
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الصحة: 10 وفيات و760 
إصابة »كورونا « 

االنباط- عمان

اجلمعة،  ال�صحةام�س  وزارة  اأعلنت   

�إ���ص��اب��ة  و760  وف��ي��ات   10 ت�صجيل  ع��ن 

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

يف امل��م��ل��ك��ة، ل��رت��ف��ع ال���ع���دد الإج���م���ايل 

و770150  10020وف��������اة  اإىل  ل��ل��وف��ي��ات 

�إ�صابة.

عن  ال�صادر  الإعالمي  املوجز  واأ�صار 

احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����ص��ح��ة  وزارة 

حالة،   9989 اإىل  و�صل  حالّيا  الن�صطة 

اأدخ��ل��ت  ال��ت��ي  ب��ل��غ ع���دد احل����الت  بينما 

ح��ال��ة،   100 امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  اإىل  ال���ي���وم 

ك��م��ا ب��ل��غ ع����دد احل������الت ال���ت���ي غ����ادرت 

امل�صت�صفيات 63 حالة، يف حني بلغ العدد 

تتلقى  التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل 

553 حالة. العالج يف امل�صت�صفيات 

اأ�صرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز،  وب��ني 

باملئة،   8 بلغت  ال�صمال  اإقليم  يف  العزل 

العناية  اأ�صرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما 

ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   15 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�صغال 

الإقليم ذاته 9 باملئة.

واأ�صاف، اأن ن�صبة اإ�صغال اأ�صرة العزل 

17 ب��امل��ئ��ة، يف  يف اإق��ل��ي��م ال��و���ص��ط ب��ل��غ��ت 

العناية  اأ�صرة  اإ�صغال  ن�صبة  و�صلت  حني 

باملئة،   29 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف  احلثيثة 

بينما بلغت ن�صبة اإ�صغال اأجهزة التنف�س 

9 باملئة. ال�صطناعي 

يف  العزل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  وبلغت 

اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   7 اجل��ن��وب  اإقليم 

فيما  باملئة،   11 احلثيثة  العناية  اأ���ص��رة 

ب��ل��غ��ت ن�����ص��ب��ة اإ����ص���غ���ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����س 

ال�صطناعي يف الإقليم ذاته 8 باملئة.

389 حالة  ت�صجيل  اإىل  املوجز  واأ�صار 

حلالت  الإج��م��ايل  العدد  لي�صل  �صفاء، 

ال�صفاء.

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   21 ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   31  متوز  2021 م - العدد  5765    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

ت��واف��ق ي��وم اجل��م��ع��ة، ال��ذك��رى ال�صنوية ال����41 لإع��الن 

الكني�صت الإ�صرائيلي “مدينة القد�س عا�صمة كيانهم بعد 

توحيد �صطريها ال�صرقي والغربي«

الكني�صت على  نواب  1980، �صوت  30 يوليو/متوز  ففي 

قرار “قانون اأ�صا�س.. القد�س عا�صمة اإ�صرائيل” القا�صي 

لإ�صرائيل،  موحدة  عا�صمة  ب�صطريها  “القد�س  باعتبار 

واملحكمة  والكني�صت  واحل��ك��وم��ة  ال��دول��ة  لرئا�صة  وم��ق��ًرا 

العليا« ويدعو القرار اإىل اتخاذ الإجراءات التي من �صاأنها 

تنفيذ ن�صو�صه

وج��ع��ل ه����ذا ال���ق���ان���ون، ال����ذي ط��رح��ت��ه ح��ي��ن��ه��ا ع�����ص��وة 

اليميني”،  “هتحياه  ح��زب  م��ن  كوهن  غيئول  الكني�صت 

القد�س  مكانة  عن  الإ�صرائيلية  احلكومية  “الإعالنات 
كعا�صمة اإ���ص��رائ��ي��ل، و���ص��م ���ص��رق��ي ال��ق��د���س اإل��ي��ه��ا ق��ان��وًن��ا 

اأ�صا�صًيا، اأي مبداأً د�صتورًيا يف جهاز القانون الإ�صرائيلي«

وت�صمن القانون “القد�س الكاملة املوحدة هي عا�صمة 

اإ���ص��رائ��ي��ل، حت��م��ى الأم���اك���ن امل��ق��د���ص��ة يف ال��ق��د���س م��ن اأي��ة 

حماولة لنتهاكها اأو منع الو�صول احلر اإليها،

التفا�صيل �ص »4«

 41 عاًما على إعالن الكنيست القدس عاصمة »موحدة إلسرائيل«

 مجددون: ترسيخ التكافل االجتماعي بالعمل 
الخيري المستمر

 في يومه العالمي.. األردن  يكافح االتجار 
بالبشر بفعالية

االنباط- عمان

الأردن”  “جمددون  ج��م��ع��ي��ة  ت�����ص��ت��م��ر   

م��دار  ع��ل��ى  م��ب��ادرات��ه��ا اخل��رّي��ة  يف تنظيم 

دائمة  اجتماعي  تكافل  حالة  لت�صنع  العام 

واأي�صاً  واملنا�صبات  باملوا�صم  مرتبطة  غر 

ال�صخ�صية  لبناء  ال�صباب  وقت  يف  لت�صتثمر 

وتعزيز روح امل�صوؤولية لديهم .

ال�صمن،  اأبو  رامي  اجلمعية  رئي�س  وقال 

 1300 ُي��ق��ارب  م��ا  ت�صم  ال��ت��ي  اجل��م��ع��ي��ة  اإن 

متطوع تنتظر قرار عودة التعليم الوجاهي 

ي�صتهدف  “وجبتي” الذي  م�صروع  لتنفيذ 

األ����ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف م���دار����س امل��ن��اط��ق 

لهم،  يومية  طعام  وجبة  بتقدمي  الفقرة 

بالتعاون  ه��و  امل��دار���س  اختيار  اإىل  م�صراً 

اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  م��ع وزارة 

ت��وزي��ع احل��ق��ائ��ب امل��در���ص��ي��ة وال��ق��رط��ا���ص��ي��ة 

على الأيتام يف املناطق املحتاجة” .

الأردنية )برا(،  واأ�صاف لوكالة النباء 

اأن اجلمعية تعمل يف ثالثة برامج : الإطعام 

يف  متواٍز  بعمل  وتقوم  والتمكني،  وال�صكن 

خدمة فئات املجتمع ويف ذات الوقت تعزيز 

بامل�صوؤولية. واحل�س  ال�صخ�صية 
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االنباط- عمان

 يحر�س الأردن بكل موؤ�ص�صاته ومنظمات 

مكافحة  موا�صلة  على  فيه،  املدين  املجتمع 

ظ����اه����رة الجت�������ار ب��ال��ب�����ص��ر، ب�����ص��ك��ل ف���ّع���ال 

ومكّثف.

املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  وك��ان��ت 

اأعلنت 30 من �صهر متوز من كل عام، يوما 

عامليا ملكافحة الجتار بالب�صر .

ال��ع��امل��ي ملكافحة  ال��ي��وم  وي���اأت���ي م��و���ص��وع 

الجتار بالب�صر لهذا العام بعنوان “اأ�صوات 

على  للركيز  الطريق”،  ت��ق��ود  ال�صحايا 

اأهمية ال�صتماع اإىل الناجني والتعلم منهم.

ف����اإن  امل���ت���ح���دة  الأمم  مل��ن��ظ��م��ة  ووف�����ق�����اً 

يف  رئي�صية  ف��اع��ل��ة  ج��ه��ات  ه��م  “الناجون 
يلعبون  اإنهم  بل  بالب�صر،  الجت��ار  مكافحة 

ملنع  ف��ع��ال��ة  ت��داب��ر  و���ص��ع  ح��ا���ص��م��اً يف  دوراً 

هذه اجلرمية، وحتديد ال�صحايا واإنقاذهم 

ودعمهم يف طريقهم اإىل اإعادة التاأهيل”.

من  “التعلم  اأن  الأمم��ي��ة  املنظمة  وت��رى 

اإىل  اقراحاتهم  وحتويل  ال�صحايا  جتارب 

نهج  ات��ب��اع  اىل  ���ص��ي��وؤدي  ملمو�صة  اإج����راءات 

اأكرث فعالية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-نعمت اخلورة

اذربيجان  يف  الج��ان��ب  ال�صحفيني  م��ن  جمموعة  ق��ام��ت 

الحتالل  وط��اأة  من  املحررة  الرا�صي  بزيارة  اجلمعة  ام�س 

الرمني.

اإ�صبانيا  م��ن  ان �صحفيني  الذري���ة  اذرت���اج  وك��ال��ة  واأف���ادت 

واإيطاليا وبلغاريا والأردن واليابان ي�صاركون يف الزيارة.

ال�صحفيني  ت��ع��ري��ف  ه��و  ال��زي��ارة  م��ن  ال��ه��دف  اإن  وق��ال��ت 

الأج���ان���ب ب��اأع��م��ال ال��رم��ي��م واإع������ادة ال��ب��ن��اء ال��ت��ي مت���ت يف 

الأرا����ص���ي امل���ح���ررة الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة م��ن الح���ت���الل وال���راث 

الوطني والثقايف لل�صعب الأذربيجاين.

التفا�صيل �ص »2«

 اإلخوان في حكم تونس.. جردة حساب 
اقتصادية تكشف »الرسوب«

رئيس الوزراء ينعى وزير التنمية االجتماعية 
األسبق محمد الصقور

 الحوامل ولقاحات كورونا.. 
»المتحور دلتا« يغير قواعد اللعبة

 االحتالل يعتزم إحداث تغييرات 
في جسر المغاربة باألقصى

االنباط-وكاالت

كانت حركة النه�صة الإخوانية عنوانا 

ال�صيا�صية يف تون�س، فقادت  بارزا للحياة 

حكومات متعاقبة تلت احتجاجات 2010، 

زين  الأ�صبق  الرئي�س  نظام  اأطاحت  التي 

العابدين بن علي.

وب���ع���دم���ا وع�����دت احل���رك���ة ب��ب��ح��ب��وح��ة 

من  وتقلل  عمل  فر�س  توفر  اقت�صادية 

الت�صخم، فاإذا بحكوماتها املتعاقبة تغرق 

البطالة  ن�صب  وتزيد  ال��دي��ون  يف  البالد 

تون�س  “ديون  م�صاألة  وت��رز  والت�صخم. 

�لعامة” على راأ�س املوؤ�صرات التي تلخ�س 

اأ�صعاف  بلغت  اإذ  النه�صة،  حكم  �صنوات 

وي��ت��وق��ع   .2010 ع���ام  ع��ل��ي��ه يف  ك��ان��ت  م���ا 

مراقبون اأن ترهق هذه الديون امليزانية 

العامة لتون�س لعقود مقبلة، 

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

بينما كانت الن�صاء احلوامل م�صتثنيات 

دائما من احل�صول على اللقاحات امل�صادة 

طبية  ن�صيحة  ت��اأت��ي  ك���ورون���ا،  ل��ف��رو���س 

درا�صة بريطانية حديثة لتغر  بناء على 

هذه احلقيقة، ل �صيما مع انت�صار املتحور 

الهند. يف  مرة  لأول  ظهر  “دلتا” الذي 
ور�����ص����دت ب���ي���ان���ات ن�����ص��رت��ه��ا ج��ام��ع��ة 

اأوك�صفورد تعر�س احلوامل غر املطعمات 

خلطر اأكر من ف�صيلة “دلتا”، حيث قد 

وفقا  ب��ال��ف��رو���س،  وجنينها  الأم  ت�����ص��اب 

ال��ري��ط��ان��ي��ة.  نيوز”  “�صكاي  ل�����ص��ب��ك��ة 

واح���دة من  اأن حالة  اإىل  الأرق���ام  وت�صر 

امل�صت�صفى  يدخلن  ح��وام��ل  ن�صاء   10 ك��ل 

م�صابات باأعرا�س “كوفيد 19” .

التفا�صيل �ص »7«

االنباط- عمان

 ن��ع��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�صر 

الجتماعية  التنمية  وزي��ر  اخل�صاونة، 

الذي  ال�صقور  حممد  الدكتور  الأ�صبق 

ال���ي���وم  ت���ع���اىل  اهلل  رح���م���ة  اىل  ان���ت���ق���ل 

�جلمعة .

وا���ص��ت��ذك��ر رئ��ي�����س ال����وزراء اخل��دم��ات 

ال�صقور  امل��رح��وم  قدمها  التي  اجلليلة 

�صغلها  ال��ت��ي  امل���واق���ع  ج��م��ي��ع  ل��وط��ن��ه يف 

م���ت���ق���دم���اً ب���اأ����ص���دق م�����ص��اع��ر ال��ت��ع��زي��ة 

واملوا�صاة لأهله وذويه .

و����ص���غ���ل امل����رح����وم ال�������ص���ق���ور امل���ول���ود 

وزي��ر  م��ن�����ص��ب   ،1936 ع���ام  ال��ط��ف��ي��ل��ة  يف 

التنمية الجتماعية خالل الفرة 1993 

- 1995 وع�صوا يف جمل�س الأعيان عدة 

مر�ت،
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االنباط-وكاالت

اليوم”  “اإ�صرائيل  ���ص��ح��ي��ف��ة  ك�����ص��ف��ت 

اجلمعة  ام�س  ال�����ص��ادر  ع��دده��ا  يف  العرية 

اأن الح���ت���الل ي��ع��ت��زم اإح�����داث ت��غ��ي��رات يف 

“ج�صر املغاربة” الذي يربط حائط الراق 
بامل�صجد الأق�صى املبارك

ت��راث  “�صندوق  ي�صمى  مل��ا  رد  يف  وج���اء 

للمحكمة  ق���دم  ال��ت��م��ا���س  ع��ل��ى  الكني�صت” 

تنوي  بانها  اإ�صرائيلية  منظمات  من  العليا 

عر  املعلق  للج�صر  �صيانة  باأعمال  القيام 

تغير �صقفه اخل�صبي خالل الفرة املقبلة

يف حني، نوهت ال�صحيفة اإىل اأن القرار 

ياأتي مبوافقة.

التفا�صيل �ص »5«

من بينهم »األنباط« 00 صحفيون اجانب 
يزورون األراضي االذربجانية المحررة
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رئيس الوزراء ينعى وزير التنمية 
االجتماعية األسبق محمد الصقور

 رئيس مجلس األعيان ينعى العين 
األسبق الدكتور محمد الصقور

 المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 
محاولتي تهريب

 خرفان يزور مخيم الوحدات ضمن 
الجوالت الميدانية للمخيمات

االنباط- عمان

 ن��ع��ى رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�شر 

االجتماعية  التنمية  وزي���ر  اخل�����ش��اون��ة، 

ال��ذي  ال�شقور  حممد  الدكتور  االأ�شبق 

انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل اليوم اجلمعة 

.

وا���ش��ت��ذك��ر رئ��ي�����س ال�����وزراء اخل��دم��ات 

ال�شقور  امل��رح��وم  قدمها  ال��ت��ي  اجلليلة 

ال��ت��ي �شغلها  امل���واق���ع  ل��وط��ن��ه يف ج��م��ي��ع 

متقدماً باأ�شدق م�شاعر التعزية واملوا�شاة 

الأهله وذويه .

و���ش��غ��ل امل���رح���وم ال�����ش��ق��ور امل���ول���ود يف 

الطفيلة عام 1936، من�شب وزير التنمية 

االجتماعية خالل الفرتة 1993 - 1995 

وع�شوا يف جمل�س االأع��ي��ان ع��دة م��رات، 

التنمية االجتماعية  ل��وزارة  واأمينا عاما 

وم����دي����را ل�����ش��ن��دوق امل���ع���ون���ة ال��وط��ن��ي��ة 

املراكز  م��ن  العديد  يف  ومدر�شا  وخ��ب��را 

واجلامعات املحلية والعربية والدولية .

االنباط- عّمان

في�شل  االأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  نعى   

ال��ف��اي��ز ال��ع��ن االأ���ش��ب��ق ال��دك��ت��ور حممد 

ال�شقور الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل 

فجر ام�س اجلمعة .

واأ�شاد الفايز مبناقب الفقيد ودوره يف 

مواقع  خمتلف  يف  ومليكه  وطنه  خدمة 

يف  وخ�شو�شا  �شغلها،  التي  العام  العمل 

جمل�س االأعيان .

واأ�شاف، “بوفاة املرحوم يكون الوطن 

ق��د خ�شر اأح��د رج��االت��ه االوف��ي��اء الذين 

ل��ه��م ب�����ش��م��ات ك���ب���رة يف جم����ال ال��ع��م��ل 

امل��وىل  داع��ي��ا  والربملاين”،  االج��ت��م��اع��ي 

عز وجل اأن يرحمه ويلهم ذويه وحمبيه 

ال�شرب وال�شلوان.

االنباط- عمان

 اأحبطت املنطقة الع�شكرية ال�شرقية 

ف��ج��ر ام�������س اجل���م���ع���ة، ع��ل��ى واج��ه��ت��ه��ا، 

حم��اول��ت��ي ت��ه��ري��ب ل��ك��م��ي��ات ك��ب��رة من 

املواد املخدرة.

و���ش��رح م�����ش��در ع�شكري م�����ش��وؤول يف 

امل�شلحة االأردنية  العامة للقوات  القيادة 

– اجلي�س العربي، اأنه مت تطبيق قواعد 
القب�س  اإل��ق��اء  اإىل  اأدى  مم��ا  اال�شتباك، 

العديد  واإ���ش��اب��ة  االأ���ش��خ��ا���س  اأح���د  على 

داخل  اإىل  االأ�شخا�س  بقية  وف��رار  منهم 

منطقتي  تفتي�س  وبعد  ال�شوري،  العمق 

التهريب مت العثور على )362600( حبة 

و)273(  امل��خ��درة  الكبتاجون  حبوب  من 

كف من مواد احل�شي�س املخدر، باالإ�شافة 

ك��ال���ش��ن��ك��وف  ن������وع  ن�������اري  �����ش����الح  اإىل 

لنف�س  30 طلقة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  وخم���زن 

حتويل  ومت  ليلي،  روؤي��ة  وجهاز  ال�شالح 

امل�شبوطات اإىل اجلهات املخت�شة.

امل�شلحة  ال���ق���وات  اأن  امل�����ش��در،  واأك����د 

�شتتعامل  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����س   - االأردن���ي���ة 

اأو  ت�شلل  اأي عملية  م��ع  وح��زم  ق��وة  بكل 

ومنع  احل��دود  حلماية  تهريب  حماولة 

م���ن ت�����ش��ول ل���ه ن��ف�����ش��ه ال��ع��ب��ث ب���االأم���ن 

الوطني االأردين.

االنباط- عمان

ال�������ش���وؤون  دائ��������رة  ع������ام  م����دي����ر  زار   

خ��رف��ان،  رف��ي��ق  املهند�س  الفل�شطينية، 

خم����ي����م ال�������وح�������دات ����ش���م���ن اجل�������والت 

امليدانية الدورية للمخيمات.

وا���ش��ت��ع��ر���س خ���رف���ان، ب��ح�����ش��ب ب��ي��ان 

ا����ش���درت���ه ال�����دائ�����رة، ب��ح�����ش��ور رئ��ي�����س 

ومدير  املخيم،  خ��دم��ات  جلنة  واأع�����ش��اء 

م��ك��ت��ب ال����دائ����رة مل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة، 

ال��ق�����ش��ي��ة  ح���م���ل  امل���ل���ك يف  ج���الل���ة  دور 

العامل،  اأن��ح��اء  جميع  اإىل  الفل�شطينية 

وال��ذي متثل يف زي��ارة جاللته االأخ��رة 

االأمركية ودعمه  املتحدة  الواليات  اإىل 

الفل�شطينين.  ل��الج��ئ��ن  ال���الحم���دود 

كما ناق�س خرفان مع ابناء املخيم جملة 

م��ن ال��ق�����ش��اي��ا وامل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي تهم 

�شكان خميم الوحدات.

ب�����دوره، ث��م��ن رئ��ي�����س جل��ن��ة خ��دم��ات 

خم��ي��م ال����وح����دات، ع��ب��د ال��ف��ت��اح ال��ك��وز، 

هذه الزيارة التي تعك�س اهتمام القيادة 

باأبناء املخيمات يف اململكة .

االنباط-نعمت اخلورة

قامت جمموعة من ال�شحفين االجانب يف اذربيجان 

ام�������س اجل��م��ع��ة ب����زي����ارة االرا�����ش����ي امل����ح����ررة م���ن وط����اأة 

االحتالل االرمني.

واأفادت وكالة اذرتاج االذرية ان �شحفين من اإ�شبانيا 

واإيطاليا وبلغاريا واالأردن واليابان ي�شاركون يف الزيارة.

ال�شحفين  تعريف  الزيارة هو  الهدف من  اإن  وقالت 

يف  مت��ت  التي  البناء  واإع���ادة  الرتميم  باأعمال  االأج��ان��ب 

وال��رتاث  االحتالل  من  االأذربيجانية  املحررة  االأرا���ش��ي 

الوطني والثقايف لل�شعب االأذربيجاين.

بنيت  ال��ذي  الن�شر  طريق  عن  ال��زي��ارة  تنفيذ  و�شيتم 

امل��دن  على  ال�شحفيون  �شيتعرف  كما  ق�شر.  وق��ت  يف 

التي  وكنجة  واأغدام  و�شو�شا  املحررة ف�شويل وجربائيل 

عانت من االحتالل االأرمني.

اىل ذل����ك؛ ت��ف��ق��د ال�����ش��ح��ف��ي��ون اآث����ار ال���دم���ار وال��ه��دم 

امل��رت��ك��ب��ة م��ن ق��ب��ل ق���وات اأرم��ي��ن��ي��ا يف اأرا����ش���ي حمافظة 

ج��ربائ��ي��ل امل��ح��ررة م��ن االح��ت��الل االرم��ي��ن��ي وذل���ك على 

الأرا���ش��ي  ي��ول��ي��و   30 ي��وم  انطلقت  �شاملة  زي���ارة  ه��ام�����س 

املحررة. اأذربيجان 

التفقدية  اجلولة  يف  امل�شاركن  اأن  “اأذرتاج”  واف��ادت 

واحيطوا  جربائيل  حمافظة  “ال�شداقة” يف  عن  زاروا 

ق��وات  ي��د  على  ل��ل��دم��ار   وتعر�شه  الينبوع  ب��ت��اأري��خ  علما 

والثقافية  التاريخية  جربائيل  اآث��ار  �شائر  مثل  اأرمينيا 

والدينية.

وح�شلوا  جربائيل  مدينة  مقربة  املجموعة  زارت  ثم 

التاأريخية  الدينية  االآث��ار  ح��ول  مف�شلة  معلومات  على 

املدمرة.

االنباط- عمان

اجلمعة،  ال�شحةام�س  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اإ���ش��اب��ة  و760  وف���ي���ات   10 ت�����ش��ج��ي��ل  ع���ن 

ج���دي���دة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا امل�����ش��ت��ج��د يف 

اململكة، لرتفع العدد االإجمايل للوفيات 

اإىل 10020وفاة و770150 اإ�شابة.

واأ���ش��ار امل��وج��ز االإع��الم��ي ال�����ش��ادر عن 

احل����االت  ع����دد  اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ة  وزارة 

ح��ال��ة،   9989 اإىل  و���ش��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�شطة 

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

100 حالة، كما بلغ  اليوم اإىل امل�شت�شفيات 

امل�شت�شفيات  غ���ادرت  ال��ت��ي  احل���االت  ع��دد 

63 ح��ال��ة، يف ح��ن ب��ل��غ ال��ع��دد االإج��م��ايل 

ل��ل��ح��االت امل��وؤك��دة ال��ت��ي تتلقى ال��ع��الج يف 

553 حالة. امل�شت�شفيات 

اأ���ش��رة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  اأن  امل��وج��ز،  وب���ن 

باملئة،   8 بلغت  ال�����ش��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ���ش��رة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  بلغت  بينما 

ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب���امل���ئ���ة،   15 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  اال�شطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���ش��غ��ال 

االإقليم ذاته 9 باملئة.

العزل  اأ�شرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف، 

ب���امل���ئ���ة، يف   17 ب��ل��غ��ت  ال���و����ش���ط  اإق���ل���ي���م  يف 

العناية  اأ���ش��رة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت  حن 

باملئة،   29 اإىل  ذات���ه  االإق��ل��ي��م  يف  احلثيثة 

التنف�س  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  بينما 

9 باملئة. اال�شطناعي 

ال��ع��زل يف  اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  وب��ل��غ��ت ن�شبة 

اإق��ل��ي��م اجل��ن��وب 7 ب��امل��ئ��ة، ون�����ش��ب��ة اإ���ش��غ��ال 

ب��امل��ئ��ة، فيما   11 ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة  اأ���ش��رة 

ب��ل��غ��ت ن�����ش��ب��ة اإ����ش���غ���ال اأج����ه����زة ال��ت��ن��ف�����س 

اال�شطناعي يف االإقليم ذاته 8 باملئة.

حالة   389 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ش��ار 

االإج���م���ايل حل��االت  ال��ع��دد  ���ش��ف��اء، لي�شل 

العزل  ف��رتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�شفاء 

املوجز  واأ�شار  750141حالة.  اإىل  14 يوماً 

العدد  لي�شبح  فح�شاً،   20980 اإج��راء  اإىل 

منذ  اأجريت  التي  للفحو�شات  االإجمايل 

فح�شاً،   8475090 االآن  وحتى  الوباء  بدء 

اأن ن�شبة الفحو�شات االإيجابّية  اإىل  الفتاً 

لهذا اليوم و�شلت اإىل نحو 3.62 باملئة.

االنباط- عمان

 يحر�س االأردن بكل موؤ�ش�شاته ومنظمات 

مكافحة  موا�شلة  على  فيه،  امل��دين  املجتمع 

ظاهرة االجتار بالب�شر، ب�شكل فّعال ومكّثف.

املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  وك��ان��ت اجلمعية 

اأعلنت 30 من �شهر مت��وز من كل ع��ام، يوما 

عامليا ملكافحة االجتار بالب�شر .

وي���اأت���ي م��و���ش��وع ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ملكافحة 

“اأ�شوات  العام بعنوان  بالب�شر لهذا  االجت��ار 

على  ل��ل��رتك��ي��ز  الطريق”،  ت��ق��ود  ال�����ش��ح��اي��ا 

اأهمية اال�شتماع اإىل الناجن والتعلم منهم.

ووفقاً ملنظمة االأمم املتحدة فاإن “الناجون 

هم جهات فاعلة رئي�شية يف مكافحة االجتار 

بالب�شر، بل اإنهم يلعبون دوراً حا�شماً يف و�شع 

ت��داب��ر فعالة ملنع ه��ذه اجل��رمي��ة، وحتديد 

ال�شحايا واإنقاذهم ودعمهم يف طريقهم اإىل 

اإعادة التاأهيل”.

من  “التعلم  اأن  االأمم��ي��ة  املنظمة  وت���رى 

اإىل  اقرتاحاتهم  وحتويل  ال�شحايا  جت��ارب 

اإجراءات ملمو�شة �شيوؤدي اىل اتباع نهج اأكرث 

مكافحة  يف  ال�شحايا  على  وت��رك��ي��زاً  فعالية 

االجتار بالب�شر”.

واع���ت���رب م��ع��ن��ي��ون وخم��ت�����ش��ون حت��دث��وا 

لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب���رتا(، اأن االجت��ار 

ب��ال��ب�����ش��ر ج��رمي��ة ع��امل��ي��ة ي��رت��ك��ب��ه��ا البع�س، 

بهدف  منظمة،  جمموعات  اأو  اأف����رادا  ���ش��واء 

بيع الب�شر وا�شتغاللهم لتحقيق الربح، واأن 

االأردن ا�شتطاع اأن يكون من اأوائل الدول التي 

ت�شدت لهذه اجلرمية.

وق�����ال امل��ف��و���س ال���ع���ام ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي 

حلقوق االإن�شان عالء الدين العرموطي، اإن 

القانون  مبوجب  االح��ك��ام  ا�شتحدث  االأردن 

بالب�شر رق���م )10(  ل��ق��ان��ون االجت����ار  امل��ع��ّدل 

الت�شول  اإدراج  ت�شّمن  وال���ذي  2021م،  ل�سنة 

املنظم �شمن مفهوم جرمية االجتار بالب�شر، 

واإمكانية وقف ُمالحقة اأي من املجني عليهم 

وامل��ت�����ش��رري��ن م��ن ج��رائ��م االجت�����ار بالب�شر 

اإن�شاء  اىل  ا�شافة  ال��ع��ام��ة،  النيابة  قبل  م��ن 

“�شندوق م�شاعدة �شحايا االجتار بالب�شر”، 
وامل��خ�����ش�����س ل��ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دة ال��ق��ان��ون��ّي��ة 

ج��رائ��م  م���ن  وامل��ت�����ش��رري��ن  عليهم  للمجني 

االجتار بالب�شر، ملا من �شاأنه تعزيز احلماية 

االأطفال يف  ا�شتغالل  القانونية من مظاهر 

جرمية الت�شول.

وب��ن اأن املركز الح��ظ يف االآون���ة االأخ��رة 

اأ�شكااًل  وات��خ��اذه��ا  الت�شول  لظاهرة  تفاقماً 

املبا�شر  الت�شول  يف  تتمثل  متعددة  واأ�شاليب 

عن طريق اال�شتجداء، والت�شول غر املبا�شر 

كبيع ال�شلع الزهيدة جلني املال.

االإن�شان  حقوق  حالة  تقارير  اأن  واأ���ش��اف 

الوطنية  املركز تر�شد اجلهود  ال�شادرة عن 

ملكافحة االجتار بالب�شر على االأ�شعدة الثالث 

اأن  اإذ  املمار�شات(،  ال�شيا�شات،  )الت�شريعات، 

االجت��ار  ملنع  الفنية  اللجنة  يف  ع�شو  امل��رك��ز 

بالب�شر وكان له الدور الفاعل يف الدفع الإقرار 

القانون املعدل لقانون منع االجتار بالب�شر، 

حول  والتو�شيات  امل��الح��ظ��ات  بع�س  مبديا 

بالب�شر،  ملكافحة االجت��ار  الوطنّية  املنظومة 

من حيث وجود بع�س اال�شكاليات يف مالحقة 

مرتكبي جرائم االجتار بالب�شر، ومنها: طول 

التقا�شي، وعدم و�شوح تعريف جرمية  اأمد 

االجتار بالب�شر الذي يعد معوقا اأمام و�شول 

الدولية  للمعاير  وف��ق��اً  للعدالة  ال�شحايا 

حلقوق االإن�شان.

االنتهاكات  يف  ا�شتمرارية  هناك  اأن  وب��ن 

ومنها:  امل��ن��ازل،  عامالت  لها  يتعر�شن  التي 

احلرمان من االأج��ور، حجز حريتهّن، طول 

�شاعات العمل، التاأخر يف دفع االأجور،ا�شافة 

بعدم  املتمثلة  ال��ك��ف��ال��ة  ن��ظ��ام  اإ���ش��ك��ال��ي��ة  اىل 

قدرة العامل بتغير مقر عمله اإال مبوافقة 

الكفيل.

متكن  جلمعية  التنفيذية  امل��دي��رة  وراأت 

ليندا  االن�شان  وحقوق  القانونية  للم�شاعدة 

كل�س، اأن االأردن كانت ثالث دولة يف املنطقة 

ت�شدر قانون ملنع االجت��ار بالب�شر، ومن هنا 

ت��وال��ت االج����راءات ملكافحة االجت���ار بالب�شر 

ومنها موؤخرا تعديل القانون والذي مت هذا 

العام. وا�شارت اىل اأنه ال زالت هناك العديد 

اتباعها منها  يتوجب  ال��ت��ي  االج�����راءات  م��ن 

مراجعة باقي الت�شريعات ذات العالقة وذلك 

للوقاية من االجتار بالب�شر.

كما نوهت اأن معظم الق�شايا هي ا�شتغالل 

من  العظمى  والغالبية  اجل���ربي  العمل  يف 

مت  ال��ذي��ن  املهاجرين  العمال  م��ن  ال�شحايا 

ا�شتغاللهم بالعمل اجل��ربي وت��واف��رت فيها 

وو�شيلة  فعل  م��ن  بالب�شر  االجت����ار  عنا�شر 

اجلن�شي  اال�شتغالل  اىل  باالإ�شافة  وغ��اي��ة، 

اأن  وبينت  واجنبيات.  اردنيات  ومن �شحاياه 

هناك بع�س الثغرات ملكافحة هذه اجلرمية 

بالب�شر  ���ش��ح��اي��ا االجت����ار  ن��ظ��ام دور  وم��ن��ه��ا 

وال���ذي ي�شتوجب االح��ال��ة م��ن قبل املدعن 

ال��دول  م��ن  العديد  بخالف  وذل���ك  العامن 

التي تخ�ش�س دور لالإحالة الفورية لل�شحايا 

ك��ف��وؤة، هذا  املحتملن، وع��دم وج��ود ترجمة 

ب��االإ���ش��اف��ة اىل االف��ت��ق��اد اىل اإع����ادة االدم���اج 

مرة  ال��وق��وع  اىل  بهم  ي����وؤدي  لل�شحايا مم��ا 

اأخرى �شحايا اجتار بالب�شر اأو يتحولوا اىل 

متاجرين.

املتخ�ش�شة  املحامية  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 

اإن  ع��م��رة،  اأ�شماء  بالب�شر  االجت���ار  بق�شايا 

على   )13( م��ادت��ه  يف  ن�س  االأردين  الد�شتور 

ان��ه ال يفر�س الت�شغيل االل��زام��ي على اأح��د، 

العمل الالئق،  23 منه معاير  امل��ادة  وكفلت 

ات��ف��اق��ي��ات ح��ق��وق  ك��م��ا ����ش���ادق االأردن ع��ل��ى 

االن�شان اال�شا�شية با�شتثناء االتفاقية الدولية 

حلماية حقوق العمال املهاجرين وعائالتهم 

ل�سنة 1990، الفتة اإىل اأن املواثيق التي �شادق 

ملنع  متكاملة  منظومة  لت�شكل  االأردن  عليها 

وقمع االجتار بالب�شر، اإذ كفل العهد الدويل 

بو�شع  وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  اخلا�س 

اأي  االأع�شاء مبنع  ال���دول  عاتق  ال��ت��زام على 

مم��ار���ش��ة ت��ق�����ش��ي اىل اال����ش���رتق���اق وال��ع��م��ل 

اجلربي وحماية االأفراد من هذه املمار�شات.

لالتفاقية  ان�شم  االأردن  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

ال���دول���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة اجل���رمي���ة امل��ن��ظ��م��ة عرب 

الوطنية ل�شنة 2000 والربوتكولن امللحقن 

بالب�شر  االجت����ار  وح��ظ��ر  املتعلقة مب��ن��ع  ب��ه��ا 

تهريب  ومكافحة  واالأطفال  الن�شاء  بخا�شة 

 24 ع��ل��ى  وق���ع  ك��م��ا   ،1962 ل�شنة  امل��ه��اج��ري��ن 

واحلقوق  امل��ب��ادئ  ب�شاأن  دولية  عمل  اتفاقية 

اال�شا�شية يف العمل.

واأ�شافت، اأن هناك على ال�شعيد الوطني 

1929 وقانون منع  ال��رق ل�شنة  قانون ابطال 

االجتار بالب�شر ل�شنة 2009 والذي مت تعديله 

 162021 تاريخ  �شاريا منذ  واأ�شبح  العام  هذا 

من  الكثر  اجل��دي��دة  التعديالت  وحملت   ،

املنظم  الت�شول  اإ���ش��اف��ة  ومنها  االي��ج��اب��ي��ات 

كما مت  بالب�شر،  االجت���ار  ���ش��ور  م��ن  ك�شورة 

تغليظ العقوبات ال��واردة به، ومت الن�س على 

اجلن�شيات  )م��ن  لل�شحية  امل��وؤق��ت��ة  االإق��ام��ة 

ا���ش��ت��ك��م��ال  اإىل ح���ن  امل��م��ل��ك��ة  االأخ��������رى( يف 

االإجراءات ال�شرورية للتحقيق واملحاكمة.

وبينت، اأنه رغم كل االتفاقيات والقوانن 

اإعفاء  �شعوبة  منها  التحديات  بع�س  يوجد 

ال�����ش��ح��اي��ا م����ن اجل��ن�����ش��ي��ات االأخ��������رى من 

غ��رام��ات جت���اوز االإق���ام���ة، وال زال���ت هنالك 

ب��ع�����س ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ُت��ك��ي��ف ج��ن��ح��ة اجت��ار 

بالب�شر على الرغم من وج��ود ظ��رف م�شدد 

لها خا�شة عندما تكون ال�شحية اأنثى، حيث 

وه��ذا  جنحة  ولي�شت  جناية  تكون  اأن  يجب 

يغر من اخت�شا�س املحكمة �شاحبة النظر 

ل��غ��اي��ة االآن ال يوجد  اأن����ه  ك��م��ا  ال���دع���وى،  يف 

الق�شايا،  بهذه  ينظر  ع��ام متخ�ش�س  ادع��اء 

بالب�شر  اجت���ار  تكيفت  ق�شية  اأي  توجد  وال 

لها عالقة بالت�شول املنظم رغم وجود الكثر 

من االأطفال امل�شتغلن يف الت�شول يف االأماكن 

العامة.

االنباط- عمان

م��ب��ادرات��ه��ا  ت��ن��ظ��ي��م  يف  االأردن”  “جمددون  ج��م��ع��ي��ة  ت�����ش��ت��م��ر   

العام لت�شنع حالة تكافل اجتماعي دائمة غر  اخلرّية على مدار 

مرتبطة باملوا�شم واملنا�شبات واأي�شاً لت�شتثمر يف وقت ال�شباب لبناء 

ال�شخ�شية وتعزيز روح امل�شوؤولية لديهم .

ت�شم  التي  اجلمعية  اإن  ال�شمن،  اأبو  رامي  اجلمعية  رئي�س  وقال 

ما ُيقارب 1300 متطوع تنتظر قرار عودة التعليم الوجاهي لتنفيذ 

مدار�س  يف  وطالبة  طالب  األف  ي�شتهدف  “وجبتي” الذي  م�شروع 

املناطق الفقرة بتقدمي وجبة طعام يومية لهم، م�شراً اإىل اختيار 

املدار�س هو بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم اإ�شافة اإىل توزيع 

احلقائب املدر�شية والقرطا�شية على االأيتام يف املناطق املحتاجة” .

تعمل يف  اأن اجلمعية  )ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االن��ب��اء  لوكالة  واأ���ش��اف 

م��ت��واٍز  بعمل  وت��ق��وم  والتمكن،  وال�شكن  االإط��ع��ام   : ب��رام��ج  ث��الث��ة 

واحل�س  ال�شخ�شية  تعزيز  الوقت  ذات  ويف  املجتمع  فئات  خدمة  يف 

الذين  املتطوعن  ال�شباب  ق��درات  وبناء  الوطن  جت��اه  بامل�شوؤولية 

دورات  خالل  من  التربعات  جمع  يف  احلديثة  الطرق  على  تدربوا 

تطوعية  اأع��م��ال  م��ن  يتم  م��ا  متابعة  امل��ت��ربع  على  ت�شّهل  م��ت��ط��ورة 

الت�شّرف  اأي عمل تطوعي ال ميكن  اأن  اإىل  خطوة بخطوة، م�شراً 

باالأموال املخ�ش�شة له يف اأي جانب تطوعي اآخر قائاًل: التربعات 

ا�شتمر  اإذا  القادم  العام  اإىل  تر�شيدها  يف م�شروع “وجبتي” �شيتم 

التعليم اونالين ولن يتم ا�شتخدامها يف اأي عمل اآخر .

�شتعمل  القادم  اأول  ت�شرين  �شهر  ويف  اأن��ه  اإىل  ال�شمن  اأب��و  واأ�شار 

جمددون على برامج تدريبية يف اجلامعات لتطوير مهارات الطلبة 

اأن  اإىل  برامج جمانية، م�شراً  والقيادة وهي  واالإدارة  التوا�شل  يف 

هو  فريقها  و�شعارهم  جامعات  و8  حمافظات   5 يف  تعمل  اجلمعية 

يوجد  وال  متطوعون  هم  العاملن  وجميع  احلياة”،  ن�شنع  “معا 
فيها موظف واحد منذ تاأ�شي�شها وحتى االآن.

تنفيذها  يتم  ب��رام��ج وخطط  وف��ق  ه��ي  العمل  اآل��ي��ة  اأن  واأو���ش��ح، 

والعمل  امل�شرتكة  بامل�شوؤولية  كبر  اإميان  من  انطالقاً  عالية  بدقة 

املعوزة  لل�شرائح  وال��و���ش��ول  ممكنة  م�شاحة  اأك��رب  لتغطية  كفريق 

اأنه  مبيناً  املحتاجة،  لالأ�شر  واالكتفاء  واال�شتقرار  االأم��ن  لتحقيق 

الأب��و  وف��ق��اً  اجلمعية  ُتطلق  ع��ام  ك��ل  م��ن  ال��ث��اين  ت�شرين  �شهر  ويف 

3 اأ�شهر يتم فيها توزيع  ال�شمن حملة ال�شتاء الطويلة التي ت�شتمر 

حاجات ف�شل ال�شتاء للمحتاجن الذي يتم اختيارهم بعناية وبعد 

درا�شة، م�شراً اإىل م�شروع “�شكن النور” الذي مت البدء فيه حاليا 

بهن  تقطعت  التي  للن�شاء  �شكنية  �شقق  وه��و  اجلنوبية  االأغ��وار  يف 

ال�شبل.

يف  اأك��رث  لتتو�شع  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة  ع��ودة  اجلمعية  وتنتظر 

الربامج التنموية ودعم الريادين واملبدعن واالأقل حظاً وغرهم 

االأر���س  على  حقيقياً  تطوعياً  عماًل  يحتاجون  الذين  االأف��راد  من 

كما  �شكلياً  تطوعياً  عماًل  ولي�س  ومعي�شتهم  االأف��راد  على  ينعك�س 

يقوم اأبو ال�شمن .

وك��ان��ت   2009 ال��ع��ام  يف  االأردن”  “جمددون  “تاأ�ش�شت   : وق���ال 

يف  كالرغبة  م�شرتكة  قوا�شم  بينهم  جمعت  متطوعا   11 ب�  البداية 

يف  وال�شمود  العطاء  وحب  امل�شوؤولية  وح�س  وال�شغف  اخلر  عمل 

بعد  يوما  تكرب  امل�شوؤولية  ت��زال  وما  عاما   12 مدة  التحديات  وجه 

يوم وفريقها يزداد عدداً واإمياناً بها.

من بينهم »األنباط« ٠٠ صحفيون اجانب يزورون األراضي االذربجانية المحررة

 الصحة: 1٠ وفيات و76٠ إصابة »كورونا « 

 في يومه العالمي.. األردن  يكافح االتجار بالبشر بفعالية

 مجددون: ترسيخ التكافل االجتماعي بالعمل الخيري المستمر
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 قطاع السيارات في المغرب 
يصمد أمام جائحة كورونا

االنباط-وكاالت

�أن قطاع  �مل��غ��رب،  �أرق���ام ر�سمية يف  ك�سفت 

�ل�سيار�ت يف �ململكة مل يتاأثر كثري� بجائحة 

كورونا �لتي ع�سفت بالعامل.

وب��ل��غ��ت �إج���م���ايل �����س����ادر�ت �مل���غ���رب �ل��ع��ام 

دوالر،  مليار�ت   7 نحو  �ل�سيار�ت  �ملا�سي من 

على  �ل��ب��اد  يف  �الأول  ه��و  �ل��ق��ط��اع  لي�سبح 

رة. �سعيد �لقطاعات �مل�سدِّ

وز�رة  يف  )د�ئ����رة  �ل�����س��رف  مكتب  وك�سف 

�خلارجية  �لتجارة  ح��ول  بيان  يف  �القت�ساد( 

بلغت  �ل�سيار�ت  ���س��ادر�ت  قيمة  �أن  للمغرب، 

72.18 مليار درهم �سنة 2020، م�سجلة تر�جعا 

بن�سبة 9.9 باملئة مقارنة مع �سنة 2019، �إال �أن 

هذ� �النخفا�ض �أقل من �ملتوقع.

ر �أول قطاع م�سدِّ

مكانتها  على  �ل�سيار�ت  �سناعة  وحافظت 

ك��اأول قطاع م�سدر يف �ملغرب منذ 7 �سنو�ت، 

رغم �لرت�جع �لطفيف �لذي عرفته �سادر�ت 

�ململكة بفعل جائحة كورونا.

وي��ت��وق��ع �ل��ب��اح��ث يف �الق��ت�����س��اد و�مل��ال��ي��ة 

نائب رئي�ض مركز �ملغرب �الأق�سى للدر��سات 

قطاع  يحافظ  �أن  �أ�سيبان،  خالد  و�الأب��ح��اث 

�ل�سيار�ت يف �ملغرب على �إيقاعه �جليد.

و�أ�ساف ملوقع “�سكاي نيوز عربية”: “هذ� 

�أن ره��ان �ملغرب على ه��ذ� �لقطاع  ي��دل على 

تثبت  و�لنتائج  فا�سا،  يكن  مل  �سنو�ت  منذ 

ذلك«.

م��ن هذ�  ��ستفاد  �مل��غ��رب  �أن  �أ�سيبان  و�أك���د 

�لرهان، حيث �إن “قطاع �ل�سيار�ت مل يت�سرر 

�أزم��ة �ل�سنة �ملا�سية وحافظ على  كثري� من 

ت��دف��ق �ل�����س��ادر�ت وه���و م��ا �أث���ر �إي��ج��اب��ا على 

�مليز�ن �لتجاري للمغرب«.

�حتياطيا  وف��ر  �لقطاع  �أن  �ملحلل  و�عترب 

كبري� من �لعملة �ل�سعبة للباد، يف وقت كان 

�القت�ساد يف �أم�ض �حلاجة لها.

مزيد من �ال�ستثمار�ت

وكانت جمموعة “رينو” �لفرن�سية وقعت 

قبل �أيام مع وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة �ملغربية 

يف �ل����د�ر �ل��ب��ي�����س��اء، �ت��ف��اق��ي��ة حت���دد �أه��د�ف��ا 

جديدة لتنمية منظومة �ملجموعة �ل�سناعية 

يف املغرب.

وك�سفت مديرة د�ئرة �سناعة �ل�سيار�ت يف 

“رينو”  جمموعة  �أن  �لعلوي،  كنزة  �ل���وز�رة 

�ست�سرتي ما قيمته 3 مليار�ت يورو من �أجز�ء 

�ل�سيار�ت من �ملغرب.

و�أ�سافت �لعلوي يف ت�سريحات �سحفية �أن 

�ملجموعة �ست�ستخدم هذه �الأجز�ء مب�سانعها، 

�سو�ء تلك �ملوجودة باملغرب �أو خارجه.

و�أف�������ادت �مل��ج��م��وع��ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة �أن ه��ذه 

للمملكة  �ل��ث��اب��ت  “�لدعم  ت��وؤك��د  �الت��ف��اق��ي��ة 

لهذه �لدفعة �جلديدة �لتي يج�سدها �اللتز�م 

ون�ساط  باململكة،  �ملجموعة  ن�ساط  بتنمية 

جمموع فرع �سناعة �ل�سيار�ت باملغرب«.

�ل�سيار�ت �لكهربائية

لو  “�أوجوردوي  ي��وم��ي��ة  كتبت  �أي����ام  ق��ب��ل 

�أن��ه  بالفرن�سية،  �لناطقة  �ملغربية  ماروك” 

بالفعل يحتل  �أ���س��ح��ى  ق��د  �مل��غ��رب  ك��ان  “�إذ� 
�ل�سد�رة يف �سناعة �ل�سيار�ت يف �إفريقيا، فاإنه 

لي�ض هناك ما مينعه �أي�سا من �أن ي�سبح يف 

�مل�ستقبل �لقريب رقم و�حد يف �إنتاج �ل�سيار�ت 

�لكهربائية على �ل�سعيد �لقاري«.

�أن  �إىل  �فتتاحيتها  �ل�سحيفة يف  و�أ���س��ارت 

على  �ستهمني  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  مبيعات 

�لقليلة  �ل�سنو�ت  خال  �لعامل  �أنحاء  جميع 

�ملقبلة.

رينو  ك��ان��ت  “�إذ�  �أن����ه  �جل���ري���دة  و�أب������رزت 

�لفرن�سية ت�ستعد الإدخال �ملكون �لكهربائي يف 

�سركة  فاإن و�سول  باملغرب،  �إنتاجها  خطوط 

ت�سا �الأمريكية �إىل �ل�سوق �ملغربية �سيمهد 

�لطريق بالتاأكيد مل�سنعني �آخرين«.

و���س��ددت �ل�سحيفة يف ه��ذ� �ل�����س��دد، على 

اأن “�الأمر �ملوؤكد يتمثل يف �أن �ململكة ينبغي 

�ل�سيارة  ت��ت��وىل  ع��ن��دم��ا  �مل��وع��د  ت��ك��ون يف  �أن 

�لكهربائية زمام �الأمور«.

مناف�سة �لهند و�ل�سني

�ل�سناعة  وزي����ر  ق���ال  ذ�ت�����ه،  �ل�����س��ي��اق  ويف 

�ململكة  �إن  �لعلمي،  حفيظ  �ملغربي  و�لتجارة 

يتم  �ل�سنة،  يف  �سيارة  �أل���ف   700 حاليا  تنتج 

ت�سدير 90 باملئة منها نحو �أوروبا.

�لهند  ملناف�سة  ي�سعى  �مل��غ��رب  �أن  و�أ���س��اف 

و�ل�سني على �سد�رة م�سّنعي �ل�سيار�ت.

ولفت �إىل �أن خمطط �لت�سريع �ل�سناعي 

باملئة   82 وظ��ي��ف��ة،  �أل���ف   500 خلق  يف  �ساهم 

و�لن�سيج  �ل�سيار�ت،  4 قطاعات، هي  منها يف 

و�مل���اب�������ض، وق���ط���اع �ل�����س��ن��اع��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 

وحتويل �خلدمات.

�ملناف�سة  غمار  �ملغرب  دخ��ول  وبخ�سو�ض 

مع دول �سناعية كربى يف جمال �ل�سيار�ت، 

جانب  �إىل  ت�ستفيد،  �ململكة  �إن  �أ�سيبان  ق��ال 

�ل�سادر�ت،  �لتي جتنيها من  �ملادية  �ملد�خيل 

م�����ن �خل�������ربة �ل����ت����ي ي���ر�ك���م���ه���ا �ل��ت��ق��ن��ي��ون 

�ل�سيار�ت  �سركات  يف  �لعاملون  و�ملهند�سون 

�الأجنبية �مل�ستقرة يف �ملغرب.

و�أ�ساف �أن “هذه �خلربة �ستمكن �ملغرب ال 

حمالة من �لتموقع كم�سنع ل�سيار�ت مغربية 

100 باملئة«.

 اإلخوان في حكم تونس.. جردة حساب اقتصادية تكشف »الرسوب«

 لقاحات كورونا.. تحذير من »مخاطر غير متوقعة«

 باألرقام.. ميزانية تعويم »إيفر غيفن« في قناة السويس

االنباط-وكاالت

�الإخ��و�ن��ي��ة عنو�نا  �لنه�سة  ح��رك��ة  ك��ان��ت 

فقادت  ت��ون�����ض،  يف  �ل�سيا�سية  للحياة  ب����ارز� 

 ،2010 �ح��ت��ج��اج��ات  تلت  متعاقبة  ح��ك��وم��ات 

�ل��ت��ي �أط��اح��ت ن��ظ��ام �ل��رئ��ي�����ض �الأ���س��ب��ق زي��ن 

�لعابدين بن علي.

وب����ع����دم����ا وع��������دت �حل�����رك�����ة ب��ب��ح��ب��وح��ة 

�ق��ت�����س��ادي��ة ت��وف��ر ف��ر���ض ع��م��ل وت��ق��ل��ل من 

تغرق  �ملتعاقبة  بحكوماتها  ف���اإذ�  �لت�سخم، 

�ل���ب���اد يف �ل���دي���ون وت���زي���د ن�����س��ب �ل��ب��ط��ال��ة 

و�لت�سخم.

وتربز م�ساألة “ديون تون�ض �لعامة” على 

ر�أ�����ض �مل��وؤ���س��ر�ت �ل��ت��ي تلخ�ض ���س��ن��و�ت حكم 

عليه يف  كانت  ما  �أ�سعاف  بلغت  �إذ  �لنه�سة، 

عام 2010.

�لديون  ه��ذه  ترهق  �أن  مر�قبون  ويتوقع 

�مليز�نية �لعامة لتون�ض لعقود مقبلة، حتى لو 

دخلت �لباد مرحلة من �ال�ستقر�ر �ل�سيا�سي 

و�القت�سادي.

ديون تون�ض

وكانت ديون تون�ض و�سلت عام 2010 �إىل 

نحو 13.7 مليار دوالر، �أما يف نهاية عام 2020 

فبلغت 35 مليار دوالر.

و���س��ارت �ل��دي��ون ت��ت��ج��اوز �ل��ن��اجت �ملحلي 

مما  ب��امل��ئ��ة،   100 بن�سبة  لتون�ض  �الإج���م���ايل 

يقل�ض قدرة �لباد على �سد�دها. 

ح��دود  �ملديونية  2015، جت���اوزت  ع��ام  ويف 

ب�5  ن�سف �لناجت �ملحلي للباد، حينما ز�دت 

مليار�ت دوالر عما كانت عليه من قبل.

ويف 2017، بلغت مديونة تون�ض الأول مرة 

وتاليا جت��اوز حدود  دوالر،  مليار   25 ح��دود 

�ل�70 باملئة من �لناجت �ملحلي.

توظيف �ملو�لني

وق�����ال �ل���ب���اح���ث �الق���ت�������س���ادي �ل��ت��ون�����س��ي 

نيوز  “�سكاي  �ل�سام، ملوقع  عا�سور بن عبد 

�أدت  �ل��ت��ي  �الأ���س��ب��اب  ب��ني  “من  �إن  عربية”، 

�إىل تر�كم �لديون �لعقلية �لعامة �لتي تدير 

منو  نقلة  توؤمن  كانت  �إذ  �القت�سادي،  �مللف 

�سريعة يف �مل�ساريف �حلكومية، لتعيد ت�سكيل 

عدد  �أك���رب  �إدخ����ال  ع��رب  �لوطنية  �ملوؤ�س�سات 

ممكن من �ملو�لني لهم �إىل هذه �ملوؤ�س�سات«.

ذل��ك متوفر� م��ن دون  “مل يكن  وت��اب��ع: 

�ل��دي��ون  م��ن  �سخمة  كميات  على  �حل�سول 

�خلارجية، �لتي كانت تاأتي ع��ادة من �لدول 

م�سروعهم  يف  �الإخ�����و�ن  ت�ساند  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 

�ل�سيا�سي، وال تهتم باحل�سول على �سمانات 

مقابلة، لكنهم �سمنو� �أ�سول �لبنية �لتحتية 

�لتون�سية«.

�ل�سلوك  “هذ�  �ل�سام:  عبد  ب��ن  و�أردف 

�لناجت  يف  تر�جعا  بالتقادم  �أنتج  �القت�سادي 

�ملحلي �لتون�سي، �أو جمود� على �أقل تقدير، 

لذلك فاإن زيادة م�سروفات �حلكومة خال 

هذه �ل�سنو�ت كانت تاأتي من �لديون، ولي�ض 

من زيادة �لناجت �ملحلي وتاليا �حلكومي«.

ت�سع  �ل����دويل  �ل��ب��ن��ك  ت�سنيفات  وك��ان��ت 

ت�����س��ن��ف ت���ون�������ض خ�����ال �ل�������س���ن���و�ت �ل��ع�����س��ر 

ك��و�ح��دة من  �الألفية �جل��دي��دة،  �الأوىل م��ن 

�القت�ساديات �ل�ساعدة يف منطقتي �إفريقيا 

�ل��ذي  �لرت�كمي  فالنمو  �الأو���س��ط،  و�ل�سرق 

ي��دور  ك��ان  �لتون�سي  �القت�ساد  يحققه  ك��ان 

ط���و�ل ت��ل��ك �ل�����س��ن��و�ت ح���ول 5 ب��امل��ئ��ة، �أي يف 

�ملرتبة �لثانية بعد �لدول �سديدة �لنمو مثل 

�ل�سني و�لدول �لنفطية.

وو�سل �الأمر �إىل �أن �سندوق �لنقد �لدويل 

كان يتوقع �أن ترت�جع �لديون �لعامة لتون�ض 

�إىل �ل�سفر، خال عام 2018.

�أظ���ه���رت �نكما�سا  �ل��ت��ال��ي��ة  ل��ك��ن �الأرق������ام 

�إطاحة  بعد  خا�سة  �لتون�سي،  �القت�ساد  يف 

يعني  �لنه�سة، مم��ا  ظ��ل حكم  علي ويف  ب��ن 

و�مل�����س��اري��ف  �حل��ك��وم��ي  �جل��ه��از  ت�سخم  �أن 

�لت�سغيلية للحكومة خال هذه �لفرتة كانت 

على �سكل ديون مرت�كمة.

»�لنه�سة رف�ست �ال�ستقال �القت�سادي«

�ملركز  ع�سوة  تقول  �أخ���رى،  ناحية  وم��ن 

�لوطني ملر�قبة �جلودة ن�سيمة خالدي، ملوقع 

“�سكاي نيوز عربية”: “يف دولة مثل تون�ض، 
غري نفطية وتعتمد يف �قت�سادها على مزيج 

ف��اإن  �ملتو�سطة،  و�ل�سناعات  �خل��دم��ات  م��ن 

�إدخال �أكرب جمموعة من �ل�سبان و�لطاقات 

وح��ده  �لعمل  ���س��وق  يف  �حل��دي��ث��ة  �لتعليمية 

للحكومة،  ثابتة  م���و�رد  توفري  على  �ل��ق��ادر 

تغنيها عن �حلاجة �إىل �ال�ستد�نة، وهذ� مل 

لرف�ض نخبة حركة  �أب���د�  تون�ض  يح�سل يف 

يف  �الق��ت�����س��ادي  �لف�ساء  ��ستقال  �لنه�سة 

�لباد، خا�سة �مل�ستثمرون ورجال �الأعمال«.

�ل��ب��ط��ال��ة يف  “كانت  وت�����س��ي��ف خ���ال���دي: 

باملئة،   10 ب��ح��دود   2010 ع���ام  �ل��ب��اد خ���ال 

 16 �إىل  فح�سب  �أع����و�م   3 ب��ع��د  ق��ف��زت  لكنها 

باملئة، وهكذ� ت�سخم �لرقم بالتقادم ليقارب 

20 باملئة �الآن«.

�لت�سخم  ف��اإن  ذ�ت��ه،  �لوقت  “يف  وتابعت: 

�آخ��ر بحدود  �ل�سنوي ك��ان يرت�كم عاما بعد 

7 باملئة يف �لعام. جميع هذه �الأرق���ام تعطي 

�لنه�سة  حركة  حكومات  �أن  على  م��وؤ���س��ر�ت 

عن  معزولة  �قت�سادية  روؤي���ة  �أي  لها  لي�ست 

دي���ون  و�أن  �ل���ب���اد،  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة يف  �مل���ر�م���ي 

�خلزينة �لعامة �ستبقى ل�سنو�ت كثرية«.

�النباط- وكاالت

بعيد� عن �لطب و�ل�سحة، حذرت منظمة 

�لتجارة �لعاملية من خماطر عدم �مل�ساو�ة يف 

لفريو�ض  �مل�سادة  �للقاحات  على  �حل�سول 

كورونا يف �لعامل، على حركة �لتجارة �لعاملية 

�أ���س��رع من  �ل��ت��ي ت�سجل حاليا وت���رية ت��ع��اف 

�ملتوقع.

وق��ال��ت �مل��دي��رة �ل��ع��ام��ة ملنظمة �ل��ت��ج��ارة 

�لعاملية نغوزي �أوكونغو �إيويا لدى عر�سها 

�لتقرير �لن�سف �سنوي للتجارة �لعاملية �أمام 

�لدول �الأع�ساء، �إن “�لتجارة �لعاملية تعافت 

ب�سكل �أ�سرع من �ملتوقع منذ �لن�سف �لثاين 

حاد  ب�سكل  تر�جعت  �أن  بعد   ،2020 ع��ام  م��ن 

خال �ملوجة �لوبائية �الأوىل«.

و�أ�سافت �أن �ملنظمة تتوقع �أن ينمو حجم 

 ،2021 يف  ب��امل��ئ��ة   8 بن�سبة  �ل��ب�����س��ائ��ع  جت����ارة 

وبن�سبة 4 باملئة يف 2022.

و�إذ� كان حجم جت��ارة �لب�سائع يف �لعامل 

جت��اوز يف وقت �سابق من هذ� �لعام �مل�ستوى 

�ل���ذي ك��ان عليه قبل �جل��ائ��ح��ة، ف���اإن جت��ارة 

�خل���دم���ات ت���و�ج���ه ���س��ع��وب��ة يف �ل��ت��ع��ايف من 

جر�ء �لقيود �لتي ما ز�لت مفرو�سة ب�سبب 

�جلائحة، وتنعك�ض �سلبا على �ل�سفر و�لنقل، 

وفقا للمديرة �لعامة.

وقالت �أوكونغو �إيويا �إنه “كما هي حال 

�لتجاري  �الأد�ء  ف���اإن  ع���ام،  ب�سكل  �القت�ساد 

�أخ��رى،  �إىل  م��ن منطقة  ب�سكل ح��اد  يتباين 

�للقاحات  على  �حل�سول  يف  �مل�����س��او�ة  وع���دم 

�مل�����س��ادة ل���)ك��وف��ي��د 19( ه��و �أح����د �الأ���س��ب��اب 

حذر  �لتباينات«.و�لثاثاء  لهذه  �لرئي�سية 

�سندوق �لنقد �لدويل يف توقعاته �القت�سادية 

يف  �مل�ساو�ة  “عدم  �أن  من  �جل��دي��دة،  �لعاملية 

�حل�سول على �للقاحات يو�سع عدم �مل�ساو�ة يف 

�النتعا�ض �القت�سادي بني �لدول«. و�أوكونغو 

�إيويا، وزيرة �ملالية �لنيجريية �ل�سابقة �لتي 

�لتجارة  منظمة  ر�أ���ض  على  مهامها  ت�سلمت 

�ملا�سي، و�سعت  �الأول من مار�ض  �لعاملية يف 

يف �سد�رة �أولوياتها جعل �ملنظمة �أد�ة �أ�سا�سية 

يف مكافحة �جلائحة من خال �إيجاد و�سائل 

لزيادة �إنتاج �للقاحات.

االنباط-وكاالت

ب��ع��د رح��ل��ة �إب���ح���ار �ن��ط��ل��ق��ت م���ن م�سر 

�سفينة  و�سلت  ي��وم��ا،   16 نحو  و��ستغرقت 

�إىل  غيفن”  “�إيفر  �ل��ع��م��اق��ة  �حل���اوي���ات 

حم��ط��ت��ه��ا ق��ب��ل �الأخ������رية مب��ي��ن��اء روت�����رد�م 

�لهولندي، �خلمي�ض.

وق���ب���ل خ���روج���ه���ا م����ن م�������س���ر، خ�����س��ع��ت 

�ل�����س��ف��ي��ن��ة ل��ل��ف��ح�����ض ل���ع���دة �أي������ام يف م��ي��ن��اء 

بور�سعيد، ثم بد�أت رحلتها بالبحر �ملتو�سط 

فيليك�س�ستو  مل��ي��ن��اء  �لنهائية  وجهتها  �إىل 

بربيطانيا، مرور� بهولند�.

وك��ان��ت ق��ن��اة �ل�����س��وي�����ض ق��د �أف��رج��ت عن 

ودي��ة  ت�����س��وي��ة  �ت��ف��اق  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د  �ل�سفينة 

و�ل��ت��زم  ل��ه��ا،  �مل��ال��ك��ة  �ليابانية  �ل�سركة  م��ع 

�ل��ط��رف��ان ب��ع��دم �الإف�����س��اح ع��ن �ملبلغ �ل��ذي 

دف��ع��ت��ه �ل�����س��رك��ة ل��ل��ق��ن��اة، ل��ت��ع��وي�����س��ه��ا عن 

خ�����س��ائ��ر ت���وق���ف �مل����اح����ة وت��ك��ل��ف��ة ت��ع��ومي 

�ل�سفينة، بعد جنوحها 6 �أيام ثم �حتجازها 

قرابة 3 �سهور.

تكلفة �لتعومي

م�سر  يف  م�������س���وؤول���ة  م�������س���ادر  وك�����س��ف��ت 

غيفن،  �إي��ف��ر  �سفينة  ت��ع��ومي  م��ي��ز�ن��ي��ة  ع��ن 

مليار  �ل��رب��ع  ح��اج��ز  تخطت  �أن��ه��ا  مو�سحة 

دوالر �أمريكي.

و�أو�سحت �مل�سادر يف حديث خا�ض ملوقع 

�لتعومي  تكلفة  �أن  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
دوالر�،  و621  �أل��ف��ا  و33  مليونا   272 بلغت 

وت��ك��ري��ك  “�إنقاذ  �أع����م����ال  ع��ل��ى  وت����وزع����ت 

�خل��ل��ي��ج  ���س��رك��ة  ل��ط��ل��ب  ت��ل��ب��ي��ة  وتعومي”، 

�ل�سفينة  وكيل  �لبحرية،  لاأعمال  �لعربي 

مار�ض   23 يف  �ل�سوي�ض،  قناة  م��ن  �جلانحة 

2021، بتوفري �لقاطر�ت �لازمة للم�ساعدة 

يف تعومي وقطر �ل�سفينة.

4 فئات الأعمال �لتعومي

وُق�سمت تكلفة �الإنقاذ و�لتعومي، بح�سب 

نيوز  “�سكاي  م��وق��ع  ح�سل  م��ال��ي��ة،  قائمة 

ف��ئ��ات،   4 �إىل  م��ن��ه��ا،  ن�سخة  ع��ل��ى  عربية” 

و253  �أل���ف  و931  م��ل��ي��ون   95 بقيمة  �الأول 

رفع م�ساحي يف  �أعمال  تنفيذ  تكلفة  دوالر، 

بو��سطة  �لتكريك  و�أعمال  �جلنوح  منطقة 

خا�سة  ت��ع��اق��د�ت  �إل��غ��اء  وتكلفة  ك��ر�ك��ت��ني، 

وتكلفة  �لتعومي،  يف  ال�سرت�كها  بالكر�كات 

�أ�سر�ر حلقت بالكر�كات.

تكاليف  �الأوىل  �لفئة  �أع��م��ال  وت�سمنت 

�مللقاة  �لرتبة  و�إز�ل���ة  الأ�سله  �ل�سيء  �إع���ادة 

على �جلانب �ل�سرقي لقناة �ل�سوي�ض، و�إز�لة 

تكي�سات وبلوكات �أ�سمنتية و�ستائر حديدية 

بناء  �إع��ادة  و�أعمال  �ل�سوي�ض،  قناة  ب�سفتي 

�ل�سفتني.

�ل��ت��ع��ومي؛  �ل��ث��ان��ي��ة يف تكلفة  �ل��ف��ئ��ة  �أم����ا 

مليون   176 بقيمة  �لقائمة،  ح�سب  فكانت، 

و21  قاطرة   15 م�ساركة  تكلفة  وهي  دوالر، 

�إنقاذ،  وقاطر�ت  بحرية  قاطر�ت  من  لن�ض 

بعد  لل�سفينة  م�ساحبة  ق��اط��ر�ت  وتكلفة 

�لتعومي، وتكلفة �الإيجار �لطارئ لقاطر�ت 

خ��ارج��ي��ة مت ����س��ت��ق��د�م��ه��ا ع��ل��ى ن��ف��ق��ة ق��ن��اة 

هيئة  حتملتها  تاأخري  وغ��ر�م��ات  �ل�سوي�ض، 

قناة �ل�سوي�ض جر�ء �إلغاء تعاقد�ت وحدتها 

�لبحرية مع جهات خارجية.

و����س���م���ل���ت �ل���ف���ئ���ة �ل���ث���ال���ث���ة يف ت��ك��ال��ي��ف 

�لتعومي مبلغا قيمته 382 �ألفا و279 دوالر�، 

�لبحري  �الإن��ق��اذ  ق�سم  الأع��م��ال  وُخ�س�ست 

غط�ض،  �أع��م��ال  و�سملت  �ل�سوي�ض  ق��ن��اة  يف 

ومعاينات، وت�سوير حتت �ملاء.

ويف �لفئة �الأخرية للتكاليف، بلغت قيمة 

للعاملني  �ملُ��ق��دم��ة  �للوج�ستية  �خل��دم��ات 

وتنفيذ  �ملاحة  حركة  تعطل  ل��دى  باملوقع 

�أعمال �لتعومي، 20 �ألف دوالر.

»�حرت�فية” �الإنقاذ

ويقول �خلبري �لبحري و�لنائب �ل�سابق 

لرئي�ض �لهيئة �لعامة للمنطقة �القت�سادية 

ب��ق��ن��اة �ل�����س��وي�����ض، �ل���ل���و�ء ب��ح��ري حم��ف��وظ 

جهد�  تدخر  مل  �ل�سوي�ض  قناة  �إن  م���رزوق، 

يف ت�سخري �إمكاناتها �ملتاحة لتحقيق �إجناز 

وع��ودة  �ل�سفينة  �أي���ام، وحت��ري��ك   6 كبري يف 

ب��اأن  عاملية  توقعات  ظ��ل  يف  �مل��اح��ة،  حركة 

ت�ستغرق �أعمال �لتعومي 3 �أ�سهر.

ويو�سح مرزوق، يف حديث ملوقع “�سكاي 

“تعاملت  �ل�سوي�ض  قناة  �أن  عربية”،  نيوز 

هناك  و�أن  �الأزمة”،  يف  �سديدة  باحرت�فية 

�جلانحة  �ل�سفينة  م��ن  �أك���رب  �سفن   5 نحو 

�سبق ومرت يف قناة �ل�سوي�ض يف نف�ض �ليوم 

�لذي حدث به �جلنوح، وهناك �آالف �ل�سفن 

�لتي عربت �لقناة قبل �حلادث و�آالف تعرب 

بعده، م�سدد� على �أن م�سوؤولية �حلادث تقع 

على قبطان �ل�سفينة.

�حل��ادث  �أن  �إىل  �لبحري  �خلبري  ويلفت 

�لدولة يف تنفيذ خمطط  �إ�سر�ع  �إىل  “�أدى 
ت��ط��وي��ر �ل��ق��ط��اع �جل��ن��وب��ي ل��ل��ق��ن��اة، بهدف 

ح��و�دث  �أي  ملو�جهة  وزي��ادة عر�سه  تعميقه 

قد تطر�أ يف �لقناة«.

خافات �لتعوي�ض

�لتعوي�ض  م��ب��ل��غ  ح���ول  �الت���ف���اق  و���س��ه��د 

�ل�����س��وي�����ض عن  ق��ن��اة  ه��ي��ئ��ة  ت�ستحقه  �ل����ذي 

خافا  �مل���اح���ة،  وت��ع��ط��ل  �ل�سفينة  ت��ع��ومي 

�ليابانية  و�ل�����س��رك��ة  ج��ه��ة  م��ن  �لهيئة  ب��ني 

وجهات �لتاأمني عليها من جهة �أخرى، فيما 

3 �سهور  �ل�سفينة لاحتجاز قر�بة  خ�سعت 

مبوجب �أمر ق�سائي.

عربية” قد  ن��ي��وز  “�سكاي  م��وق��ع  وك���ان 

وقعته  �ل��ذي  �التفاق  تفا�سيل  بن�سر  �نفرد 

�ليابانية  و�ل�����س��رك��ة  �ل�سوي�ض  ق��ن��اة  الح��ق��ا 

�ملالكة لل�سفينة �إيفر غيفن وجهات �لتاأمني 

عليها.

م��ب��ل��غ تعوي�ض  دف����ع  �الت���ف���اق  وت�����س��م��ن 

�إنه  خا�سة  م�سادر  وقالت  �ل�سوي�ض،  لقناة 

يدور حول 550 مليون دوالر، لكن �لطرفني 

يلتزمان بعدم �الإعان عنه.

�لتعاون كلمة �ل�سر

وك�����س��ف��ت م�������س���ادر م���اح���ي���ة م�����س��ري��ة، 

ف�����س��ل��ت ع���دم ذك���ر ����س��م��ه��ا، مل��وق��ع “�سكاي 

�لت�سوية  �لو�سول التفاق  �أن  نيوز عربية”، 

رف��ي��ع��ة  ���س��ي��ا���س��ي��ة  “توجيهات  ور�ءه  ك����ان 

�مل�ستوى” �أثناء �ملفاو�سات، ب�”�حلفاظ على 

�لعاقة �ملتميزة مع �ليابان و�ل�سركة �ملالكة 

م�سلحة  �الت���ف���اق  ي���ر�ع���ي  و�أن  ل��ل�����س��ف��ي��ن��ة، 

�ل��ب��ل��دي��ن ب��ع��ي��د� ع���ن �ل���ن���ز�ع �ل��ق�����س��ائ��ي �أو 

�الحتكام ملبد�أ �ملك�سب و�خل�سارة وحده«.

وع���ن مبلغ �ل��ت��ع��وي�����ض، ت��اب��ع��ت �مل�����س��ادر 

قائلة �إن �لتقدير �ملبدئي لقناة �ل�سوي�ض مل 

لتعار�سه  �ليابانية  �ل�سركة  مبو�فقة  يحظ 

� ح�����س��ب م��ا ت��وف��ر ل��ه��ا م��ن م��ع��ل��وم��ات � مع 

تقديرها �ملبدئي لتكاليف �لتعومي وخ�سائر 

ت���وق���ف �مل����اح����ة، وك�����ان ت��ق��ي��ي��م �خل�����س��ائ��ر 

و�لتعوي�ض �أقل مما طلبته قناة �ل�سوي�ض.

وخ�������ال ج���ل�������س���ات �ل����ت����ف����او�����ض، ح�����س��ب 

�مل�سادر، مت تقريب وجهات �لنظر و�لتو�سل 

ملبلغ ير�سى �لطرفني، بحيث تعو�ض �لقناة 

�مل�سرية خ�سائرها، وتدفع �ل�سركة �ليابانية 

مبلغا عادال.

�سرية �لتعوي�ض

وع�����ن ����س���ري���ة م��ب��ل��غ �ل���ت���ع���وي�������ض، ق��ال��ت 

�مل�سادر �إنه “طلب م�سرتك لطريف �الأزمة، 

ت��ع��زي��ز� ل��ف��ك��رة �الت���ف���اق �ل�����ودي، وح��ت��ى ال 

�لتعامل  يف  منهما  �أي  م�سالح  على  ي��وؤث��ر 

مع �سركائهما �لدوليني، خا�سة �أن �ل�سركة 

مع  للت�سوية  �آخ��ر  م�سو�ر  �أمامها  �ليابانية 

وقد  �حل��اوي��ات،  و�أ�سحاب  �لتاأمني  �سركات 

ي��ع��ر���س��ه��ا �الإف�������س���اح ع���ن م��ب��ل��غ �ل��ت��ع��وي�����ض 

الأزمات جديدة«.

�أن ه��ن��اك  �مل�������س���ادر �مل��اح��ي��ة  و���س��رح��ت 

قناة  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  م��ن  م�����س��رف��ا  “تاريخا 
�ل�����س��وي�����ض و�ل���ي���اب���ان و�ل�����س��رك��ة �ل��ي��اب��ان��ي��ة، 

�خلم�سينيات  ففي  �الأزم���ة،  �إن��ه��اء  يف  �ساعد 

�لثمانينيات  ويف  �لقناة  تو�سعة  يف  �ساركت 

و�لتخطيط  �لبحوث  �إد�رة  �ليابانيون  �أن�ساأ 

�ليابان  تقدمي  عن  ف�سا  �ل�سوي�ض،  بقناة 

دون  للهيئة  عديدة  وخدمات  تدريبية  منح 

مقابل«.

من  غرين”  “�إيفر  �أن  �مل�����س��ادر  وتابعت 

وحتتل  �لقوية  �ملاحية  �خلطوط  �سركات 

�ملركز �لر�بع عامليا، وت�سرّي نحو 200 �سفينة 

�أن��ه  �إىل  م�سرية  �ل�سوي�ض،  ق��ن��اة  يف  �سنويا 

“كان من �ل�سروري �حلفاظ على عاقات 
طيبة مع هذ� �لعميل �ملهم«.
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االنباط-وكاالت

اأق���ر رئ��ي�����س ح��رك��ة النه�سة الإ���س��ام��ي��ة   

املجالني  يف  اأخطاء  بارتكاب  الغنو�سي  را�سد 

الق��ت�����ص��ادي والج��ت��م��اع��ي خ����ال الأع�����وام 

ال�صارع يف  ول��وح بتحريك  املا�صية يف تون�س، 

ح��ال ع��دم ع��ودة ال��رمل��ان، ال��ذي علق اأعماله 

الرئي�س التون�صي قي�س �صعيد �صمن اإجراءات 

ا�صتثنائية

�صعيد علق  التون�صي قي�س  الرئي�س  وك��ان 

ا�صتثنائية  اإج�����راءات  ال��رمل��ان �صمن  اأع��م��ال 

�صملت اإقالة رئي�س احلكومة ه�صام امل�صي�صي

وت���اأت���ي ت�����ص��ري��ح��ات ال��غ��ن��و���ص��ي اجل��دي��دة 

يف ال��وق��ت ال����ذي ت��ل��ق��ى ف��ي��ه ال��رئ��ي�����س قي�س 

���ص��ع��ي��د دع��م��ا دول���ي���ا اإ���ص��اف��ي��ا م���ن ال���ولي���ات 

اإ�صارة  املتحدة على ال�صعيد القت�صادي بعد 

للح�صول على قر�س من �صندوق  امل�صاعدة 

امل�صار  اإىل دع���م  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�����دويل،  ال��ن��ق��د 

الدميقراطي يف الباد

تنازلت  لتقدمي  ا�صتعداه  الغنو�صي  واأك��د 

يف  معربا  “الدميقراطية”،  اإع���ادة  اأج��ل  من 

الوقت نف�صه عن اأ�صفه لعدم وجود حوار مع 

الرئي�س التون�صي قي�س �صعيد بعد القرارات 

الأخرية

وقال رئي�س حركة النه�صة اإنه منذ �صدور 

“لي�س ه��ن��اك ح��دي��ث م��ع ال�صيد  ال���ق���رارات، 

اأنه  ون��رى  اأعوانه  رئي�س اجلمهورية ول مع 

اأجل  اأن يكون هناك ح��وار وطني من  ينبغي 

كيف تكون لتون�س حكومة«

كانت  اذا  تنازل،  “م�صتعدون لأي  واأ�صاف 

هناك عودة للدميقراطية...الد�صتور اأهم من 

مت�صكنا بال�صلطة«

يف  ال�صارع  بتحريك  ل��وح  الغنو�صي  اأن  اإل 

حال عدم عودة الرملان وتكوين حكومة يتّم 

الت��ف��اق  يتم  مل  “اإن  ق��ائ��ا  عليها  ال��ت��واف��ق 

على عودة الرملان وتكوين حكومة وعر�صها 

ل  �صيتحرك  التون�صي  ال�صارع  الرملان،  على 

عن  للدفاع  التون�صي  ال�صارع  و�صندعو  �صك، 

دميوقراطيته واأن يفر�س رفع الأقفال على 

الرملان«

واأعلن الرئي�س قي�س �صعّيد الأحد تدابري 

ال��رمل��ان  اأع��م��ال  بتجميد  ق�صت  ا�صتثنائية 

لثاثني يوما واإعفاء رئي�س احلكومة ه�صام 

امل�صي�صي من مهامه وتويل ال�صلطة التنفيذية 

ب��ن��ف�����ص��ه. ون�����ّدد ح����زب ال��ن��ه�����ص��ة ب���ال���ق���رارات 

على  ب”النقاب  اإي��اه��ا  وا���ص��ف��ا  الرئا�صية 

الثورة والد�صتور«

وح�صلت مواجهات حمدودة الثنني اأمام 

الرملان التون�صي بني معرت�صني وقوات من 

اجلي�س انت�صرت يف منطقة ب��اردو بالعا�صمة 

وم��ن��ع��ت اأح�����دا م��ن دخ����ول امل��ق��ّر مب��ن فيهم 

الغنو�صي الذي يراأ�س الرملان والذي اأم�صى 

12 �صاعة يف املكان احتجاجا

الن���ق���اب  “�صنقاوم  ال��غ��ن��و���ص��ي  وق������ال 

“نحن ما�صون  ال�صلمية”، متابعا  بالو�صائل 

وال��ت��ف��او���س  واحل����وار  ال�صلمية  ال��و���ص��ائ��ل  يف 

واملفكرين  املنظمات  و�صغط  ال�صارع  و�صغط 

وال�����ص��غ��ط ال���داخ���ل���ي واخل����ارج����ي م���ن اأج���ل 

ا�صتعادة الدميقراطية«

حركة  رئي�س  تهديد  اأن  متابعون  وي���رى 

النه�صة ب��اإث��ارة ال�����ص��ارع م��ن ج��دي��د مل يعد 

جم��دي��ا خ��ا���ص��ة ب��ع��د ف�����ص��ل ال��ت��ح�����ص��ي��د �صد 

قرارات الرئي�س

للتجمع  اأن�����ص��اره��ا  دع��ت  النه�صة  وك��ان��ت 

اأم�����ام م��ق��ر ال���رمل���ان ل��ل��دف��اع ع���ن م���ا ت�صفه 

“ال�صرعية” يف وقت كانت فيه جهات �صيا�صية 
حتثها ع��ل��ى ال��ت��ع��ق��ل وع����دم ج��ر ال��ب��اد اإىل 

اأن  قبل  التون�صيني  ب��ني  و���ص��دام��ات  فو�صى 

ترتاجع عن ذلك وتطلق دعوات للحوار

وقال الغنو�صي “هناك حماولت لتحميل 

�صلبيات املرحلة للنه�صة. لكن خال ال�صنوات 

الع�صر املا�صية، كانت هناك عنا�صر اإيجابية، 

على  ح��اف��ظ  ال���ذي  ال�صتثناء  ك��ان��ت  فتون�س 

دك��ت��ات��وري��ة  كلها  منطقة  يف  احل��ري��ة  �صعلة 

دميقراطيتها  على  للتاآمر  تون�س  وتعر�صت 

من طرف الأنظمة التي تخاف الدميقراطية 

التون�صية«

اأخ��ط��اأت  ال�صيا�صية  “الأحزاب  واأ����ص���اف 

يف  تنجح  ومل  ال�صابقة  �صنوات  ال�صت  خ��ال 

بني  لتكون حكما  الد�صتورية  املحكمة  اإقامة 

التون�صي  “الرئي�س  اأن  معترا  ال�صلطات”، 

ليحتكر  الد�صتورية  املحكمة  غ��ي��اب  ا�صتغل 

ت��ف�����ص��ري ال���د����ص���ت���ور ول��ي�����ص��ب��ح ه���و امل��ح��ك��م��ة 

الد�صتورية«

االنباط-وكاالت

على  بو�صت(  )وا�صنطن  �صحيفة  ح�صلت 

ملكافحة  الأم��ريك��ي��ة  للمراكز  داخلية  وثيقة 

�صالة  اإن  تقول  منها،  وال��وق��اي��ة  الأم��را���س 

دل��ت��ا م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا ق��د ت�صبب مر�صا 

اأكرث خطورة من ال�صالت ال�صابقة، كما اأنها 

تنت�صر ب�صهولة مثل جدري املاء

الحتادية،  ال�صحية  الوثيقة  وتقول هذه 

وهي عبارة عن عر�س تقدميي داخلي ملراكز 

اإن  منها،  والوقاية  الأمرا�س  على  ال�صيطرة 

قد  احل��رب  ب��اأن  “العرتاف  امل�صوؤولني  على 

تغريت«

جت�صد  الوثيقة  ف��اإن  ال�صحيفة،  وبح�صب 

كفاح اأكر وكالة لل�صحة العامة يف الوليات 

امل��ت��ح��دة لإق���ن���اع اجل��م��ه��ور بتبني اإج�����راءات 

الأب��ح��اث اجلديدة الكمامات، حيث تزداد احلالت يف جميع اأنحاء ال��ت��ل��ق��ي��ح وال����وق����اي����ة، مب����ا يف ذل�����ك ارت������داء  املتحدة وت�صري  ال��ولي��ات 

اإىل اأن الأ�صخا�س الذين مت تطعيمهم ميكن 

اأن ين�صروا الفريو�س

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن هذه الوثيقة قد 

تدفع املراكز لتجديد ر�صائلها العامة للتاأكيد 

لهذه  رادع  ك��اأف�����ص��ل  التطعيم  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

ال�صالة �صديدة العدوى

وقد ت�صل هذه ال�صالة يف �صرا�صتها اإىل 

ج��دي��دا  ف��ريو���ص��ا  تقريبا  ت�صكل  اأن��ه��ا  درج����ة 

خمتلفا، حيث يزداد انتقاله ب�صرعة اأكر من 

فريو�س الإيبول اأو نزلة برد، وفقا ملا ن�صرته 

ال�صحيفة

وك���ان���ت ك��اري�����ص��ا اإت����ي����ان، م���دي���رة منظمة 

الأربعاء  قالت،  الأمريكية،  للبلدان  ال�صحة 

املا�صي يف اإف��ادة، اإن احل��الت زادت باأكرث من 

الأ�صبوع  املتحدة خال  الوليات  ال�صعف يف 

مل  ال��ذي��ن  الأ�صخا�س  ب��ني  �صيما  ل  املا�صي، 

يح�صلوا على التطعيم

االنباط-وكاالت

اعتر نائب مدير اإدارة الإعام وال�صحافة 

األك�صندر  ال��رو���ص��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ل���دى 

بيكانتوف، اأنه على رو�صيا والعامل الإ�صامي 

اأن يواجها معا حروب الغرب الإعامية

يذكر عامل  اأن  اإل  امل��رء  ي�صع  “ل  وق���ال: 

اإطاقها  مت  لقد  العاملية..  املعلومات  ح��رب 

تختلف  قيم  ذات  دول  �صد  ال��غ��رب  وي�صنها 

ت�صكيل  يتم  ولهذا  اجلديدة،  الليرالية  عن 

خلفية معلومات �صلبية كاملة. جميع امل�صاكل 

مثل الت�صخم يف رو�صيا وال�صني واإيران ودول 

النجاحات،  على  والتكتم  الإ�صامي  العامل 

�صمعتهم  بت�صويه  املناف�صني  اإ�صعاف  هدفها 

اإىل اأق�صى حد يف ف�صاء املعلومات العاملي«

ح���رب  يف  ال���ث���ان���ي���ة  “احليلة  واأ������ص�����اف: 

املعلومات هي تق�صيم الغرب و�صائل الإعام 

العاملية اإىل �صحيحة وغري �صحيحة، يف حال 

كانت تتلقى متويلها من ميزانيات دولها«

وتابع: “وزارة اخلارجية الرو�صية مقتنعة 

باأن رو�صيا والعامل الإ�صامي مهتمان ب�صكل 

وتعزيز  املعلومات،  ح���روب  مبنع  مو�صوعي 

تعدد الأقطاب الإعامية، واأن اأحد الأقطاب 

هو دول ال�صرق، حيث يحق لكل فرد اأن ي�صمع 

�صوته«

مكافحة  ه��ي  امل�صرتكة  “مهمتنا  وق����ال: 

التزييف واملعلومات امل�صللة، وحتطيم ال�صور 

النمطية املفرو�صة وحماولت ت�صويه �صمعة 

اأو  دينية  اأ���ص�����س  على  باأكملها  و���ص��ع��وب  دول 

قيمية«

“فقط م���ن خ����ال اجل���م���ع بني  وت����اب����ع: 

الإ�صامي  العامل  مع  �صن�صتطيع  الإمكانات، 

مقاومة احل���روب الإع��ام��ي��ة... معا ميكننا 

تعزيز قطب القوى ال�صليمة وتغيري التوازن 

يف ب��ي��ئ��ة الإع������ام ال��ع��امل��ي ل�����ص��ال��ح ال��ع��دال��ة 

وال���ق���ان���ون.. الن��ق�����ص��ام يف ع���امل الت�����ص��الت 

وباري�س  وا�صنطن  بداأته  ال��ذي  اجلماهريية 

ا�صتخدام جمال  اإىل  ول��ن��دن، يهدف  واأوت���اوا 

املعلومات لتحقيق اأهداف ال�صيا�صة اخلارجية 

لدولها«

االنباط-وكاالت

توافق يوم اجلمعة، الذكرى ال�صنوية ال�41 لإعان الكني�صت 

توحيد  ب��ع��د  كيانهم  عا�صمة  ال��ق��د���س  “مدينة  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

�صطريها ال�صرقي والغربي«

ففي 30 يوليو/متوز 1980، �صوت نواب الكني�صت على قرار 

باعتبار  اإ�صرائيل” القا�صي  عا�صمة  القد�س  اأ�صا�س..  “قانون 
عا�صمة موحدة لإ�صرائيل، ومقًرا لرئا�صة  ب�صطريها  “القد�س 

الدولة واحلكومة والكني�صت واملحكمة العليا«

التي من �صاأنها تنفيذ  اإىل اتخاذ الإج���راءات  القرار  ويدعو 

ن�صو�صه

الكني�صت  ال��ذي طرحته حينها ع�صوة  القانون،  وجعل هذا 

“الإعانات  اليميني”،  “هتحياه  ح���زب  م��ن  ك��وه��ن  غ��ي��ئ��ول 

اإ�صرائيل،  كعا�صمة  القد�س  مكانة  عن  الإ�صرائيلية  احلكومية 

و�صم �صرقي القد�س اإليها قانوًنا اأ�صا�صًيا، اأي مبداأً د�صتورًيا يف 

جهاز القانون الإ�صرائيلي«

عا�صمة  ه��ي  امل��وح��دة  الكاملة  “القد�س  ال��ق��ان��ون  وت�صمن 

اأي��ة حماولة  القد�س من  املقد�صة يف  الأماكن  اإ�صرائيل، حتمى 

باأولوية  املدينة  تتمتع  اإليها،  احلر  الو�صول  منع  اأو  لنتهاكها 

لبلدية  احلكومة  متنح  واأن  التطويرية،  احلكومة  م�صاريع  يف 

القد�س ميزانية �صنوية خا�صة لتطوير املدينة«

ويف عام 2001، اأ�صاف الكني�صت بنًدا للقانون يقول اإن” حدود 

مدينة القد�س هي احلدود الواردة يف الأمر احلكومي من يونيو 

1967، واأنه من املمنوع نقل �صاحيات ال�صلطات الإ�صرائيلية يف 

املدينة لأي عن�صر �صيا�صي اأجنبي«

ومل يكن لهذا القانون تداعيات عملية يف القد�س نف�صها، اإذ 

لي�س فيه تعليمات لتغيري احلالة القائمة باملدينة منذ يونيو 

“اإ�صرائيل”  �صد  قا�س  ق��رار  اإىل  اأدى  لكنه   ،1967 )ح��زي��ران( 

ن��ق��ل بع�س  امل��ت��ح��دة، واإىل  ل���اأمم  ال��ت��اب��ع��ة  يف جمل�س الأم����ن 

موجودة  كانت  وال��ت��ي  “اإ�صرائيل”،  ل��دى  الأجنبية  ال�صفارات 

بالقد�س اإىل “تل اأبيب” اأو مدن اأخرى احتجاًجا على القانون

وبعد قرار الكني�صت، نفذت �صلطات الحتال عدة اإجراءات 

“مندلباوم”  عملية بهدف دمج �صطري املدينة، فاأزيلت بوابة 

واأزيلت  و�صرقها،  القد�س  غربي  بني  العبور  نقطة  كانت  التي 

احلواجز الأخرى التي كانت تف�صل بني جزاأي املدينة وامتدت 

على طول “اخلط الأخ�صر«

باأ�صكال  تهويدها  على   ،1967 عام  “اإ�صرائيل” منذ  وعملت 

وو�صائل خمتلفة، و�صنت قوانني عديدة لتعزيز �صيطرتها على 

�صرقي القد�س العا�صمة الأبدية لدولة فل�صطني

رف�س دويل

القد�س  “قانون  ال����دويل  الأم����ن  جمل�س  رف�����س  وح��ي��ن��ه��ا، 

 ،1980 )اآب(  اأغ�صط�س   20 رق��م 478 من  ق��رار  الإ�صرائيلي” يف 

واأع��ل��ن  الدويل”،  للقانون  خ��رًق��ا  يعتر  تطبيقه  اإن”  ق��ائ��ًا 

القانون باطًا من الناحية الدولية، ودعا “اإ�صرائيل” اإىل اإلغائه

ودع���ا جمل�س الأم����ن ال����دول ال��ت��ي اأن�����ص��اأت ���ص��ف��ارات��ه��ا ل��دى 

“اإ�صرائيل” يف القد�س اإىل اإخراج ال�صفارات من املدينة
يعرتف  قانوًنا  الأمريكي  الكونغر�س  اأ�صدر   ،1995 عام  ويف 

“بالقد�س كعا�صمة لإ�صرائيل”، ويدعو الرئي�س الأمريكي اإىل 
نقل ال�صفارة الأمريكية لدى “اإ�صرائيل” اإىل املدينة املقد�صة

لكن هذا القانون ي�صمح للرئي�س الأمريكي بتاأجيل تطبيقه 

اأ�صهر، وه��ذا ما مل يفعله الروؤ�صاء الأمريكان منذ 1995  كل 6 

حتى دي�صمر 2017

ويف 6 دي�صمر 2017، اعرتفت اإدارة الرئي�س ال�صابق دونالد 

ا بالقد�س “عا�صمة لإ�صرائيل”، ونقل �صفارة باده  ترمب ر�صمًيّ

اإىل ت�صاعد عمليات التهويد وال�صتيطان  اأدى  اإليها، وهذا ما 

يف  تغريات  اإح���داث  الحتال  وحماولة  املدينة  يف  الإ�صرائيلي 

�صيطرته  لفر�س  واجل���غ���رايف،  وال��ت��اري��خ��ي  احل�����ص��اري  وجهها 

الكاملة عليها

ويف �صياق ردود الأفعال على القانون، اأ�صدرت اجلمعية العامة 

اأي  ب��اأن   ،1981 الأول  اأكتوبر/ت�صرين  36/15 يف 28  القرار رقم 

تغيريات يف منطقة القد�س غري �صرعية و�صد القانون الدويل، 

العادل  ال�صام  اأم��ام حتقيق  الأعمال تعّد عائًقا  واأن مثل هذه 

وال�صامل

ال��ق��د���س، منها  ال��ق��رارات الأمم��ي��ة الراف�صة ل�صم  وت��وال��ت 

 ،2016 الأول  دي�صمر/كانون   23 يف  ال�صادر   2334 رق��م  القرار 

الأرا�صي  يف  “اإ�صرائيل” للم�صتوطنات  اإن�صاء  اأن  يوؤكد  وال��ذي 

القد�س- لي�س  1967 -مب��ا فيها  ع��ام  املحتلة منذ  الفل�صطينية 

اأن�صطة  اأي �صرعية قانونية، ويطالبها بوقف فوري جلميع  له 

ال�صتيطان، وعدم الع��رتاف باأي تغريات يف حدود الرابع من 

يونيو/حزيران 1967

 الغنوشي يقّر بارتكاب أخطاء ويهدد بإثارة الشارع

 واشنطن بوست: ساللة دلتا تنتشر مثل جدري الماء

 موسكو: روسيا والدول اإلسالمية هدف حروب الغرب اإلعالمية

 الخليل.. تشييع جثمان فلسطيني قتله  41 عاًما على إعالن الكنيست القدس عاصمة »موحدة إلسرائيل«
جيش االحتالل

 بايدن يطالب الواليات األمريكية 
بمنح 100 دوالر لغير الملقحين

 البرلمان اإليطالي يتحول إلى مضمار 
للجري في مشهد احتجاجي

النباط-وكالت

�صيع املئات من الفل�صطينيني، اجلمعة، 

ج���ث���م���ان ����ص���اب ق��ت��ل��ه ج��ي�����س الح���ت���ال 

ال�صفة  جنوبي  اخلمي�س،  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

ت�صييع  وانطلق موكب  املحتلة.    الغربية 

عاما(،   20( عو�س  خالد  �صوكت  ال�صهيد 

م��دي��ن��ة  يف  “الأهلي”  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  م���ن 

اخلليل، نحو م�صقط راأ�صه يف بلدة “بيت 

عائلته  واأل��ق��ت  امل��دي��ن��ة.    ّمر” ���ص��م��ايل 
ُ
اأ

قبل  الأخ��رية على جثمانه،  ال��وداع  نظرة 

عليه  اجل��ن��ازة  �صاة  امل�صيعون  ي��وؤدي  اأن 

يف م�����ص��ج��د ال���ب���ل���دة، وي������وارى ال����رثى يف 

اجلنازة  يف  امل�صاركون  ورف��ع  مقرتها.   

العلم الفل�صطيني، ورددوا هتافات منددة 

وا�صت�صهد  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة.    ب��الع��ت��داءات 

ع����و�����س، اخل���م���ي�������س، م���ت���اأث���را ب��اإ���ص��اب��ت��ه 

ب��ال��ر���ص��ا���س احل���ي يف ال���راأ����س وال�����ص��در، 

الفل�صطينية.  ال�صحة  وزارة  بح�صب 

مواجهات  اندلعت  الت�صييع،  وعقب    

ع����ل����ى م����دخ����ل ال�����ب�����ل�����دة، ب�����ني ع�������ص���رات 

ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي���ني وج����ي���������س الح�����ت�����ال 

ا���ص��ت��خ��دم خ��ال��ه��ا اجلي�س  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

الغاز  وقنابل  وامل��ع��دين،  احل��ي  الر�صا�س 

وق��وع  ع��ن  يبلغ  اأن  دون  ل��ل��دم��وع،  امل�صيل 

اإ�صابات

االنباط-وكاالت

ط��ل��ب ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي ج��و ب��اي��دن 

م���ن ال����ولي����ات وامل���ح���ل���ي���ات ت���ق���دمي 100 

مقابل  املح�صنني  غ��ري  للمقيمني  دولر 

ح�����ص��ول��ه��م ع���ل���ى ج����رع����ات ل���ق���اح م�����ص��اد 

لكوفيد-19

واملكافاأة النقدية للتطعيم كانت اإحدى 

لبايدن  اأح���دث خطة  ال����واردة يف  الأف��ك��ار 

ل��ت��ع��زي��ز م���ع���دلت ال��ت��ط��ع��ي��م امل���ت���اأخ���رة يف 

اأجزاء كثرية من الباد

ومت ط�����رح ج���وه���ر خ��ط��ت��ه اجل���دي���دة 

العاملني  مطالبة  وه��و  اخلمي�س،  اأم�����س 

التطعيم  حالة  عن  بالك�صف  الفيدراليني 

اخلا�صة بهم اإىل وكالتهم

وي�����ص��ري ب��اي��دن اإىل اأدل����ة غ��ري م��وؤك��دة 

على اأن مكافاأة 100 دولر �صتحقق نتائج

وذكر البيت الأبي�س اأن �صل�صلة متاجر 

و���ص��ه��دت  ج��رب��ت��ه��ا  ل��ل��ب��ق��ال��ة  “كروغر” 
ارتفاع معدلت التطعيم اإىل 75% من %50 

نيومك�صيكو  ج��رب��ت  وق��د  امل��وظ��ف��ني.  ب��ني 

واأوهايو وكولورادو هذه الفكرة اأي�صا

وق����ال ب��اي��دن اإن ال���ولي���ات وامل��ح��ل��ي��ات 

مي��ك��ن��ه��ا ا���ص��ت��خ��دام الأم������وال م���ن ق��ان��ون 

الإغ����اث����ة اخل���ا����س ب���ك���وف���ي���د-19 ل�����ص��داد 

تكاليف برامج احلوافز

االنباط-وكاالت

�صهد جمل�س النواب الإيطايل حالة من 

اإج���راءات  ح��ول  اخل��اف  ب�صبب  الفو�صى 

ج��دي��دة مل��ك��اف��ح��ة ف��ريو���س ك���ورون���ا، حيث 

ال��ن��واب ع��رق��ل��ة ع��ق��د جل�صة  ح���اول بع�س 

لبطاقات  “ل  عليها  كتب  لفتات  رافعني 

املرور اخل�صراء«

وهذه البطاقات التي يخطط لعتمادها 

يف ال���ب���اد، ع���ب���ارة ع���ن ���ص��ه��ادة رق��م��ي��ة اأو 

ال�صخ�س قد تلقى جرعة  اأن  ورقية تثبت 

واحدة من اللقاح امل�صاد لفريو�س كورونا 

اأو اأظهر نتيجة �صلبية اختبار  على الأقل، 

كوفيد-19،  من  موؤخرا  تعافى  اأو  كورونا، 

و�صي�صرتط امتاك هذه البطاقة لدخول 

معظم الأماكن العامة
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االنباط-وكاالت

�شادق الكونغر�س الأمريكي على ت�شريع طارئ لت�شديد 

وزيادة عدد  الكابيتول،  مبنى  الأمنية حلماية  الإج��راءات 

القوات  م��ع  تعاونوا  ال��ذي��ن  للأجانب  ال��دخ��ول  ت��اأ���ش��رات 

اأفغان�شتان الأمريكية يف 

و����ش���ادق جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ ع��ل��ى ال��ت�����ش��ري��ع ب��الإج��م��اع، 

416 �شوتا مقابل 11 اخلمي�س، كما اأقره جمل�س النواب ب�

ومن املتوقع اأن يوقع الرئي�س جو بايدن على الت�شريع 

2.1 مليار دولر لدفع رواتب  الذي ين�س على تخ�شي�س 

الكابيتول  الذين ي�شمنون حماية مبنى  ال�شرطة  عنا�شر 

عن  امل�شرعون  حتدث  التي  الأخ��رى  الأمنية  والإج���راءات 

اأن�شار  قبل  من  املبنى  اقتحام  اأعقاب  يف  اتخاذها  �شرورة 

ثان  يناير/كانون   6 يف  ترامب  دون��ال��د  ال�شابق،  الرئي�س 

املا�شي، ما خلف 5 قتلى

الت�شريع على متويل الإجراءات اخلا�شة مبنح  وين�س 

املرتجمون  معظمهم  ل��لأج��ان��ب،  ال��ت��اأ���ش��رات  م��ن  م��زي��د 

الأف�����غ�����ان، ال���ذي���ن ت���ع���اون���وا م���ع ال����ق����وات الأم���ري���ك���ي���ة يف 

اأفغان�شتان

وال��دمي��ق��راط��ي��ون يف جمل�س  وت��و���ش��ل اجل��م��ه��وري��ون 

ال�شيوخ لتفاق ب�شاأن الت�شريع الأ�شبوع املا�شي، وذلك بعد 

ال�شيوخ  جمل�س  يف  اجلمهوريني  رف�س  من  �شهرين  نحو 

مترير ت�شريع مماثل �شابق كان ين�س على تخ�شي�س 3.7 

مليار دولر حلماية الكابيتول

االنباط-وكاالت

ط��ال��ب م��ت��ظ��اه��رون يف غ��وات��ي��م��ال 

ال���رئ���ي�������س األ����ي����خ����ان����درو ج���امم���ات���ي 

واملدعي العام ماريا بورا�س بالتنحي، 

ع��ق��ب اإق����ال����ة رئ��ي�����س م��ك��ت��ب امل��دع��ي 

اخلا�س ل�شوؤون مكافحة الإفلت من 

بق�شايا  بالتحقيق  وامل��ك��ل��ف  ال��ع��ق��اب 

ف�شاد

وذك����رت و���ش��ائ��ل اإع����لم حم��ل��ي��ة اأن 

ي����ن����ددون يف ح��م��ل��ت��ه��م  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 

بالف�شاد ويطالبون با�شتقالة الرئي�س 

اإع����لن ف�شل  وال��ن��ائ��ب ال���ع���ام، ع��ق��ب 

امل���دع���ي اخل���ا����س مب��ك��اف��ح��ة ال��ف�����ش��اد 

�شاندوفال فران�شي�شكو  خوان 

العامة  املدعية  اأ�شارت  جهتها،  من 

ماريا كون�شويلو بورا�س اإىل اأن اأ�شباب 

اإق���ال���ة ���ش��ان��دوف��ال ت��ك��م��ن يف ات��ب��اع��ه 

الن��ت��ق��ائ��ي��ة يف حت��ق��ي��ق��ات��ه واإ����ش���اءت���ه 

ال�شلطة ا�شتخدام 

وك�������ش���ف���ت جم���م���وع���ة خ���ا����ش���ة م��ن 

�شاندوفال  برئا�شة  العامني  املدعني 

م��ن��ذ ع����دة ����ش���ن���وات ع�������ش���رات ج��رائ��م 

املنظمة،  الإجرامية  والهياكل  الف�شاد 

ال�����ش��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  ل��ت��ن��ح��ي  اأدى  مم���ا 

للبلد اأوتو بريز مولينا وحكومته

م���ك���اف���ح���ة  جل����ن����ة  ت���اأ����ش���ي�������س  ومت 

املتحدة  الأمم  لتفاقية  وفقا  الف�شاد 

وغ��وات��ي��م��ال مل��ن��اه�����ش��ة الإف�����لت من 

التعاون  واتفاقية  البلد،  يف  العقاب 

واللجنة  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ب��ني  ال��ث��ن��ائ��ي 

الدولية ملناه�شة الإفلت من العقاب

االنباط-وكاالت

 اعتقلت قوات الحتلل الإ�شرائيلية، 

اجل������م������ع������ة، ع������������ددا م�������ن امل�����واط�����ن�����ني 

مناطق  يف  اأطفال  بينهم  الفل�شطينيني 

متفرقة من ال�شفة الغربية

ف��ف��ي ب���ل���دة ح���زم���ا ���ش��م��ايل ال��ق��د���س، 

اعتقلت قوة ع�شكرية برفقة م�شتعربني، 

ط��ف��ل خ���لل اق��ت��ح��ام��ه��ا ال��ب��ل��دة، و�شط 

اإط�������لق ال���ر����ش���ا����س احل�����ي وامل���ط���اط���ي 

وقنابل ال�شوت والغاز ال�شام

اأطفال  اأربعة  اأخرى  قوة  اعتقلت  كما 

ب��ال��ق��د���س،  �شليمان  ال�����ش��ل��ط��ان  ���ش��ارع  يف 

�شلح  حتقيق  مركز  اإىل  اقتيادهم  ومت 

ال����دي����ن ه�����ذا واأف���������ادت وك����ال����ة الأن����ب����اء 

ق��وات  ب���اأن  وف���ا  ال��ر���ش��م��ي��ة  الفل�شطينية 

ن��ور  ال�����ش��اب��ني  ال��ي��وم  اعتقلت  الح��ت��لل 

وم��ع��ت��ز  ع����ام����ا(،   24( احل�������روب  خ���ال���د 

حم��م��د احل�����روب )24 ع���ام���ا( م���ن ب��ل��دة 

ج���ن���وب���ي حم���اف���ظ���ة اخل���ل���ي���ل، ب���ع���د اأن 

داه���م���ت م��ن��زل��ي��ه��م��ا وف��ت�����ش��ت��ه��م��ا وع��ب��ث 

مبحتوياتهما

ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة اأي�����ش��ا ع���ن م�����ش��ادر 

الح��ت��لل  ق���وات  اأن  فل�شطينية،  اأم��ن��ي��ة 

امل��ح��رر حم��م��ود حممد  الأ���ش��ر  اعتقلت 

ب��ل��دة اخل�شر  م��ن   ،) ع��ام��ا  ���ش��لح )27 

ج���ن���وب���ي م���دي���ن���ة ب���ي���ت حل�����م، وامل���وط���ن 

من  عاما(   19( الأطر�س  اأحمد  معروف 

مدينة بيت جال غربا، بعد دهم منزيل 

وتفتي�شهما ذويهما 

الناباط-وكاالت

قال ال�شفر الفل�شطيني يف مو�شكو عبد 

احل��ف��ي��ظ ن��وف��ل، اإن ال��ع��م��ل ج���ار ع��ل��ى ق��دم 

رئي�س  ل���زي���ارة  التح�شر  جم���ال  يف  و���ش��اق 

اإىل  عبا�س  حم��م��ود  الفل�شطينية  ال�شلطة 

رو�شيا

حديث  يف  الفل�شطيني،  ال�����ش��ف��ر  وذك����ر 

ال��زي��ارة مقررة يف  ه��ذه  اأن  “تا�س”،  ملرا�شل 

�شبتمرب املقبل

على  حديثه  يف  ن��وف��ل،  ال�شفر  واأ���ش��اف 

العامل  “رو�شيا  القت�شادية  القمة  هام�س 
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اإىل  عبا�س  حممود  لزيارة  الإع���داد  »يجري 

رو�شيا الحتادية. اآمل اأن جتري هذه الزيارة 

يف نهاية �شبتمرب املقبل«

اأن املرة الأخ��رة التي زار فيها  ي�شار اإىل 

عبا�س رو�شيا، كانت يف يوليو عام 2018

االنباط-وكاالت

  دعا قائد اجلي�س اللبناين العماد جوزيف 

ومنع  التحديات  ملواجهة  الع�شكريني  ع��ون، 

الفتنة من الت�شلل واإغراق البلد يف الفو�شى 

وزع��زع��ة الأم��ن يف ظل الأزم���ة القت�شادية 

واملالية احلادة التي متر بها البلد

وق�����ال ال��ع��م��اد ع����ون يف ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة 

اجلي�س  لعيد  وال�شبعني  ال�شاد�شة  الذكرى 

رداءة  ي�شتغل  ب����اأن  لأح����د  ت�����ش��م��ح��وا  ل   “
الو�شع املعي�شي للت�شكيك باإميانكم بوطنكم 

ومن  اأعناقنا،  يف  اأمانة  فلبنان  وموؤ�ش�شتكم، 

غر امل�شموح حتت اأي ظرف اإغراق البلد يف 

الفو�شى وزعزعة اأمنه وا�شتقراره«

���ش��وف  اإ���ش��اف��ي��ة  “اإن حت���دي���ات  واأ����ش���اف 

ت��ع��رت���ش��ن��ا، ك���ون���وا ع��ل��ى اأه���ب���ة ال���ش��ت��ع��داد 

ملواجهتها بكل حكمة و�شرب وتاأن. ل تدعوا 

ت�شمحوا  ول  وط��ن��ن��ا،  اإىل  ت��ت�����ش��ل��ل  ال��ف��ت��ن��ة 

للم�شطادين يف املاء العكر بتحقيق ماآربهم. 

وتطلعات  �شعبنا  تطلعات  ق��در  على  ك��ون��وا 

اإليكم باحرتام  املجتمع الدويل الذي ينظر 

وتقدير وي�شعى مل�شاندتكم ودعمكم«

هذا  اأغ�شط�س  م��ن  الأول  “يحّل  وت��اب��ع  

ال���ع���ام ول���ب���ن���ان ي��ق��ف ع��ل��ى ع��ت��ب��ة ال���ذك���رى 

امل�����ش��وؤوم،  امل��رف��اأ  لن��ف��ج��ار  الأوىل  ال�شنوية 

بحياة  واأودى  العا�شمة  قلب  اأ���ش��اب  ال���ذي 

اقت�شادية  اأزم��ة  مع  بالتزامن  �شهداء،   206

وم��ال��ي��ة ه��ي الأق�����وى يف ت��اري��خ��ن��ا احل��دي��ث 

و�شط ا�شتمرار تف�شي وباء كورونا«

اقت�شادية  اأزم��ة  من  اللبنانيون  ويعاين 

طاحنة غر م�شبوقة اأدت اإىل انهيار قيا�شي 

يف ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة م��ق��اب��ل ال����دولر، 

ف�شل عن �شح يف الوقود والأدوي��ة، وانهيار 

قدرتهم ال�شرائية

ال�شيا�شي  الح��ت��ق��ان  م��ن  ح��ال��ة  وو���ش��ط 

كلف الرئي�س اللبناين مي�شال عون الإثنني، 

رئ��ي�����س ال��������وزراء الأ����ش���ب���ق جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي 

رئي�س  اعتذار  بعد  بت�شكيل حكومة جديدة، 

ج���راء  احل���ري���ري  ���ش��ع��د  امل�شتقبل”  “تيار 
خلفات مع عون

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف غ�شب  وت�����ش��ب��ب��ت الأزم�����ة 

الداعمني الدوليني من لبنان، وو�شل الأمر 

بالتهديد بفر�س عقوبات ووقف امل�شاعدات، 

تاأثر  ال���ذي  اللبناين،  اجلي�س  ا�شتثناء  م��ع 

بدوره بالو�شع القت�شادي املتدهور للبلد

واأ����ش���ار ق��ائ��د اجل��ي�����س اأن الأن���ظ���ار تتجه 

حمط  تبقى  “التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اإىل 

اأنها املوؤ�ش�شة  اأثبتت  اآمال اللبنانيني، بعدما 

ال�شعب  ثقة  ح��ازت  التي  اجلامعة  الوطنية 

ودول العامل”، لفتا اأنه “من غر امل�شموح 

حتت اأي ظرف اإغراق البلد«

ولفت اإىل اأن هذه املوؤ�ش�شة “ اأثبتت اأنها 

ثقة  حازت  التي  اجلامعة  الوطنية  املوؤ�ش�شة 

ال��ذي  اأدائ��ك��م  بف�شل  ال��ع��امل،  ودول  ال�شعب 

اأظ��ه��رمت��وه يف ك��ل ال��ظ��روف، والح��رتاف��ي��ة 

يف تاأدية مهامكم على اختلفها وت�شعباتها، 

واعتمادكم  طارئ  لأي  ال�شريعة  ومواكبتكم 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال�شفافية  م��ع��اي��ر  اأق�����ش��ى 

امل��ل��ف��ات ذات ال��ط��اب��ع الإن�������ش���اين والأم���ن���ي 

التي توؤمن  ال�شرورية وامللحة  وا�شتجابتكم 

ا�شتمرار عدد من القطاعات احليوية«

اأك��ر من منا�شبة  العماد ع��ون يف  ووج��ه 

ر����ش���ائ���ل حت���ذي���ر ل��ل��ط��ب��ق��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة من 

خ���ط���ورة ال���و����ش���ع، ك����ان اآخ����ره����ا يف م��ار���س 

القادة  له مع  انتقد يف اجتماع  املا�شي حني 

الع�شكريني ال�شيا�شيني الطائفيني يف لبنان 

وتعاطيهم مع الأزمة

وت��ع��ه��دت ق����وى ع��امل��ي��ة ب��ت��ق��دمي ال��دع��م 

باعتبارها  اللبنانية  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة 

املوؤ�ش�شة الوحيدة التي ما تزال حتظى بثقة 

املجتمع الدويل، و�شمام الأمان الذي يجب 

احل��ف��اظ ع��ل��ي��ه ل��لإب��ق��اء ع��ل��ى ف��ر���س جن��اة 

لبنان بعيدا عن التجاذبات ال�شيا�شية

 واشنطن..نحو 2 مليار دوالر لحماية الكابيتول وللمتعاملين األفغان

 غواتيماال.. مظاهرات تطالب رئيس البالد بالتنحي

 قوات االحتالل تعتقل 5 أطفال في القدس

ألول مرة منذ 2018 .. عباس يزور روسيا في سبتمبر

 قائد الجيش اللبناني: لن نسمح بإغراق البلد بالفوضى تحت أي ظرف

 استهداف سفينة إسرائيلية قرب 
سواحل سلطنة عمان

 إسرائيل أقامت معسكرات في 
سيناء العتقال فلسطينيين من غزة

 االحتالل يعتزم إحداث تغييرات
 في جسر المغاربة باألقصى

االنباط-وكاالت

ال���ي���وم  ال���ع���ربي���ة،   13 ال���ق���ن���اة  ق���ال���ت 

اجلمعة 30 يوليو 2021، اإن وزارة الدفاع 

�شفينة  ب��ت��ع��ر���س  اأف������ادت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

قبالة  العرب  بحر  يف  اإ�شرائيلية  جتارية 

����ش���واح���ل ���ش��ل��ط��ن��ة ُع���م���ان ل����ش���ت���ه���داف، 

والتحقيق جاٍر حتى اللحظة

اأن  ال����ع����ربي����ة،  ال����ق����ن����اة  واأو������ش�����ح�����ت 

مملوكة  الإ�شرائيلية  التجارية  ال�شفينة 

عوفر،  اإي��ال  الإ�شرائيلي  الأعمال  لرجل 

وا�شفًة  ي��اب��ان��ي��ة،  �شركة  اأ�شحابها  لكن 

احلادثة باأنها خطرة

اأن���ه يف الأ���ش��ه��ر  اإىل  ال��ق��ن��اة  واأ����ش���ارت 

الأخ�������������رة، ا�����ش����ت����خ����دم����ت ع�������دة ���ش��ف��ن 

ووجه  هجمات،  ل�شن  اأهداًفا  اإ�شرائيلية 

التهام  م�شوؤولون يف “اإ�شرائيل” اأ�شابع 

اإىل اإيران

ولفتت اإىل اأن اإيران مل ترد حتى الآن 

مو�شحًة  الليلة،  هجوم  عن  تقارير  على 

قالت:  الربيطانية  ال��دف��اع  وزارة  يف  اأن 

مقر�شًنا« عمًل  لي�س  “هذا 
وقع  احلادث  فاإن  املعلومات،  وبح�شب 

م�شاء اأم�س اخلمي�س �شمال �شرق جزيرة 

 300 بعد  على  عمان  �شلطنة  يف  امل�شرة 

كيلومرت من م�شقط عا�شمة عمان

االنباط-وكاالت

ك�����ش��ف��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ه��اآرت�����س ال��ع��ربي��ة، 

“اإ�شرائيل”  اأن  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  ���ش��ب��اح 

اأقامت مع�شكرات �شرية اعتقال للأبرياء 

من قطاع غزة قبل 50 عاًما

واأو����ش���ح���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال���ع���ربي���ة يف 

اأق���ام���ت  “اإ�شرائيل”  اأن  ل���ه���ا،  ت��ق��ري��ر 

من  فل�شطينيني  لع��ت��ق��ال  م��ع�����ش��ك��رات 

ق���ط���اع غ�����زة يف ق���ل���ب ����ش���ح���راء ���ش��ي��ن��اء 

امل�شرية، وبعيًدا عن اأعني النا�س. 

مع�شكري  ق�شة  ال�شحيفة  و�شرحت 

يف  �شيناء  يف  امل��ق��ام��ان  ون��خ��ل  زنيمة  اأب���و 

ك��ث��ي��ف من  غ��ط��اء  1971، وحت����ت  ال���ع���ام 

ال�شرية، لعتقال فل�شطينيني من قطاع 

غزة مل ُيتهموا باأي خمالفة

يف  اح���ت���ج���ز  “املع�شكرات  وت���اب���ع���ت: 

حركة  يف  اأع�شاء  عائلت  اأبناء  اأحدهما 

واحتجز  مقاومة،  باأعمال  اتهموا  فت�ح 

عن  ع��اط��ل��ون  ���ش��ب��ان  ال��ث��اين  املع�شكر  يف 

العمل«. 

اجل���ي�������س  اأن  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  واأف������������ادت 

ورجال  ون�شاء  اأطفال  اقتاد  الإ�شرائيلي 

قلب  يف  امل��ع�����ش��ك��ري��ن  اإىل  ال���ق���ط���اع  م���ن 

ال�����ش��ح��راء م��ع��زول��ون ع��ن ال��ع��امل وع��ن 

ف��رتات  ه��ن��اك  وم��ك��ث��وا  جم��رى حياتهم، 

يف  اأ���ش��ه��ر،  ع��دة  دام��ت  بع�شها  متفاوتة، 

باأنها  الأح��م��ر  ال�شليب  و�شفها  ظ��روف 

حمتملة«.  “غر 
م���ن���دوب���و  اأن  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  وت����اب����ع����ت 

املن�شق  اأم���ام  اح��ت��ج��وا  الأح��م��ر  ال�شليب 

�شلومو  اآن��ذاك  احلكومة  لأن�شطة  الأول 

غازيت على اأن ظروف احتجاز العائلت 

“تكاد تكون غر اإن�شانية«
احلكومة  لأن�شطة  املن�شق  اأن  وبينت 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اأج��اب��ه��م ب��ال��ق��ول: “جرى 

منعها من  اأجل  العائلت من  عزل هذه 

بعد  املطلوبني،  لأق��ارب��ه��م  م��اأوى  توفر 

اأفراد  �شراح  اإطلق  يتم  قريبهم  اعتقال 

العائلة«

االنباط-وكاالت

اليوم”  “اإ�شرائيل  �شحيفة  ك�شفت 

ال���ع���ربي���ة يف ع����دده����ا ال���������ش����ادر ام�����س 

اإح����داث  اجل��م��ع��ة اأن الح���ت���لل ي��ع��ت��زم 

ال���ذي  املغاربة”  “ج�شر  يف  ت��غ��ي��رات 

الأق�شى  بامل�شجد  الرباق  حائط  يربط 

املبارك

وجاء يف رد ملا ي�شمى “�شندوق تراث 

التما�س قدم للمحكمة  الكني�شت” على 

بانها  اإ�شرائيلية  منظمات  م��ن  العليا 

للج�شر  �شيانة  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ي��ام  ت��ن��وي 

املعلق عرب تغير �شقفه اخل�شبي خلل 

املقبلة الفرتة 

اإىل  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  ن����وه����ت  ح������ني،  يف 

رئي�س  م��ن  ي��اأت��ي مب��واف��ق��ة  ال���ق���رار  اأن 

حيث  بينيت  نفتايل  الحتلل  حكومة 

اجل�شر  ���ش��ي��ان��ة  اإىل  الح���ت���لل  ي�شعى 

ال������ذي ي�����ش��ت��خ��دم��ه امل�������ش���ت���وط���ن���ون يف 

اق��ت��ح��ام��ات الأق�����ش��ى ب���دًل م��ن تغيره 

�شعياً ملنع موجة احتجاجات على تغير 

الأمر الواقع يف املكان

بحالة  اجل�شر  اأن  ال�شحيفة  وبينت 

م���رتدي���ة وه���ن���ال���ك خ�����ش��ي��ة دائ���م���ة من 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ���ش��وء  ع��ل��ى  ���ش��ق��وط��ه 

املتهالكة القائمة حتته، وفق تربيرها

ال�سبت   31 / 7 / 2021
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مالكمنا عشيش يخسر ويودع االولمبياد 

االنباط – عمان 

ع�شي�ش  ح�شني   ، للمالكمة  الوطني  املنتخب  الع��ب   ودع 

 ،  )٢٠٢٠ )طوكيو  االأوملبية  االألعاب  دورة   ، اجلمعة  ا  م�شاء   ،

كغم. ومل   ٩١ ل��وزن حتت   ، النهائي  رب��ع  ال��دور  يف  بخ�شارته 

يتمكن “ع�شي�ش” من تخطي عقبة خ�شمه الربازيلي ، اأبنري 

“ع�شي�ش”  الذي قدمه  القوي واملميز  االأداء  ، رغم  تيك�شريا 

يف هذا النزال. وكان النزال متكافئاً اإىل حد كبري حيث ح�شم 

ح�شني ع�شي�ش اجلولة االأوىل ل�شاحله بقرار احلكام قبل اأن 

يح�شم الربازيلي اجلولتني الثانية والثالثة ويفوز بالنزال.

 وتاأهل ح�شني ع�شي�ش اإىل هذا الدور بعد فوزه يف دور ال� 

امليدالية الف�شية يف بطولة العامل االأخرية  ١٦ على �شاحب 

ع�شي�ش  ح�شني  ي��اأم��ل  وك��ان  كا�شتيلو.  جوليو  االإك����وادوري   ،

�شاحب ال� ٢٥ عاماً يف حتقيق الفوز على الربازيلي تيك�شريا 

اإال  ل���الأردن  ميدالية  و���ش��م��ان  النهائي  ن�شف  اإىل  وال��ت��اأه��ل 

اأظ��ه��ره خالل  ال��ذي  اأن��ه مل يتمكن من ذل��ك رغ��م االجتهاد 

النزال. وبخروج ح�شني ع�شي�ش من الدور ربع النهائي يكون 

اأوملبياد  يف  م�شاركته  اأنهى  قد  للمالكمة  الوطني  منتخبنا 

٥ م��ن الع��ب��ي��ه ب��ال��ت��اأه��ل اإىل االأل��ع��اب  ط��وك��ي��و ب��ع��د اأن مت��ك��ن 

وحممد  الك�شبة  وعبادة  ع�شي�ش  وزياد  ح�شني  وهم  االأوملبية 

الوادي وعدي الهنداوي.

 ، بقلة  تاليتا   ، لل�شباحة  الوطني  املنتخب  العبة   واأنهت 

بعد   )٢٠٢٠ )ط��وك��ي��و  االأومل��ب��ي��ة  االأل��ع��اب  دورة  يف  م�شاركتها 

�شباحة  م��ر   ٥٠ ال���  �شباق  اجلمعة  ال��ي��وم  م�شاء  خا�شت  اأن 

يف  بقلة  تاليتا  حلت   ، الثالثة  االأوملبية  م�شاركتها  ويف  ح��رة. 

التاأهيلية حيث  الت�شفية  املركز اخلام�ش مبجموعتها �شمن 

التاأهل  من  تتمكن  اأن  دون  ثانية   ٢٦:٤٩ ق��دره  زمناً  �شجلت 

لل�شباحة  الوطني  منتخبنا  يكون  وبذلك  املقبل.  ال��دور  اإىل 

يف  االأردن  مثل  حيث  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  يف  م�شاركته  اأن��ه��ى  ق��د 

ه���ذه ال����دورة ك��ل م��ن ع��م��رو ال���ور )١٠٠ و٢٠٠ م��ر ���ش��در( 

وتاليتا بقلة )٥٠ مر حرة(

العقبة تستضيف بطولة االندية 
االسيوية للسيدات 

ويليان على رادار االهلي 

برشلونه يسعى لخفض رواتب 
الالعبين 

االنباط – عمان 

القدم،  لكرة  االآ�شيوي  االحت��اد  اأعلن 

بطولة  ملناف�شات  االأردن  ا�شت�شافة  عن 

)الن�شخة  لل�شيدات  االآ�شيوية  االأن��دي��ة 

ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة(، وذل����ك يف ق����رار ت��اري��خ��ي 

م���ن خ����الل اإق����ام����ة ال��ب��ط��ول��ة ال��ق��اري��ة 

اآ�شيا  غ��رب  منطقة  يف  ال�شيدات  الأن��دي��ة 

وت���ق���ام م��ن��اف�����ش��ات ال��ب��ط��ول��ة يف م��دي��ن��ة 

 ١٢ اإىل   7 م���ن  ال���ف���رة  ال��ع��ق��ب��ة، خ���الل 

اأندية  مب�شاركة  املقبل،  الثاين  ت�شرين 

االأوزب��ك��ي،  وب��ون��ي��ودك��ور  االأردين،  عمان 

كرياال  وغوكوالم  االإي��راين  و�شاهرداري 

ال��ه��ن��دي. وق��ال االحت���اد االآ���ش��ي��وي لكرة 

اإن  ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي اجل���م���ع���ة،  ال���ق���دم يف 

ال��ب��ط��ول��ة  ال���ش��ت�����ش��اف��ة  االأردن  اخ��ت��ي��ار 

االرتقاء  اجت��اه  يف  جديدة  خطوة  يعترب 

اأن  بعد  ب��ال��ب��الد،  الن�شائية  ال��ق��دم  ب��ك��رة 

كان االأردن ا�شت�شاف نهائيات كاأ�ش اآ�شيا 

ك��اأ���ش  ا���ش��ت�����ش��اف  ك��م��ا   ،٢٠١8 ل��ل�����ش��ي��دات 

 .٢٠١٦ ع��ام��اً   ١7 حت��ت  للنا�شئات  ال��ع��امل 

وجرى اإطالق بطولة االأندية االآ�شيوية 

بيليزا  ن��ادي  وف��از   ،٢٠١٩ ع��ام  لل�شيدات 

ال���ي���اب���اين ب��ل��ق��ب ال��ن�����ش��خ��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 

مبدينة  مناف�شاتها  اأقيمت  التي  االأوىل 

تلك  و�شهدت  اجلنوبية،  بكوريا  يونغني 

�شونينغ  ج��ي��ان��غ�����ش��و  م�����ش��ارك��ة  ال��ن�����ش��خ��ة 

�شتيل  ه��ي��ون��داي  واي��ن�����ش��ي��ون  ال�����ش��ي��ن��ي 

فيكتوري  وم��ل��ب��ورن  اجل��ن��وب��ي  ال���ك���وري 

االأ�شرايل.

الريا�ض – وكاالت 

ع���ن حقيقة  ت���ق���ري اجل��م��ع��ة،  ك�����ش��ف 

اآر�شنال،  انتقال الربازيلي ويليان، جناح 

ال�شيف  خ��الل  ج��دة  اأه��ل��ي  �شفوف  اإىل 

زعمت  �شحفية  تقارير  احل��ايل.وك��ان��ت 

ويليان  ب��ني  متقدمة  م��ف��او���ش��ات  وج���ود 

ال�شعودي،  واالأهلي 

ل��ت��وق��ي��ع  ط���ري���ق���ه  يف  ال����الع����ب  واأن 

خبري  روم��ان��و،  فابريزيو  العقود.وكتب 

اأوروبا،  يف  واملدربني  الالعبني  انتقاالت 

على ح�شابه مبوقع التوا�شل توير “ال 

بني  اتفاقات  اأو  متقدم  �شيء  اأي  يوجد 

اأنه  “كما  واأ�شاف  ج��دة«.  واأهلي  ويليان 

مفاو�شات،  اأو  ات�����ش��االت  االآن  ت��وج��د  ال 

الرحيل  يف  يفكر  وي��ل��ي��ان،  ي���زال  ال  لكن 

وجار  املقبلة،  االأي��ام  خ��الل  اآر�شنال  عن 

العمل على هذا االأمر،

 ل��ك��ن ل��ي�����ش م���ع اأه���ل���ي ج�����دة«. وك���ان 

وي���ل���ي���ان ق���د ان��ت��ق��ل م���ن ت�����ش��ي��ل�����ش��ي اإىل 

�شفقة  خ���الل   ٢٠٢٠ ���ش��ي��ف  يف  اآر���ش��ن��ال 

البلوز،  مع  عقده  انتهاء  عقب  جمانية، 

بقمي�ش  املنتظر  امل�شتوى  يقدم  مل  لكنه 

اجلانرز.

مدريد – وكاالت 

اجتماعا  بر�شلونة،  نادي  اإدارة  عقدت 

�شباح  اجلمعة، مع وكالء العبي الفريق 

و���ش��ريج��ي��و  روب����ريت����و  ����ش���ريج���ي  االأول 

األبا للتفاو�ش حول  بو�شكيت�ش وجوردي 

�شحيفة  وب��ح�����ش��ب  روات��ب��ه��م.  تخفي�ش 

»م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و« االإ���ش��ب��ان��ي��ة، ف��اإن 

ال��ن��ادي، ومل  اأق��ي��م يف مكاتب  االج��ت��م��اع 

واأ�شافت:  اتفاق.  االأطراف الأي  يتو�شل 

عليهما  يتوجب  وروب��ريت��و  »بو�شكيت�ش 

مت��دي��د ع��ق��وده��م��ا، ول���ذل���ك م��ت��وق��ع اأن 

نظًرا  معهما،  مكثفة  امل��ف��او���ش��ات  ت��ك��ون 

عن  للتخلي  ال��الع��ب��ني  ا���ش��ت��ع��داد  ل��ع��دم 

اأنهم  راتبهم الأنهم يعتربون  الكثري من 

ب�شبب  املا�شي  بالتخفي�ش  الكثري  فعلوا 

ديبورتيفو«:  »م��ون��دو  وتابعت  ال��وب��اء«. 

»كانت هناك عدة حمادثات غري ر�شمية 

�شخ�شًيا،  البورتا  خ��وان  الرئي�ش  قادها 

ح��ي��ث اأح�����رز ب��ع�����ش ال��ت��ق��دم ل��ك��ن لي�ش 

النادي  »منح  وزادت:  متوقعا«.  كان  كما 

اآب/اأغ�شط�ش،   ١٥ حتى  مهلة  الالعبني 

اقت�شادي،  التفاق  التو�شل  حماولة  يف 

اإر�����ش����ال خ���ط���اب م��ك��ت��وب ل��الع��ب��ني  ومت 

النادي  اأج��ربت  التي  االأ�شباب  لتو�شيح 

االإدارة  اأن  القرار«.ذكر  هذا  اتخاذ  على 

االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م���ع  ات���ف���اق  اإىل  ت��و���ش��ل��ت 

ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����ش��ي ل��ت��ج��دي��د ع���ق���ده مل���دة 

٥ ����ش���ن���وات، وت��خ��ف��ي�����ش رات���ب���ه مب��ق��دار 

اأي  بيكيه  ج����ريارد  ُي��ث��ري  ومل  ال��ن�����ش��ف، 

ا وتو�شل التفاق مع االإدارة  م�شاكل اأي�شً

راتبه. لتخفي�ش 

 الرواحي يفوز بالرالي الوطني الثالث 

تحديد موعد بطولة غرب اسيا الكروية 

اولمبي مصر في مواجهة البرازيل 

االنباط – عمان 

عطا  وم��الح��ه  ال��رواح��ي  اهلل  عبد  ال��ُع��م��اين   فاز ال�شائق 

احل��م��ود ع��ل��ى م��ن ���ش��ي��ارة ���ش��وب��ارو ام���ربي���زا ب��ل��ق��ب ال���رايل 

يو�شف  ال�شائق  دقيقة، وحل   ٤٠.3٩.٠ بزمن  الثالث  الوطني 

اإم���ربي���زا  باملركز  االأ���ش��م��ر وم��الح��ه ن��ب��ي��ل ك��ي��ال - ���ش��وب��ارو 

وجاء   ، دقيقة   ٢.٢٦.٠ بفارق  دقيقة،   ٤3.٠٥.٠ بزمن  الثاين 

 ،١٠ ايفو   - جهريان  مو�شى  ومالحه  نا�شيف  اأم��ري  ال�شائق 

اقيم  ال��رايل  دقيقة    3.٠3.٠ بفارق  دقيقة،   ٤3.٤٢.٠ بزمن 

االإجمالية  امل�شافة  وبلغت  ونيبو«،  يف »ماعني  اجلمعة  ي��وم 

على  خا�شة،  م��راح��ل  ك��م   ٥3.3٠ منها  كلم،   ١٦٥.7٩ ل��ل��رايل 

 ، جمهور  دون  وم��ن  االأردن،  زي��ن  من  وبدعم  ح�شوي  م�شار 

ك��ورون��ا.  جائحة  يف  املتبع  ال�شحي  ال��ربوت��وك��ول  فيه  وطبق 

من  ال��رايل  مناف�شات  ال��رايل  يف  امل�شاركون  ال�شائقون  دخ��ل 

املراكز  نحو  للتقدم  قوي  �شراع  و�شط   ،٤ ال�  مراحله  خالل 

االأقوى  مناف�شة هي  ودارت  التتويج،  من�شة  واعتالء  االأوىل 

ومالحه  الرواحي  اهلل  عبد  الُعماين  ال�شائق  بني  ال��رايل  يف 

االأردين عطا احلمود، وال�شائق يو�شف االأ�شمر ومالحه نيل 

كيال واأمري نا�شيف ومالحه مو�شى جهريان، وبلغت املناف�شة 

مت�شدرا  ال��رواح��ي  وبقي  ال��رايل  م��راح��ل  يف  بينهما  ذروت��ه��ا 

املراحل  يف  املناف�شة  خط  على  ودخل  للرايل،  العام  للرتيب 

و�شاكر  فليفل  و�شامي  �شعبان  و�شادي  الطاهر  كل من طارق 

مقداد  وزياد  جامو�ش  اأبو  وعي�شى  ال�شرفا  وايهاب  جويحان 

النهائية  النتائج  وجاءت  اخلطيب.  واحل�شن  عارف  وعا�شم 

ل��ل��رايل ال��وط��ن��ي ال��ث��ال��ث امل���رك���ز  االأول: ع��ب��د اهلل ال��رواح��ي 

وم��الح��ه ع��ط��ا احل��م��ود ع��ل��ى م��ن ���ش��ي��ارة ���ش��وب��ارو ام��ربي��زا 

بزمن ٤٠.3٩.٠ دقيقة املركز الثاين: يو�شف االأ�شمر ومالحه 

بفارق  دقيقة،   ٤3.٠٥.٠ بزمن  اإمربيزا  �شوبارو   - كيال  نبيل 

٢.٢٦.٠ دقيقة. املركز الثالث: اأمري نا�شيف ومالحه مو�شى 

 3.٠3.٠ بفارق  دقيقة،   ٤3.٤٢.٠ بزمن   ،١٠ ايفو   - جهريان 

دقيقة. املركز الرابع: �شادي �شعبان ومالحه اإبراهيم �شعبان 

- ايفو ٩، بزمن ٤٤.٥٠.٠ دقيقة، بفارق ٤.١١.٠ دقيقة. املركز 

�شيارة   - عي�شى  �شامر  وم��الح��ه  ال��ط��اه��ر  ط���ارق  اخل��ام�����ش: 

املركز  ٤.١3.٠ دقيقة.  ٤٤.٥٢.٠ دقيقة، بفارق  ٦، بزمن  اإيفو 

 ،٥ اإيفو   - عطاري  حممد  ومالحه  فليفل  �شامي  ال�شاد�ش: 

ال�شابع  املركز  دقيقة.   ٤.٢3.٠ بفارق  دقيقة،   ٤٥.٠٢.٠ بزمن 

ايفو٦،   - املجايل  نان�شي  �شاكر جويحان ومالحته  ال�شائق   :

بزمن ٤٥.٤٠.٠ دقيقة، بفارق ٥.٠١.٠ دقيقة. املركز الثامن: 

٩ يف امل��رك��ز  اإي��ه��اب ال�����ش��رف��ا وم��الح��ه ي��و���ش��ف جمعة - اي��ف��و 

دقيقة.املركز   ٥.١٠.٠ بفارق  دقيقة،   ٤٥.٤٩.٠ بزمن  الثامن 

ال��زواي��دة  -  اأب���و ج��ام��و���ش وم��الح��ه غ�شان  ال��ت��ا���ش��ع: عي�شى 

املركز  ٥.٥٢.٠ دقيقة   بفارق  ٤٦.3١.٠ دقيقة،  7، بزمن  ايفو 

العا�شر: عا�شم عارف ومالحه اأحمد جانخوت – رينو كليو، 

بزمن٥3.٠3.٠ دقيقة،  بفارق ١٢.٠3.٠ دقيقة.

اهلل  ع���ب���د  ال���ُع���م���اين   :N ال���ك���وؤو����ش  املجموعة اأب����ط����ال 

االأ�����ش����م����ر .  ال���دف���ع  ال������رواح������ي.  املجموعة S : يو�شف 

اخلطيب.   احل�شن   :T املجموعة ع��ارف.   االأمامي: عا�شم 

�شاكر  اجل���دد:  ال�شائقني  ك��اأ���ش  امل��ج��ايل.   ال�شيدات:نان�شي 

جويحان.

االنباط – عمان 

بحث االمني العام الحتاد غرب ا�شيا لكرة القدم خليل ال�شامل وحممد 

عبد اهلل هزام الظاهري، االأمني العام لالحتاد االإماراتي، امل�شتجدات املتعلقة 

اإىل  للو�شول  والدولية،  والقارية  االإقليمية  اال�شتحقاقات  مواعيد  بكل 

 �شيغة توافقية حول موعد اإقامة بطولة احتاد غرب اآ�شيا العا�شرة للرجال.

على  البطولة”،  “م�شت�شيف  االإماراتي  واالحتاد  اآ�شيا  غرب  احتاد  واتفق 

٢٠ مار�ش/اآذار  حتديد موعد جديد لها، لتقام خالل الفرة الواقعة بني 

الوطنية.ومت  االحتادات  على  العر�ش  بعد  وذلك   ،٢٠٢3 اأبريل/ني�شان  و٢ 

كانت  التي  للبطولة،  اجل��دي��د  امل��وع��د  حتديد  عند  االهتمام  بعني  االأخ��ذ 

التزامات  راأ�شها  وعلى  االعتبارات  من  العديد   ،٢٠٢١ العام  مطلع  مقررة 

املوعد اجلديد  القادمة. وراعى  وارتباطات االحتادات االأهلية بالبطوالت 

امل�شتويني  على  االإقليم،  يف  الوطنية  للمنتخبات  االرت��ب��اط��ات  من  املزيد 

الدويل والقاري. وجرى اختيار موعد البطولة، ليتزامن مع االأيام التي 

ق��درة  وب��ال��ت��ايل  الر�شمية،  امل��ب��اري��ات  خلو�ش  ال���دويل  االحت���اد  يخ�ش�شها 

املنتخبات على ا�شتدعاء كافة حمرفيها، ما يرفع من قيمتها التناف�شية .

القاهرة - وكاالت

ط��وك��ي��و،  يف  ت��اري��خ��ي  اإجن����از  بتحقيق  االأومل���ب���ي،  م�����ش��ر  منتخب  ي��ح��ل��م 

ع��ن��دم��ا ي��واج��ه ال���ربازي���ل ال�����ش��ب��ت، يف رب���ع ن��ه��ائ��ي م��ن��اف�����ش��ات ك���رة ال��ق��دم 

ب��االأومل��ب��ي��ادوي��ب��ح��ث ال��ف��راع��ن��ة ع��ن ا���ش��ت��ع��ادة ذك��ري��ات امل��ا���ش��ي، ب��ال��ت��واج��د 

قبل. من  مرتني  النهائي،  ن�شف  بلغ  حيث  الذهبي،  املربع  يف  الكبار  بني 

بر�شيد  الثالثة  للمجموعة  كو�شيف  الثمانية،  دور  م�شر،  منتخب  وبلغ 

٤ ن��ق��اط، اأم���ا ال���ربازي���ل ت�����ش��درت امل��ج��م��وع��ة ال��راب��ع��ة ب��ر���ش��ي��د 7 ن��ق��اط. 

على  ال��ذه��ب��ي،  امل��رب��ع  يف  ت��واج��ده  خ��الل  الفراعنة  ق��دم��ه  م��ا  وي�شتعر�ش 

مدار تاريخ االأوملبياد:   اأم�شردام ١٩٢8  تواجد الفراعنة يف ن�شف نهائي 

يف  الربتغال  على  الفوز  بعد  تاريخه،  يف  االأوىل  للمرة  اأم�شرادم،  اأوملبياد 

املربع  االأرجنتني يف  ٢-١. وتقابل منتخب م�شر مع  بنتيجة  الثمانية  دور 

حتديد  مباراة  يف  اإيطاليا  من   ١١-3 الهزمية  قبل   ،٠-٦ ليخ�شر  الذهبي، 

املربع  امل�����ش��ري،  املنتخب  بلغ  طوكيو ١٩٦٤   والرابع.   ال��ث��ال��ث  امل��رك��زي��ن 

على   ٥-١ الفوز  بعد  تاريخه،  يف  الثانية  للمرة   ،١٩٦٤ ن�شخة  يف  الذهبي 

قبل  النهائي،  ن�شف  يف  املجر  مع  موعًدا  الفراعنة،  اأحفاد  و�شرب  غانا. 

٠-٦. ويف مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع، خ�شر منتخب  اخل�شارة 

م�شر 3-١ اأمام اأملانيا ال�شرقية. ويتواجد الفراعنة بدورة االألعاب االأوملبية 

١١ م�شاركة �شابقة، جعلته ميلك الرقم القيا�شي كاأكرث  ١٢، بعد  للمرة ال� 

وعلى  ب��االأومل��ب��ي��اد.  ال��ق��دم  ك��رة  يف  ت��واج��ًدا  واالأفريقية  العربية  املنتخبات 

مدار ١١ م�شاركة، خرج منتخب م�شر، من الدور االأول، ٥ مرات، وتواجد 

يف ربع النهائي ٦ مرات.
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 الحوامل ولقاحات كورونا.. »المتحور دلتا« يغير قواعد اللعبة

االنباط-وكاالت

بينما كانت الن�صاء احلوامل م�صتثنيات دائما من احل�صول 

ن�صيحة طبية  تاأتي  امل�صادة لفريو�س كورونا،  اللقاحات  على 

ال  احلقيقة،  ه��ذه  لتغري  حديثة  بريطانية  درا���ص��ة  على  بناء 

يف  م��رة  الأول  ظهر  ال��ذي  “دلتا”  املتحور  انت�صار  مع  �صيما 

الهند.

ور�صدت بيانات ن�صرتها جامعة اأوك�صفورد تعر�س احلوامل 

قد  حيث  “دلتا”،  ف�صيلة  م��ن  اأك���ر  خلطر  املطعمات  غ��ري 

نيوز”  “�صكاي  ل�صبكة  وفقا  بالفريو�س،  وجنينها  االأم  ت�صاب 

الريطانية.

ن�صاء   10 ك��ل  اأن ح��ال��ة واح����دة م��ن  اإىل  االأرق�����ام  وت�����ص��ري 

 ”19 “كوفيد  باأعرا�س  م�صابات  امل�صت�صفى  يدخلن  حوامل 

تتطلب عناية مركزة، وتلد واحدة من كل 5 ن�صاء قبل االأوان.

وذكرت الدرا�صة اأنه “مل يتم اإدخال اأي امراأة حامل تلقت 

بداية  كورونا، بني  ب�صبب  امل�صت�صفى  اإىل  اللقاح  جرعتني من 

الوباء العام املا�صي واأوائل يوليو اجلاري«.

ماريان  الروفي�صورة  الدرا�صة  يف  الباحثني  كبرية  وقالت 

امل�صت�صفى  اإىل  ام��راأة حامل   200 اإدخ��ال ح��وايل  “مت  نايت: 

بقوة  اأوؤك����د  اأن  ميكنني  ال  امل��ا���ص��ي.  االأ���ص��ب��وع  ك��ورون��ا  ب�صبب 

اأجل حمايتهن  الن�صاء احلوامل من  اأهمية تطعيم  اأكر على 

وحماية اأطفالهن«.

لكن االأكادميية حثت “جميع الن�صاء احلوامل” على تلقي 

اأنف�صهن  حماية  اأج��ل  من  كورونا،  لفريو�س  م�صادة  لقاحات 

واأطفالهن الذين مل يولدوا بعد.

و”اإىل اأن يتم تطعيمهن، على الن�صاء احلوامل اال�صتمرار 

يف االنتباه ال�صديد الإجراءات التباعد االجتماعي، مبا يف ذلك 

الهواء  يف  والتواجد  مرتين  م�صافة  وات��خ��اذ  االأقنعة  ارت���داء 

الطلق كلما اأمكن ذلك«.

اأن جميع الن�صاء احلوامل تقريبا -اأكرث  ووجدت البيانات 

اإ�صابتهن  ب�صبب  امل�صت�صفى  يدخلن  اللواتي  باملئة-   99 من 

بكورونا، مل يكن ممن تلقوا التطعيمات.

اأن عددا قليال جدا  للغاية  ال�صارة  “االأخبار  نايت:  وقالت 

امل�صت�صفى  اإىل  اإدخ��ال��ه��ن  مت  املطعمات  احل��وام��ل  الن�صاء  م��ن 

ب�صبب )كوفيد 19(«.

الن�صاء  دخ��ول  اأن  للغاية  املقلق  من  ذل��ك،  “ومع  وتابعت: 

احلوامل اإىل امل�صت�صفى م�صابات بالفريو�س اآخذ يف االزدياد، 

املتحور  م��ن  ت�صررا  اأك��رث  اأن��ه��ن  يبدو  احل��وام��ل  الن�صاء  واأن 

دلتا«.

االنباط- وكاالت

ب��اي��دن،  اأم��ريك��ا االأوىل ج��ي��ل  اإن ���ص��ي��دة  ق���ال م��ت��ح��دث 

خ�صعت الإجراء طبي “ناجح”، اخلمي�س، الإزالة ج�صم يف 

قدمها الي�صرى ت�صبب يف جرح غائر.

اإن  اخلمي�س،  الروزا،  مايكل  با�صمها  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

ه��اواي خالل  �صاطئ يف  كانت مت�صي على  االأوىل  ال�صيدة 

عطلة نهاية االأ�صبوع عندما دخل �صيء يف قدمها الي�صرى.

مل  اجل���رح،  الطبي  الطاقم  فح�س  “بعدما  واأ���ص��اف: 

يت�صح ال�صيء الذي ت�صبب يف اجلرح... اجلرح االآن نظيف 

وخال من العدوى ومن املتوقع اأن يلتئم ب�صكل جيد«.

الطبي يف مركز والرت  بايدن لالإجراء  وخ�صعت جيل 

ريد الطبي الع�صكري.

يطرد الدهون.. عالج جديد واعد إلنقاص الوزن ومكافحة السكري

 إصابة في القدم.. زوجة بايدن تخضع لعملية جراحية »ناجحة«

االنباط-وكاالت

ي��ب��ح��ث ف���ري���ق م����ن ال���ع���ل���م���اء يف ج���ام���ع���ة ب��ن�����ص��ل��ف��ان��ي��ا 

 TSLP( »االأمريكية يف اأمر بروتني يدعى “ال�صيتوكني

قدرته  الحظوا  اأن  بعد  املناعي،  اجلهاز  يف  يعمل  ال��ذي   ،)

وتقليله  عادية،  غري  بطريقة  الفئران  وزن  اإنقا�س  على 

خطر االإ�صابة بال�صكري، النوع الثاين.

هذا  ب��ني  �صلة  وج���ود  اح��ت��م��ال  اأي�����ص��ا  العلماء  والح���ظ 

مما  االأن�صولني”،  ل�”مقاومة  ال��ت�����ص��دي  يف  ال���روت���ني 

النوع  م��ن  ال�صكري  مر�س  لعالج  حمتمال  هدفا  يجعله 

الثاين.

وع���ادة م��ا ي��ج��ري ال��ع��ل��م��اء جت���ارب ع��ل��ى ال��ف��ئ��ران اأوال، 

التجارب  يف  الب�صر  على  اختبارها  قبل  االأدوي���ة  الختبار 

يف  وال��ف��اأر  االإن�����ص��ان  ب��ني  ت�صابه  ل��وج��ود  نظرا  ال�صريرية، 

الداخلية. االأع�صاء 

االإن��ت��اج  ذات  البدينة  ال��ف��ئ��ران  بحقن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ام 

م��رتب��ط  ب��ف��ريو���س  “ال�صيتوكني”  ب��روت��ني  م��ن  ال��ك��ب��ري 

يقلل  مل  ال��روت��ني  اأن  ه��وؤالء  ليكت�صف  الدهنية،  بالغدة 

فقط،  الثاين  النوع  ال�صكري  مبر�س  االإ�صابة  خطر  من 

بل ت�صبب اأي�صا بفقدان 44 يف املئة من وزن هذه الفئران 

يف 28 يوما فقط.

“�صاين�س”  دوري��ة  يف  درا�صتهم  نتائج  الباحثون  ون�صر 

العلمية.

�صعور  يف  الروتني  يت�صبب  اأن  من  قلقا  الفريق  وك��ان 

الفئران بالغثيان ال�صديد وعدم الرغبة يف تناول الطعام، 

تاأكل  ك��ان��ت  احل��ي��وان��ات  تلك  اأن  ذل��ك  بعد  اأدرك����وا  لكنهم 

بالفعل اأكرث مما كانت عليه قبل العالج.

مت�صابهة  الطاقة  ومتثيل  الن�صاط  م�صتويات  وك��ان��ت 

هذه  كانت  فكيف  املعاجلة،  وغري  املعاجلة  احليوانات  بني 

الفئران ال�صمينة تفقد الوزن؟

كامبايا�صي:  تاكو  الدرا�صة،  يف  الرئي�صي  املوؤلف  يقول 

فرو  لها  “ال�صيتوكني”  بروتني  املعاجلة  الفئران  كانت 

ت�صرب  وراء  ال�����ص��ب��ب  ذل���ك  ك���ان  اإذا  ع��م��ا  وت�����ص��اءل  الم���ع، 

الدهون من ج�صدها.

واك���ت�������ص���ف ال���ب���اح���ث���ون خ�����الل امل���ع���اي���ن���ة ال���ف���ئ���ران اأن 

غنية  ده��ن��ي��ة  م���ادة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  بروتني”ال�صيتوكني” 

بال�صعرات احلرارية التي تنتجها الغدد الدهنية.

ك���ان ب�صبب  ال����وزن  ف��ق��دان  اأن  ي��وؤك��د  ذل���ك  اإن   وق��ال��وا 

ت�صرب الدهون من اجللد ونتيجة لوجود ذلك الروتني.

بالغدد  م��رت��ب��ط��ا  ب�����ص��ري��ا  جنيا   18 ال��ب��اح��ث��ون  ودر�����س 

الدهنية، ليجدوا �صلة بني هذا الروتني والغدد الدهنية 

االأن�صجة  خ�صارة  االإن�صان  بو�صع  اأنه  يعني  مما  اجللد،  يف 

الدهنية غري ال�صحية، عن طريق تعرق الدهون.

TSLP انخفا�صا يف كتلة  و�صهدت الفئران املعاجلة ب� 

ال��ده��ون احل�����ص��وي��ة ال��ت��ي تتجمع ح���ول ال��ب��ط��ن وغ��ريه��ا 

اأن يقلل خطر االإ���ص��اب��ة  ���ص��اأن ذل��ك  م��ن االأع�����ص��اء، وم��ن 

القلبية. القلب وال�صكتة  واأمرا�س  بال�صكري 

ويقول العلماء اإن االأمر ال يزال بحاجة اإىل مزيد من 

على  الروتني  ال�صتخدام  جديدا  بابا  فتح  لكنه  البحث، 

النوع  ال�صكري،  مثل  امل�صتع�صية  االأمرا�س  ملعاجلة  الب�صر 

الثاين

 »جنين حامل«.. ظاهرة طبية نادرة 
في مستشفى إسرائيلي

 »خارقة الحصون«.. مواصفات 
القنبلة غير النووية األضخم بالعالم

االنباط-وكاالت

تفاجاأ االأطباء يف م�صت�صفى باإ�صرائيل، عندما وجدوا جنينا داخل مولودة جديدة، يف ظاهرة 

نادرة حت�صل مرة كل 500 األف حالة والدة.

ال�صهر يف مركز  �صابق من هذا  املولودة اجلديدة يف وقت  “ذا �صن”، ولدت  ووفقا ل�صحيفة 

اأ�صوتا الطبي يف اأ�صدود باإ�صرائيل.

احلمل،  م��ن  امل��ت��اأخ��رة  امل��راح��ل  يف  علم  على  ك��ان��وا  امل�صعفني  اإن  ال��ث��الث��اء،  امل�صت�صفى،  وق��ال 

بت�صخم معدة اجلنني التي مل تكن ولدت بعد.

ليكت�صفوا  الفور،  على  ال�صينية  واالأ�صعة  ال�صوتية  فوق  باملوجات  فح�صها  مت  والدتها،  وبعد 

10 اأ�صابيع. داخل الر�صيع جنينا عمره 

اأ���ص��ا���ص��ي��ة للوجه  وخ���الل االأ���ص��اب��ي��ع ال��ع�����ص��رة االأوىل، ي��ط��ور اجل��ن��ني دم��اغ��ا وق��ل��ب��ا وم��الم��ح 

والذراعني وبراعم ال�صاق، لكنها �صغرية بحجم املا�صحة يف نهاية قلم ر�صا�س.

مفاجاأة اأخرى

جنينا  بداخلها  حتمل  مل  الر�صيعة  اإن  اإذ  االأط��ب��اء،  بانتظار  كانت  اأخ��رى  مفاجاأة  ثمة  لكن 

واحدا فقط، بل اثنني اأو ثالثة توائم.

اإزال����ة اجل��ن��ني، ووج����دوا كي�صني  واأج����رى ف��ري��ق م��ن ك��ب��ار اخل����راء ب��امل��رك��ز ال��ط��ب��ي عملية 

مت�صابهني يف معدة الفتاة.

وقال عمر جلوب�س، مدير طب االأطفال حديثي الوالدة يف م�صت�صفى اأ�صوتا: “كان هناك اأكرث 

من جنني واحد، وما زلنا نتحقق من ذلك”، م�صريا اإىل احتمال وجود 3 توائم.

وذكرت التقارير اأن احلالة الطبية �صميت با�صم “اجلنني يف اجلنني«.

وحتدث هذه احلالة النادرة يف حوايل 1 من كل 500 األف والدة حية، واأقل من 200 حالة 

مت االإبالغ عنها يف االأدبيات الطبية.

االنباط-وكاالت

وهي   ،”57 ي��و-  بي  “جي  ال�صهرية  القنبلة  على  جديد  من  لت�صلط  االأ���ص��واء  ع��ادت 

حتت  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�صيب  من�صاآت  تدمري  ميكنها  وال��ت��ي  ال��ع��امل،  يف  االأ���ص��خ��م  القنبلة 

االأر�س، وذلك بعد جتدد احلديث عن اإمكانية تزويد الواليات املتحدة، اإ�صرائيل بها.

امل�صاعد اخلا�س للرئي�س االأ�صبق  وقال زميل معهد وا�صنطن، دين�س رو�س، الذي كان 

اإ�صرائيل،  بايدن،  جو  الرئي�س  اإدارة  تزويد  خالل  “من  اإنه  االأ�صبوع،  هذا  اأوباما،  باراك 

كن اأن يكون ذلك حافزا الإيران من اأجل االنخراط يف العملية  بهذه القنبلة اخلارقة، ميمُ

فما هي  اإيران.  مع  النووية  املحادثات  اإىل  اإ�صارة  يف  للتو�صل التفاق قوي”،  التفاو�صية 

القنبلة؟. موا�صفات هذه 

قدرتها  جلهة  األ��ق��اب،  ع��دة  ال��ع��امل  يف  57” االأ�صخم  ي��و-  ب��ي  “جي  القنبلة  وحتمل 

مقارنة  االإط��الق  على  االأك��ر  هو  ولعمق  العتيدة،  احل�صون  ودك  اخ��رتاق  على  الفائقة 

بنظرياتها.

ويطلق على القنبلة “اأم القنابل” و”خارقة احل�صون” و”خمرتقة اجلبال” اأو “اأداة 

االخرتاق اجلبلية” اأو “خارقة املخابئ«.

موا�صفات فريدة

)وزن  طنا   14 نحو  اإىل  وزنها  ي�صل  اإذ  خارقة؛  مبوا�صفات  االأ�صخم  القنبلة  تتمتع 

متتلكها  التي  االأق���وى  ال��ن��ووي��ة  غ��ري  ال��ذخ��رية  وتعتر  ط��ن(،   2.5 بها  املتفجر  ال��راأ���س 

وا�صنطن، وهي القنبلة االأ�صخم يف العامل من هذا النمط.

 20 ي�صل طول القنبلة -التي طّورت الأول مرة يف بداية االألفية الثانية- اإىل حوايل 

ت��و �صبرييت”  “بي  اإل��ق��اوؤه��ا م��ن اجل��و ع��ر ط��ائ��رات  ق��دك. ويتم   2.6 ق��دم��ا، وقطرها 

االأمريكية.

عام  ر�صميا  اخل��دم��ة  دخ��ل��ت  ق��د  وك��ان��ت  م��رت.   60 اإىل  ي�صل  عمقا  القنبلة  وت��خ��رتق 

.2011
يمُظهر  ن�صر مقطع فيديو  االأمريكي قد  2018، كان �صالح اجلو  العام  ويف مايو من 

الطائرة )بي2-( وهي تلقي بالقنبلة )جي بي يو- 57( على اأهداف يف منطقة جمهولة. 

وبعد اإ�صقاط القنبلة، تختفي حتت االأر�س اإىل عمق كبري، ثم تت�صبب يف انفجار وا�صع.
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