
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الفوسفات : توجه إلنشاء مصنع 
لغسيل الفوسفات في الشيدية 

بكلفة 85 مليون دوالر

« تهنئ بالعيد وتحتجب  «
وتعاود الصدور االحد

االنباط- عمان

 �ستوقع �سركة مناجم الفو�سفات الأردنية  

ال�����ص��اع��ة احل���ادي���ة ع�����ص��رة م���ن ���ص��ب��اح ي��وم 

الأثنني  املوافق ال�صاد�س والع�صرين من هذا 

ال�صهر  يف فندق الفور�صيزن اتفاقية تعاون 

لل�صناعات  امل��ت��ط��ورة  امل��ث��ال��ي��ة  ال�����ص��رك��ة  م��ع 

التحويلية لإن�صاء م�صنع لغ�صيل  الفو�صفات 

بكلفة  معان  مبحافظة  ال�صيدية  منطقة  يف 

تقدر بنحو 85 مليون دولر.

 1.5 للم�صنع  الإن��ت��اج��ي��ة  الطاقة  وتبلغ 

م��ل��ي��ون ط���ن ���ص��ن��وي��ا م���ن ال��ف��و���ص��ف��ات ع��ايل 

اجلودة.

وي���وف���ر امل�����ص��ن��ع اجل���دي���د م���ئ���ات ف��ر���س 

العمل  فر�س  م��ن  ومثلها  املبا�صرة،  العمل 

غري املبا�صرة..

االنباط- عمان

 ترفع �صحيفة "النباط" مبنا�صبة حلول 

اإىل م��ق��ام ح�صرة  امل���ب���ارك،  ع��ي��د الأ���ص��ح��ى 

���ص��اح��ب اجل���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 

احل�صني  الأم����ري  ع��ه��ده  ويل  واإىل  امل��ع��ظ��م، 

ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين وامل��ل��ك��ة ران��ي��ا العبداهلل 

ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اآي������ات  اأ����ص���م���ى  الأردين  وال�����ص��ع��ب 

املنا�صبة  ب��ه��ذه  ق��رائ��ه��ا  وت��ه��ن��ئ  وال��ت��ري��ك 

"النباط"  تعلن  املنا�صبة  وب��ه��ذه  امل��ب��ارك��ة. 

انها حتتجب عن ال�صدور بن�صختها الورقية 

غ���دا ال��ث��اث��اء واأي������ام الرب���ع���اء واخل��م��ي�����س 

ال�صدور  ت��ع��اود  اأن  على  وال�صبت  واجلمعة 

اأن موقعها الإل��ك��روين و  يوم الح��د، علما 

الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  على  ح�صابها 

وتغطية  والتقارير،  الأخبار  ن�صر  �صيوا�صل 

والعاملية  والعربية  املحلية  الأح����داث  كافة 

على مدار ال�صاعة..

بايدن: الواليات المتحدة ستقف دوما إلى جانب األردن

الملك: نشكر الدعم األميركي 
لألردن خالل جائحة كورونا

الثالثاء   9  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   20  متوز  2021 م - العدد  5758    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 تكلفة المعونات األمريكّية للكيان 
منذ العام 1973: 1,6 تريليون دوالر 
ل أكثر من ضعف تكلفة  الرقم ُيمثِّ

الحرب في فيتنام
االنباط-وكاالت

الإ�صرائيلي  اجلي�س  با�صم  امل��ت��ح��دث  ق��ال 

التقوا  الإ�صرائيلية  القوات اجلوية  اإن ممثلي 

الدفاع  مب�����ص��وؤويل  اإ�صرائيل  يف  الأ���ص��ب��وع  ه��ذا 

ملناق�صة حت�صني  املتحدة  الوليات  اجلوي من 

الطوارئ  الدفاع اجلوي خال حالت  اأنظمة 

ل��ك��ا ال��ط��رف��ني، ح��ي��ث وّق����ع ال��ط��رف��ان على 

للدفاع  العملياتي  ال��ت��ع��اون  لتحديث  ات��ف��اق 

اجلوي، وفقا لبيان �صادر عن وحدة املتحدث 

با�صم اجلي�س الإ�صرائيلي واأ�صار البيان اإىل اأن 

ال�صتعداد  حت�صني  هو  الجتماع  من  الهدف 

دول��ة  ع��ن  امل�صرك  للدفاع  للقوات  التعاوين 

اإ���ص��رائ��ي��ل وت��راأ���س الج��ت��م��اع��ات ق��ائ��د ت�صكيل 

ال��دف��اع اجل���وي يف ���ص��اح اجل��و الإ���ص��رائ��ي��ل��ّي، 

ال��ع��م��ي��د غ��ل��ع��اد ب������ريان، ق���ائ���د م��ق��ر ال��ب��ع��ث��ة 

غافي�س،  دورون  اح��ت��ي��اط  العميد  امل�صركة، 

والعميد اجلرنال غريغ برادي.

التفا�صيل �ص »6«

 االنباط-عمان

الثنني،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت   

اإ����ص���اب���ات  و803  14وف��������اة،  ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ن 

ج���دي���دة ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا امل�����ص��ت��ج��د يف 

اململكة، لريتفع العدد الإجمايل للوفيات 

اإىل 9910 وفيات، و762028 اإ�صابة.

واأ������ص�����ار امل����وج����ز الإع�����ام�����ي ال�������ص���ادر 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�صحة  وزارة  ع��ن 

حالة،   8252 اإىل  و���ص��ل  ح��ال��ّي��ا،  الن�صطة 

ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع����دد احل�����الت ال���ت���ي اأدخ���ل���ت 

بلغ  كما  حالة،   74 امل�صت�صفيات  اإىل  اليوم 

امل�صت�صفيات  غ���ادرت  ال��ت��ي  احل���الت  ع��دد 

77 ح��ال��ة، يف ح��ني ب��ل��غ ال��ع��دد الإج��م��ايل 

يف  ال��ع��اج  تتلقى  ال��ت��ي  امل��وؤّك��دة  للحالت 

487 حالة. امل�صت�صفيات 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

واحللويات  املطاعم  اأ�صحاب  نقيب  قال 

اآن لندراك  اإن الأوان  الأردنية عمر العواد 

خمتلفة  مرحلة  كورونا  ماقبل  اأن  جميًعا 

اأية مقارنات  عما بعدها، فا ميكن اإجراء 

الأ�صواق  على  والإقبال  التجارية  للحركة 

ب�����ص��ت��ى ت�����ص��ن��ي��ف��ات��ه��ا وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عما 

ت��ق��دم��ه م��ن م����واد ا���ص��ت��ه��اك��ي��ة وجت��اري��ة، 

وعلينا جميًعا اأن نتعامل مب�صاحة ايجابية 

تتجه نحو  ب��دت  الأو���ص��اع  اأن  والع����راف 

يتعلق  فيما  ت��ق��دي��ر  اأق����رب  ع��ل��ى  الأف�����ص��ل 

املطاعم. بقطاعي 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 

 ق��ال مم��ث��ل ق��ط��اع الأل��ب�����ص��ة وامل��ج��وه��رات 

ال��ق��وا���ص��م��ي  اأ���ص��ع��د  الأردن  جت����ارة  غ��رف��ة  يف 

والأح���ذي���ة  الأل��ب�����ص��ة  ����ص���وق  الأ����ص���ع���ار يف  اإن 

عرو�س  وهناك  املحلية،  ال�صوق  يف  م�صتقرة 

وتخفي�صات كبرية يف خمتلف املحال واملراكز 

ت�صريحات  يف  القوا�صمي  ال��ت��ج��اري��ة.واأ���ص��ار 

الألب�صة  على  الطلب  اأن  اإىل  الث��ن��ني  ام�����س 

والأح����ذي����ة اأق����ل م���ن م��ع��دلت��ه الع��ت��ي��ادي��ة، 

مقارنة مع الأعوام ال�صابقة.

واأ�������ص������اف اإن��������ه ع���ل���ى ال�����رغ�����م م�����ن ف��ت��ح 

ال���ق���ط���اع���ات، وال�����ص��م��اح ب��احل��رك��ة ل�����ص��اع��ات 

ال��ت��ج��اري��ة  احل���رك���ة  ن�����ص��اط  اأن  اإل  اأط������ول، 

اأن  اإىل  لفتاً  العيد،  ملو�صم  بالن�صبة  �صعيف 

هذا يعد موؤ�صرا على �صعف القدرة ال�صرائية 

للمواطنني.

التفا�صيل �ص »3«

 الذكرى السبعون الستشهاد الملك 
المؤسس تصادف ليوم

  مستوطنون يشقون طريًقا استيطانية بجبل 
العالم غرب رام اهلل

  االنباط-عمان

 ت�صادف اليوم الثاثاء الذكرى ال�صبعون 

ب��اإذن  ل��ه،  املغفور  اململكة  موؤ�ص�س  ل�صت�صهاد 

اهلل، جالة امللك عبداهلل بن احل�صني، طيب 

اهلل ث��راه، ال��ذي لق��ى وج��ه رب��ه �صهيدا على 

يهم  وه���و  امل��ب��ارك  الأق�����ص��ى  امل�صجد  ع��ت��ب��ات 

�صهر  من  الع�صرين  يف  اجلمعة  �صاة  ب��اأداء 

متوز عام 1951.

وا���ص��ت�����ص��ه��د امل��ل��ك امل��وؤ���ص�����س م��وؤم��ن��اً ب��اهلل 

تعاىل، وحافظا لعهد بني ها�صم الأبرار بعد 

ووحدتها  العرب  اأم��ة  اأج��ل  من  طويل  كفاح 

عرفها  ثورة  اأطهر  راية  حاما  وم�صتقبلها، 

ت��اري��خ ه��ذه الأم���ة، وال��ت��ي انطلقت م��ن مكة 

على يد والده �صيخ الثوار ال�صريف احل�صني 

بن علي، طيب اهلل ثراه.

وهي  الواحدة  الأردنية  الأ�صرة  وت�صتذكر 

والع��ت��زاز،  الفخر  بكل  ال��ذك��رى  ه��ذه  حتيي 

ذل���ك ال��ق��ائ��د ال���ذي خ���رج م��ن م��ك��ة امل��ك��رم��ة 

اأح��رار العرب الأوائ��ل،  على راأ���س كوكبة من 

ووح��دة  احلديثة  العربية  بالنه�صة  مب�صرا 

والنعتاق  واحلرية  النبيلة،  ور�صالتها  الأمة 

اأمته  واإعان فجر  والو�صاية  الحتال  من 

املاجدة اجلديد.

ويف الوقت الذي ا�صطلع به امللك املوؤ�ص�س 

العربي  التحرر  حركة  يف  رائ��د  قومي  ب��دور 

التي بزغ فجرها مع بدايات القرن الع�صرين 

القيادات  ممثلي  لدى  مو�صول  جهدا  وبذل 

وال�صيا�صية. الفكرية 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

امل�صتوطنني، �صباح ام�س  �صرعت جرافات 

جبل  مبنطقة  ت��راب��ي��ة  ط��ري��ق  �صق  الث��ن��ني، 

نعلني  بلدة  �صمايل  بامل�صادرة  املهدد  العامل 

غربي مدينة رام اهلل، و�صط ال�صفة الغربية 

املحتلة

من  جمموعة  اأن  حملية  م�صادر  واأف��ادت 

طريق  ب�صق  �صرعوا  امل�صلحني  امل�صتوطنني 

اقتحام  بعد  ال��ع��امل،  جبل  مبنطقة  ت��راب��ي��ة 

املنطقة

وي�����ص��ت��ه��دف امل�����ص��ت��وط��ن��ون اأرا����ص���ي جبل 

�صقوا  اإذ  مل�صادرته،  م�صتمر  م�صعى  العامل يف 

اأك���ر م��ن م���رة ط��رق��ا داخ���ل اأرا����ص���ي اجلبل 

عليه �صيطرتهم  لتعزيز 

املزارعني،  با�صتمرار  امل�صتوطنون  ويطرد 

وي��ح��رق��ون اأرا����ص���ي اجل��ب��ل، وي��ع��م��ل��ون على 

اق��ت��اع الأ����ص���ت���ال، وت��خ��ري��ب خ��ط��وط م��ي��اه 

الري

جبل  يف  الفل�صطينيني  اأرا���ص��ي  وتتعر�س 

ال���ع���امل لن��ت��ه��اك��ات م��ت��ك��ررة م���ن الح��ت��ال 

وم�����ص��ت��وط��ن��ي��ه، ف��ق��د اأح����رق امل�����ص��ت��وط��ن��ون يف 

الأيام القليلة املا�صية مئات اأ�صجار الزيتون، 

ون��ف��ذوا اع���ت���داءات م��ت��ك��ررة ع��ل��ى امل��واط��ن��ني 

حتت حماية جي�س الحتال

الغرب  اإىل  تقع  فل�صطينية  بلدة  ونعلني 

بني  الفا�صل  احل��د  على  اهلل  رام  مدينة  من 

ال�صفة ومدن الداخل الفل�صطيني املحتل

التفا�صيل �ص »5«

 تسجيل 14 وفاة و803 إصابات 
بفيروس كورونا 

 العواد: تحسن مبيعات المطاعم 
والحلويات 30% .. وال مقارنة بما

 قبل كورونا

 استقرار في أسعار األلبسة واألحذية 
بالسوق المحلية

االنباط-وكاالت

اآلف  امل���������ص����ه����د،  ي����ت����ج����دد  ع����ي����د  ك�����ل  يف   

اإح��ي��اء  ف��رح��ة  م���ن  ي��ح��رم��ون  الفل�صطينيني 

ط���ق���و����ص���ه و����ص���ع���ائ���ره ال���دي���ن���ي���ة ب����ني الأه�����ل 

�صجون  يف  الق�صري  تغييبهم  بفعل  والأح��ب��اب 

الح����ت����ال، ل��ي��ب��دل ال���ف���رح���ة ح���زن���اً ووج���ع���اً 

ومرارًة

قالت:  امل��ح��رري��ن،  و���ص��وؤون  الأ���ص��رى  هيئة 

يف  ي��ق��ب��ع��ون  ا����ص���ريا،   )4850( ن��ح��و  ه��ن��اك  اإن 

 )23( نحو  على  وم��وزع��ني  الح��ت��ال  �صجون 

واح��د  ولكل  توقيف،  وم��رك��ز  ومعتقًا  �صجناً 

من هوؤلء ق�صة وحكاية، واأن من بينهم )43( 

ا�صريًة، و)225( طفًا و)540( معتقًا ادارياً، 

واأكر من )500( ا�صري/ًة يعانون من اأمرا�س 

خمتلفة، بينهم ع�صرات من ذوي الحتياجات 

ك��ب��ار ال�صن،  ال�����ص��رط��ان و  اخل��ا���ص��ة وم��ر���ص��ى 

واأك���ره���م ���ص��ن��اً الأ���ص��ري ف����وؤاد ال�����ص��وب��ك��ي »اأب���و 

حازم« الذي بلغ من العمر )82( عاما

واأ���ص��اف��ت ال��ه��ي��ئ��ة: »اأن م��ن ب��ني الأ���ص��رى 

يوجد )85( ا�صرياً معتقلني منذ ما يزيد عن 

اأكر  اعتقالهم  على  م�صى  منهم   )34( عاماً، 

من 25 عاماً.

التفا�صيل �ص »6«

في عيد األضحى00 آالف الفلسطينيين مغيبون قسرًا 
عن أسرهم وبيوتهم
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كرب، وحيث يوم املغفرة وحيث احلج عرفة، ونتطلع ليعفو  اليوم وقفة عرفة حيث احلج ا�أل

اهلل عن اجلميع:

1. اليوم وقفة احلجاج على �صعيد عرفات حيث املوقف والزمان واملكان واحلدث، وبالرغم 

العام  ملن حج هذا  اعتدنا عليه باملاليني ب�صبب جائحة كورونا؛ فهنيئاً  الذي  العدد  من قّلة 

ليعود دون ذنوب األو خطايا وكيوم ولدته األمه.

2. واليوم يف وقفة عرفات حيث يت�صاوى النا�س باملوقف كيوم احل�صر كلهم يرتدون ثوب 

بي�س -بالرغم من تباين الفندقة واخلدمات بينهم- وي�صرعون هلل تعاىل بالدعاء  حرام ا�أل ا�إل

للمغفرة والعتق من النار ودخول اجلنة.

3. ويف وقفة عرفة فاإلن �صيامه لغري احلجاج يغفر �صنة ملا قبله واألخرى ملا بعده، فهنيئا ملن 

�صامه واإلحت�صبه عند اهلل تعاىل.

باألن الدين   4. واليوم نتطلع لتعود ال�صورة احلقيقة لالإل�صالم وامل�صلمني، وليعلم العامل 

ممن  وا�إلرهييابيييييني  املتطرفني  �صد  كم�صلمني  األننا  وليعلموا  وحمبة،  �صالم  دييين  ا�إل�صالمي 

األ�صاءوا لالإل�صالم والذين منحوا كل من يت�صيد للدين الفر�صة الذهبية ملهاجمة ا�إل�صالم.

ْ من األ�صاء لالإل�صالم هم األهله ممن يّدعونه لكنهم لي�صوا األ�صحاب ا�ألفكار الو�صطية  5. األكثرَ

بل املتطّرفة، حيث بداألت قوى التطرف تزداد وتوؤّلف م�صميات جديدة واألكييثوا من ا�إلدِّعيياء 

باإل�صم ا�إل�صالم وا�إل�صاءة اإلليه وا�إل�صالم منهم براء.

6. خطورة هذه القوى املتطّرفة تكمن يف فكرها املتطّرف والذي � ميّت لالإل�صالم ب�صلة 

اإلليه، فمطلوب من امل�صلمني والعرب على ال�صواء مناه�صة هذه ا�ألفكار املتطّرفة  األ�صاء  لكنه 

بفكر تنويري وو�صطي ميّثل ا�إل�صالم احلقيقي.

األفكار الغلو والتطّرف و�صّد ا�إلرهاب وحركاته، ومطلوب  7. ومطلوب توعية ال�صباب من 

ميان بالوحدة كيوم عرفات حيث اجلميع يلهج بالدعاء هلل تعاىل طالبا املغفرة.  ا�إل

ليكونوا يف خندق ق�صايا  وا�إل�صالمية   العربية  ا�ألمتني  نتطلع لوحدة  يوم عرفات  8. يف 

ا�ألمة 

 � عبئا عليها.

9. كل عام وا�ألمتني العربية وا�إل�صالمية باأللف خري واإلىل اهلل األقرب، ونتمنى للجميع عيداً 

�صعيداً مباركاً.

العربي  والييعييامل  عييرفييه،  يييوم  يف  واملييغييفييرة  بالعفو  للجميع  خمل�صاً  اهلل  األدعيييو  ب�صراحة: 

وا�إل�صالمي عليهم مهّمة كبرية �إلعادة �صورة ا�إل�صالم احلقيقية األمام العامل، وهذه امل�صوؤولية 

يجب األن ي�صارك بها اجلميع.

�صباح يوم عرفات والو�صطّية وا�إلعتدال 

د.محمد طالب عبيدات

 وِقَفة عرفات

العيسوي ينقل تعازي الملك
 إلى الدباس والخصاونة 

 رئيس الوزراء ينعى الوزير األسبق 
هاشم الدباس

 عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ 70 
الستشهاد الملك عبداهلل األول

االنباط-عمان

 نيييقيييل رئييييييي�يييس الييييييديييييييوان املييلييكييي 

العي�صوي  حيي�ييصيين  يييو�ييصييف  الييهييا�ييصييمييي 

تييعييازي جييالليية املييلييك عييبييداهلل الثاين 

الوزير  بييوفيياة  الدبا�س  ع�صرية  اإلىل   

ا�أل�ييييصييييبييييق هيييا�يييصيييم األحييييمييييد اليييدبيييا�يييس 

�صقيقة  اليييدبيييا�يييس  �ييصييهييييية  واحليييياجيييية 

الييييلييييواء امليييتيييقييياعيييد خييياليييد األبييييييو خييلييف 

اخليي�ييصيياونيية  عيي�ييصييرية  واإلىل  الييدبييا�ييس، 

بييييييوفيييييياة احليييييياجيييييية عييييائيييي�ييييصيييية �ييصييليييييم 

ال�صيخ  �ييصييميياحيية  �صقيقة  اخليي�ييصيياونيية 

اليييدكيييتيييور عييبييدالييكييرمي اخليي�ييصيياونيية، 

مفتي عام اململكة.

واألعيييييرب الييعييييي�ييصييوي، يف اتيي�ييصييا�ت 

هيياتييفييييية ميييع األ�يييصييير املييرحييومييني ، عن 

�صائال  امللك،  جاللة  وموا�صاة  تعازي 

اهلل األن يتغمدهم بوا�صع رحمته.

االنباط- عمان

ب�صر  الدكتور  الييوزراء  رئي�س  نعى   

اخل�صاونة، وزير الربيد وا�ت�صا�ت 

ووزييييييير اليييطييياقييية والييييييثوة املييعييدنييييية 

ا�أل�ييصييبييق، الييدكييتييور هييا�ييصييم الييدبييا�ييس، 

تييعيياىل  اإلىل رحييميية اهلل  انييتييقييل  الييييذي 

فجر ام�س ا�ثنني.

الوزراء اخلدمات  وا�صتذكر رئي�س 

اجلليلة التي قدمها املرحوم الدبا�س 

�صغلها،  التي  املواقع  لوطنه يف جميع 

مييتييقييدميياً بيياأل�ييصييدق ميي�ييصيياعيير الييتييعييزييية 

واملوا�صاة �ألهله وذويه.

الييدبييا�ييس من�صب  املييرحييوم  و�ييصييغييل 

الفرتة  يف  وا�ت�صا�ت  الربيد  وزييير 

1994 - 1995، ومن�صب وزير الطاقة 

والثوة املعدنية 1996 - 1997.

كيييميييا كييييييان الييييدبييييا�ييييس امليييييوليييييود يف 

جمل�س  يف  ع�صوا   1929 عييام  ال�صلط 

لييدائييرة  1993، ومييديييراً  اليينييواب عييام 

ا�ح�صاءات، ووكيال لوزارة ال�صناعة 

املحا�صبة،  لديوان  ورئي�صاً  والتجارة، 

ورئييييييي�يييصييياً جلييمييعييييية ا�قيييتييي�يييصيييادييييني 

ا�ألردنيييييييييني، واألمييييينييا عيييامييياً ميي�ييصيياعييداً 

�حتييييياد ا�قيييتييي�يييصيييادييييني ا�ألردنيييييييييني، 

ومييدر�ييصييا يف الييعييديييد ميين اجلييامييعييات 

ا�ألردنية وا�ألمريكية.

االنباط- عمان

 عييير�يييس ميييركيييز اليييتيييوثيييييييق املييلييكييي 

مبنا�صبة  وثيقة  الها�صمي،  ا�ألردين 

70 ��ييصييتيي�ييصييهيياد جييالليية  اليييذكيييرى اليييييي

بن  ا�ألول  اهلل  املييلييك عبد  لييه  املييغييفييور 

والييذي   - ثييراه  اهلل  طّيب   - احل�صني 

ي�صادف الي 20 من متوز.

وقال املركز يف بيان �صحفي، ام�س 

افتتاحية  هييي  الوثيقة  اإلن  ا�ثيينييني، 

عددها  يف  القد�صّية،  ال�صريح  جملة 
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ييييرثيييي فيييييهييا رئييييي�ييس حتيييريييير املييجييليية 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  ال�صبع،  ها�صم 

عمد  حيييييث  ثيييييراه،  اهلل  طييّيييب  ا�ألول 

الها�صمي  بالن�صب  للتذكري  الكاتب 

الييعييالقيية  واإلىل  لييلييفييقيييييد،  اليي�ييصييريييف 

الييتيياريييخييييية اليييوطيييييييدة اليييتيييي تييربييط 

ا�صت�صهد  حيث  بالقد�س،  الها�صميني 

“بجوار قرب والده ال�صهيد”  الفقيد 

وعلى عتبات امل�صجد ا�ألق�صى.

يف  اليي�ييصييهيييييد  دور  اليييكييياتيييب  وبيييييني 

م�صتعر�صاً  ا�ألردنية،  الدولة  تاأل�صي�س 

القومية والوطنية. الفقيد  ماآثر 

االنباط-عمان

ار�يييصيييليييت الييهيييييئيية اخلييييريييييية ا�ألردنييييييييية 

ال�صحة  وزارة  مع  وبالتن�صيق  الها�صمية 

– اجلي�س  امليي�ييصييلييحيية  واليييقيييوات  ا�ألردنييييييية 

عاجلة  طبية  م�صاعدات  طائرة  العربي  

اىل اليي�ييصييعييب الييتييونيي�ييصييي اليي�ييصييقيييييق، وذليييك 

ال�صامية. امللكية  للتوجيهات  تنفيذا 

وحتيييميييل اليييطيييائيييرة عيييالجيييات واألجيييهيييزة 

اآثيييار  ميين  للتخفيف  طبية  وميي�ييصييتييلييزمييات 

جييائييحيية كيييورونيييا و�ييصيييييتييم تيي�ييصييليييييمييهييا اىل 

اجلهات املخت�صة هناك.

وقييييييال األمييييييني عيييييام اليييهيييييييئييية اخليييرييييية 

ال�صبلي:  ح�صني  د.  الها�صمية  ا�ألردنييييية 

مت  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  “ح�صب 
ا�ألردنييييييية  اليي�ييصييحيية  وزارة  ميييع  الييتييوا�ييصييل 

بناء  الطبية  وامليييواد  امل�صتهلكات  لتاألمني 

على ا�حتياجات التي مت احل�صول عليها 

مييين احلييكييوميية الييتييونيي�ييصييييية، وبييالييتيينيي�ييصيييييق 

– اجلي�س  ا�ألردنييييية  امل�صلحة  الييقييوات  مع 

تيي�ييصييليييييمييهييا اىل اجليييهيييات  ليييييتييم  اليييعيييربيييي 

الطبية  تون�س لدعم اجلهود  املخت�صة يف 

واليي�ييصييحييييية لييلييتييخييفيييييف عييلييى ا�أل�يييصيييقييياء يف 

تون�س يف مواجهة جائحة كورونا«

وميييين اجليييديييير بييالييذكيير بييياألنيييه �ييصيييييقييوم 

ا�ن�صانية  امليي�ييصيياعييدات  طييائييرة  با�صتقبال 

ماهر  تون�س  يف  ا�ألردين  ال�صفري  �صعادة 

الطراونة وعدد من امل�صوؤولني هناك.

االنباط-عمان

قال نقيب األ�صحاب املطاعم واحللويات 

ا�ألردنية عمر العواد اإلن ا�ألوان اآن لندراك 

األن ماقبل كورونا مرحلة خمتلفة  جميًعا 

عما بعدها، فال ميكن اإلجراء األية مقارنات 

للحركة التجارية وا�إلقبال على ا�أل�صواق 

بيي�ييصييتييى تيي�ييصيينيييييفيياتييهييا وبييغيي�ييس اليينييظيير عما 

وجتييارييية،  ا�صتهالكية  ميييواد  ميين  تييقييدمييه 

نييتييعييامييل مبيي�ييصيياحيية  األن  جييميييييًعييا  وعييلييييينييا 

ايييجييابييييية وا�عيييييرتاف األن ا�ألو�يييصييياع بييدت 

تييتييجييه نييحييو ا�ألفيي�ييصييل عييلييى األقييييرب تقدير 

فيما يتعلق بقطاعي املطاعم واحللويات، 

واإلذ يلحظ األن هناك اإلقبال جيد وملحوظ 

على الطلب مقارنة بالعيد املا�صي والعام 

ال�صابق.

اليييرواتيييب  األن �ييصييرف  اليييعيييواد  واأل�يييصييياف 

واألعمال  احلظر،  �صاعات  وتقلي�س  مبكًرا، 

ا�صتيعابية  بييطيياقيية  والييعييمييل  الييدليييييفييري، 

يعي�س بطقو�س  األن  املواطن  واإلرادة   ،٪100

اليييفيييرح وا�ألعييييييييياد، �ييصيياهييمييت جييميييييعييهييا يف 

ن�صبة  وحت�صن  التجاري،  الن�صاط  تعزيز 

دون  ويبقى  �صبق،  عما   ٪30 نحو  الطلب 

وميكن  اإليجابية،  املوؤ�صرات  ولكن  املاألمول 

الييعيييييد  األييييييييام  اليييطيييليييب خيييييالل  ييييتيييعيييزز  األن 

عن  تعزف  ا�ألردنييييية  ا�أل�صر  األن  �عتبارات 

اإلعداد احللويات خالل عيد ا�أل�صحى مما 

املا�صي،  العيد  ميين  األعييلييى  الطلب  يجعل 

الوجبات  ملطاعم  بالن�صبة  نف�صه  واحلييال 

األقل املطاعم ا�ألخرى. ال�صريعة وبن�صبة 

واألخييييتييييتييييم اليييييعيييييواد حيييدييييثيييه األنيييييييه ميين 

ال�صحة  �ييصييروط  كافة  مييراعيياة  اليي�ييصييرورة 

بجميع  والييتييقييييييييد  اليييعيييامييية،  واليي�ييصييالميية 

والييربوتييوكييو�ت  ال�صحية،  ا��ييصييرتاطييات 

العمل  ا�ييصييتييمييرارييية  ليي�ييصييمييان  املييو�ييصييوعيية 

للجميع. الف�صلى  وامل�صلحة 

البلقاء االنباط- 

دعيييا حمييافييظ الييبييلييقيياء نييايييف هييدايييات 

باألوامر  ا�لييتييزام  اإلىل  املواطنني  احلجايا، 

الدفاع خالل فرتة عيد ا�أل�صحى املبارك، 

ملواجهة وباء كورونا وخ�صو�صا مع ظهور 

�صال�ت جديدة للفريو�س.

وقال املحافظ احلجايا ، ام�س ا�ثنني، 

اإلن عيد ا�أل�صحى املبارك فر�صة لاللتقاء 

ييييكيييون هيينيياك  األن  يييجييب  بييييا�ألهييييل، وليييكييين 

وجتنب  الكمامة  ولب�س  بالتباعد  التزام 

ا�لتما�س املبا�صر بني ا�أل�صخا�س.

املن�صاآت  على  التفتي�س  فييرق  األن  واألكيييد 

اليييعيييامييية، �ييصييتييكييون عييياميييلييية طييييييوال فيييرتة 

ا�أل�صحى، ل�صمان عدم وجود  عطلة عيد 

خمالفات �ألوامر الدفاع.

�صيانة  على  العمل  بييداأل  األنييه  اإلىل  واأل�صار 

طيييرييييق امليييا�يييصيييورة اليييوا�يييصيييل بيييني قيي�ييصيياء 

�صالكي  دير عال، حمييذراً  ولييواء  العار�صة 

اليييطيييرييييق مييين الييي�يييصيييرعييية، كييييون الييطييريييق 

وي�صكل خطورة على  ب�صكل قوي،  منحدر 

غري امللتزمني بال�صرعة املقررة.

و�ييصييدد عييلييى �ييصييرورة ا�لييتييزام الكامل 

من بائعي ا�أل�صاحي با�ألماكن املخ�ص�صة 

لهم بعيداً عن ا�ألحياء ال�صكنية، و�صرورة 

املييحييافييظيية عييلييى نييظييافيية مييكييان احلييظييائيير، 

بييعييمييلييهييا  �ييصييتييقييوم  اليييبيييليييدييييات  األن  مييييوؤكييييداً 

كاملعتاد. النظافة  بخ�صو�س 

االنباط- املفرق

امين  املهند�س  املفرق  ا�صغال  مدير  قييال 

رحيياب  املييفييرق  طريق  فتح  مت  انييه  ال�صعايدة 

امام املواطنني بعد انتهاء بلدية املفرق من 

، وازاليية احلواجز عن   2 م�صروع بوابة رقييم 

حرم الطريق.

الكربى  املفرق  بلدية  جلنة  رئي�س  وبيين 

ميين م�صروع  ا�نتهاء  األنييه مت  اجلييبييور  ح�صن 

البوابة رقم 2 يف اجلهة الغربية من املدينة، 

تيياألتييي  الييعييمييل والييتييي  وذليييك وفيييق متطلبات 

�إل�صفاء  الهادفة  البلدية  م�صروعات  �صمن 

جمالية على مداخل البلدية.

يف  الهند�صية  اخلييدمييات  مييدييير  واألو�يييصيييح 

ابو  اإلبراهيم  املهند�س  الكربى  املفرق  بلدية 

عطلة  بعد  البوابة  اإلنيييارة  �صيتم  األنييه  �صماقة 

عيد ا�أل�صحى املبارك.

االنباط- زيد عوامله

جهزت بلدية ال�صلط الكربى و بالتعاون 

األربييع  البلقاء  حمييافييظ  األوقييياف  مديرية  مييع 

م�صليات لعيد ا�أل�صحى املبارك

 وقال رئي�س جلنة بلدية ال�صلط الكربى 

علي بطاينه 

اإلن بييلييدييية اليي�ييصييلييط تييعييمييل عييلييى تييقييدمي 

اخلدمات بكافة األ�صكالها للمجتمع املحلي و 

اإلقامة  األماكن  توفري  و  حت�صري  واجبنا  من 

مع  بالتعاون  الدينية  ا�ألعييييياد  يف  امل�صليات 

اجلهات ذات ا�خت�صا�س.

ا�ألخيييوه  عناية  نييوجييه  البطاينة  واأل�ييصيياف 

امليي�ييصييلييني اإلىل �يييصيييرورة ا�ليييتيييزام بييياإلجيييراءات 

من  العامة  ال�صالمة  و  ال�صحة  و  الييوقيياييية 

خالل 

1 ( �صرورة ارتداء الكمامه 

�يييصيييجيييادة خييا�ييصيية  اإلحييي�يييصيييار  2 ( �ييييصييييرورة 

لل�صالة 

3 ( �يييصيييرورة الييتييبيياعييد اجليي�ييصييدي وعيييدم 

املعانقه والتقبيل. 

لعيد  امل�صليات  مييواقييع  البطاينة  وبييني   

الكربى  ال�صلط  املبارك يف مدينة  ا�أل�صحى 

التي جهزتها البلدية.

1 ( �صاحة مدر�صة ال�صلط الثانوية للبنات 

يف منطقة �صارع امليدان 

الييثييانييوييية  ال�صيفية  مييدر�ييصيية  �ييصيياحيية   )  2

للبنني يف منطقة ال�صالمل

3 ( �صاحة نادي ال�صلط �صابقا يف منطقة 

�صارع املحبا�صية

منطقة  يف  ال�صرعية  املييدر�ييصيية  �صاحة   )4

�صفا العامرية قرب مبنى حمافظة البلقاء.

األهييييايل مييدييينيية ال�صلط  الييبييطيياييينييه  و هيينييا 

ا�أل�صحى  عيد  بييقييدوم  مناطقها  و  الييكييربى 

املبارك وكل عام وانتم باأللف خري

االنباط-عمان

  

بييييييداأل جييياللييية امليييليييك عييييبييييداهلل اليييثييياين 

ا�ألمريكي  الرئي�س  مع  مو�صعة  مباحثات 

البيت  يف  البي�صاوي  املكتب  يف  بايدن  جو 

ا�ألبي�س بوا�صنطن، األعرب فيها عن �صكره 

لييالألردن خييالل جائحة  ا�ألمييريكييي  للدعم 

كورونا.

“نحارب  اللقاء:  خييالل  امللك  واأل�ييصيياف 

جييائييحيية كييورونييا عييامليييييا، وخمييتييلييف الييدول 

معا  العمل  ويجب  كبرية  حتديات  تواجه 

األقوياء«. ملواجهتها ك�صركاء 

وتابع امللك “ت�صرفت و�صعدت بلقائكم، 

عقد  قبل  والييدي  مييع  مبعرفتك  و�صعدت 

من الزمان، ومن دواعي �صروري األن األراكم 

عييلييى �صخائكم  واأل�ييصييكييركييم  امليينيي�ييصييب،  بييهييذا 

الذي تقدموه دائما لبالدي«.

�صتوا�صل  “وا�صنطن  اإلن  بييايييدن  وقييال 

األن  م�صيفا  ا�ألردن”،  مع  التعاون  تعزيز 

“الو�يات املتحدة �صتقف دوما اإلىل جانب 
ا�ألردن«.

مواجهة  يف  مل�صاعدتكم  قدما  »نتطلع 

التحديات التي يواجهها ا�ألردن”، األ�صاف 

بايدن.

وو�يييصيييل جييالليية املييلييك وجييياللييية املييلييكيية 

رانيييييا الييعييبييداهلل و�ييصييمييو ا�ألمييييري احل�صني 

ا�ثنني،  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن 

الر�صمية  زيييارتييه  يف  ا�ألبييييي�ييس  البيت  اإلىل 

وا�صنطن. ا�ألمريكية  للعا�صمة 

ويييييتيييينيييياول ليييقييياء امليييليييك مييييع الييرئييييي�ييس 

مع  عربي  لزعيم  ا�ألول  وهييو  ا�ألمييريكييي، 

العالقات  انتخابه،  منذ  بايدن  الرئي�س 

واليييو�ييييات  ا�ألردن  بيييني  ا��ييصييرتاتيييييجييييية 

امليييتيييحيييدة، و�يييصيييبيييل تيييعيييزييييزهيييا يف خمييتييلييف 

الييتييطييورات يف  اآخيير  اإلىل  اإل�صافة  املييجييا�ت، 

املنطقة. 

امللك  “زيارة  اإلن  قييال  ا�ألبييييي�ييس،  البيت 

الدائمة  ال�صراكة  على  ال�صوء  �صت�صلط 

والييو�يييات  ا�ألردن  بييني  وا��ييصييرتاتيييييجييييية 

امليييتيييحيييدة، وهيييو �ييصييريييك رئييييي�ييصييي وحييليييييف 

املتحدة«. للو�يات 

فيير�ييصيية  “�صتكون  بيييييييان،  يف  واأل�ييييصيييياف 

مليينيياقيي�ييصيية الييعييديييد مييين الييتييحييديييات الييتييي 

واإلبيييراز  ا�ألو�ييصييط  اليي�ييصييرق  تييواجييه منطقة 

اليي�ييصييالم  تييعييزيييز  يف  الييقيييييادي  ا�ألردن  دور 

وا��صتقرار يف املنطقة«.

جلاللته  اجييتييميياعييات  اليييزييييارة  وت�صهد 

وقيييييادات  ا�ألمييريكييييية،  ا�إلدارة  األركييييان  مييع 

الع�صكرية،  اخلدمات  وجلان  الكونغر�س، 

يف  واملخ�ص�صات  اخلييارجييييية،  والييعييالقييات 

جمل�س ال�صيوخ، اإل�صافة اإلىل جلنة ال�صوؤون 

ملخ�ص�صات  الفرعية  واللجنة  اخلارجية، 

اخلييارجييييية  والييعييمييليييييات  اخلييارجييييية  وزارة 

النواب،  جمل�س  يف  ال�صلة  ذات  والربامج 

ومراكز البحوث ا�ألمريكية.  

عدد  بعد  امللكية،  العمل  زييييارة  وتيياألتييي 

الدبلوما�صية  وا�ألنيي�ييصييطيية  الييلييقيياءات  ميين 

كان  حيث  امللك،  جاللة  بقيادة  ا�ألردنييييية 

الفل�صطيني  الرئي�س  التقى  قد  جاللته 

حممود عبا�س، و�صارك يف القمة الثالثية 

ا�ألردنييييييييية امليي�ييصييرييية الييعييراقييييية الييرابييعيية 

اليييو�ييييات  اإلىل  امليييغيييادرة  قييبيييييل  بيييغيييداد،  يف 

املتحدة.

 تنفيذا للتوجيهات الملكية..«الخيرية الهاشمية« ترسل طائرة مساعدات انسانية الى تونس
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 استقرار في أسعار األلبسة واألحذية بالسوق المحلية

 تسجيل 14 وفاة و803 إصابات بفيروس كورونا في المملكة

 وزيرة الصناعة والتجارة تتفقد الحركة التجارية قبيل العيد

 حركة تسوق نشطة في معان

 األعلى في 2021 .. درجة الحرارة 
تالمس الـ 40 بعمان

االنباط-عمان

40 درجة   الم�ست درجــة احلــرارة الـــ 

عّمان  العا�سمة  اأحياء  بع�ض  يف  مئوية 

“طق�ض  مــوقــع  بح�سب  االثــنــن،  امــ�ــض 

العرب«.

ـــــــه ر�ــــســــد احلـــالـــة  وقـــــــال املـــــوقـــــع اإن

الكتلة  بذروة  اململكة  تاأثر  بالتزامن مع 

الـــهـــوائـــيـــة احلــــــارة والـــتـــي عــمــلــت على 

ارتـــفـــاع مــلــمــو�ــض وكـــبـــر عــلــى درجــــات 

احلـــــــرارة يف مــعــظــم مـــنـــاطـــق املــمــلــكــة، 

اأحياء  بع�ض  يف  احلـــرارة  درجــة  الم�ست 

الـ  العا�سمة عّمان والزرقاء االآن حاجز 

درجــة  اأن  اإىل  م�سرا  مئوية،  درجــة   40

االأعــلــى  تعترب  الــيــوم  امل�سجلة  احلــــرارة 

منذ بداية العام احلايل 2021.

احلارة  الكتلة  تبداأ  اأن  املوقع  وتوقع 

اول  مــن  اعــتــبــاًرا  التدريجي  بــالــراجــع 

اأيــــــام عــيــد االأ�ـــســـحـــى املــــبــــارك، والــــذي 

ي�سادف يوم غد الثالثاء.

حـــذرت  املدين”  الـــدفـــاع  »مـــديـــريـــة 

الأ�سعة  املبا�سر  التعر�ض  من  املواطنن 

ال�سم�ض يف اأوقات الذروة جتنبا االإ�سابة 

ال�سم�ض. ب�سربة 

عرب  لها  تغريده  يف  املديرية  وقالت 

الأ�سعة  املــبــا�ــســر  الــتــعــر�ــض  “اإن  تــويــر، 

الــ�ــســمــ�ــض يف اأوقـــــــات الـــــــذروة يــعــر�ــســنــا 

خلطر االإ�سابة ب�سربة ال�سم�ض«.

 الذكرى السبعون الستشهاد الملك المؤسس تصادف اليوم
االنباط- عمان

موؤ�س�ض  ال�ست�سهاد  ال�سبعون  الــذكــرى  الثالثاء  اليوم  ت�سادف   

اململكة املغفور له، باإذن اهلل، جاللة امللك عبداهلل بن احل�سن، طيب 

اهلل ثــراه، الذي القى وجه ربه �سهيدا على عتبات امل�سجد االأق�سى 

املبارك وهو يهم باأداء �سالة اجلمعة يف الع�سرين من �سهر متوز عام 

.1951

لعهد  تــعــاىل، وحــافــظــا  بـــاهلل  مــوؤمــنــاً  املــوؤ�ــســ�ــض  املــلــك  وا�ست�سهد 

العرب ووحدتها  اأمــة  اأجــل  بعد كفاح طويل من  االأبـــرار  بني ها�سم 

وم�ستقبلها، حامال راية اأطهر ثورة عرفها تاريخ هذه االأمة، والتي 

بن  احل�سن  ال�سريف  الثوار  �سيخ  والــده  يد  على  مكة  من  انطلقت 

علي، طيب اهلل ثراه.

وت�ستذكر االأ�سرة االأردنية الواحدة وهي حتيي هذه الذكرى بكل 

الفخر واالعتزاز، ذلك القائد الذي خرج من مكة املكرمة على راأ�ض 

كوكبة من اأحرار العرب االأوائل، مب�سرا بالنه�سة العربية احلديثة 

االحتالل  من  واالنعتاق  واحلرية  النبيلة،  ور�سالتها  االأمــة  ووحــدة 

والو�ساية واإعالن فجر اأمته املاجدة اجلديد.

رائــد يف  بــدور قومي  املوؤ�س�ض  امللك  به  الــذي ا�سطلع  الوقت  ويف 

حركة التحرر العربي التي بزغ فجرها مع بدايات القرن الع�سرين 

وال�سيا�سية،  الفكرية  القيادات  ممثلي  لــدى  مو�سوال  جهدا  وبــذل 

امللك  يــوا�ــســل جــاللــة  الــعــرب،  اإ�ــســراقــا الأمـــة  اأكـــر  مل�ستقبل  و�سعى 

تر�سيخ  اأجــل  مــن  املوؤ�س�ض  واجلــد  الها�سمين  نهج  الــثــاين  عــبــداهلل 

وامل�ستقبل  املنعة  لها  حتقق  التي  العربية  لالأمة  امل�سركة  القوا�سم 

الــذي  الــدميــقــراطــي  النهج  جتــذيــر  جاللته  يوا�سل  كما  االأفــ�ــســل، 

اأر�ساه اجلد منذ عام 1920.

مبادئ  من  انطلق  باأنه  املوؤ�س�ض  للملك  ال�سيا�سي  الفكر  ومتيز 

الثورة العربية الكربى واأهدافها، واعتمد يف تنفيذها منهجية تتفق 

موازين  خلخلة  عــن  متخ�ست  التي  والــتــداعــيــات  الع�سر  �سمة  مــع 

اأعقاب احلرب العاملية الثانية، فجاءت ات�ساالته مع قادة  القوى يف 

الدول الكربى من�سبة يف الدرجة االأوىل، على االعراف بامل�سروع 

ثـــراه، خطة  الـــذي جــ�ــســده، طيب اهلل  الــعــربــي،  النه�سوي  الــقــومــي 

اأجماد  االإ�سالم والعروبة وبعث  �سيا�سية تنفيذية قائمة على منهج 

االأمة واإحياء تراثها وح�سارتها.

ونتيجة حلر�ض ال�سريف احل�سن بن علي، قائد الثورة العربية 

االأمــراء �سيا�سيا وع�سكريا ورجال دولة،  اأبنائه  اإعــداد  الكربى، على 

فكان امللك املوؤ�س�ض اأول وزير للخارجية يف احلكومة العربية االأوىل 

التي مت ت�سكيلها بعد اإعالن الثورة العربية الكربى.

اإذ  اأبــــرز قـــادة الــثــورة الع�سكرين،  كــمــا كـــان املــلــك املــوؤ�ــســ�ــض مــن 

توىل قيادة اجلي�ض ال�سرقي الذي حا�سر املدينة املنورة و�سل قدرة 

األف   14 وقوامها  هناك  تتمركز  كانت  تركية  ع�سكرية  حامية  اأكــرب 

جندي، وبقيت حتت احل�سار حتى نهاية احلرب العاملية االأوىل حيث 

ا�ست�سلمت لقوات الثورة بقيادة امللك املوؤ�س�ض عام 1918.

اإىل  اأوىل حتركاته من احلجاز متوجها  املوؤ�س�ض يف  امللك  وخــرج 

ال�سام على راأ�ض كوكبة من جند الثورة العربية الكربى، وحن بلغ 

مدينة معان وجه النداء الأحرار العرب لالن�سمام اإليه، بعد اأن اأعلن 

تطلعاته يف حماية االأمة العربية واحلفاظ على ا�ستقاللها والدفاع 

عن ق�ساياها العادلة.

اعتزاز دور  العربية بكل  االأردن واالأمــة  واأحــرار  التاريخ  وي�سجل 

امللك املوؤ�س�ض يف اإنقاذ االأردن وتخلي�سه من كل املخططات التي كانت 

والهوية  االأر�ــض  اأي�سا  ا�ستهدفت  والتي  وحريته  عروبته  ت�ستهدف 

العربية، بعد اأن متكن من اإقناع الدول الكربى اآنذاك ويف مقدمتها 

نــور تلك  بــحــروف مــن  الــتــاريــخ  لــه  بــذلــك، مثلما ي�سجل  بريطانيا 

احلكمة ال�سيا�سية والقدرة الفائقة على التعامل مع الغرب، خا�سة 

بريطانيا التي كانت مت�سك بزمام االأمور يف منطقة ال�سرق االأو�سط.

وترجمة لفكر امللك املوؤ�س�ض الوحدوي وانتمائه القومي االأ�سيل، 

العرب لي�سبح يف عهده موئال  اأحــرار  اأمــام  االأردن  اأبــواب  فقد فتح 

واحلجاز،  والعراق  ولبنان  وفل�سطن  �سوريا  من  اإليه  فوفدوا  لهم، 

�سيا�سته  و�سنع  احلديث  االأردن  بناء  يف  امل�ساركة  فر�ض  لهم  وهياأ 

الداخلية واخلارجية.

واأول  الدميقراطية،  لبنة  و�سع  اأول من  ثــراه،  اهلل  وكــان، طيب 

االأردن يف  �سهد  ال�سيا�سية، حيث  بالتعددية  املرحلة  تلك  املنادين يف 

بداية حكمه تاأ�سي�ض اأول حزب �سيا�سي هو حزب اال�ستقالل العربي، 

يحر�ض  وكــان  برعايته،  عهده  يف  ال�سيا�سية  املعار�سة  حظيت  فيما 

يف  ويناق�سهم  يحاورهم  واملفكرين  وال�سعراء  الكتاب  جمال�سة  على 

خمتلف االأمور والق�سايا التي تهم الوطن واملواطن واالأمة، ويتقبل 

الراأي االأخر بكل رحابة �سدر.

النظر يف  ثــراه، ح�سيفا ثاقب  املوؤ�س�ض طيب اهلل  امللك  لقد كان 

ا�ستقراء ما يتهدد االأمة العربية وما هي مقبلة عليه من حتديات، 

�سياع  من  حمــذرا  �سيحته  يطلق  الــذي  العرب  الزعماء  اأول  وكــان 

فل�سطن، وحن هبت اجليو�ض العربية مل�ساندة االأ�سقاء يف فل�سطن 

البا�سل يف  االأردين  الــعــربــي  اجلي�ض  كــان  اإنــقــاذه،  مــا ميكن  واإنــقــاذ 

مــقــدمــة اجلــيــو�ــض الــعــربــيــة، يــخــو�ــض مــعــارك الــ�ــســرف والــبــطــولــة 

اأ�ــســوارهــا بدم  رويـــت  الــتــي  القد�ض  والــفــداء، ويحافظ على عــروبــة 

ثرى  عن  دفاعا  نحبهم  ق�سوا  الذين  العرب،  اجلي�ض  من  ال�سهداء 

فل�سطن والقد�ض ال�سريف.

واإىل جانب الدعم الع�سكري وفر امللك املوؤ�س�ض الدعم ال�سيا�سي 

اأر�ــســهــم  الــ�ــســمــود عــلــى  االأ�ــســقــاء يف فل�سطن مــن  واملــــادي لتمكن 

تطلعاتهم  وحتقيق  الوطنية  هويتهم  اأجــل  من  كفاحهم  وموا�سلة 

امل�سروعة.

االنباط- عمان

واملــجــوهــرات  االألب�سة  قطاع  ممثل  قــال   

القوا�سمي  اأ�ــســعــد  االأردن  جتـــارة  غــرفــة  يف 

�ــســوق االألــبــ�ــســة واالأحـــذيـــة  اإن االأ�ـــســـعـــار يف 

عرو�ض  وهناك  املحلية،  ال�سوق  يف  م�ستقرة 

وتــخــفــيــ�ــســات كـــبـــرة يف خمــتــلــف املـــحـــال 

واملراكز التجارية.

واأ�ـــســـار الــقــوا�ــســمــي يف تــ�ــســريــحــات ام�ض 

االألــبــ�ــســة  عـــلـــى  الـــطـــلـــب  اأن  اإىل  االثــــنــــن 

واالأحـــذيـــة اأقـــل مــن مــعــدالتــه االعــتــيــاديــة، 

مقارنة مع االأعوام ال�سابقة.

واأ�ــــــســــــاف اإنـــــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن فــتــح 

الــقــطــاعــات، والــ�ــســمــاح بــاحلــركــة لــ�ــســاعــات 

الــتــجــاريــة  احلـــركـــة  نــ�ــســاط  اأن  اإال  اأطــــــول، 

اأن  اإىل  الفتاً  العيد،  ملو�سم  بالن�سبة  �سعيف 

هذا يعد موؤ�سرا على �سعف القدرة ال�سرائية 

للمواطنن.

الــيــوم  اأن تن�سط احلــركــة خـــالل  وتــوقــع 

ويزداد الطلب على ب�سائع القطاع.

وجــــــدد الـــقـــوا�ـــســـمـــي مــطــالــبــة الــقــطــاع 

بــتــخــفــيــ�ــض �ـــســـريـــبـــة املـــبـــيـــعـــات لــلــنــ�ــســف، 

وتــخــفــيــ�ــض خمــتــلــف الـــر�ـــســـوم اجلــمــركــيــة، 

مبا  وامل�ستاأجرين،  املالكن  قــانــون  وتعديل 

يحقق م�سلحة الطرفن، ويخفف التكاليف 

املرتبة على التاجر واملواطن.

االنباط- عمان

الــ�ــســحــة، امــ�ــض االثــنــن،  اأعــلــنــت وزارة   

اإ�سابات جديدة  14وفــاة، و803  عن ت�سجيل 

بفرو�ض كورونا امل�ستجد يف اململكة، لرتفع 

9910 وفيات،  اإىل  للوفيات  االإجمايل  العدد 

و762028 اإ�سابة.

ـــار املـــوجـــز االإعـــالمـــي الــ�ــســادر عن  واأ�ـــس

وزارة ال�سحة اإىل اأن عدد احلاالت الن�سطة 

حالّيا، و�سل اإىل 8252 حالة، بينما بلغ عدد 

اأدخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات  احلاالت التي 

74 حالة، كما بلغ عدد احلاالت التي غادرت 

الــعــدد  بــلــغ  حــن  يف  حــالــة،   77 امل�ست�سفيات 

املــــوؤّكــــدة الــتــي تتلقى  االإجـــمـــايل لــلــحــاالت 

العالج يف امل�ست�سفيات 487 حالة.

وبن املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل 

7 باملئة، بينما بلغت  ال�سمال بلغت  اإقليم  يف 

ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 20 باملئة، 

التنّف�ض  اأجــهــزة  اإ�ــســغــال  ن�سبة  بلغت  فيما 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 10 باملئة.

الــعــزل  اأ�ـــســـّرة  اإ�ــســغــال  ن�سبة  اأن  واأ�ـــســـاف 

بــاملــئــة، يف حن   14 الــو�ــســط بلغت  اإقــلــيــم  يف 

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

بلغت  بينما  باملئة،   23 اإىل  ذاتــه  االإقليم  يف 

اال�سطناعي  التنّف�ض  اأجــهــزة  اإ�سغال  ن�سبة 

8 باملئة.

وبلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم 

اجلنوب 8 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   9 احلثيثة 

اأجهزة التنّف�ض اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 

6 باملئة.

حــاالت   505 ت�سجيل  اإىل  املــوجــز  واأ�ــســار 

�ــســفــاء، لــيــ�ــســل الـــعـــدد االإجــــمــــايل حلـــاالت 

 14 العزل  انتهاء فرة  بعد  املتوقعة  ال�سفاء 

يوماً اإىل 743866 حالة.

كما اأ�سار املوجز اإىل اإجراء 23991 فح�ساً، 

التي  للفحو�سات  االإجــمــايل  العدد  لي�سبح 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 8252203 

الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإىل  الفتاً  فحو�سات، 

االإيجابّية لهذا اليوم بلغت 3.35 باملئة.

االنباط- عمان

والـــتـــجـــارة  الــ�ــســنــاعــة  وزارة  تـــوا�ـــســـل   

والتموين اجلوالت الرقابية املكثفة، ملراقبة 

االأ�سحى  عيد  فرة  وخــالل  قبيل  االأ�سواق 

املبارك، للتاأكد من التزام التجار مبتطلبات 

ــنــاعــة والــــتــــجــــارة، وااللــــتــــزام  قـــانـــون الــ�ــس

باالإعالن عن االأ�سعار.

وتـــفـــقـــدت وزيــــــرة الــ�ــســنــاعــة والـــتـــجـــارة 

والـــتـــمـــويـــن، املــهــنــد�ــســة مـــهـــا عـــلـــي، امــ�ــض 

االثــنــن، وقــبــيــل عــيــد االأ�ــســحــى، االأ�ــســواق 

واملــحــالت الــتــجــاريــة، يف عــدد مــن املناطق، 

و�ــســوق املــوؤ�ــســ�ــســة اال�ــســتــهــالكــيــة املــدنــيــة يف 

علي  وقــالــت  الــ�ــســر.  وادي  بــيــادر  منطقة 

الزيوت  كاأ�سناف  ال�سلع،  غالبية  اأ�سعار  الـــوزارة، من خالل وال�سكر واالأرز م�ستقرة، وذلك وفقاً لر�سد اإن  به  تقوم  الــذي  االأ�سعار 

كــوادر مراقبة االأ�ــســواق. و�ــســددت الــوزيــرة، 

خليل  عــمــان  جتـــارة  غــرفــة  رئي�ض  يرافقها 

على  املحافظة  �ــســرورة  على  توفيق  احلـــاج 

باأوامر  التقيد  وا�ستمرار  االأ�سعار،  ا�ستقرار 

الدفاع املتعلقة مبتطلبات الوقاية من وباء 

كورونا.

وا�ستمعت علي لعدد من مرتادي املوالت، 

واملــوؤ�ــســ�ــســة اال�ــســتــهــالكــيــة عـــن اخلـــدمـــات 

ا�ستقرار  ومــدى  املنتجات،  ووفــرة  املقدمة، 

االأ�سعار.

كــمــا ا�ــســتــمــعــت الـــوزيـــرة مــن مــديــر فــرع 

الــبــيــادر  يف  املــدنــيــة  اال�ستهالكية  املــوؤ�ــســ�ــســة 

حيث  االأ�سعار  وا�ستقرار  الكميات  وفرة  عن 

موؤخراً  �سلعة   200 اأ�سعار  املوؤ�س�سة  خف�ست 

لتخفيف االأعباء عن املواطنن.

االنباط- معان

ت�سهد اأ�سواق مدينة معان حركة �سرائية 

وحلويات  االألب�سة  قطاعات  �سمن  ن�سطة، 

العيد واخل�سار واالأ�ساحي، وذلك مع قرب 

حلول عيد االأ�سحى املبارك.

وقــــال رئــيــ�ــض قــ�ــســم رقـــابـــة االأ�ــــســــواق يف 

مــديــريــة �ــســنــاعــة وجتــــارة حمــافــظــة معان 

ـــواق  اأ�ـــس اإن  بــــالل �ـــســـالح امـــ�ـــض االثــــنــــن، 

املدينة ت�سهد حركة �سرائية ن�سطة، واإقباال 

مــلــحــوظــا عــلــى �ـــســـراء مــ�ــســتــلــزمــات الــعــيــد، 

وال�سيما بعد �سرف رواتب املوظفن.

الــتــمــويــنــيــة  املــــــواد  اأن جــمــيــع  ــــاف  واأ�ــــس

خالل  متوفرة  �ستكون  والفواكه  واخل�سار 

اأيــــــام الــعــيــد وبــكــمــيــات كـــافـــيـــة، الفـــتـــا اإىل 

اأن املــديــريــة تــتــابــع بــرامــج املــنــاوبــة املــعــدة 

خالل  اخلبز  مــادة  لتوفر  وذلــك  للمخابز 

اأيام العيد.

واالأحــذيــة  االألب�سة  قطاع  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

يــ�ــســهــد اإقـــبـــاال مــلــحــوظــا بــ�ــســبــب الــعــرو�ــض 

الــتــجــاريــة املــطــروحــة، والــتــي تــوفــر اأ�ــســعــارا 

مــعــتــدلــة يف مــتــنــاول يــد اجلــمــيــع، وكــذلــك 

وم�ستلزمات  والتمور  احللويات  بيع  حمال 

العيد تقدم عرو�سا مقبولة للم�ستهلك.

وحــــــول اأ�ـــســـعـــار االأ�ــــســــاحــــي واخلـــ�ـــســـار 

االأ�سحية  �سعر  اإن  �ــســالح  قــال  والــفــواكــه، 

البلدية يف معان يراوح ما بن 230 – 330 

تعمل  املــديــريــة  واأن  الـــوزن،  بح�سب  ديــنــارا 

على  وت�سدد  االأ�سعار  معدالت  مراقبة  على 

اخل�سار  اأ�سعار  اأن  م�سيفا  ال�سعر،  اإعــالن 

با�ستثناء  الطبيعي  املــعــدل  �سمن  زالـــت  ال 

ارتفاع طفيف يف بع�ض اأ�سناف الفواكه.

بتكثيف  بـــــداأ  الـــرقـــابـــة  قــ�ــســم  اأن  وبــــن 

االأ�سواق يف خمتلف  على  الرقابية  حمالته 

مـــنـــاطـــق املـــحـــافـــظـــة، لـــلـــتـــاأكـــد مــــن اإعـــــالن 

واالألب�سة  التموينية  واملـــواد  ال�سلع  اأ�ــســعــار 

ـــاحـــي، ومــتــابــعــة مــ�ــســتــوى االلـــتـــزام  واالأ�ـــس

بــالــقــوانــن واالأنـــظـــمـــة، حــيــث يــتــم تــقــدمي 

تقرير يومي للوزارة حول معدالت االأ�سعار.

مع  التوا�سل  �سيتم  اأنــه  �سالح  واأو�ــســح 

الــالزمــة  الــبــيــانــات  ال�ستيفاء  مــعــان  بــلــديــة 

املــتــعــلــقــة بــتــجــار االأ�ـــســـاحـــي لــلــتــمــكــن من 

مــراقــبــة عــمــلــيــات الــبــيــع والـــ�ـــســـراء ومـــدى 

اىل  ا�سافة  واالأنظمة،  بالقوانن  التزامها 

مــتــابــعــة الـــتـــزام املــــوالت الــتــجــاريــة وحمــال 

فرة  اأثناء  اأبوابها  بفتح  واملخابز  اخل�سار 

العيد، وذلك ل�سمان توفر املواد الغذائية 

للم�ستهلك.

كان يف حّي االأرمن، حواري واأزّقة ووجوه وتراكم ثلوج و�سانتكلوز يجوب ال�سوارع واأجرا�ض 

اآذان، وكان فيه مغيب ال�سم�ض الذي يوؤذن ببدء �سريان رائحة الزيت االأ�سود  كنائ�ض و�سوت 

اأبــو جمعة واأبــو جري�ض يقليان فيه الفالفل  الــذي كفر بكّل مّلة من كــرة ما كــان  املحرق 

�سرفي�ض  �سيارة  واأ�ــســواء  حمــّرك  �سوت  تقريبا،  �ساعة  ن�سف  كل  كان   ثم  ال�سكل،  اأ�سطوانّية 

اجلوفة مر�سيد�ض 190 مديل ال�ستينيات -بلون اأزرق يك�سو اأغطية اأ�سوائها االأمامية ال اأدري 

غِلَقت عليه عينّي واأنا يف التا�سعة من 
ُ
ملاذا حتى اليوم- يك�سران �سمت وظلمة احلارة... هذا ما اأ

عمري يف حّي االأرمن الذي كان جميال.

كان يف حّي االأرمن، ن�ساء ال يرتدين احلجاب دون معايرة اأو عتاب، يلب�سن امليني وميكرو 

مع  بتوؤدة  يتاأرجح  جمــدواًل  اأكتافهّن  على  يتدىل  اأو  ظهورهّن  على  ين�سدل  و�سعرهّن  جيب 

ر�ساقة خطواتهن، الكل يحرم الكل، والكل حر ما مل ي�سر.

كان يف حّي االأرمن،  ب�سر مل يتوّح�ُض بعد. الفتيات تلعب مع االأوالد “بيت بيوت وكوم�ستر 

وعايل َوطَوط واحلجلة”، دون اأن ينهرهّن اأهلهّن.

كان يف حّي االأرمن، فتيات يخرجن مبرايلهّن اخل�سراء يذهنّب اإىل املدار�ض ويعدن منها 

�سراً على االأقدام، بع�سهّن مت�سك بيدها قطعة “اأ�سكيمو اأحمر” اأو “درادو”، واأخرى تقف 

مع زميلتها بجوار “�سينية الكريزة” بينما الولد االأ�سعث االأغرب ينزع عن �سنّيته مالقط 

مب�سحاف  يقطع  ثم  وتعقيم،  هايجن  يعني  قــال  باأطرافها،  حتيط  التي  اخل�سبية  الغ�سيل 

املقابل  الر�سيف  م�سّطر، وعلى  دفر  من  انتزعت  ورقــة  يف  ي�سعهما  قطعتن  ال�سداأ  ع�سقه 

هناك...  �سرخة  هنا...  �سحكة  رفيع،.  مرتفع  ب�سوت  يتحّدثن  جمموعات  يف  ي�سرن  فتيات 

�سوت كتب ت�سقط على االأر�ض... �سيحة ممن يف اآخر الركب ملن يف طليعته ت�ساألها عّما حدث 

مع والدتها عند الطبيب... اأخرى تنف�سل عن املجموعة لتتح�س�ض �سعرها حماولًة ت�سفيفه 

بعد اأن َتنعَك�ض ب�سبب ارتطام راأ�سها بعنقود املوز املتديّل اأمام دّكان اأبو جميل.

�سركي�ض “االأرمنية” واأم  واأم  عــريــف  واأم  �سيمون  واأم  جـــورج  اأم  االأرمـــــن،  حـــّي  يف  كـــان 

رّداد “العبادية” واأم  اأحمد “اخلليلية” واأم  حممد “الغّزاوية” واأم 

اأبو جميل اخل�سرجي. تداخل مالب�سهّن كان  عطاهلل “الكركية”... جميعهّن يتجّمعن عند 

ي�سرعي االنتباه، فالثوب يتاآلف مع املدرقة، والبنطلون مع التّنورة والبلوزة احلفر مع الن�ض 

اأخرى  ق�سًة  بــدوره  يحكي  �سعرهّن  ولــون  �سكل  املك�سوف.  ال�سعر  مع  البي�ساء  وال�سا�سة  ُكم 

واالأ�سود  البّني  والفواكه، فاالأبي�ض بجوار  لتنقية اخل�سار  ال�سحاحر  حينما يتحّلقن حول 

ي، والق�سر ي�سّد انتباهك اإىل الطويل الذي اإىل ي�ساره، بينما املَجْدول يحّول  يجاوره الف�سّ

نظرك اإىل املفرود عن ميينه... اإنها لوحة مبهرة من التنّوع.

بينما اأنا اأتاأمل يف هذا املوزاييك االإن�ساين البديع، اإذ اأبو جميل -عليه رحمة اهلل- يناديني 

اأ�ــســق طريقي بن  فــاأخــذت  حــروفــه،  كــاد ميــّزق  ا�سمي حتى  مــاّطــاً  املحببة  اخلليلّية  بلهجته 

خا�سرات ال�سيدات الالتي ميالأن دكانه ال�سغر، حتى اإذا وقفت بجواره وبداأت اأعبث باالأوزان 

احلديدية، تغّر �سوته فاأ�سبح رخيماً وبداأ يرمق اجلميع، واأخذ  يروي ق�سًة مل اأ�سمعها من 

قبل. بداأ ي�سق ال�سمت الذي �ساد الدّكان اإال من خ�سخ�سة بع�ض االأكيا�ض ودحرجة ما تبّقى يف 

اأيدي بع�ض زبوناته من حبات الب�سل والبطاطة غر ال�ساحلة التي اأعدنها اإىل ال�سحاحر، 

ولوهلة �سعرت اأنني اأ�ستمع اإىل حكاية األف ليلة وليلة ب�سوت اأبو جميل ولي�ض ب�سوت الفنانة 

الراحلة زوزو نبيل، فلما و�سل العّم اإىل احلالة وعا�ض الدور واأخذته اجلاللة، اأماء باإ�سبعيه 

ته غريبة. كان ما فيه �سيء. كانت عينيه زي عنن الن�سر.  اإيل حتى كاد يفقاأ عيني: “هاد ق�سّ

بدر  وهــو  القمر  على  يتفّرج  و�سّله  اأهــلــه،  وراء  من  ال�سطوح  فــوق  طلع  الليايل،  من  ليلة  يف 

ي�سوف”. متاوجت “اللهلهات” و”الت�سكت�سكات” واالآهات  وبّطل  ان�سطل  ما  عبن  �ساعتن، 

اأنني بطل  فلم يحرم  ووزناته،  اأعبث مبيزانه  اأنني  الرجل  انتبه  ثم  الدّكان،  واحل�سرات يف 

ته التي ما لبث اأن اأّلفها، فنهرين واأعطاين كي�ض الباذجنان و�سرفني. �ساألت والدتي فور  ق�سّ

عودتي اإىل البيت عن هذه الق�سة، ف�سحكت ومل ت�سّدقِني، ف�ساألتني وهي تغالب �سحكاتها: 

اأنني �سادق، فتمتمت وهي  اأق�سمت لها  على ظهر الزملة؟”،  وبتكذب  بتاأّلف  ولد  يا  “ليكون 
ه الزملة اجنّن”! م�ستمرة بال�سحك: “ِكنُّ

كان يف حّي االأرمن، اأم ماندو )ا�سم م�ستعار( يف ال�ستينيات من عمرها، زوجها اأبو ماندو كان 

البعبع الذي يخيفنا الأنه كلما وقعت الكرة يف حو�ض بيته يبقرها فوراً بال�سكن ويرميها لنا 

من فوق الباب، فنبداأ بال�سراخ عليه، ليخرج م�سرعاً منتعاًل فردًة واحدًة من �سب�سب بال�ستيك 

اأحمر ويف يده الفردة االأخرى م�سهراً اإياها يف وجوهنا، فرك�ض خلفنا ب�سع اأمتار ثم يعود.

يف ع�سر يوم نح�ض، رك�ست م�سرعاً الأحلق بوالدتي اإىل بيت جدتي الذي يبعد عنا حوايل 

ال�سارع  اإىل  الناعم �سعوداً  بالباطون  ثالثمائة مر، ويتطلب ذلك مني اخراق زقاق مبّلط 

الرئي�سي. اأ�سطورة اأبي جميل عن نظري الذي كان مثل نظر الن�سر؛ جعلتني اأت�سرف كاأنني 

كذلك فعال، رك�ست بكل ما اأوتيت من قوة �ساعداً الزقاق... وما اأن بلغت ثلثه االأخر، حتى 

اإىل بيتها ؛ كتفاً عنيفاً جعلها  نازلًة  البائ�ض يف طريقي  التي و�سعها قدرها  اأم ماندو  ناولت 

تفر�ض االأر�ض م�ستلقيًة على ظهرها وقدماها اإىل ال�سماء م�سّكلًة زاويًة قائمة، متاماً كاأنهما 

رقم 7. مل ترك اأحداً من اأقاربي اإال ولعنته وهي تتاّوه. جتاوزتها وانطلقت مثل ال�سهم خ�سية 

اأن تنه�ض ومت�سك بي اأو ت�ستنجد بزوجها ال�سّرير.

ابتالع  فقلت حماواًل  خــويف،  �سر  عن  اجلميع  ف�ساألني  مرجتفا،  الهثاً  جدتي  بيت  دخلت 

على  االأكـــّف  وَطــَرقــات  ال�سهقات  تعالت  ظهرها”،  على  فوقعت  ماندو  بــاأم  “خبطت  لعابي: 

�سارلها؟”،  �سو  “وبعدين  اجلميع:  �ساألني  واحد  نف�ض  ويف  ال�سدر...  على  وال�سرب  االأكــّف 

الــذي ال  والــعــار  تن�َسى  لــن  التي  الف�سيحة  �سيكون  اأنــه  مــا ظننت  بــاأكــر  اأجبتهم  تــردد  دون 

يغ�سل: “�سفت لبا�سها الداخلي ولونه زهري”.

مل اأَر ال�سيدة مذ ذاَك ومل اأرك�ض منذ ذلك احلن.

د. مهند العزة

 كان في حّي األرمن

الثالثاء   20 / 7 / 2021
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 أسعار الذهب عند قاع أسبوع
 مع استعادة الدوالر الهيمنة

جودي: ارتفاع صادرات السعودية 
من النفط لذروة 4 أشهر

 أسعار المنازل في بريطانيا تسجل 
أعلى مستوياتها للشهر الرابع

االنباط-وكاالت

ان��خ��ف�����س��ت اأ����س���ع���ار ال����ذه����ب، ام�����س 

�أ�سبوع  �أدنى م�ستوياتها يف  �إىل  �الثنني، 

�ل��دوالر  �مل�ستثمرون  ف�سل  �إذ  تقريبا، 

م����اذ� و���س��ط خم����اوف م��ن �أن �ن��ت�����س��ار 

م��ت��ح��ور دل��ت��ا م��ن ف��رو���س ك���ورون���ا قد 

يثبط �لتعايف �القت�سادي �لعاملي.

�لفورية  �ملعامات  يف  �لذهب  ون��زل 

ل��اأوق��ي��ة  دوالر   1804.60 �إىل   %0.4

�إىل  هبط  �أن  بعد  �سباحاً،  )�الأون�����س��ة( 

يوليو/متوز   13 منذ  م�ستوياته  �أدن���ى 

عند 1801.46 دوالر.

�الآجلة  �الأمركية  �لعقود  وتر�جعت 

للذهب 0.6% �إىل 1804.10 دوالر.

م�ست�ساري  كبر  باروت  هار�سال  قال 

فوكا�س:  ميتالز  يف  �آ�سيا  جنوب  �أبحاث 

�الجت������اه  م�����ن  حت�����د  �ل����������دوالر  “قوة 
ن��وع��ا  ز�ل  وم�����ا  ل���ل���ذه���ب،  �ل�������س���ع���ودي 

م����ا مي���ث���ل �أح�������د �ل����ع����و�م����ل �مل��ع��اك�����س��ة 

�لرئي�سية”.

ت��ن��ج��م  خم�����اوف  “هناك  و�أ������س�����اف: 

ع��ن م��ت��ح��ور دل��ت��ا وت���اأث���ره ع��ل��ى �لنمو 

تدفقات  ف��اإن  ل��ذ�،  �لعاملي.  �القت�سادي 

�ملاذ �الآمن �الأ�سا�سية تذهب �أي�سا �إىل 

�لدوالر و�ل�سند�ت”.

�أع���ل���ى  �إىل   %0.2 �ل��������دوالر  �رت����ف����ع 

م�����س��ت��وى يف �أك�����ر م���ن ث���اث���ة �أ���س��ه��ر 

م��ق��اب��ل ع��م��ات رئ��ي�����س��ي��ة �أخ������رى، مما 

ج���ع���ل �ل����ذه����ب �أك������ر ت��ك��ل��ف��ة حل��ام��ل��ي 

�لعمات �الأخرى.

وت���ك���اف���ح �ل���ع���دي���د م���ن �ل���ب���ل���د�ن، ال 

دلتا  متحور  جماح  لكبح  �آ�سيا،  يف  �سيما 

وقد  ك��ورون��ا،  لفرو�س  �ل��ع��دوى  �سديد 

��سطرت �إىل �تخاذ تد�بر �الإغاق.

وبالن�سبة للمعادن �لنفي�سة �الأخرى، 

تر�جعت �لف�سة 1.1% �إىل 25.37 دوالر 

�إىل   %0.3 �لباديوم  و�رت��ف��ع  لاأوقية، 

�ل��ب��ات��ني  و�ن��خ��ف�����س  دوالر،   2638.44

0.8% �إىل 1093.40 دوالر.

االنباط-وكاالت
 

�مل�سرتكة  �لبيانات  مبادرة  قالت 

)جودي( على موقعها �الإلكرتوين، 

�������س������ادر�ت  �إن  �الث������ن������ني،  �م�����������س 

�ل�������س���ع���ودي���ة م�����ن �ل���ن���ف���ط �خل�����ام 

 5.649 �إىل  /�أي���ار  مايو  يف  �رتفعت 

مليون برميل يوميا، م�سجلة �أعلى 

�أ���س��ه��ر، بح�سب  �أرب��ع��ة  م�����س��ت��وى يف 

وكالة “رويرتز”.

و�رت���ف���ع���ت �����س����ادر�ت �خل�����ام من 

يف  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   5.408

�أبريل /ني�سان، يف حني بلغ �إجمايل 

�سادر�ت �لباد من �لنفط )�لنفط 

�خلام و�إجمايل �ملنتجات �لنفطية( 

6.94 مليون برميل يوميا يف مايو 

م��ل��ي��ون   6.62 م���ع  م���ق���ارن���ة  �أي�������ار، 

برميل يوميا يف �ل�سهر �ل�سابق.

�إنتاج  �أن  �أرق���ام ج��ودي  و�أظ��ه��رت 

�أك�����ر م�������س���در ل��ل��ن��ف��ط يف �ل���ع���امل 

يوميا  برميل  مليون   0.410 �رتفع 

 8.544 �إىل  ���س��ه��ري  �أ����س���ا����س  ع��ل��ى 

مليون برميل يوميا يف مايو /�أيار.

و�رت����ف����ع �إن����ت����اج م�������س���ايف �خل����ام 

0.094 مليون  �ل�سعودية  �ملحلية يف 

مليون   2.389 �إىل  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل 

بينما  �أيار،  مايو/  يوميا يف  برميل 

�أل���ف   44 �مل��ب��ا���س��ر  ز�د ح���رق �خل����ام 

برميل  �ألف   451 �إىل  يوميا  برميل 

يوميا.

�خلام  خمزونات  �أي�سا  و�رتفعت 

برميل  م��ل��ي��ون   1.690 �ل�����س��ع��ودي��ة 

يف  ب��رم��ي��ل  م��ل��ي��ون   135.775 �إىل 

مايو /اأيار.

�أرق���������ام �ل�����������س�����ادر�ت �ل�����س��ه��ري��ة 

�آخ��رون  و�أع�ساء  �لريا�س  تقدمها 

�مل�������س���درة  �ل����ب����ل����د�ن  م���ن���ظ���م���ة  يف 

�لتي  �ملبادرة  �إىل  )�أوب��ك(  للبرتول 

تن�سرها على موقعها �الإلكرتوين.

�الأح������د  �أوب����������ك+  وزر�ء  �ت����ف����ق 

ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �إم������د�د�ت �ل��ن��ف��ط من 

�الأ���س��ع��ار  ل��ت��ه��دئ��ة  �آب  �أغ�����س��ط�����س/ 

م�ستوياتها  �أع��ل��ى  �إىل  ق��ف��زت  �ل��ت��ي 

تعايف  م��ع  �ل��ع��ام  ون�سف  ع��ام��ني  يف 

�الق���ت�������س���اد �ل���ع���امل���ي م����ن ج��ائ��ح��ة 

فرو�س كورونا.

و�ت��ف��ق��ت �مل��ج��م��وع��ة، �ل��ت��ي ت�سم 

دول �أوبك وحلفاء مثل رو�سيا، على 

�عتبار�  ج��دي��دة  �إن��ت��اج  خم�س�سات 

من مايو/ �أيار 2022

االنباط-وكاالت

و���س��ل��ت �أ����س���ع���ار �مل����ن����ازل يف �مل��م��ل��ك��ة 

لل�سهر  ق��ي��ا���س��ي  م�����س��ت��وى  �إىل  �مل��ت��ح��دة 

�ل����ر�ب����ع ع���ل���ى �ل�����ت�����و�يل، ل���ت���ق���رتب م��ن 

ت�سجيل �لن�سف �الأول من �لعام �الأكر 

من  �جل��دي��دة  للبيانات  وف��ًق��ا  �زدح��اًم��ا 

 Rightmove �ل����ع����ق����ار�ت  ب����و�ب����ة 

.PLC
و�رت����ف����ع م��ت��و���س��ط   ���س��ع��ر �ل���ع���ق���ار�ت 

جنيًها   21389 ب���  �ل�����س��وق  �إىل  �ل��ق��ادم��ة 

�ستة  يف  دوالًر�(   30199( �إ���س��رتل��ي��ن��ًي��ا 

6.7%، ما  ب��زي��ادة ق��دره��ا  �أ���س��ه��ر ف��ق��ط، 

م�ستوى  �أعلى  �إىل  �لوطني  �ملعدل  رفع 

 338447 ع��ن��د  �الإط�������اق  ع��ل��ى  ج���دي���د 

ج���ن���ي���ًه���ا �إ�����س����رتل����ي����ن����ًي����ا. ح���ي���ث ق���ام���ت 

95164 �سعًر�  بقيا�س   Rightmove
يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �مل��م��ل��ك��ة �مل��ت��ح��دة على 

مد�ر �الأ�سابيع �الأربعة حتى 10 يوليو.

�أن   Rightmove �سركة  وتتوقع 

�لن�سف  يف  �ملنجزة  �ملبيعات  ع��دد  يكون 

�الأول م��ن �ل��ع��ام، و�ل���ذي م��ن �مل��ق��رر �أن 

يتم �الإباغ عنه يف وقت الحق من هذ� 

�الأ�سبوع، يف طريقه �إىل حو�يل 800000 

���س��ف��ق��ة، م���ت���ج���اوًز� �ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���س��ي 

795000 �سفقة و�مل�سجل  �لبالغ  �ل�سابق 

يف عام 2007.

ع���زت ب��و�ب��ة �ل��ع��ق��ار�ت �ل���زي���ادة �إىل 

�الآثار �جلانبية لوباء كوفيد-19، حيث 

ما  تقييم  �مل��ح��ت��م��ل��ون  �مل�����س��رتون  ي��ع��ي��د 

يريدون.

��ا م��ن خال  �أي�����سً ت��ع��زز �لطلب  وق��د 

�إن�������س���اء �أ����س���ر ج���دي���دة، ووج���ه���ة �ل��ن��ظ��ر 

�ل��ن��ام��ي��ة ب����اأن �مل��م��ت��ل��ك��ات �ل��ع��ق��اري��ة هي 

�أح����د �الأ����س���ول �ل��ت��ي ي��ج��ب �الح��ت��ف��اظ 

تاريخًيا من معظم  �أقل  بها، مع عو�ئد 

�الأخرى. �ال�ستثمار�ت 

�لنهائية  �مل��و�ع��ي��د  ���س��اع��دت  �أخ�����ًر�، 

ر�سوم  من  باالإعفاء  �خلا�سة  �جل��دي��دة 

�ل��دم��غ��ة يف �إجن��ل��رت� ووي��ل��ز ع��ل��ى زي��ادة 

�ملعرو�سة  �ل��ع��ق��ار�ت  خم���زون  ��ستنفاد 

�لن�ساط. للبيع وتركيز 

االنباط –وكاالت

م��ع ح��ر���س �ل���دول على �إع����ادة فتح 

�لبع�س  ي��ت��خ��ذ  ل��ل�����س��ي��اح��ة،  ح���دوده���ا 

�لبع�س  ي��ل��ج��اأ  بينما  ح����ذرة،  خ��ط��و�ت 

�الآخر �إىل حمات �لتطعيم.

�ل���ل���ق���اح���ات ال  �إم����������د�د�ت  �أن  ومب�����ا 

�ل��ط��ل��ب يف بع�س  ت�����س��ت��ط��ي��ع م��و�ك��ب��ة 

�لبلد�ن، فاإن بلد�ناً �أخرى لديها زيادة 

يف �مل��ع��رو���س م��ن �ل��ل��ق��اح��ات، ت���رى يف 

ذلك فر�سة جلذب �ل�سياح، وقد بد�أت 

�ل��زو�ر، يف  يف تقدمي خيار�ت لتطعيم 

ما بات يعرف ب�”�سياحة �للقاح”.

1. جزر �ملالديف

من بني تلك �لبلد�ن، جزر �ملالديف 

�لتي تقدم لقاحات لل�سياح يف حماولة 

�سمن  فيها  �ل�سياحة  ق��ط��اع  الإن��ع��ا���س 

تلقيح  مبجرد  تنفيذها  �سيبد�أ  خطة 

جميع �ل�سكان، وفق ما �أعلن عنه.

وزي����ر  ق�����ال  ذل������ك،  �إىل  �إ������س�����ارة  يف 

�هلل  ع��ب��د  �مل��ال��دي��ف  ج���زر  يف  �ل�سياحة 

و�لتلقيح  للعطلة  �لزيارة  �إن  مو�سوم، 

���س��ت��وف��ر ل��ل�����س��ائ��ح��ني خ���ي���اًر� م��ن��ا���س��ًب��ا 

�خلطة  و�إن  �لتطعيم،  على  للح�سول 

كافة  تلقيح  بعد  �إال  تفعيلها  يتم  ل��ن 

�ل�سكان �ملوؤهلني.

2. واليات ومدن �أمركية

ت����ق����دم ب���ع�������س �ل������والي������ات و�مل������دن 

�الأمركية �أي�ساً خيار�ت للزو�ر لتلقي 

�أعلنت  �أب��ري��ل،  �سهر  خ��ال  �لتطعيم. 

جمانية  لقاحات  �ستقدم  �أن��ه��ا  �أال�سكا 

الأي ز�ئ���ر ع��ن��د �ل��و���س��ول يف حم��اول��ة 

على  ع��اوة  �ل�سيفية.  �ل�سياحة  لبدء 

�ستتخلى  �أن��ه��ا  نيويورك  �أعلنت  ذل��ك، 

�إقامة خا�سة  عن �سروط �لتوفر على 

ا. بها، و�ستوفر �للقاحات لل�سياح �أي�سً

مر�كز  �إن�ساء  �سيتم  �لغر�س،  لهذ� 

مثل  �ل�سياحية  �مل��و�ق��ع  يف  للتطعيم 

 Centralو  High Line
.Brooklyn Bridgeو  Park

3. �الإمار�ت

و�أف����������ادت ت���ق���اري���ر ب���ت���ق���دمي دول����ة 

�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ل��ق��اح��ات 

جم��ان��ي��ة ل����ل����زو�ر. وب��ح�����س��ب م���ا ورد، 

ب��ه هو  �مل��رء �لقيام  ك��ل م��ا يتعني على 

 Pfizer ل��ق��اح  لتلقي  �إم���ا  �لت�سجيل 

�الأم�������رك�������ي   / BioNTech
�ل�����س��ن��ع  �ل���ل���ق���اح ���س��ي��ن��ي  �أو  �الأمل�������اين 

�لرعاية  Sinopharm يف تطبيق 
�ل�سحية يف �أبوظبي.

�ملو�عيد  حجز  ا  �أي�سً لل�سياح  ميكن 

عر معلومات جو�ز�ت �ل�سفر �خلا�سة 

ب��ه��م ع��ل��ى �ل��ت��ط��ب��ي��ق. و���س��ي��ت��ع��ني على 

�ملرء �إظهار دليل على ختم �لدخول �أو 

�لتاأ�سرة �إىل �الإمارة وقت �لتطعيم.

4. بايل �الإندوني�سية

����ا ع���ل���ى ت���ع���زي���ز �ل�����س��ي��اح��ة  ح����ر�����سً

يف �مل��ن��ط��ق��ة، ت���ق���دم ج���زي���رة ب����ايل يف 

 19-COVID ل���ق���اح  �إن��دون��ي�����س��ي��ا 

ل��ل��م�����س��اف��ري��ن. وق���د مت �الإع������ان عن 

�ل�����س��ي��اح��ة  وز�رة  ق���ب���ل  م����ن  �مل�����ب�����ادرة 

�لتي  �الإندوني�سية  �لثقايف  و�القت�ساد 

ذكرت �أن �للقاحات �ستكون متاحة لكل 

من �ل�سياح �ملحليني و�لدوليني.

وف����ًق����ا ل���ل���ت���ق���اري���ر، ���س��ت�����س��م��ل ه���ذه 

لقاحي  �إىل  �ملجاين  �لو�سول  �خلطة 

 Sinovac و   AstraZeneca
ميكن  ح��ني  يف  �ملحليني،  للم�سافرين 

على  �حل�����س��ول  �الأج���ان���ب  لل�سائحني 

 Sinopharm م��ن  م��دف��وع  ل��ق��اح 

وغرها من �للقاحات.

5. رو�سيا

�لرو�سية  �ل�سلطات  �ستقدم  �أي�����س��اً، 

ل��ل�����س��ي��اح،   19-COVID ل��ق��اح��ات 

لكن ذلك �سيكون مقابل مبلغ مايل.

ق����ال رئ��ي�����س  ذل�����ك،  �إىل  ب����االإ�����س����ارة 

�الحت������اد �ل���رو����س���ي ل�����س��ن��اع��ة �ل�����س��ف��ر 

“�ملنتج  �إغناتيف:  �أندريه   )RUTI(

ج��اه��ز، ل��ك��ن م�����س��ائ��ل دع���م �ل��ت��اأ���س��رة 

و�ل�������دخ�������ول �ل�����ق�����ان�����وين ل����اأج����ان����ب 

مل  �لرو�سي  �للقاح  تلقي  يف  �لر�غبني 

يتم حلها بعد”.

االنباط-وكاالت

و�سف وزير �لتجارة �ل�سعودي، ماجد 

�لعر�قية  �ل�سعودية  �لعاقات  �لق�سبي، 

ر�سالته  �أف�سل حاالتها، موجها  باأنها يف 

حل��ك��وم��ة و���س��ع��ب �ل���ع���ر�ق ب�����اأن �مل��م��ل��ك��ة 

و�لعر�ق جز�أ ال يتجز�أ من �أمتهما.

وق����ال �ل��ق�����س��ب��ي �ل���ي���وم �الث���ن���ني، �إن 

وويل  �سلمان  �مللك  من  توجيهات  هناك 

�لعهد بدعم �لعر�ق على كافة �ل�سعد.

و�لعر�ق  �ململكة  م�سلحة  �أن  و�أ�ساف 

و�حدة، وتربطنا لغة وعروبة ودم ودين.

منافذ  فتح  ملف  در����س��ة  ع��ن  وك�سف 

�أخ�����رى م���ع �ل���ع���ر�ق ب��ع��د �إجن�����اح منفذ 

�ل��ع��ه��د  “ويل  �أن  م���و����س���ح���اً  ع�����رع�����ر، 

يتابعان  �لعر�ق  وزر�ء  ورئي�س  �ل�سعودي 

ملف �لعاقة ب�سكل مبا�سر”.

حكومة  جهود  �ململكة  دعم  عن  وعر 

�لكاظمي �الإ�ساحية و��ستقر�ر �لعر�ق.

وق����ال وزي����ر �ل��ت��ج��ارة �ل�����س��ع��ودي، �إن 

وندعم  ككل،  �لعر�ق  مع  تتعامل  �ململكة 

ف���ر����س �ال���س��ت��ث��م��ار وك���ذل���ك يف �إق��ل��ي��م 

كرد�ستان.

و�الأخ���ر  �الأول  �ململكة  ه��ّم  �أن  و�أك���د 

دعم �لعر�ق و��ستقر�ره، مبيناً �أن �ململكة 

ت��دع��م �ل���ع���ر�ق يف �إع���م���ار �مل���دن �مل��ح��ررة 

م���ن د�ع�������س ع���ر ����س���ن���دوق �ال���س��ت��ث��م��ار 

�ل�سعودي.

ويف م��اي��و �مل��ا���س��ي، �أك����د ن��ائ��ب وزي���ر 

�ل���دف���اع �ل�������س���ع���ودي، �الأم�����ر خ���ال���د بن 

خالها  �لتقى  للعر�ق  زي��ارة  يف  �سلمان، 

رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء م�����س��ط��ف��ى �ل��ك��اظ��م��ي 

و�ل��رئ��ي�����س �ل��ع��ر�ق��ي ب��ره��م ���س��ال��ح، �أن 

�ل��ع��ر�ق  ج��ان��ب  �إىل  �ستبقى  �ل�����س��ع��ودي��ة 

باأخوة من �لقلب وب�سر�كة ال تن�سب.

وك�������ان رئ���ي�������س �ل�����������وزر�ء �ل����ع����ر�ق����ي، 

م�����س��ط��ف��ى �ل��ك��اظ��م��ي، �أج�����رى زي�����ارة يف 

م���ار����س �مل��ا���س��ي، �إىل �ل���ري���ا����س، وب��ح��ث 

تعزيز  �سلمان  بن  �لعهد حممد  مع ويل 

�ل��ع��اق��ات �الق��ت�����س��ادي��ة و�الأم��ن��ي��ة بني 

يف  �تفاقيات   5 توقيع  مت  فيما  �لبلدين، 

�قت�سادية  م��ل��ف��ات  منها  جم���االت،  ع��دة 

�لري  �لنقل  تفعيل  بينها  من  و�أمنية، 

�لتجاري بني �لبلدين

االنباط-وكاالت

�ل�����س��ود�ين، جريل  �ملالية  وزي��ر  ق��ال 

ك���ب���ر م��ن  �إع����ف����اء ج�����زء  �إن  �إب����ر�ه����ي����م، 

دي����ون �ل�������س���ود�ن ���س��ي�����س��اع��د ع��ل��ى ج��ذب 

�ال���س��ت��ث��م��ار�ت، مم���ا ي��وف��ر ف��ر���س عمل 

كبرة لل�سباب، ويحد من ن�سبة �لبطالة 

�لتي تبلغ �الآن 40 باملئة.

و�أك����د ج��ري��ل �إب��ر�ه��ي��م �أن �ل�����س��ود�ن 

�أقنعت �لعامل، وو�سل  �إ�ساحات  “طبق 
يف زم���ن وج��ي��ز مل��رح��ل��ة �ل���ق���ر�ر يف ن��ادي 

ب��اري�����س، مم��ا م��ك��ن��ه م��ن �حل�����س��ول على 

من  دوالر،  مليار   14.1 بقيمة  �إع��ف��اء�ت 

جممل ديونه على جمموعة دول �لنادي 

�لبالغة 23.5 مليار دوالر«.

و�عتر �لوزير �ل�سود�ين �أن ما حتقق 

دي��ون��ه  ك��ب��رة م��ن  �إع���ف���اء�ت لن�سبة  م��ن 

خ��ال  دوالر  م��ل��ي��ار   60 ن��ح��و  �ل��ب��ال��غ��ة 

عليه  �سترتتب  �إجناز  �ملا�سية؛  �ال�سابيع 

�ل�سود�ن  �ن  مزيد من �الجناز�ت، مبيناً 

ومب���وج���ب ذل����ك ���س��ي�����س��ع��ى وي��ع��م��ل على 

ج��ذب م��زي��د م��ن �ال���س��ت��ث��م��ار�ت، م�سر� 

خروقات  من  يعاين  ال  �ل�سود�ن  �أن  �إىل 

معلنا  �مل�ستثمرين  ق���دوم  ت��ه��دد  �أم��ن��ي��ة 

جد�ً  قريباً  �ستبد�أ  �ل�سركات  كريات  �أن 

�أم���و�ل  ب��روؤو���س  �ل�����س��ود�ن  يف  �ال�ستثمار 

�سخمة.

�مل��ق��ب��ل��ة من  �مل��رح��ل��ة  �أن  و����س���دد ع��ل��ى 

�سترتكز  وخ��ط��ط��ه��ا  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ع��م��ل 

وط��اأة  من  �ل�سود�ين  �مل��و�ط��ن  حماية  يف 

�إج���������ر�ء�ت �ال����س���اح���ات �الق��ت�����س��ادي��ة 

ب��ت��ط��وي��ر ب����ر�م����ج �ل����دع����م �الج��ت��م��اع��ي 

وتطوير �خلدمات �ال�سا�سية.

بكل  �ستعمل  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  �أن  و�أك����د 

�إ�سر�ر على ��ستقر�ر �سعر �سرف �جلنيه 

�أمام �لعمات؛ وقال �إن جناح �لوز�رة يف 

و�مل�ستثمرين  �حل��ك��وم��ة  �سي�ساعد  ذل��ك 

و�مل�����و�ط�����ن�����ني ع����ل����ى و������س�����ع خ��ط��ط��ه��م 

من  �خل��وف  دون  �أم��ان  بكل  �القت�سادية 

�ليومية. تقلبات �سعر �ل�سرف 

و�أع����ل����ن �مل���������س����وؤول �ل���������س����ود�ين �أن���ه���م 

�لقانونية  ل��اإد�رة  قانون  �سن  يعتزمون 

�لدولة  تتجاوز  ال  �ل�سود�ن حتى  لديون 

ق�سايا  يخدم  ال  مبا  �ل��دي��ون  م�ساألة  يف 

�ل���ق���ان���ون �جل��دي��د  �أن  و�أك�����د  �ل��ت��ن��م��ي��ة. 

���س��ي��ت��ي��ح ل��ل��م��و�ط��ن �ل�������س���ود�ين �ل��ت��ع��رف 

�ل�سود�ن وحجمها وملاذ� متت  على ديون 

�ال���س��ت��د�ن��ة و�أي���ن ذه��ب��ت �أم���و�ل �ل��دي��ون 

�سفافية. بكل 

�إ�ساحات مهمة

ون���وه �إىل �الإ���س��اح��ات �الق��ت�����س��ادي��ة 

�النتقالية  �أجرتها �حلكومة  �لتي  �ملهمة 

و�ل���ت���ي �سملت  �الأخ�����رة  �ل���ف���رتة  خ���ال 

ت��وح��ي��د ���س��ع��ر ���س��رف �جل��ن��ي��ه وحت��ري��ر 

�أ�سعار �ملو�د �لبرتولية.

�إىل  �ل�������س���ود�ن  و����س���ول  �أن  و�أو�����س����ح 

ديونه  �الأك��ر من  �إع��ف��اء �جل��زء  مرحلة 

�لدين  م��ع ج��دول��ة بقية  ب��اري�����س  ل��ن��ادي 

ق��ام��ت  دوؤوب  ع��م��ل  ع��ل��ى  ب����ن����اء�ً  ج�����اءت 

ب��ه �حل��ك��وم��ة �الن��ت��ق��ال��ي��ة ب��االإ���س��اح��ات 

و�لت�سريعية  و�ل��ق��ان��ون��ي��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة 

�ل���ت���ي ط��ب��ق��ت��ه��ا، مم���ا �أق���ن���ع �ل���ع���امل ب���اأن 

�ل���������س����ود�ن ج�����اد يف �إ�����س����اح �أو����س���اع���ه 

�ل��د�خ��ل��ي��ة مب��ا مي��ك��ن��ه م��ن �الن���دم���اج يف 

�لنظام �ملايل �لعاملي.

وقال �إبر�هيم �إن �حلكومة �النتقالية 

�لدويل  �ملجتمع  مطلوبات  معظم  نفذت 

�ل���ت���ي ت���وؤه���ل���ه ل���ان���دم���اج يف �الأن���ظ���م���ة 

�ل��ع��امل��ي��ة �مل��ال��ي��ة و�مل�����س��رف��ي��ة؛ م��وؤك��د� �أن 

م���ا ت��ب��ق��ى ه���و م��ط��ل��وب��ات ب�����س��ي��ط��ة؛ ويف 

�إد�رية وقانونية. جمملها مطلوبات 

و���س��دد ع��ل��ى �أن �أث���ر ذل���ك ع��ل��ى ح��ي��اة 

و�سحاها؛  ليلة  بني  يحدث  لن  �ملو�طن 

�ل�سر” على �ال�ساحات  “يجب  وقال 

�أن  �إىل  �إب���ر�ه���ي���م  ون�����وه  �الق���ت�������س���ادي���ة. 

�ل��دويل  �ملجتمع  م��ن  مطالب  �ل�����س��ود�ن 

توفر  �قت�ساده مبا ميكنه من  باإ�ساح 

م��زي��د م���ن �الي������ر�د�ت ووق����ف �ل��ت��م��وي��ل 

�ل�سفافية  من  مبزيد  و�لتعامل  بالعجز 

على  و�حلر�س  �حلكومية  �ل�سركات  مع 

�ل��ع��امل  ي��ع��رف  و�ن  ���س��ن��وي��اً  م��ر�ج��ع��ت��ه��ا 

ت��ت��وق��ف  ف��ا���س��ل��ة  ك���ان���ت  و�إذ�  �أن�����س��ط��ت��ه��ا 

و�حلر�س  عليها  �ل�سرف  عن  �حلكومة 

على �إيجاد قانون ملكافحة �لف�ساد.

ثنائية مفاو�سات 

ج���ري���ل  ق������ال  م���ت�������س���ل،  ����س���ي���اق  ويف 

يف  ����س���ي���دخ���ل  �ل���������س����ود�ن  �إن  �إب����ر�ه����ي����م 

م����ف����او�����س����ات ث���ن���ائ���ي���ة م�����ع �ل�������س���ع���ودي���ة 

و�المار�ت و�لكويت لتطبيق ذ�ت �ملعاير 

�ل�سود�ن  على  باري�س  نادي  طبقها  �لتي 

ب��و���س��ف��ه دول����ة ف��ق��رة م��ث��ق��ل��ة ب��ال��دي��ون 

�ملتبقي  وجدولة  ديونه  من   %60 الإعفاء 

�ستة  �سماح  ف��رتة  ومنحه  ع��ام��اً   16 على 

�سنو�ت.

وع����ر �ل����وزي����ر �ل�������س���ود�ين ع���ن �أم���ل 

�ل��ث��اث��ة  �ل���ب���ل���د�ن  ت���ق���وم  �أن  يف  ب�����اده 

�ل�سود�ن  على  ديونهم  من   %60 باإعفاء 

�لبالغة 30 مليار دوالر وجدولة �ملتبقي. 

و�أك����د �أن ك��ل �ل����دول �الأع�����س��اء يف ن��ادي 

ب��ت��ط��ب��ي��ق ذ�ت �مل��ع��اي��ر  ب��اري�����س ت��ع��ه��دت 

�لتي طبقها �لنادي فيما يتعلق بديونهم 

�ل�سود�ن. على 
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�صباح  امل�صتوطنني،  ج��راف��ات  �صرعت 

ام���������س االث�����ن�����ن، ����ش���ق ط����ري����ق ت���راب���ي���ة 

بامل�شادرة  امل��ه��دد  ال��ع��امل  جبل  مبنطقة 

���ش��م��ايل ب��ل��دة ن��ع��ل��ن غ��رب��ي م��دي��ن��ة رام 

اهلل، و�شط ال�شفة الغربية املحتلة

جمموعة  اأن  حملية  م�شادر  واأف��ادت 

ب�شق  �شرعوا  امل�شلحن  امل�شتوطنن  من 

طريق ترابية مبنطقة جبل العامل، بعد 

املنطقة اقتحام 

جبل  اأرا�شي  امل�شتوطنون  وي�شتهدف 

اإذ  مل�شادرته،  م�شتمر  م�شعى  يف  ال��ع��امل 

�شقوا اأكرث من مرة طرقا داخل اأرا�شي 

اجلبل لتعزيز �شيطرتهم عليه

وي����ط����رد امل�������ش���ت���وط���ن���ون ب���ا����ش���ت���م���رار 

امل���زارع���ن، وي��ح��رق��ون اأرا����ش���ي اجل��ب��ل، 

ويعملون على اقتالع االأ�شتال، وتخريب 

خطوط مياه الري

يف  الفل�شطينين  اأرا���ش��ي  وتتعر�س 

ج��ب��ل ال���ع���امل الن��ت��ه��اك��ات م��ت��ك��ررة من 

االح���ت���الل وم�����ش��ت��وط��ن��ي��ه، ف��ق��د اأح����رق 

املا�شية  القليلة  االأي���ام  يف  امل�شتوطنون 

مئات اأ�شجار الزيتون، ونفذوا اعتداءات 

م��ت��ك��ررة ع��ل��ى امل��واط��ن��ن حت���ت ح��م��اي��ة 

جي�س االحتالل

ون��ع��ل��ن ب���ل���دة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ت��ق��ع اإىل 

ال��غ��رب م��ن م��دي��ن��ة رام اهلل ع��ل��ى احل��د 

ال��ف��ا���ش��ل ب���ن ال�����ش��ف��ة وم����دن ال��داخ��ل 

املحتل الفل�شطيني 

�شودر  االحتالل  �شنوات  م��دار  وعلى 

اأكرث من مائتي دومن من اأر�شها، ابتداء 

1990 ح��ي��ث ����ش���ودر خ��م�����ش��ون  م���ن ع���ام 

ا�شتوىل على  1995 حيث  دومنا، ثم عام 

 2008 ���ش��ب��ع��ن دومن�����ا، وت����ال ذل����ك ع����ام 

عندما �شودرت اأكرث من مائة دومن من 

اأر�شه “لدواعي اأمن الدولة”

نعلن  ال���ع���ائ���الت يف  م��ئ��ات  وت��ع��ي�����س 

ال��ق��درة على  ح��ال��ة م��ن الفقر وف��ق��دان 

م�����ش��ادرة  ب�شبب  عي�شها،  لقمة  ت��اأم��ن 

اأر���ش��ه��ا، واإغ����الق 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 

املحتلة االأرا�شي 

وت��ع��د نعلن ح��ال��ة ف��ري��دة م��ن حيث 

وجه  يف  وقفت  التي  ال�شعبية  امل��ق��اوم��ة 

وداأبت  بحقها،  اال�شتيطانية  االإجراءات 

رف�شا  با�شتمرار  م�شريات  تنظيم  على 

لذلك
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ق��رار  االأح���د  م�����ش��اء  باك�شتان  و���ش��ف��ت 

اإ�شالم  يف  �شفريها  ا�شتدعاء  اأفغان�شتان 

اأباد على خلفية خطف ابنته، باأنه حمزن 

وموؤ�شف

الباك�شتانية  اخلارجية  وزارة  واأعلنت 

ال�شفري  اب��ن��ة  خ��ط��ف  عملية  اأن  ب��ي��ان  يف 

م���و����ش���ع حت��ق��ي��ق وم���ت���اب���ع���ة ع���ل���ى اأع���ل���ى 

م�����ش��ت��وى ، م��ع��رب��ًة ع��ن اأم��ل��ه��ا ب���اأن تعيد 

احلكومة االأفغانية النظر يف قرارها

وا����ش���ت���دع���ت ك���اب���ول االأح������د ���ش��ف��ريه��ا 

جنيب اهلل علي خيل ودبلوما�شين كبارا 

اآخ��ري��ن يف اإ���ش��الم اب���اد اإث���ر خ��ط��ف ابنة 

ممثلها يف باك�شتان و ما دامت التهديدات 

، وفق ما  اأمن هوؤالء ماثلة  التي تطاول 

اعلنت وزارة اخلارجية االأفغانية

ا�شتدعت  االأفغانية  اخلارجية  وكانت 

واأب��دت  كابول  يف  باك�شتان  �شفري  ال�شبت 

اح���ت���ج���اج���ا ����ش���دي���دا ب���ع���د خ���ط���ف اب��ن��ة 

�شل�شلة علي خيل  اباد  اإ�شالم  �شفريها يف 

ل�شاعات  جمهولن  اأي���دي  على  اجلمعة 

عدة

الداخلية  وزي��ر  اأف���اد  ال�شبت،  وم�شاء 

ال��ب��اك�����ش��ت��اين ���ش��ي��خ ر���ش��ي��د اح���م���د ع��ر 

ت��وي��ر ب���اأن���ه ت��ل��ق��ى م���ن رئ��ي�����س ال�����وزراء 

عمران خان اأمرا باللجوء اىل كل ال�شبل 

املتاحة لتوقيف اال�شخا�س ال�شالعن يف 

خطف ابنة ال�شفري االفغاين

وا�����ش����اف اأن������ه ي���ج���ب ع���ل���ى ال�����ش��رط��ة 

ووك�����االت االم����ن االأخ�����رى ال��ت��ح��ق��ي��ق يف 

ه��ذا احل��ادث واإع��ط��اءه االول��وي��ة وك�شف 

ح��ق��ي��ق��ة امل���و����ش���وع وت���وق���ي���ف ال��ف��اع��ل��ن 

خالل 48 �شاعة

م���ن ج��ه��ت��ه، دان ن��اط��ق ب��ا���ش��م ح��رك��ة 

ابنة  خطف  ب�شدة  نعيم  حممد  طالبان 

ال�شفري االأفغاين و دعا حكومة باك�شتان 

منفذي  ل��ت��وق��ي��ف  ج��ه��وده��ا  ت�����ش��ري��ع  اإىل 

هذا اجلرم ومعاقبتهم

افغان�شتان  ب��ن  م��ت��وت��رة  وال��ع��الق��ات 

وباك�شتان منذ اعوام عدة

وت���ت���ه���م ك����اب����ول اإ�����ش����الم اب�����اد ب����اإي����واء 

بنظامهم  اط��ي��ح  منذ  ط��ال��ب��ان  م��ت��م��ردي 

2001 م��ن ج��ان��ب  ن��ه��اي��ة  اف��غ��ان�����ش��ت��ان  يف 

حتالف دويل قادته الواليات املتحدة

وي�شن املتمردون منذ �شهرين هجوما 

لهم  ات��اح  االفغانية  ال��ق��وات  على  وا�شعا 

ال�شيطرة على مناطق ريفية مرامية

كابول  اب���اد  اإ���ش��الم  تتهم  جهتها،  م��ن 

ت�شنها  التي  الهجمات  عن  النظر  بغ�س 

ان��ط��الق��ا من  م��ع��ادي��ة  عليها جم��م��وع��ات 

افغان�شتان

االنباط-وكاالت

ا�شتهداف متوا�شل للقد�س املحتلة باأحيائها 

وبلداتها وهويتها الفل�شطينية وال �شيما امل�شجد 

االأق�����ش��ى امل���ب���ارك ���ش��م��ن حم�����اوالت االح��ت��الل 

وال�شيطرة  القد�شي  لتهويد احلرم  االإ�شرائيلي 

م�شتوطن   1500 م��ن  اأك���رث  اقتحم  حيث  عليه 

االأق�������ش���ى اأم�������س ب��ح��را���ش��ة م�����ش��ددة م���ن ق���وات 

الفل�شطينين  ع��ل��ى  اع���ت���دت  ال��ت��ي  االح���ت���الل 

املرابطن فيه واأجرتهم على اخلروج منه و�شط 

جتاهل املجتمع ال��دويل املطالبات الفل�شطينية 

االحتالل بحق  ب�شرورة وقف جرائم  امل�شتمرة 

ال�شعب الفل�شطيني واأر�شه ومقد�شاته الرئا�شة 

االح��ت��الل  اع����ت����داءات  اأن  اأك�����دت  الفل�شطينية 

�شافراً  حت��دي��اً  ت�شكل  االأق�����ش��ى  على  املتوا�شلة 

ي��خ��رج عن  اأن  ي��ج��ب  ال����ذي  ال����دويل  للمجتمع 

�شمته ويلزم االحتالل بوقف انتهاكاته وبتنفيذ 

القانون الدويل وقرارات ال�شرعية الدولية بينما 

ا�شتية  ال���وزراء الفل�شطيني حممد  ح��ذر رئي�س 

م��ن ال��ت��داع��ي��ات اخل��ط��رية ل��ه��ذه االق��ت��ح��ام��ات 

ف��وري لوقف ممار�شات  اإىل حت��رك دويل  داعياً 

بحق  العرقي  والتطهري  العن�شرية  االح��ت��الل 

الفل�شطينين يف مدينة القد�س املحتلة

الفل�شطينية  اخل��ارج��ي��ة  اأو���ش��ح��ت  ب��دوره��ا 

اإط��ار خمططات  اأن هذه االقتحامات تندرج يف 

التاريخي  ال��و���ش��ع  لتغيري  ال��رام��ي��ة  االح��ت��الل 

والقانوين القائم يف امل�شجد االأق�شى وحماولة 

ما  الفل�شطيني  ال���وج���ود  م���ن  ال��ق��د���س  اإف������راغ 

ي�شتدعي توفري حماية دولية لل�شعب الفل�شطيني 

من جهته بن وكيل وزارة االأوقاف الفل�شطينية 

ح�����ش��ام اأب����و ال����رب يف ت�����ش��ري��ح مل��را���ش��ل ���ش��ان��ا اأن 

امل�شتوطنن  اآالف  اق��ت��ح��ام��ات  م��ن  ي��ح��دث  م��ا 

امل�شتمرة  ق��وات االحتالل  واع��ت��داءات  لالأق�شى 

على الفل�شطينين يف باحاته ومنع العاملن فيه 

اأ�شالك مكرات ال�شوت ملنع  من دخوله وقطع 

رفع االأذان جرمية منظمة وممنهجة

���ش��ي��وا���ش��ل  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب  اأن  واأك�����د 

ال��دف��اع ع��ن مقد�شاته الإح��ب��اط ك��ل خمططات 

االأمم  م��ط��ال��ب��اً منظمة  ال��ت��ه��وي��دي��ة  االح��ت��الل 

املتحدة للربية والعلم والثقافة يون�شكو بتحمل 

العاجل  والتحرك  االأق�شى  جت��اه  م�شوؤولياتها 

لوقف اجل��رائ��م التي يرتكبها االح��ت��الل بحقه 

وبحق املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية

املطران عطا اهلل حنا رئي�س اأ�شاقفة �شب�شطية 

االقتحامات  اأن  على  ���ش��دد  االأرث��وذك�����س  ل��ل��روم 

وخا�شة  وخطرية  ا�شتفزازية  لالأق�شى  املكثفة 

موؤكداً  امل��ب��ارك  االأ�شحى  عيد  ع�شية  تاأتي  اأنها 

جرمية  االأق�����ش��ى  بحق  االح��ت��الل  انتهاكات  اأن 

م��ن��ظ��م��ة ي��ج��ب ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال������دويل وق��ف��ه��ا 

تركوا  ال  قائاًل:  العامل  حنا  املطران  وخاطب 

مدينة القد�س وحدها تقارع املعتدين عليها، وال 

تركوا االأق�شى وحيداً لالحتالل الذي ي�شعي 

للنيل منه بكل الو�شائل، نحن يف القد�س باقون 

ولن ن�شت�شلم لالحتالل و�شن�شتمر يف الدفاع عن 

مقد�شاتنا ووجودنا يف هذه االأر�س املقد�شة

من جهته لفت مدير مركز القد�س الدويل 

امل�شتوطنن  اق��ت��ح��ام��ات  اأن  اإىل  خ��اط��ر  ح�شن 

االح��ت��الل  واإق���ام���ة  االأق�����ش��ى  للم�شجد  املكثفة 

ع�������ش���رات ال����ب����وؤر اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت���ن���درج �شمن 

خم��ط��ط��ات االح���ت���الل لتغيري واق���ع���ه احل���ايل 

وال�������ش���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه م�������ش���دداً ع���ل���ى اأن ���ش��م��ود 

االأق�شى  ع��ن  ال��دف��اع  معركة  يف  الفل�شطينين 

ويف�شل  القد�س  ويحمي  يحميه  درع���اً  �شيبقى 

خمططات االحتالل اال�شتعمارية

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع�شو 

الفل�شطينية وا�شل اأبو يو�شف اأو�شح اأن عدوان 

االح��ت��الل على االأق�شى ج��زء من ع��دوان��ه على 

مدينة القد�س وحماولته طم�س معاملها العربية 

اأن حت��وي��ل االح��ت��الل  اإىل  واالإ���ش��الم��ي��ة الف��ت��اً 

باحات االأق�شى ع�شية عيد االأ�شحى اإىل �شاحة 

حرب جرمية تتطلب من جمل�س االأمن الدويل 

العاجل  ال��ت��ح��رك  واليون�شكو  امل��ت��ح��دة  واالأمم 

حلماية املقد�شات االإ�شالمية وامل�شيحية

الوطنية  للمبادرة  العام  االأم���ن  بن  ب���دوره 

�شمت  اأن  ال��رغ��وث��ي  م�شطفى  الفل�شطينية 

امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ع��ن ج��رائ��م االح���ت���الل بحق 

���ش��وءاً  ميثل  ومقد�شاته  الفل�شطيني  ال�شعب 

م�شدداً  ع��دوان��ه  يف  للتمادي  لالحتالل  اأخ�شر 

ع��ل��ى اأن ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن ���ش��ي��وا���ش��ل��ون ط��ري��ق 

امل��ق��اوم��ة وال�����ش��م��ود على اأر���ش��ه��م الإح��ب��اط كل 

دعا  التهويدية من جانبه  االحتالل  حم��اوالت 

رئي�س الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق ال�شعب 

العامل  اأح���رار  العاطي  عبد  الفل�شطيني �شالح 

بوجه  ن�شاله  يف  الفل�شطيني  ال�شعب  دع��م  اإىل 

االحتالل ودفاعه عن حقوقه الوطنية امل�شروعة 

القانون  لتنفيذ  االح��ت��الل  على  ال�شغط  واإىل 

ال�����دويل وق�������رارات ال�����ش��رع��ي��ة ال��دول��ي��ة ووق���ف 

انتهاكاته اجل�شيمة حلقوق الفل�شطينين
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اأك��د خطيب امل�شجد االأق�شى املبارك عكرمة 

���ش��ري اأن االح���ت���الل االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ي�����ش��ع��ى يف 

الفرة االأخرية لتغيري الواقع الديني يف امل�شجد 

االأق�شى املبارك، من خالل تكثيف وتنويع �شكل 

اقتحاماته للم�شجد االأق�شى املبارك

وقال “�صربي” يف ت�شريٍح ل� “قد�س بر�س” 

ام�س االثنن )19-7(: اإن “االقتحام الذي جرى، 

�شباح االأحد، للم�شجد االأق�شى جاء ب�شورٍة قوية 

ومكثفة، وب�شكٍل غري م�شبوق

ولفت ال�شيخ عكرمة اإىل اأن رئي�س احلكومة 

ال��ذي  ه��و  بينيت  نتفتايل  اجل��دي��د  االإ�شرائيلي 

االأق�شى  امل�شجد  اقتحام  مو�شوع  بنف�شه  ت��وىل 

املبارك، ما �شجع مئات املتطرفن ال�شهاينة على 

امل�شاركة يف االقتحام

وع���زا ���ش��ري ال����دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه بينيت، 

باأنه �شاحب  اإظ��ه��ار نف�شه  االأخ��ري  اإىل حماولة 

�شخ�شية قوية، ورفع تهمة ال�شعف عن حكومته، 

القوي،  مبظهر  يظهر  اأن  “يريد  ه��و  وب��ال��ت��ايل 

ف�شاًل عن ذلك فاإن �شرطة االحتالل االإ�شرائيلي 

بيوم بطرد  االأق�شى  امل�شجد  اقتحام  قبل  قامت 

ك���اف���ة امل���راب���ط���ن يف امل�����ش��ج��د، ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 

حما�شرة البلدة القدمية يف القد�س املحتلة، ما 

اأم��ام قطعان امل�شتوطنن القتحام  مهد ال�شاحة 

امل�شجد االأق�شى بال�شورة التي راأينا”

ورداً على �شوؤال حول طبيعة الدور يف الدفاع 

القد�س  يف  الدينية  املقد�شات  على  و�شايته  عن 

املحتلة، اأ�شار �شري اإىل اأن “لالأردن دور �شيا�شي 

واأن��ه  االأق�شى،  امل�شجد  عن  للدفاع  ودبلوما�شي 

امل�شجد  اأن  اإال  االأم��ر وف��ق منظوره،  يتعامل مع 

ولي�س  م�شلم،  مليار   2 يخ�س  امل��ب��ارك  االأق�شى 

فقط االأردن وفل�شطن على وجه اخل�شو�س”

“ال�شمت  االأق�شى  امل�شجد  خطيب  ا�شتنكر 

يف  ي��ج��ري  م��ا  اإزاء  باملطبق  وو���ش��ف��ه  العربي”، 

مل  “اإذا  م��ت�����ش��ائ��اًل:  امل���ب���ارك،  االأق�����ش��ى  امل�شجد 

تتحرك الدول العربية وال�شعوب العربية اليوم 

متى �شتتحرك”؟

االح��ت��الل،  �شرطة  عنا�شر  اأن  �شري  وب��ننّ 

االأق�شى،  امل�شجد  مرابطات  على  اأم�����س  اع��ت��دوا 

مبحا�شرتهن والت�شييق عليهن، وبننّ اأن �شرطة 

االحتالل منعت  ال�شبان املقد�شين  من دخول 

امل�شجد االأق�شى، و�شمح فقط ملوظفي االأوق��اف 

وحرا�س امل�شجد بالتحرك”

وك����ان����ت ق������وات االح����ت����الل اق��ت��ح��م��ت، فجر 

امل�شلن  على  واعتدت  االأق�شى،  امل�شجد  االأح��د، 

واأخلته  والدفع،  بال�شرب  باحاته  واملرابطن يف 

بالقوة

وهاجمت ق��وات كبرية من �شرطة االحتالل 

امل��راب��ط��ن وامل��راب��ط��ات داخ��ل��ه، واع��ت��دت عليهم 

بال�شرب بوح�شية، و�شط تعايل �شيحات التكبري 

والهتافات املنادية بحماية امل�شجد االأق�شى

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

االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الكني�شت  ع�شو  ق���ال 

امل�شركة”  ال��ع��رب��ي��ة  “القائمة  ع���ن 

االأق�شى  “امل�شجد  اإن  الطيبي:  اأحمد 

وال�����ب�����اح�����ة ح�����ول�����ه، م�����ك�����ان م���ق���د����س 

فقط” للم�شلمن 

“كان” ال��ع��ري��ة،  ق���ن���اة  وب��ح�����ش��ب 

ت�شرف  طريقة  ب�شدة  الطيبي  انتقد 

ال�����ش��رط��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف ال��ق��د���س، 

امل�شلن  �شربوا  عنا�شرها  اأن  م�شيًفا 

امل�شجد  باحة  من  واأب��ع��دوه��م  بق�شاوة 

الإف���������ش����اح امل����ج����ال اأم��������ام اق���ت���ح���ام���ات 

ي�شمى  م��ا  ذك���رى  خ��الل  امل�شتوطنن 

االأحد الهيكل” اأم�س  “خراب 

امل�شاألة  هذه  اأن  اإىل  الطيبي  واأ�شار 

اأزمة ائتالفية، وا�شًعا عالمة  مل ُترثرِ 

“القائمة  م����وق����ف  ع���ل���ى  ا����ش���ت���ف���ه���ام 

العربية املوحدة” و”مريت�س” منها

عد  ال��ط��ي��ب��ي،  اأق����وال  ع��ل��ى  وتعقيًبا 

“الليكود”  حزب  عن  الكني�شت  ع�شو 

اجلديدة  احلكومة  اأن  اكوني�س  اأوفري 

الر�شوخ واخل�شوع �شيا�شة  تعتمد 

واأ�شاف اأكوني�س اأن ما يحدث االآن 

�شكلها  التي  احلكومة  اختارته  ما  هو 

ا بينت بدعم املوحدة وامل�شركة اأي�شً

“القائمة  ن���ق���ل���ت  ج���ه���ت���ه���ا  وم������ن 

العربية املوحدة” ر�شالة اإىل احلكومة 

جماح  بكبح  فيها  ُتطالب  االإ�شرائيلية 

ال�شرطة داخل امل�شجد االأق�شى

االنباط-وكاالت

امل�شتقلة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال 

حل��ق��وق االن�������ش���ان، ع��م��ار ال���دوي���ك، 

ام�س االإثنن: اإن اثنن من حمامي 

اأم�س االأحد، املوقوفن  الهيئة زارا، 

ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ق�����ش��ي��ة امل���رح���وم ن���زار 

ب��ن��ات يف ���ش��ج��ن اأري���ح���ا ال��ع�����ش��ك��ري، 

ل�����الط�����الع ع����ل����ى �����ش����ري اج���������راءات 

توقيفهم التحقيق وظروف 

وت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى ت�����ش��ري��ح ال���ل���واء 

ط�����الل دوي�����ك�����ات، امل���ف���و����س ال���ع���ام 

ب�شاأن  والوطني  ال�شيا�شي  للتوجيه 

ال����زي����ارة، ق����ال م���دي���ر ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�شتقلة عمار الدويك، اإن حماميي 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ق��ي��ا ج��م��ي��ع امل��وق��وف��ن 

14 م��وق��وف��ا،  ب��ال��ق�����ش��ي��ة وع���دده���م 

النيابة  بالتن�شيق مع  الزيارة  ومتت 

تقوم  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  علما  ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 

بزيارات اعتيادية لكل املوقوفن

ب�����ش��اأن ظ��روف  ����ش���وؤال  وردا ع��ل��ى 

“ما  ال������دوي������ك  ق�������ال  ت���وق���ي���ف���ه���م، 

راأي���������ن���������اه، اإن������ه������م م��������وج��������ودون يف 

عليهم  وتطبق  الع�شكري،  ال�شجن 

االإج��������راءات وامل��ع��ام��ل��ة امل��ت��ب��ع��ة مع 

املوقوفن” باقي 

ه��دف��ان  للهيئة  دوي���ك:  واأ���ش��اف 

على  االط����الع  اأوال:  ال���زي���ارة،  م���ن 

ظ�������روف ت���وق���ي���ف���ه���م واالج����������راءات 

وانهم  بحقهم،  امل��ت��خ��ذة  القانونية 

ي��ت��م��ت��ع��ون ب��احل��ق��وق ن��ف�����ش��ه��ا ال��ت��ي 

ي���ت���م���ت���ع ب���ه���ا ب����اق����ي امل���ح���ت���ج���زي���ن، 

وث��ان��ي��ا: يف  ال��ق��ان��ون،  وال��ت��ي كفلها 

النيابة  ب��ه  ت��ق��وم  مل��ا  متابعتنا  اإط���ار 

واإج��راءات  حتقيقات  من  الع�شكرية 

يف ق�شية املرحوم نزار بنات

االنباط-وكاالت

اأن  اأع���ل���ن ال��ب��ن��ت��اج��ون االإث����ن����ن 

ج��و  االأم����ري����ك����ي  ال���رئ���ي�������س  اإدارة 

�شجن  م��ن  اأخ��رج��ت معتقال  ب��اي��دن 

ج���وان���ت���ان���ام���و �����ش����درت ت��وج��ي��ه��ات 

لكنه   2016 العام  باالإفراج عنه منذ 

ب���ق���ي حم���ت���ج���زا يف ع���ه���د ال��رئ��ي�����س 

ال�شابق دونالد ترامب، ورحلته اىل 

املغرب

وجاء يف بيان للبنتاجون “اأعلنت 

ع��ب��د  ن���ق���ل  ال����ي����وم  ال�����دف�����اع  وزارة 

اللطيف نا�شر من من�شاأة االعتقال 

اململكة  اإىل  ج��وان��ت��ان��ام��و  خ��ل��ي��ج  يف 

ال  �شجينا   39 اأن  م�شيفا  املغربية”، 

يزالون يف املن�شاأة املثرية للجدل

ه اأي تهم قط لنا�شر ومل توجنّ

االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  وكانت 

جهة  اأول  اأوب����ام����ا  ب�����اراك  ال�����ش��اب��ق 

اأو�����ش����ت ب��ن��ق��ل��ه م����ن ج���وان���ت���ان���ام���و 

وتلقيه  اأم��ن��ي��ة  ���ش��م��ان��ات  “�شرط 
ب��ح�����ش��ب  اإن�شانية”،  م����ع����ام����ل����ة 

البنتاجون، لكن ذلك مل يح�شل يف 

عهد ترامب

 أحمد الطيبي: المسجد األقصى 
مكان مقدس للمسلمين فقط
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االنباط-وكاالت

�آالف  �مل�������ش���ه���د،  ي���ت���ج���دد  ع���ي���د  ك����ل  يف   

�إحياء  فرحة  من  يحرمون  �لفل�شطينيني 

ط��ق��و���ش��ه و���ش��ع��ائ��ره �ل��دي��ن��ي��ة ب���ني �الأه����ل 

و�الأح�����ب�����اب ب��ف��ع��ل ت��غ��ي��ي��ب��ه��م �ل��ق�����ش��ري يف 

���ش��ج��ون �الح���ت���ال، ل��ي��ب��دل �ل��ف��رح��ة ح��زن��اً 

ووجعاً ومر�رًة

قالت:  �ملحررين،  و�شوؤون  �الأ�شرى  هيئة 

يقبعون  �����ش���ر�،   )4850( ن��ح��و  ه��ن��اك  �إن 

يف ���ش��ج��ون �الح��ت��ال وم��وزع��ني ع��ل��ى نحو 

)23( �شجناً ومعتقًا ومركز توقيف، ولكل 

و�أن من  ه���وؤالء ق�شة وح��ك��اي��ة،  م��ن  و�ح���د 

بينهم )43( ��شرًة، و)225( طفًا و)540( 

��شر/  )500( م��ن  و�أك���ر  �د�ري����اً،  معتقًا 

بينهم  خم��ت��ل��ف��ة،  �أم���ر�����ض  م���ن  ي��ع��ان��ون  ًة 

ع�����ش��ر�ت م���ن ذوي �الح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���ش��ة 

و�أكربهم  �ل�شن،  و كبار  �ل�شرطان  ومر�شى 

حازم”  “�أبو  �ل�شوبكي  ف���وؤ�د  �الأ���ش��ر  ���ش��ن��اً 

�لذي بلغ من �لعمر )82( عاما

�الأ�شرى  بني  من  “�أن  �لهيئة:  و�أ�شافت 

يزيد  ما  منذ  معتقلني  ��شر�ً   )85( يوجد 

عن عاماً، )34( منهم م�شى على �عتقالهم 

�أك��ر م��ن 25 ع��ام��اً، وم��ن ب��ني ه��وؤالء )13( 

عاماً   30 عن  يزيد  ما  منذ  معتقلني  ��شر�ً 

كرمي  �ال�شرين  �أقدمهم  متو��شل،  ب�شكل 

وماهر يون�ض �ملعتقان منذ يناير1983 »

ممن  �آخ��ري��ن  ع�شر�ت  �أن  �لهيئة  وبينت 

)�شاليط(  �الأح��ر�ر  وفاء  حت��ررو� يف �شفقة 

 ،2014 ع�������ام2011، و�أع���ي���د �ع��ت��ق��ال��ه��م ع���ام 

وهوؤالء �أم�شو� 20 عاماً وما يزيد، و�أبرزهم 

�أكر  �أم�شى  �لذي  �لربغوثي  نائل  �الأ�شر 

ز�ل يف  وم����ا  ف���رت���ني  ع��ل��ى  ع���ام���اً   40 م���ن 

�ل�شحن

�ملرتفعة  �الأرق��ام  هذه  �أن  �لهيئة  و�أك��دت 

من �الأ�شرى و�شنو�ت �أعمارهم �لتي �أحرقت 

يف �شجون ومعتقات �الإحتال، تدلل على 

و�لتي  �الإ�شر�ئيلية،  �الإره��اب  دولة  وح�شية 

ال ز�ل �ملجتمع �لدويل عاجز�ً عن و�شع حد 

وحما�شبتها لها 

�ملحلية  �الإع����ام  و���ش��ائ��ل  �لهيئة  ودع���ت 

و�ل���دول���ي���ة �ل���وف���اء ل��ر���ش��ال��ت��ه��ا �الإن�����ش��ان��ي��ة 

معاناة  على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  و�ل��وط��ن��ي��ة، 

�الأ�����ش����رى وع���ائ���ات���ه���م، حت����دي����د�ً يف م��ث��ل 

ق�ش�ض  بيت  كل  ففي  �ملباركة،  �الأي���ام  ه��ذه 

تروى و�أمل لقاء متجدد، و�أمنيات بتبي�ض 

�ل�شجون وزو�ل �الحتال

االنباط-وكاالت

حذر وزير خارجية �الحتال يائر البيد، 

م���ن �إخ�����اء ق��ري��ة �خل����ان �الأح���م���ر �ل��ب��دوي��ة 

ذلك  يلحق  �أن  من  “خ�شية  �ملحتلة،  بالقد�ض 

ب� )�إ�شر�ئيل(« �شرًر� �شيا�شًيا 

ودع�����ا الب���ي���د يف ر����ش���ال���ة وج��ه��ه��ا ل��رئ��ي�����ض 

�لقانوين  و�مل�شت�شار  بينت،  نفتايل  حكومته 

و�شخ�شيات  ماندلبليت،  �أفيحاي  للحكومة 

�إع����ادة  �أخ�����رى ع��ل��ى ع���اق���ة ب��ال��ق�����ش��ي��ة، �إىل 

ل��ت��ن��ف��ي��ذ عملية  �ل���ازم���ة  �ل�������ش���روط  ف��ح�����ض 

�الإخ����اء، وذل���ك ل��ل��خ��روج م��ن ه��ذه �خل��ط��وة 

ب�شبب معار�شة  �شنو�ت  تاأجيلها منذ  �لتي مت 

�ملجتمع �لدويل لها

و�أ�شار البيد وفق ما نقل موقع )و�ي نت( 

�شنو�ت  منذ  مطروحة  �لق�شية  ه��ذه  �أن  �إىل 

على �حلكومات �ل�شابقة، ويف عام 2018 و�فقة 

�مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى ه���دم و�إخ����اء �ل��ق��ري��ة، 

ول���ك���ن ب�����ش��ب��ب �ع���ت���ب���ار�ت ���ش��ي��ا���ش��ي��ة وغ��ره��ا 

قد  ه��ذ�  الأن  وذل���ك  �الإخ����اء،  عملية  تتم  مل 

�ل�شيا�شية  �لتد�عيات  من  �لعديد  �إىل  ي��وؤدي 

�حلكومة  و�أن  خ��ا���ش��ًة  و�ل��دول��ي��ة،  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�ل��وق��ت  ل��ه��ا  ي��ت��ح  �حل��ال��ي��ة �شكلت ح��دي��ًث��ا ومل 

معمق  ب�شكل  �لق�شية  هذه  در��شة  �الآن  حتى 

وم�����ش��ت��ق��ل ع��ن �حل��ك��وم��ة �ل�����ش��اب��ق��ة، و�أن���ه���ا ال 

ال  و�أن���ه  خ��ا���ض  ب�شكل  ح�شا�شة  ق�شية  ز�ل���ت 

ب���د م���ن �ل��ب��ح��ث يف ك���ل �ل��ت��ب��ع��ات �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

و�لدولية لهذه �خلطوة

ووفًقا للموقع �الإ�شر�ئيلي، فاإنه مت توجيه 

�ل��ر���ش��ال��ة يف �ل��وق��ت �حل���ايل الأن���ه ُط��ل��ب من 

موقف  لعر�ض  �شهرين  م��دة  �لعليا  �ملحكمة 

�حلكومة من �إخاء �لقرية �لبدوية وحماولة 

�لتو�شل التفاق مع �ل�شكان فيها، م�شًر� �إىل 

ومنهم  �جل��دي��دة  �حلكومة  �أع�شاء  بع�ض  �أن 

�الإخ���اء  خ��ط��وة  �شابًقا  �أي���دو�  بينت  رئي�شها 

وك����ان����و� ي��ح��ث��ون رئ��ي�����ض �حل���ك���وم���ة �ل�����ش��اب��ق 

بنيامني نتنياهو على تنفيذ هذه �خلطوة

االنباط-وكاالت

ق���ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م �جل��ي�����ض �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 

�لتقو�  �الإ�شر�ئيلية  �جلوية  �ل��ق��و�ت  ممثلي  �إن 

ه���ذ� �الأ���ش��ب��وع يف �إ���ش��ر�ئ��ي��ل مب�����ش��وؤويل �ل��دف��اع 

حت�شني  ملناق�شة  �ملتحدة  �ل��والي��ات  م��ن  �جل��وي 

�أنظمة �ل��دف��اع �جل��وي خ��ال ح��االت �ل��ط��و�رئ 

�تفاق  على  �لطرفان  وّقع  �لطرفني، حيث  لكا 

�جل��وي،  ل��ل��دف��اع  �لعملياتي  �ل��ت��ع��اون  لتحديث 

وف��ق��ا ل��ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن وح���دة �مل��ت��ح��دث با�شم 

�الإ�شر�ئيلي �جلي�ض 

�الجتماع  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ���ش��ار 

للدفاع  للقو�ت  �لتعاوين  �ال�شتعد�د  حت�شني  هو 

�مل�شرك عن دولة �إ�شر�ئيل

�ل��دف��اع  ت�شكيل  ق��ائ��د  �الج��ت��م��اع��ات  وت���ر�أ����ض 

�لعميد  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ّي،  �جل���و  ���ش��اح  �جل����وي يف 

غ��ل��ع��اد ب�����ر�ن، ق���ائ���د م��ق��ر �ل��ب��ع��ث��ة �مل�����ش��رك��ة، 

و�ل��ع��م��ي��د  غ��اف��ي�����ض،  دورون  �ح���ت���ي���اط  �ل��ع��م��ي��د 

�لعا�شرة  �ل��ق��ي��ادة  ق��ائ��د  ب���ر�دي  �جل���ر�ل غ��ري��غ 

للدفاع �جلوي و�ل�شاروخي للجي�ض �الأمريكّي

يف �ل�شياق عينه، ونقًا عن م�شادر �إ�شر�ئيلّيٍة 

�لتابع  �ل��ق��وم��ّي،  �الأم���ن  �أب��ح��اث  وم��رك��ز  عليمٍة 

)ه��اآرت�����ض(  �شحيفة  ن�شرت  �أب��ي��ب،  ت��ل  جلامعة 

�ل����ع����ربّي����ة، م���ع���ط���ي���ات ع����ن ح���ج���م �مل�������ش���اع���د�ت 

�الأمريكّية �لع�شكرّية الإ�شر�ئيل، ، كا�شفًة �لنقاب 

�الأمريكّية  �لع�شكرية  �مل�شاعد�ت  حجم  �أّن  عن 

وذل��ك  �شنوًيا  دوالر  مليار   3.3 يبلغ  الإ�شر�ئيل 

منذ عام 2019، وحتى عام 2028

)ذ�  �شحيفة  حترير  رئي�ض  �أع��ّده  تقريٍر  ويف 

�لتاِبعة ل�شحيفة  �لعربّية-�القت�شادّية،  ماركر( 

)ه���اآرت�������ض(، ����ش��ت��ن��د ع��ل��ى م�����ش��ادر �ق��ت�����ش��ادّي��ٍة-

�ملُ�شاعد�ت  وقف  �أّن  جزم  بالكيان،  رفيعٍة  مالّيٍة 

�إاّل،  لي�ض  وق��ٍت  م�شاألة  ه��ي  للكيان  �الأم��ري��ك��ّي��ة 

و��شنطن  �شتقوم  �أ�شاف،  ف�شاِعًد�،  �ليوم  ومن 

تقوم  معونٍة  كل  من  �القت�شادّي  �لثمن  بجباية 

�ل���وق���ت عينه  ب��ت��ق��دمي��ه��ا الإ���ش��ر�ئ��ي��ل، الِف���ًت���ا يف 

بفر�ض  �لقا�شي  �مل�شبوق  غ��ُر  �الت��ف��اق  �أّن  �إىل 

�جلمارك على �ال�شتر�د �لزر�عّي من �لواليات 

وق��ٍت م�شى  �أّي  م��ن  �أك��ر  ب��ات  للكيان،  �ملُ��ت��ح��ّدة 

�إىل  الِفًتا  �لتاريخ،  مز�بل  �إىل  �شريًعا  ل  ي�شِ �أْن 

�إىل  �الأمريكّي  �جلي�ض  بتحويل  ق��ام  تر�مب  �أّن 

و��شنطن  تبد�أ  �أْن  ُي�شتبَعد  ال  وبالتايل  ُمرتزقٍة، 

�حلماية  �الأم��ري��ك��ّي:  �لرئي�ض  ُمعادلة  بتطبيق 

ُمقاِبل �ملال

)ك��ري�����ش��ت��ي��ان  ���ش��ح��ي��ف��ة  �أّن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

�ل�شيت  ذ�ئ���ع���ة  �الأم��ري��ك��ي��ة  م��ن��ي��ت��ور(  ���ش��اي��ن�����ض 

كلفت  �لعربّية  �لدولة  �أّن  عن  ك�شفت  قد  كانت 

 1،6  :1973 �ل��ع��ام  منذ  مالًيا  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

�أّن  �أْي  دوالر(،  بليون   1600 )�أي  دوالر  تريليون 

على  بناًء  دوالر   5700 دفع  �أمريكيٍّ  ُمو�طٍن  كّل 

�ل�شحيفة  ون��ق��ل��ت  �ل��ي��وم.  �أم��ري��ك��ا  ���ش��ك��ان  ع���دد 

يف  �ق��ت�����ش��اديٌّ  خ��ب��ٌر  وه��و  �شتوفار،  توما�ض  ع��ن 

و����ش��ن��ط��ن ق���ام ب��ح�����ش��اب ت��ك��ل��ف��ة دع���م �ل���والي���ات 

�ملتحدة الإ�شر�ئيل، باأن �لرقم �ملذكور ميثل �أكر 

من �شعف تكلفة �حلرب يف فيتنام

�إّن �ل��ن��ف��ق��ات �ملُ��ع��ل��ن��ة ل��دع��م  وق����ال �مل��ح��ا���ش��ر 

�إ�شر�ئيل �شنوًيا )�أكر من ثاثة بايني دوالر( 

ال ُت���ث���ل ����ش���وى �جل�����زء �ل�����ذي ي��ع��رف��ه غ��ال��ب��ي��ة 

�ملو�طنني �الأمريكيني �لذين يعتقدون �أّنه ُينَفق 

يف م��و���ش��ع��ه خل��دم��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ّي��ة و�مل�����ش��ال��ح 

�الإ���ش��ر�ت��ي��ج��ّي��ة يف �مل��ن��ط��ق��ة، ل��ك��ّن��ه ي�����ش��ر �إىل 

غر  فهي  خفية،  تُكن  مل  �إْن  �أخ��رى  م�شاعد�ت 

معروفة من �جلميع

ت��ك��ل��ف��ة  �أّن  �الق���ت�������ش���ادّي  �خل���ب���ر  وُي���ع���ت���رَب 

الأّن��ه��ا  ���ش��ًر�  لي�شت  �الأق����ل  ع��ل��ى  �شخمة  و�ح����دة 

�الأمريكّية  �خلزينة  دفعتها  �لتي  �الأم��و�ل  ُتّثل 

دعمها  ع��ن  �لناِجم  �القت�شادّي  �ل�شرر  ب�شبب 

ل��ل��ك��ي��ان ب��ع��د �حل����روب �ل��ع��رب��ّي��ة-�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ّي��ة، 

ُم�شًر� كمثاٍل �إىل �مل�شاعد�ت �لع�شكرّية �لعاجلة 

حرب  خ��ال  الإ�شر�ئيل  و��شنطن  قّدمتها  �لتي 

��شتخد�م  يف  �شبًبا  كانت  و�لتي  �أك��ت��وب��ر)1973(، 

بيعه  ومنع  �شاًحا  �لنفط  �لعربّية  �حلكومات 

�مل���ت���ح���دة، و�أف�������ش���ى ذل����ك �إىل رك����وٍد  ل���ل���والي���ات 

 420 و��شنطن  خزينة  كّلف  �أمريكا  يف  �قت�شاديٍّ 

 ،2001 �لعام  �ل��دوالر  قيمة  ح�شب  دوالر،  بليون 

�شتوفار ح�شب 

االنباط-وكاالت

عاًما(   43( ثابت  �أح��ام  ت�شتطيع  ال 

و�شقيقتها مروة مغادرة قطاع غزة للقاء 

ال  الأن��ه��ن  �الأردن  يف  �ملري�شة  و�لدتهما 

�شفر،  جو�ز  �أو  �شخ�شية  بطاقة  ميتلكن 

 21 �ل� �الأ�شحى  وتتخوف مع حلول عيد 

لها يف غزة �أن تفقد و�لدتها، كما فقدت 

نظرة  �إلقاء  من  تتمكن  �أن  دون  و�لدها 

�لود�ع عليه

وم����ع �ق�����ر�ب �ل��ع��ي��د ي�����ش��اف��ر ع��دي��د 

�مل���و�ط���ن���ني و�أ����ش���ح���اب �الإق�����ام�����ات �إىل 

�آخ��رون  وي�شل  �أهاليهم،  للقاء  �خل��ارج 

لكن  �لوطن،  يف  �أقاربهم  على  للمعايدة 

ز�لت  ما  و�ل�شفة  بغزة  �لاجئني  �آالف 

ق�شية  حل  ع��دم  ب�شبب  م�شتتة  �أ�شرهم 

�ل�شمل« “مل 
وي���رف�������ض �الح����ت����ال �الإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي 

�الأ�شر  ه��ذه  وج��ود  بقانونية  �الع���ر�ف 

لت�شبح  �لفل�شطينية؛  �الأر����ش��ي  د�خ��ل 

�شخ�شية”  “هوية  بدون  �لعائات  تلك 

�أو جو�ز �شفر

�لفل�شطينية  �ل�شلطة  تاأ�شي�ض  وم��ع 

�الإ�شر�ئيلي  �الحتال  و�ف��ق   ،1994 عام 

�ل���ع���ائ���ات  �آالف  �شمل”  “مل  ع���ل���ى 

�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي �ن��ق�����ش��م��ت د�خ����ل 

�ل��وط��ن وخ��ارج��ه بفعل �الح��ت��ال، لكن 

بالقر�ر عام  �لعمل  �أوقفت  “�إ�شر�ئيل” 
ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني  ت���ويل  ع��ق��ب   ،2009

زعيم حزب �لليكود مقاليد �حلكم

“�شفا”:  وكالة  ملر��شل  ثابت  وتقول 

 2000 ع��ام  غ��زة  �إىل  و�شقيقتي  “جئت 
منذ  لكن  هنا،  وتزوجت  �أقاربي،  لزيارة 

على  �حل�شول  ن�شتطع  مل  �ل�شنة  تلك 

مُيّكننا  �شفر  ج��و�ز  �أو  �شخ�شية  هويات 

من �ل�شفر للقاء �أهلنا يف �الأردن«

و�شقيقتها  �أن���ه���ا  �إىل  ث��اب��ت  وت�����ش��ر 

�أدنى  وتفتقد�ن  غزة  يف  “حمتجزتان” 
من  حرمانهم  ج��ر�ء  �ملدنية؛  حقوقهم 

�ل�شخ�شية �لهوية 

وت�شيف “تويف و�لدي يف �الأردن ومل 

�أت���ك���ن و���ش��ق��ي��ق��ت��ي م���ن �ل�����ش��ف��ر الإل��ق��اء 

نظرة �لود�ع عليه«

ح��ق��ي��ق��ي،  ب��ق��ه��ر  “نعي�ض  وت�����ش��ي��ف 

و�ل���دت���ي ف��ق��دت ب�����ش��ره��ا ح���زًن���ا ع��ل��ي��ن��ا، 

وال ن�����ش��ت��ط��ي��ع زي���ارت���ه���ا، وح���ني ن��ر�ج��ع 

�مل�����ش��وؤول��ني ب��ال�����ش��وؤون �مل��دن��ي��ة ي��ق��ول��ون 

�ل�����ش��ل��ط��ة  ب���ني  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ق�����ش��ي��ت��ن��ا  �إن 

و�الحتال« �لفل�شطينية 

قلبها  يف  ة”  “غ�شّ �أح���ام  وت�شتذكر 

م��ر�ف��ق��ة طفلها  م���ن  ح��رم��ان��ه��ا  ج����ر�ء 

�ملحتل،  �لد�خل  �ملري�ض للعاج مب�شايف 

جر�ء عدم �متاكها هوية �شخ�شية

ت�����ش��ت��م��ر  م����ت����ى  “�إىل  وت����ت���������ش����اءل: 

د�خل  �أغر�ًبا  نعي�ض  متى  �إىل  معاناتنا؟ 

ي�����ش��ع��ر بنا  ن��ع��اين وال  ن��ح��ن  وط���ن���ن���ا؟.. 

�أحد«

ل��ل��م�����ش��وؤول��ني:  “ر�شالتي  وت�����ش��ي��ف 

مو�طن  �أي  مثل  �لهوية  يف  حقنا  نريد 

و�لتعليم« للعاج  �ل�شفر  لن�شتطيع 

و�أ�������ش������درت �ل�������ش���ل���ط���ة ج�������و�ز ���ش��ف��ر 

لفاقدي �لهوية، ُيطلق عليه “�ملُ�شّفر”، 

�إذ  ح���ق���ي���ق���ي،  رق�����م  �إىل  ي��ف��ت��ق��د  ل���ك���ن���ه 

ي��و���ش��ع يف خ��ان��ة �ل��ه��وي��ة رق���ًم���ا وه��م��ًي��ا 

يبد�أ ب�شفرين، وال يعرف �الحتال به 

�الأمر �لذي يجعله با قيمة

�أ�شود« »ملف 

وي�������ش���ف �ل�����اج�����ئ �أ�����ش����ام����ة �ل���غ���ول 

ن��ظ��ًر�  �الأ�شود”؛  ب�”�مللف  ق�����ش��ي��ت��ه��م 

�ملتعّمد  �الإ�شر�ئيلي  و�لتعنت  لغمو�شه، 

�آالف �الأ�شر �لفل�شطينية،  بهدف تغييب 

وهم على قيد �حلياة

وي�����ش��دد �ل���غ���ول، يف ح��دي��ث��ه مل��ر����ش��ل 

�أن حقه باحل�شول  “�شفا”، على  وكالة 

�أدن���ى  ه��و  �ل�شخ�شية”  “�لهوية  ع��ل��ى 

جميع  كفلتها  �لتي  �الإن�شانية  �حلقوق 

�الأعر�ف و�لقو�نني �لدولية

وي����وؤك����د �أن�����ه ل���ن ي���وق���ف �ح��ت��ج��اج��ه 

�أم���ام م��ق��ر �ل�����ش��وؤون �مل��دن��ي��ة يف غ��زة �إال 

و�إن��ه��اء  ل��ه  �شخ�شية  ه��وي��ة  �إ���ش��د�ر  بعد 

معاناته و�آالف �الأ�شر

وي�شيف “لاأ�شف �آالف �الأ�شر تعاين 

 20 �أكر من  من ق�شية مل �ل�شمل منذ 

و�ل�شلطة  �إل��ي��ن��ا؛  يلتف  �أح���د  وال  ع��اًم��ا 

�أي  دون  معاناتنا،  تتجاهل  �لفل�شطينية 

حلول يف �الأفق«

ح�����رم م��ن زي���ارة 
ُ
�أ “باأي ح��ق  وي��ت��اب��ع 

ي�شعني  ال  عيد؛  كل  يف  �خل��ارج  يف  �أهلي 

ون��ع��م  �هلل  ح�����ش��ب��ن��ا  �أق����ول  �أن  �إاّل  �ل���ي���وم 

مبعاناتنا،  ت�شبب  م��ن  ك��ل  على  �لوكيل 

ولكل من يتجاهل ق�شيتنا«

وط����ال����ب �ل����غ����ول �ل���رئ���ي�������ض حم��م��ود 

��شتية  �ل�����وزر�ء حم��م��د  ع��ب��ا���ض ورئ��ي�����ض 

�ل�شيخ  ح�شني  �مل��دن��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  ووزي���ر 

�الإن�شانية،  ق�شيتهم  ح��ل  على  بالعمل 

و�إ�������ش������د�ر ه�����و�ي�����ات ���ش��خ�����ش��ي��ة ل���ه���م؛ 

وك��ر�م��ة  ب��ح��ري��ة  �لعي�ض  م��ن  ليتمكنو� 

مثل �شعوب �لعامل

وقررت حكومة �الحتال �الإ�شر�ئيلي 

�لعائات  �شمل  مّل  منع  جتديد  موؤخًر� 

عام  �ملحتلة  �الأر��شي  بني  �لفل�شطينية 

1948 و�ملحتلة عام 1967

�شتات  يف  عائلة  �ألف   45 نحو  وتعي�ض 

جر�ء هذ� �لقر�ر �الإ�شر�ئيلي

وز�رة  م��ع  “�شفا”  وك��ال��ة  وتو��شلت 

موقفها  ال���ش��ت��ي�����ش��اح  �مل��دن��ي��ة  �ل�����ش��وؤون 

�آالف  �شمل”  “مل  مب���ل���ف  وج���ه���وده���ا 

�الأ�شر �لفل�شطينية، لكن دون رد

في عيد األضحى٠٠ آالف الفلسطينيين مغيبون قسرًا عن أسرهم وبيوتهم

 البيد يحذر بينت من إخالء الخان األحمر

 تكلفة المعونات األمريكّية للكيان منذ العام 1973: 1,6 تريليون 
ل أكثر من ضعف تكلفة الحرب في فيتنام دوالر الرقم ُيمثِّ

 عيد األضحى ينكأ جراح طالبي »لم الشمل« في غزة

االنباط-وكاالت

“هاآرت�ض” �الإ�شر�ئيلية،  ك�شفت �شحيفة 

�أن �ملنظومة �الأمنية و�لع�شكرية يف �إ�شر�ئيل 

حركة  زعيم  �شخ�شية  حتليل  ب��اإع��ادة  ب��د�أت 

�ل�شنو�ر،  يحيى  غ��زة  قطاع  يف  “حما�ض” 
عقب �لت�شعيد �الأخر يف �لقطاع

�جل���ي�������ض  �إىل  ب����امل����ه����م����ة  ع�����ه�����د  وق���������د 

�الإ�شر�ئيلي، وجهاز �ل�شاباك، باالإ�شافة �إىل 

�لعقلية وخرب�ء يف  �ل�شحة  متخ�ش�شني يف 

لغة �جل�شد وحتليل �لكام

ملوؤ�ش�شة  “تك�شف  ف��ق��د  ه��اآرت�����ض،  ووف���ق 

�ل���دف���اع �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، ب��ع��د �ل���ع���دو�ن على 

�لتنبوؤ  ميكن  وال  مت�شدد  �ل�شنو�ر  �أن  غ��زة 

بت�شرفاته”

�ل���ذر�ع  �إىل ج��ان��ب  “يقف  �أن���ه  و�أ���ش��اف��ت 

�ل���ع�������ش���ك���ري���ة حل����رك����ة ح���م���ا����ض، وي��ط��م�����ض 

�لقائد  �شيف  حممد  وب��ني  بينه  �خلافات 

غزة،  يف  للحركة  �لع�شكري  للجناح  �لفعلي 

يف  حتى  �ل��ع��رب،  لكل  زعيما  نف�شه  ويعترب 

�إ�شر�ئيل” د�خل 

يف  �شلوكه  ف��اإن  �ل�شنو�ر  حتليل  وبح�شب 

معروف  ه��و  عما  يختلف  �الأخ���رة  �الأ���ش��ه��ر 

�لرب�غماتية  ����ش��ت��ب��دل  ح��ي��ث  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  يف 

ب�����ق�����ر�ر�ت م��ت�����ش��رع��ة، وح���ل���ه �ل���و����ش���ط ه��و 

�لتم�شك مببد�أ ي�شعب حتقيقه مهما كان

�أن�شاأته  �ل��ذي  �ل�شخ�شي  للملف  ووف��ق��ا 

هذه  يف  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة،  �ل��دف��اع  موؤ�ش�شة  ل��ه 

به  �لتنبوؤ  ميكن  ال  ف��اإن��ه  �لزمنية،  �ملرحلة 

بب�شاطة

ك��ان  “�إذ�  رف���ي���ع:  �أم���ن���ي  م�����ش��در  وق����ال 

�مل��وق��ف يف ج��ه��از �ل��دف��اع �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي حتى 

�أن حممد �شيف هو �الأخطر بني  �ليوم هو 

�الثنني، فاإن �الأمر مل يعد و��شحا �ليوم”

االنباط-وكاالت

على  �مل�شتوطنني  م��ن  جمموعة  ��شتولت 

“�أبو �ل�شو�رب” بالقرب من قرية كفر  جبل 

�أم��اك  �أن���ه  ر�ع���ي جنوب غ��رب جنني، بزعم 

دولة وبدون �أ�شحاب

و�أفادت م�شادر حملية �أن �أهايل بلدة كفر 

ر�عي تفاجئو� با�شتياء م�شتوطنني على جبل 

مئة  نحو  م�شاحته  �لبالغة  �ل�شو�رب”  “�أبو 
دومن

على  تركزو�  �مل�شتوطنني  �أن  �إىل  ولفتت 

ق��ّم��ة �جل��ب��ل �ل��و�ق��ع ب��ني كفر ر�ع����ي، و�شّقو� 

ط��ري��ًق��ا ت�����وؤدي �إل���ي���ه، وح���رق���و� �الأع�������ش���اب يف 

وب����د�أو�  حميطه،  يف  �شياًجا  و�أق���ام���و�  �مل��ك��ان، 

بنقل �أغر��شهم �إليه من م�شتوطنة “دوتان” 

�لقريبة

من  يعد  �جل��ب��ل  �أّن  �مل�شتوطنون  وي��زع��م 

�أ�شحاب له، ما دفع  �لدولة” و�أن ال  “�أماك 
�أور�ق��ه��م �لتي تثبت  �أ�شحاب �الأر����ض الإب���ر�ز 

�أحقّيتهم باالأر�ض، بعد �أن �أز�لو� �ل�شياج �لذي 

ن�شبه �مل�شتوطنون

وك��ث��ف �مل�����ش��ت��وط��ن��ون م���ن �ن��ت��ه��اك��ات��ه��م يف 

�الآون����ة  يف  �ملحتلة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�شفة  م��ن��اط��ق 

�الأخ�����رة تثلت ب��االع��ت��د�ء ع��ل��ى �مل��ز�رع��ني، 

�إ�شافة  �أر��شيهم،  �إىل  �لو�شول  من  ومنعهم 

لا�شتياء  تهيًد�  وقطعها  �الأ�شجار  حلرق 

ع��ل��ي��ه��ا، وجت���ري���ف �الأر������ش����ي و����ش���ق �ل��ط��رق 

�ال�شتيطانية

ور����ش���د �ل��ت��ق��ري��ر �ل�������دوري ل��ان��ت��ه��اك��ات 

�الإ�شر�ئيلية ل�شهر ح��زي��ر�ن2021 �لذي يعده 

�ل�شفة  يف  حما�ض  حلركة  �الإع��ام��ي  �ملكتب 

�نتهاكا،   )3373( �الح��ت��ال  �رت��ك��اب  �لغربية 

بر�شا�ض  فل�شطينيني   )8( ��شت�شهاد  �أب��رزه��ا 

قو�ت �الحتال و�مل�شتوطنني

االنباط-وكاالت

�ل�شمالية  مقدونيا  حكومة  �أعلنت 

“د�ع�ض”  تنظيم  مقاتلي  من  �أربعة  �أن 

�إىل  بنجاح  �أع��ي��دو�  و�أ�شرهم  �ل�شابقني 

�لباد

�ملجموعة  �أن  �إىل  �حلكومة  و�أ���ش��ارت 

ب��ي��ن��ه��م خم�ض  ع�����ش��و�   23 ت�����ش��م  �ل��ت��ي 

�شوريا  من  نقلهم  مت  طفا،  و14  ن�شاء 

توقيف  مت  و�أنه  مقدونيا،  �إىل  و�لعر�ق 

�لدو�ع�ض �الأربعة على ذمة �ملحاكمة

وقالت �حلكومة �إنها “طلبت مذكرة 

ح���م���ر�ء الع���ت���ق���ال �الأرب����ع����ة ب��ع��د جمع 

�ن�شمامهم  ع��ل��ى  �أدل����ة  �ل��ب��اد  ���ش��رط��ة 

يف  وم�شاركتهم  �الإره��اب��ي  �لتنظيم  �إىل 

�لقتال يف �شوريا و�لعر�ق”

و�الأط����ف����ال  �ل���ن�������ش���اء  �إخ�������ش���اع  ومت 

تا�شيا  �أ�شبوعني  ملدة  �ل�شحي  للحجر 

مع بروتوكوالت فرو�ض كورونا

�ل�شلطات  �أن  �إىل  �حل��ك��وم��ة  ولفتت 

م�����ش��ارك��ت��ه��م  “�حتمال  يف  ���ش��ت��ح��ق��ق 

ح����ال تت  ويف  �إج���ر�م���ي���ة،  �أع����م����ال  يف 

تربئتهم، �شيخ�شعون بعد ذلك لعملية 

�إعادة �إدماج يف �ملجتمع”

�مل���ج���م���وع���ة  ه����ي  ه������ذه  �أن  وذك��������رت 

“د�ع�ض”  م���ق���ات���ل���ي  م�����ن  �الأخ�����������رة 

�إىل  �أع��ي��دو�  �لذين  و�أ�شرهم  �ل�شابقني 

مقدونيا �شمال 

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

 مستوطنون يستولون على جبل 
»أبو الشوارب« في جنين

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

تون�س – وكاالت 

العاملي  وال�سباح  الأومل��ب��ي  البطل  اأعلن 

ال��ت��ون�����س��ي اأ���س��ام��ة امل��ل��ويل ع���دم امل�����س��ارك��ة 

يف اأومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و. وك��ت��ب امل���ل���ويل عرب 

“بعد  ب����وك  ب��ف��ي�����س  ال��ر���س��م��ي��ة  ���س��ف��ح��ت��ه 

فقدت  اأن  وبعد  واملعاناة  املحنة  من  �سهر 

الق�سية،  ك�سب  اأو  امل�ساحلة  يف  اأم���ل  ك��ل 

وبالتايل  الدولية  امل�ساركة  اعتزال  قررت 

وخ��ت��م:  ط��وك��ي��و«.  األ���ع���اب  يف  اأ�سارك   ل��ن 

واأن��ا  ه��ذا  اإىل  ه���داين  ال���ذي  هلل  “احلمد 
على يقني اأين من اأهل العطاء والجتهاد 

يف احل����ق واخل�������ر.. ي����وم ع���رف���ة م��ب��ارك 

م��ربوك«. عيدكم  اهلل  ���س��اء  واإن   للجميع 

جتدر الإ�سارة لأن امللويل يف نزاع ق�سائي 

مع الحتاد التون�سي لل�سباحة، الذي اأودع 

العمومية  النيابة  ل��دى   2018 يف  �سكوى 

�سد البطل الأوملبي، بتهمة التدلي�س، كما 

يوم   ال�سادر  الريا�سة  وزارة  بيان  يف  جاء 

امللويل  اجل��اري. ومتكن  يوليو/ متوز   15

20 يونيو/ حزيران املا�سي من حجز  يوم 

اإثر  الأوملبية،  الألعاب  اإىل  التاأهل  بطاقة 

10 كم  احتالله املركز العا�سر يف ماراثون 

مياه حرة يف مدينة �سيتوبال الربتغالية، 

ثانية. و55  ودقيقتني  �ساعتني  بتحقيقه 

امللويل التاأهل  ���س��م��ن  ���س��ن��ة   37 ���س��ن  ويف 

الأوملبي للمرة ال�ساد�سة على التوايل، منذ 

ت�سجيله اأول م�ساركة يف دورة �سيدين عام 

2000. يذكر اأن امللويل هو ال�سباح الوحيد 

يف ال��ت��اري��خ الأومل���ب���ي، امل��ت��وج ب��ال��ذه��ب يف 

واأحرز  الأوملبية.  امل�سابح  ويف  احلرة  املياه 

يف  ح��رة  �سباحة  مرت   1500 ذهبية  امللويل 

ماراثون  ذهبية  ون��ال   2008 بكني  اوملبياد 

10 كم يف املياه احلرة يف لندن 2012.

70

السباح الملولي يغيب عن االولمبياد 

تحديد جدول مباريات الدوري السعودي 

ثلجي يتعاقد مع االهلي البحريني 

تهنئة االهلي تسبب الغرامة  الكرامي 

الريا�س – وكاالت 

اأ�����س����درت جل��ن��ة امل�����س��اب��ق��ات ب��راب��ط��ة 

جدول  للمحرتفني،  ال�سعودي  ال��دوري 

امل�����س��اب��ق��ة،  م���ن  الأول  ال�����دور  م���ب���اري���ات 

اآب/اأغ�����س��ط�����س   11 ي���وم  �سينطلق  ال���ذي 

امل���ق���ب���ل. واأك�������دت ال��ل��ج��ن��ة، وف���ق���ا مل��وق��ع 

�س�يتم  اأن�����ه  الإن����رتن����ت،  ع��ل��ى  ال���راب���ط���ة 

حت���دي���د م���واع���ي���د م���ب���اري���ات اجل��ول��ت��ني 

مباريات  ج��دول  �سدور  بعد  و15(،   14(

ك����اأ�����س خ�������ادم احل����رم����ني ال�������س���ري���ف���ني. 

ديربي  مباراة  الثامنة  اجلولة  و�ست�سهد 

ال��ري��ا���س، ب��ني ال��ه��الل وال��ن�����س��ر، فيما 

ت��ع��رف اجل���ول���ة ال�����س��اب��ع��ة دي���رب���ي ج���دة، 

بني الأهلي والحتاد. وتقرر اأنه يف حال 

اأبطال  دوري  يف  امل�ساركة  الأن��دي��ة  تاأهل 

تاأجيل  �سيتم  ال��ث��م��ان��ي��ة،  دور  اإىل  اآ���س��ي��ا 

حال  ويف  الثامنة.  اجلولة  يف  مبارياتها 

اأح����د ه����ذه الأن����دي����ة اإىل امل���ب���اراة  ت���اأه���ل 

�سيتم  الآ����س���ي���وي���ة،  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

الثانية ع�سر،  تاأجيل مباراته يف اجلولة 

و�سيتم حتديد الأوقات اجلديدة لحقا

االنباط – عمان 

اأع���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���الع���ب ال����دويل 

ك��رة  ف��ري��ق  ليمثل  ث��ل��ج��ي،  ي��زن  الأردين 

ال����ق����دم مل�����دة م���و����س���م واح�������د. و���س��ي��ك��م��ل 

ال��دوري  لبطولة  الذهاب  مرحلة  ثلجي 

تبقى  ح��ي��ث  ���س��ح��اب،  ف��ري��ق  م��ع  الأردين 

اإىل  ي���غ���ادر  اأن  ق��ب��ل  م���ب���اراة واح�����دة  ل���ه 

ب��ت��دري��ب��ات فريقه  ل��الل��ت��ح��اق  ال��ب��ح��ري��ن 

�سباب  مع  م�سواره  ثلجي  وب��داأ  اجلديد. 

لعدة  ومثله  لالأهلي  انتقل  ثم  احل�سني 

���س��ن��وات ح��ي��ث ب���رز م��ع��ه ب�����س��ورة لف��ت��ة، 

ويتعاقد  عقده  ب�سراء  ال��وح��دات  ليقوم 

اأن  يفرت�س  وك��ان  موا�سم.  لثالثة  معه 

املو�سم مع الوحدات،  يتواجد ثلجي هذا 

العقد  ف�سخ  على  الطرفان  يتفق  اأن  قبل 

 26 ال� �ساحب  ثلجي  ويعترب  بالرتا�سي. 

الأردن��ي��ة،  الكرة  لعبي  اأف�سل  من  عاما 

على  وال��ق��درة  العالية  ب��امل��ه��ارات  ومي��ت��از 

ال��ت�����س��وي��ب م��ن ب��ع��ي��د. وك����ان ث��ل��ج��ي قد 

اأح����رز ق��ب��ل ع���دة اأي����ام ه��دف��ا ي��ع��ت��رب من 

اأجمل اأهداف بطولة الدوري مع �سحاب، 

ح��ي��ث ن��ف��ذ ���س��رب��ة رك��ن��ي��ة ا���س��ت��ق��رت يف 

الالعب  الوحدات. ويعترب ثلجي  مرمى 

الأه��ل��ي  �سيمثل  ال����ذي  ال��ث��اين  الأردين 

البحريني، بعدما جدد املدافع زيد جابر 

ع���ق���ده م���ع ال���ف���ري���ق، ك���ذل���ك ي��ن��ت��ظ��ر اأن 

العطار  للفريق زميلهما عبد اهلل  ين�سم 

مهاجم اجلزيرة.

القاهرة – وكاالت 

�سد  مالية  غ��رام��ة  براميدز  ن���ادي  فر�س 

بقيمة  الفريق  مرمى  حار�س  اإك��رام��ي  �سريف 

الأهلي  النادي  تهنئته  ب�سبب  األ��ف جنيه،   100

اأفريقيا.  اأبطال  التتويج بلقب دوري  مبنا�سبة 

ون�سر اإك��رام��ي تغريدة عقب ف��وز الأه��ل��ي )3-

0( على ح�ساب مناف�سه كايزر ت�سيفز اجلنوب 

اأف��ري��ق��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  اأف���ري���ق���ي، يف 

وكتب  ال�سابق.  ناديه  الأح��م��ر  الفريق  لتهنئة 

اإكرامي عرب ح�سابه ال�سخ�سي على “تويرت”: 

“مربوك للنادي الأهلي وجلماهره العظيمة 

البطولة الأفريقية العا�سرة، اإجناز كبر جليل 

حمرتم من الالعبني فر�س نف�سه واأثبت ذاته 

واأ�ساف  كبر«.  تاريخ  كتبت  لأج��ي��ال  كامتداد 

عاًما:  ال����38  �ساحب  براميدز  مرمى  حار�س 

يف  رئي�سي  �سبب  الأه��ل��ي  يبقي  واأب���دا  “دائما 
اإ�سعاد املاليني.. األف مربوك لأبطال اأفريقيا«. 

�سد  مالية  غرامة  فر�س  براميدز  اأن  وعلم« 

حار�سه، لتهنئته الأهلي وهو فريق مناف�س كما 

اأن��ه اأم��ر غر م�سموح به. ي�سار اإىل اأن �سريف 

اإكرامي رحل عن الأهلي اإىل براميدز مطلع 

امل��و���س��م احل����ايل، يف �سفقة ان��ت��ق��ال ح���ر، عقب 

نهاية عقده مع الفريق الأحمر.

االنباط – عمان 

رغ���م ان ف��ري��ق ال��رم��ث��ا ت�����س��در ج����دول ف��رق 

ال�سبوع  م��ب��اري��ات  نهاية  م��ع  املحرتفني  دوري 

العا�سر من الدوري ال ان �سدارته باتت مهددة 

الفي�سلي  القطبني  م��ب��اراة  بنتيجة  ومرتبطة 

والوحدات التي �ستقام م�ساء الربعاء لن فوز اي 

التعادل  اما  ال�سدارة وحيدا  منهما �سيجعله يف 

ف�����س��ي��ج��ع��ل ر���س��ي��د ال���ف���رق ال��ث��الث��ة م��ت�����س��اوي��ة 

و�سيرتك  جديد  من  بينهما  املناف�سة  و�سي�سعل 

الفر�سة �سانحة لفريق ال�سلط املجتهد بدخول 

قد  الرمثا  ..وك���ان  الوا�سع  ال��ب��اب  م��ن  املناف�سة 

اأه��داف  دون  تعادله  رغ��م  الفرق  ترتيب  ت�سدر 

ال��وح��دات  ..وح��ق��ق  الأردن.  �سباب  م�سيفه  م��ع 

ثميناً على نظره �سحاب بهدفني لهدف،  فوزاً 

�سجل  فيما  ثلجي،  ي��زن  عرب  اأوًل  �سحاب  تقدم 

اأبو عمارة.  زري��ق، ومنذر  اأحمد  الوحدات  هديف 

رد من  دون  بهدف  الفي�سلي  على  ال�سلط  وف��از 

اإم�ساء رونالدو وجنا. وفاز اجلزيرة على �سباب 

البا�سا،  حم��م��د  ل��ل��ج��زي��رة  �سجل   ،1-3 العقبة 

اأح��رز  فيما  ال��ع��ط��ار،  ع��ب��داهلل  ال�سيفي،  ح��م��زة 

هدف العقبة زكي اأبو ليلى. كما تغلب معان على 

اجلليل 4-1، �سجل اأهداف معان وليد الدراي�سة، 

“هدفني”،  ال����رواد  حم��م��ود م����وايف، واإب��راه��ي��م 

ب��ي��ن��م��ا اأح�����رز ال���ه���دف ال��وح��ي��د ل��ل��ج��ل��ي��ل ع��ام��ر 

قلب  اأن  بعد  ثميناً  ف���وزاً  احل�سني  وحقق  علي. 

تاأخره بهدف اأمام البقعة اإىل الفوز 3-2، �سجل 

اأحمد يا�سر”هدفني”، حممد موايل،  للح�سني 

املطلب،  عبد  حممد  البقعة  ه��ديف  �سجل  فيما 

وع��ل��ي ���س��ال��ح. يف امل��ق��اب��ل ي��ق��ام ي����وم الأرب���ع���اء  

عمان  �ستاد  على  م�ساء،  والن�سف  الثامنة  عند 

ال����دويل، ال��ل��ق��اء امل��وؤج��ل م��ن الأ���س��ب��وع ال��ث��ال��ث، 

وم��ع  ال���وح���دات.  م��ع  الفي�سلي  ي��ج��م��ع  وال����ذي 

ب�سدارة  الرمثا  انفرد  العا�سرة،  اجلولة  نهاية 

الوحدات،  ثم  نقطة،   21 بر�سيد  الفرق  ترتيب 

والفي�سلي، وال�سلط 20، �سباب الأردن واحل�سني 

 ،9 العقبة  ���س��ب��اب   ،11 م��ع��ان   ،14 اجل��زي��رة   ،17

اجلليل 7، �سحاب 4، والبقعة باملركز الأخر دون 

ا�ستمر  ال��ه��داف��ني  ���س��دارة  ن��ق��اط.  على �سعيد 

“اجلزيرة”،  علوان  علي  الثالثي  بني  ال�سراع 

واجن����ا  رون����ال����د  “�سحاب”،  ال��ن��ع��ي��م��ات  ي�����زن 

املركز  ..ويف  اه���داف   5 منهم  ول��ك��ل  “ال�سلط« 
الربازيلي دوجال�س  اأه��داف:  بر�سيد4   الثاين 

“الفي�سلي”،  العك�س  حممد  الأردن”،  “�سباب 
وحممد اأبو زريق �سرارة “الرمثا”، حممد عبد 

اهلل  وع��ب��د  ال�سيفي  ح��م��زة  “البقعة”،  املطلب 

بر�سيد  الثالث  املركز  ويف  “اجلزيرة«.  العطار 

العر�سان  اأهداف: مارديك مارديكيان واأحمد   3

اجلوابري  واإبراهيم  العرب  يزن  “الفي�سلي”، 
خالد  “الرمثا”،  ال��دردور  حمزة  “الوحدات”، 
الدردور “�سباب الأردن”، بادو ماجنا “احل�سني 

اإربد”، �سند جعارة واإبراهيم الرواد “معان«.

االنباط – عمان 

ح�����س��م ن�����ادي ع���م���ان ت��ت��وي��ج��ه ب��ل��ق��ب 

مع   ،2021 ملو�سم   17 ت  النا�سئات  دوري 

الأخرة  وقبل  ال�ساد�سة  اجلولة  اختتام 

م��ن ال����دور ال���ث���اين، راف���ع���اً ر���س��ي��ده اإىل 

و�سمن  ال��رتت��ي��ب.  ���س��دارة  يف  نقطة   18

على  ف���وزه  ب��ع��د  باللقب  تتويجه  ع��م��ان 

ال��ن��ظ��ر عن  وب��غ�����س   ،0-5 الأرث��وذك�����س��ي 

ال��ب��ط��ول��ة، لرفع  م��ب��ارات��ه الأخ����رة يف 

ر�سيده اإىل 18 نقطة، اأمام احل�سني )15 

نقطة( الذي تغلب بدوره على عمان اف 

وح�سب  اجل��ول��ة.  ذات  �سمن   ،0-4 ���س��ي 

الثاين  ال���دور  ي��ق��ام  ال��ب��ط��ول��ة،  تعليمات 

ال��دوري  بنظام  البطولة،  م��ن  والأخ���ر 

يتوج  بحيث  واح���دة،  مرحلة  م��ن  امل��ج��زاأ 

اأكرب عدد  الفريق احلا�سل على  باللقب 

م���ن ال��ن��ق��اط. وت��ن�����س ال��ت��ع��ل��ي��م��ات على 

بالنقاط  ف��ري��ق��ني  ت�����س��اوي  ح���ال  اأن���ه يف 

النهائي،  الفرق  مراكز  حتديد  ولغايات 

يتم اللجوء اإىل فارق املواجهات املبا�سرة 

الأمر الذي ي�سب يف �سالح عمان الذي 

ك���ان ق���د ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م���ط���ارده احل�����س��ني 

ذات  و���س��م��ن   .1-2 امل��ا���س��ي��ة  اجل��ول��ة  يف 

اجل��ول��ة ف���از الأه���ل���ي ع��ل��ى ال���راي���ة 0-4، 

النتيجة.  ب��ذات  القاد�سية  على  والن�سر 

ر�سيده  ع��م��ان  رف��ع  اجل��ول��ة  نهاية  وم��ع 

18 نقطة باملركز الأول، ثم احل�سني  اىل 

15، الن�سر 12، عمان اف �سي والأهلي 9، 

دون  والراية   ،4 والأرثوذك�سي  القاد�سية 

و�سط  البطولة،  مناف�سات  وتقام  نقاط. 

حفاظاً  م�سدد  �سحي  بروتوكول  تطبيق 

ت�سكل  وال���ت���ي  ال���ع���ام���ة،  ال�����س��الم��ة  ع��ل��ى 

اأولوية رئي�سية لدى الحتاد.

االنباط – عمان 

ل��ك��رة  الأردين  الحت�������اد  اأ�����س����در 

ال�����ق�����دم، ج�������دول م����ب����اري����ات ال������دور 

الأردن  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ت��م��ه��ي��دي 

ويف  التعليمات  وح�سب   .2021 ملو�سم 

ملباريات  الأ�سلي  الوقت  انتهاء  حال 

ح�سم  �سيتم  ب��ال��ت��ع��ادل،  ال����دور  ه���ذا 

ال���رك���الت  اإىل  ب���ال���ل���ج���وء  ال��ن��ت��ي��ج��ة 

اأن  ال��رتج��ي��ح��ي��ة م���ب���ا����س���رة. ي���ذك���ر 

املو�سم   ل��ه��ذا  الردن  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة 

ت���ن���ط���ل���ق ع�����رب ال���������دور ال���ت���م���ه���ي���دي 

مب�����س��ارك��ة اأن���دي���ة ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة، 

الأوىل  ال����درج����ة  ف����رق  ج���ان���ب  اإىل 

احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ت��رت��ي��ب م��ن )5 اإىل 

14( يف املو�سم املا�سي. ويف دور ال� 32، 

ال��دور  م��ن  امل��ت��اأه��ل��ة  ال��ف��رق  �ستن�سم 

التاأهيلي اإىل اأندية دوري املحرتفني 

والأه�����ل�����ي،  ال�������س���ري���ح  ج����ان����ب  اإىل 

والفريقني احلا�سلني على املركزين 

ال��ث��ال��ث وال��راب��ع م��ن دوري ال��درج��ة 

و���س��ت��ق��ام  امل��ا���س��ي.  ل��ل��م��و���س��م  الأوىل 

التاأهيلي ولغاية  الدور  املباريات من 

املغلوب  النهائي، بنظام خروج  ن�سف 

م����ن م�����ب�����اراة واح��������دة، ع���ل���ى م��ل��ع��ب 

ال���ف���رق ال��ت��ي حت��م��ل اأرق���ام���اً ف��ردي��ة 

الريع  ي��وزع  اأن  على  القرعة،  خ��الل 

�سيتم  فيما  الفريقني،  بني  منا�سفة 

اللجوء اإىل ركالت الرتجيح مبا�سرة 

يف ح���ال ال��ت��ع��ادل ب��ال��وق��ت الأ���س��ل��ي. 

وع����ل����ى ���س��ع��ي��د امل�����ب�����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

امللعب  اخ��ت��الف  ح��ال  ويف  للبطولة، 

البيتي للفرق املتاأهلة، �سيتم حتديد 

م��ك��ان اإق��ام��ت��ه��ا ع��ن ط��ري��ق ال��ق��رع��ة، 

ال���وق���ت الأ���س��ل��ي  ان���ت���ه���اء  ويف ح����ال 

اإىل  ال��ل��ج��وء  �سيتم  ب��ال��ت��ع��ادل،  للقاء 

رك��الت  اإىل  ث��م  الإ�سافية  الأ���س��واط 

ال��رتج��ي��ح حل�����س��م ال��ل��ق��ب، ع��ل��ى اأن 

الفريقني  بني  منا�سفة  الريع  ي��وزع 

اأي�ساً. وكان فريق الفي�سلي اآخر 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�سي ب�سبب جائحة كورونا.

صدارة الرمثا مرتبطة بلقاء الفيصلي والوحدات 

عمان يحسم لقب دوري الناشئات 

أصدار جدول مباريات الدور التمهيدي لكأس االردن 
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االنباط-وكاالت

مت��ث��ل االل���ت���ه���اب���ات م��رح��ل��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة من 

اأن  اإال  االأم������را�������ض،  م����ن  ال�������ش���ف���اء  م����راح����ل 

االلتهابات املزمنة تزيد من خماطر االإ�شابة 

ال�شحية،  امل�����ش��ك��ات  م��ن  ك��ب��رة  مب��ج��م��وع��ة 

ال��ق��ل��ب وال��رب��و وال��ت��ه��اب  اأم��را���ض  م��ن بينها 

الروماتويدي. املفا�شل 

ت�شاعد  ق���د  االأدوي������ة  ب��ع�����ض  اأن  ح���ن  ويف 

الباحثون  ي�شعى  امل��زم��ن،  االلتهاب  ع��اج  يف 

على  الغذائي  النظام  تاأثر  الإب��راز  جاهدين 

االل��ت��ه��اب��ات، ك��م��ا ف��ع��ل م��وؤخ��را ع��ل��م��اء بكلية 

الطب يف جامعة �شتانفورد االأمركية.

الباحثون  اأجراها  التي  الدرا�شة  واأ���ش��ارت 

املخلات  مثل  املخمرة  االأطعمة  دمج  اأن  اإىل 

وال��ل��ن ال��رائ��ب وم��ن��ت��ج��ات االأل���ب���ان واجل��ن 

ال��غ��ذائ��ي، قد  النظام  وال��زي��ت��ون وغ��ره��ا، يف 

ي�شاعد يف تقليل االلتهابات.

ون���ق���ل م���وق���ع »ه��ي��ل��ث الي����ن« ال��ط��ب��ي عن 

م����دي����رة ق�������ش���م ط����ب اجل����ه����از ال��ه�����ش��م��ي يف 

قولها:  اإيفانينا،  اإيلينا  االأمركية،  اجلامعة 

ع��ل��ى  ال���ط���ع���ام  ت����اأث����ر  ت�����رز  ال����درا�����ش����ة  »اإن 

باقي  على  ي��وؤث��ر  مم��ا  االأم���ع���اء،  ميكروبيوتا 

املخمرة  االأغذية  تدعم  حيث  اجل�شم،  اأج��زاء 

امليكروبيوم«. وظائف 

وحت��ت�����ش��ن اأج�����ش��ام��ن��ا اأع�����دادا ك��ب��رة ج��دا 

م���ن ال���ك���ائ���ن���ات ال���دق���ي���ق���ة، م���ث���ل ال��ب��ك��ت��ري��ا 

با�شم  وُت���ع���رف  وال��ف��ط��ري��ات،  وال��ف��رو���ش��ات 

م�شطلح  ي�����ش��ت��ع��م��ل  ب��ي��ن��م��ا  »امل��ي��ك��روب��ي��وت��ا«، 

»م���ي���ك���روب���ي���وم« ل���و����ش���ف ال���ك���ائ���ن���ات احل��ي��ة 

امل�شيف  ع��ن��ا���ش��ر  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��دق��ي��ق��ة، 

امل�شتمدة من مكونات البيئة التي تعي�ض فيها 

الكائنات. هذه 

وت���اأت���ي اأه��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�����ش��م ال��ط��ع��ام، 

جهاز  وتنظيم  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات،  بع�ض  واإن���ت���اج 

امل���ن���اع���ة، وح���م���اي���ة ب��ع�����ض اأن�������واع ال��ك��ائ��ن��ات 

الدقيقة املفيدة لنا من بع�شها االآخر امل�شبب 

لاأمرا�ض.

و���ش��م��ل��ت ال����درا�����ش����ة ال���ت���ي اأج����ري����ت ع��ل��ى 

اعتماد  البالغن،  االأ�شخا�ض  م��ن  جمموعة 

اأو  خممرة  اأغذية  على  ي�شتمل  غذائي  نظام 

10 اأ�شابيع. غنية باالألياف ملدة 

جمموعة  يف  اأن��ه  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون،  وتو�شل 

اأنواع من اخلايا   4 الطعام املخمر، اأظهرت 

اأقل، كما انخف�شت م�شتويات  املناعية ن�شاطا 

عينات  يف  قيا�شها  مت  التهابيا  بروتينا   19
من  ت��ق��ل��ل  امل��خ��م��رة  االأغ����ذي����ة  اأن  اأي  ال�����دم، 

تن�شيط اخلايا املناعية التي ت�شارك �شلبا يف 

املزمنة. االلتهابات 

وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ه����ذه ال���ن���ت���ائ���ج، اأو���ش��ح��ت 

اإي���ف���ان���ي���ن���ا: »ت���دع���م ال���ن���ت���ائ���ج ال���ع���اق���ة ب��ن 

امل��ي��ك��روب��ي��وم واجل���ه���از امل��ن��اع��ي امل���ت���ورط يف 

حاالت مثل اال�شطرابات اله�شمية واأمرا�ض 

اأخرى  االلتهابية، ف�شا عن حاالت  االأمعاء 

التهاب  مثل  اله�شمي  باجلهاز  متعلقة  غر 

ال�شرطان«. املفا�شل الروماتويدي وحتى 

 األغذية المخمرة.. فائدة »غير متوقعة« على صحة اإلنسان

      

االنباط- وكاالت

االث��ن��ن،  الفرن�شية،  »ك��ارم��ا«  �شركة  اأع��ل��ن��ت 

م�شت�شفى  يف  ا�شطناعي  ق��ل��ب  زرع  عملية  ع��ن 

ب���اإي���ط���ال���ي���ا، مم���ا مي��ه��د ال���ط���ري���ق اأم������ام ت��وف��ر 

االخرتاع على نطاق جتاري.

اأجرت جتارب على القلب  وكانت »كارما« قد 

الوظيفة  ي�شاهي  ال��ذي  اجلديد،  اال�شطناعي 

مب��واد  باال�شتعانة  الب�شري،  للقلب  الطبيعية 

ا�شت�شعار. واأجهزة  بيولوجية 

ويزن القلب اال�شطناعي نحو 900 غرام، اأي 

ال�شليم  الب�شري  القلب  وزن  متو�شط  يعادل  ما 

بواقع 3 مرات، ح�شبما ذكرت »رويرتز«.

وي�������ش���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 اأج��ه��زة 

حركة  ح�شب  ال���دم  ت��دف��ق  يف  تتحكم  ا�شت�شعار 

املري�ض.

وي�����ش��ت��م��د ال��ق��ل��ب اال���ش��ط��ن��اع��ي ط��اق��ت��ه من 

خ��ارج  تركيبها  يتم  اأي����ون«  »ل��ي��ث��ي��وم-  ب��ط��اري��ات 

اجل�شم.

اأم������ا اأ����ش���ط���ح اجل��������دران ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��ق��ل��ب 

اال�شطناعي فيدخل يف تركيبها اأن�شجة ماأخوذة 

من االأبقار، بدال من املواد ال�شناعية كاللدائن، 

التي تت�شبب يف حدوث جلطات.

 بعد عملية ناجحة.. 
»قلوب اصطناعية« قد 

تصبح متاحة للزراعة

االنباط-وكاالت

ت���ت���واف���د ج���م���وع احل���ج���ي���ج، االث���ن���ن، 

املوافق التا�شع من ذي احلجة، اإىل �شعيد 

حيث  االأعظم،  احلج  ركن  لتاأدية  عرفات، 

ي��ق��ف امل�����ش��ل��م��ون يف ع���رف���ات م��ن��ذ ط��ل��وع 

ال�شم�ض حتى غروبها.

منا�شك احلج.. تغطية م�شتمرة

اإن  بنمره،  احل��اج  ينزل  اأن  ال�شنة  وم��ن 

نزوله  م��ن  فليتاأكد  واإال  ذل���ك،  ل��ه  تي�شر 

داخ���ل ح���دود ع��رف��ة. وه��ن��اك ال��ك��ث��ر من 

ال���ع���ام���ات وال���ل���وح���ات االإر����ش���ادي���ة ال��ت��ي 

تو�شح ذلك، وفق ما ذكرت وكالة »وام«.

بالتلبية  احل��اج  ين�شغل  اليوم،  هذا  ويف 

والتكبر  اال�شتغفار  من  ويكرث  وال��ذك��ر، 

والتهليل، ويجتهد يف الدعاء.

واإذا دخل وقت الظهر، خطب االإمام يف 

ثم  واإر���ش��اد،  وعظة  تذكر  خطبة  النا�ض 

جمعا  وال��ع�����ش��ر  ال��ظ��ه��ر  ب��احل��ج��اج  ي�شلي 

عليه  حممد  ال��ر���ش��ول  فعل  كما  وق�����ش��را، 

وال  قبلهما  ي�شلي  وال  وال�شام،  ال�شاة 

بينهما وال بعدهما �شيئا .

وخطيب  ..«اإمام  ال�شرمي  �شعود  ال�شيخ 

احلرم املكي »

وي���ج���ب ع��ل��ى احل���ج���اج االن���ت���ب���اه ل��ع��دم 

ال���وق���وع يف اأخ���ط���اء يف م��ث��ل ه����ذا ال��ي��وم، 

اأبرزها:

ال����ن����زول خ������ارج ح������دود ع����رف����ة، وب���ق���اء 

احل���ج���اج يف اأم���اك���ن ن��زول��ه��م ح��ت��ى ت��غ��رب 

م��زدل��ف��ة.  اإىل  ي��ن�����ش��رف��ون  ث���م  ال�����ش��م�����ض 

وي��ع��د ه���ذا خ��ط��اأ ال ي��ن��ب��غ��ي ال���وق���وع ف��ي��ه، 

فاالن�شراف من عرفة قبل غروب ال�شم�ض 

غر جائز، لكونه خمالفا لفعل النبي.

ك�����ذل�����ك ي�����ت�����زاح�����م ب����ع���������ض احل����ج����اج 

ويتدافعون ل�شعود جبل عرفة والو�شول 

عليه،  وال�����ش��اة  ب��ه  والتم�شح  قمته  اإىل 

لها  اأ�شل  التي ال  البدع  »م��ن  اأم��ور  وه��ذه 

اإ���ش��اف��ة مل��ا ي��رتت��ب على ذلك  يف ال�����ش��رع«، 

من اأ�شرار �شحية وبدنية.

وم���ن االأخ���ط���اء اأي�����ش��ا، ا���ش��ت��ق��ب��ال جبل 

ا�شتقبال  وال�شنة  ال��دع��اء،  اأث��ن��اء  ع��رف��ات 

القبلة عند الدعاء.

وب��ع��د غ����روب ���ش��م�����ض ال��ت��ا���ش��ع م���ن ذي 

احل���ج���ة، ت�����ش��ر ق���واف���ل احل��ج��ي��ج ���ش��وب 

م�����ش��ع��ر م���زدل���ف���ة، ل��ي�����ش��ل��وا ب���ه���ا امل���غ���رب 

وال���ع�������ش���اء ج��م��ع��ا وق�������ش���را ب�������اأذان واح���د 

واإق���ام���ت���ن ف����ور و���ش��ول��ه��م، ث���م ي��ب��ي��ت��ون 

هناك ليلتهم 

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

بهذه الطريقة.. خطبة عرفة تصل 
إلى الماليين بعشر لغات

 كل ما تريد معرفته عن »جدري 
القردة«.. مرض نادر وال لقاح له

االنباط-وكاالت

ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  ا�شتهدفت 

امل�����ش��ج��د احل�����رام وامل�����ش��ج��د ال���ن���ب���وي، يف 

مليون   100 ع��رف��ة،  ي���وم  خطبة  ت��رج��م��ة 

م�����ش��ت��ف��ي��د، ون���ق���ل وت��رج��م��ة خ��ط��ب��ة ي��وم 

عرفة جلميع امل�شلمن يف اأنحاء العامل.

ل��غ��ات   10 اإىل  اخل���ط���ب���ة  وت���رج���م���ت 

والفرن�شية  االإجن��ل��ي��زي��ة  وه��ي  خمتلفة، 

وامل�����اي�����وي�����ة واالأردي��������������ة وال���ف���ار����ش���ي���ة 

وال����رو�����ش����ي����ة وال�������ش���ي���ن���ي���ة وال��ب��ن��غ��ال��ي��ة 

والهو�شا. والرتكية 

الهداية  »ن�شر  �شعار  ذلك حتت  وياأتي 

التطبيقات  دع���م  خ���ال  م��ن  ل��ل��ع��امل��ن«، 

احلرمن،  م��ن��ارة  ومن�شة  االإل��ك��رتون��ي��ة، 

وك��ذل��ك ال����دور ال����ذي ت��ق��دم��ه ال��و���ش��ائ��ل 

التقنية احلديثة، عر ترددات البّث عر 

FM يف امل�شجد احلرام واملنطقة  االأثر 

با�شتخدام  املقد�شة،  وامل�شاعر  امل��رك��زي��ة 

على  تطورا  واأكرثها  البث  اأجهزة  اأحدث 

العامل. م�شتوى 

 و������ش�����در ت���وج���ي���ه خ��������ادم احل���رم���ن 

العزيز  عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفن، 

ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���ش��ة  ب��ت�����ش��ري��ف  ���ش��ع��ود،  اآل 

النبوي  وامل�شجد  احلرام  امل�شجد  ل�شوؤون 

ب��رتج��م��ة خ��ط��ب��ة ع��رف��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 

»م�شروع  اأع��م��ال  خدمة  من  امل�شتفيدين 

خ����ادم احل���رم���ن ال�����ش��ري��ف��ن ل��ل��رتج��م��ة 

الفورية خلطبة عرفة وخطب احلرمن 

االآن،  وحتى  انطاقته  منذ  ال�شريفن« 

اأكرث من 35 مليون م�شتفيد حول العامل 

عر املن�شات االإلكرتونية.

ومواكبة لعجلة التطور التي ت�شهدها 

الزم��ا  ك��ان   ،2024 خطتها  وف��ق  الرئا�شة 

التقنية  وال�����ش��وؤون  الرتجمة  وكالة  على 

االرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى خ���دم���ات���ه���م، ح��ي��ث 

با�شتهداف  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��وك��ال��ة  ���ش��ت��ق��وم 

و�شي�شتمر  م�شتفيد،  مليون   50 من  اأكرث 

بثها  ح�شر  مع  لغات  بع�شر  اخلطبة  بث 

على من�شتن رقميتن.

ا�شتكمال م�شرة  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة يف خ��دم��ة 

اأف�شل  تقدمي  نحو  واملعتمرين  احلجاج 

الرحمن،  �شيوف  على  للتي�شر  ال�شبل، 

واإث���������راء رح��ل��ت��ه��م ال���دي���ن���ي���ة ب��ال��ف��وائ��د 

واملنافع.

ك���م���ا ي�������ش���ت���ه���دف امل���������ش����روع احل���ج���اج 

امل���ت���واج���دي���ن يف م�����ش��ع��ر ع���رف���ة، واأب���ن���اء 

العامل االإ�شامي يف جميع اأنحاء العامل، 

واملهتمن والراغبن باال�شتماع للخطبة 

بالعربية  ال��ن��اط��ق��ن  غ��ر  امل�شلمن  م��ن 

امل�شلمن. وغر 

االنباط-وكاالت

اأث���ار »ج���دري ال��ق��ردة« خم��اوف كثرين 

ح����ول ال���ع���امل، وذل�����ك ب��ع��د اإع������ان امل��رك��ز 

االأم�����رك�����ي ل��ل�����ش��ي��ط��رة ع���ل���ى االأم����را�����ض 

وال��وق��اي��ة م��ن��ه��ا، االث���ن���ن، اك��ت�����ش��اف حالة 

اإ�شابة يف الواليات املتحدة.

لل�شيطرة على  االأم��رك��ي  امل��رك��ز  وق��ال 

االأمرا�ض والوقاية منها، اإن اأحد املواطنن 

�شافر من نيجريا اإىل تك�شا�ض، لديه حالة 

اإ�شابة موؤكدة بجدري القردة.

يف  امل�شت�شفى  اإىل  ال�شخ�ض  اإدخ���ال  ومت 

داال�ض حيث يتطلع امل�شوؤولون اإىل االت�شال 

ات�شال  على  يكونون  رمب��ا  ال��ذي��ن  ب��اأول��ئ��ك 

وثيق به اأثناء الرحات اجلوية.

العاملية جدري  ال�شحة  وُتعرف منظمة 

اأ�شا�شا  اأنه »مر�ض نادر يحدث  القردة على 

يف امل��ن��اط��ق ال��ن��ائ��ي��ة م���ن و����ش���ط اإف��ري��ق��ي��ا 

ال��غ��اب��ات اال�شتوائية  ب��ال��ق��رب م��ن  وغ��رب��ه��ا 

املاطرة«.

موري�ض هيمان.. �شائد الفرو�شات

وُينقل فرو�ض جدري القردة اإىل الب�شر 

الرية،  احليوانات  من  متنوعة  طائفة  من 

ولكن انت�شاره على امل�شتوى الثانوي حمدود، 

من خال انتقاله من اإن�شان اإىل اآخر.

وي�����رتاوح يف ال���ع���ادة م��ع��دل االإم���ات���ة يف 

احل������االت ال��ن��اج��م��ة ع���ن ف��ا���ش��ي��ات ج���دري 

امل��ئ��ة، وتلحق معظم  1 و10 يف  ب��ن  ال��ق��ردة 

وفياته بالفئات االأ�شغر �شنا.

وال يوجد اأي عاج اأو لقاح متاح ملكافحة 

املر�ض، رغم اأن التطعيم �شد اجلدري اأثبت 

اأي�شا من جدري  الوقاية  عالية يف  جناعة 

القردة.

اأ�صل املر�ض

وج���دري ال��ق��ردة م��ر���ض ف��رو���ش��ي ن��ادر 

اإ�شابته  اأع��را���ض  ومت��اث��ل  املن�شاأ،  ح��ي��واين 

لاإن�شان تلك التي كان ي�شهدها يف املا�شي 

امل��ر���ش��ى امل�����ش��اب��ون ب���اجل���دري، ول��ك��ن��ه اأق��ل 

�شدة.

وُك�����ِش��ف الأول م���رة ع��ن ج���دري ال��ق��ردة 

الكونغو  بجمهورية   1970 ع��ام  الب�شر  بن 

�شنوات   9 لدى �شبي عمره  الدميقراطية، 

كان يعي�ض يف منطقة مت الق�شاء فيها على 

اجلدري عام 1968.

بلغ منذ ذلك احلن عن حدوث معظم 
ُ
واأ

الغابات  م��ن  الريفية  امل��ن��اط��ق  يف  احل���االت 

املاطرة الواقعة بحو�ض نهر الكونغو وغرب 

اإفريقيا.

خ��ارج  للمر�ض  احل���االت  اأوىل  و�شجلت 

الغربية  املنطقة  يف   ،2003 �شنة  اإف��ري��ق��ي��ا 

الو�شطى من الواليات املتحدة االأمركية.

كيف ينتقل املر�ض؟

تنجم  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ش��ح��ة  منظمة  وف���ق 

ال��ع��دوى باملر�ض م��ن احل���االت ال��دال��ة عن 

خمالطة مبا�شرة لدماء احليوانات امل�شابة 

اآف��ات��ه��ا  اأو  اأج�����ش��ام��ه��ا  ل�����ش��وائ��ل  اأو  ب���ع���دواه 

ب��اأن  علما  املخاطية،  �شوائلها  اأو  اجللدية 

القوار�ض هي امل�شتودع الرئي�شي للفرو�ض.

اللحوم  ت��ن��اول  ي��ك��ون  اأن  املحتمل  وم��ن 

امل�شابة  احليوانات  من  جيدا  املطهية  غر 

ب����ع����دوى امل����ر�����ض، ع���ام���ل خ���ط���ر ي��رت��ب��ط 

باالإ�شابة به.

ومي��ك��ن اأن ي��ن��ج��م ان��ت��ق��ال امل��ر���ض على 

اآخ��ر،  اإىل  اإن�شان  من  اأو  الثانوي،  امل�شتوى 

امل��خ��ال��ط��ة احلميمة الإف����رازات  ع��ن ط��ري��ق 

بعدوى  م�شاب  ل�شخ�ض  التنف�شي  اجلهاز 

اأو عن مام�شة  اأو الآفاته اجللدية،  املر�ض 

اأو  امل��ري�����ض  ل��وث��ت م��وؤخ��را ب�شوائل  اأ���ش��ي��اء 

مبواد ت�شبب االآفات.

وقد ي�شهم تقييد عمليات نقل الثدييات 

اأو فر�ض  وال���ق���ردة  ال�����ش��غ��رة  االإف��ري��ق��ي��ة 

اإبطاء  يف  فعاال  اإ�شهاما  نقلها،  على  حظر 

اإىل  الفرو�ض  انت�شار  نطاق  ات�شاع  وت��رة 

خارج اإفريقيا.

املحبو�شة  احليوانات  ُتطّعم  اأال  وينبغي 

ذلك  ع��ن  عو�شا  ينبغي  ب��ل  اجل���دري،  �شد 

م�شابة  ت��ك��ون  اأن  يحتمل  ال��ت��ي  تلك  ع��زل 

م���ن���ه���ا ب����ع����دوى امل����ر�����ض ع����ن احل���ي���وان���ات 

االأخ�����رى، وو���ش��ع��ه��ا ق��ي��د احل��ج��ر ال�شحي 

فورا.

احليوانات  جميع  و�شع  اأي�شا  وينبغي 

ال��ت��ي ق��د ت��خ��ال��ط اأخ����رى م�����ش��اب��ة ب��ع��دوى 

امل��ر���ض ق��ي��د احل��ج��ر ال�����ش��ح��ي وم��ن��اول��ت��ه��ا 

يف اإط��������ار ات����خ����اذ ال���ت���ح���وط���ات امل���ع���ي���اري���ة 

اأجل  من  يوما   30 غ�شون  يف  وماحظتها 

ال��وق��وف ع��ل��ى اأع���را����ض اإ���ش��اب��ت��ه��ا ب��ج��دري 

القردة.


