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 ببرامج االقامة
االنباط- عمان

االم���ت���ح���ان  ال�����ص��ح��ة  وزارة  ع���ق���دت 

االط����ب����اء  م�����ن   1263 ل������  ال���ت���ن���اف�������س���ي 

ال����ع����ام����ن ب����ال����ت����ع����اون م�����ع اجل���ام���ع���ة 

االإقامة  بربامج  لاللتحاق  الها�سمية، 

مب�ست�سفيات  الطبية  لالخت�سا�سات 

الوزارة.

مديرية  خ��ال  من  ال���وزارة  ونظمت 

ال��ت��ع��ل��ي��م وت���ط���وي���ر امل������وارد ال��ب�����ص��ري��ة، 

ق����اع����ات  يف  ال���ت���ن���اف�������ص���ي  االم�����ت�����ح�����ان 

واملهياأة  اإلكرتونيا  املحو�صبة  اجلامعة 

االمتحان،  ل�صري  املنا�صبة  بالتجهيزات 

العامة  ال�صامة  ب�صروط  االل��ت��زام  مع 

والوقاية، حيث مت عقد االمتحان على 

625 طبيبا لكل جل�صة. جل�صتني بواقع 

وق���ال���ت م���دي���رة ال��ت��ع��ل��ي��م وت��ط��وي��ر 

امل���������وارد ال���ب�������ص���ري���ة، ال����دك����ت����ورة ره����ام 

ام�س اجلمعة،  بيان �صحفي  احلمود يف 

االم��ت��ح��ان  يف  امل�����ص��ارك��ني  االأط����ب����اء  اأن 

احتياجات  ح�صب  توزيعهم  اإىل  �صي�صار 

امل�صت�صفيات لتعزيز النق�س احلا�صل يف 

الطبية. االخت�سا�سات  بع�ض 

التفا�صيل �ص »2«

ال�شبت   1  رجب   1442 هـ  - املوافق  13  �شباط  2021 م - العدد  5603    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 12 وفاة و1579 إصابة بـ »كورونا« 

الصحة: نراقب الوضع الوبائي لتحديد المسارات المقبلة

االنباط-وكاالت

اأبرز  ام�س اخلمي�س، عن  ال�صعودية،  العربية  قناة  ك�صفت 

ما �صتتحدث عنه رغد �صدام ح�صني، ابنة الرئي�س العراقي 

الراحل، �صدام ح�صني

واأذاعت القناة عرب قناتها على موقع يوتيوب برومو اللقاء، 

الذي �صتفتح فيه رغد �صدام ح�صني خزائن اأ�صرارها، ومنها 

ذكرياتها يف ق�صر والدها يف زمن ال�صلم وزمن احلرب

ويف اإحدى لقطات الربومو، اأعربت رغد �صدام ح�صني عن 

قلقها على وحدة وطنها العراق، واأبدت تخوفها من تعر�صه 

للتق�صيم

وقالت: اأنا قلقة وال اأمتنى اأن اأ�صاهد هذا اليوم

و���ص��رح��ت اب��ن��ة ال��راح��ل ���ص��دام ح�صني يف لقطة اأخ���رى: 

على  اأ�صبحت  كلها  واملنطقة  ال��ع��راق،  ا�صتباحوا  االإي��ران��ي��ون 

فوهة بركان ولي�س العراق فقط

واأ�صارت قناة العربية يف الربومو اإىل اأن رغد �صدام ح�صني 

�صرتوي يف لقائها ق�صة زوجها وكوالي�س خافه مع والدها

كما اأنها �صتو�صح كيفية خروجها مع اأ�صرتها من العراق 

والدها، �صدام  االأمريكي، وم�صري مذكرات  عقب االحتال 

ح�صني، التي وعدت بن�صرها.

التفا�صيل �ص »4«

 رغد صدام حسين تفتح خزائن أسرارها: المنطقة فوق بركان وقلقة من تقسيم العراق

 القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من األراضي السورية وزير السياحة يلتقي ممثلي القطاع في العقبة
االنباط- العقبة

 ب��ح��ث وزي�����ر ال�����ص��ي��اح��ة واالآث��������ار ن��اي��ف 

���ص��ل��ط��ة منطقة  ال��ف��اي��ز ورئ��ي�����س  ح��م��ي��دي 

نايف  املهند�س  اخلا�صة  االقت�صادية  العقبة 

بخيت مع ممثلي القطاع ال�صياحي يف العقبة 

ام�س اجلمعة، التحديات التي تواجه قطاع 

ال�صياحة وتداعيات جائحة كورونا عليه .

وقال الوزير الفايز، اأن احلكومة اتخذت 

حزمة من االجراءات .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ال�صمالية،  الع�صكرية  املنطقة  اأح��ب��ط��ت   

ام�س اجلمعة، وعلى اإحدى واجهاتها حماولة 

اإىل  ال�صورية  االأرا���ص��ي  من  �صخ�صني  ت�صلل 

االأردن��ي��ة. و�صرح م�صدر ع�صكري  االأرا���ص��ي 

امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف  م�صوؤول 

االأردن��ي��ة – اجلي�س العربي، باأنه مت تطبيق 

ق����واع����د اال����ص���ت���ب���اك واإل�����ق�����اء ال��ق��ب�����س على 

ال�صخ�صني وحتويلهم اإىل اجلهات املخت�صة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ق�����ال وزي������ر ال�������ص���ح���ة، ن���ذي���ر ع���ب���ي���دات، 

الوبائي  الو�صع  ال��وزارة تراقب  اإّن  اجلمعة، 

بعد ارتفاع عدد االإ�صابات بفريو�س كورونا؛ 

لتحديد اأين �صتكون امل�صارات املقبلة

واأ�صاف عبيدات، اأن ارتفاع عدد االإ�صابات 

“بجدية  الو�صع  مراقبة  ُيحتم  بالفريو�س 

للمملكة له  ت�صريح  وفق  ودقة” وذلك 

الوفيات مل يرتفع  “عدد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار، 

خال الفرتة املا�صية”

جديد اأو تغيري على  قرار  اأي  يوجد  “ال 
لفت  الذي  لعبيدات  وفقا  الو�صع احلايل”، 

النظر اإىل اأّنه يتم تقييم الو�صع الوبائي كل 

اأ�صبوعني اإىل ثاثة اأ�صابيع

ودع���ا ع��ب��ي��دات، اإىل االل���ت���زام ب���اإج���راءات 

ال�����ص��ام��ة ال���ع���ام���ة م���ن ارت�������داء ال��ك��م��ام��ة، 

واالبتعاد  اللقاح،  واأخ��ذ  اجل�صدي،  والتباعد 

ع��ن االإ���ص��اع��ات ال��ت��ي ي��ج��ري ت��داول��ه��ا ب�صاأن 

مطعوم كورونا

وفاة   12 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  و 

امل�صتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���ص��اب��ة  و1579 

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

االإجمايل اإىل 4433 وفاة و343563 اإ�سابة.

وتوّزعت االإ�صابات اجلديدة على )1181( 

 )152( ع��ّم��ان،  العا�صمة  حمافظة  يف  حالة 

حالة   )18( منها  اإرب����د،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

يف الرمثا، )94( حالة يف حمافظة الزرقاء، 

)33( حالة يف حمافظة العقبة، )30( حالة 

يف حمافظة الكرك، )27( حالة يف حمافظة 

ال��ب��ل��ق��اء،  ج��ر���س، )26( ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

)12( حالة يف حمافظة املفرق.
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منتخبنا لكرة اليد يبدأ االستعداد السيا   كتلة العدالة النيابية تؤكد أهمية  
تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

 الصناعة والتجارة: 1591 زيارة تفتيشية 
لمتابعة االلتزام بأوامر الدفاع

وضع ثالثة سيناريوهات. قيادي في فتح يؤكد 
ترشح البرغوثي للرئاسة ويكشف عن شروطه

 شعور مسبق بالفشل..الديمقراطيون: إذا لم 
ُيعزل ترامب فسيكرر ما فعله في 2024

االنباط-عمان

اأكدت كتلة العدالة النيابية على اأهمية 

دعم وت�صجيع اال�صتثمار، وتذليل العقبات 

اأم�����ام رج����ال االأع���م���ال وامل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، ملا 

القت�صادنا  دعائم  من  اإ�صهاماتهم  ت�صكله 

الوطني.

ب��ي��ان ����ص���ادر عنها  وذك�����رت ال��ك��ت��ل��ة يف 

واحلكومة  ال��ن��واب  جمل�س  اأم��ام  اأن  ام�س 

على  العمل  مهمة  اال�صتثمار  ومنظومة 

ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����ص��ام��ي��ة يف 

مع  والتعاون  التن�صيق  و  ال�صراكة  تفعيل 

القطاع اخلا�س مبا ي�صهم يف دعم وتعزيز 

امل�صتثمرين  وج����ذب  امل��ح��ل��ي  اال���ص��ت��ث��م��ار 

اأه��م��ي��ة متابعة  االأج����ان����ب، م�����ص��ددة ع��ل��ى 

اال�صكاليات  وحل  امل�صتثمرين  ماحظات 

تكون  ان  والتاأكد من  تواجههم   قد  التي 

بيئة االعمال امنه و نقية ومعافية.
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االنباط – عمان 

ت�صكيلة  ع���ن  ال���ي���د  ك����رة  اأع���ل���ن احت�����اد 

املنتخب الوطني التي �صتبا�صر التدريبات 

ال��ب��ط��ول��ة  يف  االأردن  ل��ت��م��ث��ي��ل  ا���ص��ت��ع��دادا 

ال�صاعة  اللعبة  احت���اد  وح���دد  االآ���ص��ي��وي��ة. 

ال�صبت، موعدا  اليوم  م�صاء  ال�صاد�صة من 

ل��ب��دء ال��ت��دري��ب��ات ب��ق��ي��ادة امل��درب��ني مهند 

امل��ن�����ص��ي واب����راه����ي����م ال���ب���ح���ريي. واأع���ل���ن 

لتمثيل  العبا   21 اختيار  اليد  ك��رة  احت��اد 

العقرباوي  الرحمن  عبد   : وهم  املنتخب 

الب�س  واأحمد  واأن�س حطوب  بركة  وخليل 

رم��ان  اأب���و  واب��راه��ي��م  العيا�صرة  وي��و���ص��ف 

وقي�س العوادين وداوود الروا�صدة و�صدام 

ف��ري��ح��ات وجم����د ب��ن��ي ه����اين وم���ع���اذ طه 

فتح  وي��زن  العطابي  واأحمد  وحممد علي 

اهلل واأحمد با�صم وخالد عز الدين وحممود 

ال��ع��وادي��ن و�صهيب  وع��ث��م��ان  ال��ه��ن��داوي 

وب�صار فتح اهلل. املن�صي  رم��ان وف�صل   اأب��و 

والتن�صيق  بالتعاون  املنتخب  مدربا  واع��د 

برناجما  ال��وط��ن��ي��ة،  املنتخبات  جلنة  م��ع 

�صاما يت�صمن مراحل االإعداد.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

اأك���د ق��ي��ادي يف ح��رك��ة ف��ت��ح، ع��زم االأ���ص��ري 

مروان الربغوثي الرت�صح خلو�س انتخابات 

الرئا�صة الفل�صطينية، واأنه و�صع اأمام رئي�س 

ال�صلطة حممود عبا�س ثاثة �صيناريوهات، 

ب�صاأن طبيعة م�صاركته باالنتخابات املقبلة

واأو�صح القيادي بحركة فتح راأفت عليان 

اأن  يف ت�صريحات خا�س ملوقع “عربي 21”، 

برت�صيح  يرغب  م���روان،  االأ���ص��ري  “القيادي 
الفل�صطينية،  الرئا�صية  باالنتخابات  نف�صه 

واأي�������ص���ا ي���ري���د خ���و����س ان��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل�����س 

الت�سريعي”،.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ح���ذر امل���دع���ون ال��دمي��ق��راط��ي��ون، ال��ذي��ن 

يدفعون باأن الرئي�س االأمريكي ال�صابق دونالد 

ترامب حر�س على مترد داٍم بت�صجيع موؤيديه 

على اخلروج يف م�صرية اإىل مبنى الكابيتول، 

جمل�س ال�صيوخ اخلمي�س، من التقاع�س عن 

اإدانة الرئي�س ال�صابق الأنه “�صيكرر فعلته”. 

قال املدعون الدميقراطيون، الذين يدفعون 

باأن الرئي�س االأمريكي ال�صابق دونالد ترامب 

حر�س على مترد داٍم بت�صجيع موؤيديه على 

اخلروج .

التفا�صيل �ص »5«

التفا�صيل �ص »8«
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االنباط- العقبة

الفايز  حميدي  نايف  والآث���ار  ال�سياحة  وزي��ر  بحث   

اخلا�سة  الق��ت�����س��ادي��ة  العقبة  منطقة  �سلطة  ورئ��ي�����س 

يف  ال�سياحي  القطاع  ممثلي  مع  بخيت  نايف  املهند�س 

ت��واج��ه قطاع  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ام�����س اجل��م��ع��ة،  العقبة 

ال�سياحة وتداعيات جائحة كورونا عليه .

اأن احلكومة اتخذت حزمة من  الفايز،  الوزير  وقال 

التخفيف  يف  كبري  انعكا�س  لها  ك��ان  ال��ت��ي  الج����راءات 

موؤكدا  ال�سياحي،  القطاع  على  كورونا  جائحة  اأثر  من 

اأه��م��ي��ة ال��ت�����س��ارك��ي��ة احل��ق��ي��ق��ي��ة م���ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

بتقليل  للتعاون  الخ��رى  املخت�سة  واجلهات  ال�سياحي 

عدد ال�سابات للم�ساهمة يف عودة احلياة الطبيعية اىل 

القطاعات. جميع 

وا�ساف، اننا نعمل من خالل توجيهات جاللة امللك 

ال�سياحة الداخلية واخلارجية  عبداهلل الثاين لتن�سيط 

املتعلقة  ال��روت��وك��ولت  ات��خ��اذ  ك��اف��ة اجل��ه��ات ومت  م��ع 

ال�سياحة ب�سكل عام، لفتا  بكافة القطاعات التي تخدم 

ال�سالمة  تدابري  العتبار  بعني  تاأخذ  احلكومة  ان  اىل 

المن��وذج  العقبة  تكون  اأن  على  م�سددا  للزائر،  العامة 

كونها  الفريو�س  انت�سار  ع��دم  على  احلفاظ  يف  المثل 

وادي  ال��ب��راء-   - )العقبة  الذهبي  املثلث  اأرك���ان  اأح��د 

رم(.

وحول �سندوق املخاطر، قال اأن وزارة ال�سياحة تعمل 

القطاع  خل��دم��ة  م�ستقبال  لل�سندوق  اآل��ي��ة  و���س��ع  على 

ال�سياحي ب�سكل عام .

وب�������س���اأن حت���دي���د ت��وق��ي��ت زم���ن���ي حل���رك���ة ال���ط���ريان 

اأن هذا الوباء عاملي وقدوم  اأ�سار الفايز اىل  اخلارجية، 

ال�سياح يعتمد على الو�سع الوبائي بالدول كافة، حيث 

اأن����ه ل مي��ك��ن حت��دي��د م��وع��د حم���دد ل���ع���ودة ال�����س��ي��اح��ة 

عن  نبحث  احلالية  بالفرة  اأن��ه  اىل  لفتا  اخل��ارج��ي��ة، 

ال�سياحة  لت�سجيع  اخلا�س  القطاع  مع  ت�ساركية  فر�س 

على  تطبق  ب��روت��وك��ولت  �سمن  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 

و���س��رورة  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  يف  العاملة  املن�ساآت  ك��اف��ة 

ان  بخيت،  ق��ال  ب��دوره،  ال��روت��وك��ولت.  بهذه  التزامها 

جراء  ال�سياحة  قطاع  له  تعر�س  ال��ذي  املبا�سر  ال�سرر 

القطاعات  اأك��ر  ب��ني  جعله  ك��ورون��ا،  جائحة  ت��داع��ي��ات 

مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�سلطة  اأن  م��وؤك��دا  امل��م��ل��ك��ة،  يف  ت�����س��ررا 

و���س��ع��ت  ال�����س��ي��اح��ة  ت��ن�����س��ي��ط  وه��ي��ئ��ة  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة 

ال�سياحي  للقطاع  احلياة  لإع��ادة  ا�سراتيجية  خططا 

ال���س��راط��ات  دليل  واأ���س��درت  ال��ف��ريو���س  انح�سار  ح��ال 

اتخذت  كما  كورونا،  جائحة  من  والوقاية  والر���س��ادات 

ع����ددا م���ن ال����ق����رارات ال��ع��اج��ل��ة ب��ه��دف ال��ت��خ��ف��ي��ف من 

تاأهيل  واع���ادة  عافيته،  وا���س��ت��ع��ادة  العقبة  يف  خ�سائره 

لتكون  و�سيانتها  ال�سياحية  للمرافق  التحتية  البنية 

جاهزة ل�ستقبال ال�سياح الأجانب والزوار املحليني اىل 

العقبة .

ال�سياحة  قطاع  لتطوير  ت�سعى  ال�سلطة  اأن  واأ�ساف، 

من خالل تطوير الرامج وامل�ساريع ال�سياحية وتنفيذ 

اأهمية  اىل  م�سرياً  القريب،  امل�ستقبل  يف  منها  العديد 

احللول  وو�سع  القطاع  ممثلي  مع  والت�ساور  التن�سيق 

وانعكا�س  تواجهه،  التي  وامل�ساكل  للتحديات  املنا�سبة 

الأو���س��اع  حت�سني  على  التطويرية  وال��رام��ج  اخلطط 

الق��ت�����س��ادي��ة وامل��ع��ي�����س��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني وت���وف���ري ف��ر���س 

ال��ع��م��ل ل��ل��م��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وع�����ودة ال��ق��ط��اع ال�����س��ي��اح��ي 

ملمار�سة ن�ساطه بكل حيوية ون�ساط .

وبني البخيت، اأنه ومنذ توقف القطاع ال�سياحي عن 

ال�سلطة با�ستخدام  العمل ب�سبب جائحة كورونا، قامت 

وبث  وعامليا  حمليا  الإل��ك��روين  الرويج  ا�سراتيجية 

ر�سائل طماأنينة اإىل خمتلف الأ�سواق العاملية التي تثق 

العقبة  و�سع  على  وت�سجيعها  الأردين  ال�سياحي  باملنتج 

على خارطتها ال�سياحية .

وط��ال��ب رئ��ي�����س جل��ن��ة ال�����س��ي��اح��ة يف جم��ل�����س ال��ن��واب 

ال��ن��ائ��ب ع��ب��ي��د ي��ا���س��ني ب��ات��خ��اذ اإج������راءات ���س��ري��ع��ة على 

ال�سياحية  املن�ساآت  اأ�سحاب  الواقع وحفظ حقوق  اأر�س 

من  ج��زءا  ومنحهم  والإع��ف��اءات  الراخي�س  وتب�سيط 

الدعم. �سندوق 

خالل  م��ن  الداخلية  ال�سياحة  تفعيل  اىل  دع��ا  كما 

ت�سهيل الجراءات على النقاط اجلمركية وعودة حركة 

الطريان اخلارجي واملحلي بني العقبة وعمان .

وط��ال��ب��ت ال��ن��ائ��ب روع�����ة ال��غ��راب��ل��ي ب��ف��ت��ح امل��ن�����س��اآت 

ال�����س��ي��اح��ة املحلية  ك��ام��ل وت�����س��ج��ي��ع  ب�����س��ك��ل  ال�����س��ي��اح��ي��ة 

خا�سة  القطاع  بهذا  امل�ستثمرين  على  بالفائدة  لتعود 

يا�سني  عبيد  النواب  اللقاء  وح�سر   . العقبة  مدينة  يف 

وح�����س��ن ال��ري��اط��ي وروع���ة ال��غ��راب��ل��ي واأم���ني ع��ام وزارة 

ال�����س��ي��اح��ة والآث�����ار ال��دك��ت��ور ع��م��اد ح��ج��ازي��ن وم��ف��و���س 

�سرحبيل  ال�سلطة  يف  القت�سادية  وال�سوؤون  ال�سياحة 

ما�سي، ومدير الدارة امللكية حلماية البيئة وال�سياحة 

ه��ي��ئ��ة تن�سيط  ب���اي���ر، ورئ���ي�������س  ع��ل��ي  ن��اه�����س  ال��ع��م��ي��د 

ال�سياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ومدير عام دائرة 

الثار العامة بالوكالة اأحمد ال�سامي، وم�ست�سار الوزير 

ه�سام العبادي ومديرة �سياحة العقبة ربى الق�سو�س.

واأ�ستمع احل�سور ملطالب ممثلي القطاع ال�سياحي يف 

امل�ساريع  واأهم  القطاع  تواجه  التي  والتحديات  العقبة، 

تقدموا  التي  املقرحة  ال�سياحية  واحل��ل��ول  وال��رام��ج 

بها ملواجهة اآثار اجلائحة.

 وزير السياحة يلتقي ممثلي القطاع في العقبة

 بحث عن دور الثقافة واألدب
 بنشر الوعي الصحي زمن كورونا

 وزير التنمية االجتماعية يتفقد 
مركز الرعاية والتأهيل في جرش

 الصحة :عقد امتحان تنافسي لألطباء 
العامين لاللتحاق ببرامج االقامة

 االجواء الدافئة تنعش الحركة 
السياحية في راجب وكفرنجه

االمن العام : العثور على مجموعة 
االشخاص فقدو في منطقة سد 
الموجب وجمعيهم بصحة جيدة 

االنباط- عجلون

 �سدر بحث جديد للدكتورة �سامره 

والأدب يف  ال��ث��ق��اف��ة  دور  امل��وم��ن��ي ح��ول 

ن�سر الوعي ال�سحي يف زمن الكورونا.

ال���ب���ح���ث مت  ان  امل���وم���ن���ي  وا������س�����ارت 

ن�������س���ره يف امل���ج���ل���ة ال���ع���رب���ي���ة ل��ل��ث��ق��اف��ة 

وال����ت����ي ت�������س���دره���ا امل���ن���ظ���م���ة ال��ع��رب��ي��ة 

يف  اللك�سو  والعلوم  والثقافة  للربية 

ت��ن��اول  ال��ب��ح��ث  ان  مبينة  ال���ع���دد)66(، 

توثيق  لغاية  ك��ورون��ا  زم��ن  يف  الثقافة 

فرة مهمة من تاريخ الإن�سانية .

وق����ال����ت اأن����ه����ا ا����س���ت���خ���دم���ت امل��ن��ه��ج 

ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي، ح��ي��ث ت��ن��اول��ت م��ن�����س��ورات 

بن�سر  اخلا�سة  الأردنية  الثقافة  وزارة 

ال��وع��ي ال�����س��ح��ي ح���ول ك��وف��ي��د19 منذ 

ب���دء اجل��ائ��ح��ة ول��غ��اي��ة ���س��ه��ر ت�����س��ري��ن 

م��ق��اب��الت  واإج������راء   2020 ل��ع��ام  الأول 

واملثقفني  الأدب�����اء  بع�س  م��ع  ب��ع��د  ع��ن 

الأردنيني.

بالتقنية  ال���س��ت��ع��ان��ة  اه��م��ي��ة  وب��ي��ن��ت 

من�سات  وا�ستخدام  املختلفة  احلديثة 

ال����ق����ادر على  ال���ت���وا����س���ل الج��ت��م��اع��ي��ة 

ن�����س��رة امل��ع��ل��وم��ة خ����الل ف����رة احل��ظ��ر 

العديد  كتب  حيث  وم��اب��ع��ده،  ال�سامل 

م����ن امل��ث��ق��ف��ني والأدب����������اء ع���ل���ى م��ن��اب��ر 

ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي م��ث��ل ال��دك��ت��ور 

بعنوان”كورونا  م��ق��ال��ة  ال��ب��ك��ور  ح�سن 

�سهام  الكلمات” والأدب��ي��ة  دلل��ة  وتغري 

“اأحدب عمان”  بعنوان  ق�سة  عواد  ابو 

وال�����س��اع��رة خ��ت��ام ب��ن��ي ع��ام��ر ق�����س��ي��دة 

بعنوان”من وحي كورونا”.

االنباط- جر�ش

تفقد وزير التنمية الجتماعية اأمين 

امل��ف��ل��ح، ام�����س اجل��م��ع��ة، م��رك��ز ال��رع��اي��ة 

وال���ت���اأه���ي���ل مب��ح��اف��ظ��ة ج���ر����س، واط��ل��ع 

ع��ل��ى اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل���ل���ن���زلء من 

وال�سعوبات  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوى 

اإيجاد احللول  التي تواجه املركز بهدف 

املنا�سبة لها.

وال��ك��وادر  امل��رك��ز  رئي�س  املفلح  ووج���ه 

ال��ع��ام��ل��ة ف��ي��ه اإىل ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 

ال��ن��زلء ب��ال��ط��رق امل��ث��ال��ي��ة ال��ت��ي ت�سمن 

تقدمي اف�سل اخلدمات لهم.

وق���دم رئ��ي�����س امل��رك��ز م����رزوق ال��زب��ون 

املركز  العمل يف  �سري  كيفية  اإي��ج��ازا عن 

وعدد النزلء وكيفية التعامل معهم.

وراف�����ق ال���وزي���ر يف ال���زي���ارة حم��اف��ظ 

جر�س الدكتور فرا�س ابو قاعود.

االنباط- عمان

الم���ت���ح���ان  ال�����س��ح��ة  وزارة  ع���ق���دت 

الط����ب����اء  م�����ن   1263 ل������  ال���ت���ن���اف�������س���ي 

ال����ع����ام����ني ب����ال����ت����ع����اون م�����ع اجل���ام���ع���ة 

الإقامة  برامج  لاللتحاق  الها�سمية، 

مب�ست�سفيات  الطبية  لالخت�سا�سات 

الوزارة.

مديرية  خ��الل  من  ال���وزارة  ونظمت 

ال��ت��ع��ل��ي��م وت���ط���وي���ر امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة، 

ق����اع����ات  يف  ال���ت���ن���اف�������س���ي  الم�����ت�����ح�����ان 

واملهياأة  اإلكرونيا  املحو�سبة  اجلامعة 

المتحان،  ل�سري  املنا�سبة  بالتجهيزات 

العامة  ال�سالمة  ب�سروط  الل��ت��زام  مع 

والوقاية، حيث مت عقد المتحان على 

625 طبيبا لكل جل�سة. جل�ستني بواقع 

وق���ال���ت م���دي���رة ال��ت��ع��ل��ي��م وت��ط��وي��ر 

امل���������وارد ال���ب�������س���ري���ة، ال����دك����ت����ورة ره����ام 

ام�س اجلمعة،  بيان �سحفي  احلمود يف 

الم��ت��ح��ان  يف  امل�����س��ارك��ني  الأط����ب����اء  اأن 

احتياجات  ح�سب  توزيعهم  اإىل  �سي�سار 

امل�ست�سفيات لتعزيز النق�س احلا�سل يف 

بع�س الخت�سا�سات الطبية من خالل 

ب���رام���ج اإق����ام����ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى م��ت��ق��دم 

الكفاءة  ذو  م��ن  اأخ�سائيني  وب��اإ���س��راف 

العالية.

االنباط- عجلون

اأن��ع�����س��ت الأج�����واء ال��داف��ئ��ة التي   

���س��ه��دت��ه��ا حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ام�����س 

اجل���م���ع���ة، احل����رك����ة ال�����س��ي��اح��ي��ة يف 

مناطق راجب و�سد كفرجنه ووادي 

الطواحني.

اأن  ق��ال،  العنانزة  احمد  املهند�س 

انتعا�سا  �سهدت  ال�سياحية  احلركة 

خ��ا���س��ة م��ع ع��ط��ل��ة ن��ه��اي��ة ال���س��ب��وع 

ال���ت���ي راف���ق���ت���ه���ا الج�������واء ال���داف���ئ���ة 

والع�ساب الكثيفة املر�سومة كلوحة 

خ�����س��راء ع��ل��ى ت�����س��اري�����س امل��ن��اط��ق، 

ت�����س��ك��ل ه���ذه الج�����واء فر�سة  ح��ي��ث 

لل���ت���ق���اء اف�������راد ال���ع���ائ���ل���ة ل��ق�����س��اء 

اأح�سان  ب��ني  ال�سبوع  نهاية  عطلة 

الطبيعة واخلروج من اأجواء العمل 

الرتيبة. واحلياة 

واك����د اب��راه��ي��م ���س��ع��ب��ان ال��ت��زام��ه 

واف������������راد ا�����س����رت����ه اث�����ن�����اء ال���ت���ن���زه 

والوقائية  ال�سحية  بال�سراطات 

وم��ن��ه��ا ل��ب�����س ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د 

اجل�����س��دي والب���ت���ع���اد ع���ن الم��اك��ن 

ب��امل��ت��ن��زه��ني ح��ف��اظ��ا على  امل��ك��ت��ظ��ة 

من��و  ان  اىل  م�������س���ريا  ����س���الم���ت���ه���م، 

وارتفاع  الرية  والنباتات  الع�ساب 

بت�سجع  ���س��اه��م  احل�������رارة،  درج�����ات 

امل����ت����ن����زه����ني م������ن داخ����������ل وخ��������ارج 

وق�ساء  للخروج  عجلون  حمافظة 

اوقات جميلة، 

�سد كفرجنه  خا�سة على اطاللة 

ال��ت��ي تكر فيها  وامل��ن��اط��ق الخ���رى 

والينابيع. الودية 

ودع��������ا م����دي����ر زراع����������ة ع���ج���ل���ون 

امل��ه��ن��د���س رائ�����د ال�������س���رم���ان ال�����زوار 

التنزه  عملية  تنظيم  ���س��رورة  اىل 

وحت��دي��ده��ا ب��اأم��اك��ن حم����ددة حتى 

املعنية  واجل��ه��ات  ال��ب��ل��دي��ات  تتمكن 

م�����ن م���ت���اب���ع���ت���ه���ا واحل������ف������اظ ع��ل��ى 

م��ن��اط��ق  اأن  اىل  لف���ت���ا  ن��ظ��اف��ت��ه��ا، 

اأ���س��ب��ح��ت عر�سة  ع��دي��دة  ���س��ي��اح��ي��ة 

ل���ل���ت���ل���وث ب�������س���ب���ب ت������رك خم���ل���ف���ات 

املتنزهني.

الم��ط��ار  ك��م��ي��ات  اأن  اىل  وا����س���ار 

ال��ت��ي ه��ط��ل��ت م���وؤخ���را ت��ع��ت��ر جيدة 

طبيعية  م��راع��ي  بتوفري  و�ساهمت 

ب��الإ���س��اف��ة اىل ت��اأث��ريه��ا الي��ج��اب��ي 

على املزروعات.

االنباط- عمان

ق����ال ال���ن���اط���ق الع����الم����ي ب��ا���س��م 

ورد  بالغا  ان  العام  الم��ن  مديرية 

ال���ي���وم مل���دي���ري���ة ���س��رط��ة حم��اف��ظ��ة 

بفقدان  الكرك  ودفاع مدين  الكرك 

جم��م��وع��ة م����ن  ال���س��خ��ا���س اث��ن��اء 

املوجب   �سد  منطقة  يف  ت��ن��زه  رح��ل��ة 

الكرك  مبحافظة 

ان فرق  الع��الم��ي  الناطق  واك��د 

البالغ  تلقي  ف��ور  والن��ق��اذ  البحث 

حت���رك���ت ل���ل���م���ك���ان و ب���ال���ب���ح���ث ع��ن 

العثور  ومت  امل��ف��ق��ودي��ن  ال���س��خ��ا���س 

جيده  ب�سحة  وهم  جميعهم  عليهم 

ا�سابات  اي��ة  تقع  ومل  تامينهم  ومت 

تذكر

 12 وفاة و1579 إصابة بـ »كورونا« 

االنباط-عمان

 ق����ال وزي�����ر ال�����س��ح��ة، ن���ذي���ر ع��ب��ي��دات، 

اجلمعة، اإّن الوزارة تراقب الو�سع الوبائي 

ب���ع���د ارت����ف����اع ع�����دد الإ�����س����اب����ات ب��ف��ريو���س 

ك���ورون���ا؛ ل��ت��ح��دي��د اأي����ن ���س��ت��ك��ون امل�����س��ارات 

املقبلة

ع���دد  ارت�����ف�����اع  اأن  ع����ب����ي����دات،  واأ������س�����اف 

الإ�سابات بالفريو�س ُيحتم مراقبة الو�سع 

له  ت�سريح  وف��ق  وذل��ك  ودقة”  “بجدية 
للمملكة

“عدد الوفيات مل يرتفع  اأن  اإىل  واأ�سار، 

خالل الفرة املا�سية”

“ل يوجد اأي قرار جديد اأو تغيري على 
الو�سع احلايل”، وفقا لعبيدات الذي لفت 

الوبائي  الو�سع  تقييم  يتم  اأّن��ه  اإىل  النظر 

كل اأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�سابيع

ودع���ا ع��ب��ي��دات، اإىل الل��ت��زام ب��اإج��راءات 

ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة م���ن ارت������داء ال��ك��م��ام��ة، 

والتباعد اجل�سدي، واأخذ اللقاح، والبتعاد 

ب�ساأن  تداولها  يجري  التي  الإ���س��اع��ات  عن 

مطعوم كورونا

12 وفاة  ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  و 

امل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  و1579 

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

الإجمايل اإىل 4433 وفاة و343563 اإ�سابة.

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

)1181( حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

اإرب��د، منها )18(  )152( حالة يف حمافظة 

ح��ال��ة يف حمافظة  ال��رم��ث��ا، )94(  ح��ال��ة يف 

العقبة،  حمافظة  يف  حالة   )33( ال��زرق��اء، 

 )27( ال����ك����رك،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة   )30(

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ج��ر���س، )26( ح��ال��ة يف 

حمافظة  يف  حالة   )12( البلقاء،  حمافظة 

املفرق، )11( حالة يف حمافظة ماأدبا، )8( 

ح���الت يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، )4( ح��الت 

يف حم��اف��ظ��ة ال��ط��ف��ي��ل��ة، وح��ال��ة واح����دة يف 

حمافظة معان.

واأ����س���ار امل��وج��ز الإع���الم���ي ال�����س��ادر عن 

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

احلالت الن�سطة حالّياً و�سل اإىل )14419( 

دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احلالت  بينما  حالة، 

فيما  حالة،   )113( امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم 

غادرت )67( حالة.

احل����الت  ع����دد  اإج���م���ايل  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة 

اإجمايل عدد  بلغ )611( حالة، يف حني بلغ 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال��ع��زل  اأ����س���ّرة 

ل��ل��ح��الت امل���وؤّك���دة وامل�����س��ت��ب��ه��ة ل��ي��وم اأم�����س 

ف��ي��م��ا  ب���امل���ئ���ة،   13 اإ����س���غ���ال  ب��ن�����س��ب��ة   )503(

اأ���س��ّرة ال��ع��ن��اي��ة احلثيثة  ب��ل��غ اإج��م��ايل ع��دد 

امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت املوؤّكدة 

اإ�سغال  بن�سبة   )154( اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة 

18 باملئة. بلغت 

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

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

 68 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت 

8 باملئة. جهازا بن�سبة اإ�سغال بلغت 

حالة   641 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 

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

ال�������س���ف���اء اإىل  اإج�����م�����ايل ح�������الت  ل���ي�������س���ل 

)324711( حالة.

خم��رّي��اً  فح�ساً   )24501( اأن  واأ���س��اف 

اأج��������ري ال�����ي�����وم، ل��ي�����س��ب��ح اإج�����م�����ايل ع���دد 

الوباء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات 

اأن  اإىل  4159350 فح�ساً، لفتا  الآن  وحتى 

اليوم  ل��ه��ذا  الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�سات  ن�سبة 

و�سلت اإىل قرابة 44ر6 باملئة.

اإىل الل���ت���زام  ال�������وزارة اجل��م��ي��ع  ودع����ت 

ب����اأوام����ر ال����ّدف����اع، واّت����ب����اع ���س��ب��ل ال��وق��اي��ة، 

اإقامة  وع��دم  ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت���داء  خ�سو�ساً 

التجّمعات لأكر من )20( �سخ�ساً، اإ�سافة 

ال��ت��ي  ال���ت���وع���وي���ة  احل���م���الت  م��ت��اب��ع��ة  اإىل 

ال���وزارات  من  ع��دد  مع  بال�سراكة  اأطلقتها 

وال���ه���ي���ئ���ات ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع�����دوى ك���ورون���ا 

#اإلك_وفيد  املطعوم:  لأخ��ذ  والت�سجيل 

#حياتنا_اأهم.

االنباط- عمان

 ن��ف��ذت اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة امل��ك��ل��ف��ة 

مب��ت��اب��ع��ة ال����ت����زام امل���ن�������س���اآت والأف�������راد 

مب���ت���ط���ل���ب���ات ال���������س����الم����ة وال�������س���ح���ة 

الدفاع  ب��اأوام��ر  ج��اء  ما  وف��ق  الوقائية 

1591زيارة تفتي�سية . يوم اخلمي�س 

وب��ح�����س��ب ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ل���وزارة 

فقد  وال��ت��م��وي��ن،  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

57 م��واط��ن��اً  64 م��ن�����س��اأة و  مت خم��ال��ف��ة 

اأم�س  ليوم  التفتي�سية  احلملة  خ��الل 

الرقابية  اجل��ه��ات  ق��ب��ل  م��ن  اخلمي�س 

املكلفة.

اأن اجلهات الرقابية توا�سل  واأكدت 

يف  مبا  مكثف  وب�سكل  يوميا  حمالتها 

ذلك يوم اجلمعة بعد رفع احلظر.

االنباط- عمان

ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  اأحبطت   

ام�������س اجل��م��ع��ة، وع���ل���ى اإح�����دى واج��ه��ات��ه��ا 

حم���اول���ة ت�����س��ل��ل ���س��خ�����س��ني م���ن الأرا����س���ي 

ال�سورية اإىل الأرا�سي الأردنية.

و����س���رح م�����س��در ع�����س��ك��ري م�������س���وؤول يف 

الأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  العامة  ال��ق��ي��ادة 

قواعد  تطبيق  مت  باأنه  العربي،  – اجلي�س 
ال�سخ�سني  على  القب�س  واإلقاء  ال�ستباك 

وحتويلهم اإىل اجلهات املخت�سة.

امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات  اأن  امل�������س���در،  واأك�������د 

بكل  �ستتعامل  العربي،  اجلي�س   - الأردنية 

اأو حماولة  ت�سلل  اأي عملية  مع  قوة وحزم 

تهريب حلماية احلدود ومنع من ت�سول له 

نف�سه العبث بالأمن الوطني الأردين. 

الصحة: نراقب الوضع الوبائي لتحديد المسارات المقبلة

 الصناعة والتجارة: 1591 زيارة تفتيشية 
لمتابعة االلتزام بأوامر الدفاع

 القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من األراضي السورية

ال�سبت   13 / 2 / 2021



االنباط-وكاالت

البنك املركزي الرتكي،  اأظهرت بيانات   

ام�س اجلمعة، اأن ميزان املعامالت اجلارية 

36.72 مليار دوالر يف  بـ للبالد �سجل عجزا 

ا�ستطالع  توقع  عن  يقل  ما  املا�سي،  العام 

دوالر  مــلــيــار   39 لــعــجــز  رويــــــرتز  اأجــــرتــــه 

يف  دوالر  مليار   6.76 فائ�س  مــع  ومــقــارنــة 

ال�سابق. العام 

دي�سمرب  يف  العجز  اأن  البيانات  وتك�سف 

3.21 مليار دوالر  اإىل  انكم�س  االأول  كانون 

ومقارنة  �سهر،  قبل  دوالر  مليار   3.63 من 

مع توقع اال�ستطالع عند 3.7 مليار دوالر.

اإىل ذلك، ارتفع عجز التجارة اخلارجية 

لرتكيا 16 % يف كانون االأول )دي�سمرب( اإىل 

4.53 مليار دوالر، ما ي�سل بعجز 2020 كله 

اإىل نحو 50 مليار دوالر، بارتفاع %69.1.

قال  “رويرتز” لالأنباء،  وكالة  وبح�سب 

مــعــهــد االإحـــ�ـــســـاءات الــرتكــي اإن �ــســادرات 

املا�سي،  ال�سهر  يف   %6.3 انخف�ست  تركيا 

بكانون  مــقــارنــة   %4.3 الــــواردات  وارتــفــعــت 

االأول )دي�سمرب( 2019.

يـــاأتـــي ذلـــك يف وقـــت اأكــــد فــيــه حمــافــظ 

الـــبـــنـــك املــــركــــزي الـــرتكـــي نـــاجـــي اإقـــبـــال، 

�ــســجــل  لــرتكــيــا  االقـــتـــ�ـــســـادي  “النمو  اأن 

تباطاأ  لكنه   ،2020 نهاية  يف  قــويــا  اجتــاهــا 

وفـــقـــا ملـــوؤ�ـــســـرات حـــديـــثـــة، الأ�ـــســـبـــاب مــنــهــا 

تــ�ــســديــد الــ�ــســيــا�ــســة الــنــقــديــة الــــذي بــــداأ يف 

االئتمان”،  منــو  وتــبــاطــوؤ  )اأغــ�ــســطــ�ــس(  اآب 

“االقت�سادية”. �سحيفة  بح�سب 

رفــع  )نــوفــمــرب(،  الــثــاين  ت�سرين  ومــنــذ 

اإىل  االأ�سا�سي  الفائدة  �سعر  املركزي  البنك 

17% من 10.25%. واأ�سار اإقبال يف التحديث 

اإىل اأن القيود املرتبطة مبكافحة الفريو�س 

تباطوؤ بع�س  ت�سببت يف  االأخــرية  االآونــة  يف 

االقت�ساد. قطاعات 

م�ستقبل  الــ�ــســبــابــيــة  مــن  حــالــة  وتــ�ــســود 

املقبلة،  الفرتة  خــالل  تركيا  يف  اال�ستثمار 

يف وقت يتجه فيه االقت�ساد اإىل مزيد من 

ركــود  حــالــة  فعليا  دخـــل  اأن  بــعــد  الــرتاجــع 

حيث   ،2018 عــام  مــن  الــثــاين  الن�سف  منذ 

ذلك  يف  االقت�سادية  االإ�ــســالحــات  توقفت 

الــعــام، وبــلــغ منــو الــنــاجت املحلي االإجــمــايل 

2.6% فقط.

وتــــبــــدو االآفـــــــاق قـــامتـــة نــتــيــجــة تـــزايـــد 

الـــتـــوتـــرات مـــع دول اجلــــــوار، وكـــذلـــك مع 

دول االحتــاد االأوروبـــي والــواليــات املتحدة، 

والـــتـــوتـــرات املــتــ�ــســاعــدة بـــن هـــذه الـــدول 

رجب  الرئي�س  بقيادة  الرتكية  واحلكومة 

طــيــب اأردوغـــــان، الــتــي اأ�ــســفــرت عــن فر�س 

عــقــوبــات اقــتــ�ــســاديــة اأوروبــــيــــة واأمــريكــيــة 

عليها، مع احتمال فر�س عقوبات اأخرى يف 

هذا العام 2021، وتاأثري اجلائحة.

تركيا  اإىل  اال�ستثمار  تدفقات  و�سجلت 

يف عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 و%17 

على  الــتــوقــعــات  ت�سري  فيما  الــتــوايل،  على 

االأجنبي  اال�ستثمار  اأن  اإىل  القريب  املــدى 

التباطوؤ. �سي�ستمر يف 

االنباط-وكاالت

الــعــدل االأمــريكــيــة، ام�س  اأكـــدت وزارة   

ناقلة  االأمريكية  القوات  احتجاز  اجلمعة، 

نــفــط اإيـــرانـــيـــة اخـــرتقـــت الــعــقــوبــات ومت 

توجيهها اإىل الواليات املتحدة.

وحتـــدثـــت الــــــوزارة عـــن بــيــع اأكــــر من 

ــيــون بــرمــيــل مـــن الــبــنــزيــن االإيــــــراين  مــل

املحتجز لديهم مبوجب العقوبات.

وكــانــت الـــواليـــات املــتــحــدة نــهــايــة الــعــام 

ــــدرت عــــدة قـــوانـــن مــن  الـــفـــائـــت قـــد اأ�ــــس

الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى الــــ�ــــســــركــــات الــنــفــطــيــة 

االإيرانية وكل من يتعامل معها.

و�ـــســـددت الــعــقــوبــات يف عــهــد الــرئــيــ�ــس 

االأمريكي ال�سابق دونالد ترمب.

بــايــدن،  االأمــريكــي، جــو  الرئي�س  وقـــال 

اإنـــه لــن يــرفــع الــعــقــوبــات املــفــرو�ــســة على 

تعهدت  التي  بال�سروط  تلتزم  حتى  اإيــران 

بالتزامها.

االإيــرانــيــن،  املــ�ــســوؤولــن  بع�س  و�ــســرح 

ومـــن بــيــنــهــم وزيــــر الــنــفــط بــيــغــن زنــغــنــه، 

مراًرا باأن طهران بحاجة اإىل زيادة االإنتاج 

بــ�ــســكــل كــبــري بــ�ــســرعــة، قــبــل اأن يــتــال�ــســى 

الطلب على النفط.

ولكن هذه الفكرة قوبلت بالرف�س.

احلكومة  اأعطت  بــايــدن،  انتخاب  وبعد 

تعليمات  روحـــاين  اإدارة  ظــل  يف  االإيــرانــيــة 

االأول/ديــ�ــســمــرب  كــانــون  النفط يف  لـــوزارة 

بكامل  اخلام  وبيع  الإنتاج  احلقول  باإعداد 

طاقتها احلالية يف غ�سون ثالثة اأ�سهر.

ــــقــــول حمـــلـــلـــون اإنـــــــه يف حــــــال رفـــع  وي

العقوبات، فقد تزيد اإيران االإنتاج احلايل 

2.1 مليون برميل يومًيا اإىل م�ستوى  من 

مـــا قــبــل الــعــقــوبــات الــــذي كـــان يــبــلــغ 3.8 

مليون برميل يوميا يف غ�سون اأ�سهر.

لكن الــربملــان االإيــــراين رفــ�ــس مــوؤخــرا 

اإيران  اإنتاج  اأن  م�سروع ميزانية قائم على 

يوميا  بــرمــيــل  مــلــيــون   2.3 يبلغ  النفطي 

يف  تبداأ  التي  االإيرانية  ال�سنة  من  اعتباًرا 

اأي  الــنــواب يف  �سكك  اأن  بعد  اآذار/مـــار�ـــس، 

اإمكانية لتخفيف العقوبات ب�سكل فوري.

اجلديدة  العقوبات  فر�س  قبل  وحتى 

اأقل  االإيـــراين  النفط  اإنــتــاج  2018، ظل  يف 

بــكــثــري مــن �ــســتــة مــاليــن بــرمــيــل يــومــًيــا، 

بفعل  1979، وذلك  ينتجها قبل  البلد  كان 

القائمة. القيود 

وبلغت �سادرات اإيران النفطية م�ستوى 

2.8 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــًيــا  مــرتــفــًعــا عــنــد 

 300 نــحــو  اإىل  تــراجــعــت  لكنها   ،2018 يف 

بــحــ�ــســب ما   2020 يــومــًيــا يف  بــرمــيــل  األــــف 

اإىل بيانات تتبع  ا�ستندت  تك�سفه تقديرات 

ناقالت.

االقت�صادي
30

أردوغان ينهك أنقرة.. 37 مليار دوالر عجز ميزان المعامالت الجارية

أميركا تحتجز ناقلة نفط إيرانية اخترقت العقوبات

 كتلة العدالة النيابية تؤكد أهمية  
تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين

 وزير المالية البريطاني: األولوية ما 
زالت لحماية الوظائف

بروكسل: بريطانيا تحت وطأة »بريكست« 
اقتصاديا والتداعيات قاسية

صندوق النقد: انكماش اقتصاد سلطنة 
ُعمان 6.4% في 2020

االنباط-عمان

على  النيابية  العدالة  كتلة  اأكـــدت 

اأهـــمـــيـــة دعــــم وتــ�ــســجــيــع اال�ــســتــثــمــار، 

االأعمال  رجال  اأمــام  العقبات  وتذليل 

اإ�سهاماتهم  ت�سكله  ملــا  وامل�ستثمرين، 

من دعائم القت�سادنا الوطني.

وذكـــــــرت الـــكـــتـــلـــة يف بـــيـــان �ـــســـادر 

الــنــواب  جمل�س  اأمــــام  اأن  امــ�ــس  عنها 

واحلـــكـــومـــة ومـــنـــظـــومـــة اال�ــســتــثــمــار 

التوجيهات  تنفيذ  على  العمل  مهمة 

و  ال�سراكة  تفعيل  يف  ال�سامية  امللكية 

التن�سيق والتعاون مع القطاع اخلا�س 

اال�ستثمار  وتعزيز  دعم  يف  ي�سهم  مبا 

االأجانب،  امل�ستثمرين  وجــذب  املحلي 

م�سددة على اأهمية متابعة مالحظات 

امل�ستثمرين وحل اال�سكاليات التي قد 

بيئة  تكون  ان  والتاأكد من  تواجههم  

االعمال امنه و نقية ومعافية.

الـــتـــغـــريات  اإن  الــكــتــلــة  واأ�ــــســــافــــت 

احلـــا�ـــســـلـــة بــفــعــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 

الــعــديــد  تــوفــري  تــ�ــســهــم يف  اأن  ميــكــن 

بخا�سة  اال�ــســتــثــمــاريــة  الــفــر�ــس  مــن 

واالأدويـــــــــــة  الــــــزراعــــــة  قــــطــــاعــــات  يف 

واملـــ�ـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة، والـــتـــجـــارة 

االإلــكــرتونــيــة، وهــي فــر�ــس ال بــد من 

ا�ستغاللها بال�سكل الذي يعود بالنفع 

املزيد من  بلدنا وي�سهم يف جلب  على 

اال�ستثمارات.

اإن   بـــيـــانـــهـــا  يف  الـــكـــتـــلـــة  وتــــابــــعــــت 

لــتــحــويــل  اجلـــهـــود  كـــل  يــبــذل  االردن 

عملية  وفــــق  فـــر�ـــس  اىل  الــتــحــديــات 

بخا�سة   ، ا�ستثمارية  وترويج  ت�سويق 

اإىل  ت�ستند  ا�ستثمارية  بيئة  لدينا  اأن 

دولية  واتفاقيات  متطورة،  ت�سريعات 

اال�سواق  النفاذ اىل  االردن من  متكن 

الــعــاملــيــة مــثــلــمــا اأن االيــــدي الــعــامــلــة 

االأردنية كفوؤة وموؤهلة ولديها جتارب 

بخا�سة  الــقــطــاعــات  مـــن  الــعــديــد  يف 

املعلومات. تكنولوجيا  جمال 

االنط-وكاالت

قــال وزيـــر املــالــيــة الــربيــطــاين ري�سي 

�ــســونــاك، اأن اأولــويــة احلــكــومــة مــا تــزال 

الوظائف  مــن  ممكن  قــدر  اأكـــرب  حماية 

من تاأثري جائحة فريو�س كورونا.

وقال �سوناك اجلمعة، “اأولويتي كانت 

ممكن  قــدر  اأكـــرب  وحماية  ال�سعي  دومـــا 

من وظائف النا�س، واأعتقد اأن هذه هي 

الــوقــت  يف  الــواجــبــة  ال�سليمة  االأولـــويـــة 

القادمة من  املرحلة  نفكر فيه يف  الــذي 

اأن  ال�سعب يريد  اأن  اجلائحة”. وا�ساف 

تكون احلكومة متاأنية وحذرة يف تخفيف 

قيود فريو�س كورونا.

االنباط-وكاالت

ــوؤون  ــ�ــس  اعـــتـــرب املـــفـــو�ـــس االأوروبــــــــــي لــل

اأن  اخلمي�س،  جنتيلوين،  باولو  االقت�سادية 

ال�سوق  من  املتحدة  اململكة  خــروج  تداعيات 

االأوروبـــــيـــــة املــــوحــــدة �ــســتــكــون اأقـــ�ـــســـى على 

اإىل  بالن�سبة  عليه  �ستكون  ممــا  بريطانيا 

االحتاد االأوروبي.

الــــذي  الـــ�ـــســـرر  اإن  جـــنـــتـــيـــلـــوين  وقـــــــال 

املــحــلــي لــالحتــاد  الــنــاجت  بــاإجــمــايل  �سيلحق 

االأوروبــي جراء خروج بريطانيا من التكتل 

على  مئوية  نقطة  ن�سف  يــكــون  اأن  يــتــوّقــع 

اأحــدث  ن�سر  مــدة عامن، وذلــك يف معر�س 

اإىل  بالن�سبة  االأوروبــيــة  املفو�سية  توقعات 

اقت�ساد االحتاد االأوروبي. يف املقابل، �ستكون 

اإذ  بكثري،  اأ�ــســواأ  بريطانيا  على  الــتــداعــيــات 

تــتــوقــع املــفــو�ــســيــة تـــراجـــع اإجـــمـــايل الــنــاجت 

املحلي الربيطاين مبقدار 2.2 نقطة مئوية 

عــلــى مـــدة عــامــن، حــتــى الــعــام 2022. لكن 

جنتيلوين اأ�سار اإىل اأن ال�سرر يبقى اأقل مما 

لو اأن االنف�سال بن اململكة املتحدة واالحتاد 

االأوروبــي ح�سل من دون اتفاق جتاري بعد 

انــتــهــاء الــفــرتة االنــتــقــالــيــة ملــرحــلــة مــا بعد 

بريك�ست يف 31 كانون االأول/دي�سمرب.

بـــــدوره، قـــال رئــيــ�ــس الــــــوزراء االإيــطــايل 

اإنه بف�سل  االأ�سبق لل�سحافين يف بروك�سل 

ــل اإلــيــه  االتــفــاق الــتــجــاري الـــذي مت الــتــو�ــسّ

بــعــد جــهــود مــ�ــســنــيــة، حــ�ــســرت الــتــداعــيــات 

اإىل  بــالــنــ�ــســبــة  “الثلث  مبـــقـــدار  الــ�ــســلــبــيــة 

االحتاد االأوروبي والربع بالن�سبة اإىل اململكة 

املتحدة”.

االنباط-وكاالت

قال �سندوق النقد الدويل اجلمعة اإن 

اقت�ساد �سلطنة ُعمان انكم�س 6.4%، على 

فريو�س  اأزمــــة  ب�سبب   ،2020 يف  االأرجــــح 

كورونا وتدين اأ�سعار النفط مما ا�ستنزف 

خزائن الدولة.

اأقـــل مــن تــراجــع ن�سبته  �سيكون ذلــك 

الــعــام  لــُعــمــان  ــنــدوق  الــ�ــس تــوقــعــه   ،%10

انكما�س  اإىل  التقديرات  وت�سري  املا�سي. 

الــنــاجت املــحــلــي االإجـــمـــايل غــري النفطي 

.%10

وال�سيافة  االإن�ساءات  وعانت قطاعات 

املعاناة،  اأ�ــســد  والتجزئة  اجلملة  وجتـــارة 

�سهدت  بينما  الــ�ــســنــدوق،  ذكـــر  ح�سبما 

ال�سلطنة انكما�سا طفيفا لالأ�سعار، نظرا 

لرتاجع الطلب.

تــوقــع اأحــــدث تــقــاريــر �ــســنــدوق النقد 

 ،2020 يف   ،%  4.4 ن�سبته  عامليا  انكما�سا 

اأف�سل من توقع يونيو/ وهو ما �سيكون 

النــكــمــا�ــس  كـــــان  الــــــذي   2020 حــــزيــــران 

االأزمـــة  تظل  اإنــهــا  قــال  لكنه   ،%5.2 يبلغ 

االقت�سادية االأ�سواأ منذ الك�ساد العظيم يف 

ثالثينيات القرن املا�سي.

وات�سع عجز ميزانية ُعمان اإىل %17.3، 

من الناجت املحلي االإجمايل ومت متويله 

من  وال�سحب  خارجية  �سندات  بــاإ�ــســدار 

الــــودائــــع والــ�ــســنــاديــق الــ�ــســيــاديــة، ومــن 

حــ�ــســيــلــة اخلــ�ــســخــ�ــســة، حــ�ــســبــمــا ذكـــر 

ال�سندوق.

وقال “من ثم، ارتفع دين احلكومة... 

اإىل 81%، من الناجت املحلي االإجمايل، من 

60%، يف 2019”.

وتوقع �سندوق النقد تعافيا متوا�سعا 

من  ومــــزيــــدا   ،2021 يف   ،%1.8 �ــســيــبــلــغ 

ا�ستمرت  واإن  املتو�سط،  املــدى  النمو على 

ال�سبابية.

وبف�سل حملة التطعيم وتخفيف قيود 

املمكن  مــن  اأ�ــســبــح  االجــتــمــاعــي  التباعد 

توقع تعاف �سئيل عند 1.5%، لنمو الناجت 

 ،2021 النفطي يف  االإجمايل غري  املحلي 

يزيد اإىل 4%، بحلول 2026.

الناجح  التنفيذ  اإن  الــ�ــســنــدوق  وقـــال 

“�سرط  العمانية  املــايل  ال�سبط  خلطط 

اأ�سا�سي لتقوية اال�ستدامة املالية وتخفيف 

�سغوط التمويل”.

فــر�ــس �سريبة  اخلــطــط  تــلــك  ت�سمل 

قيمة م�سافة 5%، هذا العام و�سريبة دخل 

على ذوي الدخول املرتفعة، فيما �ستكون 

خطوة غري م�سبوقة مبنطقة اخلليج.

اإطــار  بو�سع  اأي�سا  ال�سندوق  اأو�ــســى 

وااللــــتــــزامــــات  ـــــول  االأ�ـــــس الإدارة  عـــمـــل 

ال�سيادية.

وقـــال �ــســنــدوق النقد اإنـــه مــع ارتــفــاع 

االأجنبية،  االأ�سول  وتراجع  العام  الدين 

عدم  اأوجـــه  اأي  اإدارة  املــهــم  مــن  “�سيكون 
تــطــابــق حمــتــمــلــة بـــن الــ�ــســمــات املــالــيــة 

لالأ�سول وااللتزامات ال�سيادية من اأجل 

خماطر  مــن  ال�سيادية  امليزانية  �سيانة 

تقلبات �سعر الفائدة وال�سرف االأجنبي”.

االنباط -وكاالت

اأبدى املغرب عزمه الرفع من القيمة امل�سافة للمنتوج 

املحلية، وذلك  باملنتجات  الواردات  ا�ستبدال  الوطني، عرب 

ال�سنة  درهم حاليا يف  مليار   183 الــواردات من  لتخفي�س 

من  درهــم  مليار   34 ا�ستبدال  اأي  درهـــم،  مليار   149 اإىل 

.2023 الواردات مبنتوجات �سناعية حملية يف نهاية 

العثماين،  الدين  املغربية، �سعد  واأ�سار رئي�س احلكومة 

اأمام اأع�ساء الربملان، لطبق الطاجن كمثال، وذلك �سمن 

العامة،  بال�سيا�سة  املتعلقة  ال�سهرية  الربملانية  اجلل�سة 

واملخ�س�سة “لل�سيا�سة احلكومية لدعم املنتوج الوطني”، 

مطلع �سهر فرباير.

وقـــال الــعــثــمــاين اإن الــطــاجــن املــغــربــي يــوجــد يف اأكــرب 

اإعالنات  “هناك  اأن  مو�سحا  العاملية،  الت�سويقية  املواقع 

عــلــى مــنــ�ــســات الــبــيــع االإلــكــرتونــيــة يف فــرنــ�ــســا واأمـــريكـــا 

يف  ي�سنع  �سحي  كمنتوج  املغربي  الطاجن  تبيع  وبلجيكا 

املغرب”.

ورفـــ�ـــس املـــزاعـــم الــتــي تــدعــي بــــاأن الــطــاجــن املــغــربــي 

تكون  اأن  ميــكــن  فــقــط  “البع�س  اأن  مــو�ــســحــا  مــغــ�ــســو�ــس، 

�سمنه مواد غري �سحية، لكن االإنتاج الوفري �سحي ويباع 

دعم  ل�سرورة  الفتا  بالعامل”،  عديدة  دول  ويف  املغرب  يف 

املنتجات  مع  باملقارنة  تبخي�سها  وعــدم  املغربية  املنتجات 

امل�ستوردة.

500 مــ�ــســروع  يــنــاهــز  املــغــرب اإىل مــواكــبــة مــا  ويــ�ــســعــى 

اإنــتــاجــي لــتــحــقــيــق هـــدف تــعــويــ�ــس 34 مــلــيــار درهــــم من 

ال�سادرات يف نهاية 2023.

وتو�سلت وزارة التجارة وال�سناعة واالقت�ساد االأخ�سر 

 ،259 بـ 634 م�سروعا، احتفظت منها  لـ االآن  والرقمي حلد 

درهم،  مليار   17.4 بقيمة  واردات  لتعوي�س  فر�سة  متثل 

اأي ما ميثل حوايل 51 يف املئة من الهدف املحدد.

واأكــــد املــحــلــل االقــتــ�ــســادي واملــــايل، زكــريــا الــكــرتــي، يف 

االعــتــبــار  “رد  اأن  عربية”،  نــيــوز  “�سكاي  ملــوقــع  حــديــث 

للمنتوج الوطني، بعيدا عن ال�سوفينية وامل�ساعر الوطنية، 

اأو دوليا.  مرتبط بال�سرورة بدعم تناف�سيته �سواء وطنيا 

اأهمية  التي فر�ستها جائحة كورونا،  االأزمة  اأظهرت  وقد 

اأن  اأي  االقــتــ�ــســاديــة.  اأو  ال�سناعية  بــالــ�ــســيــادة  ي�سمى  مــا 

اقت�ساداتها  وحتــّفــز  نف�سها  على  تعتمد  اأن  يجب  الـــدول 

حتى ال تبقى رهينة باقت�سادات دول اأخرى”.

“مرتبط  املــحــلــيــة  الــ�ــســنــاعــة  دعـــم  اأن  زكــريــا  واأ�ـــســـاف 

ما  عــادة  �سيا�سة  وهــي  حمائية،  ل�سيا�سة  الـــدول  باعتماد 

مثال  ونحن  باملثل،  �ستعاملنا  االأخــرى  الــدول  الأن  تف�سل، 

يف املغرب يف حاجة للت�سدير”.

احلمائية،  ال�سيا�سة  جتنب  اإذن  “يجب  قــائــال:  وتــابــع 

اأو  �سريبية،  امتيازات  الوطني  املنتوج  مبنح  وتعوي�سها 

دعمه ب�سكل مبا�سر، اأي ت�سهيل اإجراءات اال�ستثمار فيه.”

ومن جهته، �سدد عبد احلي الغربة، الباحث يف العلوم 

لدعم  تعطى  اأن  االأولوية يجب  اأن  واملالية، على  االإداريــة 

واإجـــراءات  مالية  م�ساعدات  مبنحها  الوطنية  املــقــاوالت 

من  الرفع  �سرورة  اإىل  باالإ�سافة  لها،  م�ساحبة  جبائية 

املناف�سة  االأجنبية  للواردات  بالن�سبة  اجلمركية  الر�سوم 

الوطني. للمنتوج 

كما دعا الباحث يف حديث ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، 

اإىل �ـــســـرورة الــنــهــو�ــس بــالــتــكــويــن وعــ�ــســرنــة املـــقـــاوالت 

االقت�سادية،  التناف�سية  مل�ستجدات  ا�ستجابة  الوطنية 

الفــتــا الأهــمــيــة مــواكــبــة املـــقـــاوالت املــتــ�ــســررة مــن جائحة 

فر�سا  ومنحها  االإداريـــــة  املــ�ــســاطــر  تب�سيط  عــرب  كــورونــا 

حكومية  واإجــــراءات  ت�سريعية  تــدابــري  و�ــســّن  لال�ستثمار، 

اأطلقته  الـــذي  “اأوك�سن”  قــر�ــس  �ــســاكــلــة  عــلــى  مــواكــبــة 

احلكومة خالل فرتة الطوارئ ال�سحية.

حمائي  وقائي  تدبري  اعتماد  وجوب  على  الغربة  واأكــد 

ــــقــــاوالت االقــتــ�ــســاديــة  ــاد الـــوطـــنـــي لــ�ــســالــح امل لــالقــتــ�ــس

الوطنية، م�سريا اإىل اأن ال�سوؤال املطروح هنا، هو اإمكانية 

تقلي�س  �سيخلقه  الــذي  الفراغ  �سد  على  املقاوالت  وقــدرة 

الواردات.

واأو�سح اأن “التدابري احلكومية املتخذة زمن اجلائحة 

ُيفهم  ممــا  الـــــواردات،  خف�س  اجتـــاه  يف  ت�سب  كلها  كــانــت 

معه حتويل االعتمادات املخ�س�سة لها نحو دعم املقاوالت 

الوطنية، غري اأن املعطيات امل�سجلة ت�سري اإىل ارتفاع قيمة 

املئة خالل  27 يف  بن�سبة قاربت  الغذائية  املنتجات  واردات 

مليار   31.57 بلغت  اأن  بعد   ،2020 �سنة  االأول من  الن�سف 

من  نف�سها  الــفــرتة  يف  درهـــم  مليار   24.87 مقابل  درهـــم 

درهم  مليارات   6.7 بقيمة  بزيادة  اأي   ،2019 املا�سي  العام 

يف ظرف �ستة اأ�سهر”.

تناف�سيا  يكون  حتى  الوطني،  املنتوج  جتويد  اأجل  ومن 

مراقبة  �سرورة  اإىل  الغربة،  دعا  اأكــرب،  بجاذبية  ويحظى 

اجلودة  لعنا�سر  احرتامها  ال�سناعية من حيث  الوحدات 

املجتهدة  للمقاوالت  حتفيزية  تدابري  و�سّن  منتوجها،  يف 

من  �ــســواء  الت�سنيع  معايري  حتــرتم  ال  الــتــي  تلك  وزجـــر 

حــيــث �ــســروط االإنـــتـــاج وحــقــوق الــعــمــال، واحلـــفـــاظ على 

�سالمة مواردها الب�سرية خالل فرتة الطوارئ ال�سحية، 

تعطي  جبائية  تــدابــري  �سن  الــبــاحــث،  ح�سب  يتعن،  كما 

الــعــمــل على  ثــم  الــوطــنــي  للمنتوج  واالأ�ــســبــقــيــة  االأولـــويـــة 

يكون  الوطني  الرتاب  داخل  اأجنبية  اإنتاجية  فتح وحدات 

منتوجها موجها للداخل من جهة، ومن جهة ثانية يوفر 

اإقت�ساديات  وينع�س  املحلية  العاملة  لليد  �سغل  فــر�ــس 

مناطق تعي�س البطالة وت�سكل بذلك نقاط جذب �سناعي 

واقت�سادي.

الكلمة  فـــاإن  زكــريــا،  االقــتــ�ــســادي،  للمحلل  وبالن�سبة 

جتهيز  طــريــق  عــن  وذلـــك  التناف�سية  دعـــم  تبقى  املــفــتــاح 

الــ�ــســركــات املــغــربــيــة مبـــعـــدات عــ�ــســريــة واإعـــطـــاء اأولـــويـــة 

العلمي. للبحث 

وقام املغرب موؤخرا بتبني جمموعة من املوا�سفات تهم 

التي  التقليدية،  منها  خ�سو�سا  ال�سناعة  فروع  من  عددا 

اليوم  عــددهــا  يفوق  والــتــي  االأجنبية  للمناف�سة  تتعر�س 

بال�سحة  التطبيق لها عالقة  اإجبارية   13 بينها  300، من 

وت�سجيع  امل�ستهلك  حماية  االأ�سا�سي  هدفها  وال�سالمة، 

الوطني. املنتوج  ا�ستهالك 

تنفيذ  موا�سلة  �ــســرورة  على  اأي�سا  احلكومة  و�ــســددت 

م�سامن اال�سرتاتيجية الوطنية ل�سارات اجلودة ملنتجات 

اأكر  على  يتوفر  القطاع  اأن  مربزة  التقليدية،  ال�سناعة 

لــدى  ت�سجيلها  مت  للت�سديق،  جــمــاعــيــة  عــالمــة   60 مــن 

حلمايتها  والتجارية  ال�سناعية  للملكية  املغربي  املكتب 

وطــنــيــا، وكــذلــك دولــيــا بـــاالحتـــاد االأوروبــــــي وبــالــواليــات 

املتحدة، واإقليميا باإفريقيا، وذلك للمحافظة على املنتوج 

احلريف من جهة والرفع من جودته وتناف�سيته من جهة 

اأخرى.

 المغرب.. عزم على تخفيض الواردات لحماية المنتج الوطني
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االنباط-وكاالت

اأك��د قيادي يف حركة فتح، ع��زم الأ���س��ر م��روان الربغوثي 

و�سع  واأن��ه  الفل�سطينية،  الرئا�سة  انتخابات  خلو�ض  الرت�سح 

اأمام رئي�ض ال�سلطة حممود عبا�ض ثالثة �سيناريوهات، ب�ساأن 

طبيعة م�ساركته بالنتخابات املقبلة

ت�سريحات  يف  عليان  راأف���ت  فتح  بحركة  القيادي  واأو���س��ح 

خا�ض ملوقع “عربي 21”، اأن “القيادي الأ�سر مروان، يرغب 

واأي�سا  الفل�سطينية،  الرئا�سية  بالنتخابات  نف�سه  برت�سيح 

يريد خو�ض انتخابات املجل�ض الت�سريعي”، لفتا اإىل اأن “هذا 

ما �سرح به واأكده كل املقربني الفتحاويني من الأ�سر مروان، 

�سواء قدورة فار�ض اأو حامت عبد القادر”

اإيجابية  تكن  مل  “الأجواء  ف���اإن  ع��ل��ي��ان،  تقدير  وبح�سب 

خالل زيارة ممثل اللجنة املركزية حلركة فتح ح�سني ال�سيخ، 

لالأ�سر الربغوثي داخل �سجون الحتالل الإ�سرائيلي”

�سروط الربغوثي

هو  وا�سحة؛  ر�سالته  م��روان  “الأ�سر  اأن  اإىل  عليان  ونبه 

مع قائمة موحدة م�سرتكة متوافق عليها حلركة فتح خلو�ض 

الن��ت��خ��اب��ات، ول��ك��ن على اأ���س��ا���ض اأن ي�����س��ارك ه��و وم��ن معه يف 

الأ�سماء  بع�ض  فيتو على  له  يكون  اأن  وله احلق يف  ت�سميتها، 

غر مرغوبة، التي �سيتم فر�سها”

القائمة  هذه  يف  ي�سرتط  الربغوثي  الأ�سر  اأن  اإىل  ولفت 

املوحدة لفتح، اأن “ي�سارك فيها اجلميع، مبن فيهم من اتهم 

بالتجنح )اأن�سار حممد دحالن( ومن ف�سل من احلركة”

ويف حال مل يتم التفاق على قائمة موحدة حلركة “فتح”، 

ذكر عليان اأن “الأ�سر الربغوثي �سيذهب نحو ت�سكيل قائمة 

خا�سة به، اأو التحالف مع النائب دحالن يف قائمة م�سرتكة، 

الربغوثي”،  الأ�سر  لدى  الثالثة  ال�سيناريوهات  هي  وه��ذه 

وفق قوله

وراأى اأن بيان الوزير ال�سيخ ال�سادر عقب زيارته للربغوثي 

يف �سجنه، “مبهم، فهو مل يتطرق اإىل التفا�سيل التي تكمن 

حممود  الرئي�ض  �سي�سمح  “هل  مت�سائال:  ال�سياطني”،  بها 

عبا�ض ملروان الربغوثي اأن ي�سمي هو ومن معه قائمة حركة 

القائمة ممن  اأن ي�سارك يف هذه  فتح؟ وهل �سي�سمح الرئي�ض 

هم حم�سوبون على النائب دحالن؟”

اأ�سئلة مهمة، ففي حال مل يوافق  “هذه  اأن  القيادي  واأك��د 

قائمة  اإىل  ذاه��ب��ون  معه  وم��ن  ف��م��روان  ذل���ك،  على  الرئي�ض 

م�ستقلة، اأو متحالفون مع النائب دحالن”

اخلمي�ض،  ا�ستثنائيا،  �سمحت  الحتالل  �سلطات  اأن  يذكر 

لوزير ال�سوؤون املدنية يف ال�سلطة الفل�سطينية ح�سني ال�سيخ، 

“هدارمي”  �سجن  وال���وج���ود يف  ال��ربغ��وث��ي،  الأ���س��ر  ب��زي��ارة 

الإ�سرائيلي، بعد تقدميه طلبا بالزيارة

االنباط-وكاالت

ا�ستحواذ  اإن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  ع�سكري  خبر  ق��ال 

“اإ�سرائيل” على منظومة القبة احلديدية، رغم 
فيها،  الكامنة  ال��ه��ام��ة  ال�سرتاتيجية  م��زاي��اه��ا 

تعبر عن اختيار ا�سرتاتيجية “جتنب” القرارات 

داخل  امل�سلحة  الع�سابية  اجليو�ض  �سد  الكربى 

حدودها على ا�سرتاتيجية “احل�سم”

موقع  على  مقاله  يف  �سبتاي،،  �ساي  واأ���س��اف 

ت�سكل  احلديدية  القبة  “منظومة  اأن  ون،  نيوز 

التحتية  بنيتها  يحمي  وت�سغيليا،  تقنيا  اإجن���ازا 

ال��وط��ن��ي��ة احل�����س��ا���س��ة م��ن الأذى، وي��خ��ل��ق رادع���ا 

�سلبيا لأعدائها، لكنها يف الوقت ذاته ت�سع عالمة 

ا�ستفهام ا�سرتاتيجية عميقة حول تكامل النظام 

يف نظرية الأمن القومي الإ�سرائيلي”

واأ�سار �سبتاي، اأن “منظومة القبة احلديدية 

تختلف عن منظومة اآرو التي مت بناوؤها للتعامل 

�سواريخ  مثل  التقليدية،  غ��ر  ال��ت��ه��دي��دات  م��ع 

حتمل اأ�سلحة كيميائية وبيولوجية، ويف امل�ستقبل 

للبنى  الدقيقة  للتهديدات  اإ�سافة  ن��ووي��ة،  رمب��ا 

التحتية الوطنية احليوية”

ت�سكل  ال���ت���ه���دي���دات  ه����ذه  “كل  اأن  واأو�����س����ح 

ا�ستجابة خطرة ووجودية على اإ�سرائيل، يف حني 

اأن الغر�ض من القبة احلديدية خمتلف، وبالتايل 

مع�سلة  تن�سئ  الع�سكرية  ا�سرتاتيجيتها  ف���اإن 

حقيقية بني املنظومتني”

من  احل��دي��دي��ة  ال��ق��ب��ة  “منظومة  اأن  واأك�����د 

�سلبياتها اأنها ت�سمح ل�سانعي القرار الإ�سرائيلي 

بالعي�ض يف ظل ال�سواريخ، وجتنب ال�سعي لإيجاد 

ح��ل دائ���م للتحدي ال���س��رتات��ي��ج��ي ال��ن��ا���س��ئ عن 

وجود جي�سني ع�سابيني، حزب اهلل وحما�ض، على 

حدود اإ�سرائيل، رغم اأنها ت�سهم يف تقلي�ض ال�سرر 

ال����ذي يلحق ب��اجل��ب��ه��ة ال��داخ��ل��ي��ة خ���الل اأوق����ات 

احلرب، الأمر الذي ي�سمح لهما باأن تفر�سا على 

الإ�سرائيليني تعطيل حياتهم”

ال��ردع  ت��اآك��ل  ال��و���س��ع يعني  “هذا  اأن  واأو���س��ح 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي، لأن�����ه ل ي��ت��ج��ه ن��ح��و اإي���ج���اد حل 

املتمثلة  ال�سرتاتيجية  للم�سكلة  وعميق  دائ���م 

بال�سواريخ التي حتوزها حما�ض وحزب اهلل، فال 

يزال الإ�سرائيليون يعانون من �سدمة الإنذار يف 

الطوارئ،  اإىل خدمات  والهروب  الليل،  منت�سف 

والخ��ت��ب��اء يف امل��الج��ئ، وه���ذا ثمن اإ���س��ايف فيما 

مالية،  م��وازن��ات  من  الإ�سرائيلي  اجلي�ض  ينفقه 

التحديات  لهذه  اإيجاد حلول  اإىل  يتجه  اأن  ب��دل 

ال�سرتاتيجية”

ت�ستطيع  ل  احل����ال����ة،  ه����ذه  “يف  اأن�����ه  واأك������د 

اإ���س��رائ��ي��ل ام��ت�����س��ا���ض ن����ران ب��ع��ي��دة امل����دى على 

احل��رب  �ستخو�ض  وب��ال��ت��ايل  ال��داخ��ل��ي��ة،  جبهتها 

عندما يطلق العدو مثل هذه النران، وبالتايل 

اأن  فاإن جبهتها الداخلية �ستكون مك�سوفة، رغم 

�سناع القرار املدافعني عن ا�ستخدامها يرون هذه 

ويتذرعون  ال�سرتاتيجي،  للحل  بديل  املنظومة 

باأن ذلك احلل يتطلب حملة ع�سكرية كبرة، من 

�ساأنها اأن تكلف اجلي�ض الإ�سرائيلي خ�سائر ب�سرية 

بني قواته املقاتلة” 

على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  “العتماد  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ملواجهة  وحيدا  حال  احلديدية  القبة  منظومة 

ال��ت��ه��دي��دات ال�����س��اروخ��ي��ة يعني جت��ن��ب ال��ذه��اب 

تكاليفها  ب��زع��م  ا�سرتاتيجية؛  اأك���ر  ح��ل��ول  اإىل 

اأن تلقي  الع�سكرية والنف�سية الباهظة، ما يعني 

هذه ال�سيا�سة بظاللها على ف�سل كبر يف �سنع 

القرار الإ�سرائيلي”

االنباط-وكاالت

ك�سفت قناة العربية ال�سعودية، ام�ض اخلمي�ض، 

عن اأبرز ما �ستتحدث عنه رغد �سدام ح�سني، ابنة 

الرئي�ض العراقي الراحل، �سدام ح�سني

واأذاعت القناة عرب قناتها على موقع يوتيوب 

برومو اللقاء، الذي �ستفتح فيه رغد �سدام ح�سني 

خزائن اأ�سرارها، ومنها ذكرياتها يف ق�سر والدها 

يف زمن ال�سلم وزمن احلرب

ويف اإح�����دى ل��ق��ط��ات ال���ربوم���و، اأع���رب���ت رغ��د 

�سدام ح�سني عن قلقها على وحدة وطنها العراق، 

واأبدت تخوفها من تعر�سه للتق�سيم

وقالت: اأنا قلقة ول اأمتنى اأن اأ�ساهد هذا اليوم

و�سرحت ابنة الراحل �سدام ح�سني يف لقطة 

واملنطقة  ال��ع��راق،  ا�ستباحوا  الإيرانيون  اأخ���رى: 

العراق  ولي�ض  ب��رك��ان  فوهة  على  اأ�سبحت  كلها 

فقط

واأ�سارت قناة العربية يف الربومو اإىل اأن رغد 

زوجها  ق�سة  لقائها  يف  ���س��رتوي  ح�سني  ���س��دام 

وكوالي�ض خالفه مع والدها

كما اأنها �ستو�سح كيفية خروجها مع اأ�سرتها 

وم�سر  الأمريكي،  الحتالل  عقب  العراق  من 

م���ذك���رات وال���ده���ا، ���س��دام ح�����س��ني، ال��ت��ي وع��دت 

بن�سرها

اأن اجل���زء الأول من  ال��ع��رب��ي��ة  ق��ن��اة  واأع��ل��ن��ت 

لقائها مع رغد �سدام ح�سني �سيذاع الثنني املقبل 

املوافق 15 فرباير/ �سباط اجلاري

وضع ثالثة سيناريوهات. قيادي في فتح يؤكد ترشح 
البرغوثي للرئاسة ويكشف عن شروطه

 تقدير إسرائيلي: االعتماد على القبة الحديدية يعّبر عن 
فشل في صنع القرار اإلسرائيلي

 رغد صدام حسين تفتح خزائن أسرارها: المنطقة فوق 
بركان وقلقة من تقسيم العراق

االنباط-وكاالت

اأ�سبوعي  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  راأي  ا���س��ت��ط��الع  اأ���س��ار   

عرب  ال��ع��ربي��ة  “معاريف”  ���س��ح��ي��ف��ة  جت��ري��ه 

موقعها الإلكرتوين، عن �سقوط مقاعد يف حال 

“نتنياهو  م��ن  لكل  ج��دي��دة  انتخابات  اأج��ري��ت 

و�ساعر”، وارتفاع مبقاعد لبيد”

ل�سالح  اأج���ري  ال���ذي  ال�ستطالع  وبح�سب 

“معاريف-�سوف�سافوا” برئا�سة مناحيم لزار، 
ال��ل��ي��ك��ود برئا�سة  ل��ن يتمكن ح���زب  اإّن����ه  ق����ال: 

ت�سكيل حكومة حتى  من  نتنياهو”،  “بنيامني 
�ساعر  ج��دع��ون  و�سيتم�سك  اليمني،  مب�ساركة 

بب�سع نقاط مئوية

اإّن��ه لو جرت النتخابات  وق��ال ال�ستطالع، 

اأقل  اأي   ، الليكود على 28 مقعًدا  اليوم حل�سل 

م�ستقبل”  و”هناك  ال�سابق،  ال�ستطالع  م��ن 

اأكر  مقعًدا،   19 اإىل  يقفز  لبيد  يائر  بقيادة 

من اأمل جديد بقيادة جدعون �ساعر ، الذي فاز 

ب� 13 مقعًدا ب�6 مقاعد

وتابع، اأّن اليمني بقيادة نفتايل بينيت الذي 

يريد اأن يكون كفة امليزان يف النتخابات القادمة 

بيبي”  “لي�ض  كتلة  اإىل  الن�سمام  وميتنع عن 

يف  مقعًدا   12 على  ويح�سل  املقعد  يف  يرتفع   ،

ال�ستطالع احلايل

القائمة امل�سرتكة التي يرتاأ�سها اأمين عودة، 

ل ت����زال تفقد ق��وت��ه��ا وت��ه��ب��ط يف ال���س��ت��ط��الع 

احل��ايل اإىل 8 مقاعد مقابل 10 يف ال�ستطالع 

ال�سابق

واأثبت �سا�ض ، بقيادة اأرييه درعي ، اأنه �سهم 

التوراة  يهودية  مقاعد.   8 مع   ، وم�ستقر  اآم��ن 

ب� 7 مقاعد ، مثل حزب ي�سرائيل بيتنا ، بقيادة 

اأفيغدور ليربمان ، الذي يحافظ على ا�ستقرار 

مثر لالإعجاب

م���راف  ق���ادت���ه  “العمل” ال�����ذي  وح�����س��ل 

ميخائيلي م�سافة اآمنة من اخلط الأحمر ب�ستة 

الي�ساري  مرت�ض  ح��زب  يفقد  بينما   ، مقاعد 

بني  بقيادة  والأبي�ض  الأزرق  وكذلك   ، مقعًدا 

غانت�ض ، متقلًبا بالقرب من ن�سبة احلجب - مع 

4 مقاعد لكل منهما

وميكن للقائمة املوحدة لل�سهيونية الدينية 

بزعامة بت�سلئيل �سموتريت�ض واإيتامار بن غفر 

اأن ت�ستمد الت�سجيع من اأنها جتاوزت اأي�سا ن�سبة 

احلجب يف ال�ستطالع احلايل ، ب� 4 مقاعد

وحت�������ت ن�������س���ب���ة احل�����ج�����ب ي������اأت������ي احل������زب 

القت�سادي اجلديد بقيادة يارون زلي�سة - ٪1.3 

ومل   ،  ٪1.1  - عبا�ض  من�سور  بقيادة  وراع���م   ،

ينفعه انف�ساله عن امل�سرتك ، ول �سيما النتماء 

ل�سركائه ال�سابقني

ال���س��ت��ط��الع:  بح�سب  ال��ك��ت��ل  �سعيد  وع��ل��ى 

ال��ل��ي��ك��ود و���س��ا���ض  ت�����س��م  ال��ت��ي  ك��ت��ل��ة نتنياهو   -

لل�سهيونية  املوحدة  والقائمة  ويهدوت هتوراة 

فيما ح�سلت  47 مقعداً،  على  الدينية ح�سلت 

كتلة “لي�ض نتنياهو” التي ت�سم حزبي �ساعر 

 ، بيتنا  ي�سرائيل   ، امل�سرتكة  القائمة   ، ولب��ي��د 

احلق  وكتلة  مقعداً،   61 على  ومرت�ض  العمل 

على 12 مقعدا يف م�ساألة مطابقة رئي�ض الوزراء 

لنتنياهو - يغلب �ساعر على لبيد وبينيت ، ويكاد 

ي�ساوي مكانته مع مكانة نتنياهو. نتنياهو ٪44 

، �ساعر 41٪ ؛ نتنياهو 55٪ ، لبيد 37٪ ، نتنياهو 

42٪ وبينيت ٪34

 معاريف: لبيد يواصل الصعود وانخفاض في مقاعد نتنياهو وساعر

 واشنطن: القدس تخضع لمفاوضات 
الحل النهائي

 )436( مستوطنًا اقتحموا ساحات 
»المسجد األقصى« األسبوع الماضي

 نتنياهو يكّلف »بن شابات« بقيادة 
المحادثات مع إدارة بايدن حول إيران

 زعيم كوريا الشمالية يقيل وزير 
االقتصاد ويوبخ الحكومة

االنباط-وكاالت

الأم��رك��ي��ة،  اأع��ل��ن��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة   

القد�ض  مدينة  و�سع  اأن  اخلمي�ض،  م�ساء 

يخ�سع ملفاو�سات احلل النهائي

للمتحدث  ذلك يف موجز �سحفي  جاء 

ب��ا���س��م ال��������وزارة ن��ي��د ب���راي�������ض ق����ال ف��ي��ه: 

“القد�ض تخ�سع ملفاو�سات احلل النهائي، 
وهذا املوقف مل يتغر”

ك��م��ا ����س���دد ع��ل��ى اأن ع�����ودة امل�����س��اع��دات 

“مرهونة  الفل�سطينيني  اإىل  الأمركية 

امل�سالح  وم��ع  وا�سنطن  قيم  مع  بتوافقها 

الأمركية”

واأ�����س����اف: ن��ع��ت��ق��د اأن����ه م���ن ال�����س��روري 

ال��ت��ي تغذي  جتنب الإج�����راءات الأح���ادي���ة 

ال��ت��وت��ر وت��ق��و���ض اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة لدفع 

والبناء  ال�سم  ذلك  الدولتني، مبا يف  حل 

ال�ستيطاين والهدم

االنباط-وكاالت

اق��ت��ح��م��ت جم���م���وع���ات امل�����س��ت��وط��ن��ني، 

مبدينة  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  �ساحات 

القد�ض املحتلة، خالل الأ�سبوع املن�سرم

هبايت”  ه���ا  “حد�سوت  م��وق��ع  واأف�����اد 

اق�ت�ح�موا  م�����س��ت��وط��ن   436 اأّن  ال���ع���ربي، 

ب��اح��ات امل�����س��ج��د الأق�����س��ى ه���ذا الأ���س��ب��وع، 

ت��ل��م��ودي��ة،  ط��ق��و���س��اً  واأدوا  فيها  وجت���ول���وا 

بحرا�سة من �سرطة الحتالل الإ�سرائيلي

االنباط-واكالت

قال موقع والال الإ�سرائيلي الإخباري، 

اجلمعة، اإن رئي�ض الوزراء بنيامني نتنياهو 

القومي  الأم����ن  ل�����س��وؤون  م�ست�ساره  ك��ّل��ف 

مئر بن �سابات، بقيادة املحادثات مع اإدارة 

الرئي�ض الأمريكي جو بايدن، حول اإيران

ومل يحدد موقع وال��ال املوعد ال��ذي مت 

فيه هذا التعيني، كما مل ي�سدر اإعالن من 

مكتب رئي�ض الوزراء الإ�سرائيلي ب�ساأنه

ونقل املوقع عن م�سوؤولني اإ�سرائيليني، 

�سابات  بن  اإن  قولهم  اأ�سماءهم،  يحدد  مل 

والقوى  بايدن،  اإدارة  املحادثات مع  �سيقود 

العاملية وال�سركاء الإقليميني حول التفاق 

النووي الإيراين

واأ�ساف اأن بن �سابات عقد لقاًء مطول 

ع��رب ن��ظ��ام الت�����س��ال امل��رئ��ي م��ع م�ست�سار 

�سوليفان،  ج��اك  الأمريكي  القومي  الأم��ن 

ي���وم اأم�����ض اخل��م��ي�����ض، ج���رى خ��الل��ه بحث 

امللف الإيراين وعدد من الق�سايا الإقليمية 

الأخرى

بنيامني  ال����وزراء  رئي�ض  �سيعقد  وت��اب��ع 

اجتماعا  ال��ق��ادم��ة  الأ���س��اب��ي��ع  يف  نتنياهو 

اإي���ران مب�ساركة وزير  امل�ستوى ح��ول  رفيع 

الدفاع بيني غانت�ض ووزير اخلارجية غابي 

موؤ�س�سات  م��ن  كبار  وم�سوؤولني  اأ�سكنازي 

الأمن وال�ستخبارات وال�سيا�سة اخلارجية

املا�سية  الأ�سهر  �سابات يف  وب��رز دور بن 

الدول  اإىل  الإ�سرائيلية  الوفود  قاد  عندما 

مع  عالقاتها  تطبيع  ق��ررت  التي  العربية 

اإ�سرائيل

وق����ال امل���وق���ع ق���رر ن��ت��ن��ي��اه��و ت��ع��ي��ني بن 

رئي�ض  �سغط  رغ���م  املن�سب،  ب��ه��ذا  ���س��اب��ات 

جهاز املخابرات اخلارجية )املو�ساد( يو�سي 

كوهني، ال��ذي قبل ت��ويل ه��ذا املن�سب بعد 

اإنهاء مهامه كرئي�ض للمو�ساد

االنباط-وكاالت

 ذكرت و�سائل الإعالم الر�سمية يف كوريا 

كيم  ال��زع��ي��م  اأن  اجلمعة  ام�����ض  ال�سمالية 

ج��وجن اأون اأق���ال وزي��ر القت�ساد ال��ذي مت 

تعيينه ال�سهر املا�سي فقط ووبخ حكومته 

لفتقارها لأفكار مبتكرة يف �سياغة اأهداف 

خطة خم�سية اقت�سادية جديدة

وك���ان ح���زب ال��ع��م��ال احل��اك��م ق��د اختتم 

اج��ت��م��اع��ه ال��ع��ام ال���ذي ا�ستمر اأرب��ع��ة اأي���ام 

روؤيته  اأي�سا  يوم اخلمي�ض حيث طرح كيم 

ل��ل��ع��الق��ات ب���ني ال��ك��وري��ت��ني وم����ع ال����دول 

الأخرى

الأع��م��ال  ج���دول  القت�ساد  ت�سدر  وم��ع 

ا�ستعر�ض كيم ا�سرتاتيجيته اجلديدة التي 

الك�سف  مت  وال��ت��ي  ���س��ن��وات  خم�ض  ت�ستمر 

عنها يف موؤمتر احلزب ال�سهر املا�سي و�سط 

ع��ق��وب��ات دول��ي��ة واإغ�����الق م��ط��ول للحدود 

وتقل�ض امل�ساعدات اخلارجية ب�سبب جائحة 

فرو�ض كورونا

وات��ه��م ك��ي��م جم��ل�����ض ال������وزراء ب�سياغة 

خطط بدون تغيرات كبرة عن �سابقاتها 

وال��ت��ي ق��ال اإن��ه��ا ف�سلت ف�سال ذري��ع��ا يف كل 

قطاع تقريبا

وعني احلزب اأو �سو يوجن وزيرا جديدا 

ل��الق��ت�����س��اد خ��ل��ف��ا ل��ك��ي��م ت���و اإي����ل ال����ذي مت 

تعيينه يف يناير كانون الثاين. واأو �سو يوجن 

من �سناع ال�سيا�سات القت�سادية منذ فرتة 

رئي�ض  ن��ائ��ب  من�سب  اأي�سا  و�سغل  طويلة 

الوزراء من قبل

الكورية  املركزية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

اإن اخلطة  الجتماع  خ��الل  قوله  كيم  عن 

العام ل  لهذا  القت�سادي  للعمل  املقرتحة 

موؤمتر  و�سيا�سات  فكر  �سليم  ب�سكل  تعك�ض 

مبتكرة  روؤي����ة  اأي�����س��ا  تت�سمن  ول  احل���زب 

واأ�ساليب وا�سحة

اأخ��ف��ق يف  ال�����وزراء  اأن جمل�ض  واأ����س���اف 

القيام بدور ريادي يف ر�سم خطط املجالت 

القت�سادية الرئي�سية

ال�سبت   13 / 2 / 2021



الدويل
50

االنباط-وكاالت

الذين  الدميقراطيون،  املدعون  ح��ذر 

ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  ب��اأن  يدفعون 

دون���ال���د ت���رام���ب ح��ر���س ع��ل��ى مت����رد داٍم 

بت�سجيع موؤيديه على اخلروج يف م�سرية 

اإىل م��ب��ن��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول، جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ 

اخل���م���ي�������س، م����ن ال���ت���ق���اع�������س ع����ن اإدان������ة 

فعلته”.  “�سيكرر  لأن��ه  ال�سابق  الرئي�س 

ق����ال امل���دع���ون ال���دمي���ق���راط���ي���ون، ال��ذي��ن 

ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  ب��اأن  يدفعون 

دون���ال���د ت���رام���ب ح��ر���س ع��ل��ى مت����رد داٍم 

بت�سجيع موؤيديه على اخلروج يف م�سرية 

جمل�س  تقاع�س  اإن  الكابيتول،  مبنى  اإىل 

ال�����س��ي��وخ اخل��م��ي�����س ع���ن اإدان������ة ال��رئ��ي�����س 

ال�سابق، �سي�سمح له بتكرار فعلته

م��ن  الأوىل  ال���ث���اث���ة  الأي�������ام  ورك������زت 

حم��اك��م��ة ت���رام���ب ع��ل��ى خ��ط��اب��ه ال���ن���اري 

���س��ب��ق��ت  ال����ت����ي  مل����وؤي����دي����ه يف الأ�����س����اب����ي����ع 

عندما  ال��ث��اين(،  )ك��ان��ون  يناير   6 ه��ج��وم 

اأن ه��زمي��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى يد  ادع����ى 

ال��دمي��وق��راط��ي ج��و ب��اي��دن ك��ان��ت نتيجة 

اإىل  ح����اج����ة  يف  احل�������س���ود  واأن  ت�����زوي�����ر، 

“القتال” و “وقف ال�سرقة”
ال��دمي��ق��راط��ي��ون  ينجح  اأن  ي��رج��ح  ول 

من�سب  ت��ويل  من  ترامب  ومنع  اإدان���ة  يف 

6 جمهوريني فقط،  اأخ��رى، لأن  عام مرة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ني يف جمل�س  م���ع  ���س��وت��وا 

100 مقعد ملحاكمته النواب، املكون من 

وق���ال ج��ي��م��ي را���س��ك��ني، ك��ب��ري امل��دع��ني 

ال��دمي��ق��راط��ي��ني، اأم����ام جم��ل�����س ال�����س��ي��وخ 

“اإذا  الدع��اء  مرافعات  خمتتماً  اخلمي�س 

م��رة  ذل���ك  ع���ام، وح���دث  اإىل من�سب  ع���اد 

اأخرى، فلن نلوم اأحداً �سوى اأنف�سنا”

واأخ����ر زم��ي��ل��ه ال��ن��ائ��ب ال��دمي��ق��راط��ي 

باأنه قلق  ال�سيوخ  اأع�ساء جمل�س  ليو  تيد 

 ،2024 يف  ترامب  تر�سح  اإذا  �سيحدث  مما 

وخ�سر

ي��ر���س��ح  اأن  اأخ�������س���ى  “ل  ل���ي���و:  وق�����ال 

دون���ال���د ت���رام���ب م���رة اأخ����رى يف غ�����س��ون 

نف�سه مرة  ير�سح  اأن  اأخ�سى  �سنوات.  اأربع 

اأخرى ويخ�سر، لأنه ميكنه فعل ذلك مرة 

اأخرى”

وق���دم امل��دع��ون ال��دمي��ق��راط��ي��ون مثاًل 

ت��ل��و الآخ����ر ع��ل��ى ت�����س��رف��ات ت��رام��ب قبل 

الهجوم، لتو�سيح نواياه عندما طلب من 

و  الكابيتول،  مبنى  اإىل  الذهاب  موؤيديه 

اجتمع  عندما  اأوتوا”  م��ا  بكل  “القتال 
بايدن يف  للم�سادقة على فوز  الكونغر�س 

النتخابات

“مل يكن ما حدث يوم  وقال را�سكني: 

مفاجئاً  حت��وًل  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير   6

ع����ن ����س���ل���وك ط��ب��ي��ع��ي م���ل���ت���زم ب��ال��ق��ان��ون 

ترامب  اأ���س��ل��وب  ك��ان  ب��ل   ... �سلمي  ون��ه��ج 

الأ�سا�سي”

وق���ال���ت ال��ن��ائ��ب ال��دمي��ق��راط��ي��ة دي��ان��ا 

دي��ج��ي��ت��ي مل��ج��ل�����س ال�������س���ي���وخ اإن�����ه ع��ن��دم��ا 

من  لعدد  جنائية  تهما  ال�سلطات  وجهت 

كانوا  اإن��ه��م  ق��ال��وا  الكونغر�س،  مقتحمي 

ترامب يف  اأوامر  ينفذون  اأنهم  يعتقدون، 

ذلك اليوم

اأن  م��ن��ه��م  ال��رئ��ي�����س  “طلب  واأ����س���اف���ت 

لن  اأنهم  حقاً  ظنوا  لذلك  هناك،  يكونوا 

لعقاب” يتعر�سوا 

ث��ل��ث��ي  م���واف���ق���ة  اإىل  الإدان�������ة  وحت���ت���اج 

17 ع�سواً  اأع�ساء املجل�س، ما يعني تاأييد 

جمهورياً على الأقل

االنباط-وكاالت

8 من  ال��ع��راق��ي��ة  ال���ق���وات   اع��ت��ق��ل��ت 

ع��ن��ا���س��ر ت��ن��ظ��ي��م داع���������س الإره�����اب�����ي، 

للتنظيم،  م��واق��ع  و4  اأن��ف��اق   4 ودم���رت 

اأربع عمليات اأمنية منف�سلة �سمايل  يف 

الباد وغربي 

با�سم  امل��ت��ح��دث  ر���س��ول  يحيى  وق���ال 

بيان،  يف  امل�سلحة،  للقوات  العام  القائد 

الإره������اب )ت��اب��ع��ة  ق����وات م��ك��اف��ح��ة  اإن 

اأمنية  عمليات  ث��اث  ن��ف��ذت  للجي�س( 

الدين  �ساح  حمافظتي  يف  منف�سلة 

الباد �سمايل  وكركوك، 

العمليات  ه���ذه  اأن  ر���س��ول،  واأو����س���ح 

اأ����س���ف���رت ع���ن ت��ف��ك��ي��ك خ��ل��ي��ة اإره��اب��ي��ة 

م��ك��ون��ة م���ن 4 ع��ن��ا���س��ر م���ن داع�������س يف 

���س��اح ال���دي���ن، واإل���ق���اء ال��ق��ب�����س على 

اإرهابيني اثنني يف كركوك

مكافحة  م��ن  خا�سة  ق��وة  اأن  واأ���س��ار 

الإره������اب األ���ق���ت ال��ق��ب�����س ك��ذل��ك على 

ع��ن�����س��ري��ن م���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م، يف ع��م��ل��ي��ة 

 ، زغ��ي��ت��ون  وادي  منطقة  يف  منف�سلة 

كركوك جنوبي 

املتحدث  اأعلن  مت�سل،  �سعيد  على 

امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  ب��ا���س��م 

 4 ل� اجلي�س  قوات  تدمري  اآخر،  بيان  يف 

لتجمع  )م���واق���ع  م�����س��اف��ات  و4  اأن���ف���اق 

اجل��زي��رة،  منطقة  يف  داع�����س(  عنا�سر 

دون  )غ��رب(،  الأنبار  ملحافظة  التابعة 

اأكرث تفا�سيل 

وبداأت قوات الأمن العراقية منذ 20 

عمليات  املا�سي،  الثاين  كانون  يناير/ 

ال���ب���اد، ملاحقة  يف  وا���س��ع��ة  ع�����س��ك��ري��ة 

م�سلحي داع�س ، عقب تفجري انتحاري 

و110  قتيا   32 خلف  بغداد  يف  م��زدوج 

التنظيم تنفيذه جرحى، وتبنى 

الن�سر  ال���ع���راق  اأع��ل��ن   ،2017 وع���ام 

ع��ل��ى داع�����س ب��ا���س��ت��ع��ادة ك��ام��ل اأرا���س��ي��ه 

م���ن���ه، ل��ك��ن خ����ال ال�����س��ه��ور الأخ�����رية، 

ي�ستبه  م�سلحني  هجمات  وت��رية  زادت 

باملنطقة  �سيما  ل  التنظيم،  من  باأنهم 

ال��دي��ن )�سمال(  ك��رك��وك و���س��اح  ب��ني 

مثلث  با�سم  املعروفة  )�سرق(،  ودي��اىل 

املوت

االنباط-وكاالت

مب��ع��ار���س��ة ���س��ري��ح��ة، ي��رف�����س ن��واب 

تنازلت  اأي��ة  بادهم  تقدمي  اإيرانيون 

ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة ل��ع��ودة امل��ف��او���س��ات 

ب�ساأن الرنامج ال�ساروخي والتفاقية 

النووية

النواب،  من  املحافظ  اجلناح  ويرى 

وال������ذي ي��ت��م��ت��ع ب��اأغ��ل��ب��ي��ة ك��ا���س��ح��ة يف 

)الرملان(،  الإي��راين  ال�سورى  جمل�س 

ع��دم وج���ود ج���دوى ل��ع��ودة امل��ف��او���س��ات 

الق�سايا  ب�ساأن  ووا�سنطن  طهران  بني 

اخلافية

ففي الوقت الذي اأعلن فيه الرئي�س 

وا���س��ن��ط��ن  اأن  ب���اي���دن  الأم���ري���ك���ي ج���و 

ل��ن ت��رف��ع ال��ع��ق��وب��ات ع��ن اإي����ران حتى 

ال��ي��وران��ي��وم،  تخ�سيب  ع��م��ل��ي��ة  ُت��وق��ف 

خامنئي  علي  الإي��راين  املر�سد  مت�سك 

تفي  اأول حتى  العقوبات  رفع  ب�سرورة 

باده بالتزاماتها النا�سئة عن التفاق 

النووي

ك���م���ا اأك��������دت ط����ه����ران م��������رارا ع���دم 

اإم����ك����ان����ي����ة وق�������ف ع���م���ل���ي���ة ت��خ�����س��ي��ب 

مل  ما  وا�سنطن  رغبة  وفق  اليورانيوم 

اإ�سافة  الأمريكية،  العقوبات  رفع  يتم 

ال��وك��ال��ة  تفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  ت��ق��ي��ي��د  اإىل 

ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال��ذري��ة يف امل��ن�����س��اآت 

الإيرانية النووية 

الإيرانية اخل�سائر 

الإي��راين  الرملان  ع�سو  قال  ب��دوره 

)�سمال(  خرا�سان  �سمال  حمافظة  عن 

حممد باكمهر، اإن باده لن تقدم على 

ال���ع���ودة اإىل م��ف��او���س��ات م��ع ال��ولي��ات 

امل���ت���ح���دة ح�����ول ب���رن���ام���ج ال�������س���واري���خ 

اأخرى وق�سايا 

الإيرانية  �ستقوم احلكومة  واأ�ساف: 

جمل�س  اأق��ره��ا  التي  ال��ق��وان��ني  بتنفيذ 

ال�سورى، لأن ال�سعب يطالب احلكومة 

تعنت  ���س��د  ملمو�سة  خ��ط��وات  ب��ات��خ��اذ 

لباده املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات 

الت��ف��اق  توقيع  اأن  باكمهر  واأو���س��ح 

عليه  مر  املتحدة  الوليات  مع  النووي 

تعديل  اإىل  ي��ح��ت��اج  ك���ان  واإذا  ���س��ن��وات، 

ل��ت��ف��ادي ب��ع�����س اأوج�����ه ال��ق�����س��ور، فا 

ج����دوى من  ف���ا  الآن،  ط��رح��ه  مي��ك��ن 

احل���دي���ث ب�����س��اأن ع����دم ت��ل��ب��ي��ة الت���ف���اق 

عليه املوقعة  الأطراف  لحتياجات 

للفو�سى  ت�ست�سلم  مل  اإي��ران  وتابع: 

ال��ت��ي ي��ع��م��ل اجل���ان���ب الأم���ري���ك���ي على 

ع���ن ح��ق��وق��ه��ا  ت���راج���ع  اأو  اإح���داث���ه���ا، 

ميكنها  ط��ه��ران  الت��ف��اق،  ع��ن  النا�سئة 

ف��ر���س  اإىل  ال��ع��ق��وب��ات  دائ���م���ا حت���وي���ل 

بالفعل عدم جدواها واأثبتت 

وم�������س���ى ب���اك���م���ه���ر م���ت�������س���ائ���ا: م��ن 

بال�سعب  حلق  ال��ذي  ال�سرر  �سيعو�س 

لي�س  ط��ه��ران  اأن  م��وؤك��دا   ، الإي�����راين؟ 

ل���دي���ه���ا ع���اق���ات م�����س��رف��ي��ة م���ع دول 

الحت����اد الأوروب�������ي، و ل مي��ك��ن��ن��ا دف��ع 

ب�سبب  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ع�سوية  ر���س��وم 

العقوبات فر�س 

ب���اده  اإن  الإي������راين  ال��ن��ائ��ب  وق����ال 

ل��ي�����س��ت ال����ط����رف ال������ذي ت����راج����ع ع��ن 

الت����ف����اق ال�����ن�����ووي، حم���م���ًا اجل���ان���ب 

الأم���ري���ك���ي م�����س��وؤول��ي��ة ت��ب��ع��ات ت��وق��ف 

التفاق ببنود  العمل 

وب��ع��د اأن ت��وىل ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 

ال�������س���اب���ق دون�����ال�����د ت����رام����ب م��ن�����س��ب��ه، 

ان���������س����ح����ب����ت وا�����س����ن����ط����ن م������ن ج���ان���ب 

8 م��اي��و/اأي��ار  واح���د م��ن الت��ف��اق��ي��ة يف 

اإي���ران  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  2018، وف��ر���س��ت 

م����رة اأخ������رى، ف��ي��م��ا اأوق���ف���ت الأخ�����رية 

 5 ال���ت���زام���ات���ه���ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���الت���ف���اق يف 

ع��ل��ى  رًدا   2020 ث�����اٍن  ي���ن���اي���ر/ك���ان���ون 

تخ�سيب  عملية  يف  وب���داأت  العقوبات، 

عالية مب�ستويات  اليورانيوم 

جديد ت�سعيد 

واأو�������س������ح ال����ن����ائ����ب الإي�����������راين ع��ن 

حممد  غرب(  )�سمال  تريز  حمافظة 

�ست�ستمر  ب����اده  اأن  ال���دي���ن،  م��رجت��ى 

القانون  وف��ق  اليورانيوم  تخ�سيب  يف 

ال��ذي اأق��ره الرملان الإي��راين. واأن��ه ل 

التفاق  ب�ساأن  التفاو�س  لإعادة  جمال 

النووي

�سغل  الذي  الدين،  مرجتى  واأ�ساف 

حممود  عهد  يف  الرئي�س  نائب  من�سب 

اأح����م����دي جن������اد: ال����رمل����ان الإي�������راين 

ي����ع����ار�����س ال���ت���ف���او����س م����ع ال����ولي����ات 

امل��ت��ح��دة. وم��ر���س��د ال��ث��ورة )خ��ام��ن��ئ��ي( 

ميكن  ول  ب�ساأنها،  نهائيا  ق��رارا  اتخذ 

م��ف��او���س��ات  اإىل  ت��ذه��ب  اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

جديدة

ون��ف��ى ال��ن��ائ��ب الإي�����راين اح��ت��م��الت 

برنامج  على  للمفاو�سات  ب��اده  ع��ودة 

اإي�������ران ال�������س���اروخ���ي، ق���ائ���ا: ال��ع��امل 

امل��ت��ح��دة ل ميكن  ال��ولي��ات  اأن  ي��ع��رف 

ال���وث���وق ب��ه��ا، وي��ج��ب ع��ل��ى ب���اي���دن اأن 

يكون اأكرث ذكاًء من �سلفه ترامب

م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ال��ن��ائ��ب ال��رمل��اين 

حممد  )�سمال(،  جيان  حمافظة  عن 

ال�سورى  جمل�س  اأن  ملكميان،  �سفري 

اآليات  اأق��ر ق��وان��ني لإن�����س��اء  )ال��رمل��ان( 

اإيران �سغط بهدف رفع العقوبات عن 

املتحدة  الوليات  اأن  ملكميان  واأك��د 

مع  معاملتها  اأ���س��ل��وب  ت��غ��ري  اأن  ي��ج��ب 

اثبتت  التقليدية  الأ�ساليب  لأن  اإيران 

اأن باده تعتزم  عدم جدواها، مو�سحا 

العقوبات  �سد  اخلطوات  بع�س  اتخاذ 

�ستت�سرر  الدول  بع�س  واأن  الأمريكية 

الإف�ساح عن طبيعتها منها. دون 

ف��ي��م��ا ق�����ال ال���ن���ائ���ب ع����ن حم��اف��ظ��ة 

زجن���ان )���س��م��ال(، ال���رز ح�����س��ي��ن��ي، اإن 

الت���ف���اق ال���ن���ووي ك���ان ف��ر���س��ة م��ه��م��ة، 

ال��ت��ف��ري��ط  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ل���ن  اإي������ران  واإن 

الأمريكية  الإدارة  ل�سالح  مبكت�سباتها 

اجلديدة

واأ������س�����اف: ل ن��ق��ب��ل اإ����س���اف���ة م���واد 

ول���ن  ال����ن����ووي  الت����ف����اق  اإىل  ج����دي����دة 

ن����راج����ع ع����ن ه�����ذا امل�����ب�����داأ، وط���ه���ران 

بال�سيا�سات  ملتزمة  اأو  مرتبطة  غري 

الأمريكية

والأرب���ع���اء، ق��ال��ت ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة 

اإي����ران  اإن  ب���ي���ان،  ال���ذري���ة، يف  ل��ل��ط��اق��ة 

���س��رع��ت يف اإن���ت���اج ال��ي��وران��ي��وم امل��ع��دين 

ال��ن��ووي، م�سرية  ل��ات��ف��اق  ان��ت��ه��اك  يف 

م��ادة  يعتر  اليورانيوم  معدن  اأن  اإىل 

النووية الأ�سلحة  �سناعة  اأ�سا�سية يف 

واأث������ار ال��ت��ه��دي��د الإي�������راين لإن���ت���اج 

الدبلوما�سيني  قلق  اليورانيوم  معدن 

تخ�سيب  تتخطى  املواد  لأن  الغربيني، 

اليورانيوم،

لأغرا�س  ا�ستخدامه  ميكن  وال��ذي   

الأ�سلحة  يف  اأ�سا�سي  مكون  وهو  مدنية 

ال���ن���ووي���ة، م���ا ي��ع��د ان��ت��ه��اًك��ا ل��ات��ف��اق 

ال�ساملة  العمل  خطة  امل�سمى  النووي 

املوحدة الذي وقعته مع اأملانيا وفرن�سا 

والوليات  ورو�سيا  وال�سني  وبريطانيا 

2015 املتحدة عام 

وب���ع���د اغ���ت���ي���ال ال����ع����امل الإي��������راين، 

حم�����س��ن ف����ه����رزاد، اأع���ل���ن���ت ط���ه���ران 5 

اأنها تخ�سب  املا�سي،  يناير/كانون ثان 

مب��وج��ب   ،%20 ب��ن�����س��ب��ة  ال���ي���وران���ي���وم 

ال��ق��ان��ون ال��ن��ووي ال��ذي اأق���ره ال��رمل��ان 

يف 1 دي�سمر/كانون اأول 2020، وبداأت 

اإنتاج معدن  13 من ال�سهر نف�سه يف  يف 

يف  ��ا  اأي�����سً ي�ستخدم  ال���ذي  ال��ي��وران��ي��وم 

اعرا�سات  رغ��م  ن��ووي��ة،  اأ�سلحة  انتاج 

احلكومة

واأع�������رب�������ت ال����������دول الأط�������������راف يف 

واأملانيا  فرن�سا  وه��ي  ال��ن��ووي،  الت��ف��اق 

ب�ساأن  العميق  قلقها  ع��ن  وبريطانيا، 

ت��خ�����س��ي��ب اإي������ران ل��ل��ي��وران��ي��وم ال��ن��ق��ي 

ب��ال��ن�����س��ب��ة امل��ع��ل��ن��ة، وك���ذل���ك اإن��ت��اج��ه��ا 

املعدين اليورانيوم 

 شعور مسبق بالفشل..الديمقراطيون: إذا لم 
ُيعزل ترامب فسيكرر ما فعله في 2024
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 الحريري : لم يتم إحراز تقدم في 
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 شهيد وإصابات في حادث دهس 
نفذه مستوطن باألغوار الشمالية

 الجزائر.. عائلة األمير عبد القادر ترفض 
تشييد تمثال له بفرنسا

االنباط-وكاالت

بت�سكيل  املكلف  احل��ري��ري  �سعد  ق��ال 

حكومة جديدة يف لبنان اإنه مل يتم اإحراز 

احلكومة  ت�سكيل  حمادثات  يف  تقدم  اأي 

بعد اأ�سهر من امل�ساحنات ال�سيا�سية

وتناول احلريري الع�ساء هذا الأ�سبوع 

مع الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون 

دفع  يف  الآن  حتى  ج��ه��وده  ف�سلت  ال���ذي 

ل��ل��ت��ع��اون ملعاجلة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ال��زع��م��اء 

الأزم��������ة امل���ال���ي���ة غ����ري امل�����س��ب��وق��ة ال��ت��ي 

ي�سهدها لبنان

اأول  وقال احلريري لل�سحافيني بعد 

ل��ق��اء ل��ه م��ع ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين مي�سال 

تقدم يف  اإن��ه ل يوجد  اأ�سابيع  ع��ون منذ 

ت�سكيل احلكومة

االنباط-وكاالت

اآخ��ران  واأ���س��ي��ب  فل�سطيني  ا�ست�سهد 

ب�����ج�����روح، ام���������س اجل����م����ع����ة، ب���ع���د ق��ي��ام 

م�����س��ت��وط��ن ب��ده�����س��ه��م ق���رب م��ف��رق عني 

بال�سفة  ال�سمالية  ب���الأغ���وار  البي�ساء 

املحتلة

وق����ال م��ع��ت��ز ب�����س��ارات م�����س��وؤول ملف 

اإن  ط����وب����ا�����س  حم���اف���ظ���ة  يف  الأغ������������وار 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��اً ا���س��ت�����س��ه��د ووق�����ع ع����دد من 

بده�س  م�ستوطن  ق��ام  اأن  بعد  اجلرحى 

ثاثة �سبان من رام اهلل بني مفرق عني 

البي�سا وبردل يف الأغوار ال�سمالية

م�سادر  عن  الر�سمية  الوكالة  ونقلت 

توجهت  طواقمه  اأن  الأح��م��ر  الهال  يف 

حيث  ال�سهيد،  وا�ستلمت  احل���ادث  ملكان 

�سيتم نقله اإىل اأحد امل�سايف القريبة، فيما 

قام الإ�سعاف الإ�سرائيلي بنقل امل�سابني 

عام  اأرا���س��ي  يف  العفولة  م�ست�سفى  اإىل 

1948

النباط-وكالت

رف�ست عائلة الأمري عبد القادر اجلزائري 

بفرن�سا،  له  ت�سييد متثال  املقاومة،  قادة  اأحد 

ال�سهر  باري�س،  يف  �سدر  تقرير  تو�سية  وف��ق 

املا�سي، ب�ساأن حقبة ا�ستعمار الأخرية للجزائر

ويف ل��ق��اء م���ع الأن���ا����س���ول، اجل��م��ع��ة، ق��ال 

حممد بو طالب اأحد اأحفاد الأمري عبد القادر 

ا�سمه )غري حكومية،  ورئي�س موؤ�س�سة حتمل 

م��ق��ره��ا اجل����زائ����ر(: ن��رف�����س ت�����س��ي��ي��د مت��ث��ال 

لاأمري بفرن�سا التي �سجن فيها واحتجز بها 

كرهينة

�سّلم  امل��ا���س��ي،  ث���ان  ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون   20 ويف 

املوؤرخ الفرن�سي بنغامان �ستوار تقريرا لرئي�س 

باده اإميانويل ماكرون ب�ساأن حقبة ا�ستعمار 

بت�سييد متثال لاأمري  فيه  واأو�سى  اجلزائر، 

عبدالقادر يف فرن�سا

والأمري عبدالقادر )1808-1883( �سيا�سي 

وع�����س��ك��ري واأح�����د ق����ادة امل��ق��اوم��ة اجل��زائ��ري��ة 

لا�ستعمار الفرن�سي يف القرن التا�سع ع�سر

واأ������س�����اف ب����وط����ال����ب: اأع�����ددن�����ا ع��ري�����س��ة 

املقرح  لرف�س  توقيعات  جلمع  اإل��ك��رون��ي��ة 

الوارد يف التقرير الفرن�سي )..( لأنه ي�سب يف 

�سالح فرن�سا ولي�س اجلزائر

وت���اب���ع: ا���س��م الأم����ري اجل���زائ���ري م��ع��روف 

عامليا ومكانته ال�سيا�سية والن�سالية ل حتتاج 

 132 ب��اده  احتلت  التي  فرن�سا  يف  متثال  اإىل 

اأن  ت��زع��م  اأن فرن�سا  ب��و ط��ال��ب  ع��ام��ا واأو���س��ح 

الأمري عبدالقادر جاء اإليها من اأجل ال�سياحة، 

لكن احلقيقة اأنه تعر�س يف هذا البلد لل�سجن 

اغ��ت��ي��ال مع  والح��ت��ج��از كرهينة وحم����اولت 

�سجناء اآخرين ودعا حفيد الأمري اجلزائري، 

اأج��ل وقف ما  �سلطات ب��اده اإىل التدخل من 

اأحد  ب� املناورة الفرن�سية لتزييف تاريخ  �سماه 

اأبرز رموز املقاومة اجلزائرية

ال�سبت   13 / 2 / 2021
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منتخبنا لكرة اليد يبدأ االستعداد السيا 

عليان وشيخ االرض ابطال فروسية نادي الجواد 

ليفربول في اختبار صعب امام ليستر 

سواريز قوة اتلتيكو في مواصلة االنتصارات 

االنباط – عمان 
التي  الوطني  املنتخب  ت�شكيلة  عن  اليد  كرة  احت��اد  اأعلن 

البطولة  يف  الأردن  لتمثيل  ا���ش��ت��ع��دادا  ال��ت��دري��ب��ات  �شتبا�شر 

م�شاء  من  ال�شاد�شة  ال�شاعة  اللعبة  احت��اد  وح��دد  الآ�شيوية. 

املدربني مهند  بقيادة  التدريبات  لبدء  ال�شبت، موعدا  اليوم 

البحريي. املن�شي وابراهيم 

املنتخب  لتمثيل  لعبا   21 اختيار  اليد  كرة  احتاد  واأعلن   

واأن�س حطوب  بركة  وخليل  العقرباوي  الرحمن  عبد   : وهم 

وقي�س  رمان  اأبو  وابراهيم  العيا�شرة  ويو�شف  الب�س  واأحمد 

ال��روا���ش��دة و���ش��دام ف��ري��ح��ات وجم��د بني  ال��ع��وادي��ن وداوود 

هاين ومعاذ طه وحممد علي واأحمد العطابي ويزن فتح اهلل 

وعثمان  الهنداوي  وحممود  الدين  عز  وخالد  با�شم  واأحمد 

اهلل. فتح  وب�شار  املن�شي  وف�شل  رمان  اأبو  و�شهيب   العوادين 

واعد مدربا املنتخب بالتعاون والتن�شيق مع جلنة املنتخبات 

التي  الإع����داد  م��راح��ل  يت�شمن  �شامال  ب��رن��اجم��ا  الوطنية، 

بعد  الآ�شيوية  البطولة  يف  الوطني  املنتخب  ت��واج��د  ت�شبق 

غياب طويل، 

مهند  امل��درب  به  اف�شى  ما  ح�شب  الربنامج  ي�شتمل  حيث 

التدريبات  على  اليد   ك��رة  لحت��اد  الر�شمي  للموقع  املن�شي 

)ال�شبت  الأ�شبوع  تدريبات يف   4 �شتقام مبعدل  والتي  املكثفة 

والث���ن���ني والرب���ع���اء واخل��م��ي�����س(، وت���رك���ز ع��ل��ى اجل��وان��ب 

اجلماعية  الفنية  ال��ت��دري��ب��ات  اىل  ا���ش��اف��ة  وال��ق��وة،  البدنية 

والفردية وتدريبات حرا�س املرمى.

االنباط – عمان 

ت��زع��م ال��ف��ر���ش��ان ه��م��ام ع��ل��ي��ان وب�����ش��ر ���ش��ي��خ الر������س فئة 

لعام  العربي  اجلواد  دوري  بطولة  فعاليات  ابطال  النا�شيئن 

2021 التي ينظمها بالتعاون مع �شركة القوة للفرو�شية ،التي 

اختتمت على امليدان الداخلي �شالة البطال يف نادي اجلواد 

125 ف��ار���س وف��ار���ش��ة من  ال��ع��رب��ي ، مب�����ش��ارك��ة م��ا ي��زي��د ع��ن 

وفور�شت  وال�شايل  ال�شيفي  العربي،ومراكز  اجل��واد  ن��ادي 

ه��ي��ل ،وال���ع���ري���ان ،وك���ي���ايل. وت���ن���اوب ع��ل��ى ت��ت��وي��ج ال��ف��ر���ش��ان 

واع�شاء  للفرو�شية  القوة  �شركة  عام  مدير  القري�شه  احمد 

جمل�س ادارة النادي وكبار احل�شور ومدير عام نادي اجلواد 

من  ال��ع��رب��ي  اجل���واد  ن���ادي  وي�شعى  الق�شري،  خ�شر  ال��ع��رب��ي 

الردن  فر�شان  كافة  م�شتوى  رفع  اىل  البطولة  اقامة  خالل 

وي�شرف  ل��ه��م  تناف�شية  ف��ر���ش��ة  وت��وف��ري  وامل��ق��ي��م��ن  املحليني 

و�شهيب  احلموري  ون��ادر  احلديد  معن  احلكام  ادارت��ه��ا  على 

كما  البطولة  نتائج  وج��اءت   . الهرا�س  ود.ابراهيم  حماد  ابو 

)اتيم(بزمن  عليان  همام  ،الول:  100���ش��م  ارت��ف��اع  فئة  يلي: 

46:74ث،ال����ث����اين:ه����ارون ع����ودة )ب��روك��ل��ن( ب���زم���ن51:41ث 

:اي�شر  ،الرابع  51:46ث  بزمن  )اكلبي�س(  عالم  ،الثالث:نور 

،اخلام�س:رنيم  51:83ث  بزمن  زد(  بوي  )بري�شلي  زغلة  ابو 

على  زغلة  ابو  :را�شد  ، ال�شاد�س  ث  )بل�س(بزمن53:52  الفار 

اجلواد)كامربيدج( بزمن 55:02ث.

)مكيادو( الر�س  �شيخ  ب�شر  80-90�شم،الول:  ارتفاع  فئة 

ب���زم���ن 32:31ث،ال������ث������اين:ك������اي������ال )ل����ي����و( ب������زم������ن36:00ث 

،ال���راب���ع  36:39ث  ب��زم��ن  ع��ب��ود)���ش��ف��ر(  اب���و  ،ال��ث��ال��ث:���ش��ارة 

،اخل��ام�����س:ف��ه��د  37:13ث  ب��زم��ن  اجل���م���ل)اجن���ل(  :م��ي�����ش��رة 

القوا�شمي  ناتايل   : ،ال�شاد�س  ث  احل�شن)دنفر(بزمن37:71 

60���ش��م  ارت���ف���اع  ف��ئ��ة  39:03ث.  ب��زم��ن  اجل���واد)����ش���ف���ر(  ع��ل��ى 

ح��ي��ث مت ت��ت��وي��ج ك��اف��ة ال��ف��ر���ش��ان وه��م:حم��م��د اب���و ال��ف��ي��الت 

،ن�����ورا ال��ق��وا���ش��م��ي،ه��ن��د اب����و ال���ف���ي���الت ،���ش��ل��ي��ن��ا ب��اك��ري،ع��ب��د 

،ف��داء  ع��رب��ي��ات  اللطيف،في�شل  عبد  ،لرا  القري�شة  املجيد 

حواري،علي ال�شواورة،رميا�س الربيعي .

لندن – وكاالت 

رمب����ا مي��ي��ل ل��ي��ف��رب��ول ل��ت��ج��رب��ة ث��ن��ائ��ي 

دف����اع����ي ج����دي����د، ع���ن���دم���ا ت����واج����ه اآم����ال����ه 

امل��ت�����ش��ائ��ل��ة يف الح���ت���ف���اظ ب��ل��ق��ب ال�����دوري 

الإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از، اخ��ت��ب��ارا ج��دي��دا حني 

ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا ع��ل��ى ل��ي�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي ���ش��اح��ب 

فريق  وخ�شر  ال�شبت.  ال��ي��وٍم  الثالث  املركز 

امل�����درب ي���ورج���ن ك��ل��وب م��ب��اري��ات��ه ال��ث��الث 

وبرايتون  برينلي  اأمام  اأر�شه  على  الأخرية 

اأند هوف األبيون وخ�شر 4-1 من مان�ش�شر 

ع�شر  بفارق  الرابع  للمركز  ليراجع  �شيتي 

نقاط خلف �شيتي املت�شدر الذي ي�شت�شيف 

ليفربول  اأداء  و�شاعد  هوت�شبري.  توتنهام 

الفوز يف ملعبي  بعد  اأنفيلد،  الأف�شل خارج 

املا�شي،  ال�شهر  و�شت هام يونايتد وتوتنهام 

يف بقاء حامل اللقب يف املربع الذهبي على 

الأقل. 

فكرة  ع��ن  التخلي  يف  كلوب  يفكر  ورمب��ا 

الع���ت���م���اد ع��ل��ى لع���ب���ي ال���و����ش���ط ف��اب��ي��ن��ي��و 

وج����������وردان ه���ن���در����ش���ون يف ق���ل���ب ال����دف����اع 

للطوارئ تعوي�شا لغياب امل�شابني فريجيل 

ف���ان داي����ك وج���و ج��وم��ي��ز وج��وي��ل م��ات��ي��ب. 

الذي  الفريق  �شمعة  ليفربول  فقد  وبينما 

اأف�����ش��ل  اأي�����ش��ا يف  لي�شر  ي��ب��دو  ل  ي��ق��ه��ر  ل 

حالته 

وح�������������ق�������������ق ف�������������������������وزا واح������������������������������دا يف 

 اآخ������������ر اأرب���������������ع م�������ب�������اري�������ات ب���������ال���������دوري.

وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س ح��ق��ق ���ش��ي��ت��ي ب��ق��ي��ادة بيب 

ب��ج��م��ي��ع  م���ت���ت���ال���ي���ا  ف�������وزا   15 ج������واردي������ول 

امل�����ش��اب��ق��ات ق��ب��ل ال�����ش��دام م��ع ف��ري��ق امل��درب 

 1-3 �شيتي  وف��از  ال�شبت.  مورينيو  ج��وزي��ه 

ع��ل��ى ����ش���وان���زي ���ش��ي��ت��ي امل��ن��اف�����س ب��ال��درج��ة 

بينما  الإجن��ل��ي��زي  الحت��اد  ك��اأ���س  يف  الثانية 

من   4-5 بخ�شارته  امل�شابقة  ت��وت��ن��ه��ام  ودع 

بعد مواجهة  الإ���ش��ايف  ال��وق��ت  اإي��ف��رت��ون يف 

م���ث���رية. وي��ت�����ش��در ���ش��ي��ت��ي ال������دوري ب��ف��ارق 

خ��م�����س ن���ق���اط، ول����ه م����ب����اراة م���وؤج���ل���ة، عن 

اأويل  امل����درب  وي��ت��وق��ع  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شر 

ج��ون��ار ���ش��ول�����ش��ك��اي��ر اأن ي�����ش��ت��م��ر ف��ري��ق��ه يف 

امل����ط����اردة ب���ال���ف���وز ع��ل��ى و����ش���ت ب��روم��ي��ت�����س 

األ��ب��ي��ون ال��ق��اب��ع يف امل��رك��ز قبل الأخ���ري يوم 

الأحد.

مع   11 امل��رك��ز  �شاحب  اآر���ش��ن��ال  ويلتقي   

مناف�شه  على  يتفوق  ال���ذي  يونايتد  ل��ي��دز 

ثالثة  ليدز  وحقق  واح��دة.  ونقطة  مبركز 

ان��ت�����ش��ارات يف اآخ����ر اأرب����ع م��ب��اري��ات وج��م��ع 

التي جمعها  م��ن  اأك��ر  اأر���ش��ه  خ��ارج  نقاطا 

مب��ل��ع��ب��ه ب��ي��ن��م��ا ت��ع��ط��ل��ت م�����ش��رية اآر����ش���ن���ال 

اجل���ي���دة ب���ع���د خ�������ش���ارت���ني م��ت��ت��ال��ي��ت��ني م��ن 

وولفرهامبتون واندرارز واأ�شتون فيال. 

مدريد – وكاالت 

للتتويج  م��دري��د  اأت��ل��ت��ي��ك��و  ف��ري��ق  ي��ه��دف 

ب���ال���دوري الإ����ش���ب���اين لأول م���رة م��ن��ذ ع��ام 

�شدارة  يف  حاليا  الفريق  يتواجد  اإذ   ،2014

لالأهداف  هذا  يف  الف�شل  ويعود  الرتيب، 

لوي�س  الأوروج��واي��اين  جنمه  �شجلها  التي 

�شواريز. 

لأتلتيكو  ان�شم  الذي  �شواريز،  اأن  ويبدو 

م��دري��د ق��ادم��ا م��ن ب��ر���ش��ل��ون��ة، ل��دي��ه �شيئا 

ي�����ش��ع��ى لإث���ب���ات���ه ك��م��ا اأن����ه ي��ت�����ش��در ت��رت��ي��ب 

ه����دايف ال������دوري ق��ب��ل م���ب���اراة الأح�����د �شد 

ويعول  الليجا.  من   23 اجلولة  يف  غرناطة 

اأت��ل��ت��ي��ك��و م����دري����د، ال�����ذي ل���دي���ه م��ب��ارات��ني 

بفارق  الرتيب  ج��دول  ويت�شدر  موؤجلتني 

5 ن��ق��اط ع��ن ال��و���ش��ي��ف ري���ال م��دري��د، على 

 16 �شواريز  �شواريز.و�شجل  مهاجمه  تاألق 

ه��دف��ا يف ال�����دوري الإ���ش��ب��اين ه���ذا امل��و���ش��م، 

بفارق 3 اأهداف اأمام زميله ال�شابق يف فريق 

اإ�شبيليه،  وجن��م  مي�شي،  ليونيل  بر�شلونة 

اأتلتيكو  وتعادل  الن�شريي.  يو�شف  املغربي 

هدفني  بف�شل   2-2 فيجو  �شلتا  مع  مدريد 

���ش��ج��ل��ه��م��ا ����ش���واري���ز، يف م���ب���اراة ���ش��ع��ب��ة مل 

وقال  عنده.  ما  اأف�شل  الفريق  فيها  يظهر 

“�شواريز  اأتلتيكو:  مدرب  �شيميوين  دييجو 

ي���ت���ح���دث ع����ن ن���ف�������ش���ه. دائ����م����ا م����ا ي�����ش��ج��ل 

بجديد  لي�س  الآن  بذلك  والقيام  الأه��داف 

ع��ل��ي��ه«. وي��ح��ت��ل ب��ر���ش��ل��ون��ة ب��ق��ي��ادة رون��ال��د 

خلف  نقاط   8 بفارق  الثالث،  املركز  كومان 

لعب  بر�شلونة  ب���اأن  علما  م��دري��د،  اأتلتيكو 

مباراة اأكر من الروخيبالنكو�س. 

وي�����ش��ت�����ش��ي��ف ب��ر���ش��ل��ون��ة ف��ري��ق األف��ي�����س 

م�شل�شل  مل��وا���ش��ل��ة  وي��ت��ط��ل��ع  ال�����ش��ب��ت،  ي����وم 

 6 بر�شلونة  وحقق  ال���دوري.  يف  انت�شاراته 

الإ���ش��ب��اين  ال����دوري  يف  متتالية  ان��ت�����ش��ارات 

ذه��اب  0-2  يف  ف��خ اخل�����ش��ارة  �شقط يف  لكنه 

الدور قبل النهائي لكاأ�س ملك اإ�شبانيا اأمام 

بفارق   16 املركز  األفي�س  ويحتل  اإ�شبيلية  

نقطتني عن املراكز املهددة بالهبوط، 

يف  له  انت�شار  اأول  حقق  الفريق  اأن  كما 

امل��ا���ش��ي��ة بعد  اآخ����ر 7 م��ب��اري��ات يف اجل���ول���ة 

اأي�شا  1-0. و�شيعاين  الوليد  بلد  فوزه على 

ري���ال م��دري��د ب��ق��وة م��ن الإ���ش��اب��ات عندما 

ولكن  الأحد.  يوم  فالن�شيا  ي�شت�شيف فريق 

ال�شغوط  م��ن  ي��ه��دئ  اأن  ا���ش��ت��ط��اع  ال��ف��ري��ق 

زي��دان  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�شي  م��درب��ه  ع��ل��ى 

2-0 ع��ل��ى خ��ي��ت��ايف ل��ي��ن��ت��زع امل��رك��ز  ب��ال��ف��وز 

م��ب��اري��ات  ب��ق��ي��ة  ويف  م��وؤق��ت.  ب�شكل  ال��ث��اين 

اإلت�شي،  مع  فيجو  �شلتا  يلتقي  اجلولة  هذه 

واأ�شبيلية مع هوي�شكا، 

واإي����ب����ار م���ع ب��ل��د ال���ول���ي���د، وخ��ي��ت��ايف مع 

اأو�شا�شونا،  م��ع  وليفانتي  �شو�شيداد،  ري��ال 

وف���ي���اري���ال م���ع ري����ال ب��ي��ت��ي�����س وق���اد����س مع 

بلباو. اأتلتيك 

 الكسواني يفوز بلقب 
فروسية الشارقة 

الشناوي طموح بال حدود 

هاليب تواصل مشوار التألق 

زعترة يحترف مع نفط الوسط 

محرز يتعرض لالحتيال 

االنباط – عمان 

ون��ادي  ال��وط��ن��ي  املنتخب  ف��ار���س  ت��وج 

اجل������واد ال���ع���رب���ي ح���م���زة ال���ك�������ش���واين يف 

ال�������ش���وط ال����ث����اين ����ش���وط غ���رف���ة جت����ارة 

�شاحب  كاأ�س  ببطولة  ال�شارقة  و�شناعة 

ال�����ش��م��و ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ي��ة لقفز 

ال�شارقة  ن��ادي  يقيمها  وال��ت��ي  احل��واج��ز 

باملركز  ف��از  ،ح��ي��ث  وال�����ش��ب��اق  للفرو�شية 

من  ال��ك�����ش��واين  ح���م���زة  ال���ف���ار����س  الول 

امل���م���ل���ك���ة الردن������ي������ة ال���ه���ا����ش���م���ي���ة ح��ي��ث 

ع����زف ال�����ش��الم امل��ل��ك��ي ،وامل����رك����ز ال��ث��اين 

من  امل��ه��ريي  ح��م��ي��د  ع��ب��داهلل  : الفار�س 

واملركز  املتحدة،  العربية  الم��ارات  دولة 

من  �شديقي  فرحانغ  الثالث: الفار�س 

.وقام  اليرانية  ال�شالمية  اجلمهورية 

ال�شوط   بهذا  الفائزين  الفر�شان  بتتويج 

اليحيائي، مدير  خليفة  حممد  �شلطان 

وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  ن��ادي  ع��ام 

،ن����ائ����ب رئ���ي�������س امل���ج���م���وع���ة الق��ل��ي��م��ي��ة 

ال�����ش��اب��ع��ة. وب��ط��ول��ة ال�����ش��ارق��ة ال��دول��ي��ة 

احل����ادي����ة وال���ع�������ش���رون ل��ق��ف��ز احل���واج���ز 

م����ن ف���ئ���ة ال��ن��ج��م��ت��ني، وال����ت����ي ي��ن��ظ��م��ه��ا 

ن�����ادي ال�������ش���ارق���ة ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة وال�����ش��ب��اق 

للفرو�شية    الإم��ارات  احت��اد  بالتعاونمع 

للفرو�شية،  ال���دويل  الحت���اد  وب��اإ���ش��راف 

وبرعاية �شركة لوجنني الراعي الر�شمي 

الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  وجم��ل�����س  للبطولة 

وال����ع����دي����د م�����ن اجل�����ه�����ات وال�������ش���رك���ات 

احلكومية واخلا�شة .

القاهرة – وكاالت 

اأك���������د حم����م����د ال�����������ش�����ن�����اوي، ح����ار�����س 

م������رم������ى الأه������ل������ي امل�������������ش������ري، ال�����ي�����وم 

يقف عند  ناديه ل  ط��م��وح  اجلمعة، اأن 

ح����د. وق�����ال ال�������ش���ن���اوي، يف ت�����ش��ري��ح��ات 

ا�شتحق  “الأهلي  الر�شمي:  ناديه  ملوقع 

كاأ�س  يف  ال��ربون��زي��ة،  بامليدالية  التتويج 

ال��رج��ويل  الأداء  لالأندية، بعد  ال��ع��امل 

الذي قدمه الالعبون«. 

لديهم  ك���ان  الأه��ل��ي  “لعبو  و���ش��دد: 

باملريا�س  اأم��ام  الفوز  على  كبري،  اإ���ش��رار 

قدرتنا  يف  حلظة  ن�شك  ومل  ال��ربازي��ل��ي، 

ع���ل���ى ذل��������ك.. ك������ان ل���دي���ن���ا ه������دف ق��ب��ل 

امل�������ش���ارك���ة يف ال���ب���ط���ول���ة، ح���ي���ث اأك���دن���ا 

منا�شبة،  م��ن  اأك��ر  يف  الأه��ل��ي  جلماهري 

هدفنا؛  �شيكون  مب��ي��دال��ي��ة  ال��ت��ت��وي��ج  اأن 

وه��و م��ا ال��ت��زم��ن��ا ب���ه«. وك�����ش��ف: “خالل 

مع  حتدثت  امل��ب��اراة،  ملعب  اإىل  طريقنا 

اأهمية  ع��ن  الفريق  حافلة  يف  الالعبني 

اإ�شعاد  اأج��ل  م��ن  ال��ف��وز  اللقاء، و�شرورة 

�شيغلق  “الفريق  واأمت:  اجل���م���اه���ري«. 

الأندية، للركيز فيما  �شفحة مونديال 

ي�����ش��ع��ي للحفاظ  اأن����ه  ق����ادم، خ��ا���ش��ة  ه���و 

والفوز  اإفريقيا،  اأبطال  دوري  لقب  علي 

ال���ع���ودة  اأج�����ل  العا�شرة، من  ب��ال��ن��ج��م��ة 

م��ن ج��دي��د ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ك��اأ���س ال��ع��امل 

لالأندية«.

�سيدين – وكاالت 

�شيمونا  ال��روم��ان��ي��ة  الالعبة   تاأهلت 

اأ�شراليا  نهائي بطولة  اإىل ثمن  هاليب 

ب�شهولة  ف��ازت  بعدما  للتن�س،  املفتوحة 

ع��ل��ى ال��رو���ش��ي��ة ف��ريون��ي��ك��ا ك��ودرم��ت��وف��ا 

ال��ب��ط��ولت  اأوىل  م��ن  ال��ث��ال��ث  ال����دور  يف 

ال���ك���ربى )ج���ران���د ����ش���الم( ل��ه��ذا ال��ع��ام. 

عامليا  الثانية  امل�شنفة  هاليب،  وحققت 

ب��ني لع��ب��ات ال��ت��ن�����س امل��ح��رف��ات، ال��ف��وز 

على خ�شمتها الرو�شية بنتيجة 6-1 و6-

الرومانية قد حققت  الالعبة  وكانت   .3

ف�����وزا ع�����ش��ي��ب��ا ع��ل��ى الأ����ش���رال���ي���ة اأي���ال 

بطولة  اأدوار  ث���اين  يف  تومليانوفيت�س 

و4-6   6-4 بنتيجة  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���ش��رال��ي��ا 

املجموعة  تاأخرها يف  و7-5، بعدما قلبت 

اخل�شارة  و�شك  على  كانت  حني  الثالثة 

البطولة. وتوديع 

االنباط – عمان 

ان��ت��ق��ل لع����ب ن�����ادي ال�����ش��ط امل��ه��اج��م 

الو�شط  ن��ف��ط  ل�شفوف  زع���رة  حم��م��ود 

ع��رب �شفحته  زع����رة  وك��ت��ب  ال��ع��راق��ي. 

ال�شلط  اإدارة  “اأ�شكر  “في�شبوك”:  على 

على  عربيات،  خالد  الري�س  راأ�شهم  على 

النادي  يف  اأم�شيتها  اللي  احللوة  الأي��ام 

اأ�شكر  “كذلك  واأ�شاف:  املا�شي«.  املو�شم 

اأبو  جمال  الكابنت  بقيادة  الفني  ال��ك��ادر 

ع��اب��د وال���الع���ب���ني، وان��ت��ه��ى ع��ق��دي مع 

ال�����ش��ل��ط، وم��ق��ب��ل ع��ل��ى جت���رب���ة ج��دي��دة 

وحت��د ج��دي��د م��ع ن��ف��ط ال��و���ش��ط«. وك��ان 

حم��م��ود زع���رة، ق��د ق��دم اأداء لف��ت��ا مع 

و�شجل  املا�شي،  املو�شم  يف  ال�شلط  فريق 

 ل���ه ال���ع���دي���د م���ن الأه��������داف احل��ا���ش��م��ة.

لندن – وكاالت 

ك�������ش���ف ت���ق���ري���ر ����ش���ح���ف���ي ب���ري���ط���اين 

اجل���م���ع���ة، ع���ن واق���ع���ة اح���ت���ي���ال ق��دمي��ة، 

تعر�س لها اجلزائري ريا�س حمرز، جنم 

ل�شحيفة »ذا  ووف��ًق��ا  �شيتي.  مان�ش�شر 

تعود  ال��واق��ع��ة  ف���اإن  �شن« الربيطانية، 

اإىل 2017، اأثناء تواجد حمرز مع لي�شر 

يدعى �شريف  �شخ�س  قام  عندما  �شيتي، 

على  واحل�شول  عليه،  بالحتيال  حممد 

واأ���ش��ارت  امل�شرفية.  بطاقته  م��ن  ن�شخة 

األ��ف   175 اأن��ف��ق  ال�����ش��خ�����س  ه���ذا  اأن  اإىل 

امل�شريف،  حم��رز  ح�شاب  من  اإ�شرليني، 

ع��ل��ى ح�����ش��ور ح��ف��الت، و����ش���راء مالب�س 

م�شممة يف اإيبيزا. واأو�شحت اأن حمارب 

ال�������ش���ح���راء مل ي��ك��ت�����ش��ف ه�����ذا الأم������ر، 

اأ���ش��اب��ي��ع ع��ل��ى واق��ع��ة   5 اإل ع��ق��ب م����رور 

�شريف  اإن  ال�شحيفة  وقالت  الحتيال. 

حم��م��د ات�����ش��ل ب��ال��ب��ن��ك، وان��ت��ح��ل �شفة 

حمرز، وجنح يف اإقناعهم باإ�شدار بطاقة 

واأ�شافت »ذا  الأخ����ري.  حل�����ش��اب  ج��دي��دة 

من  ���ش��اف��ر  امل��ح��ت��ال،  ال�شخ�س  �شن« اأن 

من  لي�شر،  اإىل  ل��ن��دن  ���ش��رق  يف  م��ن��زل��ه 

ال�شراف  اأجهزة  من  النقود  �شحب  اأج��ل 

الآيل، لتجنب اإثارة ال�شكوك.
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االنباط-عمان

 ق����ام����ت ك���ت���ل���ة ال�����ق�����رار ال��ن��ي��اب��ي��ه 

التائب  �سعادة  الكتلة  برئا�سةرئي�س 

الكتله  اع�سااء  ب��والد  وجميع  مريزا 

ب����زي����ارة ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي 

ال�سيد  معايل  مع  باالجتماع  وقاموا 

ي���و����س���ف ح�������س���ن ال���ع���ي�������س���وي رئ��ي�����س 

وحت��دث��وا  الها�سمي  امل��ل��ك��ي  ال��دي��وان 

بكل مايهم الوطن واملواطن

كتلة القرار النيابيه تزور الديوان الملكي الهاشمي
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