
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الحكومة: 
ال تقليص لساعات الحظر

 خالل العيد

الحواتمة يأمر بتوقيف
 ضابط وأفراد بسبب فيديو

االنباط-عّمان

 ق������ال ال����ن����اط����ق الإع������ام������ي ب��ا���س��م 

اإن م��دي��ر الأم��ن  ال��ع��ام  مديرية الأم���ن 

العام اللواء الركن ح�سني احلوامتة اأمر 

الذي  الفيديو  �سحة  من  التاأكد  وبعد 

واأف���راد  �سابط  بتوقيف  ت��داول��ه  ج��رى 

يف م��رك��ز اإ����س���اح وت���اأه���ي���ل ال�����س��رط��ة، 

ل����ت����ج����اوزه����م وخم���ال���ف���ت���ه���م ال���ق���ان���ون 

والأع��راف وتعاملهم غري ال�سحيح مع 

البا�سلة.  امل�سلحة  القوات  احد منت�سبي 

بال�سراع  ال�سرطي  للق�ساء  واأوع��ز  كما 

يف اإن����ه����اء ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات وات����خ����اذ ا���س��د 

الإجراءات القانونية وتوقيف ال�سابط 

والأف������راد ال��ذي��ن ظ��ه��روا يف ال��ف��ي��دي��و، 

بحق  الرادعة  العقوبات  لإنفاذ  و�سوًل 

امل��ت��ج��اوزي��ن ع��م��ًا ب���اأح���ك���ام ال��ق��ان��ون. 

واأك����د ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي اأن م��دي��ري��ة 

الأمن العام لن تتوانى عن التعامل مع 

ال�سورة  تعك�س  ل  ف��ردي��ة  جت���اوزات  اأي 

احلقيقية عن مبادئها الثابتة يف تطبيق 

امل�ساءلة  اإط����ار م��ن  ال��ق��ان��ون يف  ���س��ي��ادة 

عاقة  تعك�س  ل  اأن��ه��ا  كما  واملحا�سبة، 

الأخ����وة م��ع رف���اق ال�����س��اح م��ن ال��ق��وات 

املظلة  نعدها  والتي  الأردن��ي��ة،  امل�سلحة 

التي تظلنا، والتي نقف مع اأبنائها كتفاً 

ث��رى وطننا  بكتف وع��ل��ى ك��ل �سرب م��ن 

الطهور للدفاع عن اأمنه وحماه. م�سدداً 

اأن مديرية الأمن العام وبكونها معنية 

ب��اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون واحل���ف���اظ ع��ل��ى اأم���ن 

و�سامة املواطنني لن تقبل باأي جتاوز 

منت�سبيها،  اأح����د  م���ن  ال���ق���وان���ني  ع��ل��ى 

و���س��ت��ت��خ��ذ ك���اف���ة الإج���������راءات ال���رادع���ة 

والكفيلة ب�سون احلقوق.

االنباط-عمان

ال�����وزراء ام�����س ال�سبت،  ن��ف��ت رئ��ا���س��ة 

ل�سوؤون  الدولة  لوزير  من�سوب  ت�سريح 

حول  دودي����ن،  �سخر  املهند�س  الع���ام 

واأك��دت  الليلي.  احلظر  �ساعات  تقلي�س 

احلكومة اأنه ل تقلي�س ل�ساعات احلظر 

الليلي خال عطلة العيد.

3  الصحة: 29 وفاة و601 إصابة بفيروس كورونا 

فلسطين واحدة دعمًا للقدس: 
من الداخل للضفة وغزة شهداء 

وعمليات ودعوات للنفير

الأحد   27  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  9  اأيار  2021 م - العدد  5688    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 فلسطين تطلب عقد اجتماع 
عاجل للجامعة العربية لبحث الجرائم 

اإلسرائيلية بالقدس
االنباط-وكاالت

ال��ق��اه��رة،  ل���دى  فل�سطني  �سفري  اأع��ل��ن 

العربية  اجل��ام��ع��ة  ل��دى  ال��دائ��م  مندوبها 

ال�سفري دياب اللوح، اأنه تقدم اليوم ال�سبت 

جامعة  ملجل�س  عاجل  اجتماع  عقد  بطلب 

ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��دوب��ني 

لبحث  ع����ادي����ة،  غ���ري  دورة  يف  ال���دائ���م���ني 

م��واج��ه��ة ج���رائ���م واع�����ت�����داءات الح���ت���ال 

املحتلة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

عا�سمة دولة فل�سطني

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة الأن�����ب�����اء وامل���ع���ل���وم���ات 

اللوح قوله  اليوم عن  وفا(   ( الفل�سطينية 

الرئي�س  توجيهات  على  بناء  ج��اء  ذل��ك  اإن 

الجتماع  اأن  اإىل  م�سرياً  عبا�س،  حم��م��ود 

الإ�سرائيلية  الع��ت��داءات  �سيبحث  العاجل 

الأق�سى  امل�سجد  ب��اح��ات  يف  امل�سلني  على 

يف ���س��ه��ر رم�������س���ان امل����ب����ارك، اإ����س���اف���ة اإىل 

خمططات ال�ستياء على منازل املواطنني 

املقد�سيني، خا�سة يف حي ال�سيخ جراح.

التفا�صيل �ص »10«

االنباط-وكاالت

ي����ت����ع����م����د الح���������ت���������ال ا������س�����ت�����ه�����داف 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف ال���ع���ي���ون والأم����اك����ن 

احل�����س��ا���س��ة م��ن اأج�����س��اده��م، ب��ه��دف خلق 

اإعاقات دائمة لديهم، وهو ما اأدى لفقدان 

املئات منهم عيونهم واأطرافهم

املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  يف مواجهات 

الليلة املا�سية، اأ�سيب ثاثة فل�سطينيني 

ب��ر���س��ا���س الح���ت���ال يف ع��ي��ون��ه��م، وف��ق��اً 

للم�سابني  ال�سحة  وزارة  لإح�����س��ائ��ي��ات 

ال����ذي����ن و����س���ل���وا ل���ل���ع���اج يف م�����س��ت�����س��ف��ى 

املقا�سد، اأحدهم فقد عينه

و�سائل  على  متداولة  �سورة  واأظهرت 

ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي، ����س���اب���اً اأ���س��ي��ب 

امل��ط��اط��ي يف كلتا  ب��ر���س��ا���س الح���ت���ال 

ع��ي��ن��ي��ه، وق����د غ��ط��ت الأق��م�����س��ة ال��ط��ب��ي��ة 

مكانهما

وخ�����ال الق���ت���ح���ام���ات ال���ت���ي ي��ن��ف��ذه��ا 

وامل�سجد  وامل��دن  للقرى  الح��ت��ال  جنود 

الأق�����������س�����ى، ي���ط���ل���ق ج����ن����ود الح����ت����ال 

جتاه  بكثافة  واملطاطي  احل��ي  الر�سا�س 

ك��ب��رية  اإ����س���اب���ات  لإي���ق���اع  الفل�سطينيني 

ي�ستخدم  واأح���ي���ان���اً  الفل�سطينيني،  ب��ني 

لتحقيق  القتل  و���س��ائ��ل  ب��اأح��دث  قنا�سة 

اإ���س��اب��ات م��ب��ا���س��رة ودق��ي��ق��ة ع��ل��ى اأج�����س��اد 

الفل�سطينيني

التفا�صيل �ص »10«

استهداف العيون: جسد الفلسطيني حقل لبطش االحتالل

 الفايز يدين االعتداءات المتكررة على المسجد 
األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

في مئوية تأسيس الدولة االردنية: الثقافة 
مرتكز أساسي للتأسيس والنهضة

االنباط- عمان

الفايز  في�سل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  دان   

الإ�سرائيلية،  والهمجية  الرببرية  املمار�سات 

املتكررة  والعتداءات  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق 

الإ�سامية  وامل��ق��د���س��ات  الأق�����س��ى  امل�سجد  على 

وامل�سيحية.

�سرورة  ال�سبت،  ام�س  اأ�سدره  بيان  يف  واكد 

اأن ت��ت��ح��رك ك��اف��ة ال��ق��وى وال�����س��ع��وب احل���رة يف 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  ه���ذه  لف�سح  ال��ع��امل 

م��واق��ف حا�سمة  ات��خ��اذ  اإىل  ح��ك��وم��ات��ه��ا  ودف���ع 

وج��دي��ة ل��وق��ف اإره���اب ال��دول��ة، ال���ذي متار�سه 

واملقد�سات  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  اإ�سرائيل 

الإ�سامية وامل�سيحية يف القد�س.

وق����ال ال��ف��اي��ز اإن ���س��م��ت امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

والعن�سرية  الهمجية  املمار�سات  على  و�سكوته 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ب���ح���ق ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

والع���ت���داءات امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 

القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سامية  واملقد�سات 

ويجب  الإن�سانية،  جبني  على  ع��ار  و�سمة  هي 

ال�سكوت عليها. عدم 

ي��ت��ح��م��ل  اأن  ال���������دويل  امل���ج���ت���م���ع  وط�����ال�����ب 

م�����س��وؤول��ي��ات��ه الأخ���اق���ي���ة وال��ق��ان��ون��ي��ة ل��وق��ف 

الدولة،  واإرهاب  امل�ستوطنني  قطعان  اعتداءات 

الإ�سرائيلية  اليمينية  احلكومة  متار�سه  الذي 

القد�س  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  املتطرفة 

الإ�سامية  املقد�سات  وبحق  ال�سيخ جراح  وحي 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة ه���ذه امل��ق��د���س��ات، ال��ت��ي ت��ع��د اإرًث����ا 

اإن�سانًيا.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

 ف���ك���رة ب���داي���ة م��اأ���س�����س��ة احل���ال���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

والب���داع���ي���ة يف ال���دول���ة الردن����ي����ة احل��دي��ث��ة؛ 

ب��واك��ريه��ا  ب���داأت  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  الردن���ي���ة  اململكة 

احتفالت  ت�سهد  التي  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  ع�سية 

مئويتها الوىل يف عامنا هذا 2021.

ومت��ث��ل��ت امل��اأ���س�����س��ة ب��ن��ه��ج ل��رع��اي��ة ال��ث��ق��اف��ة 

تاأ�سي�س  بواكري  منذ  الها�سمية،  قيادتها  تبنته 

باإذن  له  املغفور  املوؤ�س�س  امللك  يد  على  الدولة، 

اأنوية  اأوىل  باإطاق  احل�سني،  بن  عبداهلل  اهلل 

احلق  بجريدة  متمثا  الثقايف  امل�سروع  لبنات 

ي��ع��ل��و ح��ي��ن��م��ا و����س���ل مل��دي��ن��ة م���ع���ان ع����ام 1920 

وال�سيا�سي  الثقايف  كانت حتمل اخلطاب  والتي 

مل�سروع الدولة احلديث.

اإع��ان  بعد  ب��ال�����س��دور،  يعلو«  »احل��ق  وتتلو 

ال�سرق  1921، جريدة  الردنية  الدولة  تاأ�سي�س 

 ،1923 ع��ام  اخل��ط��اب  ذات  حملت  ال��ت��ي  العربي 

اأي  الردن  منطقة  يف  ي�سدر  يكن  مل  وق��ت  يف 

ونا�سرا ثقافيا ومعرفيا  ت�سكل حاما  �سحيفة 

لآف��اق  اإن��ط��اق  كنقطة  تكري�سهما  على  تعمل 

العلم والثقافة الرحبة. ور�سخ املغفور له امللك 

مبا  النهج  هذا  وال�ساعر،  الدي��ب  وهو  املوؤ�س�س 

�سعود  م��ن  الردن  يف  ال�����س��ع��ر  ح��رك��ة  ���س��ه��دت��ه 

اأدبية متخ�س عنها  وتنام بحيث انه قاد حركة 

كان  الأردن  �سرقي  اأدب��ي وثقايف يف  ن�ساط  قيام 

جم��ل�����س��ه الدب����ي م��وئ��ا ل���ه، ب��و���س��ف��ه ���س��ال��ون��ا 

احت�سن  وامل��ث��ق��ف��ني،  ل��ادب��اء  وم��ل��ت��ق��ًى  ثقافيا 

عمالقة الأدب.

التفا�صيل �ص »5«

 العيسوي ُيسّلم 19 مسكنًا أُلسر 
عفيفة في الكرك

الشواربة يفتتح مشروع شارعي 
الشريف ناصر والكندي

االنباط- الكرك

مناطق  يف  عفيفة  اأ����س���رة   19 ت�����س��ّل��م��ت   

مبحافظة  اجلنوبية  والأغ��وار  وعّي  زّحوم 

اجلديدة  م�ساكنها  ال�سبت،  ام�س  الكرك، 

���س��م��ن امل����ب����ادرة امل��ل��ك��ي��ة لإ����س���ك���ان الأ����س���ر 

ال��ع��ف��ي��ف��ة ال���ت���ي ج����اء اإن�������س���اوؤه���ا ت��ن��ف��ي��ذاً 

الثاين،  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  لتوجيهات 

خ����ال ل���ق���اءات���ه ال���ت���وا����س���ل���ّي���ة م����ع اأب���ن���اء 

املحافظة. ووجهاء 

وت�����س��ت��ه��دف ه���ذه امل���ب���ادرة امل��ل��ك��ّي��ة التي 

 ،2005 ع����ام  م��ل��ك��ي��ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  اأط���ل���ق���ت 

توفري  اململكة،  حمافظات  جميع  و�سملت 

التي  ل��اأ���س��ر  وامل�ستقرة  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 

ُت��ع��د الأك����ر ع����وزاً وا���س��ت��ح��ق��اق��اً، وي��ج��ري 

ت���راع���ي حتقيق  اخ��ت��ي��اره��ا وف���ق���ا لأ���س�����س 

العدالة .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اف���ت���ت���ح رئ���ي�������س جل���ن���ة اأم�����ان�����ة ع���م���ان 

ال�سبت،  ام�س  ال�سواربة،  يو�سف  الدكتور 

بن جميل  نا�سر  ال�سريف  �سارعي  م�سروع 

وال���ك���ن���دي، ���س��م��ن ح���زم م�����س��روع ال��ب��ا���س 

هذا  اإن  ال�سواربة  الدكتور  وقال  ال�سريع. 

امل�سروع هو احد املراحل املهمة من اأعمال 

ال�سريع«  »البا�س  مل�سروع  التحتية  البنية 

املرورية  ورفع كفاءة الطرق ومن احللول 

داخل العا�سمة عمان.

اأط��ول  تنفيذ  امل�سروع  عنا�سر  و�سملت 

ب�����س��ارع  1040 م���را  ن��ف��ق م�����روري ب��ط��ول 

ال�������س���ري���ف ن���ا����س���ر ب����ن ج��م��ي��ل »اإ������س�����ارات 

من  القادم  ال�سري  يربط  وال��ذي  الرابية« 

دوار املدينة الريا�سية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

دع���ا رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب امل��ح��ام��ي 

ع��ب��د امل��ن��ع��م ال����ع����ودات روؤ�����س����اء ال���ربمل���ان 

ال��دول  العربي واحت��اد جمال�س  والحت���اد 

اإىل  الإ�سامي،  التعاون  ملنظمة  الأع�ساء 

الأع�ساء  ل��ل��دول  ط��ارئ��ة  اجتماعات  عقد 

لتخاذ مواقف مبواجهة انتهاكات حكومة 

املتطرفة  اليهودية  والع�سابات  الحتال 

يف القد�س واآخرها يف حي ال�سيخ جراح.

بالتن�سيق مع  ال��ع��ودات  دع���وات  وت��اأت��ي 

و���س��ع  ب��ه��دف  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  فل�سطني  جل��ن��ة 

���س��ي��غ��ة حت����رك ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني ال��ع��رب��ي 

القنوات  جميع  وا�ستخدام   ، وال���س��ام��ي 

ال��ت��ي ت�����س��ب يف ح��م��اي��ة ال��ق��د���س واأه��ل��ه��ا 

املرابطني ال�سامدين.

ال��ربمل��ان��ي��ة  اجل��ه��ود  تن�سيق  اإط����ار  ويف 

ات�سالت  اأي�سا  ال��ع��ودات  اأج��رى  العربية، 

الفل�سطيني  الوطني  املجل�س  رئي�س  م��ع 

�سليم الزعنون.

التفا�صيل �ص »2«

العودات يطالب البرلمان العربي 
واإلسالمي بعقد اجتماعات طارئة 
لدعم أهالي القدس والشيخ جراح
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املحلي

ر�ض من قتل وتدمري وحروب واإرهاب وظلم وفقدان ملنظومة القيم  بالرغم مما يجري على ا�أل

خالق األحياناً، وبالرغم من جملة الويالت هنا وهناك؛ وبالرغم مما يطرح من اجلزء الفارغ من  وا�أل

فعال واملواقع اإبان رم�ضان  الكاأل�ض اإ� األن اجلزء املليء منه ما زال موجوداً يف كثري من امل�ضاهدات وا�أل

اخلري األو قبله األو بعده:

زال��ت حا�ضرة  ما  الفقراء وغريها  بيد  خ��ذ  وا�أل وال�ضدقة  ح�ضان  وا�إ ا�أليتام  كفالة  1. م�ضاهد 

وبكرثة، لكنها بحاجة لتعميم واألحياناً ملاأل�ض�ضة لت�ضمل كل النا�ض املحتاجني ومن هذه الفئة.

2. م�ضاهد ُن�ضرة احلق والعدل واإن�ضاف املظلومني يف احلكم ما زالت موجودة، وربنا ي�ضّخر األنا�ض 

ل�ضمان هذا امل�ضهد؛ بالرغم ِمن وجود بع�ض َمن يّدعون الظلم يف بع�ض املواقع.

ذل��ك على واجهات  م��وج��ودة، وعر�ض  زال��ت  املجاين للمحتاجني ما  ك��ل واخلبز  ا�أل 3. م�ضاهد 

املحالت؛ بالرغم من قلتها.

نانية  بالرغم من قمة الرنج�ضية وا�أل زال��ت موجودة،  نانية ما  ا�أل الغري ونبذ  ُح��ّب  4. م�ضاهد 

وامل�ضالح ال�ضخ�ضية عند كثري من النا�ض.

خرين وال�ضعور والوقوف معهم ن�ضرة للحق ما زالت موجودة،  فراح واإ�ضعاد ا�آل 5. م�ضاهد ال�ضعي �إ

خرين. بالرغم من كرثة تلذذ البع�ض يف التنغي�ض والتنكيد على ا�آل

واملنافقني  الكذابني  ك��رثة  بالرغم من  زال��ت بخري،  ما  والكرامة  وال�ضدق  ال��وف��اء  م�ضاهد   .6

وعدميي الوفاء؛ فالقيم ا�إيجابية عربون حمبة و�ضفاء للعالقات البينية.

عذار للنا�ض ما زالت موجودة، ويِف ذلك ت�ضديق لهم بالرغم من ال�ضك يف  7. م�ضاهد اإعطاء ا�أل

وتار. بع�ضهم؛ وبالرغم من كرثة لغة عزف ا�أل

نفة وعزة النف�ض والت�ضالح مع الذات ما زالت بخري، بالرغم من ُرخ�ض  8. م�ضاهد الكرامة وا�أل

البع�ض ممن � ميكن األن يَدعوا غريهم يحرتمونهم.

قول باألن الدنيا ما زالت بخري بالرغم ت�ضاوؤم  9. م�ضاهد وم�ضاهد والقائمة تطول، لكنني األتفاءل �أل

الكثريين؛ وامل�ضهد العام فيه من احلام�ض حتى احللو ومن املتطرف حتى الو�ضطي ومن اجلاحد 

حتى ال��ويف ومن الكاذب حتى ال�ضادق ومن ا�ألن��اين حتى الغريي ومن الظامل حتى العادل ومن 

القا�ضي حتى الطيب وغريها الكثري؛ فهذا هو حال الدنيا.

فق ولو كان يف اآلخر النفق،  مل والتفاوؤل يتم بناوؤهما على �ضوء ب�ضيط يلوح يف ا�أل ب�ضراحة: ا�أل

املتناق�ضني واملُنّغ�ضني  األن  ال��ك��األ���ض م��ن احل��ي��اة؛ بيد  امل��ل��يء م��ن  ي��رى اجل���زء  ذات���ه  فاملت�ضالح م��ع 

ِبليت’،  ‘اإن ِخليت  الكاأل�ض؛ ونحن نقول  ي��روا �ضوى اجل��زء الفارغ من  واحلاقدين وال�ضوداويني � 

فالدنيا ما زالت بخري.

د. محمد طالب عبيدات

الدنيا بخير: مشاهد 
وإنسانيات

�ضلط عد�ضة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى ا�ألخبار »املحلية« يف املوقع ا�لكرتوين

 العيسوي ُيسّلم 19 مسكنًا أُلسر عفيفة في الكرك

 الحظر الليلي يكبل السياحة الداخلية ويضعف اإلقبال على الرحالت بإجازة العيد

 الهالل األحمر يوزع بطاقات كسوة العيد على األسر السورية

الشواربة يفتتح مشروع شارعي الشريف ناصر والكندي

االنباط- الكرك

زّح��وم وع��ّي وا�ألغ��وار  األ�ضرة عفيفة يف مناطق   19 ت�ضّلمت   

اجلنوبية مبحافظة الكرك، ام�ض ال�ضبت، م�ضاكنها اجلديدة 

�ضمن املبادرة امللكية �إ�ضكان ا�أل�ضر العفيفة التي جاء اإن�ضاوؤها 

تنفيذاً لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين، خالل لقاءاته 

التوا�ضلّية مع األبناء ووجهاء املحافظة.

بتوجيهات  األطلقت  ال��ت��ي  امللكّية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�ضتهدف 

توفري  اململكة،  حمافظات  جميع  و�ضملت   ،2005 ع��ام  ملكية 

ُت��ع��د ا�ألك���رث ع��وزاً  احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة وامل�ضتقرة ل��الأل���ض��ر ال��ت��ي 

حتقيق  ت��راع��ي  �أل�ض�ض  وفقا  اختيارها  وي��ج��ري  وا�ضتحقاقاً، 

العدالة وال�ضفافية التي تعتمدها وزارة التنمية ا�جتماعية، 

وُت�ضّمم امل�ضاكن وفقاً �ألعلى املوا�ضفات الهند�ضية والفنية.

و�ضّلم رئي�ض الديوان امللكي الها�ضمي، رئي�ض جلنة متابعة 

تنفيذ مبادرات جاللة امللك، يو�ضف ح�ضن العي�ضوي، بح�ضور 

الك�ضبي،  يحيى  املهند�ض  وا�إ���ض��ك��ان  ال��ع��ام��ة  ا�أل���ض��غ��ال  وزي���ر 

الكرك  وحم��اف��ظ  املفلح،  األمي��ن  ا�جتماعية  التنمية  ووزي���ر 

و�ضهادات  اجل��دي��دة  امل�ضاكن  مفاتيح  الن�ضور،  ب��الل  الدكتور 

وتزويدها  تاألثيثها  ج��رى  والتي  امل�ضتفيدة،  لالأل�ضر  ا�نتفاع 

مبختلف ا�ألجهزة الكهربائية الالزمة.

�ضعبة  �ضحية  ظروفاً  يعاين  مواطناً  العي�ضوي،  �ضّلم  كما 

نتيجة اإعاقته احلركية، م�ضكنه اجلديد يف منطقة عي، حيث 

�ألعلى  وفقاً  ّمم  و�ضُ ملكية،  بتوجيهات  له  امل�ضكن  اإن�ضاء  جاء 

املوا�ضفات الفنية والهند�ضية التي ُتراعي ظروف ا�أل�ضخا�ض 

ذوي ا�إعاقة.

وقال العي�ضوي، خالل توزيع امل�ضاكن على ا�أل�ضر العفيفة، 

امل�ضتفيدة يف حمافظة الكرك  امل�ضاكن لالأل�ضر  اإن ت�ضليم هذه 

األمر ببنائها،  ياألتي بتوجيهات مبا�ضرة من جاللة امللك الذي 

كما يوّجه جاللته با�ضتمرار ب�ضرورة التوا�ضل مع املواطنني 

املعي�ضية  ظروفهم  حت�ضني  على  والعمل  مناطق،  خمتلف  يف 

وتوفري احلياة الكرمية للجميع.

واألكد األن ا�أل�ضر العفيفة هي يف قلب ووجدان جاللة امللك، 

اململكة.  مناطق  خمتلف  يف  ا�ألردن��ي��ة  ا�أل���ض��ر  جميع  ه��ي  كما 

وقال “األ�ضّر جاللته على األن تق�ضي هذه ا�أل�ضر العفيفة عيد 

باألن  ياألمل  جاللته  واألن  اجلديدة،  م�ضاكنها  يف  املبارك  الفطر 

والعي�ض  وال�ضكينة  ال��راح��ة  األ���ض��ب��اب  جميع  ا�أل���ض��ر  ه��ذه  جت��د 

الكرمي يف هذه امل�ضاكن«.

امل���ل���ك يف جميع  ج���الل���ة  ح���ر����ض  اإىل  ال��ع��ي�����ض��وي  واأل�����ض����ار 

ل���ق���اءات���ه ال��ت��وا���ض��ل��ي��ة وزي����ارات����ه امل��ي��دان��ي��ة مل��خ��ت��ل��ف م��ن��اط��ق 

اململكة، على تفقد األحوال املواطنني وا��ضتماع اإىل مطالبهم 

واحتياجاتهم.

وق���ال وزي���ر ا�أل���ض��غ��ال ال��ع��ام��ة وا�إ���ض��ك��ان امل��ه��ن��د���ض يحيى 

ا�إ���ض��راف على  يكمن يف  ال��وزارة  دور  اإن  الك�ضبي، من جهته، 

الهند�ضية  املوا�ضفات  �ألعلى  وفقا  وتنفيذها،  امل�ضاريع  ه��ذه 

وال��ف��ن��ي��ة، م���ع م���راع���اة ظ�����روف ا�أل����ض���خ���ا����ض ذوي ا�إع���اق���ة 

وحاجاتهم.

اإن  ب���دوره،  املفلح،  األمي��ن  ا�جتماعية  التنمية  وزي��ر  وق��ال 

ا�أل�ضر امل�ضتفيدة من هذه املبادرة امللكية، يجري اختيارها وفقا 

لدرا�ضات ميدانية، وبح�ضب األ�ض�ض ومعايري تعتمدها الوزارة.

�ضكرها  ب��ال��غ  ع��ن  امل���ب���ادرة،  م��ن  م�ضتفيدة  األ���ض��ر  واألع���رب���ت 

وتقديرها جلاللة امللك على هذه املبادرة التي تعك�ض اهتمام 

الكرمية  احل��ي��اة  �ضبل  توفري  على  الكبري  وحر�ضه  جاللته 

للمواطنني.

بقواعد  ال��ك��ام��ل  ا�ل��ت��زام  امل�ضاكن،  ت�ضليم  خ��الل  وج���رى 

بها  متر  التي  ا��ضتثنائية  للظروف  نظًرا  العامة  ال�ضالمة 

اململكة ب�ضبب جائحة كورونا.

وخطط  لربامج  مكملة  ُتعد  التي  امللكية  املبادرات  وت�ضعى 

احلكومة، اإىل متكني املواطن وتعزيز دوره يف م�ضرية التنمية 

األولويات  وفق  وم�ضاريع  مبادرات  تنفيذ  امل�ضتدامة من خالل 

والفئات  املحلية،  املجتمعات  احتياجات  تلبي  تنموية حمددة، 

واقعها  لتح�ضني  ط��اق��ات��ه��ا  وحت��ف��ي��ز  ومتكينها  امل�����ض��ت��ه��دف��ة، 

ا�جتماعي وا�قت�ضادي.

االنباط- عمان

األج����م����ع م���واط���ن���ون وا����ض���ح���اب ���ض��رك��ات 

���ض��ي��اح��ة و���ض��ف��ر، ع��ل��ى األن احل��ظ��ر اجل��زئ��ي 

ما  الداخلية،  ال�ضياحية  يكبل حركة  الليلي 

اإقبال املواطنني على احلجز  ت�ضبب ب�ضعف 

ال�ضياحة  �ضركات  تطلقها  التي  بالرحالت 

خالل اإجازة عيد الفطر.

ال�ضياحة  وك��الء  �ضر جمعية  األم��ني  وق��ال 

ذي��اب  األب��و  ك��م��ال  با�ضمها  وال��ن��اط��ق  وال�ضفر 

اإن بع�ض  )ب���رتا(،  ا�ألردن��ي��ة  ا�ألن��ب��اء  لوكالة 

بال�ضياحة  تعمل  ال��ت��ي  ال�ضياحية  امل��ك��ات��ب 

ال��داخ��ل��ي��ة وع��دده��ا ق��ل��ي��ل، ق��دم��ت عرو�ضا 

وبرامج �ضياحية داخلية خالل فرتة العيد، 

لكنها مل ت�ضهد اإقبا� كثيفا على احلجوزات 

اجلزئي  احلظر  ب�ضبب  املواطنني  قبل  من 

اململكة،  حمافظات  جميع  يف  املطبق  الليلي 

والذي يعيق حركتهم وتنقلهم.

كانت  �ضواء  ال�ضياحية  احلركة  األن  وب��ني 

ن�ضاطا  ت�ضهد  ل��ن  اخل����ارج  م��ن  األو  داخ��ل��ي��ة 

ك��ان��ت  م���ا  اىل  ا�ألم�������ور  ع�����ودة  ح����ال  يف  اإ� 

الليلي،  احل��ظ��ر  واإل��غ��اء  ك��ورون��ا  ق��ب��ل  عليه 

ا�إبقاء  �ضرورة  على  ذاته  الوقت  يف  م�ضددا 

ك��ارت��داء  املتبعة  ال�ضحية  ا�إج����راءات  على 

الكمامة والتباعد.

املف�ضلة  ال��وج��ه��ات  األك���رث  األن  اىل  واأل���ض��ار 

يف  كثيفا  اإق���ب���ا�  ت�ضهد  وال��ت��ي  ل��الألردن��ي��ني 

ووداي  وال��ب��رتا  العقبة  مدينة  هي  ا�ألع��ي��اد 

درج��ات  وب�ضبب  املناطق  ه��ذه  األن  مبينا  رم، 

احلرارة املرتفعة يحتاج فيها الزائر للخروج 

امل�ضاء  فرتة  يف  ال�ضيفية  با�ألجواء  والتمتع 

التي ت�ضادف اوقاتها مع احلظر الليلي.

حزمة  اإط��الق  اىل  املعنية  اجلهات  ودع��ا 

م���ن ا�ج���������راءات ال��ت��خ��ف��ي��ف��ي��ة، وال���وق���وف 

مل�ضاعدته  ودع���م���ه،  ال�����ض��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  م��ع 

ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  والتخفيف  ال�����ض��م��ود  ع��ل��ى 

وا�أل�����ض����رار ال��ت��ي حل��ق��ت ب���ه ج����راء جائحة 

كورونا.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

األجم��د  وال�����ض��ف��ر  لل�ضياحة  دا������ض  ل�����ض��رك��ة 

�ضمام  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�ضياحة  اإن  امل�����ض��ل��م��اين، 

ب���د من  ال�����ض��ي��اح��ي، و�  ل��ل��ق��ط��اع  ا�ألم�������ان 

الرتكيز عليها باملرحلة املقبلة، �فتا اىل األن 

الداخلية  لل�ضياحة  جنة”  “األردننا  برنامج 

وا�آلث��ار يف كل  ال�ضياحة  وزارة  الذي تطلقه 

عام حقق جناحا كبريا بالعام املا�ضي وا�ضهم 

بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على 

ب��اإط��الق  ق��ام��ت  ال�ضركة  األن  وب��ني  ال��ق��ط��اع. 

برامج وعرو�ض للرحالت ال�ضياحية خالل 

العقبة  اىل  ال��ع��ي��د  ب��ع��د  وم���ا  ال��ع��ي��د  ف���رتة 

املواطنني  اق��ب��ال  ولكن  رم،  ووادي  وال��ب��رتا 

ع��ل��ى احل���ج���وزات مل ي��ك��ن ك��امل��ع��ت��اد ك��م��ا يف 

ا�ألعوام ال�ضابقة قبل اجلائحة، وذلك لعدم 

يف  التجول  دون  بالفندق  بالبقاء  رغبتهم 

�ضاعات امل�ضاء والذي مينعه احلظر الليلي.

وتوقع امل�ضلماين ارتفاعا بن�ضاط احلركة 

على  ال��ط��ل��ب  وزي����ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�ضياحية 

املناطق ال�ضياحية بعد اإطالق برنامج األردننا 

جنة بعد فرتة العيد.

ودع���ا اىل دع��م ال��ط��ريان ال��وط��ن��ي ال��ذي 

ع���زز ح��رك��ة ال�����ض��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة، وا���ض��ه��م 

ال��ك��ث��ري م��ن ا�ألردن���ي���ني اىل مدينة  ب��ت��وج��ه 

العقبة ال�ضيف املا�ضي، �فتا اىل انه انطلق 

املا�ضي  ال��ع��ام  ح��زي��ران  ب�ضهر  ال�ضركة  ع��رب 

107 رحالت جوية اىل مدينة العقبة. وعزا 

املواطن ذيب ال�ضاروم يف حديثه ل� )برتا(، 

ال�ضياحة  عرو�ض  على  اقباله  ع��دم  ا�ضباب 

اجلنوب،  اىل  وخ�ضو�ضا  بالعيد  الداخلية 

�إرتفاع ا�ضعار املبيت بالفنادق، 

وم�ضادفة قدوم فرتة العيد يف منت�ضف 

ال�����ض��ه��ر وق���ب���ل م���وع���د ����ض���رف ال����روات����ب، 

وكذلك قلة ال�ضاعات امل�ضموح فيها بالتنقل 

واحلركة.

األما املواطنة األروى ابراهيم العمري، األبدت 

تخوفها من الذهاب هي وعائلتها برحالت 

وال��ت��واج��د يف  ال��ع��ي��د  ف���رتة  �ضياحية خ���الل 

الوبائي،  الو�ضع  ب�ضبب  التجمعات  ام��اك��ن 

املتبعة  التقييدية  األن ا�إجراءات  اإ�ضافة اىل 

ب��امل��ن�����ض��اآلت ال�����ض��ي��اح��ي��ة ك��ال��ف��ن��ادق ا���ض��ع��ف��ت 

رغ���ب���ت���ه���ا ك����ذل����ك ب���احل���ج���ز يف ال����رح����الت 

داعية  ال�ضركات،  األطلقتها  التي  ال�ضياحية 

املواطنني اإىل التوجه �ألخذ املطاعيم لتكون 

احل��رك��ة وال��ت��ن��ق��ل وال���ذه���اب اىل ا�ألم��اك��ن 

ال�ضياحية األكرث األمانا.

االنباط- عمان

مع  بالتعاون  ال�ضبت،  ام�ض  ا�ألردين،  ا�ألحمر  الهالل  وزع 

على ا�أل�ضر  “ك�ضوة العيد”  الهالل ا�ألحمر الكويتي بطاقات 

املبارك”  الفطر  عيد  “ك�ضوة  م�ضروع  حملة  �ضمن  ال�ضورية، 

لعام 2021 وبالتعاون مع ال�ضفارة الكويتية يف اململكة.

ال��دك��ت��ور حممد  ا�ألردين  ا�ألح���م���ر  ال��ه��الل  رئ��ي�����ض  وق����ال 

لل�ضليب  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  ه���ذا  ي��وم��ن��ا  يف  “نحتفل  احل��دي��د 

ا�ألح��م��ر وال��ه��الل ا�ألح��م��ر ب��ال��ت��زام��ن م��ع ق��رب ع��ي��د الفطر 

الب�ضمة على وجوه ا�ألطفال وذويهم،  املبارك لن�ضهم يف ر�ضم 

معربا عن �ضكره وامتنانه لكل من يدعم الن�ضاطات ا�إن�ضانية 

خالل  األن��ه  اإىل  م�ضريا  امل�ضت�ضعفني”،  ع��ن  امل��ع��ان��اة  ويخفف 

الفرتة املا�ضية، جرى تنفيذ العديد من احلمالت مثل حملة 

“ال�ضتاء الدافئ” و”ك�ضوة العيد” و”افطار �ضائم”.
واألث��ن��ى احل��دي��د ع��ل��ى ال���دور امل��ه��م ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال��ه��الل 

الهالل  األن�ضطة  دع��م  يف  امل�ضتمرة  وج��ه��وده  الكويتي  ا�ألح��م��ر 

ب��ت��ق��دمي  ال�����ض��ن��ني  ���ض��اه��م ع��ل��ى م���ر  ال����ذي  ا�ألح���م���ر ا�ألردين 

امل�����ض��اع��دات ا�إن�����ض��ان��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ع��ربا ع��ن ���ض��ك��ره ل��دول��ة 

�ضتى  يف  ا�إن�ضانية  للن�ضاطات  املتوا�ضل  دعمها  على  الكويت 

املجا�ت وخا�ضة من خالل امل�ضاركة املتميزة ملتطوعي الهالل 

ا�ألحمر الكويتي.

املنا�ضبة  هذه  اإن  الديحاين،  عزيز  الكويتي  ال�ضفري  وق��ال 

اإ�  وا�ألردين ما هي  الكويتي  ا�ألحمر  الهال�ن  التي ينظمها 

األن  اإىل  �فتا  املجتمع،  فئات  بع�ض  احتياجات  على  للوقوف 

ا�ألق�ضى  امل�ضجد  يف  للموجودين  �ضائم  افطار  تقدم  الكويت 

يف اإطار مواقف الكويت الثابتة جتاه الق�ضية الفل�ضطينية.

 1300 ا�أل�ضر بلغ  التي وزعت على  البطاقات  األن عدد  يذكر 

وبع�ض  عمان  يف  بطاقة  لكل  دينارا   50 بقيمة  ت�ضوق  بطاقة 

حمافظات اململكة.

االنباط- عمان

الدكتور  عمان  األم��ان��ة  جلنة  رئي�ض  افتتح 

ي��و���ض��ف ال�����ض��وارب��ة، ام�����ض ال�����ض��ب��ت، م�����ض��روع 

والكندي،  بن جميل  نا�ضر  ال�ضريف  �ضارعي 

�ضمن حزم م�ضروع البا�ض ال�ضريع.

وقال الدكتور ال�ضواربة اإن هذا امل�ضروع هو 

احد املراحل املهمة من األعمال البنية التحتية 

مل�ضروع “البا�ض ال�ضريع” ورفع كفاءة الطرق 

ومن احللول املرورية داخل العا�ضمة عمان.

و�ضملت عنا�ضر امل�ضروع تنفيذ األطول نفق 

ال�ضريف  ب�ضارع  م��رتا   1040 بطول  م���روري 

وال��ذي  الرابية”  “اإ�ضارات  جميل  بن  نا�ضر 

يربط ال�ضري القادم من دوار املدينة الريا�ضية 

باجتاه وادي �ضقرة مع م�ضار للبا�ض ال�ضريع 

األعلى النفق.

ذات  ب��األح��ي��اء  امل��وق��ع حم��اط  األن  اإىل  ي�ضار 

يف  و�ضكني  جت���اري  وتنظيم  ع��م��راين  ن�ضاط 

عنا�ضر  �ضملت  كما  وال��راب��ي��ة.  ال�ضمي�ضاين 

امل�ضروع تنفيذ ج�ضر “الكومودور” بطول 360 

مرتا مب�ضربني واجتاه واحد خلدمة ال�ضري 

األن” باجتاه دوار  “الديز  اإ���ض��ارات  القادم من 

املدينة الريا�ضية.

م�ضار  تنفيذ  ج���رى  ال��ك��ن��دي،  ���ض��ارع  ويف 

���ض��ارع ا�ألم�����رية ب�ضمة  ال�����ض��ري��ع م��ن  للبا�ض 

األع���م���ال  اإ�����ض����ارات وادي ���ض��ق��رة م���ع  ب���اجت���اه 

تو�ضيعات على جانبي الطريق واألر�ضفة واإنارة 

و�ضبكات ت�ضريف مياه األمطار.

 دعوة المتأخرين عن تقديم اقرار ضريبة 
دخل 2020 لتقديمه تجنبا لتزايد الغرامات

 نقابة المهندسين تثمن صمود أهل 
القدس وتطالب بالضغط على االحتالل

 وزارة الطاقة تدعو الى ترشيد 
استهالك الطاقة وتجنب هدرها

االنباط- عمان

املكلفني  الدخل واملبيعات  دائ��رة �ضريبة  دعت 

امل��ل��زم��ني ب��ت��ق��دمي اق�����رارات �ضريبة ال��دخ��ل عن 

بتقدميها  يقوموا  مل  مم��ن   2020 املالية  ال�ضنة 

بداية  م��ع  انتهت  ال��ت��ي  القانونية  ال��ف��رتة  خ��الل 

اقرب  لتقدميها يف  املبادرة  اإىل  ا��ضبوع احل��ايل، 

فر�ضة ممكنة.

ا�ق����رار  ت�ضليم  يف  ال��ت��األخ��ر  ان  اإىل  وا����ض���ارت 

املوعد  ع��ن  فيه  املعلنة  ال��دخ��ل  �ضريبة  وت�ضديد 

وا�ضافات،  غرامات  اإىل  املكلف  يعر�ض  القانوين 

وا�إداري  ا�ألويل  للتقدير  تعر�ضه  اإىل  با�إ�ضافة 

علما بان التاألخر يف ت�ضديد ال�ضريبة يعر�ض املكلف 

ال�ضريبة  ب��ا�ألل��ف من قيمة   4 بواقع  اىل غرامة 

امل�ضتحقة عن كل األ�ضبوع تاألخري األو األي جزء منه.

ودع������ت امل��ك��ل��ف��ني اإىل م����راع����اة ت��ع��ب��ئ��ة ه���ذه 

ا�إق��رارات باملعلومات الواقعية وال�ضحيحة، التي 

الواقعية واحلقيقية �ألن�ضطة  تعرب عن دخولهم 

األعمالهم خالل العام 2020.

االنباط-عمان

القد�ض  األه����ل  ���ض��م��ود  امل��ه��ن��د���ض��ني  ن��ق��اب��ة  ثمنت 

اق��ت��ح��م��ت فيها ق����وات ا�ح��ت��الل  ب��ع��د ليلة دام��ي��ة 

امل�ضلني �ضالة  تاألدية  األثناء  امل�ضجد ا�ق�ضى  باحات 

الرتاويح، وت�ضعيد حملتها القمعية وتهجري �ضكان 

اإج��الل  النقابة حتية  ووج��ه��ت  ج���راح.  ال�ضيخ  ح��ي 

واإكبار اإىل املجاهدين واملرابطني دفاعا عن ا�ألق�ضى 

واملقد�ضات و�ضرف ا�ألمة وكرامتها.

النقابات  ال�ضبت،  ام�ض  بيان،  يف  النقابة  ودع��ت 

ال�ضعب  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��وق��وف  ال��ع��رب��ي��ة  الهند�ضية 

وال��ه��وي��ة  ا�ألر������ض  ع���ن  ي���داف���ع  ال����ذي  الفل�ضطيني 

والتاريخ وا�إن�ضان ويواجه جرائم ا�حتالل املتكررة. 

وطالبت احلكومة مبمار�ضة خمتلف األ�ضكال ال�ضغط 

اليومية  جرائمها  ل��وق��ف  ا�ح��ت��الل  �ضلطات  على 

له  يتعر�ض  ما  وخا�ضة  الفل�ضطيني،  ال�ضعب  بحق 

األم��ام  وق��راه��م  مدينتهم  يف  ال�ضامدون  املقد�ضيون 

حماو�ت التهجري وا�بعاد عن فل�ضطني.

ك���م���ا ط���ال���ب���ت ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة وا�إ����ض���الم���ي���ة 

احلقوق  جانب  اإىل  ب��ال��وق��وف  ال��دول��ي��ة  واملنظمات 

الفل�ضطينية، وحق �ضكان ال�ضيخ ج��راح با�حتفاظ 

مبنازلهم التي األثبتت الوثائق ا�ألردنية األنها تعود لهم 

من خالل عقود تاألجري.

االنباط- عمان

 األك���د دل��ي��ل ح��ف��ظ وت��ر���ض��ي��د ا���ض��ت��ه��الك الطاقة 

اهمية  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزارة  ال�ضادر عن 

تر�ضيد ا�ضتهالك الطاقة وجتنب هدرها يف خمتلف 

جما�ت ا�ضتهالكها وبخا�ضة خالل الفرتات التي 

ترتفع فيها ا�حمال الكهربائية يف ف�ضل ال�ضيف.

وبح�ضب ال��دل��ي��ل امل��ن�����ض��ور ع��ل��ى م��وق��ع ال����وزارة 

ا�لكرتوين فان ا��ضتخدام ا�مثل للطاقة ميكننا 

من احل�ضول على كفاءة عالية باألقل طاقة ممكنة، 

وا�ضتخدام ا�جهزة واملعدات باألعلى كفاءة.

وبخ�ضو�ض ار�ضادات ف�ضل ال�ضيف اكد الدليل 

�ضرورة اإغ��الق النوافذ وا�ب��واب ملنع دخول الهواء 

ال�ضاخن اإىل الداخل، واحلر�ض على �ضد الثقوب ملنع 

دخول الهواء ال�ضاخن بو�ضع احل�ضوات حول اإطارات 

ا�بواب والنوافذ ومراوح ال�ضفط واألية األماكن األخرى 

متر فيها ا��ضالك وا�نابيب من خالل اجل��دران، 

ال�ضم�ض  األ�ضعة  ال�ضتائر للنوافذ ملنع دخول  واإ�ضدال 

األثناء عمل جهاز التربيد.

ال��زج��اج  ال��ن��واف��ذ م��ن  الدليل اىل تركيب  ودع���ا 

احل��رارة  انتقال  لتقليل  وامل���زدوج  للحرارة  العاك�ض 

األجهزة  اإىل داخل الغرفة، وا�هتمام بتنظيف فلرت 

التكييف، فمن ال�ضعب األن مير الهواء خالل فالتر 

املكيفات مزيدا من  غري نظيفة وبالتايل ت�ضتهلك 

الطاقة وترفع من قيمة فاتورة ا��ضتهالك.

وا�ضار اىل �ضرورة التاألكد من اإطفاء املكيفات عند 

املكتب، و�ضبط ثرمو�ضتات  األو  الغرفة  اخل��روج من 

املكيف )جهاز �ضبط احلرارة( عند درجة 24 مئوية، 

وهي الدرجة ا�ن�ضب للتربيد املريح، حيث األن �ضبط 

درجة ح��رارة املكيف لدرجات ح��رارة األقل من درجة 

احلرارة املريحة �ضيزيد من ا�ضتهالك الطاقة بن�ضبة 

القدرة  واختيار  درج���ة،  لكل  باملئة   5 اإىل  ت�ضل  ق��د 

امل��راد  للم�ضاحة  املنا�ضب  التكييف  جلهاز  املنا�ضبة 

تربيدها، وتظليل املكيف من اخلارج ان امكن يوؤدي 

اىل خف�ض ا�ضتهالك الطاقة.

وبني انه عند �ضراء مكيف جديد يف�ضل �ضراوؤه 

بناء على كفاءته يف ا�ضتهالك الطاقة والبحث عن 

املكيفات التي حتمل مل�ضق الطاقة.

وت�����ض��م��ن ال���دل���ي���ل ار������ض�����ادات ل��ت��ح�����ض��ني ك��ف��اءة 

الثالجات واملجمدات وتقليل ا�ضتهالكها منها �ضبط 

درجة حرارة الثالجة ما بني )3-5( درجات مئوية 

ودرجة حرارة املجمد على - 18 درجة مئوية، وعمل 

ا�ف�ضل  النوع  و�ضراء  للثالجة،  ال��دوري��ة  ال�ضيانة 

وا�قل ا�ضتهالكاً للطاقة والتي حتمل مل�ضق كفاءة 

الطاقة.

ك��م��ا ت�����ض��م��ن ار�����ض����ادات ب��خ�����ض��و���ض ال��غ�����ض��ا�ت 

واملجففات للطاقة الكهربائية منها معرفة التكاليف 

�ضرائها  قبل  للغ�ضالة  ال�ضنوي  للت�ضغيل  التقريبية 

و�ضراء الغ�ضالة ا�كرث كفاءة، والتي حتمل مل�ضق 

كفاءة الطاقة ون�ضر الغ�ضيل حتت ا�ضعة ال�ضم�ض بد� 

من ا�ضتخدام الن�ضافة الكهربائية.

املالب�ض  كي  الكهربائي يف  ا��ضتهالك  ولتقليل 

دعا الدليل اىل عدم ا�ضتخدام )ت�ضغيل( املكواة ب�ضكل 

مرتابط،  ب�ضكل  امل��ك��واة  ح���رارة  ��ضتغالل  متقطع 

وو���ض��ع درج��ة ح���رارة امل��ك��واة على ال��درج��ة املنا�ضبة 

للمالب�ض املراد كيها، وجتفيف املالب�ض الرطبة حتت 

ال�ضم�ض قبل عملية الكي.

كما ت�ضمن ار�ضادات بخ�ضو�ض ا�ضتهالك الطاقة 

يف امل��ط��ب��خ وا���ض��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة يف األن��ظ��م��ة ا�ن����ارة 

با��ضتفادة قدر ا�مكان من �ضوء النهار وا�ضتخدام 

م�ضابيح توفري الطاقة.

20 االحد    9/ 5 / 2021
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 29 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

وفاة و601 اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س ال�����س��ب��ت، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل اإىل 9076 وفاة و719233 اإ�سابة.

وت��وزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 279 

و151  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  حالة 

يف  حالة   23 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف  حالة 

الرمثا، و47 حالة يف حمافظة املفرق، و35 

ال���زرق���اء، و22 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حمافظة 

حمافظة  يف  حالة  و17  البلقاء،  حمافظة 

ال��ك��رك،  ال��ع��ق��ب��ة، و15 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حالة  و13  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و13 

يف حمافظة جر�س، و8 حالت يف حمافظة 

ماأدبا، وحالة واحدة يف حمافظة معان.

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

اأن عدد  اإىل  ال��وزراء ووزارة ال�سحة  رئا�سة 

 8966 اإىل  و���س��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�سطة  احل���الت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احلالت  بينما  حالة، 

فيما  ح��ال��ة،   111 امل�ست�سفيات  اإىل  ال��ي��وم 

غ�����ادرت 115 ح���ال���ة، يف ح���ن ب��ل��غ اإج��م��ايل 

عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العاج يف 

امل�ست�سفيات 989 حالة.

وحول القدرة ال�ستيعابية للم�ست�سفيات 

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

باملئة،   17 بلغت  ال�����س��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ����س���ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما 

اإ�سغال  باملئة، فيما بلغت ن�سبة   35 احلثيثة 

اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

26 باملئة.

العزل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

ب��امل��ئ��ة، بينما   20 ب��ل��غ��ت  ال��و���س��ط  اإق��ل��ي��م  يف 

العناية احلثيثة  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت 

بلغت  فيما  باملئة،   35 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف 

ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف 

الإقليم ذاته 17 باملئة.

يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما 

ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   11 اجلنوب  اإقليم 

باملئة،   14 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال 

التنّف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما 

ال�سطناعي 12 باملئة.

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 1731 حالة 

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

 701191 اإىل  اإجمايل حالت ال�سفاء  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 10098 فح�ساً خمربّياً اأجري 

الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي��وم، 

الآن  ال��وب��اء وحتى  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  التي 

ن�سبة  اأن  اإىل  لف���ت���اً  ف��ح�����س��اً،   6824502

و�سلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية  الفحو�سات 

الن�سبة  مع  مقارنة  باملئة،  95ر5  قرابة  اإىل 

31ر4  بلغت  وال��ت��ي  اأم�����س  ي��وم  �سجلت  التي 

باملئة.

االنباط- عمان

 ناق�ست اللجنة العليا للعمل التطوعي 

وزير  برئا�سة  ال�سبت  اليوم  اجتماع  خ��ال 

وغر�س  تعزيز  النابل�سي،  حممد  ال�سباب 

م��ف��ه��وم ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ل����دى ال�����س��ب��اب 

وامل��ج��ت��م��ع ب��ع��ام��ة، واإي����ج����اد اآل���ي���ة منظمة 

لتوثيق واحت�ساب �ساعات العمل التطوعي 

من خال البيئة امل�سجعة واملحفزة للتطوع.

وال��ل��ج��ن��ة ال���ت���ي ���س��ك��ل��ت مب���وج���ب ق���رار 

املدير  ع�سويتها  يف  ت�سم  ال����وزراء،  رئي�س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د والأم���ن���اء 

العامن ل��وزارات العمل والثقافة والتنمية 

الجتماعية وال�سباب ومدير الدفاع املدين 

عبداهلل  امللك  ل�سندوق  التنفيذي  وامل��دي��ر 

ورواد يف العمل التطوعي.

واأك��د وزير ال�سباب اأهمية تاأطري العمل 

التطوعي وتن�سيق جهود املبادرات ال�سبابية 

ورواد العمل التطوعي من اأفراد وموؤ�س�سات 

وت��ذل��ي��ل اأي����ة ع��ق��ب��ات ت���واج���ه ه���ذا ال��ع��م��ل، 

اإيجاد برامج تدريبية  م�سدداً على �سرورة 

بيئة  �سمن  املتطوع  ال�سباب  ومتكن  توؤهل 

اأه���داف  حتقيق  ت�سمن  منظمة  حتفيزية 

التطوع املرجوة.

ودع���ا اع�����س��اء اللجنة خ���ال الج��ت��م��اع 

للبدء باإعداد درا�سة حول جميع اجلمعيات 

باأعمال  تقوم  التي  واملنظمات  واملوؤ�س�سات 

تطوعية ملاأ�س�سة وتنظيم العمل التطوعي يف 

الأردن، متهيداً لإطاق جائزة احل�سن بن 

عبداهلل الثاين للعمل التطوعي.

اأه����م  ����س���ي���اغ���ة  اإىل  ال���ل���ج���ن���ة  وت����ه����دف 

املنظم،  الآم���ن  التطوعي  العمل  مرتكزات 

م�سجعة  تطوعية  بيئة  لإي��ج��اد  وال��ت��ع��اون 

الت�ساركية  مل��ب��داأ  جت�سيداً  وحم��ف��زة  واآم��ن��ة 

العام  القطاعن  م��ن  اجل��ه��ات  جميع  ب��ن 

الأع��م��ال  على  ال�سوء  وت�سليط  واخل��ا���س، 

ال�سبابية التطوعية الهادفة، وبناء مهارات 

من  الفاعلة  املواطنة  روح  وتنمية  ال�سباب 

خال متكينهم وتدريبهم على النخراط 

ب���الأع���م���ال ال��ت��ط��وع��ي��ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ ن�����س��اط��ات 

خلدمة املجتمع املحلي.

وع��ل��ى ه��ام�����س الج��ت��م��اع، وق��ع��ت وزارة 

ال�سباب ون��وى للتنمية امل�ستدامة - اإحدى 

مبادرات موؤ�س�سة ويل العهد- مذكرة تفاهم 

وتعاون م�سرتك يف جمايل العمل ال�سبابي 

والتطوعي.

ون�����س��ت الت��ف��اق��ي��ة ال���ت���ي وق��ع��ه��ا وزي���ر 

ال�سباب حممد النابل�سي واملدير التنفيذي 

منكو،  مت��ام  ال��دك��ت��ورة  العهد  ويل  ملوؤ�س�سة 

ع���ل���ى اإع�����������داد جم���م���وع���ة م�����ن ال����ربام����ج 

والأن�سطة تهدف اإىل تعزيز ثقافة التطوع 

ال�سبابية  اجل��ه��ود  وت��وث��ي��ق  ال�سباب،  ل��دى 

التطوعية يف حمافظات اململكة كافة.

ك��م��ا ت���ه���دف اإىل اإث�������راء امل���ع���رف���ة ح��ول 

الأعمال والفر�س التطوعية التي تقدمها 

لتطوع  الوطنية  “َنْحُن” “املن�سة  من�سة 

العمل  اإىل  بالإ�سافة  ال�سباب”،  وم�ساركة 

على ا�ستحداث جائزة وطنية للتطوع على 

للعمل  ميثاق  وا�ستحداث  اململكة،  م�ستوى 

التطوعي.

االنباط- عمان

اأك����د ال�����س��ف��ري اجل���ورج���ي يف ع��م��ان زازا 

يبديه  ال���ذي  الكبري  اله��ت��م��ام  كاندياكي 

ل��ت��ع��زي��ز  واجل�����ورج�����ي  الردين  اجل���ان���ب���ان 

 27 بعد  بينهما  املتميزة  الثنائية  العاقات 

عاما من تاأ�سي�س العاقات الدبلوما�سية.

وعرب خال موؤمتر �سحايف، عقده ام�س 

جلورجيا،  الوطني  العيد  مبنا�سبة  ال�سبت، 

و�سعبا  ق��ي��ادة وحكومة  ل���اردن  تهانيه  ع��ن 

مب��ئ��وي��ة ت��اأ���س��ي�����س ال���دول���ة، م�����س��ريا اىل ان 

احتفال اململكة مبرور مئة عام على تاأ�سي�سها 

يتزامن م��ع م��رور مئة ع��ام على و�سع اول 

د�ستور جلورجيا، وكذلك فان العيد الوطني 

جلورجيا يف 26 اي��ار يف�سله ي��وم واح��د عن 

ا�ستقال الردن.

امل�ستمر  وال��ت�����س��اور  التن�سيق  اىل  وا���س��ار 

والزيارات املتبادلة بن البلدين، حيث يدعم 

اجلانبان بع�سهما باملحافل الدولية .

ولفت اىل ان اجلانب اجلورجي يبحث مع 

اجلانب الردين اإقامة مركز ثقايف جورجي 

�سيكون  ال����ذي  الأم����ر  امل��غ��ط�����س،  يف منطقة 

واحلجاج  ال�سياح  ا�ستقبال  يف  كبري  اث��ر  ل��ه 

اجل��ورج��ي��ن اىل امل��م��ل��ك��ة، ك��م��ا ان���ه �سيكون 

مركزا رئي�سيا للتعاون الثقايف بن البلدين 

ال�سديقن.

ُجورجيا  َكني�سة  ب��ن  ال��َع��اق��ة  اإن  وق���ال 

وث��ي��َق��ة،  ِب���رواب���ط  َتتمتع  ال��ُق��د���س  وَكني�سة 

وال���َع���اق���ة الأخ����وي����ة ب���ن ال��ك��ن��ي�����س��ت��ن هي 

يرى  اأن  َنتمنى  وع��ل��ي��ِه  وَق��دمي��ة،  تاريخية 

وجود  اىل  َقريبا.ًولفت  النور  املَ�سروع  ه��ذا 

العام  ج��ورج��ي��ا  زاروا  اردين  �سائح  ال��ف   14

املا�سي، داعيا اىل اهمية البدء بتبادل الوفود 

ال�����س��ي��اح��ي��ة وت�����س��ج��ي��ع ال��ت��ع��اون ال�����س��ي��اح��ي، 

للدخل  ه��ام  م�سدر  ال�سياحة  وان  ل�سيما 

القومي يف كا البلدين اللذين ميتلكان ارثا 

ان  مبينا  مم��ي��زا،  ودينيا  وتاريخيا  �سياحيا 

جورجيا الغت �سرط ح�سول الردنين على 

تا�سرية للدخول اىل ارا�سيها.

وا���س��ار ال�سفري اىل وج��ود اك��ر م��ن مئة 

ال��ف �سائح وح��اج ج��ورج��ي ي���زورون القد�س 

�سنويا وانه ميكن ا�ستقطابهم لزيارة الردن 

ومنطقة املغط�س ب�سكل خا�س كونهم جميعا 

من امل�سيحين الرثوذك�س، ويعترب املغط�س 

تعزيز  داع��ي��ا اىل  ل��ه��م،  دينية مهمة  وج��ه��ة 

التعاون وتبادل اخلربات مع الردن يف جميع 

املجالت.

البلدين  بن  امل�سرتكة  للعوامل  وعر�س 

دورا  يلعبان  ان كاهما  اب��رزه��ا  م��ن  وال��ت��ي 

حم��وري��ا يف حتقيق الم���ن وال���س��ت��ق��رار يف 

ال�سرق الو�سط والقوقاز، م�سيدا  منطقتي 

الثاين وجهوده  امللك عبداهلل  ب��دور جالة 

و���س��ي��ا���س��ت��ه احل��ك��ي��م��ة جل���ل���ب ال����س���ت���ق���رار 

للمنطقة.

ال�سفري  اعترب  التجاري  التعاون  وح��ول 

ولكن هناك جم��الت  زال متوا�سعا  م��ا  ان��ه 

انه  اىل  م�سريا  وت��ع��زي��زه،  لزيادته  وفر�سة 

العامة  الث���ار  دائ���رة  م��ع  اتفاقية  مت توقيع 

للبدء بعمليات احلفر مبنطقة جبل �سيحان 

يف الكرك حيث توجد كني�سة جورجية منذ 

القرن احلادي ع�سر ولكن تداعيات جائحة 

بعمليات  ال��ب��دء  ت��اخ��ري  يف  ت�سببت  ك���ورون���ا 

احلفر.

واو�سح ان مطرانا جورجيا م�سهورا ا�سمه 

ج��ربائ��ي��ل ج���اء ب��ذل��ك ال��وق��ت وم��ع��ه رج��ال 

دين من ال�سفة الغربية اىل الردن وح�سب 

ببناء  قاموا  تاريخية  وخمطوطات  م�سادر 

التي  الرثوذك�سية  امل�سيحية  الكني�سة  ه��ذه 

ال�سليب اجلورجية  كانت فرعا من كني�سة 

يف القد�س.

وحول التعاون التعليمي ا�سار ال�سفري اىل 

اتفاقية  لتوقيع  التح�سري  الن  يجري  ان��ه 

تعاون بن جامعة تبلي�سي واجلامعة الردنية 

اردين  الفي طالب  م��ن  اك��ر  هناك  ان  كما 

يدر�سون يف اجلامعات اجلورجية، ا�سافة اىل 

كاملتن  منحتن  �سنويا  متنح  جورجيا  ان 

للطلبة الأردنين للدرا�سة يف جورجيا. وبن 

انه يجري الن الرتتيب لتنفيذ زيارات على 

م�ستوى كبار امل�سوؤولن بن البلدين لبحث 

التعاون وتعزيزه.

ويف رده على ���س��وؤال ح��ول م��وق��ف ب��اده 

من الق�سية الفل�سطينية اكد ان املفاو�سات 

ال�سلمية هي احلل وان باده تدعم ال�سام 

واملفاو�سات ال�سلمية.

االنباط- عمان

ال��ع��ودات  املنعم  عبد  املحامي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  دع��ا 

روؤ���س��اء ال��ربمل��ان والحت����اد ال��ع��رب��ي واحت���اد جمال�س ال��دول 

اجتماعات  عقد  اإىل  الإ���س��ام��ي،  ال��ت��ع��اون  ملنظمة  الأع�����س��اء 

انتهاكات  مبواجهة  مواقف  لتخاذ  الأع�ساء  للدول  طارئة 

حكومة الحتال والع�سابات اليهودية املتطرفة يف القد�س 

واآخرها يف حي ال�سيخ جراح.

فل�سطن  جل��ن��ة  م��ع  بالتن�سيق  ال���ع���ودات  دع����وات  وت���اأت���ي 

العربي  امل�ستوين  على  حترك  �سيغة  و�سع  بهدف  النيابية، 

وال�سامي ، وا�ستخدام جميع القنوات التي ت�سب يف حماية 

القد�س واأهلها املرابطن ال�سامدين.

ويف اإطار تن�سيق اجلهود الربملانية العربية، اأجرى العودات 

اأي�سا ات�سالت مع رئي�س املجل�س الوطني الفل�سطيني �سليم 

ورئي�س  الع�سومي  ع��ادل  العربي  ال��ربمل��ان  ورئي�س  الزعنون 

الحت���اد ال��ربمل��اين ال��ع��رب��ي �سقر غ��ب��ا���س. وق���ال ال��ع��ودات يف 

والربملان  العربي  الربملاين  الحت��اد  لروؤ�ساء  موجهة  ر�سائل 

التعاون  الأع�ساء يف منظمة  الدول  العربي واحتاد جمال�س 

يعرب  ال��ذي  املوقف  باتخاذ  اليوم  مطالبون  اإننا  الإ�سامي: 

يف  ال�سقيق  �سعبنا  م��ع  العربية  اأم��ت��ن��ا  وت�سامن  وح���دة  ع��ن 

مدينتها  وع��روب��ة   ، مقد�ساتها  اح���رتام  وف��ر���س   ، فل�سطن 

اأدوات ال�سغط ، وخا�سة قرارات  املقد�سة ، با�ستخدام جميع 

ال�سرعية الدولية بهذا اخل�سو�س.

واأ�ساف: يف هذا الوقت الذي تتعر�س فيه مدينة القد�س 

قبل  م��ن  ���س��اف��رة  لإع���ت���داءات  ومقد�ساتها  واه��ل��ه��ا  ال�سريف 

واملتطرفن  وامل�ستوطنن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  �سلطات 

اليهود فاإننا نتطلع اإىل حترك متعدد الأطراف على م�ستوى 

املمار�سات  ، لف�سح تلك  النيابية  ، وجمال�سها  العربية  دولنا 

التي  الن��ت��ه��اك��ات  ت��ل��ك  ح��ا���س��م جت���اه  م��وق��ف دويل  وت�سكيل 

تتنكر للمعاهدات والتفاقيات والقرارات الدولية ، وتتحدى 

الدينية  واملعتقدات  املقد�سات  وتنتهك   ، ال�سماوية  ال�سرائع 

الإ�سامية وامل�سيحية ، مبا ي�سكل ظاهرة فريدة من نوعها 

تعيد العامل اإىل اأزمنة ال�ستعمار والقهر والف�سل العن�سري 

، وجرائم احلرب. وختم العودات بالقول: اإن جمل�س النواب 

، وبالتن�سيق مع املجل�س الوطني الفل�سطيني يوؤكد  الأردين 

����س���رورة ع��ق��د اج��ت��م��اع��ات ط��ارئ��ة ي��ت��م م��ن خ��ال��ه��ا تن�سيق 

وو�سع  والإ�سامي،  العربي  امل�ستوى  على  امل�سرتكة  اجلهود 

تلك  ت�سمن وقف  التي  الجتاهات  التحرك يف جميع  خطة 

الدولية  واملنظمات  الفاعلة  ال���دول  وحتفيز   ، الع���ت���داءات 

اإن��ه��اء الح��ت��ال، ومنح  لت��خ��اذ الج����راءات التي م��ن �ساأنها 

ال�سعب الفل�سطيني حقوقه امل�سروعة ، ومنها حقه يف اإقامة 

دولته امل�ستقلة بعا�سمتها القد�س ال�سريف.

الصحة: 29 وفاة و601 إصابة بفيروس كورونا 

 وزير الشباب يترأس اجتماع اللجنة العليا للعمل التطوعي

 السفير الجورجي: اهتمام كبير بتعزيز العالقات مع االردن

العودات يطالب البرلمان العربي واإلسالمي بعقد اجتماعات 
طارئة لدعم أهالي القدس والشيخ جراح

االنباط- عمان

العربية  الأمتن  الأطباء  نقابة  نا�سدت 

والإ����س���ام���ي���ة ال���ت���ح���رك ال�����س��ري��ع ل��وق��ف 

الإ�سامية  املقد�سات  على  الآث���م  ال��ع��دوان 

وامل�سيحية وال�سعب الفل�سطيني العزل.

ال�سبت،  ام�س  بيان،  يف  النقابة  وطالبت 

مب����وق����ف ع����رب����ي واإ�����س����ام����ي ل�������ردع ه���ذه 

الع���ت���داءات امل��ت��ك��ررة على امل��ق��د���س��ات، وان 

الن��ظ��ار  وت��ت��ج��ه  ق��وت��ه��ا  الأم����ة  ت�ستنه�س 

بالتهويد  امل��ه��دد  الق�����س��ى  للم�سجد  كلها 

ال��ه��ي��ك��ل  ل��ب��ن��اء  وال���ت���دم���ري ك��خ��ط��وة اوىل 

املزعوم.

ودعت النقابة ال�سعوب العربية للتحرك 

يف  يجري  ما  حيال  الغ�سب  حالة  واظ��ه��ار 

القد�س، خا�سة اأن هذه العتداءات الآثمة 

ال�سيطرة  حيث  م��ن  ج��دي��دا  طابعا  اخ���ذت 

الق�سى  امل�سجد  على  واملكانية  الزمانية 

املبارك واحياء القد�س ال�سريف التي ياأتي 

ال�سهر  اقد�س ليايل  بالتزامن مع  توقيتها 

املبارك.

االنباط- ال�سلط

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  اأعلن 

خطة  عن  الزعبي  �سرور  عبداهلل  الدكتور 

اجلامعية  ع��ج��ل��ون  كلية  لتطوير  �ساملة 

ب��ع��د اإن�����س��اء امل���ب���اين ال���ازم���ة ت�����س��م��ل فتح 

منها  تقنية  اب��ع��اد  ذات  ج��دي��دة  تخ�س�سات 

( و )معاجلة  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  )ه��ن��د���س��ة 

تتعلق  تقنية  وتخ�س�سات  ال��ع��ادم��ة(  امل��ي��اه 

بالت�سنيع الغذائي.

للكلية  تفقدية  زي���ارة  ذل��ك خ��ال  ج��اء 

ام�����س ال�����س��ب��ت ل���اط���اع ع��ل��ى الجن�����ازات 

والتي  الن�ساطات  قاعة  لتاأهيل  متت  التي 

احل��ايل  ال�سهر  ن��ه��اي��ة  ت�سلمها  امل��ق��رر  م��ن 

تاأهيلها و�سيانة  والتي احيل عطاء لإعادة 

م�سرحها بقيمة 288 الف دينار ،بحيث يتم 

تزويدها باأحدث التقنيات واأجهزة التكييف 

امل����رك����زي وت���اأه���ي���ل���ه���ا ب���اأع���ل���ى امل���وا����س���ف���ات 

واملقايي�س .

وق�����ال ال���دك���ت���ور ال���زع���ب���ي ان اجل��ام��ع��ة 

تاأهيل و�سيانة  ث��ان لإع���ادة  ع��ط��اء  اأح��ال��ت 

اجلامعية  عجلون  كلية  يف  الإداري  املبنى 

يتم  و�سوف  دينار  األ��ف   340 ب�  تقدر  بقيمة 

العمل به يف اقرب وقت ممكن .

اإدارة  ال��زع��ب��ي ح��ر���س  ال���دك���ت���ور  واأك�����د 

التي  اخلطة  تنفيذ  على  ال�سديد  اجلامعة 

الكليات  هيكلة  لإع����ادة  اجل��ام��ع��ة  و�سعتها 

مبنى  اإق���ام���ة  تت�سمن  ،وال���ت���ي  وحت��دي��ث��ه��ا 

حيث  عجلون  لكلية  التدري�سية  للقاعات 

ايطالية  منحة  توفري  اجلامعة  ا�ستطاعت 

5ر7(   ( دولر  م��اي��ن   9 ب��ق��ي��م��ة  ل��ل��ك��ل��ي��ة 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار اردين ل��ب��ن��اء جم��م��ع ق��اع��ات 

تدري�سية مب�ساحة 8 اآلف مرت مربع �سيتم 

طرح العطاء قريبا .

وب�����ن ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة ال���دك���ت���ور ح��ام��د 

اأعمال  تنفيذ  من  النتهاء  مت  ان��ه  ال��دع��وم 

الريا�سية،  لل�سالة  �ساملة  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة 

دي���ن���ار، حيث  األ����ف   30 ب��ك��ل��ف��ة و���س��ل��ت اىل 

اأ����س���ب���ح���ت ال�������س���ال���ة ال���ري���ا����س���ي���ة ج���اه���زة 

ل�ستقبال الن�ساطات والفعاليات الريا�سية 

املختلفة.

اجلامعية  عجلون  كلية  اأن  اىل  واأ���س��ار 

واإدارة  رئ���ي�������س  م����ن  ك���ب���ري  ب���دع���م  حت���ظ���ى 

ب�����س��ورة  �سينعك�س  ال����ذي  الأم����ر  اجل��ام��ع��ة 

امل�ستقبلية  الكلية  م�����س��رية  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة 

التي يوجد فيها الآن اأكر من ثاثة اآلف 

اململكة  طالب وطالبة من خمتلف مناطق 

مرحلة  يف  تخ�س�سات  ب��ع�����س��رة  يلتحقون 

البكالوريو�س وت�سعة تخ�س�سا ت يف مرحلة 

الدبلوم.

االنباط- عمان

الإخ���وان  جماعة  جمعية  ا�ستنكرت 

على  الإ�سرائيلية  العتداءات  امل�سلمن 

حي ال�سيخ جراح واأهلنا يف فل�سطن.

نحيي  ال�سبت،  ام�س  بيان  يف  وقالت 

البطولية  ال��وق��ف��ة  واع��ت��زاز  ف��خ��ر  ب��ك��ل 

ل�سعب فل�سطن دفاعا عن املقد�سات.

واأكدت اأن من لوازم الخوة الميانية 

اخواننا  مع  ومتاح  ممكن  بكل  الوقوف 

كل  ومع  فل�سطن  وكل  املقد�س  بيت  يف 

مظلومي الر�س.

اه���ل  ع���ل���ى  ي���ج���ب  اأن������ه  اإىل  ول���ف���ت���ت 

الذي  اخل��اف  ونبذ  التوحد  فل�سطن 

ال��داخ��ل��ي��ة م��ا يف�سح  ي�����س��ع��ف اجل��ب��ه��ة 

جمال للعدو ب�سكل اكرب.

وط����ال����ب����ت اجل���م���ع���ي���ة احل����ك����وم����ات 

اهل  مع  الوقوف  وال�سامية  العربية 

ال��ق��د���س وف��ل�����س��ط��ن وات���خ���اذ م��واق��ف 

ال�ساليب  بكل  وال�سغط  �سرامة  اأكر 

املتاحة لإيقاف هذه اجلرمية.

وا����س���ارت اإىل م��واق��ف ج��ال��ة امل��ل��ك 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين ال���وا����س���ح���ة اجل�����ادة 

امل����وؤث����رة ل��ك��ف ي���د الح���ت���ال واي���ق���اف 

ع����دوان����ه����م ع���ل���ى اه���ل���ن���ا وامل���ق���د����س���ات 

الأق�سى. وامل�سجد 

االنباط- الطفيلة

ات��خ��ذت الأج���ه���زة ال��ر���س��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة يف 

الازمة  ال�ستعدادات  الطفيلة،  حمافظة 

من  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد  عطلة  ل�ستقبال 

خ���ال حت��دي��د ب���رام���ج ال��ع��م��ل وامل���ن���اوب���ات 

لدميومة اخلدمات املقدمة للمواطنن.

خالد  الدكتور  الطفيلة  حمافظ  وق��ال 

اجلبور، ام�س ال�سبت، اإن الأجهزة الر�سمية 

و�سعت خطة اإدارية واأمنية ل�سمان تقدمي 

اأف�����س��ل اخل���دم���ات ل��ل��م��واط��ن��ن، واأق���ام���ت 

غ���رف���ة ع���م���ل���ي���ات ل��ل��ت��ن�����س��ي��ق م����ع اجل���ه���ات 

الأم���ن���ي���ة والإداري��������ة يف خم��ت��ل��ف ال���دوائ���ر 

واملديريات اخلدمية والأمنية يف الطفيلة.

مع  والتعاون  التن�سيق  ج��رى  اأن��ه  وب��ن، 

ال���دوائ���ر اخل��دم��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة ل��ت��وف��ري 

التموينية  وامل�����واد  الأ���س��ا���س��ي��ة،  اخل���دم���ات 

ال�سحية  وال��رق��اب��ة  امل��خ��اب��ز  ع��م��ل  واإدام�����ة 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات امل�����س��م��وح ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل يف 

�سوء جائحة كورونا خال عطلة العيد.

م��ع  وال����ت����ع����اون  ال��ت��ن�����س��ي��ق  اإىل  واأ������س�����ار 

م�����س��ت�����س��ف��ى الأم���������ري زي������د ب�����ن احل�������س���ن 

ال���ع�������س���ك���ري ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى م������دار ال�����س��اع��ة 

وال��ع��ط��ل ال��ر���س��م��ي��ة، م�����س��ريا اإىل ال��ت��اأك��ي��د 

ال�ساملة  ال�سحية  امل��راك��ز  م��ن��اوب��ات  ع��ل��ى 

خ����ال ع��ط��ل��ة ال��ع��ي��د، وال��ت��ن�����س��ي��ق لإدام����ة 

واملوا�سات،  واملياه  الكهرباء  عمل خدمات 

مل��ح��ط��ات  م���ن���اوب���ات  ت���رت���ي���ب  اإىل  اإ����س���اف���ة 

امل��ح��روق��ات وامل��خ��اب��ز وم��راك��ز ت��وزي��ع الغاز 

وحم�����ال ت���وزي���ع ال��ط��ح��ن وال�����س��ي��دل��ي��ات 

واإدام������ة اأع���م���ال ال��ن��ظ��اف��ة وال���رق���اب���ة على 

ال�����س����رتاط����ات ال�����س��ح��ي��ة م��ن��ع��ا لن��ت�����س��ار 

فريو�س كورونا.

الطفيلة  ���س��ن��اع��ة وجت����ارة  م��دي��ر  واأك����د 

مراقبة  فرق  اأن  ال�سبايلة  هوميل  املهند�س 

عيد  قبيل  عملها  توا�سل  والأ�سعار  اجلودة 

ال��ف��ط��ر، ل��ت��وف��ري ال�����س��ل��ع وامل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

للمواطنن.

االنباط-عمان

الإ�سامي العتداءات  الو�سط  دان حزب 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ات الإ���س��ام��ي��ة 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن يف ال��ق��د���س 

املحتلة.

وقال احلزب يف بيان �سحفي ام�س ال�سبت 

لل�سيخ جراح،  اقتحام قوات الحتال  حول 

ما يزال الحتال الإ�سرائيلي �سادًرا يف غيه 

وغطر�سته ويوا�سل اعتداءاته على اأهلنا يف 

امل�سجد الأق�سى وحي ال�سيخ جراح، وما زال 

لقوات  يت�سدون  الأبطال  ال�سامدون  اأهلنا 

اأروع  �ساربن  العارية  ب�سدورهم  الحتال 

الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ال�����س��م��ود وال�����س��ج��اع��ة. ودع��ا 

احل���زب ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اإىل ات��خ��اذ موقف 

م��وح��د ازاء ه���ذه امل��م��ار���س��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

يف  ل��اأه��ل  ال��داع��م  الأردين  امل��وق��ف  مثمنا 

فل�سطن ورف�سه ترحيل اأهايل ال�سيخ جراح 

ب��اع��ت��ب��اره ج��رمي��ة ح���رب ب��ح�����س��ب ال��ق��ان��ون 

ال����دويل والإن�������س���اين، وخ���رق���اً ل��ات��ف��اق��ي��ات 

واملعاهدات الدولية.

 جمعية جماعة اإلخوان المسلمين تستنكر 
االعتداءات اإلسرائيلية على حي الشيخ جراح

رئيس جامعة البلقاء يعلن عن خطة 
شاملة لتطوير كلية عجلون الجامعية

االطباء تناشد األمتين العربية واإلسالمية 
لوقف العدوان اآلثم على القدس

الطفيلة تستعد الستقبال العيد

 الوسط اإلسالمي يدين االعتداءات اإلسرائيلية 
على المقدسات في القدس المحتلة
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االنباط-عمان

الكرمي  رم�ضان  �ضهر  ي�ضارف  اأن  م��ا   

على �لأفول، وتتبقى منه ع�شرة �أيام حتى 

يجتهد كل ذي حاجة بتحري ليلة �لقدر 

�لتي ل يت�شع �ملقام حل�شر ف�شلها، فقيام 

يف  ورد  كبري  ق��در  له  �ملباركة  �لليلة  ه��ذه 

�لنبي حممد �شلى  و�شنة  �لكرمي  �لقر�آن 

�هلل عليه و�شلم.

ول���ل���ع���ام �ل���ث���اين ع��ل��ى �ل����ت����و�يل، يحل 

فريو�س  وجائحة  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 

كورونا ما ز�لت تخيم على �لب�شرية، وما 

�لأر����س  �أ���ش��ق��اع  �شتى  م��ن  �مل�شلمون  ز�ل 

لينهلو�  �ل��ق��در  ليلة  ع��ام��ات  ي��رق��ب��ون 

�ملباركة،  ونفحاتها  �لعظيم  ف�شلها  م��ن 

�شائلني �ملوىل جل يف عاه �أن يرفع عنهم 

�لأج�����ش��ام، وميحو  وي��ع��ايف لهم  �لأ���ش��ق��ام، 

عنهم �لآثام.

وبني �شماحة مفتي عام �ململكة �ل�شيخ 

�لأنباء  لوكالة  �خل�شاونة،  �لكرمي  عبد 

�لأردنية )بر�(، �إن كلمة »قدر« تدل على 

وليلة  و�لتعظيم،  و�ل��رك��ة  �ل�����ش��اأن  عظم 

�لقدر �أف�شل من �ألف �شهر، لقوله تعاىل 

»ليلة �لقدر خري من �ألف �شهر«.

وقال: نزلت �شورة �لقدر يف يوم مبارك 

�أف�شل  ب��ه��ا  ج���اء  �ل�����ش��وم،  �شهر  �أي���ام  م��ن 

�ملرء  وعلى  �ل�شام،  عليه  جريل  �لر�شل 

�ل�شالح  بالعمل  �لليلة،  ه��ذه  يق�شي  �أن 

ك��ال�����ش��اة، و�ل�������ش���ي���ام، وق������ر�ءة �ل���ق���ر�آن 

بهم  �لت�شال  �أو  �ملر�شى  وعيادة  �لكرمي، 

�إىل �هلل تعاىل  �لأرحام، متوجهني  و�شلة 

بالدعاء على �عتبار �أنه مخ �لعبادة.

�لع�شر  ��شتثمار  على  �خل�شاونة  وحث 

�لأو�خ���������ر �مل���ب���ارك���ة م����ن ���ش��ه��ر رم�����ش��ان 

عز  �مل���وىل  ب��دع��اء  �ل��ق��در  وليلة  �لف�شيل 

وقيادته  �ملبارك،  �لطيب  �لبلد  وجللهذ� 

�ل��ه��ا���ش��م��ي��ة مم��ث��ل��ة ب��ج��ال��ة �مل���ل���ك عبد 

�هلل �ل��ث��اين، و���ش��م��و �لأم���ري �حل�����ش��ني بن 

ع���ب���د�هلل �ل���ث���اين، ويل �ل��ع��ه��د، و�ل��ع��ائ��ل��ة 

و�ل�شحة،  و�خل���ري  ب��ال��رك��ة  �لها�شمية، 

يزيل عن  و�أن  و�ل��ب��اء  �ل��وب��اء  يرفع  و�أن 

�لإن�شان �لهم و�لغم و�حلزن.

�إىل  �خل�������ش���اون���ة  ل��ف��ت  �ل�������ش���ي���اق،  ويف 

�جلهد �ملقدر و�لدور �لذي تقوم به �ملر�أة 

ومتابعتها  لأ�شرتها  ورعايتها  منزلها  يف 

يدخل  و�ل���ذي  �ل��غ��ف��ر�ن،  �شهر  يف  لعملها 

���ش��م��ن �ل��ع��م��ل �ل�����ش��ال��ح �ل����ذي ي��ع��ن��ي كل 

عمل يحقق �لر�حة لاإن�شان لقول ر�شول 

�شلت  »�إذ�  و���ش��ل��م:  ع��ل��ي��ه  �هلل  ���ش��ل��ى  �هلل 

وحفظت  �شهرها  و�شامت  خم�شها  �مل��ر�أة 

�دخلي  لها  قيل  زوج��ه��ا  و�أط��اع��ت  فرجها 

�جلنة من �أي �أبو�ب �جلنة �شئت«.

وحت����دث رئ��ي�����س ق�����ش��م �أ����ش���ول �ل��دي��ن 

يف ج���ام���ع���ة �ل����ريم����وك �ل���دك���ت���ور خ��ال��د 

قائا:  �لقدر  ليلة  ف�شل  عن  �ل�شرمان، 

ورد  �لإ���ش��ام��ي  �ل�����ش��رع  يف  عظيمة  ليلة 

ذك��ره��ا يف �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي �أك��ر م��ن مرة 

���ش��ورة  ���ش��اأن��ه��ا  و�أن�������زل �هلل ع���ز وج����ل يف 

م�����ش��ت��ق��ل��ة، ����ش��م��ه��ا »�ل����ق����در«، وم���ن عظم 

���ش��اأن��ه��ا �أن��ه��ا خ��ري م��ن �أل���ف ���ش��ه��ر، ت��ن��زل 

يف  �ل�شام  عليه  جريل  و�شيدنا  �ملائكة 

تلك �لليلة، وي�شلم �هلل تعاىل فيها عباده 

حتى مطلع �لفجر.

�أي�����ش��ا يف ع��دة  ذك���ره���ا  و�أ�����ش����اف: ورد 

م���و�����ش���ع يف �ل����ق����ر�آن �ل����ك����رمي ق����ال �هلل 

م��ب��ارك��ة«.  ليلة  يف  �أن��زل��ن��اه  »�إن���ا  �شبحانه 

وق�����ال ���ش��ب��ح��ان��ه »ف���ي���ه���ا ي���ف���رق ك���ل �أم���ر 

ح���ك���ي���م«، وك������ان �ل���ن���ب���ي ع���ل���ي���ه �ل�������ش���اة 

من  �لأو�خ���ر  �لع�شر  يف  يعتكف  و�ل�شام 

ليلة  يح�شر  �أن  ي�شتطيع  حتى  رم�شان 

�لقدر �لتي تقع فيها، ليحظى بف�شلها.

وت���اب���ع: ق���ال ع��ل��ي��ه �ل�����ش��اة و�ل�����ش��ام 

»م���ن ق���ام ل��ي��ل��ة �ل��ق��در �إمي���ان���ا و�ح��ت�����ش��اب��ا 

غ��ف��ر ل��ه م��ا ت��ق��دم م��ن ذن��ب��ه«، فاملطلوب 

�لليلة  هذه  ف�شل  يدرك  حتى  �مل�شلم  من 

وخا�شة  �ل�شاحلة  �لأعمال  من  يكر  �أن 

�ل�شاة ملا ت�شمله من ذكر ودعاء وقر�ءة 

يريد  م��ا  م�شتجمعا  ك���ان  ف��م��ن  ل��ل��ق��ر�آن، 

ل  ف��اإن��ه  �ل��دع��اء  ب���اأدب  �هلل  �إىل  مت�شرعا 

يرد، فعلى من كانت له حاجه �أن ي�شتثمر 

ل��ي��ل��ة �ل���ق���در ل��ي��ن��ال م���ن خ����ريي �ل��دن��ي��ا 

و�لآخرة باإذن �هلل.

و�أو������ش�����ح �أ�����ش����ت����اذ �ل���ع���ق���ي���دة و�ل���ف���ك���ر 

�ل����ش���ام���ي �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان �جل���ب���ور، 

�ل��وت��ر يف  �ل��ل��ي��ايل  تقع يف  �ل��ق��در  ليلة  �أن 

�لع�شر �لأو�خر من �شهر رم�شان �لكرمي 

لقول �لر�شول �لكرمي »حتروها يف �لع�شر 

�ل�شابع  ليلة  �أنها  عليها  ويغلب  �لأو�خر«، 

و�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن رم�����ش��ان ل��ق��ول �أب���ي بن 

كعب ر�شي �هلل عنه يف ليلة �لقدر »و�هلل، 

�لليلة  ه��ي  ع��ل��م��ي  و�أك����ر  لأع��ل��م��ه��ا،  �إين 

عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر���ش��ول  م���رن���ا 
َ
�أ �ل��ت��ي 

و�شلم بقيامها، هي ليلة �شبع وع�شرين«.

وبعدية  قبلية  �أن هناك عامات  وبني 

�إج��م��اع  ب��ه��ا  ق��ال  فالقبلية  �ل��ق��در،  لليلة 

�ل��ع��ل��م��اء �إن���ه���ا ل��ي��ل��ة ه���ادئ���ة �إن ج����اءت يف 

�ل�شيف  يف  حلت  و�إن  د�فئة  تكون  �ل�شتاء 

ت��اأت��ي ب����اردة، وت��ت�����ش��م ب��ال�����ش��ف��اء و�ل�����ش��ن��اء 

�لبعدية،  �أما  �ل�شو�شاء،  فيها  ت�شمع  ول 

وه���ي �لأ����ش���ح يف ث��اب��ت �حل��دي��ث �ل��ن��ب��وي 

�ل�������ش���ري���ف، خ�����روج �ل�����ش��م�����س ك��ال��ق��ر���س 

�لأبي�س �لنقي من غري �شعاع.

�أم  ع���ائ�������ش���ة  ح����دي����ث  �جل����ب����ور  و�أورد 

�ملوؤمنني ر�شي �هلل عنها عما ي�شتحب من 

�لدعاء يف ليلة �لقدر قالت: يا ر�شول �هلل 

�أق��ول؟ قال:  �لليلة فماذ�  �أدرك��ت هذه  �إن 

قويل: »�للهم �إنك عفو كرمي حتب �لعفو 

فاأعفو عني«.

االنباط- عّمان

في�شل  �لأع���ي���ان  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  د�ن   

و�لهمجية  �ل��رب��ري��ة  �مل��م��ار���ش��ات  �ل��ف��اي��ز 

�لفل�شطيني  �ل�شعب  بحق  �لإ�شر�ئيلية، 

و�لع�������ت�������د�ء�ت �مل����ت����ك����ررة ع���ل���ى �مل�����ش��ج��د 

�لأق�����������ش�����ى و�مل�����ق�����د������ش�����ات �لإ�����ش����ام����ي����ة 

و�مل�شيحية.

�ل�شبت،  �م�����س  �أ����ش���دره  ب��ي��ان  و�ك���د يف 

�شرورة �أن تتحرك كافة �لقوى و�ل�شعوب 

�ملمار�شات  ه��ذه  لف�شح  �ل��ع��امل  يف  �حل��رة 

�إىل  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة ودف�������ع ح���ك���وم���ات���ه���ا 

�ت���خ���اذ م���و�ق���ف ح��ا���ش��م��ة وج���دي���ة ل��وق��ف 

�إ�شر�ئيل  �ل��ذي مت��ار���ش��ه  �ل��دول��ة،  �إره���اب 

ب��ح��ق �ل�����ش��ع��ب �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي و�مل��ق��د���ش��ات 

�لإ�شامية و�مل�شيحية يف �لقد�س.

�إن �شمت �ملجتمع �لدويل  وقال �لفايز 

و����ش���ك���وت���ه ع���ل���ى �مل����م����ار�����ش����ات �ل��ه��م��ج��ي��ة 

�ل�شعب  ب��ح��ق  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  و�لعن�شرية 

على  �مل��ت��ك��ررة  و�لع���ت���د�ء�ت  �لفل�شطيني 

�لإ�شامية  و�ملقد�شات  �لأق�شى  �مل�شجد 

و�مل�شيحية يف �لقد�س هي و�شمة عار على 

�ل�شكوت  ع��دم  وي��ج��ب  �لإن�����ش��ان��ي��ة،  ج��ب��ني 

عليها.

يتحمل  �أن  �ل�����دويل  �مل��ج��ت��م��ع  وط���ال���ب 

لوقف  و�لقانونية  �لأخاقية  م�شوؤولياته 

�ع���ت���د�ء�ت ق��ط��ع��ان �مل�����ش��ت��وط��ن��ني و�إره����اب 

�ليمينية  �حلكومة  متار�شه  �لذي  �لدولة، 

�لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي���ة �مل���ت���ط���رف���ة ب���ح���ق �ل�����ش��ع��ب 

�ل�شيخ جر�ح  �لقد�س وحي  �لفل�شطيني يف 

و�مل�شيحية  �لإ���ش��ام��ي��ة  �مل��ق��د���ش��ات  وب��ح��ق 

ه���ذه �مل��ق��د���ش��ات، �ل��ت��ي ت��ع��د �إرًث����ا �إن�����ش��ان��ًي��ا 

وتاريخًيا وح�شارًيا ودينًيا، وو�جب �لعامل 

�أجمع حمياتها ووقف �لعتد�ء�ت عليها.

ودعا �لقوى و�ل�شعوب �حلرة يف �لعامل 

�مل��م��ار���ش��ات  ه����ذه  ل��ف�����ش��ح  �ل���ت���ح���رك  �إىل 

�لإ�شر�ئيلية ووقف �لإرهاب �لذي متار�شه 

�إ����ش���ر�ئ���ي���ل ب���ح���ق �ل�����ش��ع��ب �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

و�مل���ق���د����ش���ات �لإ����ش���ام���ي���ة و�مل�����ش��ي��ح��ي��ة يف 

�لقد�س.

�ملجل�س  يف  »�إننا  قائًا:  �لفايز  وم�شى 

�لتي  �جل��ه��ود  لكافة  �ملطلق  دعمنا  ن��وؤك��د 

ي��ب��ذل��ه��ا ج���ال���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين 

دف����اع����ا ع����ن ع����روب����ة �ل���ق���د����س و����ش���م���ود 

�حل���ازم جلميع  وت�����ش��دي جالته  �أه��ل��ه��ا، 

�لتي  �لإ�شر�ئيلية  و�ل��ق��ر�ر�ت  �لإج���ر�ء�ت 

�لعربي  ت�شتهدف طم�س هويتها وطابعها 

�لإ�����ش����ام����ي، ول���ت�������ش���دي���ه ل��ل��م��خ��ط��ط��ات 

�لو�شع  تغري  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لإ�شر�ئيلية 

�لقانوين و�لتاريخي يف �لقد�س«.

ي��ك��ون ه��ن��اك  �أن  �إىل  �ل��ف��اي��ز  ك��م��ا دع���ا 

م����وق����ف ع����رب����ي ف����اع����ل ل����دع����م �ل�����ش��ع��ب 

ل��ل��غ��ط��ر���ش��ة  ت�������ش���دي���ه  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 

�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ودع����م وم�����ش��ان��دة �جل��ه��ود 

�لكبرية �لتي يبذلها جالة �مللك عبد�هلل 

للقد�س  ن�شرة  كافة  �ل�شعد  على  �لثاين 

�لفل�شطيني. و�ل�شعب 

ب���اأن  �لإدر�ك  �ل���ع���امل  ع��ل��ى  �أن  و�أك������د 

�لعدو�ين  �لنهج  بهذ�  �إ�شر�ئيل  ��شتمر�ر 

جتاه �ل�شعب �لفل�شطيني، �شيقود �ملنطقة 

و�ل���ع���امل مل��زي��د م��ن �ل��ف��و���ش��ى و�ل��ت��ط��رف 

للق�شية  ح��ل  ل  و�أن  �ل���ش��ت��ق��ر�ر،  وع���دم 

�ل��دول��ت��ني  �إل م���ن خ���ال  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 

وف��ق��ا ل���ق���ر�ر�ت �ل�����ش��رع��ي��ة �ل��دول��ي��ة ومب��ا 

مي��ك��ن �ل�����ش��ع��ب �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي م���ن ح��ق��ه 

يف �إق���ام���ة دول��ت��ه �مل�����ش��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى �ل���ر�ب 

�لقد�س  وعا�شمتها  �لفل�شطيني  �لوطني 

�ل�شريف.

االنباط- عمان

�لبذل  �شور  �ملبارك  رم�شان  �شهر  يف  تتجلى 

و�ل��ع��ط��اء و�لإي���ث���ار و�لإن���ف���اق يف وج����وده �خل��ري 

�ملتعددة �لتي حث عليها �لدين �حلنيف و�شطية 

و�لتقتري؛  �لبخل  وبني  و�لتبذير  �لإ�شر�ف  بني 

�شبحانه  �هلل  م��ن  و�ل��رح��م��ة  �مل��غ��ف��رة  لنيل  �شعيا 

وتعاىل.

�ل�����ش��ه��ر  ، ف������اإن �لأ�����ش����ل يف  مل��ع��ن��ي��ني  ووف����ق����ا 

�لف�شيل هو �لرحمة و�لعبادة و�لتقرب �إىل �هلل، 

و�ل��ت��ب��ذي��ر خ��ا���ش��ة يف ظ��ل جائحة  �لإ����ش���ر�ف  ل 

كورونا.

ح�شان  �لدكتور  �لعام  �لفتاء  د�ئ��رة  يف  �ملفتي 

للعباد  �لربانية  �لتوجيهات  �أن  بني  عرقوب،  �بو 

كانت حت�س على �لو�شطية و�لعتد�ل م�شت�شهد� 

َل  �إِنَُّه  ُت�ْشِرُفو�  َوَل  َو��ْشَرُبو�  »َوُكُلو�  تعاىل  بقوله 

�مْلُ�ْشِرِفنَي«. ُيِحبُّ 

طعامه  يف  �لعتد�ل  ير�عي  �أن  �ل�شائم  ودعا 

حّد  �إىل  ي�شل  ل  كي  ذل��ك،  يتجاوز  و�أل  و�شر�به 

هو  رم�����ش��ان  �أّن  م�شيفا  و�ل��ت��ب��ذي��ر،  �لإ����ش���ر�ف 

�إخوته من  �أن يتفّقد  �مل�شلم  �ملو��شاة، وعلى  �شهر 

�لفقر�ء و�مل�شاكني، خا�شة من �مل�شتورين، فيقّدم 

لهم �ملعونة �لازمة من زكاة و�شدقات و�إفطار، 

و�هلل تعاىل ي�شاعف �لثو�ب يف هذ� �ل�شهر.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت �مل�������ش���ت�������ش���ارة �ل��ن��ف�����ش��ي��ة 

من  بالرغم  �لعمري:  حنان  �لدكتورة  و�ل�شرية 

و�ملظاهر  �لطقو�س  بع�س  وت��غ��ري  �حل���ال  ت��ب��دل 

�أث��ر  �ل���ذي  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�شبب  �ل�شهر  ل��ه��ذ� 

�أن  �إل  و�ملجتمعات،  �لأف���ر�د  تفاعل  على  ب���دوره 

كورونا ل متنع �لرحمة و�لألفة بني �لنا�س.

ه��ذ�  ي�����ش��ت��غ��ل��ون  �ل��ك��ث��ريي��ن  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 

�ل�����ش��ه��ر ل��ت��ق��دمي �مل�����ش��اع��د�ت �مل���ادي���ة و�ل��ع��ي��ن��ي��ة، 

تتما�شى  بر�مج  وو�شع  رم�شانية  �أفكار  و�بتكار 

�أج��و�ء  باإيجابية  لتري  �جل��دي��دة  �ملعطيات  مع 

�ل���رح���م���ة، »ف��ه��ن��اك �أن���ا����س ي��ج��ع��ل��ون م���ن �مل��ح��ن 

و�لتقبل،  �لر�شا  بعني  لاأمور  وينظرون  منحا 

فيعيدون �شياغة �لظروف بطريقة مرنة لتكون 

ح��اف��ز� لتغيري �خل��ط��ط ول���ش��ت��ح��د�ث �له���د�ف 

�جلديدة«.

ل��ل��ت��ب��ذي��ر  �ل�������ش���وم  ي�����ش��رع �هلل  و�����ش���اف���ت مل 

�لدهر  �شام  و«ك��اأن��ه  وتنوعها  باملو�ئد  و�لتباهي 

وجاع �لعمر«، لفتة �إىل �نه �شهر �لقت�شاد �لذي 

بني  و�ل��ت��و�زن  �ل�شوم  من  �ملرجو  �لهدف  يحقق 

�أد�ء �لعبادة و�حلكمة من ت�شريعها.

�مل��ت��خ�����ش�����س يف �ل��ع��ل��وم �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

�إن ظاهرة �ل�شر�ف يف �شهر  �لز�مل قال:  مهند 

ميز�نية  ل��ه  ُير�شد  �ذ  �شنة،  ك��ل  تتكّرر  رم�شان 

قد  م��ادي��ة  �شائقة  ي�شبب  ّم��ا  بالت�شوق،  خا�شة 

تدفع بالبع�س �إىل �لقر��س.

وتابع: هوؤلء تْرَجُمو� �ل�شهر �ملبارك ترجمة 

�شرر  ل  وكاأنه  �ل���ش��ر�ف،  �شهر  �أّن��ه  على  خاطئة 

�لأنو�ع من  �شّتى  ُيِعّدون  �لأكل، فهم  باملبالغة يف 

��شتناد�  �لقليل،  �إّل  منها  ياأكلون  ول  �مل��اأك��ولت 

�لرم�شانية  �لأج����و�ء  »ب���اأّن  مقنع،  غ��ري  لترير 

بالأطعمة  �ل��ث��اج��ات  وتخمة  �لّت�شوق  تقت�شي 

�ملتنوعة«.

�لكميات  م�شري  ينتهي  ثم  �ل��ز�م��ل:  وو����ش��ل 

�ل��ه��ائ��ل��ة م���ن �أ���ش��ن��اف �لأط��ع��م��ة �مل��ت��ع��ددة على 

�مل��و�ئ��د و�ل��ت��ي مل ُي��ل��م�����س ُم��ْع��ظ��ُم��ه��ا ب��َرْم��ِي��ه��ا يف 

خاوية  �لبع�ِس  بطون  بينما  �ملُ��ْه��َم��اِت،  ح��اوي��اِت 

لي�س لها ما ُي�ْشِكُت جوَعها.

َتْبِذير�ً  ْر  ُتَبذِّ »َول  وجل:  عّز   
ّ

�هلل يقول  وز�د: 

َوَك����اَن  ��َي��اِط��نِي  ْخ������َو�َن �ل�����شَّ �إِ َك���اُن���و�  ِري���َن  �مْلُ���َب���ذِّ �إِنَّ 

ت��درك  �أل  مت�شائا:  َك���ُف���ور�ً«،  ��ِه  ِل��َربِّ ��ْي��َط��اُن  �ل�����شَّ

�لقر�آن  �شهر  رم�شان  �أّن  �لّنا�س  من  �لفئة  تلك 

 ب��ال��ط��اع��ات و�ل��ِع��ب��اد�ت، ل 
ّ

�ل��ك��رمي و�ل��ت��ق��ّرب هلل

���ش��ه��ر ل��اإ���ش��ر�ف ب��امل��اأك��ولت و�ل��ت��ب��اه��ي ب��اإع��د�د 

�لز�مل:  �ملو�ئد؟و��شاف  على  �لأطعمة  ��شناف 

علينا  متطر  رم�شان  �شهر  مبجيء  �أّن��ه  »�شحيح 

�خلري�ت فياأتي حامًا معه �لأرز�ق لكّل �لّنا�س، 

لكّن هذ� ل يعني �أن ُن�شِرف ونبّذر ونرك �لعنان 

لها،  ق��ي��وٍد  و���ش��ِع  دون  بنا  تتحكم  ب���اأن  لبطوننا 

و�ملغالة  �لأول،  �ملقام  يف  للعبادة  رم�شان  ف�شهر 

و�ل���ت���ب���اه���ي يف �ل��ت�����ش��وق ي��ج��ع��ل��ن��ا ن��ق��ع يف خ��ط��اأ 

و�لتبذير«. �لإ�شر�ف 

 الفايز يدين االعتداءات المتكررة على المسجد األقصى 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

 شهر رمضان صورة لتجلي وسطية اإلنفاق بين 
اإلسراِف والتقتير

الأحد    9  /  5  / 2021

 متخصصون: ليلة القدر فضائل وبركات يحصدها 
المجتهدون ويفوز بها القائمون

املحلي

د.حنين عبيدات

 التجميل إلى أين؟

 إحالة عطاء تأهيل مبنى كلية عجلون 
بقيمة 340 ألف دينار

فرق تفتيش األمانة توجه 23 انذارا 
لمنشآت مخالفة

 التربية: 6516 معلما تلقوا الجرعة 
االولى لمطعوم كورونا وتواصل حملة 

التطعيم اليوم 

االنباط- عجلون

�لتطبيقية  �ل��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  ق���ال 

�لدكتور عبد�هلل �لزعبي �إن �جلامعة �حالت 

�لإد�ري  �ملبنى  و�شيانة  تاأهيل  لإع��ادة  عطاء 

�إىل  ت�شل  بقيمة  �جلامعية  عجلون  كلية  يف 

340 �ألف دينار.

و�أ�����ش����اف خ����ال زي����ارت����ه �م�������س �ل�����ش��ب��ت 

تنفيذ  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  �جل��ام��ع��ة  �أن  �ل��ك��ل��ي��ة 

�لكلية  هيكلة  لإع��ادة  و�شعتها  �لتي  �خلطة 

�إن�������ش���اء مبنى  ت��ت�����ش��م��ن  وحت��دي��ث��ه��ا، و�ل���ت���ي 

مر  �آلف   8 مب�شاحة  �لتدري�شية  لقاعاتها 

 9 بقيمة  �ي��ط��ال��ي��ة  خ���ال منحة  م��ن  م��رب��ع 

تخ�ش�شات  ل��ف��ت��ح  مي��ه��د  م��ا  دولر،  م��ل��ي��ون 

هند�شة  وم��ن��ه��ا  ت��ق��ن��ي��ة،  �ب��ع��اد  ذ�ت  ج��دي��دة 

�لأن��ظ��م��ة �ل��ذك��ي��ة وم��ع��اجل��ة �مل��ي��اه �ل��ع��ادم��ة 

بالت�شنيع  �ملتعلقة  �لتقنية  و�لتخ�ش�شات 

�لغذ�ئي.

و�طلع �لزعبي على �لجناز�ت �لتي جرت 

لتاأهيل قاعة ن�شاطات �لكلية بكلفة 288 �لف 

دينار، و�ملقرر ت�شليمها نهاية �ل�شهر �حلايل.

ب������دوره، ع��ر���س ع��م��ي��د �ل��ك��ل��ي��ة �ل��دك��ت��ور 

ح��ام��د �ل���دع���وم ل��ل��ت��ح��دي��ات و�مل�����ش��اك��ل �ل��ت��ي 

ت��ع��اين م��ن��ه��ا �ل��ك��ل��ي��ة، م�����ش��ري� �إىل �لن��ت��ه��اء 

بكلفة  �لريا�شية  �ل�شالة  تاأهيل  تنفيذ  من 

حو�يل 30 �ألف دينار.

ثاثة  ن��ح��و  ت�شم  �ل��ك��ل��ي��ة  �ن  �إىل  ول��ف��ت 

يف  تخ�ش�شات  بع�شرة  وطالبة  طالب  �آلف 

يف  تخ�ش�شات  وت�شعة  �لبكالوريو�س  مرحلة 

�لدبلوم. مرحلة 

االنباط- عمان

 وج��ه��ت ف���رق �ل��ت��ف��ت��ي�����س �ل��ت��اب��ع��ة ل��د�ئ��رة 

�ل���رق���اب���ة و�ل��ت��ف��ت��ي�����س �ل�����ش��ح��ي و�مل���ه���ن���ي يف 

�أم�س  خمالفة،  ملن�شاآت  �نذ�ر�   23 عمان  �أمانة 

120 زي����ارة، جن��م عنها  �جل��م��ع��ة، م��ن خ���ال 

و�غ���اق  وم��ه��ن��ي��ة  ���ش��ح��ي��ة  خم��ال��ف��ة  ت�شجيل 

و�حد على غري �أمر �لدفاع.

�لتفتي�س  وم��ر�ك��ز  �ل��ط��و�رئ  ف��ري��ق  ون��ف��ذ 

و�ملهنية  �ل�شحية  �لرقابة  ل��د�ئ��رة  �لتابعني 

وب��ال��ت��ع��اون م���ع د�ئ�����رة �ل�����ش��ب��ط �ل��ع�����ش��و�ئ��ي 

ج����ولت م�����ش��رك��ة ع��ل��ى �ل��ب��اع��ة �مل��ت��ج��ول��ني، 

و�تاف  ب�شطات،  ثماين  ترحيل  عن  �أ�شفرت 

495 لر�. 

االنباط- عمان

����ش��ت��م��ر�ر  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رب��ي��ة  �أك����دت وز�رة 

مع  بالتعاون  �أطلقتها  �لتي  �لوطنية  حملتها 

لتطعيم  �لأزم����ة،  �د�رة  وخلية  �ل�شحة  وز�رة 

لعودة  ��شتعد�د�  كورونا  فريو�س  �شد  �ملعلمني 

�آمنة للمد�ر�س للعام �لدر��شي �ملقبل.

وق��ال��ت �أم���ني ع��ام �ل����وز�رة ل��ل�����ش��وؤون �ملالية 

و�لإد�ري���������ة �ل���دك���ت���ورة جن����وى ق��ب��ي��ات �م�����س 

ول���و�ء  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  معلما   6516 �ن  �ل�����ش��ب��ت، 

�لرمثا تلقو� �جلرعة �لوىل من �ملطعوم، منذ 

�نطاق �حلملة �لثاثاء �ملا�شي.

وبينت �أن حملة �لتطعيم �شتتو��شل يوم غد 

�لتطعيم  م��ر�ك��ز  يف  عمان  �لعا�شمة  يف  �لأح���د 

ت�شمل  و  300 معلم يف كل مركز،  بو�قع  �ملعلنة 

�ل�شماء �لتي تبد�أ بالحرف )ز(، )�س(، )�س(، 

)�س(، )ط(، فيما �شيتم �لإعان يف وقت لحق 

عن �مل�شمولني بالتطعيم ليوم بعد غد �لإثنني.

ودع�����ت �مل��ع��ل��م��ني �ل���ذي���ن ت���ب���د�أ �أ����ش���م���اوؤه���م 

مل��ر�ج��ع��ة م��ر�ك��ز �لتطعيم  �مل���ح���ددة  ب���الح���رف 

�ملخ�ش�شة لكل مديرية للح�شول على �ملطعوم، 

وهي مدر�شة �مللك عبد �هلل للتميز- �ملقابلني/ 

�لأ�شا�شيَّة  �لإ���ش��ر�ء  ومدر�شة  �لقوي�شمة،  ل��و�ء 

�لعلي  تاع  ومدر�شة  ان،  عمَّ ق�شبة  �ملختلطة/ 

��ة ل��ل��ب��ن��ات/ ل����و�ء �جل��ام��ع��ة، وم��در���ش��ة  �ل��ث��ان��ويَّ

�لإمام مالك �لثانويَّة للبنني - جبل �لق�شور/ 

لو�ء ماركا.

بعد  �شتتو��شل  �لتطعيم  حملة  �أن  وبينت 

�لعا�شمة عمان،  �ل�شعيد يف  �لفطر  عطلة عيد 

حم��اف��ظ��ات  ب��ق��ي��ة  يف  تنطلق  �أن  ت��وق��ع��ت  ف��ي��م��ا 

�مل��م��ل��ك��ة يف �ل�����ش��اب��ع ع�����ش��ر م��ن �ل�����ش��ه��ر �حل��ايل 

يف �مل���ر�ك���ز �ل��ت��ي ح��ددت��ه��ا م��دي��ري��ات �ل��رب��ي��ة 

و�لتعليم لهذه �لغاية.

�ل���وز�رة تعلن  وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة قبيات �ن 

وتطورها  �حلملة  م�شتجد�ت  عن  يومي  ب�شكل 

و�شول �إىل حتقيق �أهد�فها على �أكمل وجه.

تنوعت �جلر�حات  و  �ل�شيد�ت،  �لتجميل عند  �لأخرية ثقافة  �ل�شنو�ت  �نت�شرت بكرة يف 

�أو  ترميم  �أو  تعديل  �أو  �شكلها  يف  تغيري  من  �مل��ر�أة  حاجة  على  بناء  �لتجميلية  �لعمليات  و 

على  �آث��اره  �إظ��ه��ار  و  �لزمن  تقدم  من  خوفا  �لتجميل  �أو  تريد  �ل��ذي  �ملثايل  �ل�شكل  �إظ��ه��ار 

�ل�شيد�ت. بالإ�شافة �إىل �حلاجة �لتجميلية �لتي ت�شتدعي ذلك مثل ت�شوهات خلقية معينة 

�أو ت�شوهات ناجتة عن حو�دث معينة.

�أو  ترتاد �ل�شيد�ت �لعياد�ت �لتجميلية �ملختلفة من خال �لإ�شتدلل عليها من مقربني 

للعيادة  �ل�شيدة  فتذهب   ، �لإجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على  �ملروجني  خال  من  �أو  معارف 

تعقيم  على  �لركيز  �أو  تريد  �لتي  �لعملية  يف  �مل�شتخدمة  �مل��و�د  طبيعة  على  �لتدقيق  دون 

�ملو�د �مل�شتخدمة يف �لعملية، �أو �لإ�شتف�شار عن �لطاقم �ملوجود يف �لعياد�ت هل هم موؤهلون 

ب�شكل  �لأج��ه��زة  ��شتخد�م  �أو  �لتجميلية  للمو�د  حقن  �أو  جتميل  جر�حة  ب��اأي  للقيام  فعا 

�شحيح؟

كلها ت�شاوؤلت يحق لل�شيدة �أن يكون لها جو�با عليها قبل �لبدء بالعملية �لتجميلية.

�ملجال  ب��ه��ذ�  موؤهلة  و  غ��ري متخ�ش�شة  عاملة  �أي���دي  ت��وظ��ف  �ل��ت��ي  �ل��ع��ي��اد�ت  ه��ي  ك��ث��رية 

�أدو�ت دون معرفتها  ��شتخد�م  �أو  �لدقيق  �أو �حلقن غري  �آلة  ��شتخد�م  تدريبا على  فتتدرب 

على  �لقائمني  بع�س  �أ�شبح  و  كثرية،  �ل�شكاوى  و  عديدة  �لطبية  �لأخ��ط��اء  فتكون  علميا، 

�أو يركو�  نهائيا  �لتعقيم  �أدو�ت  ��شتخد�م  يهمهم  �لعياد�ت هدفهم جتاري بحت فا  بع�س 

�لعملية �لتجميلية لغري �ملوؤهلني �لذين يتدربون تدريبا عمليا دون تعليم متخ�ش�س.

من هذ� كله �أين هي �لرقابة على عياد�ت �لتجميل من �لنقابات �ملخت�شة، و �أين �لرقابة 

�أين �لتفتي�س على �ملر�كز �لتجميلية ليكون هناك مو��شفات  �ل�شحية من وز�رة �ل�شحة، و 

ومقايي�س للمو�د �مل�شتخدمة و مدى تعقيم �لأدو�ت، و �لبند �ملهم جد� هو توظيف عاملني 

خمت�شني موؤهلني للعمل يف هذ� �ملجال لأنه �أ�شبح ي�شكل خطورة على �شحة �لنا�س فيجب 

تنظيم هذ� �لقطاع بالتعاون مع وز�رة �ل�شحة و �لنقابات �ملخت�شة و ذلك كالآتي :

�لنقابة  �لت�شجيل يف  �ل من خال  بها  يعمل  و ل  �شخ�س خمت�س  �لعياد�ت  يعمل يف   )1

�ملخت�شة.

مز�ولة  على  �حلا�شل  �لطبي  �لفريق  �شمن  من  �لعياد�ت  يف  �لعاملني  كل  يكون  �أن   )2

مهنة من وز�رة �ل�شحة.

3(�أن يكون من �شمن �لفريق �لطبي �شيدلين يعرف ماهية �ملو�د �مل�شتخدمة و طريقة 

�آثارها �جلانبية. ��شتخد�مها و 

4(وغريها من �لإقر�حات.

، و نتج عن ذلك وفيات ، من هنا  كرت �لأخطاء �لطبية �لناجتة عن عمليات �لتجميل 

و جب على �جلهات �ملخت�شة و �ل�شيد�ت تتبع �لأ�شباب و مر�قبتها و معاجلتها، و ن�شحيتي 

�لتدقيق على ما يحافظ عليهن من بعد  �لعياد�ت دون  �رتياد  لل�شيد�ت بوجوب �حلذر من 

�لعملية و دون �أن ي�شبب لهن م�شاكل �أخرى.

غريزة  ه��ذه  و  �ليهما  ت�شعى  و  �لتغيري  و  �جلمال  حتب  بطبعها  �مل��ر�أة  ف��اإن   ، بالنهاية  و 

�لأخطاء  على  �لركيز  �أو   ، �شلبي  موقف  �أي  بذكر  ت��ردد  ل  �أن  يجب  فعليه  فيها  موجودة 

�لتي تعر�شت لها جر�ء �لتجميل حتى يتعلم منها غريهم ويتم معاجلة �لأخطاء �ملوجودة 

يف �لعياد�ت �لطبية.
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في مئوية تأسيس الدولة االردنية: 
الثقافة مرتكزأساسي للتأسيس والنهضة

االنباط- عمان

الثقافية  احلالة  ماأ�س�سة  بداية  فكرة   

احلديثة؛  االردنية  الدولة  يف  واالبداعية 

اململكة االردنية الها�سمية، بداأت بواكريها 

ع�����س��ي��ة ت���اأ����س���ي�������س ال�����دول�����ة ال���ت���ي ت�����س��ه��د 

هذا  عامنا  يف  االوىل  مئويتها  اح��ت��ف��االت 

.2021

الثقافة  لرعاية  بنهج  املاأ�س�سة  ومتثلت 

ت��ب��ن��ت��ه ق��ي��ادت��ه��ا ال��ه��ا���س��م��ي��ة، م��ن��ذ ب��واك��ري 

املوؤ�س�س  امل��ل��ك  ي��د  ع��ل��ى  ال��دول��ة،  تاأ�سي�س 

احل�سني،  بن  عبداهلل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 

اأنوية لبنات امل�سروع الثقايف  اأوىل  باإطالق 

و�سل  حينما  يعلو  احلق  بجريدة  متمثال 

كانت حتمل  والتي   1920 عام  ملدينة معان 

اخلطاب الثقايف وال�سيا�سي مل�سروع الدولة 

احلديث.

وت��ت��ل��و »احل�����ق ي��ع��ل��و« ب���ال�������س���دور، بعد 

 ،1921 اإع����الن ت��اأ���س��ي�����س ال��دول��ة االردن���ي���ة 

ال��ت��ي حملت ذات  ال��ع��رب��ي  ال�����س��رق  ج��ري��دة 

اخلطاب عام 1923، يف وقت مل يكن ي�سدر 

ت�سكل  ���س��ح��ي��ف��ة  اأي  االردن  م��ن��ط��ق��ة  يف 

ح��ام��ال ون��ا���س��را ث��ق��اف��ي��ا وم��ع��رف��ي��ا تعمل 

الآف���اق  اإن���ط���الق  كنقطة  تكري�سهما  ع��ل��ى 

ال��رح��ب��ة. ور���س��خ املغفور  ال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة 

وال�ساعر،  االدي���ب  وه��و  املوؤ�س�س  امل��ل��ك  ل��ه 

يف  ال�سعر  ح��رك��ة  �سهدته  مب��ا  ال��ن��ه��ج  ه��ذا 

االردن م��ن ���س��ع��ود وت��ن��ام ب��ح��ي��ث ان���ه ق��اد 

ح��رك��ة اأدب���ي���ة مت��خ�����س ع��ن��ه��ا ق��ي��ام ن�ساط 

اأدبي وثقايف يف �سرقي االأردن كان جمل�سه 

ثقافيا  �سالونا  بو�سفه  له،  موئال  االدب��ي 

وم��ل��ت��ق��ًى ل����الدب����اء وامل���ث���ق���ف���ني، اح��ت�����س��ن 

عمالقة االأدب والثقافة وال�سعر يف االأردن 

امل�ساجالت  على  ع��الوة  العربي،  وال��وط��ن 

حممد  م��ن��ه��م؛  ع��دد  وب��ني  بينه  ال�سعرية 

ع���ل���ي احل�����وم�����اين ون������دمي امل������الح وف������وؤاد 

ظبيان  وتي�سري  البحرة  و�سعيد  اخلطيب 

وح�سني  ال��ت��ل(  وه��ب��ي  )م�سطفى  وع���رار 

زيد الكيالين وغريهم الكثري.

ال��ذي  ال�����س��ي��ا���س��ي  ن�����س��اط��ه  واإىل ج��ان��ب 

امللك  ُيغفل  مل  وقته،  معظم  على  ا�ستحوذ 

بجميع  فاهتم  ال��ث��ق��ايف،  اجل��ان��ب  املوؤ�س�س 

العديد  ودع��م  وتابع  الثقافية  القطاعات 

�سرق  واأ�سبح  االإب��داع��ي��ة،  امل�سروعات  م��ن 

ال���ع���رب،  امل��ث��ق��ف��ني  اأن����ظ����ار  حم���ط  االأردن 

وبداأت عجلة احلركة الثقافية تدور، حيث 

تاأ�س�س اأول جممع علمي يف البالد يف متوز 

1923 برئا�سة ال�سيخ �سعيد الكرمي بهدف 

املعارف  منارة  ورفع  القومية  االآثار  اإحياء 

ال��ع��رب��ي��ة، وال����ذي ع��ق��د اأوىل ج��ل�����س��ات��ه يف 

اأهدافا  وحدد  نف�سه  العام  من  اأيلول  �سهر 

العامة  املحا�سرات  اإلقاء  مهمة كان منها: 

يف ن�����دوة امل���ج���م���ع، اإن�������س���اء م��ك��ت��ب��ة ع��ام��ة، 

اأفكار  فيها  ُتن�سر  �سهرية  جملة  واإ���س��دار 

بينه  و�سل  حلقة  ولتكون  املجمع،  اأع�ساء 

وبني دور الكتب واملجامع العلمية واأمهات 

املجالت.

جممع  قانون  �سدر  الحقة  �سنوات  ويف 

له  املغفور  عهد  يف  االأردين  العربية  اللغة 

امللك احل�سني بن طالل  ب��اإذن اهلل جاللة 

يف  ك��ب��رياً  ن�ساطاً  املجمع  وب���داأ   ،1976 ع��ام 

اللغة العربية. خدمة 

يف  ب��داأت  الت�سكيلي  الفن  حركة  وكانت 

ال��ف��ن��ان اللبناين  ع��ه��د االم����ارة م��ع ق���دوم 

1922، وب��ع��ده ال��رك��ي  ع��م��ر االأن�����س��ي ع��ام 

���س��ي��اء ال���دي���ن ���س��ل��ي��م��ان ال����ذي اأق�����ام اأول 

م��ع��ر���س ف��ن��ي ل��ه يف ف��ن��دق ف��ي��الدل��ف��ي��ا يف 

خا�سة  برعاية  الت�سكيليون  وحظي  عمان، 

جمموعة  اقتنى  ال��ذي  املوؤ�س�س  امللك  من 

نادرة  رعاية  وهي  ق�سره،  يف  اأعمالهم  من 

يف وقتها.

منذ  ع��م��ان  يف  ال�سينما  دور  وان��ت�����س��رت 

ن��ه��اي��ة ال��ع�����س��ري��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن امل��ا���س��ي، 

وخما�س  االردنية،  الدولة  بدايات  مع  اي 

اإجتماعي  وم�سهد  م��دين  جمتمع  ت�سكيل 

ث��ق��ايف ج���دي���د، وت�����س��ري ع���دد م���ن امل�����س��ادر 

كانت  ع��م��ان  يف  لل�سينما  دار  اأول  ان  اإىل 

نهاية  يف  افتتاحها  ومت  الن�سر  �سينما  دار 

ال��ع�����س��ري��ن��ي��ات و���س��اح��ب��ه��ا ه���و اأب����و ���س��ي��اح 

القباين.

ويف مدينة اإربد يف منت�سف الع�سرينيات 

كانت ما اأطلق عليها �سالة البرا واحتوت 

البطارّية،  على  تعمل  عر�س  ماكينة  على 

على  ويجل�سون  امل�����س��اه��دون  ي��دخ��ل  ح��ي��ث 

ال��زه��راء يف  ب��ن��اء �سينما  االأر�����س، وث��م مت 

اأواخ������ر ال��ع�����س��ري��ن��ي��ات واف��ت��ت��اح��ه��ا ب��داي��ة 

امل���ا����س���ي، فيما  ال���ق���رن  ال��ث��الث��ي��ن��ي��ات م���ن 

دار  اردن��ي��ة  بحثية  بجهود  حديثا  اكت�سف 

تعود  ب��امل��ف��رق  ال�����س��ف��اوي  مبنطقة  �سينما 

باأياد  وبنيت   1934-1933 ب��ني  م��ا  للفرة 

اإجنليزي. اأردنية وبت�سميم 

واه����ت����م امل����ل����ك امل���وؤ����س�������س ب��ال�����س��ي��ن��م��ا، 

وم���ع ظ��ه��ور ال�����س��ي��ن��م��ا ال��ن��اط��ق��ة يف اوائ���ل 

لل�سينما  دار  اإن�����س��اء  ت��اب��ع  ال��ث��الث��ي��ن��ي��ات، 

)���س��ي��ن��م��ا ال����ب����راء( ب��ح�����س��ب م��وا���س��ف��ات 

ال��ع��ر���س  ����س���روط  ال�����س��ي��ن��م��ا م��ك��ت��م��ل��ة  دور 

ب��ح�����س��ب  ���س��ي��ن��م��ا  اول  وت���ع���د   ،1935 ع����ام 

ت��ع��ر���س فيها  امل���وا����س���ف���ات، وك���ان���ت  ت��ل��ك 

املو�سيقية  والو�سالت  امل�سرحيات  كذلك 

عام  �سهدت  والتي  لفرق عربية،  والغنائية 

1943 ح�����س��ور امل��و���س��ي��ق��ار ف��ري��د االأط��ر���س 

االأول  العر�س  الفتتاح  اأ�سمهان  و�سقيقته 

م���ن ف��ي��ل��م��ه��م��ا »ان���ت�������س���ار ال�������س���ب���اب«، كما 

االع��راف  كر�سي  م�سرحية  فيها  عر�ست 

املحم�ساين  ليو�سف وهبي وقدمتها فرقة 

القرن  من  االربعينيات  نهاية  يف  اللبنانية 

اأن�سئت  التي  )االإم��ارة(  �سينما  ثم  املا�سي، 

بعدها يف مطلع االأربعينيات.

امللك  و�سول  وبعد  الن�سر  �سعيد  وعلى 

ال�سحف  تاأ�سي�س  َدعم  عمان،  اإىل  املوؤ�س�س 

اأول مطبعة يف  م��ن خ��الل ج��ل��ب  وال��ن�����س��ر 

ثم   ،1922 ع���ام  ���ان  ع���مَّ اإىل  االإم������ارة  ع��ه��د 

وتبع   ،1925 عام  احلكومة  مطبعة  ظهرت 

ذل���ك ظ��ه��ور م��ط��اب��ع اأخ����رى م��ه��م��ة منها 

1932؛  ع���ام  ال��ع��رب��ي  اال���س��ت��ق��الل  مطبعة 

التجارية. واأ�سهمت بن�سر ثقافة الطباعة 

امل�سرح  ك��ان  الزمنية  احلقبة  تلك  ويف 

ك���ان  اإذ  ث���اب���ت���ة وواث�����ق�����ة،  ب��خ��ط��ى  ي�����س��ري 

ه��ن��اك ُك���ت���اب َك��ت��ب��وا ل��ل��م�����س��رح، ث���م ب����داأت 

ح��رك��ة امل�����س��رح كفعل م��ن خ���الل امل��دار���س 

لعمل  االأوىل  االإ�سارات  فكانت  والكنائ�س، 

اأن�سئت  وقبلها   ،1918 ع��ام  م��دون  متثيلي 

ب��امل�����س��رح  ُت��ع��ن��ى  االأردن  يف  ج��م��ع��ي��ة  اأول 

»ج��م��ع��ي��ة  و���س��م��ي��ت   1914 ع����ام  و����س���وؤون���ه 

وازده��رت  العربية«  الكاثوليكية  النا�سئة 

االأعمال امل�سرحية على يد روك�س بن زائد 

العزيزي وحممد املحي�سن وغريهم، فقدم 

امل�سرحية  االأع��م��ال  م��ن  الكثري  ال��ع��زي��زي 

و«ال��ر���س��ي��د   ،1923 ع���ام  »ال�����س��م��واأل«  منها 

والربامكة« و«�سالح الدين االأيوبي«؛ عام 

1924، وقدمت عرو�س م�سرحية يف عمان 

وال�سلط وعجلون منذ عام 1927 .

ت�سكلت  الدولة  تاأ�سي�س  مع  وبالتزامن 

عام  االأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  مو�سيقات 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ابتناء  ب��داي��ات  م��ع   1921

االردن�����ي�����ة- اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي، م���ا ي���وؤك���د 

اه��ت��م��ام امل��ل��ك امل��وؤ���س�����س ب��امل��و���س��ي��ق��ا، ليتم 

اهلل  ب��رام  االإذاع��ة  دار  فرقة  تكوين  بعدها 

وف��رق��ت��ني م��ن م��و���س��ي��ق��ا اجل��ي�����س، فكانت 

ه����ذه مب��ث��اب��ة ب����ذور ال��ن��ه�����س��ة امل��و���س��ي��ق��ي��ة 

واأ�س�سها. املقبلة 

ت���اري���خ  ع���ل���ى  ي�����س��ت��ن��د  ال������ذي  واالردن 

ع��ام  اآالف   8 ي��ت��ج��اوز  االن�����س��اين  ل��ل��وج��ود 

ويحتوي ارثاً ثقافياً ي�سهد على ا�سهاماته 

تاريخية قدمية ومهمة،  الكبرية يف حقب 

العربي  واحلرف  الكتابة  لن�سوء  مهد  كما 

به  واالنتقال  االنباط احلرف  عندما قدم 

م��ن االرام��ي��ة اىل ال��ع��رب��ي��ة، ق���ادر على ان 

ي�سهم يف ال�سياق احل�ساري العاملي.

ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع  ك��ذل��ك  االردن  و���س��ه��د 

وك�������ان ����س���م���ن ب����واك����ري ظ����ه����ور امل�������س���روع 

املبكرة  اال�سالمية  العهود  ويف  اال�سالمي، 

ك���ان ل��ل��ج��غ��راف��ي��ا وال��ث��ق��اف��ة االردن���ي���ة دور 

لربط  و�سعي  احل�ساري،  ال�سياق  يف  مهم 

والهوية  والراث  واجلذور  التليد  املا�سي 

باحلا�سر  وال��ف��ن��ون  وامل��ع��رف��ة  وامل��ن��ج��زات 

اهتماما  االردنية  الدولة  اأولت  وامل�ستقبل، 

اآثار  ُيعد متحف  اإذ  املتاحف،  باإن�ساء  كبريا 

لعام  ويعود  االردن  اأق��دم متحف يف  جر�س 

1928 واقيم يف اأحد اأقبية معبد اأرتيم�س.

االردين عام  االثار  تاأ�سي�س متحف  ومت 

1951، ومتحف البراء القدمي عام 1963، 

ومتحف   ،1971 واالزي����اء  احل��ل��ي  ومتحف 

���س��رح  وم��ت��ح��ف   ،1977 ال�����س��ع��ب��ي��ة  احل���ي���اة 

 ،2005 االردن  وم��ت��ح��ف   ،1977 ال�����س��ه��ي��د 

ومتحف االطفال 2007.

كما مت تاأ�سي�س املتحف الوطني للفنون 

احل���ي���اة  وم���ت���ح���ف   1980 ع�����ام  اجل���م���ي���ل���ة 

يف  تباعا  املتاحف  تاأ�سي�س  وت��واىل  الربية، 

االث��ري��ة  وامل��واق��ع  املحافظات  م��ن  العديد 

وامل��ع��ريف،  الوطني  البعد  وذات  وال��راث��ي��ة 

لي�سل عددها اىل نحو 30 متحفا.

االهتمام  مع  الثقايف  النهو�س  وتزامن 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  م��ن��ذ  بالتعليم 

ك���م���ق���دم���ة الإ�����س����اع����ة ال���ث���ق���اف���ة ال��ع��رب��ي��ة 

اإال  االأع��م،  االإن�ساين  البعد  على  املنفتحة 

اأن ماأ�س�سة العمل الثقايف يف االأردن، جاءت 

الثقايف  العمل  يف  ت��راك��م��ات  اإىل  م�ستندة 

احل��ك��وم��ي واالأه���ل���ي، ب���داأت ب��اإن�����س��اء دائ��رة 

اإط��اراً  لتكون   1966 ع��ام  والفنون  الثقافة 

اإ�سافة  اململكة،  يف  الثقايف  للن�ساط  راعياً 

اإىل م���لء ال���ف���راغ ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اخل��دم��ات 

الثقافية.

االهتمام  اأجل  من  الدائرة  اإن�ساء  وجاء 

والفنية  الثقافية  بال�سوؤون  يتعلق  ما  بكل 

واملثقفني  الكتاب  مع  والتعاون  اململكة،  يف 

والفنانني ودعم ن�ساطاتهم، حيث ارتبطت 

ه���ذه ال���دائ���رة ب�����وزارة ال��ث��ق��اف��ة واالإع����الم 

مطلع  يف  اأن�سئت  التي  واالآث���ار  وال�سياحة 

مبختلف  العناية  بها  واأنيطت   ،1964 عام 

ال�������س���وؤون ال��ث��ق��اف��ي��ة واالإع���الم���ي���ة، ث���م مت 

مبقت�سى  وال�سباب  الثقافة  وزارة  ان�ساء 

املادة 20 من الد�ستور، و�سدر نظامها �سنة 

وال��راث  الثقافة  وزارة  اأن�سئت  ث��م   1977

نظام  هو  خا�س  بنظام   1988 عام  القومي 

 5 وزارة ال��ث��ق��اف��ة وال����راث ال��ق��وم��ي رق���م 

رقم  الثقافة  وزارة  نظام  ثم   ،1988 ل�سنة 

التنظيم  ن��ظ��ام  ت���اله  ث��م   ،1990 ل�����س��ن��ة   5

15 ل��ع��ام  ال������وزاري ل������وزارة ال��ث��ق��اف��ة رق���م 

.2003

و���س��ه��دت امل��رح��ل��ة ال��ت��ي مت��ت��د م��ن ع��ام 

العمل  بناء  مرحلة   ،1976 ع��ام  اإىل   1966

لن�سر  نظام  اأول  ف�سدر  احلكومي،  الثقايف 

�سنة  وت��وزي��ع��ه  االأردن  يف  ال��ث��ق��ايف  االإن��ت��اج 

ال��ث��ق��اف��ي��ة،  ال��ك��ت��ب  ب��ن�����س��ر  وب��و���س��ر   ،1969

�سنة  )اأف��ك��ار(  ثقافية  جملة  اأول  و�سدرت 

اجل��ي��ل«  »����س���وت  جم��ل��ة  و����س���درت   ،1966

 ،1974 ع��ام  ال�س�عبية«  »الف���ن��ون  وجم��ل��ة 

واأن�سئ املعهد املو�سيقي �سنة 1966 ، اإ�سافة 

اأول  وت�سكلت  ال�سعبية،  الفنون  فرقة  اإىل 

امل�سرح  اأ�سرة   – حكومية  م�سرحية  فرقة 

حتى  ن�ساطها  وا�ستمر   1965 عام  االأردين 

عام  الوطنية  املكتبة  وتاأ�س�ست   ،1977 عام 

.1975

ب����اإذن اهلل جاللة  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ع��ه��د  ويف 

احلركة  تطورت  ط��الل  بن  احل�سني  امللك 

الها�سمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  يف  الثقافية 

واأ�سبحت م�سروع دولة ناجز، وا�ستحدثت 

ل����ه امل���وؤ����س�������س���ات وال�����دوائ�����ر وو����س���ع���ت ل��ه 

بداأ  اخلم�سينيات  بداية  ففي  الت�سريعات، 

ت�سكيل  مت  اإذ  الت�سكيلي  ال��ف��ن��ي  ال��ن�����س��اط 

ن�����دوة ال���ف���ن االأردن�����ي�����ة، وراب����ط����ة رع���اي���ة 

الر�سم  ون���دوة  ع��م��ان،  يف  واالأدب  ال��ف��ن��ون 

وال��ن��ح��ت االأردن���ي���ة، وامل��ع��ه��د امل��ل��ك��ي ال��ذي 

اأ���س�����س��ت��ه االأم�����رية ف��خ��ر ال��ن�����س��اء زي���د ع��ام 

الفنانني  رابطة  وتاأ�سي�س  عمان،  يف   1975

لت�سهد   ،1977 عام  االأردنيني  الت�سكيليني 

م���رح���ل���ة ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات حت������واًل م���ه���م���اً يف 

االأردنية. الت�سكيلية  م�سرية احلركة 

تاأ�س�ست  واالدب���اء  الكتاب  �سعيد  وعلى 

1974 وت�سم  عام  االردنيني  الكتاب  رابطة 

دب�������اء وال��ك��ت��اب االأردن����ي����ني يف خُم��ت��ل��ف 
ُ
االأ

و�سعر، وق�سة،  رواي��ة،  االأدب من  جَم��االت 

واأب�����ح�����اث ون���ق���د اأدب�������ي وف���ن���ي وغ���ريه���ا، 

كتاب  اإحت���اد  يف  موؤ�س�س  ع�سو  وال��راب��ط��ة 

اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية.

وع��ق��د يف ع��م��ان م��وؤمت��ر االحت����اد ال��ع��ام 

للكتاب واالأدباء العرب الثامن ع�سر للمرة 

رئي�س  اآن��ذاك  وانُتخب   ،1992 ع��ام  االأوىل 

لالحتاد  رئي�ساً  االأردن��ي��ني  الكتاب  راب��ط��ة 

على  ع��الوة  العرب  واالأدب���اء  للكتاب  العام 

فوز العديد من الكتاب واالدباء والباحثني 

االردن���ي���ني ال���س��ي��م��ا اع�����س��اء ال��راب��ط��ة، يف 

ال��ع��دي��د م��ن اجل���وائ���ز ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة 

كانت  فيما  الثقافية،  امل�سرية  امتداد  على 

ج��م��ع��ي��ة امل��ك��ت��ب��ات االأردن���ي���ة ت��اأ���س�����س��ت ع��ام 

1967، واإحتاد النا�سرين االردنيني 1996.

وع����ل����ى اأم������ت������داد ه������ذه االع����������وام امل���ئ���ة 

والتي  االردن��ي��ة  الن�سر  دور  اإن�����س��اء  تو�سع 

االدباء  من  كبري  عدد  اإبداعات  ا�ستقطبت 

عددها  لي�سل  العرب،  والكتاب  واملفكرين 

تاأ�س�ست  ن�سر، كما  دار   167 اليوم اىل نحو 

ال��ت��ي تعنى  جم����الت م��ت��خ�����س�����س��ة وم��ن��ه��ا 

ب��ال�����س��اأن ال��ث��ق��ايف وال��ف��ك��ري، ومن��ت حركة 

ال�����س��ح��اف��ة ال���ت���ي اأول������ت اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا 

الثقافية يف �سفحاتها. لل�سوؤون 

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال�����س��ي��ن��م��ا اع���ت���رب ف��ي��ل��م 

يا�سني  ال�سيخ  لوا�سف  جر�س(  يف  )�سراع 

الذي مت اإجنازه عام 1958 اخلطوة االأوىل 

يف  �سينمائية  �سناعة  تاأ�سي�س  طريق  على 

عام  الثانية  املحاولة  ج��اءت  فيما  االأردن، 

)وطني  الثاين  ال��روائ��ي  الفيلم  مع   1962

غ��ازي  ك��ع��و���س، وع��م��ل  ح��ب��ي��ب��ي( لعبد اهلل 

اأردين-  م�سرك  فيلم  اإن��ت��اج  على  ه��وا���س 

ت���رك���ي، وح���ق���ق امل���خ���رج امل�������س���ري ف����اروق 

ع��ج��رم��ة ف��ي��ل��م )ع��ا���س��ف��ة ع��ل��ى ال���ب���راء( 

م�سرك  اإي���ط���ايل  ل��ب��ن��اين  اأردين  ك��اإن��ت��اج 

االردنية  االأثرية  املناطق  توظيف  فيه  مت 

اأول م�ساهمة  للفيلم، حتى جاءت  كخلفية 

عام  اأردن��ي��ة  �سينما  خلق  �سبيل  يف  ر�سمية 

والت�سوير  ال�سينما  دائ��رة  بتاأ�سي�س   1965

التابعة لوزارة االإعالم، ثم تاأ�سي�س النادي 

1979 والذي خلق  ال�سينمائي االأردين عام 

حراكا نقديا مهما يف هذا املجال.

وا�ستقطبت اجلغرافية والبيئة االردنية 

عاملية  �سينمائية  اأعماال  للت�سوير  كمواقع 

ب����داأت ب��ف��ي��ل��م ل��ورن�����س ال��ع��رب م��ن اإخ���راج 

 ،1962 عام  لني  ديفيد  العاملي  الربيطاين 

و�سوال حلرب النجوم اجلزء التا�سع 2018 

الكثري. وغريها 

االأردنية  امللكية  الهيئة  تاأ�سي�س  وياأتي 

ج����ادة  ك���م���ح���اول���ة   2003 ع������ام  ل�����الأف�����الم 

ل��ل��ن��ه��و���س ب���ه���ذا ال���ق���ط���اع، ل��ي��ت��وج ال��ع��م��ل 

االأردن  مهرجان  يف  ال�سينما  �سناعة  على 

وزارة  ت��ق��ي��م��ه  ال������ذي  ل����الأف����الم  ال�������دويل 

االأردين  الفيلم  و���س��ول  ويعترب  الثقافة، 

القائمة  اإىل   ،2014 عام  اأنتج  الذي  »ذي��ب« 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ر���س��ي��ح��ات االأو���س��ك��ارع��ن فئة 

2016، ع��الم��ة  اأج��ن��ب��ي ع���ام  اأف�����س��ل ف��ي��ل��م 

ف����ارق����ة يف ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ن��م��ا االأردن����ي����ة 

وحم���ف���زا م��ه��م��ا ل��ت��ط��وره��ا ف��ي��م��ا اط��ل��ق��ت 

ل���الف���الم  اردين  م���ه���رج���ان  اول  ال��ه��ي��ئ��ة 

اأّول  »مهرجان عّمان ال�سينمائي الدويل - 

فيلم« يف اآب 2020.

اأم�����ا ال����درام����ا ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة االردن���ي���ة 

االردين  التلفزيون  تاأ�سي�س  م��ع  انطلقت 

عام 1968، باأول م�سل�سل »باب العمود« عام 

1968، ومب�ساركة جنوم عرب و�سحا وابن 

اأوائ��ل  وال��ذي يعد م��ن   1975 ع��ام  عجالن 

بااللوان  ت�سور  التي  العربية  امل�سل�سالت 

ان��ت��ج  م��ث��ل��م��ا  ال��ب��دوي��ة،  امل�����س��ل�����س��الت  واأول 

ومنها  عربية  اع��م��اال  االردين  التلفزيون 

النوم وملح و�سكر، لتفر�س  م�سل�سلي �سح 

والثمانينيات  ال�سبعينيات  عقود  يف  نف�سها 

حيث  ال��ع��رب��ي  االإن��ت��اج  خريطة  على  ب��ق��وة 

ال��درام��ي  ل��الإن��ت��اج  قويا  مناف�سا  اأ�سبحت 

امل�ساهد  وتقدير  ثقة  على  وحازت  العربي 

االأردين والعربي على حد �سواء.

االذاعية  االعمال  اأوىل  من  كانت  فيما 

جمهوَر  ا�ستقطبت  والتي  درام��ي  باأ�سلوب 

-1959 اأب����و حم��م��ود  امل�����س��ت��م��ع��ني م�����س��اف��ة 

1960 وق���دم ع��رب اأث���ري االذاع����ة االردن��ي��ة 

1948 واإنطلق منها عدد  التي تاأ�س�ست عام 

�سمرية  ومنهم؛  العربي  الغناء  جنوم  من 

ي��ون�����س، ودالل  ب��الن وه��ي��ام  توفيق وف��ه��د 

ال�سمايل و�سماهر وغريهم.

اأما مرحلة التاأ�سي�س احلقيقي للم�سرح 

االأردين كانت ما بني االأعوام 1960 و1969 

ب���االأك���ادمي���ي���ة  امل���رح���ل���ة  ه����ذه  ات�����س��ف��ت  اإذ 

وك��ان��ت ان��ط��الق��ات��ه��ا م��ن م��دي��ري��ة رع��اي��ة 

ل����وزارة االإع����الم حينها،  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

واإيجاد ق�سم امل�سرح، ثم احلراك امل�سرحي 

يف اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة، وع��ق��دت اأول ن��دوة 

 ،1978 ع��ام  االأردن  يف  بامل�سرح  للمهتمني 

ل���ت���ت���وىل االجن�����������ازات وي���ت�������س���ع ال���ف�������س���اء 

امل�سرحي وينطلق مهرجان امل�سرح االردين 

1991 وبعدها تتواىل  يف دورته االوىل عام 

امل�سرحية. املهرجانات  وتتعدد 

ال��دول��ة  ق��ام��ت  امل��و���س��ي��ق��ا  وع��ل��ى �سعيد 

ب���دع���م احل����رك����ة امل��و���س��ي��ق��ي��ة وامل�����س��اه��م��ة 

ب��اإن�����س��اء م��وؤ���س�����س��ات وه��ي��ئ��ات داع��م��ة لهذا 

والتلفزيون،  االإذاع���ة  موؤ�س�سة  مثل  الفن 

ال�سعبي،  الرق�س  وفرقة  املو�سيقا،  ومعهد 

واالأكادميية  للمو�سيقا،  الوطني  واملعهد 

ف��رة  ���س��ه��دت  فيما  للمو�سيقا،  االأردن���ي���ة 

رواب��ط  اإن�ساء  والثمانينيات  ال�سبعينيات 

واملو�سيقية  الدرامية  بالفنون  تعنى  فنية 

ما لبثت ان �سبت يف بوتقة نقابة الفنانني 

االردنيني التي تاأ�س�ست عام 1997.

وفرتها  التي  الف�ساءات  ه��ذه  ظ��ل  ويف 

وال��ف��ن��ون  ال��ث��ق��اف��ة  ب��دع��م  وت�سهم  ال��دول��ة 

مت اإط������الق »م���ه���رج���ان ج���ر����س ل��ل��ث��ق��اف��ة 

 ،1981 ال�����س��ن��وي ع���ام  ال�����دويل  وال���ف���ن���ون« 

العربية  املهرجانات  اأب��رز  من  يعد  وال��ذي 

املحلية  امل��ج��ت��م��ع��ات  �سجع  مم��ا  وال��ع��امل��ي��ة، 

ب���اإط���الق م��ه��رج��ان��ات تعنى  وم��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 

»مهرجان  ابرزها  ومن  والفنون  بالثقافة 

وح�������س���ارة«  ت���اري���خ  االردن  ال���ف���ح���ي�������س.. 

الدولة  لتوؤكد   ،1990 ع��ام  تاأ�س�س  وال���ذي 

اه��ت��م��ام��ه��ا ب��امل��و���س��ي��ق��ا ب���اإط���الق م��ه��رج��ان 

 ،2001 ع���ام  اأي���ل���ول  االأردن����ي����ة يف  االأغ��ن��ي��ة 

وانت�سار  الفنية،  الذائقة  برفع  اأ�سهم  م��ا 

واملو�سيقية. الغنائية  الفنية  الفرق 

ال���ث���ق���اف���ي���ة يف ظ��ل  ن�������س���ط���ت احل����رك����ة 

لها  تاأ�س�ست  اأن  بعد  االي��ج��اب��ي  امل��ن��اخ  ه��ذا 

وروابط  ودور  وجمعيات  خا�سة  موؤ�س�سات 

التحتية  للبنى  اإ�سافة  وغريها،  واحتادات 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  خ��الل عمر  �سيدت  التي 

الثقافية  الفعاليات  احت�سان  يف  واأ�سهمت 

القطاع  موؤ�س�سات  ومن  املختلفة،  والفنية 

الثقايف  ال�سعيد  على  ب��رزت  التي  اخلا�س 

�سومان. عبداحلميد  موؤ�س�سة 

بالتو�سعة  عاتقها  على  ال��دول��ة  وت��اأخ��ذ 

باإن�ساء مراكز ثقافية يف جميع املحافظات 

االردنية ومنها مركز امللك عبداهلل الثاين 

اإرب���د الثقايف  ال��زرق��اء وم��رك��ز  ال��ث��ق��ايف يف 

الكرك،  يف  الثقايف  احل�سن  االأم��ري  ومركز 

ال��ث��ق��ايف، وم��رك��ز عجلون  وم��رك��ز ج��ر���س 

ال���ث���ق���ايف، وم����رك����ز االأم�������ري احل�������س���ني ب��ن 

عبداهلل الثاين الثقايف يف معان.

اأول  الثقافية �سدر  ومع تطور احلركة 

ل��الآداب  التقديرية  ال��دول��ة  جل��وائ��ز  نظام 

يف  وع��ق��د   ،1977 ل�سنة   19 رق���م  وال��ف��ن��ون 

العرب  الثقافة  ل��وزراء  موؤمتر  اأول  عمان 

ع��م��ان«  »ب���ي���ان  ع��ن��ه  1976، و����س���در  ال���ع���ام 

ال���ث���ق���ايف ال�����ذي اأ����س���ب���ح د����س���ت���وراً ���س��ام��اًل 

العربية. الثقافية  للحركة 

واأقيم اأول مهرجان الأغنية الطفل عام 

االأردن��ي��ة  االأغ��ن��ي��ة  مهرجان  واأق��ي��م   ،1993

امل��و���س��ي��ق��ي��ني  راب���ط���ة  م���ن  االأول مب���ب���ادرة 

واأ���س��ب��ح��ت   ،1993 ع���ام  اآن����ذاك  االأردن���ي���ني 

امل��ك��ت��ب��ة ال��وط��ن��ي��ة دائ�����رة ق��ائ��م��ة ب��ذات��ه��ا، 

و����س���در ق���ان���ون ح��م��اي��ة ح���ق امل���وؤل���ف رق��م 

احل��ي��اة  م��ت��ح��ف  واأ����س�������س   1992 ل�����س��ن��ة   22

لن�ساط  ي��وؤرخ  ال��ذي   ،1994 عام  ال�سيا�سية 

الدولة االأردنية، واتخذ من مبنى جمل�س 

االأمة القدمي مقراً له.

م�سروع  الثانية  االل��ف��ي��ة  يف  ت��ط��ور  كما 

الثقافية  امل��دن  م�سروع  خ��الل  من  الن�سر 

 2007 ع���ام  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي 

ويف  كتابا،   35-30 من  تن�سر  امل��دن  فكانت 

مكتبة  م�سروع  ال���وزارة  اأطلقت   2007 ع��ام 

االأ�سرة االأردنية، اإذ يطبع يف كل دورة نحو 

العديد  اإ����س���دار  اىل  وي��ه��دف  ع��ن��واًن��ا،   50

املوؤلفات يف خمتلف املعارف االن�سانية  من 

القراءة  على  للحث  رمزية  باأ�سعار  وبيعها 

وااله���ت���م���ام ب���ال���ك���ت���اب. وي��ب��ل��غ م���ع���دل م��ا 

مثلما  كتابا،   180 �سنويا  ال���وزارة  ت�سدره 

و�سوت  وفنون  اأفكار  جمالت  عنها  ي�سدر 

يف  التو�سع  ملتابعتها  اإ�سافة  وو�سام  اجليل 

وم��ع��رف��ة،  ف��ك��ر  �سل�سلة  خ��الل  م��ن  الن�سر 

و���س��ل�����س��ل��ة ال��ف��ل�����س��ف��ة ل��ل�����س��ب��اب، و���س��ل�����س��ل��ة 

و���س��ع��ر،  ����س���رد  و���س��ل�����س��ل��ة  االأول،  ال���ك���ت���اب 

�سغف. و�سل�سلة 

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ويف عهد ج��الل��ة 

العربية  للثقافة  عا�سمة  عمان  اختيار  مت 

مل��دة ع��ام  ب��ه��ا  2002، ومت االح��ت��ف��ال  ال��ع��ام 

ك���ام���ل واق��ي��م��ت ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ال��ث��ق��اف��ي��ة وال���ف���ن���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة 

بف�سل  يحتذى  منوذجا  وكانت  والدولية 

ال��ل��ج��ان ال��ف��اع��ل��ة م���ن ج��م��ي��ع امل��وؤ���س�����س��ات 

احل����ك����وم����ي����ة وااله�����ل�����ي�����ة الجن���������اح ه����ذه 

االحتفالية.

عّمان  باختيار  ال��ث��ق��ايف  العمل  وت��ر���س��خ 

تنفيذ  ومت  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ع��ا���س��م��ة 

العربية  الثقافة  عا�سمة  القد�س  فعاليات 

2009، وتنفيذ فعاليات عمان عا�سمة  عام 

.2017 الثقافة االإ�سالمية عام 

مهمة  جت��رب��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وق��دم��ت 

حت���ت ع����ن����وان: م�������س���روع امل�����دن ال��ث��ق��اف��ي��ة 

عدالة  حتقيق  بهدف   ،2007 عام  االأردنية 

وتعزيز  الثقافية  التنمية  مكت�سبات  توزيع 

الثقافة،  مدينة  يف  الثقايف  احلراك  تنمية 

للثقافة  التحتية  البنية  بناء  وامل�ساهمة يف 

االإب��داع  وت�سجيع  واملحافظات  االأقاليم  يف 

بكونه  امل�سروع  اأهمية  وتتج�سد  واملبدعني، 

ويف  االأردن،  ت���اري���خ  يف  ن��وع��ه  م���ن  االأول 

العربية. الدول 

ك����م����ا ت����ق����دم ال������������وزارة ال�����دع�����م امل�����ايل 

وال���ل���وج�������س���ت���ي ل���ل���م���ئ���ات م����ن اجل��م��ع��ي��ات 

ب�سكل  الفنية  والفرق  الثقافية  والهيئات 

يف  العاملة  اجلمعيات  ع��دد  بلغ  اإذ  �سنوي، 

الثقافة  لوزارة  تتبع  والتي  الثقايف  ال�ساأن 

ال�����س��وؤون  700 مت��ار���س خمتلف  م��ن  اأك���ر 

على  جميعها  عملت  واالإبداعية،  الثقافية 

تنوير ورفع الذائقة االبداعية يف املجتمع 

ورفده باملواهب ال�سابة وتنميتها و�سقلها، 

واإي�ساله  الثقايف  بالفعل  االإرت��ق��اء  بهدف 

اىل �سائر حمافظات اململكة .

عن  اأخريا  اأعلنت  الثقافة  وزارة  وكانت 

الثقايف  ال��راث  لعنا�سر  الوطنّية  اخلّطة 

غري املادي لالأعوام )2020-2024(، والتي 

لر�سيخ  وه��دف��ت  ال����وزراء  جمل�س  اأق��ره��ا 

على  وت�ستند  االردن��ي��ة،  الثقافية  الهوية 

جت��ه��ي��ز واإع�������داد جم��م��وع��ة م���ن ع��ن��ا���س��ر 

على  لو�سعها  امل��ادي  غري  الثقايف  ال��راث 

قائمة الراث العاملي.

م��ئ��وي��ة  يف  االأردين  ال���ث���ق���ايف  وامل�����س��ه��د 

ال�������دول�������ة االردن��������ي��������ة وال�����������ذي ي�����س��ت��م��د 

خ�����س��و���س��ي��ت��ه م��ن خ��ري��ط��ة ث��ق��اف��ي��ة غنية 

بال�سروح والفعاليات واالبداعات الثقافية 

كل  ووفرت  الدولة  رعته  املختلفة  والفنية 

االم���ك���ان���ات ال���س��ت��دام��ت��ه، ال���س��ي��م��ا يف ظل 

وزارة  فاأطلقت  ك��ورون��ا،  جائحة  تداعيات 

موهبتي  م�سابقة  املا�سي  اآذار  يف  الثقافة 

ال��وط��ن  ت��ع��د االوىل يف  ب��ي��ت��ي وال���ت���ي  م���ن 

ل��ل��وزارة  اأخ����رى  م���ب���ادرات  تلتها  ال��ع��رب��ي، 

واخلا�سة عرب  االهلية  الثقافية  والهيئات 

الرقمي. التوا�سل  و�سائط 

الوطنية  وج���رى االع���الن ع��ن اخل��ط��ة 

الحتفالية مئوية تاأ�سي�س الدولة االردنية 

ال���ت���ي ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ف امل��وؤ���س�����س��ات 

م�ساحة  ام��ت��داد  على  وااله��ل��ي��ة  الر�سمية 

موؤمتر �سحفي عقد يف  وذل��ك يف  الوطن، 

كانون   9 بتاريخ  الربملانية  احلياة  متحف 

املا�سي. الثاين 

ع��ل��ى خم�سة حم��اور  اخل��ط��ة  وت�����س��ت��م��ل 

والفعاليات  تت�سمن عددا من االحتفاالت 

و30 برناجما وم�سروعا ثقافيا وجمتمعيا 

حتوي فعاليات وطنية تتوّزع على خمتلف 

حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة، وحت���ت���ف���ي ب��امل��ن��ج��ز 

والتنمية  البناء  م�سرية  وجت�ّسد  االأردين، 

املراكمة على امتداد مئة عام، ومل تغفل 

بالفئات  تعنى  التي  ال��ربام��ج  ع��ن  اخلطة 

العمرية من االأطفال من خالل امل�سابقات 

التعليمية وغريها. واملن�سات 

على  اخلطة  من  االول  املحور  وي�ستمل 

ال��ب��ن��اء ال��رم��زي وال��وط��ن��ي ع��ل��ى ال��ربام��ج 

وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���روي���ج���ي���ة واالع���الم���ي���ة 

املحور  حمل  بينما  اخلا�سة،  واال���س��دارات 

ال���ث���اين ع���ن���وان االح���ت���ف���االت وال��ف��ع��ال��ي��ات 

الكربى ومن ابرز معامله حملة علمنا عال، 

ت�سرف  ال��ذي  التذكاري  ال�سرح  وم�سابقة 

عليه امانة عمان الكربى.

ام��ا امل��ح��ور ال��ث��ال��ث ال���ذي ح��م��ل ع��ن��وان 

واملجتمعية  الثقافية  والفعاليات  الربامج 

وامل���������س����روع����ات وال������ربام������ج امل�������س���ت���دام���ة، 

ف�����س��م��ل��ت م���ع���امل���ه اح���ت���ف���االت امل��ح��اف��ظ��ات 

والقوات  الرئي�سة  التعليمية  واملوؤ�س�سات 

امل�����س��ل��ح��ة واالم�������ن ال����ع����ام وامل���ت���ق���اع���دي���ن 

ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل���غ���رب���ني االردن�����ي�����ني يف 

وال�سبابية  الريا�سية  والفعاليات  اخل��ارج 

الثقافية  العلمية  وامل��وؤمت��رات  وال�سياحية 

 220 وي�سمل  واالر���س��ف��ة  التوثيق  وب��رام��ج 

وزارة وموؤ�س�سة.

ك��م��ا ي�����س��م��ل ه����ذا امل���ح���ور اال�����س����دارات 

املحتوى  اإث���راء  وب��رام��ج  الن�سر  و�سال�سل 

الثقايف الوطني الرقمي وفعاليات وبرامج 

ال���ف���ن���ون وامل�����س��اب��ق��ات ودع�����م امل�����س��روع��ات 

باللغات  العامل  املئوية اىل  ر�سالة  واي�سال 

االجنبية والتثقيف الوطني )هوية(، فيما 

حمل املحوران الرابع واخلام�س العنوانني 

بتحفيز  تعنى  التي  والفعاليات  »الربامج 

و«امل�سروعات  الثانية«،  املئوية  يف  االبتكار 

الوطنية التي �ستد�سن يف املئوية«.

يف  الثقافية  املئوية  فعاليات  اب��رز  ومن 

�سهر �سباط املا�سي االعالن عن م�سابقات 

االفالم  ون�سو�س  االغاين  وكلمات  ال�سعر 

واالعمال  والوثائقية  والق�سرية  الروائية 

مثلما  االردن��ي��ة،  املو�سوعات  يف  امل�سرحية 

ا�سدارات  املجموعة االوىل من  مت اطالق 

الوطني  ال��ربن��ام��ج  �سمن  ال��دول��ة  مئوية 

واطالق  كتابا،   58 على  وا�ستملت  للقراءة 

امل��وق��ع ال��ر���س��م��ي ل��ل��م��ئ��وي��ة، واجن����از مكنز 

الراث ال�سعبي االردين.

فيما كانت من ابرز الفعاليات الثقافية 

�سور  معر�س  تنظيم  املا�سي  اآذار  �سهر  يف 

االردن م��ن االر���س��ي��ف ال��رك��ي، واالع���الن 

والثقافية  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��م  ج��ائ��زة  ع��ن 

ل��ل��ب��اح��ث��ني ال����ع����رب ال�������س���ب���اب، واجل����ائ����زة 

الدولة  مئوية  ودرا�سات  لبحوث  الوطنية 

االردن���ي���ة، وان���ت���اج جم��م��وع��ة م��ن االف���الم 

الوطني  م�����س��روع��ات؛  واط���الق  الوثائقية 

وجمع  وث��ق  ومن�سة  واالر���س��ف��ة  للتوثيق 

الراث ال�سفوي للدولة االردنية.

مكتبة  واالث��ار  ال�سياحة  وزارة  واطلقت 

املوؤ�س�س، وامل�سروع الوطني لتوثيق القطع 

ال��رب��ي��ة  وزارة  اط��ل��ق��ت  ف��ي��م��ا  االث����ري����ة، 

للمعلمني  املئوية  �ساعر  م�سابقة  والتعليم 

وال��ط��ل��ب��ة يف ج��م��ي��ع م���دار����س���ه���ا، واإق���ام���ة 

م��ه��رج��ان امل�����س��رح امل��در���س��ي ح���ول امل��ئ��وي��ة 

واملواطنة. الها�سميني  وم�سرية 

اأبرز فعاليات املوؤ�س�سات االهلية  و�سمن 

نظم  االردن���ي���ة،  ال��دول��ة  م��ئ��وي��ة  مبنا�سبة 

م��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ال���ع���رب���ي خ����الل اال���س��ه��ر 

تناولت  ح��واري��ة  ن���دوات  املا�سية  ال��ث��الث��ة 

وحماية  التوثيق  يف  الوطنية  املكتبة  »دور 

ذاكرة الوطن« و«احلركة الثقافية واالأدبية 

االردن��ي��ة«  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  منذ  االأردن��ي��ة 

و«ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل يف م���ئ���وي���ة ال���دول���ة 

اأّثرت يف ت�سكيل  االأردنية« و«العوامل التي 

مئة  خ��الل  االأردن  يف  االجتماعية  البنية 

والبحث  التكنولوجيا  و«مو�سوعات  ع��ام« 

العلمي يف مئوية الدولة االردنية«.

وب��ال��ت��ع��اون م���ع م���ب���ادرة )�����س( اإح���دى 

م���ب���ادرات م��وؤ���س�����س��ة ويل ال��ع��ه��د، واإح��ت��ف��اًء 

ب��امل��ن��ا���س��ب��ة، اأط��ل��ق جم��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

الثقافية  ل��ل��م�����س��اب��ق��ات  ال�����س��اد���س��ة  ال����دورة 

لهذا العام.



االنباط-عمان

وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزي���رة  ق���ررت    

عدد  ا�سترياد  حظر  ا�ستثناء  علي  مها 

م��ن ال��ب�����س��ائ��ع م��ن ���س��وري��ة مل���دة ثالثة 

اأ�سهر.

وت���������س����م����ل ال����ب���������س����ائ����ع ال�������س���ك���اك���ر 

من  والأح��ذي��ة  وال��وي��ف��ر  وال�سوكولتة 

اجل���ل���د ال��ط��ب��ي��ع��ي واأل���ب�������س���ة الأط���ف���ال 

الطاولة  وم���راوح  الداخلية  والألب�سة 

والأر�ض واجلدران والنوافذ وال�سقوف 

�سمن كميات حمددة.

وك��ان��ت اأب����رز ال�����س��ل��ع ال�����س��وري��ة التي 

ت�سمل   2018 ع��ام  احل��ظ��ر  ق��رار  �سملها 

ال���ق���ه���وة وال�������س���اي واأ����س���ن���اف���ا م��ت��ع��ددة 

الغازية  وامل��ي��اه  وال��ف��واك��ه  اخل�سار  م��ن 

واملعدنية والزيوت النباتية واحليوانية 

والدواجن واللحوم والأ�سماك.

  االنباط-عمان

ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  عام  مدير  قال 

اإن خطة  ع��رب��ي��ات،  ع��ب��دال��رزاق  ال��دك��ت��ور 

عمل الهيئة بالفرتة احلالية تت�سمن عدة 

املحلية،  ال�سياحة  تن�سيط  منها  حم���اور، 

وا�ستقطابهم  اجل��وار  دول  �سياحة  وع��ودة 

اململكة. لزيارة 

ال�سبت،  ام�ض  ت�سريح  يف  عربيات  وبني 

ال�����س��ي��اح��ي��ة  اأن م���وؤ����س���رات ع����ودة احل���رك���ة 

للمملكة خالل الفرتة املقبلة باتت قوية.

اأن  اأكد  العربية،  ال�سياحة  عودة  وب�ساأن 

الهيئة �سيكون لها حملة ت�سويقية يف دول 

التي  ال�سعودية  يف  خا�سة  العربي  اخلليج 

بتاريخ  احل���دودي���ة  م��ع��اب��ره��ا  ف��ت��ح  �ستعيد 

اخلطة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  احل����ايل،  اأي����ار   17

منح  يف  ال��ب��ت  قبل  جت��ري  ل��ن  الت�سويقية 

امل��زي��د م��ن الإج������راءات ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة التي 

تخفف عن القطاع.

وب���خ�������س���و����ض الأ�������س������واق ال�����س��ي��اح��ي��ة 

الأجنبية امل�ستهدفة، اأ�سار عربيات اإىل اأنه 

يوجد حاليا فريق متخ�س�ض يقوم بر�سد 

وم��ت��اب��ع��ة ال��و���س��ع ال�����س��ح��ي يف ع����دد من 

بعدها  لي�سار  امل�ستهدفة  والأ�سواق  الدول 

ل��و���س��ع خ��ط��ة ت�����س��وي��ق��ي��ة م��ن��ا���س��ب��ة جل��ذب 

اأكرب عدد من ال�سياح.

نهائية  مفاو�سات  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

م����ع ك�����ربى م���ك���ات���ب ال�������س���ي���اح���ة ال��ع��امل��ي��ة 

ل���س��ت��ق��ط��اب م���زي���د م���ن ال�����س��ي��اح ب���اأع���داد 

جمموعة  و�سول  متوقعا  للمملكة،  كبرية 

اأيام. �سياحية خالل 

وق��������ال: ل مي���ك���ن ت����وق����ع م�����س��ت��ج��دات 

وت���ط���ورات ال��و���س��ع ال���وب���ائ���ي وال���ق���رارات 

نبقى  فنحن  ال���دول،  بع�ض  يف  احلكومية 

الهيئة  �سعي  مبينا  ح��ذر،  ترقب  حالة  يف 

ل���س��ت��ق��ط��اب ت��ل��ك ال�����س��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة من 

خالل تقدمي حوافز دعم مبا�سر للطريان 

العار�ض.

وحت����دث ع��رب��ي��ات ع���ن م��الم��ح اخل��ط��ة 

العمل  �سيجري  ال��ت��ي  للهيئة  ال�سياحية 

موافقة  بعد  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  عليها 

احل����ك����وم����ة ع����ل����ى خ����ط����ة �����س����ري ال�������س���ائ���ح 

والإج��������������راءات ال�������س���ح���ي���ة ل��ل��م�����س��اف��ري��ن 

الأردن،  ل��زي��ارة  املعتمدة  وال��ربوت��وك��ولت 

م���ت���وق���ع���ا ف���ت���ح امل�����زي�����د م�����ن ال���ق���ط���اع���ات 

لهذا  التحفيزية  والإج����راءات  ال�سياحية 

القطاع بعد عطلة عيد الفطر ال�سعيد.

وهيئة  والآث��ار  ال�سياحة  وزارة  اأن  وبني 

تن�سيط  على  �ستعمالن  ال�سياحة  تن�سيط 

ال�����س��ي��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة م����ن خ�����الل ب��رن��ام��ج 

ال�سياحة  وزير  اأعلن  جنة” الذي  “اأردننا 
املقبلة،  الفرتة  والآثار عن اطالقه خالل 

و����س���ي���ك���ون داع���م���ا ل��ل�����س��ي��اح��ة ال���داخ���ل���ي���ة، 

وخ��ا���س��ة امل��ن��اط��ق الأك���ر ت�����س��رراً بتوقف 

ع��م��ل ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي ج���راء ت��داع��ي��ات 

اجلائحة.

االنباط-عمان

ب��ت��ج��دي��د  الأردن  زي����ن  ���س��رك��ة  ق���ام���ت   

ال���ت���ع���اون م���ع ج��م��ع��ّي��ة ه��ّم��ت��ن��ا اخل���ريّي���ة، 

تقيمها  ال���ت���ي  امل�����س��اري��ع  دع����م  ل��ت�����س��ت��ك��م��ل 

اجل��م��ع��ّي��ة، ح��ي��ث ���س��ت��ق��وم زي����ن، مب��وج��ب 

بدعم  موؤخراً،  اإبرامها  مّت  التي  التفاقّية 

م�سروع اإعادة تاأهيل مركز �سحي الأمرية 

العني، مبا  الكائن يف را�ض  ال�سامل،  ب�سمة 

م�ساندة  ب��ه��دف  دي���ن���ار،  األ���ف   100 قيمته 

بتوقيع  وق��ام  اململكة.  يف  ال�سحي  القطاع 

يف  التنفيذي  الرئي�ض  م��ن  ك��ل  الإت��ف��اق��ي��ة 

ورئي�سة  اجل��ا���س��م  ف��ه��د  الأرن  زي��ن  ���س��رك��ة 

ف��ادي��ا  ال��دك��ت��ورة  اخل��ريي��ة  هّمتنا  جمعّية 

���س��م��ارة يف امل��ق��ر ال��رئ��ي�����س��ي ل�����س��رك��ة زي��ن 

���س��ت��ق��وم  الت���ف���اق���ّي���ة،  ومب���وج���ب  الأردن. 

تاأهيل  ب��اإع��ادة  »همتنا«  مع  بالتعاون  زي��ن 

 1700 تبلغ   والتي  الكلّية  املركزمب�ساحته 

الطبّية  امل��راف��ق  على  وحتتوي  مربع  مرت 

رفع  لتتم  ال��الزم��ة،  واخلدمّية  والإدارّي����ة 

ج���اه���زي���ة امل���رك���ز ب��ح�����س��ب اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري 

العاملية اخلا�سة باملراكز ال�سحّية، ليتمكن 

امل��رك��ز م��ن ال���س��ت��م��رار بتقدمي اخل��دم��ات 

ال��ط��ب��ّي��ة يف جم��ال ال��ط��ب ال��ع��ام وخ��دم��ات 

الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة وخم��ت��ربات الأ���س��ع��ة 

طب  واخت�سا�سات  املخربية  والفحو�ض 

والأط��ف��ال  والن�سائية  والباطنية  الأ���س��رة 

الإتفاقية،  توقيع  هام�ض  وعلى  والأ�سنان. 

ق���ال ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ���س��رك��ة زي��ن 

ب��زي��ادة  »ف���خ���ورون  ف��ه��د اجل��ا���س��م:  الأردن 

اأوا�سر التعاون مع جمعّية همتنا اخلريية 

وب�����س��راك��ت��ن��ا خ���الل الأع������وام امل��ا���س��ي��ة، ملا 

للموؤ�س�سات  امل�����س��ان��دة  ت��ق��دمي  م��ن  ميكننا 

وال���ه���ي���ئ���ات وامل����راك����ز ال���ت���ي ت�����س��ع��ى ل��دع��م 

بتاأهيل  م��ع��اً  قمنا  حيث  امل��ح��ل��ي،  املجتمع 

م�ست�سفى  يف  ال�����س��رط��ان  مل��ر���س��ى  غ���رف���ة 

قمنا  ك��م��ا   ،2019 ال���ع���ام  خ����الل  ال��ب�����س��ري 

العزل  ق�سم  يف  غرفة   18 وجتهيز  باإن�ساء 

املتخ�س�ض يف م�ست�سفى احل�سني يف مدينة 

احل�سني الطبية خالل العام املا�سي، ومن 

الأم��رية  �سحي  مركز  تاأهيل  اإع��ادة  خالل 

يف  ب��امل�����س��اه��م��ة  �سن�ستمر  ال�����س��ام��ل،  ب�سمة 

امل�ستجدات  لنواكب  ال�سحي  القطاع  دعم 

يف  ي�����س��ه��م  ومب����ا  الأردن  ي�����س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 

والنهو�ض  الطبّية  امل��راك��ز  ج��اه��زي��ة  رف��ع 

والرت����ق����اء مب�����س��ت��وى ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ّي��ة 

ف��ر���س��ت��ه��ا جائحة  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  يف ظ��ل 

خمتلف  من  تكاتفاً  تطلبت  التي  ك��ورون��ا، 

القطاع  ع��ل��ى  ال�سغط  لتخفيف  اجل��ه��ات 

الطبي.« 

رئ��ي�����س��ة جمعّية  ع��ّل��ق��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 

ه��ّم��ت��ن��ا اخل��ريي��ة ال��دك��ت��ورة ف��ادي��ا ���س��م��ارة 

ب��ق��ول��ه��ا: » نثمن ع��ال��ي��اً ون��ق��ّدر دع��م زي��ن 

مل�����س��روع��ن��ا ول��ط��امل��ا ك��ان��ت زي����ن ال�����س��ري��ك 

ال���س��رتات��ي��ج��ي ل���«ه��م��ت��ن��ا«، وت��وق��ي��ع ه��ذه 

التفاقية اليوم يعك�ض اإميان زينبالأهداف 

الإن�������س���ان���ي���ة ال���ت���ي ت�����س��ع��ىج��م��ع��ي��ة ه��م��ت��ن��ا 

الهادفة  م�ساريعها  خ��الل  م��ن  لتحقيقها 

احل��ك��وم��ي  ال�����س��ح��ي  ال���ق���ط���اع  دع�����م  اإىل 

العالج  بتلقي  املر�سى  وتر�سيخ حق جميع 

اأم���ن���ة  حتفظ  ال�����س��ل��ي��م ب���ع���دال���ة يف ب��ي��ئ��ة 

م�ساركة  وت��اأت��ي   « واإن�سانيتهم  ك��رام��ت��ه��م 

ل��دوره��ا يف دعم  ا�ستكماًل  امل��ب��ادرة  زي��ن يف 

مع  وال��ت��ع��اون  اململكة  يف  ال�سحي  القطاع 

اأف�سل  ت��وف��ري  �سبيل  يف  اجل��ه��ات  خمتلف 

اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��د ���س��رك��ة 

ومركز  ملوؤ�س�سة  الداعمني  اأك��رب  م��ن  زي��ن 

ال�سركة  ق��ام��ت  ك��م��ا  ل��ل�����س��رط��ان،  احل�����س��ني 

مل�ست�سفى  �سرير   24 بتوفري   2020 العام  يف 

امل����ل����ك امل���وؤ����س�������ض ع����ب����داهلل اجل���ام���ع���ي يف 

حمافظة اإربد بتكلفة 50 األف دولر.

 ك���م���ا ت���ق���وم زي�����ن ب���ت���ق���دمي اخل���دم���ات 

من  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  الطبية 

لي�سل  املتنقلة،  املجانية  زين  عيادة  خالل 

ع����دد امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م���ن اخل����دم����ات ال��ت��ي 

األ��ف   216 م��ن  اأك���ر  اإىل  ال��ع��ي��ادة  تقدمها 

�سخ�ض منذ اإطالقها يف العام 2002، حيث 

ع��ل��ى جت��ه��ي��زات متكاملة  ال��ع��ي��ادة  حت��ت��وي 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سريري،  الطبي  للك�سف 

ال���ع���الج���ات ال��ط��ب��ي��ة والأدوي��������ة اخل��ا���س��ة 

بالأطفال التي تقدمها زين باملجان.

  االنباط-عمان

عمان  �سناعة  غرفة  رئي�ض  نائب  بحث 

�سفري  مع  ال�سبت،  ام�ض  اخل�سري،  اأحمد 

امل��م��ل��ك��ة نيل�سون  ل���دى  امل��ق��ي��م  اأن��غ��ول غ��ري 

ك���وزم���ي اآل���ي���ات ب��ن��اء ع���الق���ات اق��ت�����س��ادي��ة 

م��وؤ���س�����س��ات  ودور  ال���ب���ل���دي���ن،  ب���ني  وا����س���ع���ة 

القطاع اخلا�ض بهذا اخل�سو�ض.

وبحث اللقاء الذي عقد يف مقر الغرفة، 

امل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت���واج���ه ع���الق���ات ال��ب��ل��دي��ن 

جوي  خط  وج��ود  عدم  ومنها  القت�سادية، 

قن�سلية  او  و����س���ف���ارة  م��ب��ا���س��ر،  وم���الح���ي 

لأن����غ����ول يف امل���م���ل���ك���ة، ون���ق�������ض امل��ع��ل��وم��ات 

املتعلقة بالأنظمة اجلمركية واملالية فيها.

وجرى التفاق على اإجراء درا�سة معمقة 

لفر�ض التعاون التجاري والقت�سادي بني 

ال�����س��ف��ارة الن��غ��ول��ي��ة  ت��ع��م��ل  ال��ب��ل��دي��ن، واأن 

عمان  غرفة  ب��ني  توا�سل  ق��ن��وات  فتح  على 

ونظريتها النغولية، متهيداً لتبادل بعثات 

جت���اري���ة خ����الل ال���رب���ع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ع��ام 

احلايل.

وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة، اع���رب 

اخل�����س��ري ع��ن اأم��ل��ه يف ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 

الق��ت�����س��ادي��ة ب�����س��ك��ل اأك����رب خ���الل ال��ف��رتة 

اأن مبادلتهما التجارية  املقبلة، وخ�سو�سا 

احلالية متوا�سعة جدا.

وا����س���ار اخل�����س��ري خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي 

ال��غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����س��و  ح�������س���ره، 

الدكتور  العام  ومديرها  زه��ران  ا�سماعيل 

نائل احل�سامي، اإىل اأن �سناعة عمان ت�سعى 

وال��ب��ح��ث عن  الأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  لتعزيز 

يف  وبخا�سة  تقليدية،  غري  جديدة  ا�سواق 

دول القارة الإفريقية من بينها انغول.

ال��ت��ج��اري��ة بني  اأن الت��ف��اق��ي��ات  واو���س��ح 

دول  منظمة  خ�سو�سا  الإف��ري��ق��ي��ة  ال���دول 

اإفريقيا  وج��ن��وب  ل�سرق  امل�سرتكة  ال�����س��وق 

التبادل  “كومي�سا”، حتد من جهود تعزيز 
الإف��ري��ق��ي��ة  وال����دول  الأردن  ب��ني  ال��ت��ج��اري 

اجلمركية  الر�سوم  لرت��ف��اع  العربية،  غري 

النقل. و�سعوبات 

بدوره، تعهد ال�سفري كوزمي بتذليل اأية 

امل�سنعني وامل�ستثمرين  �سعوبات قد تواجه 

الأردن����ي����ني ال��راغ��ب��ني ب��ع��ق��د ���س��راك��ات مع 

زي��ارة  تنظيم  مقرتحا  ب��الده  يف  نظرائهم 

لوفد اقت�سادي اردين اإىل اأنغول.

ت��ك��ون  ان  مي��ك��ن  اأن���غ���ول  اأن  اإىل  وا����س���ار 

م�����وردا م��ه��م��ا ل��ل��م��واد الول���ي���ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، 

م�����س��درا  الأردن  ي��ك��ون  ان  مي��ك��ن  وك���ذل���ك 

للعديد من املنتجات التي حتتاجها ال�سوق 

النغولية.
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االنباط-عمان

ارت��ف��ع��ت اأ����س���ع���ار ال���ذه���ب ب��ال�����س��وق 

امل��ح��ل��ي��ة خ����الل ال���ي���وم���ني امل��ا���س��ي��ني، 

»العيارات«  ملختلف  قر�سا   80 مبقدار 

امل���ت���داول���ة ب���ني امل���واط���ن���ني، م��دف��وع��ة 

بزيادة اأثمان املعدن النفي�ض عامليا.

عيار  ال��ذه��ب  غ���رام  بيع  �سعر  وب��ل��غ 

ام�ض  املواطنني،  رغبة من  الأك��ر   21

20ر37  عند  املحلية  بال�سوق  ال�سبت، 

دي���ن���ار ل��غ��اي��ات ����س���راء امل���واط���ن���ني من 

دينار  70ر35  ال�ساغة، مقابل  حمالت 

البيع. جلهة 

ال��ن��ق��اب��ة العامة  ���س��ر  ووف��ق��ا لأم���ني 

لأ����س���ح���اب حم����الت جت����ارة و���س��ي��اغ��ة 

بلغ  ع��الن،  ربحي  واملجوهرات  احللي 

عياري  ال��ذه��ب  م��ن  ال��غ��رام  بيع  �سعر 

ال�����س��راء م��ن حمالت  ل��غ��اي��ات  24 و18 

دي��ن��ار  و30ر33  20ر44  ع��ن��د  ال�����س��اغ��ة 

على التوايل.

امل��ع��دن  ���س��ع��ر  اأن  اإىل  ع���الن  ول��ف��ت 

الأ����س���ف���ر اأغ����ل����ق ت�����داولت�����ه اجل��م��ع��ة 

دولرا   1831 ع��ن��د  ال��ع��امل��ي��ة  ب��ال�����س��وق 

مقدارها  ب��زي��ادة  ال��واح��دة،  لالأون�سة 

بعد  �ساعة،   24 خ��الل  دولرا   50 نحو 

ب��ي��ان��ات ام��ريك��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��وظ��ائ��ف 

“خميبة لالآمال«. والبطالة 

���س��ع��ر  اأن  اإىل  ت�����س��ري��ح  يف  وا�����س����ار 

7 غ��رام��ات بلغ  ال��ل��رية ال��ر���س��ادي وزن 

261 دي���ن���ارا، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ���س��ع��ر ال��ل��رية 

الإجنليزي وزن 8 غرامات 298 دينارا.

ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب  اأن  وب���ني ع���الن 

ع���ل���ى ال����ذه����ب ب���ال�������ضوق امل��ح��ل��ي��ة ل 

زال ب��ح��ال��ة ���س��ع��ف، م��ع��ربا ع��ن اأم��ل��ه 

ب�����اأن ي��ت��ح�����س��ن م���ا ب��ع��د ع��ي��د ال��ف��ط��ر 

ال�����س��ع��ي��د، ن��ظ��را لأن ال��ت�����س��وق خ��الل 

املالب�ض  على  من�سب  احلالية  الأي��ام 

العيد. وم�ستلزمات 

 االنباط-عمان 

حملة  الأردن،  “اأورجن”  �سركة  اأطلقت 

امل��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر  مبنا�سبة  ج��دي��دة 

كبرية”،  بركتها  �سغرية  “حركة  بعنوان 

ل���ت���ق���ّدم ل���زب���ائ���ن���ه���ا م����زاي����ا وخ�������س���وم���ات 

وم�������س���اب���ق���ات، وخ���ا����س���ة ل����دى ا���س��ت��خ��دام 

املحفظة الإلكرتونية “اأورجن مني«.

ال�سبت،  ام�ض  لل�سركة،  بيان  وبح�سب 

رم�سان  �سهر  خالل  للم�ستخدمني  ميكن 

فيزا”  م���ن���ي  “اأورجن  ب���ط���اق���ة  اإ������س�����دار 

اخلا�سة بهم من معار�ض “اأورجن” جماناً 

بدًل من دفع 5 دنانري، والطالع ب�سهولة 

عرب  الرم�سانية  ال��ع��رو���ض  خمتلف  على 

وال��ت��ربع  مني”  “اأورجن  حمفظة  تطبيق 

لعدد من املوؤ�س�سات اخلريية من خاللها، 

ب��ال��ت��ربع  مني”  “اأورجن  ���س��ت��ق��وم  ح��ي��ث 

ذاته. باملبلغ 

وت�������س���م���ل احل����م����ل����ة ب����رن����ام����ج ال�������ولء 

ا�ستبدال  مل�ستخدميه  ميكن  اإذ  “ِتكرم”، 
متجر  م��ن  اإلكرتونية  ببطاقات  نقاطهم 

خل�سومات  اإ�سافة  الإلكرتوين،  “تكرم” 
مميزة وح�سرية خا�سة بال�سهر الف�سيل.

خ���������س����وم����ات  “اأورجن”  وت���������ق���������ّدم 

ع���ل���ى اخل�����ط�����وط اخل����ل����وي����ة والأج������ه������زة 

 ، “اأورجن”  مب���ع���ار����ض  والإك�������س�������س���وارات 

اإ�سافة اإىل العديد من العرو�ض الأخرى. 

-- )برتا(

استثناء بضائع سورية من حظر االستيراد

تنشيط السياحة تستعرض مالمح خطتها التسويقية

زين تساهم في إعادة تأهيل مركز صحي األميرة بسمة الشامل بالتعاون مع »همتنا«

صناعة عمان تبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع أنغوال

ارتفاع اسعار الذهب 80 قرشا 
المحلية بالسوق 

أورنج األردن تطلق حملة العروض 
الرمضانية
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دبي -وكاالت

تبعات  بفعل  االدخ����ار  وت���رة  ت�صاعد  م��ع 

انخفا�ض  يف  ت�صببت  وال��ت��ي  ك��ورون��ا  جائحة 

اأوجه االإنفاق على كثر من القطاعات حول 

باالقت�صادات  االأ�صر  مدخرات  بلغت  العامل، 

املتقدمة ح�صيلة قيا�صية مل تعرفها من قبل 

و�صلت اإىل نحو 4.7 تريليون دوالر.

اأ�صا�صي  كعامل  املدخرات  تلك  اإىل  وينظر 

يف حتديد وترة منو االقت�صاد العاملي خالل 

الفرتة املقبلة، اإذ ت�صر مذكرة بحثية �صادرة 

اإيكونوميك�ض«، والتي اأطلعت  عن »اأوك�صفورد 

تلك  اأن  اإىل  منها،  ن�صخة  على  »العربية.نت« 

الرئي�صي  اخل��ط��ر  مت��ث��ل  ال���زائ���دة  امل���دخ���رات 

ل���ن���م���وذج ال��ن��م��و م���ع اح��ت��م��ال��ي��ة ت�����ص��ب��ب��ه��ا يف 

بعد  ما  ف��رتة  يف  م�صبوقة  غر  اإن��ف��اق  موجة 

اجلائحة.

وق���ال���ت امل��وؤ���ص�����ص��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة يف م��ذك��رت��ه��ا 

يف  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ن  اأن  اإىل  ت��وق��ع��ات��ن��ا  »ت�������ص���ر 

5% من  نحو  �صينفقون  املتقدمة  االقت�صادات 

تلك املدخرات، لكن اإذا ما ارتفع االإنفاق عن 

تلك الن�صبة فاإن هذا �صيت�صبب يف وترة منو 

املقبل«. العام  قيا�صية لالقت�صاد 

فاإن  اأوروب��ا  اإىل  بالن�صبة  املذكرة«  وتابعت 

ه��ذا االأم���ر �صيكون م��رح��ب��ا ب��ه ل��دع��م وت��رة 

املتحدة  الواليات  يف  ولكن  االقت�صادي  النمو 

فاإن زيادة االإنفاق متثل عامال للخطورة مع 

توقعات بفورة القت�صاد �صاخن باالأ�صا�ض«.

امل�صتهلكن  ت��وج��ه��ات  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  وب��غ�����ض 

ن��ح��و االإن���ف���اق اأو االح��ت��ف��اظ ب���ال���روة، ف���اإن 

اإىل  ت�صر  اإيكونوميك�ض  اأوك�صفورد  توقعات 

�صت�صاهم  ال��ع��امل  ح���ول  االأ���ص��ر  م��دخ��رات  اأن 

بحلول  العاملي  االقت�صاد  منو  وت��رة  دع��م  يف 

منت�صف العام املقبل ما بن 0.4% اإىل %1.5.

التوزيع اجلغرايف

وت�����ص��ت��ح��وذ االق���ت�������ص���ادات امل��ت��ق��دم��ة على 

غ��ال��ب��ي��ة ال��ق��ف��زة يف ح��ج��م ث����روات االأ����ص���ر يف 

خ�صم اجلائحة مع وجود برامج م�صممة يف 

تلك الدول لزيادة املدخرات يف زمن اجلائحة 

ب��رتي��ل��ي��ون��ات  اإىل ح����زم حت��ف��ي��ز  ب���االإ����ص���اف���ة 

ال��������دوالرات ���ص��خ��ت��ه��ا ت��ل��ك ال���ب���ل���دان الإب���ق���اء 

اقت�صاداتها على قيد احلياة.

البلدان  �صدارة  املتحدة يف  الواليات  وحل 

التي قفزت بها ثروات االأ�صر بالن�صبة للناجت 

اإىل  الن�صبة  تلك  و�صلت  اإذ  االإجمايل  املحلي 

12% ل��ل��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل ت��ل��ي��ه��ا ك��ن��دا 

.%11.5 بنحو 

بنحو  الثالثة  املرتبة  يف  اإ�صبانيا  وج���اءت 

ال��ي��اب��ان  تليها  االإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ل��ل��ن��اجت   %9

املحلي  للناجت   %7 بنحو  فرن�صا  ثم   %8 بنحو 

االإج����م����ايل، وب���ال���رغ���م م���ن ت��ب��ع��ات اخل����روج 

املرتبة  يف  بريطانيا  ج��اءت  الربيك�صيت  م��ن 

نحو  فيها  االأ���ص��ر  م��دخ��رات  بلغت  اإذ  الثامنة 

6.5% للناجت املحلي االإجمايل.

اقت�صادات على املحك

تقرير  ي��رى  النا�صئة،  االق��ت�����ص��ادات  واإىل 

»اأوك�����ص��ف��ورد اإي��ك��ون��وم��ي��ك�����ض« اأن اآث���ار ارت��ف��اع 

بال�صلب على  �صينعك�ض  العاملي  االإنفاق  وترة 

عدا  فيما  النا�صئة  االق��ت�����ص��ادات  م��ن  الكثر 

من  �صت�صتفيد  والتي  لل�صلع  امل�صدرة  ال��دول 

فورة يف الطلب وارتفاع االأ�صعار.

وق��ال��ت امل���ذك���رة ال��ب��ح��ث��ي��ة »ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإىل 

االق���ت�������ص���ادات ال��ن��ا���ص��ئ��ة ف������اإن ت���ع���زز ال��ن��م��و 

نحو  ومي��ي��ل  متوا�صعا  �صيكون  االق��ت�����ص��ادي 

الالتينية  اأم��رك��ا  يف  النا�صئة  االق��ت�����ص��ادات 

يت�صبب  لل�صلع )حيث  امل�صدرة  الدول  وبع�ض 

يف  املتقدمة  االقت�صادات  من  الطلب  ارت��ف��اع 

زيادة االأ�صعار(«.

النمو  من  الرغم  »على  امل��ذك��رة  واأ�صافت 

�صت�صتفيد  والذي  العاملية  التجارة  يف  املتوقع 

منه االأ�صواق النا�صئة، اإال اأن ت�صديد االأو�صاع 

امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ���ص��ي��ك��ون ل���ه اأث����ر اأك����رب على 

توقعاتنا  ت�صر  اإذ  ال��ب��ل��دان  تلك  اق��ت�����ص��ادات 

معظم   2022 بنهاية  الفائدة  اأ�صعار  رفع  اإىل 

االق����ت���������ص����ادات امل���ت���ق���دم���ة م����ا ���ص��ي��ت�����ص��ب��ب يف 

ما  ال��ب��ل��دان  تلك  يف  ال�صندات  ع��وائ��د  ارت��ف��اع 

بالتبعية  املالية  االأو���ص��اع  بت�صديد  �صينعك�ض 

النا�صئة«. يف االقت�صادات 

للمخاطر اآثار متباينة 

وت��خ��ت��ل��ف ان���ع���ك���ا����ص���ات خم���اط���ر االإن���ف���اق 

اإىل  اقت�صاد  امل�صتهلكن من  ال�صخي من قبل 

ال�����ص��ادرة عن  امل��ذك��رة البحثية  اآخ��ر. وت��ق��ول 

تظهر  املخاطر   « اإيكونوميك�ض«،  »اأوك�صفورد 

اأن  ينتظر  حيث  املتحدة  الواليات  يف  بو�صوح 

القطاع  من  القوي  الطلب  من  خليط  ميثل 

ال�صخية  احلكومية  التحفيز  وح��زم  اخلا�ض 

م�صتهدفات  ع��ل��ى  خ��ط��ر  ع��ام��ل  ت�صكيل  اإىل 

ال���ف���ي���درايل االأم����رك����ي مل���ع���دالت ال��ت�����ص��خ��م 

االأ�صا�صي«.

اأن  اإىل  البحثية  املوؤ�ص�صة  توقعات  وت�صر 

اأع��ل��ى  �صيظل  امل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات  ال��ت�����ص��خ��م 

منت�صف  بحلول  البنك  م�صتهدف  من  بكثر 

2022 حول م�صتويات 2.5% وبقائه حول تلك 

.2023 امل�صتويات املرتفعة حتى منت�صف 

وت����اب����ع����ت امل�����ذك�����رة »مي����ث����ل ه������ذا االأم������ر 

اجل��دي��دة  ال��ف��ي��درايل  ل�صيا�صة  ك��ب��را  حت��دي��ا 

ب���ا����ص���ت���ه���داف م���ت���و����ص���ط ل��ل��ت�����ص��خ��م. اإع������ادة 

توقعات  يتطلب   %2 م�صتوى  اإىل  الت�صخم 

اأم����ر ���ص��ي��ك��ون �صعبا  م�����ص��ت��ه��دف��ة ث��اب��ت��ة وه���و 

.»%2 حينما يحوم الت�صخم فوق م�صتويات 

وع������ادة م���ا ت�����ص��ت��ه��دف ال���ب���ن���وك امل��رك��زي��ة 

ال��ك��ربى ح��ول ال��ع��امل على غ���رار ال��ف��ي��درايل 

ت�صخم  م��ع��دالت  االأوروب����ي  امل��رك��زي  والبنك 

وت��ف��ادي  النمو  لتحفيز   %2 م�صتويات  ح��ول 

االنزالق نحو الركود.

عادة  الت�صخم  معدالت  ارت��ف��اع  اأوق��ات  ويف 

ما يلجاأ امل�صتثمرون اإىل االأ�صول اال�صتثمارية 

التي متثل لهم م�صدة للتحوط �صد خماطر 

ي��وؤدي  اأن  املمكن  من  وال��ذي  الت�صخم  ارت��ف��اع 

اأ�صولهم اال�صتثمارية. اإىل تاآكل قيمة 

اأن  البحثية  املذكرة  اأن  ترى  اأوروب��ا،  واإىل 

�صتكون  ال�صخي  امل�صتهلكن  اإنفاق  انعكا�صات 

خمتلفة حيث ينتظر اأن يحدث االإنفاق حالة 

من التوازن خماطر الت�صخم واالنكما�ض.

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

النفط يرتفع لألسبوع الثاني رغم 
تفشي الفيروس في الهند

دبي-العربية

اإىل مالذ  الفاخرة  حتّولت عقارات دبي 

اجلائحة  عّطلت  اأن  بعد  ال��ع��امل،  الأث��ري��اء 

اأع��م��ال��ه��م ن��ت��ي��ج��ة االإغ���الق���ات وال��ت�����ص��دي��د 

يف ب��ل��دان��ه��م، وم���ا ح��ق��ق��ت��ه دب���ي م��ن ت��ق��دم 

م���ل���م���و����ض ع����امل����ي����اً يف م����واج����ه����ة وح�������ص���ار 

اجل���ائ���ح���ة وت��ط��ب��ي��ق م���الئ���م ل����الإج����راءات 

االحرتازية، بالتوازي مع و�صول االإمارات 

معدل  يف  عاملياً  متقدمة  مراتب  اإىل  ودبي 

التطعيم �صد »كوفيد-19«.

قفزت مبيعات العقارات الفاخرة يف دبي 

العام  من  االأول  الربع  خ��الل   %230 بنحو 

املناطق  يف  االأ�صعار  ارتفعت  فيما  اجل��اري، 

من  بدعم   %40 اإىل  ت�صل  بن�صب  ال��راق��ي��ة 

الكبر. الطلب 

و����ص���ل���ط���ت ت���ق���اري���ر ����ص���ح���اف���ي���ة ع��امل��ي��ة 

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

الفر�ض  تنّوع  اأن  العامل، مو�صحة  الأثرياء 

وال�صقق  الفلل  اخليارات، خا�صة يف  وتعدد 

ال����ف����اخ����رة، وال����ع����ائ����دات امل���ج���زي���ة، ت��دع��م 

التدفقات اال�صتثمارية اإىل عقارات االإمارة 

�صحيفة  نقلته  ما  بح�صب  تاألقاً،  وتزيدها 

»البيان«.

واأ����ص���ارت وك���ال���ة اأ���ص��و���ص��ي��ت��د ب��ر���ض اإىل 

االرت����ف����اع ال��ك��ب��ر يف م��ب��ي��ع��ات ال���ع���ق���ارات 

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

اآمٍن لالأثرياء، موؤكدة قفزة املبيعات بنحو 

230% خالل الربع االأول.

وقال كري�صتوف راي�ض، رئي�ض جمموعة 

مت��ت��ل��ك ع����ق����ارات و����ص���رك���ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

ا�صرتاتيجية  ت��وج��د  دب��ي  يف  »ه��ن��ا  م��ال��ي��ة: 

الفل�صفة  كاملعتاد.  التجارة  فقط:  واح��دة 

ب�صيطة: تاأكد من تلقيح اجلميع واحتفظ 

بكل �صيء مفتوحاً«.

توزيع  حملة  توا�صل  »م��ع  اأن��ه  واأ���ص��اف 

ال���ل���ق���اح���ات ���ص��د )ك����وف����ي����د-19( ب���ق���وة يف 

ال��ع��دوى  ت��ت��زاي��د م��وج��ات  االإم�����ارات، فيما 

تو�صيع  على  البلدان  جترب  التي  العامل  يف 

يتدفق  االإغ���الق،  وعمليات  الرقابة  نطاق 

امل�����ص��رتون االأج���ان���ب اإىل ���ص��وق ال��ع��ق��ارات 

عالية اجلودة يف دبي، اأحد املالذات القليلة 

القيا�صي  ال��رق��م  اإن��ه��ا حت��ط��م  ال��ع��امل..  يف 

�صرتفع  التي  والبنتهاو�ض  الفاخرة  للفلل 

االأ�صعار يف هذه ال�صوق املزدهرة«.

 Real Estate ����ص���رك���ة  وب��ح�����ص��ب 

 Consulting Property
عقاراً   90 ت��داول  مت   ،Surveillance
املا�صي،  ال�صهر  دره���م  م��الي��ن   10 بقيمة 

متجاوزة اأعلى امل�صتويات التي مت ت�صجيلها 

يف مار�ض.

�صركة  يف  ال�صريك  ك���وك،  ماثيو  وق���ال 

امل�صرتون  »ب��داأ  اال�صت�صارية:  فرانك  نايت 

فيما  مناف�صة،  باأ�صعار  املنازل  اقتنا�ض  يف 

حتى  �صي�صتمر  ذل���ك  اإن  امل��ح��ل��ل��ون  ي��ق��ول 

ترتفع االأ�صعار ب�صكل كبر للغاية«.

ازدهار،  بفرتة  متر  »ال�صوق  اأن  واأ�صاف 

والنا�ض يدركون ذلك متاماً يف دبي«.

وق��������ال ج����اك����ي ج�����ون�����ز، ال���������ص����ري����ك يف 

اإح�������دى   ،Premier Estates
 Christie’s ل�صركة  التابعة  ال�صركات 

 :International Real Estate
يف  العائالت  ورغبة  اجل��ذاب��ة  االأ�صعار  »اإن 

على  �صاعدت  اأك��رب  م�صاحة  على  احل�صول 

ان��ت��ق��ال االأث���ري���اء يف م���دن م��ث��ل ن��ي��وي��ورك 

دبي«،  يف  املعمارية  االأيقونات  اإىل  وباري�ض 

اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل  م��و���ص��ح��اً 

االأخرى، التي تلعب دورها يف زيادة جاذبية 

االإم����ارة، م��وط��ن ���ص��رك��ة ط���ران االإم����ارات 

العاملية، واأطول برج على وجه االأر�ض.

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

املا�صي،  يوليو  يف  ال�صياحة  اأم���ام  االأب���واب 

ب��ع��د اأ���ص��ه��ر م��ن االإغ�����الق، ع���ززت االإم����ارة 

االإج����ازات  لق�صاء  اآم��ن��ة  ك��وج��ه��ة  مكانتها 

باملناطق  ال���زوار  ي�صتمتع  حيث  ال��ع��امل،  يف 

ال�������ص���ي���اح���ي���ة وال���رتف���ي���ه���ي���ة وال�������ص���واط���ئ 

من  باقة  توفر  التي  واملنتجعات،  والفنادق 

اخليارات واخلدمات الرتفيهية النوعية.

نيويورك - رويرتز

تفاقم  مع  حتى  ام�ض  النفط  ارتفع 

واقتن�صت  الهند،  يف  ك��وف��ي��د-19  اأزم���ة 

االأ����ص���ع���ار م��ك��ا���ص��ب ل���الأ����ص���ب���وع ال��ث��اين 

تعايف  حيال  تفاوؤل  و�صط  التوايل  على 

العاملي. االقت�صاد 

برنت  خل���ام  االآج��ل��ة  ال��ع��ق��ود  ختمت 

للربميل  دوالر   68.28 ع��ل��ى  اجل��ل�����ص��ة 

غرب  خل��ام  الت�صوية  �صعر  حت��دد  بينما 

دوالر   64.90 ع��ن��د  ال��و���ص��ي��ط  ت��ك�����ص��ا���ض 

 %0.3 تعادل  �صنتا   19 بزيادة  للربميل، 

لكال اخلامن.

ارت��ف��ع خ��ام��ا ال��ق��ي��ا���ض اأك���ر م��ن %1 

اأ�صبوعي  �صعود  االأ�صبوع، يف  على مدار 

هو الثاين على التوايل، و�صط تخفيف 

ق���ي���ود احل����رك����ة امل���ف���رو����ص���ة الح���ت���واء 

كوفيد-19 يف الواليات املتحدة واأوروبا 

وت���ع���ايف اأن�����ص��ط��ة امل�����ص��ان��ع يف ال�����ص��ن 

وت���ط���ع���ي���م���ات ال����وق����اي����ة م����ن ف���رو����ض 

الطلب  يف  النتعا�ض  ميهد  مما  كورونا، 

على الوقود.

حمللي  ك��ب��ر  م���وي���ا،  اإدوارد  وق����ال 

ال�صوق لدى اأواندا »رمبا �صهدت اأ�صعار 

ال��ن��ف��ط اأ���ص��ب��وع��ا اإي��ج��اب��ي��ا ه���و ال��ث��اين 

ع��ل��ى ال���ت���وايل، ل��ك��ن��ه ال ي��ك��ف��ي الإق��ن��اع 

�صيك�صر  النفط  ب��اأن  الطاقة  م��ت��داويل 

النفط للمدى  ال�صيق. توقعات  نطاقه 

للغاية«. الق�صر مازالت متباينة 

اأظهرت البيانات ت�صارع  ويف ال�صن، 

من���و ال�������ص���ادرات ع��ل��ى غ���ر امل��ت��وق��ع يف 

بتو�صع  خا�ض  م�صح  ينبئ  بينما  اأبريل 

قوي يف ن�صاط قطاع اخلدمات.

ل��ل��خ��ام  م�����ص��رت  اأك�����رب  واردات  ل��ك��ن 

اأب��ري��ل  يف   %0.2 ان��خ��ف�����ص��ت  ال��ع��امل  يف 

طن  مليون   40.36 اإىل  �صنة  قبل  عنها 

اأدن���ى  ي��وم��ي��ا،  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   9.82 اأو 

م�صتوى منذ دي�صمرب.

وا�شنطن - فران�س بر�س

اع��ت��رب ال��رئ��ي�����ض االأم���رك���ي ج��و ب��اي��دن 

تعك�ض  لالآمال  املخيبة  الوظائف  اأرقام  اأّن 

حقيقة اأن الواليات املتحدة اأمامها طريق 

ط��وي��ل ل��ت��ق��ط��ع��ه ل��ل��ت��ع��ايف م���ن »االن��ه��ي��ار« 

الناجم عن الوباء.

وق�����ال م���ن ال��ب��ي��ت االأب���ي�������ض »م����ا زل��ن��ا 

نعاين من انهيار اقت�صادي«، م�صيفاً »من 

الوا�صح اأن اأمامنا طريق طويل لنقطعه«.

داف�����ع ال��رئ��ي�����ض االأم����رك����ي يف خ��ط��اب 

����ص���اب���ق يف والي������ة ل���وي���زي���ان���ا ع����ن خ��ّط��ت��ه 

البنى  ل��ت��ح��دي��ث  ال�صخمة  اال���ص��ت��ث��م��اري��ة 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا ال  اأّن  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ت��ي��ة، م�������ص���ّدداً 

ب���ّد م��ن��ه ل��ت��م��ك��ن ال���والي���ات امل��ّت��ح��دة من 

العامل  يف  الريادية  مكانتها  على  احلفاظ 

يف مواجهة ال�صن.

خطاب  يف  الدميقراطي  الرئي�ض  وق��ال 

»ال��ه��دف  اإّن  وي�صتليك،  م��دي��ن��ة  يف  األ��ق��اه 

اقت�صادنا  وتعزيز  اأم��رك��ا،  بناء  اإع��ادة  هو 

اأكر قدرة على  اأن نكون  حّتى نتمكن من 

حم��ّذراً  العامل«،  اأنحاء  جميع  يف  املناف�صة 

م��ئ��ات  »ي�����ص��ت��ث��م��رون  ال�����ص��ي��ن��ّي��ن  اأّن  م���ن 

املليارات من الدوالرات«.

ف�صلنا،  اأّن���ن���ا  ه��ي  »احل��ق��ي��ق��ة  واأ����ص���اف: 

املبالغ  ن�صتثمر  قرن، مل  ن�صف  على مدى 

الالزمة يف البنى التحتية«، قبل اأن ي�صخر 

اأط��ل��ق��ه��ا �صلفه دون��ال��د  ال��ت��ي  ال��وع��ود  م��ن 

ت���رم���ب ب���ه���ذا ال�����ص��دد »وظ���ّل���ت ك���الم���اً يف 

الهواء«.

وق����ال: »ع��ل��ى م���دى اأرب����ع ���ص��ن��وات، كم 

التحتية؟  البنى  اأ���ص��ب��وع  ع��ن  �صمعُت  م��رة 

والنتيجة: مل نَر �صيئاً«.

كلفتها عن  ت��زي��د  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  وه���ذه 

تريليوين دوالر وي�صتغرق تنفيذها ثماين 

خالل  من  متويلها  بايدن  يعتزم  �صنوات، 

 %21 م��ن  ال�صركات  على  ال�صرائب  زي���ادة 

اإىل %28.

م�صتعّد  »اأن��ا  االأمركي:  الرئي�ض  وق��ال 

اأين  اأن يو�صح  لتقدمي تنازالت«، من دون 

بالتحديد ير�صم خطوطه احلمراء يف هذا 

املجال.

يقول  الدميقراطي  الرئي�ض  ك��ان  واإذا 

بهذا  م��ف��او���ص��ات  اإج����راء  ع��ل��ى  منفتح  اإّن���ه 

اجل��م��ه��وري��ن  خ�����ص��وم��ه  اأن  اإاّل  ال�������ص���اأن، 

م���ا زال�����وا ي���ت���ذّك���رون مب�����رارة امل��ف��او���ص��ات 

خطة  حول  معهم  اأجراها  التي  املقت�صبة 

ال��ت��ح��ف��ي��ز االق���ت�������ص���ادي مل���واج���ه���ة ت��ب��ع��ات 

ك����وف����ي����د-19 وال����ت����ي ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه��ا 1،9 

تريليون دوالر واأقّرت يف اآذار/مار�ض.

وحلفاوؤه  االأبي�ض  البيت  اختار  ويومها 

ال��دمي��ق��راط��ي��ون يف ال��ك��ون��غ��ر���ض اإج�����راًء 

اخلطة  تلك  ب��اإق��رار  لهم  �صمح  ا�صتثنائياً 

���ص��وت  اأّي  اإىل  ي���ح���ت���اج���وا  اأن  دون  م����ن 

جمهوري.

جمّدداً  الكّرة  يعاود  اأن  لبايدن  وميكن 

لتمرير خطته اال�صتثمارية هذه، لكّن هذا 

االأع�صاء  جميع  م��ن  ل��دع��م  يحتاج  االأم���ر 

لهذه  ال�صيوخ  جمل�ض  يف  الدميقراطين 

اخل��ط��ة، وه��و اأم��ر ال ي��زال غ��ر م�صمون 

ال�صاعة. حتى 

ومن املقّرر اأن ي�صتقبل بايدن يف البيت 

الكونغر�ض  ق��ادة  املقبل  االأ�صبوع  االأبي�ض 

االأرب����ع����ة وه�����م: ال���دمي���ق���راط���ي���ة ن��ان�����ص��ي 

وت�صاك  ال��ن��واب،  جمل�ض  رئي�صة  بيلو�صي، 

���ص��وم��ر، زع��ي��م االأغ��ل��ب��ي��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

يف جم��ل�����ض ال�������ص���ي���وخ، وك���ي���ف���ن م���ك���ارث���ي، 

االأقلية زع���ي���م االأق���ل���ي���ة اجل���م���ه���وري���ة يف جم��ل�����ض  زعيم  ماكونيل،  وميت�ض  اجلمهورية يف جمل�ض ال�صيوخ.ال��ن��واب، 

بايدن القلق من الصين: ال نزال نتعافى من انهيار اقتصادي

دولة خليجية تبدأ تجربة جواز سفر كورونا لرحالت الطيران الدولية

مدخرات أسرية بـ 4.7 تريليون دوالر تحدد وتيرة النمو العالمي

دبي - العربية

ب���������داأت ال���ب���ح���ري���ن اجل���م���ع���ة جت���رب���ة 

)اأياتا(  ب�  اخلا�ض  ال�صحي  ال�صفر  ج��واز 

اإىل ك��ل  ع��ل��ى رح�����الت ط�����ران اخل��ل��ي��ج 

م���ن ل���ن���دن واأث���ي���ن���ا و����ص���ن���غ���اف���ورة؛ حيث 

���ص��ي��ت��م��ك��ن امل�������ص���اف���رون ال���ذي���ن ي��ح��م��ل��ون 

اإىل  واملتجهون  البيومرتي  ال�صفر  جواز 

هذه الوجهات من جتربة التطبيق الذي 

اإدارة  ع��ل��ى  امل�����ص��اف��ري��ن  ه����وؤالء  �صي�صاعد 

مع  يتما�صى  مبا  واأم��ان  ب�صهولة  �صفرهم 

ك��ورون��ا  لفح�ض  حكومية  متطلبات  اأي 

اأو اأي���ة م��ع��ل��وم��ات ح���ول ال��ل��ق��اح اخل��ا���ض 

ب��ه، وذل��ك يف اإط���ار ال��ت��ع��اون ب��ن االحت��اد 

مملكة  مع  )اأياتا(  اجلوي  للنقل  الدويل 

البحرين وطران اخلليج.

م�����ص��اف��رو  �صيتمكن  االت���ف���اق  مب��وج��ب 

ط���ران اخل��ل��ي��ج م��ن اإن�����ص��اء »ج���واز �صفر 

رق��م��ي« ي�����ص��م��ح ل��ه��م مب��ط��اب��ق��ة م�����ص��ارات 

����ص���ف���ره���م م����ع امل���ت���ط���ل���ب���ات ال�����ص��ح��ي��ة ل��� 

وج���ه���ات���ه���م  ل����ب����ل����دان   )19  – )ك����وف����ي����د 

املتطلبات.  لتلك  حتقيقهم  من  والتحقق 

احلكومات  اأوائ��ل  اإح��دى  البحرين  وتعد 

ال���ت���ي ���ص��ارك��ت يف جت���رب���ة ج����واز ال�����ص��ف��ر 

ناقلتها  م��ع  )اأي��ات��ا(  ب���  اخل��ا���ض  ال�صحي 

الطريق  متهيد  يف  للم�صاعدة  الوطنية 

اإدارة  مع  العاملي  التوا�صل  اإن�صاء  الإع��ادة 

خماطر )كوفيد – 19( يف ذات الوقت.

للنقل اجل��وي  ال���دويل  وك���ان االحت���اد 

)اأياتا( قد اأجاز عددا من امل�صت�صفيات يف 

)كوفيد  فح�ض  نتائج  الإر�صال  البحرين 

التطبيق.  ع��رب  امل�����ص��اف��ري��ن  اإىل   )19  –
ال�صحي  ال�صفر  جواز  تطبيق  و�صيحتوي 

متكامل  �صجل  ع��ل��ى  )اأي���ات���ا(  ب���  اخل��ا���ض 

امل�صافرون  يتمكن  حتى  ال�صفر  ملتطلبات 

حول  دقيقة  معلومات  على  ال��ع��ث��ور  م��ن 

م��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ص��ف��ر وال�����دخ�����ول جل��م��ي��ع 

الوجهات بغ�ض النظر عن م�صار الرحلة.

وب���ح�������ص���ب م�����ا ن���ق���ل���ت���ه وك�����ال�����ة اأن����ب����اء 

الرئي�ض  باأعمال  القائم  ق��ال  البحرين، 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ط���ران اخل��ل��ي��ج، ال��ق��ب��ط��ان 

ول���ي���د ال��ع��ل��وي »ت��ف��خ��ر ط�����ران اخل��ل��ي��ج 

للنقل  ال�����دويل  م���ع االحت�����اد  ب�����ص��راك��ت��ه��ا 

الناقالت  اأوىل  ك��اإح��دى  )اأي��ات��ا(  اجل��وي 

اجلوية يف العامل التي تبداأ بتجربة هذا 

التطبيق، حيث نتطلع اإىل تد�صينه ام�ض 

اأننا  كما  �صبكتنا،  وجهات  من  ثالثة  على 

نقدر الدعم املقدم لنا من جميع اجلهات 

التي  التجربة  هذه  جناح  ل�صمان  املعنية 

بثقة«. بالطران  للم�صافرين  �صت�صمح 

م������ن ج���ه���ت���ه ق�������ال ن�����ائ�����ب ال���رئ���ي�������ض 

وال�صحن  والركاب  للمطارات  التنفيذي 

واالأمن ب� )اأياتا(، نيك كارين » فخورون 

بالعمل مع طران اخلليج لتجربة جواز 

ال�صفر ال�صحي اخلا�ض ب� )اأياتا(، وناأمل 

نثبت  اأن  احلية  التجربة  هذه  خالل  من 

متطلبات  اإدارة  مي��ك��ن��ه��ا  احل��ك��وم��ات  اأن 

ال�صفر بكفاءة مع الثقة الكاملة يف هوية 

ال�صفر.  اع��ت��م��اد  ب��ي��ان��ات  و�صحة  امل�صافر 

ه�����ذه خ���ط���وة ه���ام���ة يف مت���ك���ن ال�����ص��ف��ر 

ال���دويل اأث��ن��اء ه��ذه اجل��ائ��ح��ة، مم��ا مينح 

جميع  �صي�صتوفون  اأنهم  يف  الثقة  النا�ض 

 – ب� )كوفيد  متطلبات الدخول اخلا�صة 
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

الروابي  بيت  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  لال�سكان    

حمدودة حتت الرقم )36697( بتاريخ  2014/5/4  قد قررت 

امل�افقة    2021/5/3 بتاريخ   املنعقد  العادي  غري  باجتماعها 

ت�فيق  ال�سيد  وتعيني  اختيارية  ت�سفية  ال�سركة  ت�سفية  على 

امل�سفي  وان عن�ان  لل�سركة،  الهر�ش م�سفيا  الرحيم  ج�اد عبد 

هو :

هاتف   - ط3    –  66 بناية   – ال��ت��ل  و�سفي  ���س��ارع   – ع��م��ان 

0796570061

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157794(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  ال�سعارو�سركاها   �سالمه  حممد  فداء  �سركة  ب��اأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )115465( بتاريخ 2016/11/9 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/6 

ال�سعار   �سالمه  حممد  ف��داء  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�����س��ايف  غ����ر   – ال��ك��رك   : امل�سفي  ع��ن���ان  ب���اأن  علما 

0796605649

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200169273(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة العبادي واب� عزام  وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )118737( بتاريخ 2018/9/16 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/1/25 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد عبداهلل ع�اد العبادي و / 

او �سليمان ح�سن ع�دة اهلل اب� عزام  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عن�ان امل�سفي : اب� علندا – ت: 0795135002

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200042627(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة عطا اب� حليمه واخ�انه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت��سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   1990/5/26 بتاريخ   )3586( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2021/5/6 

حليمه   اب�  عبدالكرمي  عطا  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال�ساد�ش  ال���دوار   – عمان   : امل�سفي  ع��ن���ان  ب��اأن  علما 

0798955173

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرم�طي

اعـــــــــــالن
قانون  من   )  25  ( امل��ادة  احكام  مبقت�سى  للعم�م  يعلن 

ل�سنة   )  79  ( رق��م  والب��ن��ي��ة  وال��ق��رى  امل��دن  تنظيم 

1966 ان جمل�ش التنظيم العلى قد قرر بقراره  رقم 

على  امل�افقة    2020/12/10 تاريخ   )  2/1186  (

خمطط  تعديل م�سار طريق �سعة ) 8 ( م �سمن احل��ش 

رقم ) 4 ( املفرق اجلن�بي من ارا�سي املفرق .

املفرق  ق�سبة  ل���اء   / الكربى  املفرق  بلدية  يف  وذل��ك 

وو�سعه  الغاية  لهذه  املعد  التعديلي  املخطط  وح�سب 

م��سع تنفيذ .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : طارق وليد حسن محمد.
الرقم الوطني : 9921042133

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام  متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  الع�دة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �س�ف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحق�قك  ل�ظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قان�ن العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : سناء علي كريم الزيود.
الرقم الوطني : 9922009٨02

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة  اأيام متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  الع�دة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �س�ف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحق�قك  ل�ظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قان�ن العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف .

إشعار بالعودة إىل العمل
املوظف : عواد فالح خلف الدعيج.
الرقم الوطني : 972104٨379

نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة  اأيام متتالية دون عذر 

من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  الع�دة  ب�سرورة  ننذرك  فاإننا 

تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإح�سار ما يربز غيابك وال فاإنك �س�ف 

 )28  ( املادة  لأحكام  ا�ستنادًا  وحق�قك  ل�ظيفتك  فاقد  تعترب 

الفقرة )ه�(

من قان�ن العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة خريات الشمال للدواجن واالعالف .

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

اب� �سريعه وورثة  ابراهيم حممد  با�سات  بان �سركة  والتجارة 

علي حممد حمدان و�سركاهم وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت��سية 

تقدمت    1987/3/11 بتاريخ   )2737( الرقم  حتت  ب�سيطة 

بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

اب�  حممد  ابراهيم  با�سات   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

�سريعه وورثة علي حممد حمدان و�سركاهم

اإىل �سركة : ورثة علي حممد حمدان

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

�سالح  نائل  �سركة  ت�سفية  اج���راءات  ا�ستكمال  عن 

الرما�سني و�سريكه  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2011/10/6 بتاريخ   )  102657(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرج� من دائني �سركة  بيت الروابي لال�سكان  ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 36697 ( بتاريخ 

)2014/5/4 (

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ت�فيق ج�اد عبد الرحيم الهر�ش

عن�ان امل�سفي : عمان – �سارع و�سفي التل – بناية 66 – ط3

خل�ي ) 0796570061 ( 

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة   )22(

الذوق  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة  وزارة 

ال�سليم لالنتاج واخلدمات العالمية    وامل�سجلة لدينا يف �سجل 

بتاريخ    )8108( الرقم  حتت  حمدودة  م�س�ؤولية  ذات  ال�سركات 

2003/8/17  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2021/3/15  امل�افقة على ت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية 

عن�ان  وان  لل�سركة،  م�سفيا  التميمي  ح�سن  فليح  ع�سام  وتعيني 

امل�سفي ه� :

هاتف   - ط1    –  213 ع��م��ارة   – ال��د���س��ت���ر  ���س��ارع   – ع��م��ان 

0776878690

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرم�طي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

واخل��دم��ات  لالنتاج  ال�سليم  ال���ذوق  �سركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���� 

العالميه  ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت 

الرقم  ) 8108 ( بتاريخ ) 2003/8/17(

كانت  �س�اء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل  ، وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العن�ان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : ع�سام فليح ح�سن التميمي

عن�ان امل�سفي : عمان – �سارع الد�ست�ر – عمارة 213 – ط1

�ش.ب ) 1090 ( الرمز الربيدي ) 11953 (

تلف�ن ) 5511704 (

خل�ي ) 0776878690 ( 

م�سفي ال�سركة

اعــــــــــالن 
صادر عن بلدية املفرق الكبـــرى

للمرة االوىل

تعلن بلدية املفرق الكربى عن طرح عطاء ت�سمني مقربة املفرق ال�سالمية 

دومن  ثالث�ن  م�ساحتها  والبالغ  ارب��د   / املفرق  ل�سارع  املحاذية  اجلديدة 

وح�سب امل�ا�سفات الفنية وال�سروط اخلا�سة املعدة من قبل البلدية فعلى 

املخت�م  بالظرف  ا�سعارهم  تقدمي  العطاء  بدخ�ل  الراغبة   ال�سركات 

وال�ستف�سار مراجعة مديرية العطاءات تليف�ن ) 0797702710 (.

للح�س�ل على ن�سخة العطاء ) 10 ( دنانري .

اخر م�عد ليداع وفتح العطاء ي�م الحد امل�افق 2021/5/30م ال�ساعة 

احلادية ع�سر �سباحا ي��سع يف �سندوق العطاءات يف مبنى البلدية .

تقدمي كفالة بنكية او �سيك م�سدق �ساري املفع�ل 3% من قيمة العطاء ملدة 

) 90 ( ي�ما من تاريخ دخ�ل العطاء .

اج�ر العالن على من ير�س� عليه العطاء مهما تكرر .

رئيس لجنة بلدية املفرق الكربى
حسن سالم الجبور

الحد    9/ 5 / 2021

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم ) 2020/39 ( 
الخاص بمزاد بيع مواد واجزاء مفككة 
متنوعة من طائرة ركاب نوع ترايستار

 ) tri star 1011 – Lockheed ( ) بالظرف املختوم ( – للمرة ) 6 (

يف  والراغبني  املهتمة  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  تدع� 

امل�ساركة يف هذا العطاء مراجعة ق�سم الل�ازم وال�سغال يف ال�سلطة للح�س�ل على ن�سخة من وثائق 

العطاء �سارية املفع�ل وح�سب التي :

ثمن ن�سخة العطاء : ) 50 ( خم�س�ن دينار غري م�سرتدة .

م�ؤ�س�سة  عن  �سادرة  ولمرها  ال�سلطة  ل�سالح  دينار  الف   خم�سة   )  5000  (  : الدخ�ل  كفالة 

م�سرفية او بنك معتمد يف الردن تك�ن با�سم ال�سركة او امل�ؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ويجب 

ان تك�ن با�سم املناق�ش املتقدم للعطاء ومثبتا عليها رقم وا�سم العطاء .

 Lockheed ( و�سف العطاء : بيع م�اد واجزاء مفككة متن�عة من طائرة ركاب ن�ع تراي�ستار

. )  tri star  1011 –
الطائرة يف  املفككة من  امل�اد والقطع والجزاء  زيارة م�قع ت�اجد  املناق�ش  امل�قع : على  زيارة 

م�ست�دعات �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة يف منطقة املعامل / بالتن�سيق مع رئي�ش 

ق�سم امل�ست�دعات هاتف ) 0796388831 ( لالطالع عليها ومعاينتها وعلى نفقته اخلا�سة اعتبارا 

ال�ساعة                     من   2021/5/30 امل�افق  الحد  ي�م  م�ساء  ولغاية   2021/5/9 امل�افق  الحد  ي�م  من 

) 9.00  ( �سباحا ولغاية ال�ساعة ) 2.00 ( م�ساء من كل ي�م .

طريقة تقدمي العرو�ش : يق�م  مقدم العر�ش بتقدمي عر�ش يتك�ن من عر�ش مايل واحد ) ا�سل 

و�س�رة ( وي��سع ب�سكل وا�سح يف ظرف مغلق وخمت�م ومنف�سل ويكتب عليه باأنه “ العر�ش املايل 

ويرفق مقدم� العرو�ش الظرف معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�سة يف مغلف ثاين وت��سع   “
جميعها يف مغلف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم وا�سم العطاء وا�سم ال�سركة وعن�انها الكامل .

ت�دع العرو�ش يف �سندوق العطاءات امل�ج�د يف ق�سم الل�ازم وال�سغال يف م�عد اق�ساه ال�ساعة 

الثانية ع�سرة من بعد ظهر ي�م الثنني امل�افق 2021/5/31 .

.  tender@aseza.jo لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد اللكرتوين

م. نايف احمد بخيت
رئيس مجلس املفوضني



الدويل
90 الأحد  9/ 5 / 2021 

يتواجد  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اأن��ه  رو�سية،  �سحافات  يف  �سنة  ذات  ق��راأت   

بتنظيماٍت  �أكرثيتها  وترتبط  �سًر�،  ين�سط  معظمها  م�سلح،  “جي�ش”  �ألف   14 “نحو” 
م��دى  �أع��ل��م  ال  �حل��اك��م.  �ل�سيا�سي  �ل��ن��ظ��ام  مواجهة”  “يف  تعمل  ع�سكرية  �سيا�سية 

و�قعية،  غ��ر  ت��ك��ون  وق��د  �ملُخيفة،  معلوماتها  وم�����س��ادر  �الإح�سائية  ه��ذه  م�سد�قية 

كما  �الأغ��ل��ب،  على  و�قعًيا  غ��د�  �أمريكا  يف  �ل�سالح”  “�سر�ع  ُن�سميه  �أن  ميكن  ما  لكن 

م��د�ر  وعلى  ب��ع��ده،  وم��ا  “الكاوبوي”  عهد  منذ  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �الأف���الم  م�ساهد  عودتنا 

ُي�سّمى  وما  “�لعم �سام”،  ع�سر�ت �ل�سنني �الأخرة، حتى َغر�ست فينا �لرعب من و�قع 

و�ل�سيا�سية  و�ملدنية  “الدينية”  �ملوت  و�ملافيات وطو�ئف  و�لت�سلح  �ل�سالح  ب�ِ”م�ساألة” 

�ملتطرفة.  

يف  غالوب”  “موؤ�س�سة  �أجرته  ��ستطالع  �آخ��ر  عن  �لعاملية  �الإع��الم  و�سائل  تتحدث   

عام 2020، �إذ �أورد �أن 57% من �الأمريكيني يوؤيدون قو�نني �أكرث �سر�مة يف م�ساألة بيع 

ويريد  تغير،  دون  �ل�سلة  ذ�ت  �لقو�نني  على  �حلفاظ  يف  منهم   %34 وياأمل  �الأ�سلحة، 

على  �ل�سيطرة  �الأمريكيني  ن�سف  من  �أك��رث  ويدعم  ت�ساهاًل،  �أك��رث  قو�نني  منهم   %9

يف  �ل�سعوبة  تتبدى  هنا  لهذ�،  عليها؟  �ل�سيطرة  َت�ستحيل  �إذن  فلماذ�  �الأ�سلحة،  متّلك 

�ل�سالح  فاقتناء  م�سد�ساً،  �أو  �سكيًنا  جعبته  يف  يحمل  ال  �أمريكي  مو�طن  على  �لعثور 

فما  ا،  بع�سً بع�سه  يخ�سى  �ل��ذي  �ملجتمع  يف  ور��سخة  يومية  ظاهرة  غد�  حمله  ورمب��ا 

�لتي تف�سي  �الأمريكية، و”املنا�سبات”  �لتقاليد  ر�سخت يف  �ل�سالح”  “ثقافة  ب�ِ  ُي�سّمى 

�سارت �ِسمة عامة. فوفًقا لالإح�ساء�ت، لقي �أكرث من 40000  �إىل “تبادل �لر�سا�ص”، 

�أمريكي يف عام 2020 وحده حتفهم ب�سبب حو�دث �إطالق �لنار، وهو باملتو�سط �أكرث من 

110 �أ�سخا�ص كل يوم؛ كما وَقع 611 حادث �إطالق نار جماعي، مبتو�سط �أكرث من 1.6 

23 مليون قطعة، بن�سبة بلغت زيادة  حادث/�ليوم؛ وبلغت مبيعات �ل�سالح لنف�ص �لعام 

64%، مقارنة بعام 2019 .

 ُي�سار يف هذ� �ل�سدد، �إىل �أن “�ملعهد �لعايل للدر��سات �لدولية و�لتنمية” يف جنيف، 

وك�سف �مل�سح عن جتاوز  ب�سوي�سر�، �أجرى ما ُي�سّمى “َم�سح متّلك �الأ�سلحة �خلفيفة”، 

عام  يف  قطعة،  مليون   393 �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  مدنيون  ميتلكها  �لتي  �الأ�سلحة  ع��دد 

ن�سمة،  مليون   326 �لوقت  ذل��ك  يف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �سكان  ع��دد  �إجمايل  وك��ان   ،2017

�الأفر�د  م�ستوى  على  �الأ�سلحة  متلك  يف  �الأعلى  �ملعدل  �ساحبة  �لدولة  بذلك  لت�سبح 

�مل�سلح”  “�لعنف  مولد�ت  تو��سل  �إىل  �لنارية  �الأ�سلحة  �نت�سار  �أف�سى  وبذلك،  عاملًيا. 

يف تلك �لدولة وموت �ملزيد من �ملو�طنني �سمنهم �الأبرياء، وهو بالذ�ت ما يدفع �إىل 

�أنو�عه تتبعهم �الخرت�عات  تكاثر عدد �الأمريكيني �لذين يرغبون �قتناء �ل�سالح بكل 

و�ل�سخ�سية  �لفردية  �مل�سالح  حماية  بغية  باالإن�سان،  فتًكا  �الأك��رث  لالأ�سلحة  �ملتجددة 

�مل�سلحني. وعائالت 

 يف اخلال�سة، تالًيا:

�ل�سناعي  �ملَجَمع  وتتبع  �ملُع�سكر”،   – “الدولة  �ل��و�ق��ع  يف  هي  �ملتحدة  �ل��والي��ات   �

كذلك  ُيدير  ورمب��ا  ويوجهها،  �الأمريكية  �ل��والي��ات  على  ي�سيطر  �ل��ذي  �لع�سكري   –
�الأمزجة وم�ساعر �ملو�طنني �الأمريكان.

هو �أحد “جمموعات �مل�سالح”  �  ما ُي�سّمى ِب�”�الحتاد �لقومي �الأمريكي لالأ�سلحة”، 

�ملناه�ص لو�سع �أي حدود ُتف�سي ل�سيطرة �لدولة على متلك �ملو�طنني لالأ�سلحة، و�إىل 

12 منظمة لها م�سلحة باحلد من �نت�سار �ل�سالح. جانبه ُتعار�ص 

يدعو  بر�جمه  ويف  �الأ�سلحة،  متلك  على  �ل�سيطرة  �لدميقر�طي  �حل��زب  ي�ساند    �

�أن �حلزب �جلمهوري يعار�ص �لهيمنة عليها! ولهذ�،  �إال  �ل�سيادة �لر�سمية عليها،  �إىل 

�أ�سبحت “�إد�رة �الأ�سلحة” �إحدى �لق�سايا �ملف�سلية يف �ل�سعار�ت �النتخابية �لرئا�سية 

و�لكونغر�ص، وعاماًل مهًما يف حتديد ك�سب �أو خ�سارة �النتخابات كما يرى �الأمريكيون.

�حلقوق  حلماية  هيكلية  و�أك��ر  �أق��دم  باأنها  ُتعرف  منظمة  �لقومي..(  )“�الحتاد   

ويف  �ملتحدة.  للواليات  روؤ�ساًء  �أع�سائها  من  ثمانية  وكان  �ملتحدة،  �لواليات  يف  �ملدنية 

تلك  لل�سيطرة على  �ملناِه�سة  �الأمريكية  �مل�سالح  �أعاقت جمموعات  �الأخرة،  �ل�سنو�ت 

�لرقابة  قو�نني  جميع  لالأ�سلحة؛  �الأمريكي  �لقومي  �الحتاد  ميثلها  و�لتي  �الأ�سلحة؛ 

ّلك �الأ�سلحة، مما جعل �ل�سيطرة على �الأ�سلحة يف �لواليات �ملتحدة �أمًر� �سعًبا. على مَتَ

50 مليون  ترع باأكرث من  “�الحتاد �لقومي �الأمريكي لالأ�سلحة”  �أن  � يف �الأخبار، 

دوالر ل��دع��م �حل��م��الت �الن��ت��خ��اب��ي��ة ل��ل��رئ��ي�����ص �الأ���س��ب��ق دون���ال���د ت���ر�م���ب، ول��غ��ره من 

وهو   .2016 لعام  �لرئا�سية  �النتخابات  يف  �ل�سيوخ  جمل�ص  يف  �جلمهوريني  �ملر�سحني 

وتنفيذ  �الأم��و�ل  روؤو���ص  �أ�سحاب  مع  وحتالفاته  لرت�مب  �لرئا�سية  �خلبايا  يك�سف  ما 

ا، و�للبيب من �الإ�سارة يفهم. �سيا�ساتهم وم�ساحلهم د�خل بالده وخارجها �أي�سً

األكاديمي مروان سوداح

الَعم سام ولوبيات 
السالح وتجييش الِعباد

االنباط-وكاالت

����س���ظ���اي���ا وخم����ل����ف����ات ق����ن����اب����ل و�أع��������رة 

دم��اء  متناثرة،  �سالة  ���س��ج��اد�ت  مطاطية، 

�ملعتكفني �مل�سابني متالأ �الأر�ص

هكذ� �أ�سبح حال باحات �مل�سجد �الأق�سى 

بني  ل�����س��اع��ات،  ��ستمرت  �ل��ت��ي  �مل��ع��رك��ة  بعد 

باالأ�سلحة،  �ملدججة  �الإ�سر�ئيلية  �ل��ق��و�ت 

�الأق�سى،  للم�سجد  جاءو�  �لذين  و�مل�سلني 

و�سط �لقد�ص �لعربية �ملحتلة حتى يعتكفو� 

ب��ح�����س��ب م��ق��اط��ع   ، �الأخ��������رة  يف �جل���م���ع���ة 

فل�سطينيون نا�سطون  ن�سرها  م�سورة 

بالكر��سي  �مل�سجد،  �ساحات  �متالأت  كما 

وع���ك���از�ت م�����س��ن��ني، وب��ق��اي��ا ط��ع��ام وع��ب��و�ت 

مبثابة  كانت  و�لتي  و�أحذية؛  و�سر�ب  مياه 

ذخ���رة �مل�����س��ل��ني �ل���ُع���ّزل ل��ل��ت�����س��دي ل��ق��و�ت 

�الحتالل �ملعتدية، وفق �سهود عيان

�أّما �ساحات �مل�سجد، من ناحيته �لغربية 

وه����و �مل���وق���ع �ل�����ذي ج����رى م��ن��ه �الق��ت��ح��ام 

�الإ�سر�ئيلي، فكانت مليئة باحلجارة وقطع 

عنا�سر  باجتاه  �مل�سلون  �ألقاها  بال�ستيكية 

�الإ�سر�ئيلية �ل�سرطة 

�سهود عيان لالأنا�سول  ورغم ذلك، قال 

�ن�سحاب  بعد  تولو�  �ل�سبان  من  �لعديد  �إن 

�مل�سجد،  ب��اح��ات  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة م��ن  �ل��ق��و�ت 

ت��ن��ظ��ي��ف �ل�����س��اح��ات ����س��ت��ع��د�د� ال���س��ت��ق��ب��ال 

�لفجر �مل�سلني ل�سالة 

ي��ق��ول �ل�����س��ه��ود �إن �مل��ك��ان ق��ب��ل �الع��ت��د�ء 

�لدينية  و�الأنا�سيد  بالهتافات  ي�سدح  ك��ان 

�مل�سلني  م��ن  �الآالف  ع�����س��ر�ت  و�ل��وط��ن��ي��ة، 

يحيون �جلمعة �الأخرة من رم�سان؛ لكن 

قررت  �الإ�سر�ئيلي  �الح��ت��الل  ق��و�ت  ف��ج��اأة، 

�إىل  �ل��روح��ان��ي��ة  �الأج������و�ء  ه����ذه  ت��ق��ل��ب  �أن 

�أجو�ء مو�جهات ومعركة

وه���اج���م ع�����س��ر�ت �ل��ع��ن��ا���س��ر م���ن ق���و�ت 

�الحتالل �ملدججة بال�سالح و�أدو�ت �لقمع، 

باحات �مل�سجد �الأق�سى، وخا�سة قرب بابّي 

�ل��ر���س��ا���ص  مطلقني  و�ل�����س��ل�����س��ل��ة،  �مل��غ��ارب��ة 

بكثافة  و�ل�����س��وت  �ل��غ��از  وق��ن��اب��ل  �مل��ط��اط��ي 

و�سيوخ  �أط��ف��ال  وج���ود  رغ��م  �مل�سلني،  نحو 

وذوي �حتياجات خا�سة

�ل�سبان  ي��ط��ل  مل  �مل��ط��اط��ي،  �ل��ر���س��ا���ص 

�مل��ت�����س��دي��ن ل����الع����ت����د�ء�ت �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

ب����ل �أ�����س����اب ���س��ح��ف��ي��ني و�أط�����ف�����ال و���س��ي��وخ 

�أفاد مر��سل �الأنا�سول ومت�سامنني، كما 

وك������ان م����ن ب����ني �مل�������س���اب���ني ث���الث���ة م��ن 

ر�أ���س��ه��م  ع��ل��ى  �الأن���ا����س���ول،  وك��ال��ة  �سحفيي 

م��دي��ر �أخ���ب���ار �ل�����س��رق �الأو����س���ط، ت��ورغ��وت 

�أل���ب ب��وي��ر�ز ، �ل���ذي �أ���س��ي��ب ب��ج��روح ج��ر�ء 

�����س���ت���ه���د�ف���ه ب���ر����س���ا����ص م����ع����دين م��غ��ل��ف 

�إ�سر�ئيلية  ق���و�ت  �ق��ت��ح��ام  �أث��ن��اء  ب��امل��ط��اط، 

معاجلته  ومت��ت  �الأق�����س��ى،  �مل�سجد  ب��اح��ات 

ميدانيا

�أبو  فايز  �الأنا�سول،  م�سور�  �أ�سيب  كما 

بالر�سا�ص  �خل���اروف،  وم�سطفى  �رميلة، 

ن��ق��ل��ه��م��ا  ب���امل���ط���اط، ومت  �مل���غ���ل���ف  �مل����ع����دين 

ذ�ته �مل�سدر  للم�ست�سفى، ح�سب 

ب���ه���ذه  �الح������ت������الل  ق��������و�ت  ت���ك���ت���ف  ومل 

�الأح������د�ث، ب��ل ط��ل��ب��ت دع��ًم��ا ع�����س��ك��رًي��ا �إىل 

د�خ����ل �مل�����س��ج��د، و�أغ���ل���ق���و� م��ع��ظ��م �أب���و�ب���ه، 

و����س��ت��ع��ان��و� ب��ال�����س��ال���س��ل و�جل���ن���ازي���ر حتى 

يعتر  �ل���ذي  �ل��ق��ب��ل��ي،  �مل�سلى  ب��اب  يغلقو� 

�الأئمة  وبد�خله  للرجال،  �لرئي�سي  �مل�سلى 

و�ل�سيوخ و�الأطفال و�ل�سبان

�ساحة  �إىل  ذهبت  خ��رى 
ُ
�أ �إ�سر�ئيلية  قوة 

للن�ساء،  �ملخ�س�ص  �ل�سخرة،  قبة  م�سلى 

وحاولت  �ل�سوت،  قنابل  نحوهن  و�أطلقت 

�مل�سجد  باحات  من  �خل��روج  على  �إجبارهن 

�الأق�سى

ع����ي����ادة �مل�������س���ج���د �الأق���������س����ى، مل ت�����س��ل��م 

ه���ي �الأخ�������رى، م���ن �ع����ت����د�ء�ت �الح���ت���الل 

�الإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي، و�ل���ت���ي �أف���زع���ت �مل��م��ر���س��ني 

�أطلق  �لعيادة، حيث  و�مل�سابني د�خل غرفة 

�أي  �ل�����س��وت د�خ��ل��ه��ا، دون  ق��ن��اب��ل  �جل���ن���ود 

مرر

خ����الل  م�������س���ل���ني   205 �إ������س�����اب�����ة  ب����ع����د 

�العتد�ء�ت، معظمهم بالر�سا�ص �ملطاطي، 

�لهالل  �لوجه، بح�سب جمعية  ويف منطقة 

�الأح���م���ر �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي )غ����ر ح��ك��وم��ي��ة(، 

�مل�سجد،  �أبو�ب  �الإ�سر�ئيلية  �لقو�ت  �أغلقت 

ومنعت �أحًد� من دخوله، كما �عتلت �أ�سطح 

�مل�سليات د�خل باحاته

ل��ك��ن �مل�����س��ل��ني �ل����ذي ب��ق��و� م��ت��و�ج��دي��ن 

د�خل �حلرم �لقد�سي، �أقدمو� على تنظيف 

�مل�����س��ج��د م����ن �آث�������ار �الع������ت������د�ء�ت، ودم�����اء 

�مل�سابني، بعد �نتهاء �ملو�جهات

�مل���ئ���ات من  �إن  �ل��ع��ي��ان  ���س��ه��ود  و�أ�����س����اف 

�مل�سلني �أدو� �سالة قيام �لليل بامل�سجد

جنبات  يف  �مل�سلني  من  �لع�سر�ت  وجل�ص 

�مل�سجد يتلون �لقر�آن �لكرمي

وم���ع �إع�����ادة ف��ت��ح �أب�����و�ب �مل�����س��ج��د، خ��رج 

�حلار�ت  �ىل  �ملعتكفني  �مل�سلني  من  �لكثر 

�لقريبة بالبلدة �لقدمية يف �لقد�ص ل�سر�ء 

�ل�سحور طعام 

وب�������س���ب���ب �ل����ظ����الم �ل����د�م���������ص مل ي��ك��ن 

�لقنابل  من  �لع�سر�ت  �آث��ار  روؤي��ة  باالإمكان 

�ألقتها �ل�سرطة �الإ�سر�ئيلية  �ل�سوتية �لتي 

على �مل�سلني خالل �ساعات �لليلة �ملا�سية

لكن د�ئرة �الأوقاف �الإ�سالمية بالقد�ص 

م��ك��ات��ب��ه��ا  ل���ل���ق���دوم �ىل  �مل����و�ط����ن����ني  دع�����ت 

و�أغ��ر����ص  نقالة  ه��و�ت��ف  �أج��ه��زة  ال�ستعادة 

ق��د فقدوها خ��الل خروجهم  ك��ان��و�  �أخ��رى 

من �مل�سجد �أثناء �ملو�جهات

يتلقون  �مل�سلني  من  �لع�سر�ت  ز�ل  وم��ا 

بعد  باملدينة  �ملقا�سد  م�ست�سفى  يف  �لعالج 

نقلهم �ليه �إثر �ملو�جهات

وك������ان ف������ادي �ل����ه����دم����ي، وزي������ر ����س���وؤون 

�ل���ق���د����ص، ت��ف��ق��د ف��ج��ر �ل���ي���وم �ل�����س��ب��ت من 

يف  �الإ�سر�ئيلي  �ل��ع��دو�ن  جرحى  �إنهم  ق��ال 

�ملقا�سد م�ست�سفى 

وق����ال م��ك��ت��ب��ه يف ب���ي���ان م��ك��ت��وب و���س��ل��ت 

�لهدمي من  ��ستمع  لالأنا�سول  منه  ن�سخة 

�خل��ري��ة  �مل��ق��ا���س��د  م�ست�سفى  يف  �الأط���ب���اء 

�الإ���س��الم��ي��ة ع���ن ط��ب��ي��ع��ة �الإ����س���اب���ات �ل��ت��ي 

�الأق�سى  �مل�سجد  من  �مل�ست�سفى  �ىل  و�سلت 

و�ل�سيخ جر�ح وباب �لعامود

و�����س���ت���ه���ج���ن �ل����ه����دم����ي ت���ع���م���د ���س��رط��ة 

�الح���ت���الل �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي �إ����س���اب���ة �مل�����س��ل��ني 

و�مل��و�ط��ن��ني �ل��ع��زل ب���االأج���ز�ء �ل��ع��ل��وي��ة من 

�أج�سادهم

االنباط-وكاالت

������س�����ّع�����دت �����س����ل����ط����ات �الح�������ت�������الل م��ن 

�لتهويد  وعمليات  �ال�ستيطانية  �لعطاء�ت 

خ�����الل �ل�������س���ن���و�ت �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل���ا����س���ي���ة، يف 

م�ستغلًة  �ملحتلة،  �لقد�ص  مناطق  خمتلف 

�لرئي�ص  برئا�سة  �الأمريكية  �الإد�رة  موقف 

�ل�����س��اب��ق دون���ال���د ت��ر�م��ب م��ن �ال���س��ت��ي��ط��ان 

ودعمها له، وبح�سب م�سادر �الأمم �ملتحدة 

�ل��ب��ن��اء  �أع����م����ال  �الح����ت����الل  �أذرع  �أط���ل���ق���ت 

�أل��ف وحدة   12 الأك��رث من  وو�سعت خططاً 

يف  �ملحتلة  �لقد�ص  يف  ج��دي��دة  ��ستيطانية 

“�ل�سالم  م��ن��ظ��م��ة  وب��ح�����س��ب   ،2020 ���س��ن��ة 

�ل��وح��د�ت  �أع���د�د  ف��اإن  �الإ�سر�ئيلية  �الآن” 

�الأك���ر  2020، ه��ي  ���س��ن��ة  �ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف 

يف  �ال�ستيطان  متابعة  �ملنظمة  ب��د�أت  منذ 

�سنة 2012

و����س���ع���ي���اً م���ن���ه���ا ال����س���ت���ه���د�ف �ل����وج����ود 

���س��ّع��دت  �مل��ح��ت��ل��ة،  �مل��دي��ن��ة  يف  �لفل�سطيني 

���س��ل��ط��ات �الح���ت���الل م���ن �إ�����س����د�ر ق����ر�ر�ت 

����س���ح���ب �ل�����ه�����وي�����ات �ل�������زرق�������اء �خل���ا����س���ة 

باملقد�سيني يف �سنة 2020، وبح�سب “مركز 

�لفرد- هموكيد” �الإ�سر�ئيلي،  �لدفاع عن 

�ل�����س��ه��ي��ون��ي��ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  ���س��ح��ب��ت 

من  فل�سطينيًّا   18 م��ن  �ل��زرق��اء  �ل��ه��وي��ات 

�لقد�ص �ملحتلة، لي�سل عددهم �إىل 14،701 

خالل �لفرتة 2020-1967

وُي�����س��ك��ل �ال���س��ت��ي��ط��ان و�ح�����د�ً م��ن �أب���رز 

�أدو�ت �الحتالل لتحقيق تغير دميوغر�يف 

للقد�ص،  �ل�����س��ك��ان��ي��ة  �ل��رتك��ي��ب��ة  يف  م��ب��ا���س��ر 

ف��ق��د ك�����س��ف �مل��ك��ت��ب �ل��وط��ن��ي ل��ل��دف��اع عن 

�الأر��������ص وم���ق���اوم���ة �ال����س���ت���ي���ط���ان �ل��ت��اب��ع 

�سلطات  �أن  �لفل�سطينية،  �لتحرير  ملنظمة 

�ال�ستيطانية  ن�ساطاتها  �سعدت  �الحتالل 

�ملحتلتني،  و�ل��ق��د���ص  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����س��ف��ة  يف 

وب��ح�����س��ب �مل��ك��ت��ب ب��ل��غ��ت �أع������د�د �ل���وح���د�ت 

�ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة �ل��ت��ي �أق���ره���ا �الح���ت���الل يف 

نحو  ل���رت�م���ب  �الأوىل  �ل���ث���الث  �ل�����س��ن��و�ت 

ي��ق��رب من  م��ا  �أي  ��ا،  ���س��ن��ويًّ وح���دة  �آالف   7

�أقرت  �لتي  �ال�ستيطانية  �لوحد�ت  �سعف 

عهد  يف  �سبقتها  �لتي  �لثالث  �ل�سنو�ت  يف 

فاقت  و�لتي  �أوب��ام��ا،  ب��ار�ك  �لرئي�ص  �إد�رة 

3،600 وحدة

ت���ق���ف حم�������اوالت �الح����ت����الل ع��ن��د  ومل 

ت��ق��دمي �ل��ع��ط��اء�ت �ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، و�إق���ر�ر 

وتو�سيعها  �مل�ستوطنات  تطوير  خمططات 

2020 حماولة  فقط، بل �سهدت نهاية �سنة 

�ل��ب��وؤر  �أو����س���اع  ت�����س��وي��ة  �الح��ت��الل  كني�ست 

و�فقت   2020/12/16 ففي  �ال�ستيطانية، 

ب��ال��ق��ر�ءة  “�لكني�ست”  �أع�������س���اء  �أغ��ل��ب��ي��ة 

“ي�سّوي”  قانون  م�سروع  على  �لتمهيدية 

�ال�ستيطانية  و�الأح��ي��اء  �مل�ستعمر�ت  و�سع 

فل�سطينية خا�سة  �أر��ص  على  �أقيمت  �لتي 

يف �ل�����س��ف��ة �ل���غ���رب���ي���ة �مل��ح��ت��ل��ة مب����ا ف��ي��ه��ا 

“تاميز  �سحيفة  وبح�سب  �ملحتلة،  �لقد�ص 

�لقانون  �سي�سوي  �لعرية  �إ�سر�ئيل”  �أوف 

65 ��ستيطانية �أو�ساع بوؤرة 

�ل��ق��ان��ون��ي��ة،  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  ج���ان���ب  و�إىل 

ق������دم������ت ح�����ك�����وم�����ة �الح��������ت��������الل دع���م���ه���ا 

لال�ستيطان يف �ملناطق �ملحتلة، عر �لدعم 

�ال�ستيطانية،  للم�ساريع  �ل�سخم  �مل���ايل 

وم�����ث�����ال ع���ل���ى ذل������ك م�������س���ادق���ة ح��ك��وم��ة 

على  �أغ�سط�ص  �آب/  منت�سف  يف  �الحتالل 

�سيكل  مليار   8.5 بقيمة  �قت�سادية  خطة 

ُخ�س�ص معظمها  دوالر(،  مليار   2.4 )نحو 

حكومة  و���س��ادق��ت  �ال���س��ت��ي��ط��اين.  للتو�سع 

حتويل  ع��ل��ى   2020/12/22 يف  �الح���ت���الل 

منحة مالية �أمنية �إىل م�ستعمر�ت �ل�سفة 

تت�سمن  حمايتها،  لتعزيز  �ملحتلة  �لغربية 

34.5 مليون �سيكل )نحو 11 مليون دوالر(، 

 1.7 )ن��ح��و  �سيكل  مليون   5.5 �إىل  �إ���س��اف��ة 

مليون دوالر( لتدعيم �ل�سلطات �ملحلية يف 

�مل�ستعمر�ت تلك 

وب���ال���ت���و�زي م���ع ذل�����ك، ت��ع��م��ل ���س��ل��ط��ات 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �الح���ت���الل 

�ل���ت���ي ت���دع���م �ال���س��ت��ي��ط��ان، وت�����س��ه��ل ح��ي��اة 

�أع��د�د  من  �ملزيد  ال�ستيعاب  �مل�ستوطنني؛ 

�مل�����س��ت��وط��ن��ني، وت��ع��زي��ز �ل��ف�����س��ل �ل��ت��ام بني 

�مل�������س���ت���وط���ن���ني و�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني خ��ا���س��ة 

يف ���س��ب��ك��ات �ل���ط���رق و�الأح����ي����اء �ل�����س��ك��ن��ي��ة. 

�إطالق  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  و�سهدت 

�ملو��سالت،  �سبكات  تطوير  م�ساريع  ع��دة 

�لقد�ص  م�ستعمر�ت  يف  م��ن��اط��ق  وت��ط��وي��ر 

�مل��ح��ت��ل��ة، جل���ذب �مل���زي���د م���ن �مل�����س��ت��وط��ن��ني 

�مل��ح��ت��ل��ة م���ن ج���ه���ة، وت��ع��م��ل  �مل���دي���ن���ة  �إىل 

ع���ل���ى ت��ط��ب��ي��ق �مل����زي����د م����ن �ل���ف�������س���ل ب��ني 

يقطنها  �لتي  وتلك  �لفل�سطينية،  �ملناطق 

�مل�����س��ت��وط��ن��ون. و�أب�����رز ه���ذه �مل�����س��اري��ع على 

�خلفيف”  “�لقطار  م�����س��روع��ي  �الإط����الق 

�سيكل  م��ل��ي��ار   5.1 �إىل  ت�����س��ل  ق���د  ب��ت��ك��ل��ف��ة 

و”�لقطار  دوالر(،  م���ل���ي���ار   1.5 )ن���ح���و 

مليار   2.3 �إىل  ت�سل  قد  بتكلفة  �ل�سريع” 

�سيكل )نحو 700 مليون دوالر(

�أع���ل���ن���ت وزي�����رة  ن���ف�������س���ه،  �ل�������س���ي���اق  ويف 

�مل���و�����س���الت يف ح��ك��وم��ة �الح���ت���الل م��ري 

 2020 دي�سمر  �الأول/  ك��ان��ون  يف  ري��غ��ي��ف 

خ���ط���ة �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة ل���ت���ط���وي���ر ���س��ب��ك��ة 

�مل����و������س����الت ب����ني م�������س���ت���ع���م���ر�ت �ل�����س��ف��ة 

�ملحتلة، متتد على ثالث مر�حل،  �لغربية 

�إقامة �سو�رع  2045، وت�سمل  تنتهي يف �سنة 

و���س��و�رع  �مل�ستعمر�ت،  ب��ني  ت�سل  �لتفافية 

�أفقية وعمودية جديدة

���س��ل��ط��ات  ت���ع���م���ل  ذل�������ك،  ج����ان����ب  و�إىل 

��ستيطانية  م�ساريع  تنفيذ  على  �الحتالل 

ل��ت��ع��زي��ز �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ج��اري��ة و�ل�����س��ي��اح��ي��ة يف 

�أبرزها م�سروع  �ملناطق �ال�ستيطانية، ومن 

�ل�سرق  �مل�ساريع يف  �أ�سخم  ��ستيطاين، من 

�ل��ت��ي ت�سم  �مل��ن��ط��ق��ة  �الأو����س���ط، ���س��ُي��ق��ام يف 

على  �الأمة”  “مباين  �مل����وؤمت����ر�ت  م��رك��ز 

�مل��ح��ت��ل��ة، و���س��ت��ب��ل��غ كلفة  �ل��ق��د���ص  م���دخ���ل 

 500 )نحو  �سيكل  مليار   1.8 نحو  �مل�سروع 

مليون دوالر �أمريكي(

�ل���ف���رتة  ����س���ه���دت  ن���ف�������س���ه،  �الإط��������ار  ويف 

�ملا�سية ت�سارع يف عملية م�سادرة ممتلكات 

عليها،  و�ال�ستيالء  وعقار�تهم،  �ملقد�سيني 

يف حم����اول����ة م����ن �الح�����ت�����الل ل��ل�����س��ي��ط��رة 

ع��ل��ى �أر�����س���ي �مل��ق��د���س��ي��ني وع��ق��ار�ت��ه��م، يف 

بتن�سيق  �ملختلفة،  �ملحتلة  �مل��دي��ن��ة  �أن��ح��اء 

�الح��ت��الل و�جلمعيات  ب��ني حم��اك��م  ك��ام��ل 

�الأم��ن��ي��ة  �الأخ����رى  و�الأذرع  �ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة، 

و�لع�سكرية

ومل ت�����س��ل��م �أي�����س��اً ق��ط��اع��ات �أخ�����رى يف 

�مل��دي��ن��ة �مل��ق��د���س��ة م��ن �إج�����ر�ء�ت �ل��ت��ه��وي��د، 

وجتار  �الإ�سالمية،  �ملقابر  ��ستهدفت  فقد 

�لقد�ص، ومد�ر�ص وكالة �الأونرو�، و�أغلقت 

وقمعت  �ملدينة،  يف  �لفل�سطينية  �ملوؤ�س�سات 

باملقد�سيني �لفعاليات �خلا�سة  معظم 

�ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  �مل���خ���ط���ط���ات  ه�����ذه  �إن 

�سيا�سي  و�ق��ع  ف��ر���ص  �إىل  ت��ه��دف  �ملتتابعة 

تهويد  �إىل  ي��وؤدي  وح�ساري،  ودمي��وغ��ر�يف 

�لوجود  وتكري�ص  طابعها،  وتغير  �ملدينة، 

حميطها،  ع��ن  وف�سلها  فيها،  �الح��ت��اليل 

�أهلها �قت�سادياً و�جتماعياً وزيادة معاناة 

وه���������ذ� ي���ت���ط���ل���ب ج�������ه�������ود�ً ����س���ي���ا����س���ي���ة 

ودولية،  وعربية  فل�سطينية  و�قت�سادية، 

ر���س��م��ي��ة و���س��ع��ب��ي��ة، ب��ه��دف �مل��ح��اف��ظ��ة على 

�أهلها،  وتثبيت  �ل��ع��رب��ي،  وطابعها  �ملدينة 

��ا،  ��ا و�ق��ت�����س��اديًّ ودع���م ���س��م��وده��م �ج��ت��م��اع��يًّ

�سيا�سية  مظلة  وت��وف��ر  �ملجتمع،  وتنمية 

وقانونية حلماية �لقد�ص و�أهلها
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�ع���ت���ر �مل��ح��ل��ل �ل��ع�����س��ك��ري مل��وق��ع 

ب��وح��ب��وط،  �أم���ر  �ل��ع��ري،  “وال” 
“الأكرث  ه���ي  �ل���ق���د����ص  ق�����س��ي��ة  �أن 

�لفل�سطينيني،  ل���دى  ح�سا�سية”، 

مثل  �أخ���رى  مو��سيع  على  وتتقدم 

�الن��ت��خ��اب��ات، و�ل���ك���ورون���ا، و�ل��و���س��ع 

�ل�سيا�سي بعد حممود عبا�ص

“يف حال كان  �إنه  وقال بوحبوط 

هناك ق�سية لها �لقدرة على �إخر�ج 

�ل�����س��ع��ب �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ل���ل�������س���و�رع، 

ف��د�ئ��ي��ة،  ع��م��ل��ي��ات  بع�سهم  وت��ن��ف��ي��ذ 

فهي ق�سية �لقد�ص«

�ل�������س���ب���ان يف  ه���ت���اف���ات  �أن  وي�����رى 

كانت  �أم�ص،  فجر  �الأق�سى،  �مل�سجد 

�لتي  �لنار  �إطالق  لعملية  “مقدمة 
ن��ف��ذه��ا 3 ���س��ب��ان ع��ل��ى ح��اج��ز ���س��امل 

قرب جنني �سباح �جلمعة«

من  �الح��ت��الل  خ�سية  �إىل  و�أ���س��ار 

للفتحات  �أخ��رى  خاليا  “��ستغالل 
يف �جل������د�ر �ل��ف��ا���س��ل ب���ني �ل�����س��ف��ة 

�لت�سلل  �أج��ل  م��ن  �ملحتل،  و�ل��د�خ��ل 

فد�ئية« لتنفيذ عمليات 

“بوحبوط” عن م�سوؤولني  ونقل 

يف  “�لو�سع  �أن  �الح��ت��الل  جي�ص  يف 

�لفل�سطيني متوتر وح�سا�ص  �ل�سارع 

بني  وربطو�  لالنفجار،  وقابل  ج��د�ً 

�لنار يف زع��رتة وبني  �إط��الق  عملية 

ما يحدث يف �لقد�ص«

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني   205 واأ������س�����ي�����ب 

ب��امل�����س��ج��د  ع���ن���ي���ف���ة  م����و�ج����ه����ات  يف 

�لليلة  �مل��ح��ت��ل��ة،  و�ل��ق��د���ص  �الأق�����س��ى 

حتذير�ت  ف�سائل  ووجهت  �ملا�سية، 

ل��الح��ت��الل ب��ال��رد ع��ل��ى ج��ر�ئ��م��ه يف 

املدينة

االنباط-وكاالت

“�لو�سع  �إن  �الأوروب���ي،  قال �الحت��اد 

ف����ي����م����ا ي���ت���ع���ل���ق ب�������اإخ�������الء �ل����ع����ائ����الت 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة يف ح���ي �ل�����س��ي��خ ج���ر�ح 

�ل�سرقية  �لقد�ص  من  �أخ��رى  ومناطق 

ي��ث��ر �ل��ق��ل��ق �ل�����س��دي��د، وه���ذه �الأع��م��ال 

غ�����ر ق����ان����ون����ي����ة، مب����وج����ب �ل����ق����ان����ون 

�الإن�������س���اين �ل������دويل، وت������وؤدي ل��ت��اأج��ي��ج 

�لتوتر�ت على �الأر�ص”

و�أ����س���اف �مل��ت��ح��دث �ل��ر���س��م��ي ب��ا���س��م 

لل�سوؤون �خلارجية  �الأوروبية  �ملفو�سية 

و�الأم�����ن ب��ي��رت ���س��ت��ان��و، يف ب��ي��ان، ���س��در 

�لتوتر�ت  ت�ساعد  ب�ساأن  �ل�سبت،  �ليوم 

�الأي��ام  م��دى  “على  �لقد�ص  يف  و�لعنف 

و�أع��م��ال  �ل��ت��وت��ر�ت  ت�ساعدت  �ملا�سية، 

�ل��ع��ن��ف يف �ل�����س��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة �مل��ح��ت��ل��ة، 

ب�سكل  �ل�سرقية،  �لقد�ص  يف  �سيما  وال 

خ����ط����ر، و�����س����ه����دت �ل���ل���ي���ل���ة �مل���ا����س���ي���ة 

�لقد�سي  �حل��رم  يف  خ��ط��رة  ��ستباكات 

من  �ل��ع��دي��د  �إ���س��اب��ة  �إىل  �أدت  �ل�سريف 

�جلرحى”

�أم��ر  �أن �ل��ع��ن��ف و�ل��ت��ح��ري�����ص  و�أك����د 

غ��ر م��ق��ب��ول وي��ج��ب حم��ا���س��ب��ة �جل��ن��اة 

�أن  �إىل  م�سر�  �الأطر�ف”،  جميع  م��ن 

“�الحتاد �الأوروبي يدعو �ل�سلطات �إىل 
�لتحرك ب�سكل عاجل لتهدئة �لتوتر�ت 

�حل��ال��ي��ة يف �ل��ق��د���ص، و����س���رورة جتنب 

�أعمال �لتحري�ص حول �حلرم �لقد�سي 

�ل�سريف، و�حرت�م �لو�سع �لر�هن”
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ال��ع��ي��ون  يف  الفل�سطينيني  ا���س��ت��ه��داف  االح���ت���ال  ي��ت��ع��م��د 

اإعاقات دائمة  واالأماكن احل�سا�سة من اأج�سادهم، بهدف خلق 

لديهم، وهو ما اأدى لفقدان املئات منهم عيونهم واأطرافهم

يف مواجهات امل�سجد االأق�سى املبارك، الليلة املا�سية، اأ�سيب 

وف��ق��اً  ع��ي��ون��ه��م،  االح��ت��ال يف  ب��ر���س��ا���ص  ث��اث��ة فل�سطينيني 

الإح�سائيات وزارة ال�سحة للم�سابني الذين و�سلوا للعاج يف 

م�ست�سفى املقا�سد، اأحدهم فقد عينه

واأظهرت �سورة متداولة على و�سائل التوا�سل االجتماعي، 

اأ�سيب بر�سا�ص االحتال املطاطي يف كلتا عينيه، وقد  �ساباً 

غطت االأقم�سة الطبية مكانهما

للقرى  االحتال  جنود  ينفذها  التي  االقتحامات  وخ��ال 

الر�سا�ص  االح��ت��ال  جنود  يطلق  االأق�سى،  وامل�سجد  وامل��دن 

اإ�سابات  الإي��ق��اع  الفل�سطينيني  جت��اه  بكثافة  واملطاطي  احل��ي 

باأحدث  قنا�سة  ي�ستخدم  واأحياناً  الفل�سطينيني،  بني  كبرية 

اأج�ساد  على  ودقيقة  مبا�سرة  اإ�سابات  لتحقيق  القتل  و�سائل 

الفل�سطينيني

فل�سطينيون عيونهم جراء  املا�سية، فقد  ال�سنوات  وخال 

واملطاطي،  احل��ي  بالر�سا�ص  لهم  االحتال  ق��وات  ا�ستهداف 

بينهم ال�سحفي معاذ عمارنة، وامل�سور عطية دوري�ص، والطفل 

عز الدين البط�ص، والطفل ب�سار عليان

وال يتوقف ا�ستهداف االحتال الأج�ساد الفل�سطينيني على 

با�ستهداف  اأوام���ر  تلقوا  اأن��ه��م  ج��ن��وده  اع��رف  فقد  عيونهم، 

التي  ال���ع���ودة  م�����س��ريات  ق��م��ع  خ���ال  الفل�سطينيني  اأط�����راف 

�سهدتها حدود قطاع غزة، انطاقاً من يوم االأر�ص يف مار�ص/

اآذار 2018، بهدف خلق اإعاقات دائمة لدى فئات وا�سعة منهم

اآذار/ ن�سرت يف  غ��زة،  ال�سحة يف  ل��وزارة  اإح�سائية  وذك��رت 

يف  االحتال  بر�سا�ص  اأطرافهم  برت   132 اأن   ،2019 مار�ص 

م�سريات العودة، 122 منهم برت اأطرافهم ال�سفلية و16 برت 

اأطرافهم العلوية

م��ن��ذ ق��ي��ام دول����ة االح���ت���ال ب��ع��د ن��ك��ب��ة 1948 ال��ت��ي دم��رت 

املجتمع الفل�سطيني، �سعت بكل االأدوات لل�سيطرة على ج�سد 

بالقتل  ���س��واء  احل��ي��اة  م��ن  واإخ��راج��ه  وحتطيمه  الفل�سطيني 

العيون  ا���س��ت��ه��داف  وي��اأت��ي  عليه،  اإع��اق��ات  ت��رك  اأو  االإب��ع��اد  اأو 

اال�ستعمار  �سيا�سة  �سياق  يف  باحثون،  ي��وؤك��د  كما  واالأط����راف، 

واجتماعياً،  الفل�سطيني نف�سياً وعملياً  ال�سباب  لقتل فئة من 

لكن املجتمع الفل�سطيني اأثبت يف مرات عديدة التفافه حول 

امل�سابني بر�سا�ص االحتال ودعمهم على م�ستويات خمتلفة، 

و�سط مطالبات للموؤ�س�سات الر�سمية بتقدمي دعم اأف�سل لهم

الفل�سطيني/ة  “ج�سد  نا�سف:  ظاهر  �سهاد  الباحثة  تقول 

من�سبك يف احلقل ال�سيا�سي على نحو مبا�سر ويومي، وتنق�ص 

ال�سيطرة واملمار�سات  - و�سائل  اأو ميتاً  كان  على جلده - حياً 

ع��اق��ت��ه مع  ت�سكيل  درج���ة  اإىل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  اال���س��ت��ع��م��اري��ة 

االأج�ساد الفل�سطينية االأخرى«

االنباط-وكاالت

القاهرة،  ل��دى  فل�سطني  �سفري  اأع��ل��ن 

العربية  اجلامعة  ل��دى  ال��دائ��م  مندوبها 

ال�����س��ف��ري دي����اب ال���ل���وح، اأن����ه ت��ق��دم ال��ي��وم 

ملجل�ص  عاجل  اجتماع  عقد  بطلب  ال�سبت 

ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

عادية،  غري  دورة  يف  الدائمني  املندوبني 

ل���ب���ح���ث م���واج���ه���ة ج����رائ����م واع�����ت�����داءات 

القد�ص  مدينة  يف  االإ�سرائيلي  االحتال 

املحتلة عا�سمة دولة فل�سطني

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة االأن�����ب�����اء وامل���ع���ل���وم���ات 

الفل�سطينية ) وفا( اليوم عن اللوح قوله 

الرئي�ص  بناء على توجيهات  اإن ذلك جاء 

االجتماع  اأن  اإىل  م�سرياً  عبا�ص،  حممود 

االإ�سرائيلية  االعتداءات  �سيبحث  العاجل 

االأق�سى  امل�سجد  باحات  يف  امل�سلني  على 

اإ����س���اف���ة اإىل  يف ���س��ه��ر رم�����س��ان امل���ب���ارك، 

خم����ط����ط����ات اال�����س����ت����ي����اء ع����ل����ى م����ن����ازل 

امل���واط���ن���ني امل��ق��د���س��ي��ني، خ��ا���س��ة يف ح��ي 

املدينة  لتفريغ  حماولة  يف  ج��راح،  ال�سيخ 

امل��ق��د���س��ة م���ن ���س��ك��ان��ه��ا وت��ه��ج��ري اأه��ل��ه��ا، 

وت��غ��ي��ري ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين وال��ت��اري��خ��ي 

القائم

االجتماع  ع��ن  ينتج  اأن  ب��د  “ال  وق���ال: 

ق�����رارات واإج�������راءات ع��م��ل��ي��ة ت��رت��ق��ي اإىل 

م�������س���ت���وى ه�����ذا احل�������دث ال����ك����ارث����ي غ��ري 

عربية  ر���س��ال��ة  لتو�سيل  وذل���ك  امل�����س��ب��وق، 

م����وح����دة م����ن ج���ام���ع���ة ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة 

ت��وؤك��د ���س��رورة ت��وف��ري احل��م��اي��ة ال��دول��ي��ة 

مثل  �سد  الفل�سطيني  لل�سعب  ال��ازم��ة 

ه���ذه امل��م��ار���س��ات امل��م��ن��ه��ج��ة واالن��ت��ه��اك��ات 

امل���ت���وا����س���ل���ة واخل�����ط�����وات ال��ت�����س��ع��ي��دي��ة 

اخلطرية«

يتعر�ص  التي  الهجمة  اأن  اللوح  واأك��د 

ل���ه���ا امل�����س��ج��د االق�������س���ى ت��ت��ط��ل��ب حت��رك��ا 

�سريعا التخاذ اإجراءات ملنع ا�ستمرار هذه 

امل�ستوطنني  ع�سابات  وجل��م  االنتهاكات 

ابناء  �سد  االجرامية  ممار�ساتهم  ووق��ف 

الفل�سطيني ال�سعب 

االنباط-وكاالت

“�سودان تربيون” نقا عن  اأفاد موقع 

ال�����س��وداين  اجلي�ص  ب���اأن  ع�سكرية  م�����س��ادر 

“�ساي  م�ستوطنة  ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت��ه  ب�����س��ط 

بيت” االإثيوبية داخل اأرا�سي الف�سقة بعد 

معارك ا�ستمرت منذ االأربعاء املا�سي.

اإن اجل��ي�����ص وق����وات  امل�������س���ادر  وق���ال���ت 

م�ساة  الثانية  الفرقة  بقيادة  االحتياطي 

من  متكنت  ال�سودان،  �سرقي  بالق�سارف 

�ساي  م�ستوطنة  ع��ل��ى  ال��ت��ام��ة  ال�سيطرة 

ال�سغرى”،  ب��ال��ف�����س��ق��ة  االإث��ي��وب��ي��ة  ب��ي��ت 

 8 بعمق  كانت  “امل�ستوطنة  اأن  اإىل  الفتة 

ال�سودانية  االأرا����س���ي  داخ���ل  ك��ي��ل��وم��رات 

مب��ح��ل��ي��ة ب���ا����س���ن���دة احل�����دودي�����ة ج��ن��وب��ي 

ال�سودانية  ال��ق��وات  واأن  “تاية”،  منطقة 

جن���ح���ت يف ط�����رد ال�����ق�����وات وامل��ل��ي�����س��ي��ات 

انت�سروا  ال��ذي��ن  االإث��ي��وب��ي��ني  وامل���زارع���ني 

م�ساحتها  اأرا�ص  وفاحة  لنظافة  اأخريا، 

50 األف فدان«.

قوات  انفتحت  امل�سادر،  ه��ذه  وبح�سب 

امل�ستعادة  املنطقة  يف  ال�����س��وداين  اجلي�ص 

واأن�ساأ مع�سكر يف منطقة “احلجريات«.

وك�����ان ال�������س���ودان ق���د اأع���ل���ن يف ي��ن��اي��ر 

م�ستوطنات  و8  منطقة   17 ع��ن  امل��ا���س��ي 

داخ����ل ح����دوده ال�����س��رق��ي��ة، ك��ان��ت حممية 

اأن يعمد اجلي�ص  اإثيوبية، قبل  مبلي�سيات 

ال�سوداين يف نوفمرب املا�سي اإىل ا�ستعادة 

90% من هذه االأرا�سي، 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملحلية  امل���دي���ر  ل��ف��ت  ح��ي��ث 

ال�سو  ماأمون  الق�سارف،  بوالية  با�سندة 

اإىل  تربيون”،  ل�”�سودان  ال��رح��ي��م،  عبد 

الإن�ساء  ال�سوداين  واجلي�ص  املحلية  اجتاه 

ه��ذه  اأن  ت��راب��ي��ة، مو�سحا  وط���رق  م��ع��اب��ر 

امل�سلحة  ال��ق��وات  ل��رب��ط  وامل��ع��اب��ر  ال��ط��رق 

امل�سركة  املناطق  يف  املنت�سرة  ال�سودانية 

بوالية  �سنجة  ع�سرة  احلادية  الفرقة  مع 

يف  ببا�سندة  م�ساة  ال�ساد�ص  واللواء  �سنار، 

الزراعي  املو�سم  لتاأمني  الق�سارف  والية 

وحماية املزارعني.

واأ�����س����ار م���اأم���ون ال�����س��و ع��ب��د ال��رح��ي��م 

ن�ساط  بعد  “تاأتي  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  اإىل 

وحت���رك���ات امل��ل��ي�����س��ي��ات وك���ب���ار امل���زارع���ني 

للمناطق  االأخ���رية  االآون���ة  يف  االإثيوبيني 

ال�سودانية”،  االأرا���س��ي  داخ��ل  احل��دودي��ة 

مبينا اأهمية قيام طريق “با�سندة � تاية” 

يف  معربين  واإن�ساء  كيلومرا،   25 بطول 

امليعات.

االنباط-وكاالت

القد�ص،  ع��دوان االحتال على  يف مواجهة 

امل��ح��ت��ل حتى  ال���داخ���ل  ت���وح���دت فل�سطني م���ن 

ال�سفة وقطاع غزة، يف م�سهد يعيد اإىل االأذهان 

جنحت  ال��ت��ي  الفل�سطينية  االن��ت��ف��ا���س��ات  اأي����ام 

املقاومة وال��دم بخلق وح��دة فل�سطينية عجزت 

عن �سناعتها ال�سيا�سة

 ،1948 ع��ام  املحتل  الفل�سطيني  ال��داخ��ل  يف 

دعت جلنة املتابعة العليا للجماهري العربية اإىل 

اإطاق اأو�سع تظاهرات يف البلدات واملدن، دعماً 

االحتال  ع���دوان  وج��ه  القد�ص يف  لفل�سطيني 

عليهم

ودعت حركة اأبناء البلد، اإىل تكثيف التواجد 

ن���داءات  وتلبية  امل���ب���ارك،  االأق�����س��ى  امل�سجد  يف 

التظاهر واالحتجاج يف البلدات واملدن كافة

ونظم فل�سطينيون وقفة يف بلدة جلجولية، 

ي���وم اأم�������ص، دع���م���اً الأه�����ايل ح���ي ال�����س��ي��خ ج���راح 

بالقد�ص املحتلة ورف�ساً ال�ستمرار جرائم القتل 

وتواطوؤ �سرطة االحتال مع الع�سابات

ويف ال�سفة املحتلة، ا�ست�سهد �سابني واأ�سيب 

اقتحام  حماولتهم  بعد  خطرية،  بجراح  ثالث 

حاجز  ق��رب  االح��ت��ال  جلي�ص  ع�سكري  موقع 

�سامل �سمال ال�سفة املحتلة، يوم اأم�ص

اأن  اإىل  االأمنية  واأ�سارت تقديرات االحتال 

عمليتهم  لتنفيذ  خططوا  الثاثة  الفدائيني 

يف الداخل املحتل، قبل اأن اإيقاف احلافلة التي 

كانوا ي�ستقلونها من جانب قوات االحتال على 

حاجز مع�سكر �سامل

وح��ذر حمللون و�سباط يف دول��ة االحتال، 

من ت�ساعد العمليات الفدائية التي تتخذ طابعاً 

فردياً، “الذئاب املنفردة” وفقاً للتعبري االأمني 

االإ�سرائيلي، خال االأيام املقبلة، يف ظل ت�ساعد 

االأحداث بالقد�ص املحتلة

املقاومة  ف�سائل  وجهت  مت�سل،  �سياق  ويف 

اإىل  حت���ذي���رات  غ����زة،  ق��ط��اع  يف  الفل�سطينية 

“برٍد قا�ٍص” يف ح��ال ا�ستمرت  دول��ة االح��ت��ال 

بعدوانها يف امل�سجد االأق�سى والقد�ص املحتلة

وق�����ال رئ��ي�����ص امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي حل��م��ا���ص، 

اإ���س��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة، يف ر���س��ال��ة ل��رئ��ي�����ص حكومة 

االحتال خال كلمة م�سورة: “يا نتنياهو ال 

تلعب يف النار وهذه معركة ال ميكن اأن تنت�سر 

بها ال اأنت وال جي�سك اأو �سرطتك«

واأك��د هنية اأن “القرار وا�سح اأنه لن ي�سمح 

بتهويد ال�سيخ جراح واقتحام امل�سجد االأق�سى 

اأبناء  على  االحتال  وعربدة  رم�سان،   28 ي��وم 

�سعبنا«

من جانبه، قال االأمني العام حلركة اجلهاد 

اأن  ال��ع��دو  “على  اإن  النخالة،  زي��اد  االإ���س��ام��ي، 

يتوقع ردنا يف اأي حلظة«

اعتداء  عقب  ت�سريحات  يف  النخالة،  واأك���د 

“ما  اأن  االأق�����س��ى،  يف  امل�سلني  على  االح��ت��ال 

يجري يف القد�ص ال ميكن ال�سكوت عليه«

حممد  الق�سام،  لكتائب  العام  القائد  وك��ان 

اأي��ام،  ال�سيف، ح��ذر يف ت�سريح مقت�سب، قبل 

ق���وة االح���ت���ال م���ن ا���س��ت��م��رار اجل���رائ���م بحق 

فل�سطيني القد�ص

ال�سياج  على  العام  النفري  اإىل  ن�سطاء  ودع��ا 

احلدودي مع االأرا�سي املحتلة، �سرق غزة، اليوم، 

واإعادة فعاليات “االإرباك الليلي” دعماً الأهايل 

القد�ص املحتلة

�سهدت  امل��ب��ارك،  رم�سان  �سهر  ب��داي��ة  ومنذ 

مدينة القد�ص املحتلة مواجهات عنيفة اأ�سفرت 

عن اإ�سابة املئات، كان اآخرها الليلة املا�سية، يف 

امل�سجد االأق�سى والبلدة القدمية

ب��داي��ة رم�سان،  ال��ع��ام��ود  ب���اب  وخ���ال هبة 

اأطلقت املقاومة الفل�سطينية ر�سقات �ساروخية 

على م�ستوطنات “غاف غزة”، و�سهدت ال�سفة 

دع��م��اً  خمتلفة،  م��ن��اط��ق  يف  م��واج��ه��ات  املحتلة 

للمنتف�سني يف القد�ص

والحقاً، قتل م�ستوطن واأ�سيب عدد اآخر يف 

عملية اإطاق نار نفذها الفدائي منت�سر �سلبي، 

الذي اعتقل بعد عمليات مطاردة وا�سعة نفذتها 

قوات خا�سة وم�ساة و�سباط خمابرات مدعومة 

بو�سائل تكنولوجية، يف مناطق خمتلفة من رام 

اهلل ونابل�ص

وت�سري تقديرات االحتال اإىل اأن االأحداث 

للت�سعيد،  وال��داخ��ل مر�سحة  ال�سفة وغ��زة  يف 

يف ح���ال ا�ستمر ال���ع���دوان ع��ل��ى ال��ق��د���ص، ن��ظ��راً 

التي  ال�سيا�سية  واحل��ال��ة  امل��دي��ن��ة  خل�سو�سية 

يعي�سها الفل�سطينيون، و�سعي ف�سائل املقاومة 

لت�سعيد املواجهة مع االحتال

وت�سدرت ق�سية اأهايل ال�سيخ جراح االأحداث 

فل�سطينياً، خال االأي��ام املا�سية، حيث ينا�سل 

االح��ت��ال  ���س��د خم��ط��ط��ات  احل���ي  فل�سطينيو 

لتهجريهم، ويتعر�سون العتداءات يومية من 

جانب امل�ستوطنني وقوات االحتال

وعلى مواقع التوا�سل االجتماعي، ت�سدرت 

ق�سية ال��ق��د���ص امل��ح��ت��ل��ة وح���ي ال�����س��ي��خ ج���راح، 

م������داوالت ال��ن�����س��ط��اء وال�����س��ف��ح��ات االإخ��ب��اري��ة 

واالجتماعية، و�سط تاأكيدات على اأهمية ح�سد 

الراأي العام يف مواجهة االحتال

استهداف العيون: جسد الفلسطيني حقل لبطش االحتالل

 فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث الجرائم اإلسرائيلية بالقدس

 »سودان تربيون«: الجيش السوداني يبسط سيطرته على مستوطنة إثيوبية داخل البالد 

فلسطين واحدة دعمًا للقدس: من الداخل للضفة وغزة شهداء وعمليات ودعوات للنفير

 روجر ووترز لبايدن: »ماذا لو جاء 
مستوطن أحمق ليأخذ منزلك؟«

االنباط-وكاالت

ن�����س��ر امل���ط���رب ال���ربي���ط���اين ال�����س��ه��ري 

فلويد  بينك  فرقة  ووت��رز، ع�سو  روجر 

، م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ع��ل��ى ح�����س��اب��ه اخل��ا���ص 

اأه��ايل  مع  فيه  يت�سامن    ، توير  على 

املحتلة،  ال��ق��د���ص  يف  ج���راح  ال�سيخ  ح��ي 

االأم���ري���ك���ي���ة  االإدارة  دع������م  وي����ه����اج����م 

وال����رئ����ي���������ص االأم�����ري�����ك�����ي ج�����و ب����اي����دن 

رايت�ص  هيومن  تقرير  رغم  الإ�سرائيل، 

ووت�ص، اإحدى اأكرب املنظمات احلقوقية 

ا�سرائيل  فيه  اتهمت  حيث  ال��ع��امل،  يف 

مب��م��ار���س��ة ن���ظ���ام ال��ف�����س��ل ال��ع��ن�����س��ري 

االبارتهايد ، وممار�سة اال�سطهاد بحق 

لفل�سطينيني ا

واأ�������س������اف ووت��������رز م���وج���ه���ا ك���ام���ه 

اأحمق  م�ستوطن  جاء  لو  م��اذا  لبايدن: 

لياأخذ منزلك ؟!

رون القضاء  ا ُيحذِّ  185 عالًما إسرائيلًيّ
الدولّي من الثقة باالحتالل

 الجزائر تتمسك بمطلب اعتراف فرنسا 
بجرائمها ضد الشعب الجزائري

 روسيا تدين االعتداءات على مدنيين 
في القدس وتدعو لتفادي التصعيد

 هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة تضم 
قوات أمريكية في العراق

 العراق: سقوط 3 قيادات »داعشية«

االنباط-وكاالت

ر�سالة  ال��ع��ربي��ة  ه��اآرت�����ص  �سحيفة  ن�����س��رت 

والنخب  والعلماء  املفكرين  م��ن   185 وقعها 

لدى االحتال، موجهة اإىل حمكمة اجلنايات 

عدم  اإىل  فيها  يدعونها  اله���اي،  يف  ال��دول��ي��ة 

ت�سديق االحتال بكل ما يتعلق بالتحقيق يف 

جرائم احلرب املن�سوبة لها

ومن بني العلماء والباحثني واالأكادمييني 

هوؤالء حائزون على ما يعرف ب� جائزة اإ�سرائيل 

، تقديرا ل� م�ساهماتهم العلمية

واقرحت املذكرة املوجهة للمدعية العامة 

م�ساعدة  بين�سودا  ف��ات��و  ال��دول��ي��ة  املحكمة  يف 

جمع  اأج��ل  من  اإ�سرائيلية  حقوقية  منظمات 

اأدل�������ة ع���ل���ى ج����رائ����م ح�����رب ي��ت��ه��م االح���ت���ال 

بارتكابها

اأ�ستاذا   35 املذكرة  على  املوقعني  بني  ومن 

ج��ام��ع��ي��ا ب���درج���ة ب���روف���ي�������س���ور، و����س���ب���اط يف 

االح��ت��ي��اط، واأدب�����اء وم��ث��ق��ف��ون ون��ا���س��ط��ون يف 

الي�سار وحمققون و�سحفيون

اجلنائية  املحكمة  لنظام  املذكرة  وتتطّرق 

الدولية والذي مبوجبه تتوجه املحكمة لدولة 

اأجل ا�ستطاع رغبتها هي باإجراء  معينة من 

حتقيق حول ما قامت به بع�ص اأذرعها قبل اأن 

حتقق املحكمة الدولية بها واتهام اإ�سرائيليني 

بالتورط بها

االنباط-وكاالت

ع��ل��ى مت�سكها  ال��ت��اأك��ي��د  ج����ددت اجل���زائ���ر 

وال�سامل  ال��ن��ه��ائ��ي  فرن�سا  اع����راف  مبطلب 

ب��ج��رائ��م��ه��ا ����س���د ال�����س��ع��ب اجل�����زائ�����ري اإب�����ان 

اال�ستعمار الفرن�سي للباد

وارت���ك���ب االح���ت���ال ال��ف��رن�����س��ي يف ال��ث��ام��ن 

1945 جمازر مروعة يف اجلزائر  اأيار عام  من 

45000 جزائري وذلك بعد  راح �سحيتها نحو 

م��ظ��اه��رات يطالبون  اجل��زائ��ري��ني يف  خ���روج 

فيها باال�ستقال

وق���ال امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احلكومة 

اجلزائرية عمار بلحيمر يف ر�سالة له مبنا�سبة 

اإح���ي���اء اجل���زائ���ر والأول م���رة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 

اأي��ار  ملجازر   76 ال���  ال��ذك��رى  امل�سادف  للذاكرة 

اإن اجل��زائ��ر  واج  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  نقلت  م��ا  وف���ق 

تظل متم�سكة بالت�سوية ال�ساملة مللف الذاكرة 

القائمة على اعراف فرن�سا النهائي وال�سامل 

وتقدمي  اجلزائري  ال�سعب  حق  يف  بجرائمها 

االع���ت���ذار وال��ت��ع��وي�����س��ات ال��ع��ادل��ة عنها وه��ذا 

موقف مبدئي

وتابع اإن ن�سالها يف هذا االجتاه بداأ يوؤتي 

على  ترتكز  الت�سوية  ه��ذه  اإن  م�سيفا  ث��م��اره 

وال�سامل  النهائي  الر�سمي  فرن�سا  اع���راف 

م��اك��رون  امي��ان��وي��ل  و�سفها  ال��ت��ي  بجرائمها 

ن��ف�����س��ه ب���اجل���رائ���م ���س��د االإن�����س��ان��ي��ة وت��ق��دمي 

االعتذار والتعوي�سات العادلة عنها

ولفت بلحمري اإىل اأن هذه الت�سوية ت�سمل 

النووية  التفجريات  مبخلفات  التكفل  اأي�سا 

مبا فيها الك�سف عن خرائط مواقع النفايات 

خرباء  و�سفها  التي  التفجريات  عن  الناجتة 

وم���وؤرخ���ون ج��زائ��ري��ون وف��رن�����س��ي��ون م��ن بني 

وفق  باجلزائر  ارتكبتها  التي  اجل��رائ��م  اأ���س��واأ 

���س��ي��ا���س��ة االإب�������ادة اجل��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ان��ت��ه��ج��ه��ا 

اال�ستعمار الفرن�سي

الفرن�سي جرائم  وارتكبت قوات االحتال 

ق��ت��ل ���س��ن��ي��ع��ة ب��ح��ق ال�����س��ع��ب اجل���زائ���ري اإب���ان 

وبينها   1962-1830 اال���س��ت��ع��م��اري��ة  احل��ق��ب��ة 

وقتل  وتعذيب  ونهب  للهوية  طم�ص  عمليات 

وجتارب نووية

االنباط-وكاالت

اأعربت رو�سيا عن بالغ قلقها اإزاء الت�سعيد 

احلاد يف مدينة القد�ص، داعية جميع االأطراف 

اإىل تفادي الت�سعيد

بيان  يف  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  واأ�سارت 

���س��در ع��ن��ه��ا، ام�����ص ال�����س��ب��ت، اإىل ع���دة ع��وام��ل 

منها  ال��ق��د���ص،  يف  ال��ت��وت��رات  تاأجيج  يف  ت�سهم 

ال���ق���رار االإ���س��رائ��ي��ل��ي ب�����س��اأن اإج����اء ع���دد من 

حي  يف  م��ن��ازل��ه��م  م���ن  ق�����س��را  الفل�سطينيني 

ال�سيخ جراح، ومترير خطط لبناء 540 وحدة 

ا�ستيطانية جديدة يف م�ستوطنة “هارحوما”، 

موؤخرا  اثنني  فل�سطينيني  مقتل  اإىل  اإ�سافة 

على حاجز �سامل غرب مدينة جنني يف ال�سفة 

الغربية

وجاء يف البيان: “تتابع رو�سيا ببالغ القلق 

هذه التطورات، وندين ب�سدة االعتداءات على 

مدنيني م�ساملني، وندعو جميع االأطراف اإىل 

ت�سعيد  �ساأنها  من  خطوات  اأي  عن  االمتناع 

العنف«

وامل��ب��دئ��ي  ال��ث��اب��ت  واأك����دت رو���س��ي��ا موقفها 

ذات  االأم���ن  ق���رارات جمل�ص  انعك�ص يف  ال���ذي 

االأرا���س��ي  م�سادرة  ب��اأن  يق�سي  ال��ذي  ال�سلة، 

اإ���س��رائ��ي��ل  امل���وج���ودة عليها وق��ي��ام  وامل��م��ت��ل��ك��ات 

الفل�سطينية،  االأرا�سي  امل�ستوطنات يف  باإن�ساء 

قوة  ال�سرقية، ال حتمل  القد�ص  ومن �سمنها 

قانونية

وت��اب��ع ال��ب��ي��ان اأن االأع���م���ال االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

تعترب انتهاكاً �سافراً للقانون الدويّل، وتعرقل 

حتقيق ت�سوية �سلمية على اأ�سا�ص قيام دولتني 

على حدود عام 1967 تتعاي�سان ب�سام واأمن

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن اجل��ي�����ص ال��ع��راق��ي ���س��ق��وط “طائرة 

م�سرية مفخخة” يف وقت مبكر ال�سبت، على 

التي ت�سم قوات  االأ���س��د اجل��وي��ة،  قاعدة عني 

اأمريكية وتقع يف حمافظة االأنبار

من جهته اأو�سح التحالف الدويل ملكافحة 

االإرهاب يف العراق بقيادة وا�سنطن اأن الهجوم، 

ه��و ال��راب��ع م��ن ن��وع��ه يف اأق���ل م��ن اأ���س��ب��وع، مل 

يوقع “اأي �سحايا”، لكنه ت�سبب “باأ�سرار يف 

م�ستودع«

االنباط-وكاالت

اعتقلت ال�سلطات العراقية ام�ص )ال�سبت( 

»داع�������ص«االإره���اب���ي يف  م��ن تنظيم  ق���ي���ادات   3

حم��اف��ظ��ة ك���رك���وك ���س��م��ايل ال����ب����اد. ووف���ق���اً 

ل��ب��ي��ان جل��ن��ة االإع������ام االأم����ن����ي، ف�����اإن وك��ال��ة 

ك�سفت  االحت��ادي��ة  والتحقيقات  اال�ستخبارات 

اأن اأحد االإرهابيني يعمل يف الديوان الع�سكري 

»ق��ط��اع  ي�سمى  مل��ا  اأم��ن��ي��اً  وم�����س��اع��داً  للتنظيم 

داق������وق« ومت ت��ك��ل��ي��ف��ه ب�������اإدارة اأم�����ور ع��ائ��ات 

التنظيم وتوزيع الكفاالت )االأموال(

واأف����اد ب���اأن االإره��اب��ي��ني ه��م 3 اأ���س��ق��اء، واأن 

ملا ي�سمى »ديوان  اإداري��اً  الثاين عمل  االإرهابي 

جنوب  ملناطق  عاماً  اإداري���اً  ومعاوناً  الع�سكر« 

غرب كركوك ومت تكليفه بنقل املواد الغذائية 

وت��وزي��ع  ال�����س��اي  وادي  يف  داع�����ص  عنا�سر  اإىل 

ال�سقيق  ع��م��ل  فيما  اأ���س��ره��م،  ع��ل��ى  ال��ك��ف��االت 

يف  الع�سكر  دي����وان  ي�سمى  م��ا  ���س��م��ن  ال��ث��ال��ث 

اأن  اإىل  البيان  ولفت  وال���دوز.  داق��وق  قطاعي 

ا�ستباقية  عملية  خ��ال  مت  ال��ث��اث��ة  اع��ت��ق��ال 

واتخذت  ك��رك��وك  مبحافظة  ال�ساي  وادي  يف 

بحقهم االإجراءات القانونية

االحد    9/ 5 / 2021



الأحد   9/ 5 /  2021

الـريـا�ضي

باري�س – وكاالت 

���س��ي��ك��ون ال��ف��رن�����س��ي ك��ي��ل��ي��ان م��ب��اب��ي، 

من����وذًج����ا ج���ي���ًدا ل���دع���م ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة 

ب�������������س������رورة احل�����������س�����ول ع�����ل�����ى ال����ل����ق����اح 

امل�����������س�����اد ل�����ف�����رو������س ك��������ورون��������ا، وف����ًق����ا 

ل��ل��م�����س��وؤول ع���ن اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ل��ق��ي��ح 

ف��ي�����س��ر. اآالن  ال���ف���رن�������س���ي���ة،   احل���ك���وم���ي���ة 

قبل  من  ن�سرت  مقابلة  يف  في�سر  واأو�سح 

�سحيفة »لو باريزيان«، اأن احلكومة تعمل 

اإعالنية لت�سجيع ال�سباب على  على حملة 

جنومهم  بع�س  فيها  ي�����س��ارك  التطعيم، 

فرة  ب��دء  عند  اأن��ه  اإىل  املف�سلني.واأ�سار 

يونيو/  15 من  بداية  لل�سباب،  التطعيم 

ي��ت��م��ك��ن كل  اأي ع��ن��دم��ا  امل��ق��ب��ل،  ح���زي���ران 

�سخ�س دون اخلم�سني من ذلك، “�ستكون 

ه���ن���اك ح��م��ل��ة اإع����الن����ي����ة ت�����س��م مم��ث��ل��ني 

وري��ا���س��ي��ني«. واأق�����ر ال���رج���ل امل���ع���روف يف 

ب���اأن  فاك�سني”،  “ال�سيد  ب��ا���س��م  ف��رن�����س��ا 

يف  للم�ساركة  مثالًيا”  �سيكون  “مبابي 
الفرن�سي  النجم  اأن  يذكر  احلملة.  ه��ذه 

ال�������دويل اأ����س���ي���ب ب���ف���رو����س ك����ورون����ا يف 

اإىل  يتطرق  ومل  املا�سي،  �سبتمرب/اأيلول 

هذا املو�سوع اإطالقا حتى االآن.
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مبابي يشجع الشباب على التطعيم 

اصابة جديدة للنجم راموس 

زريق بالمركز الثالث في االستفتاء االسيوي 

كينين تستغني عن خدمات والدها المدرب 

مدريد – وكاالت 

اأع��������ل��������ن ن�������������ادي ري�������������ال م�������دري�������د، 

ال�������س���ب���ت، ت���ع���ر����س ���س��رج��ي��و رام����و�����س، 

 ق����ائ����د امل�����رجن�����ي، الإ�����س����اب����ة ج����دي����دة.

وق����ال ري����ال م���دري���د، يف ب���ي���ان ر���س��م��ي: 

“بعد الفحو�سات التي اأجراها �سرجيو 
رام����و�����س م���ن ق��ب��ل اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة 

يف ال���ن���ادي، مت ت�����س��خ��ي�����س ح��ال��ت��ه ب��اأن��ه 

يف  الغ�سائية  الع�سلة  يف  بالتهاب  م�ساب 

النادي  واأ�ساف  الي�سرى«.  الركبة  اأوتار 

يعتمد  رام���و����س  ع����ودة  امللكي: “موعد 

على تقييم عملية تعافيه من االإ�سابة«. 

يذكر اأن رامو�س �سارك ملدة 90 دقيقة يف 

اإياب ن�سف  االأخرة، يف  ت�سيل�سي  مباراة 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

االنباط – عمان 

ف��������از الع��������ب ال��������وح��������دات امل����ح����رف 

يف  الثالث  باملركز  زري��ق  اأحمد  اللبناين 

ا�ستفتاء االحتاد اال�سيوي الف�سل العب 

ع���ن ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان امل��ا���س��ي ووج����ه زري���ق 

ال�سكر جلماهر فريقه على م�ساندتهم 

وكتب  االآ���س��ي��وي  االحت��اد  ا�ستفتاء  يف  ل��ه 

»اأ�سكر  زريق عرب ح�سابه على في�سبوك  

زم����الئ����ي ال���الع���ب���ني واجل�����ه�����از ال��ف��ن��ي 

وج��م��ه��ور ال���وح���دات ال��ك��ب��ر، وج��م��ه��ور 

من  يل  قدموه  ما  على  اللبنانية،  الكرة 

اأعلن  بعدما  زريق  كلمات  دعم”.وجاءت 

اال�ستفتاء  ال��ث��ال��ث يف  ب��امل��رك��ز  ف���وزه  ع��ن 

خ��ل��ف امل��ت�����س��در جن��م ال��ه��الل ال�����س��ع��ودي 

حم����م����د ال�������ربي�������ك، والع����������ب ال���ن�������س���ر 

الرزاق حمد اهلل �ساحب  ال�سعودي عبد 

ن�سبة  على  بريك  وح�سل  الثاين.  املركز 

مقابل  امل�����س��ارك��ني  اأ���س��وات  م��ن   %42.02

ل��زري��ق،  و%15.64  اهلل،  حل��م��د   %33.05

االأهلي  الع��ب  ال�سومة  عمر  رابعا  وج��اء 

. .%7.33 ال�سعودي بن�سبة 

امريكا – وكاالت 

�سوفيا  االأمريكية  التن�س  قالت العبة 

ك��ي��ن��ني، امل�����س��ن��ف��ة ال���راب���ع���ة ع��امل��ي��ا، اإن��ه��ا 

ا���س��ت��غ��ن��ت ع��ن خ��دم��ات م��درب��ه��ا، وال��ده��ا 

هذا  نتائجها  �سوء  ب�سبب  كينني،  األيك�س 

العام. وعن ذلك كتبت كينني )22 عاما( 

التي فازت باأول بطولة كربى يف اأ�سراليا 

“مل  اإن�ستجرام  ع��رب   ،2020 يف  املفتوحة 

الأننا  يل  بالن�سبة  �سهال  ق��رارا  ه��ذا  يكن 

اأنا  وحققت  �سويا  عظيمة  حلظات  ع�سنا 

“�ساأظل  واأ���س��اف��ت  ال��ن��ج��اح.«  م��ن  الكثر 

للت�سحيات  ب��االم��ت��ن��ان  اأ���س��ع��ر  ول���الأب���د 

ال��ت��ي ق��دم��ه��ا وال�����دي، ومب���ا ق���ام ب���ه من 

اليوم، متحم�سة  فيه  اأنا  ملا  و�سويل  اأجل 

فني  ف��ري��ق  لت�سكيل  واأت��ط��ل��ع  للم�ستقبل 

املقبلة«.   القليلة  االأ�سابيع  خ��الل  جديد 

للعودة  تخطط  اأنها  اإىل  كينني  واأ���س��ارت 

للمالعب يف العا�سمة االإيطالية االأ�سبوع 

امل��ق��ب��ل. وج���اء ق���رار ال��الع��ب��ة االأم��ري��ك��ي��ة 

كانت  متتالية  ه��زائ��م  ث��الث  تلقيها  بعد 

اأخرها يف بطولة �ستوجتارت.

االنباط – عمان 

ت�ستاأنف م�ساء اليوم االحد مناف�سات اال�سبوع 

اخلام�س من دوري كرة القدم الندية املحرفني 

فريق  م��ع��ان  ي�ستقبل  ح��ي��ث  م��ب��ارات��ني  ب��اأق��ام��ة 

االأم���ر  ���س��ت��اد  اللقب” ع��ل��ى  “حامل  ال���وح���دات 

حممد بالزرقاء. وي�ست�سيف فريق اجلليل نظره 

 ال�سلط، على �ستاد احل�سن باإربد ..يف اللقاء االول 

اأم���ام  اإي��ج��اب��ي��ة  ي��ط��م��ع م��ع��ان يف حت��ق��ي��ق نتيجة 

ال����وح����دات، م�����س��ت��غ��اًل االأر����س���ي���ة اال���س��ط��ن��اع��ي��ة 

عليها  اللعب  مناف�سه  يحبذ  ال  وال��ت��ي  للملعب 

امليزة  ه��ذه  اجلنوبي  الفريق  ي�ستغل  ق��د  ول��ه��ذا 

ل��ل��خ��روج بنتيجة اي��ج��اب��ي��ة اق��ل��ه��ا ال��ت��ع��ادل ام��ام 

ال��ب��ط��ل واك����ر ف���رق ال�����دوري ج��اه��زي��ة وه���و ما 

ظ��ه��ر وا���س��ح��ا يف اول ل��ق��اء ي��خ��و���س��ه ال��وح��دات 

بعد عودته من امل�ساركة يف دوري ابطال ا�سيا يف 

بثالثية  اجلليل  ف��ري��ق  اج��ت��اح  عندما  ال��ري��ا���س 

موؤكدا عزمه الدفاع بقوة عن اللقب الذي يحمله 

..يف امل��ق��اب��ل ظ��ه��ر ف��ري��ق م��ع��ان ب��ق��ي��ادة م��درب��ه 

مبارياته  يف  جيدة  ب�سورة  �سالح  دي��ان  اخلبر 

بها يف  التي مر  ال�سعبة  الظروف  االخ��رة رغ��م 

ق��دم عرو�سا  ظل حم��دودي��ة خ��ربة العبيه لكنه 

ب�4  ال�سابع  امل��رك��ز  يف  م��ع��ان  ي�ستقر  حيث  ج��ي��دة 

الوحدات  يليه  4 مواجهات،  نقاط، ح�سدها من 

 ث��ام��ن��ا ب�����3 ن���ق���اط ج��م��ع��ه��ا م���ن م���ب���اراة واح�����دة.

ويف ال��ل��ق��اء ال��ث��اين يطمح ف��ري��ق اجل��ل��ي��ل ال��ذي 

احل�سن  ���س��ت��اد  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ط،  ن��ظ��ره  ي�ست�سيف 

باإربد حتقيق اول ف��وز له يف ال��دوري وه��و الذي 

يحتل حاليا املركز قبل االخر بر�سيد نقطتني 

رغ���م امل�����س��ت��وى اجل��ي��د ال���ذي ق��دم��ه يف امل��ب��اري��ات 

االخرة لكنه اليوم يحاول ا�ستثمار ميزة االر�س 

الجتياز مناف�سه العنيد الذي ظهر ب�سورة قوية 

بالفوز  اإال  ير�سى  لن  االخ��رة وهو  يف مبارياته 

اجلولة  يف  الرمثا  مع  ال�سلبي  تعادله  لتعوي�س 

للمركز  ت��راج��ع��ه  �سببا يف  ك��ان  وال���ذي  امل��ا���س��ي��ة، 

العبيه  من  كوكبة  على  اجلليل  ويعتمد  الثاين. 

يتقدمهم الغاين مايكل و�سدام �سهابات و�سليمان 

اأبو زمع، بينما يربز من ال�سلط حممود مر�سي 

�سريوة  واأحمد  ال�سمارنة  وعبيدة  كلوب  وحممد 

ومهاجمه املحرف الكامروين �ساحب املجهود 

العايل .. ومن املتوقع ان ت�سهد املباراة الكثر من 

االثارة بالنظر الهمية الفوز لكال الفريقني .

روما – وكاالت 

يف   2021-2020 مو�سم  ج��دول  و�سع  عند 

اأن  ت��وق��ع قليلون  االإي���ط���ايل، رمب��ا  ال����دوري 

ج��والت   4 قبل  يوفنتو�س  اإىل  ميالن  زي��ارة 

التاأهل  يف  حا�سمة  ت��ك��ون  ق��د  النهاية،  على 

املو�سم  واأ�سبح  اأوروب���ا.  اأبطال  دوري  مللحق 

مريرا للناديني يف الفرة االأخرة. ويواجه 

9 موا�سم،  اآخ��ر  ال��دوري يف  يوفنتو�س، بطل 

اأن  ال��ذه��ب��ي، بعد  امل��رب��ع  خطر اخل���روج م��ن 

باللقب.  ل��الح��ت��ف��اظ  م��ر���س��ًح��ا  امل��و���س��م  ب���داأ 

يف امل��ق��اب��ل، ك��ان��ت ل���دى م��ي��الن ت��ط��ل��ع��ات يف 

جعلته  قوية  انطالقة  عقب  اللقب  حتقيق 

ف��رباي��ر/���س��ب��اط.  ح��ت��ى  ب��ال�����س��دارة  يحتفظ 

اأج��ل  م��ن  تورينو  اإىل  م��ي��الن  يتوجه  واالآن 

مواجهة حا�سمة للفريقني االأحد، يف �سراع 

باملو�سم  اأوروب���ا  يف  ال�سفوة  مل�سابقة  التاأهل 

يوفنتو�س  مدرب  كابيلو  فابيو  وقال  املقبل. 

دي��ال  ك��وري��ري  ل�سحيفة  ال�����س��اب��ق  وم��ي��الن 

من  ي��خ��رج  ي��خ�����س��ر،  ال����ذي  “الفريق  ���س��را 

امل��ن��اف�����س��ة«. وت��ع��اف��ى م��ي��الن م��ن هزميتني 

مطلع   0-2 بنيفنتو  على  ليفوز  متتاليتني 

االأ����س���ب���وع، ب��ي��ن��م��ا ع���ان���ى ي��وف��ن��ت��و���س ل��ل��ف��وز 

ال��ف��ري��ق��ان  اأودي���ن���ي���زي. وي���ع���اين  2-1 ع��ل��ى 

م���ن ت���راج���ع امل�����س��ت��وى وال��ث��ق��ة، ف�����س��اًل عن 

امل��ل��ع��ب. ووج��د  ال��ت��ع��ام��ل م��ع م�ساكل خ���ارج 

ي��وف��ن��ت��و���س، ���س��ع��وب��ة يف ال��ع��ث��ور ع��ل��ى هوية 

برلو  اأن��دري��ا  ال�ساعد  امل���درب  ق��ي��ادة  حت��ت 

األيجري  ما�سيميليانو  بعودة  تكهنات  و�سط 

االأجواء يف ميالن، حني  وتوترت  خلالفته. 

تواجه جمموعة من امل�سجعني مع احلار�س 

دوناروما، وخروه بني جتديد  جيانلويجي 

اللعب  ع���دم  اأو  ق��ري��ًب��ا  ينتهي  ال���ذي  ع��ق��ده 

اأمام يوفنتو�س، ليقرر ميالن يف وقت الحق 

الالعبني.  لكل  التجديد  مفاو�سات  جتميد 

احتفاالت  روؤي��ة  بعد  �سوءا  موقفهما  وازداد 

لقب  بح�سم  ميالن  اإن��ر  االأك��رب  مناف�سهما 

الدوري قبل 4 جوالت على النهاية. وتف�سل 

الثاين  املركز  �ساحب  اأتاالنتا  بني  نقاط   5

مباريات   4 قبل  الرتيب،  �ساد�س  والت�سيو 

موؤجلة.  مباراة  لديه  الت�سيو  لكن  متبقية، 

اأت���االن���ت���ا، ال����ذي ي��ت�����س��اوى مع  ومل ي��خ�����س��ر 

ي��وف��ن��ت��و���س وم��ي��الن ب��ر���س��ي��د 69 ن��ق��ط��ة، يف 

8 م��ب��اري��ات ق��ب��ل زي����ارة ب���ارم���ا، ال���ذي هبط 

وتعر  االأحد.  يوم  الثانية،  للدرجة  بالفعل 

ن���اب���ويل، ال����ذي ي��ب��ت��ع��د ع��ن��ه��م ب��ن��ق��ط��ت��ني يف 

امل��رك��ز اخل��ام�����س، ب��ال��ت��ع��ادل م��ع ك��ال��ي��اري يف 

ي��ب��دو يف ح��ال��ة ج��ي��دة قبل  ل��ق��اء، لكنه  اآخ���ر 

فوز  وك��ان   . �سبيت�سيا  �سد  ال�سبت  مواجهة 

الت�سيو 4-3 على جنوة، رقم 11 على التوايل 

و�سيبحث  للنادي،  قيا�سي  رقم  وهو  مبلعبه 

االآن عن فوزه ال�سابع يف اآخر 8 مباريات.

الريا�س – وكاالت 

اأك�����د ب��اف��ي��ت��ي��م��ب��ي ج��وم��ي��ز م��ه��اج��م 

ال�����ه�����الل ال���������س����ع����ودي ع����ل����ى اأه���م���ي���ة 

 ،1-5 ال�سباب  على  العري�س  االنت�سار 

ال��دوري. وك�سف  واالق��راب من لقب 

ال��ن��ج��م ال��ف��رن�����س��ي ع��ن رد ف��ع��ل��ه عقب 

ال��زع��ي��م،  100 ه���دف رف��ق��ة  ت�����س��ج��ي��ل��ه 

ال�������دوري  ت�����اري�����خ  اأج����ن����ب����ي يف  ك��������اأول 

ال�����س��ع��ودي ل��ل��م��ح��رف��ني ي��ح��ق��ق ه��ذا 

هدفني   ج���وم���ي���ز  و����س���ج���ل  االإجن��������از. 

ب��ه��ا  ح���اف���ظ  ه����دف����ا،   20 اإىل  ل��ي�����س��ل 

على ���س��دارة ج��دول ال��ه��داف��ني. وق��ال 

جوميز يف ت�سريحات لقناة الريا�سية 

لي�ست  ال�����س��ب��اب  “مباراة  ال�����س��ع��ودي��ة: 

االأه����م يف امل��و���س��م اجل����اري، االأه����م هو 

ال��ل��ق��ب وت��ع��زي��ز ان��ت�����س��ارات ال��ه��الل«. 

الفوز  مهمة،  مباراة  “كانت  واأ�ساف: 

بها قربنا من التتويج بالدوري. الليلة 

حاولت تقدمي كل ما يف و�سعي دفاعيا 

اأج��ل  م��ن  دائ��م��ا،  اأف��ع��ل  كما  وهجوميا 

ال��ت��ي ال تتوقف  ال��ف��ري��ق واجل��م��اه��ر 

الهدف  وع��ن  ب��ا���س��ت��م��رار«.  دعمنا  ع��ن 

���س��ن��وات،   3 ال���ه���الل يف  م���ع   100 رق����م 

علق: “�سيء مميز بالتاأكيد، اأنا �سعيد 

الفريق«.  ف��وز  االأه���م  لكن  ب��ه،  للغاية 

كل  اأق����دم  اأن  واج��ب��ات��ي  “من  وت���اب���ع: 

اأن  اأعلم  واجلمهور.  للفريق  ل��دي  ما 

ب�سكل  حت��ب��ن��ي  ال��ه��الل��ي��ة  اجل��م��اه��ر 

ك��ب��رة«.  ف��م�����س��وؤول��ي��ت��ي  ل���ذا  �سخ�سي، 

ووا�سل جوميز: “حققت اأ�سياء كبرة 

م��ع ال���ه���الل، ويف ي���وم م��ا ب��ك��ل ت��اأك��ي��د 

ذل��ك  ي��ح��دث  اأن  اأري���د  لكني  ���س��اأرح��ل، 

واأن����ا ب��ط��ل ال�����دوري، واأح���ق���ق ال��ع��دي��د 

التاريخية،  واالإجن����ازات  االأل��ق��اب  م��ن 

وك������واح������د م�����ن امل����ه����اج����م����ني ال���ك���ب���ار 

واختتم  معه«.  تاريخا  �سنعوا  الذين 

نهاية  اأف�����س��ل  �ستكون  “هذه  ب��ق��ول��ه: 

كنت  اأينيّ  ال��ت��اري��خ  ي��ذك��ر  اأن  اأود  يل، 

الهالل«. يف  البارزين  الهدافني   اأح��د 

االنباط  

اأح���رز ال��ف��ار���س االومل��ب��ي اب��راه��ي��م ه��اين 

املركز   ، طوكيو  الومل��ب��ي��اد  امل��ت��اأه��ل  ب�����س��ارات 

يف  )واأ�ستو�س(  ج��واده  �سهوةة  على  الثالث 

مدينة  يف  جنوم  اربعة  الفئة  ذات  البطولة 

،بالتعاون مع احتاد  فالكن�سوارد يف هولندا 

االحت��اد  وب��اإ���س��راف  ال��ه��ول��ن��دي،  الفرو�سية 

ال������دويل ل��ل��ف��رو���س��ي��ة.وك��ان ب�������س���ارات ن��ال 

للجائزة  التاأهيلي  ال�سوط  يف  االول  املركز 

ال  زاي���د  ب��ن  ال��ك��ربى يف م��ه��رج��ان �سلطان 

نهيان الدويل للقفز على احلواجز . و�سبق 

املتاأهل الوملبياد طوكيو احل�سول  لب�سارات 

ال��ت��اأه��ي��ل��ي  ال�����س��وط  االول يف  امل���رك���ز  ع��ل��ى 

الدولية  العني  لبطولة  ال��ك��ربى  للجائزة 

للفرو�سية من فئة النجمتني ان نال املركز 

الثاين يف بطولة ال�سارقة الدولية ،وتعترب 

،بعد  ب�سارات  فار�سنا  بها  ي�ستعد  حمطات 

ن�ساطات يف ظل جائحة  العديد من  توقف 

كورونا.  

الوحدات يواجه طموح معان والسلط امام عناد الجليل

يوفنتوس وميالن لقاء الحسم االوروبي 

جوميز والنهاية الجميلة مع الهالل 

البشارات ثالث 
فروسية هولندا 

نيمار يواصل مشواره مع سان جيرمان 
باري�س – وكاالت 

اأعلن نادي باري�س �سان جرمان الفرن�سي، ال�سبت عن متديد 

الباري�سي  ال��ن��ادي  جونيور.اأ�سار  نيمار  الربازيلي  جنمه  تعاقد 

حتى  نيمار  تعاقد  متديد  اإىل  توير  على  الر�سمي  ح�سابه  عرب 

 2017 2025. وان�سم نيمار اإىل �سفوف بي اإ�س جي �سيف  �سيف 

مع  عقده  يف  اجلزائي  ال�سرط  ك�سر  مقابل  بر�سلونة  من  قادما 

الربازيلي  الالعب  ووقع  ي��ورو(.  مليون   222( االإ�سباين  النادي 

تعاقده احلايل كان  اأن  3 موا�سم، حيث  تعاقد جديد مدته  على 

.2022 �سينتهي بنهاية املو�سم املقبل يف يونيو 
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العربية- وكاالت

ق����ال م�������ص����ؤول ب�����ارز يف م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة 

اإن العدد الهائل من حالت الإ�صابة  العاملية، 

بظه�ر  فقط  جزئًيا  مدف�ع  ك�رونا  بفريو�س 

اأن  من  البلدان  حم��ذراً  الفريو�س،  متح�رات 

تخفيف تدابري ال�صيطرة قد ي�ؤدي اإىل تفاقم 

اجلائحة.

ال�صحة  مبنظمة  الط�ارئ  مدير  واأ�صاف 

الفريو�س  اأن  راي��ان،  مايكل  الدكت�ر  العاملية، 

مي��ت��ل��ك »ط����اق����ة ح���رك���ي���ة ه���ائ���ل���ة« يف ب��ع�����س 

اأن  ي��ع��ت��ق��دون  ال���ذي���ن  ال���ق���ادة  واأن  ال���ب���ل���دان، 

التطعيم وحده �صي�قف ال�باء خمطئ�ن.

ال���زي���ادة م��دف���ع��ة  وا���ص��ت��ط��رد ق��ائ��ا: »اإن 

بال�صل�ك الب�صري وظه�ر متح�رات والعديد 

م���ن ال��ع���ام��ل الأخ������رى. ن��ت���ق��ع اأن ي��ت��ب��اط��اأ 

الفريو�س ونعمل على الإ�صراع بذلك«.

كما حث رايان بع�س القادة على العرتاف 

»بع�صكم  قائًا  لل��صع،  ال�ح�صي«  »بال�اقع 

اأن��ت��م ب��ح��اج��ة حلماية  ل��ي�����س يف م���ق��ع ج��ي��د. 

ترتيب  اإىل  بحاجة  اأن��ت��م  ال�صحي.  نظامكم 

اإمدادات الأك�صجني اخلا�صة بكم«.

اأن����ه ب��ي��ن��م��ا ق��د ت�صاعد  ك��ذل��ك ذك���ر راي����ان 

م���ت���ح����رات ال���ف���ريو����س اجل���دي���دة يف ان��ت�����ص��ار 

»اق��رتاب  هي  الدافعة  الق�ة  ف��اإن  ك�فيد-19، 

احل�����ص���د  واأن  ال��ب��ع�����س،  بع�صهم  م��ن  ال��ن��ا���س 

ال��ي��دي��ن ل  اأو غ�صل  وق��اي��ة  دون  والخ��ت��اط 

يزال خطرا، رغم انطاق برامج التطعيم«.

الصحة العالمية: كورونا يمتلك »طاقة حركية هائلة« 
في بعض البلدان

»شيكاغو« تعيد عجلة مسارح 
نيويورك في سبتمبر المقبل

بيزوس يصنع سرًا واحدًا من أعظم 
اليخوت في العالم

كم تكسب من استثمار 1000 دوالر 
فقط في هذه العملة المشفرة؟

نيويورك - اأ ف ب

اأع����ل����ن ال���ق���ائ���م����ن ع���ل���ى م�����ص��رح��ي��ة 

ال�صتعرا�صي  ال��ع��م��ل  ع����دة  »���ص��ي��ك��اغ���« 

 14 ال��غ��ن��ائ��ي اإىل ب����رودواي اع��ت��ب��ارا م��ن 

اأي��ل���ل/���ص��ب��ت��م��ر، ال��ت��اري��خ امل���ح���دد من 

ح���اك���م ولي������ة ن���ي����ي����رك لإع��������ادة ف��ت��ح 

الق�ص�ى،  ال�صتيعابية  بطاقتها  امل�صارح 

�صعيد  ع��ل��ى  ن���ع��ه  م���ن  اإع�����ان  اأول  يف 

اأعمال برودواي.

واأك�����د ن���اط���ق ب��ا���ص��م م��ن��ت��ج��ي ال��ع��م��ل 

ا�صتئناف  بر�س  فران�س  ل�كالة  امل�صرحي 

اأوردت  ب���ع���دم���ا  »ب�����������رودواي«،  ع����رو�����س 

و�صائل اإعامية اأمريكية النباأ.

للعر�س  التذاكر  اأك��ري��ة  بيعت  وق��د 

اأي��ل���ل/���ص��ب��ت��م��ر يف   14 امل��ق��رر يف  الأول 

ال�صاعات  يف  ثياتر«  »اأم��ب��ا���ص��ادور  م�صرح 

احلجز  م�اقع  بح�صب  لطرحها،  الأوىل 

الر�صمية لرودواي.

ب�قف  ك���ف��ي��د-19  ج��ائ��ح��ة  وت�صببت 

 522 فرتة  الغنائية  امل�صرحيات  عرو�س 

تاريخ  م�صب�ق يف  غ��ري  اأم���ر  وه���  ي���م��ا، 

العامل  يف  الأ���ص��ه��ر  امل�صرحي  احل��ي  ه��ذا 

امل��ق��ام ق���رب ���ص��اح��ة ت��امي��ز ���ص��ك���ي��ر منذ 

الع�صرين. القرن  مطلع 

وق����د ���ص��م��ح ح���اك���م ولي�����ة ن��ي���ي���رك 

اأندرو ك�وم� باإعادة فتح امل�صارح اعتبارا 

م���ن ال���ث���اين م���ن ن���ي�������ص���ان/اأب���ري���ل، لكن 

ال�صتيعابية  ط��اق��ت��ه��ا  م��ن   %33 بن�صبة 

العتيادية على األ يتعدى عدد احل�ص�ر 

األف �صخ�س.

ب��رودواي  اإط��اق عرو�س  اإع��ادة  لكن 

ال��دولرات،  مايني  اإنتاجها  يكّلف  التي 

غ����ري م���رب���ح اق���ت�������ص���ادي���ا يف م���ث���ل ه���ذه 

ال������ظ������روف. وح����ت����ى ال�������ص���اع���ة، اأع�������ادت 

م�صرحيتان فقط �صمن ما ُيعرف ب�«اأوف 

برودواي«، وهي �صبكة م�صارح ذات قدرة 

اأقل، تقدمي عرو�صهما. ا�صتيعابية 

ك���ذل���ك اأع���ل���ن���ت اجل���م���ع���ة م�����ص��رح��ي��ة 

ا�صتئناف  »�صيك�س«،  ه��ي  اأخ��رى  غنائية 

اأي����ل�����ل/  17 م����ن  اع����ت����ب����ارا  ع���رو����ص���ه���ا 

�صبتمر.

اأم����ا ال���ص��ت��ع��را���س الأط������ل ع��م��را يف 

اأوف ذي  ف��ان��ت���م  ب�����رودواي، »ذي  ت��اري��خ 

ع��ر���س منذ   13300 م��ن  )اأك����ر  اأوب�����را« 

 22 ت��اري��خ ع���دت��ه يف  ف��ق��د ح��دد   ،)1998

الأول/اأكت�بر. ت�صرين 

هما  ج��دي��دت��ني  م�صرحيتني  اأن  ك��م��ا 

م��ان«  مي�زيك  »ذي  م��ن  ج��دي��دة  ن�صخة 

مع هي� جاكمان، والعمل املنتظر »ديانا« 

تنطلقا  ف��ل��ن  دي��ان��ا،  الأم����رية  ق�صة  ع��ن 

قبل كان�ن الأول/دي�صمر.

تدّر  ب���رودواي  كانت  اجلائحة،  وقبل 

33 ملي�ن دولر  اإي��رادات قدرها ح���اىل 

رئي�صية  �صياحية  جذب  ق�ة  ُتعتر  وهي 

يف ني�ي�رك.

العربية-وكاالت

اأغنى رجل يف  بيزو�س  يبحر جيف  قد 

البحار على منت  اأعايل  العامل، قريًبا يف 

على  فخامة  الأك��ر  �صيك�ن  �صخم  يخت 

العامل. م�صت�ى 

ك���ل���ف ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ع��م��اق 

ال�����ت�����ج�����ارة الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة »اأم��������������ازون« 

�����ص����رك����ة ب�����ن�����اء ال���������ص����ف����ن ال����ه�����ل����ن����دي����ة 

خم�ص�س  يخت  ل�صناعة   ،Oceanco
اأظ����ه����ره  م�����ا  وف������ق  م��������رًتا   127 ب����ط�����ل 

م��ق��ت��ط��ف م���ن ك��ت��اب ب����راد ���ص��ت���ن ال��ق��ادم 

 ،»Amazon Unbound«

 Bloomberg يف  ُن���������ص����ر  ال���������ذي 

ي�م الأربعاء.  Businessweek
ال�����ص��ف��ي��ن��ة ذات  ت��ك���ن  اأن  امل��ت���ق��ع  م���ن 

ال�������ص����اري ال���ث���اث، واح�����دة م���ن اأف�����ص��ل 

ال��ع��امل،  يف  امل���ج���دة  ال�صراعية  ال��ي��خ���ت 

ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل الأخ�����رى ح����ل اليخت  ل��ك��ن 

بني  تزال غري معروفة، حتى  ل  ال�صخم 

احل�صرية،  الفاخرة  الق�ارب  عامل  اأف��راد 

وفًقا لتقرير �صت�ن.

اأفادت  ال�صخم،  اليخت  اإىل  بالإ�صافة 

ال��ت��ق��اري��ر ب���اأن ب��ي��زو���س ق��د ك��ل��ف ب��اإن�����ص��اء 

�صي�صمل  حجًما  اأ�صغر  ث��اٍن  دع��م«  »يخت 

مهبطاً لطائرات الهليك�برت اخلا�صة به، 

اأفاد �صت�ن باأن بيزو�س تلقى درو�ًصا  حيث 

ا. يف الطريان اأي�صً

غالًبا  ال�صخمة  اليخ�ت  اأن  حني  ويف 

اإل  الأث���ري���اء،  اإح���دى ملحقات  ت��ك���ن  م��ا 

العامل  يف  �صخ�س  اأغنى  وه�  بيزو�س،  اأن 

يكن  مل  دولر،  مليار   193 ب�  تقدر  ب��روة 

لديه قارب خا�س به من قبل.

 2019 ع��ام  يف  م�صربة  ���ص���رة  وزع��م��ت 

تبلغ قيمته  بيزو�س كان �صاحب يخت  اأن 

 Flying 400 ملي�ن دولر، ُيعرف با�صم

ت��ك���ن  اأن  ن��ف��ت  »اأم��������ازون«  ل��ك��ن   .Fox
لبيزو�س. ال�صفينة ممل�كة 

مغرم  بيزو�س  اأن  يبدو  النظر،  بغ�س 

ب��ال�����ص��ف��ر ع��ل��ى م���نت ال���ي���خ����ت. ف��ط���ال 

يخت  منت  على  �ص�هد   ،2019 عام  �صيف 

ثم  جيفني،  ديفيد  الرتفيه  قطب  يخ�س 

ديان  الأزي���اء  مل�صممة  ممل�ك  اآخ��ر  يخت 

ف�ن ف�ر�صتنرج. ويف وقت �صابق من هذا 

العام، �ص�هد على منت يخت اآخر يف كاب� 

باملك�صيك. ل�كا�س  �صان 

وك����ان ب��ي��زو���س اأع���ل���ن يف ف���راي���ر اأن���ه 

ي��خ��ط��ط ل��ل��ت��ن��ح��ي ع���ن م��ن�����ص��ب ال��رئ��ي�����س 

التنفيذي ل�صركة اأمازون يف الربع الثالث 

من عام 2021، على اأن يحل اآندي جا�صي، 

 ،AWS ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 

مكانه.

وقال بيزو�س يف ذلك ال�قت اإنه بينما 

يخطط للبقاء م�صارًكا يف مبادرات مهمة 

يف اأم������ازون ك��رئ��ي�����س ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ا، ف���اإن 

ه��دف��ه ه���� ق�����ص��اء امل���زي���د م���ن ال����ق���ت يف 

ال��ع��م��ل اخل���ريي - مب��ا يف ذل���ك ���ص��ن��دوق 

 Day One بيزو�س لاأر�س و�صندوق 

الرئي�صيتني  �صركتيه  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة   -

الأخ������ري������ني، وا����ص���ن���ط���ن ب����������ص����ت، ال���ت���ي 

ال�ص�اريخ  و�صركة   ،2013 ع��ام  ا���ص��رتاه��ا 

اخلا�صة به، بل� اأوريجني.

العربية-وكاالت

لفرتة   Dogecoin عملة  ارت��ف��ع��ت 

وجيزة اإىل اأعلى م�صت�ى لها على الإطاق 

69 ���ص��ن��ًت��ا ���ص��ب��اح الأرب����ع����اء، م��ت���ج��ة  ع��ن��د 

العملة  اأطلقته  الذي  ال�صرعة  �صباق  بذلك 

امل�����ص��ف��رة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى »م����زح����ة«، وال��ت��ي 

الأ���ص��ه��ر  يف  لف���ت  ب�صكل  قيمتها  ارت��ف��ع��ت 

الأخرية.

ف���رتة ت�صبق  الأخ����ري يف  ال�����ص��ع���د  ج���اء 

ا���ص��ت�����ص��اف��ة ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة 

ب��رن��ام��ج  يف   Tesla Elon Musk
على   »Saturday Night Live«

ولطاملا  الأ�صب�ع.  هذا  نهاية   NBC قناة 

اأ�صاد ما�صك منذ فرتة ط�يلة بتلك العملة 

يف  �صعبيتها  م��ن  وزاد  خ�صي�صاً،  الرقمية 

ملي�ًنا   52 عددهم  البالغ  متابعيه  اأو�صاط 

على ت�يرت.

ذكر  على  الإت��ي��ان  ب��اأن  البع�س  ويتكهن 

قد  التلفزي�نية،  القناة  على  ك�ين«  »دودج 

ي�صعل مزيداً من الطلب عليها وي�ؤدي اإىل 

قفزة كبرية يف �صعرها.

مك�صب خيايل

عامل  يف  حائرين  الكثريون  يبدو  هنا، 

لكن  ال�صع�د،  يف  الآخ��ذ  امل�صفرة  العمات 

ب��داي��ة  ك���ي��ن يف  ا���ص��رتي��ت دودج  ل����  م����اذا 

العام؟

ح��ي��ن��ه��ا وب���الأ����ص���ع���ار احل���ال���ي���ة، ���ص��ت��ك���ن 

حزت مكا�صب هائلة خال الأ�صهر الأربعة 

 1000 بقيمة  ك�ين  دودج  ف�صراء  املا�صية. 

من  اأق���ل  ب�صعر   -  2021 ي��ن��اي��ر   1 يف  دولر 

اأ���ص��ب��ح بقيمة  ل��ك��ل وح����دة -  ���ص��ن��ت واح����د 

ل��ي���م  ���ص��ع��ر  اأع���ل���ى  وف����ق  دولًرا   121052

69 ���ص��ن��ًت��ا، ب����زي����ادة ت��ف���ق  الأرب�����ع�����اء ع��ن��د 

.CNBC 12000% وفًقا حل�صابات

هذا اأكر بكثري من املكا�صب املتاأتية من 

بيتك�ين  مثل  الأخ���رى  امل�صفرة  العمات 

و%369   %95 بن�صبة  منت  والتي  واإيري�م، 

خال نف�س الفرتة الزمنية، على الت�ايل.

دولر   1000 ب��ق��ي��م��ة  ب��ي��ت��ك���ي��ن  ����ص���راء 

من  اع��ت��ب��اًرا  دولر،   1953.88 لي�صبح  ك��ان 

ال��ق��ي��م��ة ل��� مت  ت��ب��ل��غ  ي����م الأرب���ع���اء، بينما 

ال�صتثمار يف الإير 4686.58 دولر.

حمتملة فقاعة 

 dogecoin ت�����ص��رتي  اأن  ق��ب��ل  ل��ك��ن 

ع��ل��ى اأم����ل ال���ص��ت��ف��ادة م���ن امل��ك��ا���ص��ب، من 

وامل���ث���ق��ي��ة  ال�صعبية  اأن  ت��ت��ذك��ر  اأن  امل��ه��م 

ب��ال�����ص��رورة،  اإىل ج��ن��ب  ي�����ص��ريان ج��ن��ًب��ا  ل 

حمتملة.  فقاعة  من  الكثريون  ح��ذر  وق��د 

مثل  م�صفرة  بعملة  الأم��ر  يتعلق  فعندما 

متقلبة  قيمتها  تك�ن  التي   dogecoin
اإن  اأم���ال��ك  م��ن  اأي���ا  ت�صتثمر  ف��ا  للغاية، 

وفق  بالكامل،  خل�صارتها  م�صتعًدا  تكن  مل 

.CNBC ت��صية 

العمليات  م��دي��ر  زادي���ك����ف،  اآدم  ي��ق���ل 

�صهرية  ت�صفري  حمفظة  وه��ي   ،BRD يف 

م�صتخدم:  م��اي��ني   7 م��ن  ب��اأك��ر  تفتخر 

»اأظ�����ن اأن الرت����ف����اع ل���ن ي�����ص��ت��م��ر، خ��ا���ص��ة 

مل   dogecoin م��ث��ل  ل�����ص��يء  بالن�صبة 

للدفع  نظاًما  يك�ن  اأن  املفرت�س  من  يكن 

به  اأخ���ر  م��ا  بح�صب  ل��ل��ق��ي��م��ة«،  اأو خم��زن��اً 

املا�صي. ال�صهر   CNBC Make It
واأ�صاف: »نعم، ميكنك جني ربح �صريع 

حماولة  لكن  امل��ن��ا���ص��ب،  ال���ق��ت  ح���ددت  اإذا 

ل  اإن��ه  ���ص��ي��ئ..  اأم��ر  لل�ص�ق  ت�قيت  تقدير 

يعمل«.

العربية-وكاالت

وق���ع���ت امل��ف������ص��ي��ة الأوروب����ي����ة ات��ف��اق��ا 

من  جرعة  مليار   1.8 لت�ريد  فايزر  مع 

الرئي�س  فيه  دع��ا  وق��ت  يف  ك���رون��ا،  لقاح 

ال��ف��رن�����ص��ي اإمي��ان���ي��ل م��اك��رون ال���لي��ات 

امل��ت��ح��دة ل���ق��ف ال��ق��ي���د امل��ف��رو���ص��ة على 

لقاح ك�رونا ومك�نات ت�صنيعه.

وق����دم����ت ����ص���رك���ة ف����اي����زر و���ص��ري��ك��ت��ه��ا 

الأمل��ان��ي��ة ب��ي���ن��ت��ك ط��ل��ب��ا ل��ل��ح�����ص���ل على 

امل�افقة الكاملة من احلك�مة الأمريكية 

لك�فيد-19. لقاحهما  على 

مليارات   4 اإنتاج  ال�صركتان  وت�صتهدف 

معظمها  القادم  العام  اللقاح  من  جرعة 

الدخل. للدول منخف�صة ومت��صطة 

الكاملة  امل���اف��ق��ة  ت�����ص��اع��د  اأن  ومي��ك��ن 

ال��غ��ذاء  اإدارة  واف��ق��ت  ال���ذي  ال��ل��ق��اح،  على 

وال�������دواء الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى ال���ص��ت��خ��دام 

ال����ط����ارئ ل�����ه، يف احل�����د م����ن ال�������رتدد يف 

وال��دول  املتحدة  ال�ليات  يف  ا�صتخدامه 

الغنية. الأخرى 

واأ����ص���ارت ف��اي��زر اأي�����ص��ا اإىل ال��ت���ق��ع��ات 

دليا  باعتبارها  الإنتاج  بزيادة  اجلديدة 

الدول  خدمة  على  وعزمها  قدرتها  على 

القليل  على  ح�صلت  ال��ت��ي  ف��ق��را  الأك���ر 

جدا من لقاحها حتى الآن.

مت  فايزر،  يف  العاملني  اإىل  ر�صالة  ويف 

األ��رت  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  ن�صرها، 

بالفعل  ال�صركة لديها �صفقات  اإن  ب�رل، 

 2.7 لت�ريد  دول  اأو جتري حمادثات مع 

من  ال��ع��ام،  ه��ذا  اللقاح  م��ن  جرعة  مليار 

اإىل  منها   %40 ن�صبة  ت��ذه��ب  اأن  امل��ت���ق��ع 

الدول منخف�صة ومت��صطة الدخل.

وقالت فايزر وبي�نتك اإن اإدارة الغذاء 

وال������دواء ���ص��ت��ح��دد م���ع��دا لت��خ��اذ ق��رار 

مبجرد قب�ل الطلب ر�صميا لدرا�صته.

اتفاق أوروبي مع فايزر لتوريد 1.8 مليار جرعة.. وفرنسا تدعو 
لرفع قيود اللقاحات

      

العربية-وكاالت

اإن امراأة  اإدارة الطريان الأمريكية  قالت 

 JetBlue ل�صركة  تابعة  طائرة  منت  على 

الدومينيكان  جمه�رية  م��ن  متجهة  ك��ان��ت 

 32750 قدرها  غرامة  ت�اجه  ني�ي�رك،  اإىل 

ال���ج��ه  ق���ن���اع  ارت������داء  رف�����ص��ه��ا  ب��ع��د  دولًرا 

اإل��ق��اء طعام  اإىل جانب  ك���رون��ا،  ال���اق��ي من 

باألفاظ  اله�اء، وال�صياح  وزجاجة فارغة يف 

بذيئة على اأفراد طاقم الطائرة.

الراكبة التي مل يتم الك�صف عن ه�يتها، 

تتخذ  اأ�صخا�س  اأرب��ع��ة  ب��ني  م��ن  واح���دة  ه��ي 

ال����ك���ال���ة اإج��������راءات ���ص��ده��م ل�����ص��ل���ك غري 

اأثناء الطريان. من�صبط 

بالإ�صافة اإىل اإلقاء الطعام، ُزعم اأن املراأة 

دفع  مما  الطريان،  م�صيفات  ب�صرب  قامت 

الطيار للع�دة اإىل جمه�رية الدومينيكان.

راك����ب على  ي����اج���ه  اأخ������رى،  ويف ح���ادث���ة 

اإيرلينز«  منت �صركة طريان »�صاوث وي�صت 

16500 دولر، لرف�صه ارتداء  غرامة قدرها 

القناع وا�صتخدام لغة »م�صيئة« يف رحلة متت 

 ، �صاكرامنت�  اإىل  �صيكاغ�  من  يناير   26 يف 

بح�صب ما ذكرته اإدارة الطريان الفيدرالية.

وبعد اأن ُطلب منه مراًرا ارتداء قناع على 

اأن��ف��ه وف��م��ه، اأم���ر م�����ص��رف ���ص��رك��ة ال��ط��ريان 

الراكب،  وامتثل  الطائرة.  مبغادرة  الرجل 

لكن بينما كان ي�صري يف اجتاه املخرج، نادى 

اإحداهما  و�صرب  م�صيئة  باألفاظ  م�صيفتني 

بكي�س.

ك��م��ا ي���اج��ه م�����ص��اف��ران اآخ�����ران غ��رام��ات 

بقيمة 9000 دولر يف حالت اأخرى.

اإن��ه  ال��ف��ي��درال��ي��ة  ال��ط��ريان  اإدارة  وق��ال��ت 

يف اإح���دى احل���الت، ق��ام��ت راك��ب��ة على منت 

 22 بتاريخ  رحلة  يف  اإي��رلي��ن��ز«  »دلتا  طائرة 

فيادلفيا،  اإىل  مينياب�لي�س  م��ن  دي�صمر 

بال�صري  وب��داأت  الإق��اع،  اأثناء  مقعدها  من 

يف امل��م��ر، وق��ال��ت م����راًرا اإن��ه��ا ت��ري��د ال��ن��زول 

م�صيفة  منها  طلبت  وعندما  الطائرة.  من 

اإىل مقعدها، رف�صت ذلك،  الع�دة  الطريان 

مما دفع الطيار للع�دة اإىل مينياب�لي�س.

30 يناير يف رحلة  وقع احلادث الثاين يف 

ج���ي��ة م���ن ب����زم���ان اإىل ���ص��ي��ات��ل ع��ل��ى منت 

ط��ائ��رة ت��اب��ع��ة ل�����ص��رك��ة »األ���ص��ك��ا اإي��رلي��ن��ز«، 

ح��ي��ث رف�������س اأح�����د ال���رك���اب اأي�������ص���اً ارت�����داء 

الرجل  من  الرحلة  م�صيف�  وطلب  القناع، 

عند  الطائرة  كانت  عندما  قناًعا  يرتدي  اأن 

اإىل  طريقها  يف  ت�صري  كانت  وبينما  الب�ابة 

امل�����درج، ل��ك��ن امل�����ص���ؤول��ني ق��ال���ا اإن���ه رف�����س، 

فعادت الطائرة اإىل الب�ابة مرة اأخرى، ومت 

اإخراج الرجل.

ال����ط����ريان  اإدارة  اأع����ل����ن����ت  ي����ن����اي����ر،  ويف 

ال��ف��ي��درال��ي��ة اأن���ه���ا ���ص��ت��ت��خ��ذ اإج������راءات اأك���ر 

عدوانية �صد الركاب الذين يرف�ص�ن اتباع 

الطائرات  على منت  الطاقم  اأفراد  تعليمات 

التجارية.

اإدارة الطريان الفيدرالية  وقال م�ص�ؤول� 

 1300 اأك���ر م��ن  اإن��ه��م تلق�ا  ه��ذا الأ���ص��ب���ع، 

»م�صاغبني« منذ فراير  ب�صاأن ركاب  �صك�ى 

260 حالة على  / �صباط، واإنهم يحقق�ن يف 

الأقل مل ميتثل فيها الركاب لاأوامر.

باأعمال  ال��ق��ائ��م  ق��ال  ا�صتماع  جل�صة  ويف 

لج�ي،  داربي  امل�ا�صات،  اأمن  اإدارة  مدير 

اأ�صخا�س  2000 تقرير عن  تلقت  ال�كالة  اإن 

معظمها  للمتطلبات،  الم��ت��ث��ال  يرف�ص�ن 

يتعلق باأ�صخا�س على منت طائرات.

بسبب الكمامة.. مسافرة »مشاغبة« تطالب بدفع
 غرامة تفوق 32 ألف دوالر!


