����دات ن����ووي����ة يف 

 :2012 اإي��ران. وق��ال ممثلو الدع��اء يف ع��ام 

امل�ستبه  اأن  ُيعتقد   ،2011 و   2010 عامي  يف 

خا�سة  ���س��م��ام��ات  ت�سليم  يف  ���س��اع��دوا  ب��ه��م 

اإي��ران،  يف  الثقيل  باملاء  يعمل  مفاعل  لبناء 

وب��ال��ت��ايل خ���رق���وا احل��ظ��ر امل��ف��رو���ش على 

اإيران

 ، ب��و���س��ت  ج��ريوزال��ي��م  �سحيفة  وذك����رت 

اأع���ده جهاز  ت��ق��ري��ًرا ج��دي��ًدا  اأن  ال��ث��الث��اء، 

امل����خ����اب����رات ال���ع���ام���ة والأم��������ن ال��ه��ول��ن��دي 

الإي�����راين  ال��ن��ظ��ام  اأن  ي���وؤك���د   )AIVD(

عام  يف  التكنولوجيا  على  احل�سول  ح��اول 

2020 لأ�سلحة الدمار ال�سامل

ك��م��ا ذك����رت ���س��ح��ي��ف��ة وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت 

ال�سهر املا�سي   Washington Post
اأن وكالة ال�ستخبارات احلكومية البافارية 

واملهتمة  املعنية  ال���دول  اإن  ق��ال��ت  اأمل��ان��ي��ا  يف 

ب��ال��ت��ق��ن��ي��ة ال���ن���ووي���ة م��ث��ل اإي�������ران وك���وري���ا 

وحتديث  لتو�سيع  ج��ه��وًدا  تبذل  ال�سمالية 

م�ستمر لأ�سلحة الدمار ال�سامل

اأن  ال�سحيفة  ذك��رت  املا�سي  اأب��ري��ل  ويف 

ك�����س��ف يف تقرير  ال�����س��وي��دي  الأم����ن  ج��ه��از 

�سعت  اإي�����ران  اأن   2020 ل��ع��ام  ا���س��ت��خ��ب��ارات��ه 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����س��وي��دي��ة 

النووية اأ�سلحتها  لربنامج 

 تقرير استخباراتي ألماني يكشف ألول مرة عن معلومات ُمفصلة وسرية 
ألساليب إيران التي تستخدمها في الحصول على التقنيات النووية

االنباط-وكاالت

ال��راب��ع��ة  ����ص���اة اجل��م��ع��ة  األ���ف���ا   70 ن��ح��و  اأدى 

والأخرية من �سهر رم�سان املبارك، يف رحاب امل�سجد 

الأق�سى املبارك، جراء الإجراءات الحتاللية التي 

حالت دون و�سول امل�سلني اإىل امل�سجد الأق�سى يف 

اجلمعة اليتيمة من �صهر رم�صان

وقال مدير عام اأوقاف القد�ش و�سوؤون امل�سجد 

رغم  اإن���ه  اخلطيب  ع���زام  ال�سيخ  امل��ب��ارك  الق�سى 

اإجراءات الحتالل امل�سددة، متكن اأبناء �سعبنا من 

ال���48  اأرا���س��ي  م��ن  ق��ادم��ني  الأق�سى  اإىل  الو�سول 

وال�سفة الغربية، اإ�سافة اإىل اأهايل القد�ش

اجلمعة  الأق�����س��ى يف  امل�سجد  وحت���دث خطيب 

ف�سائل  ع��ن  ا�سنينة،  اأب���و  يو�سف  ال�سيخ  ال��راب��ع��ة 

�سهر رم�سان داعيا ان يرزق �سعبنا القوة والعزيزة 

والثبات يف اأر�سنا ومقد�ساتنا بفل�سطني

وقال: اإن املقد�سيني هم الطائفة املرابطة التي 

اأ�سار اإليها النبي حممد عليه ال�سالم، طائفة قائمة 

باأمر اهلل خمل�سة هلل �سابرة عن بط�ش الحتالل 

واهلل �سين�سرهم يف النهاية

اأدهى  القد�ش  على  القادم  اإن اخلطر  واأ�ساف: 

واأمر، و�سيا�سة الظلم والحتالل لن يدوم و�سوف 

يبقى اأهلنا �سامدين و�سابرين يف بيوتهم يف اأر�سنا 

املباركة، �ساأل اهلل اأن يثبت اأهلنا يف م�ساكنهم ويربط 

ع��ل��ى ق��ل��وب��ه��م ويجعلهم م��ن ع��ب��اده ال�����س��اب��ري��ن، 

فاإخراجهم من بيوتهم جرمية ل تغتفر

وحتدث عن انتهاك الحتالل حلرمات امل�سجد 

الأق�������س���ى، وق����ال م��ه��م��ا ق�����س��ر امل��ق�����س��رون وط��ب��ع 

املطبعون نقول لهم هيهات هيهات لقد وع��د اهلل 

احل���ق ون�����س��ره وظ��ه��ره ول��ل��ب��اط��ل دم��غ��ه وحم��ق��ه، 

والن�سر قادم من اهلل

وقال خماطبا كل من باع و�سم�سر اأر�سا وبيوتا 

اأي��ن ذهبت عقولكم غدا �ستقفون بني  يف القد�ش، 

يدي مولكم ل تخفى منكم خافية و�سوف تندمون 

على ما فرطم يف جنب اهلل، داعيا للزوم الأق�سى 

وزي���ارت���ه ع��ل��ى ال�����دوام ودف��ع��ت ���س��رط��ة الح��ت��الل 

باأعداد كبرية من عنا�سرها  اليوم اجلمعة  �سباح 

اإىل مدينة القد�ش وخ�سو�سا يف البلدة القدمية، 

واأغلقت ال�سوارع املحيطة بها والطرق املوؤدية اإىل 

امل�سجد الأق�����س��ى يف اجل��م��ع��ة الأخ�����رية م��ن �سهر 

رم�سان ياأتي ذلك بالتزامن مع دفع قوات الحتالل 

عنا�سر كبرية من وحدات القمع حلي ال�سيخ جراح 

القريب من القد�ش القدمية، واعتقال 11 مقد�سيا 

الليلة املا�سية، واإ�سابة 20 اآخرين بجروح يف ليلة 

هي الأعنف التي يعي�سها اأهايل احلي منذ �سنوات 

ج��راء اع��ت��داء امل�ستوطنني وجي�ش الح��ت��الل على 

املواطنني واملت�سامنني مع ا�سحاب املنازل املهددة 

ب��الإخ��الء هناك وانت�سرت ق��وات الح��ت��الل فمنذ 

اأزق��ة املدينة ون�سرت احلواجز  ال�سباح ي خمتلف 

الداخلني  املواطنني  هويات  يف  ودققت  احلديدية 

واحتجزت  القدمية  والقد�ش  الأق�سى  للم�سجد 

ع�����ددا م��ن��ه��م وع��ل��ى احل���واج���ز امل��ح��ي��ط��ة مبدينة 

الدخول  الح��ت��الل  ق��وات  منعت  املحتلة،  القد�ش 

بهدف  دخ����ول،  ت�����س��اري��ح  يحملون  ل  مل��ن  باملطلق 

التقليل من اأع��داد امل�سلني الوا�سلني اىل امل�سجد 

�سليمان،  ال�سلطان  ���س��وارع  اأغ��ل��ق��ت  كما  الأق�����س��ى 

واأريحا، وال�سمواأل، نابل�ش، �سالح الدين، عمر بن 

العا�ش، وبداأ اإغالق الطرق عند ال�ساعة ال�ساد�سة 

ال�ساعة  ع��ل��ى  ي�ستمّر  اأن  ع��ل��ى  ال��ي��وم،  ���س��ب��اح  م��ن 

ل�سرطة  بيان  يف  ج��اء  ما  بح�سب  م�ساًء،  ال�ساد�سة 

الحتالل ورفع جي�ش الحتالل الإ�سرائيلي حالة 

التاأهب واجل��ه��وزي��ة ل��دى ق��وات��ه، وذل��ك بعد اأي��ام 

من ت�سعيده �سد املقد�سيني والع��ت��داءات يف حي 

ال�سيخ ج��راح امل��ه��ّدد ب��الإخ��الء، ويف ظل تهديدات 

القائد الع�سكري لكتائب عز الدين الق�ّسام، حممد 

ال�سيف، م�ساء الثالثاء

 70 ألًفا يصلون الجمعة اليتيمة في رحاب األقصى رغم قيود االحتالل

ال�سبت   8 / 5 / 2021



االنباط-وكاالت

ن�صرت �صحيفة الغارديان مقاال افتتاحيا 

تدعم فيه مطالب التخلي عن حقوق براءات 

االختتراع املتعلقة بلقاحات فريو�س كورونا، 

وذلك من اأجل توفري احلماية جلميع �صكان 

العامل

تتتطتتويتتر  �تتتصتتترعتتتة  اإن  التتتتغتتتتارديتتتتان  تتتتقتتتول 

علميا  اإجنتتتازا  تعد  كتتورونتتا  لقاحات فريو�س 

االجتماعي  االأداء  ولكن  للإن�صانية،  باهرا 

يف  يتتكتتن  مل  التلقيح  لعملية  واالقتتتتت�تتصتتادي 

م�صتوى االإجناز العلمي

ال�صحيفة،  بتتحتت�تتصتتب  ذلتتتتك،  يف  والتت�تتصتتبتتب 

االأكتتتر عر�صة  متتن  التتعتتامل  الكثريين يف  اأن 

للمر�س ال اأمل لهم يف احل�صول على اللقاح 

�صنعنا  فقد  الفريو�س.  من  يحميهم  التتذي 

ولكننا عجزنا  اللقاحات  بف�صل  مليارديرات 

عن تلقيح مليارات الب�صر

وتتتتتترى التت�تتصتتحتتيتتفتتة يف متتتوقتتتف التتتواليتتتات 

املتتتتتحتتدة تتتطتتورا رائتتعتتا مل يتتكتتن متتتتتوقتتعتتا، اإذ 

تتتدعتتم تعليق العمل  اأنتتهتتا  اأعتتلتتنتتت وا�تتصتتنتتطتتن 

يتعلق  ما  يف  الفكرية  امللكية  حماية  بقانون 

بتتالتتلتتقتتاحتتات. وهتتتتي ختتتطتتتوة و�تتصتتفتتهتتا متتديتتر 

منظمة ال�صحة العاملية باأنها حلظة فارقة يف 

مكافحة كوفيد-19

وتتت�تتصتتيتتف التتتغتتتادريتتتان اأن دعتتتتم التتتواليتتتات 

املتتتتتحتتدة لتتلتتفتتكتترة ال يتتكتتفتتي، الأن االتتتفتتاقتتات 

متتوافتتقتتة جميع  تتطلب  التتعتتاملتتيتتة  التتتتتجتتاريتتة 

التتتتتتتتتتتتدول. ودعتتتتتتتتت التتت�تتتصتتتحتتتيتتتفتتتة احلتتتكتتتومتتتة 

الربيطانية اإىل التحرك يف االجتاه نف�صه

تزول  لن  اجلائحة  اإن  ال�صحيفة  وتقول 

من  املطلوبة  الكميات  توفري  واأن  ب�صهولة، 

التتلتتقتتاحتتات يتطلب رفتتتع طتتاقتتة االإنتتتتتتتاج على 

امل�صتوى العاملي

ويعتقد البع�س اأن �صركات �صناعة االأدوية 

تريد رفع االإنتاج الأن ذلك يدر عليها املزيد 

متتن االأربتتتتاح. ولكن هناك متتن يتترى اأن هذه 

الغنية  التتدول  التعاقد من  تف�صل  ال�صركات 

بتتاأ�تتصتتعتتار غتتالتتيتتة بتتتتدل بتتيتتع اإنتتتتتاجتتهتتا لتتلتتدول 

الفقرية باأ�صعار رخي�صة

وترتفع اأ�صوات النا�صطني يف جمال توفري 

االأدوية احتجاجا على انفراد �صركات �صناعة 

وت�صعريها  اللقاحات  تتتوزيتتع  بتتقتترار  االأدويتتتة 

على التترغتتم متتن اأنتتهتتا ُطتتتّورت بتتاأمتتوال عامة، 

مثلما هو �صاأن لقاح اأوك�صفورد-اأ�صرازينيكا

ختترباء  بع�س  اأن  تذكر  ال�صحيفة  ولكن 

اإلغاء  باأن  مقتنعني  لي�صوا  العامليني  ال�صحة 

للقاحات  بالن�صبة  االختتتراع  بتتتراءات  حقوق 

اللقاح  تتتطتتويتتر  لتتتلأزمتتتة، الأن  �تتصتتيتتكتتون حتتل 

عملية معقدة جدا تتطلب معارف وكفاءات 

االأدويتتتتة  �صناعة  تتطلبه  ممتتا  بكثري  اأعتتلتتى 

العامة

االنباط-وكاالت

بن  اإيتتتتتمتتار  املتطرف  االإ�صرائيلي  الكني�صت  ع�صو  تتتراجتتع 

غفري، عن نقل مكتبه اإىل حي ال�صيخ جراح يف مدينة القد�س 

املحتلة

وبعد  اإثتتر مواجهات اخلمي�س  اأّنتته  واأفتتتادت م�صادر عربية، 

اإىل  “بن غفري” عن نقل مكتبه  ات�صال من نتنياهو، تراجع 

ال�صيخ جراح

وكان بن غفري، اأعلن عن قراره بنقل مكتبه الربملاين اإىل 

حي ال�صتيخ جتراح يف القد�س ، ملراقبة عمل ال�صرطة يف حماية 

ال�صكان اليهود يف احلي، على حد قوله

اأ�صلوب علج  للتاأكد من  الليلة  “�صاأكون يف احلي  وا�صاف 

ال�صرطة -ملثريي ال�صغب- العرب” خلل تظاهرهم يف احلي

عائلة  بناية  امتتام  غفري  البتتن  من�صة  امل�صتوطنون  ون�صب 

الغاوي امل�صلوبة يف احلي

تعر�صه  بعد  بتتجتتروج،  �صاب  اخلمي�س،  يتتوم  م�صاء  واأ�صيب 

العتداء باأداة حادة من قبل م�صتوطن، قرب حي ال�صيخ جراح 

يف مدينة القد�س املحتلة

بتتتاأداة حتتادة على  اعتتتتتدى  اأن م�صتوطنا  عتتيتتان،  وقتتال �صهود 

اأثتتنتتاء عتتودتتته متتن متتكتتان عمله قتترب حي  ال�صاب جنتتم قطينة 

ال�صيخ جراح، ما اأدى اإىل اإ�صابته بجروح

ال�صاب  امل�صتوطنني اعتدت على  اأن جمموعة من  واأ�صافوا 

بال�صرب  القد�س،  �صرق  �صمال  بتتدو  قرية  متتن  اخل�صور  منتتر 

امل�صت�صفى  اإىل  نقله  وجتترى  املدينة،  تتتواجتتده يف  اأثتتنتتاء  املتتربح 

لتلقي العلج

عائلة  منزل  االحتلل  �صرطة  اقتحمت  ذاتتته،  ال�صياق  ويف 

�صالح ذياب بحي ال�صيخ جراح، واعتدت على �صاحبه بال�صرب 

اإىل  اإثتترهتتا  على  نقل  بر�صو�س  ا�صابته  اإىل  ادى  متتا  املتتتربح، 

املت�صامني  متتن  عتتددا  اعتقلت  كما  التتعتتلج،  لتلقي  امل�صت�صفى 

كانوا داخل املنزل

يختبئ  كتتان  م�صلحا  م�صتوطنا  بتتاأن  عيان،  �صهود  اأفتتاد  كما 

الر�صا�س احلي على عدد  اأطلق  االأبنية يف احلتتي،  اأحتتد  خلف 

وذلتتك عقب  املتتكتتان،  يف  اندلعت  ختتلل مواجهات  ال�صبان  متتن 

اعتقال قوات االحتلل عددا من املواطنني واالعتداء عليهم 

خلل م�صاركتهم يف وقفة ت�صامنية يف احلي

واأغتتلتتقتتت قتتتوات االحتتتتتلل متتداختتل حتتي ال�صيخ جتتتراح، ملنع 

فيما  بالتهجري،  املتتهتتدديتتن  التت�تتصتتكتتان  متتع  املت�صامنني  تتتوافتتد 

توا�صلت ا�صتفزازات امل�صتوطنني والت�صييق عليهم

الدويل
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 المتطرف »بن غفير« يتراجع عن نقل مكتبه إلى »حي الشيخ جراح« في القدس

االنباط-وكاالت

حتتتذر التتزعتتيتتم ال�صابق حلتتتزب التتعتتمتتال التتربيتتطتتاين، جريمي 

ال�صيخ  املقد�صيني يف حي  كتتوربتتني، من خطورة ما يجري بحق 

جتتراح، وحمتتاوالت امل�صتوطنني املدعومة من حكومة االحتلل، 

لل�صيطرة على منازلهم

“عام  تتتويتتر:  وقتتال كتتوربتتني يف تغريدة عتترب ح�صابه مبوقع 

2010 زرت حي ال�صيخ جراح يف القد�س ال�صرقية، والتقيت بعائلة 

طردت من منزلها مبوجب خطة مدعومة من احلكومة ت�صمح 

للم�صتوطنني باال�صتيلء على منازل االآخرين”

واأ�صاف ال�صيا�صي الربيطاين: “اأن يحدث هذا يف العام 2021، 

اأمر خميف.. اأنقذوا ال�صيخ جراح”

ومنذ �صنوات يعاين �صكان حي ال�صيخ جراح من اال�صتهداف، 

اأجتتل تهجريهم  ا�صتيطانية، من  االحتلل، وجماعات  قبل  من 

اأن  رغتتم  للمنطقة،  امتلكهم  بزعم  منازلهم،  على  وال�صيطرة 

ال�صكان حا�صلون على امل�صاكن منذ ما قبل االحتلل، ومبوجب 

“اأونروا” منذ  التتغتتوث  ووكتتالتتة  االأردنتتيتتة  احلكومة  متتع  اتفاقية 

اخلم�صينيات

وعتتقتتدت حمكمة لتتلحتتتتتلل يف التتقتتد�تتس، جل�صتني متتن اأجتتل 

تقرير م�صري منازل العائلت املهددة باال�صتيلء على منازلها، 

وكان من املقرر البت يف الق�صية اليوم، لكنها اأجلتها حتى العا�صر 

من ال�صهر اجلاري، الإ�صدار قرارها النهائي

وي�صهد احلي فعاليات يومية، للت�صامن مع �صكانه، وحتدي 

املتتنتتازل  امل�صتوطنني واالحتتتتتتتلل، يف حمتتاولتتة اال�تتصتتتتتيتتلء عتتلتتى 

وت�صريد ال�صكان املقد�صيني

واعتتتتتدت قتتتوات االحتتتتتلل ختتتلل فعاليات اأقتتيتتمتتت يف االأيتتتام 

اأطلقت  حني  يف  الع�صرات،  واعتقلت  املت�صامنني،  على  املا�صية، 

قنابل الغاز واملياه العادمة عليهم، ما اأدى اإىل اإ�صابات باالختناق

 سياسي بريطاني: ما يجري في حي الشيخ جراح مخيف

االنباط-وكاالت

اليوم  ال�صبت، الأول مرة  حتيي اجلزائر، 

التتوطتتنتتي لتتلتتذاكتترة املتت�تتصتتادف لتتلتتذكتترى التتت76 

ملجازر الثامن اأيار/ مايو 1945 عندما قمعت 

تظاهرة  اال�تتصتتتتتعتتمتتاريتتة  الفرن�صية  التتتقتتتوات 

عن  اأ�صفر  ما  اجلتتزائتتر،  با�صتقلل  مطالبة 

تنتظر  بينما  التتبتتلد،  �صرق  القتلى يف  اآالف 

جرائمها  عتتلتتى  فرن�صا  اعتتتتتتتذارات  اجلتتوائتتر 

اال�صتعمارية

وجتتتتتري املتترا�تتصتتم التتر�تتصتتمتتيتتة حتتتت �صعار 

الذاكرة تاأبى الن�صيان يف مدينة �صطيف التي 

لتظاهرة  اال�صتعمارية  القوات  قمع  �صهدت 

تطالب با�صتقلل اجلزائر مبنا�صبة احتفال 

التتنتتازيتتة يف احلتترب  عتتلتتى  بالن�صر  احلتتلتتفتتاء 

العاملية الثانية

االأليمة من  التتذكتترى  اإقتتترار تخليد  ومت 

�صدر  ثتتم  تتتبتتون،  املجيد  عبد  الرئي�س  قبل 

اجلريدة  يف  مر�صومها  يونيو  حتتزيتتران/  يف 

التي  اجل�صام  للت�صحيات  عرفانا  الر�صمية 

قدمها ال�صعب اجلزائري يف جمازر 8 مايو 

1945 وختتلل انتتدالع التتثتتورة التحريرية يف 

الفاحت من نوفمرب )ت�صرين الثاين( 1954

واعتتتتتتترب التترئتتيتت�تتس تتتتبتتتون حتتيتتنتتهتتا اأن ما 

تتتعتتر�تتس لتته التت�تتصتتعتتب اجلتتتزائتتتري طيلة 132 

ومنها   )1962-1830( اال�صتعمار  متتن  �صنة 

جمازر �صطيف وقاملة وخراطة، جرائم �صد 

االإن�صانية ال ت�صقط بالتقادم

كتتمتتا اأعتتلتتن مبنا�صبة اإحتتتيتتتاء التتتذكتتترى يف 

وطنية  تلفزيونية  قتتنتتاة  اإطتتتتلق  عتتن   2020

ختتا�تتصتتة بتتالتتتتتاريتتخ، تتتكتتون �تتصتتنتتدا للمنظومة 

الربوية يف تدري�س هذه املادة التي نريدها 

اأن ت�صتمر حية مع كل االأجيال . ويف ت�صرين 

الثاين/ نوفمرب بداأ فعل بث قناة الذاكرة 

املتخ�ص�صة يف تاريخ اجلزائر

ويت�صمن برنامج اليوم الوطني للذاكرة 

ندوة بعنوان اجلرائم اال�صتعمارية يف العامل، 

جرمية 8 مايو 1945 منوذجا باالإ�صافة اإىل 

معر�س تاريخي من تنظيم متحف املجاهد 

)حماربو اال�صتقلل( ب�صطيف

تنظيم  �صيتم  املجاهدين  وزارة  وبح�صب 

م�صرية جتوب �صوارع مدينة �صطيف حتاكي 

اأيتتار/ مايو 1945  امل�صرية التاريخية ليوم 8 

و�تتصتتوال اىل املتتعتتلتتم التتتتتذكتتاري املتتختتلتتد ملكان 

�صقوط الك�صاف بوزيد �صعال اأول �صحية يف 

االأحداث

ويف هتتتتتذا التتتتيتتتتوم حتتتتولتتتت االحتتتتتتتفتتتاالت 

اإىل تظاهرة  النازية،  بانت�صار احللفاء على 

مطالبة با�صتقلل اجلزائر، تعر�صت لقمع 

دموي على يد القوات اال�صتعمارية ما اأ�صفر 

عن اآالف القتلى

جرمية �صد االن�صانية

وبينما يتحدث اجلزائريون عن 45 األف 

عدد  اأن  الفرن�صيون  املتتتوؤرختتتون  ذكتتر  قتيل، 

القتلى يتتراوح بني ب�صعة اآالف اإىل 20 األفاً، 

منهم 103 من االأوروبيني

وبعيدا عتتن اخلتتلف حتتول االأرقتتتتام، فتتاإن 

تدري�س تاريخ اجلزائر من بداية اال�صتعمار 

حتى  املقاومات  بكل  متترورا  اال�صتقلل  اإىل 

من  يبقى   ،)1962-1954( التحرير  حتترب 

اخت�صا�س الدولة

التتيتتوم الوطني للذاكرة يف  اإحتتيتتاء  ويتتاأتتتي 

وقت بداأ الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون 

يف االأ�صهر االأختترية �صل�صلة اإجتتراءات رمزية 

بتتني �صفتي  التتتذاكتتترة  يف حمتتاولتتة مل�صاحلة 

البحر املتو�صط، خا�صة مع اقراب االحتفال 

بالذكرى ال�صتني ال�صتقلل اجلزائر

وكلف ماكرون املوؤرخ الفرن�صي املتخ�ص�س 

اإعتتتداد  يف حتتترب اجلتتزائتتر بنجامني �تتصتتتتتورا 

التتثتتاين/ يناير  تتتقتتريتتر �صلمه لتته يف كتتانتتون 

وت�صمن عدة اقراحات يف هذا املجال. لكن 

التقرير مل يلق الرحيب يف اجلزائر

وبح�صب م�صدر فرن�صي مقرب من امللف، 

فاإن �صيا�صة االعراف التي التزم بها الرئي�س 

تو�صيات  تنفيد  و�صيتم  �صت�صتمر،  متتاكتترون 

عدة جاء بها تقرير �صتورا

وتبقى م�صاألة الذاكرة من اأهم امللفات يف 

العلقات بني امل�صتعمر ال�صابق واجلزائر

وتعر�صت هذه العلقات ل�صربة جديدة 

بعد اأن األتتغتتت اجلتتزائتتر التتزيتتارة التتتتتي كانت 

التتتوزراء  لرئي�س  اأبتتريتتل  ني�صان/  يف  متتقتتررة 

الفرن�صي جون كا�صتك�س، يف اآخر حلظة

ويف االأيام التي تلت اإلغاء الزيارة، و�صف 

جعبوب  الها�صمي  اجلتتزائتتري  العمل  وزيتتتر 

فتترنتت�تتصتتا بتتاأنتتهتتا التتتعتتتدو التتتتتقتتلتتيتتدي واالأبتتتتتدي 

للجزائر

اأول رئي�س  اإميتتانتتويتتل متتاكتترون،  واعتتتتترب 

تعليقا  احلتتترب،  نهاية  بعد  متتولتتود  فرن�صي 

بني  امل�صاحلة  اإرادة  اأن  الت�صريح  هتتذا  على 

ب�صكل  م�صركة  واجلتتزائتتريتتني  الفرن�صيني 

وا�صع رغم وجود بع�س املقاومة يف اجلزائر

كتتان  عتتنتتدمتتا   2017 �تتصتتبتتاط/فتتربايتتر  ويف 

مر�صحا لرئا�صة فرن�صا، زار ماكرون اجلزائر 

وو�تتتصتتتف يف تتت�تتصتتريتتح لتتلتت�تتصتتحتتافتتة احتتتتتلل 

اجلتتتزائتتتر بتتتاأنتتته جتترميتتة �تتصتتد االإنتت�تتصتتانتتيتتة و 

انتقادات  يف  لتته  ت�صبب  متتا  حقيقية  بربرية 

وا�صعة من اليمني الفرن�صي

ألول مرة.. الجزائر تحيي »اليوم الوطني للذاكرة«

ال�سبت   8 / 5 / 2021

 بريطانيا: المحافظون يحققون فوزا تاريخيا 
في أحد معاقل حزب العمال

 هيئة مغربية تدعو لنصرة المقدسيين 
وقطع العالقة مع الكيان الصهيوني

االنباط-وكاالت

�صجل حزب املحافظني الذي يتزعمه 

رئي�س الوزراء بوري�س جون�صون، انت�صارا 

انُتخبت  حتتيتتث  هتتارتتتلتتبتتول،  يف  تتتاريتتختتيتتا 

من  اأكتتر  منذ  االأوىل  للمرة  لهم  نائبة 

العمايل يف  املعقل  هذا  عاما يف  خم�صني 

�صمال �صرق اإنكلرا، ح�صب نتائج ر�صمية 

اأعلنت اجلمعة

يتم  التي  االأوىل  النتائج  هذه  وتفيد 

املحلية  االنتتتتتختتابتتات  بعد  عنها  االإعتتتلن 

اأن املتتر�تتصتتحتتة  اأجتتتريتتتت اخلتتمتتيتت�تتس،  التتتتتي 

بتتت15529  فتتازت  مورتيمر  املحافظة جيل 

�تتصتتوتتتا اأي حتتتتوايل �تتصتتعتتف التتتعتتتدد التتتذي 

العمال  حزب  من  مناف�صها  عليه  ح�صل 

بول ويليامز )8589 �صوتا(

االنباط-وكاالت

ق�صايا  لن�صرة  املغربية  الهيئة  دعت 

عتتربتتي  تتتت�تتتصتتتامتتتن  اأو�تتتتتصتتتتتع  اإىل  االأمتتتتتتتتة، 

واإ�تتصتتلمتتي متتع اأهتتتايل التتقتتد�تتس يف وجتته 

احلكام  وطالبت  االحتتتتتلل،  اعتتتتتداءات 

بقطع العلقة مع الكيان ال�صهيوين

وقتتتالتتتت التتهتتيتتئتتة يف بتتتيتتتاٍن لتتهتتا: اإنتتهتتا 

تتتابتتعتتت بتتاهتتتتتمتتام بتتالتتغ االأحتتتتتتداث التتتتتي 

عتترفتتتتتهتتا متتتديتتتنتتتة التتتقتتتد�تتتس وحتتتتديتتتدا 

حمتتيتتط املتت�تتصتتجتتد االأقتت�تتصتتى متتنتتذ بتتدايتتة 

�تتصتتهتتر رمتتت�تتتصتتتان املتتتتبتتتتارك، يف حمتتتاولتتتة 

املتت�تتصتتروع  لتتتتتكتتريتت�تتس  جتتديتتدة  �صهيونية 

املقد�صيني التهويدي وك�صر عزمية 

املتتتحتتتاولتتتة  تتتتبتتتع  متتتتا  اإىل  واأ�تتتتتتصتتتتتتارت 

التت�تتصتتهتتيتتونتتيتتة التتتتتي بتتتاءت بتتالتتفتت�تتصتتل من 

م�صاهد بطولية �صطرها �صباب القد�س 

دفاعا عن باب العمود التاريخي

و�صددت على اأن ما حدث يف القد�س 

التتت�تتتصتتتريتتتف، يتتتتاأتتتتتي يف �تتتصتتتيتتتاق خمتتطتتط 

العمود  بتتاب  على  لل�صيطرة  �صهيوين 

لفل�صطينيي  حتتيتتويتتا  متتكتتانتتا  بتتاعتتتتتبتتاره 

يتتتجتتتتتتتمتتتعتتتون عتتتتنتتتتده يف كتتل  التتتتقتتتتد�تتتتس، 

حتوله  واآختترهتتا  واملتتحتتطتتات،  املنا�صبات 

الرئي�س  اإعلن  عقب  احتجاجات  ملركز 

االأمتتتريتتتكتتتي التت�تتصتتابتتق اعتتتتتتراف اإدارتتتتتتته 

لل�صهاينة عا�صمة  بالقد�س 

وعتتتتتربت عتتتن ا�تتصتتتتتنتتكتتارهتتا التت�تتصتتديتتد 

ال�صهيونية  الع�صابات  لتته  تخطط  ملتتا 

للم�صجد  كتتبتتري  القتتتتتحتتام  حت�صيد  متتن 

 28 القدر  ليلة  �صباح  املبارك  االأق�صى 

رم�صان، يف اإهانة ل�صعائر اهلل ومتهيدا 

لتتتتتحتتويتتل جتتتزء متتتن املتت�تتصتتجتتد االأقتت�تتصتتى 

لل�صهاينة ملعبد 

بال�صباب  اعتتتتتزازهتتا  عتتن  عتتربت  كتتمتتا 

املتتتتقتتتتد�تتتتصتتتتي التتتتتتتتتذي هتتتتتتب دفتتتتتتاعتتتتتتا عتتن 

املتت�تتصتتجتتد االأقتت�تتصتتى املتتتبتتتارك، وتتتقتتديتترهتتا 

�تتصتتلتتطتتات  متتتتواجتتتتهتتتتة  لتتتتتتت�تتتصتتتحتتتيتتتاتتتته يف 

االحتتتتتلل واملتت�تتصتتتتتوطتتنتتني، متتع ا�تتصتتتتتداد 

حتتمتتلت التتقتتمتتع وتتت�تتصتتاعتتد االعتتتتتقتتاالت 

وخمتتتتطتتتتطتتتتات التتتتتتتتتهتتتتويتتتتد والتتتتتتتهتتتجتتتري 

العرقي والتطهري 

واأدانتتتتتتتت التت�تتصتتمتتت املتتنتتتتتظتتم التتتتدويل 

والتتعتتربتتي واالإ�تتصتتلمتتي التتر�تتصتتمتتي جتتتاه 

و�صجبها  التت�تتصتتريتتف،  بتتالتتقتتد�تتس  يتتقتتع  متتا 

الر�صمي  العربي  التطبيع  اأ�صكال  لكل 

متتتع االحتتتتتتتتتلل التت�تتصتتهتتيتتوين واعتتتتتتتبتتتار 

هتتتذه اخلتتتطتتتوات التتتتتطتتبتتيتتعتتيتتة طتتعتتنتتة يف 

لل�صهاينة  ودعما  الفل�صطينيني،  ظهر 

الهمجية يف  لل�صتمرار يف ممار�صاتهم 

الفل�صطينيني حق 

كما اأدانت ما يقع يف حي �صيخ جراح 

من تهجري الأهله و�صلب لدوره واأر�صه 

الغا�صبني على يد ال�صهاينة 

ودعتتتتتتتتت التتت�تتتصتتتعتتتوب التتتعتتتربتتتيتتتة وكتتتل 

�تتتتصتتتترفتتتتاء االأمتتتتتتتتة واأحتتتتتتترارهتتتتتتتا واأبتتتتنتتتتاء 

املتتتغتتترب يف هتتتتذه االأيتتتتتتتام املتتتتتبتتقتتيتتة متتن 

التتعتت�تتصتتر االأواختتتتتتر املتتبتتاركتتة اىل اأ�تتصتتكتتال 

تتت�تتصتتامتتنتتيتتة واحتتتتتجتتاجتتيتتة متتتتتنتتوعتتة مع 

باقتحامات  تنديدا  وفل�صطني  القد�س 

املبارك،  االأق�صى  للم�صجد  امل�صتوطنني 

املقد�صيني وت�صامنا مع 

وطالبت حكام االأمة بقطع العلقات 

من  وال�صغط  ال�صهيوين،  الكيان  متتع 

والقد�س  االأق�صى  امل�صجد  حماية  اأجل 

من االقتحامات والتهويد



الريا�ضي
60

العقبة وسحاب والبحث عن االنتصار 

تدريبات بدنية للمحترفين في الخارج 

اسبوع الحسم في الدوري االسباني 

تشيلسي ومان سيتي في بروفة االبطال 

االنباط – عمان 

ت��ت��وا���س��ل م�����س��اء ال��ي��وم م��ن��اف�����س��ات اال���س��ب��وع اخل��ام�����س من 

دوري ك��رة ال��ق��دم الن��دي��ة امل��ح��رف��ن ب��اق��ام��ة م��ب��اراة واح��دة 

والن�سف  العا�سرة  ال�ساعة  �سحاب يف  العقبة مع  �سباب  جتمع 

م�ساءا على ملعب �ستاد امللك عبد اهلل يف القوي�سمه ..وت�سكل 

املباراة اهمية كبرية للفريقن ال �سيما وان الفوز غاب عنهما 

امامهما  احلافز  ي�سكل  اليوم  لقاء  وبات  ال�سابقة  املباريات  يف 

الفتتاح ر�سيدهما من الفوز وكان �سحاب قد تعادل يف اجلولة 

املا�سية مع اجلزيرة )2-2(، لريفع ر�سيده اإىل 3 نقاط، فيما 

تعر�س �سباب العقبة للخ�سارة اأمام احل�سن اإربد )2-0( ليبقى 

يف جعبته نقطتن. وتبدو املواجهة متكافئة بن �سباب العقبة 

بهدف  ع��ال  وتركيز  بحذر  �سيتعامالن  اأنهما  حيث  و�سحاب، 

قن�س النقاط الثالث. ويربز من العقبة عي�سى ال�سباح واأحمد 

اأبو حالوة والرو�سي ُمرات، ومن �سحاب يزن النعيمات ويزن 

الفريقن مت�ساوية مع  كفة  وت��ب��دو  ج��ادو  اأب��و  واأح��م��د  ثلجي 

العرو�س القوية التي يقدمانها يف الفرة االخرية لكن اهمية 

الفوز يف لقاء اليوم تفر�س نوعا من املجازفة وايالء اجلانب 

بالفائز خطوات نحو  باعتباره يدفع  اهمية كربى  الهجومي 

االمان بعيدا عن مناطق املوؤخرة التي باتت تزدحم باكرث من 

مواقع  نحو  فريق  ب��اي  يرتقي  ان  ال��ف��وز  �سان  ...وم���ن  فريق 

االمان لتقارب النقاط بن فرق الدوري كلها .

االنباط – عمان 

ي��خ�����س��ع الع���ب���و امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي امل���ح���رف���ن ب���اخل���ارج، 

والذين عادوا اإىل عمان مع انتهاء ا�ستحقاقاتهم مع اأنديتهم، 

تاأهباً  للن�سامى،  الفني  اجلهاز  باإ�سراف  بدنية،  تدريبات  اإىل 

اللتحاقهم مبع�سكر املنتخب منت�سف ال�سهر اجل��اري، يف اإطار 

التح�سريات ال�ستكمال الت�سفيات امل�سركة. واأج��رى الثالثي 

م�ساء  تدريباً  التعمري،  ومو�سى  في�سل  بهاء  البخيت،  يا�سن 

اخلمي�س على ملعب الكرامة، بح�سور اجلهاز الفني للمنتخب، 

بقيادة املدرب فيتال بوركلمانز، ارتكز على العديد من اجلوانب 

تتوا�سل  اأن  ينتظر  حيث  اللياقة،  م�ستوى  وتعزيز  البدنية، 

التمارين يومياً، مع التحاق املزيد من املحرفن باخلارج، مع 

عودتهم اإىل عمان. وكان اجلهاز الفني للن�سامى، اأعد مع انتهاء 

ا�ستحقاقات البخيت وفي�سل والتعمري مع اأنديتهم يف اخلارج، 

باالإمارات وقطر وبلجيكا على التوايل، برنامج حت�سري بدين 

املنتخب  مع�سكر  ب��دء  قبل  جاهزيتهم،  على  للحفاظ  ي��ه��دف 

الوطني يف دبي 19 اجل��اري. يف املقابل، ينتظر اأن يعلن اجلهاز 

االأ�سبوع  منت�سف  النهائية  الالعبن  قائمة  للن�سامى  الفني 

وفيتنام  االإم����ارات  وم��واج��ه��ة  دب��ي  مع�سكر  يف  للدخول  املقبل، 

ودياً يومي 24 و31 اجلاري، قبل ا�ستكمال الت�سفيات امل�سركة 

واملوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 يف قطر، والنهائيات االآ�سيوية 2023 

بال�سن، ابتداًء من 7 حزيران القادم يف الكويت.

مدريد – وكاالت 

ت���ب���داأ امل��رح��ل��ة االأخ������رية احل��ا���س��م��ة من 

ال��ل��ي��ج��ا، مب��واج��ه��ت��ن ق��وي��ت��ن وب���ارزت���ن 

يلتقي  حيث  املت�سدرة،  االأربعة  الفرق  بن 

اأت��ل��ت��ي��ك��و م���دري���د م���ع ب��ر���س��ل��ون��ة، وال���ري���ال 

نو  ك��ام��ب  م��ن  ك��ل  و�سيحدد  اإ�سبيلية.  م��ع 

واألفريدو دي �ستيفانو، الفرق التي �ستكون 

ل��ه��ا خ��ي��ار اأك���رب يف ح�����س��د ال��ل��ق��ب اأو ال��ت��ي 

وقبل  ال�ساخن.  ال�سباق  ه��ذا  م��ن  �ستخرج 

االأتلتي  يعد  البطولة،  من   35 اجلولة  بدء 

ه���و ال���ف���ري���ق ال���وح���ي���د ال�����ذي ي��ع��ت��م��د على 

بفارق  الرتيب  يت�سدر  حيث  فقط،  نف�سه 

و6  وبر�سلونة،  م��دري��د  ري��ال  ع��ن  نقطتن 

نقاط عن اإ�سبيلية، والذي اأ�سبحت خياراته 

حل�سد ال��ل��ق��ب حم��ل ���س��ك ع��ق��ب اخل�����س��ارة 

رون��ال��د  يتمكن  ول��ن  بيلباو.  اأتلتيك  اأم���ام 

على  التواجد  من  بر�سلونة،  مدرب  كومان 

ب�سبب  املقبلة  املواجهة  يف  ال��ب��دالء  مقاعد 

االإيقاف، وهي العقوبة التي ا�ستاأنف عليها 

االإداري���ة  املحكمة  اأم���ام  الكتالوين  الفريق 

يتمكن  ل���ن  ك��م��ا  االإ����س���ب���ان���ي���ة،  ال��ري��ا���س��ي��ة 

م����درب اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة، ج��ول��ن ل��وب��ي��ت��ي��ج��ي من 

ال��ت��واج��د م��ع ف��ري��ق��ه يف م��واج��ه��ة ال��ري��ال 

ال��ه��ول��ن��دي  امل����درب  ال�����س��ب��ب. وجن���ح  لنف�س 

االأخ���ري  ل��ل��م��ن��ع��ط��ف  ب��ف��ري��ق��ه  ي�����س��ل  اأن  يف 

بغ�س  وذل��ك  ح��ال،  اأف�سل  يف  امل�سابقة  م��ن 

واأم��ام  الكال�سيكو  يف  اخل�����س��ارة  ع��ن  النظر 

التخلي عن  االأتلتي يف  غرناطة.وال يرغب 

النقاط  ف��ارق  فقدان  بعد  وذل��ك  ال�سدارة 

 ال��ك��ب��ري ال�����ذي ك����ان مي��ت��ل��ك��ه يف ال���ب���داي���ة.

و���س��ي��خ��و���س ال���ف���ري���ق م���واج���ه���ت���ه امل��ق��ب��ل��ة 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ك���ام���ب ن����و، ال�����ذي مل ي��ح��ق��ق 

 ،2006 فرباير/�سباط  منذ  االنت�سار  فيه 

بعد  اللقب  فيه  ح�سم  اأن��ه  من  الرغم  على 

 .2014 م��اي��و/اآي��ار  يف  البار�سا  م��ع  ال��ت��ع��ادل 

للوي�س  خا�سة  مواجهة  ه��ذه  �ستكون  كما 

�سواريز الذي �سيعود لبيته القدمي ملواجهة 

ال�سابقن.  مي�سي وبقية زمالئه 

وكان �سواريز قد غاب عن مواجهة الدور 

ميروبوليتانو  وان����دا  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  االأول 

و�سيكون  كورونا.  بفريو�س  اإ�سابته  ب�سبب 

امل���ه���اج���م االأ����س���ا����س���ي يف تلك  ����س���واري���ز ه���و 

املواجهة، على الرغم من اأن الالعب االأكرث 

ح�����س��ًم��ا يف االآون�����ة االأخ�����رية ه���و م��ارك��و���س 

ال�����ذي مل ي��ف�����س��ل يف ال��ت�����س��ج��ي��ل  ي��وري��ن��ت��ي 

ديبورتيفو  م��ع  ���س��واء  ال��ب��ار���س��ا،  ���س��ب��اك  يف 

ري���ال م��دري��د. وه��ن��اك �سكوك  اأو  اأالف��ي�����س 

خيمينيز  م���اري���ا  خ��و���س��ي��ه  م�����س��ارك��ة  ح����ول 

اإ�سافة  امل��واج��ه��ة،  تلك  يف  ليمار  وت��وم��ا���س 

ل����ودي. ال���الع���ب ري���ن���ان  ت���اأك���د غ���ي���اب   اإىل 

مواجهة  ه��ن��اك  �ستكون  اآخ���ر،  ج��ان��ب  ع��ل��ى 

ق���وي���ة ب����ن ف���ري���ق���ن جم�����روح�����ن، ول��ك��ن 

وال ميتلك  اللقب.  ح�سد  طموح  ميتلكان 

اإع��������ادة ج��م��ع  ����س���وى  اأي خ���ي���ار  امل����ريجن����ي 

امل��ب��ع��رثة عقب خ��روج��ه م��ن ن�سف  اأوراق����ه 

ت�سيل�سي،  ي��د  ع��ل��ى  االأب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي 

كما  وب��دن��ًي��ا.  تكتيكًيا  االأف�����س��ل  ك��ان  ال���ذي 

ال��ذي  الإ�سبيلية  بالن�سبة  االأم���ر  نف�س  ه��و 

بيلباو،  اأمام  اخل�سارة  ن�سيان  عليه  يتوجب 

واالح��ت��ف��اظ ب��اأق��ل اخل���ي���ارات ع��ل��ى االأق���ل، 

يحتله يف  الذي  الرابع  املركز  وهي حت�سن 

الوقت احلايل. ويدخل الفريق امللكي، هذه 

والعديد  البدنية  امل�ستويات  باأقل  املواجهة 

اأدى  م����ن ال���غ���ي���اب���ات، وه�����و االأم�������ر ال������ذي 

ب��ري��دج.  ���س��ت��ام��ف��ورد  خل�����س��ارت��ه ع��ل��ى ملعب 

ويرغب جولن لوبيتيجي، مدرب اإ�سبيلية، 

خ��ارج  ال��ف��وز  ع��دم حتقيق  �سل�سلة  اإن��ه��اء  يف 

ال��دي��ار ع��ل��ى ري���ال م��دري��د وال��ق��ائ��م��ة منذ 

اأك���رث م��ن 12 ع��اًم��ا. وف��ي��م��ا ي��ل��ي م��ب��اري��ات 

 - اأالفي�س  ال�سبت:  الليجا:  35 من  اجلولة 

ليفانتي، بر�سلونة - اأتلتيكو مدريد، قاد�س 

- ه��وي�����س��ك��ا، ب��ي��ل��ب��او – اأو���س��ا���س��ون��ا االأح���د: 

ال��ول��ي��د،  ب��ل��د   - فالن�سيا  اإي���ب���ار،   - خ��ي��ت��ايف 

 – ري���ال م��دري��د  ف��ي��ج��و،  �سيلتا  ف��ي��اري��ال - 

�سبيلية اإ

لندن - وكاالت

�سيتوج مان�س�سر �سيتي بلقب الدوري االإجنليزي، اإذا فاز 

على ت�سيل�سي ال�سبت، يف جتربة لنهائي دوري اأبطال اأوروبا. 

و�سيو�سع الفوز يف �ستاد االحتاد، الفارق بن فريق املدرب بيب 

 16 جوارديوال ومان�س�سر يونايتد �ساحب املركز الثاين اإىل 

جمرد  االآن  اللقب  ويبدو  مباريات.  خم�س  تبقي  مع  نقطة، 

للفريقن عقب  املباراة  اأهمية  ازدادت  بينما  ل�سيتي،  �سكليات 

مايو/   29 يوم  اإ�سطنبول  يف  االأبطال  دوري  لنهائي  تاأهلهما 

�سان  باري�س  على  2-�سفر  مبهرا  ف��وزا  �سيتي  وح��ق��ق  اآي���ار. 

جريمان ليتفوق 4-1 يف جمموع املباراتن وبلغ النهائي الأول 

2-�سفر يف  مرة. وتفوق ت�سيل�سي باأريحية على ريال مدريد 

وترك  خال�سا.  اإجنليزيا  نهائيا  لي�سمنا  بريدج،  �ستامفورد 

توىل  منذ  ت�سيل�سي  يف  رائعة  ب�سمة  توخيل  توما�س  امل��درب 

ك��اأ���س  ل��ق��ب  ك��م��ا يتطلع حل�سد  اأ���س��ه��ر،  ث��الث��ة  ق��ب��ل  ال��ق��ي��ادة 

 15 ي���وم  �سيتي  لي�سر  ي��واج��ه  ع��ن��دم��ا  االجن��ل��ي��زي  االحت����اد 

على  التغلب  بعد  النهائي  ه��ذا  ت�سيل�سي  وبلغ  اآي���ار.  م��اي��و/ 

وقال  النتيجة.  ه��ذه  توخيل  وتذكر  النهائي،  قبل  يف  �سيتي 

النتيجة  “هذه  لفريقه  مرجعية  �سيتي  اعترب  الذي  توخيل 

واإمنا متنحنا �سعورا جيدا وثقة  لنا،  العليا  اليد  اأن  ال تعني 

قبل  يف  �سيتي  مع  امل�سافة  تقريب  “اأردنا  واأ�ساف  بالنف�س«. 

لتكرار  ونحتاج  مذهل،  ب��اأداء  ذلك  يف  وجنحنا  الكاأ�س  نهائي 

ت�سيل�سي  واأمام  ثقة«.  اكت�سبنا  لكننا  بال�سبط  امل�ستوى  نف�س 

يف  البقاء  �سمان  ي��ري��د  اإذ  ال�سبت  م��ب��اراة  يف  اأخ���رى  اأه���داف 

املقبل.  املو�سم  يف  االأب��ط��ال  ل��دوري  وال��ت��اأه��ل  الذهبي  امل��رب��ع 

ويحتل فريق توخيل املركز الرابع حاليا، بفارق ثالث نقاط 

يونايتد  مان�س�سر  ويبداأ  اخلام�س.  يونايتد  هام  و�ست  عن 

اإىل  اأيام بزيارة  �سل�سلة من ثالث مباريات يف خم�سة  ال�سبت 

�سول�سكاير  اأويل جونار  املدرب  اأ�ستون فيال. ويخو�س فريق 

العنيفة  االح��ت��ج��اج��ات  ت�����س��ب��ب��ت  اأن  ب��ع��د  م��ت��ك��د���س��ا،  ج����دوال 

املا�سي.  االأح��د  ليفربول  �سد  م��ب��اراة  تاأجيل  يف  للجماهري 

اأن  قبل  الثالثاء  يوم  ترافورد  اأول��د  يف  لي�سر  و�سي�ست�سيف 

48 �ساعة. يلعب مباراة ليفربول املوؤجلة بعد 

الصيفي ينهي مشواره مع القادسية 

التأكيد على صحة القرارات التحكيمية 

أوساكا تحصد جائزة لوريوس 

مالية اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 
تعقد أول اجتماعاتها 

االنباط – عمان 

ال��دويل  العبنا  ينهي  ان  املنتظر  م��ن 

ع������دي ال�������س���ي���ف���ي ارت����ب����اط����ه م����ع ف��ري��ق 

اجلاري  املو�سم  نهاية  الكويتي  القاد�سية 

امل��و���س��م  يف  وج��ه��ت��ه  ي���ح���دد  ان  دون  م���ن 

اجل����دي����د  وك�������س���ف م�������س���در م���ق���رب م��ن 

ح�سم  تاأجيل  ق��رر  ال��الع��ب  اأن  ال�سيفي  

وجهته املقبلة اإىل ما بعد نهاية مناف�سات 

الدوري، الذي من املقرر اأن يختتم 17 من 

ال�سهر اجلاري. وكان القاد�سية قد اأبدى 

رغبته يف جتديد عقد ال�سيفي، اأحد اأبرز 

حمريف الفريق باملو�سم اجلاري، اإال انه 

مل يتحرك حتى االآن ب�سكل ر�سمي. وبن 

امل�سدر اأن ال�سيفي ميتلك 3 عرو�س من 

واأندية  بالدوري،  مناف�سة  كويتية  اأندية 

يف و�سط الرتيب، اإال اأنه رف�س االإف�ساح 

ع��ن��ه��ا، اح���رام���ا ل��ت��ع��اق��ده م��ع امل��ل��ك��ي، ال 

لقب  على  ال�سراع  اح��ت��دام  ظل  يف  �سيما 

ا�سم  وارت��ب��ط  احلالية.  بالفرة  ال���دوري 

ال�سيفي مبفاو�سات مع كاظمة والن�سر، 

يف ظل م�ساعيهما للح�سول على خدمات 

اأحد اأبرز املحرفن يف املالعب الكويتية 

قد  ال�سيفي  االأخ����رية.وك����ان  ب��ال�����س��ن��وات 

يف  الوطني  منتخبنا  �سفوف  اىل  ان�سم 

الفرة االخرية .

االنباط – عمان 

اأق����ام����ت دائ�������رة احل����ك����ام يف االحت�����اد 

ت��ق��ي��ي��م  ج��ل�����س��ة  ال����ق����دم،  ل���ك���رة  االأردين 

الثالث  االأ�سبوعن  مباريات  حكام  الأداء 

 .2021 امل��ح��رف��ن  دوري  م��ن  وال���راب���ع 

التقييم  عملية  خالل  الدائرة  وناق�ست 

املرئي  االت�سال  تقنية  عرب  اأقيمت  التي 

ع���ن ُب���ع���د، ب��ح�����س��ور مم��ث��ل��ي االأن����دي����ة، 

وب����اإ�����س����راف م�����س��ت�����س��ار ال��ت��ح��ك��ي��م ي���ورن 

العديد  احلكام،  دائ��رة  واأع�ساء  الر�سن، 

التي  التحكيمية  واحل��االت  امل�ساهد  من 

راف����ق����ت م���ب���اري���ات اجل���ول���ت���ن ال��ث��ال��ث��ة 

وال����راب����ع����ة. وج������رى ا����س���ت���ع���ر����س اأب�����رز 

احل������االت م���ن رك�����الت اجل�������زاء، ح���االت 

ال��ت�����س��ل��ل، مل�����س��ة ال���ي���د، ب���االإ����س���اف���ة اإىل 

ال���ق���رارات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اإ���س��ه��ار ال��ب��ط��اق��ات 

ال�����س��ف��راء واحل����م����راء، وال���ت���ي ت��ب��ن اأن 

جميعها �سحيحة، با�ستثناء حالة واحدة 

ويحر�س  امل��ب��اراة.  نتيجة  على  توؤثر  مل 

االحت�����اد م���ن خ���الل ج��ل�����س��ات ال��ت��ق��ي��ي��م، 

احل���ك���ام،  اأداء  وت���ط���وي���ر  حت�����س��ن  اإىل 

االأندية،  مع  ذاته  الوقت  يف  والت�ساركية 

على  واالط����الع  احل����االت،  اأب���رز  ملناق�سة 

تقييم اأ�سحاب االخت�سا�س، مبا ينعك�س 

اإيجابي على املنظومة ب�سكل عام.  ب�سكل 

اأن دائرة احلكام تعقد عدة دورات  يذكر 

م���دار  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ك��ام  متخ�س�سة  ���س��ق��ل 

التي  احل��االت  اأب��رز  على  للركيز  العام، 

حت���دث خ���الل م��ب��اري��ات امل��و���س��م، بهدف 

ت��ع��زي��ز االإي��ج��اب��ي��ات، وت��ق��ل��ي��ل االأخ��ط��اء 

التي توؤثر على م�سرية التحكيم.

ا�شبيلية – وكاالت 

ح�سلت العبة التن�س اليابانية نعومي 

 2021 اأو����س���اك���ا ع��ل��ى ج���ائ���زة ل���وري���و����س 

ت�ست�سيفه  ريا�سية، خالل حفل  كاأف�سل 

ب�سبب  افرا�سي  ب�سكل  ويقام  اإ�سبيلية، 

22 التي  وب��اء ك��وورن��ا. ويف ه��ذه الن�سخة 

ن��ظ��م��ت��ه��ا اأك���ادمي���ي���ة ل���وري���و����س، ب��رئ��ا���س��ة 

�سون فيتزباتريك، قيمت جلنة التحكيم، 

اأو���س��اك��ا  جمعتها  ال��ت��ي  الريا�سية  امل��زاي��ا 

الفورموال  �سائق  وح�سل   .2020 ع��ام  يف 

ل��وي�����س ه��ام��ي��ل��ت��ون على  ال��ربي��ط��اين   ،1

ريا�سي،  كاأف�سل   2021 لوريو�س  جائزة 

وه����ي ج���ائ���زة ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل يف 

تقا�سمها حينها  والتي  االأخرية،  الن�سخة 

وفاز  بر�سلونة.  جنم  مي�سي  ليونيل  مع 

وهي   ،1 للفورموال  احل��ايل  العامل  بطل 

م�����س��اب��ق��ة ح�����س��ل ف��ي��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى 7 

األ��ق��اب، ب��ه��ذا ال��ت��ك��رمي م��رة اأخ����رى، بعد 

القيا�سي  ال��رق��م  املا�سي،  ال��ع��ام  ع��ادل  اأن 

املمثلة  احلفل،  وقدمت  �سوماخر.  ملايكل 

ب���اث ف��ي��ج��ا، وف��ي��ه ظ��ه��رت اإع���الن���ات عن 

وكذلك  االأبطال،  �سور  باإبراز  الفائزين، 

للمدينة االأندل�سية امل�سيفة حلفل توزيع 

اجلوائز.

االنباط – عمان 

���س��ادق��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة يف احت����اد غ��رب 

اآ�سيا لكرة القدم على البيانات املالية املتعلقة 

جاء  والقادمة.  ال�سابقة  االأخ��رية  بال�سنوات 

ال��ذي  للجنة  االأول  االج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك 

املرئي اخلمي�س  االت�سال  تقنية  عقدته عرب 

الكويت وبح�سور  برئا�سة علي املطريي من 

االأم�������ن ال����ع����ام الحت������اد غ�����رب اآ����س���ي���ا خ��ل��ي��ل 

علي  اللجنة  رئي�س  نائب  م��ن  وك��ل  ال�����س��امل، 

عبداهلل  واالأع�����س��اء:  البحرين  البوعينن/ 

كبوها/ ال�سعودية، من�سور االأن�ساري/ قطر، 

الدين/  قمر  اأحمد  اليمن،  با�سنفر/  ح�سن 

ل��ب��ن��ان، ال��ع��ق��ي��د زك��ري��ا ق��ن��اة/ ���س��وري��ا، ل��وؤي 

اكتمال  م��ن  ال��ت��اأك��د  وب��ع��د  االأردن.  عمي�س/ 

ال��ن�����س��اب ال��ق��ان��وين ل��ع��ق��د االج��ت��م��اع، رح��ب 

وبا�سم  با�سمه  وت��ق��دم  ب��احل�����س��ور،  امل��ط��ريي 

�سمو  اإىل  والتقدير  بال�سكر  اللجنة  اأع�ساء 

االأم��ري علي بن احل�سن رئي�س احت��اد غرب 

الثقة  على  التنفيذي  املكتب  والأع�ساء  اآ�سيا 

ب��اخ��ت��ي��اره��م ���س��م��ن ع�����س��وي��ة ال��ل��ج��ن��ة، التي 

ومتنا�سق  م��ت��وازي  ب�سكل  العمل  اإىل  ت�سعى 

مب��ا ي��خ��دم ك��اف��ة االأم���ور واجل��وان��ب املتعلقة 

ب��ال�����س��ق امل����ايل. وب�����دوره ن��ق��ل خ��ل��ي��ل ال�����س��امل 

اآ�سيا اإىل اأع�ساء اللجنة  ترحيب احتاد غرب 

املكتب  باختيار  و�سعادته  تقديره  عن  وع��رب 

التنفيذي لهذه الكوكبة من اخلربات امل�سكلة 

يف  عليها  االعتماد  �سيتم  التي  اللجنة،  منها 

االأمور املالية الحتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم. 

ويف اأع���ق���اب ذل����ك، ع��ر���س ال�����س��امل ال��ق��وائ��م 

وتقرير  املنتهية،   2020 ل�سنة  املدققة  املالية 

م���دق���ق احل�����س��اب��ات امل�����س��ت��ق��ل، وا���س��ت��ع��را���س 

وقائمة  املتداولة،  وغري  املتداولة  املوجودات 

املعتقلة  واالي�ساحات  وامل�سروفات  االإيرادات 

امل��ايل  الو�سع  على  اللجنة  واطلعت  ب��ذل��ك. 

الحتاد غرب اآ�سيا من حيث الذمم امل�ستحقة 

حتى تاريخ 30 ني�سان/ اأبريل 2021 واملوازنة 

من  تت�سمنها  وم��ا   ،2021 للعام  التقديرية 

اإي��������رادات وم�����س��اري��ف م��ت��وق��ع��ة. وب���دوره���ا، 

قامت فرح بدارنة مديرة العالقات الدولية 

ب����اط����الع ال���ل���ج���ن���ة ع���ل���ى اآخ������ر امل�����س��ت��ج��دات 

 FIFA امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���دع���م االحت�����اد ال�����دويل

 FORWARD PROGRAM
وال�����دع�����م امل����ق����دم م����ن االحت��������اد االآ����س���ي���وي 

لالحتادات االإقليمية وخطة احتاد غرب اآ�سيا 

لكرة القدم لال�ستفادة من هذين الدعمن. 

ال���دويل  ت��زوي��د االحت���ادي���ن  اأن���ه مت  وك�سفت 

واالآ����س���ي���وي ب���اأج���ن���دة ب���ط���والت احت����اد غ��رب 

2021، وحماولة  لعام  املتوقعة  واملوازنة  اآ�سيا 

العمل على اال�ستفادة من كامل قيمة الدعم 

الفئات  ب��ط��والت  جميع  م�����س��اري��ف  لتغطية 

العمرية وال�سيدات. ويف هذا ال�سياق، عرجت 

املغطاة  غري  البطوالت  اإىل  الرنتي�سي  عبري 

م���ن ق��ب��ل ب���رن���ام���ج دع����م االحت������اد ال�����دويل، 

ي�سعى  اآ���س��ي��ا  غ���رب  احت����اد  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 

يف  القدم  ك��رة  لتطوير  ا�سراتيجيته  �سمن 

املنطقة، الإدراج بطوالت اإ�سافية على اأجندة 

م�����س��اب��ق��ات��ه غ���ري ال��ب��ط��والت امل��ن��درج��ة على 

ال��دويل، باعتبار  قائمة برنامج دعم االحتاد 

اللعبة،  ت��ط��وي��ر  ال��ب��ط��والت يف  ه���ذه  اأه��م��ي��ة 

ودورها يف اإتاحة املجال لالحتادات االأع�ساء 

بخو�س املناف�سات قبل اال�ستحقاقات الدولية 

واال���س��ي��وي��ة. ويف ظ��ل ع��دم وج���ود دع��م مايل 

كايف لتغطية تكاليف تنظيم هذه البطوالت، 

ك�سفت الرنتي�سي للجنة املالية اأن احتاد غرب 

اآ�سيا يتطلع لتطبيق مبداأ “تق�سيم التكاليف 

احت���اد  ب���ن  م���ا  ال���ب���ط���والت  املالية” ل���ه���ذه 

غ���رب اآ���س��ي��ا واالحت������ادات امل�����س��ارك��ة واالحت���اد 

ما  امل��ال��ي��ة  التكاليف  تق�سيم  اأو  امل�ست�سيف 

ب��ن احت���اد غ���رب اآ���س��ي��ا وال����دول امل�����س��ارك��ة يف 

يتم  ب��ح��ي��ث  حم��اي��د  ب��ل��د  يف  تنظيمها  ح���ال 

تعتمد  بطولة  لكل  تقديرية  م��وازن��ة  و���س��ع 

على البلد امل�ست�سيف وعدد الفرق امل�ساركة. 

التنفيذي  املكتب  ق��رار  على  اللجنة  واطلعت 

اآ���س��ي��ا خ��الل اجتماعه االأخ��ري  الحت���اد غ��رب 

بفر�س ر�سوم مالية على االحتادات امل�ساركة 

تكاليف  لتغطية  وذل��ك  ال�����س��االت  ببطوالت 

البطوالت حيث ال تخ�سع للدعم املقدم من 

لها خم�س�سات  يوجد  وال  ال���دويل،  االحت���اد 

التو�سية  على  ال�ساأن  بهذا  وواف��ق��ت  مالية، 

امل��ال��ي��ة لتحديد  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ت��ف��وي�����س رئ��ي�����س 

حتديد  يتم  عندما  بطولة  ك��ل  ع��ن  الر�سوم 

االحتاد امل�ست�سيف. وي�سار اإىل اأن البطوالت 

غ��ري اخل��ا���س��ع��ة ل��دع��م االحت����اد ال����دويل وال 

بطولة  ه���ي:  م��ال��ي��ة  خم�س�سات  ل��ه��ا  ي��وج��د 

23، بطوالت كرة  اآ�سيا حتت �سن  احتاد غرب 

القدم لل�ساالت للرجال وال�سيدات، بطوالت 

غرب  احت��اد  بطوالت  ال�ساطئية،  القدم  ك��رة 

اآ���س��ي��ا ل��ك��رة ال���ق���دم االل��ك��رون��ي��ة. واأخ�����رياً، 

وافقت اللجنة املالية على �سرف مبلغ مايل 

املرحوم  لعائلة  اآ�سيا  احت��اد غرب  من ح�ساب 

رامي قواقزة املوظف ال�سابق يف االحتاد منذ 

تاأ�سي�سه وحتى العام 2018، والذي انتقل اىل 

بعد   2021 اأب��ري��ل  ني�سان/  تعاىل  اهلل  رحمة 

الريا�سي  بالعمل  وح��اف��ل��ة  ط��وي��ل��ة  م�����س��رية 

االأردنية  القدم  كرة  ويف  وال�سبابي  واالإداري 

والعربية واالآ�سيوية ب�سكل عام.

ال�سبت   8 / 5 / 2021
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 خدمة للقرآن.. سبعيني أردني يقضي 50 عاما 
من عمره بجمع المصاحف التالفة وصيانتها

االنباط-وكاالت

 

ب�����س��ي��ارت��ه ال��ق��دمي��ة امل��ت��ه��ال��ك��ة ي��ع��م��ل ال�����س��ب��ع��ي��ن��ي حممد 

القدمية  امل�ساحف  جمع  على  عاما(   71( العيا�سرة  �سامل 

اإع��ادة  ث��م  وترتيبها،  و�سيانتها  بتنظيفها  ليقوم  وامل��م��زق��ة؛ 

ا���س��ت��خ��دام��ه��ا ع��ر ت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل�����س��اج��د وم��راك��ز حتفيظ 

القراآن، اأو ت�سديرها لدول اأفريقية.

املنوال، يجوب  ذات  العيا�سرة على  50 عاما ق�ساها  نحو 

حمافظات ومدن اململكة بحثا عن امل�ساحف املمزقة، يحملها 

وعمال  اأب��ن��اوؤه  ذل��ك  يف  وي�ساعده  اإك��رام��ه��ا،  ويعيد  يديه  بني 

العمر،  به  الأردن بعدما تقدم  ي�ستعني بهم يف جولته مبدن 

تلك  و�سيانة  عليه،  وحر�سه  اهلل  كتاب  حب  ذل��ك  يف  ودافعه 

ملحتاجيها. وتقدميها  امل�ساحف 

دينار   300 من  اأكرث  التطوعي  عمله  على  �سهريا  وينفق 

امل��ح�����س��ن��ني،  وت���رع���ات  اخل���ا����ص  ج��ي��ب��ه  م���ن  دولرا(   420(

الكتب  يجمع  بل  فقط،  امل�ساحف  جمع  على  عمله  يقف  ول 

مكتبته  اإىل  ويحملها  املختلفة،  والعلمية  والثقافية  املدر�سية 

ثم  الأردن،  �سمال  جر�ص  ملحافظة  التابعة  �ساكب  مدينة  يف 

يرتبها على رفوف خا�سة بانتظار من يحتاجها

وت�سدير تو�سيب 

يزور العيا�سرة يف مكتبته اخلا�سة اأ�ساتذة جامعات وطلبة 

ومدر�سني يف مراكز حتفيظ القراآن، يبحثون عن كتب قيمة 

اأو تفا�سري، وي�سطحبون معهم ما  اأو معاجم  اأدبية  اأو  علمية 

يريدون منها عند مغادرتهم املكتبة دون مقابل.

املا�سية  الفرتة  “خالل  نت-  -للجزيرة  العيا�سرة  يقول 

6 اآلف ن�����س��خ��ة م��ن ال��ق��راآن  مت��ك��ّن��ا م��ن ت�����س��دي��ر اأك����رث م��ن 

والنيجر  ون��ي��ج��ريي��ا  غ��ان��ا  م��ث��ل  اأف��ري��ق��ي��ة،  دول  اإىل  ال��ك��رمي 

تعمل  خريية  جمعيات  من  مب�ساعدة  وذل��ك  وغريها،  وم��ايل 

هناك«.

امل�ساحف  م��ن  ه��ي  لأفريقيا  امل�سدرة  “امل�ساحف  ويتابع 

الأوراق  واأك��ي��ا���ص  القمامة،  ح��اوي��ات  م��ن  بجمعها  اأق��وم  التي 

وعمل  وتنظيفها  ب�سيانتها  اأق��وم  الطرق،  جنبات  على  امللقاة 

ال�����س��روري ل��ه��ا، واإذا ك���ان ال��غ��الف مم��زق��ا اأق����وم ب��اإر���س��ال��ه��ا 

هناك« ل�سيانتها  الوطنية  للمكتبة 

وي�����س��اه��م ال��ع��ي��ا���س��رة -م���ن خ���الل ن�����س��خ ال���ق���راآن امل��ت��وف��رة 

ل���دي���ه- يف ت���زوي���د امل�����س��اج��د امل��ن�����س��اأة ح��دي��ث��ا ب��ح��اج��ت��ه��ا من 

امل�����س��اح��ف، وك���ذل���ك ج��م��ع��ي��ات حت��ف��ي��ظ ال����ق����راآن، وم��ك��ت��ب��ات 

من�ساأة  اأي  بتزويد  يبخل  ول  واخلا�سة،  احلكومية  امل��دار���ص 

تربوية اأو تعليمية حاجتها من امل�ساحف املتوفرة لديه.

وتقدم املكتبة الوطنية الأردنية )موؤ�س�سة حكومية( -وفق 

امل�ساحف  �سيانة  اأهمها  امل�����س��اع��دات  م��ن  جملة  العيا�سرة- 

القدمية واإعادة تدويرها لتكون �ساحلة لال�ستخدام، اإ�سافة 

لتزويد املكتبة بن�سخ من الكتب املتوفرة مبكتبته اخلا�سة.

حمرقة خا�سة

الأك��ي��ا���ص، منها ما  ع�����س��رات  ب��ه  النقل اخل��ا���س��ة  ���س��ي��ارة  يف 

حتتوي على م�ساحف �ساحلة لال�ستخدام، ومنها ما تعر�ص 

اأكيا�ص  يف  بجمعها  ي��ق��وم  ال�����س��رر،  ط��ال��ه  اأو  وال��ت��ل��ف  للحرق 

خا�سة ويتلفها بطريقة احلرق.

املح�سنني- من  اإنه متّكن -مب�ساعدة من  العيا�سرة  يقول 

اإن�ساء حمرقة خا�سة للم�ساحف والكتب الدينية واملدر�سية. 

يف  بو�سعها  قمت  منها  ك��ب��رية  كمية  جت��ّم��ع  “كلما  وي�سيف 

املحرقة واإ�سعال النار بها، وما تبقى من الرماد اأقوم بجمعه 

واحرتاما  البيئة  على  حفاظا  للرماد  خا�ص  مكب  يف  ودفنه 

لكتاب اهلل واأ�سماء اجلاللة املكتوبة على الورق«.

ونحالة  ال��ظ��ه��ر  وان��ح��ن��اءة  ال��ق��وة  وذه���اب  بالعمر  ال��ت��ق��دم 

ال��ع��ي��ا���س��رة م��ن ال���س��ت��م��رار بعمله، وب��ات  اجل�����س��م؛ مل مت��ن��ع 

امل�ساحف  اململكة جلمع  بعمال يف جولته على مدن  ي�ستعني 

والكتب، و�سغله ال�ساغل اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه منها، واإر�سالها 

ملحتاجيها من امل�سلمني حول العامل.

باملجان كتب 

اأبواب مكتبته لأي حمتاج للمعرفة، يقول  يفتح العيا�سرة 

اخلا�سة  اجلامعات  باإحدى  اأ�ستاذة  املا�سي  ال�سهر  زارت��ه  اإن��ه 

م�سطحبة معها عددا من الطلبة الأجانب الدار�سني هناك، 

وطلبتها  الأ�ستاذة  وح�سلت  تلزمهم،  درا�سية  كتب  عن  تبحث 

على ما يريدون ب�سكل جماين ودون مقابل.

ففي  جميلة،  حادثة  يتذكر  عمله  حول  املمتد  حديثه  ويف 

النفايات  اإح���دى ح��اوي��ات  ب��دخ��ول  ه��ّم  امل���رات عندما  اإح���دى 

الدينية،  وال��ك��ت��ب  امل�����س��اح��ف  م��ن  كي�ص  ل���س��ت��خ��راج  ال��ك��ب��رية 

وهو  الزمن  من  م��دة  فيها  وبقي  باحلاوية،  ي��ده  على  �سقط 

هناك،  من  واإخراجه  الإ�سعاف  ح�سور  حلني  وي�سيح  ي�سرخ 

ورف�ص اخلروج من احلاوية اإل واأكيا�ص امل�ساحف معه

املحافظة على كتاب اهلل

باملحافظة  لالأردنيني  مبنا�سدته  حديثه  العيا�سرة  يختم 

حاويات  يف  اإلقائه  وع��دم  واحرتامه  وتوقريه  اهلل  كتاب  على 

ع��ن حاجة  زائ���دة  ال��ق��راآن  م��ن  ن�سخ  ب��اأي  وت��زوي��ده  القمامة، 

العائالت ل�سيانتها وانتفاع الآخرين بها.

من  واهتمام  باإعجاب  حظيت  اخلريية  العيا�سرة  مبادرة 

وج��رى  احل�سني،  ب��ن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  الأردين  العاهل 

امللكي  ال��دي��وان  يف  للعيا�سرة  امل��ل��ك  ل��دن  م��ن  تكرميي  ل��ق��اء 

الأردين قبل اأيام، والثناء على عمله

 بينها بلد عربي.. خريطة لمناطق سقوط »الصاروخ الطائش« المحتملة

بعد إصابته بكورونا.. وفاة الموسيقار المصري جمال سالمة

االنباط-وكاالت

امل��ا���س��ي��ة، ك�سفت  ال�����س��اع��ات  ع��ل��ى م�����دار 

وكالت ف�ساء عاملية عن بع�ص املناطق التي 

الف�سائي  ال�����س��اروخ  بها  ي�سقط  اأن  يحتمل 

ال�سيني اأو حطامه بعد اأيام من خروجه عن 

ال�سيطرة، ومن بينها بلد عربي.

“اأيرو�سبي�ص  م���ن���ظ���م���ة  وت�����وق�����ع�����ت   

اأن  الأم���ريك���ي���ة،  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  كوربوري�سن” 

ال�سيني  الف�سائي  ال�ساروخ  حطام  ي�سقط 

اأن و�سعت  ل��ه��ا  ���س��ب��ق  ك��م��ا  ال�������س���ودان،  ف���وق 

املحتملة  امل��ن��اط��ق  �سمن  اأ���س��رتال��ي��ا  ���س��واح��ل 

لل�سقوط.

احلياة رواية

الكارثة التي حلت من ال�سماء

ونقل تقرير ل�سحيفة “نيويورك تاميز” 

التي  الربحية  غري  املنظمة  عن  الأمريكية 

ال�ساروخ  اأن  الأم��ريك��ي��ة،  احلكومة  متولها 

قد يدخل املجال اجلوي لالأر�ص ال�سبت.

واأ�ساف التقرير: “اإن كان هذا �سحيحا، 

فقد يت�ساقط حطام ال�ساروخ فوق ال�سودان«.

وم�������ن ج����ه����ة اأخ������������رى، غ�������رد دم����ي����رتي 

الرو�سية  الف�ساء  وك��ال��ة  رئي�ص  روغ��وزي��ن 

خريطة  بن�سر  اخلمي�ص،  )رو���س��ك��وزم��و���ص(، 

املحتملة  ال�سطدام  مناطق  تظهر  لالأر�ص 

لل�ساروخ.

املناطق  ت�سمل  روغوزين،  لتغريدة  ووفقا 

املحتملة م�ساحات �سا�سعة من معظم قارات 

العامل، مبا فيها قارات باأكملها مثل اإفريقيا 

واأمريكا اجلنوبية واأ�سرتاليا.

الإخ��ب��اري��ة  “�سوبتنك”  وك���ال���ة  وع��ل��ق��ت 

الرو�سية على التغريدة، م�سرية اإىل ا�ستبعاد 

الوليات  �سمايل  مثل  حاليا،  املناطق  بع�ص 

امل��ت��ح��دة وك��ن��دا واجل����زء الأك����ر م��ن اأوروب����ا 

ورو�سيا ومعظم اآ�سيا الو�سطى.

وك��ان��ت وك��ال��ة ال��ف�����س��اء ال��رو���س��ي��ة اأعلنت 

التحركات  كثب  ع��ن  ت��راق��ب  اأن��ه��ا  اخلمي�ص 

للتنبوؤ  حماولة  يف  لل�ساروخ،  املن�سبط  غري 

مبكان �سقوطه.

وكالة  تقديرات  اأ�سارت  ذات��ه،  ال�سياق  ويف 

ال��ف�����س��اء الأوروب���ي���ة يف وق���ت ���س��اب��ق، اإىل اأن 

ال�ساروخ �سي�سقط بني 8 و10 مايو.

“غارديان”  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ت���ق���ري���ر  ون���ق���ل 

“م�سار  اإن  قولها  الوكالة،  عن  الريطانية 

منه  �ستتبقى  اأج���زاء  اأي  اأن  يعني  ال�����س��اروخ 

 41 ب��ني  �ستهبط  الأر�����ص  اإىل  ع��ودت��ه  ع��ن��د 

درجة �سمال و 41 درجة جنوبا، وهو �سريط 

من الأر���ص ميتد من املناطق اجلنوبية من 

اإ���س��ب��ان��ي��ا وال��رت��غ��ال واإي��ط��ال��ي��ا و���س��ول اإىل 

اأ�سرتاليا«.

الدفاع الأمريكية   والثالثاء قالت وزارة 

)بنتاغون( يف بيان، اإن مكان �سقوط ال�ساروخ 

�ساعات من  اإل يف غ�سون  ل ميكن حتديده 

عودته اإىل الغالف اجلوي لالأر�ص.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�سنت 

على  ردا  اخلمي�ص،  �سحفي،  م��وؤمت��ر  خ��الل 

املتوقع ل�سقوط ال�ساروخ:  �سوؤال عن املوعد 

فمن  راأيتها،  التي  التقديرات  لآخر  “وفقا 
املتوقع ح�سول ذلك يف الثامن اأو التا�سع من 

مايو«.

وك���ان���ت ال�����س��ني اأط��ل��ق��ت ق��ب��ل اأي�����ام اأول 

اإ�ص(  اإ�ص  )�سي  الف�سائية  حمطتها  مكونات 

و�سيهبط  بي”،   5 م��ار���ص  “لونغ  ب�����س��اروخ 

ج�سم هذا ال�ساروخ خالل اأيام قليلة، ورمبا 

�ساعات، يف مكان مل يحدده اأحد.

وب����ع����د ان���ف�������س���ال ال�����وح�����دة ال��ف�����س��ائ��ي��ة 

الأر���ص  ي��دور ح��ول  ال�ساروخ  ب��داأ  للمحطة، 

يف م�سار غري منتظم مع انخفا�سه تدريجيا، 

نقطة  توقع  امل�ستحيل  �سبه  م��ن  يجعل  مم��ا 

نقطة  وبالتايل  اجل��وي  الغالف  اإىل  دخوله 

�سقوطه.

 وقد يتفكك ال�ساروخ عند دخوله الغالف 

اجلوي لتتبقى منه قطع حطام، لكن اإذا بقي 

اأن ي�سقط يف  ك��ام��ال ف��ه��ن��اك اح��ت��م��ال ك��ب��ري 

باملئة من   70 تغطي  املياه  اأن  م��ا، مبا  بحر 

�سطح الأر�ص.

ل��ك��ن ه����ذا غ���ري م���وؤك���د، ح��ي��ث مي��ك��ن اأن 

اأو على  يتحطم يف منطقة ماأهولة بال�سكان 

�سفينة، وفقا لعلماء الف�ساء.

وهذه لي�ست املرة الأوىل التي تفقد فيها 

عند  ف�سائية  مركبة  على  ال�سيطرة  ال�سني 

 2018 اأب��ري��ل  ع��ودت��ه��ا اإىل الأر������ص، ف��ف��ي 

تفكك املختر الف�سائي “تيانغونغ 1” عند 

من  عامني  بعد  اجل��وي  الغالف  اإىل  عودته 

توقفه عن العمل.

تكون  اأن  ال�سينية  ال�سلطات  نفت  ووقتها 

قد فقدت ال�سيطرة على املختر

االنباط-وكاالت

اأف���اد ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة حم��ل��ي��ة، اجل��م��ع��ة، 

ب���وف���اة امل��و���س��ي��ق��ار امل�����س��ري ج��م��ال ���س��الم��ة، 

ب��ع��د ت��ده��ور ح��ال��ت��ه ال�����س��ح��ي��ة خ���الل الأي���ام 

املا�سية.

جمال  اإن  ال�سابع”  “اليوم  م��وق��ع  وق���ال 

75 ع��ام��ا  ����س���الم���ة ت����ويف ع���ن ع���م���ر ي���ن���اه���ز 

حالته  ت��ده��ور  بعد  ال��ه��رم،  م�ست�سفى  داخ��ل 

كورونا. بفريو�ص  اإ�سابته  جراء  ال�سحية، 

وك���ان الإع���الم���ي حم��م��د ال�����س��م��اح��ي، اب��ن 

�سرح  ق��د  �سالمة،  جمال  املو�سيقار  �سقيقة 

ب����اأن ح���ال���ة خ���ال���ه ال�����س��ح��ي��ة ت����ده����ورت، مم��ا 

املعادي. م�ست�سفيات  اأحد  اإىل  نقله  ا�ستدعى 

امل���������س����وؤول����ني  اأن  ال�������س���م���اح���ي  واأ�������س������اف 

جمال  املو�سيقار  حتويل  ق��رروا  بامل�ست�سفى 

بالهرم. العزل  م�ست�سفيات  اأحد  اإىل  �سالمة 

�سالمة  ج��م��ال  امل��و���س��ي��ق��ار  اأن  اإىل  ي�����س��ار   

والوطن  م�سر  يف  املطربني  كبار  مع  تعاون 

“�ساعات  اأغنية  اأحلانه  اأ�سهر  ومن  العربى، 

حّل���ن  ك���م���ا  ����س���ب���اح،  ل���ل�������س���ح���رورة  �ساعات” 

�سهرزاد”  ي��ا  “احكي  اأغنية  �سعيد  ل�سمرية 

بعد  ج���اين  و”قال  عنك”  ح��ت��ن��ازل  و”م�ص 

ال���روم���ي  م���اج���دة  امل���ط���رب���ة  وم����ع  يومني”، 

“مع  ق�����س��ي��دة  و  الدنيا”  ���س��ت  “بريوت 
قباين. نزار  جريدة” لل�ساعر 

ك��م��ا حل��ن ال��ك��ث��ري م��ن م��و���س��ي��ق��ى الأف���الم 

التي بقيت  الثمانينات،  وامل�سل�سالت يف حقبة 

“احلب  النا�ص مثل م�سل�سل  ذاكرة  خالدة يف 

دائما«. “حبيبي  اأخرى” وفيلم  واأ�سياء 

 لماذا يجب أن ترفع شركات الدفع 
المالي »القبعة« لـ »كورونا« ؟

 أسعد خبر لعشاق البيتزا.. »اختراع« 
يحضرها في 3 دقائق

االنباط-وكاالت

امل�سريني  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن  “ما�سرتكارد”،  �سركة  اأج��رت��ه  ح��دي��ث  ا�ستطالع  اأظ��ه��ر 

اإىل  “كوفيد19-” اأدت  جائحة  اأن  اإىل  ي�سري  مما  ج��دي��دة،  دف��ع  ط��رق  ا�ستخدام  على  منفتحون 

حدوث حتول كبري يف عادات الإنفاق لدى امل�ستهلكني.

يف  يفكرون  امل�ساركني  من   94% اأن  م�سري  مواطن   1000 �سمل  ال��ذي  ال�ستطالع  واأظهر 

ا�ستخدام طرق دفع جديدة مثل العمالت امل�سفرة والقيا�سات احليوية واملحافظ الرقمية وحتويالت 

الأموال واملدفوعات الالتالم�سية ورموز ال�ستجابة ال�سريعة.

لي�ستخدموها  اإنهم جربوا طريقة دفع جديدة مل يكونوا  امل�ساركني،  ثلثي  وقال ما يقرب من 

لول جائحة “كوفيد19-”. وقالت ما�سرتكارد اإن الوباء حفز امل�ستهلكني على جتربة خيارات دفع 

جديدة مرنة.

ل  التي  ال�سركات  مع  التعامل  �سيتجنبون  امل�ستهلكني  ن�سف  من  اأك��رث  اأن  ال�ستطالع  واأظهر 

تقبل املدفوعات الإلكرتونية، بينما قال %68 اإنهم اأكرث ميال للتعامل مع ال�سركات التي تقدم 

تواجد من خالل فروعها  التي لديها  الأماكن  الت�سوق يف   73% خيارات دفع خمتلفة، ويف�سل 

وعر الإنرتنت.

ووفق بيان، قال رئي�ص ق�سم ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف “ما�سرتكارد”، خالد اجلبايل، 

اإن ا�ستطالع الآراء ي�سري اإىل اأنه اأ�سبح من ال�سروري لل�سركات اأن تبداأ يف تقدمي جمموعة اأو�سع 

من خيارات الدفع.

يف الوقت نف�سه، يخطط ما يقرب من %50 من امل�ساركني يف ال�ستطالع، ل�ستخدام العمالت 

امل�سفرة يف العام املقبل، يف حني اأن %62 من امل�ساركني اأكرث انفتاحا على ا�ستخدام تلك العمالت 

مقارنة بالعام املا�سي.

و�سبق اأن حذر البنك املركزي امل�سري ب�سدة من ا�ستخدام العمالت امل�سفرة ملا يغُلب عليها من 

“عدم ال�ستقرار والتذبذب ال�سديد” مما يجعل ال�ستثمار بها حمفوفا باملخاطر وينذر باحتمالية 
اإ�سدار مركزية ر�سمية، ذلك  �سلطة  اأي  اأو  اأي بنك مركزي  املفاجئة لأنها ل ت�سدر من  اخل�سارة 

اأي جهة رقابية، كما �سدد على  اأ�سول مادية ملمو�سة، ول تخ�سع لإ�سراف  اإىل كونها بال  اإ�سافة 

اإ�سدار  التي حتظر  امل�سريف  املركزي واجلهاز  البنك  206 من قانون  امل��ادة  بن�ص  اللتزام  اأهمية 

العمالت امل�سفرة اأو الإجتار فيها اأو الرتويج لها اأو اإن�ساء اأو ت�سغيل من�سات لتداولها دون ت�سريح.

منهم   65% �سيتجه  كما  املقبل،  العام  الرقمية  املحافظ  ا�ستخدام  امل�ساركني  ثلثا  يعتزم  فيما 

ما  وق��ال  ال�سريعة.  ال�ستجابة  رم��وز  الن�سف  من  اأك��رث  و�سي�ستخدم  ل��الأم��وال  الرقمي  التحويل 

يقرب من %62 من امل�ساركني يف ال�ستطالع اإنهم ي�سعرون باأمان اأكر عند ا�ستخدام القيا�سات 

احليوية للتحقق من عملية �سراء بدل من اإدخال رقم التعريف ال�سخ�سي، فيما يخطط 41% 

من امل�ساركني ل�ستخدام و�سائل التحقق مثل التحقق با�ستخدام حركة اجل�سم وب�سمات الأ�سابع.

االنباط- وكاالت

البيتزا  اأن��واع  اأ�سهر  اإ�سبوزيتو  رافايلي  ابتكارالإيطايل  على  عام   100 من  اأكرث  بعد   

ميكنها  جديدة  ماكينة  روما  العا�سمة  يف  ظهرت  نابويل،  مبدينة  ع�سر  التا�سع  القرن  يف 

تقدمي �سرائح البيتزا املخبوزة الطازجة يف 3 دقائق فقط.

 وباإمكان امل�سرتين الذين ي�ستخدمون ماكينة “م�سرت جو بيتزا” الختيار من 4 اأنواع 

ترتاوح تكلفتها بني 4.5 و6 يورو.

امل�سرتون  ي�ساهدها  بينما  البيتزا،  �سطح  على  املكونات  للماكينة عجن وجتهيز  وميكن 

اأثناء خبزها خلف نافذة زجاجية �سغرية.

اأوائل هذا النوع من املاكينات يف  اآراء العمالء جتاه املاكينة، وهي واحدة من   وتنوعت 

اإنها  اآخرون  اإن كنت يف عجلة من اأمرك”، بينما قال  “مقبولة  اإنها  اإذ قال البع�ص  روما، 

“مريعة«.
وقال كالوديو زامبيجا، وهو من اأرباب املعا�سات: “تبدو جيدة لكنها اأ�سغر بكثري من 

التي تقدمها املطاعم واملكونات اأقل على �سطحها«.

نابويل وتدر�ص باجلامعة يف روما، فلم تعجبها  اأهل  اأما فابريت�سيا بوجي�سا، وهي من 

البيتزا الآلية، وقالت اإن مذاقها اأقرب اإىل ال�”بيادينا” وهو نوع من اخلبز الناعم رقيق 

ال�ُسمك م�سهور يف �سمال اإيطاليا.

 واأ�سافت: “ل باأ�ص بها، لكنها لي�ست بيتزا«.

و�ستواجه املاكينة اجلديدة مناف�سة �سديدة ولو يف موقعها احلايل على الأقل، اإذ يوجد 

بالقرب منها مطعم يقدم بيتزا نابويل وي�ستخدم فرنا حجريا.

ال�سبت    8 /  5  / 2021


