
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

ورشة للشعب النيابية لمناقشة قانوني 
الموازنة العامة والوحدات الحكومية

االنباط- عمان

 ق���ال رئ��ي�����س ك��ت��ل��ة ال�����ش��ع��ب ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

اإن م�شروعي  زي���د،  اأب���و  ع��ب��داهلل  ال��ن��ائ��ب 

ق����ان����وين امل�����وازن�����ة ال���ع���ام���ة وال����وح����دات 

ياأتيان يف   ،2021 املالية  لل�شنة  احلكومية 

ظروف ا�شتثنائية، جراء تداعيات جائحة 

كورونا التي اأثرت �شلًبا على كافة املجاالت 

يتطلب  وال��ذي  االقت�شادية،  والقطاعات 

درا�شة ومناق�شة معمقة قبل اإقرارهما .

وا���ش��ار ال��ن��ائ��ب اأب���و زي���د خ���ال ور���ش��ة 

“دور  ب���ع���ن���وان   ، ال��ك��ت��ل��ة  ع��م��ل ع��ق��دت��ه��ا 

– حتليل  امل����وازن����ة  ع��م��ل��ي��ة  ال���رمل���ان يف 

م�شودة م�شروع قانون املوازنة العامة لعام 

2021”، بالتعاون مع املعهد الدميقراطي 

الوطني، اىل اجلهود التي بذلتها اللجنة 

املا�شية،  ال��ف��رة  خ��ال  النيابية  امل��ال��ي��ة 

املا�شيني  االأ�شبوعني  خ��ال  قامت  حيث 

مبناق�شة م�شروعي القانونني مع وزارات 

الهيئات  وك��ذل��ك  احل��ك��وم��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 

امل�شتقلة.

وال���ت���ي  ال��ل��ج��ن��ة  ت���و����ش���ي���ات  اأن  واك������د 

�شتعر�شها اأمام جمل�س النواب �شتجد كل 

العناية واالهتمام.

امل�شبوق  غ��ر  االرت��ف��اع  اإىل  ا���ش��ار  كما 

ال��ع��ام، وتباطوؤ يف النمو  ال��دي��ن  اأرق���ام  يف 

االق����ت���������ش����ادي، واال�����ش����ت����م����رار يف ع��ج��ز 

الفقر  م�شتويات  وارتفاع  العامة،  املوازنة 

والبطالة، وعجز امليزان التجاري.

وب��ني اأب���و زي��د اأن���ه ب��ات م��ن ال�شرورة 

اخل�����روج ب��ق��وان��ني ق�����ادرة ع��ل��ى م��ع��اجل��ة 

اأمام  جممل التحديات والعقبات القابعة 

النهو�س بكل القطاعات، وفق امل�شتجدات 

والظروف التي تواكب البيئة االقت�شادية 

منحنى  م��ع  ي��ت��واءم  ومب��ا  واال�شتثمارية، 

الو�شع الوبائي.

النواب:  الكتلة  اأع�شاء  اأك��د  ب��دوره��م، 

خ��ل��ي��ل ع��ط��ي��ة ون���اج���ح ال���ع���دوان وف��را���س 

ال���ع���ج���ارم���ة وحم����م����د ال����ف����اي����ز وف����اي����زة 

ع�����ش��ي��ب��ات وام����غ����ر ال���ه���م���ان وه���ادي���ة 

ال�شرحان، اأن احلكومة ما تزال م�شتمرة 

االقرا�س،  املوازنة عر  يف متويل عجز 

الذي و�شل اإىل “م�شتويات مرتفعة”.

التفا�صيل �ص »2«

ال�شبت   23  جمادى الآخرة   1442 هـ  - املوافق  6  �شباط  2021 م - العدد  5596    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 8 وفيات و1222 إصابة بـ»كورونا« 

االنباط-وكاالت

خ��ال��د ن��وف��ل ال�����ش��اب ال��ط��م��وح، ل��ن ي��ع��ود اإىل م��ن��زل��ه بعد 

�شاحب  ال�شقراء  املامح  ذو  يو�شف  طفله  ليحت�شن  اليوم، 

االأرب��ع �شنوات، لن يطبع قبلة احلب على جبينه؛ فكان غدر 

االحتال وم�شتوطنيه جداًرا متيًنا بني االأب وطفله اجلميل 

واإىل االأبد

ال�شاب خالد )31 عاًما(، كان يف طريقه اإىل اأر�شه يف جبل 

الري�شان غرب رام اهلل من اأجل تعمرها وحراثتها، قبل اأن 

يقدم �شوائب امل�شتوطنني على اإعدامه بدم بارد

حلظات وخرجت مزاعم اإ�شرائيلية باأن ال�شهيد كان ينوي 

تنفيذ عملية يف بوؤرة ا�شتيطانية جماورة مل�شتوطنة  “نريا” 

املقامة على اأرا�شي املواطنني

خال ال�شهيد خالد اأكد اأن ال�شهيد خالد كان اأعزاًل، واأن ما 

جرى معه ت�شفية بدم بارد من قبل م�شتوطنني

واأ�شاف اأن حوادث اإطاق الر�شا�س على اأبناء بلدة را�س 

كركر تكررت خال االأ�شهر وال�شنوات املا�شية، ملجرد الذهاب 

اإىل اأرا�شيهم امل�شادرة يف جبل الري�شان

وتابع قائًا: االأرا�شي م�شادرة منذ عام 1983 و�شدر قرار 

احتايل اآخر بتجديد امل�شادرة خال العام 2018

واأو�����ش����ح اأن االأرا�����ش����ي امل�������ش���ادرة ا���ش��ت��وىل ع��ل��ي��ه��ا اأح���د 

امل�شتوطنني بحماية من جنود االحتال، واأقام عليها مزرعة 

حماذية الأر�س ال�شهيد خالد وكان ال�شهيد نوفل، قد تخرج 

عام 2012 من جامعة برزيت بتخ�ش�س اإدارة االأعمال، وكان 

يعمل يف دائرة االأماك يف وزارة املالية.

التفا�صيل �ص »4«

 الشهيد خالد نوفل.. سوائب المستوطنين يحرمون يوسف من والده الطموح

التمويل الدولي: اقتصاد اإلمارات يتأهب لقفزة في النمو خالل 2021  المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات
االنباط- وكاالت

اإن االقت�شاد   قال معهد التمويل ال��دويل 

االإماراتي يتاأهب لقفزة يف النمو خال العام 

اجلاري بعد انكما�س حاد �شهده اقت�شاد الباد 

يف خ�شم جائحة كورونا، منوها اإىل اأن توزيع 

اأ�شعار النفط  اللقاح على نطاق وا�شع وتعايف 

وت��رة  ت�شرع  اأن  �شاأنها  م��ن  ع��وام��ل  جميعها 

النمو خال العام اجل��اري. واأ�شاف املعهد يف 

مذكرة بحثية، اطلعت عليها العربية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

اأح��ب��ط��ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال�����ش��رق��ي��ة 

ام�س  امل��خ��درات،  اإدارة مكافحة  بالتن�شيق مع 

حماولتي  واجهاتها،  اإح���دى  وعلى  اجلمعة، 

ت�شلل جم��م��وع��ة م���ن االأ���ش��خ��ا���س وت��ه��ري��ب 

امل��خ��درات من االأرا���ش��ي ال�شورية  كميات من 

اإىل االأرا�شي االأردنية. و�شرح م�شدر ع�شكري 

امل�شلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  م�����ش��وؤول 

االأردنية – اجلي�س العربي.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 8 وفيات 

امل�شتجّد  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س  اإ���ش��اب��ة  و1222 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����س اجل��م��ع��ة، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد 

االإجمايل للوفيات اإىل 4362 واالإ�شابات اإىل 

.332990

وت���وّزع���ت االإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة ع��ل��ى 746 

و163  ع��ّم��ان،  العا�شمة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة 

ح��ال��ة يف   26 اإرب����د، منها  ح��ال��ة يف حمافظة 

ال��ب��ل��ق��اء،  ال��رم��ث��ا، و133 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

املفرق، و54 حالة يف  و58 حالة يف حمافظة 

ال���زرق���اء، و19 ح��ال��ة يف حمافظة  حم��اف��ظ��ة 

م��اأدب��ا، و16 ح��ال��ة يف حمافظة ج��ر���س، و13 

يف  ح��ال��ة  و12  الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة 

ح����االت يف حمافظة  و5  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة 

عجلون، و3 حاالت يف حمافظة الكرك.

واأ�شار املوجز االإعامي ال�شادر عن رئا�شة 

الوزراء ووزارة ال�شحة، اإىل اأن عدد احلاالت 

الن�شطة حالّياً و�شل اإىل 10072 حالة، بينما 

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

امل�شت�شفيات 52 حالة، فيما غادرت 46 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت املوؤّكدة 

 416 بلغ  امل�شت�شفيات  يف  العاج  تتلقى  التي 

اأ�شّرة العزل  حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد 

املوؤّكدة  للحاالت  امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة 

وامل�شتبهة ليوم اأم�س 373 بن�شبة اإ�شغال بلغت 

9 باملئة، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العناية 

احلثيثة امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات للحاالت 

بن�شبة   110 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�شتبهة  امل���وؤّك���دة 

اإ�شغال بلغت 13 باملئة.

التفا�صيل �ص »2«

 المركز الثقافي الروسي يعلن توفر  بورصة عمان ترتفع 41ر0 بالمئة في أسبوع
منح دراسية للطلبة األردنيين

 وفاة شخص أثناء البحث عن 3 
أشخاص حاصرتهم السيول

 مركز إسرائيلي: هزيمة عباس باالنتخابات 
ليست في مصلحتنا

 ألول مرة منذ 4 سنوات .. الخارجية األمريكية 
تدعو »إسرائيل« لوقف االستيطان

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

عمان،  يف  الرو�شي  الثقايف  املركز  اعلن 

ت��وف��ر 100 منحة درا���ش��ي��ة جمانية يف  ع��ن 

امل��ع��اه��د واجل��ام��ع��ات يف ج��م��ه��وري��ة رو�شيا 

االحتادية للعام الدرا�شي 2022-2021 .

وت�شمل املنح جماالت ال�شهادة اجلامعية 

العليا  والدرا�شات  )البكالوريو�س(  االوىل 

ما  بح�شب  وذل��ك  )املاج�شتر،الدكتوراه(، 

ا�شار مدير املركز اليك�شي بوكني .

وق������ال ب���وك���ني ان ه�����ذه امل���ن���ح جل��م��ي��ع 

وعلوم  والهند�شية  الطبية  التخ�ش�شات، 

واللغات  واالع����ام  وال�شحافة  االقت�شاد 

االج��ن��ب��ي��ة وال��ع��ل��وم ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، وغ��ره��ا 

الفر�شة  ان  اىل  التخ�ش�شات، م�شرا  من 

مفتوحة لا�شتفادة من هذه املنح جلميع 

االعمار، حيث قام املركز باإلغاء �شرط العمر 

لهذا العام،.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

الناطق االع��ام��ي با�شم مديرية  ق��ال   

ب���اغ���اً ورد ف��ج��ر ام�����س  ال���ع���ام ان  االم�����ن 

ثاثة  بداخلها  ملركبة  ال�شيول  مبحا�شرة 

ال���ب���اغ ( يف منطقة  ا���ش��خ��ا���س )ب��ح�����ش��ب 

الروي�شد ) بعد �شد برقع ( وحتركت فرق 

عمليات  وبا�شرت  للمكان  واالن��ق��اذ  البحث 

البحث والتم�شيط للمنطقة .

وا����ش���اف ال��ن��اط��ق االع���ام���ي، ان���ه ُع��ر 

قد  ك��ان  اال�شخا�س  تعود الح��د  على جثة 

توجه مل�شاعدة املحا�شرين وتبني انه �شقيق 

احدهم .

واكد الناطق االعامي، ان فرق البحث 

واالنقاذ من الدفاع املدين وجمموعات من 

عملياتها  توا�شل  زال��ت  ما  البادية  �شرطة 

طائرة  م��ن  ومب�����ش��ان��دة  املنطقة  بتم�شيط 

م��ع��دة لتلك  واآل��ي��ات  م��روح��ي��ة وغطا�شني 

الغاية.

االنباط-وكاالت

اأّكد مركز بحثي اإ�شرائيلي، اأّن االحتال 

االإ����ش���رائ���ي���ل���ّي ي��خ�����ش��ى م���ن خ�����ش��ارة رئ��ي�����س 

حركة  خلفه  وم��ن  عّبا�س  حممود  ال�شلطة 

فتح يف االنتخابات الفل�شطينية املرتقبة

 ولفت مركز اأبحاث االأمن القومي التابع 

اأبيب، يف تقديره اال�شراتيجّي  جلامعة تل 

اإىل اأن ال��ع��دي��د م��ن ال��ت�����ش��اوؤالت ت��ث��ور حول 

االنتخابات  اإج��راء  اإق���راره  بعد  عبا�س  نوايا 

هل  منها:  الثاث،  مبراحلها  الفل�شطينية 

بعد  انتخابات  ليجري  ال�شبل  عليه  �شاقت 

تاأجيات لكل حماوالت امل�شاحلة.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ط�����ال�����ب م����ت����ح����دث ب����ا�����ش����م اخل����ارج����ي����ة 

االأم��ري��ك��ي��ة، االح��ت��ال االإ���ش��رائ��ي��ل��ي بوقف 

�شم االأرا�شي، والن�شاط اال�شتيطاين، وهدم 

املنازل

وهذه هي املرة االأوىل منذ 4 �شنوات التي 

االأمركية  اخلارجية  وزارة  فيها  ت�شتخدم 

اإدارة  اأوق���ف���ت  اأن  ب��ع��د  امل�����ش��ط��ل��ح��ات  ه����ذه 

ترامب  دون��ال��د  ال�شابق  االأم��رك��ي  الرئي�س 

ا�شتخدامها ب�شكل مطلق.

التفا�صيل �ص »5«
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االنباط عجلون

م��ن مناطق حمافظة  ال��ع��دي��د  ت��ع��اين   

التي  ال��زراع��ي��ة  امللكية  تفتت  م��ن  عجلون 

ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى  �سلبية  اآث�����ار  ل��ه��ا 

مبجمله،مما يوؤدي اىل �سغر امللكيات .

وا������س�����ار ع�����دد م����ن امل�����زارع�����ن واب���ن���اء 

املحافظة اىل ان هذا التفتت يعيق ا�ستثمار 

اآالف الدومنات من االرا�سي وتركها بدون 

انتاج مما ينعك�س على الدخل القومي من 

النهو�س باالإنتاجية  الزراعة ويحول دون 

ورفع معدالتها.

ا����س���ت�������س���اح  حم���������اوالت  ان  واأك������������دوا 

ا�ستثمارها  ب��ه��دف  ال�سخرية  اأرا���س��ي��ه��م 

اآالف  تكلفهم  ب��ات��ت  ال���زراع���ة،  الأغ���را����س 

الدنانري، م�سريين اىل اأن ن�سبة االأرا�سي 

للزراعة  املتاحة  االأرا���س��ي  من  ال�سخرية 

امل���ردود  يجعل  م��ا  الثلث  م��ن  اأك���ر  ت�سكل 

اال����س���ت���ث���م���اري وال���ت���ن���م���وي حم��������دودا يف 

ما  ال��زراع��ي��ة  اخل�سو�سية  ذات  املحافظة 

ي�ستدعي م�ساندة القطاع الزراعي ودعمه 

ليقوم بدوره يف زيادة االنتاج .

املهند�س  راج����ب  منطقة  م��دي��ر  وب���ن 

ب�سام فريحات، ان اإفراز امل�ساحات الزراعية 

للقرى  التنظيم  حدود  وتو�سعة  ال�سغرية 

حد  اإىل  �سي�سهم  ال�سكانية  وال��ت��ج��م��ع��ات 

و�سياحيا  زراع��ي��ا  املحافظة  بتنمية  كبري 

ا�ستغال  على  ال�سكان  ت�سجيع  خال  من 

واإقامة  ال��زراع��ة  الأغ��را���س  امل�ساحات  تلك 

م�����س��اري��ع يف ح����ال ت���وف���ر خ���دم���ات ال��ب��ن��ى 

التحتية للمناطق غري املنظمة.

وا�����س����ارت ع�����س��و جل��ن��ة ت��ن�����س��ي��ق ال��ع��م��ل 

اىل  ال�����س��م��ادي،  اب��ت��ه��ال  املهند�سة  البيئي 

حمافظة  يف  االرا����س���ي  م��ل��ك��ي��ة  ت��ف��ت��ت  اأن 

ال�ستوية  املحا�سيل  زراع��ة  يقل�س  عجلون 

م�����س��اح��ات  ان  وخ�������س���و����س���ا  وال�����س��ي��ف��ي��ة 

ال�ستوية  باملحا�سيل  امل��زروع��ة  االرا���س��ي 

تفتت  ب�سبب  ت��راج��ع��ت  وال��ق��م��ح  كال�سعري 

امللكية .

ماهر  املهند�س  ال��زراع��ي  اخلبري  وق��ال 

يوؤدي  الزراعية  امللكيات  �سغر  ان  عبا�سي، 

اإىل اإه��م��ال االأر����س وع��دم زراع��ت��ه��ا، حيث 

ال مي��ك��ن االع���ت���م���اد ع��ل��ى ال����زراع����ة ب��ه��ذه 

معقول  دخ��ل  لتوفري  ال�سغرية  امل�ساحات 

للعائلة الزراعية، كما اإن �سغر امللكيات ال 

الزراعية  التكنولوجيا  با�ستخدام  ت�سمح 

مما  الزراعية  االإنتاج  عمليات  يف  املتطورة 

يت�سبب بتدين اإنتاجية املحا�سيل الزراعية 

.

ب�������دوره، اك����د م���دي���ر زراع������ة حم��اف��ظ��ة 

ع��ج��ل��ون امل��ه��ن��د���س رائ�����د ال�������س���رم���ان، ان 

م�ساحة االرا�سي الزراعية نقطة مهمة يف 

تقدير كفاءة قطاع الزراعة وان م�ساحتها 

ت��ت��ح��ك��م يف االإن��ت��اج��ي��ة وال���دخ���ل وت��وف��ري 

ا�ستثمارات جديدة من اجل زيادة االنتاج.

وا�ساف لوكالة االنباء االردنية )برتا(، 

ان امل�ساحات الزراعية امل�ستغلة يف املحافظة 

تبلغ  فيما  دومن  األ��ف   100 يقارب  ما  تبلغ 

م�����س��اح��ة االأرا�����س����ي احل��رج��ي��ة م���ا ن�سبته 

 419 البالغة  املحافظة  م�ساحة  من   %  34

كيلومرتا مربعا فيما يوجد 82 األف دومن 

دومن  األ��ف  و21  الزيتون  باأ�سجار  مزروعة 

من احلم�سيات والكرمة والفاكهة.

وب�سكل  ت�ساهم  املديرية  ان  اىل  وا���س��ار 

م�ستمر بدعم القطاع الزراعي باملحافظة 

من خال توفري م�ساريع متكن املزارعن 

من اال�ستفادة منها وتعود بالنفع والفائدة 

عليهم وتنمية العائد االقت�سادي.

واو������س�����ح رئ���ي�������س جم���ل�������س امل��ح��اف��ظ��ة 

وتفتت  االرا���س��ي  �سيوع  ان  املومني،  عمر 

كبرية  م�ساحات  حت��ول  اىل  ادى  امللكيات 

من االرا�سي اىل مهجورة و�سبه حرجية، 

مبينا ان املجل�س �ساهم بدعم العديد من 

 350 مبلغ  تخ�سي�س  خ��ال  من  امل�ساريع 

الف دينار من موازنة العام احلايل لتنفيذ 

6 م�ساريع خمتلفة.

 عجلون: شيوع االراضي وتفتت الملكيات يعيق التنمية الزراعية

 المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 
محاولتي تسلل وتهريب مخدرات

 االمن العام: العثور على جثث 
المفقودين الثالثة في الرويشد

 الدفعة األخيرة من قوة االنتشار السريع 
األردنية مالي/1 تغادر إلى أرض المهمة

 اإلدارة المحلية تدعو المواطنين لالبتعاد 
عن مجاري السيول واالودية

 كفر أسد تسجل أعلى كمية هطول 
مطري بمحافظة اربد

ثقافة الكرك تواصل تقديم برنامج 
مقال االسبوع بمئوية الدولة االردنية

االنباط- عمان

ال�سرقية  الع�سكرية  املنطقة  اأحبطت 

امل��خ��درات،  مكافحة  اإدارة  مع  بالتن�سيق 

واجهاتها،  اإح��دى  وعلى  اجلمعة،  ام�س 

حم�����اول�����ت�����ي ت���������س����ل����ل جم�����م�����وع�����ة م���ن 

االأ�سخا�س وتهريب كميات من املخدرات 

م��ن االأرا����س���ي ال�����س��وري��ة اإىل االأرا����س���ي 

االأردنية.

و���س��رح م�����س��در ع�سكري م�����س��وؤول يف 

امل�سلحة االأردنية  العامة للقوات  القيادة 

تطبيق  ب���اأن���ه مت  ال���ع���رب���ي،  اجل��ي�����س   –

تراجع  اإىل  اأدى  مم��ا  اال�ستباك  ق��واع��د 

االأ�سخا�س اإىل داخل العمق ال�سوري.

اأن���ه وب��ع��د تفتي�س  واأ����س���اف امل�����س��در، 

ح�سي�س  كف   )1060( �سبط  مت  املنطقة 

و )214( الف حبة كبتاجون ومت حتويل 

امل�سبوطات اإىل اجلهات املخت�سة.

امل�سلحة  ال���ق���وات  اأن  امل�����س��در،  واأك�����د 

االردنية �ستتعامل بكل قوة وحزم مع اأي 

عملية ت�سلل اأو حماولة تهريب من اأجل 

امل��واط��ن واأم��ن احل��دود للمملكة  حماية 

االأردنية الها�سمية.

االنباط- عمان

 قال الناطق االعامي با�سم مديرية 

ال��ع��ام، ان ف��رق البحث واالن��ق��اذ  االم���ن 

و���س��رط��ة ال���ب���ادي���ة امل��ل��ك��ي��ة وم����ن خ��ال 

ب��ح��ث��ه��م ومت�����س��ي��ط��ه��م ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي 

ا�سخا�س،  ثاثة  ال�سيول  فيها  حا�سرت 

متكنت من العثور على جثث اال�سخا�س 

الروي�سد،  املفقودين يف منطقة  الثاثة 

وجرى نقلهم للم�ست�سفى .

االنباط- عمان

غ�����ادرت ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة واالأخ�����رية 

م���ن ق����وة االن��ت�����س��ار ال�����س��ري��ع االأردن���ي���ة 

اأر������س  اإىل  ام�������س اجل���م���ع���ة،  م��������ايل/1، 

املتحدة  االأمم  بواجب  للم�ساركة  املهمة 

ج��م��ه��وري��ة  يف   )MINUSMA(

م����ايل، يف اإط����ار ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بن 

القوات امل�سلحة واالأمم املتحدة.

وت����اأت����ي م�����س��ارك��ة ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة 

االأردنية- اجلي�س العربي يف قوات حفظ 

ال�����س��ام ال��دول��ي��ة، ان��ط��اًق��ا م��ن اإمي���ان 

الهام  بالدور  الها�سمية  وقيادته  االأردن 

الذي تقوم به، يف اإ�ساعة االأمن وال�سام 

امل�ساعي  اأنحاء العامل، واأهمية  يف جميع 

ال���دول���ي���ة ال���رام���ي���ة ل��ت��ق��دمي اخل���دم���ات 

جلميع املنكوبن واملت�سررين دون النظر 

اإىل عرق اأو دين اأو لون.

ي�سار اإىل اأن القوات امل�سلحة االأردنية 

- اجلي�س العربي ت�سارك مع قوات حفظ 

ال�سام الدولية، منذ عام 1989 يف اأنغوال 

كمراقبن ع�سكرين دولين.

االنباط- عمان

املواطنن  املحلية  االإدارة   دعت وزارة 

ال�����س��ي��ول  ع����ن جم�������اري  االب����ت����ع����اد  اإىل 

واالودية واأخذ احليطة واحلذر.

�سحفي  ب���ي���ان  يف  ال��������وزارة  و�����س����ددت 

ام�������س اجل���م���ع���ة، ع��ل��ى �����س����رورة اب��ت��ع��اد 

امل��واط��ن��ن وم��رب��ي امل��وا���س��ي ع��ن جم��اري 

ال�سيول  االأودي��ة وال�سيول، نظرا لت�سكل 

والفي�سانات.

م�ستمرة  اأن���ه���ا  اإىل  ال������وزارة  وت�����س��ري 

بالعمل �سمن خطة الطوارئ املتو�سطة.

ال��ع��م��ل��ي��ات  اإب������اغ غ����رف  اإىل  ودع�����ت 

املوجودة يف البلديات، وعلى مدار ال�ساعة 

من خال اأرقام هواتف غرفة العمليات 

 ،064631987 ال��������وزارة:  يف  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

ف��اك�����س   ،064652697  ،064622372

 ،064650239 املركزية:  العمليات  غرفة 

العمليات  غرفة  اإمييل  او   ،064652269

املركزية

moma.gov.@Dewan1  

jo

االنباط- اربد

 ���س��ج��ل��ت م��ن��ط��ق��ة ك��ف��ر اأ����س���د ب��ل��واء 

الو�سطية غرب اربد، اأعلى كمية هطول 

مبعدل  املا�سية  �ساعة   24 خ��ال  اأمطار 

ن�سبة  م���ن  ب��امل��ئ��ة   89 وب��ن�����س��ب��ة  م��ل��م   41

الهطول املطري العام .

واظ���ه���ر ت��ق��ري��ر حم���ط���ات االأر�����س����اد 

اليومي حتى ال�ساعة ال�سابعة من �سباح 

الطيبة  ل����واء  ت�سجيل  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

وبن�سبة  ملم   40 مبعدل  مطري  هطول 

84 ب��امل��ئ��ة م��ن امل��ع��دل ال���ع���ام، ت���اه ل��واء 

الكورة مبعدل 38 ملم وبن�سبة 75 باملئة، 

امل��زار  باملئة،   82 وبن�سبة  ملم   37 الرمثا 

ال�سمايل 35 ملم وبن�سبة 72 باملئة، اربد 

 30 60 باملئة، بني كنانة  34 ملم وبن�سبة 

ال�سونة  واأخ���رياً  باملئة،   68 وبن�سبة  ملم 

 60 وبن�سبة  م��ل��م   12 مب��ع��دل  ال�سمالية 

باملئة .

واك������د م���دي���ر زراع�������ة ل������واء االغ������وار 

�سهيون،  اب��و  موفق  الدكتور  ال�سمالية 

اأه��م��ي��ة االأم��ط��ار االأخ����رية على خمتلف 

ال���زراع���ات احل��ق��ل��ي��ة واالأ����س���ج���ار امل��ث��م��رة 

اأهميتها يف  اىل  ا�سافة  الرتبة،  ورطوبة 

زيادة خمزون ال�سدود واملياه اجلوفية.

االنباط- الكرك

 وا�سلت مديرية ثقافة الكرك تقدمي 

مبنا�سبة  اال�سبوعي  الثقايف  برناجمها 

م��ئ��وي��ة ال��دول��ة االردن���ي���ة ب��ع��ن��وان مقال 

اال�سبوع الإبراز املحطات امل�سيئة بتاريخ 

االردن احلديث.

واك���������دت م�����دي�����رة ال���ث���ق���اف���ة ع���روب���ة 

ياأتي  ال��ذي  الربنامج  اهمية  ال�سمايلة، 

ان��ط��اق��ا م���ن احل���ر����س ع��ل��ى ب��ي��ان دور 

وخارجها  باملحافظة  واملثقفن  الكتاب 

م���ن ح��ي��ث اب�����راز امل��ح��ط��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

مبنا�سبة  االردن���ي���ة  ل��ل��دول��ة  وال��وط��ن��ي��ة 

والبناء  التاأ�سي�س  على  ع��ام  مائة  م��رور 

وال��ت��ع��ري��ف ب��امل��ن��ج��ز ال��وط��ن��ي ل��ل��ق��ي��ادة 

الها�سمية ورجاالت االردن.

وا�سار العقيد املتقاعد املهند�س قا�سم 

امل��ع��اي��ط��ة يف م��ق��ال��ه ال����ذى ن�����س��ره عرب 

مائة  “م�سرية  بعنوان  املديرية  �سفحة 

امللك  ج��ال��ة  و���س��ع��ي  ج��ه��ود  اىل  عام”، 

عبداهلل الثاين اإىل التطوير والتحديث 

مبختلف املجاالت من اجلانب ال�سيا�سي 

والتعليمي  واالج��ت��م��اع��ي  واالق��ت�����س��ادي 

وال�������س���ح���ي، م��ث��ل��م��ا رك����ز ع��ل��ى االأب������داع 

ال�����س��ب��اب��ي وت�����س��خ��ري ط���اق���ات ال�����س��ب��اب 

وا�ستثمارها بتعزير نهج االأبداع واالبتكار 

ال��ت��ط��ور واالزده������ار، كما  مل��واك��ب��ة ع�سر 

اأعطى اهتمامه املتوا�سل لتطور القوات 

ل��ل��و���س��ول اىل حد  امل�����س��ل��ح��ة االأردن����ي����ة 

االحرتاف والتميز.

االنباط- عمان

عمان،  يف  ال��رو���س��ي  الثقايف  امل��رك��ز  اعلن 

100 منحة درا���س��ي��ة جم��ان��ي��ة يف  ت��وف��ر  ع��ن 

امل��ع��اه��د واجل��ام��ع��ات يف ج��م��ه��وري��ة رو���س��ي��ا 

االحتادية للعام الدرا�سي 2022-2021 .

وت�سمل املنح جماالت ال�سهادة اجلامعية 

العليا  والدرا�سات  )البكالوريو�س(  االوىل 

ما  بح�سب  وذل��ك  )املاج�ستري،الدكتوراه(، 

ا�سار مدير املركز اليك�سي بوكن .

امل����ن����ح جل��م��ي��ع  ب����وك����ن ان ه������ذه  وق�������ال 

وعلوم  والهند�سية  الطبية  التخ�س�سات، 

االق��ت�����س��اد وال�����س��ح��اف��ة واالع����ام وال��ل��غ��ات 

االج��ن��ب��ي��ة وال���ع���ل���وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وغ��ريه��ا 

الفر�سة  ان  اىل  م�سريا  التخ�س�سات،  من 

جلميع  املنح  هذه  من  لا�ستفادة  مفتوحة 

االعمار، حيث قام املركز باإلغاء �سرط العمر 

�سيكون فقط عن  التقدمي  وان  العام،  لهذا 

education-in- املوقع  راب��ط  طريق 

.  russia.com

وا�ساف ان احلكومة الرو�سية، �ست�سرف 

و�ستوفر  رمزيا،  �سهريا  راتبا  للم�ستفيدين 

اي�سا م�سكنا طيلة فرتة الدرا�سة.

االحتادية  رو�سيا  يف  يوجد  ان��ه  واو���س��ح، 

وم��ع��ه��د  ج���ام���ع���ة   1100 ح��������وايل  ح���ال���ي���ا 

عاما   250 ح��وايل  غالبيتها  عمر  متو�سط، 

الطلبة  م��ن  االآالف  ع�����س��رات  فيها  ي��در���س 

وان  دول��ة،  مئة  اك��ر من  االجانب ميثلون 

)بولونيا(  م�سروع   2003 عام  دخلت  رو�سيا 

وه���و ف�����س��اء ج��ام��ع��ي جل��م��ي��ع دول االحت���اد 

االأوروب��������ي ل��ت��وح��ي��د امل��ع��اي��ري ال��ن��وع��ي��ة يف 

وبنود  يتما�سى  مب��ا  االك��ادمي��ي��ة  ال��درج��ات 

معاهدة بر�سلونة بهذا اخل�سو�س، ما يتيح 

خلريجي هذه املعاهد واجلامعات العمل يف 

دول احتاد )بولونيا(.

املنح  ه��ذه  مثل  تقدمي  ان  بوكن  وا���س��ار 

لاأردن ب�سكل �سنوي، يج�سد عمق العاقات 

الثقافية بن البلدين واتاحة الفر�سة امام 

واك�سابهم  الثقافات  على  للتعرف  ال�سباب 

املعرفة.

االنباط- عمان

ن���ع���ى وزي������ر ال���ث���ق���اف���ة ال����دك����ت����ور ب��ا���س��م 

الطوي�سي، املخرج واملنتج االأردين وموؤ�س�س 

املركز العربي لاإنتاج االإعامي والدرامي 

رحمته  اإىل  انتقل  ال��ذي  العواملة،  عدنان 

يناهز  عمر  عن  اجلمعة  اليوم  فجر  تعاىل 

74 عاماً.

واأعرب الطوي�سي يف بيان �سحفي �سادر 

ع��ن ال�����وزارة ام�����س اجل��م��ع��ة، ع��ن اخل�����س��ارة 

النوعي  واإ�سهامه  العواملة  الكبرية لرحيل 

يف التلفزيون االأردين ومن خال جمموعة 

امل���رك���ز ال��ع��رب��ي ل��اإن��ت��اج االإع���ام���ي ال��ت��ي 

رائدة  الثمانينيات، كموؤ�س�سة  اأ�س�سها مطلع 

يف ال�����س��رق االأو����س���ط، ف�����س��ًا ع��م��ا اأخ��رج��ه 

اأّكدت  ودرامّية  وثائقّية  اأعمال  من  واأنتجه 

حملياً  وال��ف��ّن��ي  االإن�����س��اين  وح�ّسه  ح�سوره 

وع��رب��ي��اً. وق����ّدم ال��ط��وي�����س��ي ال��ع��زاء الأ���س��رة 

الفقيد وعائلته االإعامية والفنية الكبرية 

اأف��ك��اره  تفتقد  مثلما  ال��ي��وم،  تفتقده  ال��ت��ي 

ال���دوؤوب���ة وامل�����س��اح��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي اأواله���ا 

تاريخّية  اأع��م��ال  اإن��ت��اج  يف  ال��درام��ي  للعمل 

ق�سايا  حملت  وروائ���ّي���ة  وب���دوّي���ة  وت��راث��ّي��ة 

واأفكاراً ومنطلقات اإن�سانّية ووطنّية.

والعواملة من مواليد 1948، بداأ م�سواره 

وح�سل  االأردين،  التلفزيون  يف   1968 ع��ام 

جامعة  يف  العليا  ال��درا���س��ات  ���س��ه��ادات  على 

ب����ريوت ال��ع��رب��ّي��ة وال���وك���ال���ة ال��ربي��ط��ان��ّي��ة 

لاأنباء )بي بي �سي( يف لندن، وحاز الكثري 

يف  ومنتجاً  خمرجاً  والتكرمي  اجلوائز  من 

املركز العربي لاإنتاج االإعامي والدرامي، 

لفئة  العاملّية  اجل��ائ��زة  على  ح�سوله  منها 

م�سل�سل  عن  الطويلة  التلفزيونّية  الرواية 

.2007 عام  اأنتج  “االجتياح” الذي 
االإعامي  لاإنتاج  العربي  املركز  واأنتج 

العديد من االأعمال البدوية، منها:  “راأ�س 

و”و�سحا  عدوان”،  ب��ن  و”منر  غلي�س”، 

واأبن عجان”، كذلك العديد من االأعمال 

“الطريق  منها  واالج��ت��م��اع��ّي��ة  ال�سيا�سّية 

جهنم”،  اأب���واب  على  و”دعاة  كابول”،  اإىل 

االأط���ف���ال  وب����رام����ج  ق�����س�����س  اإىل  اإ����س���اف���ًة 

املبنّية  ال���درام���ّي���ة  ال��ق�����س�����س  م��ن  وال��ك��ث��ري 

وخ�سو�ساً  االأردين،  ال�سعبي  امل��وروث  على 

البدوّية والتاريخّية. امل�سل�سات 

االنباط- عّمان

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 8 وفيات 

امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  و1222 

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

االإجمايل للوفيات اإىل 4362 واالإ�سابات اإىل 

.332990

وت��وّزع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 746 

و163  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

26 ح��ال��ة يف  اإرب����د، منها  ح��ال��ة يف حمافظة 

البلقاء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و133  ال��رم��ث��ا، 

و58 حالة يف حمافظة املفرق، و54 حالة يف 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و19  ال��زرق��اء،  حمافظة 

و13  ج��ر���س،  و16 حالة يف حمافظة  م��اأدب��ا، 

يف  ح��ال��ة  و12  الطفيلة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

ال��ع��ق��ب��ة، و5 ح���االت يف حمافظة  حم��اف��ظ��ة 

عجلون، و3 حاالت يف حمافظة الكرك.

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

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

 10072 اإىل  و�سل  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة  احل���االت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��االت  عدد  بلغ  بينما  حالة، 

اليوم اإىل امل�ست�سفيات 52 حالة، فيما غادرت 

46 حالة.

ولفت اإىل اأن اإجمايل عدد احلاالت املوؤّكدة 

 416 بلغ  امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلقى  التي 

حالة، يف حن بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل 

املوؤّكدة  للحاالت  امل�ست�سفيات  امل�ستخدمة يف 

اإ���س��غ��ال  بن�سبة   373 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�ستبهة 

اأ�سّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   9 بلغت 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية 

 110 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 13 باملئة.

اأج���ه���زة التنّف�س  اإج���م���ايل ع���دد  ب��ل��غ  ك��م��ا 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال���س��ط��ن��اع��ي 

 50 اأم�����س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحاالت 

جهازا ً بن�سبة اإ�سغال 6 باملئة.

608 حاالت  اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل  كما 

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

 318556 اإىل  ال�سفاء  ح��االت  اإجمايل  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 21311 فح�ساً خمربّياً اأجري 

اليوم، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات التي 

اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 3984226 

ال��ف��ح��و���س��ات  ن�سبة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ف��ح�����س��اً، 

االإيجابّية لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 73ر5 

باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل االلتزام باأوامر 

ال��وق��اي��ة، خ�سو�ساً  ���س��ب��ل  واّت���ب���اع  ال���ّدف���اع، 

التجّمعات  اإق��ام��ة  وع��دم  الكّمامات،  ارت���داء 

متابعة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�ساً،   20 من  الأك��ر 

احلمات التوعوية التي اأطلقتها بال�سراكة 

مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من 

املطعوم:  الأخ���ذ  والت�سجيل  ك��ورون��ا  ع���دوى 

#حياتنا_اأهم. #اإلك_وفيد 

االنباط- عمان

النائب  النيابية،  ال�سعب  كتلة  رئي�س  ق��ال   

املوازنة  قانوين  م�سروعي  اإن  زي��د،  اأب��و  عبداهلل 

امل��ال��ي��ة  لل�سنة  احل��ك��وم��ي��ة  وال����وح����دات  ال��ع��ام��ة 

ج���راء  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة،  ظ����روف  يف  ي���اأت���ي���ان   ،2021

على  �سلًبا  اأث��رت  التي  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات 

والذي  االقت�سادية،  والقطاعات  املجاالت  كافة 

يتطلب درا�سة ومناق�سة معمقة قبل اإقرارهما .

وا����س���ار ال��ن��ائ��ب اأب����و زي���د خ���ال ور���س��ة عمل 

ال����ربمل����ان يف  “دور  ب���ع���ن���وان   ، ال��ك��ت��ل��ة  ع��ق��دت��ه��ا 

– حتليل م�سودة م�سروع قانون  املوازنة  عملية 

مع  ب��ال��ت��ع��اون   ،”2021 ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة  امل���وازن���ة 

التي  اجلهود  اىل  الوطني،  الدميقراطي  املعهد 

الفرتة  خ��ال  النيابية  امل��ال��ي��ة  اللجنة  بذلتها 

املا�سية، حيث قامت خال االأ�سبوعن املا�سين 

وزارات  م���ع  ال��ق��ان��ون��ن  م�����س��روع��ي  مب��ن��اق�����س��ة 

وموؤ�س�سات احلكومة وكذلك الهيئات امل�ستقلة.

�ستعر�سها  والتي  اللجنة  تو�سيات  اأن  واك��د 

اأم��������ام جم��ل�����س ال�����ن�����واب ���س��ت��ج��د ك����ل ال��ع��ن��اي��ة 

واالهتمام.

اأرقام  كما ا�سار اإىل االرتفاع غري امل�سبوق يف 

ال��دي��ن ال���ع���ام، وت��ب��اط��وؤ يف ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي، 

واال���س��ت��م��رار يف عجز امل��وازن��ة ال��ع��ام��ة، وارت��ف��اع 

م�����س��ت��وي��ات ال��ف��ق��ر وال���ب���ط���ال���ة، وع���ج���ز امل���ي���زان 

التجاري.

اأنه بات من ال�سرورة اخلروج  اأبو زيد  وبن 

التحديات  جممل  معاجلة  على  ق��ادرة  بقوانن 

والعقبات القابعة اأمام النهو�س بكل القطاعات، 

البيئة  تواكب  التي  وال��ظ��روف  امل�ستجدات  وف��ق 

االق��ت�����س��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة، ومب���ا ي��ت��واءم مع 

منحنى الو�سع الوبائي.

ال��ن��واب: خليل  الكتلة  اأع�ساء  اأك��د  ب��دوره��م، 

ع��ط��ي��ة ون���اج���ح ال����ع����دوان وف����را�����س ال��ع��ج��ارم��ة 

وحم���م���د ال���ف���اي���ز وف����اي����زة ع�����س��ي��ب��ات وام���غ���ري 

الهمان وهادية ال�سرحان، اأن احلكومة ما تزال 

م�ستمرة يف متويل عجز املوازنة عرب االقرتا�س، 

الذي و�سل اإىل “م�ستويات مرتفعة”.

وت�ساءلوا حول اأولويات انفاق “موازنة 2021 

ارتفاع  ظل  يف  امل��وازن��ة  مع  التعامل  واآل��ي��ة   ،“
الدين العام وتراجع االإيرادات العامة وانكما�س 

ما  مت�سائلن  البطالة،  ن�سب  وارتفاع  االقت�ساد 

النفقات  بند  من  مالية  مبالغ  نقل  دواع��ي  هي 

الراأ�سمالية اإىل بند النفقات اجلارية”.

اأن االقت�ساد الوطني ما يزال ُيعاين  واأك��دوا 

من تداعيات جائحة كورونا، م�سريين اإىل عدد 

م��ن ال��ت��و���س��ي��ات، ال��ت��ي م��ن �ساأنها اخل���روج من 

حالة االنكما�س وحتقيق معدالت منو اقت�سادي 

جت��اه  تو�سياتها  �ستقدم  الكتلة  واأن  طبيعي، 

جمل�س  مناق�سات  خ��ال  القانونن،  م�سروعي 

النواب لهذين امل�سروعن.

من جانبه، قال النائب ال�سابق خالد البكار، 

الذي  الواقع  يج�سدان  القانونن  م�سروعي  اإن 

وخطط  االأردن،  يف  العامة  املالية  اإل��ي��ه  و�سلت 

وبرامج احلكومة على املدى الق�سري واملتو�سط، 

وذلك من خال امل�ساريع واالأن�سطة، التي تنوي 

الوطنية  االأول���وي���ات  وف���ق  تنفيذها  احل��ك��وم��ة 

بجميع مناطق اململكة، بهدف حت�سن امل�ستويات 

املعي�سية للمواطنن.

العام  ج���اءت   ،”2021 “موازنة  اأن  واأ���س��اف 

احل����ايل يف ظ���ل ظ����روف حم��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة غ��اي��ة 

حيث  ك��ورون��ا،  جائحة  ع��ن  ناجمة  التعقيد  يف 

اأغ��ل��ب ال��ق��ط��اع��ات االن��ت��اج��ي��ة، وت��راج��ع  تعطلت 

ب�سقيها  امل����وازن����ة،  يف  ال��ع��ج��ز  وازدي�������اد  ال��ن��م��و، 

احلكومة املركزية والوحدات احلكومية.

 المركز الثقافي الروسي يعلن توفر منح دراسية للطلبة األردنيين

 وزير الثقافة ينعى المخرج والمنتج عدنان العواملة

 8 وفيات و1222 إصابة بـ»كورونا« 

ورشة للشعب النيابية لمناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية
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االنباط- وكاالت

 اأي���������دت حم���ك���م���ة ال����ت����ج����ارة ال���دول���ي���ة 

الرئي�س  فر�ضها  التي  الر�ضوم  الأمريكية، 

ال�ضلب  واردات  على  ترمب  دونالد  ال�ضابق 

لأ���ض��ب��اب تتعلق ب��الأم��ن ال��ق��وم��ي، وذل��ك يف 

اأقامها م�ضتورد. دعوى 

وق���ال���ت جل��ن��ة م���ن 3 ق�����ض��اة ب��امل��ح��ك��م��ة 

واملعنية  نيويورك  مقرها  التي  الحت��ادي��ة 

املفرو�ضة  ال��ر���ض��وم،  اإن  ال��ت��ج��ارة  ب��دع��اوى 

يتعلق  ق��ان��ون  مبوجب  �ضليمة   ،2018 منذ 

زمن احلرب  التجاري من  القومي  بالأمن 

ال�����ب�����اردة، راف�������ض���ة ط��ل��ب اإل���غ���ائ���ه���ا امل��ق��دم 

�ضتيل  يونيفر�ضال  ال���ض��ت��رياد  ���ض��رك��ة  م��ن 

برودكت�س يف نيوجريزي.

وك������ان ت���رم���ب ف���ر����س ر����ض���وم���ا ب��ن�����ض��ب��ة 

على  و%10  امل�����ض��ت��ورد  ال�����ض��ل��ب  ع��ل��ى   %25

 ،2018 ال����دول يف  الأل��وم��ن��ي��وم م��ن م��ع��ظ��م 

الأم��ريك��ي  القومي  الأم��ن  حماية  ب��دع��وى 

املحلي. والإنتاج 

اإىل  ي��رج��ع  اإىل ق��ان��ون  ق����راره  وا���ض��ت��ن��د 

قيود  بفر�س  للرئي�س  ي�ضمح   ،1962 العام 

احليوية  الأهمية  ذات  ال�ضلع  واردات  على 

القومي. للأمن 

ورح���������ب م����ع����ه����د احل������دي������د وال�������ض���ل���ب 

الأم����ريك����ي، ال�����ذي مي��ث��ل ���ض��ن��اع ال�����ض��ل��ب 

الرئي�س  وحث  بالقرار  املتحدة،  بالوليات 

الر�ضوم  اإلغاء  عدم  على  بايدن  جو  احلايل 

العاملي  الإنتاج  �ضيل  من  ال�ضناعة  حلماية 

الزائد، ول�ضيما من ال�ضني.

وكان بايدن قد اأ�ضار يوم الثنني اإىل اأنه 

عندما  ال��ر���ض��وم  على  يبقي  اأن  امل��رج��ح  م��ن 

الأل��وم��ن��ي��وم  ل����واردات  منها  ا�ضتثناء  األ��غ��ى 

القادمة من الإمارات اأ�ضدره ترمب يف اآخر 

يوم له بالبيت الأبي�س.

على  ال���ر����ض���وم  اإب���ق���اء  اإن  ب���اي���دن  وق�����ال 

يف  وم��لئ��م  “�ضروري  الإم���ارات  األومنيوم 

باأمننا القومي”. املتعلقة  �ضوء امل�ضالح 

االنباط- وكاالت

 انخف�ضت اأ�ضعار الذهب والف�ضة ، اإذ اأثر 

ارتفاع الدولر �ضلبا على جاذبيتهما، بينما 

حتفيز  ح��زم��ة  اإق����رار  امل�ضتثمرون  ي��رق��ب 

بنك  وتوقعات  املتحدة  الوليات  يف  �ضخمة 

اإجنلرا املركزي ب�ضاأن ال�ضيا�ضات.

ونزل الذهب يف املعاملت الفورية %0.6 

وتراجعت  للأون�ضة،  دولر   1822.81 اإىل 

العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% اإىل 

1822.90 دولر.

وهبطت الف�ضة 1.1% اإىل 26.56 دولر؛ 

م�ضتوى  اأع��ل��ى  بلغت  منذ  الأ���ض��ع��ار  ون��زل��ت 

30.03 دولر  ع��ن��د  ���ض��ن��وات  ث��م��اين  ن��ح��و  يف 

ي����وم الث���ن���ني م���ع ت��ل���ض��ي م���وج���ة ���ض��ع��ود 

ق��ادت��ه��ا م��ن�����ض��ورات ع��ل��ى و���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل 

الجتماعي.

وق���ال ك��ب��ري ا���ض��رات��ي��ج��ي ال�����ض��وق ل��دى 

����ض���ي.اإم.����ض���ي م��ارك��ت�����س، م��اي��ك��ل م��ك��ارث��ي: 

اإىل  م�ضاربات  هي  الف�ضة  يف  “التحركات 
حد كبري واأ�ضبح من الوا�ضح اأنه لي�س لها 

تاأثري دائم”.

ذروة  ع��ن��د  ال������دولر  اإن  م��ك��ارث��ي  وق����ال 

�ضهرين ي�ضغط على اأ�ضعار املعادن النفي�ضة 

هي  املركزية  البنوك  “متابعة  اأن  م�ضيفا 

الأ�ضا�س الآن...”.

اإجن��ل��را عن  بنك  يعلن  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

ال�ضاعة  ب��ح��ل��ول  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  ب�����ض��اأن  ق����راره 

1200 بتوقيت غرينت�س.

لدى  الأولية  ال�ضلع  اأبحاث  مدير  وقال 

ج��ي��وج��ي��ت ل��ل��خ��دم��ات امل��ال��ي��ة، ه��اري�����س ف، 

اإن حتركات امل�ضاربة يف الآون��ة الأخ��رية يف 

اأن الأ�ضعار مل  اإذ  الف�ضة تتل�ضى تدريجيا 

ت�ضتطع جتاوز م�ضتوى اأعلى من 30 دولرا، 

ال�ضناعي  القطاع  اأن زيادة الطلب من  بيد 

ميكن اأن تعزز الأ�ضعار جمددا.

ك���م���ا ي����رك����ز امل�������ض���ت���ث���م���رون ع���ل���ى خ��ط��ة 

بقيمة  ك���ورون���ا  ت���داع���ي���ات  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 

النواب  جمل�س  اأقرها  دولر،  تريليون   1.9

الأمريكي بدون دعم من اجلمهوريني.

الأخ���رى،  النفي�ضة  للمعادن  وبالن�ضبة 

دولر   1086.12 اإىل   %1.4 ال��ب��لت��ني  ن���زل 

اإىل   %0.5 ال���ب���لدي���وم  وخ�����ض��ر  ل���لأوق���ي���ة 

2262.68 دولر.

االنباط- وكاالت

 ت�����ض��ب��ب��ت ر�����ض����وم م��رت��ب��ط��ة ب��ج��ائ��ح��ة 

بي.اإن.بي  ربح  �ضايف  تاآكل  يف  كوفيد-19 

باريبا يف الربع الأخري من العام املا�ضي.

املخ�ض�ضات  من  املزيد  البنك  جنب  اإذ 

للقرو�س التي قد ت�ضبح رديئة.

وي��ج��ن��ب م��ن��اف�����ض��ون م��ث��ل ���ض��ان��ت��ان��دي��ر 

اأي�ضا اأموال اإذ تتاأهب البنوك مل�ضكلت يف 

�ضداد مدفوعات قرو�س، على الرغم من 

اأن الأزمة اأ�ضفرت اأي�ضا عن ازدهار ن�ضاط 

للبع�س. التداول 

اأدوات  ت���داول  اأن�ضطة  يف  ارت��ف��اع  وع��زز 

ال��دخ��ل ال��ث��اب��ت اأرب���اح ال��رب��ع الأخ���ري من 

اأن  من  حذر  باريبا  بي.اإن.بي  لكن  العام، 

امل�ضتبعد  من  ال�ضوق  يف  الن�ضاط  م�ضتوى 

اأن ي�ضتمر هذا العام.

م����درج يف منطقة  ب��ن��ك  اأك����ر  واأب�����دى 

ال��ي��ورو ن��رة اأك���ر اإي��ج��اب��ي��ة ل��ع��ام 2021، 

قائل اإنه يتوقع انخفا�س تكلفة املخاطر، 

ال����ت����ي ت���ع���ك�������س خم�������ض�������ض���ات ال���ق���رو����س 

التوقعات  حت�ضن  مع  العام  هذا  الرديئة، 

الثاين. للن�ضف 

وي��ت��وق��ع ال��ب��ن��ك ا���ض��ت��ق��رار ال��ت��ك��ال��ي��ف 

الإي����رادات  ت��رت��ف��ع  اأن  املنتظر  م��ن  بينما 

قليل.

ال��ب��ن��ك  ل����دى  امل��خ��اط��ر  ت��ك��ل��ف��ة  وزادت 

65.5% اإىل 1.59 مليار يورو )1.90 مليار 

ت�ضرين  اأك��ت��وب��ر  م���ن  ال���ف���رة  يف  دولر( 

مقارنة  الأول  كانون  دي�ضمر  اإىل  الأول 

مع نف�س الفرة قبل عام.

اإىل   %13.9 ال���رب���ح  ���ض��ايف  وان��خ��ف�����س 

عن  يزيد  ه��ذا  اأن  بيد  ي��ورو،  مليار   1.59

وفقا ل�ضتطلع  الأرباح  توقعات  متو�ضط 

الإي����رادات  ون��زل��ت  حمللني.  اأرب��ع��ة  �ضمل 

يتفق  مب��ا  ي���ورو  م��ل��ي��ار   10.83 اإىل   %4.5

بوجه عام مع التوقعات.

البنك  اأن�����ض��ط��ة  م��ن  الإي�����رادات  وزادت 

يف   %6.9 واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  امل�ضرفية 

اأدوات  اإيرادات  بينما قفزت  الرابع،  الربع 

وال�ضلع  العملت  وت��داول  الثابت  الدخل 

حققتها  مل��ك��ا���ض��ب  ت��ك��رار  يف   %22 الأول���ي���ة 

بع�س نظرائه يف الوليات املتحدة.

واخل����دم����ات  ل���لأ����ض���ه���م  وح����دت����ه  ويف 

 ،%4.5 الإي�������رادات  ت��راج��ع��ت  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة، 

الذين  مناف�ضيه  معظم  دون  اأداء  لت�ضجل 

تلقوا دفعة للأرباح من تداول الأ�ضهم يف 

الربع الأخري من العام.

االقت�صادي
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بايدن على خطى ترمب؟.. محكمة أميركية تؤيد رسوم واردات الصلب

الذهب والفضة يتراجعان مع ارتفاع الدوالر لذروة شهرين

 رسوم قروض تضغط على أرباح »BNP« باريبا في ظل كورونا

 بورصة عمان ترتفع 41ر0 بالمئة
 في أسبوع

بنك أوف أميركا: أثرياء وول ستريت 
يقتنصون أسهم التكنولوجيا

التمويل الدولي: اقتصاد اإلمارات 
يتأهب لقفزة في النمو خالل 2021

االنباط- عمان

لأ�ضعار  العام  القيا�ضي  الرقم  ارتفع   

الأ�ضهم املدرجة يف بور�ضة عمان بن�ضبة 

الأ���ض��ب��وع  ت����داولت  لينهي  ب��امل��ئ��ة  41ر0 

1725 نقطة. عند م�ضتوى 

التداول  حلجم  اليومي  املعدل  وبلغ 

يف ال��ب��ور���ض��ة خ���لل الأ����ض���ب���وع امل��ا���ض��ي 

9ر5  مع  مقارنة  دينار  مليون  8ر6  نحو 

بن�ضبة  ال�ضابق،  الأ���ض��ب��وع  دي��ن��ار  مليون 

ارتفاع بلغت1ر15 باملئة، فيما بلغ حجم 

ال����ت����داول الإج����م����ايل الأ����ض���ب���وع���ي نحو 

4ر29  م��ع  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار،  مليون  8ر33 

مليون دينار للأ�ضبوع ال�ضابق.

اأم�����ا ع����دد الأ����ض���ه���م امل���ت���داول���ة ال��ت��ي 

���ض��ج��ل��ت��ه��ا ال���ب���ور����ض���ة خ����لل الأ����ض���ب���وع 

���ض��ه��م،  م��ل��ي��ون  5ر33  ف��ب��ل��غ��ت  امل��ن�����ض��رم 

ُنفذت من خلل 14735 �ضفقة.

االنباط- وكاالت

بنك  م��ن  تدفقات  بيانات  اأظ��ه��رت   

اأن  اجل���م���ع���ة،  ال����ي����وم  اأم�����ريك�����ا،  اأوف 

الأث���ري���اء  ���ض��ري��ت  وول  م�����ض��ت��ث��م��ري 

مليار   4.2 قدره  قيا�ضيا  مبلغا  �ضخوا 

التكنولوجيا  �ضركات  اأ�ضهم  يف  دولر 

املا�ضي. الكبرية الأ�ضبوع 

الطفيف  الراجع  من  ا�ضتفادوا  اإذ 

املتعاملون  ك��ان  بينما  �ضريت  ل���وول 

مثل  اأ�ضهم  ب�ضراء  من�ضغلني  الأف���راد 

جيم �ضتوب.

ودخل جي�س من �ضغار امل�ضتثمرين 

الأف����راد يف م��ع��رك��ة م��ع حم��ريف وول 

���ض��ري��ت ال�����ض��ه��ر امل��ا���ض��ي ع���ر ���ض��راء 

التحوط  �ضناديق  فيها  كونت  اأ�ضهم 

مراكز مدينة كثيفة.

ال�����ض��راع، ا���ض��ط��رت بع�س  وخ���لل 

كونتها  دائنة  مراكز  لبيع  ال�ضناديق 

يف اأ�ضهم لتغطية اخل�ضائر، مما ت�ضبب 

يف ان��خ��ف��ا���ض��ات اأو���ض��ع ن��ط��اق��ا لأ���ض��ع��ار 

الأ�ضهم.

ال�ضتثمار  ا�ضراتيجي  كبري  وقال 

م���اي���ك���ل  اأم������ريك������ا  اأوف  ب����ن����ك  ل������دى 

عام  بوجه  العملء  كبار  اإن  هارتنت، 

ا����ض���روا ع��ل��ى ن��ح��و وا���ض��ح اأ���ض��ه��م��ا يف 

ونتفليك�س  واأب���ل  واأم�����ازون  في�ضبوك 

وم���اي���ك���رو����ض���وف���ت واأل����ف����اب����ت امل��ال��ك��ة 

لـ”غوغل” والتي �ضجلت اأداء اأقل من 

ال�ضوق.

امل�ضتثمرين  ت��داولت  حمى  ودفعت 

 30 م�ضتوى  ل��ت��ج��اوز  الف�ضة  الأف����راد 

منذ  الأوىل  للمرة  ل��لأون�����ض��ة  دولرا 

2013 قبل اأن تهبط الأ�ضعار.

املعدن  اإن  اأم��ريك��ا  اأوف  بنك  وق��ال 

قيا�ضية  ت��دف��ق��ات  ا�ضتقطب  النفي�س 

الأ���ض��ب��وع  يف  دولر  م��ل��ي��ار   2.8 بقيمة 

املنتهي يوم الأربعاء.

النباط- وكالت

 قال معهد التمويل الدويل اإن القت�ضاد 

الإماراتي يتاأهب لقفزة يف النمو خلل العام 

اجل����اري ب��ع��د ان��ك��م��ا���س ح���اد ���ض��ه��ده اقت�ضاد 

اإىل  البلد يف خ�ضم جائحة كورونا، منوها 

ن��ط��اق وا���ض��ع وتعايف  ال��ل��ق��اح على  ت��وزي��ع  اأن 

اأن  �ضاأنها  النفط جميعها عوامل من  اأ�ضعار 

ت�ضرع وترية النمو خلل العام اجلاري.

املعهد يف مذكرة بحثية، اطلعت  واأ�ضاف 

بوجه  جنحت  الإم����ارات  اأن  العربية،  عليها 

عام يف تخطي تبعات اجلائحة على ال�ضعيد 

ال�����ض��ح��ي م���ع الإج���������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي 

ات��خ��ذت��ه��ا ال��ب��لد وت���راج���ع م��ت��و���ض��ط اأع��م��ار 

تبعات  البلد من تخطي  ال�ضكان ما ممكن 

اجلائحة على ال�ضعيد ال�ضحي.

النظام  اأن  اإىل  البحثية  امل��ذك��رة  ونوهت 

التي  الوقائية  والإج���راءات  القوي  ال�ضحي 

ب��ف��ت��ح الق��ت�����ض��اد  ال��ب��لد �ضمحت  ات��خ��ذت��ه��ا 

وت��ع��ايف ح��رك��ة ال�����ض��ي��اح��ة ع��ل��ى ن��ح��و �ضريع 

املا�ضي،  ال��ع��ام  م��ن  الأخ���رية  ال�ضهور  خ��لل 

الفنادق  حجوزات  يف  التعايف  ن�ضبة  بلغت  اإذ 

70% بنهاية الربع الأخ��ري من  بالبلد نحو 

العام املا�ضي.

ينمو  اأن  ال��دويل  التمويل  ويتوقع معهد 

ال��ع��ام   %2.3 ب��ن��ح��و  الإم�����ارات�����ي  الق��ت�����ض��اد 

متوقع  املا�ضي  ال��ع��ام  انكما�س  بعد  اجل���اري 

التي  اجل��ائ��ح��ة  ت��ب��ع��ات  ب�ضبب   %5.7 بنحو 

األقت بظللها على كافة قطاعات القت�ضاد 

يف البلد.

وقال املعهد “التعايف خلل العام اجلاري 

�ضياأتي مدعوما بالتعايف اجلزئي يف الطلب 

توقعاتنا  ال�������ض���ادرات...  يف  وق��ف��زة  امل��ح��ل��ي 

ت�ضري اإىل قدرة الإمارات على احتواء الوباء 

يف  النفط  لأ�ضعار  �ضعرية  م�ضتويات  واأي�ضا 

املتو�ضط حول 52 دولرا للرميل.”

وا���ض��ت��ط��ردت امل��ذك��رة “ل ت���زال الأو���ض��اع 

اخلارجية يف حالة جيدة مع حتقيق ميزان 

املعاملت اجلارية لفوائ�س واأ�ضول اأجنبية 

نحو  ي���وازي  م��ا  دولر  مليار   845 نحو  تبلغ 

220% اإىل الناجت املحلي الإجمايل للبلد”.

ويرى معهد التمويل الدويل اأن القطاع 

ال��ن��ف��ط��ي ت�����ض��ب��ب يف ان��ك��م��ا���س ال��ن��م��و ال��ع��ام 

العام   %10 بنحو  الإن��ت��اج  تراجع  مع  املا�ضي 

الإنتاج  خلف�س  اأوب��ك+  اتفاق  بفعل  املا�ضي 

وه����و الت���ف���اق ال����ذي ج����اء م���ن اأج����ل اإع����ادة 

التوازن اإىل اأ�ضواق النفط العاملية.

غري  القت�ضاد  ينمو  اأن  املعهد  ويتوقع 

النفطي بنحو 3% العام اجلاري واملقبل بعد 

خ�ضم  يف  املا�ضي  ال��ع��ام   %5 بنحو  انكما�ضه 

اجلائحة.

يتوقع  ال�ضياحي،  القطاع  �ضعيد  وعلى 

البلد  اإىل  ال�ضفر  حركة  ترتفع  اأن  املعهد 

ب��ع��د   %40 ب���ن���ح���و  ال����ع����ام اجل��������اري  خ������لل 

الراجع احلاد العام املا�ضي و�ضط اإجراءات 

حول  احلكومات  اتخذتها  التي  الإغ��لق��ات 

العامل ملواجهة تبعات اجلائحة.

توجهات الت�ضخم

وي�����ض��ري م��ع��ه��د ال��ت��م��وي��ل ال������دويل اإىل 

ال�����ض��ك��ن ���ض��غ��ط على  اأ���ض��ع��ار  ان��خ��ف��ا���س  اأن 

معدلت الت�ضخم مع انكما�س موؤ�ضر اأ�ضعار 

امل�ضتهلكني بنحو 2% يف املتو�ضط خلل العام 

املا�ضي للعام الثاين على التوايل.

“النخفا�ضات احلادة يف  وتابعت املذكرة 

بو�ضوح  نراها  اأن  ميكن  الت�ضخم  معدلت 

يف الن��ك��م��ا���س ال��ع��م��ي��ق ل��ل��ن��اجت امل��ح��ل��ي غري 

ال��ن��ف��ط��ي وت���راج���ع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال���وح���دات 

ال�����ض��ك��ن��ي��ة وزي������ادة امل���ع���رو����س م��ن��ه��ا يف دب��ي 

ت��ت��ع��اف��ى  اأن  امل��ع��ه��د  واأبوظبي”.ويتوقع 

م���ع���دلت ال��ت�����ض��خ��م خ����لل ال���ع���ام اجل���ري 

باملتو�ضط   %1.1 نحو  لتبلغ  املوجب  للنطاق 

تعايف  من  بدعم  النكما�س  من  عامني  بعد 

الطلب املحلي وحت�ضن القت�ضاد العاملي.

االنباط- وكاالت

املجتمعات  فيه  ال��ذي حتتاج  الوقت   يف 

فيه  ت��رت��ف��ع  زه��ي��دة،  ب��اأ���ض��ع��ار  م�ضاكن  اإىل 

يحول  م��ا  اأرا����ض���ي  ع��ل��ى  احل�����ض��ول  تكلفة 

ت��ق��دمي ه��ذه  ال��ع��ق��اري��ني دون  امل���ط���وري���ن 

الفئة من العقارات والركيز على اأ�ضحاب 

الدخل املتو�ضط واملرتفع.

اأر����ض���اً خ�ضبة  ���ض��ن��ع ف���ريو����س ك���ورون���ا 

ل��ب��ع�����س امل��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ني امل��ب��دع��ني، 

لتقدمي عقارات رائعة باأ�ضعار زهيدة.

ديفيد بيرز، اأحد هوؤلء املبدعني، ركز 

خلل توقف حركة ال�ضياحة وبقاء النا�س 

يف امل���ن���زل، ع��ل��ى اق��ت��ن��ا���س ال��ف��ر���س، عر 

تق�ضيمها  واإع���ادة  املتعرة،  الفنادق  �ضراء 

مينابولي�س  مدينة  يف  �ضغرية  �ضقق  اإىل 

الأمريكية.

ارت���ف���ع���ت ن�����ض��ب��ة ال���ف���ن���ادق امل���ت���اأخ���رة يف 

اإىل ما يزيد قليًل عن  العقارية  قرو�ضها 

 %2 اأقل من  ارتفاعاً من  18% يف دي�ضمر، 

ملا  وفقاً  فيت�س،  لت�ضنيفات  وفقاً  عام،  قبل 

ذكرته �ضبكة “CNBC”، واطلعت عليه 

“العربية.نت”.
مينابولي�س  يف  “الغرفة  بيرز:  وق��ال 

اأ�ضعارها قد تبداأ من 120 األف دولر، فيما 

األف   30 من  الفنادق  يف  �ضراء  تكلفة  تبلغ 

ورمب��ا  للغرفة،  دولر  األ���ف   40 اإىل  دولر 

تكلف 10 اآلف دولر اإ�ضافية لتجديدها”.

الأج��ن��ح��ة  ذات  ال���ف���ن���ادق  اأن  واأ�����ض����اف 

بالفعل  التحويل، لأنها حتتوي  اأرخ�س يف 

على مطابخ، كما ل تتطلب الغرف العادية 

اأي�ضاً الكثري من العمل. الطلب على هذه 

الوحدات ذات الأ�ضعار املعقولة يزداد قوة.

اإىل ذلك، اأفاد بيرز: “ما راأيناه عندما 

منط  على  الطلب  زي��ادة  هو  الوباء  تف�ضى 

ال�ضقق ال�ضغرية للإ�ضكان زهيد التكلفة”.

وا�����ض����رى ب���ي���رز ف���ن���دق���اً يف ���ض��واح��ي 

مبا�ضرة.  الوباء  انت�ضار  قبل  مينيابولي�س 

لقد  �ضغرية.  �ضكنية  وح���دات  اإىل  حولها 

ت����رك ب��ع�����س ال���غ���رف ك����وح����دات ف��ن��دق��ي��ة 

لذلك مل يكن م�ضطرا للتعامل مع تغيري 

التق�ضيم.

هذا  ا�ضرينا  “عندما  بيرز،  واأ���ض��اف 

الفندق، كان الإ�ضغال منخف�س للغاية، ويف 

الوحدات،  جتديد  اأثناء  �ضهرين،  غ�ضون 

مت  جتديدها،  قبل  الوحدات  بع�س  وحتى 

باأ�ضخا�س”. اإ�ضغالها 

بالغ  اأمر  الرخي�س  الإ�ضكان  النق�س يف 

الأهمية الآن. ما ي�ضمى مبخزون امل�ضاكن 

من الفئة C م�ضغول الآن بن�ضبة 96% على 

الغرب  يف  و%99  املتحدة،  الوليات  �ضعيد 

 ،RealPage ل�ضركة  وف��ق��اً  الأو����ض���ط، 

وهي �ضركة برجميات لإدارة املمتلكات.

بدوره، قال كبري القت�ضاديني يف ريال 

بيدج، غريغ ويليت، “متنع تكاليف الأر�س 

ب�ضعر  ملنتج جديد  اإن�ضاء  اأي  فعلياً  والبناء 

جمدياً  يعد  ول  املتدنية،  للطبقة  ال�ضوق 

من الناحية املالية”.

ل����دى ب���ي���رز ���ض��ف��ق��ت��ان اأخ����ري����ان قيد 

يف  وواح���دة  ميني�ضوتا  يف  واح��دة  التنفيذ، 

�ضيوك�س فولز بولية �ضاوث داكوتا. بلغت 

ق��ي��م��ة ال��ع��ق��ار يف ���ض��اوث داك���وت���ا ح���وايل 6 

مليني دولر يف عام 2017، ويتوقع بيرز 

دولر  مليون   3.2 مقابل  عليها  احل�ضول 

لأن املالكني تخلفوا عن �ضداد قر�ضهم.

وق����ال اإن����ه ل��ي�����س م���ن ال�����ض��ع��ب ال��ع��ث��ور 

يتطلع  ح��ي��ث  للم�ضاريع،  م��ال  راأ����س  ع��ل��ى 

امل�����ض��ت��ث��م��رون يف ب��ي��ئ��ة اأ����ض���ع���ار ال���ف���ائ���دة 

للح�ضول  العقارات  اإىل  اليوم  املنخف�ضة 

على عوائد اأعلى.

ن���ق���دم  اأن  “ميكننا  ب�����ي�����رز:  ت�����اب�����ع، 

ل��ل��م��ق��ي��م��ني امل���ح���ت���م���ل���ني ق���ي���م���ة اأف�������ض���ل، 

وميكننا اأن نقدم للم�ضتثمرين عائداً قوياً 

جيداً، لذلك راأيت بالفعل قدراً كبرياً من 

الهتمام”.

مطورون يلجأون لهذه الحيلة لشراء عقارات سكنية رخيصة!

ال�سبت   6 / 2 / 2021
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االنباط-وكاالت

م���ي���اد ك�����س��رت ق��ي��د ج�����اوزة الح����ت����ال: ب��ع��ث الأ����س���ر 

باقة  مدينة  من  عاًما(   59( دقة،  وليد  العربّي-الفل�سطينّي 

 35 منذ  واملعتقل  الأخ�سر،  باخّلط  ُي�ّسمى  ما  داخل  الغربّية 

بال�سجن  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي  الح��ت��ال  م��ن قبل  وامل��ح��ك��وم  ع��اًم��ا، 

مياد،  طفلته  اإىل  )جلبوع(  �سجن  من  بر�سالة  بعث  املوؤبد، 

التي ولدت من نطفة مهربة له، يف الذكرى الأوىل لولدتها 

عناق  ع��م��ري ومينحني حل��ظ��ة  بقية  ي��اأخ��ذ  َم���ْن  ف��ي��ه��ا:  ق��ال 

بكفيها  م�����س��ح��ت  ال�����س��غ��رت��ن..م��ن  ب��ذراع��ي��ك  ل��ت��ط��وق��ي��ن��ي 

ال�سغرتن على قلبي فانتظم النب�ض و�سح البدن وتا�ست 

عقود من الأمل .. من يا مهجة قلبي �ستاأتي لتغفو على �سدر 

والدها ليداعب �سعرها الناعم.. اإىل حبيبتي مياد: كّل عام 

واأنت باألف خر، وعيد مياد �سعيد ، كما جاء يف الر�سالة

 ُي�سار اإىل اأّن املنا�سلة الفل�سطينّية، �سناء �سامة، كانت قد 

تزّوجت من الأ�سر دّقة خال تواجده يف ال�سجن، وطالبت 

اأّن  اإّل  الأ�سر لإجناب طفٍل،  بزوجها  باللتقاء  لها  بال�سماح 

قاِطًعا،  ا  رف�سً الطلب  رف�ست  الإ�سرائيلّية  ال�سجون  اإدارة 

قاِتل  ع��ام��ر،  ي��غ��اآل  للمجرم،  الإم��ك��ان��ي��ة  منحت  اأّن��ه��ا  علًما 

واملحكوم  رابن،  اإ�سحاق  الأ�سبق،  الإ�سرائيلّي  الوزراء  رئي�ض 

املوؤّبد بال�سجن  عليه 

ال�سنوات  يف  رف�ست  ق��د  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  وك��ان��ت   

الق�ساء  اأروق��ة  اإىل  وزوج��ت��ه  الأ���س��ر  به  تقّدم  طلباً  املا�سية 

لل�سماح لهما بالإجناب

من  مياد  للطفلة  ولدتها  بعد  دقة  �سامة  �سناء  وقالت 

اإلينا هذا حتدٍّ وانت�سرنا فيه.  امل�ست�سفى الفرن�سي: بالن�سبة 

ورغ��ب��ات��ه،  الح��ت��ال  مل��م��ار���س��ات  ير�سخون  مم��ن  ل�سنا  نحن 

حتقق  والعزمية  وب��الإرادة  ن�ست�سلم،  مل  طلبنا  رف�سه  ورغم 

لنا ما نريد

وم��ن��ع��ت ���س��ج��ون الح��ت��ال زوج���ة الأ���س��ر ول��ي��د دق��ة من 

اأنا ممنوعة  زيارته ملدة �ستة اأ�سهر، وعن ذلك قالت �سامة: 

�سبب  اإخباري  عناء  نف�سها  ال�سلطات  تكلف  ومل  زيارته،  من 

هواج�سها  ب�سبب  ذل��ك  يكون  اأْن  اأتوقع  لكنني  ال��زي��ارة،  منع 

اأْن  م�ستبعًدا  ولي�ض  املهربة،  النطف  اأطفال  من  وخماوفها 

العربيات،  الن�ساء  اأرح���ام  مراقبة  على  الأخ���رة  ه��ذه  تقدم 

واحلامل تعاقب اأو يقومون ب�سّن قانون ل�سجنها

عقابية  اإج��راءات  عدة  نفذت  الحتال  �سلطات  اأّن  يذكر   

بعد حمل زوجة الأ�سر وليد دقة، منها منعها من زيارته يف 

ال�سجن، اإ�سافة اإىل نقله اإىل �سجن جميدو، )�سمال(

 ،1986 العام  اآذار )مار�ض( من   25 تاريخ  اأّن��ه يف  اإىل  ُي�سار 

خطفت  خللية  بالنتماء  اأدي��ن  حيث  باملوؤبد  دّق��ة  على  حكم 

1984. ويعترب وليد دّقة واحًدا  اإ�سرائيلي عام  وقتلت جندي 

دّق���ة من  اأ���س��ره مت��ّك��ن  اأث��ن��اء  اأ���س��ًرا فل�سطينًيا   30 ب��ن  م��ن 

على  ح�سل  ح��ّت��ى  املعتقل  يف  الأك��ادمي��ي  حت�سيله  موا�سلة 

من  الكثر  دّقة  وقاد  ال�سيا�سية،  العلوم  يف  املاج�ستر  درجة 

املعارك الن�سالية داخل ال�سجن

ب��ال��ن��ا���س��ط��ة  دّق�����ة  ول���ي���د  الأ����س���ر  اق�����رن   1999 ع����ام  ويف 

يف  �سابقة  زواجهما  واع��ت��رب  �سامة  اأح��م��د  �سناء  ال�سيا�سية 

ت��اأري��خ احلركة الأ���س��رة فقد اأج��رب الأ���س��رى الح��ت��ال على 

املو�سيقى  وت�سغيل  والفيديو  ال�سور  بالتقاط  لهم  ال�سماح 

اأه���ل ول��ي��د دّق���ة ومعانقته  ك���اأي حفل زف���اف ع���ادي وح�����س��ور 

للمرة الأوىل والأخرة وبح�سور ت�سعة من الأ�سرى

التي  بابنته مياد  الأ�سر  رزق  عاًما   21 دام  انتظار  وبعد 

ج���اءت اإىل ال��ع��امل ال��ث��ال��ث م��ن �سهر ���س��ب��اط )ف��رباي��ر( ع��ام 

2020 ب��ع��د ح��م��ل زوج��ت��ه ع��ن ط��ري��ق ن��ط��ف��ة م��ه��رب��ة، وذل��ك 

الزوج من  التي منعت  التع�سفية،  العقابية  الإجراءات  ب�سبب 

الإجن��اب  م��ن  ال���زوج  منع  ق�سائي  وب��ق��رار  املبا�سر  الت�����س��ال 

الطبيعي

االنباط-وكاالت

�سباح  العربية  “معاريف”  �سحيفة  ن�سرت 

ل��ل��راأي  الأ���س��ب��وع��ي  ا�ستطاعها  اجل��م��ع��ة،  ي���وم 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ح��ول م��ن �سيفوز يف ح��ال اأج��ري��ت 

انتخابات

ع���رب موقعها  ال��ع��ربي��ة  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

الإل����ك����روين، خ���ال ا���س��ت��ط��اع اأج������راه معهد 

مناحيم  لرئي�سه   ،”Panels Politics“
اإ�سرائيل،  يف  الن��ت��خ��اب��ات  اأج��ري��ت  ل��و  اإن���ه  رازر، 

ب�  نتنياهو  بنيامن  بزعامة  الليكود  ح��زب  لفاز 

29 مقعًدا ، بانخفا�ض قدره مقعد واحد مقارنة 

بالقراع ال�سابق

اأن  ال����راأي،  ا�ستطاع  يف  ال�سحيفة  وت��اب��ع��ت 

وحدة  واأم��ل  لبيد  يائر  بقيادة  م�ستقبل  هناك 

اثنان   ، �سار  جدعون  بقيادة  لإ�سرائيل  جديدة 

يدعيان ل�ستبدال نتنياهو ، وهما مت�ساويان يف 

 16 ال�ستطاع احلايل ويح�سل كل منهما على 

مقعًدا ، بعد اأن فتح لبيد يف ال�ستطاع ال�سابق 

فجوة فعلية على �سار ب� 4 مقاعد

و�سددت، ح�سل اليمن بقيادة نفتايل بينيت 

عن  واح���د  مقعد  بانخفا�ض   ، م��ق��ع��دا   11 ع��ل��ى 

ال�سابق، والقائمة امل�سركة بزعامة  ال�ستطاع 

حيُث  اخلمي�ض،  انق�سمت  وال��ت��ي   ، ع���ودة  اأمي���ن 

ح�سلت على 10 مقاعد يف ال�ستطاع احلايل ، 

، بينما تتقدم  التا�سع  لكنها تتاأرجح نحو املركز 

�سرام بزعامة من�سور عبا�ض الذي قرر الر�سح 

ي�ستقبل  ول  الكتلة  ن�سبة  جت��ت��از  ول  مب��ف��رده، 

�سوى 0.9٪. الأحزاب الأخرى: ي�سرائيل بيتنا 8 

مقاعد ، �سا�ض 8 ، يهودا توراة 7

ويوا�سل حزب العمل، الذي �سهد ا�سطرابات 

ك��ب��رة يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ������رة، ت��وج��ه��ه ال��ق��وي 

بقيادة ع�سو الكني�ست مراف ميخائيلي ، حيث 

ح�سل على 6 مقاعد هذا الأ�سبوع ، مقارنة ب� 4 يف 

ال�ستطاع ال�سابق، ومرت�ض تبتعد عن اخلط 

والأب��ي�����ض  والأزرق  م��ق��اع��د،  بخم�سة  الأح���م���ر 

بقيادة بني غانت�ض اأقل من ن�سبة احلجب، لكن 

ي��ق��وي وي��ج��ذب  اأن���ه ق��د  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�سر 

ان�سحبوا من  ال��ذي��ن   ، ه��ول��داي  اأن�سار  اأ���س��وات 

يوجد   ، احلجب  ن�سبة  حتت  اخلمي�ض،  ال�سباق 

 .٪1.1 القت�سادي اجلديد  زيلي�سا  ي��ارون  حزب 

�سموتريت�ض  بت�سلئيل  ب��ن  ال��رب��ط   ، اليمن  يف 

واإي���ت���م���ار ب���ن غ��ف��ر يف اإط�����ار ال��ق��ائ��م��ة امل��وح��دة 

احلجب  ن�سبة  مينحهما  الدينية  لل�سهيونية 

التي  الكتلة  ال��ك��ت��ل،  �سعيد  وع��ل��ى  م��ق��اع��د   4 بـــ 

تدعم نتنياهو - الليكود و�سا�ض ويهودية التوراة 

وال�سهيونية الدينية - 48 مقعدا ، مقابل الكتلة 

فقط ولي�ض نتنياهو - �سار ، ي�ض عتيد ، القائمة 

ب�  ومرت�ض  العمل   ، بيتنا  ي�سرائيل   ، امل�سركة 

احتمال  اأي  نتنياهو من  التي متنع  املقاعد   .61

لت�سكيل حكومة برئا�سة. احلق - 12 مقعدا

“وجهاً  كما قا�ض ال�ستطاع درجة املاءمة 

47٪ - �ساعر  ال��وزراء: نتنياهو  لوجه” لرئا�سة 
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االنباط-وكاالت

اأّن الح��ت��ال  اإ���س��رائ��ي��ل��ي،  اأّك���د م��رك��ز بحثي 

ال�سلطة  رئي�ض  خ�سارة  من  يخ�سى  الإ�سرائيلّي 

حم���م���ود ع���ّب���ا����ض وم�����ن خ��ل��ف��ه ح���رك���ة ف���ت���ح يف 

النتخابات الفل�سطينية املرتقبة

التابع  القومي  الأم���ن  اأب��ح��اث  مركز  ولفت   

اأبيب، يف تقديره ال�سراتيجّي اإىل  جلامعة تل 

اأن العديد من الت�ساوؤلت تثور حول نوايا عبا�ض 

الفل�سطينية  الن��ت��خ��اب��ات  اإج�����راء  اإق�����راره  ب��ع��د 

مبراحلها الثاث، منها: هل �ساقت عليه ال�سبل 

حماولت  لكل  تاأجيات  بعد  انتخابات  ليجري 

والنق�سام  الن�سقاق  اآثار  يخ�سى  األ  امل�ساحلة؟ 

يف �سفوف حركة فتح؟

 واأ�سار اإىل اأّن اجلواب يكمن يف �سكل �سلوكه 

ال�سيا�سي  امل�ستوى  فعلى  الأخ����رة،  ال��ف��رة  يف 

جهة  فمن  مت�ساربتن؛  خطوتن  ظ��اه��ًرا  نفذ 

واأع��رب  اإ�سرائيل،  مع  الأمني  التن�سيق  ا�ستاأنف 

عن ا�ستعداده للعودة ملفاو�سات �سيا�سية يف اإطار 

كو�سيط  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ستبعاد  دون  دويل 

ح�سري

امل�ساحلة  عملية  ا�ستاأنف  اأخ��رى،  جهة  ومن 

م��ع ح��م��ا���ض، ل��درج��ة الإع�����ان ع��ن ان��ت��خ��اب��ات، 

ب��ي��د اأّن امل�����س��رة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م��ع اإ���س��رائ��ي��ل لن 

ت�����س��ت��اأن��ف دون اإزال�����ة ال�����س��روط ال��ث��اث��ة ال��ت��ي 

طرحتها الرباعية على حما�ض وهي: العراف 

التفاقات  واح��رام  املقاومة،  وت��رك  باإ�سرائيل، 

التي وقعتها منظمة التحرير. وحما�ض ل تزال 

الوا�سح كيف  ال�سروط، ومن غر  ترف�ض هذه 

�سينجح عبا�ض يف جتنيد �سرعية دولية حلكومة 

م�����س��رك��ة م���ع ح��م��ا���ض، وي�����س��م��ن ال��ت��ع��اون مع 

اإ�سرائيل وا�ستئناف امل�سرة ال�سيا�سية

 بالإ�سافة اإىل ذلك، �سّدّد املركز الإ�سرائيلّي 

اأن اخلطوات التي اتخذها  اأّن عبا�ض يقدر  على 

يعيد  ب��اأن  ل��ه  �سي�سمحان  ت��رام��ب،  خطة  وف�سل 

املتحدة،  ال��ولي��ات  مع  العاقات  منظومة  بناء 

متطابقة  تكون  �سيا�سية  خطوات  حتقيق  ورمبا 

مع اإ�سراتيجية بايدن، واأْن ي�سمن مكانة حركة 

فتح والعمل املنتظم لاأجهزة التي بنيت خال 

ال�15 �سنة املا�سية من حكمه

بع�ض  ي��اح��ظ  اأّن����ه  ��ا  اأي�����سً يحتمل  وت���اب���ع: 

الأك��رب  الت�سديد  يف  حما�ض  م��وق��ف  يف  ال��ت��ن��ازل 

م���ن���ذ ع���ر����ض خ���ط���ة ت����رام����ب ع���ل���ى اه��ت��م��ام��ه��ا 

الفل�سطينية،  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  بالنخراط 

وال�سعي للم�ساحلة

 ولفتت الدرا�سة، اإىل اأنه يف حال كان عبا�ض 

رغم  الن��ت��خ��اب��ات،  ع��ن  المتناع  بالفعل  يف�سل 

مع  ين�سجم  تف�سيله  فاإن  ب�ساأنها،  املر�سوم  ن�سر 

تف�سيل اإ�سرائيل عدم اإجرائها

تنتهي  اأْن  �ساأنها  م��ن  النتخابات  اأن  وق��در   

فرغم  فتح،  بف�سل  ��ا  واأي�����سً نف�سه  عبا�ض  بف�سل 

اأف�سل  موقف  يف  توجد  فهي  حما�ض  م�ساعب 

الفل�سطينية  ال�سلطة  با�ستقرار  وامل�ض  من فتح، 

وتهديد بقائها ونزول عبا�ض عن املن�سة كل هذا 

ل يخدم امل�سلحة الأمنية الإ�سرائيلية

اأْن  اإ�سرائيل عن  اأن متتنع  اأهمية  اإىل   ولفت 

يف  الدميقراطية  ب��اإج��راءات  مت�ض  كمن  تظهر 

اأْن تربز  ال�ساحة الفل�سطينية، وبالتوازي عليها 

يف القنوات الأمنية وكذا يف قنوات التن�سيق مع 

الإدارة الأمريكية، ومع فرن�سا واأملانيا، وكذا مع 

على  الت�سديد  مع  ال�سلة،  ذات  العربية  ال��دول 

ي�سعى  اأي��ن  واإىل  عبا�ض،  ونوايا  والأردن،  م�سر 

اأن يقود ال�ساحة الفل�سطينية، هل بالفعل انتهى 

ع�����س��ر اأو���س��ل��و يف ن��ظ��ره اأم رمب���ا ه���ذه حم��اول��ة 

الأع��م��ال  جل���دول  الفل�سطينية  امل�����س��األ��ة  لإع����ادة 

الدويّل، اأم امل�سلحتن معا؟

اأبحاث الأمن القومّي   و�سّدّدت درا�سة مركز 

تعزيز  على  اإ���س��رائ��ي��ل  تعمل  اأْن  على  اخل��ت��ام  يف 

مكانة ال�سلطة الفل�سطينية من خال ا�ستئناف 

الإدارة  م��ع  وث��ي��ق  بتن�سيق  ال�سيا�سية،  امل�����س��رة 

على  والعمل  الإقليمين،  و�سركائها  الأمريكية 

من  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  القت�ساد  حت�سن 

والتطبيع  الق��ت�����س��ادي  ل���اإط���ار  ���س��م��ه  خ���ال 

اأْن حتر�ض  عليها  الوقت  نف�ض  ويف  اخلليج،  مع 

على تقلي�ض التوتر بن �سكان الفل�سطينين يف 

ال�سفة الغربية وبن امل�ستوطنن

 وانتصرت ميالد : أّول طفلة فلسطينّية ُوِلَدت من نطفٍة 
ُمهّربٍة ألسيٍر فلسطينيٍّ تحتِفل بعيد ميالدها األّول.

 استطالع : تراجع مقاعد »نتنياهو« وساعر ولبيد يتساويان في النسبة

 مركز إسرائيلي: هزيمة عباس باالنتخابات ليست في مصلحتنا

االنباط-وكاالت

خ���ال���د ن���وف���ل ال�������س���اب ال���ط���م���وح، ل���ن ي���ع���ود اإىل 

م��ن��زل��ه ب��ع��د ال���ي���وم، ل��ي��ح��ت�����س��ن ط��ف��ل��ه ي��و���س��ف ذو 

يطبع  لن  �سنوات،  الأرب��ع  �ساحب  ال�سقراء  املامح 

ق��ب��ل��ة احل����ب ع��ل��ى ج��ب��ي��ن��ه؛ ف���ك���ان غ����در الح���ت���ال 

وم�ستوطنيه جداًرا متيًنا بن الأب وطفله اجلميل 

واإىل الأبد

ال�ساب خالد )31 عاًما(، كان يف طريقه اإىل اأر�سه 

تعمرها  اأج��ل  من  اهلل  رام  غ��رب  الري�سان  جبل  يف 

على  امل�ستوطنن  �سوائب  يقدم  اأن  قبل  وحراثتها، 

اإعدامه بدم بارد

ال�سهيد  باأن  اإ�سرائيلية  مزاعم  وخرجت  حلظات 

كان ينوي تنفيذ عملية يف بوؤرة ا�ستيطانية جماورة 

مل�ستوطنة  “نريا” املقامة على اأرا�سي املواطنن

كان  خ��ال��د  ال�سهيد  اأن  اأك���د  خ��ال��د  ال�سهيد  خ��ال 

اأعزًل، واأن ما جرى معه ت�سفية بدم بارد من قبل 

م�ستوطنن

اأبناء  على  الر�سا�ض  اإط��اق  ح��وادث  اأن  واأ�ساف 

وال�سنوات  الأ�سهر  خ��ال  ت��ك��ررت  كركر  را���ض  بلدة 

يف  امل�سادرة  اأرا�سيهم  اإىل  ال��ذه��اب  ملجرد  املا�سية، 

الري�سان جبل 

 1983 ع��ام  منذ  م�سادرة  الأرا���س��ي  قائًا:  وتابع 

امل�سادرة خال  بتجديد  اآخر  احتايل  قرار  و�سدر 

العام 2018

واأو�سح اأن الأرا�سي امل�سادرة ا�ستوىل عليها اأحد 

واأق���ام  الح��ت��ال،  ج��ن��ود  م��ن  بحماية  امل�ستوطنن 

عليها مزرعة حماذية لأر�ض ال�سهيد خالد

2012 من  ع��ام  ت��خ��رج  ق��د  ن��وف��ل،  ال�سهيد  وك���ان 

وك��ان  الأع���م���ال،  اإدارة  بتخ�س�ض  ب��رزي��ت  ج��ام��ع��ة 

يعمل يف دائرة الأماك يف وزارة املالية

وك����ان ي��ط��م��ح ب���رك ال��وظ��ي��ف��ة، لف��ت��ت��اح مكتب 

ق�سى  امل�ستوطنن  اإره��اب  ولكن  للمحا�سبة،  خا�ض 

على هذا احللم

اإن  قالت  “حما�ض”  الإ�سامية  املقاومة  حركة 

حالة  تعك�ض  اليوم  �سباح  نوفل  خالد  ال�ساب  اعدام 

يف  اأهلنا  �سد  امل�ستوطنن  من  والهيجان  النفات 

هدم  ملخططات  ا�ستكماًل  وت��اأت��ي  الغربية،  ال�سفة 

املنازل و�سم الأرا�سي املت�ساعدة يف ال�سفة الغربية

واأ�����س����اف ح����ازم ق��ا���س��م يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي اأن 

الحتال،  وجي�ض  امل�ستوطنن  من  الت�سعيد  ه��ذا 

يتطلب ال�سراع يف توحيد اجلهود لطاق مقاومة 

وجي�ض  للم�ستوطنن  للت�سدي  وم��وح��دة  ف��اع��ل��ة 

عرب  للمقاومة  حقيقية  بيئة  وت��وف��ر  الح��ت��ال، 

التن�سيق الأمني وقف 

 الشهيد خالد نوفل.. سوائب المستوطنين يحرمون يوسف من والده الطموح

 الكرملين يصف تصريحات بايدن بأنها 
عدوانية وغير بناءة

 زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ُمعتقل

 حركة طالبان تهدد الواليات المتحدة ب 
حرب ضروس إذا تم انتهاك اتفاق الدوحة 

االنباط-وكاالت

 و���س��ف ال��ك��رم��ل��ن ام�����ض اجل��م��ع��ة 

ال���رئ���ي�������ض  ب����ه����ا  اأدىل  ت�������س���ري���ح���ات 

الأم���ري���ك���ي ج���و ب���اي���دن ب��اأن��ه��ا خ��ط��اب 

اأن��ه  اإىل  ، م�سرا  بناء  وغ��ر  ع��دواين 

لن يتهاون مع اأي اإنذارات اأمريكية

وت���ع���ه���د ب����اي����دن اأم���������ض اخل��م��ي�����ض 

اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  يف  ج��دي��د  بعهد 

دبلوما�سي  خطاب  اأول  يف  الأمريكية 

له منذ توليه الرئا�سة. 

وق�����ال اإن�����ه اأب���ل���غ ن���ظ���ره ال��رو���س��ي 

ف���ادمي���ر ب���وت���ن ب�����اأن اأي�����ام ت��راج��ع 

ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة يف م���واج���ه���ة م��ا 

و�سفها باأنها اأفعال عدائية من جانب 

رو�سيا قد ولت

املتحدث  بي�سكوف  دم��ي��ري  وق���ال 

ال��ي��وم  لل�سحفين  ال��ك��رم��ل��ن  ب��ا���س��م 

للغاية  ع���دواين  خ��ط��اب  ه��ذا  اجلمعة 

وغر بناء مع الأ�سف

اأنه  ياأمل  الكرملن  اأن  اأ�ساف  لكنه 

بن  مثمر  فر�سة حلوار  ثمة  تزال  ل 

البلدين عندما تتاقى م�ساحلهما

يف  ي�����اأم�����ل  ال����ك����رم����ل����ن  اإن  وق��������ال 

البلدين  ب��ن  املفيد  احل��وار  ا�ستمرار 

تتاقى م�ساحلهما عندما 

االنباط- وكاالت

اع��ت��ق��ال  ع����ن  امل���ت���ح���دة  الأمم  ك�����س��ف��ت 

منذ  اليمن  يف  القاعدة  تنظيم  فرع  زعيم 

من  الكثر  لك�سف  ميهد  م��ا  اأ���س��ه��ر،  ع��دة 

امل��ع��ل��وم��ات لأج��ه��زة مكافحة الإره�����اب يف 

ذكرته  ما  بح�سب   ، القاعدة  �سد  حملتها 

و�سائل اإعام

ُقب�ض  ف��ق��د  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وب��ح�����س��ب 

ع��ل��ى زع���ي���م ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف ج��زي��رة 

ال����ع����رب، خ���ال���د ب����اط����ريف، وق���ت���ل ال���رج���ل 

الثاين يف التنظيم، �سعد عاطف العولقي، 

اليمنية  الغي�سة  مدينة  يف  عملية  خ��ال 

مبحافظة املهرة يف اأكتوبر

ومت ال��ك�����س��ف ع���ن اع��ت��ق��ال ب���اط���ريف يف 

لاأمم  التابع  الأم��ن  ملجل�ض  وا�سع  تقرير 

املتحدة  الأمم  مراقبي  قبل  م��ن  املتحدة 

الذين يتتبعون التهديد اجلهادي العاملي، 

اأي�سا من ت�ساعد حمتمل يف  والذي حذر 

م��ع تخفيف  ب��الرت��ب��اط   ، داع�����ض  هجمات 

قيود كورونا

فيها  يتم  التي  الأوىل  امل��رة  ه��ي  وه��ذه 

ومل  ر�سميا.  باطريف  خالد  اعتقال  تاأكيد 

تقدم الأمم املتحدة مزيدا من التفا�سيل 

حول عملية اعتقاله اأو عن مكان اعتقاله 

احلايل

ويف اأوائل اأكتوبر، لفتت جمموعة �سايت 

ل��ا���س��ت��خ��ب��ارات اإىل ت��ق��اري��ر غ��ر م��وؤك��دة 

ت�سر اإىل اأن قوات الأمن اليمنية اعتقلت 

اإىل  �سلمته  املهرة ثم  باطريف يف حمافظة 

ال�سعودية

يف  القاعدة  زعيم  باطريف  خالد  اأ�سبح 

2020 بعد مقتل  اأوائ��ل عام  جزيرة العرب 

اأم��ري��ك��ي��ة، وه���و يف  �سلفه يف غ����ارة ج��وي��ة 

مينية،  عائلة  من  عمره،  من  الأربعينيات 

لكنه ولد يف الريا�ض يف ال�سعودية. تدرب 

مع القاعدة يف اأفغان�ستان قبل 11 �سبتمرب، 

وان�سم لحقا اإىل فرع القاعدة يف اليمن. 

اأ����س���ب���ح ب����اط����ريف اأح�������د الأدي����ول����وج����ي����ن 

ال��رئ��ي�����س��ي��ن ل��ل��ج��م��اع��ة، ووف���ق���ا ل���اأمم 

امل��ت��ح��دة ف��ق��د ���س��اع��د يف الإ�����س����راف على 

عملياتها اخلارجية قبل اأن ي�سبح زعيما

 االنباط- وكاالت

املتحدة  الوليات  هددت حركة طالبان 

بت�سعيد جديد يف احلرب، اإذا مل تن�سحب 

ال���ق���وات الأم��ري��ك��ي��ة وق����وات ح��ل��ف �سمال 

الأطل�سي)ناتو( من اأفغان�ستان، وفقا ملا مت 

التفاق عليه

وقالت احلركة ام�ض اجلمعة يف موقعها 

الر�سمي اإذا مت اإلغاء اتفاق الدوحة، �سيقود 

ذلك اإىل حرب �سرو�ض ، �ستقع م�سوؤوليتها  

ب�سكل مبا�سر على عاتق اأمريكا

�سادر  تقرير  على  ت��رد  طالبان  وكانت 

ع���ن جم��م��وع��ة م���ن اخل�����رباء احل��زب��ي��ن، 

بايدن  جو  الأمريكي،  الرئي�ض  اإدارة  حث 

الأمريكية من  القوات  �سحب  تاأجيل  على 

اأفغان�ستان

ال�سابق  الأمريكي  الرئي�ض  اإدارة  واإب��ان 

دون��ال��د ت��رام��ب، وق��ع��ت ال��ولي��ات املتحدة 

على اتفاق مع طالبان، ين�ض على ان�سحاب 

الباد،  الناتو من  ق��وات  تدريجي جلميع 

.ويف   2021 ن��ي�����س��ان/اإب��ري��ل  نهاية  بحلول 

مقابل ذلك،  التزمت طالبان بالتخلي عن 

مع  �سام  مفاو�سات  يف  وال��دخ��ول  العنف 

احلكومة

وك����ان م�����س��در اأم���ن���ي ق���د ذك���ر يف وق��ت 

ف��ردا من قوات   16 اأن  �سابق م�ض اجلمعة 

الأم�����ن الأف��غ��ان��ي��ة ق��ت��ل��وا واأ���س��ي��ب اث��ن��ان 

اآخران يف هجوم �سنته حركة طالبان على 

موقع تابع لهم يف منطقة خان اآباد باإقليم 

قندوز �سمال الباد، الليلة املا�سية، طبقا 

التلفزيونية  ن��ي��وز  ط��ل��وع  ق��ن��اة  ذك��رت��ه  مل��ا 

الأفغانية اليوم

ياأتي الهجوم و�سط تزايد حاد يف العنف 

ال�سام  جهود  من  الرغم  على  الباد،  يف 

احلالية

ال�سبت   6 / 2 / 2021
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االنباط-وكاالت

�آخر  .. كانت تلك هي  �أن��ا يف خطر  �أب��ي 

كلمات ي�سمعها علي عمر من �بنته فرحية، 

�لفندق  �ن��ت��ح��اري  تفجري  ���س��رب  �أن  ب��ع��د 

مع  �لع�سل  �سهر  فيه  تق�سي  ك��ان��ت  �ل���ذي 

زوجها يف �ل�سارع �ملوؤدي �إىل مطار مقدي�سو 

�لدويل

بعد ثو�ن من �لتفجري �لذي وقع �لأحد 

�لهاتفية  31 يناير، باتت �سبكة �لت�سالت 

�ملكاملات  �سغط  ب�سبب  ومتقطعة،  م�سغولة 

على �أمل �لطمئنان بني �لأ�سر و�لأ�سدقاء، 

كما هي �لعادة

وه�����و م����ا دف�����ع و�ل������د ف���رح���ي���ة و�أف��������ر�د� 

�لتفجري،  م��وق��ع  �إىل  للتوجه  عائلته  م��ن 

بني  من  كانا  �للذين  �لعرو�سني  عن  بحثا 

�لعالقني يف �لفندق

�أعمدة دخان وكتلة لهب حتتالن موقع 

و�ل��د  �أن���ظ���ار  �ل��ف��ن��دق وحم��ي��ط��ه، لتحجبا 

�لذين  �ملو�طنني  من  و�لع�سر�ت  �لعرو�س 

�أق�����ارب �أو  �مل���ك���ان ب��ح��ث��ا ع���ن  �أ����س���رع���و� �إىل 

�أ�سدقاء كانو� يف فندق �ملوت

�لتفا�سيل  �لع�سر�ت،  مع  يرتقب  بينما 

ع��ل��ى ب��ع��د �أم���ت���ار م��ن م��وق��ع �ل��ت��ف��ج��ري، ل 

تفارق عبارة �أبي �أنا يف خطر ذهن و�لدها، 

بل وتدخله يف حالة يرف�س معها �للتز�م 

بتعليمات قو�ت �أمنية طوقت �ملكان

�ل���ت���و�زن، و�رتع�ست  ي��ق��ول ع��م��ر ف��ق��دت 

عندها  �لن��ف��ج��ار،  دوي  �سماع  بعد  ي���د�ي، 

ت��ل��ق��ي��ت م��ك��امل��ة م���ن �ب��ن��ت��ي �ل��ت��ي ق��ال��ت يل 

�لتو��سل،  �أنا يف خطر، و�نقطع  �أبي  فيها: 

و�سط �سماع تبادل �إطالق نار كثيف

�لتفجري  م��وق��ع  �إىل  ت��وج��ه��ت  وي�����س��ي��ف 

حيث كان �لفندق، لي�س للبحث عنهما فقط، 

�أج��ل��ه��م��ا، ل��ول  �أ���س��ح��ي بنف�سي م���ن  ب���ل ك���ي 

�ل�سلطات �لأمنية �لتي منعتني من �لقرت�ب 

مت�سائال:  بال�سدمة،  ف�سعرت  �مل��وق��ع،  م��ن 

ماذ� حدث؟ هل �سيموتان؟ وكيف؟

ق���ب���ل �أ����س���ب���وع���ني، ع�����اد �ل���ع���ري�������س ف��ه��د 

ع��ب��د�ل��رح��م��ن م���ن ه���ول���ن���د�، ل��ي��ت��زوج من 

ف��رح��ي��ة �ل��ت��ي ع����ادت م���ن �ل�����س��ع��ودي��ة قبل 

ثالث �سنو�ت

وكانت فرحية تعمل يف �سالون جتميل 

بحي حمروين و�سط مقدي�سو، للم�ساعدة 

يف �سد �حتياجات �أ�سرتها

ذهب  �ل��زف��اف،  حفل  من  �لنتهاء  وبعد 

�لعرو�سان لق�ساء فرتة �سهر �لع�سل يف �أحد 

فنادق �لعا�سمة

وقبل �أ�سبوع، �نتقال من فندق �إىل �آخر، 

بحثا عن فندق �آمن ومالئم، و�أخري� وقع 

�ل�سارع  يف   ، �أفريك  فندق  على  �ختيارهما 

�ملوؤدي �إىل مطار مقدي�سو �لدويل

وي���ق���ول �أح���م���د ع��ل��ي، ���س��ق��ي��ق �ل��ع��رو���س 

�سهري فهد حجز يف فندق �أفريك، وف�سله 

م��ن ب��ني 4 ف��ن��ادق زرن��اه��ا، لكننا مل ن��درك 

�أن تلك �لفاجعة كانت بانتظارهما يف هذ� 

نة نوعا ما  �لكائن يف منطقة موؤَمّ �لفندق 

مقارنة بالفنادق �لأخرى

وعلى بعد �أمتار من �لفندق، يقف و�لد 

�لعرو�س، ثم يندفع فجاأة نحو كل من هو 

�أخبار�  يجد  لعّله  �لتفجري،  موقع  من  �آت 

يعلم  �أح��د  لكن ل  �لعرو�سني،  مفرحة عن 

ما يجري د�خل �لفندق

�إرهاب يقتل �لفرح

ي�سوب عينيه نحو �لطابق �لثالث، حيث 

كان يقيم �لعرو�سان، لكن ل �سيء يتحرك. 

�نفجار�ت  دوي  �سمع  كلما  �إحباطه  ي���زد�د 

�ملهاجمني  �أن  ي��ب��دو  حيث  �ل��ف��ن��دق،  د�خ���ل 

كانو� ي�ستخدمون قنابل يدوية

وك��ل��م��ا حت��رك��ت ���س��ي��ارة �إ����س���ع���اف، ي��ه��رع 

كان  �إن  ل��ريى  ب��ره��ة،  ويوقفها  عمر  �إليها 

�لعرو�سان بني �جلرحى

ينتقل �لأب من م�ست�سفى �إىل �آخر، بحثا 

عن �لعرو�سني بني �جلرحى، ثم يعود �إىل 

موقع �لتفجري خايل �لوفا�س

�أ�سرة  تو��سل  بالبحث،  ين�سغل  وبينما 

�لعري�س، �لتي تعي�س يف هولند�، �لتو��سل 

و�لأق����ارب ملعرفة م�سري  و�ل��د فرحية  م��ع 

�بنها

�ملحلي،  بالتوقيت  �لليل  منت�سف  وم��ع 

�آدم،  �ل�سرطة، �سديق  با�سم  �ملتحدث  يعلن 

�لعملية  �ن��ت��ه��اء  ���س��ح��ايف،  م���وؤمت���ر  خ���الل 

وم��ق��ت��ل �مل��ه��اج��م��ني، و�ل�����س��م��اح ل��ل��ط��و�ق��م 

�ل���ط���ب���ي���ة ب��ن��ق��ل �جل���ث���ث و�جل�����رح�����ى �إىل 

م�ست�سفى �ملدينة )حكومي(

نزلت  �ل�سرطة  ت�سريحات  �لأب  ويقول 

علي كال�ساعقة، وكدت �أفقد وعي، فهرعت 

�إىل  �أن و�سلت  �إىل  �لإ�سعاف  �سيار�ت  خلف 

�مل�ست�سفى

مع  �لنتظار  بطابور  �لتحقت  وي�سيف 

�أمام  �أ�سخا�س كانو� يبحثون عن ذويهم   8

حالة  يف  و�أن���ا  �مل�ست�سفى،  يف  �جلثث  غرفة 

من �لياأ�س و�ل�سدمة

ويتابع بد�أت �ملمر�سة تدعونا فرد� فرد� 

ثقيلة  بخطى  فتقدمت  دوري،  و�سل  حتى 

وق��د  �ل��ع��رو���س��ان  بهما  و�إذ�  �ل��غ��رف��ة،  ن��ح��و 

غطى �لدم وجهيهما بالكامل

وي���و����س���ح ن���ح���و �أك������ر م����ن 10 ط��ل��ق��ات 

�مل�ستهدفان  وك��اأن��ه��ا  ج�سديهما  على  ب��دت 

م���ن �ل���ه���ج���وم، ل��ت��ق��ول �مل��م��ر���س��ة ت��ل��ق��ائ��ي��ا 

�إن��ه��م��ا ���س��ه��د� ح��ال��ة ن��زي��ف ك��ب��ري، نتيجة 

��ستهد�فهما يف �جلزء �لعلوي من ج�سمهما

ويت�ساءل و�لد �لعرو�س �أي ذنب �قرتفا، 

ب��ه��ذه  �ل���ن���ار  و�ب����ال م���ن  ل��ي��ط��ل��ق��و� عليهما 

�لطريقة �لهمجية و�لال�إن�سانية؟

ويف منطقة �جلزيرة ، على بعد 15 كلم 

جنوبي مقدي�سو، وو�سط �أجو�ء من �حلزن 

�ل�����س��دي��د، ي����ودع �ل��ع�����س��ر�ت م��ن �مل��و�ط��ن��ني 

ج��ث��م��اين �ل��ع��رو���س��ني ف��رح��ي��ة وف���ه���د �إىل 

مثو�هما �لأخري

�جلثمانني،  على  ود�ع  نظرة  يلقي  وه��و 

ي���ق���ول ع���ب���د�ل���ق���ادر ن�����ور، �أح�����د �لأق�������ارب، 

�إن ف��رح��ي��ة وزوج���ه���ا ف��ه��د ك��ان��ا يف ري��ع��ان 

�لعامل  ي��رتك��ا  �أن  ي�ستحقا  ومل  �سبابهما، 

لعائلتيهما  ���س��ن��د�  ك��ان��ا  �ل��ط��ري��ق��ة..  ب��ه��ذه 

تاأتي  حلني  ذكرياتنا  يف  �سيبقى  ورحيلهما 

�لعد�لة

�أ���س��ف��ر  ف��رح��ي��ة وف���ه���د،  �إىل  و�إ����س���اف���ة 

حركة  تبنته  �ل���ذي  �لن��ت��ح��اري،  �لتفجري 

�آخرين،   10 مقتل  عن  �لإره��اب��ي��ة،  �ل�سباب 

�إىل جانب �إ�سابة �لع�سر�ت بجروح متفاوتة

حربا  �ل�سومال  يخو�س  �سنو�ت،  ومنذ 

�سد حركة �ل�سباب �لإرهابية، �لتي تاأ�س�ست 

تتبع  م�����س��ل��ح��ة  ذر�ع  وه����ي   ،2004 م��ط��ل��ع 

هجمات  وتبنت  ف��ك��ري��ا،  �ل��ق��اع��دة  لتنظيم 

�مل��ئ��ات من  ب��ح��ي��اة  �أودت  �إره��اب��ي��ة ع��دي��دة 

مدنيني وعنا�سر ع�سكرية و�أمنية

االنباط-وكاالت

�خلمي�س،  يوم  م�ساء  �لأ�سري  نادي  �أكد 

�لأ�سري  نقلت  �لح��ت��الل  �سجون  �إد�رة  �أن 

�ملقد�سي �أمين �سدر )54 عاًما( من �سجن 

“�أ�ساف  م�ست�سفى  �إىل  �لرملة”  “عيادة 
تر�جع طر�أ  هروفيه” �لإ�سر�ئيلي، جّر�ء 

م�ساعفات  ب�سبب  �ل�سحي  و���س��ع��ه  ع��ل��ى 

�إ�سابته بفايرو�س )كورونا(

�سدر  �لأ�سري  �أن  �لأ�سري،  نادي  و�أو�سح 

“رميون” �إىل  ���س��ج��ن  م��ن  م���وؤخ���ًر�  ُن��ق��ل 

ح��اج��ت��ه  ورغ����م  “�سوروكا”؛  م�����س��ت�����س��ف��ى 

�ملّ���ا����س���ة ب����اأن ي��ك��ون يف �مل�����س��ت�����س��ف��ى وحت��ت 

بنقله  �أنها قامت  �إل  �إ�سر�ف طبي حثيث، 

يفتقر  �لذي  �لرملة”،  “عيادة  �سجن  �إىل 

لأدنى �سروط �لرعاية �ل�سحية �لالزمة

���س��در  �لأ����س���ري  �أن  �إىل  �ل���ن���ادي،  ول��ف��ت 

و�ح���د م��ن ب��ني ع�����س��ر�ت �لأ����س���رى �ل��ذي��ن 

“رميون”  �سجن  يف  ب���)ك��ورون��ا(  �سيبو� 
ُ
�أ

م��ن��ذ 11 ي��ن��اي��ر �مل��ا���س��ي، وم���ا ي���ز�ل ع���دًد� 

منهم يعانون من م�ساعفات �لإ�سابة

���س��ج��ون  �إد�رة  �لأ�����س����ري  ن�����ادي  وح���ّم���ل 

�لح��ت��الل �مل�����س��وؤول��ي��ة �ل��ك��ام��ل��ة ع��ن حياة 

�لأ�سري �سدر وكافة رفاقه �لأ�سرى

���س��ج��ون  �إد�رة  �أن  ذك����ره  �جل���دي���ر  م���ن 

�لح���ت���الل ت��و����س��ل مم��اط��ل��ت��ه��ا يف �ت��خ��اذ 

�لإج�����ر�ء�ت �ل��الزم��ة ملنع و���س��ول ع��دوى 

)ك���ورون���ا( �إىل �أق�����س��ام �لأ����س���رى، وك��ذل��ك 

ت����وف����ري �ل����رع����اي����ة �ل�������س���ح���ي���ة �ل����الزم����ة 

نقلهم  يف  ومماطلتها  �مل�سابني،  لالأ�سرى 

�لأ���س��ري  م��ع  ج��رى  كما  �مل�ست�سفيات،  �إىل 

�سدر، و�لأ�سري خالد غيظان

�لوباء،  ل��رو�ي��ة  �حتكارها  تو��سل  كما 

و����س��ت��خ��د�م��ه ك�����اأد�ة ق��م��ع وت��ن��ك��ي��ل ب��ح��ّق 

حالة  تعي�س  �ل��ت��ي  وع��ائ��الت��ه��م  �لأ���س��رى، 

من �لقلق �ل�سديد

وط�������ال�������ب ن�����������ادي �لأ���������س��������ري ج����ه����ات 

�لخ���ت�������س���ا����س وع���ل���ى ر�أ����س���ه���ا �ل�����س��ل��ي��ب 

متابعة  يف  حقيقي  ب��دور  بالقيام  �لأحمر 

�أو�ساع �لأ�سرى �مل�سابني

منذ  معتقل  �سدر  �لأ�سري  �أن  �إىل  ُي�سار 

�حلياة،  مدى  بال�ّسجن  حمكوم  عاًما،   26

وه���و م���ن �أق�����دم �لأ����س���رى �مل��ق��د���س��ي��ني يف 

وُي��ع��اين م��ن م�ساكل  ���س��ج��ون �لح���ت���الل، 

�لظروف  ج��ّر�ء  نتجت  و�أم��ر����س،  �سحية 

�لع��ت��ق��ال��ي��ة �ل��ق��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ر���س لها 

على مد�ر �ل�سنو�ت �ملا�سية، حيث تعر�س 

لتحقيٍق قا�ٍس ��ستمر ملدة خم�سة �سهور يف 

�عتقاله،  “�مل�سكوبية” بعد  حتقيق  مركز 

 ،2011 ورف�س �لحتالل �لإفر�ج عنه عام 

�أنه  علماً  �لأحر�ر”،  “وفاء  خالل �سفقة 

م��ت��زوج ول��ه �ب��ن وح��ي��د ����س��م��ه )حم��م��د(، 

عدة  �لعمر  من  يبلغ  ك��ان  �ُعتقل  وحينما 

�سهور

�أك��ر من )355(  �أن  من �جلدير ذك��ره 

�أ�����س����رًي� يف ���س��ج��ون �لح����ت����الل �أ���س��ي��ب��و� 

ب�)كورونا( منذ بد�ية �نت�سار �لوباء

االنباط-وكاالت

�أعلنت �جلز�ئر عن تر�سيحها من قبل 

�لحتاد �لفريقي ملن�سب ع�سو غري د�ئم 

يف جمل�س �لأم��ن �لأمم��ي للفرتة ما بني 

2025 -2024

وقال وزير �خلارجية �جلز�ئري �سربي 

�لر�سمي  ح�سابه  على  تغريدة  يف  ب��وق��ادوم 

مب��وق��ع ت��وي��رت   �أن �أ���س��غ��ال �ل����دورة �ل��� 38 

�لأف��ري��ق��ي  ل��الإحت��اد  �لتنفيذي  للمجل�س 

�ل���ت���ي �����س����ارك ف���ي���ه���ا، ع����ن ط���ري���ق ت��ق��ن��ي��ة 

�لتحا�سر عن بعد، �ختتمت بالتاأكيد على 

تر�سيح  على  �لإف��ري��ق��ي  �لحت���اد  م�سادقة 

�جلز�ئر ملن�سب ع�سو غري د�ئم يف جمل�س 

�لأمن �لممي خالل �لفرتة 2025-2024 .  

و�أ�سار �إىل �أن  �ملجل�س �لتنفيذي �سدد على 

�سرورة �لتم�سك باملبادئ �ملوؤ�س�سة لالإحتاد 

�لأفريقي

ووف����������ق ب�����ي�����ان ل�������������وز�رة �خل����ارج����ي����ة 

�جل���ز�ئ���ري���ة  ف�����اإن ب����وق����ادوم �أك�����د خ��الل 

�لأ����س���غ���ال ع��ل��ى ح��ر���س �جل���ز�ئ���ر �ل��د�ئ��م 

وقتها  ويف  ك��ام��ل��ة  �ل��ت��ز�م��ات��ه��ا  �أد�ء  ع��ل��ى 

و�سندوق  �لأفريقي  �لإحت���اد  ميز�نية  يف 

�ل�����س��ل��م �إمي���ان���ا م��ن��ه��ا مب���ب���د�أ �ل��ت�����س��ام��ن 

منها  و�سعيا  ل��الأع��ب��اء  �ل��ع��ادل  و�لتقا�سم 

على  �لأف��ري��ق��ي��ة  �ل��ق��ارة  �أه���د�ف  لتحقيق 

�لأ�سعدة خمتلف 

ل��ل��م��ج��ل�����س   38 �ل�����������دورة  و�ن�����ع�����ق�����دت 

حت�سري�  �لأف��ري��ق��ي،  ل��الإحت��اد  �لتنفيذي 

ل��ل��ق��م��ة �ل���ع���ادي���ة ل���الحت���اد �لإف���ري���ق���ي يف 

ل���روؤ����س���اء دول وح��ك��وم��ات   34 �ل������� دورت������ه 

غ��د�  �ستنطلق  �ل��ت��ي  �لإف��ري��ق��ي،  �لحت����اد 

�ل�����س��ب��ت ع����ن ط���ري���ق ت��ق��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ا���س��ر 

ع���ن ب��ع��د حت���ت ���س��ع��ار �ل��ف��ن��ون و�ل��ث��ق��اف��ة 

و�ل�����رت�ث، رك��ائ��ز ت��اأ���س��ي�����س ب��ن��اء �إف��ري��ق��ي��ا 

�لتي نريدها و�لتي �ستدوم يومني

وك��ان��ت ق��د دع���ت �جل��ز�ئ��ر ع��ل��ى ل�سان 

وزي����ر خ��ارج��ي��ت��ه��ا ���س��ربي ب���وق���ادوم  �إىل 

�إنهاء ما �أ�سمته ظلما تاريخيا بحق �لقارة 

�ل��دويل،  �لأم��ن  جمل�س  د�خ��ل  �لأفريقية 

وذلك مبنحها مقعدين د�ئمني فيه ورفع 

مت��ث��ي��ل��ه��ا يف ف��ئ��ة �مل��ق��اع��د غ���ري �ل��د�ئ��م��ة 

�أ�ساليب  �إ�سالح  و�سرورة  �لأمن  مبجل�س 

�ملجل�س عمل 

االنباط-وكاالت

ل��ل��ج��م��ع��ة �ل�����س��اد���س��ة ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، 

�آلف  �ل�����س��رط��ة �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة،  م��ن��ع��ت 

�مل�سجد  �إىل  �لو�سول  �لفل�سطينيني من 

�لأق�سى، لأد�ء �سالة �جلمعة

و����س��ت��ن��ك��ر �ل�����س��ي��خ ع��ك��رم��ة ���س��ربي، 

خ��ط��ي��ب �مل�����س��ج��د، يف خ��ط��ب��ة �جل��م��ع��ة، 

�ل����ق����ي����ود �ل����ت����ي ت���ف���ر����س���ه���ا �ل�����س��ل��ط��ات 

�إىل  �مل�سلني  و���س��ول  على  �لإ�سر�ئيلية 

�مل�����س��ج��د، حت���ت م����ربر ت��ط��ب��ي��ق �ل��ق��ي��ود 

ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  تف�سي  مبنع  �خلا�سة 

�لإ�سر�ئيلية  �لقتحامات  تتو��سل  فيما 

للم�سجد

وق�����ال ب���ال���رغ���م م���ا ي���ق���ال ع���ن ق��ي��ود 

للم�سجد  �إ�سر�ئيل  ��ستباحة  فاإن  كورونا 

�لأق�سى ما ز�لت م�ستمرة، يف حني ُيقّيد 

لل�سالة  �مل�سجد  �إىل  �ملقد�سيني  و�سول 

ودخول �لبلدة �لقدمية

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل���ق���ي���ود  �إن  و�أ�����س����اف 

يف  �لتدخل  حم��اولت  مع  �أي�سا  تتز�من 

باطلة،  �إج��ر�ء�ت  ولكنها  �مل�سجد،  �سوؤون 

لن تك�سبهم �أي حق بامل�سجد �لأق�سى

�حل��ف��ري��ات  ����س���ربي،  �ل�����س��ي��خ  و�أد�ن 

�لإ�سر�ئيلية،  �ل�سلطات  بها  تقوم  �لتي 

للم�سجد  �مل��ال���س��ق  �ل�����رب�ق  ح���ائ���ط  يف 

�لأق�سى

وقال �ل�سيخ �سربي حائط �لرب�ق هو 

وقف �إ�سالمي

من  �مل�سلني،  م��ن  مئات  ب�سع  وجن��ح 

�لو�سول �ىل �مل�سجد، �لذي بدت �ساحاته 

وم�سلياته �سبه خالية من �مل�سلني، على 

غري �لعادة يف �أيام �جُلَمع

ووف����ق م��ر����س��ل �لأن���ا����س���ول، �أوق��ف��ت 

�ل�����س��رط��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �مل�����س��ل��ني على 

م���د�خ���ل �ل��ب��ل��دة �ل��ق��دمي��ة يف �ل��ق��د���س، 

وم��ن��ع��ت م��ن ه��م م��ن غ��ري ���س��ك��ان��ه��ا من 

�لو�سول للم�سجد �لأق�سى لأد�ء �ل�سالة

وبررت �ل�سرطة �لإ�سر�ئيلية خطوتها 

�حلكومة  فر�ستها  �لتي  �لقيود  بتطبيق 

للحد من �نت�سار فريو�س كورونا

ومبوجب �لقيود، �لتي بد�أت قبل �أكر 

م��ن ���س��ه��ر، فيمنع �ل�����س��ك��ان م��ن م��غ��ادرة 

منازلهم مل�سافة تزيد عن كيلومرت و�حد

وك���ان���ت �ل�����س��رط��ة �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة قد 

�أق���ام���ت �حل���و�ج���ز ع��ل��ى م��د�خ��ل �ل��ب��ل��دة 

�لقدمية بالقد�س، منذ �ساعات �ل�سباح، 

وط��ل��ب��ت م���ن �مل�����س��ل��ني م���ن غ���ري ���س��ك��ان 

�لبلدة �لقدمية �لعودة �ىل منازلهم

و�أدى بع�س �مل�سلني �لذين ُمنعو� من 

�جلمعة،  �سالة  �لقدمية  �لبلدة  دخ��ول 

ق���رب �أ����س���و�ر �ل��ب��ل��دة، وف���ق ���س��ه��ود عيان 

حتدثو� لوكالة �لأنا�سول

وق��������ررت �حل���ك���وم���ة �لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ة، 

يوم  �لقيود حتى �سباح  �جلمعة، متديد 

�لأحد

 التفجيرات اإلرهابية تسرق الحياة في مقديشو
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للمشفى جّراء مضاعفات إصابته ب«كورونا«
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االنباط-وكاالت

�م�س  �لرو�سي  �لوطني  �حلر�س  �أعلن 

�جلمعة، �أن موقعه �لإلكرتوين �لر�سمي 

مت��ك��ن م��ن �ل��ت�����س��دي ل��ه��ج��وم ���س��ي��رب�ين 

لأكر  د�م  �ملا�سية  �لليلة   ”DDoS“
من 3 �ساعات

وق���ال �حل��ر���س �ل��وط��ن��ي ع��ل��ى موقعه 

�لإلكرتوين يف بيان �إن هذ� �لهجوم لي�س 

مت  �لهجوم  �أن  م�سيفا  نوعه،  من  �لأول 

تنفيذه من خارج �لبالد

�أنه مت كذلك �سد هجمات  �إىل  و�أ�سار 

ي��ن��اي��ر  و31   23 يف  ب���ن���ج���اح   DDoS
�ملا�سي، و��ستطاع حتييد جميع �ملحاولت 

�أن��ه��ا  وت��ب��ني  �مل��وؤ���س�����س��ة،  م��وق��ع  لتعطيل 

�أجريت من �أر��سي عدد من دول �لحتاد 

�لأوروبي

و�أكد �أنه بات من �ملمكن �لت�سدي ملثل 

ودر����س��ة  حتليل  بف�سل  �ل��ه��ج��م��ات  ه���ذه 

�ل���ذي مت  �ل�سابق،  �لإل��ك��رتوين  �ل��ه��ج��وم 

تنفيذه من �خلارج على �ملوؤ�س�سة يف �سيف 

2019

االنباط-وكاالت

ط���ال���ب م���ت���ح���دث ب���ا����س���م �خل���ارج���ي���ة 

بوقف  �لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  �لأمريكية، 

�ل�ستيطاين،  و�لن�ساط  �لأر����س��ي،  �سم 

وهدم �ملنازل

�سنو�ت   4 �لأوىل منذ  �مل��رة  وه��ذه هي 

�خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ف��ي��ه��ا  ت�����س��ت��خ��دم  �ل��ت��ي 

�لأم���ريك���ي���ة ه����ذه �مل�����س��ط��ل��ح��ات ب��ع��د �أن 

�ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �أوقفت 

دونالد تر�مب ��ستخد�مها ب�سكل مطلق

وق�����ال �مل���ت���ح���دث، �ل�����ذي ف�����س��ل ع��دم 

�ل��ك�����س��ف ع���ن ����س��م��ه، جل���ري���دة )�لأي������ام( 

�لفل�سطينية، عن �ملوقف �لأمريكي ب�ساأن 

�ل�سلطات  بها  تقوم  �لتي  �لهدم  عمليات 

�لبقيعة  حم�سة  ق��ري��ة  يف  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

ع��ل��ى علم  “نحن  �ل�����س��م��ال��ي��ة:  ب���الأغ���و�ر 

باملو�سوع”

�لأه��م��ي��ة  م��ن  �أن���ه  “نعتقد  و�أ����س���اف: 

مب��ك��ان ب��ال��ن�����س��ب��ة لإ���س��ر�ئ��ي��ل و�ل�����س��ل��ط��ة 

�خل��ط��و�ت  ع���ن  �لم��ت��ن��اع  �لفل�سطينية 

�إىل تفاقم  ت��وؤدي  �لأح��ادي��ة �جلانب �لتي 

�ل���ت���وت���ر�ت وت��ق��وي�����س �جل���ه���ود �مل��ب��ذول��ة 

لدفع حل �لدولتني �ملتفاو�س عليه”

وتابع: “مثل �سم �لأر��سي، و�لن�ساط 

و�لتحري�س  �ملنازل،  وهدم  �ل�ستيطاين، 

لالأفر�د  تعوي�سات  وتقدمي  �لعنف،  على 

�مل�سجونني لرتكابهم �أعمال عنف”

وكانت وز�رة �خلارجية �متنعت طو�ل 

�ن��ت��ق��اد  �أي  ف����رتة ت���ر�م���ب ع���ن ت��وج��ي��ه 

ل��ل��م��م��ار���س��ات �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة يف �لأر�����س���ي 

�لفل�سطينية �ملحتلة

االنباط-وكاالت

رح��ب��ت �حل��ك��وم��ة �لأمل���ان���ي���ة، �جل��م��ع��ة، 

بقر�ر �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن �إبقاء 

�أر��سيها  على  �أمريكية  ع�سكرية  ق��و�ع��د 

وت��ع��ل��ي��ق خ���ط���ة خ��ف�����س ع���دي���د �ل���ق���و�ت 

�لأمريكية يف �أملانيا

و�ع����ت����رب �مل���ت���ح���دث ب���ا����س���م �حل��ك��وم��ة 

�لأمل��ان��ي��ة �ستيفان ز�ي���ربت خ��الل موؤمتر 

�سحايف �أن هذ� �لقر�ر �لذي �أعلنه بايدن 

�خلمي�س يف �أول خطاب له حول �ل�سيا�سة 

�خلارجية، “�سيخدم م�سالح �لطرفني”

ب��اأن  قناعة  على  د�ئ��م��اً  “كنا  و�أ����س���اف 

�لقو�ت �لأمريكية �ملتمركزة هنا يف �أملانيا 

ت��خ��دم �لأم�����ن يف �أوروب�������ا وع����رب �سفتي 

�لأطل�سي”

و�أك�����د �ل��رئ��ي�����س �ل�����س��اد���س و�لأرب���ع���ون 

�سيجّمد  �أن��ه  �خلمي�س  �ملتحدة  للوليات 

من  �لأمريكية  للقو�ت  �جلزئي  �ل�سحب 

�أملانيا

و�سيظّل هذ� �لتجميد �سارياً على �لأقل 

�ساملة  تقييم  “�إعادة  �لنتهاء من  حلني 

لو�سعية” �لقو�ت �لأمريكية �ملنت�سرة يف 

�خل���ارج و�ل��ت��ي �سيكلف بها وزي���ر �ل��دف��اع 

لويد �أو�سنت

وكان تر�مب �أعلن يف يونيو)حزير�ن( 

�أنه يريد خف�س عدد �جلنود �لأمريكيني 

كحد  �أل��ف��اً   25 �إىل  �أمل��ان��ي��ا  يف  �ملتمركزين 

�أق�سى

و�أث�������ار �ل���ق���ر�ر ح��ي��ن��ه��ا �ن���ت���ق���اد�ت من 

يف  وكذلك  �لأمريكية  �ل�سيا�سية  �لطبقة 

�أوروب���ا، حيث �سّكلت ق��ر�ر�ت تر�مب على 

للحلفاء  قلق  م�سدر  �سنو�ت  �أرب���ع  م��دى 

�لأوروبيني

�أملانيا منذ  وتتمركز قو�ت �أمريكية يف 

ن��ه��اي��ة �حل���رب �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ث��ان��ي��ة وت��ر�ج��ع 

�إىل   1990 ع���ام  �أل���ف يف   200 ع��دده��ا م��ن 

34500 حالياً

ومن بني 34500 ع�سكري يف �أملانيا، �أر�د 

�إع��ادة 6400 �إىل �لوليات �ملتحدة  تر�مب 

و�إعادة ن�سر 5600 يف دول �أخرى من حلف 

�سمال �لأطل�سي ل�سيما �إيطاليا وبلجيكا

وك������ان ي���ف���رت����س ن���ق���ل م���ق���ر �ل���ق���ي���ادة 

�ل��ع�����س��ك��ري��ة �لأم���ري���ك���ي���ة يف �أوروب��������ا من 

�ستوتغارت �لأملانية �إىل مون�س �لبلجيكية

ال�سبت   6 / 2 / 2021



الريا�ضي
60

النشامى يخسر امام طاجكستان وديا 

منتخب النشميات يتدرب والتشكيلة االحد 

بحث مشاكل الرياضة االردنية ومعالجتها 

ريال مدريد يبحث عن معالجة كبوته 

االنباط – عمان 

الطاجيكي  اأمام نظريه  القدم  الوطني لكرة  املنتخب  خ�سر 

0-1، يف مباراة ودية جرت م�ساء اجلمعة على �ستاد ذياب عوانة 

باإمارة دبي، يف اإطار مع�سكر الن�سامى بالإمارات والذي ي�ستمر 

مثل  امل�سرتكة.  الت�سفيات  ل�ستكمال  تاأهباً  اجل��اري،   16 حتى 

ال��ف��اخ��وري، مهند خ��رياهلل،  ال��ل��ق��اء: ع��ب��داهلل  املنتخب خ��ال 

طارق خطاب، �سامل العجالني، فرا�س �سلباية، �سعد الرو�سان، 

)�سالح  جلبو�س  اأب��و  يو�سف  عابد(،  اأب��و  )زي��د  �سعادة  اإبراهيم 

اأن�����س حماد )اأحمد  اأب��و اجل���زر(،  ع��ل��وان )يو�سف  رات���ب(، علي 

عر�سان(، يزن النعيمات، )حممد وائل الزعبي(.

ال�سوط  ط��وال  املطلقة  �سيطرته  الوطني  املنتخب  فر�س 

الأول، واأهدر العديد من الفر�س لفتتاح النتيجة، فيما جاء 

الأداء متوازناً ب�”الثاين”، لينجح الطاجيكي بخطف الفوز من 

ت�سديدة داخل اجلزاء ا�ستقرت على ي�سار الفاخوري بالدقيقة 

)76(. حاول املنتخب تعديل النتيجة، و�سغط بقوة على مرمى 

اإنهاء  يف  والت�سرع  طاجيك�ستان،  ح��ار���س  ت��األ��ق  لكن  مناف�سه، 

الن�سامى  م��درب  اأك��د  جانبه،  م��ن  ذل��ك.  دون  ح��ال  الهجمات، 

فيتال بوركلمانز اأن الفائدة الفنية حتققت من اللقاء، باإ�سراك 

م�ستواهم،  على  للوقوف  الأوىل،  للمرة  الأ�سماء  من  العديد 

القادمة،  لا�ستحقاقات  تاأهباً  املناف�سة  اأج���واء  يف  واإدخ��ال��ه��م 

م�سيداً يف الوقت ذاته، ب��الأداء الذي قدمه الفريق ب�سكل عام، 

خا�سة يف ال�سوط الأول. 

ال��دوري  مت�سدر  مع  الوطني  املنتخب  يتواجه  اأن  وينتظر 

الرو�سي، فريق زينيت �سانت بطر�سربغ، يف اختبار ودي جديد 

ي��ق��ام م�����س��اء ال��ث��اث��اء ال���ق���ادم، ق��ب��ل م��واج��ه��ة اأوزب��ك�����س��ت��ان 15 

اجل��اري. وكان املنتخب الوطني ا�ستهل مع�سكره يف دبي بلقاء 

ودي انتهى بالتعادل ال�سلبي اأمام دينامو كييف مت�سدر الدوري 

 .0-2 الأوك��راين، قبل الفوز على طاجيك�ستان الثنني املا�سي 

يذكر اأن الن�سامى ينتظر لقاء نظريه الكويتي نهاية اآذار القادم 

�سمن املجموعة الثانية من الت�سفيات امل�سرتكة، قبل مواجهة 

نيبال واأ�سرتاليا يف حزيران.

�سمن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  حالياً  الوطني  املنتخب  وي�ستقر   

نقاط(،   10( الر�سيد  بذات  الكويت  مع  بال�سراكة  جمموعته، 

واأخرياً   ،)3( رابعاً  ونيبال  بال�سدارة )12(،  اأ�سرتاليا  بقاء  مع 

تايبيه ال�سينية دون اأي نقطة.

االنباط – عمان 

البدنية  تدريباته  ام�س اجلمعة  الن�سميات  منتخب  وا�سل 

امل���درب  ب��ق��ي��ادة  امل��ق��ب��ل��ة،  لا�ستحقاقات  ا���س��ت��ع��دادا  وال��ف��ن��ي��ة، 

ت��دري��ب��ات  امل��ن��ت��خ��ب  واأج����رى  نا�سيمينتو.  دي��ف��ي��د  ال��ربت��غ��ايل 

اجل��وان��ب  بع�س  ع��ل��ى  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  خ��ال��ه��ا  رك��ز  �سباحية 

امل��ج��م��وع��ة  13 لع��ب��ة اإىل  ان�����س��م��ام  ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��دن��ي��ة، م���ع 

احل���ال���ي���ة، ل��ت��و���س��ي��ع ق���اع���دة اخل����ي����ارات، ق��ب��ل الإع������ان ي��وم 

الإع��داد  م�سوار  ت�ستكمل  التي  النهائية  القائمة  عن  الأح��د 

اأ�ساد نا�سيمينتو بامل�ستوى  لا�ستحقاقات القادمة. من جهته 

اأن  م��وؤك��دا  التمرينات،  خ��ال  ال��اع��ب��ات  عليه  ظ��ه��رت  ال��ذي 

املطلوبة.  اجل��اه��زي��ة  اإىل  للو�سول  ببدايته  ي��زال  م��ا  العمل 

الآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات  يف  املنتخب  ي�����س��ارك  اأن  املنتظر  وم��ن 

مكانته  لتثبيت  “الن�سميات”  ي�سعى  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل،  اأي���ل���ول 

للمنتخب  الفني  اجلهاز  وي�سم  الآ�سيوية.  ال��ق��ارة  كبار  بني 

احل�سا�سني،  �سو�سن  الفريق  م��دي��رة  نا�سيمينتو،  جانب  اإىل 

وم�����س��اع��دة امل����درب ���س��م��ا خ��ري�����س��ات، وم����درب احل���را����س اأك���رم 

اللياقة مظفر معمر، وامل�سوؤول الإعامي  ال�سطري، ومدرب 

ال��ل��وازم  وم�����س��وؤول  امل�سري،  �سند�س  واملعاجلة  الع�سل،  حمد 

ماهر عبدالهادي.

االنباط – عمان 

الأول  الجتماع   ، الأردن��ي��ة  الأوملبية  اللجنة  مقر  يف  ُعقد 

ل��ل��ج��ن��ة ال��ث��اث��ي��ة ال��ت��ي ���ُس��ك��ل��ت م���وؤخ���راً ب���ني جل��ن��ة ال��ث��ق��اف��ة 

التعليم  الأع���ي���ان وجل��ن��ة  وال��ري��ا���س��ة يف جم��ل�����س  وال�����س��ب��اب 

وال�����س��ب��اب يف جم��ل�����س ال���ن���واب وال��ل��ج��ن��ة الأومل��ب��ي��ة الأردن���ي���ة. 

خالد  الدكتور  والنائب  بينو  �سمري  العني  الجتماع   وح�سر 

ال�����س��ل��ول وال��ن��ائ��ب حم��م��د امل��ح��ارم��ة ون��ائ��ب��ا رئ��ي�����س اللجنة 

خالد  والدكتور  حمدان  �ساري  الدكتور   ، الأردن��ي��ة  الأوملبية 

الأوملبية  للجنة  العام  الأمني  املجايل  نا�سر  وال�سيد  عطيات 

طر التعاون واألية 
ُ
الأردنية. وبحث احل�سور خال الجتماع اأ

الريا�سي  ب��ال��ق��ط��اع  للنهو�س  املُ��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة  خ��ال  ال��ع��م��ل 

الوطنية  واملنتخبات  الريا�سية  الحت���ادات  ودع��م  الأردن  يف 

والأح��داث  املحافل  التفوق يف خمتلف  الإجن��از وحتقيق  على 

من  ودعمه  الريا�سي  القطاع  احتياجات  وتوفري  الريا�سية 

وا�سحة  عمل  مبنهجية  م��ق��رتح��ات  ع��دة  على  العمل  خ��ال 

ت�����س��اه��م يف دف����ع ع��ج��ل��ة ال��ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ي ل��ل��ت��ق��دم �سمن 

للريا�سة. الوطنية  ال�سرتاتيجية 

وفد اللجنة الباراملبية يتوجه اإىل مدينة دبي الإماراتية 

مدريد – وكاالت 

على  ال���ف���وز  اإىل  م���دري���د  ري�����ال  ي��ت��ط��ل��ع 

من   22 امل��رح��ل��ة  يف  ال�سبت  م�����س��اء  هوي�سكا 

الثقة  من  جلرعة  �سعيا  الإ�سباين،  ال��دوري 

الأخ��رية. الفرتة  يف  نتائجه  تراجع  ظل  يف 

وخ�����س��ر ري����ال م���دري���د ب��ق��ي��ادة م���درب���ه زي��ن 

يف  ليفانتي  اأم��ام  ملعبه  على  زي��دان  الدين 

�سعب،  موقف  يف  لي�سبح  املا�سية،  امل��ب��اراة 

عليه.  اجل��دي��د  بال�سيء  لي�س  ه��ذا  اأن  رغ��م 

 40 بر�سيد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ال��ري��ال  ويحتل 

ن��ق��اط   10 ب���ف���ارق  م����ب����اراة   20 م���ن  ن��ق��ط��ة 

خا�س  الذي  مدريد  اأتلتيكو  املت�سدر  خلف 

 م���ب���اراة واح�����دة اأك����ر م���ن ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي.

وع������اد زي�������دان ل����اإ�����س����راف ع���ل���ى ت���دري���ب���ات 

و�سيكون  اجل����اري،  الأ���س��ب��وع  م��دري��د  ري���ال 

م����وج����ودا اأم������ام ه��وي�����س��ك��ا ب��ع��د غ��ي��اب��ه ع��ن 

امل���ب���ارات���ني امل��ا���س��ي��ت��ني ب�����ال�����دوري، ب�����س��ب��ب 

 اإ����س���اب���ت���ه ب����ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا امل�����س��ت��ج��د.

وي��اأم��ل ال��ري��ال يف ا���س��ت��ع��ادة ج��ه��وده ق��ائ��ده 

���س��ريخ��ي��و رام��و���س وال��ظ��ه��ري الأمي����ن داين 

ك����ارف����اخ����ال ب���ع���د غ��ي��اب��ه��م��ا ع����ن م��واج��ه��ة 

�سيغيب  م��ي��ل��ي��ت��او  اإي���دي���ر  ول���ك���ن  ل��ي��ف��ان��ت��ي 

ل����اإي����ق����اف. ول�����ن ي�������س���ارك ����س���ان���ع ال��ل��ع��ب 

امل����ب����اراة بعد  اإدي�����ن ه������ازارد يف  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 

ت��ع��ر���س��ه لإ���س��اب��ة ج���دي���دة ���س��ت��ب��ع��ده لنحو 

ب�  يبتعد  ال��ذي  هوي�سكا  وي��اأم��ل  اأ���س��اب��ي��ع.   4

ي�ستغل  اأن  الأم�����ان،  م��ن��ط��ق��ة  ع��ن  ن��ق��اط   3

الأزمة احلالية للريال واأن ي�ستثمر الدفعة 

املثري  ف��وزه  بعد  عليها  ح�سل  التي  القوية 

املا�سي. الأ�سبوع   1-3 فياريال  ملعب   على 

�سيلتا  �سيفه  م��ع  م��دري��د  اأتلتيكو  ويلتقي 

املقبل، بعدما خ�سر مرة  فيجو يوم الإثنني 

امل��و���س��م اجل����اري يف ملعب  واح����دة ف��ق��ط يف 

الريال. 

اأتلتيكو  مهاجم  �سواريز  لوي�س  ويت�سدر 

بفارق  ه��دف��ا،   14 بر�سيد  الهدافني  قائمة 

هدفني عن ليونيل مي�سي هداف بر�سلونة. 

مدربه  بقيادة  الو�سيف  بر�سلونة  وي��خ��رج 

م�سيفه  مل��اق��اة  ك��وم��ان  رون��ال��د  الهولندي 

ري������ال ب��ي��ت��ي�����س ي�����وم الأح�������د ب���ع���د اك��ت�����س��اح 

ملك  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي  رب����ع  يف   2-5 غ��رن��اط��ة 

م�ستوى  ع��ل��ى  بر�سلونة  وي��ع��اين  اإ���س��ب��ان��ي��ا. 

خ���ط ال����دف����اع ل��ك��ن��ه ق����دم م�����س��رية م��ذه��ل��ة 

ب��اه��ت��ة، ع��ق��ب و���س��ول  ب��ع��د ب��داي��ة   2021 يف 

م��ه��اج��م��ه ال��ف��رن�����س��ي ان����ط����وان ج��ري��زم��ان 

لأف�������س���ل م�����س��ت��وى ل����ه م���ن���ذ ان���ت���ق���ال���ه م��ن 

2019. و�سجل جريزمان  اأتلتيكو يف  �سفوف 

لي�ستعيد  م���ب���اري���ات   7 اآخ�����ر  يف  اأه������داف   7

ح�ساب  على  الأ�سا�سي  الت�سكيل  يف  موقعه 

مارتني بريثوايت. ومل يخ�سر ريال بيتي�س، 

�ساحب املركز ال�سابع، يف اآخر 8 مباريات له 

يوم  ويلتقي  امل�سابقات.  على م�ستوى جميع 

مع  والت�سي  غرناطة  م��ع  ليفانتي  ال�سبت 

يوم  ويلتقي  خيتايف.  مع  واإ�سبيلية  فياريال 

واأتلتيك  قاد�س،  مع  �سو�سيداد  ريال  الأح��د 

اإيبار. بيلباو مع فالن�سيا واأو�سا�سونا مع 

برشلونه امام اشبيلية
 في كأس ملك اسبانيا 

تصريحات نجم الدحيل تخلق ازمة 

طنوس والبري ينضمان لصفوف الفيصلي 

هاليب تودع جيبسالند للتنس 

مدريد – وكاالت 

اأق��ي��م��ت ظ��ه��ر اجل��م��ع��ة، ق��رع��ة ال���دور 

ن�����س��ف ال���ن���ه���ائ���ي ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س م��ل��ك 

اإ����س���ب���ان���ي���ا، يف م��ق��ر الحت������اد الإ����س���ب���اين 

قام  التي  القرعة  واأ�سفرت  القدم.  لكرة 

ب�����س��ح��ب��ه��ا، اأرت���ي���ز اأدوري������ز جن���م اأت��ل��ت��ي��ك 

ال�سابق،  بيلباو 

بر�سلونة،  �سد  اإ�سبيلية  مواجهة  عن 

ليفانتي.  ���س��ي��واج��ه  ب��ي��ل��ب��او  اأت��ل��ت��ي��ك  اأم���ا 

ن�سف  م��واج��ه��ات  ت��ق��ام  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

الذهاب والإياب. و�ستقام  النهائي بنظام 

10 ف���رباي���ر/ ي����وم  ال����ذه����اب  م���واج���ه���ات 

���س��ب��اط اجل����اري، اأم���ا م��واج��ه��ات الإي���اب 

�ستقام يوم 3 مار�س/اآذار املقبل. 

و�سُيقام النهائي يوم 17 اأبريل/ني�سان 

مبدينة  ك��ارت��وخ��ا  ل  ملعب  على  امل��ق��ب��ل، 

�سبيلية. اإ

القاهرة – وكاالت 

مهاجم  علي  املعز  ت�سريحات  فجرت 

خ�����س��ارة فريقه  ال��ق��ط��ري عقب  ال��دح��ي��ل 

م�ساء   0-1 بنتيجة  امل�سري  الأهلي  اأم��ام 

اخل��م��ي�����س يف ك���اأ����س ال���ع���امل ل���اأن���دي���ة، 

امل�سرية. ال��ك��رة  جن��وم  غ�سب   بالدوحة 

“الدحيل  ب��اأن  اخل�سارة  علي  املعز  وب��رر 

اأع������ط������ى الأه������ل������ي اأك���������ر م������ن ح��ج��م��ه 

واح������رتم������ن������اه������م اأك����������ر م�������ن ال��������ازم 

ال�������س���وط الأول  وه����و م���ا ك��ل��ف��ن��ا ���س��ي��اع 

ب���ال���ك���ام���ل وال����ت����اأخ����ر ب����ه����دف«. وت���اب���ع: 

ع��ن��دم��ا  ال�����ث�����اين  ال���������س����وط  يف  “لكن 
ب��ك��ث��اف��ة ع����اد الأه���ل���ي حلجمه  ه��اج��م��ن��ا 

ب������اأي ه��ج��م��ة«. ي���ت���ق���دم   ال��ط��ب��ي��ع��ي ومل 

ورد ح�����س��ام غ���ايل ق��ائ��د الأه��ل��ي الأ���س��ب��ق 

اإن��ه  قائا  م�سر(  �سي  ب��ي  )اإم  قناة  ع��رب 

ت�سكك اأن تكون هذه الت�سريحات �سدرت 

الدحيل.  فريق  قائد  وهو  علي  املعز  عن 

اأن��ه  الطبيعي  الأه��ل��ي  “حجم  واأ���س��اف: 

نهائي  ن�سف  يف  ميونيخ  بايرن  �سيواجه 

عرب  املعز  و�سي�ساهده  الأندية  مونديال 

التليفزيون«. �سا�سات 

 واأك�����د حم��م��د ع��م��ر م�����درب الحت����اد 

ال�����س��ك��ن��دري ال�����س��اب��ق، ع���رب ت�����س��ري��ح��ات 

علي  امل��ع��ز  اأن���ف  “رغم  اأن���ه  تليفزيونية 

ي��ج��ب ع��ل��ي��ه اح�����رتام الأه���ل���ي واإع��ط��ائ��ه 

ح��ق��ه لأن الأه��ل��ي ف��از يف ال��ن��ه��اي��ة وق��دم 

وق��ال  الأول«.  ال�����س��وط  يف  ق��وي��ا  ع��ر���س��ا 

عرب  الأ�سبق  الأهلي  مهاجم  بال  اأحمد 

يجب  “املعز  اإن  تليفزيونية  ت�سريحات 

عليه مذاكرة تاريخ الأهلي قبل احلديث 

“الأهلي  واأ�ساف:  الطريقة«.  بهذه  عنه 

اأفريقيا،  يخو�س املونديال بو�سفه بطل 

والأهلي نادي القرن الع�سرين يف القارة 

ال�سمراء«.

االنباط – عمان 

عن  ال��ف��ي�����س��ل��ي  ال���ن���ادي  ادارة  اأع��ل��ن��ت 

ال��ت��ع��اق��د ر���س��م��ي��ا م���ع ال��اع��ب��ني حممد 

كرة  ف��ري��ق  ليمثا  ال��ربي  وورد  طنو�س 

القدم يف املو�سم املقبل. وجاء التعاقد مع 

احل�سني  مع  عقده  انتهى  بعدما  طنو�س 

ارب������د، ح��ي��ث ق����دم م��ع��ه م��و���س��م��ا ج��ي��دا 

والت�سديد  التمويل  يجيد  األعاب  ك�سانع 

ال��ب��ع��ي��د.ول��ع��ب ق��ب��ل��ه��ا ل��ف��ري��ق اجل��زي��رة 

وكان من اف�سل جنوم الفريق .. وانتقل 

ط��وي��ل��ة  ���س��ن��وات  ب��ع��د  للفي�سلي  ال����ربي 

حيث  الأردن،  �سباب  ن��ادي  م��ع  اأم�ساها 

الإعجاب  اأنظار  ال�ستحواذ على  ا�ستطاع 

الن�سامى.  منتخب  ل�سفوف  �سمه  ومت 

م��زي��دا  ال��ف��ي�����س��ل��ي  ي��ن��ج��ز  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 

���س��ي��ك��ون بحاجة  ال��ت��ع��اق��دات، ح��ي��ث  م��ن 

يا�سني  معتز  انتقال  بعد  مرمى  حلرا�س 

خيارات  عدة  الفي�سلي  وميتلك  لل�سلط. 

لتعزيز حرا�سة املرمى يتقدمها عبد اهلل 

ادارة  ان  �سفيع.ويذكر  وع��ام��ر  ال��زع��ب��ي 

امل��درب  م��ع  تعاقدت  ق��د  كانت  الفي�سلي 

اىل  و�سل  ال��ذي  ال�سيد  ح�سام  ال�����س��وري 

الفني  ك���ادره  م��ع  اخلمي�س  م�ساء  ع��م��ان 

ا�ستعدادا  الول  الفريق  تدريبات  لقيادة 

كاأ�س  وبطولة  اجل��دي��د  املحلي  للمو�سم 

ي�����س��ارك فيها  ال��ت��ي  الحت�����اد ال����س���ي���وي 

. الفي�سلي 

�سيدين – وكاالت 

ودع����ت ال���روم���ان���ي���ة ���س��ي��م��ون��ا ه��ال��ي��ب 

ملبورن  يف  جيب�ساند  بطولة  اجلمعة 

امل��ف��ت��وح��ة بعد  الإع�����دادي�����ة لأ����س���رتال���ي���ا 

خ�������س���ارت���ه���ا اأم�������ام ال���رو����س���ي���ة اإك���ات���ري���ن���ا 

األك�سندروفا. 

ومت���ك���ن���ت األ���ك�������س���ن���دروف���ا امل���ر����س���ح���ة 

ال���ت���ا����س���ع���ة ل���ل���ق���ب م����ن ه����زمي����ة ه��ال��ي��ب 

و1-6.   2-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  الأوىل  امل��ر���س��ح��ة 

النهائي  ن�سف  يف  األك�سندروفا  وت��واج��ه 

هذا  بلغت  التي  كانيبي  كايا  الإ�ستونية 

الت�سيكية  مناف�ستها  ان�سحاب  بعد  الدور 

موت�سوفا.  كارولينا 

وت��اأه��ل��ت ال��ي��اب��ان��ي��ة ن��ع��وم��ي اأو���س��اك��ا، 

ن�����س��ف  اإىل  ل���ل���ق���ب،  ال���ث���ان���ي���ة  امل���ر����س���ح���ة 

النهائي بعد تغلبها على الرومانية اإرينا 

لتواجه  و1-6   5-7 بواقع  بيجو  كاميليا 

يف ن�سف النهائي البلجيكية اإليز مريتنز 

اأط��اح��ت  ال��ت��ي  ال�����س��اب��ع��ة للقب  امل��ر���س��ح��ة 

املر�سحة  �سفيتولينا  اإلينا  ب��الأوك��ران��ي��ة 

الثالثة بنتيجة 6-3 و5-7 و0-1.

ال�سبت   6 / 2 / 2021
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 السرطان األكثر شيوعا.. دراسة تكشف مفاجأة 2020

 بعد 30 عاما.. منزل سفاح »صمت الحمالن« يتحول »متحفا«

االنباط-وكاالت

�إ���ص��اب��ات  �أن  ك�����ص��ف��ت در�����ص���ة ح��دي��ث��ة، 

ت�صخي�صها  ج���رى  �ل��ت��ي  �ل��ث��دي  ���ص��رط��ان 

يف ال��ع��امل، خ���ال ال�����ض��ن��ة امل��ا���ض��ي��ة، كانت 

الأع�����ل�����ى ع�������ددا م����ق����ارن����ة ب���ب���اق���ي اأن�������واع 

الأخرى. ال�ضرطان 

وبح�صب �صحيفة “CA” املخت�ضة يف 

حالة  مليون   2.3 فاإن  �ل�صرطان،  �أبحاث 

�إ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب�����ص��رط��ان �ل��ث��دي، ج��رى 

.2020 ت�ضخي�ضها يف �ضنة 

�لثدي  �صرطان  �أن  �لبيانات  و�أظ��ه��رت 

ح��الت  اإج��م��ايل  م��ن  املئة  11.7 يف  �ضكل 

ال�������ض���رط���ان ال���ت���ي ج����رى ت�����ض��خ��ي�����ض��ه��ا يف 

العامل.

املرتبة  يف  جاء  فقد  الرئة  �ضرطان  اأم��ا 

م��ن  امل����ئ����ة  يف   11.7 و����ض���ك���ل  ال���ث���ان���ي���ة، 

اإجمايل احلالت اجلديدة للمر�ض، الذي 

وال���ض��ت��ف��ادة  م��ب��ك��را  ت�ضخي�ضا  ي�ضتوجب 

من عاج مكثف.

ال�ضرطانات  اأكرث  الرئة،  �ضرطان  وكان 

ال���ع���ق���دي���ن  ال�����ع�����امل، خ������ال  ����ض���ي���وع���ا يف 

اجلمعية  يف  الباحثة  بح�ضب  الأخ��ري��ن، 

الأمركية لل�ضرطان، هيونا �ضونغ.

وذكرت اخلبرة يف علم اأوبئة ال�ضرطان 

اأن ه���ذا الرت���ف���اع ي��ع��ود يف ج���زء م��ن��ه اإىل 

هذا  لكن  الن�ضاء،  و�ضط  الفحو�ض  تزايد 

العامل لي�ض هو الوحيد.

واأ�ضافت اإىل اأن هذا الرتفاع قد يكون 

ن��اج��م��ا ع���ن ع���وام���ل م�����ض��ب��ب��ة م��ث��ل زي����ادة 

البدنية  الأن�ضطة  ممار�ضة  وع��دم  ال���وزن 

وا����ض���ت���ه���اك ال���ك���ح���ول وع������دم الإر�����ض����اع 

الطبيعي والعزوف عن الإجناب.

وك�����ض��ف��ت ال��درا���ض��ة اأن ال��ن�����ض��اء ال��ائ��ي 

اأق��ل  ي�ضبحن  ري��ا���ض��ي��ة،  ن�ضاطا  مي��ار���ض��ن 

عر�ضة لاإ�ضابة ب�ضرطان الثدي.

الرئة  �ضرطان  اأن  اإىل  الدرا�ضة  ونبهت 

اأنه  مو�ضحة  للوفاة،  �ضبب  اأب��رز  ي��زال  ما 

خال  �ضخ�ض،  مليون   1.8 �أرو�ح  ح�صد 

املئة ممن توفوا  18 يف  اأي  املا�ضي،  العام 

�ل�صرطان. ب�صبب 

واع��ت��م��دت ه���ذه ال���درا����ض���ة ع��ل��ى اأرق����ام 

ال��دول��ي��ة لأب��ح��اث  ال��وك��ال��ة  ل��دى  معتمدة 

اأن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي،  ال�����ض��رط��ان، واأظ���ه���رت 

جديدة  اإ�ضابة  مليون   19.3 ر�ضد  �ضهد 

حالة  مايني   10 جانب  اإىل  بال�ضرطان 

وفاة ب�صبب �ملر�ض.

اخل������راء  ن����ب����ه  امل����ا�����ض����ي،  ال�����ع�����ام  ويف 

اإىل ت��ب��ع��ات وب�����اء ك���ورون���ا ع��ل��ى حم��ارب��ة 

الطبية  اجل��ه��ود  اأن  ل���ض��ي��م��ا  ال�����ض��رط��ان، 

مر�ضى  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ���ض��ب��ه  ب�ضكل  ان�����ض��ب��ت 

.”19 “كوفيد 

االنباط- وكاالت

حيث  ال�ضهر،  املنزل  قريبا  �ضُيفتتح 

فيلم  يف  بيل”  “بافالو  �ل�����ص��ّف��اح  ك���ان 

)�ضمت  لمب�ض”  ذا  اأوف  “�ضايان�ض 
احل���م���ان( ي��ح��ت��ج��ز ���ض��ح��اي��اه، وذل���ك 

النزول  يف  الراغبني  الف�ضوليني  اأم��ام 

املوقع،  وزي���ارة  غ��رف��ه،  اإح���دى  يف  لليلة 

الفيلم  من  م�ضاهد  ع��دة  ���ض��ّورت  حيث 

ول �ضيما القبو املروع ال�ضهر.

 1910 �ضّيد عام  الذي  البيت  ويقع 

بيت�ضبورغ  ب�ضواحي  بريوبولي�ض  يف 

ومت  الأم���رك���ي���ة،  بن�ضلفانيا  ولي���ة  يف 

الإبقاء على ترتيبه الداخلي كما يظهر 

ال�ضهر  دمي  جوناثان  املخرج  فيلم  يف 

ال���ذي ح��از خم�ض ج��وائ��ز اأو���ض��ك��ار ع��ام 

ورق  يف  طفيف  اختاف  مع   ،1991
اجلدران.

 216 م�ضاحته  البالغة  البيت،  وبيع 

ب�ضعر  �ضنوات  خم�ض  قبل  مربعا،  مرتا 

ي�����ض��رتي��ه  اأن  ق��ب��ل  دولر،  األ����ف   195
كري�ض  ال�ضينما  يف  الديكورات  م�ضمم 

دولر،  األ���ف   290 ل��ق��اء  م��وؤخ��را  روان 

وذلك بهدف حتويله اإىل موقع �ضياحي، 

لحقا  فيه  غرفة  ا�ضتئجار  اإمكانية  مع 

املتحدثة  اأو�ضحت  ما  على  ال�ضنة،  هذه 

“فر�ن�ض بر�ض”. با�ضمه لوكالة 

و�ضيكون باإمكان النزلء زيارة املنزل 

“�ل�صفاح”  ك����ان  ح��ي��ث  ال��ق��ب��و  وت��ف��ق��د 

ال��ل��وات��ي  ال��ن�����ض��اء  غ��ام��ب يحب�ض  ج���امي 

من  م�ضاهد  �ضّورت  وحيث  يخطفهن،ّ 

عام  ال�����ض��الت  يف  ع��ر���ض  ال���ذي  الفيلم 

.1991
امل�ضغل  اإق��ام��ة  روان  كري�ض  وي��ع��ت��زم 

“بافالو  ي�ضتخدمه  كان  ال��ذي  امل�ضوؤوم 

البئر  ع��ن  ن�ضخة  ب��ن��اء  واإع�����ادة  بيل”، 

التي كان يرتك فيها �ضحاياه.

ب��الأ���ض��ا���ض على  امل���ن���زل  ي��ح��ت��وي  ول 

ال��ب��ئ��ر، وم�����ض��اه��د ال��ف��ي��ل��م ال��ت��ي تظهر 

فيها �ضّورت يف ا�ضتوديو.

 أراد االنتحار فصنع »مأساة حقيقية«

االنباط-وكاالت

بعدما  والدته،  جترها  عربة  يف  كان  بينما  م�ضرعه،  �ضهور   5 العمر  من  يبلغ  طفل  لقي 

17، يف رو�ضيا. �ضقط عليه رجل انتحر بالقفز من الطابق ال�

وبينما لقي الرجل، الذي مل يك�ضف عن ا�ضمه، م�ضرعه على الفور، تويف اأي�ضا الطفل يف 

اإنعا�ضه. �ضيارة الإ�ضعاف اأثناء حماولة 

والتقطته  ال��ب��اد،  غربي  جنوب  فورونيج  مدينة  يف  اخلمي�ض  ي��وم  امل��روع،  احل��ادث  ووق��ع 

كامرا مراقبة يف ال�ضارع.

عربة  تدفع  �ضيدة  ال�ضارع،  يف  مراقبة  كامرا  �ضجلتها  التي  الفيديو،  لقطات  واأظ��ه��رت 

الأطفال مع طفلها اإيليا بداخلها اأثناء امل�ضي على ر�ضيف بالقرب من مبنى �ضكني.

وا�ضتدارت املراأة اإىل الي�ضار، لتقطع ال�ضارع، عندما �ضقط الرجل على عربة الأطفال التي 

الرجل  �ضقوط  اإثر  �ضبه م�ضحوق  ال�ضارع  الر�ضيع على  �ضقوط  وت�ضبب يف  جترها، فحطمها 

عليه.

وبينما مات الرجل الذي �ضقط على العربة على الفور، اأكد م�ضدر يف ال�ضرطة اأن الطفل 

اأ�ضهر، والذي كان داخل عربة الأطفال تويف يف �ضيارة الإ�ضعاف، بح�ضب   5 البالغ من العمر 

ما ذكرت �ضحيفة “ديلي ميل” الريطانية.

حراك  با  الرجل  ظل  بينما  طفلها  اإىل  تندفع  املرعوبة  الأم  الاحقة  اللقطات  وُتظهر 

تبكي طلبا  كانت  بينما  بيديها  الطفل  املذهولة وهي حتمل  املراأة  روؤية  ال�ضراع، وميكن  على 

للم�ضاعدة.

و�ضدم امل�ضهد �ضهود العيان الذين كانوا يف املنطقة اأثناء وقوع احلادث، وات�ضلوا بال�ضرطة 

والإ�ضعاف، حيث �ضوهد امل�ضعفون يف مكان احلادث يف غ�ضون دقائق، وحاولوا اإنعا�ض الطفل 

الر�ضيع، لكن جهودهم باءت بالف�ضل وتويف الطفل.

وقال �ضهود العيان اإن الأطباء ا�ضطروا اإىل حقن الأم باملهدئات، فيما اأفادت و�ضائل اإعام 

حملية اأن ال�ضحية كان طفلها البكر.

وفيما يوا�ضل املحققون التحقيق يف احلادث، مل تعلق ال�ضرطة بعد على التفا�ضيل.

 في معركة القضاء على كورونا.. الفيروس »يخسر«

 للرجال فقط.. فائدة »رائعة« غير متوقعة للقهوة

االنباط-وكاالت

ب��ع��د م���رور ن��ح��و ع���ام ف���ارق يف حياة 

ال��ب�����ض��ري��ة، ي�����ض��ت��د ���ض��ب��اق ال��ب��ح��ث عن 

الأمل، ويف م�ضمار معركة الق�ضاء عن 

كورونا، تلوح بوادر تفاوؤل حذر، يف اأفق 

العاملي. امل�ضهد 

ت�ضجيل  ب��ع��د  ج���اء  احل����ذر  ال���ت���ف���اوؤل 

مب�ضرة  اأرق��ام��ا  امل��ع��م��ورة،  دول  غالبية 

ال���ف���رو����ض، حيث  لإ����ض���اب���ات ووف���ي���ات 

اآخد  الإ�ضابات،  اأن خط  الأرق��ام  تو�ضح 

يف النخفا�ض يف معظم قارات العامل.

ف���م���ع ب�����زوغ ف���ج���ر ال�����ض��ه��ر احل����ايل، 

نحو  م��ث��ا  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  �ضجلت 

 4 اإ����ض���اب���ة )يف  األ������ف  م���ئ���ة وخ��م�����ض��ني 

�ضهر،  نحو  قبل  ر���ض��د  فيما  ف��راي��ر(، 

زهاء مئتني واأربعني األف اإ�ضابة يوميا.

وقع  على  تعي�ض  التي  بريطانيا  ويف 

طفرة متحورة لكورونا، كادت اأن تربك 

العاملية،  احل�ضابات 

واحد  اإىل  الإ�ضابات  ع��داد  نزل  فقد 

وع�����ض��ري��ن األ�����ف ح���ال���ة يف ال���راب���ع من 

كورونا  اإ�ضابات  لم�ضت  فيما  فراير، 

ال�ضهر املا�ضي رقم �ضتني األف حالة.

ف��رن�����ض��ا اأي�������ض���ا ����ض���ه���دت ان��خ��ف��ا���ض��ا 

�ضجلت  املا�ضي  نوفمر  ففي  ملمو�ضا، 

يوميا  اإ�ضابة  األ��ف  اأربعني  �ضتة  الباد 

انخف�ضت  ف��ي��م��ا  امل��ا���ض��ي،  ن��وف��م��ر  يف 

نحو  بت�ضجيل  الن�ضف  اإىل  الإ���ض��اب��ات 

ع�ضرين األف اإ�ضابة ال�ضهر اجلاري.

الهند اإحدى الدول الأكرث اكتظاظا 

هي  تنعم  وال��ع��امل  الآ�ضيوية  ال��ق��ارة  يف 

الأخرى، بنزول منحى الإ�ضابات، ففي 

اأواخ�����ر دي�����ض��م��ر ���ض��ج��ل��ت ال��ب��اد زه��اء 

اأعلنت  األف اإ�ضابة، فيما  اأربع وع�ضرين 

اإ�ضابة  األ��ف   11 نحو  ر�ضد  ال�ضلطات 

يوم الرابع من فراير.

ال�ضحة  منظمة  معها  ت��وؤك��د  اأرق����ام 

ال��ع��امل��ي��ة، اأن����ه ل��اأ���ض��ب��وع ال��ث��ال��ث على 

ال�������ت�������وايل، ي���ن���خ���ف�������ض ع�������دد ح������الت 

الفرو�ض، 

وهو اأمر يقول املدير العام للمنظمة 

تيدرو�ض اأدناهوم اإنه يبعث على الأمل، 

م��ع��ت��را ذل����ك دل���ي���ا ع��ل��ى اأن�����ه مي��ك��ن 

وجود  مع  حتى  ك��ورون��ا  على  ال�ضيطرة 

الن�ضخ املتحورة منه.

االنباط-وكاالت

جتنب  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  ال��ق��وة  ت��ن��اول 

فقدان ال�ضمع عند الرجال

ج��زءا  القهوة  تعد  كثرين،  اإىل  بالن�ضبة 

اأ�ضا�ضيا من الروتني اليومي، �ضواء كان ذلك 

اأول �ضيء يف ال�ضباح اأو يف فرتة ما بعد الظهر.

ل��ك��ن مي��ك��ن اأن ي���ك���ون ل��ف��ن��ج��ان ال��ق��ه��وة 

اليومي تاأثر اإيجابي غر متوقع، بح�ضب ما 

املف�ضل  امل�ضروب  درا�ضة حديثة حول  ك�ضفت 

للمايني.

فقد اأظهرت الدرا�ضة، التي ن�ضرت يف موقع 

“ري�ضرت�ض غايت” على الإنرتنت، اأن �ضرب 
احتمالية فقدان  يقلل من  اأن  القهوة ميكن 

ال�ضمع لدى الرجال.

ووجد الباحثون اأن الرجال الذين ي�ضربون 

فنجان قهوة واحدا على الأقل يوميا كانوا اأقل 

عر�ضة بن�ضبة 15 يف املئة لفقدان �ضمعهم، من 

اأولئك الذين ل ي�ضربون هذا امل�ضروب.

 37000 بيانات من حوايل  فبا�ضتخدام 

���ض��خ�����ض، ذك�����ورا واإن����اث����ا، اأظ���ه���رت ال��درا���ض��ة 

ب�ضبب  لل�ضمع،  مفيدة  تكون  ق��د  القهوة  اأن 

وم�ضادات  لالتهابات  امل�����ض��ادة  خ�ضائ�ضها 

الأك�ضدة التي حتتوي عليها، بح�ضب ما ذكرت 

�صحيفة “مرتو” الريطانية.

اأن ه��ذه الفائدة   ع��اوة على ذل��ك، يبدو 

ب��اأن��واع��ه��ا،  ال��ق��ه��وة  ع��ن  تنجم  املتوقعة  غ��ر 

�ضواء كانت حتتوي على الكافيني اأو منزوعة 

الكافيني، اأو م�ضفاة، اأو غر م�ضفاة.

وم��ع ذل��ك، مل يتم العثور على �ضلة بني 

وهو  الن�ضاء،  ل��دى  ال�ضمع  ووظيفة  القهوة 

اإنه ميكن اأن يكون ب�ضبب  اأمر يقول الفريق 

الختافات يف علم وظائف الأع�ضاء.

واأو����ض���ح ال��ب��اح��ث��ون اأن ه���ذا رمب���ا م���رده 

امل�ضتويات العالية من هرمون الإ�ضرتوجني، 

ال��ذي يوجد ل��دى الن�ضاء، ال��ذي يحمي من 

ب��ال��ت��ق��دم بالعمر،  امل��رت��ب��ط  ال�����ض��م��ع  ف���ق���دان 

اأن تاأثر النظام الغذائي على  اإىل  م�ضرين 

ال�ضمع �ضيكون “اأقل اأهمية” بالن�ضبة للمراأة.

النحو  على  فكانت  ال��درا���ض��ة  طريقة  اأم���ا 

التايل، يف البداية، مت فح�ض ال�ضمع، ثم اأعيد 

الفح�ض يف مرتني اأخرين لحقا.

وب��ع��د ذل����ك، مت حت��ل��ي��ل ال��ن��ت��ائ��ج واأخ����ذت 

ومنط  بال�ضحة  املتعلقة  الأخ����رى  ال��ع��وام��ل 

احلياة بعني العتبار.

ال����رج����ال ال��ذي��ن  اأن  ال��ن��ت��ائ��ج  واأظ����ه����رت 

ي�ضربون ما بني كوب و4 اأك��واب ون�ضف من 

لاإ�ضابة  عر�ضة  اأق���ل  ك��ان��وا  يوميا  ال��ق��ه��وة 

البحث،  ف��ري��ق  ع�ضو  لكن  ال�ضمع.  ب��ف��ق��دان 

م��ارك��و���ض م��ات�����ض��ادو-ف��راغ��وا، ���ض��دد على اأن��ه 

ت��ن��اول كميات كبرة من  ل��اأف��راد  ينبغي  ل 

القهوة يف حماولة ملنع فقدان ال�ضمع، لأن هذا 

ميكن اأن يوؤدي اإىل م�ضكات �ضحية من نوع 

اآخر.

 حلم العمر صار حقيقة.. السيارات 
الطائرة تتسابق في الجو

االنباط-وكاالت

يف  الطائرة  لل�ضيارات  �ضباق  اأول  تنظيم  عن  موؤخرا،  اأ�ضرتالية،  �ضركة  اأعلنت 

اجلو، لكن املركبات لن تكون ماأهولة، لأن قيادتها �ضتكون عن بعد، خال املرحلة 

الأوىل.

لهذه  الق�ضوى  ال�ضرعة  ف��اإن  الريطانية،  ميل”  “ديلي  �صحيفة  وبح�صب 

العربات يف ال�ضباق جرى حتديدها يف 120 كيلومرتا يف ال�ضاعة.

بعدما  اجل���اري،  ال��ع��ام  م��ن  وق��ت لح��ق  ال�ضباق يف  ه��ذا  يقام  اأن  املرتقب  وم��ن 

من  اأيرونوتيك” وخ��راء  “األودا  �ضركة  قبل  من  الطائرة  ال�ضيارات  تطوير  مت 

“بوينغ” و”ماكارين” و”جاكوار لند روفر”  �ضركات عاملية كبرة، من بينها 

و”رولز روي�ض”.

ال�ضيارات ب�ضكل عمودي ثم ت�ضق م�ضارها يف اجلو، وعندما تنتهي  وتقلع هذه 

اأي�ضا بطريقة عمودية. الرحلة، تهبط 

يف  الطائرة،  ال�ضيارات  �ضباق  يف  �ضائقون  ي�ضارك  اأن  يرتقب  ذل��ك،  غ�ضون  يف 

عام 2022.

 3 وتعكف ال�ضركة الأ�ضرتالية على تطوير ال�ضيارة الطائرة منذ ما يزيد عن 

اأعوام، والهدف اإيجاد �ضيارة ريا�ضية �ضديقة للبيئة.

و�ضتكون هذه العربات �ضديقة للبيئة، لأن ال�ضركة تعمل على تطوير مركبات 

تعمل كهربائيا ب�ضكل كامل.

 وتتمتع ال�ضيارة ب�”ر�د�ر” متطور جدا يتيح لها اأن تتفادى ال�ضطدام باأج�ضام 

اأو عربات اأخرى عندما جتري رحلتها يف اجلو.

 Airspeeder“ التقني  وا�ضمها  اجل��دي��دة،  العربة  اأن  اخل���راء  واأو���ض��ح 

اأكرث تطورا من �ضابقتها “Airspeeder MK2” �لتي  اأ�ضحت   ،”MK3
جرى الإعان عنها، يف وقت �ضابق من �ضنة 2021.

اأن وزنها مل  95 يف املئة، يف حني  وزادت قوة املركبة الطائرة اجلديدة بن�ضبة 

يزد اإل بن�ضبة خم�ضني يف املئة.

بينها،  فيما  ومتطابقة  ط��ائ��رة  �ضيارات   10 تطوير  على  ال�ضركة  وت��راه��ن 

خال العام احلايل، حتى تكون جاهزة للدخول يف �ضباق.

وقالت هذه املجموعات اإن تفا�ضيل اأوفى �ضيجري الإعان عنها خال الأ�ضهر 

املقبلة ب�ضاأن من �ضيقودون املركبات عن بعد، اإ�ضافة اإىل موعد ال�ضباق ومكانه.

ب��ع��د، جتربة  ي��ق��ودون��ه��ا ع��ن  ال�����ض��ي��ارات �ضتمنُح م��ن  اإن ه��ذه  ال�����ض��رك��ة  وت��ق��ول 

“فورمول وان”، حتى يقوموا بالنعطاف والتحرك  م�ضابهة ملا يجري يف �ضباق 

املرن، ب�ضكل ل يختلف كثرا عما يجري يف حلبات الأر�ض.

ت�ضاعد  باأن  اآمال  و�ضط  الب�ضر،  لدى  كبرا  طموحا  الطائرة  العربات  وت�ضكل 

على تخفيف الزدحام الذي تعانيه مدن كرى.

لكن  ال�ضفر،  م��دة  تقلي�ض  على  الطائرة  ال�ضيارات  ت�ضاعد  اأن  املحتمل  وم��ن 

بح�ضب  الأرج���ح،  على  طويلة  �ضنوات  �ضيحتاُج  البدائل  لهذه  الوا�ضع  النت�ضار 

خراء.
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