
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الصحة: 33 وفاة و1022 إصابة 
بفيروس كورونا 

االنباط-عمان

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

اإ�سابة بفريو�س كورونا  33 وفاة و1022 

امل�����س��ت��ج��د يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س االث���ن���ن، 

لريتفع العدد االإجمايل اإىل 9125 وفاة 

و720998 اإ�سابة.

وتوزعت االإ�سابات اجلديدة على 385 

 161 العا�سمة عّمان،  حالة يف حمافظة 

حالة يف حمافظة اإربد، منها 22 حالة يف 

129 حالة يف حمافظة الزرقاء،  الرمثا، 

77 حالة يف حمافظة البلقاء، 49 حالة ..

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 اأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اأن 

للدعوات  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  جت��اه��ل 

ال��دول��ي��ة ل��وق��ف االن��ت��ه��اك��ات ���س��د امل�سجد 

االأق���������س����ى امل�����ب�����ارك وامل���ق���د����س���ي���ن، حت��د 

ال��دويل  والقانون  ال��دويل  للقانون  وخ��رق 

االإن�ساين.

وخ���ال ات�����س��ال ه��ات��ف��ي ت��ل��ق��اه جالته 

ال��رك��ي رجب  الرئي�س  م��ن  االث��ن��ن  ام�س 

ط���ي���ب اأردوغ�����������ان، ����س���دد ال���زع���ي���م���ان ع��ل��ى 

مل�سوؤولياته  الدويل  املجتمع  �سرورة حتمل 

الا�سرعية  امل��م��ار���س��ات  ب��وج��ه  ال��وق��وف  يف 

واال���س��ت��ف��زازات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اخل��ط��رية يف 

القد�س.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

 م���ن غ����زة ان��ط��ل��ق��ت ����س���واري���خ ال��ع��ز، 

ل��ت��ح��ل��ق يف ����س���م���اء ال���ق���د����س، ب��رح��ي��ب 

م��ق��د���س��ي ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي، وت�����س��ق��ط ح��م��ًم��ا 

ع��ل��ى ال��غ��ا���س��ب��ن وجت��ره��م ع��ل��ى اإل��غ��اء 

احتفاالتهم بذكرى احتال القد�س

ويف مت����ام امل���وع���د ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء، 

اأرك��ان  قائد  بوعد  الق�سام  كتائب  اأوف���ت 

ر�سقة  لتنطلق  ال�سيف،  حممد  املقاومة 

�ساروخية ت�ستهدف االحتال يف مدينة 

القد�س التي عاث فيها ف�ساداً طوال �سهر 

رم�سان

���س��ب��ع��ة ����س���واري���خ ع��ل��ى االأق������ل ع��رت 

القبلة  اإىل  لت�سل  املحتل  الوطن  �سماء 

من  وتلبي  قلوبهم،  ن��ار  وت���رد  االأوىل، 

غزة نداءهم الذي طاملا رددوها يف االأيام 

املا�سية طلباً للن�سرة

ت��دك مواقع  ال�����س��واري��خ  ك��ان��ت  وفيما 

االحتال ومعها ينطلق العويل وال�سراخ 

من امل�ستوطنن الغا�سبن، كانت هتافات 

التكبري تتابع هذه الرحلة املباركة

والأول مرة منذ �سنوات دوت �سافرات 

وبط�س  عبث  لتحيل  القد�س  يف  االإن���ذار 

االحتال وم�ستوطنيه اإىل رعب وهروب 

اإىل املاجئ

ال��ق��د���س يف  ان��ف��ج��ارات يف  و�سمع دوي 

اأعقاب �سماع �سافرات االإنذار

انتهاء  م��ع  التفجريات  دوي  وت��زام��ن 

لاحتال  الق�سام  كتائب  منحتها  مهلة 

امل�سجد  م��ن  ل��ان�����س��ح��اب  وم�ستوطنيه 

االأق�سى وحي ال�سيخ جراح

ومع �سقوط ال�سواريخ ودوي �سافرات 

االإن��ذار وحتت وط��اأة اخلوف من القادم، 

امل�ستوطنن  ع�سابات  احتفاالت  األغيت 

التي اأعدوا لها على مدار اأ�سابيع

واأك����دت و���س��ائ��ل اإع���ام ع��ري��ة اإخ��اء 

امل�ستوطنن  م��ن  ال���راق  حائط  منطقة 

واإلغاء م�سرية االأعام »االإ�سرائيلية«

الملك: تجاهل إسرائيل للدعوات الدولية 
تحد للقانون الدولي

 غزة تلبي نداء األقصى 
وصواريخ الُمقاومة تزغرد 

بسماء القدس

 مواصلة التنسيق بين عمان وانقرة لوضع حد لالعتداءات اإلسرائيلية
الثالثاء   29  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  11  اأيار  2021 م - العدد  5690    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك: تجاهل إسرائيل للدعوات الدولية تحد للقانون الدولي
 مواصلة التنسيق بين عمان وانقرة لوضع حد لالعتداءات اإلسرائيلية

لليوم الثاني على التوالي.. آالف االردنيين يحتجون 
قرب سفارة االحتالل ويطالبون بطرد السفير 

الملك يتلقى اتصاال هاتفيا من رئيس هيئة األركان المشتركة للجيش األمريكي

 رئيس هيئة األركان يزور الخدمات الطبية

 تجارة االردن: إقبال ضعيف على شراء مستلزمات ضيافة العيد

االنباط- عمان

اأك�����د ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اأن جت��اه��ل   

ال�����س��ل��ط��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ل��دع��وات ال��دول��ي��ة ل��وق��ف 

االنتهاكات �سد امل�سجد االأق�سى املبارك واملقد�سيني، 

حت���د وخ�����رق ل��ل��ق��ان��ون ال������دويل وال���ق���ان���ون ال����دويل 

االإن�ساين.

وخ������ال ات�������س���ال ه���ات���ف���ي ت���ل���ق���اه ج���ال���ت���ه ام�����س 

اأردوغ���ان،  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�س  من  االثنني 

الدويل  املجتمع  حتمل  �سرورة  على  الزعيمان  �سدد 

الا�سرعية  املمار�سات  بوجه  الوقوف  يف  مل�سوؤولياته 

واال�ستفزازات االإ�سرائيلية اخلطرية يف القد�س.

بني  الوثيق  التن�سيق  موا�سلة  امللك  جالة  واأك��د 

ال��ب��ل��دي��ن، ل��و���س��ع ح��د ل���اع���ت���داءات ال��ت��ي مت��ار���س��ه��ا 

وامل�سجد  ال�سرقية،  القد�س  يف  االإ�سرائيلية  ال�سلطات 

االأق�سى املبارك / احلرم القد�سي ال�سريف.

االأردن  بها  يقوم  التي  اخلطوات  االت�سال  وتناول 

حل�سد موقف عربي واإ�سامي ودويل فاعل و�ساغط 

ملواجهة ما تقوم به اإ�سرائيل من انتهاكات يف القد�س 

�سمود  لتثبيت  اململكة  دع���م  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ري��ف، 

املقد�سيني على اأر�سهم ويف بيوتهم وحماية حقوقهم.

امل���ل���ك ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة االأردن  ����س���دد ج���ال���ة  ك��م��ا 

ب���ذل جميع اجل��ه��ود حل��م��اي��ة امل��ق��د���س��ات االإ���س��ام��ي��ة 

وامل�سيحية يف القد�س، من منطلق الو�ساية الها�سمية 

عليها.

االنباط-عمان

ل��ل��ي��وم ال��ث��اين ع��ل��ى ال���ت���وايل، ���س��ارك اآالف امل��واط��ن��ني يف 

�ساحة  يف  و�سعبية،  حزبية  ق��وى  اإليه  دع��ت  ال��ذي  االعت�سام 

اال�سرائيلي مبنطقة  �سفارة االحتال  الكالوتي قرب  جامع 

باالعتداءات  تنديدا  وذل��ك  عمان،  العا�سمة  غربي  الرابية 

ال��وح�����س��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ك��ب��ه��ا ق����وات االح���ت���ال ال�����س��ه��ي��وين يف 

مدينة القد�س وامل�سجد االأق�سى وحّي ال�سيخ جراح

عربة  وادي  اتفاقية  بالغاء  احلكومة  امل�ساركون  وطالب 

من  ال�����س��ف��ري  وط����رد  ال��ك��ي��ان  ���س��ف��ارة  واغ����اق  “ال�سام”، 
االحتال،  ل��دى  االأردين  ال�سفري  و�سحب  عمان،  العا�سمة 

ودعم املقاومة امل�سلحة يف فل�سطني

وع����ّ� م�����س��ارك��ون ع���ن غ�����س��ب��ه��م وا���س��ت��ه��ج��ان��ه��م م��وق��ف 

وال�سجب،  التنديد  على  اقت�سر  اإن��ه  قالوا  ال��ذي  احلكومة 

ي�سمل  نوعيا  ت�سعيدا  منها احلدث  ي�ستلزم  الذي  الوقت  يف 

وقف دعم اقت�ساد االحتال من خال الغاء اتفاقية الغاز، 

وادي  اتفاقية  وال��غ��اء  ال�سهيوين،  االح��ت��ال  �سفري  وط��رد 

عربة

وهتف امل�ساركون ب�سعارات، منها:

حت��ي��ت��ن��ا ب����ح����رارة.. الأط���ف���ال احل���ج���ارة ي���ا حم���ا ���س��رب 

�سفري..  وال  �سفارة  ال  جنني  وم��ن  اهلل  رام  م��ن  ال�سكانني.. 

اطلع بّرا يا حقري عّا يا بادي عّا.. املوت وال املذلة عّلي 

ال�����س��وت عّلي  ب��ده يلويها ع��ّل��ي  ال��ل��ي  ع��ّل��ي ع��ّل��ي��ه��ا.. م��ل��ع��ون 

ال�����س��وت.. وال��ل��ي بهتف م��ا مب��وت ال ���س��ف��ارة ل��ل��ك��ي��ان.. على 

احتال  العدو  غاز  جبال..  ال�سبع  عمان  يا  عمان  يا  اأر�سك 

ال ���س��ف��ارة وال ���س��ف��ري.. اط��ل��ع ب���ّرا ي��ا ح��ق��ري وال��راب��ي��ة بدها 

هال�سمعة..  ا�سمع  �سفري  يا  واحلقري  ال�سفارة  من  تطهري.. 

اطلع بّرا مع القلعة يا �سفري ا�سمع ال�سوت.. �سعب االأق�سى 

ما مبوت ال�سعب يريد طرد ال�سفري

االنباط- عمان

ات�ساال  االث��ن��ني،  ام�س  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جالة  تلقى 

االأمريكي  للجي�س  امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  من  هاتفيا 

ال��ف��ري��ق اأول م�����ارك م��ي��ل��ي، ت���ن���اول ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال�����س��راك��ة 

يف  بخا�سة  امل��ت��ح��دة،  وال���والي���ات  االأردن  ب��ني  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

جمايل الدفاع واالأمن.

للت�سعيد  االأردن  رف�����س  االت�����س��ال،  خ��ال  ج��ال��ت��ه،  واأك���د 

لانتهاكات  الفوري  الوقف  و�سرورة  القد�س،  يف  االإ�سرائيلي 

على  وتداعياتها اخلطرة  االإ�سرائيلية  الا�سرعية  واملمار�سات 

ال��دويل  القانون  مع  تتناق�س  والتي  املنطقة،  وا�ستقرار  اأم��ن 

وحقوق االإن�سان.

ك��م��ا ج���رى ب��ح��ث ج��ه��ود احل����رب ع��ل��ى االإره������اب ومكافحة 

بهذا  التن�سيق  موا�سلة  واأهمية  والتطرف،  الكراهية  خطاب 

يف  حتققت  ال��ت��ي  االإجن����ازات  تعزيز  على  والعمل  اخل�سو�س، 

حماربة االإرهاب وداع�س يف املنطقة.

االنباط- عمان

وا���س��ت��م��ع ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

اي���ج���از م���ن م��دي��ر ع���ام اخل���دم���ات الطبية 

امل���ل���ك���ي���ة، ع����ن م���ه���ام وواج�����ب�����ات امل���دي���ري���ة 

واالإجراءات املتخذة ملواجهة جائحة كورونا، 

منت�سبي  تطعيم  بحملة  ا�ستمرارها  موؤكداً 

القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي.

واأط���ل���ع احل��ن��ي��ط��ي، ب��ح�����س��ور ع����دد من 

اجلي�س   - االأردنية  امل�سلحة  القوات  �سباط 

ال���ع���رب���ي، ع��ل��ى واق�����ع اخل���دم���ة ال��ع��اج��ي��ة 

الطبية  واالإج������راءات  للمواطنني  امل��ق��دم��ة 

املرحلة  يف  اجلهود  بتكثيف  موجهاً  املتبعة، 

نحو  وال�سعي  الفريق  ب��روح  والعمل  املقبلة 

اخلدمات  �سمعة  مع  يتنا�سب  مبا  التغيري، 

والتي  واالإقليمية،  املحلية  امللكية  الطبية 

ال�سحية  ال��ق��ط��اع��ات  جلميع  م��رج��ع��اً  ت��ع��د 

اكت�سبتها  التي  اخل���ات  بف�سل  املنطقة  يف 

والكفاءات التي متتلكها.

واأ����س���اد ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي تبذلها 

واالإداري�����ة  والتمري�سية  الطبية  ال���ك���وادر 

وال�������دور ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه خ����ال اجل��ائ��ح��ة 

موؤكداً  االأردين،  ال�سحي  القطاع  وم�ساندة 

اخلدمات  بدعم  امل�سلحة  ال��ق��وات  ا�ستمرار 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة الأداء م��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى اأك��م��ل 

وجه.

االنباط- عمان

 اك���د مم��ث��ل ق��ط��اع امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف 

ان  ح���م���ادة  رائ�����د  االأردن  جت�����ارة  غ���رف���ة 

�سيافة  م�ستلزمات  ���س��راء  ع��ل��ى  االإق��ب��ال 

العمل  �ساعات  العيد �سعيف، لعدم كفاية 

رغم قرب حلول عيد الفطر ال�سعيد.

وق�������ال يف ت�������س���ري���ح ����س���ح���ف���ي، ام�������س 

�سراء  على  التجارية  احلركة  اإن  االثنني، 

م�����س��ت��ل��زم��ات ال�����س��ي��اف��ة ح��ال��ي��ا يف اأدن����ى 

رغ��م  ال�����س��اب��ق��ة  االأع�����وام  ع��ن  م�ستوياتها 

بني  القوية  واملناف�سة  اال�سعار  انخفا�س 

م�ستلزمات  وب��ي��ع  احل��ل��وي��ات  ب��ي��ع  حم���ال 

املخف�سة  العرو�س  خ��ال  م��ن  ال�سيافة 

اإىل  ذل��ك  عازيا  عنها،  االع��ان  يتم  التي 

حمدودية  مبقدمتها  االأ�سباب  من  جملة 

تعت�  حيث  بها،  امل�سموح  العمل  �ساعات 

تاأمني  من  املواطنني  لتمكني  كافية  غري 

خمتلف  م��ن  مبا�سر  ب�سكل  احتياجاتهم 

ال�سلع.

تتعلق  اخرى  ا�سباب  اإىل  حمادة  واأ�سار 

للمواطنني  ال�����س��رائ��ي��ة  ال���ق���درة  ب�����س��ع��ف 

ال�سهر  منت�سف  مع  العيد  حلول  لتزامن 

الذي ال يكون فيه �سرف لرواتب العاملني 

يف القطاعني العام واخلا�س، مو�سحا ان 

امل�سائية  الفرتة  خال  التجارية  احلركة 

عند  امل��ح��ال  اغ��اق  ب�سبب  معدومة  �سبة 

ال�ساعه ال�ساد�سة م�ساء.

ال��ت��و���س��ي��ل  خ����دم����ات  ان  اإىل  ول����ف����ت 

باملئة من   15 م��ن  اك��ر  ت�سكل  امل��ن��زيل ال 

اإجمايل املبيعات اليومية، مبينا اأن اأ�سعار 

احللويات تتفاوت بني املحال واملحافظات 

ي��رتاوح  حيث  وال�سنف،  النوعية  بح�سب 

���س��ع��ر ك��ي��ل��و م��ع��م��ول ال��ع��ج��وة ب��ني 5 و10 

دن���ان���ري، يف ح���ني ي�����رتاوح ك��ي��ل��و م��ع��م��ول 

الفت�سق احللبي بني 12 و18 دينارا، و�سعر 

كيلو معمول اجلوز بني 7و10 دنانري.

وع� حمادة عن امله باأن ت�سهد االيام 

امل��ق��ب��ل��ة ح��رك��ة جت���اري���ة ن�سطة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 

ال�سيافة  م�ستلزمات  خمتلف  �سراء  على 

با�سنافها  واحللويات  القهوة  ت�سمل  التي 

م��وؤك��دا  اإن��ت��اج��ه��ا،  وم�ستلزمات  املختلفة 

الغذائية  امل���واد  بقطاع  العاملني  ح��ر���س 

على االل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��دف��اع م��ن خال 

م��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات وت��ط��ب��ي��ق االإج��������راءات 

ال�سحية �سواء كان ذلك بلب�س الكمامة او 

اال�سابات  اأعداد  زيادة  للحد من  التباعد 

بفريو�س كورونا.

 ارتفاع معدل التضخم في الثلث 
األول من العام 35ر0 بالمئة   

 هيئة االعتماد تدرج جامعة فيالدلفيا 
في اإلطار الوطني للمؤهالت

 هيئة الطاقة: ندرس جميع الخيارات 
المتاحة لتوزيع الغاز المنزلي   

 طقس ربيعي خالل فترة العيد

 إربد تحتفل بالمئوية االولى لتأسيس المملكة

االنباط- عمان

امل�ستهلك  القيا�سي الأ�سعار  الرقم  ارتفع 

الثلث االأول من عام 2021  “ الت�سخم” يف 
مقابل  91ر101  ليبلغ  باملئة،  35ر0  بن�سبة 

55ر101 للفرتة املماثلة من عام 2020.

واأ����س���ارت دائ���رة االح�����س��اءات ال��ع��ام��ة يف 

ت��ق��ري��ره��ا ال�����س��ه��ري، ام�����س االث���ن���ني، اإىل 

امل�ستهلك  الأ�سعار  القيا�سي  الرقم  ارت��ف��اع 

ال���ع���ام احل����ايل بن�سبة  ن��ي�����س��ان م���ن  ل�����س��ه��ر 

مقابل  31ر102  اإىل  لي�سل  ب��امل��ئ��ة،  25ر1 

05ر101 لل�سهر ذاته من العام املا�سي.

اأما على امل�ستوى ال�سهري، ارتفع الرقم 

ل�سهر  امل�ستهلك  الأ���س��ع��ار  ال��ع��ام  القيا�سي 

باملئة،  10ر0  بن�سبة  العام  ه��ذا  من  ني�سان 

اآذار  ل�سهر  21ر102  مقابل  31ر102  ليبلغ 

من العام 2021.

اأم������ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي 

ني�سان  ل�سهر  امل�ستهلك  الأ�سعار  االأ�سا�سي 

با�ستبعاد  يقا�س  وال��ذي  احل��ايل،  العام  من 

ملجموعة  باأ�سعارها  تذبذباً  االأك��ر  ال�سلع 

ال���غ���ذاء وال����وق����ود واالإن�������ارة وال���ن���ق���ل، بلغ 

ذات��ه  ال�سهر  خ��ال  35ر68  مقابل  93ر68 

ن�سبته  ارتفاعاً  م�سجًا  املا�سي  العام  من 

بلغ  امل�ستوى الرتاكمي،  باملئة. وعلى  85ر0 

الرقم القيا�سي االأ�سا�سي الأ�سعار امل�ستهلك 

مقابل  02ر69  العام  ه��ذا  من  االأول  للثلث 

امل��م��اث��ل��ة من  ال��ف��رتة  م��ع  م��ق��ارن��ة  27ر68 

العام املا�سي، م�سجًا ارتفاعاً ن�سبته 10ر1 

باملئة.

االنباط-عمان

موؤ�س�سات  اع��ت��م��اد  ه��ي��ئ��ة  جم��ل�����س  اأق���ر 

اإدراج  ج��ودت��ه��ا،  و���س��م��ان  ال��ع��ايل  التعليم 

ج��ام��ع��ة ف��ي��ادل��ف��ي��ا يف االإط�����ار ال��وط��ن��ي 

االأردين للموؤهات.

كما اأقر املجل�س يف جل�سته التي تراأ�سها 

ال�سرايرة،  ظافر  الدكتور  الهيئة  رئي�س 

االعتماد اخلا�س  ا�ستمرار  االثنني،  ام�س 

ال��ري��ا���س��ي��ات،  ب��ك��ال��وري��و���س  لتخ�س�سات 

وب���ك���ال���وري���و����س وم��اج�����س��ت��ري ال��ف��ي��زي��اء، 

جامعة  يف  احلياتية  والعلوم  والكيمياء، 

موؤتة.

واأق�����ر امل��ج��ل�����س ا���س��ت��م��راري��ة االع��ت��م��اد 

اخل�����ا������س ل���ت���خ�������س�������س���ات ب���ك���ال���وري���و����س 

ال����ه����ن����د�����س����ة ال���������س����ن����اع����ي����ة، وه���ن���د����س���ة 

وهند�سة  احلا�سوب،  وهند�سة  امليكانيك، 

وهند�سة  الطبية،  والهند�سة  الكهرباء، 

امل���ي���ك���ات���رون���ك�������س، وه���ن���د����س���ة ال���ع���م���ارة، 

هند�سة  وماج�ستري  امل��دن��ي��ة،  والهند�سة 

االأزمات  واإدارة  ال�سيانة،  واإدارة  العمارة، 

والكوارث، يف اجلامعة الها�سمية.

االنباط- عمان

اك������دت ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع ال��ط��اق��ة 

جميع  تدر�س  اأنها  االثنني،  ام�س  واملعادن، 

الغاز  ا�سطوانات  لتوزيع  املتاحة  اخليارات 

امل����ن����زيل، ومب�����ا ي�����س��ه��ل ت���ق���دمي اخل���دم���ة 

اأطياف املجتمع. جلميع 

ك��م��ا اك����دت ال��ه��ي��ئ��ة اأن خ��ي��ار االن��ت��ق��ال 

حال  يف  الذكية  التطبيقات  ا�ستخدام  اإىل 

اع��ت��م��اده ���س��ي��ك��ون ت��دري��ج��ي��ا ب��ال��ت��وازي مع 

اخليارات االأخرى املتاحة ومبا يتنا�سب مع 

وكاالت  على  وي�سهل  املواطنني  احتياجات 

الغاز تقدمي اخلدمة ب�سورة فاعلة.

اليوم،  �سحفي،  بيان  يف  الهيئة  وا�سادت 

خمتلف  مع  وتفاعلهم  املواطنني  بتجاوب 

امل��ق��رتح��ات ال��ت��ي ج���رى ع��ر���س��ه��ا، م��وؤك��دة 

اأه���م���ي���ة ه����ذا ال��ت��ف��اع��ل ل���ل���خ���روج ب��اأن�����س��ب 

الفئة  ب�سفتهم  اخل��دم��ة  ملتلقي  احل��ل��ول 

���س��رتاع��ي  اأن���ه���ا  اإىل  امل�����س��ت��ه��دف��ة، م�����س��رية 

م�����س��ل��ح��ة ج��م��ي��ع االط������راف امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا 

املجال.

وك����ان ا���س��ت��ط��اع اأج���رت���ه ال��ه��ي��ئ��ة على 

م��وق��ع��ه��ا االإل���ك���رتوين مب�����س��ارك��ة ن��ح��و 10 

باملئة   80 ح��وايل  ان  ك�سف  م��واط��ن،  اآالف 

بوا�سطة  ال��ط��ل��ب  ي��ك��ون  ان  ف�سلوا  منهم 

الهاتف اأو عن طريق التطبيقات الذكية.

االنباط- عمان

اإدارة االأر���س��اد اجل��وي��ة رائ��د   ق��ال مدير 

املتوقعة خ��ال فرتة  اإن االأج���واء  اآل خطاب 

ودرج���ات  ع���ام،  ب��وج��ه  ربيعية  �ستكون  العيد 

اأعلى بقليل من معدالتها  اأو  احل��رارة حول 

االعتيادية يف مثل هذا الوقت من العام بني 

33 اإىل 35 درجة مئوية.

االثنني،  ام�س  �سحفي،  بيان  يف  واأ���س��اف 

ربيعية  اأج���واء  �ست�سهد  عمان  العا�سمة  اأن 

ب���وج���ه ع�����ام خ�����ال ف�����رتة ال���ع���ي���د، وت���ك���ون 

اإىل   29 ب��ني  فيها  املتوقعة  احل���رارة  درج���ات 

اجلبلية  املرتفعات  يف  اأم��ا  مئوية،  درج��ة   31

والطفيلة  وال�سلط  عجلون وجر�س  “جبال 
رب��ي��ع��ي��ا،  ال��ط��ق�����س  ف�����س��ي��ك��ون  وال�سوبك”، 

وت�����رتاوح درج����ات احل�����رارة ب��ني 26 اإىل 27 

درجة مئوية، ويف خليج العقبة والبحر امليت 

تكون االأجواء حارة مع انت�ساف النهار حتى 

الع�سر.

وتوقع اأن تكون االأجواء يف مناطق ال�سهول 

االأوق���ات،  بع�س  يف  ن�سبياً  ح��ارة  اإىل  ربيعية 

بينما تكون حارة يف االأغوار ومناطق البادية.

االنباط- اإربد

اإرب����د ام�����س االث��ن��ني   احتفلت حم��اف��ظ��ة 

االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  لتاأ�سي�س  االوىل  باملئوية 

تت�سق مع احكام  اح��رتازي��ة  اج���راءات  و�سط 

قانون الدفاع واالوامر ال�سادرة مبوجبه.

و����س���ارك يف امل�����س��رية االح��ت��ف��ال��ي��ة ال��ت��ي 

ت�����س��م��ن��ت م���وك���ب���ا ك���رن���ف���ال���ي���ا ل���ل�������س���ي���ارات 

وال����دراج����ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ب��ل��دي��ات وال���دوائ���ر 

ال��ر���س��م��ي��ة، حم��اف��ظ ارب����د ر����س���وان ال��ع��ت��وم 

وق����ادة االج��ه��زة االم��ن��ي��ة وع���دد م��ن م���دراء 

الدوائر وممثلي موؤ�س�سات املجتمع املدين.

وجابت امل�سرية التي رفعت العلم االأردين 

و�سور قادة اآل ها�سم الغر امليامني، مطلقة 

التي  الوطنية  واالغ��اين  باالهازيج  اأبواقها 

ج�سدت م�سرية كفاح واجناز الدولة االردنية 

وامليادين  ال�سوارع  ع��ددا من  ع��ام،  مئة  ع� 

الرئي�سة يف املدينة.

لل�سيارات من  الكرنفايل  املوكب  وانطلق 

ميدان الثقافة خمرتقا �سارع امللك احل�سني 

فيما  الريا�سية  احل�سن  مدينة  اإىل  و�سوال 

انطلقت م�سرية م�سيا على االقدام من امام 

مع  والتقت  العامة  اال�سغال  �ساحة مديرية 

ال�سيارات يف حميط مدينة احل�سن  م�سرية 

وجدرانها  ا�سوارها  تزينت  التي  الريا�سية 

وتطور  ن�ساأة  مراحل  عن  ع���ت  بجداريات 

واإجنازات اململكة يف مئويتها االوىل.

الفعاليات  با�سم  العتوم  املحافظ  ورف��ع 

الر�سمية وال�سعبية يف املحافظة ا�سمى ايات 

االعلى  القائد  جلالة  والت�يك  التهاين 

العزيزة  املنا�سبة  بهذه  الثاين  امللك عبداهلل 

م��ع��رب��ا ع���ن ال��ت��ط��ل��ع مل��زي��د م���ن االجن�����ازات 

اكر  وه��ي  الثانية  مئويتها  تدخل  واململكة 

القانون  دول��ة  تر�سيخ  على  وعزمية  م�ساء 

على  ال�ساملة  النه�سة  وحتقيق  واملوؤ�س�سات 

ال�سعد كافة.
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متكررة؛  �سنوية  نقا�سية  حالة  وال�سرع  الفلك  بني  رم�سان  يف  الهالل  ثبوت  جدلية 

واأف��ط��روا  ل��روؤي��ت��ي  �سوموا  كال�سم�س:  وا���س��ح  ال�سالم  عليه  الأع��ظ��م  ال��ر���س��ول  فحديث 

ال�سرع والفلك تبقى حمور نقا�س بني  الهالل ما بني  روؤي��ة  لروؤيتي؛ ومع ذلك فثبوت 

من  والتاأّكد  التثّبت  �سبيل  على  بينهما  التوافقية  لغايات  الفلك  وعلماء  الدين  رج��ال 

ال�سّحة يف قرار العيد:

1. راأي ال�سرع وراأي الفلك لغايات حتديد مطالع الأ�سهر القمرية للمنا�سبات الدينية 

تواريخ  وهنالك  والأع��ي��اد،  ال�سيام  اأوق���ات  يف  تتفاوت  عملياً  واحل��ج  رم�سان  يخ�س  مبا 

مفرو�سة يف وقت احلج.

2. الإختالفات يف الأوقات ناجتة عن اإختالف املعايري والأ�س�س التي يتم على اأ�سا�سها 

املبنية على  الفلكية  اأو احل�سابات  املجردة  بالعني  الروؤية  بناء على  الأ�سهر  اأوائ��ل  تعيني 

التكنولوجيا الع�سرية واإ�ستخدام الكامريات الرقمية اأو الأ�سعة حتت احلمراء اأو غريها.

فيه  يتم  ما  �سواء  القمرية  الأ�سهر  ب��داي��ات  لإق���رار  ال��دول  بني  اإختالفات  هنالك   .3

احل�سابات الفلكية اأو القرارات الفقهية اأو الفتاوى ال�سرعية.

رافداً  الفلك  ليكون  ال�سرعية  والعلوم  الفلكية  العلوم  املنهج بني  تكاملية  4. مطلوب 

دقيقاً لل�سرع لإتخاذ القرار ال�سائب يف الوقت املنا�سب دون اإرباك.

الأ�سهر  واأوائ���ل  ب��داي��ات  لإق���رار  عري�سة  وخطوط  واأ�س�س  معايري  و�سع  مطلوب   .5

بحركة  وعالقتهما  وال�سم�س  القمر  من  كل  مغيب  اأو  ظهور  بني  ما  للعالقة  القمرية 

الأر�س.

6. يف �سوء التقدم التكنولوجي املذهل والأجهزة الرقمية والت�سوير الدقيق ودرجة 

الو�سوح العالية واإمكانية الت�سوير للقمر حلظة الإقرتان يف و�سط النهار ومعرفة عمره، 

مطلوب فتاوى جلواز اإ�ستخدام هذه التقانات احلديثة لتحديد بدايات ال�سهور القمرية 

�سمن معايري وا�سحة واإمكانية اإعتماد ال�سهر الإقرتاين ومطابقة ال�سهر الإقرتاين مع 

ال�سهر الهاليل.

7. مطلوب تقومي اإ�سالمي موّحد واإعتماد ال�سهر ما بني امليالدي والهجري يف �سوء 

اإ�ستخدام التقانات احلديثة.

فلكياً  �ستكون  الف�سيل  �سهر رم�سان  اأن غّرة  العام تظهر  لهذا  الفلكية  8. احل�سابات 

اخلمي�س يف كل من الأردن وال�سعودية والبحرين؛ اأي اأن �سيامنا �سيكون ثالثني يوماً؛ 

ومع ذلك ننتظر روؤية الهالل لثبوت العيد بال�سكل القاطع ليكون الأربعاء اأم اخلمي�س.

ب�سراحة: التاأكيد على موعد عيد الفطر املبارك وتباينه بني راأي الفلك وروؤية الهالل 

�ساعات؛  لب�سع  اأو  ليوم  تفرق  اأحياناً  اأنها  وخ�سو�ساً  التوافقية  لغايات  تاأطريها  يجب 

فالإعتماد على ال�سور الرقمية واحل�سابات الفلكية بات �سرورة يف زمن الألفية الثالثة، 

والروؤية اأّنى كانت �سواء بالعني املجردة اأو التقنيات احلديثة بالت�سوير اأو الأ�سعة حتت 

لتكاملية  ونحتاج  القمرية،  ال�سهور  ومطالع  بدايات  لتحديد  اإعتمادها  يجب  احلمراء 

وتوافقية بني الروؤية ال�سرعية واحل�سابات الفلكية كي نثبت بدّقة متناهية ظهور هالل 

رم�سان.

د. محمد طالب عبيدات

 هالل رمضان بين الفلك 
والشرع

االنباط- عّمان

33 وفاة  اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 

يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ���س��اب��ة  و1022 

اململكة ام�س الثنني، لريتفع العدد الإجمايل 

اإىل 9125 وفاة و720998 اإ�سابة.

وت���وزع���ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 385 

حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 161 حالة 

الرمثا،  يف  حالة   22 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف 

حالة   77 ال����زرق����اء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة   129

حمافظة  يف  ح��ال��ة   49 ال��ب��ل��ق��اء،  حمافظة  يف 

املفرق، 48 حالة يف حمافظة الكرك، 35 حالة 

حمافظة  يف  حالة   31 الطفيلة،  حمافظة  يف 

جر�س، 31 حالة يف حمافظة ماأدبا، 27 حالة يف 

حمافظة العقبة، 25 حالة يف حمافظة معان، 

منها 4 حالت يف البرتا، 24 حالة يف حمافظة 

عجلون.

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

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

بينما  حالة،   6481 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة 

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

 135 غ����ادرت  فيما  ح����الت،   109 امل�ست�سفيات 

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

املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 902 

حالة.

للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

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

العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 18 باملئة، بينما 

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

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

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 17 باملئة.

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

و�سلت  بينما  باملئة،   18 بلغت  الو�سط  اإقليم 

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

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   35 اإىل  ذات��ه 

اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 16 باملئة.

كما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   11 اجل��ن��وب 

بلغت  فيما  باملئة،   14 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة 

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

الإقليم ذاته 12 باملئة.

حالة   1815 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ���س��ار  كما 

وامل�ست�سفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  �سفاء 

 705392 اإىل  ال�سفاء  ح���الت  اإج��م��ايل  لي�سل 

حالة.

اأجري  خمربّياً  فح�ساً   18455 اأن  واأ�ساف 

اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6857925 

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

الإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 54ر5 

يوم  �سجلت  التي  الن�سبة  م��ع  مقارنة  باملئة، 

اأم�س والتي بلغت 96ر4 باملئة.

االنباط- عّمان

املواطنني   ثمنت جلنة احل��ري��ات وحقوق 

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

حممود اأبو جمعة، قرار وزير الداخلية مازن 

الفراية بالإفراج عن 439 موقوًفا  اإدارًيا.

وقالت اللجنة يف بيان �سادر ام�س الثنني، 

اإنها طالبت خالل اجتماعات �سابقة مع وزير 

الإداري��ني،  املوقوفني  من  بالإفراج  الداخلية 

ي��وؤث��ر على منظومة الأم���ن والأم���ان  مب��ا ل 

داخ����ل امل��ج��ت��م��ع��ات، وي��ت��م��ا���س��ى م��ع ال��ق��وان��ني 

والأنظمة.

اإىل  يهدف  الف���راج  اأن  اللجنة  واأو�سحت 

ت��خ��ف��ف ال�����س��غ��ط والك���ت���ظ���اظ ع���ن م��راك��ز 

 ال�سالح والتاأهيل، وحماولة اإعادة املوقوفني 

ا يف  اإىل اأ�سرهم لإعالتهم و�سعادتهم، خ�سو�سً

ظل الظروف ال�سعبة التي اأحدثتها جائحة 

كورونا، اإىل جانب احلد من انت�سار الفريو�س 

عرب الو�سائل والطرق املتاحة واملمكنة.

وي��اأت��ي ق��رار الإف���راج بعد درا���س��ة  ملفاتهم 

ا���س��ول��ي��ا،ً وال��ت��اأك��د م��ن اأن الإف�����راج عنهم ل 

 ي�سكل خطراً على حياتهم اأو الأم��ن والنظام 

املجتمعي،  لل�سلم  ت��ه��دي��داً  ي�سكل  ول   العام، 

وملنحهم الفر�سة لإعادة النخراط باملجتمع.

االنباط- اربد

يف  و�سعبية  ونقابية  وحزبية  �سيا�سية  فاعليات  طالبت   

حمافظة اإربد خالل وقفة احتجاجية نظمتها ام�س الثنني 

امام مبنى جممع النقابات يف اإربد، مبوقف عربي واإ�سالمي 

امل�سجد  على  اإ�سرائيلية  اعتداءات  من  يحدث  ما  جتاه  حازم 

الأق�سى يف مدينة القد�س واملرابطني هناك.

جلهود  وال�سيا�سي  ال�سعبي  ال��دع��م  اأهمية  على  و���س��ددوا 

من  ج��راح  ال�سيخ  حي  لإن��ق��اذ  امل�ستويات  جميع  على  الأردن 

هذه العتداءات ال�سارخة التي ل ت�ستقيم مع اب�سط قواعد 

امل��ل��ك عبداهلل  الإن�����س��ان��ي��ة، م��وؤك��دي��ن دعمهم جل��ه��ود ج��الل��ة 

الثاين يف هذا الجتاه.

الق�سية  ع��ن��وان  ال��ق��د���س  اإن  ال��وق��ف��ة  يف  متحدثون  وق���ال 

عربية  ب���اإج���راءات  مطالبني  ال��ت��ح��ري��ر،  ومنطلق  امل��رك��زي��ة 

وا�سالمية �سارمة بوجه املمار�سات العدوانية التي ت�ستهدف 

حي  يف  الفل�سطينيني  ومم��ت��ل��ك��ات  م��ن��ازل  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��الء 

تهويد  اإىل  ي��ه��دف  ا�سرائيلي  خمطط  �سمن  ج���راح  ال�سيخ 

املقد�سة. املدينة 

ودع���وا ال���دول ال��ع��رب��ي��ة والإ���س��الم��ي��ة اإىل ات��خ��اذ م��واق��ف 

ح��ازم��ة جت��اه م��ا ي��ح��دث م��ن اع���ت���داءات يف احل���رم القد�سي 

الو�سع  خ��ط��ورة  م��ن  انطالقا  مواقفها  وتوحيد  ال�سريف، 

باعتبارها  ورمزيتها  القد�س  هوية  على  واحل��ف��اظ  القائم، 

حمور الق�سية الفل�سطينية ول حل دونها.

الإن�سان  حقوق  ومنظمات  ال���دويل  املجتمع  طالبوا  كما 

ا�سرائيل لوقف عملية  بال�سغط على  الدويل  القرار  و�سناع 

ال�ستيالء والتهجري الق�سري ل�سكان حي ال�سيخ جراح.

االنباط- عجلون

�����س����ه����دت ا�������س������واق م���دي���ن���ت���ي ع���ج���ل���ون 

وكفرجنة انتعا�سا يف احلركة ال�سرائية مع 

قرب حلول عيد الفطر ال�سعيد.

واأ������س�����ار ع�����دد م����ن ال���ت���ج���ار واأ����س���ح���اب 

ب�����س��ك��ل كبري  ي��ع��ول��ون  ان��ه��م  اإىل  امل���ح���الت 

على اليام املتبقية حللول عيد الفطر من 

الوفاء  على  والقدرة  مبيعاتهم  زي��ادة  اجل 

ب���الل���ت���زام���ات امل��رتت��ب��ة ع��ل��ي��ه��م وت��ع��وي�����س 

الأ�سواق خالل  �سهدتها  التي  الركود  حالة 

املا�سية. الفرتة 

عجلون  جت��ارة  غرفة  رئي�س  نائب  وق��ال 

ت�سهد  ب����داأت  الأ����س���واق  اإن  ال��ب��ع��ول  حم��م��د 

ح���رك���ة جت����اري����ة م��ل��ح��وظ��ة خ����الل الي����ام 

الخ�������رية م����ن ���س��ه��ر رم�������س���ان خ�����س��و���س��ا 

ع��ل��ى الل��ب�����س��ة وم�����س��ت��ل��زم��ات ع��ي��د الفطر. 

جلنة  رئي�س  عجلون  حمافظ  اك��د  ب���دوره، 

النجادا  �سلمان  العامة  وال�سالمة  ال�سحة 

املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  اللجنة  ان 

ال�سواق  على  مكثفة  رقابية  حمالت  تنفذ 

وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ت��اك��د م���ن الل���ت���زام 

ب���ال����س���ع���ار وع�����دم الح���ت���ك���ار والج�������راءات 

ال�����س��ح��ي��ة وال���وق���ائ���ي���ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

فريو�س كورونا.

وب����ني ان����ه مت ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون مع 

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

اخل���دم���ات ال���س��ا���س��ي��ة وامل������واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة 

واإدامة عمل املخابز والرقابة ال�سحية على 

�سوء  يف  بالعمل  ل��ه��ا  امل�����س��م��وح  ال��ق��ط��اع��ات 

وادامة  العيد  عطلة  خالل  كورونا  جائحة 

النظافة ومنع الزدحامات.

البلدية  جلنة  رئي�س  اأ���س��ار  جانبه،  م��ن 

القطارنة  زياد  الدكتور  كفرجنة  مت�سرف 

م��ك��ث��ف��ة  رق���اب���ي���ة  ح���م���الت  ه���ن���اك  اأن  اإىل 

املدينة  �سوق احل�سبة وو�سط  وجولت على 

مل��ن��ع ال���ت���ج���اوزات واحل�����د م���ن امل��خ��ال��ف��ات، 

داع���ي���ا امل��واط��ن��ني اىل الل���ت���زام ب��ال��ت��ب��اع��د 

على  حفاظا  وال��ق��ف��ازات  ال��ك��م��ام��ات  ولب�س 

�سالمتهم.

ان االنباط- عَمّ

اأع���ل���ن امل��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي، ع���ن اإ���س��اف��ة 

الهيئات  ع���دد  اإىل  ج��دي��دة  ق�سائية  هيئة 

ق�سايا  يف  ��ظ��ر  ب��ال��َنّ املتخ�س�سة  الق�سائية 

ال���ف�������س���اد ل��ت�����س��ب��ح ث�����الث ه���ي���ئ���ات، ورف����د 

ُجدد  عامني  عني  مَدّ بثالثة  العامة  الِنّيابة 

م�سبًقا  م��وج��ودي��ن  خم�سة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

عني. 8 مَدّ لي�سبح عددهم الجمايل 

وق�����ال م�����س��در ق�����س��ائ��ي ، م�����س��اء ام�����س 

�سمن  ج����اءت  الإ���س��اف��ة  ه���ذه  اإَنّ  الث���ن���ني، 

التخ�س�س  تعزيز  اأجل  من  املجل�س  �سيا�سة 

ال��ق�����س��ائ��ي يف ���س��ت��ى اأن�����واع ال��ق�����س��اي��ا وم��ن 

الف�ساد. ق�سايا  �سمنها 

اجلنائية  الق�سايا  ع��دد  اأَنّ  اإىل  واأ���س��ار 

ال��ب��داي��ة هو  اأم���ام جميع حم��اك��م  امل��ن��ظ��ورة 

لدى  منظورة  ق�سية   51 منها  ق�سية،   69

الق�سايا  ع���دد  اأم����ا  ع��م��ان،  ب��داي��ة  حم��ك��م��ة 

ال��ع��ام  الدع����اء  ل���دى  امل���وج���ودة  التحقيقية 

25 ق�سية حتقيقية. فهي 

ال����دور  ����س���وء  يف  ي���اأت���ي  ذل����ك  اأَنّ  واأك������د 

واحلد  الف�ساد  مكافحة  يف  للق�ساء  الكبري 

م���ن ارت���ك���اب ت��ل��ك اجل���رائ���م وال��ع��م��ل على 

ت��ع��ق��ب وم���الح���ق���ة امل����ت����ورط����ني ف��ي��ه��ا م��ن 

بدءا من مرحلة  املتخذة  الإج��راءات  خالل 

التحقيق مرورا بالإجراءات الحتياطية اإذا 

اقت�سى الأمر ذلك.

امل�سدر،  بح�سب  الإج�����راءات،  ه��ذه  وم��ن 

م��ن��ع ���س��ف��ر امل�����س��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه��م واحل��ج��ز على 

اأم���وال���ه���م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م واإج������راء اخل���ربات 

التحقيق،  مقت�سيات  تتطلبها  التي  الفنية 

وان��ت��ه��اء ب��الأح��ك��ام اجل��زائ��ي��ة ال��رادع��ة التي 

القانون  اأحكام  مبقت�سى  املحاكم  ت�سدرها 

ب��ح��ق م���ن ي��ث��ب��ت اإدان���ت���ه يف ت��ل��ك ال��ق�����س��اي��ا 

واحل����ك����م ك����ذل����ك ب����ال����غ����رام����ات اجل���زائ���ي���ة 

الناجتة  اجل��رم��ي��ة  املتح�سالت  وم�����س��ادرة 

عن ارتكاب تلك اجلرائم، والتي من �ساأنها 

مع  والعام  اخلا�س  الردع  �سيا�سة  ق  حُتِقّ اأن 

���س��م��ان اأ���س�����س امل��ح��اك��م��ة ال��ع��ادل��ة وم��راع��اة 

ح��ق ال��دف��اع يف ت��ق��دمي ال��ب��ي��ن��ات ال��دف��اع��ي��ة 

يثبت  مب��ا  الإدان�����ة  اأح���ك���ام  تنح�سر  ب��ح��ي��ث 

اأَنّ  اإىل  ون���وه  ج��ازم��ة.  ب��اأدل��ة  املحكمة  اأم���ام 

تزيد  اأن  �ساأنها  الإ�سافة اجلديدة من  هذه 

�سواء  املتخذة  الق�سائية  الإجراءات  فعالية 

وانعكا�سه  املحاكمة  اأو  التحقيق  على �سعيد 

اي���ج���اب���اً ع��ل��ى ال���وق���ت امل�����س��ت��غ��رق ب��ال��ن��ظ��ر 

الق�سائية  الأح��ك��ام  وج��ودة  ال��دع��اوى  بتلك 

فيها. ال�سادرة 

االنباط- وا�شنطن

وزير  ام�س  ال�سفدي  اأمي��ن  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  يلتقي 

الذي  الت�سعيد  وخ�سو�سا  املنطقة،  يف  الأو���س��اع  لبحث  بلينكن  اأنتوين  الأمريكي  اخلارجية 

والو�سع  واأهلها  ومقد�ساتها  القد�س  حماية  امل�ستهدفة  والتحركات  القد�س  مدينة  ت�سهده 

بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  تعزيز  �سبل  بحث  اإىل  اإ�سافة  فيها،  القائم  والقانوين  التاريخي 

البلدين يف املجالت كافة، وامل�ستجدات الإقليمية والدولية.

كما �سيلتقي ال�سفدي خالل زيارة ر�سمية بداأها اليوم اإىل الوليات املتحدة م�ست�سار الأمن 

من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  الأمريكية،  الإدارة  م�سوؤويل  كبار  من  وع��دداً  �سوليفان  جيك  القومي 

اأع�ساء الكوجنر�س الأمريكي وخرباء مراكز الفكر والبحث يف وا�سنطن.
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من المسؤولين

االنباط- عمان

ق����رر م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني 

وامل��ح��ارب��ني ال��ق��دم��اء ال��ل��واء ال��رك��ن املتقاعد 

ث���الج ال��ذي��اب��ات ت��اأج��ي��ل الق��ت��ط��اع��ات املالية 

املرتتبة على املتقاعدين لل�سركات ل�سهر ايار 

احلايل.

واو����س���ح ب��ي��ان ���س��در ع��ن امل��وؤ���س�����س��ة ام�س 

الثنني ان القرار جاء نظراً لقرب حلول عيد 

الفطر امل��ب��ارك وم��ا يتطلبه ذل��ك م��ن زي��ادة 

لتوجيهات جاللة  وتنفيذا  املالية  الأعباء  يف 

امللك عبد اهلل الثاين املتعلقة بالتخفيف عن 

ظروفهم  وم��راع��اة  الع�سكريني  املتقاعدين 

القت�سادية

االنباط- اإربد

حررت مديرية �سناعة وجتارة حمافظة 

اإربد خالل �سهر رم�سان املبارك 84 خمالفة 

وزيادة  ال�سعرية  واللوائح  بالأ�سواق،  تتعلق 

الأ����س���ع���ار واإع����اق����ة ع��م��ل ك������وادر ال��ت��ف��ت��ي�����س 

احل�سول  دون  اخلبز  وبيع  واإنتاج  والرقابة 

على املوافقات والرتاخي�س الالزمة.

اإنه  وقال مدير املديرية رائد اخل�ساونة 

ج���رى ك��ذل��ك حت��ري��ر 15 خم��ال��ف��ة لأوام����ر 

الدفاع، منها 12 ملواطنني وثالث ملن�ساآت، يف 

�سكاوى من  ثماين  التعامل مع  حني جرى 

قبل مواطنني تتعلق بالأ�سواق.

اإرب��د  ا���س��واق  اأن  وا���س��ار اخل�����س��اون��ة، اإىل 

ال�سهر  ال�سبوع الخري من  �سهدت طلبا يف 

الف�سيل على املواد التموينية والرم�سانية، 

وجتهيزات العيد خ�سو�سا مالب�س الطفال 

يف حني �سهدت حمال احللويات اقبال لفتا.

من  اق��ل  النتافات  دج��اج  ا�سعار  اأن  واك��د 

ال�سقف ال�سعري املحدد مبعدل يرتاوح بني 

5 اإىل 10 قرو�س للكيلو الواحد، يف حني يباع 

ال�سعرية،  ال�سقوف  �سمن  ال��ط��ازج  ال��دج��اج 

ال�سكر  م��ادت��ي  على  الأم���ر  ينطبق  وك��ذل��ك 

والزيوت النباتية.

وال���ف���واك���ه  اخل�������س���ار  ت���وف���ر  اإىل  ول���ف���ت 

ب��ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة وك���ب���رية ت��ف��ي ب��اح��ت��ي��اج��ات 

ال�����س��وق وامل�����س��ت��ه��ل��ك وج��م��ي��ع ان�����واع اخل��ب��ز 

وك����ذل����ك امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة ع���ل���ى م����دار 

ال�ساعة.

امل��خ��ال��ف��ات  م���ع���دل  ان��خ��ف��ا���س  اأن  وب����ني 

ي��ع��ك�����س م����دى الل����ت����زام ال���ك���ب���ري م���ن ق��ب��ل 

الف�����راد وامل��ن�����س��اآت ب��ت��ط��ب��ي��ق اح���ك���ام ق��ان��ون 

املت�سلة  مبوجبه  ال�سادرة  والوام��ر  الدفاع 

بالإجراءات الحرتازية ل�سبط العدوى من 

ال�سحة  معايري  وتطبيق  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

وال�سالمة العامة والتباعد اجل�سدي.

االنباط- عمان

 دعمت �سركة اأورجن الأردن، املبادرة ال�سنوية 

حياتي”  “زكاتكم  لل�سرطان  احل�سني  ملوؤ�س�سة 

التربع  اأج���ل  م��ن  ال��ت��وايل  على  ال�ساد�س  للعام 

يف  املقتدرين  غ��ري  ال�سرطان  مر�سى  ل�سالح 

مركز احل�سني لل�سرطان.

وبح�سب بيان لل�سركة ام�س الثنني، ت�ستقبل 

“زكاتكم  حلملة  امل��واط��ن��ني  م��ك��امل��ات  ال�����س��رك��ة 

وحتى  ع�سراً  ال��راب��ع��ة  ال�ساعة  م��ن  حياتي” 

ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م�����س��اًء خ���الل اأي�����ام ال����دوام 

وحتى  العا�سرة �سباحاً  ال�ساعة  الر�سمي، ومن 

طيلة  وال�سبت،  اجلمعة  يومي  م�ساًء  العا�سرة 

عن  ف�ساًل  الفطر،  عيد  وعطلة  رم�سان  �سهر 

اإر�سالها ر�سائل ق�سرية جمانية على مدار العام 

لت�ستكمل  باحلملة  للتوعية  اأورجن  مل�سرتكي 

ب���ذل���ك دع��م��ه��ا امل��ت��وا���س��ل حل���م���الت م��وؤ���س�����س��ة 

احل�سني لل�سرطان.

مني”  “اأورجن  مل�ستخدمي  اأورجن  وت��ت��ي��ح 

من كافة ال�سبكات التربع مبا�سرة لدعم عالج 

مر�سى مركز احل�سني لل�سرطان �سمن حملة 

وال�سدقة  ال��ت��ربع  وب��رام��ج  حياتي”  “زكاتكم 
اجل���اري���ة ون��ق��ل امل��ر���س��ى، وذل����ك ���س��م��ن حملة 

بركتها  �سغرية  “حركة  الرم�سانية  ال�سركة 

و���س��رع��ة  ب���اأم���ان  ال���ت���رّبع  ت�سهل  كبرية” ال��ت��ي 

“اأورجن  حمفظة  ت��ربع  ع��رب  التكاتف  وت�سجع 

مني” بنف�س املبلغ.

مل��ب��ادرة  دع��م��ه��ا  اأن  الأردن  اأورجن  واأك������دت 

موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان يهدف اإىل م�ساندة 

مر�سى ال�سرطان يف رحلتهم للتعايف وت�سخري 

حلولها الرقمية يف �سبيل العمل املجتمعي الذي 

م�سوؤوليتها  اإط��ار  يف  امل�ستفيدين،  حياة  يلم�س 

الجتماعية ودورها كمزّود رقمي رائد وم�سوؤول.

 صناعة إربد تحرر 84 مخالفة خالل 
شهر رمضان

 أورنج تدعم حملة زكاتكم حياتي 
لمرضى مركز الحسين للسرطان

 مؤسسة المتقاعدين العسكريين تؤجل األقساط 
المترتبة على منتسبيها للشركات لشهر أيار
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االنباط- عمان

ب���ح���ث���ت جل���ن���ة ف��ل�����س��ط��ن يف جم��ل�����س 

االع���ي���ان ل���دى اج��ت��م��اع��ه��ا ام�����س االث��ن��ن 

االعتداءات  القا�سي،  نايف  العن  برئا�سة 

االإ�سرائيلية يف حي ال�سيخ جراح والقد�س.

واأكد القا�سي، الت�سامن التام واملطلق 

اإىل  داعياً  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء  مع 

مطامع  مواجهة  يف  الفل�سطينين  وحدة 

االحتالل.

واالإقليمية  العربية  الربملانات  وطالب 

االإج����راءات  ات��خ��اذ جميع  اإىل  وال��دول��ي��ة، 

ال�������س���اغ���ط���ة ال����ت����ي م�����ن �����س����اأن����ه����ا وق����ف 

مم����ار�����س����ات ف���ر����س االح����ت����الل وت��ه��وي��د 

العرب،  و�سكانها  اهلها  وت�سريد  القد�س 

وال������زام ا����س���رائ���ي���ل ب���ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة 

واح����رام ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين وال��ت��اري��خ��ي 

ح�سرية  اىل  م�سرياً  ال��ق��د���س،  يف  القائم 

االأوق����اف  ل�����وزارة  ال��ق��د���س��ي  ادارة احل����رم 

االإ���س��الم��ي��ة يف ال��ق��د���س ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة 

اال�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون  االأوقاف 

جاللة  بقيادة  االأردن  ان  وقال،  االأردنية. 

ي���وا����س���ل دع���م  ال����ث����اين  امل����ل����ك ع���ب���د اهلل 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ول����ن ي��ت��وق��ف 

االح���ت���الل  ازال������ة  ح��ت��ى  االردين  اجل���ه���د 

واإق���ام���ة ال���دول���ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى ال���راب 

القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطيني  الوطني 

يجري  ما  لّلجنة،  بيان  وو�سف  ال�سريف. 

تطهري  »ج��رمي��ة  ب��  ج���راح  ال�سيخ  ح��ي  يف 

عرقي« ت�ستهدف تهجري ال�سكان املدنين 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن م���ن م��ن��اط��ق ج��غ��راف��ي��ة 

حم�����ددة وت���ط���ه���ريه���ا م���ن���ه���م، ب��اأ���س��ال��ي��ب 

ع��ن��ي��ف��ة واإره����اب����ي����ة وق�������س���ري���ة، خم��ال��ف��ة 

وه���ي  ال�������س���ل���ة،  ذات  ج��ن��ي��ف  الت���ف���اق���ي���ات 

االإن�����س��ان��ي��ة وجرمية  ك��ذل��ك ج��رمي��ة �سد 

املحكمة  واأح���ك���ام  م��ب��ادئ  ح���رب مب��وج��ب 

اتخاذ  ���س��رورة  واك��د،  الدولية.  اجلنائية 

للمقد�سين  م�ساند  عربي  برملاين  موقف 

ب��وج��ه مم��ار���س��ات االح���ت���الل ال��ع��ن�����س��ري��ة 

يف االأق�����س��ى وح���ي ال�����س��ي��خ ج�����راح، داع��ي��ا 

الدويل لتحمل م�سوؤولياته جتاه  املجتمع 

تواطوؤ  االحتالل من  به حكومة  تقوم  ما 

م��ع اجل��م��ع��ي��ات اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة. وا���س��اف، 

االإ�سرائيلي  االح��ت��الل  �سلطات  �سعي  ان 

جراح  ال�سيخ  حي  اأه��ايل  م�ساكن  الن��ت��زاع 

يف ال���ق���د����س وم��ن��ح��ه��ا مل�����س��ت��وط��ن��ن، ه��و 

حلقة جديدة يف م�سل�سل ابتالع االأرا�سي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ال�����ذي مت���ار����س���ه ���س��ل��ط��ات 

االحتالل منذ اأكرث من �سبعة عقود، لكن 

اال�ستحواذ  جم��رد  بكثري  ي��ت��ج��اوز  االأم���ر 

ك��ون��ه خطوة  اإىل  االأرا����س���ي  ع��ل��ى  امل��ج��رد 

الإح��ك��ام  �ساملة  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  خ��ط��ة  �سمن 

وف��ر���س  الفل�سطينين  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 

امل�ستوطنات،  خ���الل  م��ن  عليهم  ال��ُع��زل��ة 

لتفتيت  و���س��ي��ل��ة  ج��وه��ره��ا  ُت���َع���دُّ يف  ال��ت��ي 

بذور  اأي  وواأد  الفل�سطينية وعزلها،  املدن 

الكاملة. ال�سيطرة  للمقاومة و�سمان 

وق��������ال ال�����ب�����ي�����ان، ان������ه ي����ت����وج����ب ع��ل��ى 

ال����ربمل����ان����ات ال�����س��ع��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ع���دال���ة 

ومعاقبتهم،  احل��رب  جم��رم��ي  ومالحقة 

وال���ق���ان���ون  اإىل ج���ان���ب احل����ق  ب���ال���وق���وف 

وت���ب���ذل  م���وق���ف���ه���ا،  ت��ع��ل��ن  وان  ال��������دويل، 

التي  االإج���راءات  اتخاذ  ل�سمان  جهودها 

للمحكمة  االأ���س��ا���س��ي  ال��ن��ظ��ام  عليها  ن�س 

اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة الإن�����س��اف ال�����س��ح��اي��ا 

املعتدين. ومعاقبة 

االنباط- عمان

 ق���رر وزي���ر االأوق�����اف وال�����س��وؤون وامل��ق��د���س��ات 

تفوي�س  اخلاليلة  حممد  الدكتور  االإ�سالمية 

اململكة القامة  االأوق����اف يف  م��دي��ري��ات  م��دي��ري 

وتاأمينها  العامة  ال�ساحات  يف  العيد  م�سليات 

احلاجة،  تقت�سيه  ما  ح�سب  االأكفياء  باخلطباء 

ا�سافة للم�سليات التي اأعلن عنها �سابقا.

اإ�سافة عدد من  االأوق��اف عن  وزارة  واأعلنت 

�سالة  فيها  �ستقام  ال��ت��ي  الرئي�سية  امل�سليات 

ال��ع��ي��د يف ك���ل م���ن ����س���اح���ات م�����س��ج��د ال�����س��ه��ي��د 

يف  ث��راه  اهلل  طيب  االأول  عبداهلل  املوؤ�س�س  امللك 

امل�سجد احل�سيني يف منطقة  العبديل، و�ساحات 

و���س��ط ال��ب��ل��د، و���س��اح��ة م�سجد اأب����و دروي�������س يف 

االأ�سرفية، و�ساحة م�سجد اجلامعة االردنية.

اأ�سماء جميع  االح���د،  ن�سرت  ال���وزارة  وك��ان��ت 

امل�����س��ل��ي��ات ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام ف��ي��ه��ا ���س��الة ال��ع��ي��د يف 

ا�سافة  م�سلى،   1084 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ  اململكة، 

العا�سمة  التي حددتها يف  الرئي�سية  للم�سليات 

عمان.

االنباط- عمان

اأعلن �سماحة قا�سي الق�ساة ال�سيخ   

اأن حم��اك��م  ال���رب���ط���ة،  احل����اف����ظ  ع���ب���د 

بتقدمي  �ست�ستمر  ال�����س��رع��ي��ة  التنفيذ 

خ��دم��ات��ه��ا خ����الل ع��ط��ل��ة ع��ي��د ال��ف��ط��ر 

ال�سعيد، ملعاجلة احلاالت الطارئة.

وق����ال ���س��م��اح��ت��ه ام�����س االث���ن���ن، اإن 

املكتب  يف  �سيعملون  التنفيذ  حما�سبي 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ  اإدارة  ل����دى  ل��ه��م  امل��خ�����س�����س 

على  العام  االأمن  مديرية  يف  الق�سائي 

مدار ال� 24 �ساعة.

واأ�����س����اف اأن�����ه ج����رى ال��ت��ع��م��ي��م على 

ج���م���ي���ع امل���ح���اك���م ال�������س���رع���ي���ة الإت����اح����ة 

امل��راج��ع��ن،  على  والت�سهيل  اخل��دم��ات 

وم�����راع�����اة ظ����روف����ه����م، وح���ر����س���ا ع��ل��ى 

االرت����ق����اء مب�����س��ت��وى اخل����دم����ات ال��ت��ي 

واملحاكم  الق�ساة  قا�سي  دائرة  تقدمها 

ال�سرعية.

الق�ساة زودت  دائرة قا�سي  اأن  يذكر 

م��دي��ري��ة  يف  ال��ق�����س��ائ��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  اإدارة 

الق�ساة  ه��وات��ف  ب���اأرق���ام  ال��ع��ام  االأم����ن 

للتن�سيق  العيد  عطلة  خالل  املناوبن، 

ال�ساأن. بهذا 

االنباط- عمان

اقتحام  االأردن��ي��ات  الربملانيات  ملتقى  دان   

املتطرفن  وامل�ستوطنن  االإ�سرائيلية  ال�سرطة 

امل�سجد االأق�سى املبارك واإخالئه من امل�سلن 

حي  يف  ب��ي��وت��ه��م  م��ن  الفل�سطينين  وت��ه��ج��ري 

ال�سيخ جراح يف القد�س.

ودعا امللتقى يف بيان �سحفي ام�س االثنن، 

امل�سجد  ب��ح��ق  االن��ت��ه��اك��ات  جميع  اإي��ق��اف  اإىل 

االأق�����س��ى وامل��ق��د���س��ي��ن، واإن���ه���اء االع���ت���داءات 

وامل��م��ار���س��ات م��ن اأج���ل احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ه��وي��ة 

الدينية والتاريخية للقد�س املحتلة، والتهدئة 

الأن  النف�س،  �سبط  درج��ات  اأق�سى  وممار�سة 

واالأع��م��ال  االإ�سرائيلية  االنتهاكات  ه��ذه  مثل 

القانون  يجرمها  اجلانب،  اأحادية  التخريبية 

االإن�����س��اين ال����دويل، ول��ن ت���وؤدي اإال مل��زي��د من 

واالحتقان. التوتر 

الرامية  امللك  امللتقى بجهود جاللة  واأ�ساد 

املنطقة،  واال���س��ت��ق��رار يف  ال�����س��الم  اإح���الل  اإىل 

ت�����س��ب يف م�سلحة  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  وامل���واق���ف 

امل���وق���ف ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وت���دع���م ح���ق ال�����س��ع��ب 

الفل�سطيني يف تقرير م�سريه.

�سرمي  ميادة  النائب  امللتقى  رئي�سة  وثمنت 

الق�سية  ال��دف��اع ع��ن  امل��ل��ك يف  ج��ه��ود ج��الل��ة 

االنخراط  عرب  �سعبها  وحقوق  الفل�سطينية 

به  ي��ق��وم  ال��ذي  الفاعل  االإي��ج��اب��ي  والت�سبيك 

من  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  م��ع  جاللته 

اأجل احلفاظ على حقوق ال�سعب الفل�سطيني، 

وع���ل���ى راأ����س���ه���ا اإق����ام����ة دول���ت���ه ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

وعا�سمتها  ال��ك��ام��ل��ة  ال�����س��ي��ادة  ذات  امل�ستقلة 

القد�س.

على  الها�سمية  الو�ساية  اإن  البيان  وق��ال 

القد�س  يف  وامل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة  املقد�سات 

حقيقة غري قابلة للنقا�س، ولها اأهمية كربى 

املدينة  ودور حموري يف احلفاظ على قد�سية 

وعروبتها. القدمية 

االنباط- عمان

 ارت���ف���ع���ت اأ����س���ع���ار امل�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة يف 

�سهر  من  االأول  االأ�سبوع  يف  العاملية  االأ���س��واق 

يف  اأ�سعارها  معدالت  مع  مقارنة  احل��ايل  اأي��ار 

اأعلنتها  لبيانات  وف��ق��ا  امل��ا���س��ي،  ني�سان  �سهر 

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية، ام�س االثنن.

اأوكتان  البنزين  �سجل  البيانات  وبح�سب 

م��ق��ارن��ة  ل��ل��ط��ن  دوالر   638.3 ب��ل��غ  ���س��ع��را   90

بلغ  وال��ذي  املا�سي  ني�سان  �سهر  يف  �سعره  مع 

باملئة،   5.1 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دوالر   607.4

�سعراً   95 اأوك���ت���ان  ال��ب��ن��زي��ن  �سعر  �سجل  ك��م��ا 

دوالر   630.5 مقابل  للطن  دوالر   659.2 بلغ 

امل�سجل يف �سهر ني�سان املا�سي وبن�سبة ارتفاع 

4.6 باملئة. بلغت 

دوالر   509.6 من  الديزل  �سعر  ارتفع  كما 

بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دوالر   539.4 اىل  للطن 

528 دوالرا  الكاز من  باملئة، وارتفع �سعر   5.9

بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دوالر   566.1 اىل  للطن 

7.2 باملئة.

الوقود  زي��ت  �سعر  ارت��ف��ع  اآخ���ر،  م��ن جانب 

احل����ايل اىل  ال�����س��ه��ر  م��ن  االأول  االأ���س��ب��وع  يف 

يف  دوالر   367.7 مقابل  للطن،  دوالر   385.5

 4.8 ارتفاع بلغت  املا�سي وبن�سبة  �سهر ني�سان 

باملئة.

ال��ب��رويل  ال��غ��از  �سعر  انخف�س  ب��امل��ق��اب��ل، 

للطن  دوالرا   480 اإىل  اأي����ار  �سهر  يف  امل�����س��ال 

���س��ه��ر ني�سان  امل�����س��ج��ل يف  ���س��ع��ره  م��ق��ارن��ة م��ع 

وب��ن�����س��ب��ة  دوالر   537.5 ب��ل��غ  وال�����ذي  امل��ا���س��ي 

10.7 باملئة. انخفا�س بلغت 

االأول  االأ�سبوع  يف  برنت  خام  �سعر  و�سجل 

69.4 دوالر  ب��ل��غ  ���س��ع��را  ال�����س��ه��ر احل����ايل  م���ن 

امل�سجل يف �سهر  64.6 دوالر  للربميل، مقابل 

املا�سي. ني�سان 

 وزير االوقاف يفوض 
مدراء األوقاف إلقامة 

مصليات العيد

 محاكم التنفيذ الشرعية تفتح أبوابها خالل عطلة العيد

 ملتقى البرلمانيات األردنيات يدين اقتحام االحتالل
 اإلسرائيلي لألقصى

 الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
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 لجنة فلسطين باالعيان تبحث االعتداءات اإلسرائيلية في القدس
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 األحوال المدنية تعلن مناوباتها 
خالل عطلة العيد

 اإلفراج عن 11 موقوفًا إداريا في مأدبا

 الخاليلة: اعتداء االحتالل على األقصى 
يستدعي غضب األمة اإلسالمية

 لجنة فلسطين النيابية تبحث 
االعتداءات اإلسرائيلية على القدس

 التربية تعلن برنامج االختبارات النهائية 
لطلبة الثانوية

االنباط- عمان

 ق���رر م��دي��ر ع���ام دائ����رة االأح�����وال امل��دن��ي��ة 

واجل�����وازات ف��ه��د ال��ع��م��و���س اإج����راء م��ن��اوب��ات 

ملدة ثالثة  الفطر  للدائرة خالل عطلة عيد 

ال��ث��الث��اء وحتى  اأي���ام اع��ت��ب��ارا م��ن �سباح غ��د 

اخلمي�س.

الدائرة يف ت�سريح �سحفي، ام�س،  وقالت 

وج���وازات  اأح���وال  مكتب  ت�سمل  امل��ن��اوب��ات  اإن 

)ع��م��ان امل��رك��ز( ال��ك��ائ��ن يف ط��ربب��ور )م��رك��ز 

الدائرة الرئي�س(، مبينة اأن الدوام يف املكتب 

وحتى  �سباحاً  العا�سرة  ال�ساعة  م��ن  �سيبداأ 

ال�����س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة ظ���ه���راً، ل��ل��ح��االت ال��ط��ارئ��ة 

والتي ال حتتمل التاأخري.

مطار  جوازات  مكتب  املناوبات  ت�سمل  كما 

امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء ال����دويل ال����ذي ���س��ي��ق��دم خ��دم��ة 

اإ�سدار جوازات ال�سفر على مدار ال�ساعة.

وت����اأت����ي ه����ذه االإج���������راءات ت�����س��ه��ي��اًل ع��ل��ى 

امل���واط���ن���ن ب���اإجن���از م��ع��ام��الت��ه��م يف ال��وق��ت 

املحدد.

االنباط- ماأدبا

 قرر حمافظ ماأدبا علي املا�سي، ام�س 

االثنن، االإفراج عن 11 موقوفاً اإدارياً.

وح�������س���ب ب����ي����ان ���س��ح��ف��ي �����س����ادر ع��ن 

حم��اف��ظ��ة م���اأدب���ا، ف����اإن ال���ق���رار ج���اء ب��ن��اء 

ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة، ب��ع��د 

درا�سة ملفات املوقوفن، ممن ال ي�سكلون 

وال�سلم  العام  والنظام  االأمن  على  خطراً 

املجتمعي.

االنباط- عمان

 دان���ت غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان مم��ار���س��ات 

�����س����ل����ط����ات االح�������ت�������الل االإ�����س����رائ����ي����ل����ي 

وامل�����س��ت��وط��ن��ن، وحم���اوالت���ه���ا امل��ت��ك��ررة 

القتحام امل�سجد االأق�سى املبارك.

وع�����ربت ال���غ���رف���ة يف ر����س���ال���ة ب��ع��ث��ت��ه��ا، 

التجارية  الغرفة  لرئي�س  االثنن،  ام�س 

ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���ع���رب���ي���ة ب���ال���ق���د����س ك��م��ال 

ع��ب��ي��دات ع��ن وق��وف��ه��ا يف خ��ن��دق ال��دف��اع 

القد�س  واملقد�سات مبدينة  فل�سطن  عن 

ملا و�سفته  ا�ستنكارها  املحتلة، معربة عن 

االإ�سرائيلي. واالإرهاب  بال�سلف 

وق����ال����ت »ال����ي����وم ون���ح���ن ن�����رى رج����ال 

بحتمية  اآمنوا  الذين  وفل�سطن  القد�س 

بالعزة  ن�سعر  االحتالل،  على  انت�سارهم 

اأن ب��ي��ت امل��ق��د���س يف اأي���اد اأم��ي��ن��ة، وع��ي��ون 

حت����ر�����س����ه، ف�����األ�����ف حت���ي���ة ل���ل���م���راب���ط���ات 

ال��ق��ب��ل��ت��ن  اأوىل  اأك���ن���اف  يف  وامل���راب���ط���ن 

ومعراج ر�سولنا الكرمي«.

اأي��ادي  على  ت�سد  انها  الغرفة  واك���دت 

���ّن���اع ال��ق��د���س ال�����س��ام��دي��ن يف  جُت����ار و����سُ

من  االحتالل،  دولة  خمططات  كل  وجه 

واأرزاقهم  اأعمالهم  على  الت�سييق  خالل 

هجرتها  اإىل  لدفعهم  جتارتهم  وعرقلة 

ل��ت�����س��ري��ع ع���م���ل���ي���ات ال���ت���ه���وي���د وت��ن��ف��ي��ذ 

املدينة من  بتفريغ  ال�سهاينة  خمططات 

اأهلها.

االنباط- عمان

جمل�س  يف  ف��ل�����س��ط��ن  جل��ن��ة  ب��ح��ث��ت 

ال���ن���واب، خ���الل اج��ت��م��اع ام�����س االث��ن��ن 

ب��رئ��ا���س��ة ال��ن��ائ��ب حم��م��د ال���ظ���ه���راوي، 

امل�سجد  على  االإ�سرائيلية  االع��ت��داءات 

االأق�������س���ى/ احل����رم ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف 

واملرابطن يف القد�س.

ال���وق���وف مع  اإىل  ال���ظ���ه���راوي  ودع����ا 

حقوقه  نيل  حتى  الفل�سطيني  ال�سعب 

على  امل�ستقلة  دولته  اإقامة  يف  امل�سروعة 

الراب الوطني الفل�سطيني وعا�سمتها 

ال���ق���د����س ال�������س���ري���ف. وط���ال���ب امل��ج��ت��م��ع 

وامل��ن��ظ��م��ات  امل���ت���ح���دة  واالأمم  ال������دويل 

ال���دول���ي���ة احل���ق���وق���ي���ة ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى 

على  عدوانها  لوقف  االحتالل  حكومة 

واح��رام  امل��راب��ط،  الفل�سطيني  ال�سعب 

القرارات واملواثيق الدولية ذات ال�سلة.

امل����م����ار�����س����ات  ال������ظ������ه������راوي  ودان 

ال����ع����ن���������س����ري����ة االإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة جت����اه 

امل���ق���د����س���ي���ن الإخ����راج����ه����م ق�������س���راً م��ن 

م���ن���ازل���ه���م واأر�����س����ه����م يف ح����ي ال�����س��ي��خ 

القد�س  بهوية  امل�س  ج��راح، حم��ذرا من 

تق�سيمه  وحم��اول��ة  االأق�����س��ى  وامل�سجد 

ح�����س��د  اإىل  داع����ي����ا  وزم����ان����ي����ا،  م���ك���ان���ي���ا 

جاللة  قيادة  خلف  والتوحد  الطاقات 

الو�ساية  �ساحب  الثاين  عبداهلل  امللك 

االإ�سالمية  امل��ق��د���س��ات  على  الها�سمية 

بدعم  ال�سريف  القد�س  يف  وامل�سيحية 

����س���م���ود ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن ح���ت���ى اإن���ه���اء 

الفل�سطينين حقوقهم  االحتالل ونيل 

امل�سروعة.

االنباط- عمان

اأعلنت وزارة الربية والتعليم، برنامج   

للف�سل  النهائية  التح�سيلية  االخ��ت��ب��ارات 

العامة  ال��ث��ان��وي��ة  لطلبة  ال��ث��اين  ال��درا���س��ي 

را�سي احلايل 2021-2020. للعام الدِّ

واأو�سحت الوزارة يف بيان، ام�س االثنن، 

اأن االمتحانات �ستنعقد على من�سة در�سك 

يف الفرة من 23 اأيار احلايل اإىل 6 حزيران 

والثقافة  احلكومية  املدار�س  لطلبة  املقبل، 

���اب���ع���ة ل������وزارة  ال��ع�����س��ك��ري��ة وامل�����دار������س ال���تَّ

�سات االإ�سالمية. االأوقاف وال�سوؤون واملقدَّ

اجلل�سة  زم���ن  اأن  ب��ي��ان��ه��ا،  يف  واأ���س��اف��ت 

االختباريَّة �ساعة واحدة، و�سيكون االختبار 

م��ت��اح��ا م���ن ال�����س��اع��ة 9 ���س��ب��اح��ا ول��غ��اي��ة 7 

م�ساء.
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احلياة ال يوجد فيها و�سط اما علم او جهل ، فاللهم احفظنا من اجلهل واجلهالة ، 

واأنر عقولنا وقلوبنا باأنوار العلم ، ولذلك كانت دعوة اهلل تعاىل لنبيه و�سفيه وخمتاره 

ر�سولنا االعظم حممد بن عبد اهلل �سل اهلل عليه و�سلم بالقراءة والعلم بالقلم يف قوله 

ْكَرُم الَِّذي 
َ

َك ااْلأ مبحكم قراآنه »اْقَراأْ ِبا�ْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق َخلََق ااْلإِْن�َساَن ِمْن َعلٍَق اْقَراأْ َوَربُّ

َعلََّم ِباْلَقلَِم َعلََّم ااْلإِْن�َساَن َما َلْ َيْعلَْم« .

ح�سن  »علمني  التعليم  و  العلم  اهمية  عن  املقد�س  الكتاب  يف  امل�سيح  ي�سوع  جاء  كما 

املعرفة واملعرفة ، الأنني اأوؤمن بو�ساياك.«

فمن �سعى يف طلب العلم جعله اهلل تعاىل من ال�سهداء على احلق بوحدانية اخلالق 

وُلو اْلِعْلِم َقاِئًما 
ُ
نَُّه اَل اإَِلَه اإِالَّ ُهَو َوامْلََلِئَكُة َواأ

َ
 اأ

ُ َّ
جل �ساأنه، كما يف قوله تعاىل : »�َسِهَد اهلل

ِباْلِق�ْسِط «

ولذلك حثتنا ثقافتنا اال�سلمية على طلب العلم وجعلته فري�سة ونورا وطريقا اىل 

�َسلََك  »م��ْن   : بقوله  و�سلم  ر�سول اهلل �سل اهلل عليه  �سيدنا  ذل��ك  ، كما عرب عن  اجلنة 

ْجِنَحَتَها 
َ
اأ ُع  َلَت�سَ امْلََلِئَكَة  َواإِنَّ  نَِّة،  اجْلَ اإِىَل  َلُه َطِريًقا   

ُ
َل اهلل ِعْلًما، �َسهَّ ِفيِه  َيْلَتِم�ُس  َطِريًقا 

يَتاِن  ْر�ِس، َحتَّى احْلِ
َ
َماِء َواالأ نَّ َطاِلَب اْلِعْلِم َي�ْسَتْغِفُر َلُه َمْن يِف ال�سَّ ا ِلَطاِلِب اْلِعْلِم، َواإِ ِر�سً

ِل اْلَقَمِر َعلَى �َساِئِر اْلَكَواِكِب، اإِنَّ اْلُعلََماَء ُهْم  َل اْلَعاِلِ َعلَى اْلَعاِبِد، َكَف�سْ يِف امْلَاِء، َواإِنَّ َف�سْ

َخَذ 
َ
َخَذُه اأ

َ
ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن اأ ا َورَّ َ ُثوا ِديَناًرا َواَل ِدْرَهًما ، اإِنَّ ْنِبَياَء َلْ ُيَورِّ

َ
ْنِبَياِء، اإِنَّ االأ

َ
َوَرَثُة االأ

ِبَحظٍّ َواِفٍر«.

وجاء اأمري ال�سعراء اأحمد �سوقي ليبدع ابياته اخلالدة : » بالعلم واملال يبني النا�س 

ملكهم ل ينب ملك على جهل واإقلل كفاين ثراء اأنني غري جاهل واأكرث اأرباب الغنى 

اليوم جهال.

فظهرت   ، قدميا  العال  �سعوب  اليها  فطنت  العلم  الهمية  الكونية  احلقيقة  ه��ذه 

واال�سلمي  العربي  ان علمنا  واملفاجاأة  �سرقا وغربا  بالعال   ، عام  الف  قبل  اجلامعات 

ان�ساء هذه اجلامعات التي ال تزال توا�سل رحلتها العلمية  قد �سبق �سعوب العال اىل 

حتى يومنا هذا .

وتعد جامعة الزيتونة ، اأول جامعة يف العال االإ�سلمي و هو جامعة وجامع مبدينة 

تون�س. ويرجح املوؤرخون اأن من اأمر ببنائه هو ح�سان بن النعمان عام 79 ه� وقام عبيد 

اهلل بن احلباب باإمتام عمارته يف 116 ه�736م.وميتاز بجمال معماره

ولعب دورا ح�ساريا وعلميا رائدا يف ن�سر الثقافة العربية االإ�سلمية يف بلد املغرب، 

ويف رحابه تاأ�س�ست اأول مدر�سة فكرية باإفريقيا اأ�ساعت روحا علمية جادة ومنهج نقدي 

حديث على ايدي موؤ�س�سها علي بن زياد واأ�سد بن الفرات واالإمام �سحنون �ساحب املدونة 

التي رتبت املذهب املالكي.

تخرج من اجلامعة الزيتونية يف العهد احلف�سي الفقيه املف�سر واملحدث ابن عرفة 

التون�سي وابن خلدون املوؤرخ ومبتكر علم االجتماع ،وابن عرفة والتيجاين واأبو احل�سن 

بن  الطاهر  وحممد  النخلي  وحممد  بوحاجب  و���س��ال  ال��ري��اح��ي  واإب��راه��ي��م  ال�����س��اذيل 

عا�سور �ساحب التحرير والتنوير، وحممد اخل�سر ح�سني �سيخ جامع االأزهر وحممد 

اأبو القا�سم ال�سابي  العزيز جعيط وامل�سلح الزعيم عبد العزيز الثعالبي و�ساعر تون�س 

�ساحب )ديوان اأغاين احلياة( وطاهر احلداد �ساحب كتاب امراأتنا يف ال�سريعة واملجتمع 

والتعليم االإ�سلمي وحركة االإ�سلح يف جامع الزيتونة، ومن حلقاته العلمية برز امل�سلح 

اجلزائري عبد احلميد بن بادي�س والرئي�س اجلزائري ال�سابق هواري بومدين وغريهم 

كثري من النخب التون�سية واملغاربية والعربية.

ان  الفخر  يثري  ومما   ، العال  يف  جامعٍة  كاأقدم  باملغرب  القرووين  جامعة  وت�سنف 

امل��راأة  يوؤكد امي��ان  ، وهو ما  القرياوين  الِفهري  �سيدة م�سلمة هي فاطمة  اأ�س�ستها  من 

العربية وامل�سلمة باهمية العلم يف الع�سور القدمية والعمل على ن�سره �سنفتها مو�سوعة 

غيني�س للأرقام القيا�سية باعتبارها اأقدم جامعة يف تاريخ العال على االإطلق، حيث 

ا . وتعد اأول موؤ�س�سة علمية اأن�ساأت الكرا�سي العلمية  مت تاأ�سي�سها فى العام 859 ميلدًيّ

املغرب  اأكادمييٍة يف  كموؤ�س�سٍة  تعمل  مازالت   ، العال  العلمية يف  والدرجات  املتخ�س�سة 

حتى يومنا هذا، ، وتخرج منها الكثري جًدا من الرموز االإ�سلمية، ف�سًل عن الكثري من 

الُعلماء الغربيني الذين ا�ستفادوا بالدرا�سة يف هذه اجلامعة.. منهم )�سلف�سرت الثاين ( 

الذي �سغل من�سب البابوية من العام 999 م اإىل العام 1003م..، و) مو�سى ابن ميمون ( 

الطبيب والفيل�سوف اليهودي ال�سهري يف ع�سره، و ابن خلدون وغريهم.

اال�سلمية  العربية  اجلامعات  اع��رق  م��ن  اال�سهر  وه��ي  مب�سر  االزه���ر  جامعة  اأم��ا 

تاأ�س�ست  التعليمي ودرجاتها االأكادميية  العلم بنظامها  وال تزال توا�سل دورها يف ن�سر 

ا، اإبان فرتة احُلكم الفاطمي مل�سر..، لتكون  اجلامعة ما بني العامني 970 – 972 ميلدًيّ

وتطّورت   ، االإ�سلمية  العلوم  و  املُختلفة،  مبذاهبها  االإ�سلمية  الدينية  للعلوم  قلعًة 

اجلامعة مبرور ال�سنني للتو�سع يف العلوم العلمية واالأدبية املُختلفة .

ولعبت  ال�سرق  يف  اجل��ام��ع��ات  اق��دم  ،م��ن  واي���ران  ب��ال��ع��راق  النظامية  اجلامعة  وتعد 

دورا تعليميا واأكادميًيّا من خلل وجودها يف مدينة ) اأ�سفهان ( يف الع�سور الو�سطى 

انها  11، ويرجح  ال  القرن  املُلك يف  واأ�س�سهااخلواجة نظام  ا.  اإي��ران حالًيّ اإح��دى ُمدن   ،

البلد  يف  املُنت�سرة  بفروعها  اجلامعة  ه��ذه  نظام  بغداد،  مقر  ب  ا  ميلدًيّ  1065 اأ�س�ست 

بداأوا  والذين  الوقت،  ذلك  للأوروبيني يف  بالن�سبة  ُمبهرًة  قيمًة  مُيثل  كان  االإ�سلمية 

يف تاأ�سي�س اجلامعات االأكادميية تقليًدا للح�سارة العربية واالإ�سلمية الزاهرة يف هذه 

الع�سور، واأن اجلامعة النظامية حتديًدا بفروعها وكلياتها املُختلفة مُتثل حجر االأ�سا�س 

للجامعات الغربية احلديثة.

اأ�سهر  هي  )بغداد(،  وقتئذ  الُبلدان  ُدرة  يف  للجامعة  التابعة  النظامية  الكلية  وتظل 

ا فروع اأخرى يف ني�سابور، ودم�سق،  فروع هذه اجلامعة بل ا�ستثناء..، واإن كان لديها اأي�سً

والب�سرة، واملو�سل، و�سمرقند .. وغريها من حوا�سر البلد االإ�سلمية يف هذا الزمن.

اأخرجت هذه كبار العلماء مثل: )ابن اجل�سار ( اأول من اكت�سف اأ�سباب ونتائج مر�س 

اجُلذام..، وابن الهيثم الفيزيائي املُ�سلم املعروف موؤ�س�س علم الب�سريات..، وابن ر�سد.. 

وابن يون�س العال الفلكي الكبري الذي و�سع عقارب ال�ساعة قبل جاليليو وغريهم.

جامعات غربية عريقة

وعلى م�ستوي العال الغربي تعد جامعة بادوا ) بادوفا ( باإيطاليا اأ�س�ست1222، عندما 

قرر بع�س الطلب واالأ�ساتذة االن�سقاق من جامعة بولونيا ) الوحيدة فى البلد وقتئذ 

ا. (، وتكوين موؤ�س�سٍة جامعيٍة اأخرى اأكرث حريًة واأكادمييًة وتخ�س�سً

حتى االآن مازالت جامعة بادوا ) بادوفا ( تعمل بنف�س القوة والكفاءة والتميز، وتعترب 

 60 اأكرث من  بها  الطلب  تعداد  االأوروبية احلديثة، حيث و�سل  اأف�سل اجلامعات  من 

األف طالًبا وطالبًة.

على  اإ�سبانية  اأق��دم جامعة  ُتعترب   ،1218 فتاأ�س�ست  – اإ�سبانيا  �ساالمانكا  اأم��ا جامعة 

االإطلق، على الرغم من تاأ�سي�س جامعة )بلن�سية ( قبلها .. اإال اأن جامعة بلن�سية ل يعد 

لها وجود اليوم، من اأبرز االأدوار التي لعبتها هذه اجلامعة، عندما ا�ستعان )كري�ستوفر 

حتديًدا،  اجلامعة  هذه  من  وجغرافيني  بُعلماَء  اجلديد  العال  ُمكت�سف   ) كولومبو�س 

ملُ�ساعدته يف العديد من املهام التي يقوم بها يف ا�ستك�ساف املزيد من االأرا�سي.

اجلامعات  اأه��م  من  واح��دًة  وتعد  ا  ميلدًيّ  1150 بفرن�سا  مونبيليه  جامعة  وتاأ�س�ست 

االأوروبية التي ُتعنى بالعلوم والتكنولوجيا احلديثة.

مّر  العال على  اأعظم جامعات  واح��دٌة من  الربيطانية، فهي  اأوك�سفورد  اأما جامعة 

الدولية  واجلوائز  نوبل،  على جوائز  احلا�سلني  ع�سرات  تخريج  �ساهمت يف  الع�سور،و 

ع�سر  اأف�سل  بني  من  الدائم  مكانها  وت�سغل  والفنون،  واالآداب  العلوم  كافة  يف  املميزة 

ا.. جامعاٍت �سنوًيّ

الع�سور  ف��رتة  يف  االأوروب���ي���ة  ال��ق��ارة  يف  تعليميًة  م��ن��ارًة  باري�س  جامعة  ك��ان��ت  بينما 

 ،1257 لها  التابعة  الكليات  من  كواحدٍة  ال�سوربون  كلية  تاأ�سي�س  مت  اأن  اإىل  الُو�سطى.. 

والتى َنت ب�سرعٍة كبريٍة يف العديد من املجاالت العلمية والطبية والفنية، اإىل اأن مت 

االإ�سطلح على ُم�سمى اجلامعة كلها باأنها جامعة ال�سوربون اجلامعة ، وتوا�سل دورها 

وت�سنف �سمن اأف�سل 20 جامعة فى العال .

كله  الغرب  االكادميي يف  العايل  للتعليم  اأول جامعٍة  بايطاليا  بولونيا  وتعد جامعة 

ا، وال تزال فقد تاأ�س�ست 1088 ميلدًيّ

رائدًة يف نظام التعليم اجلامعي االإيطايل واالأوروبي .

و اخريا امتنى ان تعود بلدنا العربية قبلة للعلم و العلماء كما كانت و تعود جامعاتنا 

لقيمتها التاريخية كما انني امتنى ان نوؤ�س�س جامعات جديدة مبعنى التاأ�سي�س و لي�س 

فقط البناء اله�س لتكون يوما ما منارة للجيال القادمة يحكى بها و متلأ الدنيا كما 

نتغنى يف زمننا هذا بتلك اجلامعات التي ذكرتها اعله.

سارة طالب السهيل

جامعات تاريخية تواصل 
عطائها والعرب أسبق 

الشعوب بناء لها

الثالثاء    11  /  5  / 2021

االنباط- عمان

 ي�سادف اليوم احلادي ع�سر من �سهر اأيار، العيد 

ال�سبعون مليلد �سمو االأمرية ب�سمة بنت طلل التي 

امل���راأة  متكني  على  حياتها  م�سرية  خ��لل  حر�ست 

ال�سباب يف حتقيق  املحلية، وتعزيز دور  واملجتمعات 

م�سرية التنمية ال�ساملة يف املجتمع، وحت�سني رفاه 

االأطفال.

الق�سايا،  ب��ه��ذه  اهتمامها  �سموها  ك��ّر���س��ت  فقد 

ومتابعة واإعداد وتوجيه الربامج املتنوعة والهادفة 

للتنمية  الها�سمي  االأردين  ال�����س��ن��دوق  خ��لل  م��ن 

الب�سرية )جهد(، الذي اأ�س�سته �سموها عام 1977 

كواحد من اأوائل املنظمات غري احلكومية، وترتاأ�س 

جمل�س اأمنائه.

على  الرئي�سة  اأه��داف��ه  �سمن  ال�سندوق  ويعمل 

امل�����س��اه��م��ة يف م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ن��م��وي��ة على 

امل�ستوى الوطني.

الفريدة  املجتمعية  مبن�سته  ال�سندوق،  ويتميز 

املنت�سرة   51 ال�  التنموية  املراكز  �سبكة  املكونة من 

اململكة، وال��ت��ي تعد  يف جميع م��دن وق��رى وب���وادي 

االأع�ساء من  اآالف  املجتمعية مع  مراكز للم�ساركة 

هذا  ت�سادف  كما  واملتطوعني.  املحلية  املجتمعات 

ال��ع��ام ال��ذك��رى ال��ث��لث��ون حلملة ال���رب واالإح�����س��ان 

التي اأطلقتها �سموها عام 1991، وترتاأ�س جلنتها 

ط��وال  ت�ستمر  ال��ت��ي  احل��م��ل��ة  ت�ستند  ح��ي��ث  ال��ع��ل��ي��ا، 

رم�����س��ان، على  �سهر  م��ع تكثيف ج��ه��وده��ا يف  ال��ع��ام 

الت�سامن  على  املرتكزة  االإ�سلمية  والقيم  املبادئ 

والتكافل، وتقدمي الربامج التي من �ساأنها اأن تزود 

باخلدمات  الفقر  خ��ط  حت��ت  واملجتمعات  االأف����راد 

ال��ط��ب��ي��ة وامل�������س���ك���ن االآم��������ن، وامل����ن����ح وامل�������س���اع���دات 

اجلامعية، وتقدمي الدعم العيني لها.

وحر�ست �سموها على توجيه برامج احلملة منذ 

التحديات  م��ن  للعديد  لل�ستجابة  ع��ام��ا،  ثلثني 

واحل����االت ال��ط��ارئ��ة ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا امل��م��ل��ك��ة، وك��ان 

اآخ���ره���ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وم���ا ف��ر���س��ت��ه م��ن ظ��روف 

االقت�سادية  االو���س��اع  تداعياتها  طالت  ا�ستثنائية 

واملعي�سية للعديد من االأ�سر.

وجاء اطلق مبادرة �سندوق الرب للأ�سر امل�ستورة 

العام املا�سي؛ ان�سجاًما مع اجلهود الوطنية بهدف 

واآثارها  التداعيات  هذه  من  التخفيف  يف  امل�ساعدة 

ال�سندوق  متكن  حيث  ت�سرًرا،  االأك��رث  االأ�سر  على 

من الو�سول اإىل اآالف االأ�سر منذ اإطلقه.

وح��ظ��ي��ت امل������راأة االأردن����ي����ة خ����لل م�����س��رية �سمو 

ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري، فجاء  ب��ن��ت ط���لل  االأم����رية ب�سمة 

عام  امل��راأة  ل�سوؤون  االأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  اإن�ساء 

املراأة  بق�سايا  للهتمام  �سموها  برئا�سة   ،1992
وزي��ادة  واقت�سادياً،  و�سيا�سياً  اجتماعياً  وتقدمها 

وعيها بحقوقها.

ملتابعة  وط��ن��ي��ا  وم��رج��ع��ا  مم��ث��ل  اللجنة  وت��ع��م��ل 

بدورها  االرتقاء  و�سبل  امل��راأة  بق�سايا  يتعلق  ما  كل 

وم��ك��ان��ت��ه��ا، ب���ال���ت���ع���اون م���ع امل��وؤ���س�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة 

بق�سايا  املعنية  املدين  املجتمع  ومنظمات  واالأهلية 

امل�������راأة، واجل����ه����ات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة امل��خ��ت�����س��ة، ب��ه��دف 

الداعمة  الوطنية  الت�سريعات  واق����رتاح  م��راج��ع��ة 

ال�سيا�سية  م�ساركتها  ن�سبة  ورفع  وحقوقها،  للمراأة 

واالجتماعية واالقت�سادية.

ويف حديثها عن اجنازات املراأة االردنية مبنا�سبة 

»اإن  �سموها  تقول  االأردن��ي��ة،  للدولة  االأوىل  املئوية 

اإِال نتاج  اإِليه املراأة االأردنية اليوم، ما هو  ما و�سلت 

العمر، ل  ون�ساء يف مقتبل  واأم��ه��ات،  جهود ج��دات 

يف  لهن  يعود  الف�سل  ولكن  التاريخ،  يذكرهن  ولن 

فتح اأبواب كانت مغلَقة، ويف اتخاذ خطوات �سغرية 

اأُردن��ّي��ات  كن�ساء  اأو�سلتنا  ثابتة  ولكنها  وب�سيطة، 

اإىل ما نحن عليه اليوم..... فما بني معلمة ذهبت 

لتدر�س يف قرية و�سكنت بعيًدا عن اأهلها، وممر�سة 

تدربت  و���س��اب��ة  ل��ل��م��راأة،  النمطية  ال�����س��ورة  ك�سرت 

على اإِعطاء احلقن الطبية للم�ساعدة يف اخلطوط 

االأمامية، وامراأة اأُمية اأ�سرْت على اأْن تذهب ببناتها 

اإىل املدار�س، وعاملة يف املزاِرع اأرادت البنتها اأْن تكون 

مالكة ملزرعة، تراكمت تلك اخلطوات لتو�سلنا اإىل 

م��ا نحن عليه ال��ي��وم؛ واأم���ام اجن��ازات��ه��ن ه��ذه نقف 

ِبتوا�سع«.

�سفرية فخرية  ف�سموها  ال��دويل،  ال�سعيد  وعلى 

لربنامج االأمم املتحدة االإنائي للتنمية الب�سرية، 

و�سفرية نوايا ح�سنة لكل من �سندوق االأمم املتحدة 

االإنائي للمراأة و�سندوق االأمم املتحدة لل�سكان.

اأربعة  ولها  الكردي،  وليد  من  متزوجة  و�سموها 

اأبناء، هم فرح املديرة التنفيذية لل�سندوق االأردين 

الها�سمي للتنمية الب�سرية )جهد(، وغازي، و�سعد، 

الزهراء،  فاطمة  هم  اأحفاد،  و�سبعة  ال�سرف،  وزين 

وزي���ن ال�����س��رف، وع��ب��د ال��ع��زي��ز، وع��ائ�����س��ة، واإمي����ان، 

وب�سمة، وهيا.

 عيد ميالد األميرة بسمة السبعون يصادف اليوم

 دودين: دعم الصحف الورقية بشكل مستدام أولوية حكومية

 وزير الخارجية بالوكالة يلتقي سفراء االتحاد االوروبي

 وزير الداخلية يوعز باالفراج 
عن 439 موقوفًا اداريًا

االنباط- عّمان

 اأكد وزير الدولة ل�سوؤون االإعلم الناطق 

ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة امل��ه��ن��د���س �سخر 

ال�سحف  دع��م  اأدوات  تطوير  اأهمية  دودي��ن 

مبا  املالّية  اإيراداتها  حجم  وزي��ادة  الورقية، 

التي  ال�سحف  ه��ذه  عمل  ا�ستدامة  ي�سمن 

االإعلمي  امل�سهد  يف  اأ�سا�سياً  عن�سراً  ت�سكل 

الوطني.

يف  اجتماعاً  تروؤ�سه  دودي���ن، خ��لل  وب��نّي 

ام�����س االثنني  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة  ب���دار  مكتبه 

ملناق�سة تطوير اأدوات دعم ال�سحف الورقية، 

حلول  الإيجاد  ت�ساركي  ب�سكل  العمل  اأهمية 

�ساملة بداًل من احللول املرحلّية واجلزئّية، 

امل��ايل  ال��ع��ائ��د  م�����س��ت��دام��ة يف  زي����ادة  ت�سمن 

لل�سحف من خلل تطوير اآلّيات االإعلنات 

واآل����ي����ات حت�سيل  وال��ق�����س��ائ��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 

قيمتها. واأ�سار دودين خلل االجتماع الذي 

ح�سره ممثلون عن اإدارات ال�سحف اليومية 

الرئي�سية ونقابة ال�سحفيني ووزارتي املالية 

احلكومية  امل�سرتيات  وموؤ�س�ستي  وال��ع��دل 

اأن  اإىل  و���س��رك��ة اال���س��ت��ث��م��ارات احل��ك��وم��ي��ة، 

دعم  املتو�سط،  امل��دى  على  احللول  بني  من 

من  قطاعياً  املتخ�س�س  االإعلمي  املحتوى 

االإع��لم��ي،  املحتوى  لدعم  �سندوق  خ��لل 

ُي��ن�����س��اأ ب��ال�����س��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

امل����دين، وي��ط��ور  واخل��ا���س وق��ط��اع املجتمع 

م�����وارد م��ال��ي��ة م�����س��ت��دام��ة ت��دع��م االرت���ق���اء 

التدريب  ع��رب  االإع��لم��ي  املحتوى  بنوعية 

والتطوير.

ولفت وزير الدولة ل�سوؤون االإعلم اإىل اأن 

التوا�سل مع خمتلف  احلكومة م�ستمرة يف 

االأطراف ذات العلقة لو�سع اأف�سل احللول 

ل��دع��م ا���س��ت��دام��ة و���س��ائ��ل االإع�������لم، �سمن 

روؤيتها لتمكني وتطوير قطاع االإعلم.

م����ن ج���ه���ت���ه���م، ت����ن����اول احل�������س���ور واق����ع 

الت�سويق  عمليات  وحت��دي��ات  االإع���لن  �سوق 

املمكن  واالإج����راءات  االإع���لين،  والتح�سيل 

من  لل�سحف  امل��ايل  العائد  لزيادة  تنفيذها 

والق�سائية  احل��ك��وم��ي��ة  االإع���لن���ات  خ���لل 

ب�سكل م�ستدام وجتويد عملّيات التح�سيل.

االنباط- عّمان

املغرتبني  و�سوؤون  وزير اخلارجية  التقى 

ام�س  العايد  علي  الثقافة  وزي��ر  بالوكالة؛ 

االث��ن��ني، يف م��ق��ر ال�����وزارة، ���س��ف��راء االحت���اد 

االأوروب��ي املعتمدين يف اململكة، لو�سعهم يف 

�سورة التطورات االأخرية يف القد�س.

وقال العايد خلل اللقاء اإن ما قامت به 

يف  االإ�سرائيلية  اخلا�سة  وال��ق��وات  ال�سرطة 

القد�سي  احل��رم  امل��ب��ارك/  االأق�سى  امل�سجد 

غا�سم  واعتداء  جرمية  اليوم  هذا  ال�سريف 

واأ�سار  وم��دان.  مقبول  غري  �سارخ  وانتهاك 

�سد  انتهاكاتها  وا���س��ل��ت  اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  اإىل 

امل�سجد االأق�سى املبارك و�سد املقد�سيني يف 

خمالفة للقانون الدويل والو�سع التاريخي 

قائمة  كقوة  والتزاماتها  القائم  والقانوين 

باالحتلل يف القد�س ال�سرقية.

واأو�سح اأن اململكة وانطلقاً من الو�ساية 

ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ع���ل���ى امل���ق���د����س���ات 

ُتكر�س  ال��ق��د���س  يف  وامل�سيحية  االإ���س��لم��ي��ة 

وهويتها  املقد�سات  حلماية  اإمكانياتها  ك��ل 

ال��دي��ن��ي��ة وال���و����س���ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين 

ال���ق���ائ���م ف���ي���ه���ا وال���ت�������س���دي ل����لع����ت����داءات 

االإ�سرائيلية الل�سرعية.

حتركاتها  توا�سل  اململكة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

وات�����س��االت��ه��ا م���ع امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ل��ب��ل��ورة 

ال���ق���د����س  حل����م����اي����ة  ف����اع����ل  دويل  حت�������رك 

وم��ق��د���س��ات��ه��ا و���س��ك��ان��ه��ا ����س���د امل���م���ار����س���ات 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ل���س��رع��ي��ة وال��لاإن�����س��ان��ي��ة 

وتداعياتها اخلطرة على االأمن واال�ستقرار 

على  ال��ع��اي��د  و���س��دد  وخ��ارج��ه��ا.  املنطقة  يف 

اه��م��ي��ة م��واق��ف دول االحت����اد االأوروب������ي يف 

انتهاكاتها  ل��وق��ف  اإ���س��رائ��ي��ل  ع��ل��ى  ال�سغط 

املبارك/  االأق�سى  امل�سجد  على  واعتداءاتها 

احل������رم ال���ق���د����س���ي ال�������س���ري���ف وامل��ق��د���س��ي��ني 

خ�����س��و���س��اً يف ح���ي ال�����س��ي��خ ج����راح ب��ال��ق��د���س 

ال�����س��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة. وع���ر����س ال��ع��اي��د ام���ام 

ال�������س���ف���راء جل���ه���ود امل��م��ل��ك��ة ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

وا���س��ن��اد  ل��دع��م  دول���ة فل�سطني  االأ���س��ق��اء يف 

املقد�سيني يف حي ال�سيخ جراح للحفاظ على 

التي ميلكونها،  ال�سرعي يف منازلهم  حقهم 

وال����ذي ي��ع��د امل�����س��ا���س ب��ه خم��ال��ف��ة للقانون 

الدويل والقانوين الدويل االإن�ساين.

االنباط-عمان

  اأوع�����ز وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م����ازن ال��ف��راي��ة 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ني  واحل����ك����ام االداري���������ني، ام�����س 

موقوفاً  اداريا،ً   439 عن  ب��االف��راج  االث��ن��ني، 

امل��ب��ارك،  الفطر  عيد  حلول  ق��رب  مبنا�سبة 

واالك��ت��ف��اء ب��امل��دة ال��ت��ي ق�����س��وه��ا يف م��راك��ز 

 اال�سلح والتاأهيل.

درا�سة  االإف���راج بعد ان متت  ق��رار  وياتي 

االف���راج  ان  م��ن  وال��ت��اأك��د  ا�سولياً   ملفاتهم 

ح��ي��ات��ه��م وال  ع��ل��ى  خ���ط���راً  ع��ن��ه��م ال  ي�سكل 

على االأمن والنظام  العام وال ي�سكل تهديداً 

الفر�سة  ملنحهم  وذل���ك  املجتمعي،  لل�سلم 

العادة االنخراط يف  املجتمع . 



الإقت�صادي
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الحديد يرتفع إلى مستويات قياسية 
جديدة ويتجاوز 225 دوالرًا للطن 

داو يبلغ أعلى مستوى بدعم 
صعود أسهم التعدين والطاقة

أسعار المنازل في المملكة المتحدة 
ترتفع بأسرع وتيرة في 7 أشهر

دبي - العربية

ارت���ف���ع���ت ال���ع���ق���ود الآج����ل����ة خل���ام 

ق��ي��ا���س��ي��ة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  احل���دي���د 

ال��ط��ل��ب ب�سكل  ارت���ف���اع  ج��دي��دة م��ع 

ق�����وي م����ن ال�������س���ن، م����ع ان��ت��ع��ا���ش 

والت�سنيع. البناء  قطاعي 

 225 م�ستويات  الأ�سعار  وتخطت 

 %10 ق��ف��زت  اأن  ب��ع��د  ل��ل��ط��ن،  دولرا 

اأن��ه��ا اخ��رق��ت  خ���ال دق��ائ��ق، علما 

الأ����س���ب���وع  م�����رة  لأول  دولر   200

املا�سي.

ارتفاعات  ال�سلع  اأ�سواق  و�سهدت 

ق����وي����ة ووا�����س����ع����ة ال����ن����ط����اق ع�����ززت 

امل��ت��داول��ن  م��ن  ع��دد  ب��ن  التوقعات 

وامل��ح��ل��ل��ن ب�����اأن ف����رة ط��وي��ل��ة م��ن 

الطلب  فيها  يتفوق  الأ�سعار  ارتفاع 

انتعا�ش  مع  ب��داأت  قد  العر�ش  على 

الكبرية. العاملية  القت�سادات 

الأوىل  املرتبة  اأ���س��رال��ي��ا  وحت��ت��ل 

عامليا يف اإنتاج احلديد ب� 930 مليون 

480 م��ل��ي��ون  ط���ن، ث���م ال���رازي���ل ب���� 

مليون   350 ب���  ال�����س��ن  ت��ل��ي��ه��ا  ط���ن، 

طن. وتاأتي الهند يف املرتبة الرابعة 

 99 210 ماين طن، ثم رو�سيا ب�  ب� 

مليون طن.

العربية-وكاالت

ال�سناعي  داو جونز  املوؤ�سر  بلغ 

م�����س��ت��وى م��رت��ف��ع��ا غ���ري م�����س��ب��وق 

ام�������ش الث���ن���ن ب���دع���م ال���ت���ف���اوؤل 

اأ�سعار  انخفا�ش  ا�ستمرار  ح��ي��ال 

ال��ف��ائ��دة، يف ح��ن رف��ع��ت زي���ادة يف 

اأ���س��ع��ار ال�����س��ل��ع الأ���س��ا���س��ي��ة اأ���س��ه��م 

�����س����رك����ات ال����ت����ع����دي����ن وال����ط����اق����ة 

وال�سلب.

ج���ون���ز  داو  امل����وؤ�����س����ر  و����س���ع���د 

يعادل  مب��ا  نقطة   7.5 ال�سناعي 

ن��ق��ط��ة،   34785.27 اإىل   %0.02

ب��ورز  اآن��د  �ستاندرد  امل��وؤ���س��ر  وف��ت��ح 

اأو  ن��ق��ط��ة   4.3 م��ن��خ��ف�����س��ا   500

0.10% اإىل 4228.29 نقطة، ونزل 

 64.6 امل��ج��م��ع  ن���ا����س���داك  امل���وؤ����س���ر 

 13687.595 اإىل   %0.47 اأو  نقطة 

نقطة.

ويف الأ�سواق الأوروبية، وا�سلت 

غري  مل�ستويات  �سعودها  الأ�سهم 

بف�سل  الث��ن��ن،  ام�����ش  م�سبوقة، 

ت���ف���اوؤل ح��ي��ال ا���س��ت��ئ��ن��اف اأن�����س��ط��ة 

اقت�سادية.

التي�سري  �سيا�سة  �ساهمت  فيما 

ال���ن���ق���دي يف ����س���ع���ود ال��ق��ط��اع��ات 

امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��دورة الق��ت�����س��ادي��ة، 

التعدين  �سركات  اأ�سهم  بينها  من 

والقطاع املايل.

و���س��ع��د امل��وؤ���س��ر ���س��ت��وك�����ش 600 

 ،%0.1 الأوروب��������ي��������ة  ل����اأ�����س����ه����م 

ج��دي��د  ق��ي��ا���س��ي  مل�����س��ت��وى  لي�سعد 

زادت  اإذ  امل��ب��ك��رة،  ال��ت��ع��ام��ات  يف 

بف�سل   %2.2 ال��ت��ع��دي��ن  ���س��رك��ات 

اأ�سعار املعادن، وفق ما ورد  ارتفاع 

يف “رويرز«.

العربية-وكاالت

اململكة  يف  امل��ن��ازل  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

ل��ه��ا يف �سبعة  ب��اأ���س��رع وت���رية  امل��ت��ح��دة 

بتمديد  م��دع��وم��ة  اأب���ري���ل،  يف  اأ���س��ه��ر 

م�سريات  على  ال�سريبي  التخفي�ش 

اأك��ر  اقت�سادية  وت��وق��ع��ات  ال��ع��ق��ارات 

 %1.4 بن�سبة  القيم  وارتفعت  اإ�سراقاً، 

ع��ن ���س��ه��ر م���ار����ش، وه���و اأك���ر ارت��ف��اع 

حيث  املا�سي،  العام  من  �سبتمر  منذ 

 %8.2 بن�سبة  ل��ل�����س��ع��ود  الأ���س��ع��ار  ق���اد 

 363 م�ستوى  اإىل  �سنوي  اأ�سا�ش  على 

�سنوي  مك�سب  اأك��ر  وه��و  دولر،  األ��ف 

يف اأخر خم�ش �سنوات.

البناء  جمعية  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن 

اأ���س��ع��ار  اأن  ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي 

املنازل ارتفعت بن�سبة 2.1% يف اأبريل، 

اآخر  خ��ال  �سهري  ارتفاع  اأ�سرع  وه��و 

“بلومرغ”،  ذكرته  ملا  وفقاً  ع��ام،   17

“العربية.نت«. واطلعت عليه 

ت�سارع  الأخ����ري،  الرت��ف��اع  ويعك�ش 

ال���ن���ا����ش ع��ل��ى ����س���راء ال���ع���ق���ارات ق��ب��ل 

وزير  م��دد  حيث  املقبل.  يونيو  نهاية 

املا�سي  ال�سهر  �سوناك  ري�سي  اخلزانة 

عطلة ر�سوم الطوابع التي توفر على 

جنيه   15000 اإىل  ي�سل  ما  امل�سرين 

اإ���س��رل��ي��ن��ي، ل��ك��ن الأ���س��ا���س��ي��ات ال��ت��ي 

تتح�سن  الإ���س��ك��ان  ���س��وق  عليها  ي��ق��وم 

للتعايف  القت�ساد  ا�ستعداد  مع  اأي�ساً، 

القوي حيث اإن قيود الإغاق ملكافحة 

املتوقع  م��ن  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  جائحة 

الأ�سابيع  خال  متاماً  اإزالتها  تتم  اأن 

املقبلة. القليلة 

الأ�����س����ب����وع  م���ت���ف���ائ���ل  ت���ق���ي���ي���م  ويف 

الناجت  اإن  اإجنلرا  بنك  ق��ال  املا�سي، 

اإىل  يعود  اأن  املرجح  من  القت�سادي 

م�ستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية 

البطالة  ت�سل  اأن  وت��وق��ع   ،2021 ع��ام 

من  بقليل  اأعلى  ذروتها  اإىل  املتوقعة 

معدلها احلايل، وذلك بف�سل برنامج 

للموظفن  الأج����ور  ل��دع��م  احل��ك��وم��ة 

امل�سرحن.

ب�������دوره، ق����ال ال��ع�����س��و امل���ن���ت���دب يف 

“ت�ستمر  ج���ايل:  را���س��ل  ه��ال��ي��ف��اك�����ش، 

اإ���س��اف��ة قوة  ال��دم��غ��ة يف  ر���س��وم  عطلة 

ل��ل��غ��اي��ة، مما  ن�����س��ط��ة  ���س��وق  اإىل  دف���ع 

ي�����س��خ��م ال��ن��ق�����ش احل����ايل يف امل��ن��ازل 

امل��ت��اح��ة ح��ي��ث ي��ه��دف امل�����س��رون اإىل 

احلكومي”.  املخطط  من  ال�ستفادة 

عطلة  تاأثري  يتا�سى  �سوف  واأ�ساف، 

ر�سوم الدمغة تدريجياً خال الأ�سهر 

من  ولكن  تت�ساءل  اإنها  حيث  املقبلة 

املخزون  م�ستويات  ت�ستمر  اأن  املرجح 

املنخف�سة  الفائدة  واأ�سعار  املنخف�سة 

يف  الأ���س��ع��ار  دع��م  يف  امل�ستمر  والطلب 

ال�سوق.

دبي-العربية

الأو���س��ط عن  ال�����س��رق  ف��ورب�����ش  ك�سفت 

���س��رك��ة   100 ال�����س��ن��وي��ة لأق�����وى  ق��ائ��م��ت��ه��ا 

وه��ي��م��ن��ت   ،2021 ل���ع���ام  ع��رب��ي��ة  ع��ائ��ل��ي��ة 

ال�����س��رك��ات ال�����س��ع��ودي��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة اأق��وى 

بواقع   ،2021 عربية  عائلية  �سركة   100

الإم����ارات  تليها  امل��م��ل��ك��ة،  م��ن  ���س��رك��ة   36

 7 ب� 25 �سركة، والكويت  ب� املتحدة  العربية 

�سركات.

العليان  جمموعة  القائمة  وت�سدرت 

العليان  �سليمان  اأ�س�سها  التي  ال�سعودية، 

امل����ق����اولت  ك�������س���رك���ة ع���ام���ل���ة يف جم������ال 

والتجارة يف اململكة. كما متلك املجموعة 

ال���ي���وم حم��ف��ظ��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن الأع���م���ال 

ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ن��اع��ي��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة. 

وت��ل��ي��ه��ا جم���م���وع���ة م��ن�����س��ور امل�����س��ري��ة، 

لت�سكل  الإم����ارات����ي����ة،  ال��ف��ط��ي��م  وم���اج���د 

ال��ق��ائ��م��ة، وف��ق��ا  م��راك��ز يف   3 اأول  ب��ذل��ك 

لبيان �سادر ام�ش الثنن.

وت��ه��ي��م��ن ال�������س���رك���ات ال���ت���ج���اري���ة ذات 

التي  “املجموعات  امل��ت��ن��وع��ة،  الأن�����س��ط��ة 

وامل��واق��ع  القطاعات  خمتلف  يف  ت�ستثمر 

ب���واق���ع  ال���ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى  اجلغرافية” 

اأ���س��ي��ل��ة  وت����ع����د جم���م���وع���ة  ����س���رك���ة.   87

ال�سعودية  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  لا�ستثمار، 

م���ق���ًرا ل��ه��ا، ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ل ت��ع��م��ل يف 

ق���ط���اع���ات م���ت���ن���وع���ة ����س���م���ن اأق��������وى 10 

اإىل جانب  �سركات. بينما ترز املجموعة 

واأولده  ال�سبيعي  اإبراهيم  حممد  �سركة 

بو�سفهما   )MASIC( ل��ا���س��ت��ث��م��ار 

القائمة،  ع��م��ًرا يف  ال�����س��رك��ات  اأ���س��غ��ر  م��ن 

اأما   .2010 عام  يف  كلتاهما  تاأ�س�ست  حيث 

 WJ( جمموعة دبليوجي تاول العمانية

�سركة  اأق��دم  فتعد   )Towell& Co
.1866 عائلية م�سنفة، اإذ تاأ�س�ست عام 

يف  عائلية  �سركة   100 اأك��ر  ب��ن  وم��ن 

روؤ���س��اء جمال�ش  م��ن   32 ك��ان   ،2021 ع��ام 

امل��وؤ���س�����س��ون  ه��م  ال�����س��رك��ات،  ت��ل��ك  اإدارات 

و3  تاأ�سي�سها،  يف  ���س��ارك��وا  اأو  الأ���س��ل��ي��ون 

���س��ي��دات: �سركة  ت��راأ���س��ه��ا  ���س��رك��ات ف��ق��ط 

حم�����س��ن ح���ي���در دروي���������ش ال���ت���ي ت��راأ���س��ه��ا 

دروي�����ش.  حم�سن  وجلينة  اأري���ج  الأخ��ت��ان 

ت��دي��ره��ا ح��ذام  ال��ت��ي  العليان  وجم��م��وع��ة 

خمي�ش،  يا�سمن  اإىل  بالإ�سافة  العليان. 

رئي�ش جمل�ش اإدارة جمموعة ال�سرقيون.

لإع������داد ال��ق��ائ��م��ة، اأدرج������ت ف��ورب�����ش 

اأو  التجارية  الأع��م��ال  الأو���س��ط  ال�سرق 

اأو تلك  امل��م��ل��وك��ة،  ال��ق��اب�����س��ة  ال�����س��رك��ات 

بالكامل  اأو  م�سرك  ب�سكل  ت���دار  ال��ت��ي 

م���ن ق��ب��ل اأف�������راد ال���ع���ائ���ات ال��ع��رب��ي��ة. 

يف  امل��درج��ة  ال�����س��رك��ات  نعتمد  مل  بينما 

مملوكة  �س�رك�ات  بو�سفها  ال�م�ال  اأ�سواق 

للمجموعات  ا�ستثمارات  بل  للعائات، 

ال���ع���ائ���ل���ي���ة ال���ق���اب�������س���ة. وق������د ج��م��ع��ن��ا 

امل��ع��ل��وم��ات م��ن ال��ب��ور���س��ات، وال��ت��ق��اري��ر 

ال�������س���ادرة ع���ن ����س���رك���ات ال���س��ت�����س��ارات 

الأولية  امل�سادر  جانب  اإىل  واجلامعات، 

الت�سنيف على  الأخرى. يف حن اعتمد 

ا�ستثمارات  حجم  منها:  ع��دة،  مقايي�ش 

ال�����س��رك��ات ال��ع��ائ��ل��ي��ة، وق��ي��م��ة الأ����س���ول 

ومدى  واإرثها،  ال�سركة  وعمر  واأداوؤه���ا، 

ت��ن��وع الأع���م���ال م���ن ح��ي��ث ال��ق��ط��اع��ات، 

والمتداد اجلغرايف.

العربية-وكاالت

ب��ال��رغ��م م���ن الإع������ان ع���ن ال�����س��م��اح 

بطاقة  للعمل  ب����رودواي  م�����س��ارح  ب��ع��ودة 

�سبتمر،  منت�سف  يف  كاملة  ا�ستيعابية 

ت��ع��اود  ل��ن  امل�����س��ارح  ال��ع��دي��د م��ن  اأن  اإل 

متر  اإذ  املقبل،  ال��ع��ام  حتى  اأب��واب��ه��ا  فتح 

باإعادة هيكلة يف حماولة  العرو�ش  هذه 

ل��ل��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى اخل�������س���ائ���ر يف ال���دخ���ل 

واملواهب التي تكبدتها ب�سبب اجلائحة.

اأن����درو ك��وم��و ح��اك��م ولي���ة ن��ي��وي��ورك 

ال�سماح بعودة  اأعلن موؤخراً عن  كان قد 

ا�ستيعابية  ب��ط��اق��ة  ال��ع��م��ل  اإىل  امل�����س��ارح 

بعد  املقبل،  �سبتمر  منت�سف  يف  كاملة 

اأن اأطفاأ فريو�ش كورونا امل�ستجد اأ�سواء 

اأرب���ع���ة ع�سر  ب�������رودواي، وح��رم��ه��ا م���ن 

من  �سنويا  دولر  م��ل��ي��ون  و700  م��ل��ي��ارا 

ما  وك��ل  بالعرو�ش  املرتبطة  الإي���رادات 

يتعلق بها من ترفيه وا�ستهاك.

وك�������ان ال���ق���ائ���م���ون ع���ل���ى م�����س��رح��ي��ة 

ع���ودة  ع���ن  امل��ع��ل��ن��ن  اأول  “�سيكاغو” 
اإىل  ال���غ���ن���ائ���ي  ال���ع���م���ل ال����س���ت���ع���را����س���ي 

�سوى  مت��ر  ومل  �سبتمر،  يف  ب�����رودواي 

يتم  ح��ت��ى  الإع����ان  ع��ل��ى  قليلة  ���س��اع��ات 

يف  الأول  للعر�ش  ال��ت��ذاك��ر  معظم  ب��ي��ع 

بح�سب  ثياتر”  “اأمبا�سادور  م�����س��رح 

مواقع احلجز الر�سمية لرودواي.

وقد ت�سببت جائحة كوفيد-19 بوقف 

 522 فرة  الغنائية  امل�سرحيات  عرو�ش 

تاريخ  غ��ري م�سبوق يف  اأم��ر  وه��و  ي��وم��ا، 

هذا احلي امل�سرحي الأ�سهر يف العامل.

وك���ان ق��د ���ُس��م��ح ب���اإع���ادة ف��ت��ح امل�����س��ارح 

طاقتها  من   %33 بن�سبة  لكن  اأبريل،  يف 

ال�ستيعابية.

ل����ك����ن ف���ي���ل���ي���ب ب����ري�����ش ال���رئ���ي�������ش 

وه��ي   Playbill مل��ج��ل��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

جملة اأمريكية �سهرية لرواد امل�سارح، 

ل��ل��ع��رو���ش دون  ع����ودة  اأي  ب����اأن  ي���رى 

غري  اأم��ر  هو  كاملة  ا�ستيعابية  طاقة 

جم���ٍد، ك��ون ع��رو���ش ب����رودواي تكّلف 

ب�سيق  ال������دولرات، ومت��ت��از  م��اي��ن 

اأي���ٍد  ك��ون��ه��ا تتطلب  ال��رب��ح،  ه��وام�����ش 

املوهبة  من  عال  م�ستوى  على  عاملة 

واحلرفية.

قبل  اأن�����ه  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات  ت�����س��ري 

اجل��ائ��ح��ة ارت����اد ب�����رودواي ن��ح��و 250 

كانوا  ثلثاهم  اأ�سبوعياً،  �سخ�ش  األ��ف 

97 األ���ف  م���ن ال�����س��ي��اح! وع���م���ل ن��ح��و 

�سخ�ش يف هذه ال�سناعة.

م�سرحيتان  ع���ادت  ال�����س��اع��ة،  ح��ت��ى 

ب�”اأوف  ُيعرف  ما  �سمن  للعمل  فقط 

ذات  م�����س��ارح  �سبكة  وه��ي  برودواي”، 

خارج  متوزعة  اأق��ل،  ا�ستيعابية  ق��درة 

ال�سارع ال�سيق. نطاق 

ول ُيتوقع عودة حفنة من العرو�ش 

م�سرحية  واأب���رزه���ا   ،2022 ع��ام  ح��ت��ى 

التي  امللعون”،  والطفل  بوتر  “هاري 
يعيد القائمون عليها التفكري يف مدة 

كيف  ت��ق��رر  اأن  قبل  وهيكله  ال��ع��ر���ش 

اأبوابها. ومتى �ستعيد فتح 

ب��رودواي، موطن  اأن  اجلدير ذكره 

جذبت  وقد  م�سرًحا،  واأربعن  لواحٍد 

14.6 مليون �سخ�ش اأنفقوا 1.8 مليار 

دولر على التذاكر فقط عام 2019.

العربية-وكاالت

اأغ����ل����ق ه����ج����وم اإل�����ك�����روين اأح������د اأك����ر 

اأن���اب���ي���ب ن��ق��ل ال���غ���از يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

 100 م��ن  اأك���ر  ينقل  ال���ذي   Colonial
يوميا  والوقود  البنزين  من  غالون  مليون 

من هيو�سنت اإىل ميناء نيويورك.

ب�سركة  اخل���ا����ش  ال��رن��ام��ج  اخ����راق   -

ق��را���س��ن��ة  ق���ب���ل  م���ن   SolarWinds
اأمريكية  وك���الت   9 عر�ست  وق��د  رو���س��ي��ن 

ل��ل��خ��ط��ر وع���������س����رات امل���ن���ظ���م���ات اخل��ا���س��ة 

للخطر.

ب������خ������ادم  امل�������رت�������ب�������ط  الخ�������������������راق   -

م��ن   Microsoft Exchange
ع�سرات  ك�سف  وقد  �سينين  قرا�سنة  قبل 

جميع  يف  للقر�سنة  الأن��ظ��م��ة  م��ن  الآلف 

اأنحاء العامل.

اإم����دادات  لت�سميم  اإل���ك���روين  ه��ج��وم   -

املياه يف فلوريدا  املياه على حمطة ملعاجلة 

وقد باء بالف�سل.

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  “الأنظمة  اق����ت����ح����ام   -

اأك�����س��ف��ورد  ج��ام��ع��ة  خم��ت��ر  يف  احليوية” 

.Covid 19 الذي يدر�ش

- قد ترتفع تكلفة الهجمات الإلكرونية 

 2021 ع��ام  بنهاية  دولر  تريليونات   6 اإىل 

من 3 تريليونات دولر عام 2015. 

العربية-وكاالت

رف�������ع �����س����ن����دوق ال����������روة ال�������س���ي���ادي 

له  ت��اب��ع��ة  ووح�����دة  امل���ال���ي���زي   1MDB
بي  ذل��ك جي  �سركات مبا يف  دع��اوى �سد 

ب��ن��ك، ح��ي��ث ت�سعى  م���ورغ���ان، ودوي��ت�����س��ه 

قيمتها  ت��زي��د  اأ����س���ول  ل���س��ت��ع��ادة  ال���ب���اد 

ب�سندوق  مرتبطة  دولر  م��ل��ي��ار   23 ع��ن 

للدولة. اململوك  ال�ستثمار 

الث��ن��ن،  ام�����ش  امل��ال��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت 

و����س���رك���ة   ،»1MDB“ �����س����ن����دوق  اإن 

 SRC اإن���رن���ا����س���ي���ون���ال  ����س���ي  اأر  اإ�������ش 

ال��ت��اب��ع��ة   International Sdn
�سد  جمتمعة  مدنية  دع��وى   22 رفعا  له، 

عدد كبري من الكيانات والأفراد ملخالفات 

الحتيال  ذل��ك  يف  مب��ا  خمتلفة  مزعومة 

ومن  ال�سندوق.  على  لاحتيال  والتاآمر 

ب��ي  اأ����س���م���اوؤه���م ج��ي��ه  ال���ذي���ن وردت  ب���ن 

ل�سخ�ش  ب��ن��ك، وف��ق��اً  م��ورغ��ان ودوي��ت�����س��ه 

م��ط��ل��ع ع��ل��ى الأم�����ر ط��ل��ب ع����دم ال��ك�����س��ف 

غري  معلومات  مناق�سة  اأثناء  هويته  عن 

عامة.

مت رف������ع ق�������س���ي���ت���ن ع����ل����ى الأق���������ل يف 

املن�سورة  املحكمة  ل�سجات  وف��ق��اً  ل��ن��دن، 

يف  بنك  دويت�سه  ف��رع  وي��واج��ه  للجمهور. 

رفعت  بينما  ق�سائية،  دع��وى  �سنغافورة 

�سركة 1MDB دعوى ق�سائية منف�سلة 

على اإد مور�ش، رئي�ش ق�سم اأبحاث ال�سلع 

املهني،  الإهمال  بدعوى  �سيتي غروب،  يف 

واط��ل��ع��ت  “بلومرغ”،  ذك���رت���ه  مل���ا  وف���ق���اً 

“العربية.نت«. عليه 

التعليق  م��ورغ��ان  ب��ي  ج��ي  بنك  رف�����ش 

اأي  اإن�����ه مل ي��ت��ل��ق  ب��ي��ن��م��ا ق����ال دوي���ت�������س���ه 

علم  ع��ل��ى  ول��ي�����ش   1MDB ع��ل��ى  اأوراق 

وكانت  امل�سروعة.  للمطالبة  اأ�سا�ش  ب��اأي 

البنوك  اأ���س��م��اء  ذك��رت  ق��د  اإي���دج  �سحيفة 

يف وقت �سابق يوم الثنن. مل ترد �سركة 

ر�سالة  نيويورك على  Morse ومقرها 
ب��ري��د اإل���ك���روين ت��ط��ل��ب ال��ت��ع��ل��ي��ق خ���ارج 

غروب  �سيتي  يتمكن  ومل  العمل،  �ساعات 

من التعليق على الفور.

جهود  اإىل  املحكمة  اإج�����راءات  وت�����س��ري 

م��ال��ي��زي��ا امل�����س��ت��م��رة ل����س���رداد م��ل��ي��ارات 

الحتيال  مت  اأنها  ُيزعم  التي  ال���دولرات 

اأ�سخا�ش  قبل  من   1MDB من  عليها 

مرتبطن برئي�ش الوزراء ال�سابق للباد.

ت��ن��ظ��ر حمكمة  ع��ل��ى اجل���ان���ب الأخ�����ر، 

رئي�ش  قدمه  ا�ستئناف  يف  حالياً  ماليزية 

اإدانته  ال�سابق جنيب رزاق لإلغاء  الوزراء 

�سلة  على  ع��ام��اً   12 مل��دة  بال�سجن  وحكم 

اأ�سقطت  ال��ت��ي  ب��ي  دي  اإم  وان  بف�سيحة 

حكومته يف عام 2018.

هذه العائلة األقوى عربيًا.. ودولتان تسيطران على قائمة أقوى 100 شركة عائلية

صندوق ثروة آسيوي يقاضي جي بي مورغان ودويتشه بنك بتهم االحتيال

»كورونا« أطفأ أضواء »برودواي« وحرمها من 14.7 مليار دوالر

أكبر الهجمات اإللكترونية منذ بداية 2021

الثالثاء  11 /5/ 2021 



االقت�صادي
70 الثالثاء    11   / 5  / 2021

العربية-وكاالت

ل�صندوق  مملوكة  رقمي  �أمن  �صركة  قامت 

�لرثوة �ل�صيادية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

بتعيني �صركة �لريا�ض �ملالية لتقدمي �مل�صورة 

يقّدر  �أن  �أويل خمطط ميكن  عام  ب�صاأن طرح 

�ل�صركة بنحو ملياري دوالر.

�أن  �الأم����ر،  ع��ل��ى  م�����ص��ادر مطلعة  وك�����ص��ف��ت 

���ص��رك��ة »ع���ل���م« ت��ه��دف �إىل ط���رح �أ���ص��ه��م��ه��ا يف 

�ل��ب��ور���ص��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة ب��ح��ل��ول �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل. 

�إن �لطرح �لعام �الأويل قد ي�صهد قيام  وقالو� 

ببيع  باململكة  �ل��ع��ام��ة  �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت  ���ص��ن��دوق 

ح�صة ت�صل �إىل 30% من �ل�صركة.

�ملد�والت يف مرحلة  �أن  �مل�صادر،  و�أو�صحت 

فيما مل  �خل��ط��ط.  تتغري  �أن  ومي��ك��ن  م��ب��ك��رة، 

�ل��ب��ن��ك �ال���ص��ت��ث��م��اري  ���ص��رك��ة ع��ل��م وذر�ع  ت���رد 

ل��ب��ن��ك �ل���ري���ا����ض ع���ل���ى �ل����ف����ور ع���ل���ى ط��ل��ب��ات 

و�طلعت  »بلومربغ«،  ذكرته  ملا  وفقاً  �لتعليق، 

»�لعربية.نت«. عليه 

ومي�����ص��ي ���ص��ن��دوق �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت �ل��ع��ام��ة، 

عليها  ت�����ص��ي��ط��ر  �ل���ت���ي  �الأخ������رى  و�ل�������ص���رك���ات 

ل���ت�������ص���ري���ع ع���م���ل���ي���ات  �حل����ك����وم����ة يف خ����ط����ط 

�خلا�ض  �لقطاع  م�صاركة  وزي��ادة  �خل�صخ�صة 

يف �الق���ت�������ص���اد م����ن خ�����ال ب���ي���ع ح�����ص�����ض يف 

جم��م��وع��ة ك��ب��رية م��ن �ل�����ص��رك��ات خ���ال �ل��ع��ام 

�ملقبل.

يف  �أخ��ري��ان  �صركتان  تبيع  �أن  �ملتوقع  وم��ن 

�صندوق �ال�صتثمار�ت �لعامة - بور�صة تد�ول 

�ل�صعودية  �لبور�صة  يف  �أ�صهماً   - ب��اور  و�أك���و� 

�الت�صاالت  �صركة  تخطط  بينما  �ل��ع��ام،  ه��ذ� 

لل�صناعات  �ل�����ص��ع��ودي��ة  و�مل��وؤ���ص�����ص��ة  �ل�����ص��ع��ودي��ة 

�الأ�صا�صية لعر�ض ح�ص�ض يف �صركات تابعة.

وت���ع���د �ل�����ص��ف��ق��ات �مل��رت��ق��ب��ة ع���ام���ة ع��ل��ى 

�أن �ل�����ص��رك��ات �ل��ت��ي ت�����ص��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا �ل��دول��ة 

ب�صكل  تبحث  �ل�����ص��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  يف 

متز�يد عن طرق لا�صتفادة من �رتفاع طلب 

�لعرو�ض �جلديدة مع جمع  على  �مل�صتثمرين 

�الأمو�ل للم�صاعدة يف متويل �جلهود �ملبذولة 

�القت�صاد. لتنويع 

�ل�صعودي  �لعهد  قال ويل  فيما  ذلك،  ياأتي 

يف  �مل��ا���ص��ي  �ل�صهر  �صلمان  ب��ن  حممد  �الأم���ري 

�صندوق  �إن  �ل�صعودي  �لتلفزيون  مع  مقابلة 

يحتفظ  �أن  ينبغي  »ال  �ل��ع��ام��ة  �ال���ص��ت��ث��م��ار�ت 

باأ�صوله«.

�أ�صل  �أي  من  �لتخل�ض  علينا  »يجب  وق��ال 

ن��ا���ص��ج«، و����ص���رب »ع���ل���م« ك��م��ث��ال ع��ل��ى ���ص��رك��ة 

�لعامة  �ال�صتثمار�ت  �صندوق  عليها  ي�صيطر 

ميكنها بيع �الأ�صهم يف �مل�صتقبل.

�أب��ح��اث  وت���ع���ود ج����ذور »ع���ل���م« �إىل ���ص��رك��ة 

ت��اأ���ص�����ص��ت يف �ل��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات. ق���ام���ت ب��ت��ط��وي��ر 

�لعديد من �خلدمات عرب �الإنرتنت للحكومة 

و�لتي  »�أب�صر«،  من�صة  ذلك  يف  مبا  �ل�صعودية 

مت���ك���ن �مل���ق���ي���م���ني و�مل�����و�ط�����ن�����ني م�����ن ت��ن��ف��ي��ذ 

�ملعامات مثل دفع �لغر�مات �ملرورية.

ك���م���ا �أن���������ص����اأت �ل�������ص���رك���ة �ل���ت���ي ت��ت��خ��ذ م��ن 

�لريا�ض مقر�ً لها نظاماً الإد�رة دخول �حلجاج 

�الأجانب �إىل �ململكة لزيارة مكة و�ملدينة.

اإلسترليني يقفز فوق 1.41 دوالر 
بدعم من ضعف العملة الخضراء

توقف خط األنابيب األميركي 
يصعد بالنفط والوقود وسط 

مخاوف من أزمة

لندن - رويرتز

دوالر   1.41 فوق  �الإ�صرتليني  �جلنيه  قفز 

�أكرث  يف  له  �أد�ء  �أق��وى  م�صجا  �الثنني  �م�ض 

ب���دع���م م���ن ع���و�م���ل م���ن بينها  ���ص��ه��ري��ن  م���ن 

�لتوقعات  وحت�صن  �الأم��ريك��ي��ة  �لعملة  �صعف 

�الإغ��اق��ات  لتخفيف  و�إج����ر�ء�ت  �القت�صادية 

و�رت���ي���اح يف �ل�����ص��وق ب�����ص��اأن ن��ت��ي��ج��ة �ن��ت��خ��اب��ات 

��صكتلند�.

ورغ�����م ف����وز �أح������ز�ب م���وؤي���دة ل��ا���ص��ت��ق��ال 

باأغلبية يف برملان ��صكتلند� يف �النتخابات �لتي 

�ل�صوق  يف  �ملتعاملني  �أن  �إال  �ل�صبت  ي��وم  ج��رت 

مل يف�صرو� هذ� على �أنه عامل خطر يف �الأجل 

على  حت�صل  مل  �الأح�����ز�ب  ت��ل��ك  الأن  �ل��ق�����ص��ري 

مطلقة. �أغلبية 

��صكتلند�  ��صتقال  على  ثان  ��صتفتاء  و�أي 

ي��ت��ط��ل��ب م���و�ف���ق���ة �حل���ك���وم���ة �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 

و��صتبعد رئي�ض �لوزر�ء بوري�ض جون�صون هذ�.

1510 بتوقيت غرينت�ض، كان  وعند �ل�صاعة 

�لعملة  م��ق��اب��ل   %1.14 مرتفعا  �الإ���ص��رتل��ي��ن��ي 

�خرتق  �أن  بعد  دوالر   1.4131 عند  �خل�صر�ء 

دوالر   1.40 ح��اج��ز  �الآ���ص��ي��وي��ة  �ل��ت��ع��ام��ات  يف 

�صعد  ث��م  ���ص��ب��اط،  ف��رب�ي��ر  منذ  �الأوىل  للمرة 

�ل�صباحية  �لتد�ول  1.41 دوالر يف جل�صة  فوق 

يف �أوروبا.

�الإ�صرتليني  ز�د  �الأوروب��ي��ة،  �لعملة  و�أم��ام 

يف  �صجل  �أن  بعد  لليورو  بن�ض   86.01 �إىل   %1

وقت �صابق 85.97.

العربية-وكاالت

�رتفع �لنفط �خلام �م�ض �الثنني، جنًبا �إىل جنب 

مع �لبنزين يف نيويورك، بعد هجوم �إلكرتوين �أدى 

�لنفطية يف  للمنتجات  �أنابيب  �أكرب خط  توقف  �إىل 

�لواليات �ملتحدة عن �لعمل.

و���ص��ع��د ك���ل م���ن غ���رب ت��ك�����ص��ا���ض �ل��و���ص��ي��ط 

�إىل  ي�صل  مبا  �لبنزين  �صعود  مع  برنت  وخام 

2018، قبل  �أعلى م�صتوى منذ مايو  �إىل   %4.2

لبيانات »بلومربغ«. �ملكا�صب، وفقاً  تقلي�ض 

للربميل  دوالر�ً   68 ف��وق  ب��رن��ت  وي��ت��د�ول 

فيما تخطى غرب تك�صا�ض �لو�صيط 65 دوالر�ً.

و��صطرت �صركة كولونيال بايباين، وهي 

�إىل  �لطائر�ت  ووقود  و�لديزل  للبنزين  مورد 

عملياتها  وق��ف  �إىل  �مل��ت��ح��دة،  �ل��والي��ات  ���ص��رق 

�أم�ض  يوم �جلمعة، وقالت  يف وقت متاأخر من 

ت�صغيل  �إع���ادة  تعمل على  ت��ز�ل  �إن��ه��ا ال  �الأح���د 

لتدفق  حيوًيا  يعد  �ل��ذي  �لرئي�صي  �ل�صريان 

�لطاقة عرب �لواليات �ملتحدة.

�لتنبوؤ  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  ع���دم  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

مبوعد ��صتعادة �ل�صعة �لكاملة خلط �الأنابيب، 

جغر�فية  خال  من  �لتد�عيات  حتديد  �صيتم 

و�لتقدم  �ملتحدة  �ل��والي��ات  يف  �ل�صركة  �صبكة 

�ملحرز يف معاجلة �لوباء مع زيادة �لطلب على 

�لبنزين ووقود �لطائر�ت قبل �ل�صيف.

�لبديلة  �ملنتجات  �أن �الندفاع نحو  يف حني 

�ل�����ص��رق��ي - مم��ا يدفع  �ل�����ص��اح��ل  ق��د يظهر يف 

�أوروبا  من  �صحنات  على  �حل�صول  �إىل  �لتجار 

�ل��ت��ك��ري��ر يف  م�����ص��ايف  ت�صطر  ف��ق��د   - �آ���ص��ي��ا  �أو 

�لت�صغيل،  عمليات  تقلي�ض  �إىل  �خلليج  �صاحل 

مما ي�صر بالطلب على �خلام �الأمريكي.

و�رت���ف���ع �ل��ن��ف��ط ب��ن��ح��و �ل��ث��ل��ث ه����ذ� �ل��ع��ام 

فريو�ض  للقاحات  �ل�صريع  �النت�صار  �أدى  حيث 

ك���ورون���ا يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة 

�الجتماعي  �لتباعد  تد�بري  رف��ع  �إىل  و�أوروب���ا 

�ل�صفر. وقيود 

وي�����ص��ه��د ����ص��ت��ه��اك �ل���وق���ود، مب���ا يف ذل��ك 

ع��ودة  م��ع  حت�صًنا  �ل��ط��ائ��ر�ت،  ووق���ود  �لبنزين 

م��اي��ني �الأ���ص��خ��ا���ض �إىل �ل��ع��م��ل، مم���ا ي��ع��زز 

�ل�صيار�ت. و��صتخد�م  �ل�صخ�صي  �لتنقل 

ي����ط����رح �الن����ق����ط����اع غ�����ري �مل����ت����وق����ع خل��ط 

�الأن��اب��ي��ب �الأم��ريك��ي ت�����ص��اوؤاًل ج��دي��د�ً ح��ول ما 

لتجار  معقًد�  و�صًعا  بالفعل  �صي�صكل  ك��ان  �إذ� 

قناة  �ن�����ص��د�د  م��ن  قليلة  �أ���ص��اب��ي��ع  بعد  �ل��ن��ف��ط، 

�الأ���ص��و�ق  ��صطر�ب  يف  ت�صبب  �ل��ذي  �ل�صوي�ض 

�لعاملية.

���ص��ب��ك��ة ك��ول��ون��ي��ال ه���ي �مل�����ص��در �ل��رئ��ي�����ص��ي 

لل�صاحل  �لطائر�ت  ووق��ود  و�ل��دي��زل  للبنزين 

برميل  م��ل��ي��ون   2.5 ح����و�يل  ب�����ص��ع��ة  �ل�����ص��رق��ي، 

ن��ورث  حتى  هيو�صنت  م��ن  خطها  على  ي��وم��ًي��ا 

�إىل  �أخ������رى  ب��رم��ي��ل  �أل�����ف   900 و  ك���ارول���ي���ن���ا، 

نيويورك.

وحت����وم خم���زون���ات �ل��ب��ن��زي��ن ب��ال��ق��رب من 

مار�ض،  منذ  �أ�صهر  �أربعة  يف  لها  م�صتوى  �أدن��ى 

بقليل من  �أعلى  �لديزل  �أن خمزونات  يف حني 

م��ت��و���ص��ط   �خل��م�����ض ���ص��ن��و�ت ل��ه��ذ� �ل���وق���ت من 

�لعام.

تر�كم  �الإغ��اق يف  يت�صبب  �أن  �ملحتمل  من 

�ل���وق���ود، وك��ذل��ك �ل��ن��ق�����ض، ع��ل��ى ط���ول �أج���ز�ء 

وهناك  �ملمتدة،  �لتوريد  �صل�صلة  من  خمتلفة 

ق��ل��ق م���ن �أن ب��ع�����ض �مل�����ص��ايف ق���د ت�����ص��ط��ر �إىل 

تقليل معدالت �ملعاجلة.

بر�س-العربية فران�س 

و�ل�صاحنات  �ل�����ص��ي��ار�ت  ت�صنيع  �صيكلف 

�أقل مما تكلفه �صناعة �ملركبات  �لكهربائية 

�لعام  من  بدء�  �الأحفوري  بالوقود  �لعاملة 

وقد  لفئتها،  وفقا   2027 �أو   2026 �أو   2025

متثل 100% من مبيعات �ل�صيار�ت �جلديدة 

 ،2035 يف �الحت���اد �الأوروب�����ي ب��ح��ل��ول �ل��ع��ام 

نيو  »بلومربغ  وكالة  �أجرتها  لدر��صة  وفقا 

فاينان�ض«. �إنرجي 

ووف�����ق�����ا مل���ن���ظ���م���ة »ت����ر�ن���������ص����ب����ورت �أن�����د 

�إن��ف��ارومن��ن��ت« غ��ري �حل��ك��وم��ي��ة �ل��ت��ي تعنى 

ه��ذه  �إج����ر�ء  كلفت  و�ل��ت��ي  و�ل��ب��ي��ئ��ة  بالنقل 

�ل�صيد�ن  �صيار�ت  �إن��ت��اج  »�صيكون  �ل��در����ص��ة 

و�ل�صيار�ت �لرباعية �لدفع �لكهربائية غري 

بالبنزين  تعمل  �لتي  �ل�صيار�ت  مثل  مكلف 

�عتبار� من �لعام 2026، و�صتتبعها �ل�صيار�ت 

�ل�صغرية عام 2027«.

���ص��ت��ك��ون  ب���ال�������ص���اح���ن���ات،  ي��ت��ع��ل��ق  ويف م����ا 

�عتبار�  للت�صنيع  �أرخ�ض  �خلفيفة  �لنماذج 

من  بدء�  �لثقيلة  و�لنماذج   2025 �لعام  من 

�لعام 2026، وفقا لهذه �لتوقعات.

ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك، ���ص��ت��ك��ون �مل��رك��ب��ات »�أرخ�����ض 

لل�صر�ء يف �ملتو�صط« دون �حت�صاب توفري �لوقود.

وب����ال����ت����ايل، ����ص���ي���ت���و�زى ����ص���ع���ر م����ا ق��ب��ل 

�لعام  كهربائية  �صيد�ن  ل�صيارة  �ل�صر�ئب 

ح��و�يل  �حل��ر�ري��ة،  �ل�صيارة  �صعر  م��ع   2026

20 �ألف يورو، مقارنة بحو�يل 40 �ألف يورو 

.2020 للن�صخة �لكهربائية عام 

�الن��خ��ف��ا���ض يف  ف���اإن  �ل��در����ص��ة،  وبح�صب 

كلفة  »�نخفا�ض  �إىل  يعود  �الإن��ت��اج  تكاليف 

�إنتاج  �صا�صل  �إن�صاء  جانب  �إىل  �لبطاريات 

�لكهربائية«. لل�صيار�ت  خم�ص�صة 

���ص��ت�����ص��ك��ل  �ل����ق����ائ����م،  �ل����و�����ص����ع  ظ����ل  ويف 

�ل���������ص����ي����ار�ت �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة �ل����ت����ي ت��ع��م��ل 

50% م��ن م��ب��ي��ع��ات �ل�����ص��ي��ار�ت  ب��ال��ب��ط��اري��ات 

�جلديدة يف �أوروبا بحلول �لعام 2030 و%85 

بحلول �لعام 2035.

مبيعات  من   %100 حتى  متثل  قد  لكنها 

 2035 �ل�����ص��ي��ار�ت �جل���دي���دة ب��ح��ل��ول �ل���ع���ام 

�مل���ع���اي���ري  �مل�������ص���رع���ون  »ي�������ص���دد  �أن  �����ص����رط 

للمركبات  �لكربون  �أك�صيد  بثاين  �ملرتبطة 

�ل�صوق،  لتعزيز  �أخ���رى  �صيا�صات  ويطلقو� 

وفقا  �ل�صحن«  لنقاط  �الأ���ص��رع  �لن�صر  مثل 

للمنظمة.

في هذا التوقيت.. السيارات الكهربائية ستصبح أرخص من التقليدية

األسهم السعودية تتصدر أسواق الخليج على ارتفاع قبيل عطلة

الكويت تلغي الحظر الجزئي بالعيد.. وتعلق الرحالت مع 4 دول

بلومبرغ: االستثمارات العامة السعودي يعّين مستشارا لطرح »علم« بملياري دوالر

دبي - رويرتز

�أغ����ل����ق����ت م���ع���ظ���م �أ��������ص�������و�ق �الأ�����ص����ه����م 

�ل���رئ���ي�������ص���ي���ة يف �خل���ل���ي���ج ع���ل���ى �رت����ف����اع 

ت��ع��ام��ات �صعيفة  و���ص��ط  �الث��ن��ني  �م�����ض 

�صوق  وت��ل��ق��ت  �ل��ف��ط��ر،  ع��ي��د  عطلة  قبيل 

�الأ���ص��ه��م �ل�����ص��ع��ودي��ة دع��م��ا م���ن �الأ���ص��ه��م 

�رتفاع  �صوء  يف  و�لبرتوكيماوية،  �ملالية 

�لعاملية. �الأ�صهم  موؤ�صر�ت 

�ل���������ص����ع����ودي    0.9   %  �مل����وؤ�����ص����ر  و����ص���ع���د 

م���ع �رت����ف����اع ���ص��ه��م �ل�����ص��رك��ة �ل�����ص��ع��ودي��ة 

ل���ل�������ص���ن���اع���ات �الأ�����ص����ا�����ص����ي����ة )�����ص����اب����ك( 

�صعد  ح��ني  يف  ل��ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات    2.5   %، 

�صهم م�صرف �لر�جحي    0.5   %.

خ��ل�����ص��ت ت���ق���دي���ر�ت ح��ك��وم��ي��ة �أول���ي���ة 

�ل�صعودية  �قت�صاد  �أن  �إىل  �الثنني،  �م�ض 

�لعام  م��ن  �الأول  �ل��رب��ع  يف   %3.3 �نكم�ض 

مقارنة بالفرتة نف�صها من �لعام �ملا�صي، 

لكن  �ل��ن��ف��ط،  �إن��ت��اج  بتخفي�صات  م��ت��اأث��ر� 

 ،%3.3 من����ا  �ل���ن���ف���ط���ي  غ����ري  �الق���ت�������ص���اد 

ليحقق تعافيا من �جلائحة.

وق����ال����ت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل���ع���ام���ة ل��اإح�����ص��اء 

�ل��ق��ط��اع غري  �إن  ب���ي���ان،  يف  ب��ال�����ص��ع��ودي��ة 

�ل��ن��ف��ط��ي من��ا ل��ل��م��رة �الأوىل م��ن��ذ �ل��رب��ع 

�الأول من 2020.

�ملوؤ�صر مرتفعا  �أغلق  دبي،  بور�صة  ويف 

   0.4   % مع �صعود �صهم بنك �الإمار�ت دبي 

�لوطني    1.2   % بعد �أن رفع بنك �ال�صتثمار 

ج���ي���ه.ب���ي. م����ورج����ان ك���ازي���ن���وف �ل�����ص��ع��ر 

�مل�صتهدف للبنك �إىل    14.15    درهم.

وم����ن ب���ني �ل�������ص���رك���ات �الأخ������رى �ل��ت��ي 

�صركة  �صهم  �رت��ف��ع  ج��ي��د�،  �أد�ء  �أظ��ه��رت 

ت�صغيل مر�كز �لت�صوق �إعمار مولز    1.5   %.

وق�����ال �ل���رئ���ي�������ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���د�ئ���رة 

�إنه  بدبي،  �لتجاري  و�لت�صويق  �ل�صياحة 

�الأع��م��ال  �صياحة  ب��ع��ودة  للغاية  متفائل 

�لعام لكن �جلائحة جتعل  و�لرتفيه هذ� 

من �ل�صعب �لتنبوؤ باالأعد�د �ملتوقعة.

�لعربية للطري�ن  �صركة  �صهم  �أن  غري 

�ملنخف�ض �لتكلفة خ�صر   0.8  % بعد �إعان 

�ل�صركة عن هبوط يف �أرباح �لربع �الأول.

�أب��وظ��ب��ي    0.1   % م��ت��اأث��ر�  ون���زل م��وؤ���ص��ر 

�الأول،  �أبوظبي  بهبوط    0.8   % ل�صهم بنك 

�أكرب بنك يف �لباد.

الكويت - العربية

�إل��غ��اء  ق��رر جمل�ض �ل����وزر�ء �ل��ك��وي��ت��ي، 

�حل��ظ��ر �جل��زئ��ي �مل��ق��رر يف �ل��ب��اد بد�ية 

من �أول �أيام عيد �لفطر يف �صياق تطور�ت 

�الإجر�ء�ت �لوقائية من �جلائحة.

�أك���رث م��ن �صهرين  ب��ع��د  �ل���ق���ر�ر  ي��اأت��ي 

على فر�ض حظر �لتجول �جلزئي �لثاين 

يف �ل��ك��وي��ت، و�ل����ذي ب���د�أ �ل��ع��م��ل ب��ه يف 6 

�ملا�صي. مار�ض 

كما قررت �لكويت تعليق �لرحات مع 

وبنغاد�ض  و�صريانكا  وباك�صتان  نيبال 

با�صتثناء رحات �ل�صحن ب�صبب كورونا.

م�صادر  عن  »�لقب�ض«  �صحيفة  ونقلت 

�صيعتمد  �ل�����وزر�ء  جمل�ض  �أن  ح��ك��وم��ي��ة، 

ح��زم��ة م��ن �ل���ق���ر�ر�ت، م��ن��ه��ا ف��ت��ح �أغ��ل��ب 

�الأن�����ص��ط��ة و�مل��ط��اع��م ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء �مل��ق��اه��ي 

»�ل�صي�صة«. �لتي تقدم 

جمل�ض  �أن  حكومية  م�صادر  وك�صفت 

�ل�����وزر�ء مل ي��ق��ر ت��و���ص��ي��ة جل��ن��ة ك��ورون��ا 

�أن  �إىل  ل��ل��ج��م��ي��ع، الف��ت��ة  �مل��ط��اع��م  ب��ف��ت��ح 

�صتكون  �ملطاعم  �أن  ق��رر  �ل��وزر�ء  جمل�ض 

ال�صتام �لطلبات فقط، حتى �إ�صعار �آخر، 

»�ل�صي�صة«،  م��ق��اه��ي  ف��ت��ح  رف�����ض  مت  ك��م��ا 

�إع��ادة فتح دور  �ل���وزر�ء  ق��رر جمل�ض  كما 

فقط. للُمطعمني  �ل�صينما 

تو�صياتها  رفعت  كورونا  جلنة  وكانت 

�أبرز  كان من  �ل���وزر�ء، حيث  �إىل جمل�ض 

�ملفرو�ض  �حلظر  �إل��غ��اء  ه��و  ت�صمنته  م��ا 

�ل��ب��اد،  يف  �ل��وب��ائ��ي  �ل��و���ص��ع  بعد حت�صن 

مليونا  �لتطعيم  ج��رع��ات  ع���دد  وجت����اوز 

ون�صف �ملليون جرعة.

و�أو�صت �للجنة بفتح �ملطاعم للجميع 

م��ط��ع��م��ني وغ����ري م��ط��ع��م��ني، م���ع ف��ر���ض 

�أنه  مبينًة  �الحرت�زية،  �ل�صو�بط  بع�ض 

يف �ل��و���ص��ع �ل���ر�ه���ن ال مي��ك��ن م��ن��ع غري 

ن�صبة  و�صول  حلني  دخول  من  �ملطعمني 

من �أخذو� �للقاح 60% ��صافًة �ىل تطعيم 

�الطفال.



االعالين
08

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفني 

محمد خليل تيم الجمل
ضياء صالح احمد عبود

عمار عادل شحاده حسني
محمود كايد احمد ابو جقيم

ابو الخري محمد ابو الخري الجزائري
عبد الرحيم نائل عبد الرحيم عبد الهادي

محمود كمال يونس رحال
محمد حسام حسني ابو شذى

عدي سعيد صالح ياسني
10 ايام  نظرا لتغيبكم عن العمل لدى �سركة الربان للخدمات اللوج�ستيه دون مربر اكرث من 

وعدم مراجعة ال�سركة فان ال�سركة تنذركم ب�سرورة العودة لعملكم لديها خالل ثالثة ايام 

من تاريخ ن�سر هذا االنذار وبعك�س ذلك تعتربون فاقدين لعملكم وذلك ا�ستنادا الحكام املاده 

رقم 28 من قانون العمل االردين .

�سركة الربان للخدمات اللوج�ستية

اعالن صادر عن وزارة الزراعة
تعلن وزارة الزراعة عن طرح العطاءات التالية :

فعلى ال�سركات املخت�سة يف هذا املجال واحلا�سلة على رخ�سة مهن �سارية املفعول تخولها بيع او 

توريد او �سناعة مثل هذه اللوازم وامل�سجلة بال�سجل التجاري مراجعة مديرية العطاءات واللوازم 

يف الوزارة للح�سول على وثيقة العطاء مقابل الثمن املبني ازاء كل منها .

وزير الزراعة
املهندس خالد الحنيفات

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن  طرح عطاء

) شراء كمية )50( طن من مادة الحالوة (
تعلن مديرية امل�سرتيات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�س العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

2021 �سراء )كمية )50( طن من مادة احلالوة( فعلى املتعهدين الراغبني باال�سرتاك   / 4  / 17  / 7 طرح  العطاء رقم م �س ع 

بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 40 ( اربعون دينار غري 

م�سرتدة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة عنهما وكتاب تفوي�س 

من ال�سركة ملندوبها .

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا حتى 

يوم االثنني املوافق 2021/6/7  با�ستثناء ) ايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2021/6/8 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ال تقل عن ) 5 % ( من القيمة االجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�س ( مع العينات وكل مناق�سة 

غري مرفق بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق 

اعاله ترف�س او بدون عينات ترف�س ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 (

فاك�س ) 5000146 (

E-mail :CTC@JAF.MIL.JO
موقعنا على االنرتنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .
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ثمن نسخة المادةرقم الدعوة
العطاء

اخر موعد لبيع العطاء 
الساعة ) 12 (

اخر موعد لتسليم 
العروض الساعة ) 12 (

اجهزة الب توب 12/2021
ونظام صوتيات

الخميس 2021/5/27االربعاء 2021/5/26) 25 ( دينار

10/2021 ups شراء وحدة تزويد طاقة
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الخميس 2021/5/27االربعاء 2021/5/26) 25 ( دينارمشارب ومعالف17/2021
الخميس 2021/5/27االربعاء 2021/5/26) 25 ( دينارتضمين بوفيه وزارة الزراعة2/2021



الدويل
90 الثالثاء  11/ 5 / 2021 

بيتي  ُيطُل  �أو  �أ�سكن فيها،  �لتي  �ملنطقة  �أن كثريين من مو�طني  �إن قلت  غ��ايل 
ُ
�أ  ال 

الحظُت  ك��ذل��ك،  �لليلي.  باحلظر  يلتزمون  ال  عّماننا،  يف  ع��دي��دة  ج��ب��اٍل  وعلى  عليها 

يومًيا �أن �أعد�ًد� متز�يدة من �ملو�طنني من خمتلف �الأعمار، �إمنا َيعر�سون لع�سالتهم 

يتحّدون  وك��اأن��ه��م  ل��ي��اًل،  �جلانبية  و�ل�ساحات  �ل�����س��و�رع  يف  �ملتحفزة  وِق��و�ه��م  �ملفتولة 

�لدولة و�ل�سرطة و�لوطن باأكمله خالل �حلظر �لليلي. 

 بع�ض �ملو�طنني باتو� كما يبدو “يتم�سكون” بتقليد يومي ُيدّلل على �إما �أن لديهم 

“يف �الأعلى”، يجعل منهم عنا�سر فوق �لقانون، وال �أحد فوق �لقانون يف دولة  د�عًما 

�لليلي  �ليومي  �حلظر  خ��الل  نارهم  �نطفاأت  �سو�رع  زع��ر�ن  جم��رد  �أنهم  �أو  �لقانون، 

ْخالقهم، 
َ
�أ و���س��اءْت  ه��م،   َخ��رْيُ َق��لَّ  عندما  �الآن،  وع�سالتهم  روؤو�سهم  فاأطلت  �لطويل، 

�ملجتمع  يف  �ل��ع��ايل  و�ل�����س��وت  ب��ال��ال�أب��ال��ي��ة  مكانتهم  لي�ستعيدو�  �أح��ق��اده��م،  وتو�سعت 

ومبو�جهته. 

طُل من نو�فذ �سقتي �أتفح�ض 
ُ
 كثرًي� ما �أقف على �سطح منزيل لياًل وعلى �سرفته، و�أ

�سلوكياتهم  يف  ُمتفّر�ًسا  �سو�ء،  حد  على  و�ل�سغار  منهم  �لكبار  �ل�سبيبة،  و�ِسلل  �ملَ��ارة 

نتيجة  �إىل  �لليايل، فخل�ست  �أن�ساف  يف  �ملُفَتعل  �لعايل  وزعيقهم  و�سجيجهم  �لغريبة 

من  تتاأتى  �إمن��ا  �لتي  �ل�سلوك  ب�سوية  وال  �ل�ساحلة  باملو�طنة  تتمتع  ال  غالبيتهم  �أن 

به  �الأخ��الق��ي  و�الل��ت��ز�م  وروح��ه  �لقانون  ح��رف  وبتفعيل  �أواًل،  �لبيتية  �لرتبية  خ��الل 

هذ�  بنود  مع  �سر�عية  مو�جهة  يف  �ملو�طن  مو�طنية  ت�سُلُح  فال  منه،  �لنَّيل  ال  ثانًيا، 

ُيقيم لها وزًنا، ول�سان حال  �لبع�ض لوجودها وال  ياأبه  �لتي ال  �لدفاع  و�أو�مر  �لقانون 

جمموعاتهم يقول �أنهم ُيِقيمون يف َحلبة �مل�سارعة �لتي حتتكم لقانون �لغاب و�سعاره: 

�أنا �لكا�سر و�أنت �ملك�سور! 

يف  بكثافة  ت�سري  �ل�سرطة  ك��ان��ت  للحظر،  �الأوىل  �ل�سهور  وخ��الل  �أن��ه  كيف  �أذك���ُر   

�أدر�ج  على  يجل�ض  �أو  يقف  ملَن  �الأو�م��ر  وت�سدر  منطقتنا،  وطرقات  عّمان  جبل  �سو�رع 

بالكم  فما  نقا�ض،  ودون  ف��وًر�  �إليه  بالدخول  �لبيت،  هذ�  حرم  �سمن  �أنها  برغم  بيته، 

لياًل  يتنزهون  ��ن  ِمَّ وغ��ريه��م،  و�أطفالهن،  �لِن�سوة  “بع�ض”  و  �ل�سبيبة  مبجموعات 

�سيًئا  �لن�سيم، وكاأن  �َسم  �لعظيم و�حتفاالت  �لنيل  �لن�سيم” بعيًد� عن نهر  “يالحقون 
مل يحدث.. وال كورونا وال هم يحزنون! 

قو�فل  كل  �أن  ُيعقل  فهل  ا.  �أي�سً وهو�مريها  بزو�مريها  �ل�سيار�ت  هنا  �أن�سى  وال   

يتمتع  �لطويل،  �لليلي  �حلظر  �ساعات  يف  �ل�سو�رع  ِعباب  َتُخر  �أر�ه��ا  �لتي  �ل�سيار�ت 

�أ�سحابها باأذونات �لتنقل �حلر مبركباتهم؟! جميع 

�أين هي قوى �الأمن؟ و�أين هي هيبة �لدولة وقانون �لدفاع   �سوؤ�ل بر�سم �الإجابة: 

يف ِحيال هوؤالء جميًعا! �أال يطّبق �لقانون ببنوده على �جلميع؟

األكاديمي مروان سوداح

الَحظر الليلي وَهيبة الدولة
االنباط-وكاالت

�ملبارك،  �الأق�سى  �مل�سجد  يف  �ملر�بطون  �أك��د 

�أن���ه���م ل���ن »ي�����س��م��ح��و� ل��ل��م�����س��ت��وط��ن��ني ب��اق��ت��ح��ام 

�مل�سجد �الأق�سى �إال على �أرو�حهم«

وق����ال����و� يف ك���ل���م���ات ع���ر م���ك���ر�ت �ل�����س��وت 

�ل��ذي  �لوح�سي  �لقمع  بعد  �الأق�����س��ى،  بامل�سجد 

�إال على  �مل�����س��ت��وط��ن��ون  “لن مي��ر  ل���ه:  ت��ع��ر���س��و� 

�أج�سادنا،  �إال على  �مل�ستوطنون  �أرو�حنا، لن مير 

ق�سام”...  ي���ا  “�ق�سف  هم”...  ي���ا  ن��ح��ن  ي���ا 

“بالروح بالدم نفديك يا �أق�سى«
ووج���ه �مل��ر�ب��ط��ون م��ن��ا���س��د�ت الإغ���اث���ة مئات 

وجاء  �لقبلي،  �مل�سجد  يف  �ملحا�سرين  �مل�سابني 

خليل  ي���ا   .. �ل�����س��ف��ة  �أه����ل  “يا  �مل���ن���ا����س���د�ت:  يف 

�لرحمن.. �الأق�سى ُيدن�ض«

وقالو�: “كل �مل�ساجد ٌطهرت و�أنا على �سريف 

�أدن�ض، �أين �سالح �لدين؟ �أين �سالح �لدين؟«

و�أع��ل��ن��ت م�����س��ادر ط��ب��ي��ة، ع��ن �إ���س��اب��ة  �ك��ر 

بالر�سا�ض  معظمهم  �مل��ر�ب��ط��ني  م��ن   250 م��ن 

�مل���ط���اط���ي، يف �ل���ه���ج���وم �ل��وح�����س��ي �ل�����ذي ���س��ن��ه 

�الحتالل عليهم، منذ �ساعات �ل�سباح

االنباط-وكاالت

�لكويتي  �الأم���ة  جمل�ض  رئي�ض  ق��دم 

مرزوق �لغامن طلبا لعقد جل�سة طارئة 

وقت  باأ�سرع  �لعربي  �لرملاين  لالحتاد 

�حل��رم  �سد  �إ�سر�ئيل  �نتهاكات  لبحث 

�لرتحيل  وعمليات  �ل�سريف  �لقد�سي 

يف حي �ل�سيخ جّر�ح

�إىل �الحت����اد  ك��ت��اب��ا  �ل���غ���امن  ووج�����ه 

�ل����رمل����اين �ل���ع���رب���ي ي��ط��ل��ب ف��ي��ه ع��ق��د 

�جل��ل�����س��ة �ل��ط��ارئ��ة ل��ب��ح��ث �مل�����س��ت��ج��د�ت 

و�ت��خ��اذ موقف  �لقد�ض  يف  و�ل��ت��ط��ور�ت 

حا�سم وو��سح جتاهها

��ستباكات  �ل�سرقية  �لقد�ض  وت�سهد 

ل���ي���ل���ي���ة خ�������الل ����س���ه���ر رم���������س����ان ب��ني 

و�ل�����س��رط��ة  ج��ان��ب  م��ن  �لفل�سطينيني 

جانب  م��ن  و�مل�ستوطنني  �الإ�سر�ئيلية 

�آخر

وت����ط����ورت �أح�������د�ث �ل���ق���د����ض، ع��ق��ب 

حم�����اوالت م��ن��ع �ل���ق���و�ت �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

�مل�سجد  يف  �ل�سالة  من  �لفل�سطينيني 

وفر�ض  رم�سان،  �سهر  خالل  �الأق�سى 

ق���ي���ود ك���ث���رية ع���ل���ى �مل�������س���ل���ني، ك��ذل��ك 

�لعليا  للمحكمة  ج��ل�����س��ة  ق��ب��ي��ل  ج���اءت 

�سيتم  كان  �إذ�  فيما  للنظر  �الإ�سر�ئيلية 

يف  منازلها  م��ن  فل�سطينية  �أ���س��ر  ط��رد 

�مل��ن��ازل  ت��ل��ك  �ل�سيخ ج���ر�ح، وم��ن��ح  ح��ي 

�إ�سر�ئيليني مل�ستوطنني 

االنباط-وكاالت

ق���ال ���س��ن��دوق �ال���س��ت��ث��م��ار�ت �مل��ب��ا���س��رة 

“�سبوتنيك  ل��ق��اح  ����س��ت��خ��د�م  �إن  �ل��رو���س��ي، 

لكوفيد-19، جعل �سان مارينو  �مل�ساد   »V
�أوروب��ا،  كورونا يف  تهزم فريو�ض  دولة  �أول 

يف  �ل�سفر.  �إىل  فيها  �الإ�سابة  وقلل معدل 

ف��رتة �ل���ذروة يف �أو�ئ���ل �أب��ري��ل، ك��ان معدل 

يف  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  �الإ���س��اب��ات 

�أ�سبوعيا،  حالة   250 ح��و�يل  مارينو،  �سان 

ولكن منذ 4 مايو مل يتم ت�سجيل �أي حاالت 

�إ�سابة جديدة بالفريو�ض يف �لبالد.

متو�سط  �إن  �ل��ق��ول،  ميكن  �ل�سكل  بهذ� 

مبقد�ر  �نخف�ض  �ليومي  �الإ�سابة  معدل 

ب��ال��ل��ق��اح  �ل��ت��ط��ع��ي��م  وب��ف�����س��ل  م�����رة.   250

�لرو�سي”�سبوتنيك V«، باتت �سان مارينو 

من �أو�ئل �لدول يف �أوروبا �لتي بد�أت برفع 

�لقيود �ملفرو�سة على خلفية �لوباء.

�لبلد،  هذ�  يف  �الإ�سابة  متو�سط  وبات 

40 م����رة م���ن �مل���وؤ����س���ر  �أق�����ل ب���اأك���ر م���ن 

�ملتو�سط يف دول �الحتاد �الأوروبي.

���س��ان  يف  �ل�����س��ك��ان  ت��ط��ع��ي��م  �أدى  ك��م��ا 

�ل��وف��ي��ات  م���ع���دل  �إىل خ��ف�����ض  م���اري���ن���و، 

�ل�����س��ف��ر،  �إىل  ب�����س��ب��ب ف���ريو����ض ك���ورون���ا، 

جناح  ب��اإغ��الق  ه��ن��اك  �ل�سلطات  وق��ام��ت 

كوفيد  مر�سى  بعالج  �خلا�ض  �مل�ست�سفى 

هناك.

�ملبا�سرة  �ال�ستثمار�ت  و�أعرب �سندوق 

دفعات  لتوريد  ��ستعد�ده  ع��ن  �ل��رو���س��ي، 

مارينو،  �سان  �إىل  �للقاحات  من  �إ�سافية 

على  �عتماد�  �للقاحات  �سياحة  لتنظيم 

نتائج �لتطعيم �لناجحة يف هذه �لدولة.

االنباط-وكاالت

ل��ل��روم  �سب�سطية  �أ���س��اق��ف��ة  رئ��ي�����ض  �أك����د 

�أن  ع��ط��ا �هلل ح��ن��ا  �مل����ط����ر�ن  �الأرث����وذك���������ض 

�ع��ت��د�ء ق���و�ت �الح��ت��الل �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي على 

كني�سة  ع��ل��ى  �ع��ت��د�ء  ه��و  �الأق�����س��ى  �مل�سجد 

�لفل�سطينيني  �أن  ع��ل��ى  م�����س��دد�ً  �ل��ق��ي��ام��ة 

عن  �ل��دف��اع  معركة  يف  و�ح��د�ً  �سفاً  يقفون 

�الأر�ض و�ملقد�سات

�ليوم  ت�سريح  يف  حنا  �مل��ط��ر�ن  و�أو���س��ح 

�أن �الأق�سى و�لقيامة توءمان ال ينف�سالن 

���س��اح��ات  يف  ي��ق��ف��ون  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  و�أن 

�أر�سهم  عن  يد�فعون  و�ح��د�ً  �سفاً  �لقد�ض 

�الحتالل  خمططات  وجه  يف  ومقد�ساتهم 

لتهويدها و�سيف�سلون كل حماوالته الإفر�غ 

�لفل�سطيني �ملدينة من �لوجود 

و�أ����س���ي���ب م��ئ��ات �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ���س��ب��اح 

�ل����ي����وم خ�����الل �ق���ت���ح���ام ق������و�ت �الح���ت���الل 

�الإ�سر�ئيلي �مل�سجد �الأق�سى و�عتد�ئه على 

فيه �ملر�بطني  �لفل�سطينيني 

االنباط-وكاالت

ق��ال ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام �الأوق����اف �الإ�سالمية 

بالقد�ض �ل�سيخ ناجح بكري�ت �إن �إر�دة �مل�سلني 

و�مل��ر�ب��ط��ني و���س��م��وده��م يف �مل�����س��ج��د �الأق�����س��ى 

�ملتطرفني  �مل�ستوطنني  �قتحام  �أف�سلت  �ملبارك 

ي��وم �الثنني، رغ��م همجية �الحتالل  للم�سجد 

�الإ�سر�ئيلي �سدهم

لوكالة  خا�ض  ت�سريح  يف  ب��ك��ري�ت  و�أ���س��اف 

�نت�ساًر�  �ليوم  �سطرو�  �ملقد�سيني  �أن  “�سفا” 
ملخطط  �إف�سالهم  يف  �الح���ت���الل،  على  ج��دي��ًد� 

�ليوم،  �الأق�سى  �مل�سجد  باقتحام  �مل�ستوطنني 

رغم وقوع �أعد�د كبرية من �الإ�سابات يف �سفوف 

�ملر�بطني

وتابع �أن “هذ� �النت�سار ُي�سجل يف �لتاريخ، 

ف��ه��ن��اك حم��ط��ات ك��ب��رية ُف��ت��ح��ت ب��ال��ق��د���ض مع 

�الحتالل، كما حدث يف باب �لعامود وحي �ل�سيخ 

جر�ح، ففي كل حمطة كان �لوجود �ملقد�سي هو 

�لذي يح�سم �لو�سع و�ملعركة على �الأر�ض«

وذكر �أن �أعد�ًد� كبرية من �مل�سلني دخلت �إىل 

�مل�سجد �الأق�سى، بعد �ن�سحاب قو�ت �الحتالل 

بعد  وذل��ك  �أب��و�ب��ه �خلارجية،  �إىل  �ساحاته  من 

عدة �ساعات من �قتحامها للم�سجد و�عتد�ءها 

على �مل�سلني و�ملعتكفني �لذين تو�جدو� بد�خله

�أه��ب��ة  ع��ل��ى  �ملقد�سيني  �أن  ب��ك��ري�ت  و�أو����س���ح 

من  حم��اول��ة  �أي  و�إف�����س��ال  للت�سدي  �ال�ستعد�د 

�سالة  ب��ع��د  ل��الأق�����س��ى،  الق��ت��ح��ام  �مل�ستوطنني 

�لظهر

وبني �أن “ر�سالة �أهل �لقد�ض و�سلت للعامل، 

و�أن��ه ك��ان الب��د من دف��ع �ل�سريبة، رغ��م �لوجع 

�الأق�سى  �ساحات  �ليوم يف  �سالت  �لتي  و�ل��دم��اء 

نتيجة همجية �الحتالل بحق �مل�سلني«

���س��دح��ت  �مل�����س��ل��ني  ح��ن��اج��ر  �أن  �إىل  ول���ف���ت 

ب��ه��ت��اف��ات �ل��ت��ه��ل��ي��ل و�ل��ت��ك��ب��ري د�خ�����ل ���س��اح��ات 

�الح��ت��الل  على  باالنت�سار  �ح��ت��ف��ااًل  �الأق�����س��ى، 

وم�ستوطنيه، وبعد �ن�سحاب �لقو�ت �الإ�سر�ئيلية 

من �مل�سجد

“نحن يف �سر�ع و�سد�م م�ستمر مع  وق��ال: 

و�إر�دة  �سوكة  ك�سر  تريد  �لتي  ق��و�ت �الحتالل، 

�مل��ق��د���س��ي��ني، ك���ي ت��ق��ول ه���ي �مل��ن��ت�����س��رة، لذلك 

وعنف،  بوح�سية  �مل�سلني  ���س��رب  على  �أق��دم��ت 

و�إطالق �الأعرية �ملطاطية وقنابل �لغاز و�ل�سوت 

قبة  وم�سجد  �لقبلي  �مل�سلى  ود�خ���ل  جتاههم، 

�ل�سخرة �مل�سرفة«

و�أك����د ب��ك��ري�ت ���س��رورة �ل��ب��ق��اء و�ل��ت��ج��ذر يف 

للدفاع  �لد�ئم فيه،  و�لرباط  �الأق�سى،  �مل�سجد 

�الحتالل  ملخططات  و�لت�سدي  وحمايته  عنه 

فيه، وحماوالت �مل�ستوطنني القتحامه

وك���ان���ت ق�����و�ت �الح���ت���الل �ق��ت��ح��م��ت ���س��ب��اح 

�مل�سلني  وهاجمت  �الأق�����س��ى،  �مل�سجد  �الإث��ن��ني، 

 300 �أك���ر م��ن  و�أ���س��اب��ت  ب�سكل عنيف،  د�خ��ل��ه 

بالر�سا�ض �ملعدين و�الختناق و�ل�سرب، منهم 7 

بحالة حرجة، وفق �لهالل �الأحمر

وعقب �ن�سحاب قو�ت �الحتالل خملفًة دماًر� 

كبرًي� بامل�سجد �الأق�سى، �سرع �ملعتكفون بتنظيف 

�مل�سليات و�ل�ساحات بامل�سجد

بعدم �خلروج  للمر�بطني  دع��و�ت  و�نطلقت 

من �ساحات �الأق�سى، و�سرورة ��ستمر�ر �لرباط 

لعدم  �ل��ي��وم،  باحاته حتى ع�سر  و�العتكاف يف 

�ل�سماح للم�ستوطنني باأي حماولة القتحامه

وكانت ما ت�سمى “جماعات �لهيكل” �ملزعوم 

القتحام  �مل�ستوطنني  وجمهور  �أن�سارها  دع��ت 

وحتى   7:00 �ل�ساعة  ب��ني  م��ا  �الأق�����س��ى  �مل�سجد 

�ملو�فق   ،2021-5-10 �الإثنني  �سباح  من   11:00

“توحيد  ي��وم  ي�سمى  ما  مبنا�سبة  رم�سان،   28

�لقد�ض«

 المرابطون باألقصى: لن يمروا .. اما نحن او هم

 الكويت تطلب عقد جلسة طارئة لالتحاد البرلماني العربي بشأن أحداث القدس

اول دولة تهزم كورونا باستخدام لقاح سبونتيك

 المطران حنا: الفلسطينيون يقفون صفًا واحدًا في معركة الدفاع عن األرض والمقدسات

 بكيرات: صمود المرابطين أفشل اقتحام المستوطنين لألقصى

االنباط-وكاالت

�الإرهابي  �لتفجري  قتلى  عدد  �رتفع 

�ل����ذي ����س��ت��ه��دف م���رك���ز�ً ل��ل�����س��رط��ة يف 

�أم�ض  مقدي�سو  �ل�سومالية  �لعا�سمة 

�إىل �ستة �أ�سخا�ض

عن  ب��ر���ض  �أ�سو�سيتد  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 

�مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �ل�����س��رط��ة ���س��ادق علي 

�سيارته  فجر  �ن��ت��ح��اري��اً  �إن  ق��ول��ه:  �أدن 

�مل���ف���خ���خ���ة ق�����رب م����رك����ز �ل�������س���رط���ة يف 

منطقة و�بريى ما �أدى �إىل مقتل �ستة 

�أ�سخا�ض و�إ�سابة �ستة �أخرين بجروح

�لذي  للهجوم  �سابقة  ح�سية  وكانت 

ت��ب��ن��ت��ه ح���رك���ة �ل�������س���ب���اب �ل�����س��وم��ال��ي��ة 

�ل��ق��اع��دة  بتنظيم  �مل��رت��ب��ط��ة  �مل��ت��ط��رف��ة 

�سابطي  مقتل  �إىل  �أ����س���ارت  �الإره���اب���ي 

�سرطة  قائد  بينهما  �الأقل  على  �سرطة 

�أخرين �ملنطقة و�إ�سابة 

وت�������س���ه���د �ل���ع���ا����س���م���ة �ل�����س��وم��ال��ي��ة 

وم��ن��اط��ق �أخ����رى يف �ل��ب��الد ت��ف��ج��ري�ت 

�إىل  �أغ��ل��ب��ه��ا  ين�سب  م��ت��ك��ررة  وه��ج��م��ات 

�ل�سباب حركة 

االنباط-وكاالت

و�ملحررين  �الأ�سرى  �سوؤون  هيئة  حذرت 

�ل�سحية  �حلالة  تدهور  من  �لفل�سطينيني 

ل��ث��الث��ة �أ�����س����رى يف م��ع��ت��ق��الت �الح���ت���الل 

�ملتعمد  �لطبي  �الإهمال  جر�ء  �الإ�سر�ئيلي 

بحقهم

وذكرت �لهيئة يف بيان �م�ض نقلته وكالة 

�إه��م��ال  ت��و����س��ل  �الح��ت��الل  �سلطات  �أن  وف��ا 

خ�سيب  �أح��م��د  ل��الأ���س��ري  �ل�سحية  �حل��ال��ة 

�ل���ذي ي��ع��اين م��ن ���س��رط��ان �ل���دم ول��الأ���س��ري 

�آالم ح��ادة  ي��ع��اين م��ن  �ل���ذي  �ل��رج��ب��ي  علي 

بعينيه  بي�ساء  مياه  وج��ود  ومن  �لر�أ�ض  يف 

من  يعاين  �ل��ذي  �لبطاط  ر�أف��ت  ولالأ�سري 

ف��ق��د�ن م��ع��ظ��م �أ���س��ن��ان��ه وم�����س��اك��ل ح���ادة يف 

�لفم و�سعوبة يف م�سغ �لطعام

فل�سطيني  �أ���س��ري   4600 ن��ح��و  وي���و�ج���ه 

�عتقال  ظ��روف  �الحتالل  معتقالت  د�خ��ل 

قا�سية بينهم 550 �أ�سري�ً بحاجة �إىل تدخل 

عالجي عاجل

 6 قتلى في تفجير إرهابي بالعاصمة 
الصومالية مقديشو

 تحذير من تدهور الحالة الصحية 
ل 3 أسرى بمعتقالت االحتالل 
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االنباط-وكاالت 

ك�سف مركز درا�سات اإ�سرائيلي يف تقريره 

اإن��ه��ا حتدد  املن�سور حديثا ع��ن خ��رائ��ط قيل 

ب�سكل تف�سيلي النت�سار ال�سواريخ التابعة ل� 

حزب اهلل يف مناطق لبنانية خمتلفة

وعر�ض موقع مركز الدرا�سات االإ�سرائيلي 

اأمل��ا يف تقريره الع�سكري خريطة تك�سف عن 

ي�ستخدمها  ج��دي��دة  ع�سكرية  م��واق��ع  �ستة 

احلزب جنوبي لبنان

الع�سكرية  االأه���م���ي���ة  ع���ن  امل���رك���ز  واأ�����س����ار 

التي ميتلكها  النارية  القوة  ونطاق  للمواقع 

تتجاوز  بل  ال  ت�ساهي  اإنها  احل���زب، م�سيفا 

معظم جيو�ض حلف الناتو ، ح�سب �سبوتنيك

البحوث  ق�سم  مدير  ق��ال  ال�سدد،  وب��ه��ذا 

يف مركز اأمل��ا للبحوث والتعليم ، طال بريي، 

اإن��ه يقدر حزب اهلل اأن��ه يف �سراعه املقبل مع 

اإ�سرائيل، �سيواجه �سعوبات كبرية يف التعامل 

مع اجلي�ض االإ�سرائيلي يف منطقة مفتوحة. 

لذا، قرر تركيز اأن�سطته يف املناطق املاأهولة. 

2006، بتحويل  م��ن��ذ ح���رب مت���وز  ب����داأ  وق���د 

معظم اأن�سطته اإىل املناطق املبنية وحولها

اأ�سا�سيني  اأظ��ه��ر اخل��ري��ط��ة خ��ط��ني  ك��م��ا 

ل��ل��دف��اع اأن�����س��اأه��م��ا احل���زب ب��ه��دف اإع��اق��ة اأي 

االإ�سرائيلي  للجي�ض  برية م�ستقبلية  مناورة 

يف لبنان. ومن هذه املناطق يخطط احلزب، 

من  كثيفة  �سليات  لتوجيه  امل���رك���ز،  ح�سب 

ال����ن����ريان يف اجت������اه ال��ت��ج��م��ع��ات ال�����س��ك��ان��ي��ة 

االإ�سرائيلية

االأول عند  يبداأ اخلط  التقرير،  وبح�سب 

احل�����دود االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ومي��ت��د ���س��م��ااًل حتى 

نهر الليطاين، ويحتوي على عدد كبري من 

75 كيلومرتاً،  �سواريخ غ��راد و فجر مب��دى 

ما ي�سع م�ستوطنات �سمال اإ�سرائيل يف دائرة 

نوع  على  املنطقة  حتتوي  كما  اال���س��ت��ه��داف. 

ميتاز   ، ب��رك��ان  ُي�سمى  ال�سواريخ،  م��ن  ثالث 

مبداه الق�سري وقوته النارية املدمرة

كما اأ�سار التقرير اإىل اأن خط الدفاع االأول 

يف ل��ب��ن��ان ي��ح��ت��وي اأي�����س��ا ع��ل��ى وج���ود مكثف 

ل��ل�����س��واري��خ امل�����س��ادة ل��ل��دب��اب��ات وال�����س��واري��خ 

امل�سادة للطائرات املحمولة على الكتف، مثل 

�ستينغر

اأم����ا خ��ط ال���دف���اع ال��ث��اين ي��ب��داأ ع��ن��د نهر 

الليطاين وميتد �سمااًل حتى نهر الزهراين. 

، تنت�سر  اأمل��ا  لتقييم  املنطقة، وف��ق��اً  ويف ه��ذه 

يبلغ  التي  امل���دى،  متو�سطة  زل���زال  �سواريخ 

مع  جنب  اإىل  جنباً  ك��ي��ل��وم��رتاً،   200 م��داه��ا 

بطاريات اأقوى م�سادة للطائرات

�سواريخ  اأن  اإىل  في�سري  التقرير،  ويتابع 

غ����راد و زل�����زال ت���اأت���ي م���ن م��ن�����س��اآت اإي��ران��ي��ة 

و�سورية. ويهربها فيلق القد�ض االإيراين اإىل 

لبنان

وال يقت�سر تقرير اأملا على ت�سليط ال�سوء 

على تر�سانة ح��زب اهلل يف ب��ريوت واجلنوب، 

خلفية  لبنان،  �سرقي  البقاع  �سهل  �سمل  ب��ل 

عن  ف�سال  ل��ل��ح��زب،  وعملياتية  لوج�ستية 

اأنها  يبدو  التي  االأ�سلحة  ا�ست�سافته م�سانع 

ت�سنع مكونات لل�سواريخ املوجهة بدقة

اأمل��ا  مركز  يف  البحوث  ق�سم  مدير  وي���رى 

للبحوث والتعليم ، اأنه رغم امتالك احلزب 

لرت�سانة مكّونة مبعظمها من اأ�سلحة ق�سرية 

لتحويل  امل�����س��ت��م��رة  امل��ح��اول��ة  اأن  اإال  امل�����دى، 

���س��واري��خ موجهة  اإىل  ف��احت -110  ���س��واري��خ 

ت�سكل ت��ه��دي��دا خ��ط��ريا الأن��ه��ا متنح احل��زب 

القدرة على ا�ستهداف املواقع اال�سرتاتيجية 

اأنظمة  �ستوقف  وبينما  ب��دق��ة.  االإ�سرائيلية 

الدفاع اجلوي االإ�سرائيلية متعددة الطبقات 

اأنها لن  اإال  القادمة،  التهديدات  العديد من 

تكون قادرة على اعرتا�ض كل �سيء

االنباط-وكاالت

ال��ع��ل��ي��ا للجماهري  امل��ت��اب��ع��ة  ق��ال��ت جل��ن��ة 

ل��الإع��الم،  الفل�سطيني  ال��داخ��ل  يف  العربية 

االح���ت���الل  “حكومة  اإن  االإث����ن����ني،  ام�������ض 

وجي�سها وخمابراتها وع�سابات امل�ستوطنني 

ال��ق��د���ض  االإره���اب���ي���ة، ت�سعد ع��دوان��ه��ا ع��ل��ى 

الكولونيالية  االأوه����ام  خ��الل  م��ن  املحتلة، 

واأه���ايل  ل�سعبنا،  البطولية  ال��وق��ف��ة  بك�سر 

ال��ق��د���ض، ���س��د ج���رائ���م االح���ت���الل، و�سعيه 

ل��الق��ت��الع وت��ن��غ��ي�����ض ح���ي���اة امل��ق��د���س��ي��ني يف 

اليوم  �سباح  االإره��اب��ي  وال��ع��دوان  مدينتهم، 

اأك��ر  االإث���ن���ني، ع��ل��ى امل�سجد االأق�����س��ى، ه��و 

اإثبات على اأهداف االحتالل«

وحيت اللجنة يف بيان �سحفي “جماهري 

�سعبنا التي انطلقت منذ اأيام بتواجد مكثف 

يف االأق�����س��ى وال�����س��ي��خ ج���راح وب���اب ال��ع��ام��ود 

وامل�����س��ت��م��رة ب��ع�����س��رات ال��ت��ظ��اه��رات يف جميع 

ق���وات  “عدوان  واأدان�������ت  البالد”،  اأن���ح���اء 

وحيفا،  النا�سرة  مظاهرتي  على  االحتالل 

“م�ساندة  ع��ل��ى  م���وؤك���دة  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ل��ي��ل��ة 

ع�سرات املعتقلني«

اأن  اأي��ق��ن  “االحتالل  اإن  املتابعة  وق��ال��ت 

كل الرهان على ك�سر �سوكة القد�ض واأهلها، 

���س��ج��ل ف�����س��ال ذري����ع����ا، ف���ال���ق���د����ض ع��ا���س��م��ة 

واملقد�سيون  يحميها،  �سعبها  ولها  فل�سطني 

وب�سكل  بطولية،  اأ�سطورة  يوم  كل  ي�سجلون 

ل�����س��ه��ر رم�����س��ان  ال���ي���وم االأول  خ��ا���ض م��ن��ذ 

امل���ب���ارك، ال���ذي ب���داأ ف��ي��ه االح��ت��الل معركة 

عدوانه  مب���وازاة  املحتفلني،  حياة  لتنغي�ض 

���س��ب��ه ال���ي���وم���ي ع���ل���ى امل�����س��ل��ني يف امل�����س��ج��د 

ت�سعيد  هذا مب��وازاة  وكل  املبارك.  االأق�سى 

موؤامرة وخمططات اقتالع اأهلنا املقد�سيني 

اأحياء املدينة، وب�سكل خا�ض  من بيوتهم يف 

يف ه���ذه االأي�����ام يف ح��ي ال�����س��ي��خ ج����راح وح��ي 

�سلوان. وراأى االحتالل هزائمه اأمام عظمة 

ع�سابات  ملنع  وا�سطراره  البطولية  الوقفة 

االأق�سى  امل�سجد  اق��ت��ح��ام  م��ن  امل�ستوطنني 

ال��ي��وم، ول��ه��ذا ي��ري��د اإث��ب��ات ح�����س��وره، حتى 

بثمن تو�سيع حمام الدم الذي يبادر له«

�سرعية  “ال  اأن  ع��ل��ى  امل��ت��اب��ع��ة،  و����س���ددت 

لوجود االحتالل يف القد�ض كلها، ويف امل�سجد 

اح��ت��الل يف  �سرعية الأي  الأن���ه ال  االأق�����س��ى، 

وواجبه  الفل�سطيني  وحق  والتاريخ،  العامل 

اأن يدافع عن بلده و�سعبه وبيته، ومقد�ساته، 

وع��ل��ى اأ���س��ا���س��ه ف����اإن امل��ت��اب��ع��ة ت��وج��ه جم��ددا 

يف  ك��ان  اإن  البطولية،  الوقفة  لهذه  حتياته 

القد�ض، وال�سفة والقطاع، ولدى جماهرينا 

اأي�سا جزء  اأنها  العربية، التي تثبت كل يوم 

حي من �سعبها ومن املعركة �سد االحتالل 

ومن اأجل القد�ض ومقد�ساتها«

ت���واج���د  “تكثيف  اإىل  امل���ت���اب���ع���ة  ودع������ت 

واإىل  ال���ق���د����ض،  وال���ق���ي���ادات يف  ج��م��اه��رين��ا 

ال��ك��ف��اح��ي��ة يف جميع  ال��ن�����س��اط��ات  ت��ك��ث��ي��ف 

املناطق والبلدات”، واأدان��ت يف الوقت نف�سه 

“الهجوم الدموي للبولي�ض واملخابرات على 
املتظاهرين يف حيفا والنا�سرة”، واأكدت اأنها 

وامل�سابني« املعتقلني  جانب  اإىل  “تقف 

االنباط-وكاالت

دعا االأب مانويل م�سّلم، امل�سيحيني الفل�سطينيني اإىل هبة 

ن�سرة للم�سجد االأق�سى يف مدينة القد�ض ال�سرقية املحتلة، يف 

الوقت الذي نفذت  جماعات ا�ستيطانية تهديدها باقتحامه

َم��ْن لي�ض مع  ن��داء و�سل االأن��ا���س��ول بعنوان  ج��اء ذل��ك يف 

ْلم �سعبه يف احلرب، ال َيِحُقّ له الوجود معه اأيام ال�ِسّ

الدين  اإىل رج��ال  اأك��رر ندائي  واأ���س��اف مب��ب��ادرة �سخ�سية، 

االأفا�سل البطاركة واالأ�ساقفة والكهنة اأن يهّبوا خفافا وثقاال 

اإىل امل�سجد االأق�سى

قيادي م�سيحي معروف مبواقفه  واالأب م�سّلم )83 عاما( 

الوطنية والوحدوية ، و�سبق اأن تقلد عدة مواقع يف الكني�سة، 

تاأ�سي�ض  وم��ن��ه��ا  وال��دي��ن��ي��ة  املجتمعية  ن�ساطاته  اإىل  اإ���س��اف��ة 

املنتدى االإ�سالمي امل�سيحي

كبري  اق��ت��ح��ام  تنفيذ  نيتها  ا�ستيطانية  ج��م��اع��ات  واأع��ل��ن��ت 

القد�ض  ي��وم  ب�  ي�سمى  ما  مبنا�سبة  االإث��ن��ني،  م�ساء  لالأق�سى، 

العري الذي احتلت فيه اإ�سرائيل القد�ض ال�سرقية عام 1967، 

ويتوقع تنظيم م�سرية حا�سدة للم�ستوطنني م�ساًء

االإ�سرائيلي،  االح��ت��الل  ق���وات  اقتحمت  االإث��ن��ني،  و���س��ب��اح 

امل��ط��اط��ي،  ال��ر���س��ا���ض  م�ستخدمة  االأق�����س��ى،  امل�سجد  ب��اح��ات 

 215 ل��ل��دم��وع، واأوق��ع��ت نحو  امل�سيل  ال�����س��وت وال��غ��از  وق��ن��اب��ل 

منت�سف  ال��ه��دوء  ع��ودة  باحاته  من  ان�سحابها  قبيل  جريحا، 

النهار

امل�سيحيون  َي��ْك��ُت��ب فيه  ال���ذي  ال��ي��وم  وت��اب��ع م�سّلم ه��ذا ه��و 

جميعا  لنا  اأن  فيها  وُي��وؤّك��دون  امل�سيحية،  العهدة  للم�سلمني 

م�سري واحد وح�سارة واحدة، واأننا �سعب واحد يف هذه االأر�ض 

املقد�سة، واأننا اليوم ندافع عن االإن�سان فيها

اإن كنا �سعفاء �َسُيْهّدم االأق�سى والقيامة كما َوَعَد  واأ�ساف 

هرت�سل )موؤ�س�سة احلركة ال�سهيونية(

وتوّجه االأب م�سّلم لرجال الدين قائال ِقفوا يا رجال الدين 

امل�سيحيني مع �سعبكم بجانب املظلومني واخلائفني والفقراء، 

فالكني�سة هي كني�سة املظلومني واخلائفني والفقراء

االأق�سى  ب��اب  اأم���ام  منيعا  ���س��ّداً  امل�سيحيون  َث��َب��َت  اإذا  وختم 

اأثبتنا  تدني�سه،  م��ن  ومنعوهم  ال�سهاينة  وج��ه  يف  واأغ��ل��ق��وه 

هويتنا وازدهرت الكني�سة

وت�سهد مدينة القد�ض منذ بداية �سهر رم�سان، اعتداءات 

خا�سة  وامل�ستوطنون،  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  ق��وات  بها  تقوم 

ام��ت��دت الحقا   ، ال�سيخ ج���راح  ال��ع��ام��ود وح��ي  ب��اب  يف منطقة 

وح��االت  االإ�سابات  مئات  عن  واأ�سفرت  االأق�سى،  امل�سجد  اإىل 

االعتقال بني الفل�سطينيني

يف �سياق مت�سل، دعت اللجنة الرئا�سية العليا الفل�سطينية 

ملتابعة �سوؤون الكنائ�ض )ر�سمية( االآباء والكهنة لقرع االأجرا�ض 

مع  ت�سامنا  ت.غ(،   18:00( اليوم  م�ساء  من  التا�سعة  ال�ساعة 

ون�سرة  االأق�سى  امل�سجد  يف  وامل�سلني  القد�ض  يف  املرابطني 

لفل�سطني و�سعبها، وفق وكالة االأنباء الر�سمية الفل�سطينية

القد�ض، يف  كنائ�ض  وروؤ�ساء  البطاركة  اأع��رب  ومن جهتهم، 

بيان �سحفي و�سل االأنا�سول، عن قلقهم العميق اإزاء االأحداث 

االأخرية يف القد�ض ال�سرقية

واأ�سافوا اأن التوتر املتزايد، واملدعوم ب�سكل رئي�سي من قبل 

اجلماعات اليمينية املتطرفة، يعر�ض الواقع اله�ض يف القد�ض 

وما حولها للخطر

تقرير إسرائيلي: القوة النارية لحزب اهلل تتجاوز جيوش »الناتو«

»المتابعة«: االحتالل يريد القدس حمام دم وهذا يستوجب الدفاع عن شعبنا

 فلسطين.. األب مانويل مسلم يدعو لهبة مسيحية نصرة للمسجد األقصى

 االزهر: العالم في صمت مخز 
تجاه إرهاب االحتالل

 االعالم العبري : جيش االحتالل اإلسرائيلي 
يؤجل تدريباته ويأمر باالستعداد للتصعيد

ألمانيا: محادثات النووي اإليراني 
تستغرق وقتا طويال

 أوزبكستان ترفض نشر قواعد عسكرية 
أمريكية على أراضيها

االنباط-وكاالت

ق����ال ���س��ي��خ االأزه������ر اأح���م���د ال��ط��ي��ب، اإن 

العامل ال يزال يف �سمت خمٍز جتاه االإرهاب 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي وان��ت��ه��اك��ات��ه ال��وح�����س��ي��ة بحق 

امل���ب���ارك، وامل��ق��د���س��ات يف  امل�سجد االأق�����س��ى 

فل�سطني العروبة

واأك���د الطيب يف ب��ي��ان ل��ه، ي��وم االثنني 

الطغاة  على  اأب��ي��ة  �ستبقى  فل�سطني  “اأن 
مهما طال الزمن، و�سيظل �سعبها مرابطا 

مدافعا  ومقد�ساته،  ��ه  وِع��ر���سِ اأر���س��ه  على 

القبلتني وثالث  اأوىل  املبارك  االأق�سى  عن 

احل���رم���ني، ف��ت��ح��ي��ة اإج�����الل واإك����ب����ار ل��ه��ذا 

ال�سعب املظلوم”

االنباط-وكاالت

االإ�سرائيلي  اجلي�ض  اأرك���ان  رئي�ض  اأم���ر 

اأف��ي��ف ك��وخ��ايف ام�����ض )االث���ن���ني( بتاأجيل 

له  املخطط  العامة  االأرك����ان  هيئة  مترين 

املعروف با�سم “عربات النار” ملدة 24 �ساعة

كوخايف  اأ���س��در  “واال”،  موقع  وبح�سب 

برتكيز  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  للجي�ض  تعليماته 

ل�سيناريوهات  اال�ستعداد  على  جهوده  كل 

الت�سعيد مع غزة

اأن����ه يف ���س��وء تقييم  واأ����س���ار امل��وق��ع اإىل 

االأو������س�����اع ق����رر اجل��ي�����ض اإغ������الق امل��ن��اط��ق 

احل��دودي  ال�سياج  من  بالقرب  والطرقات 

م���ع ق���ط���اع غ�����زة، ك��م��ا ت���ق���رر وق����ف ح��رك��ة 

القطارات بني ع�سقالن وبئر ال�سبع، خ�سية 

من تعر�ض اأي هدف ل�سواريخ م�سادة

االنباط - وكاالت

املحادثات  اأن  االثنني،  ام�ض  اأملانيا،  اأعلنت 

وقتا  ت�ستغرق  قد  فيينا  يف  االإيرانية  النووية 

طويال، لكنها اأكدت اأن املفاو�سات بناءة.

فقد ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأمل���اين هايكو 

ما�ض، اليوم االثنني، اإن الوقت عامل جوهري 

االتفاق  الإح��ي��اء  الرامية  فيينا  مفاو�سات  يف 

النووي االإيراين املرم عام 2015.

واأ�ساف هايكو ما�ض اأن املحادثات ت�ستغرق 

وقتا طويال، م�سريا اإىل اأنها جتري يف اأجواء 

طيبة، بح�سب ما ذكرت وكالة رويرتز.

وتابع وزير اخلارجية االأملاين، على هام�ض 

اج��ت��م��اع م��ع ن��ظ��رائ��ه ب���االحت���اد االأوروب������ي يف 

و�ساقة  »املفاو�سات �سعبة  اإن  قائال  بروك�سل، 

لكن جميع امل�ساركني يجرون 

املحادثات يف اأجواء بناءة«.

واأ���س��اف »ل��ك��ن ال��وق��ت ي��ن��ف��د.. ن��ه��دف اإىل 

العودة الكاملة لالتفاق النووي االإيراين الأن 

هذه هي الطريقة الوحيدة ل�سمان عدم قدرة 

اإيران على امتالك اأ�سلحة نووية«.

واالأ������س�����ب�����وع امل����ا�����س����ي، ع������اد امل�������س���وؤول���ون 

جولة  يف  للم�ساركة  فيينا  اإىل  االأم��ريك��ي��ون 

اإي��ران  مع  املبا�سرة  غري  املحادثات  من  رابعة 

الذي  لالتفاق،  لالمتثال  ال��ع��ودة  �سبل  ح��ول 

ان�����س��ح��ب م��ن��ه ال��رئ��ي�����ض االأم����ريك����ي ال�����س��اب��ق 

دون��ال��د ت��رام��ب يف 2018، وه��و م��ا دف��ع اإي��ران 

انتهاك �سروط  البدء يف  اإىل  بعد ح��وايل عام 

االتفاق.

االنباط-وكاالت

ام�����ض رف�سها ن�سر  اأوزب��ك�����س��ت��ان  اأع��ل��ن��ت 

قواعد ع�سكرية اأمريكية على اأرا�سيها

اأمريكية  �سحفية  تقارير  على  وتعليقاً 

ح����ول اح��ت��م��ال ن�����س��ر ق���واع���د اأم��ري��ك��ي��ة يف 

اأوزبك�ستان قال املكتب ال�سحفي بوزارة دفاع 

الدفاعية  العقيدة  اإن  ال��ي��وم:  اأوزبك�ستان 

ع�سكرية  ق��واع��د  ن�سر  تت�سمن  ال  للبالد 

الوثائق  اأن  اإىل  الفتاً  اأرا�سيها  يف  اأجنبية 

االأ�سا�سية يف جمال الدفاع تت�سمن اإجابات 

وا�سحة ودقيقة على هذه االأ�سئلة حيث ال 

الع�سكرية  واملن�ساآت  القواعد  انت�سار  يجوز 

االأجنبية على اأرا�سي البالد

واأ�سار اإىل اأن هذا املبداأ ورد يف الد�ستور 

اخلارجية  ال�سيا�سة  مفهوم  ويف  ال��وط��ن��ي 

ل��ل��ج��م��ه��وري��ة االأوزب���ك���ي���ة م�����س��دداً ع��ل��ى اأن 

على  تقوم  الأوزبك�ستان  الدفاعية  ال�سيا�سة 

مبداأ عدم امل�ساركة يف عمليات حفظ ال�سالم 

والنزاعات الع�سكرية يف اخلارج

ج��ورن��ال  �سرتيت  وول  �سحيفة  وك��ان��ت 

االأم���ري���ك���ي���ة حت���دث���ت ع���ن اح���ت���م���ال ن�سر 

اأو  اأوزبك�ستان  يف  اأمريكية  ع�سكرية  قواعد 

طاجك�ستان

االنباط-وكاالت

جي�ض  اإن  ال��ع��ري��ة،  “هاآرت�ض”  ���س��ح��ي��ف��ة  م��وق��ع  ق���ال 

م�ستوطنات  يف  الطرق  اإغ��الق  ق��رر  االإ�سرائيلي  االح��ت��الل 

غالف غزة، تخوفا من نريان قنا�سة

زي���ادة عدد  االح��ت��الل  ق��رر جي�ض  ال�سحيفة:  واأ���س��اف��ت 

على  ل��الأو���س��اع  اأمنية  تقييمات  بعد  غ���زة،  ف��رق��ة  ق��وات��ه يف 

احل�����دود، ب��االإ���س��اف��ة اإىل اإغ����الق ال��ط��رق��ات ال��ق��ري��ب��ة من 

احلدود مع القطاع

من  جدية  حتذيرات  بعد  ال�سحيفة،  بح�سب  ذلك  ياأتي 

اإطالق �سواريخ م�سادة للدبابات ونريان قنا�سة �سد اآليات 

ومركبات جي�ض االحتالل وامل�ستوطنني

اأفيف كوخايف، وقف  اأركان جي�ض االحتالل  وقرر رئي�ض 

املناورة الكبرية التي يجريها جي�ض احلرب يف �سوء التوتر 

يف مدينة القد�ض املحتلة واإمكانية الت�سعيد يف قطاع غزة

اجلناح  الق�سام،  كتائب  با�سم  املتحدث  عبيدة  اأب��و  قال  و 

الق�سام  اإن  له،  �سابقة  تغريدة  يف  حما�ض  حلركة  الع�سكري 

حتيي �سمود اأهايل القد�ض واملرابطني فيها

حممد  الق�سام  اأرك���ان  “قائد  اأن  على  عبيدة،  اأب��و  واأك���د 

ال�سيف وعدكم ولن يخلف وعده«

ال�سيف،  ال��ق�����س��ام حم��م��د  لكتائب  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ووج���ه 

ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي، حت��ذي��را ���س��دي��دا ووا���س��ح��ا ل��الح��ت��الل 

االإ�سرائيلي اإن  مل يتوقف عن ا�ستهداف اأهايل ال�سيخ جراح 

بالقد�ض املحتلة، والذين يتهددهم خطر التهجري الق�سري 

اجلماعي ل�سالح اجلمعيات اال�ستيطانية

“قيادة  ب���اأن  ت�سريحه  يف  للق�سام  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  واأك����د 

العدو  و�سيدفع  االأي��دي  تقف مكتويف  لن  والق�سام  املقاومة 

الثمن غالياً، اإن مل يتوقف العدوان على اأهلنا يف حي ال�سيخ 

جراح يف احلال«

جيش االحتالل يغلق طرق مستوطنات غالف غزة ويرفع درجة التأهب
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

امل��دي��ر الفني  ك���وم���ان،  اأع��ل��ن رون���ال���د 

ل��ر���س��ل��ون��ة، ق��ائ��م��ة ف��ري��ق��ه ا����س���ت���ع���داًدا 

الثالثاء،  اليوم  م�ساء  ليفانتي،  ملواجهة 

يف اإطار مناف�سات اجلولة 36 من م�سابقة 

ال��������دوري الإ�����س����ب����اين. و����س���ه���دت ق��ائ��م��ة 

بو�سكيت�س،  ���س��رج��ي��و  ت���واج���د  ال��ب��ار���س��ا 

بعدما  ال��ك��ت��ال��وين،  الفريق  و���س��ط  لع��ب 

اأثرت �سكوك حول حلاقه باملباراة بعدما 

اأتلتيكو  اأم����ام  الأخ����ر  ال��ل��ق��اء  يف  اأ���س��ي��ب 

التدريبات  و���س��ارك يف  ع��اد  لكنه  م��دري��د، 

اجل��م��اع��ي��ة ب�����س��ك��ل ط��ب��ي��ع��ي. وف��ي��م��ا يلي 

�ستيجن،  تر  الكتالوين:  الفريق  قائمة 

دي�������س���ت، ب���ي���ك���ي���ه، اراخ��������و، ب��و���س��ك��ي��ت�����س، 

مي�سي،  برايثوايت،  بيانيت�س،  جريزمان، 

لينجليت،  ن��ي��ت��و،  ب��وي��ج،  ري��ك��ي  دمي��ب��ل��ي، 

روبرتو،  األبا،  جوردي  ترينكاو،  بيدري، 

دي ي����وجن، اأوم��ت��ي��ت��ي، ف���رب���و، م��وري��ب��ا، 

بر�سلونة،  ويحتل  تينا�س«.  مينجويزا، 

الليجا  ت��رت��ي��ب  ب���ج���دول  ال��ث��ال��ث  امل���رك���ز 

ري��ال  م��ع  بالت�ساوي  نقطة،   75 بر�سيد 

عن  نقطتني  وب��ف��ارق  الو�سيف،  م��دري��د 

اأتلتيكو مدريد. املت�سدر 
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كومان يحشد صفوفه لمواجهة ليفانتي 

االنتقادات تنهال على رونالدو 

جابر تتقدم في التصنيف العالمي للتنس 

البرتغالي مورايس يقود تدريبات الهالل 

روما - وكاالت 

ه��داف  رون���ال���دو،  كري�ستيانو  تلقى 

ال�ساعات  يف  بالغة  انتقادات  يوفنتو�س، 

املا�سية، بعد اخل�سارة املدوية 0-3 اأمام 

ميالن، يف اإطار اجلولة 35 من الدوري 

الإي��ط��ايل. رون��ال��دو ���س��ارك يف امل��ب��اراة 

ي�سكل  ومل  مت��اًم��ا  ي��ظ��ه��ر  ومل  ك��ام��ل��ة، 

ع��ل��ى م��رم��ى م��ي��الن، لي�سبح  خ��ط��ورة 

ليوفنتو�س هذا  اأهم مباراة  كال�سبح يف 

»لجازيتا  �سحيفة  وان��ت��ق��دت  امل��و���س��م. 

رون��ال��دو  اأداء  توا�سع  ���س��ب��ورت«،  ديللو 

الأول،  ال�سوط  “يف  وق��ال��ت  ال��ل��ق��اء   يف 

منطقة  يف  ك��رة  اأي  ال����دون،  يلم�س  مل 

اخل�����س��م، ب���ل جت���ول يف اأرج�����اء امل��ل��ع��ب 

ع��ل��ى  م���وق���ع���ه  ي���ج���د  اأن  دون  ك����ث����ًرا 

اإحباًطا  الأك���ر  الأداء  وه��و  الإط���الق، 

ال�سحيفة  واأ����س���اف���ت  ل��ي��ل��ة«.  اأه����م  يف 

منطقة  يف  الكرة  يلم�س  مل  “رونالدو 
بيانات  بح�سب  الأول  بال�سوط  ميالن 

�سبكة اأوبتا، جنًبا اإىل جنب مع موراتا، 

الذي مل�سها مرة واحدة يف ال�سوط الأول 

ي�سدد يوفنتو�س  “مل  باأكمله«. وتابعت 

م����رة واح������دة ع��ل��ى م���رم���ى م���ي���الن يف 

لي�س  رونالدو  ج�سدًيا  الأول.  ال�سوط 

يف اأف�سل حالته«. وبخ�سارة يوفنتو�س 

اإىل  اليويف  اأمام ميالن، تراجع ترتيب 

بف�سل  يخاطر  حيث  اخل��ام�����س،  امل��رك��ز 

باملو�سم  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  ل��دوري  التاأهل 

املقبل.

باري�س - وكاالت 

مركًزا  جابر،  اأن�س  التون�سية  قفزت 

اجلديد  ال��ع��امل��ي  الت�سنيف  يف  ج��دي��ًدا 

ل���الع���ب���ات امل����ح����رف����ات، ال������ذي ���س��در 

املرتبة  ج��اب��ر،  اأن�����س  واحتلت  الإث��ن��ني. 

الآن  لها حتى  الأف�سل  عاملًيا، وهي   24

يف م�سرتها، لتقرب خطوة من نادي 

الع�سرين. جاء ذلك بعد بلوغ الالعبة 

روم��ا  نهائي بطولة  ث��م��ن  ال��ت��ون�����س��ي��ة، 

اإ�سابة  ب�سبب  والتي غادرتها  املفتوحة، 

على م�ستوى ال�ساق اليمنى .

الريا�س - وكاالت 

ق���اد ال��رت��غ��ايل خ��و���س��ي��ه م��وراي�����س، 

امل������درب اجل���دي���د ل��ل��ه��الل ال�����س��ع��ودي، 

ت���دري���ب���ات ال���زع���ي���م ا����س���ت���ع���دادا مل���ب���اراة 

�سمن  املقبل،  اجلمعة  املقررة  الباطن، 

امل��ح��رف��ني.  27 م��ن دوري  ال����� اجل��ول��ة 

م�ساركة  اجلماعية  التدريبات  و�سهدت 

تعافيه  بعد  ال��دو���س��ري،  ���س��امل  اجل��ن��اح 

ال��ت��ي غيبته ع��ن م��ب��اراة  م��ن الإ���س��اب��ة 

امل�����س��ارك��ون  واأدى  الأخ������رة.  ال�����س��ب��اب 

ال�سباب مرانا  اأ�سا�سية يف مباراة  ب�سفة 

ا�سرجاعيا، فيما خا�س البقية تدريبا 

بن  ن���واف  الأم���ر  اع��ت��ي��ادي��ا، يف ح�سور 

حممد، ع�سو ال�سرف الهاليل، ورئي�س 

ف��ه��د بن  ال���ه���الل،  ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س 

ن��اف��ل. ومل ي�����س��ارك ح��ب��ي��ب ال��وط��ي��ان، 

حار�س مرمى الهالل، يف املران، ب�سبب 

ال��ن��ادي  اإدارة  وف���اة ع��م��ه، وق���د ق��دم��ت 

تعازيها لالعب.

االنباط - عمان  

الأردن��ي��ة  البارملبية  اللجنة  ا�ستكملت 

بالتعاون مع املركز الوطني لالأمن واإدارة 

امل�ساد  باللقاح  لعبيها  تطعيم  الأزم����ات 

“كوفيد -19«.  امل�ستجد  لفايرو�س كورونا 

ال�سبول  �سامر  د.  التطعيم  عملية  وت��وىل 

ال����ذي ح�����س��ر اإىل م��ق��ر ال��ل��ج��ن��ة -جم��م��ع 

���س��م��و الأم�����ر رع����د ب���ن زي����د ال��ري��ا���س��ي- 

الإعاقة  ذوي  من  الالعبني  كافة  واأعطى 

يح�سلوا  مل  ال��ل��ذي��ن  خ�����س��و���س��ا  امل��ط��ع��وم 

ل��ظ��روف��ه��م اخل��ا���س��ة.  �سابقا  ال��ل��ق��اح  ع��ل��ى 

الالعبني  لتجنيب  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 

الإ�����س����اب����ة ب���ف���رو����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د 

و ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م���ن م��وا���س��ل��ة ت��دري��ب��ات��ه��م 

ال��ب��ط��ولت  يف  للم�ساركة  وا���س��ت��ع��دادات��ه��م 

وال���س��ت��ح��ق��اق��ات ال���ق���ادم���ة، ومت��ا���س��ي��ا مع 

الإج���������راءات وال����روت����وك����ولت ال�����س��ح��ي��ة 

لدورة الألعاب البارملبية القادمة “طوكيو 

�سمن  منهم  ع��دد  اأن  خ�سو�سا   ‘”2021

التاأهل للم�ساركة يف الدورة. وثمن رئي�س 

ع��ام  واأم����ني  ال���رز  اأب����ور  ح�سني  د.  اللجنة 

اللجنة مها الرغوثي اللذان تابعا عملية 

الأزم��ة  خلية  وا�ستجابة  �سرعة  التطعيم 

بوقت  الالعبني  وتطعيم  اللجنة  لطلب 

ال�سبول  د.  تعامل  بح�سن  واأ���س��ادا  قيا�سي، 

مع الالعبني.

مدريد - وكاالت 

اأب����������دى ال���ف���رن�������س���ي زي�������ن ال����دي����ن 

زي����دان، م���درب ري���ال م��دري��د، غ�سبه 

اإ�سبيلية  �سد  ال��ت��ع��ادل  عقب  ال�سديد 

 35 ال��� ب��اجل��ول��ة  )2-2( م�����س��اء الأح����د، 

م���ن ال��ل��ي��ج��ا. واك��ت��ف��ى ري����ال م��دري��د، 

املركز  اأبقته يف  باحل�سول على نقطة، 

75 نقطة، بفارق نقطتني عن  الثاين ب�

اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د امل��ت�����س��در، وم��ت��ف��وًق��ا 

بر�سلونة  ع��ل��ى  امل��ب��ا���س��رة  ب��امل��واج��ه��ات 

ال��ث��ال��ث ب��ن��ف�����س ال��ر���س��ي��د، ف��ي��م��ا بقي 

نقطة.   71 ب� الرابع  اإ�سبيلية يف مركزه 

نقلتها  ت�����س��ري��ح��ات  يف  زي�����دان،  وق����ال 

عقب  ل��ه  الإ�سبانية  »م��ارك��ا«  �سحيفة 

اإذا  ���س��يء.  اأي  اأف��ه��م  ل  “اأنا  امل���ب���اراة: 

ك��ان��ت ه��ن��اك مل�����س��ة ي���د ع��ل��ى م��ي��ل��ي��ت��او، 

ا،  فهناك ركلة جزاء على اإ�سبيلية اأي�سً

ومل اأكن مقتنعا مبا قاله يل احلكم«. 

ع��ن  اأب���������ًدا  اأحت��������دث  “مل  واأ�������س������اف: 

وهذا  غا�سب،  اليوم  لكنني  التحكيم، 

و�سعداء مبباراتنا،  �سيء،  اأي  ُيغر  لن 

لأن  ال��ت��ع��ادل؛  م��ن  اأك��ر  ن�ستحق  وكنا 

ال�����س��وط ال��ث��اين ك���ان رائ���ًع���ا«. وت��اب��ع: 

ع��ن  ذل�����ك  م����ن  اأك������ر  اأحت�������دث  “لن 
لنا  ي�سرح  اأن  احلكم  وعلى  التحكيم، 

قواعد مل�سات اليد، لكننا �سنقاتل حتى 

اأن��ه لن  “ما يزعجني  واأردف:  امل��وت«. 

اأن  وي��ج��ب  ل��ن��ا،  ���س��يء  اأي  تو�سيح  يتم 

املتبقية،  ال��ث��الث  امل��ب��اري��ات  يف  ن��ف��ك��ر 

الفوز«.  ن�ستحق  كنا  لأننا  غا�سب  واأنا 

“اأنا  علق:  الفار،  تقنية  يف  راأي��ه  وع��ن 

اأنني  هو  اأقوله  ما  القدم،  كرة  يف  اأث��ق 

ال�سافرة  اإط���الق  خ��ط��اأي��ن، ومت  راأي���ت 

علينا  ت��وج��ب  “اإذا  واخ��ت��ت��م:  ���س��دن��ا«. 

�سيكون موجوًدا.  فالفريق  غًدا  اللعب 

و�سن�ستعد  ج����ًدا،  ج��ي��د  ���س��ع��ور  ل��دي��ن��ا 

للمباريات«. جيدا 

االنباط - عمان 

الفني  املدير  �سالح  دي��ان  الكابنت  عر 

فريقه  قدمه  عما  ر�ساه  عن  معان  لفريق 

رغ��م  اللقب”  “حامل  ال����وح����دات  اأم������ام 

اخلام�سة  اجل��ول��ة  يف   ،”2-0“ اخل�����س��ارة 

ل����ل����دوري. واأ�����س����اف دي����ان يف ت�����س��ري��ح��ات 

ال��ف��رق  “كل  ال��ري��ا���س��ي��ة:  الأردن  ل��ق��ن��اة 

حت�������س���ب األ��������ف ح�������س���اب ع���ن���دم���ا ت���واج���ه 

ال�����وح�����دات، ف���ق���د اأن���ه���ى ل��ل��ت��و م�����س��ارك��ت��ه 

ف���ولذ  اآ���س��ي��ا وف����از ع��ل��ى  اأب���ط���ال  يف دوري 

الي���������راين وال���ن�������س���ر ال���������س����ع����ودي، وي��ع��د 

ال���دوري«. بطولة  يف  حالياً  فريق   اأف�سل 

ج��ه��داً  ب����ذل  “الوحدات  دي�����ان:  واأو�����س����ح 

كبراً يف مباراته الليلة، ففريق معان قاوم 

امل�ستوى،  م��ب��اراة ج��ي��دة  وق��دم��ن��ا  وح����اول، 

ل��ك��ن ف���ارق اخل����رات وال���ق���درات ال��ف��ردي��ة 

كان وا�سحاً«. واأكمل: “معان هدفه وا�سح 

امل��ح��رف��ني،  دوري  يف  ب��ال��ث��ب��ات  وي��ت��م��ث��ل 

ونبارك للوحدات فوزهم، ون�سعى لتقدمي 

الأف�����س��ل يف ق����ادم امل���واج���ه���ات«. وي�����س��ارك 

م���ع���ان ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال����ت����وايل يف 

ي�ستقر  حيث  املحرفني،  ب��دوري  تاريخه 

 ح��ال��ي��اً يف امل��رك��ز ال��ت��ا���س��ع ب��� “4” ن��ق��اط.

البارالمبية  تستكمل تطعيم العبيها 

زيدان غاضب من التحكيم 

ديان يشيد بمستوى فريقه امام الوحدات 
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