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بايدن :الواليات المتحدة ستقف دوما إلى جانب األردن

الملك :نشكر الدعم األميركي
لألردن خالل جائحة كورونا

» تهنئ بالعيد وتحتجب
وتعاود الصدور االحد

«
االنباط -عمان

ترفع �صحيفة "االنباط" مبنا�سبة حلول
ع�ي��د الأ� �ض �ح��ى امل �ب��ارك� ،إىل م�ق��ام ح�ضرة
� �ص��اح��ب اجل�ل�ال ��ة امل �ل��ك ع� �ب ��داهلل ال �ث��اين
امل�ع�ظ��م ،و�إىل ويل ع�ه��ده الأم�ي�ر احل�سني
ب��ن ع�ب��داهلل ال�ث��اين وامل�ل�ك��ة ران�ي��ا العبداهلل
وال �� �ش �ع��ب الأردين �أ� �س �م��ى �آي � ��ات ال�ت�ه�ن�ئ��ة
وال �ت�بري��ك وت�ه�ن��ئ ق��رائ �ه��ا ب �ه��ذه املنا�سبة

امل�ب��ارك��ة .وب�ه��ذه املنا�سبة تعلن "االنباط"
انها حتتجب عن ال�صدور بن�سختها الورقية
غ ��دا ال �ث�لاث��اء و�أي � ��ام االرب� �ع ��اء واخل�م�ي����س
واجلمعة وال�سبت على �أن ت�ع��اود ال�صدور
يوم االح��د ،علما �أن موقعها الإل�ك�تروين و
ح�سابها على م��واق��ع التوا�صل االجتماعي
�سيوا�صل ن�شر الأخبار والتقارير ،وتغطية
كافة الأح ��داث املحلية والعربية والعاملية
على مدار ال�ساعة..

تنفيذا للتوجيهات الملكية»..الخيرية
الهاشمية» ترسل طائرة مساعدات
انسانية الى تونس
2

الفوسفات  :توجه إلنشاء مصنع
لغسيل الفوسفات في الشيدية
بكلفة  85مليون دوالر
االنباط -عمان

2

الذكرى السبعون الستشهاد الملك
المؤسس تصادف ليوم
االنباط-عمان

ت�صادف اليوم الثالثاء الذكرى ال�سبعون
ال�ست�شهاد م�ؤ�س�س اململكة املغفور ل��ه ،ب��إذن
اهلل ،جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني ،طيب
اهلل ث��راه ،ال��ذي الق��ى وج��ه رب��ه �شهيدا على
ع�ت�ب��ات امل�سجد الأق���ص��ى امل �ب��ارك وه��و يهم
ب ��أداء �صالة اجلمعة يف الع�شرين من �شهر
متوز عام .1951
وا��س�ت���ش�ه��د امل �ل��ك امل ��ؤ� �س ����س م ��ؤم �ن �اً ب��اهلل

تعاىل ،وحافظا لعهد بني ها�شم الأبرار بعد
كفاح طويل من �أج��ل �أم��ة العرب ووحدتها
وم�ستقبلها ،حامال راية �أطهر ثورة عرفها
ت��اري��خ ه��ذه الأم��ة ،وال�ت��ي انطلقت م��ن مكة
على يد والده �شيخ الثوار ال�شريف احل�سني
بن علي ،طيب اهلل ثراه.
وت�ستذكر الأ�سرة الأردنية الواحدة وهي
حتيي ه��ذه ال��ذك��رى بكل الفخر واالع�ت��زاز،
ذل��ك ال�ق��ائ��د ال ��ذي خ��رج م��ن م�ك��ة امل�ك��رم��ة
على ر�أ���س كوكبة من أ�ح��رار العرب الأوائ��ل،

استقرار في أسعار األلبسة واألحذية
بالسوق المحلية
االنباط-عمان

ق��ال مم�ث��ل ق�ط��اع الأل�ب���س��ة وامل�ج��وه��رات
يف غ��رف��ة جت ��ارة الأردن �أ� �س �ع��د ال�ق��وا��س�م��ي
�إن الأ� �س �ع��ار يف � �س��وق الأل �ب �� �س��ة والأح ��ذي ��ة
م�ستقرة يف ال�سوق املحلية ،وهناك عرو�ض
وتخفي�ضات كبرية يف خمتلف املحال واملراكز
ال�ت�ج��اري��ة.و�أ��ش��ار القوا�سمي يف ت�صريحات
ام����س االث�ن�ين �إىل �أن الطلب على الألب�سة

والأح ��ذي ��ة �أق ��ل م��ن م �ع��دالت��ه االع �ت �ي��ادي��ة،
مقارنة مع الأعوام ال�سابقة.
و�أ� � � �ض � ��اف �إن � � ��ه ع� �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ف �ت��ح
ال �ق �ط��اع��ات ،وال �� �س �م��اح ب��احل��رك��ة ل���س��اع��ات
�أط � ��ول� ،إال �أن ن �� �ش��اط احل ��رك ��ة ال �ت �ج��اري��ة
�ضعيف بالن�سبة ملو�سم العيد ،الفتاً �إىل �أن
هذا يعد م�ؤ�شرا على �ضعف القدرة ال�شرائية
للمواطنني.

التفا�صيل �ص «»3

تكلفة المعونات األمريك ّية للكيان
منذ العام  1,6 :1973تريليون دوالر
الرقم ُي ِّ
مثل أكثر من ضعف تكلفة
الحرب في فيتنام
االنباط-وكاالت
ق��ال امل�ت�ح��دث با�سم اجلي�ش الإ�سرائيلي
�إن ممثلي القوات اجلوية الإ�سرائيلية التقوا
ه��ذا الأ��س�ب��وع يف �إ�سرائيل مب���س��ؤويل الدفاع
اجلوي من الواليات املتحدة ملناق�شة حت�سني
�أنظمة الدفاع اجلوي خالل حاالت الطوارئ
ل�ك�لا ال �ط��رف�ين ،ح�ي��ث و ّق ��ع ال �ط��رف��ان على
ات �ف��اق لتحديث ال�ت�ع��اون العملياتي للدفاع
اجلوي ،وفقا لبيان �صادر عن وحدة املتحدث

با�سم اجلي�ش الإ�سرائيلي و�أ�شار البيان �إىل �أن
الهدف من االجتماع هو حت�سني اال�ستعداد
التعاوين للقوات للدفاع امل�شرتك ع��ن دول��ة
�إ��س��رائ�ي��ل وت��ر�أ���س االج�ت�م��اع��ات ق��ائ��د ت�شكيل
ال��دف��اع اجل��وي يف ��س�لاح اجل��و الإ��س��رائ�ي�ل� ّ�ي،
ال �ع �م �ي��د غ �ل �ع��اد ب� �ي��ران ،ق��ائ��د م �ق��ر ال�ب�ع�ث��ة
امل�شرتكة ،العميد اح�ت�ي��اط دورون غافي�ش،
والعميد اجلرنال غريغ برادي.
التفا�صيل �ص «»6

مب�شرا بالنه�ضة العربية احلديثة ووح��دة
الأمة ور�سالتها النبيلة ،واحلرية واالنعتاق
من االحتالل والو�صاية و�إعالن فجر �أمته
املاجدة اجلديد.
ويف الوقت الذي ا�ضطلع به امللك امل�ؤ�س�س
ب��دور قومي رائ��د يف حركة التحرر العربي
التي بزغ فجرها مع بدايات القرن الع�شرين
وبذل جهدا مو�صوال لدى ممثلي القيادات
الفكرية وال�سيا�سية.

التفا�صيل �ص «»3

ً
طريقا استيطانية بجبل
مستوطنون يشقون
العالم غرب رام اهلل
االنباط-وكاالت

�شرعت جرافات امل�ستوطنني� ،صباح ام�س
االث �ن�ين� ،شق ط��ري��ق ت��راب�ي��ة مبنطقة جبل
العامل املهدد بامل�صادرة �شمايل بلدة نعلني
غربي مدينة رام اهلل ،و�سط ال�ضفة الغربية
املحتلة
و�أف��ادت م�صادر حملية �أن جمموعة من
امل�ستوطنني امل�سلحني �شرعوا ب�شق طريق
ت��راب�ي��ة مبنطقة جبل ال �ع��امل ،بعد اقتحام

العواد :تحسن مبيعات المطاعم
والحلويات  .. %30وال مقارنة بما
قبل كورونا
االنباط-عمان

قال نقيب �أ�صحاب املطاعم واحللويات
الأردنية عمر العواد �إن الأوان �آن لندراك
جمي ًعا �أن ماقبل كورونا مرحلة خمتلفة
عما بعدها ،فال ميكن �إجراء �أية مقارنات
للحركة التجارية والإقبال على الأ�سواق

�ستوقع �شركة مناجم الفو�سفات الأردنية
ال �� �س��اع��ة احل ��ادي ��ة ع �� �ش��رة م ��ن � �ص �ب��اح ي��وم
الأثنني املوافق ال�ساد�س والع�شرين من هذا
ال�شهر يف فندق الفور�سيزن اتفاقية تعاون
م��ع ال���ش��رك��ة امل�ث��ال�ي��ة امل�ت�ط��ورة لل�صناعات
التحويلية لإن�شاء م�صنع لغ�سيل الفو�سفات

يف منطقة ال�شيدية مبحافظة معان بكلفة
تقدر بنحو  85مليون دوالر.
وتبلغ الطاقة الإن�ت��اج�ي��ة للم�صنع 1.5
م�ل�ي��ون ط��ن ��س�ن��وي��ا م��ن ال�ف��و��س�ف��ات ع��ايل
اجلودة.
وي ��وف ��ر امل �� �ص �ن��ع اجل ��دي ��د م �ئ��ات ف��ر���ص
العمل املبا�شرة ،ومثلها م��ن فر�ص العمل
غري املبا�شرة..

ب���ش�ت��ى ت���ص�ن�ي�ف��ات�ه��ا وب �غ ����ض ال �ن �ظ��ر عما
ت�ق��دم��ه م��ن م ��واد ا��س�ت�ه�لاك�ي��ة وجت��اري��ة،
وعلينا جمي ًعا �أن نتعامل مب�ساحة ايجابية
واالع�ت�راف �أن الأو� �ض��اع ب��دت تتجه نحو
الأف���ض��ل ع�ل��ى �أق ��رب ت�ق��دي��ر فيما يتعلق
بقطاعي املطاعم.
التفا�صيل �ص «»2

املنطقة
وي���س�ت�ه��دف امل���س�ت��وط�ن��ون �أرا�� �ض ��ي جبل
العامل يف م�سعى م�ستمر مل�صادرته� ،إذ �شقوا
�أك�ث�ر م��ن م��رة ط��رق��ا داخ��ل �أرا� �ض��ي اجلبل
لتعزيز �سيطرتهم عليه
ويطرد امل�ستوطنون با�ستمرار املزارعني،
وي �ح��رق��ون �أرا� �ض��ي اجل �ب��ل ،وي�ع�م�ل��ون على
اق �ت�لاع الأ� �ش �ت��ال ،وت �خ��ري��ب خ �ط��وط م�ي��اه
الري
وتتعر�ض �أرا��ض��ي الفل�سطينيني يف جبل

ال �ع��امل الن �ت �ه��اك��ات م �ت �ك��ررة م��ن االح �ت�لال
وم���س�ت��وط�ن�ي��ه ،ف�ق��د �أح ��رق امل���س�ت��وط�ن��ون يف
الأيام القليلة املا�ضية مئات �أ�شجار الزيتون،
ون �ف��ذوا اع �ت��داءات م�ت�ك��ررة ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
حتت حماية جي�ش االحتالل
ونعلني بلدة فل�سطينية تقع �إىل الغرب
من مدينة رام اهلل على احل��د الفا�صل بني
ال�ضفة ومدن الداخل الفل�سطيني املحتل
التفا�صيل �ص «»5

تسجيل  14وفاة و 803إصابات
بفيروس كورونا
االنباط-عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة ،ام�س االثنني،
ع ��ن ت���س�ج�ي��ل 14وف � � ��اة ،و� 803إ� �ص��اب��ات
ج��دي��دة ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا امل���س�ت�ج��د يف
اململكة ،لريتفع العدد الإجمايل للوفيات
�إىل  9910وفيات ،و� 762028إ�صابة.
و�أ� � �ش� ��ار امل ��وج ��ز الإع�ل��ام� ��ي ال �� �ص��ادر
ع��ن وزارة ال�صحة �إىل �أن ع��دد احل��االت

الن�شطة ح��ال� ّي��ا ،و��ص��ل �إىل  8252حالة،
ب�ي�ن�م��ا ب �ل��غ ع ��دد احل � ��االت ال �ت��ي �أدخ �ل��ت
اليوم �إىل امل�ست�شفيات  74حالة ،كما بلغ
ع��دد احل ��االت ال�ت��ي غ ��ادرت امل�ست�شفيات
 77ح��ال��ة ،يف ح�ين ب�ل��غ ال �ع��دد الإج �م��ايل
للحاالت امل ��ؤ ّك��دة ال�ت��ي تتلقى ال�ع�لاج يف
امل�ست�شفيات  487حالة.
التفا�صيل �ص «»3

في عيد األضحى ٠٠آالف الفلسطينيين مغيبون قسرًا
عن أسرهم وبيوتهم
االنباط-وكاالت
يف ك � ��ل ع� �ي ��د ي� �ت� �ج ��دد امل� ��� �ش� �ه ��د� ،آالف
الفل�سطينيني ي �ح��رم��ون م��ن ف��رح��ة �إح �ي��اء
ط �ق��و� �س��ه و�� �ش� �ع ��ائ ��ره ال ��دي �ن �ي ��ة ب �ي�ن الأه � ��ل
والأح�ب��اب بفعل تغييبهم الق�سري يف �سجون
االح � �ت �ل�ال ،ل �ي �ب��دل ال �ف��رح��ة ح ��زن� �اً ووج �ع �اً
ومرار ًة
هيئة الأ� �س��رى و� �ش ��ؤون امل�ح��رري��ن ،قالت:
�إن ه �ن��اك ن�ح��و ( )4850ا� �س�ي�را ،ي�ق�ب�ع��ون يف
�سجون االح�ت�لال وم��وزع�ين على نحو ()23
�سجناً ومعتق ً
ال وم��رك��ز توقيف ،ولكل واح��د

من ه�ؤالء ق�صة وحكاية ،و�أن من بينهم ()43
ال و( )540معتق ً
ا�سري ًة ،و( )225طف ً
ال ادارياً،
و�أكرث من ( )500ا�سريً /ة يعانون من �أمرا�ض
خمتلفة ،بينهم ع�شرات من ذوي االحتياجات
اخل��ا��ص��ة وم��ر��ض��ى ال���س��رط��ان و ك�ب��ار ال�سن،
و�أك�ب�ره��م ��س�ن�اً الأ� �س�ير ف� ��ؤاد ال���ش��وب�ك��ي «�أب��و
حازم» الذي بلغ من العمر ( )82عاما
و�أ� �ض��اف��ت ال�ه�ي�ئ��ة�« :أن م��ن ب�ين الأ� �س��رى
يوجد ( )85ا�سرياً معتقلني منذ ما يزيد عن
عاماً )34( ،منهم م�ضى على اعتقالهم �أكرث
من  25عاماً.

التفا�صيل �ص «»6

املحلي
الثالثاء
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بايدن :الواليات المتحدة ستقف دوما إلى جانب األردن

الملك :نشكر الدعم األميركي لألردن خالل جائحة كورونا

االنباط-عمان

ب������د�أ ج�ل�ال���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين
مباحثات مو�سعة مع الرئي�س الأمريكي
جو بايدن يف املكتب البي�ضاوي يف البيت
الأبي�ض بوا�شنطن� ،أعرب فيها عن �شكره
للدعم الأم�يرك��ي ل�ل�أردن خ�لال جائحة
كورونا.
و�أ���ض��اف امللك خ�لال اللقاء“ :نحارب
ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ع��امل��ي��ا ،وخم��ت��ل��ف ال��دول
تواجه حتديات كبرية ويجب العمل معا
ملواجهتها ك�شركاء �أقوياء».

وتابع امللك “ت�شرفت و�سعدت بلقائكم،
و�سعدت مبعرفتك م��ع وال��دي قبل عقد
من الزمان ،ومن دواعي �سروري �أن �أراكم
ب��ه��ذا امل��ن�����ص��ب ،و�أ���ش��ك��رك��م ع��ل��ى �سخائكم
الذي تقدموه دائما لبالدي».
وق��ال ب��اي��دن �إن “وا�شنطن �ستوا�صل
تعزيز التعاون مع الأردن” ،م�ضيفا �أن
“الواليات املتحدة �ستقف دوما �إىل جانب
الأردن».
«نتطلع قدما مل�ساعدتكم يف مواجهة
التحديات التي يواجهها الأردن”� ،أ�ضاف
بايدن.

وو����ص���ل ج�لال��ة امل��ل��ك وج�ل�ال���ة امل��ل��ك��ة
ران��ي��ا ال��ع��ب��داهلل و���س��م��و الأم��ي�ر احل�سني
بن عبداهلل الثاين ،ويل العهد ،االثنني،
�إىل البيت الأب��ي�����ض يف زي��ارت��ه الر�سمية
للعا�صمة الأمريكية وا�شنطن.
وي����ت����ن����اول ل���ق���اء امل���ل���ك م����ع ال��رئ��ي�����س
الأم�يرك��ي ،وه��و الأول لزعيم عربي مع
الرئي�س بايدن منذ انتخابه ،العالقات
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب�ي�ن الأردن وال���والي���ات
امل���ت���ح���دة ،و����س���ب���ل ت���ع���زي���زه���ا يف خم��ت��ل��ف
امل��ج��االت� ،إ�ضافة �إىل �آخ��ر ال��ت��ط��ورات يف
املنطقة.

البيت الأب��ي�����ض ،ق��ال �إن “زيارة امللك
�ست�سلط ال�ضوء على ال�شراكة الدائمة
واال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ب�ين الأردن وال��والي��ات
امل���ت���ح���دة ،وه���و ���ش��ري��ك رئ��ي�����س��ي وح��ل��ي��ف
للواليات املتحدة».
و�أ�����ض����اف يف ب���ي���ان�“ ،ستكون ف��ر���ص��ة
مل��ن��اق�����ش��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي
ت��واج��ه منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط و�إب���راز
دور الأردن ال��ق��ي��ادي يف ت��ع��زي��ز ال�����س�لام
واال�ستقرار يف املنطقة».
وت�شهد ال���زي���ارة اج��ت��م��اع��ات جلاللته
م��ع �أرك����ان الإدارة الأم�يرك��ي��ة ،وق��ي��ادات
الكونغر�س ،وجلان اخلدمات الع�سكرية،
وال��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة ،واملخ�ص�صات يف
جمل�س ال�شيوخ� ،إ�ضافة �إىل جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية ،واللجنة الفرعية ملخ�ص�صات
وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ارج��ي��ة
والربامج ذات ال�صلة يف جمل�س النواب،
ومراكز البحوث الأمريكية.
وت���أت��ي زي���ارة العمل امللكية ،بعد عدد
م��ن ال��ل��ق��اءات والأن�����ش��ط��ة الدبلوما�سية
الأردن��ي��ة بقيادة جاللة امللك ،حيث كان
جاللته قد التقى الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ،و�شارك يف القمة الثالثية
الأردن����ي����ة امل�����ص��ري��ة ال��ع��راق��ي��ة ال��راب��ع��ة
يف ب���غ���داد ،ق��ب��ي��ل امل���غ���ادرة �إىل ال���والي���ات
املتحدة.

تنفيذا للتوجيهات الملكية»..الخيرية الهاشمية» ترسل طائرة مساعدات انسانية الى تونس
االنباط-عمان

ار����س���ل���ت ال��ه��ي��ئ��ة اخل��ي�ري����ة الأردن����ي����ة
الها�شمية وبالتن�سيق مع وزارة ال�صحة
الأردن���ي���ة وال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة – اجلي�ش
العربي طائرة م�ساعدات طبية عاجلة
اىل ال�����ش��ع��ب ال��ت��ون�����س��ي ال�����ش��ق��ي��ق ،وذل���ك
تنفيذا للتوجيهات امللكية ال�سامية.
وحت���م���ل ال���ط���ائ���رة ع�ل�اج���ات و�أج���ه���زة
وم�����س��ت��ل��زم��ات طبية للتخفيف م��ن �آث���ار
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا و���س��ي��ت��م ت�����س��ل��ي��م��ه��ا اىل
اجلهات املخت�صة هناك.
وق������ال �أم���ي��ن ع�����ام ال���ه���ي���ئ���ة اخل�ي�ري���ة
الأردن��ي��ة الها�شمية د .ح�سني ال�شبلي:

“ح�سب التوجيهات امللكية ال�سامية مت
ال��ت��وا���ص��ل م���ع وزارة ال�����ص��ح��ة الأردن���ي���ة
لت�أمني امل�ستهلكات وامل���واد الطبية بناء
على االحتياجات التي مت احل�صول عليها
م���ن احل��ك��وم��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة ،وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق
مع ال��ق��وات امل�سلحة الأردن��ي��ة – اجلي�ش
ال���ع���رب���ي ل��ي��ت��م ت�����س��ل��ي��م��ه��ا اىل اجل���ه���ات
املخت�صة يف تون�س لدعم اجلهود الطبية
وال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى الأ����ش���ق���اء يف
تون�س يف مواجهة جائحة كورونا»
وم����ن اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب����أن���ه ���س��ي��ق��وم
با�ستقبال ط��ائ��رة امل�����س��اع��دات االن�سانية
�سعادة ال�سفري الأردين يف تون�س ماهر
الطراونة وعدد من امل�س�ؤولني هناك.

االنباط-عمان

قال نقيب �أ�صحاب املطاعم واحللويات
الأردنية عمر العواد �إن الأوان �آن لندراك
جمي ًعا �أن ماقبل كورونا مرحلة خمتلفة
عما بعدها ،فال ميكن �إجراء �أية مقارنات
للحركة التجارية والإقبال على الأ�سواق
ب�����ش��ت��ى ت�����ص��ن��ي��ف��ات��ه��ا وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عما
ت��ق��دم��ه م��ن م���واد ا�ستهالكية وجت��اري��ة،

االنباط -البلقاء

دع���ا حم��اف��ظ ال��ب��ل��ق��اء ن��اي��ف ه��داي��ات
احلجايا ،املواطنني �إىل االل��ت��زام ب�أوامر
الدفاع خالل فرتة عيد الأ�ضحى املبارك،
ملواجهة وباء كورونا وخ�صو�صا مع ظهور
�سالالت جديدة للفريو�س.

ال��دل��ي��ف��ري ،وال��ع��م��ل ب��ط��اق��ة ا�ستيعابية
 ،٪100و�إرادة املواطن �أن يعي�ش بطقو�س
ال���ف���رح والأع����ي����اد��� ،س��اه��م��ت ج��م��ي��ع��ه��ا يف
تعزيز الن�شاط التجاري ،وحت�سن ن�سبة
الطلب نحو  ٪30عما �سبق ،ويبقى دون
امل�أمول ولكن امل�ؤ�شرات �إيجابية ،وميكن
�أن ي���ت���ع���زز ال���ط���ل���ب خ��ل��ال �أي�������ام ال��ع��ي��د
العتبارات �أن الأ�سر الأردن��ي��ة تعزف عن
�إعداد احللويات خالل عيد الأ�ضحى مما

يجعل الطلب �أع��ل��ى م��ن العيد املا�ضي،
واحل��ال نف�سه بالن�سبة ملطاعم الوجبات
ال�سريعة وبن�سبة �أقل املطاعم الأخرى.
و�أخ����ت����ت����م ال�����ع�����واد ح���دي���ث���ه �أن�������ه م��ن
ال�����ض��رورة م��راع��اة كافة ���ش��روط ال�صحة
وال�����س�لام��ة ال���ع���ام���ة ،وال��ت��ق��ي��ي��د بجميع
اال���ش�تراط��ات ال�صحية ،وال�بروت��وك��والت
امل��و���ض��وع��ة ل�����ض��م��ان ا���س��ت��م��راري��ة العمل
وامل�صلحة الف�ضلى للجميع.

عطلة عيد الأ�ضحى ،ل�ضمان عدم وجود
خمالفات لأوامر الدفاع.
و�أ�شار �إىل �أن��ه ب��د�أ العمل على �صيانة
ط���ري���ق امل���ا����س���ورة ال���وا����ص���ل ب�ي�ن ق�����ض��اء
العار�ضة ول��واء دير عال ،حم��ذراً �سالكي
ال���ط���ري���ق م���ن ال�������س���رع���ة ،ك����ون ال��ط��ري��ق
منحدر ب�شكل قوي ،وي�شكل خطورة على

غري امللتزمني بال�سرعة املقررة.
و���ش��دد ع��ل��ى ���ض��رورة االل��ت��زام الكامل
من بائعي الأ�ضاحي بالأماكن املخ�ص�صة
لهم بعيداً عن الأحياء ال�سكنية ،و�ضرورة
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ن��ظ��اف��ة م��ك��ان احل��ظ��ائ��ر،
م�����ؤك����داً �أن ال���ب���ل���دي���ات ���س��ت��ق��وم ب��ع��م��ل��ه��ا
بخ�صو�ص النظافة كاملعتاد.

فتح طريق المفرق رحاب بعد االنتهاء من مشروع بوابة رقم 2
االنباط -املفرق

ق��ال مدير ا�شغال املفرق املهند�س امين
ال�سعايدة ان��ه مت فتح طريق امل��ف��رق رح��اب
امام املواطنني بعد انتهاء بلدية املفرق من

م�شروع بوابة رق��م  ، 2وازال��ة احلواجز عن
حرم الطريق.
وب�بن رئي�س جلنة بلدية املفرق الكربى
ح�سن اجل��ب��ور �أن��ه مت االنتهاء م��ن م�شروع

اليوم وقفة عرفة حيث احلج ﻷا�كرب ،وحيث يوم املغفرة وحيث احلج عرفة ،ونتطلع ليعفو
اهلل عن اجلميع:
 .1اليوم وقفة احلجاج على �صعيد عرفات حيث املوقف والزمان واملكان واحلدث ،وبالرغم
من ق ّلة العدد الذي اعتدنا عليه باملاليني ب�سبب جائحة كورونا؛ فهنيئاً ملن حج هذا العام
ليعود دون ذنوب �أو خطايا وكيوم ولدته �أمه.
 .2واليوم يف وقفة عرفات حيث يت�ساوى النا�س باملوقف كيوم احل�شر كلهم يرتدون ثوب
ا ﻹ�حرام ﻷا�بي�ض -بالرغم من تباين الفندقة واخلدمات بينهم -وي�ضرعون هلل تعاىل بالدعاء
للمغفرة والعتق من النار ودخول اجلنة.
 .3ويف وقفة عرفة ف�إن �صيامه لغري احلجاج يغفر �سنة ملا قبله و�أخرى ملا بعده ،فهنيئا ملن
�صامه و�إحت�سبه عند اهلل تعاىل.
 .4واليوم نتطلع لتعود ال�صورة احلقيقة للإ�سالم وامل�سلمني ،وليعلم العامل ب�أن الدين
الإ�سالمي دي��ن �سالم وحمبة ،وليعلموا �أننا كم�سلمني �ضد املتطرفني والإره��اب��ي�ين ممن
�أ�ساءوا للإ�سالم والذين منحوا كل من يت�صيد للدين الفر�صة الذهبية ملهاجمة الإ�سالم.
 .5رَ ْ
�أكث من �أ�ساء للإ�سالم هم �أهله ممن يدّعونه لكنهم لي�سوا �أ�صحاب الأفكار الو�سطية
ّ
بل املتط ّرفة ،حيث بد�أت قوى التطرف تزداد وت�ؤلف م�سميات جديدة و�أك�ثروا من الإ ِّدع��اء
ب�إ�سم الإ�سالم والإ�ساءة �إليه والإ�سالم منهم براء.
 .6خطورة هذه القوى املتط ّرفة تكمن يف فكرها املتط ّرف والذي ال ميتّ للإ�سالم ب�صلة
لكنه �أ�ساء �إليه ،فمطلوب من امل�سلمني والعرب على ال�سواء مناه�ضة هذه الأفكار املتط ّرفة
بفكر تنويري وو�سطي مي ّثل الإ�سالم احلقيقي.
 .7ومطلوب توعية ال�شباب من �أفكار الغلو والتط ّرف و�ض ّد الإرهاب وحركاته ،ومطلوب
ا ﻹ�ميان بالوحدة كيوم عرفات حيث اجلميع يلهج بالدعاء هلل تعاىل طالبا املغفرة.
 .8يف يوم عرفات نتطلع لوحدة الأمتني العربية والإ�سالمية ليكونوا يف خندق ق�ضايا
الأمة
ال عبئا عليها.
 .9كل عام والأمتني العربية والإ�سالمية ب�ألف خري و�إىل اهلل �أقرب ،ونتمنى للجميع عيداً
�سعيداً مباركاً.
ً
ب�صراحة� :أدع���و اهلل خمل�صا للجميع بالعفو وامل��غ��ف��رة يف ي��وم ع��رف��ه ،وال��ع��امل العربي
والإ�سالمي عليهم مه ّمة كبرية لإعادة �صورة الإ�سالم احلقيقية �أمام العامل ،وهذه امل�س�ؤولية
يجب �أن ي�شارك بها اجلميع.
�صباح يوم عرفات والو�سط ّية والإعتدال

االنباط-عمان

محافظ البلقاء يشدد على ضرورة االلتزام بأوامر الدفاع خالل العيد
وقال املحافظ احلجايا  ،ام�س االثنني،
�إن عيد الأ�ضحى املبارك فر�صة لاللتقاء
ب����الأه����ل ،ول���ك���ن ي��ج��ب �أن ي���ك���ون ه��ن��اك
التزام بالتباعد ولب�س الكمامة وجتنب
االلتما�س املبا�شر بني الأ�شخا�ص.
و�أك���د �أن ف��رق التفتي�ش على املن�ش�آت
ال���ع���ام���ة��� ،س��ت��ك��ون ع���ام���ل���ة ط������وال ف�ت�رة

د.محمد طالب عبيدات

العيسوي ينقل تعازي الملك
إلى الدباس والخصاونة

العواد :تحسن مبيعات المطاعم والحلويات  .. %30وال مقارنة بما قبل كورونا
وع��ل��ي��ن��ا ج��م��ي�� ًع��ا �أن ن��ت��ع��ام��ل مب�����س��اح��ة
اي��ج��اب��ي��ة واالع��ت��راف �أن الأو����ض���اع ب��دت
ت��ت��ج��ه ن��ح��و الأف�����ض��ل ع��ل��ى �أق����رب تقدير
فيما يتعلق بقطاعي املطاعم واحللويات،
و�إذ يلحظ �أن هناك �إقبال جيد وملحوظ
على الطلب مقارنة بالعيد املا�ضي والعام
ال�سابق.
و�أ����ض���اف ال���ع���واد �أن ���ص��رف ال���روات���ب
مبك ًرا ،وتقلي�ص �ساعات احلظر ،و�أعمال

وق َفة عرفات
ِ

البوابة رقم  2يف اجلهة الغربية من املدينة،
وذل���ك وف���ق متطلبات ال��ع��م��ل وال��ت��ي ت���أت��ي
�ضمن م�شروعات البلدية الهادفة لإ�ضفاء
جمالية على مداخل البلدية.

ن���ق���ل رئ���ي�������س ال������دي������وان امل��ل��ك��ي
ال��ه��ا���ش��م��ي ي��و���س��ف ح�����س��ن العي�سوي
ت��ع��ازي ج�لال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين
�إىل ع�شرية الدبا�س ب��وف��اة الوزير
الأ�����س����ب����ق ه���ا����ش���م �أح����م����د ال���دب���ا����س
واحل����اج����ة ���ش��ه��ي��ة ال���دب���ا����س �شقيقة
ال����ل����واء امل���ت���ق���اع���د خ���ال���د �أب������و خ��ل��ف

ال��دب��ا���س ،و�إىل ع�����ش�يرة اخل�����ص��اون��ة
ب������وف������اة احل������اج������ة ع����ائ���������ش����ة ���س��ل��ي��م
اخل�����ص��اون��ة �شقيقة ���س��م��اح��ة ال�شيخ
ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��ك��رمي اخل�����ص��اون��ة،
مفتي عام اململكة.
و�أع�����رب ال��ع��ي�����س��وي ،يف ات�����ص��االت
ه��ات��ف��ي��ة م���ع �أ����س���ر امل��رح��وم�ين  ،عن
تعازي وموا�ساة جاللة امللك� ،سائال
اهلل �أن يتغمدهم بوا�سع رحمته.

رئيس الوزراء ينعى الوزير األسبق
هاشم الدباس
االنباط -عمان

نعى رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�شر
اخل�صاونة ،وزير الربيد واالت�صاالت
ووزي������ر ال���ط���اق���ة وال���ث��روة امل��ع��دن��ي��ة
الأ���س��ب��ق ،ال��دك��ت��ور ه��ا���ش��م ال��دب��ا���س،
ال����ذي ان��ت��ق��ل �إىل رح��م��ة اهلل ت��ع��اىل
فجر ام�س االثنني.
وا�ستذكر رئي�س الوزراء اخلدمات
اجلليلة التي قدمها املرحوم الدبا�س
لوطنه يف جميع املواقع التي �شغلها،
م��ت��ق��دم��اً ب���أ���ص��دق م�����ش��اع��ر ال��ت��ع��زي��ة
واملوا�ساة لأهله وذويه.
و���ش��غ��ل امل��رح��وم ال��دب��ا���س من�صب

وزي��ر الربيد واالت�صاالت يف الفرتة
 ،1995 - 1994ومن�صب وزير الطاقة
والرثوة املعدنية .1997 - 1996
ك���م���ا ك������ان ال����دب����ا�����س امل�����ول�����ود يف
ال�سلط ع��ام  1929ع�ضوا يف جمل�س
ال��ن��واب ع��ام  ،1993وم��دي��راً ل��دائ��رة
االح�صاءات ،ووكيال لوزارة ال�صناعة
والتجارة ،ورئي�ساً لديوان املحا�سبة،
ورئ���ي�������س���اً جل��م��ع��ي��ة االق���ت�������ص���ادي�ي�ن
الأردن����ي��ي�ن ،و�أم��ي��ن��ا ع���ام���اً م�����س��اع��داً
الحت�����اد االق���ت�������ص���ادي�ي�ن الأردن����ي��ي�ن،
وم��در���س��ا يف ال��ع��دي��د م��ن اجل��ام��ع��ات
الأردنية والأمريكية.

عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ 70
الستشهاد الملك عبداهلل األول

و�أو����ض���ح م��دي��ر اخل��دم��ات الهند�سية يف
بلدية املفرق الكربى املهند�س �إبراهيم ابو
�سماقة �أن��ه �سيتم �إن���ارة البوابة بعد عطلة
عيد الأ�ضحى املبارك.

بلدية السلط تجهز اربع مصليات لعيد األضحى
االنباط -زيد عوامله

جهزت بلدية ال�سلط الكربى و بالتعاون
م��ع مديرية �أوق���اف حم��اف��ظ البلقاء �أرب��ع
م�صليات لعيد الأ�ضحى املبارك
وقال رئي�س جلنة بلدية ال�سلط الكربى
علي بطاينه
�إن ب��ل��دي��ة ال�����س��ل��ط ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ق��دمي
اخلدمات بكافة �أ�شكالها للمجتمع املحلي و
من واجبنا حت�ضري و توفري �أماكن �إقامة
امل�صليات يف الأع��ي��اد الدينية بالتعاون مع
اجلهات ذات االخت�صا�ص.
و�أ���ض��اف البطاينة ن��وج��ه عناية الأخ���وه
امل�����ص��ل�ين �إىل ����ض���رورة االل���ت���زام ب����إج���راءات
ال��وق��اي��ة و ال�صحة و ال�سالمة العامة من

خالل
� ) 1ضرورة ارتداء الكمامه
����� ) 2ض����رورة �إح�������ض���ار ����س���ج���ادة خ��ا���ص��ة
لل�صالة
���� ) 3ض���رورة ال��ت��ب��اع��د اجل�����س��دي وع���دم
املعانقه والتقبيل.
وب�ين البطاينة م��واق��ع امل�صليات لعيد
الأ�ضحى املبارك يف مدينة ال�سلط الكربى
التي جهزتها البلدية.
� ) 1ساحة مدر�سة ال�سلط الثانوية للبنات
يف منطقة �شارع امليدان
��� ) 2س��اح��ة م��در���س��ة ال�سيفية ال��ث��ان��وي��ة
للبنني يف منطقة ال�سالمل
� ) 3ساحة نادي ال�سلط �سابقا يف منطقة

االنباط -عمان

�شارع املحبا�صية
� )4ساحة امل��در���س��ة ال�شرعية يف منطقة
�شفا العامرية قرب مبنى حمافظة البلقاء.

و ه��ن��ا ال��ب��ط��اي��ن��ه �أه����ايل م��دي��ن��ة ال�سلط
ال��ك�برى و مناطقها ب��ق��دوم عيد الأ�ضحى
املبارك وكل عام وانتم ب�ألف خري

ع���ر����ض م���رك���ز ال���ت���وث���ي���ق امل��ل��ك��ي
الأردين الها�شمي ،وثيقة مبنا�سبة
ال���ذك���رى ال�����ـ 70ال���س��ت�����ش��ه��اد ج�لال��ة
امل��غ��ف��ور ل��ه امل��ل��ك عبد اهلل الأول بن
احل�سني  -ط ّيب اهلل ث��راه  -وال��ذي
ي�صادف الـ  20من متوز.
وقال املركز يف بيان �صحفي ،ام�س
االث��ن�ين� ،إن الوثيقة ه��ي افتتاحية
جملة ال�صريح القد�س ّية ،يف عددها
 111ال�صادر بتاريخ  21مت��وز ،1951

ي���رث���ي ف��ي��ه��ا رئ��ي�����س حت���ري���ر امل��ج��ل��ة
ها�شم ال�سبع ،جاللة امللك عبد اهلل
الأول ط�� ّي��ب اهلل ث�����راه ،ح��ي��ث عمد
الكاتب للتذكري بالن�سب الها�شمي
ال�����ش��ري��ف ل��ل��ف��ق��ي��د ،و�إىل ال��ع�لاق��ة
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���وط���ي���دة ال���ت���ي ت��رب��ط
الها�شميني بالقد�س ،حيث ا�ست�شهد
الفقيد “بجوار قرب والده ال�شهيد”
وعلى عتبات امل�سجد الأق�صى.
وب��ي��ن ال���ك���ات���ب دور ال�����ش��ه��ي��د يف
ت�أ�سي�س الدولة الأردنية ،م�ستعر�ضاً
م�آثر الفقيد القومية والوطنية.

املحلي
الثالثاء
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استقرار في أسعار األلبسة واألحذية بالسوق المحلية
االنباط -عمان
ق��ال ممثل قطاع الألب�سة وامل��ج��وه��رات
يف غ��رف��ة جت���ارة الأردن �أ���س��ع��د القوا�سمي
�إن الأ����س���ع���ار يف ���س��وق الأل��ب�����س��ة والأح���ذي���ة
م�ستقرة يف ال�سوق املحلية ،وهناك عرو�ض
وت��خ��ف��ي�����ض��ات ك���ب�ي�رة يف خم��ت��ل��ف امل���ح���ال
واملراكز التجارية.
و�أ����ش���ار ال��ق��وا���س��م��ي يف ت�����ص��ري��ح��ات ام�س
االث����ن��ي�ن �إىل �أن ال���ط���ل���ب ع���ل���ى الأل��ب�����س��ة
والأح���ذي���ة �أق���ل م��ن م��ع��دالت��ه االع��ت��ي��ادي��ة،
مقارنة مع الأعوام ال�سابقة.
و�أ�������ض������اف �إن�������ه ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ف��ت��ح

ال��ق��ط��اع��ات ،وال�����س��م��اح ب��احل��رك��ة ل�����س��اع��ات
�أط������ول� ،إال �أن ن�����ش��اط احل���رك���ة ال��ت��ج��اري��ة
�ضعيف بالن�سبة ملو�سم العيد ،الفتاً �إىل �أن
هذا يعد م�ؤ�شرا على �ضعف القدرة ال�شرائية
للمواطنني.
وت��وق��ع �أن تن�شط احل��رك��ة خ�ل�ال ال��ي��وم
ويزداد الطلب على ب�ضائع القطاع.
وج������دد ال���ق���وا����س���م���ي م��ط��ال��ب��ة ال��ق��ط��اع
ب��ت��خ��ف��ي�����ض ����ض���ري���ب���ة امل���ب���ي���ع���ات ل��ل��ن�����ص��ف،
وت��خ��ف��ي�����ض خم��ت��ل��ف ال���ر����س���وم اجل��م��رك��ي��ة،
وتعديل ق��ان��ون املالكني وامل�ست�أجرين ،مبا
يحقق م�صلحة الطرفني ،ويخفف التكاليف
املرتتبة على التاجر واملواطن.

د .مهند العزة

تسجيل  14وفاة و 803إصابات بفيروس كورونا في المملكة
االنباط -عمان
�أع��ل��ن��ت وزارة ال�����ص��ح��ة ،ام�����س االث��ن�ين،
عن ت�سجيل 14وف��اة ،و� 803إ�صابات جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة ،لريتفع
العدد الإجمايل للوفيات �إىل  9910وفيات،
و� 762028إ�صابة.
و�أ����ش���ار امل���وج���ز الإع�ل�ام���ي ال�����ص��ادر عن
وزارة ال�صحة �إىل �أن عدد احلاالت الن�شطة
حال ّيا ،و�صل �إىل  8252حالة ،بينما بلغ عدد
احلاالت التي �أدخلت اليوم �إىل امل�ست�شفيات
 74حالة ،كما بلغ عدد احلاالت التي غادرت
امل�ست�شفيات  77ح��ال��ة ،يف ح�ين ب��ل��غ ال��ع��دد
الإج���م���ايل ل��ل��ح��االت امل�����ؤ ّك����دة ال��ت��ي تتلقى
العالج يف امل�ست�شفيات  487حالة.
وبني املوجز �أن ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل
يف �إقليم ال�شمال بلغت  7باملئة ،بينما بلغت

ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية احلثيثة  20باملئة،
فيما بلغت ن�سبة �إ���ش��غ��ال �أج��ه��زة التن ّف�س
اال�صطناعي يف الإقليم ذاته  10باملئة.

و�أ����ض���اف �أن ن�سبة �إ���ش��غ��ال �أ����س��� ّرة ال��ع��زل
يف �إق��ل��ي��م ال��و���س��ط بلغت  14ب��امل��ئ��ة ،يف حني
و�صلت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية احلثيثة

يف الإقليم ذات��ه �إىل  23باملئة ،بينما بلغت
ن�سبة �إ�شغال �أج��ه��زة التن ّف�س اال�صطناعي
 8باملئة.
وبلغت ن�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العزل يف �إقليم
اجلنوب  8باملئة ،ون�سبة �إ�شغال �أ�س ّرة العناية
احلثيثة  9باملئة ،فيما بلغت ن�سبة �إ�شغال
�أجهزة التن ّف�س اال�صطناعي يف الإقليم ذاته
 6باملئة.
و�أ���ش��ار امل��وج��ز �إىل ت�سجيل  505ح��االت
���ش��ف��اء ،ل��ي�����ص��ل ال���ع���دد الإج����م����ايل حل���االت
ال�شفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل 14
يوماً �إىل  743866حالة.
كما �أ�شار املوجز �إىل �إجراء  23991فح�صاً،
لي�صبح العدد الإج��م��ايل للفحو�صات التي
�أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8252203
فحو�صات ،الفتاً �إىل �أن ن�سبة الفحو�صات
الإيجاب ّية لهذا اليوم بلغت  3.35باملئة.

وزيرة الصناعة والتجارة تتفقد الحركة التجارية قبيل العيد
االنباط -عمان
ت���وا����ص���ل وزارة ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة
والتموين اجلوالت الرقابية املكثفة ،ملراقبة
الأ�سواق قبيل وخ�لال فرتة عيد الأ�ضحى
املبارك ،للت�أكد من التزام التجار مبتطلبات
ق���ان���ون ال�����ص��ن��اع��ة وال����ت����ج����ارة ،واالل����ت����زام
بالإعالن عن الأ�سعار.
وت���ف���ق���دت وزي������رة ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة
وال���ت���م���وي���ن ،امل��ه��ن��د���س��ة م���ه���ا ع���ل���ي ،ام�����س
االث��ن�ين ،وق��ب��ي��ل ع��ي��د الأ���ض��ح��ى ،الأ���س��واق
وامل��ح�لات ال��ت��ج��اري��ة ،يف ع��دد م��ن املناطق،
و���س��وق امل���ؤ���س�����س��ة اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة امل��دن��ي��ة يف
منطقة ب��ي��ادر وادي ال�����س�ير .وق��ال��ت علي
�إن �أ�سعار غالبية ال�سلع ،ك�أ�صناف الزيوت

وال�سكر والأرز م�ستقرة ،وذلك وفقاً لر�صد

الأ�سعار ال��ذي تقوم به ال���وزارة ،من خالل

ك��وادر مراقبة الأ���س��واق .و���ش��ددت ال��وزي��رة،
يرافقها رئي�س غ��رف��ة جت���ارة ع��م��ان خليل
احل���اج توفيق على ���ض��رورة املحافظة على
ا�ستقرار الأ�سعار ،وا�ستمرار التقيد ب�أوامر
الدفاع املتعلقة مبتطلبات الوقاية من وباء
كورونا.
وا�ستمعت علي لعدد من مرتادي املوالت،
وامل���ؤ���س�����س��ة اال���س��ت��ه�لاك��ي��ة ع���ن اخل���دم���ات
املقدمة ،ووف��رة املنتجات ،وم��دى ا�ستقرار
الأ�سعار.
ك��م��ا ا���س��ت��م��ع��ت ال���وزي���رة م��ن م��دي��ر ف��رع
امل���ؤ���س�����س��ة اال�ستهالكية امل��دن��ي��ة يف ال��ب��ي��ادر
عن وفرة الكميات وا�ستقرار الأ�سعار حيث
خف�ضت امل�ؤ�س�سة �أ�سعار � 200سلعة م�ؤخراً
لتخفيف الأعباء عن املواطنني.

حركة تسوق نشطة في معان
االنباط -معان
ت�شهد �أ�سواق مدينة معان حركة �شرائية
ن�شطة� ،ضمن قطاعات الألب�سة وحلويات
العيد واخل�ضار والأ�ضاحي ،وذلك مع قرب
حلول عيد الأ�ضحى املبارك.
وق����ال رئ��ي�����س ق�����س��م رق���اب���ة الأ�����س����واق يف
م��دي��ري��ة ���ص��ن��اع��ة وجت����ارة حم��اف��ظ��ة معان
ب��ل�ال ����ص�ل�اح ام�������س االث����ن��ي�ن� ،إن �أ����س���واق
املدينة ت�شهد حركة �شرائية ن�شطة ،و�إقباال
م��ل��ح��وظ��ا ع��ل��ى ����ش���راء م�����س��ت��ل��زم��ات ال��ع��ي��د،
وال�سيما بعد �صرف رواتب املوظفني.

و�أ�����ض����اف �أن ج��م��ي��ع امل������واد ال��ت��م��وي��ن��ي��ة
واخل�ضار والفواكه �ستكون متوفرة خالل
�أي������ام ال��ع��ي��د وب��ك��م��ي��ات ك���اف���ي���ة ،الف���ت���ا �إىل
�أن امل��دي��ري��ة ت��ت��اب��ع ب��رام��ج امل��ن��اوب��ة امل��ع��دة
للمخابز وذل��ك لتوفري م��ادة اخلبز خالل
�أيام العيد.
و�أ���ش��ار �إىل �أن قطاع الألب�سة والأح��ذي��ة
ي�����ش��ه��د �إق���ب���اال م��ل��ح��وظ��ا ب�����س��ب��ب ال��ع��رو���ض
ال��ت��ج��اري��ة امل��ط��روح��ة ،وال��ت��ي ت��وف��ر �أ���س��ع��ارا
م��ع��ت��دل��ة يف م��ت��ن��اول ي��د اجل��م��ي��ع ،وك��ذل��ك
حمال بيع احللويات والتمور وم�ستلزمات
العيد تقدم عرو�ضا مقبولة للم�ستهلك.

وح������ول �أ����س���ع���ار الأ�����ض����اح����ي واخل�������ض���ار
وال��ف��واك��ه ،ق��ال ���ص�لاح �إن �سعر الأ�ضحية
البلدية يف معان يرتاوح ما بني 330 – 230
دي��ن��ارا بح�سب ال���وزن ،و�أن امل��دي��ري��ة تعمل
على مراقبة معدالت الأ�سعار وت�شدد على
�إع�لان ال�سعر ،م�ضيفا �أن �أ�سعار اخل�ضار
ال زال���ت �ضمن امل��ع��دل الطبيعي با�ستثناء
ارتفاع طفيف يف بع�ض �أ�صناف الفواكه.
وب��ي�ن �أن ق�����س��م ال���رق���اب���ة ب�����د�أ بتكثيف
حمالته الرقابية على الأ�سواق يف خمتلف
م���ن���اط���ق امل���ح���اف���ظ���ة ،ل���ل���ت����أك���د م����ن �إع��ل��ان
�أ���س��ع��ار ال�سلع وامل���واد التموينية والألب�سة

والأ����ض���اح���ي ،وم��ت��اب��ع��ة م�����س��ت��وى االل���ت���زام
ب��ال��ق��وان�ين والأن���ظ���م���ة ،ح��ي��ث ي��ت��م ت��ق��دمي
تقرير يومي للوزارة حول معدالت الأ�سعار.
و�أو���ض��ح �صالح �أن��ه �سيتم التوا�صل مع
ب��ل��دي��ة م��ع��ان ال�ستيفاء ال��ب��ي��ان��ات ال�لازم��ة
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ج��ار الأ����ض���اح���ي ل��ل��ت��م��ك��ن من
م��راق��ب��ة ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ي��ع وال�������ش���راء وم���دى
التزامها بالقوانني والأنظمة ،ا�ضافة اىل
م��ت��اب��ع��ة ال���ت���زام امل����والت ال��ت��ج��اري��ة وحم��ال
اخل�ضار واملخابز بفتح �أبوابها �أثناء فرتة
العيد ،وذلك ل�ضمان توفري املواد الغذائية
للم�ستهلك.

الذكرى السبعون الستشهاد الملك المؤسس تصادف اليوم
االنباط -عمان

ت�صادف اليوم الثالثاء ال��ذك��رى ال�سبعون ال�ست�شهاد م�ؤ�س�س
اململكة املغفور له ،ب�إذن اهلل ،جاللة امللك عبداهلل بن احل�سني ،طيب
اهلل ث��راه ،الذي القى وجه ربه �شهيدا على عتبات امل�سجد الأق�صى
املبارك وهو يهم ب�أداء �صالة اجلمعة يف الع�شرين من �شهر متوز عام
.1951
ً
وا�ست�شهد امل��ل��ك امل���ؤ���س�����س م���ؤم��ن��ا ب���اهلل ت��ع��اىل ،وح��اف��ظ��ا لعهد
بني ها�شم الأب���رار بعد كفاح طويل من �أج��ل �أم��ة العرب ووحدتها
وم�ستقبلها ،حامال راية �أطهر ثورة عرفها تاريخ هذه الأمة ،والتي
انطلقت من مكة على يد وال��ده �شيخ الثوار ال�شريف احل�سني بن
علي ،طيب اهلل ثراه.
وت�ستذكر الأ�سرة الأردنية الواحدة وهي حتيي هذه الذكرى بكل
الفخر واالعتزاز ،ذلك القائد الذي خرج من مكة املكرمة على ر�أ�س
كوكبة من �أحرار العرب الأوائل ،مب�شرا بالنه�ضة العربية احلديثة
ووح��دة الأم��ة ور�سالتها النبيلة ،واحلرية واالنعتاق من االحتالل
والو�صاية و�إعالن فجر �أمته املاجدة اجلديد.
ويف الوقت ال��ذي ا�ضطلع به امللك امل�ؤ�س�س ب��دور قومي رائ��د يف
حركة التحرر العربي التي بزغ فجرها مع بدايات القرن الع�شرين
وب��ذل جهدا مو�صوال ل��دى ممثلي القيادات الفكرية وال�سيا�سية،
و�سعى مل�ستقبل �أك�ث�ر �إ���ش��راق��ا لأم���ة ال��ع��رب ،ي��وا���ص��ل ج�لال��ة امللك
ع��ب��داهلل ال��ث��اين نهج الها�شميني واجل��د امل�ؤ�س�س م��ن �أج��ل تر�سيخ
القوا�سم امل�شرتكة للأمة العربية التي حتقق لها املنعة وامل�ستقبل
الأف�����ض��ل ،كما يوا�صل جاللته جت��ذي��ر النهج ال��دمي��ق��راط��ي ال��ذي
�أر�ساه اجلد منذ عام .1920
ومتيز الفكر ال�سيا�سي للملك امل�ؤ�س�س ب�أنه انطلق من مبادئ
الثورة العربية الكربى و�أهدافها ،واعتمد يف تنفيذها منهجية تتفق

حي األرمن
كان في ّ

م��ع �سمة الع�صر وال��ت��داع��ي��ات التي متخ�ضت ع��ن خلخلة موازين
القوى يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية ،فجاءت ات�صاالته مع قادة
الدول الكربى من�صبة يف الدرجة الأوىل ،على االعرتاف بامل�شروع
ال��ق��وم��ي النه�ضوي ال��ع��رب��ي ،ال���ذي ج�����س��ده ،طيب اهلل ث���راه ،خطة
�سيا�سية تنفيذية قائمة على منهج الإ�سالم والعروبة وبعث �أجماد
الأمة و�إحياء تراثها وح�ضارتها.
ونتيجة حلر�ص ال�شريف احل�سني بن علي ،قائد الثورة العربية
الكربى ،على �إع��داد �أبنائه الأم��راء �سيا�سيا وع�سكريا ورجال دولة،
فكان امللك امل�ؤ�س�س �أول وزير للخارجية يف احلكومة العربية الأوىل
التي مت ت�شكيلها بعد �إعالن الثورة العربية الكربى.
ك��م��ا ك���ان امل��ل��ك امل���ؤ���س�����س م��ن �أب����رز ق���ادة ال��ث��ورة الع�سكريني� ،إذ
توىل قيادة اجلي�ش ال�شرقي الذي حا�صر املدينة املنورة و�شل قدرة
�أك�بر حامية ع�سكرية تركية كانت تتمركز هناك وقوامها � 14ألف
جندي ،وبقيت حتت احل�صار حتى نهاية احلرب العاملية الأوىل حيث
ا�ست�سلمت لقوات الثورة بقيادة امللك امل�ؤ�س�س عام .1918
وخ��رج امللك امل�ؤ�س�س يف �أوىل حتركاته من احلجاز متوجها �إىل
ال�شام على ر�أ�س كوكبة من جند الثورة العربية الكربى ،وحني بلغ
مدينة معان وجه النداء لأحرار العرب لالن�ضمام �إليه ،بعد �أن �أعلن
تطلعاته يف حماية الأمة العربية واحلفاظ على ا�ستقاللها والدفاع
عن ق�ضاياها العادلة.
وي�سجل التاريخ و�أح��رار الأردن والأم��ة العربية بكل اعتزاز دور
امللك امل�ؤ�س�س يف �إنقاذ الأردن وتخلي�صه من كل املخططات التي كانت
ت�ستهدف عروبته وحريته والتي ا�ستهدفت �أي�ضا الأر���ض والهوية
العربية ،بعد �أن متكن من �إقناع الدول الكربى �آنذاك ويف مقدمتها
بريطانيا ب��ذل��ك ،مثلما ي�سجل ل��ه ال��ت��اري��خ ب��ح��روف م��ن ن��ور تلك
احلكمة ال�سيا�سية والقدرة الفائقة على التعامل مع الغرب ،خا�صة

بريطانيا التي كانت مت�سك بزمام الأمور يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وترجمة لفكر امللك امل�ؤ�س�س الوحدوي وانتمائه القومي الأ�صيل،
فقد فتح �أب��واب الأردن �أم��ام �أح��رار العرب لي�صبح يف عهده موئال
لهم ،فوفدوا �إليه من �سوريا وفل�سطني ولبنان والعراق واحلجاز،
وهي�أ لهم فر�ص امل�شاركة يف بناء الأردن احلديث و�صنع �سيا�سته
الداخلية واخلارجية.
وك��ان ،طيب اهلل ث��راه� ،أول من و�ضع لبنة الدميقراطية ،و�أول
املنادين يف تلك املرحلة بالتعددية ال�سيا�سية ،حيث �شهد الأردن يف
بداية حكمه ت�أ�سي�س �أول حزب �سيا�سي هو حزب اال�ستقالل العربي،
فيما حظيت املعار�ضة ال�سيا�سية يف عهده برعايته ،وك��ان يحر�ص
على جمال�سة الكتاب وال�شعراء واملفكرين يحاورهم ويناق�شهم يف
خمتلف الأمور والق�ضايا التي تهم الوطن واملواطن والأمة ،ويتقبل
الر�أي الأخر بكل رحابة �صدر.
لقد كان امللك امل�ؤ�س�س طيب اهلل ث��راه ،ح�صيفا ثاقب النظر يف
ا�ستقراء ما يتهدد الأمة العربية وما هي مقبلة عليه من حتديات،
وك��ان �أول الزعماء العرب ال��ذي يطلق �صيحته حم��ذرا من �ضياع
فل�سطني ،وحني هبت اجليو�ش العربية مل�ساندة الأ�شقاء يف فل�سطني
و�إن��ق��اذ م��ا ميكن �إن��ق��اذه ،ك��ان اجلي�ش ال��ع��رب��ي الأردين البا�سل يف
م��ق��دم��ة اجل��ي��و���ش ال��ع��رب��ي��ة ،ي��خ��و���ض م��ع��ارك ال�����ش��رف وال��ب��ط��ول��ة
وال��ف��داء ،ويحافظ على ع��روب��ة القد�س ال��ت��ي روي���ت �أ���س��واره��ا بدم
ال�شهداء من اجلي�ش العرب ،الذين ق�ضوا نحبهم دفاعا عن ثرى
فل�سطني والقد�س ال�شريف.
و�إىل جانب الدعم الع�سكري وفر امللك امل�ؤ�س�س الدعم ال�سيا�سي
وامل����ادي لتمكني الأ���ش��ق��اء يف فل�سطني م��ن ال�����ص��م��ود ع��ل��ى �أر���ض��ه��م
وموا�صلة كفاحهم من �أج��ل هويتهم الوطنية وحتقيق تطلعاتهم
امل�شروعة.

حي الأرمن ،حواري و�أز ّقة ووجوه وتراكم ثلوج و�سانتكلوز يجوب ال�شوارع و�أجرا�س
كان يف ّ
كنائ�س و�صوت �آذان ،وكان فيه مغيب ال�شم�س الذي ي�ؤذن ببدء �سريان رائحة الزيت الأ�سود
املحرتق ال��ذي كفر بك ّل م ّلة من ك�ثرة ما ك��ان �أب��و جمعة و�أب��و جري�س يقليان فيه الفالفل
�أ�سطوان ّية ال�شكل ،ثم كان كل ن�صف �ساعة تقريبا� ،صوت حم�� ّرك و�أ���ض��واء �سيارة �سرفي�س
اجلوفة مر�سيد�س  190مديل ال�ستينيات -بلون �أزرق يك�سو �أغطية �أ�ضوائها الأمامية ال �أدري
عيني و�أنا يف التا�سعة من
ملاذا حتى اليوم -يك�سران �صمت وظلمة احلارة ...هذا ما �أُغ ِل َقت عليه ّ
حي الأرمن الذي كان جميال.
عمري يف ّ
حي الأرمن ،ن�ساء ال يرتدين احلجاب دون معايرة �أو عتاب ،يلب�سن امليني وميكرو
كان يف ّ
ّ
ّ
ّ
أكتافهن جم��دو ًال يت�أرجح بت�ؤدة مع
ظهورهن �أو يتدىل على �
و�شعرهن ين�سدل على
جيب
ر�شاقة خطواتهن ،الكل يحرتم الكل ،والكل حر ما مل ي�ضر.
حي الأرمن ،ب�شر مل يتوحّ ُ�ش بعد .الفتيات تلعب مع الأوالد “بيت بيوت وكوم�ستري
كان يف ّ
ينهرهنّ � 
ّ
أهلهن.
وعايل وَطوَط واحلجلة” ،دون �أن
ّ
مبرايلهن اخل�ضراء يذه ّ
نب �إىل املدار�س ويعدن منها
حي الأرمن ،فتيات يخرجن
كان يف ّ
ّ
بع�ضهن مت�سك بيدها قطعة “�أ�سكيمو �أحمر”� أو “درادو” ،و�أخرى تقف
�سرياً على الأقدام،
مع زميلتها بجوار “�صينية الكريزة” بينما الولد الأ�شعث الأغرب ينزع عن �صن ّيته مالقط
الغ�سيل اخل�شبية التي حتيط ب�أطرافها ،ق��ال يعني هايجني وتعقيم ،ثم يقطع مب�شحاف
ع�شقه ال�صد�أ قطعتني ي�ضعهما يف ورق��ة انتزعت من دفرت ّ
م�سطر ،وعلى الر�صيف املقابل
فتيات ي�سرن يف جمموعات يتحدّثن ب�صوت مرتفع رفيع� .،ضحكة هنا� ...صرخة هناك...
�صوت كتب ت�سقط على الأر�ض� ...صيحة ممن يف �آخر الركب ملن يف طليعته ت�س�ألها ع ّما حدث
مع والدتها عند الطبيب� ...أخرى تنف�صل عن املجموعة لتتح�س�س �شعرها حماول ًة ت�صفيفه
بعد �أن َتنع َك�ش ب�سبب ارتطام ر�أ�سها بعنقود املوز املتدليّ �أمام د ّكان �أبو جميل.
ك���ان يف ح ّ���ي الأرم�����ن� ،أم ج���ورج و�أم �سيمون و�أم ع��ري��ف و�أم �سركي�س“ الأرمنية” و�أم
ردّاد “العبادية” و�أم
�أحمد “اخلليلية” و�أم
حممد “الغ ّزاوية” و�أم
ّ
ّ
مالب�سهن كان
جميعهن يتج ّمعن عند �أبو جميل اخل�ضرجي .تداخل
عطاهلل “الكركية”...
ي�سرتعي االنتباه ،فالثوب يت�آلف مع املدرقة ،والبنطلون مع الت ّنورة والبلوزة احلفر مع الن�ص
ّ
�شعرهن يحكي ب��دوره ق�ص ًة �أخرى
ُكم وال�شا�شة البي�ضاء مع ال�شعر املك�شوف� .شكل ول��ون
حينما يتح ّلقن حول ال�سحاحري لتنقية اخل�ضار والفواكه ،فالأبي�ض بجوار الب ّني والأ�سود
يجاوره ّ
الف�ضي ،والق�صري ي�ش ّد انتباهك �إىل الطويل الذي �إىل ي�ساره ،بينما املَجدْول يحوّل
نظرك �إىل املفرود عن ميينه� ...إنها لوحة مبهرة من التنوّع.
بينما �أنا �أت�أمل يف هذا املوزاييك الإن�ساين البديع� ،إذ �أبو جميل -عليه رحمة اهلل -يناديني
بلهجته اخلليل ّية املحببة م ّ
��اط��اً ا�سمي حتى ك��اد مي�� ّزق ح��روف��ه ،ف���أخ��ذت �أ���ش��ق طريقي بني
خا�صرات ال�سيدات الالتي ميلأن دكانه ال�صغري ،حتى �إذا وقفت بجواره وبد�أت �أعبث بالأوزان
احلديدية ،تغيرّ �صوته ف�أ�صبح رخيماً وبد�أ يرمق اجلميع ،و�أخذ يروي ق�ص ًة مل �أ�سمعها من
قبل .بد�أ ي�شق ال�صمت الذي �ساد الد ّكان �إال من خ�شخ�شة بع�ض الأكيا�س ودحرجة ما تب ّقى يف
�أيدي بع�ض زبوناته من حبات الب�صل والبطاطة غري ال�صاحلة التي �أعدنها �إىل ال�سحاحري،
ولوهلة �شعرت �أنني �أ�ستمع �إىل حكاية �ألف ليلة وليلة ب�صوت �أبو جميل ولي�س ب�صوت الفنانة
الراحلة زوزو نبيل ،فلما و�صل الع ّم �إىل احلالة وعا�ش الدور و�أخذته اجلاللة� ،أماء ب�إ�صبعيه
ق�صته غريبة .كان ما فيه �شيء .كانت عينيه زي عنني الن�سر.
�إيل حتى كاد يفق�أ عيني“ :هاد ّ
ّ
يف ليلة من الليايل ،طلع ف��وق ال�سطوح من وراء �أه��ل��ه ،و�ضله يتف ّرج على القمر وه��و بدر
�ساعتني ،عبني ما ان�سطل ّ
وبطل ي�شوف” .متاوجت “اللهلهات” و”الت�شكت�شكات” والآهات
واحل�سرات يف الد ّكان ،ثم انتبه الرجل �أنني �أعبث مبيزانه ووزناته ،فلم يحرتم �أنني بطل
ق�صته التي ما لبث �أن �أ ّلفها ،فنهرين و�أعطاين كي�س الباذجنان و�صرفني� .س�ألت والدتي فور
ّ
عودتي �إىل البيت عن هذه الق�صة ،ف�ضحكت ومل ت�صدّقنِي ،ف�س�ألتني وهي تغالب �ضحكاتها:
“ليكون يا ولد بت�أ ّلف وبتكذب على ظهر الزملة؟”� ،أق�سمت لها �أنني �صادق ،فتمتمت وهي
م�ستمرة بال�ضحكِ “ :ك ُّنه الزملة ّ
اجنن”!
حي الأرمن� ،أم ماندو (ا�سم م�ستعار) يف ال�ستينيات من عمرها ،زوجها �أبو ماندو كان
كان يف ّ
ً
البعبع الذي يخيفنا لأنه كلما وقعت الكرة يف حو�ش بيته يبقرها فورا بال�سكني ويرميها لنا
من فوق الباب ،فنبد�أ بال�صراخ عليه ،ليخرج م�سرعاً منتع ً
ال فرد ًة واحد ًة من �شب�شب بال�ستيك
�أحمر ويف يده الفردة الأخرى م�شهراً �إياها يف وجوهنا ،فريك�ض خلفنا ب�ضع �أمتار ثم يعود.
يف ع�صر يوم نح�س ،رك�ضت م�سرعاً لأحلق بوالدتي �إىل بيت جدتي الذي يبعد عنا حوايل
ثالثمائة مرت ،ويتطلب ذلك مني اخرتاق زقاق مب ّلط بالباطون الناعم �صعوداً �إىل ال�شارع
الرئي�سي� .أ�سطورة �أبي جميل عن نظري الذي كان مثل نظر الن�سر؛ جعلتني �أت�صرف ك�أنني
كذلك فعال ،رك�ضت بكل ما �أوتيت من قوة �صاعداً الزقاق ...وما �أن بلغت ثلثه الأخري ،حتى
ناولت �أم ماندو التي و�ضعها قدرها البائ�س يف طريقي نازل ًة �إىل بيتها ؛ كتفاً عنيفاً جعلها
تفرت�ش الأر�ض م�ستلقي ًة على ظهرها وقدماها �إىل ال�سماء م�ش ّكل ًة زاوي ًة قائمة ،متاماً ك�أنهما
رقم  .7مل ترتك �أحداً من �أقاربي �إال ولعنته وهي تتاوّه .جتاوزتها وانطلقت مثل ال�سهم خ�شية
�أن تنه�ض ومت�سك بي �أو ت�ستنجد بزوجها ال�ش ّرير.
دخلت بيت جدتي الهثاً مرجتفا ،ف�س�ألني اجلميع عن �سر خ��ويف ،فقلت حماو ًال ابتالع
لعابي“ :خبطت ب���أم ماندو فوقعت على ظهرها” ،تعالت ال�شهقات َ
وط�� َرق��ات الأك ّ���ف على
الأك ّ��ف وال�ضرب على ال�صدر ...ويف نف�س واحد �س�ألني اجلميع“ :وبعدين �شو �صارلها؟”،
دون ت��ردد �أجبتهم ب���أك�ثر م��ا ظننت �أن��ه �سيكون الف�ضيحة التي ل��ن تن�سَ ى وال��ع��ار ال��ذي ال
يغ�سل�“ :شفت لبا�سها الداخلي ولونه زهري”.
مل �أ َر ال�سيدة مذ َ
ذاك ومل �أرك�ض منذ ذلك احلني.

األعلى في  .. 2021درجة الحرارة
تالمس الـ  40بعمان

االنباط-عمان
الم�ست درج��ة احل��رارة ال��ـ  40درجة
مئوية يف بع�ض �أحياء العا�صمة ع ّمان
ام�����س االث��ن�ين ،بح�سب م��وق��ع “طق�س
العرب».
وق�������ال امل�����وق�����ع �إن�������ه ر�����ص����د احل���ال���ة
بالتزامن مع ت�أثر اململكة بذروة الكتلة
ال���ه���وائ���ي���ة احل������ارة وال���ت���ي ع��م��ل��ت على
ارت���ف���اع م��ل��م��و���س وك���ب�ي�ر ع��ل��ى درج����ات
احل�������رارة يف م��ع��ظ��م م���ن���اط���ق امل��م��ل��ك��ة،
الم�ست درج��ة احل���رارة يف بع�ض �أحياء
العا�صمة ع ّمان والزرقاء الآن حاجز الـ
 40درج��ة مئوية ،م�شريا �إىل �أن درج��ة

احل����رارة امل�سجلة ال��ي��وم تعترب الأع��ل��ى
منذ بداية العام احلايل .2021
وتوقع املوقع �أن تبد�أ الكتلة احلارة
ب��ال�تراج��ع التدريجي اع��ت��ب��ا ًرا م��ن اول
�أي������ام ع��ي��د الأ����ض���ح���ى امل����ب����ارك ،وال����ذي
ي�صادف يوم غد الثالثاء.
«م���دي���ري���ة ال���دف���اع املدين” ح���ذرت
املواطنني من التعر�ض املبا�شر لأ�شعة
ال�شم�س يف �أوقات الذروة جتنبا الإ�صابة
ب�ضربة ال�شم�س.
وقالت املديرية يف تغريده لها عرب
ت��وي�تر�“ ،إن ال��ت��ع��ر���ض امل��ب��ا���ش��ر لأ�شعة
ال�����ش��م�����س يف �أوق�������ات ال�������ذروة ي��ع��ر���ض��ن��ا
خلطر الإ�صابة ب�ضربة ال�شم�س».

الإقت�صادي
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وزير التجارة السعودي :العالقات السعودية العراقية في أفضل حاالتها

االنباط-وكاالت

و�صف وزير التجارة ال�سعودي ،ماجد
الق�صبي ،العالقات ال�سعودية العراقية
ب�أنها يف �أف�ضل حاالتها ،موجها ر�سالته
حل �ك��وم��ة و� �ش �ع��ب ال� �ع ��راق ب � ��أن امل�م�ل�ك��ة

والعراق جز�أ ال يتجز�أ من �أمتهما.
وق� ��ال ال�ق���ص�ب��ي ال �ي��وم االث� �ن�ي�ن� ،إن
هناك توجيهات من امللك �سلمان وويل
العهد بدعم العراق على كافة ال�صعد.
و�أ�ضاف �أن م�صلحة اململكة والعراق
واحدة ،وتربطنا لغة وعروبة ودم ودين.

وك�شف ع��ن درا� �س��ة ملف فتح منافذ
�أخ � ��رى م ��ع ال� �ع ��راق ب �ع��د �إجن � ��اح منفذ
ع� ��رع� ��ر ،م ��و�� �ض� �ح� �اً �أن “ويل ال �ع �ه��د
ال�سعودي ورئي�س وزراء العراق يتابعان
ملف العالقة ب�شكل مبا�شر”.
وعرب عن دعم اململكة جهود حكومة

الكاظمي الإ�صالحية وا�ستقرار العراق.
وق ��ال وزي ��ر ال �ت �ج��ارة ال �� �س �ع��ودي� ،إن
اململكة تتعامل مع العراق ككل ،وندعم
ف��ر���ص اال� �س �ت �ث �م��ار وك ��ذل ��ك يف �إق �ل �ي��م
كرد�ستان.
و�أك ��د �أن ه � ّم اململكة الأول والأخ�ي�ر
دعم العراق وا�ستقراره ،مبيناً �أن اململكة
ت��دع��م ال �ع��راق يف �إع �م��ار امل ��دن امل �ح��ررة
م ��ن داع� �� ��ش ع�ب�ر � �ص �ن��دوق اال� �س �ت �ث �م��ار
ال�سعودي.
ويف م��اي��و امل��ا� �ض��ي� ،أك� ��د ن��ائ��ب وزي��ر
ال ��دف ��اع ال �� �س �ع��ودي ،الأم �ي��ر خ��ال��د بن
�سلمان ،يف زي��ارة للعراق التقى خاللها
رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي
وال��رئ �ي ����س ال �ع��راق��ي ب��ره��م � �ص��ال��ح� ،أن
ال���س�ع��ودي��ة �ستبقى �إىل ج��ان��ب ال �ع��راق
ب�أخوة من القلب وب�شراكة ال تن�ضب.
وك � � ��ان رئ� �ي� �� ��س ال� � � � ��وزراء ال� �ع ��راق ��ي،
م���ص�ط�ف��ى ال �ك��اظ �م��ي� ،أج� ��رى زي� ��ارة يف
م��ار���س امل��ا� �ض��ي� ،إىل ال��ري��ا���ض ،وب�ح��ث
مع ويل العهد حممد بن �سلمان تعزيز
ال �ع�لاق��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة والأم �ن �ي��ة بني
البلدين ،فيما مت توقيع  5اتفاقيات يف
ع��دة جم ��االت ،منها م�ل�ف��ات اقت�صادية
و�أمنية ،من بينها تفعيل النقل الربي
التجاري بني البلدين

إعفاء الديون يمهد لخفض معدالت البطالة في السودان
االنباط-وكاالت

ق��ال وزي��ر املالية ال���س��وداين ،جربيل
�إب ��راه� �ي ��م� ،إن �إع � �ف� ��اء ج� ��زء ك �ب�ي�ر م��ن
دي� ��ون ال �� �س��ودان ��س�ي���س��اع��د ع �ل��ى ج��ذب
اال� �س �ت �ث �م��ارات ،مم��ا ي��وف��ر ف��ر���ص عمل
كبرية لل�شباب ،ويحد من ن�سبة البطالة
التي تبلغ الآن  40باملئة.
و�أك ��د ج�بري��ل �إب��راه �ي��م �أن ال���س��ودان
“طبق �إ�صالحات �أقنعت العامل ،وو�صل
يف زم��ن وج �ي��ز مل��رح�ل��ة ال �ق��رار يف ن��ادي
ب��اري ����س ،مم��ا م�ك�ن��ه م��ن احل���ص��ول على
�إع�ف��اءات بقيمة  14.1مليار دوالر ،من
جممل ديونه على جمموعة دول النادي
البالغة  23.5مليار دوالر».
واعترب الوزير ال�سوداين �أن ما حتقق
م��ن �إع �ف��اءات لن�سبة ك�ب�يرة م��ن دي��ون��ه
ال �ب��ال �غ��ة ن �ح��و  60م �ل �ي��ار دوالر خ�لال
اال�سابيع املا�ضية؛ �إجناز �سترتتب عليه
مزيد من االجنازات ،مبيناً ان ال�سودان
ومب��وج��ب ذل ��ك ��س�ي���س�ع��ى وي �ع �م��ل على
ج��ذب م��زي��د م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات ،م�شريا
�إىل �أن ال�سودان ال يعاين من خروقات
�أم�ن�ي��ة ت �ه��دد ق ��دوم امل�ستثمرين معلنا
�أن كربيات ال�شركات �ستبد�أ قريباً جداً
اال�ستثمار يف ال���س��ودان ب��ر�ؤو���س �أم��وال
�ضخمة.
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة من
ع�م��ل وزارة امل��ال�ي��ة وخ�ط�ط�ه��ا �سترتكز
يف حماية امل��واط��ن ال�سوداين من وط��أة
�إج � � � ��راءات اال�� �ص�ل�اح ��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة
ب �ت �ط��وي��ر ب ��رام ��ج ال ��دع ��م االج �ت �م��اع��ي
وتطوير اخلدمات اال�سا�سية.

و�أك� ��د �أن وزارة امل��ال �ي��ة �ستعمل بكل
�إ�صرار على ا�ستقرار �سعر �صرف اجلنيه
�أمام العمالت؛ وقال �إن جناح الوزارة يف
ذل��ك �سي�ساعد احل�ك��وم��ة وامل�ستثمرين
وامل � ��واط� � �ن �ي��ن ع� �ل ��ى و� � �ض� ��ع خ �ط �ط �ه��م
االقت�صادية بكل �أم��ان دون اخل��وف من
تقلبات �سعر ال�صرف اليومية.
و�أع � �ل ��ن امل� ��� �س� ��ؤول ال� ��� �س ��وداين �أن �ه��م
يعتزمون �سن قانون ل�ل�إدارة القانونية
لديون ال�سودان حتى ال تتجاوز الدولة
يف م�س�ألة ال��دي��ون مبا ال يخدم ق�ضايا
ال �ت �ن �م �ي��ة .و�أك � ��د �أن ال �ق��ان��ون اجل��دي��د
��س�ي�ت�ي��ح ل�ل�م��واط��ن ال �� �س��وداين ال�ت�ع��رف
على ديون ال�سودان وحجمها وملاذا متت
اال��س�ت��دان��ة و�أي ��ن ذه�ب��ت �أم ��وال ال��دي��ون
بكل �شفافية.
�إ�صالحات مهمة
ون ��وه �إىل الإ� �ص�لاح��ات االق�ت���ص��ادي��ة

املهمة التي �أجرتها احلكومة االنتقالية
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة الأخ �ي��رة وال �ت��ي �شملت
ت��وح �ي��د ��س�ع��ر � �ص��رف اجل �ن �ي��ه وحت��ري��ر
�أ�سعار املواد البرتولية.
و�أو� � �ض� ��ح �أن و�� �ص ��ول ال� ��� �س ��ودان �إىل
مرحلة �إع�ف��اء اجل��زء الأك�بر من ديونه
ل�ن��ادي ب��اري����س م��ع ج��دول��ة بقية الدين
ج� ��اءت ب� �ن ��اءاً ع �ل��ى ع �م��ل د�ؤوب ق��ام��ت
ب��ه احل�ك��وم��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ب��الإ��ص�لاح��ات
االق�ت���ص��ادي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة والت�شريعية
ال �ت��ي ط�ب�ق�ت�ه��ا ،مم��ا �أق �ن��ع ال �ع��امل ب ��أن
ال� ��� �س ��ودان ج � ��اد يف �إ� � �ص �ل�اح �أو�� �ض ��اع ��ه
ال��داخ�ل�ي��ة مب��ا مي�ك�ن��ه م��ن االن��دم��اج يف
النظام املايل العاملي.
وقال �إبراهيم �إن احلكومة االنتقالية
نفذت معظم مطلوبات املجتمع الدويل
ال �ت ��ي ت ��ؤه �ل��ه ل�ل�ان ��دم ��اج يف الأن �ظ �م��ة
ال�ع��امل�ي��ة امل��ال�ي��ة وامل���ص��رف�ي��ة؛ م ��ؤك��دا �أن

م��ا ت�ب�ق��ى ه��و م �ط �ل��وب��ات ب���س�ي�ط��ة؛ ويف
جمملها مطلوبات �إدارية وقانونية.
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن �أث ��ر ذل��ك ع�ل��ى ح�ي��اة
املواطن لن يحدث بني ليلة و�ضحاها؛
وقال “يجب ال�صرب” على اال�صالحات
االق �ت �� �ص��ادي��ة .ون� ��وه �إب ��راه �ي ��م �إىل �أن
ال���س��ودان مطالب م��ن املجتمع ال��دويل
ب�إ�صالح اقت�صاده مبا ميكنه من توفري
م��زي��د م��ن االي� � ��رادات ووق ��ف ال�ت�م��وي��ل
بالعجز والتعامل مبزيد من ال�شفافية
مع ال�شركات احلكومية واحلر�ص على
م��راج�ع�ت�ه��ا � �س �ن��وي �اً وان ي �ع��رف ال �ع��امل
�أن �� �ش �ط �ت �ه��ا و�إذا ك��ان��ت ف��ا� �ش �ل��ة ت�ت��وق��ف
احلكومة عن ال�صرف عليها واحلر�ص
على �إيجاد قانون ملكافحة الف�ساد.
مفاو�ضات ثنائية
ويف �� �س� �ي ��اق م �ت �� �ص��ل ،ق � ��ال ج�ب�ري��ل
�إب� ��راه � �ي� ��م �إن ال � �� � �س� ��ودان � �س �ي��دخ��ل يف
م� �ف ��او�� �ض ��ات ث �ن��ائ �ي��ة م� ��ع ال �� �س �ع��ودي��ة
واالمارات والكويت لتطبيق ذات املعايري
التي طبقها نادي باري�س على ال�سودان
ب��و��ص�ف��ه دول ��ة ف �ق�يرة م�ث�ق�ل��ة ب��ال��دي��ون
لإعفاء  %60من ديونه وجدولة املتبقي
على  16ع��ام�اً ومنحه ف�ترة �سماح �ستة
�سنوات.
وع �ب�ر ال ��وزي ��ر ال� ��� �س ��وداين ع ��ن �أم ��ل
ب �ل��اده يف �أن ت �ق��وم ال� �ب� �ل ��دان ال �ث�لاث��ة
ب�إعفاء  %60من ديونهم على ال�سودان
البالغة  30مليار دوالر وجدولة املتبقي.
و�أك ��د �أن ك��ل ال ��دول الأع �� �ض��اء يف ن��ادي
ب��اري ����س ت�ع�ه��دت ب�ت�ط�ب�ي��ق ذات امل�ع��اي�ير
التي طبقها النادي فيما يتعلق بديونهم
على ال�سودان.

هذه الدول الخمس تمنح لقاح كورونا للسياح

االنباط –وكاالت

م��ع ح��ر���ص ال ��دول على �إع ��ادة فتح
ح ��دوده ��ا ل�ل���س�ي��اح��ة ،ي�ت�خ��ذ البع�ض
خ �ط��وات ح ��ذرة ،بينما ي�ل�ج��أ البع�ض
الآخر �إىل حمالت التطعيم.
ومب� ��ا �أن �إم � � � ��دادات ال �ل �ق��اح��ات ال
ت���س�ت�ط�ي��ع م��واك �ب��ة ال �ط �ل��ب يف بع�ض
البلدان ،ف�إن بلداناً �أخرى لديها زيادة
يف امل �ع��رو���ض م��ن ال�ل�ق��اح��ات ،ت��رى يف
ذلك فر�صة جلذب ال�سياح ،وقد بد�أت
يف تقدمي خيارات لتطعيم ال��زوار ،يف
ما بات يعرف بـ”�سياحة اللقاح”.
 .1جزر املالديف
من بني تلك البلدان ،جزر املالديف

التي تقدم لقاحات لل�سياح يف حماولة
لإن�ع��ا���ش ق�ط��اع ال�سياحة فيها �ضمن
خطة �سيبد�أ تنفيذها مبجرد تلقيح
جميع ال�سكان ،وفق ما �أعلن عنه.
يف �إ�� � �ش � ��ارة �إىل ذل� � ��ك ،ق � ��ال وزي� ��ر
ال�سياحة يف ج��زر امل��ال��دي��ف ع�ب��د اهلل
مو�صوم� ،إن الزيارة للعطلة والتلقيح
� �س �ت��وف��ر ل�ل���س��ائ�ح�ين خ� �ي ��ا ًرا م�ن��ا��س� ًب��ا
للح�صول على التطعيم ،و�إن اخلطة
ل��ن يتم تفعيلها �إال بعد تلقيح كافة
ال�سكان امل�ؤهلني.
 .2واليات ومدن �أمريكية
ت � �ق� ��دم ب� �ع� �� ��ض ال� � ��والي� � ��ات وامل� � ��دن
الأمريكية �أي�ضاً خيارات للزوار لتلقي
التطعيم .خ�لال �شهر �أب��ري��ل� ،أعلنت

�أال�سكا �أن�ه��ا �ستقدم لقاحات جمانية
لأي زائ ��ر ع�ن��د ال��و� �ص��ول يف حم��اول��ة
لبدء ال�سياحة ال�صيفية .ع�لاوة على
ذل��ك� ،أعلنت نيويورك �أن�ه��ا �ستتخلى
عن �شروط التوفر على �إقامة خا�صة
أي�ضا.
بها ،و�ستوفر اللقاحات لل�سياح � ً
لهذا الغر�ض� ،سيتم �إن�شاء مراكز
للتطعيم يف امل��واق��ع ال�سياحية مثل
 High LineوCentral
 Parkو.Brooklyn Bridge
 .3الإمارات
و�أف� � � � ��ادت ت� �ق ��اري ��ر ب� �ت� �ق ��دمي دول� ��ة
الإم� � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ل�ق��اح��ات
جم��ان �ي��ة ل� �ل ��زوار .وب �ح �� �س��ب م ��ا ورد،
ك��ل م��ا يتعني على امل��رء القيام ب��ه هو

الت�سجيل �إم��ا لتلقي ل�ق��اح Pfizer
 / BioNTechالأم �ي ��رك� � ��ي
الأمل � � ��اين �أو ال �ل �ق��اح � �ص �ي �ن��ي ال���ص�ن��ع
 Sinopharmيف تطبيق الرعاية
ال�صحية يف �أبوظبي.
أي�ضا حجز املواعيد
ميكن لل�سياح � ً
عرب معلومات جوازات ال�سفر اخلا�صة
ب�ه��م ع�ل��ى ال�ت�ط�ب�ي��ق .و��س�ي�ت�ع�ين على
املرء �إظهار دليل على ختم الدخول �أو
الت�أ�شرية �إىل الإمارة وقت التطعيم.
 .4بايل الإندوني�سية
ح ��ر� ً��ص ��ا ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ال �� �س �ي��اح��ة
يف امل �ن �ط �ق��ة ،ت� �ق ��دم ج ��زي ��رة ب� ��ايل يف
�إن��دون �ي �� �س �ي��ا ل �ق��اح 19-COVID
ل�ل�م���س��اف��ري��ن .وق ��د مت الإع �ل��ان عن
امل � �ب� ��ادرة م ��ن ق �ب��ل وزارة ال �� �س �ي��اح��ة
واالقت�صاد الثقايف الإندوني�سية التي
ذكرت �أن اللقاحات �ستكون متاحة لكل
من ال�سياح املحليني والدوليني.
وف� � ًق ��ا ل �ل �ت �ق��اري��ر� � ،س �ت �� �ش �م��ل ه��ذه
اخلطة الو�صول املجاين �إىل لقاحي
 AstraZenecaو Sinovac
للم�سافرين املحليني ،يف ح�ين ميكن
لل�سائحني الأج��ان��ب احل���ص��ول على
ل�ق��اح م��دف��وع م��ن Sinopharm
وغريها من اللقاحات.
 .5رو�سيا
�أي���ض�اً� ،ستقدم ال�سلطات الرو�سية
ل �ق��اح��ات  19-COVIDل�ل���س�ي��اح،
لكن ذلك �سيكون مقابل مبلغ مايل.
ب ��الإ�� �ش ��ارة �إىل ذل � ��ك ،ق� ��ال رئ�ي����س
االحت � ��اد ال��رو� �س��ي ل �� �ص �ن��اع��ة ال���س�ف��ر
(� )RUTIأندريه �إغناتيف“ :املنتج
ج��اه��ز ،ل�ك��ن م���س��ائ��ل دع ��م ال�ت��أ��ش�يرة
وال � � ��دخ � � ��ول ال � �ق� ��ان� ��وين ل�ل��أج ��ان ��ب
الراغبني يف تلقي اللقاح الرو�سي مل
يتم حلها بعد”.

أسعار المنازل في بريطانيا تسجل
أعلى مستوياتها للشهر الرابع

االنباط-وكاالت

و� �ص �ل��ت �أ� �س �ع ��ار امل� �ن ��ازل يف امل�م�ل�ك��ة
امل �ت �ح��دة �إىل م���س�ت��وى ق�ي��ا��س��ي لل�شهر
ال ��راب ��ع ع �ل��ى ال � �ت� ��وايل ،ل �ت �ق�ت�رب م��ن
ت�سجيل الن�صف الأول من العام الأكرث
ازدح��ا ًم��ا وف� ًق��ا للبيانات اجل��دي��دة من
ب ��واب ��ة ال� �ع� �ق ��ارات Rightmove
.PLC
وارت� �ف ��ع م �ت��و� �س��ط� �س �ع��ر ال �ع �ق��ارات
ال�ق��ادم��ة �إىل ال���س��وق ب �ـ  21389جنيهًا
�إ��س�ترل�ي�ن� ًي��ا ( 30199دوال ًرا) يف �ستة
�أ��ش�ه��ر ف�ق��ط ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  ،%6.7ما
رفع املعدل الوطني �إىل �أعلى م�ستوى
ج��دي��د ع �ل��ى الإط �ل ��اق ع �ن��د 338447
ج �ن �ي � ًه ��ا �إ�� �س�ت�رل� �ي� �ن� � ًي ��ا .ح� �ي ��ث ق��ام��ت
 Rightmoveبقيا�س � 95164سع ًرا
يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء امل�م�ل�ك��ة امل�ت�ح��دة على
مدار الأ�سابيع الأربعة حتى  10يوليو.
وتتوقع �شركة � Rightmoveأن
يكون ع��دد املبيعات املنجزة يف الن�صف

الأول م��ن ال�ع��ام ،وال��ذي م��ن امل�ق��رر �أن
يتم الإبالغ عنه يف وقت الحق من هذا
الأ�سبوع ،يف طريقه �إىل حوايل 800000
� �ص �ف �ق��ة ،م� �ت� �ج ��او ًزا ال ��رق ��م ال�ق�ي��ا��س��ي
ال�سابق البالغ � 795000صفقة وامل�سجل
يف عام .2007
ع ��زت ب��واب��ة ال �ع �ق��ارات ال ��زي ��ادة �إىل
الآثار اجلانبية لوباء كوفيد ،19-حيث
ي�ع�ي��د امل �� �ش�ترون امل�ح�ت�م�ل��ون تقييم ما
يريدون.
وق��د ت�ع��زز الطلب �أي��ً��ض��ا م��ن خالل
�إن �� �ش��اء �أ� �س��ر ج ��دي ��دة ،ووج �ه��ة ال�ن�ظ��ر
ال�ن��ام�ي��ة ب� ��أن امل�م�ت�ل�ك��ات ال�ع�ق��اري��ة هي
�أح ��د الأ�� �ص ��ول ال �ت��ي ي�ج��ب االح�ت�ف��اظ
بها ،مع عوائد �أقل تاريخ ًيا من معظم
اال�ستثمارات الأخرى.
�أخ�ي� ً�را�� ،س��اع��دت امل��واع �ي��د النهائية
اجل��دي��دة اخلا�صة بالإعفاء من ر�سوم
ال��دم�غ��ة يف �إجن �ل�ترا ووي�ل��ز ع�ل��ى زي��ادة
ا�ستنفاد خم��زون ال�ع�ق��ارات املعرو�ضة
للبيع وتركيز الن�شاط.

أسعار الذهب عند قاع أسبوع
مع استعادة الدوالر الهيمنة
االنباط-وكاالت

ان �خ �ف �� �ض��ت �أ�� �س� �ع ��ار ال ��ذه ��ب ،ام ����س
االثنني� ،إىل �أدنى م�ستوياتها يف �أ�سبوع
تقريبا� ،إذ ف�ضل امل�ستثمرون ال��دوالر
م�ل�اذا و� �س��ط خم ��اوف م��ن �أن ان�ت���ش��ار
م�ت�ح��ور دل �ت��ا م��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا قد
يثبط التعايف االقت�صادي العاملي.
ون��زل الذهب يف املعامالت الفورية
� %0.4إىل  1804.60دوالر ل�ل�أوق �ي��ة
(الأون���ص��ة) �صباحاً ،بعد �أن هبط �إىل
�أدن��ى م�ستوياته منذ  13يوليو/متوز
عند  1801.46دوالر.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة
للذهب � %0.6إىل  1804.10دوالر.
قال هار�شال باروت كبري م�ست�شاري
�أبحاث جنوب �آ�سيا يف ميتالز فوكا�س:
“قوة ال � � � ��دوالر حت� ��د م� ��ن االجت � ��اه
ال �� �ص �ع��ودي ل �ل ��ذه ��ب ،وم� ��ا زال ن��وع��ا
م� ��ا مي� �ث ��ل �أح� � ��د ال� �ع ��وام ��ل امل �ع��اك �� �س��ة

الرئي�سية”.
و�أ� � �ض� ��اف“ :هناك خم� ��اوف ت�ن�ج��م
ع��ن م�ت�ح��ور دل�ت��ا وت ��أث�ي�ره ع�ل��ى النمو
االقت�صادي العاملي .ل��ذا ،ف��إن تدفقات
املالذ الآمن الأ�سا�سية تذهب �أي�ضا �إىل
الدوالر وال�سندات”.
ارت� �ف ��ع ال� � � ��دوالر � %0.2إىل �أع �ل��ى
م �� �س �ت��وى يف �أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث��ة �أ� �ش �ه��ر
م �ق��اب��ل ع �م�لات رئ�ي���س�ي��ة �أخ � ��رى ،مما
ج �ع��ل ال ��ذه ��ب �أك �ث��ر ت �ك �ل �ف��ة حل��ام �ل��ي
العمالت الأخرى.
وت �ك��اف��ح ال �ع��دي��د م ��ن ال� �ب� �ل ��دان ،ال
�سيما يف �آ�سيا ،لكبح جماح متحور دلتا
�شديد ال�ع��دوى لفريو�س ك��ورون��ا ،وقد
ا�ضطرت �إىل اتخاذ تدابري الإغالق.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخرى،
تراجعت الف�ضة � %1.1إىل  25.37دوالر
للأوقية ،وارت�ف��ع البالديوم � %0.3إىل
 2638.44دوالر ،وان�خ�ف����ض ال�ب�لات�ين
� %0.8إىل  1093.40دوالر.

جودي :ارتفاع صادرات السعودية
من النفط لذروة  4أشهر

االنباط-وكاالت

قالت مبادرة البيانات امل�شرتكة
(جودي) على موقعها الإلكرتوين،
ام � ��� ��س االث � � �ن� �ي��ن� ،إن �� � �ص � ��ادرات
ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة م� ��ن ال� �ن� �ف ��ط اخل� ��ام
ارتفعت يف مايو �/أي��ار �إىل 5.649
مليون برميل يوميا ،م�سجلة �أعلى
م���س�ت��وى يف �أرب �ع��ة �أ� �ش �ه��ر ،بح�سب
وكالة “رويرتز”.
وارت �ف �ع��ت �� �ص ��ادرات اخل� ��ام من
 5.408م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل ي��وم �ي��ا يف
�أبريل /ني�سان ،يف حني بلغ �إجمايل
�صادرات البالد من النفط (النفط
اخلام و�إجمايل املنتجات النفطية)
 6.94مليون برميل يوميا يف مايو
�أي � � ��ار ،م �ق��ارن��ة م ��ع  6.62م�ل�ي��ون
برميل يوميا يف ال�شهر ال�سابق.
و�أظ�ه��رت �أرق��ام ج��ودي �أن �إنتاج
�أك �ب��ر م �� �ص��در ل �ل �ن �ف��ط يف ال �ع��امل
ارتفع  0.410مليون برميل يوميا
ع �ل��ى �أ� �س��ا���س � �ش �ه��ري �إىل 8.544
مليون برميل يوميا يف مايو �/أيار.
وارت � �ف� ��ع �إن � �ت� ��اج م �� �ص��ايف اخل ��ام
املحلية يف ال�سعودية  0.094مليون

ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا �إىل  2.389مليون
برميل يوميا يف مايو� /أيار ،بينما
زاد ح ��رق اخل ��ام امل�ب��ا��ش��ر � 44أل��ف
برميل يوميا �إىل � 451ألف برميل
يوميا.
وارتفعت �أي�ضا خمزونات اخلام
ال���س�ع��ودي��ة  1.690م�ل�ي��ون برميل
�إىل  135.775م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل يف
مايو �/أيار.
�أرق� � � ��ام ال � �� � �ص� ��ادرات ال �� �ش �ه��ري��ة
تقدمها الريا�ض و�أع�ضاء �آخ��رون
يف م �ن �ظ �م��ة ال � �ب � �ل� ��دان امل� ��� �ص ��درة
للبرتول (�أوب��ك) �إىل املبادرة التي
تن�شرها على موقعها الإلكرتوين.
ات � �ف� ��ق وزراء �أوب� � � � ��ك +الأح� � ��د
ع�ل��ى ت�ع��زي��ز �إم � ��دادات ال�ن�ف��ط من
�أغ �� �س �ط ����س� /آب ل�ت�ه��دئ��ة الأ� �س �ع��ار
ال�ت��ي ق�ف��زت �إىل �أع�ل��ى م�ستوياتها
يف ع��ام�ين ون�صف ال�ع��ام م��ع تعايف
االق� �ت� ��� �ص ��اد ال� �ع ��امل ��ي م ��ن ج��ائ �ح��ة
فريو�س كورونا.
وات�ف�ق��ت امل�ج�م��وع��ة ،ال�ت��ي ت�ضم
دول �أوبك وحلفاء مثل رو�سيا ،على
خم�ص�صات �إن�ت��اج ج��دي��دة اعتبارا
من مايو� /أيار 2022
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مستوطنون يشقون طري ًقا استيطانية بجبل العالم غرب رام اهلل
االنباط-وكاالت

�شرعت ج��راف��ات امل�ستوطنني� ،صباح
ام� �� ��س االث � �ن�ي��ن� � ،ش ��ق ط ��ري ��ق ت��راب �ي��ة
مبنطقة جبل ال�ع��امل امل�ه��دد بامل�صادرة
��ش�م��ايل ب �ل��دة ن�ع�ل�ين غ��رب��ي م��دي�ن��ة رام
اهلل ،و�سط ال�ضفة الغربية املحتلة
و�أف��ادت م�صادر حملية �أن جمموعة
من امل�ستوطنني امل�سلحني �شرعوا ب�شق
طريق ترابية مبنطقة جبل العامل ،بعد
اقتحام املنطقة
وي�ستهدف امل�ستوطنون �أرا�ضي جبل
ال�ع��امل يف م�سعى م�ستمر مل�صادرته� ،إذ
�شقوا �أكرث من مرة طرقا داخل �أرا�ضي
اجلبل لتعزيز �سيطرتهم عليه
وي � �ط� ��رد امل �� �س �ت��وط �ن��ون ب��ا� �س �ت �م��رار
امل ��زارع�ي�ن ،وي �ح��رق��ون �أرا� �ض��ي اجل�ب��ل،
ويعملون على اقتالع الأ�شتال ،وتخريب
خطوط مياه الري
وتتعر�ض �أرا� �ض��ي الفل�سطينيني يف
ج �ب��ل ال �ع��امل الن �ت �ه��اك��ات م �ت �ك��ررة من
االح� �ت�ل�ال وم���س�ت��وط�ن�ي��ه ،ف �ق��د �أح ��رق
امل�ستوطنون يف الأي��ام القليلة املا�ضية
مئات �أ�شجار الزيتون ،ونفذوا اعتداءات
م �ت �ك��ررة ع �ل��ى امل��واط �ن�ين حت��ت ح�م��اي��ة
جي�ش االحتالل
ون �ع �ل�ين ب �ل��دة ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ت �ق��ع �إىل

ال �غ��رب م��ن م��دي�ن��ة رام اهلل ع�ل��ى احل��د
ال �ف��ا� �ص��ل ب�ي�ن ال���ض�ف��ة وم ��دن ال��داخ��ل
الفل�سطيني املحتل
وعلى م��دار �سنوات االحتالل �صودر
�أكرث من مائتي دومن من �أر�ضها ،ابتداء
م��ن ع ��ام  1990ح �ي��ث � �ص��ودر خ�م���س��ون
دومنا ،ثم عام  1995حيث ا�ستوىل على

��س�ب�ع�ين دومن � ��ا ،وت�ل�ا ذل ��ك ع ��ام 2008
عندما �صودرت �أكرث من مائة دومن من
�أر�ضه “لدواعي �أمن الدولة”
وت�ع�ي����ش م �ئ��ات ال �ع��ائ�ل�ات يف نعلني
ح��ال��ة م��ن الفقر وف �ق��دان ال �ق��درة على
ت ��أم�ين لقمة عي�شها ،ب�سبب م���ص��ادرة
�أر� �ض �ه��ا ،و�إغ�ل�اق ال�ق��ري��ة ،وم�ن��ع مئات

ال� �ع� �م ��ال م� ��ن ال� �ت ��وج ��ه ل �ل �ع �م��ل داخ� ��ل
الأرا�ضي املحتلة
وت�ع��د نعلني ح��ال��ة ف��ري��دة م��ن حيث
امل�ق��اوم��ة ال�شعبية التي وقفت يف وجه
الإجراءات اال�ستيطانية بحقها ،ود�أبت
على تنظيم م�سريات با�ستمرار رف�ضا
لذلك

اختطاف ابنة السفير ُتشعل أزمة كبيرة بين باكستان وأفغانستان  .اتهامات وتهديدات واستدعاء للسفراء
االنباط-وكاالت

و��ص�ف��ت باك�ستان م���س��اء الأح ��د ق��رار
�أفغان�ستان ا�ستدعاء �سفريها يف �إ�سالم
�أباد على خلفية خطف ابنته ،ب�أنه حمزن
وم�ؤ�سف
و�أعلنت وزارة اخلارجية الباك�ستانية
يف ب�ي��ان �أن عملية خ�ط��ف اب�ن��ة ال�سفري
م��و� �ض��ع حت �ق �ي��ق وم �ت��اب �ع��ة ع �ل��ى �أع �ل��ى
م���س�ت��وى  ،م�ع��رب� ًة ع��ن �أم�ل�ه��ا ب� ��أن تعيد
احلكومة الأفغانية النظر يف قرارها
وا� �س �ت��دع��ت ك ��اب ��ول الأح � ��د ��س�ف�يره��ا
جنيب اهلل علي خيل ودبلوما�سيني كبارا

�آخ��ري��ن يف �إ� �س�لام اب ��اد �إث ��ر خ�ط��ف ابنة
ممثلها يف باك�ستان و ما دامت التهديدات
التي تطاول �أمن ه�ؤالء ماثلة  ،وفق ما
اعلنت وزارة اخلارجية الأفغانية
وكانت اخلارجية الأفغانية ا�ستدعت
ال�سبت �سفري باك�ستان يف كابول و�أب��دت
اح� �ت� �ج ��اج ��ا �� �ش ��دي ��دا ب� �ع ��د خ� �ط ��ف اب �ن��ة
�سفريها يف �إ�سالم اباد �سل�سلة علي خيل
اجلمعة على �أي��دي جمهولني ل�ساعات
عدة
وم�ساء ال�سبت� ،أف��اد وزي��ر الداخلية
ال �ب��اك �� �س �ت��اين � �ش �ي��خ ر� �ش �ي��د اح �م��د ع�بر
ت��وي�تر ب ��أن��ه ت�ل�ق��ى م��ن رئ �ي ����س ال� ��وزراء

عمران خان �أمرا باللجوء اىل كل ال�سبل
املتاحة لتوقيف اال�شخا�ص ال�ضالعني يف
خطف ابنة ال�سفري االفغاين
وا� � �ض� ��اف �أن � ��ه ي �ج��ب ع �ل��ى ال �� �ش��رط��ة
ووك � ��االت االم ��ن الأخ � ��رى ال�ت�ح�ق�ي��ق يف
ه��ذا احل��ادث و�إع�ط��اءه االول��وي��ة وك�شف
ح �ق �ي �ق��ة امل ��و�� �ض ��وع وت��وق �ي��ف ال �ف��اع �ل�ين
خالل � 48ساعة
م��ن ج �ه �ت��ه ،دان ن��اط��ق ب��ا� �س��م ح��رك��ة
طالبان حممد نعيم ب�شدة خطف ابنة
ال�سفري الأفغاين و دعا حكومة باك�ستان
�إىل ت���س��ري��ع ج�ه��وده��ا ل�ت��وق�ي��ف منفذي
هذا اجلرم ومعاقبتهم

وال �ع�لاق��ات م�ت��وت��رة ب�ين افغان�ستان
وباك�ستان منذ اعوام عدة
وت �ت �ه��م ك ��اب ��ول �إ� � �س �ل�ام اب � ��اد ب� ��إي ��واء
م�ت�م��ردي ط��ال�ب��ان منذ اط�ي��ح بنظامهم
يف اف�غ��ان���س�ت��ان ن�ه��اي��ة  2001م��ن ج��ان��ب
حتالف دويل قادته الواليات املتحدة
وي�شن املتمردون منذ �شهرين هجوما
وا�سعا على ال�ق��وات االفغانية ات��اح لهم
ال�سيطرة على مناطق ريفية مرتامية
م��ن جهتها ،تتهم �إ� �س�لام اب��اد كابول
بغ�ض النظر عن الهجمات التي ت�شنها
عليها جم�م��وع��ات م�ع��ادي��ة ان�ط�لاق��ا من
افغان�ستان

أحمد الطيبي :المسجد األقصى
مكان مقدس للمسلمين فقط

االنباط-وكاالت

ق��ال ع�ضو الكني�ست الإ��س��رائ�ي�ل��ي
ع��ن “القائمة ال �ع��رب �ي��ة امل�شرتكة”
�أحمد الطيبي� :إن “امل�سجد الأق�صى
وال � �ب� ��اح� ��ة ح � ��ول � ��ه ،م � �ك� ��ان م �ق��د���س
للم�سلمني فقط”
وب �ح �� �س��ب ق �ن��اة “كان” ال �ع�بري��ة،
انتقد الطيبي ب�شدة طريقة ت�صرف
ال �� �ش��رط��ة الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة يف ال �ق��د���س،
م�ضيفًا �أن عنا�صرها �ضربوا امل�صلني
بق�ساوة و�أب�ع��دوه��م من باحة امل�سجد
لإف� ��� �س ��اح امل � �ج� ��ال �أم � � ��ام اق �ت �ح��ام��ات
امل�ستوطنني خ�لال ذك��رى م��ا ي�سمى
“خراب الهيكل” �أم�س الأحد

و�أ�شار الطيبي �إىل �أن هذه امل�س�ألة
مل ُت رِث �أزمة ائتالفية ،وا�ض ًعا عالمة
ا� �س �ت �ف �ه��ام ع �ل ��ى م ��وق ��ف “القائمة
العربية املوحدة” و”مريت�س” منها
وتعقي ًبا ع�ل��ى �أق ��وال ال�ط�ي�ب��ي ،عد
ع�ضو الكني�ست عن حزب “الليكود”
�أوفري اكوني�س �أن احلكومة اجلديدة
تعتمد �سيا�سة الر�ضوخ واخل�ضوع
و�أ�ضاف �أكوني�س �أن ما يحدث الآن
هو ما اختارته احلكومة التي �شكلها
بينت بدعم املوحدة وامل�شرتكة � ً
أي�ضا
وم � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ن �ق �ل��ت “القائمة
العربية املوحدة” ر�سالة �إىل احلكومة
الإ�سرائيلية ُتطالب فيها بكبح جماح
ال�شرطة داخل امل�سجد الأق�صى

الهيئة المستقلة :الموقوفون على خلفية
حادثة «نزار بنات» يتواجدون بالسجن العسكري

االحتالل اإلسرائيلي يواصل عدوانه على األقصى والفلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بوقفه
االنباط-وكاالت

ا�ستهداف متوا�صل للقد�س املحتلة ب�أحيائها
وبلداتها وهويتها الفل�سطينية وال �سيما امل�سجد
الأق �� �ص��ى امل �ب��ارك ��ض�م��ن حم� ��اوالت االح �ت�لال
الإ�سرائيلي لتهويد احلرم القد�سي وال�سيطرة
عليه حيث اقتحم �أك�ث�ر م��ن  1500م�ستوطن
الأق �� �ص��ى �أم ����س ب �ح��را� �س��ة م �� �ش��ددة م��ن ق��وات
االح� �ت�ل�ال ال �ت��ي اع �ت��دت ع �ل��ى الفل�سطينيني
املرابطني فيه و�أجربتهم على اخلروج منه و�سط
جتاهل املجتمع ال��دويل املطالبات الفل�سطينية
امل�ستمرة ب�ضرورة وقف جرائم االحتالل بحق
ال�شعب الفل�سطيني و�أر�ضه ومقد�ساته الرئا�سة
الفل�سطينية �أك� ��دت �أن اع� �ت ��داءات االح �ت�لال
املتوا�صلة على الأق���ص��ى ت�شكل حت��دي�اً �سافراً
للمجتمع ال� ��دويل ال ��ذي ي�ج��ب �أن ي�خ��رج عن
�صمته ويلزم االحتالل بوقف انتهاكاته وبتنفيذ
القانون الدويل وقرارات ال�شرعية الدولية بينما
ح��ذر رئي�س ال��وزراء الفل�سطيني حممد ا�شتية
م��ن ال �ت��داع �ي��ات اخل �ط�يرة ل �ه��ذه االق�ت�ح��ام��ات
داعياً �إىل حت��رك دويل ف��وري لوقف ممار�سات
االح�ت�لال العن�صرية والتطهري العرقي بحق
الفل�سطينيني يف مدينة القد�س املحتلة
ب��دوره��ا �أو��ض�ح��ت اخل��ارج�ي��ة الفل�سطينية
�أن هذه االقتحامات تندرج يف �إط��ار خمططات
االح �ت�لال ال��رام�ي��ة لتغيري ال��و��ض��ع التاريخي
والقانوين القائم يف امل�سجد الأق�صى وحماولة
�إف � ��راغ ال �ق��د���س م��ن ال ��وج ��ود الفل�سطيني ما

ي�ستدعيتوفريحمايةدوليةلل�شعبالفل�سطيني
من جهته بني وكيل وزارة الأوقاف الفل�سطينية
ح���س��ام �أب ��و ال ��رب يف ت���ص��ري��ح مل��را��س��ل ��س��ان��ا �أن
م��ا ي �ح��دث م��ن اق�ت�ح��ام��ات �آالف امل�ستوطنني
للأق�صى واع�ت��داءات ق��وات االحتالل امل�ستمرة
على الفل�سطينيني يف باحاته ومنع العاملني فيه
من دخوله وقطع �أ�سالك مكربات ال�صوت ملنع
رفع الأذان جرمية منظمة وممنهجة
و�أك � ��د �أن ال���ش�ع��ب الفل�سطيني ��س�ي��وا��ص��ل
ال��دف��اع ع��ن مقد�ساته لإح�ب��اط ك��ل خمططات
االح �ت�لال ال�ت�ه��وي��دي��ة م�ط��ال�ب�اً منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يون�سكو بتحمل
م�س�ؤولياتها جت��اه الأق�صى والتحرك العاجل
لوقف اجل��رائ��م التي يرتكبها االح�ت�لال بحقه
وبحق املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
املطران عطا اهلل حنا رئي�س �أ�ساقفة �سب�سطية

ل�ل��روم الأرث��وذك ����س ��ش��دد على �أن االقتحامات
املكثفة للأق�صى ا�ستفزازية وخطرية وخا�صة
�أنها ت�أتي ع�شية عيد الأ�ضحى امل�ب��ارك م�ؤكداً
�أن انتهاكات االح�ت�لال بحق الأق���ص��ى جرمية
م�ن�ظ�م��ة ي �ج��ب ع �ل��ى امل�ج�ت�م��ع ال � ��دويل وق�ف�ه��ا
وخاطب املطران حنا العامل قائ ً
ال :ال ترتكوا
مدينة القد�س وحدها تقارع املعتدين عليها ،وال
ترتكوا الأق�صى وحيداً لالحتالل الذي ي�سعي
للنيل منه بكل الو�سائل ،نحن يف القد�س باقون
ولن ن�ست�سلم لالحتالل و�سن�ستمر يف الدفاع عن
مقد�ساتنا ووجودنا يف هذه الأر�ض املقد�سة
من جهته لفت مدير مركز القد�س الدويل
ح�سن خ��اط��ر �إىل �أن اق�ت�ح��ام��ات امل�ستوطنني
املكثفة للم�سجد الأق���ص��ى و�إق��ام��ة االح�ت�لال
ع �� �ش��رات ال� �ب� ��ؤر اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة ت �ن ��درج �ضمن
خم�ط�ط��ات االح �ت�ل�ال لتغيري واق �ع��ه احل��ايل

وال �� �س �ي �ط��رة ع �ل �ي��ه م� ��� �ش ��دداً ع �ل��ى �أن ��ص�م��ود
الفل�سطينيني يف معركة ال��دف��اع ع��ن الأق�صى
�سيبقى درع �اً يحميه ويحمي القد�س ويف�شل
خمططات االحتالل اال�ستعمارية
ع�ضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�سطينية وا�صل �أبو يو�سف �أو�ضح �أن عدوان
االح�ت�لال على الأق�صى ج��زء من ع��دوان��ه على
مدينة القد�س وحماولته طم�س معاملها العربية
والإ� �س�لام �ي��ة الف �ت �اً �إىل �أن حت��وي��ل االح�ت�لال
باحات الأق�صى ع�شية عيد الأ�ضحى �إىل �ساحة
حرب جرمية تتطلب من جمل�س الأمن الدويل
والأمم امل�ت�ح��دة واليون�سكو ال�ت�ح��رك العاجل
حلماية املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
ب��دوره بني الأم�ي�ن العام للمبادرة الوطنية
الفل�سطينية م�صطفى ال�برغ��وث��ي �أن �صمت
امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل ع��ن ج��رائ��م االح �ت�ل�ال بحق
ال�شعب الفل�سطيني ومقد�ساته ميثل ��ض��وءاً
�أخ�ضر لالحتالل للتمادي يف ع��دوان��ه م�شدداً
ع �ل��ى �أن ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ��س�ي��وا��ص�ل��ون ط��ري��ق
امل�ق��اوم��ة وال���ص�م��ود على �أر��ض�ه��م لإح �ب��اط كل
حم��اوالت االحتالل التهويدية من جانبه دعا
رئي�س الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق ال�شعب
الفل�سطيني �صالح عبد العاطي �أح��رار العامل
�إىل دع��م ال�شعب الفل�سطيني يف ن�ضاله بوجه
االحتالل ودفاعه عن حقوقه الوطنية امل�شروعة
و�إىل ال�ضغط على االح�ت�لال لتنفيذ القانون
ال � ��دويل وق� � ��رارات ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة ووق��ف
انتهاكاته اجل�سيمة حلقوق الفل�سطينيني

االنباط-وكاالت

ق��ال م��دي��ر ع��ام الهيئة امل�ستقلة
حل �ق��وق االن �� �س��ان ،ع �م��ار ال��دوي��ك،
ام�س الإثنني� :إن اثنني من حمامي
الهيئة زارا� ،أم�س الأحد ،املوقوفني
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ق���ض�ي��ة امل��رح��وم ن��زار
ب �ن��ات يف ��س�ج��ن �أري �ح��ا ال�ع���س�ك��ري،
ل �ل��اط �ل��اع ع� �ل ��ى �� �س�ي�ر اج � � � ��راءات
التحقيق وظروف توقيفهم
وت �ع �ق �ي �ب��ا ع �ل��ى ت �� �ص��ري��ح ال �ل��واء
ط �ل��ال دوي� � �ك � ��ات ،امل� �ف ��و� ��ض ال �ع ��ام
للتوجيه ال�سيا�سي والوطني ب�ش�أن
ال� ��زي� ��ارة ،ق ��ال م��دي��ر ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة
امل�ستقلة عمار الدويك� ،إن حماميي
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ق �ي��ا ج �م �ي��ع امل��وق��وف�ين
ب��ال�ق���ض�ي��ة وع ��دده ��م  14م��وق��وف��ا،
ومتت الزيارة بالتن�سيق مع النيابة

ال�ع���س�ك��ري��ة ،علما �أن ال�ه�ي�ئ��ة تقوم
بزيارات اعتيادية لكل املوقوفني
وردا ع�ل��ى � �س ��ؤال ب �� �ش ��أن ظ��روف
ت ��وق� �ي� �ف� �ه ��م ،ق� � ��ال ال � ��دوي � ��ك “ما
ر�أي � � � �ن� � � ��اه� ،إن� � �ه � ��م م � � ��وج � � ��ودون يف
ال�سجن الع�سكري ،وتطبق عليهم
الإج � � ��راءات وامل �ع��ام �ل��ة امل�ت�ب�ع��ة مع
باقي املوقوفني”
و�أ� �ض��اف دوي ��ك :للهيئة ه��دف��ان
م��ن ال ��زي ��ارة� ،أوال :االط �ل�اع على
ظ� � ��روف ت��وق �ي �ف �ه��م واالج� � � � ��راءات
القانونية امل�ت�خ��ذة بحقهم ،وانهم
ي�ت�م�ت�ع��ون ب��احل �ق��وق ن�ف���س�ه��ا ال�ت��ي
ي �ت �م �ت��ع ب� �ه ��ا ب� ��اق� ��ي امل �ح �ت �ج��زي��ن،
وال �ت��ي كفلها ال �ق��ان��ون ،وث��ان�ي��ا :يف
�إط ��ار متابعتنا مل��ا ت�ق��وم ب��ه النيابة
الع�سكرية من حتقيقات و�إج��راءات
يف ق�ضية املرحوم نزار بنات

ترحل سجينا
الواليات المتحدة ّ
كان في جوانتانامو إلى المغرب

الشيخ صبري :االحتالل يحاول فرض واقع ديني جديد في «األقصى»

االنباط-وكاالت

�أك��د خطيب امل�سجد الأق�صى املبارك عكرمة
� �ص�بري �أن االح �ت�ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ي���س�ع��ى يف
الفرتة الأخرية لتغيري الواقع الديني يف امل�سجد
الأق�صى املبارك ،من خالل تكثيف وتنويع �شكل

اقتحاماته للم�سجد الأق�صى املبارك
ت�صريح لـ “قد�س بر�س”
وقال “�صربي” يف
ٍ
ام�س االثنني (� :)7-19إن “االقتحام الذي جرى،
�صباح الأحد ،للم�سجد الأق�صى جاء ب�صور ٍة قوية
ومكثفة ،وب�شكلٍ غري م�سبوق
ولفت ال�شيخ عكرمة �إىل �أن رئي�س احلكومة

الإ�سرائيلي اجل��دي��د نتفتايل بينيت ه��و ال��ذي
ت��وىل بنف�سه مو�ضوع اقتحام امل�سجد الأق�صى
املبارك ،ما �شجع مئات املتطرفني ال�صهاينة على
امل�شاركة يف االقتحام
وع ��زا ��ص�بري ال ��دور ال ��ذي ي�ق��وم ب��ه بينيت،
�إىل حماولة الأخ�ير �إظ�ه��ار نف�سه ب�أنه �صاحب
�شخ�صية قوية ،ورفع تهمة ال�ضعف عن حكومته،
وب��ال�ت��ايل ه��و “يريد �أن يظهر مبظهر القوي،
ف�ض ًال عن ذلك ف�إن �شرطة االحتالل الإ�سرائيلي
قامت قبل اقتحام امل�سجد الأق�صى بيوم بطرد
ك��اف��ة امل��راب �ط�ي�ن يف امل �� �س �ج��د ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
حما�صرة البلدة القدمية يف القد�س املحتلة ،ما
مهد ال�ساحة �أم��ام قطعان امل�ستوطنني القتحام
امل�سجد الأق�صى بال�صورة التي ر�أينا”
ورداً على �س�ؤال حول طبيعة الدور يف الدفاع
عن و�صايته على املقد�سات الدينية يف القد�س
املحتلة� ،أ�شار �صربي �إىل �أن “للأردن دور �سيا�سي
ودبلوما�سي للدفاع عن امل�سجد الأق�صى ،و�أن��ه
يتعامل مع الأم��ر وف��ق منظوره� ،إال �أن امل�سجد
الأق�صى امل�ب��ارك يخ�ص  2مليار م�سلم ،ولي�س

فقط الأردن وفل�سطني على وجه اخل�صو�ص”
ا�ستنكر خطيب امل�سجد الأق�صى “ال�صمت
العربي” ،وو��ص�ف��ه باملطبق �إزاء م��ا ي�ج��ري يف
امل�سجد الأق���ص��ى امل �ب��ارك ،م�ت���س��ائ� ً
لا�“ :إذا مل
تتحرك الدول العربية وال�شعوب العربية اليوم
متى �ستتحرك”؟
وب نّ�ّي� �صربي �أن عنا�صر �شرطة االح�ت�لال،
اع�ت��دوا �أم����س على مرابطات امل�سجد الأق�صى،
مبحا�صرتهن والت�ضييق عليهن ،نّ
وبي �أن �شرطة
االحتالل منعت ال�شبان املقد�سيني من دخول
امل�سجد الأق�صى ،و�سمح فقط ملوظفي الأوق��اف
وحرا�س امل�سجد بالتحرك”
وك ��ان ��ت ق � ��وات االح � �ت �ل�ال اق �ت �ح �م��ت ،فجر
الأح��د ،امل�سجد الأق�صى ،واعتدت على امل�صلني
واملرابطني يف باحاته بال�ضرب والدفع ،و�أخلته
بالقوة
وهاجمت ق��وات كبرية من �شرطة االحتالل
امل��راب�ط�ين وامل��راب �ط��ات داخ �ل��ه ،واع �ت��دت عليهم
بال�ضرب بوح�شية ،و�سط تعايل �صيحات التكبري
والهتافات املنادية بحماية امل�سجد الأق�صى

االنباط-وكاالت

�أع� �ل ��ن ال �ب �ن �ت��اج��ون الإث� �ن�ي�ن �أن
�إدارة ال ��رئ� �ي� �� ��س الأم� ��ري � �ك� ��ي ج��و
ب��اي��دن �أخ��رج��ت معتقال م��ن �سجن
ج ��وان� �ت ��ان ��ام ��و �� �ص ��درت ت��وج �ي �ه��ات
بالإفراج عنه منذ العام  2016لكنه
ب �ق��ي حم �ت �ج��زا يف ع �ه��د ال��رئ �ي ����س
ال�سابق دونالد ترامب ،ورحلته اىل
املغرب
وجاء يف بيان للبنتاجون “�أعلنت
وزارة ال� ��دف� ��اع ال � �ي� ��وم ن� �ق ��ل ع�ب��د

اللطيف نا�صر من من�ش�أة االعتقال
يف خ�ل�ي��ج ج��وان�ت��ان��ام��و �إىل اململكة
املغربية” ،م�ضيفا �أن � 39سجينا ال
يزالون يف املن�ش�أة املثرية للجدل
توجه �أي تهم قط لنا�صر
ومل ّ
وكانت �إدارة الرئي�س الأمريكي
ال �� �س��اب��ق ب � ��اراك �أوب ��ام ��ا �أول جهة
�أو� � �ص� ��ت ب �ن �ق �ل��ه م ��ن ج��وان �ت��ان��ام��و
“�شرط ��ض�م��ان��ات �أم �ن �ي��ة وتلقيه
م� �ع ��ام� �ل ��ة �إن�سانية” ،ب �ح �� �س��ب
البنتاجون ،لكن ذلك مل يح�صل يف
عهد ترامب

الدويل
الثالثاء
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في عيد األضحى ٠٠آالف الفلسطينيين مغيبون قسرًا عن أسرهم وبيوتهم

االنباط-وكاالت

يف ك� ��ل ع �ي ��د ي �ت �ج ��دد امل �� �ش �ه ��د� ،آالف
الفل�سطينيني يحرمون من فرحة �إحياء
ط �ق��و� �س��ه و� �ش �ع��ائ��ره ال��دي �ن �ي��ة ب�ي�ن الأه ��ل
والأح � �ب� ��اب ب �ف �ع��ل ت�غ�ي�ي�ب�ه��م ال �ق �� �س��ري يف
��س�ج��ون االح �ت�ل�ال ،ل�ي�ب��دل ال�ف��رح��ة ح��زن�اً
ووجعاً ومرار ًة

هيئة الأ�سرى و�ش�ؤون املحررين ،قالت:
�إن ه �ن��اك ن�ح��و ( )4850ا� �س�ي�را ،يقبعون
يف ��س�ج��ون االح �ت�لال وم��وزع�ين ع�ل��ى نحو
(� )23سجناً ومعتق ً
ال ومركز توقيف ،ولكل
واح��د م��ن ه� ��ؤالء ق�صة وح�ك��اي��ة ،و�أن من
بينهم ( )43ا�سري ًة ،و( )225طف ً
ال و()540
معتق ً
ال اداري � �اً ،و�أك�ث�ر م��ن ( )500ا�سري/
ًة ي �ع��ان��ون م��ن �أم ��را� ��ض خم�ت�ل�ف��ة ،بينهم

ع �� �ش��رات م��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات اخل��ا��ص��ة
ومر�ضى ال�سرطان و كبار ال�سن ،و�أكربهم
��س�ن�اً الأ� �س�ير ف� ��ؤاد ال�شوبكي “�أبو حازم”
الذي بلغ من العمر ( )82عاما
و�أ�ضافت الهيئة�“ :أن من بني الأ�سرى
يوجد ( )85ا�سرياً معتقلني منذ ما يزيد
عن عاماً )34( ،منهم م�ضى على اعتقالهم
�أك�ثر م��ن  25ع��ام�اً ،وم��ن ب�ين ه ��ؤالء ()13

ا�سرياً معتقلني منذ ما يزيد عن  30عاماً
ب�شكل متوا�صل� ،أقدمهم اال�سريين كرمي
وماهر يون�س املعتقالن منذ يناير« 1983
وبينت الهيئة �أن ع�شرات �آخ��ري��ن ممن
حت��رروا يف �صفقة وفاء الأح��رار (�شاليط)
ع� � ��ام ،2011و�أع �ي ��د اع�ت�ق��ال�ه��م ع ��ام ،2014
وه�ؤالء �أم�ضوا  20عاماً وما يزيد ،و�أبرزهم
الأ�سري نائل الربغوثي الذي �أم�ضى �أكرث
م ��ن  40ع ��ام� �اً ع �ل��ى ف�ت�رت�ي�ن وم� ��ا زال يف
ال�سحن
و�أك��دت الهيئة �أن هذه الأرق��ام املرتفعة
من الأ�سرى و�سنوات �أعمارهم التي �أحرقت
يف �سجون ومعتقالت الإحتالل ،تدلل على
وح�شية دولة الإره��اب الإ�سرائيلية ،والتي
ال زال املجتمع الدويل عاجزاً عن و�ضع حد
لها وحما�سبتها
ودع ��ت الهيئة و��س��ائ��ل الإع�ل�ام املحلية
وال��دول �ي��ة ال ��وف ��اء ل��ر��س��ال�ت�ه��ا الإن���س��ان�ي��ة
وال��وط�ن�ي��ة ،وت�سليط ال���ض��وء على معاناة
الأ� � �س� ��رى وع��ائ�ل�ات �ه��م ،حت ��دي ��داً يف م�ث��ل
ه��ذه الأي��ام املباركة ،ففي كل بيت ق�ص�ص
تروى و�أمل لقاء متجدد ،و�أمنيات بتبي�ض
ال�سجون وزوال االحتالل

تكلفة المعونات األمريك ّية للكيان منذ العام  1,6 :1973تريليون
دوالر الرقم ُي ِّ
مثل أكثر من ضعف تكلفة الحرب في فيتنام

االنباط-وكاالت

ق ��ال امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م اجل�ي����ش الإ��س��رائ�ي�ل��ي
�إن ممثلي ال�ق��وات اجلوية الإ�سرائيلية التقوا
ه��ذا الأ� �س �ب��وع يف �إ��س��رائ�ي��ل مب �� �س ��ؤويل ال��دف��اع
اجل��وي م��ن ال��والي��ات املتحدة ملناق�شة حت�سني
�أنظمة ال��دف��اع اجل��وي خ�لال ح��االت ال�ط��وارئ
لكال الطرفني ،حيث و ّقع الطرفان على اتفاق
لتحديث ال�ت�ع��اون العملياتي ل�ل��دف��اع اجل��وي،
وف�ق��ا ل�ب�ي��ان � �ص��ادر ع��ن وح ��دة امل�ت�ح��دث با�سم
اجلي�ش الإ�سرائيلي
و�أ��ش��ار البيان �إىل �أن ال�ه��دف م��ن االجتماع
هو حت�سني اال�ستعداد التعاوين للقوات للدفاع
امل�شرتك عن دولة �إ�سرائيل
وت��ر�أ���س االج�ت�م��اع��ات ق��ائ��د ت�شكيل ال��دف��اع
اجل ��وي يف � �س�لاح اجل ��و الإ� �س��رائ �ي �ل� ّ�ي ،العميد
غ �ل �ع��اد ب �ي��ران ،ق��ائ��د م �ق��ر ال�ب�ع�ث��ة امل���ش�ترك��ة،
ال�ع�م�ي��د اح �ت �ي��اط دورون غ��اف �ي ����ش ،وال�ع�م�ي��د
اجل�ن�رال غ��ري��غ ب ��رادي ق��ائ��د ال�ق�ي��ادة العا�شرة

أمريكي
للدفاع اجلوي وال�صاروخي للجي�ش ال ّ
يف ال�سياق عينه ،ونق ًال عن م�صادر �إ�سرائيل ّي ٍة
عليم ٍة وم��رك��ز �أب�ح��اث الأم��ن ال�ق��وم� ّ�ي ،التابع
جلامعة ت��ل �أب �ي��ب ،ن�شرت �صحيفة (ه��آرت����س)
ال� �ع�ب�ر ّي ��ة ،م �ع �ط �ي��ات ع ��ن ح �ج��م امل �� �س��اع��دات
الأمريكيّة الع�سكريّة لإ�سرائيل ، ،كا�شف ًة النقاب
عن �أ ّن حجم امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكيّة
لإ�سرائيل يبلغ  3.3مليار دوالر �سنويًا وذل��ك
منذ عام  ،2019وحتى عام 2028
ويف تقري ٍر �أع�دّه رئي�س حترير �صحيفة (ذا
ماركر) العربيّة-االقت�صاديّة ،التا ِبعة ل�صحيفة
(ه ��آرت ����س) ،ا��س�ت�ن��د ع�ل��ى م���ص��ادر اق�ت���ص��اد ّي�ةٍ-
مال ّي ٍة رفيع ٍة بالكيان ،جزم �أ ّن وقف املُ�ساعدات
الأم��ري�ك� ّي��ة للكيان ه��ي م�س�ألة وق��تٍ لي�س �إلاّ ،
ومن اليوم ف�صاعِ دًا� ،أ�ضاف� ،ستقوم وا�شنطن
بجباية الثمن االقت�صاديّ من كل معون ٍة تقوم
ب�ت�ق��دمي�ه��ا لإ� �س��رائ �ي��ل ،ال ِف � ًت��ا يف ال��وق��ت عينه
ر امل�سبوق القا�ضي بفر�ض
�إىل �أ ّن االت�ف��اق غ�ي ُ
الزراعي من الواليات
اال�سترياد
اجلمارك على
ّ

امل ُ�ت�ح�دّة للكيان ،ب��ات �أك�ثر م��ن �أيّ وق��تٍ م�ضى
ي�صل �سريعًا �إىل مزابل التاريخ ،ال ِف ًتا �إىل
�أ ْن ِ
أمريكي �إىل
ال
اجلي�ش
بتحويل
�ام
�
ق
ترامب
�أ ّن
ّ
مُرتزقةٍ ،وبالتايل ال يُ�ستبعَد �أ ْن تبد�أ وا�شنطن
بتطبيق مُعادلة الرئي�س الأم��ري�ك� ّ�ي :احلماية
مُقا ِبل املال
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أ ّن ��ص�ح�ي�ف��ة (ك��ري���س�ت�ي��ان
��س��اي�ن����س م�ن�ي�ت��ور) الأم��ري �ك �ي��ة ذائ �ع��ة ال�صيت
كانت قد ك�شفت عن �أ ّن الدولة العربيّة كلفت
ال��والي��ات املتحدة ماليًا منذ ال�ع��ام 1,6 :1973
تريليون دوالر (�أي  1600بليون دوالر)� ،أيْ �أ ّن
أمريكي دفع  5700دوالر بنا ًء على
ُواطن � ٍّ
ك ّل م ٍ
ع��دد ��س�ك��ان �أم��ري�ك��ا ال �ي��وم .ون�ق�ل��ت ال�صحيفة
ر اق�ت���ص��اديٌّ يف
ع��ن توما�س �ستوفار ،وه��و خ�ب�ي ٌ
وا��ش�ن�ط��ن ق ��ام ب�ح���س��اب ت�ك�ل�ف��ة دع ��م ال��والي��ات
املتحدة لإ�سرائيل ،ب�أن الرقم املذكور ميثل �أكرث
من �ضعف تكلفة احلرب يف فيتنام
وق ��ال امل�ح��ا��ض��ر �إ ّن ال�ن�ف�ق��ات امل ُ�ع�ل�ن��ة ل��دع��م
�إ�سرائيل �سنويًا (�أكرث من ثالثة باليني دوالر)

ال مُت �ث��ل � �س��وى اجل� ��زء ال� ��ذي ي �ع��رف��ه غ��ال�ب�ي��ة
املواطنني الأمريكيني الذين يعتقدون �أ ّنه يُن َفق
يف م��و��ض�ع��ه خل��دم��ة ال��دمي �ق��راط � ّي��ة وامل���ص��ال��ح
الإ� �س�ترات �ي �ج � ّي��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ،ل�ك� ّن��ه ي���ش�ير �إىل
م�ساعدات �أخ��رى �إ ْن مل ت ُكن خفية ،فهي غري
معروفة من اجلميع
و ُي �ع �ت�َب�رَ اخل �ب�ي�ر االق �ت �� �ص ��اديّ �أ ّن ت�ك�ل�ف��ة
واح ��دة �ضخمة ع�ل��ى الأق ��ل لي�ست � �س � ًرا لأ ّن�ه��ا
مُت ّثل الأم��وال التي دفعتها اخلزينة الأمريكيّة
ب�سبب ال�ضرر االقت�صاديّ الناجِ م ع��ن دعمها
ل�ل�ك�ي��ان ب�ع��د احل ��روب ال�ع��رب� ّي��ة-الإ��س��رائ�ي�ل� ّي��ة،
مُ�شريًا كمثالٍ �إىل امل�ساعدات الع�سكريّة العاجلة
التي قدّمتها وا�شنطن لإ�سرائيل خ�لال حرب
�أك�ت��وب��ر( ،)1973والتي كانت �سببًا يف ا�ستخدام
احلكومات العربيّة النفط �سالحً ا ومنع بيعه
ل �ل��والي��ات امل �ت �ح��دة ،و�أف �� �ض��ى ذل ��ك �إىل رك ��و ٍد
اقت�صاديٍّ يف �أمريكا ك ّلف خزينة وا�شنطن 420
بليون دوالر ،ح�سب قيمة ال��دوالر العام ،2001
ح�سب �ستوفار

البيد يحذر بينت من إخالء الخان األحمر
االنباط-وكاالت

حذر وزير خارجية االحتالل يائري البيد،
م��ن �إخ�ل��اء ق��ري��ة اخل ��ان الأح �م ��ر ال �ب��دوي��ة
بالقد�س املحتلة“ ،خ�شية من �أن يلحق ذلك
�ضررًا �سيا�س ًيا بـ (�إ�سرائيل)»
ودع� ��ا الب �ي��د يف ر� �س��ال��ة وج �ه �ه��ا ل��رئ�ي����س
حكومته نفتايل بينت ،وامل�ست�شار القانوين
للحكومة �أفيحاي ماندلبليت ،و�شخ�صيات
�أخ � ��رى ع �ل��ى ع�ل�اق��ة ب��ال�ق���ض�ي��ة� ،إىل �إع� ��ادة
ف�ح����ص ال �� �ش��روط ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ عملية
الإخ �ل�اء ،وذل��ك ل�ل�خ��روج م��ن ه��ذه اخل�ط��وة
التي مت ت�أجيلها منذ �سنوات ب�سبب معار�ضة
املجتمع الدويل لها
و�أ�شار البيد وفق ما نقل موقع (واي نت)
�إىل �أن ه��ذه الق�ضية مطروحة منذ �سنوات
على احلكومات ال�سابقة ،ويف عام  2018وافقة
امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا ع�ل��ى ه��دم و�إخ �ل�اء ال�ق��ري��ة،
ول �ك��ن ب���س�ب��ب اع �ت �ب��ارات ��س�ي��ا��س�ي��ة وغ�يره��ا
مل تتم عملية الإخ�ل�اء ،وذل��ك لأن ه��ذا قد
ي��ؤدي �إىل العديد من التداعيات ال�سيا�سية
ال��داخ�ل�ي��ة وال��دول �ي��ة ،خ��ا��ص� ًة و�أن احلكومة
احل��ال�ي��ة �شكلت ح��دي� ًث��ا ومل ي�ت��ح ل�ه��ا ال��وق��ت
حتى الآن درا�سة هذه الق�ضية ب�شكل معمق
وم���س�ت�ق��ل ع��ن احل�ك��وم��ة ال���س��اب�ق��ة ،و�أن �ه��ا ال

االنباط-وكاالت

ترحيل  4من مقاتلي «داعش» وعائالتهم
من سوريا والعراق إلى مقدونيا الشمالية

االنباط-وكاالت

�أعلنت حكومة مقدونيا ال�شمالية
�أن �أربعة من مقاتلي تنظيم “داع�ش”
ال�سابقني و�أ�سرهم �أع�ي��دوا بنجاح �إىل
البالد
و�أ��ش��ارت احلكومة �إىل �أن املجموعة
ال �ت��ي ت���ض��م  23ع �� �ض��وا ب�ي�ن�ه��م خم�س
ن�ساء و 14طفال ،مت نقلهم من �سوريا
والعراق �إىل مقدونيا ،و�أنه مت توقيف
الدواع�ش الأربعة على ذمة املحاكمة
وقالت احلكومة �إنها “طلبت مذكرة
ح �م ��راء الع �ت �ق��ال الأرب� �ع ��ة ب �ع��د جمع
��ش��رط��ة ال �ب�لاد �أدل ��ة ع�ل��ى ان�ضمامهم

�إىل التنظيم الإره��اب��ي وم�شاركتهم يف
القتال يف �سوريا والعراق”
ومت �إخ� ��� �ض ��اع ال �ن �� �س��اء والأط � �ف� ��ال
للحجر ال�صحي ملدة �أ�سبوعني متا�شيا
مع بروتوكوالت فريو�س كورونا
ولفتت احل�ك��وم��ة �إىل �أن ال�سلطات
� �س �ت �ح �ق��ق يف “احتمال م �� �ش��ارك �ت �ه��م
يف �أع� �م ��ال �إج ��رام� �ي ��ة ،ويف ح ��ال متت
تربئتهم� ،سيخ�ضعون بعد ذلك لعملية
�إعادة �إدماج يف املجتمع”
وذك� � � ��رت �أن ه � ��ذه ه� ��ي امل �ج �م��وع��ة
الأخ� � �ي � ��رة م � ��ن م� �ق ��ات� �ل ��ي “داع�ش”
ال�سابقني و�أ�سرهم الذين �أع�ي��دوا �إىل
�شمال مقدونيا

ما الذي تغير في سلوكه؟ ..إسرائيل
تعيد تحليل شخصية يحيى السنوار
االنباط-وكاالت

ك�شفت �صحيفة “ه�آرت�س” الإ�سرائيلية،
�أن املنظومة الأمنية والع�سكرية يف �إ�سرائيل
ب��د�أت ب��إع��ادة حتليل �شخ�صية زعيم حركة
“حما�س” يف قطاع غ��زة يحيى ال�سنوار،
عقب الت�صعيد الأخري يف القطاع
وق� � � ��د ع � �ه� ��د ب ��امل � �ه � �م ��ة �إىل اجل �ي �� ��ش
الإ�سرائيلي ،وجهاز ال�شاباك ،بالإ�ضافة �إىل
متخ�ص�صني يف ال�صحة العقلية وخرباء يف
لغة اجل�سد وحتليل الكالم
ووف ��ق ه ��آرت ����س ،ف�ق��د “تك�شف مل�ؤ�س�سة
ال��دف��اع الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،ب�ع��د ال �ع��دوان على
غ��زة �أن ال�سنوار مت�شدد وال ميكن التنب�ؤ
بت�صرفاته”
و�أ��ض��اف��ت �أن��ه “يقف �إىل ج��ان��ب ال��ذراع
ال �ع �� �س �ك��ري��ة حل ��رك ��ة ح� �م ��ا� ��س ،وي �ط �م ����س

اخلالفات بينه وب�ين حممد �ضيف القائد
الفعلي للجناح الع�سكري للحركة يف غزة،
ويعترب نف�سه زعيما لكل ال�ع��رب ،حتى يف
داخل �إ�سرائيل”
وبح�سب حتليل ال�سنوار ف��إن �سلوكه يف
الأ��ش�ه��ر الأخ�ي�رة يختلف عما ه��و معروف
يف �إ��س��رائ�ي��ل ،ح�ي��ث ا��س�ت�ب��دل الرباغماتية
ب � �ق� ��رارات م �ت �� �س��رع��ة ،وح �ل ��ه ال��و� �س��ط ه��و
التم�سك مببد�أ ي�صعب حتقيقه مهما كان
ووف�ق��ا للملف ال�شخ�صي ال��ذي �أن�ش�أته
ل��ه م�ؤ�س�سة ال��دف��اع الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة ،يف هذه
املرحلة الزمنية ،ف��إن��ه ال ميكن التنب�ؤ به
بب�ساطة
وق� ��ال م �� �ص��در �أم �ن��ي رف �ي��ع�“ :إذا ك��ان
امل��وق��ف يف ج�ه��از ال��دف��اع الإ��س��رائ�ي�ل��ي حتى
اليوم هو �أن حممد �ضيف هو الأخطر بني
االثنني ،ف�إن الأمر مل يعد وا�ضحا اليوم”

مستوطنون يستولون على جبل
«أبو الشوارب» في جنين
االنباط-وكاالت

زال��ت ق�ضية ح�سا�سة ب�شكل خ��ا���ص و�أن ��ه ال
ب��د م��ن ال �ب �ح��ث يف ك��ل ال �ت �ب �ع��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة
والدولية لهذه اخلطوة
ووف ًقا للموقع الإ�سرائيلي ،ف�إنه مت توجيه

ال��ر��س��ال��ة يف ال��وق��ت احل ��ايل لأن ��ه ُط �ل��ب من
املحكمة العليا م��دة �شهرين لعر�ض موقف
احلكومة من �إخالء القرية البدوية وحماولة
ريا �إىل
التو�صل التفاق مع ال�سكان فيها ،م�ش ً

�أن بع�ض �أع�ضاء احلكومة اجل��دي��دة ومنهم
رئي�سها بينت �أي ��دوا �ساب ًقا خ�ط��وة الإخ�ل�اء
وك ��ان ��وا ي �ح �ث��ون رئ �ي ����س احل �ك��وم��ة ال���س��اب��ق
بنيامني نتنياهو على تنفيذ هذه اخلطوة

ا�ستولت جمموعة م��ن امل�ستوطنني على
جبل “�أبو ال�شوارب” بالقرب من قرية كفر
راع��ي جنوب غ��رب جنني ،بزعم �أن��ه �أم�لاك
دولة وبدون �أ�صحاب
و�أفادت م�صادر حملية �أن �أهايل بلدة كفر
راعي تفاجئوا با�ستيالء م�ستوطنني على جبل
“�أبو ال�شوارب” البالغة م�ساحته نحو مئة
دومن
ولفتت �إىل �أن امل�ستوطنني متركزوا على
ق� ّم��ة اجل�ب��ل ال��واق��ع ب�ين كفر راع ��ي ،و�ش ّقوا
ط��ري � ًق��ا ت � ��ؤدي �إل �ي��ه ،وح��رق��وا الأع �� �ش��اب يف
امل �ك��ان ،و�أق��ام��وا �سياجً ا يف حميطه ،وب ��د�أوا
بنقل �أغرا�ضهم �إليه من م�ستوطنة “دوتان”
القريبة
وي��زع��م امل�ستوطنون �أ ّن اجل�ب��ل يعد من

“�أمالك الدولة” و�أن ال �أ�صحاب له ،ما دفع
�أ�صحاب الأر� ��ض لإب ��راز �أوراق �ه��م التي تثبت
�أحقيّتهم بالأر�ض ،بعد �أن �أزالوا ال�سياج الذي
ن�صبهامل�ستوطنون
وك �ث��ف امل���س�ت��وط�ن��ون م��ن ان�ت�ه��اك��ات�ه��م يف
م�ن��اط��ق ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة املحتلة يف الآون ��ة
الأخ�ي��رة متثلت ب��االع �ت��داء ع�ل��ى امل��زارع�ين،
ومنعهم من الو�صول �إىل �أرا�ضيهم� ،إ�ضافة
حلرق الأ�شجار وقطعها متهيدًا لال�ستيالء
ع�ل�ي�ه��ا ،وجت ��ري ��ف الأرا� � �ض� ��ي و� �ش��ق ال �ط��رق
اال�ستيطانية
ور� �ص ��د ال �ت �ق��ري��ر ال� � ��دوري ل�لان�ت�ه��اك��ات
الإ�سرائيلية ل�شهر ح��زي��ران 2021الذي يعده
املكتب الإع�لام��ي حلركة حما�س يف ال�ضفة
الغربية ارت�ك��اب االح�ت�لال ( )3373انتهاكا،
�أب��رزه��ا ا�ست�شهاد ( )8فل�سطينيني بر�صا�ص
قوات االحتالل وامل�ستوطنني

عيد األضحى ينكأ جراح طالبي «لم الشمل» في غزة

ال ت�ستطيع �أح�لام ثابت ( 43عا ًما)
و�شقيقتها مروة مغادرة قطاع غزة للقاء
والدتهما املري�ضة يف الأردن لأن�ه��ن ال
ميتلكن بطاقة �شخ�صية �أو جواز �سفر،
وتتخوف مع حلول عيد الأ�ضحى الـ21
لها يف غزة �أن تفقد والدتها ،كما فقدت
والدها دون �أن تتمكن من �إلقاء نظرة
الوداع عليه
وم ��ع اق�ت��راب ال �ع �ي��د ي���س��اف��ر ع��دي��د
امل ��واط� �ن�ي�ن و�أ�� �ص� �ح ��اب الإق� ��ام� ��ات �إىل
اخل��ارج للقاء �أهاليهم ،وي�صل �آخ��رون
للمعايدة على �أقاربهم يف الوطن ،لكن
�آالف الالجئني بغزة وال�ضفة ما زالت
�أ�سرهم م�شتتة ب�سبب ع��دم حل ق�ضية
“مل ال�شمل»
وي ��رف �� ��ض االح � �ت �ل�ال الإ� �س��رائ �ي �ل��ي

االع�ت�راف بقانونية وج��ود ه��ذه الأ�سر
داخ��ل الأرا� �ض��ي الفل�سطينية؛ لت�صبح
تلك العائالت بدون “هوية �شخ�صية”
�أو جواز �سفر
وم��ع ت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية
عام  ،1994واف��ق االحتالل الإ�سرائيلي
ع� �ل ��ى “مل �شمل” �آالف ال� �ع ��ائ�ل�ات
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ال� �ت ��ي ان �ق �� �س �م��ت داخ ��ل
ال��وط��ن وخ��ارج��ه بفعل االح�ت�لال ،لكن
“�إ�سرائيل” �أوقفت العمل بالقرار عام
 ،2009ع�ق��ب ت ��ويل ب�ن�ي��ام�ين ن�ت�ن�ي��اه��و،
زعيم حزب الليكود مقاليد احلكم
وتقول ثابت ملرا�سل وكالة “�صفا”:
“جئت و�شقيقتي �إىل غ��زة ع��ام 2000
لزيارة �أقاربي ،وتزوجت هنا ،لكن منذ
تلك ال�سنة مل ن�ستطع احل�صول على
هويات �شخ�صية �أو ج��واز �سفر يمُ كّننا
من ال�سفر للقاء �أهلنا يف الأردن»

وت �� �ش�ير ث��اب��ت �إىل �أن �ه��ا و�شقيقتها
“حمتجزتان” يف غزة وتفتقدان �أدنى
حقوقهم املدنية؛ ج��راء حرمانهم من
الهوية ال�شخ�صية
وت�ضيف “تويف والدي يف الأردن ومل
�أمت �ك��ن و��ش�ق�ي�ق�ت��ي م��ن ال���س�ف��ر لإل �ق��اء
نظرة الوداع عليه»
وت �� �ض �ي��ف “نعي�ش ب �ق �ه��ر ح�ق�ي�ق��ي،
وال ��دت ��ي ف �ق��دت ب���ص��ره��ا ح��ز ًن��ا ع�ل�ي�ن��ا،
وال ن���س�ت�ط�ي��ع زي��ارت �ه��ا ،وح�ي�ن ن��راج��ع
امل �� �س ��ؤول�ين ب��ال �� �ش ��ؤون امل��دن�ي��ة ي�ق��ول��ون
�إن ق���ض�ي�ت�ن��ا � �س �ي��ا� �س �ي��ة ب�ي�ن ال���س�ل�ط��ة
الفل�سطينية واالحتالل»
“غ�صة” يف قلبها
وت�ستذكر �أح�ل�ام
ّ
ج� ��راء ح��رم��ان �ه��ا م��ن م��راف �ق��ة طفلها
املري�ض للعالج مب�شايف الداخل املحتل،
جراء عدم امتالكها هوية �شخ�صية
وت � �ت � �� � �س� ��اءل�“ :إىل م� �ت ��ى ت �� �س �ت �م��ر

معاناتنا؟ �إىل متى نعي�ش �أغرا ًبا داخل
وط �ن �ن��ا؟ ..ن�ح��ن ن �ع��اين وال ي���ش�ع��ر بنا
�أحد»
وت �� �ض �ي��ف “ر�سالتي ل �ل �م �� �س ��ؤول�ين:
نريد حقنا يف الهوية مثل �أي مواطن
لن�ستطيع ال�سفر للعالج والتعليم»
و�أ� � � �ص� � ��درت ال �� �س �ل �ط��ة ج � � ��واز ��س�ف��ر
لفاقدي الهويةُ ،يطلق عليه “املُ�صفّر”،
ل �ك �ن��ه ي �ف �ت �ق��د �إىل رق � ��م ح �ق �ي �ق��ي� ،إذ
ي��و��ض��ع يف خ��ان��ة ال �ه��وي��ة رق � ًم��ا وه�م� ًي��ا
يبد�أ ب�صفرين ،وال يعرتف االحتالل به
الأمر الذي يجعله بال قيمة
«ملف �أ�سود»
وي� ��� �ص ��ف ال�ل��اج� ��ئ �أ� � �س� ��ام� ��ة ال� �غ ��ول
ق���ض�ي�ت�ه��م بـ”امللف الأ�سود”؛ ن �ظ � ًرا
لغمو�ضه ،والتعنت الإ�سرائيلي املتع ّمد
بهدف تغييب �آالف الأ�سر الفل�سطينية،
وهم على قيد احلياة

وي �� �ش��دد ال� �غ ��ول ،يف ح��دي �ث��ه مل��را��س��ل
وكالة “�صفا” ،على �أن حقه باحل�صول
ع�ل��ى “الهوية ال�شخ�صية” ه��و �أدن ��ى
احلقوق الإن�سانية التي كفلتها جميع
الأعراف والقوانني الدولية
وي� ��ؤك ��د �أن � ��ه ل ��ن ي ��وق ��ف اح �ت �ج��اج��ه
�أم ��ام م�ق��ر ال �� �ش ��ؤون امل��دن�ي��ة يف غ��زة �إال
بعد �إ� �ص��دار ه��وي��ة �شخ�صية ل��ه و�إن�ه��اء
معاناته و�آالف الأ�سر
وي�ضيف “للأ�سف �آالف الأ�سر تعاين
من ق�ضية مل ال�شمل منذ �أكرث من 20
ع��ا ًم��ا وال �أح ��د يلتف �إل�ي�ن��ا؛ وال�سلطة
الفل�سطينية تتجاهل معاناتنا ،دون �أي
حلول يف الأفق»
وي�ت��اب��ع “ب�أي ح��ق �أُح� ��رم م��ن زي��ارة
�أهلي يف اخل��ارج يف كل عيد؛ ال ي�سعني
ال �ي��وم �إ ّال �أن �أق� ��ول ح���س�ب�ن��ا اهلل ون�ع��م
الوكيل على ك��ل م��ن ت�سبب مبعاناتنا،

ولكل من يتجاهل ق�ضيتنا»
وط ��ال ��ب ال� �غ ��ول ال��رئ �ي ����س حم �م��ود
ع�ب��ا���س ورئ�ي����س ال� ��وزراء حم�م��د ا�شتية
ووزي ��ر ال���ش��ؤون امل��دن�ي��ة ح�سني ال�شيخ
بالعمل على ح��ل ق�ضيتهم الإن�سانية،
و�إ� � � �ص� � ��دار ه � ��واي � ��ات � �ش �خ �� �ص �ي��ة ل �ه��م؛
ليتمكنوا م��ن العي�ش ب�ح��ري��ة وك��رام��ة
مثل �شعوب العامل
وقررت حكومة االحتالل الإ�سرائيلي
م�ؤخ ًرا جتديد منع ّ
مل �شمل العائالت
الفل�سطينية بني الأرا�ضي املحتلة عام
 1948واملحتلة عام 1967
وتعي�ش نحو � 45ألف عائلة يف �شتات
جراء هذا القرار الإ�سرائيلي
وتوا�صلت وك��ال��ة “�صفا” م��ع وزارة
ال �� �ش ��ؤون امل��دن �ي��ة ال��س�ت�ي���ض��اح موقفها
وج� �ه ��وده ��ا مب �ل��ف “مل �شمل” �آالف
الأ�سر الفل�سطينية ،لكن دون رد

الـريـا�ضي
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صدارة الرمثا مرتبطة بلقاء الفيصلي والوحدات

االنباط – عمان

رغ��م ان ف��ري��ق ال��رم�ث��ا ت���ص��در ج ��دول ف��رق
دوري املحرتفني م��ع نهاية م�ب��اري��ات اال�سبوع
العا�شر من الدوري اال ان �صدارته باتت مهددة
ومرتبطة بنتيجة م�ب��اراة القطبني الفي�صلي
والوحدات التي �ستقام م�ساء االربعاء الن فوز اي
منهما �سيجعله يف ال�صدارة وحيدا اما التعادل

ف���س�ي�ج�ع��ل ر� �ص �ي��د ال �ف��رق ال �ث�لاث��ة م�ت���س��اوي��ة
و�سي�شعل املناف�سة بينهما من جديد و�سيرتك
الفر�صة �سانحة لفريق ال�سلط املجتهد بدخول
املناف�سة م��ن ال�ب��اب الوا�سع ..وك��ان الرمثا قد
ت�صدر ترتيب الفرق رغ��م تعادله دون �أه��داف
م��ع م�ضيفه �شباب الأردن.. .وح�ق��ق ال��وح��دات
فوزاً ثميناً على نظريه �سحاب بهدفني لهدف،
تقدم �سحاب �أو ًال عرب ي��زن ثلجي ،فيما �سجل

هديف الوحدات �أحمد زري��ق ،ومنذر �أبو عمارة.
وف��از ال�سلط على الفي�صلي بهدف دون رد من
�إم�ضاء رونالدو وجنا .وفاز اجلزيرة على �شباب
العقبة � ،1-3سجل ل�ل�ج��زي��رة حم�م��د البا�شا،
ح�م��زة ال�صيفي ،ع�ب��داهلل ال�ع�ط��ار ،فيما �أح��رز
هدف العقبة زكي �أبو ليلى .كما تغلب معان على
اجلليل � ،1-4سجل �أهداف معان وليد الدراي�سة،
حم�م��ود م ��وايف ،و�إب��راه �ي��م ال ��رواد “هدفني”،

ب�ي�ن�م��ا �أح� ��رز ال �ه��دف ال��وح �ي��د ل�ل�ج�ل�ي��ل ع��ام��ر
علي .وحقق احل�سني ف��وزاً ثميناً بعد �أن قلب
ت�أخره بهدف �أمام البقعة �إىل الفوز � ،2-3سجل
للح�سني �أحمد يا�سر”هدفني” ،حممد موايل،
فيما �سجل ه��ديف البقعة حممد عبد املطلب،
وع �ل��ي � �ص��ال��ح .يف امل �ق��اب��ل ي �ق��ام ي ��وم الأرب �ع ��اء
عند الثامنة والن�صف م�ساء ،على �ستاد عمان
ال ��دويل ،ال�ل�ق��اء امل ��ؤج��ل م��ن الأ� �س �ب��وع ال�ث��ال��ث،
وال ��ذي ي�ج�م��ع الفي�صلي م��ع ال ��وح ��دات .وم��ع
نهاية اجلولة العا�شرة ،انفرد الرمثا ب�صدارة
ترتيب الفرق بر�صيد  21نقطة ،ثم الوحدات،
والفي�صلي ،وال�سلط � ،20شباب الأردن واحل�سني
 ،17اجل��زي��رة  ،14م�ع��ان �� ،11ش�ب��اب العقبة ،9
اجلليل � ،7سحاب  ،4والبقعة باملركز الأخري دون
ن�ق��اط .على �صعيد ��ص��دارة ال�ه��داف�ين ا�ستمر
ال�صراع بني الثالثي علي علوان “اجلزيرة”،
ي� ��زن ال �ن �ع �ي �م��ات “�سحاب” ،رون� ��ال� ��د واجن ��ا
“ال�سلط» ول�ك��ل منهم  5اه��داف ..ويف املركز
الثاين بر�صيد� 4أه��داف :الربازيلي دوجال�س
“�شباب الأردن” ،حممد العك�ش “الفي�صلي”،
وحممد �أبو زريق �شرارة “الرمثا” ،حممد عبد
املطلب “البقعة” ،ح�م��زة ال�صيفي وع�ب��د اهلل
العطار “اجلزيرة» .ويف املركز الثالث بر�صيد
� 3أهداف :مارديك مارديكيان و�أحمد العر�سان
“الفي�صلي” ،يزن العرب و�إبراهيم اجلوابري
“الوحدات” ،حمزة ال��دردور “الرمثا” ،خالد
الدردور “�شباب الأردن” ،بادو ماجنا “احل�سني
�إربد”� ،سند جعارة و�إبراهيم الرواد “معان».

أصدار جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس االردن
االنباط – عمان

�أ� � �ص� ��در االحت � � ��اد الأردين ل �ك��رة
ال� � �ق � ��دم ،ج� � ��دول م � �ب� ��اري� ��ات ال � ��دور
ال �ت �م �ه �ي��دي ل �ب �ط��ول��ة ك ��أ���س الأردن
ملو�سم  .2021وح�سب التعليمات ويف
حال انتهاء الوقت الأ�صلي ملباريات
ه��ذا ال���دور ب��ال �ت �ع��ادل� ،سيتم ح�سم
ال �ن �ت �ي �ج��ة ب��ال �ل �ج��وء �إىل ال ��رك�ل�ات
ال�ترج �ي �ح �ي��ة م �ب��ا� �ش��رة .ي ��ذك ��ر �أن
ب�ط��ول��ة ك ��أ���س االردن ل �ه��ذا املو�سم
ت �ن �ط �ل��ق ع�ب��ر ال� � � ��دور ال �ت �م �ه �ي��دي
مب���ش��ارك��ة �أن��دي��ة ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة،
�إىل ج ��ان ��ب ف� ��رق ال� ��درج� ��ة الأوىل
احل��ا��ص�ل��ة ع�ل��ى ت��رت�ي��ب م��ن (� 5إىل
 )14يف املو�سم املا�ضي .ويف دور الـ ،32
�ستن�ضم ال�ف��رق امل�ت��أه�ل��ة م��ن ال��دور
الت�أهيلي �إىل �أندية دوري املحرتفني
�إىل ج� ��ان� ��ب ال� ��� �ص ��ري ��ح والأه� � �ل � ��ي،

والفريقني احلا�صلني على املركزين
ال�ث��ال��ث وال��راب��ع م��ن دوري ال��درج��ة
الأوىل ل�ل�م��و��س��م امل��ا� �ض��ي .و��س�ت�ق��ام

املباريات من الدور الت�أهيلي ولغاية
ن�صف النهائي ،بنظام خروج املغلوب
م� ��ن م � �ب� ��اراة واح� � � ��دة ،ع �ل��ى م�ل�ع��ب

ال �ف��رق ال �ت��ي حت�م��ل �أرق ��ام� �اً ف��ردي��ة
خ�لال القرعة ،على �أن ي��وزع الريع
منا�صفة بني الفريقني ،فيما �سيتم
اللجوء �إىل ركالت الرتجيح مبا�شرة
يف ح��ال ال �ت �ع��ادل ب��ال��وق��ت الأ��ص�ل��ي.
وع� �ل ��ى � �ص �ع �ي��د امل� � �ب � ��اراة ال �ن �ه��ائ �ي��ة
للبطولة ،ويف ح��ال اخ�ت�لاف امللعب
البيتي للفرق املت�أهلة� ،سيتم حتديد
م�ك��ان �إق��ام�ت�ه��ا ع��ن ط��ري��ق ال�ق��رع��ة،
ويف ح� ��ال ان �ت �ه��اء ال ��وق ��ت الأ� �ص �ل��ي
للقاء ب��ال�ت�ع��ادل� ،سيتم ال�ل�ج��وء �إىل
الأ� �ش��واط الإ�ضافية ث��م �إىل رك�لات
ال�ترج �ي��ح حل �� �س��م ال �ل �ق��ب ،ع �ل��ى �أن
ي��وزع الريع منا�صفة بني الفريقني
�أي�ضاً .وكان فريق الفي�صلي �آخر من
ظ�ف��ر ب�ل�ق��ب ال�ب�ط��ول��ة ب�ع��د ف ��وزه يف
املباراة النهائية على الرمثا بهدفني
دون رد ،فيما مل تقم امل�سابقة املو�سم
املا�ضي ب�سبب جائحة كورونا.

عمان يحسم لقب دوري الناشئات
االنباط – عمان

ح �� �س��م ن � ��ادي ع �م ��ان ت �ت��وي �ج��ه ب�ل�ق��ب
دوري النا�شئات ت  17ملو�سم  ،2021مع
اختتام اجلولة ال�ساد�سة وقبل الأخرية
م��ن ال ��دور ال �ث��اين ،راف �ع �اً ر��ص�ي��ده �إىل
 18نقطة يف ��ص��دارة ال�ترت�ي��ب .و�ضمن
ع�م��ان تتويجه باللقب ب�ع��د ف��وزه على
الأرث��وذك �� �س��ي  ،0-5وب�غ����ض ال�ن�ظ��ر عن
م �ب��ارات��ه الأخ �ي�رة يف ال�ب�ط��ول��ة ،لريفع
ر�صيده �إىل  18نقطة� ،أمام احل�سني (15
نقطة) الذي تغلب بدوره على عمان اف
��س��ي � ،0-4ضمن ذات اجل��ول��ة .وح�سب
تعليمات ال�ب�ط��ول��ة ،ي�ق��ام ال��دور الثاين
والأخ�ي�ر م��ن البطولة ،بنظام ال��دوري

امل�ج��ز�أ م��ن مرحلة واح��دة ،بحيث يتوج
باللقب الفريق احلا�صل على �أكرب عدد

م��ن ال �ن �ق��اط .وت�ن����ص ال�ت�ع�ل�ي�م��ات على
�أن ��ه يف ح��ال ت���س��اوي ف��ري�ق�ين بالنقاط

ولغايات حتديد مراكز الفرق النهائي،
يتم اللجوء �إىل فارق املواجهات املبا�شرة
الأمر الذي ي�صب يف �صالح عمان الذي
ك ��ان ق��د ت�غ�ل��ب ع �ل��ى م �ط ��ارده احل���س�ين
يف اجل��ول��ة امل��ا��ض�ي��ة  .1-2و��ض�م��ن ذات
اجل��ول��ة ف��از الأه �ل��ي ع�ل��ى ال��راي��ة ،0-4
والن�صر على القاد�سية ب��ذات النتيجة.
وم��ع نهاية اجل��ول��ة رف��ع ع�م��ان ر�صيده
اىل  18نقطة باملركز الأول ،ثم احل�سني
 ،15الن�صر  ،12عمان اف �سي والأهلي ،9
القاد�سية والأرثوذك�سي  ،4والراية دون
نقاط .وتقام مناف�سات البطولة ،و�سط
تطبيق بروتوكول �صحي م�شدد حفاظاً
ع �ل��ى ال �� �س�لام��ة ال �ع��ام��ة ،وال �ت��ي ت�شكل
�أولوية رئي�سية لدى االحتاد.

ثلجي يتعاقد مع االهلي البحريني

االنباط – عمان

�أع �ل��ن ن ��ادي الأه �ل��ي ال�ب�ح��ري�ن��ي عن
ت �ع��اق��ده ر� �س �م �ي��ا م ��ع ال�ل�اع ��ب ال� ��دويل
الأردين ي��زن ث�ل�ج��ي ،ليمثل ف��ري��ق ك��رة
ال� �ق ��دم مل� ��دة م��و� �س��م واح� � ��د .و��س�ي�ك�م��ل
ثلجي مرحلة الذهاب لبطولة ال��دوري
الأردين م��ع ف��ري��ق ��س�ح��اب ،ح�ي��ث تبقى
ل ��ه م� �ب ��اراة واح � ��دة ق �ب��ل �أن ي �غ ��ادر �إىل
ال�ب�ح��ري��ن ل�لال�ت�ح��اق ب�ت��دري�ب��ات فريقه
اجلديد .وب��د�أ ثلجي م�شواره مع �شباب
احل�سني ثم انتقل للأهلي ومثله لعدة
� �س �ن��وات ح�ي��ث ب ��رز م�ع��ه ب �� �ص��ورة الف�ت��ة،
ليقوم ال��وح��دات ب�شراء عقده ويتعاقد
معه لثالثة موا�سم .وك��ان يفرت�ض �أن

يتواجد ثلجي هذا املو�سم مع الوحدات،
قبل �أن يتفق الطرفان على ف�سخ العقد
بالرتا�ضي .ويعترب ثلجي �صاحب الـ26
عاما من �أف�ضل العبي الكرة الأردن�ي��ة،
ومي�ت��از ب��امل�ه��ارات العالية وال �ق��درة على
ال�ت���ص��وي��ب م��ن ب�ع�ي��د .وك ��ان ث�ل�ج��ي قد
�أح� ��رز ق�ب��ل ع ��دة �أي� ��ام ه��دف��ا ي�ع�ت�بر من
�أجمل �أهداف بطولة الدوري مع �سحاب،
ح �ي��ث ن �ف��ذ � �ض��رب��ة رك �ن �ي��ة ا� �س �ت �ق��رت يف
مرمى الوحدات .ويعترب ثلجي الالعب
الأردين ال �ث��اين ال ��ذي �سيمثل الأه �ل��ي
البحريني ،بعدما جدد املدافع زيد جابر
ع �ق��ده م��ع ال �ف��ري��ق ،ك��ذل��ك ي�ن�ت�ظ��ر �أن
ين�ضم للفريق زميلهما عبد اهلل العطار
مهاجم اجلزيرة.

تحديد جدول مباريات الدوري السعودي

الريا�ض – وكاالت

�أ�� �ص ��درت جل �ن��ة امل �� �س��اب �ق��ات ب��راب�ط��ة
ال��دوري ال�سعودي للمحرتفني ،جدول
م �ب��اري��ات ال � ��دور الأول م��ن امل���س��اب�ق��ة،
ال ��ذي �سينطلق ي��وم � 11آب�/أغ���س�ط����س
امل �ق �ب��ل .و�أك� � ��دت ال �ل �ج �ن��ة ،وف �ق��ا مل��وق��ع
ال��راب �ط��ة ع �ل��ى الإن �ت�رن� ��ت� ،أن� ��ه �سـيتم
حت��دي��د م��واع �ي��د م �ب��اري��ات اجل��ول �ت�ين
( 14و ،)15بعد �صدور ج��دول مباريات
ك � ��أ�� ��س خ � � ��ادم احل� ��رم �ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ي�ن.

و�ست�شهد اجلولة الثامنة مباراة ديربي
ال��ري��ا���ض ،ب�ين ال �ه�لال وال�ن���ص��ر ،فيما
ت �ع��رف اجل��ول��ة ال���س��اب�ع��ة دي��رب��ي ج��دة،
بني الأهلي واالحتاد .وتقرر �أنه يف حال
ت�أهل الأن��دي��ة امل�شاركة يف دوري �أبطال
�آ��س�ي��ا �إىل دور ال�ث�م��ان�ي��ة� ،سيتم ت�أجيل
مبارياتها يف اجلولة الثامنة .ويف حال
ت ��أه��ل �أح� ��د ه ��ذه الأن ��دي ��ة �إىل امل �ب��اراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة الآ� �س �ي��وي��ة� ،سيتم
ت�أجيل مباراته يف اجلولة الثانية ع�شر،
و�سيتم حتديد الأوقات اجلديدة الحقا

تهنئة االهلي تسبب الغرامة الكرامي

السباح الملولي يغيب عن االولمبياد
تون�س – وكاالت

�أعلن البطل الأومل�ب��ي وال�سباح العاملي
ال�ت��ون���س��ي �أ� �س��ام��ة امل �ل��ويل ع��دم امل���ش��ارك��ة
يف �أومل �ب �ي��اد ط��وك �ي��و .وك �ت��ب امل �ل��ويل عرب
��ص�ف�ح�ت��ه ال��ر� �س �م �ي��ة ب�ف�ي����س ب ��وك “بعد
�شهر من املحنة واملعاناة وبعد �أن فقدت
ك��ل �أم��ل يف امل�صاحلة �أو ك�سب الق�ضية،
قررت اعتزال امل�شاركة الدولية وبالتايل
ل��ن �أ�شارك يف �أل �ع��اب ط��وك �ي��و» .وخ�ت��م:
“احلمد هلل ال��ذي ه��داين �إىل ه��ذا و�أن��ا
على يقني �أين من �أهل العطاء واالجتهاد
يف احل� ��ق واخل �ي ��ر ..ي� ��وم ع��رف��ة م �ب��ارك
للجميع و�إن ��ش��اء اهلل عيدكم م�بروك».
جتدر الإ�شارة لأن امللويل يف نزاع ق�ضائي
مع االحتاد التون�سي لل�سباحة ،الذي �أودع
�شكوى يف  2018ل��دى النيابة العمومية

�ضد البطل الأوملبي ،بتهمة التدلي�س ،كما
جاء يف بيان وزارة الريا�ضة ال�صادر يوم
 15يوليو /متوز اجل��اري .ومتكن امللويل
يوم  20يونيو /حزيران املا�ضي من حجز
بطاقة الت�أهل �إىل الألعاب الأوملبية� ،إثر
احتالله املركز العا�شر يف ماراثون  10كم
مياه حرة يف مدينة �سيتوبال الربتغالية،
بتحقيقه �ساعتني ودقيقتني و 55ثانية.
ويف ��س��ن �� 37س�ن��ة ��ض�م��ن امللويل الت�أهل
الأوملبي للمرة ال�ساد�سة على التوايل ،منذ
ت�سجيله �أول م�شاركة يف دورة �سيدين عام
 .2000يذكر �أن امللويل هو ال�سباح الوحيد
يف ال �ت��اري��خ الأومل� �ب ��ي ،امل �ت��وج ب��ال��ذه��ب يف
املياه احلرة ويف امل�سابح الأوملبية .و�أحرز
امللويل ذهبية  1500مرت �سباحة ح��رة يف
اوملبياد بكني  2008ون��ال ذهبية ماراثون
 10كم يف املياه احلرة يف لندن .2012

القاهرة – وكاالت

فر�ض ن��ادي برياميدز غ��رام��ة مالية �ضد
�شريف �إك��رام��ي حار�س مرمى الفريق بقيمة
� 100أل��ف جنيه ،ب�سبب تهنئته النادي الأهلي
مبنا�سبة التتويج بلقب دوري �أبطال �أفريقيا.
ون�شر �إك��رام��ي تغريدة عقب ف��وز الأه�ل��ي (-3
 )0على ح�ساب مناف�سه كايزر ت�شيفز اجلنوب
�أف��ري �ق��ي ،يف ن �ه��ائ��ي دوري �أب� �ط ��ال �أف��ري�ق�ي��ا
لتهنئة الفريق الأح�م��ر ناديه ال�سابق .وكتب
�إكرامي عرب ح�سابه ال�شخ�صي على “تويرت”:
“مربوك للنادي الأهلي وجلماهريه العظيمة

البطولة الأفريقية العا�شرة� ،إجناز كبري جليل
حمرتم من الالعبني فر�ض نف�سه و�أثبت ذاته
كامتداد لأج�ي��ال كتبت تاريخ كبري» .و�أ�ضاف
حار�س مرمى برياميدز �صاحب ال �ـ 38عامًا:
“دائما و�أب��دا يبقي الأه�ل��ي �سبب رئي�سي يف
�إ�سعاد املاليني� ..ألف مربوك لأبطال �أفريقيا».
وعلم» �أن برياميدز فر�ض غرامة مالية �ضد
حار�سه ،لتهنئته الأهلي وهو فريق مناف�س كما
�أن��ه �أم��ر غري م�سموح به .ي�شار �إىل �أن �شريف
�إكرامي رحل عن الأهلي �إىل برياميدز مطلع
امل��و��س��م احل ��ايل ،يف �صفقة ان�ت�ق��ال ح��ر ،عقب
نهاية عقده مع الفريق الأحمر.
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األغذية المخمرة ..فائدة «غير متوقعة» على صحة اإلنسان

االنباط-وكاالت

مت �ث��ل االل �ت �ه��اب��ات م��رح �ل��ة ط�ب�ي�ع�ي��ة من
م ��راح ��ل ال �� �ش �ف��اء م ��ن الأم � ��را� � ��ض� ،إال �أن
االلتهابات املزمنة تزيد من خماطر الإ�صابة
مب�ج�م��وع��ة ك�ب�يرة م��ن امل���ش�ك�لات ال�صحية،
م��ن بينها �أم��را���ض ال�ق�ل��ب وال��رب��و وال�ت�ه��اب
املفا�صل الروماتويدي.
ويف ح�ي�ن �أن ب�ع����ض الأدوي � ��ة ق��د ت�ساعد

يف ع�لاج االلتهاب امل��زم��ن ،ي�سعى الباحثون
جاهدين لإب��راز ت�أثري النظام الغذائي على
االل�ت�ه��اب��ات ،ك�م��ا ف�ع��ل م ��ؤخ��را ع�ل�م��اء بكلية
الطب يف جامعة �ستانفورد الأمريكية.
و أ���ش��ارت الدرا�سة التي �أجراها الباحثون
�إىل �أن دمج الأطعمة املخمرة مثل املخلالت
وال �ل�بن ال��رائ��ب وم�ن�ت�ج��ات الأل �ب��ان واجل�بن
وال��زي�ت��ون وغ�يره��ا ،يف النظام ال�غ��ذائ��ي ،قد
ي�ساعد يف تقليل االلتهابات.

ون �ق��ل م��وق��ع «ه �ي �ل��ث الي� ��ن» ال �ط �ب��ي عن
م ��دي ��رة ق �� �س��م ط ��ب اجل � �ه ��از ال �ه �� �ض �م��ي يف
اجلامعة الأمريكية� ،إيلينا �إيفانينا ،قولها:
«�إن ال ��درا�� �س ��ة ت�ب��رز ت� ��أث�ي�ر ال �ط �ع��ام ع�ل��ى
ميكروبيوتا الأم �ع��اء ،مم��ا ي��ؤث��ر على باقي
�أج��زاء اجل�سم ،حيث تدعم الأغذية املخمرة
وظائف امليكروبيوم».
وحت�ت���ض��ن �أج���س��ام�ن��ا �أع� ��دادا ك�ب�يرة ج��دا
م ��ن ال �ك��ائ �ن��ات ال��دق �ي �ق��ة ،م �ث��ل ال�ب�ك�ت�يري��ا

وال �ف�يرو� �س��ات وال �ف �ط��ري��ات ،و ُت �ع��رف با�سم
«امل �ي �ك��روب �ي��وت��ا» ،ب�ي�ن�م��ا ي���س�ت�ع�م��ل م�صطلح
«م� �ي� �ك ��روب� �ي ��وم» ل��و� �ص��ف ال �ك ��ائ �ن ��ات احل �ي��ة
ال��دق�ي�ق��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع�ن��ا��ص��ر امل�ضيف
امل�ستمدة من مكونات البيئة التي تعي�ش فيها
هذه الكائنات.
وت ��أت��ي �أه �م �ي��ة «امل �ي �ك��روب �ي��وم» م��ن ال��دور
ال ��ذي ت�ق��وم ب��ه م�ك��ون��ات��ه يف ه���ض��م ال�ط�ع��ام،
و�إن �ت��اج بع�ض ال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات ،وتنظيم جهاز
امل� �ن ��اع ��ة ،وح �م��اي��ة ب �ع ����ض �أن � � ��واع ال �ك��ائ �ن��ات
الدقيقة املفيدة لنا من بع�ضها الآخر امل�سبب
للأمرا�ض.
و� �ش �م �ل��ت ال ��درا�� �س ��ة ال �ت ��ي �أج ��ري ��ت ع�ل��ى
جمموعة م��ن الأ�شخا�ص البالغني ،اعتماد
نظام غذائي ي�شتمل على �أغذية خممرة �أو
غنية بالألياف ملدة � 10أ�سابيع.
وتو�صل ال�ب��اح�ث��ون� ،إىل �أن��ه يف جمموعة
الطعام املخمر� ،أظهرت � 4أنواع من اخلاليا
املناعية ن�شاطا �أقل ،كما انخف�ضت م�ستويات
 19بروتينا التهابيا مت قيا�سها يف عينات
ال � ��دم� ،أي �أن الأغ ��ذي ��ة امل �خ �م��رة ت�ق�ل��ل من
تن�شيط اخلاليا املناعية التي ت�شارك �سلبا يف
االلتهابات املزمنة.
وت �ع �ل �ي �ق��ا ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ن �ت��ائ��ج� ،أو� �ض �ح��ت
�إي �ف��ان �ي �ن��ا« :ت ��دع ��م ال �ن �ت��ائ��ج ال �ع�ل�اق��ة ب�ين
امل �ي �ك��روب �ي��وم واجل� �ه ��از امل �ن��اع��ي امل� �ت ��ورط يف
حاالت مثل اال�ضطرابات اله�ضمية و�أمرا�ض
الأمعاء االلتهابية ،ف�ضال عن حاالت �أخرى
غري متعلقة باجلهاز اله�ضمي مثل التهاب
املفا�صل الروماتويدي وحتى ال�سرطان».

ركن الحج األعظم ..أخطاء ينبغي على الحاج تجنبها في عرفات

االنباط-وكاالت

ت� �ت ��واف ��د ج� �م ��وع احل� �ج� �ي ��ج ،االث� �ن�ي�ن،
املوافق التا�سع من ذي احلجة� ،إىل �صعيد
عرفات ،لت�أدية ركن احلج الأعظم ،حيث
ي �ق��ف امل �� �س �ل �م��ون يف ع ��رف ��ات م �ن��ذ ط�ل��وع
ال�شم�س حتى غروبها.
منا�سك احلج ..تغطية م�ستمرة
وم��ن ال�سنة �أن ينزل احل��اج بنمره� ،إن
تي�سر ل��ه ذل��ك ،و�إال فليت�أكد م��ن نزوله
داخ ��ل ح ��دود ع��رف��ة .وه �ن��اك ال�ك�ث�ير من
ال �ع�ل�ام��ات وال �ل��وح��ات الإر�� �ش ��ادي ��ة ال�ت��ي

تو�ضح ذلك ،وفق ما ذكرت وكالة «وام».
ويف هذا اليوم ،ين�شغل احل��اج بالتلبية
وال��ذك��ر ،ويكرث من اال�ستغفار والتكبري
والتهليل ،ويجتهد يف الدعاء.
و�إذا دخل وقت الظهر ،خطب الإمام يف
النا�س خطبة تذكري وعظة و�إر� �ش��اد ،ثم
ي�صلي ب��احل�ج��اج ال�ظ�ه��ر وال�ع���ص��ر جمعا
وق���ص��را ،كما فعل ال��ر��س��ول حممد عليه
ال�صالة وال�سالم ،وال ي�صلي قبلهما وال
بينهما وال بعدهما �شيئا .
ال�شيخ �سعود ال�شرمي �»..إمام وخطيب
احلرم املكي «

وي �ج��ب ع �ل��ى احل� �ج ��اج االن �ت �ب��اه ل�ع��دم
ال ��وق ��وع يف �أخ� �ط ��اء يف م �ث��ل ه ��ذا ال �ي��وم،
�أبرزها:
ال � �ن� ��زول خ � ��ارج ح � ��دود ع ��رف ��ة ،وب �ق��اء
احل �ج��اج يف �أم ��اك ��ن ن��زول �ه��م ح �ت��ى ت�غ��رب
ال �� �ش �م ����س ث ��م ي �ن �� �ص��رف��ون �إىل م��زدل �ف��ة.
وي �ع��د ه ��ذا خ �ط ��أ ال ي�ن�ب�غ��ي ال��وق��وع ف�ي��ه،
فاالن�صراف من عرفة قبل غروب ال�شم�س
غري جائز ،لكونه خمالفا لفعل النبي.
ك � ��ذل � ��ك ي� � �ت � ��زاح � ��م ب� �ع� �� ��ض احل � �ج� ��اج
ويتدافعون ل�صعود جبل عرفة والو�صول
�إىل قمته والتم�سح ب��ه وال���ص�لاة عليه،

وه��ذه �أم��ور «م��ن البدع التي ال �أ�صل لها
يف ال���ش��رع»� ،إ��ض��اف��ة مل��ا ي�ترت��ب على ذلك
من �أ�ضرار �صحية وبدنية.
وم��ن الأخ �ط��اء �أي �� �ض��ا ،ا��س�ت�ق�ب��ال جبل
ع��رف��ات �أث �ن��اء ال��دع��اء ،وال�سنة ا�ستقبال
القبلة عند الدعاء.
وب �ع��د غ ��روب ��ش�م����س ال �ت��ا� �س��ع م��ن ذي
احل� �ج ��ة ،ت �� �س�ير ق ��واف ��ل احل �ج �ي��ج ��ص��وب
م �� �ش �ع��ر م ��زدل� �ف ��ة ،ل �ي �� �ص �ل��وا ب �ه��ا امل �غ��رب
وال �ع �� �ش��اء ج �م �ع��ا وق �� �ص��را ب� � � ��أذان واح ��د
و�إق ��ام� �ت�ي�ن ف ��ور و� �ص��ول �ه��م ،ث ��م ي�ب�ي�ت��ون
ليلتهم هناك
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بهذه الطريقة ..خطبة عرفة تصل
إلى الماليين بعشر لغات
االنباط-وكاالت
ا�ستهدفت ال��رئ��ا��س��ة ال�ع��ام��ة ل���ش��ؤون
امل �� �س �ج��د احل � ��رام وامل �� �س �ج��د ال �ن �ب��وي ،يف
ت��رج�م��ة خطبة ي��وم ع��رف��ة 100 ،مليون
م���س�ت�ف�ي��د ،ون �ق��ل وت��رج �م��ة خ�ط�ب��ة ي��وم
عرفة جلميع امل�سلمني يف �أنحاء العامل.
وت ��رج� �م ��ت اخل �ط �ب ��ة �إىل  10ل �غ��ات
خمتلفة ،وه��ي الإجن�ل�ي��زي��ة والفرن�سية
وامل �ل��اي � ��وي � ��ة والأردي� � � � � � ��ة وال� �ف ��ار�� �س� �ي ��ة
وال ��رو�� �س� �ي ��ة وال �� �ص �ي �ن �ي��ة وال �ب �ن �غ��ال �ي��ة
والرتكية والهو�سا.
وي�أتي ذلك حتت �شعار «ن�شر الهداية
ل �ل �ع��امل�ين» ،م��ن خ�ل�ال دع ��م التطبيقات
الإل�ك�ترون�ي��ة ،ومن�صة م�ن��ارة احلرمني،
وك��ذل��ك ال� ��دور ال ��ذي ت�ق��دم��ه ال��و��س��ائ��ل
التقنية احلديثة ،عرب ترددات البثّ عرب
الأثري  FMيف امل�سجد احلرام واملنطقة
امل��رك��زي��ة وامل�شاعر املقد�سة ،با�ستخدام
�أحدث �أجهزة البث و�أكرثها تطورا على
م�ستوى العامل.
و� � �ص� ��در ت ��وج� �ي ��ه خ � � ��ادم احل ��رم�ي�ن
ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبد العزيز
�آل � �س �ع��ود ،ب�ت���ش��ري��ف ال��رئ��ا� �س��ة ال�ع��ام��ة
ل�ش�ؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي
ب�ترج�م��ة خ�ط�ب��ة ع��رف��ة ،ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد

امل�ستفيدين من خدمة �أع�م��ال «م�شروع
خ� ��ادم احل��رم�ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ين ل�ل�ترج�م��ة
الفورية خلطبة عرفة وخطب احلرمني
ال�شريفني» منذ انطالقته وحتى الآن،
�أكرث من  35مليون م�ستفيد حول العامل
عرب املن�صات الإلكرتونية.
ومواكبة لعجلة التطور التي ت�شهدها
الرئا�سة وف��ق خطتها  ،2024ك��ان الزم��ا
على وكالة الرتجمة وال���ش��ؤون التقنية
االرت � �ق� ��اء مب �� �س �ت��وى خ��دم��ات �ه��م ،ح�ي��ث
��س�ت�ق��وم ال��وك��ال��ة ه��ذا ال �ع��ام با�ستهداف
�أكرث من  50مليون م�ستفيد ،و�سي�ستمر
بث اخلطبة بع�شر لغات مع ح�صر بثها
على من�صتني رقميتني.
ويهدف امل�شروع �إىل ا�ستكمال م�سرية
امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة يف خ��دم��ة
احلجاج واملعتمرين نحو تقدمي �أف�ضل
ال�سبل ،للتي�سري على �ضيوف الرحمن،
و�إث � � � ��راء رح �ل �ت �ه��م ال��دي �ن �ي��ة ب��ال �ف��وائ��د
واملنافع.
ك� �م ��ا ي �� �س �ت �ه��دف امل � �� � �ش ��روع احل� �ج ��اج
امل �ت��واج��دي��ن يف م���ش�ع��ر ع ��رف ��ة ،و�أب� �ن ��اء
العامل الإ�سالمي يف جميع �أنحاء العامل،
واملهتمني والراغبني باال�ستماع للخطبة
م��ن امل�سلمني غ�ير ال�ن��اط�ق�ين بالعربية
وغري امل�سلمني.

كل ما تريد معرفته عن «جدري
القردة» ..مرض نادر وال لقاح له
االنباط-وكاالت
�أث��ار «ج��دري ال�ق��ردة» خم��اوف كثريين
ح ��ول ال� �ع ��امل ،وذل� ��ك ب �ع��د �إع �ل��ان امل��رك��ز
الأم�ي��رك� ��ي ل �ل �� �س �ي �ط��رة ع �ل��ى الأم� ��را�� ��ض
وال��وق��اي��ة م�ن�ه��ا ،االث �ن�ي�ن ،اك�ت���ش��اف حالة
�إ�صابة يف الواليات املتحدة.
وق��ال امل��رك��ز الأم�يرك��ي لل�سيطرة على
الأمرا�ض والوقاية منها� ،إن �أحد املواطنني
�سافر من نيجرييا �إىل تك�سا�س ،لديه حالة
�إ�صابة م�ؤكدة بجدري القردة.
ومت �إدخ��ال ال�شخ�ص �إىل امل�ست�شفى يف
داال�س حيث يتطلع امل�س�ؤولون �إىل االت�صال
ب��أول�ئ��ك ال��ذي��ن رمب��ا يكونون على ات�صال
وثيق به �أثناء الرحالت اجلوية.
و ُتعرف منظمة ال�صحة العاملية جدري
القردة على �أنه «مر�ض نادر يحدث �أ�سا�سا
يف امل �ن��اط��ق ال �ن��ائ �ي��ة م ��ن و� �س��ط �إف��ري�ق�ي��ا
وغ��رب�ه��ا ب��ال�ق��رب م��ن ال�غ��اب��ات اال�ستوائية
املاطرة».
موري�س هيمان� ..صائد الفريو�سات
ويُنقل فريو�س جدري القردة �إىل الب�شر
من طائفة متنوعة من احليوانات الربية،
ولكن انت�شاره على امل�ستوى الثانوي حمدود،
من خالل انتقاله من �إن�سان �إىل �آخر.
وي �ت��راوح يف ال �ع��ادة م �ع��دل الإم ��ات ��ة يف
احل � ��االت ال �ن��اج �م��ة ع ��ن ف��ا� �ش �ي��ات ج ��دري
ال�ق��ردة ب�ين  1و 10يف امل�ئ��ة ،وتلحق معظم
وفياته بالفئات الأ�صغر �سنا.
وال يوجد �أي عالج �أو لقاح متاح ملكافحة
املر�ض ،رغم �أن التطعيم �ضد اجلدري �أثبت
جناعة عالية يف الوقاية �أي�ضا من جدري
القردة.
�أ�صل املر�ض
وج ��دري ال �ق��ردة م��ر���ض ف�يرو��س��ي ن��ادر
ح�ي��واين املن�ش�أ ،ومت��اث��ل �أع��را���ض �إ�صابته
للإن�سان تلك التي كان ي�شهدها يف املا�ضي
امل��ر��ض��ى امل���ص��اب��ون ب��اجل��دري ،ول�ك�ن��ه �أق��ل
�شدة.
و ُك ����شِ ��ف لأول م��رة ع��ن ج ��دري ال�ق��ردة
بني الب�شر ع��ام  1970بجمهورية الكونغو
الدميقراطية ،لدى �صبي عمره � 9سنوات
كان يعي�ش يف منطقة مت الق�ضاء فيها على

اجلدري عام .1968
و�أُبلغ منذ ذلك احلني عن حدوث معظم
احل ��االت يف امل�ن��اط��ق الريفية م��ن الغابات
املاطرة الواقعة بحو�ض نهر الكونغو وغرب
�إفريقيا.
و�سجلت �أوىل احل ��االت للمر�ض خ��ارج
�إف��ري�ق�ي��ا �سنة  ،2003يف املنطقة الغربية
الو�سطى من الواليات املتحدة الأمريكية.
كيف ينتقل املر�ض؟
وف��ق منظمة ال���ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ،تنجم
ال�ع��دوى باملر�ض م��ن احل��االت ال��دال��ة عن
خمالطة مبا�شرة لدماء احليوانات امل�صابة
ب �ع��دواه �أو ل���س��وائ��ل �أج���س��ام�ه��ا �أو �آف��ات�ه��ا
اجللدية �أو �سوائلها املخاطية ،علما ب��أن
القوار�ض هي امل�ستودع الرئي�سي للفريو�س.
وم��ن املحتمل �أن ي�ك��ون ت�ن��اول اللحوم
غري املطهية جيدا من احليوانات امل�صابة
ب� �ع ��دوى امل ��ر� ��ض ،ع ��ام ��ل خ �ط�ي�ر ي��رت�ب��ط
بالإ�صابة به.
ومي �ك��ن �أن ي�ن�ج��م ان�ت�ق��ال امل��ر���ض على
امل�ستوى الثانوي� ،أو من �إن�سان �إىل �آخ��ر،
ع��ن ط��ري��ق امل�خ��ال�ط��ة احلميمة لإف ��رازات
اجلهاز التنف�سي ل�شخ�ص م�صاب بعدوى
املر�ض �أو لآفاته اجللدية� ،أو عن مالم�سة
�أ��ش�ي��اء ل��وث��ت م ��ؤخ��را ب�سوائل امل��ري����ض �أو
مبواد ت�سبب الآفات.
وقد ي�سهم تقييد عمليات نقل الثدييات
الإف��ري �ق �ي��ة ال���ص�غ�يرة وال �ق ��ردة �أو فر�ض
حظر على نقلها� ،إ�سهاما فعاال يف �إبطاء
وت�يرة ات�ساع نطاق انت�شار الفريو�س �إىل
خارج �إفريقيا.
وينبغي �أال ُتط ّعم احليوانات املحبو�سة
�ضد اجل ��دري ،ب��ل ينبغي عو�ضا ع��ن ذلك
ع��زل تلك ال�ت��ي يحتمل �أن ت�ك��ون م�صابة
م �ن �ه��ا ب � �ع ��دوى امل ��ر� ��ض ع ��ن احل� �ي ��وان ��ات
الأخ� ��رى ،وو��ض�ع�ه��ا ق�ي��د احل�ج��ر ال�صحي
فورا.
وينبغي �أي�ضا و�ضع جميع احليوانات
ال�ت��ي ق��د ت�خ��ال��ط �أخ ��رى م���ص��اب��ة ب�ع��دوى
امل��ر���ض ق�ي��د احل �ج��ر ال���ص�ح��ي وم�ن��اول�ت�ه��ا
يف �إط � � ��ار ات � �خ ��اذ ال �ت �ح ��وط ��ات امل �ع �ي��اري��ة
ومالحظتها يف غ�ضون  30يوما من �أجل
ال��وق��وف ع�ل��ى �أع��را���ض �إ��ص��اب�ت�ه��ا ب�ج��دري
القردة.

بعد عملية ناجحة..
«قلوب اصطناعية» قد
تصبح متاحة للزراعة
االنباط -وكاالت
�أع�ل�ن��ت �شركة «ك��ارم��ا» الفرن�سية ،االث�ن�ين،
ع��ن عملية زرع ق�ل��ب ا�صطناعي يف م�ست�شفى
ب ��إي �ط��ال �ي��ا ،مم ��ا مي �ه��د ال �ط��ري��ق �أم � ��ام ت��وف�ير
االخرتاع على نطاق جتاري.
وكانت «كارما» قد �أجرت جتارب على القلب
اال�صطناعي اجلديد ،ال��ذي ي�ضاهي الوظيفة
الطبيعية للقلب الب�شري ،باال�ستعانة مب��واد
بيولوجية و�أجهزة ا�ست�شعار.
ويزن القلب اال�صطناعي نحو  900غرام� ،أي
ما يعادل متو�سط وزن القلب الب�شري ال�سليم

بواقع  3مرات ،ح�سبما ذكرت «رويرتز».
وي �� �ض��اه��ي ه� ��ذا ال �ق �ل��ب م �ث �ي �ل��ه ال�ط�ب�ي�ع��ي
يف ع�م�ل�ي��ة االن �ق �ب��ا���ض ،وي �ح �ت��وي ع �ل��ى �أج �ه��زة
ا�ست�شعار تتحكم يف ت��دف��ق ال��دم ح�سب حركة
املري�ض.
وي���س�ت�م��د ال�ق�ل��ب اال��ص�ط�ن��اع��ي ط��اق�ت��ه من
ب�ط��اري��ات «ل�ي�ث�ي��وم� -أي ��ون» يتم تركيبها خ��ارج
اجل�سم.
�أم � ��ا �أ� �س �ط ��ح اجل � � ��دران ال��داخ �ل �ي��ة ل�ل�ق�ل��ب
اال�صطناعي فيدخل يف تركيبها �أن�سجة م�أخوذة
من الأبقار ،بدال من املواد ال�صناعية كاللدائن،
التي تت�سبب يف حدوث جلطات.
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