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تفقد مركزي السيطرة في األمن العام وطوارئ األمانة 

وزير االوقاف يتفقد المسجد الحسيني ويوعز بحصر األضرار جراء الحالة الجوية واصالحها

الخصاونة:كلنا فريق واحد إلنفاذ 
التوجيهات الملكية لخدمة المواطن

إنشاء قبة سماوية زجاجية جديدة للمسجد 
الحسيني على نفقة جاللة الملك

االنباط- وكاالت

ي��خ��ط��ط الح����ت����ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي ل��ع��زل 

و�سحب هويات نحو 140 األف مقد�سي يعي�سون 

خ���ارج ج���دار ال��ف�����س��ل ال��ع��ن�����س��ري، يف حم��اول��ة 

مدينة  يف  املحتدم  الدميغرايف  ال�سراع  حل�سم 

امل�ستوطنني ل�سالح  املحتلة  القد�س 

خمططات  عن  اإ�سرائيلية  تقارير  وحتدثت 

ل��ع��زل جت��ّم��ع��ات ���س��ك��ان��ي��ة ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ك��رى 

ب��اأك��م��ل��ه��ا ���س��م��ايل م��دي��ن��ة ال��ق��د���س و���س��رق��ه��ا، 

من  مقد�سي  األ���ف   140-125 ب��ني  م��ا  يقطنها 

حملة الهوية املقد�سية »الزرقاء«

ول يزال الوجود الفل�سطيني داخل املدينة 

امل��ق��د���س��ة ي�����س��ك��ل ه��اج�����ًس��ا ك���ب���ًرا ل��اح��ت��ال، 

الأرا�سي  تهويد  يف  العن�سرية  اإج��راءات��ه  رغم 

وم�������س���ادرت���ه���ا، وه������دم امل�����ن�����ازل، وحم����اولت����ه 

ملغادرة  ودفعهم  املقد�سيني  لتهجر  املتوا�سلة 

املدينة، لأجل اإحال امل�ستوطنني مكانهم

وك���ان ال��ق��ائ��د ال�����س��اب��ق ل�����س��رط��ة الح��ت��ال 

يف ال��ق��د���س م��ي��ك��ي ل��ي��ف��ي دع���ا »ل��ت��ج��ري��د اآلف 

املقد�سيني من حق الإقامة و�سلخ جتمعات عن 

القد�س«

�سراع دميغرايف

ال���ب���اح���ث يف �����س����وؤون ال���ق���د����س ف���خ���ري اأب���و 

بالقد�س  الدميغرايف  ال�سراع  اإن  يقول  دي��اب 

ال�سا�سة  ت�سغل  التي  الق�سايا  اأه��م  من  يعتر 

التهويدية،  املخططات  الإ�سرائيليني ووا�سعي 

ق��د ت�سكل خ��ط��ًرا  »ق��ن��ب��ل��ة م��وق��وت��ة  ب��اع��ت��ب��اره 

لوكالة  دياب  اأبو  اإ�سرائيل«وي�سيف  دولة  على 

حثيثة  بخطى  اإ�سرائيل  تعمل  »لذلك  »�سفا«: 

وم��ت�����س��ارع��ة لأج����ل ح�����س��م ه���ذا ال�����س��راع، عر 

امل��ق��د���س��ي��ني،  م��ن  للتخل�س  خم��ط��ط��ات  و���س��ع 

ل�سالح  باملدينة  الفل�سطيني  الوجود  وتقلي�س 

امل�����س��ت��وط��ن��ني«وي��ت��خ��وف الح���ت���ال م��ن زي���ادة 

الثاثة  خ��ال  باملدينة  الفل�سطينيني  اأع���داد 

اإىل ن�سف مليون مقد�سي  عقود املقبلة لي�سل 

يحملون الهوية »الزرقاء«،.
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مساٍع إسرائيلية لعزل 140 ألف مقدسي وسحب هوياتهم 

متقاعدون بيوم الوفاء لهم: الخدمة 
العسكرية شرف يكلل الجبين ويصون 

التخوم ويحفظ االستقرار

» تحضيرية اللجنة العليا االردنية المصرية 
المشتركة » تبحث تعزيز التعاون

 عمان-برتا

اخلام�س  يف  الع�سكريون  املتقاعدون  يحتفل 

ع�����س��ر م����ن ����س���ب���اط م����ن ك����ل ع����ام ب���ي���وم ال���وف���اء 

القدامى،  واملحاربني  الع�سكريني  للمتقاعدين 

اخلدمة  �سريط  ومير  م�ساعرهم،  تختلط  حيث 

ال��ع�����س��ك��ري��ة اأم���ام���ه���م ك���اأن���ه���ا ك���ان���ت ب���الأم�������س، 

خلدمة  قدموه  مبا  والع��ت��زاز  الفخر  يعرتيهم 

التخوم  وي�سون  اجلبني  يكلل  ك�سرف  وطنهم، 

ما  والنماء.ودائما  وال�ستقرار  الم��ن  ويحفظ 

الها�سمية  ال��ق��ي��ادة  ق���رب  امل��ت��ق��اع��دون  ي�ست�سعر 

تبديد  ل�سوؤونهم، وحر�سها على  منهم ورعايتها 

ملن  كبر  نف�سي  اأث���ر  م��ن  ل��ذل��ك  وم��ا  همومهم، 

افنوا زهرة �سبابهم.
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االنباط-عمان

امل�سرية  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  وزارة  مبقر  ب���داأت 

على  التح�سرية  الج��ت��م��اع��ات  اخلمي�س  ام�����س 

امل�ستوى الوزاري لاإعداد لنعقاد اللجنة العليا 

التا�سعة والع�سرين. امل�سرتكة  الأردنية  امل�سرية 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل�����وزارة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وال��ت��م��وي��ن ام�������س اخل��م��ي�����س ف��ق��د ����س���م  ال��وف��د 

وال��ت��ج��ارة  ال�����س��ن��اع��ة  وزي����رة  الأردين  ال������وزاري 

الطاقة  وزي���رة  و  علي  مها  املهند�سة  والتموين 

ال�سفر  وح�سور  زوات��ي  هالة  املعدنية  وال��روة 

ووف��د  الع�سايلة  اأجم���د  ال��ق��اه��رة  ل��دى  الأردين 

ف��ن��ي م���ن ال�������وزارات واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ذات 

العاقة.

  وت����راأ�����س اجل���ان���ب امل�������س���ري ل��اج��ت��م��اع��ات 

ال��دويل  ال��ت��ع��اون  وزي���رة  التح�سرية  ال��وزاري��ة 

وجهات  وزارات  وممثلي   امل�ساط  رانيا  الدكتورة 

م�سرية. حكومية 

وت���اأت���ي الج��ت��م��اع��ات ال��ت��ح�����س��ري��ة يف ���س��وء 

رئي�س  بني  موؤخًرا  ُعقدت  التي  املباحثات  جل�سة 

ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر اخل�������س���اون���ة ون��ظ��ره 

مت  وال��ت��ي  م��دب��ويل  م�سطفى  الدكتور  امل�سري  

فيها التوافق .
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منتخبنا يتراجع في تصنيف الفيفا  الصفدي يجري مباحثات مع وزيرة 
الخارجية النرويجية

بايدن يجّدد التحالف »الرباعي« مع 
اليابان والهند وأستراليا في تحٍد للصين

وزارة األشغال تتعامل مع 2350 بالغا 
خالل الظروف الجوية الحالية عوا�صم – وكاالت 

حافظ املنتخب البلجيكي لكرة القدم على 

يف  اللعبة  ملنتخبات  العاملي  الت�سنيف  �سدارة 

وال�����س��ادرة  الت�سنيف  م��ن  اجل��دي��دة  الن�سخة 

 ، )فيفا(  للعبة  ال��دويل  الحت��اد  اخلمي�س عن 

الع�سرة  املراكز  يف  تغير  اأي  ت�سهد  مل  والتي 

الأوىل عن الن�سخة املا�سية. ويف الوقت نف�سه 

الفرق  اأك��ر  هما  واملغرب  مايل  منتخبا  كان   ،

التي حققت قفزة كبرة يف الت�سنيف. واقت�سر 

ال����ف����ارق ب���ني امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي امل��ت�����س��در 

ونظره الرازيلي �ساحب املركز الثالث على 

اجلديدة  الن�سخة  و�سهدت  فح�سب.  نقطة   37

للغاية  طفيفة  تغيرات  اليوم  الت�سنيف  من 

ع���ن ال��ن�����س��خ��ة امل���ا����س���ي���ة. وي��ت�����س��در امل��ن��ت��خ��ب 

نقطة   1780 ب��ر���س��ي��د  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 

1755 نقطة للمنتخب الفرن�سي حامل  مقابل 

اللقب العاملي و1743 نقطة لنظره الرازيلي 

ح��ي��ث ت���اأت���ي ف��رن�����س��ا وال���رازي���ل يف امل��رك��زي��ن 

الثاين والثالث على الرتتيب.
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االنباط- عمان

اخلارجية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  بحث 

و����س���وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي����ن ال�����س��ف��دي ووزي����رة 

�سوريدي  اإيريك�سن  اإينه  الرنويجية  اخلارجية 

ام�س اآليات تطوير التعاون يف خمتلف املجالت 

الأزم�����ات  اإزاء ج��ه��ود ح���ل  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وت��ع��م��ي��ق 

الإقليمية وحتقيق الأمن وال�ستقرار.

حمادثات  خال  و�سوريدي  ال�سفدي  واأك��د 

على  امل�سرتك  احلر�س  الهاتف  عر  اأجرياها 

نحو  واأخ���ذه���ا  اململكتني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  ت��ع��زي��ز 

اآفاق اأو�سع من التعاون.

ك��م��ا ����س���دد ال����وزي����ران ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل 

ك��ورون��ا  جائحة  م��واج��ه��ة  يف  الأط����راف  متعدد 

ومعاجلة تبعاتها. وبنّي ال�سفدي اجلهود التي 

تقوم بها اململكة للت�سدي للجائحة.
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االنباط-وكاالت

�ستجري  اأنها  ام�س  املتحدة   الوليات  اأعلنت 

حمادثات مع اأ�سرتاليا والهند واليابان، يف حوار 

خاله  من  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  ي�سعى 

)ك��واد(  الرباعي  بالتحالف  ي�سّمى  ما  لتجديد 

التحذيرات ال�سينية مع هذه البلدان، متحّدياً 

وزي����ر  اإّن  الأم���ري���ك���ي���ة  اخل����ارج����ي����ة  وق����ال����ت 

اخلارجية اأنتوين بلينكن �سيعقد لقاء افرتا�سياً 

وي�����س��م��ل  ال���ث���اث،  ال�����دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  م���ع 

جدول الأعمال بحث جائحة كوفيد-19 والتغّر 

املناخي

واأو�����س����ح امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م اخل���ارج���ي���ة، ن��ي��د 

بني  امل��ح��ادث��ات  ه���ذه  اأن  لل�سحافيني  ب��راي�����س، 

وزراء خارجية الرباعي اأ�سا�سية للتقدم باأهدافنا 

اأج���ل منطقة ح��رة وم��ف��ت��وح��ة يف  امل�����س��رتك��ة م��ن 

امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي وال���ه���ادي، وال��ن��ه��و���س اأم���ام 

حتديات ع�سرنا

ومت اإط�����اق احل�����وار الأم���ن���ي ال���رب���اع���ي ع��ام 

اليابان  وزراء  رئي�س  اىل  الفكرة  وت��ع��ود   ،2007

ال�سقور  م��ن  يعتر  ال���ذي  اآب���ي  �سينزو  ال�����س��اب��ق 

اإقامة  اأج��ل  م��ن  �سركاء  لإي��ج��اد  متحم�ساً  وك��ان 

توازن مع ال�سني ال�ساعدة بقوة

حذرتني  كانتا  والهند  اأ�سرتاليا  اأن  حني  ويف 

�سيغة  اأن  اإل  ال�سني،  ا�ستعداء  حيال  البداية  يف 

الرباعي تو�ّسعت يف ال�سنوات الأخرة مع تدهور 

عاقات البلدين مع بكني

اأرب���ع م��ن��اورات بحرية يف  ك���واد  واأج����رت دول 

البنغال وبحر  الثاين/ نوفمر يف خليج  ت�سرين 

العرب، حيث �ساركت اأ�سرتاليا للمرة الأوىل منذ 

تاميز  غ��ل��وب��ال  وك��ان��ت �سحيفة  ع��ق��د  م��ن  اأك���ر 

�سابق  وقت  يف  بايدن  ح��ّذرت  ال�سينية  الر�سمية 

الرباعي  التحالف  جت��دي��د  اأن  م��ن  ال�سهر  ه��ذا 

�سيكون خطاأ ا�سرتاتيجياً فادحاً .
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االنباط- عّمان

ال��ع��ام��ة  الأ���س��غ��ال  ك����وادر وزارة  ت��ع��ام��ل��ت   

2350 باغاً  امليدان مع  العاملة يف  والإ�سكان 

الثلجي  اجل��وي  املنخف�س  دخ��ول  ب��دء  منذ   ،

الذي اأثر على خمتلف حمافظات اململكة.

واأك������دت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

اأعمالها  تن�سيق  على  عملت  اأن��ه��ا  اخلمي�س، 

م��ع ك��اف��ة اجل��ه��ات امل��خ��ت�����س��ة، وق��ام��ت بفتح 

الطرق �سمن اخت�سا�سها، كما �ساهمت بفتح 

بع�س الطرق خارج نطاق اخت�سا�س ال�سغال 

اأجهزة  بني  الت�ساركية  اجلهود  �سمن  وذل��ك 

اأن  اإىل  الوزارة  وا�سارت  وموؤ�س�ساتها.  الدولة 

الغالبية العظمى من املواطنني اأظهروا ح�ساً 

بالتحذيرات  الإلتزام  عر  بامل�سوؤولية  عالياً 

ال�سادرة عنها، اإل اأن فئة قليلة تهاونت بتلك 

التحذيرات،.

التفا�صيل �ص »2«

9وفيات و1638 إصابة جديدة 
»كورونا« الفحوصات اإليجابّية 

تتجاوز الـ%10

الحاج توفيق: قطاع المواد 
الغذائية يمارس اعماله كالمعتاد

االنباط-عمان         

اخلمي�س،  ام�����س  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ�سابة  حالة  و1638  وف��ي��ات   9 ت�سجيل  ع��ن 

امل�ستجّد. بفرو�س كورونا 

ت���وّزع���ت ك��م��ا ي��ل��ي:الإ���س��اب��ات وال�����س��ف��اء 

والفحو�سات:

حالة اإ�سابة بفرو�س   )1638( لت  • �ُسِجّ
كورونا امل�ستجّد، توّزعت كما يلي:

يف حمافظة العا�سمة عّمان.  )1149( –
 )7( منها  اإرب��د،  حمافظة  يف   )108( –

يف الرمثا.

الزرقاء. حمافظة  يف   )86( –
البلقاء. حمافظة  يف   )85( –

الكرك. حمافظة  يف   )65( –
املفرق. حمافظة  يف   )33( –
يف حمافظة العقبة.  )32( –
ماأدبا. حمافظة  يف   )30( –
معان. حمافظة  يف   )22( –

جر�س. حمافظة  يف   )16( –
الطفيلة. حمافظة  يف   )12( –

يف حمافظة عجلون.  )0( –
حالت  عدد  اإجمايل  يرتفع  وبذلك   –
حالة   )356،744( اإىل  اململكة  يف  الإ���س��اب��ة 

ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع���دد احل����الت ال��ن�����س��ط��ة ح��ال��ّي��اً 

)20205( حالت.
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االنباط- عمان

 

اأكد نقيب جتار املواد الغذائية خليل 

الغذائية  امل��واد  قطاع  اأن  توفيق،  احل��اج 

مبختلف مناطق اململكة، ميار�س اعماله 

كاملعتاد لتلبية احتياجات املواطنني من 

ال��ظ��روف  رغ��م  الغذائية  وال�سلع  امل���واد 

اجل��وي��ة ال�����س��ائ��دة، و���س��ط ح��رك��ة ت�سوق 

�سعيفة.

وق���ال احل���اج ت��وف��ي��ق يف ت�����س��ري��ح  ان 

حم����ال ال��ت��ج��زئ��ة وال���ه���اي���ر م���ارك���ت يف 

امل������ولت وامل����راك����ز ال���ت���ج���اري���ة ال��ك��رى 

وب��ع�����س ال�����س��رك��ات امل�������س���ت���وردة ل��ل��م��واد 

تعمل  والتزويد  اجلملة  وبيع  الغذائية 

منذ �سباح اليوم اخلمي�س، لإدامة حركة 

من  حتتاجه  مبا  املحلية  ال�سوق  تزويد 

املواد والب�سائع.

وك��ان��ت ال��ن��ق��اب��ة طلبت م��ن حم��ات 

امل�ستوردة  وال�سركات  والتجزئة  اجلملة 

ب��ال��ع��م��ل ام�����س اخل��م��ي�����س رغ���م العطلة 

املواطنني  احتياجات  لتلبية  الر�سمية 

امل��ح��اف��ظ��ات وخمتلف  ت���زوي���د  و���س��م��ان 

خا�سة  الغذائية  ب��امل��واد  اململكة  مناطق 

الطازجة منها .
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

وزارة األشغال تتعامل مع 2350 بالغا 
خالل الظروف الجوية الحالية

إعالن نتائج االنتقال بين الجامعات 
والبرامج للدورة التكميلية

ارتفاع نسبة التخزين في السدود
 الى 40.44 بالمئة

مركز شكاوى المياه الموحد يتعامل 
مع 1414 شكوى

وزير اإلدارة المحلية يثمن جهود 
البلديات خالل المنخفض الجوي

االنباط-عمان

واملقد�سات  وال�����س��وؤون  االأوق���اف  وزي��ر  تفقد 

يرافقه  اخلاليلة  حممد  الدكتور  اال�سالمية 

�سباح  �سهاب  �سعد  الدكتور  العا�سمة  حمافظ 

منطقة  يف  احل�سيني  امل�سجد  اخلمي�س،  ام�س 

و�سط البلد بالعا�سمة عمان.

اخلاليلة  للوزير  التفقدية  اجلولة  وجاءت 

ب���ع���د ت���ع���ر����س ال���ق���ب���ة ال�������س���م���اوي���ة ل��ل��م�����س��ج��د 

التي  اجلوية  احلالة  نتيجة  الأ�سرار  احل�سيني 

املا�سي،  الثالثاء  يوم  م�ساء  منذ  اململكة  ت�سود 

وت�����س��اق��ط ال��ث��ل��وج. ووج����ه اخل��الي��ل��ة اجل��ه��ات 

درا�سة  على  الفوري  بالعمل  ال���وزارة  يف  املعنية 

وا�ستمع اخلاليلة خالل  وا�سالحها.  اال�سرار 

الزيارة لعدد من املالحظات من جلنة امل�سجد، 

وب�سكل  معاجلتها  �سرعة  اإىل  املعنيني  موجها 

فوري.

كما اأوعز وزير االأوقاف اإىل مدراء االأوقاف 

يف حمافظات اململكة كافة ملتابعة واقع امل�ساجد 

على  والعمل  مناطقهم  يف  ال�سحابة  ومقامات 

الثلوج  ت�ساقط  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  االأ����س���رار  ح�سر 

ومعاجلتها ب�سكل فوري اإن وجدت.

وكان اخلاليلة وجه يوم اأم�س االول مدراء 

مديريات االأوقاف يف اململكة بفتح امل�ساجد اأمام 

املواطنني نظرا للظروف اجلوية ال�سائدة، كما 

لفتح  له  التابعة  واللجان  الزكاة  وجه �سندوق 

�سخ�س يطلب  لكل  اال�ستجابة  و�سرعة  اأبوابها 

امل�ساعدة وتقدميها ب�سكل فوري.

وزير االوقاف يتفقد المسجد الحسيني ويوعز بحصر 
األضرار جراء الحالة الجوية واصالحها

اجلمعة    19  /  2  / 2021

االنباط-عمان

تابع رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

اخلمي�س  ام�����س  بها  ق��ام  ميدانية  ج��ول��ة  خ��الل 

اىل مديرية العمليات وال�سيطرة يف االمن العام 

وم��رك��ز ط����وارئ ام��ان��ة ع��م��ان ال��ك��رى اجل��ه��ود 

للتعامل مع  املعنية  بذلتها جميع اجلهات  التي 

الظروف اجلوية التي ت�سهدها اململكة منذ يوم 

ام�س االول .

واكد رئي�س الوزراء خالل اجلولة التي رافقه 

العايل  امل�ستوى  على  ال���وزراء  من  ع��دد  خاللها 

واملوؤ�س�سات  ال����وزارات  جميع  ب��ني  التن�سيق  م��ن 

باجلهود  م�سيًدا  واالمنية،  والع�سكرية  املدنية 

يف  ا�سهم  ال���ذي  التكاملي  وال��ع��م��ل  االح��رتاف��ي��ة 

اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة الح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني، 

تقطعت  الذين  وتاأمني  باإنقاذ  يتعلق  ما  خا�سة 

ب��ه��م ال�سبل يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ���س��ه��دت اغ��الق��ات 

للطرق ليلة ام�س وادامة فتح الطرق الرئي�سية 

والفرعية وتامني املر�سى للم�ست�سفيات .

وق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء »ك��ل��ن��ا ف��ري��ق واح���د يف 

عبداهلل  امللك  جاللة  وتطلعات  توجيهات  انفاذ 

الثاين يف خدمة املواطن واملحافظة على �سحته 

و�سالمته وتوفري احتياجاته يف جميع الظروف 

واالوقات« .

واكد رئي�س ال��وزراء، ان اجلهود التي بذلتها 

ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي واالأج���ه���زة 

االأم��ن��ي��ة وال�������وزارات اخل��دم��ي��ة م��ث��ل ال��داخ��ل��ي��ة 

والبلديات  املحلية  واالدارة  االداري���ني  واحل��ك��ام 

واال���س��غ��ال العامة واال���س��ك��ان وامل��ي��اه وال���ري هي 

م�سيفا  اجلميع،  م��ن  واح���رتام  تقدير  مو�سع 

على  لل�سهر  االمامية  ال�سفوف  دوم��ا يف  انتم   «

�سالمة املواطنني و�سحتهم خا�سة يف مثل هذه 

ا�ستدامة  اهمية  اىل  الف��ت��ا   « اجل��وي��ة  ال��ظ��روف 

ت��داع��ي��ات  اي  م��ع  للتعامل  واجل��اه��زي��ة  ال��ع��م��ل 

للظروف اجلوية وغري االعتيادية خالل الفرتة 

املقبلة .

وا����س���اد رئ��ي�����س ال������وزراء ب��اجل��ه��د ال��ت��ط��وع��ي 

الذي بذله املواطنون والقطاع اخلا�س يف ا�سناد 

اجلوية،  احلالة  مع  للتعامل  الر�سمية  اجلهود 

الفتا ب�سكل خا�س اىل جهود نادي �سيارات الدفع 

الرباعي وموؤكدا ان الظروف واالزمات التي مير 

بها الوطن تثبت دوًم��ا ان القطاع اخلا�س على 

قدر امل�سوؤولية الوطنية.

ال��ع��م��ل��ي��ات  وخ������الل زي����ارت����ه اىل م���دي���ري���ة 

ال��وزراء اىل  ا�ستمع رئي�س  وال�سيطرة يف االم��ن 

ايجاز حول خطة مديرية االمن العام للتعامل 

الوجبات  خمتف  وتنفيذ  اجلوية  ال��ظ��روف  مع 

املناطة بهم.

واك�����د م���دي���ر االأم������ن ال���ع���ام ال����ل����واء ح�سني 

امللكية  للتوجيهات  وفقاً  نعمل  »اأن��ن��ا  احل��وامت��ة 

اأف�سل  عن  للبحث  دوم��اً  تقودنا  التي  احلكيمة 

ال�����س��ب��ل خل���دم���ة امل����واط����ن وال����وق����وف ب��ج��ان��ب��ه 

خمتلف  ويف  ال��ظ��روف  ك��ل  يف  عليه  والت�سهيل 

مناطق اململكة«.

ال��ع��ام و�سعت  االأم���ن  اأن مديرية  اإىل  واأ���س��ار 

خ��ط��ط��اً ق��ب��ل امل��ن��خ��ف�����س ون��ف��ذت��ه��ا ال���ق���ي���ادات 

اأعلى م�ستويات  واملديريات واالإدارات كافة وفق 

الدولة  موؤ�س�سات  مع  ت�ساركي  وبنهج  التن�سيق، 

االأمر الذي مكننا من تلبية نداءات واحتياجات 

امل��واط��ن��ني خ��الل ال��ظ��روف اجل��وي��ة التي ت�سود 

اململكة.

مل  اهلل  وبحمد  انه  احلوامتة  اللواء  واو�سح 

ت�سجل اي حوادث او ا�سابات خطرية خالل ايام 

وامل�ساعدة  العون  تقدمي  من  ومتكنا  املنخف�س 

لكل حمتاج لها، موؤكدا اننا م�ستمرون على ذات 

النهج حتى نهاية املنخف�س اجلوي وعودة احلياة 

لطبيعتها .وجال رئي�س الوزراء يف مركز القيادة 

وال�سيطرة وا�ستمع الإيجاز قدمه م�ساعد مدير 

االمن العام للعمليات ومدير مديرية العمليات 

و�سعت  التي  اخلطط  خالله  اب��رزا  وال�سيطرة، 

واآل��ي��ة  ال�سائدة  اجل��وي��ة  ال��ظ��روف  م��ع  للتعامل 

تلقي بالغات املوطنني واال�ستجابة لها، واطلع 

ع��ل��ى االأن��ظ��م��ة احل��دي��ث��ة ال��ع��ام��ل��ة داخ���ل مركز 

لتن�سيق  تفعيلها  مت  والتي  وال�سيطرة،  القيادة 

االأم��ن  مديرية  نفذتها  التي  وامل��ه��ام  ال��واج��ب��ات 

العام بت�سكيالتها املختلفة.

واط���ل���ع رئ��ي�����س ال�������وزراء خ����الل زي���ارت���ه اىل 

مركز طوارئا امانة عمان الكرى على اخلطط 

مع  للتعامل  االم��ان��ة  اتخذتها  ال��ت��ي  وال��رام��ج 

اىل  ال���وزراء  رئي�س  وا�ستمع   . اجلوية  الظروف 

ايجاز من امني عمان املهند�س يو�سف ال�سواربة، 

ادارة  ع��ل��ى عاتقها  ي��ق��ع  االم��ان��ة  ان  اأك���د  ال���ذي 

اىل اخلطة  ال���ظ���روف، الف��ت��ا  امل��دي��ن��ة يف جميع 

ال�سوارع  على  لالإبقاء  االأم��ان��ة  اعتمدتها  التي 

الرئي�سية والفرعية مفتوحة على مدار ال�ساعة 

�سيما الطرق املوؤدية اىل امل�ست�سفيات واملن�سات.

اب���رز  اأن  اإىل  ال�������س���وارب���ة  امل��ه��ن��د���س  ول���ف���ت 

االأمانة  طواقم  معها  تعاملت  التي  املالحظات 

ال�  م���دار  على  تعمل  وال��ت��ي  امل��ي��دان  يف  العاملة 

لبيوت  تتبع  ا�سجار  ب�سقوط  متثلت  �ساعة   24
مواطنني وانقطاع للتيار الكهربائي يف عدد من 

املناطق .

واأك���د ام��ني ع��م��ان ان االم��ان��ة حر�ست على 

والفواكه  للخ�سار  املركزي  ال�سوق  على  االبقاء 

وامل�����س��ل��خ م��ف��ت��وح��ني ال��ي��وم ل��ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات 

املواطنني .

االنباط-عمان

ب��ح��ث ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ني اأمي�����ن ال�����س��ف��دي ووزي�����رة 

�سوريدي  اإيريك�سن  اإينه  الرنويجية  اخلارجية 

املجاالت  التعاون يف خمتلف  تطوير  اآليات  ام�س 

االأزم������ات  ح���ل  ج���ه���ود  اإزاء  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وت��ع��م��ي��ق 

االإقليمية وحتقيق االأمن واال�ستقرار.

واأك���د ال�سفدي و���س��وري��دي خ��الل حم��ادث��ات 

اأج��ري��اه��ا ع��ر ال��ه��ات��ف احل��ر���س امل�����س��رتك على 

اآفاق  واأخذها نحو  اململكتني  ال�سراكة بني  تعزيز 

اأو�سع من التعاون.

العمل متعدد  اأهمية  الوزيران على  �سدد  كما 

ومعاجلة  ك��ورون��ا  جائحة  مواجهة  يف  االأط���راف 

تبعاتها.

وبنينّ ال�سفدي اجلهود التي تقوم بها اململكة 

للت�سدي للجائحة عر اآلية عمل حتقق التوازن 

االأداء  حماية  وبني  املواطنني  �سحة  حماية  بني 

االق���ت�������س���ادي ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ت��ب��ع��ات اجل��ائ��ح��ة 

عليهم.

اأنه رغم تبعات اجلائحة  اإىل  ال�سفدي  ولفت 

ي�سري ب��رن��ام��ج االإ����س���الح االق��ت�����س��ادي ال���ذي مت 

ال��ت��واف��ق عليه م��ع ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل اإىل 

االأمام ويظهر موؤ�سرات اإيجابية.

واأكد اأن اململكة م�ستمرة يف عمليتي اال�سالح 

جاللة  حددهما  اللذين  وال�سيا�سي  االقت�سادي 

برامج حمددة  اأولوية وفق  الثاين  امللك عبداهلل 

ونحو اأهداف �ستعزز امل�سرية التطويرية التنموية 

ب�ستى مناحيها.

الق�سايا  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  وت��ق��دم��ت 

االإقليمية التي بحثها الوزيران، حيث اأكدا اأهمية 

جادة  مفاو�سات  اإىل  للعودة  �سيا�سي  اأف��ق  ايجاد 

الدولتني  حل  اأ�سا�س  على  ال�سراع  حلل  وفاعلة 

الذي اأكد ال�سفدي اأنه ال�سبيل الوحيد لتحقيق 

ال�سالم الدائم وال�سامل.

اال�ستعدادات  و�سوريدي  ال�سفدي  وا�ستعر�س 

لعقد االجتماع املقبل للجنة االت�سال املخ�س�سة 

ال�سعب  اإىل  املقدمة  الدولية  امل�ساعدة  لتن�سيق 

الفل�سطيني )AHLC(، التي تراأ�سها الرنويج، 

على  اجل���اري  ال�سهر  م��ن  والع�سرين  ال��ث��ال��ث  يف 

م�ستوى كبار امل�سوؤولني.

وات���ف���ق ال����وزي����ران ع��ل��ى اأه��م��ي��ة االج��ت��م��اع يف 

االقت�ساد  اإ�سناد  على  ال��ق��ادرة  اخل��ط��وات  اعتماد 

الفل�سطيني خ�سو�ساً يف ظروف جائحة كورونا، 

ويف ت���اأك���ي���د اأه���م���ي���ة ال���ت���ح���رك ال������دويل ال��ف��اع��ل 

االإدارة  ب���دء  م��ع  خ��ا���س��ة  امل��ف��او���س��ات،  ال�ستئناف 

االإيجابية  وال��ب��وادر  عملها،  اجلديدة  االأمريكية 

التي �سدرت عنها.

العام  ت�سكلت  ال��ت��ي  االت�����س��ال،  جلنة  وت��ه��دف 

التوجيهية متعددة  املجموعة  قبل  من   1993
االأط������راف ل��ل�����س��الم يف ال�����س��رق االأو����س���ط �سمن 

اأو�سلو  اتفاق  توقيع  بعد  وا�سنطن  موؤمتر  اإط��ار 

مقدرات  بناء  على  الفل�سطينيني  م�ساعدة  اإىل   ،

وموؤ�س�سات الدولة، وتعتر اآلية تن�سيقية لتقدمي 

بني  والتن�سيق  الفل�سطيني  لل�سعب  امل�ساعدات 

واحلكومة  الفل�سطينية  ال�سلطة  وب��ني  املانحني 

االإ�سرائيلية.

ن ال�سفدي موقف الرنويج الداعم حلل  وثمنّ

ال��دول��ت��ني واجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا ل��ب��ن��اء بيئة 

االقت�ساد  واإ���س��ن��اد  للمفاو�سات  للعودة  اإيجابية 

املتحدة  االأمم  وكالة  دعم  وا�ستمرار  الفل�سطيني 

الإغاثة وت�سغيل الالجئني )االأنروا(.

وتناولت املحادثات جهود حل االأزمة ال�سورية 

واالأو�ساع يف العراق وغريها من ق�سايا املنطقة، 

عماًل  ي�ستوجب  ال���ذي  ال��ل��ج��وء  ع��بء  خ�سو�سا 

دولياً جماعياً ملواجهته.

الكبرية  االإن�سانية  اجلهود  �سوريدي  وثمنت 

التي يقوم بها االردن يف م�ساعدة الالجئني.

معا يف جهود  العمل  ا�ستمرار  الوزيران  واأك��د 

ح���ل االأزم�������ات االإق��ل��ي��م��ي��ة، وح��ر���س��ه��م��ا ت��ط��وي��ر 

ال�سراكة الفاعلة التي جتمع اململكتني يف مقاربة 

التحديات االإقليمية.

 االنباط-عمان

  ق��ال وزي���ر االأوق����اف وال�����س��وؤون وامل��ق��د���س��ات 

االإ����س���الم���ي���ة ال���دك���ت���ور حم��م��د اخل���الي���ل���ة اإن���ه 

ال��دي��وان  م��ن  جلنة  �سكلت  ملكية،  وبتوجيهات 

عمان  واأم��ان��ة  االأوق���اف  ووزارة  الها�سمي  امللكي 

قبة  الإن�ساء  الالزمة  الت�ساميم  لو�سع  الكرى 

احل�سيني  للم�سجد  ج��دي��دة  زج��اج��ي��ة  �سماوية 

�ساحاته  تعر�س  بعد  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  نفقة  على 

التي  اجلوية  احلالة  نتيجة  الأ�سرار  اخلارجية 

الثلوج. اململكة، وت�ساقط  ت�سود 

امللكي  الديوان  رئي�س  زي��ارة  عقب  ذلك،  جاء 

م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  الها�سمي 

ووزي��ر  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف  امل��ل��ك،  ج��الل��ة 

االأوق��������اف ل��ل��م�����س��ج��د ام�������س اخل��م��ي�����س ،اط��ل��ع��ا 

من  ب��اأج��زاء  حلقت  التي  االأ���س��رار  على  خاللها 

تنفيذاً  اأخ��ريا،  تاأهيله  اإع��ادة  مت  ال��ذي  امل�سجد، 

ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، اإث��ر 

.2019 تعر�س امل�سجد حلريق عام 

واأ����س���اف ال��دك��ت��ور اخل��الي��ل��ة يف ت�����س��ري��ح اأن 

اخلارجية  ال�����س��اح��ات  �ستغطي  اجل��دي��دة  القبة 

ل��ل��م�����س��ج��د احل�����س��ي��ن��ي، ومب����ا ي�����س��ه��م يف زي����ادة 

الدينية  مكانته  مع  ويتنا�سب  للم�سلني،  �سعته 

والتاريخية.

أكد كلنا فريق واحد إلنفاذ التوجيهات الملكية لخدمة المواطن

رئيس الوزراء يتفقد مركزي السيطرة في األمن 
العام وطوارئ امانة عمان 

الصفدي يجري مباحثات مع وزيرة الخارجية النرويجية

إنشاء قبة سماوية زجاجية جديدة للمسجد الحسيني
 على نفقة جاللة الملك

 االنباط-عمان

ال��ع��ام��ة  االأ����س���غ���ال  وزارة  ك�����وادر  ت��ع��ام��ل��ت 

واالإ����س���ك���ان ال��ع��ام��ل��ة يف امل���ي���دان م���ع 2350 

املنخف�س اجل��وي  ب���دء دخ���ول  م��ن��ذ   ، ب��الغ��اً 

حمافظات  خمتلف  على  اأث���ر  ال���ذي  الثلجي 

اململكة.

واأك������دت ال�������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

اخلمي�س، اأنها عملت على تن�سيق اأعمالها مع 

الطرق  بفتح  وقامت  املخت�سة،  اجلهات  كافة 

بع�س  بفتح  �ساهمت  كما  اخت�سا�سها،  �سمن 

الطرق خارج نطاق اخت�سا�س اال�سغال وذلك 

الدولة  اأجهزة  بني  الت�ساركية  اجلهود  �سمن 

وموؤ�س�ساتها.

العظمى  الغالبية  اأن  اإىل  ال��وزارة  وا�سارت 

بامل�سوؤولية  عالياً  اأظهروا ح�ساً  املواطنني  من 

اإال  عنها،  ال�سادرة  بالتحذيرات  االإلتزام  عر 

اأن فئة قليلة تهاونت بتلك التحذيرات، فكانت 

امليدانية  االأج��ه��زة  لعمل  اإع��اق��ت��ه��م  النتيجة 

بهدر  وت�سببوا  وتعر�سهم ملخاطر و�سعوبات، 

�سيارتهم  ب�سحب  قامت  التي  االأجهزة  جهود 

واعادتهم اإىل منازلهم.

�ستبقى  الفنية  فرقها  اأن  ال���وزارة  واأك���دت 

املقبلة  ال�ساعات  خ��الل  اال�ستعداد  اأهبة  على 

وحتى جالء الظروف اجلوية احلالية، داعية 

بغرف  باالت�سال  ال��رتدد  ع��دم  اإىل  املواطنني 

العمليات املنت�سرة يف كل املحافظات اأو التبليغ 

عن طريق نظام بالغات اال�سغال .

ال��ي��وم  م�����س��اء  �ستبا�سر  ان��ه��ا  اىل  واأ����س���ارت 

ملنع  الرئي�سية  الطرق  على  امللح  ر�س  بعملية 

ت��ع��ر���س��ه��ا ل��الجن��م��اد خ���الل ���س��اع��ات ال��ل��ي��ل، 

حيث تتوقع دائرة االأر�ساد اجلوية انخفا�س 

درج�����ات احل�����رارة وح�����دوث االجن���م���اد خ��الل 

الليلتني املقبلتني.

 االنباط-عمان

امل��وح��د يف  ال��ق��ب��ول  اأع��ل��ن��ت وح���دة تن�سيق 

نتائج  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

اآخر ومن جامعة  اإىل  االنتقال من تخ�س�س 

االأردن��ي��ة  العامة  الثانوية  لطلبة  اأخ��رى  اإىل 

الدورة التكميلية 2020.

املوحد  القبول  تن�سيق  وح��دة  مدير  وق��ال 

يف الوزارة مهند اخلطيب ام�س اخلمي�س، اإن 

االإلكرتونية،  االنتقال  طلبات  تقدمي  عملية 

املتقدمني  االأرب��ع��اء وبلغ ع��دد  ي��وم  انتهت  قد 

وطالبة. طالبا   1036
واأ�ساف اخلطيب، اأنه وح�سب قرار جمل�س 

الدنيا  احل����دود  ع��ل��ى  وب��ن��اء  ال��ع��ايل  التعليم 

ملعدالت القبول التناف�سية للدورة التكميلية، 

اإ�سافة اإىل ال�سواغر املتوفرة يف كل تخ�س�س 

الطلبة  جميع  نقل  على  امل��واف��ق��ة  مت��ت  فقد 

كل  اأدخ��ل��ه  ال���ذي  التخ�س�س  اإىل  املتقدمني 

منهم يف خياره االأول يف طلب االنتقال.

نتيجة طلب  ومل��ع��رف��ة  ان��ه  ون���وه اخلطيب 

االن���ت���ق���ال مي��ك��ن ل��ك��ل ط���ال���ب ال����دخ����ول اإىل 

ال��راب��ط االآت���ي وا���س��ت��خ��دام رق��م��ه ال��وط��ن��ي اأو 

رقم جلو�سه

http://www.admhec.gov.

jo/AdmUnivTransResults.

aspx

 االنباط-عمان

بلغ جمموع الداخل اىل ال�سدود من مياه 

االأمطار واجلريان ال�سطحي لالأودية املغذية 

884ر2  نحو  املا�سية  ال�ساعات  خالل  لل�سدود 

الداخل  جمموع  لريتفع  مكعب،  مرت  مليون 

مليون   45 430ر  اىل  املو�سم  بداية  منذ  فيها 

ال�سدود  التخزين يف  وال��ذي رفع  مرت مكعب 

تخزين  بن�سبة  مكعب  م��رت  مليون   136 اىل 

40.44 باملئة.

االردن  وادي  ���س��ل��ط��ة  ع����ام  ام����ني  وق���ال���ت 

مع  وباملقارنة  ان��ه  املحا�سنة،  منار  املهند�سة 

ال��ع��ام امل��ا���س��ي مبثل ه��ذا ال��ي��وم ك��ان خم��زون 

ال�سدود 164 مليونا و 710  االف مرت مكعب 

بن�سبة تخزين بلغت 48.96 باملئة، م�سريا اىل 

ان اعلى ن�سبة تخزين يف ال�سدود كانت يف �سد 

التخزينية  ال�سعة  اإىل  و�سلت  وال��ت��ي  �سعيب 

الق�سوى والبالغة 7ر1 مليون مرت مكعب .

مياه  من  الداخل  اأن  املحا�سنة،  واأو�سحت 

ال�ساعات  االم��ط��ار وج��ري��ان االودي����ة خ���الل 

املا�سية اىل �سد امللك طالل بلغ 350ر1 مليون 

 63 اإىل  التخزين  ن�سبة  لرتتفع  مكعب  م��رت 

باملئة من �سعته التخزينية الكلية البالغة 75 

ي��دخ��ل كميات  م��ل��ي��ون م��رت م��ك��ع��ب، فيما مل 

�سد  ال�سدود اجلنوبية، وهي  امطار اىل  مياه 

الزرقاء ماعني و�سد الواله واملوجب والكرك 

وال��ت��ن��ور وال��ل��ج��ون وال��ب��ال��غ جم��م��وع �سعتها 

التخزينية الكلية 58 مليون مرت مكعب.

االنباط-عمان

خالل  امل��وح��د  امل��ي��اه  �سكاوى  مركز  تعامل 

�سكوى   1414 م��ع  االخ���ري  اجل���وي  املنخف�س 

م��ن��اط��ق  ج���م���ي���ع  يف  امل����واط����ن����ني  م����ن  وردت 

اململكة، توزعت بني في�سان ال�سرف ال�سحي 

وك�����س��ور ال�����س��ب��ك��ات وع���دم و���س��ول امل���ي���اه، ومت 

فرق  ك���وادر  قبل  م��ن  معها  ال��ف��وري  التعامل 

ال�سيانة والت�سغيل العاملة يف امليدان واتخاذ 

االجراءات الالزمة بخ�سو�سها.

وق��������ال �����س����ع����ي����دان، ان������ه ي���ت���وا����س���ل ع��ق��د 

االج���ت���م���اع���ات ب��ح�����س��ور االم����ن����اء ال��ع��ام��ني 

االردن،  وادي  و�سلطة  املياه  و�سلطة  ب��ال��وزارة 

املواقع للوقوف على جمريات الواقع  وزي��ارة 

املائي وال�سدود يف جميع مناطق اململكة.

االنباط-عمان

ث��م��ن ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر االإدارة 

املحلية توفيق كري�سان جهود روؤ�ساء البلديات، 

وجمال�س اخلدمات امل�سرتكة ومدراء ال�سوؤون 

البلدية وفرق الطوارئ وكافة الكوادر العاملة 

يف امليدان.

على  لهم  وجهها  ر�سالة  يف  كري�سان  واثنى 

ج��ه��وده��م وع��ط��ائ��ه��م امل��م��ي��ز خ���الل املنخف�س 

اجل�������وي وال���������ذي ����س���اه���م يف ح�����ل وم���ع���اجل���ة 

املالحظات ب�سكل فوري وعلى مدار 24 �ساعة.

بهذه  وجهودهم  الت�ساركي  ب��ال��دور  واأ���س��اد 

كافه  مع  الكامل  والتن�سيق  اجلوية  ال��ظ��روف 

اأج���ه���زة وم��وؤ���س�����س��ات ال���دول���ة )االأم������ن ال��ع��ام 

ال��ع��ام��ة  االأ����س���غ���ال  وزارة  امل�����س��ل��ح��ة  وال����ق����وات 

ووزارة  ال���ك���رى  ع���م���ان  واأم����ان����ة  واالإ�����س����ك����ان 

الداخلية واحلكام االإداريني، داعيا اإىل �سرورة 

انتهاء  وحتى  املتميز  العمل  بهذا  اال�ستمرار 

املنخف�س اجلوي.

وا�ساد باخلدمات التي قدموها للمواطنني 

الذين  للمواطنني  قدموها  التي  واخل��دم��ات 

حا�سرتهم الثلوج يف بع�س املناطق من خالل 

املخ�س�سة  اخل��دم��ات  كافة  وتقدمي  اإخالئهم 

لهم.
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االنباط-عمان

ال��دويل امل�صرية  ب��داأت مبقر وزارة التعاون 

على  التح�صريية  االجتماعات  اخلمي�س  ام�س 

امل�����ص��ت��وى ال�����وزاري ل����إع���داد الن��ع��ق��اد اللجنة 

التا�صعة  امل�����ص��رك��ة  االأردن���ي���ة  امل�����ص��ري��ة  العليا 

والع�شرين.

وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  ل����وزارة  ب��ي��ان  وبح�صب 

وال��ت��م��وي��ن ام�����س اخلمي�س ف��ق��د ���ص��م  ال��وف��د 

وال��ت��ج��ارة  ال�صناعة  وزي���رة  االأردين  ال����وزاري 

الطاقة  املهند�صة مها علي و وزي��رة  والتموين 

والرثوة املعدنية هالة زواتي وح�صور ال�صفري 

ووفد  الع�صايلة  اأجم��د  القاهرة  لدى  االأردين 

ف��ن��ي م��ن ال�����وزارات واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ذات 

الع�قة.

  وت���راأ����س اجل��ان��ب امل�����ص��ري ل���ج��ت��م��اع��ات 

ال��دويل  التعاون  وزي��رة  التح�صريية  ال��وزاري��ة 

الدكتورة رانيا امل�صاط وممثلي  وزارات وجهات 

حكومية م�صرية.

�صوء  يف  التح�صريية  االج��ت��م��اع��ات  وت��اأت��ي 

جل�صة املباحثات التي ُعقدت موؤخًرا بني رئي�س 

ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�����ص��ر اخل�����ص��اون��ة ون��ظ��ريه 

امل�صري  الدكتور م�صطفى مدبويل والتي مت 

اللجنة  اجتماعات  انعقاد  على  التوافق  فيها 

ال��ع��ل��ي��ا امل�����ص��ري��ة االأردن����ي����ة امل�����ص��رك��ة خ���ل 

االأ�صابيع املقبلة يف اإطار تعزيز التعاون الثنائي 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وال��ت��ع��اون ال��ث���ث��ي ب��ني م�صر 

واالأردن والعراق.

وق�����د  وج���ه���ت م .  ع��ل��ي ال�����ص��ك��ر ل��ل��ج��ان��ب 

واال�صت�صافة  اال�صتقبال  حفاوة  على  امل�صري 

وال���ت���ح�������ص���ري ع���ل���ى م�����ص��ت��وى ك���اف���ة اجل���ه���ات 

امل��ع��ن��ي��ة الأع����م����ال ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����ص��ري��ة 

الثنائي.  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  امل�صركة  االأردن��ي��ة 

واالجتماعات على م�صتوى الوزراء.

اأن  يتم  اأن��ن��ا نتطلع  ع��ل��ي  ال���وزي���رة  وق��ال��ت 

ملفات  يف  ووا�صحة  م�صركة  لروؤية  التو�صل  

التعاون بني البلدين الإجنازها والتوقيع عليها 

خ����ل اأع���م���ال ال��ل��ج��ن��ة مب��ا ي��ع��زز م��ن اأوا���ص��ر 

التعاون بني البلدين ال�صقيقني .

وك���ان���ت وزي�����رة ال��ت��ع��اون ال�����دويل امل�����ص��ري��ة 

ب��اجل��ان��ب االأردين  ب���داي���ة االج���ت���م���اع،  رح��ب��ت 

والوفد املرافق له يف بلدهم الثاين م�صر.

الفنية  اللجان  اآلية  تفعيل  اأهمية  واأك���دت  

ممثلي  ب��ني  دوري  ب�صكل  تعقد  التي  الثنائية 

كافة اجلهات واأهمية و�صع مقرحات وا�صحة 

مت  التي  الث�ثي  التعاون  م�صروعات  لتفعيل 

االتفاق عليها خ�ل االجتماعات ال�صابقة بني 

م�صر واالأردن والعراق. 

الوثائق  واالأردين  امل�صري  اجلانبان  وبحث 

قطاعات  ع��دة  يف  املقرحة  التعاون  وجم��االت 

من بينها الري واالإ�صكان واجلمارك والتعاون 

الدويل والطريان والهجرة.

اآل����ي����ات  اإىل  امل����ب����اح����ث����ات  ت���ط���رق���ت  ك���م���ا   

وم�������ص���روع���ات ال���ت���ع���اون ال���ث����ث���ي ب���ني م�صر 

واالأردن والعراق يف جماالت الطاقة  وال�صحة 

واالأم�������ن ال���غ���ذائ���ي وامل���ن���اط���ق ال��ل��وج��ي�����ص��ت��ي��ة، 

والتكامل ال�صناعي وغريها.

  ال�سلط -االنباط-زيد احلليق

وبجاهزية  الكربى  ال�صلط  بلدية  نفذت 

ك��ام��ل��ة خ��ط��ة ال����ط����وارئ ال��ق�����ص��وى خ���ل 

املنخف�س القطبي الذي يوؤثر على اململكة .

وق����ال رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

الفعالية  م��ع  تعاملت  البلدية  اأن  خ�صمان، 

الثلوج  ت�صاقط  بدء  ومنذ  بحرفية  اجلوية 

يف م��دي��ن��ة ال�����ص��ل��ط، ح��ي��ث ب��ا���ص��رت ال��ف��رق 

فتح  على  بالعمل  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف  امل��وزع��ة 

الرئي�صية. ال�صوارع 

ال����ك����وادر وا���ص��ل��ت  اأن  وب����ني اخل�����ص��م��ان، 

امل�حظات  كافة  مع  للتعامل  بالنهار  الليل 

تقع  �صكاوى  اأغلبها  كانت  والتي  وال�صكاوى 

واالأ�صغال  الكهرباء  �صركة  اخت�صا�س  �صمن 

امل������دين ومت م��ت��اب��ع��ت��ه��ا  ال���ع���ام���ة وال�����دف�����اع 

وحتويلها اإىل اجلهات املخت�صة

ومعاجلة ما ميكن منها .

واك���د اخل�����ص��م��ان ع���دم وق���وع اأي ح���وادث 

�صمن  الرئي�صية  ال��ط��رق  جميع  وان  ت��ذك��ر 

اأن  اإىل  الفتا  ب��ح��ذر،  �صالكة  البلدية  ح��دود 

�صيتم  الب�صيطة  امل���ح��ظ��ات  ب��ع�����س  ه��ن��اك 

وان  القليلة  ال�صاعات  خ�ل  معها  التعامل 

حالة  مبتابعة  اأعمالها  �صتوا�صل  البلدية 

الطرق

الثلوج  بقايا  من  كامل  ب�صكل  وتنظيفها 

املراكمة.

ودع���ا اخل�����ص��م��ان امل��واط��ن��ني اىل ���ص��رورة 

املنازل  من  اخلروج  بعدم  واالإلتزام  التعاون 

اال لل�صرورة الق�صوى.

االنباط-عمان

ومنذ  االأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  وا�صلت 

التي  اجلوية  احلالة  لبدء  االأوىل  اللحظات 

باأعمالها، بالتعاون  اململكة، بالقيام  �صهدتها 

واالأج��ه��زة  املختلفة  ال��دول��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات  م��ع 

االأم��ن��ي��ة م��ن اأج��ل فتح ال��ط��رق اأم���ام حركة 

مناطق  خمتلف  يف  املواطنني  واأم��ام  ال�صري 

امل��م��ل��ك��ة. ووج��ه��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 

امل�����ص��ل��ح��ة خم��ت��ل��ف ت�����ص��ك��ي���ت��ه��ا ووح��دات��ه��ا 

م��ن اأج��ل ات��خ��اذ كافة االإج����راءات ال���زم��ة، 

م�صاندة  اأج��ل  من  الطوارئ  خطط  وتفعيل 

مع  التن�صيق  خ���ل  م��ن  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة 

احل����ك����ام االإداري���������ني وغ�����رف ال��ع��م��ل��ي��ات يف 

اململكة. حمافظات 

امل�����ص��ل��ح��ة بفتح  ال���ق���وات  اآل���ي���ات  وق���ام���ت 

وال��ف��رع��ي��ة يف خمتلف  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال���ط���رق 

م���ن���اط���ق امل���م���ل���ك���ة، وب���خ���ا����ص���ة امل����وؤدي����ة اإىل 

مل�صاعدة  واحلكومية  الع�صكرية  امل�صت�صفيات 

نتيجة  وامل�صاعدة  العون  يطلب  مواطن  اأي 

الثلوج وظروف الطق�س التي متر  لت�صاقط 

اململكة. بها 

» تحضيرية اللجنة العليا االردنية المصرية 
المشتركة« تبحث تعزيز التعاون 

بلدية السلط تعاملت بحرفية مع 
المنخفض الجوي

القوات المسلحة تواصل فتح الطرق 
الرئيسية والفرعية

 عمان-برتا

ي��ح��ت��ف��ل امل���ت���ق���اع���دون ال���ع�������ص���ك���ري���ون يف 

بيوم  عام  �صباط من كل  اخلام�س ع�صر من 

واملحاربني  الع�صكريني  للمتقاعدين  الوفاء 

ومير  م�صاعرهم،  تختلط  حيث  ال��ق��دام��ى، 

كاأنها  اأم��ام��ه��م  الع�صكرية  اخل��دم��ة  �صريط 

واالعتزاز  الفخر  يعريهم  باالأم�س،  كانت 

يكلل  ك�صرف  وط��ن��ه��م،  ق��دم��وه خل��دم��ة  مب��ا 

اجل��ب��ني وي�����ص��ون ال��ت��خ��وم وي��ح��ف��ظ االم��ن 

والنماء. واال�صتقرار 

ودائ���م���ا م���ا ي�����ص��ت�����ص��ع��ر امل��ت��ق��اع��دون ق��رب 

ال����ق����ي����ادة ال���ه���ا����ص���م���ي���ة م���ن���ه���م ورع���اي���ت���ه���ا 

همومهم،  تبديد  على  وحر�صها  ل�صوؤونهم، 

اأث���ر نف�صي ك��ب��ري مل��ن اف��ن��وا  وم��ا ل��ذل��ك م��ن 

العزيز. زهرة �صبابهم خلدمة هذا الوطن 

فا�صل  املتقاعد  الفريق  نظر  يف  التقاعد 

الوطن، وخلع  يعني ترك خدمة  احلمود ال 

البزات الع�صكرية ال ينهي اخلدمة املعنوية، 

ف�����ص��ع��ار اجل��ي�����س م��ط��ب��وع ع��ل��ى ج��ب��ني ك��ل 

اجلي�س  يف  العاملني  بدور  م�صيدا  متقاعد، 

خ���ل  االأم��ن��ي��ة ال�صيما  واالأج���ه���زة  ال��ع��رب��ي 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، الف��ت��ا ل��ل�����ص��ورة ال��زاه��ي��ة 

والقوات  اجلي�س  اأف��راد  انت�صار  تركها  التي 

االأم��ن��ي��ة يف ال�����ص��وارع ل���دى ال��ن��ا���س اآن����ذاك، 

ب��و���ص��ف��ه��ا ���ص��ورة زاخ����رة ب���االأم���ان وال��ف��خ��ر 

وال�����ف�����رح، ب���ع���ي���دة ك����ل ال���ب���ع���د ع����ن اخل����وف 

والقلق.

واأ����ص���رج���ع احل���م���ود يف ح��دي��ث��ه ل��وك��ال��ة 

بينه  املحبة  اأوا�صر  )برا(  االردنية  االنباء 

ال���ذي���ن ق�����ص��ى معهم  ال�����ص���ح  وب���ني رف����اق 

ومن  منهم  االأح��ي��اء  خدمته،  اأوق��ات  معظم 

الغايل  ب��ذل��وا  مم��ن  وال�صهداء  اهلل  توفاهم 

الواجب. فداء  والنفي�س 

غ��ازي  املتقاعد  ال��رك��ن  ال��ف��ري��ق  وحت���دث 

ج����ل���ة  اه����ت����م����ام  دالالت  ح������ول  ال���ط���ي���ب 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب��ف��ئ��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني ك��ون��ه ن��ه��ج م�����وروث م���ن قبل 

الها�صمية  ال��ق��ي��ادة  واع��ت��ب��ار  ال��ه��ا���ص��م��ي��ني، 

م�صانداً  وردي��ف��اً  اأ�صا�صية  لبنة  الفئة  ه��ذه 

الدوؤوب  �صعيها  خ�ل  من  امل�صلحة،  للقوات 

و�صمان  االق��ت�����ص��ادي��ة  اأو���ص��اع��ه��م  لتح�صني 

ا���ص��ت��ق��رار ح��ي��ات��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة. وب��اع��ت��ب��ار 

وحتمية. طبيعية  نتيجة  التقاعد 

الع�صكري  العمل  اأن طبيعة  الطيب  واأكد 

�صرا  واملتوا�صلة  ال��ي��وم  م��دار  على  القائمة 

وجهارا، �صبب تكرمي هذه الفئة وتقديرها، 

يدعم  ال���ذي  ال�����ص���ح  رف���اق  ب��رن��ام��ج  مثمنا 

امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����ص��ك��ري��ني م���ادي���ا وم��ع��ن��وي��ا 

ك���ون���ه���م ن���خ���ب���ة ال�����رج�����ال ال����ذي����ن ق���دم���وا 

احلياة  ظ���روف  يف  ال��وط��ن  ل��ه��ذا  الت�صحية 

كافة.

ذم��ة  يف  اأم���ان���ة  ال���وط���ن  ب���ن���اء  اأن  وراأى 

وجماعي،  ف��ردي  ا�صتحقاق  �صمن  اجلميع 

من  الراية  ت�صليم  ي�صتمر  الت�صحية  وبروح 

جيل �صابق اإىل جيل الحق، يف م�صرية االآباء 

و االأبناء واالحفاد.

املتقاعد  ا���ص��ت��ذك��ر  االط����ار،  ه���ذا  و���ص��م��ن 

الثمانيني الرائد عدنان املبي�صني ان�صمامه 

للقوات امل�صلحة االأردنية عام 1951 وتدرجه 

27 عاما،  الع�صكرية خ�ل خدمة  الرتب  يف 

وم����ا ال ي��غ��ي��ب ع���ن ذاك����رت����ه م�����ص��ارك��ت��ه يف 

اجلي�س  وب�صالة  اخل��ال��دة،  الكرامة  معركة 

ال��ع��رب��ي امل�����ص��ط��ف��وي يف ت��ب��دي��د اأ���ص��ط��ورة 

�صوكة  ك�صر  عندما  يقهر  ال  ال��ذي  اجلي�س 

ال���ع���دو ال�����ص��ه��ي��وين ب�����ص��را���ص��ة وب���� ه���وادة 

ح��ي��ث ك��ان��ت امل��دف��ع��ي��ة االأردن���ي���ة ب��امل��ر���ص��اد، 

والت�صهي�ت  للخدمات  امتنانه  عن  وع��رب 

القدامى،  واملحاربني  للمتقاعدين  املقدمة 

وا���ص��ت��ف��ادت��ه م��ن��ه��ا. وحت����دث اب���ن���ه ال��وك��ي��ل 

امل��ت��ق��اع��د ع��ام��ر ع��ن ذك��ري��ات��ه اأي���ام اخل��دم��ة 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة، يف ���ص���ح اجل��و امل��ل��ك��ي، واأخ���ذه 

احل��ن��ني الأي����ام خ��ل��ت م��ع��ربا ع��ن ا���ص��ت��ع��داده 

اأي وقت واأي ظرف  لتلبية نداء الواجب يف 

امل�صلحة  للقوات  ل�نت�صاب  ابنه  �صم  واأن��ه 

الإميانه اأنها فخر الرجال، وم�صرية تتابعها 

االأجيال.

وب���ني م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ص�����ص��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني وامل��ح��ارب��ني ال��ق��دم��اء، ال��ل��واء 

الركن املتقاعد ثّ�ج الذيابات يف كلمته عرب 

املوؤ�ص�صة  اأن  االإل���ك���روين،  امل��وؤ���ص�����ص��ة  م��وق��ع 

تاأ�صي�صها على خدمة املتقاعدين  داأبت ومنذ 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني وذوي���ه���م يف ����ص���وء ت��وج��ي��ه��ات 

وت���و����ص���ي���ات ج����ل���ة ال���ق���ائ���د االأع����ل����ى امل��ل��ك 

عبداهلل الثاين وحتقيق روؤيته لتكون مبثابة 

من  الع�صكريني  للمتقاعدين  الكبري  البيت 

االمنية. واالأجهزة  ال�صنوف  خمتلف 

االهتمام  املوؤ�ص�صة  واجب  اأن من  واأ�صاف 

الغايل  لبذلهم  الع�صكريني،  باملتقاعدين 

والنفي�س يف �صبيل رفعة وتقدم الوطن، ويف 

من  ك��ل  على  ع�صيا  اأب��ي��اً  ح��راً  بقائه،  �صبيل 

وا�صتقراره. باأمنه  العبث  نف�صه  له  ت�صول 

متقاعدون بيوم الوفاء لهم: الخدمة العسكرية شرف 
يكلل الجبين ويصون التخوم ويحفظ االستقرار

االنباط-عمان

امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  ُوّق�����ع 

اخلمي�س،  ام�����س  ال��ع��رب��ي،  – اجلي�س  االأردن���ي���ة 

التعاون  للجنة  ع�صر  التا�صع  االجتماع  حم�صر 

الع�صكري االأردين االإيطايل.

وي��ه��دف امل��ح�����ص��ر ال����ذي وق��ع��ه م��ن��دوب��اً عن 

العربي  – اجل��ي�����س  االأردن���ي���ة  امل�صلحة  ال��ق��وات 

الدفاعية  واملوارد  والتنظيم  للتخطيط  امل�صاعد 

النعيمات، وعن اجلانب  اإبراهيم  العميد الركن 

عن  وال��ت��ن��ظ��ي��م  للتخطيط  امل�����ص��اع��د  االإي���ط���ايل 

الفرقة الثالثة االإيطالية اللواء ما�صيمو بياجي، 

امل�صرك  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  اأوا����ص���ر  ت��ع��زي��ز  اإىل 

وتبادل اخلربات يف خمتلف املجاالت الع�صكرية 

بني البلدين ال�صديقني.

الع�صكري  امللحق   ، املح�صر  توقيع  وح�صر 

االإي���ط���ايل وال��وف��د امل���راف���ق، وع���دد م��ن �صباط 

القوات امل�صلحة االأردنية.

االنباط-عمان

اخل��م��ي�����س،  ام�����س  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

اإ���ص��اب��ة  ح��ال��ة  و1638  وف��ي��ات   9 ت�صجيل  ع��ن 

امل�صتجّد. كورونا  بفريو�س 

ت���وّزع���ت ك��م��ا ي���ل���ي:االإ����ص���اب���ات وال�����ص��ف��اء 

والفحو�صات:

اإ�صابة بفريو�س  حالة   )1638( لت  �ُصِجّ  •
يلي: توّزعت كما  امل�صتجّد،  كورونا 

يف حمافظة العا�صمة عّمان.  )1149( –
 )7( منها  اإرب���د،  حمافظة  يف   )108(  –

الرمثا. يف 

الزرقاء. حمافظة  يف   )86( –
البلقاء. حمافظة  يف   )85( –
الكرك. حمافظة  يف   )65( –
املفرق. حمافظة  يف   )33( –
يف حمافظة العقبة.  )32( –
ماأدبا. حمافظة  يف   )30( –
معان. حمافظة  يف   )22( –

جر�س. حمافظة  يف   )16( –
الطفيلة. حمافظة  يف   )12( –

يف حمافظة عجلون.  )0( –

ح��االت  ع��دد  اإج��م��ايل  يرتفع  وب��ذل��ك   –
حالة   )356،744( اإىل  امل��م��ل��ك��ة  يف  االإ���ص��اب��ة 

ف��ي��م��ا ي��ب��ل��غ ع���دد احل�����االت ال��ن�����ص��ط��ة ح��ال��ّي��اً 

)20205( حاالت.

اهلل  وفاة، )رحمهم  – �ُصّجلت )9( حاالت 
اإىل  الوفيات  ع��دد  اإج��م��ايل  لريتفع  جميعاً( 

)4512( حاالت.

دِخ��ل��ت ام�س 
ُ
اأ ال��ت��ي  ع��دد احل���االت  بلغ   –

غ��ادرت  فيما  حالة،   )112( امل�صت�صفيات  اإىل 

)70( حالة.

املوؤّكدة التي  اإجمايل عدد احلاالت  – بلغ 
امل�صت�صفيات )801( حالة. الع�ج يف  تتلقى 

اأ�������ص������ّرة ال���ع���زل  ع������دد  اإج�����م�����ايل  – ب���ل���غ 
املوؤّكدة  للحاالت  امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة 

بن�صبة   )659( االول  اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�صتبهة 

اأ�صّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما   ،)%16( اإ�صغال 

امل�صت�صفيات  يف  امل�صتخدمة  احلثيثة  العناية 

للحاالت املوؤّكدة وامل�صتبهة ليوم اأم�س )169( 

.)%19( اإ�صغال  بن�صبة 

اإج���م���ايل ع����دد اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����س  – ب��ل��غ 

اال���ص��ط��ن��اع��ي امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

االول  اأم�س  ليوم  وامل�صتبهة  املوؤّكدة  للحاالت 

اإ�صغال )%7(. )67( بن�صبة 

– بلغ عدد حاالت ال�صفاء ام�س يف العزل 
لي�صل  حالة،   )1222( وامل�صت�صفيات  املنزيل 

 )332،027( اإىل  ال�����ص��ف��اء  ح����االت  اإج���م���ايل 

حاالت.

ف���ح�������ص���اً   )16،133( اإج������������راء  مّت   –
الفحو�صات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�صبح  خم��ربّي��اً، 

ن�صبة  ت�صل  وب��ذل��ك  ف��ح�����ص��اً،   )4،315،789(

ق��راب��ة  اإىل  ام�����س  االإي���ج���اب���ّي���ة  ال��ف��ح��و���ص��ات 

.)%10.15(

اإجراءات اأخرى:

اإىل  اجل��م��ي��ع  ال�����ص��ّح��ة  وزارة  ت���دع���و   •
االل�����ت�����زام ب�����اأوام�����ر ال�����ّدف�����اع، واّت�����ب�����اع ���ص��ب��ل 

وعدم  الكّمامات،  ارت��داء  خ�صو�صاً  الوقاية، 

�صخ�صاً،   )20( م��ن  الأك��رث  التجّمعات  اإق��ام��ة 

اأطلقتها  التي  التوعوية  احلم�ت  ومتابعة 

والهيئات  ال����وزارات  م��ن  ع��دد  م��ع  بال�صراكة 

الأخذ  والت�صجيل  كورونا  عدوى  من  للوقاية 

املطعوم

توقيع محضر للتعاون بين القوات المسلحة األردنية واإليطالية

»كورونا« الفحوصات اإليجابّية تتجاوز الـ%10
9وفيات و1638 إصابة جديدة

 االنباط-عمان

اأوع�����ز وزي����ر االأ����ص���غ���ال ال��ع��ام��ة واالإ���ص��ك��ان 

املهند�س يحيى الك�صبي اإىل مديريات اال�صغال 

يف املناطق التي ت�صهد تراكم ثلوج بر�س امللح 

لت�صكل  جت��ن��ب��اً  املخ�ص�صة  امل��ع��دات  ب��وا���ص��ط��ة 

االجنماد على الطرق واإعاقة حركة املركبات.

�صملت  ميدانية  ج��ول��ة  الك�صبي  واج���رى 

ط��ري��ق امل��ط��ار وب��ع�����س امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت�صهد 

ملتابعة �صري عمل كوادر وزارة  للثلوج  تراكماً 

تراكم  ب�صبب  املغلقة  الطرق  بفتح  اال�صغال 

الثلوج.

وق����ال ال��ك�����ص��ب��ي، اأن اب����رز امل��ع��ي��ق��ات ام���ام 

اآليات الوزارة يف التعامل مع تراكم الثلوج يف 

املركبات  بع�س  بتعطل  تتمثل  املناطق  بع�س 

واالزدحامات املرورية على الطرق ايل ت�صهد 

اإعاقة  اإىل  اأدى  مما  للثلوج  كثيفة  تراكمات 

و�صول االآليات اإىل بع�س املواقع.

اإخ���ء  ال���وزارة عملت على  اأن  اإىل  وا���ص��ار 

عدد من املواطنني املحا�صرين ب�صبب تراكم 

ال��ث��ل��وج يف ب��ع�����س م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة وت��اأم��ني 

�صركاء  والتن�صيق مع  بالتعاون  م�صتلزماتهم 

الوزارة واالجهزة االمنية.

ودعا الك�صبي املواطنني اإىل عدم اخلروج 

م���ن امل���ن���ازل وع����دم ا���ص��ت��خ��دام امل���رك���ب���ات اال 

ل���ل�������ص���رورة ال���ق�������ص���وى الح��ت��م��ال��ي��ة ت�����ص��ك��ل 

االجنماد يف �صاعات امل�صاء.

امل���ن���زل يف مثل  م���ن  اخل�����روج  اأن   ، وب����ني 

ه���ذه ال���ظ���روف يعيق ح��رك��ة اآل���ي���ات ال����وزارة 

املخ�ص�صة لفتح الطرق، الفتاً اإىل اأن مركبات 

املواطنني اأدت يف بع�س املناطق ادت اإىل اإعاقة 

عمل االآليات وو�صولها ملواقع االغ�قات.

االنباط-عمان

اأك����د ن��ق��ي��ب جت���ار امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة خليل 

احل�����اج ت���وف���ي���ق، اأن ق���ط���اع امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

اع��م��ال��ه  امل��م��ل��ك��ة، مي��ار���س  مبختلف م��ن��اط��ق 

من  امل��واط��ن��ني  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  ك��امل��ع��ت��اد 

املواد وال�صلع الغذائية رغم الظروف اجلوية 

ال�صائدة، و�صط حركة ت�صوق �صعيفة.

وق��ال احل��اج توفيق يف ت�صريح  ان حمال 

التجزئة والهايرب ماركت يف املوالت واملراكز 

التجارية الكربى وبع�س ال�صركات امل�صتوردة 

للمواد الغذائية وبيع اجلملة والتزويد تعمل 

حركة  الإدام����ة  اخلمي�س،  ال��ي��وم  �صباح  منذ 

املواد  املحلية مبا حتتاجه من  ال�صوق  تزويد 

والب�صائع.

وكانت النقابة طلبت من حم�ت اجلملة 

بالعمل  امل�����ص��ت��وردة  وال�����ص��رك��ات  وال��ت��ج��زئ��ة 

ام�������س اخل��م��ي�����س رغ�����م ال��ع��ط��ل��ة ال��ر���ص��م��ي��ة 

تزويد  و�صمان  املواطنني  احتياجات  لتلبية 

باملواد  اململكة  مناطق  وخمتلف  املحافظات 

الغذائية خا�صة الطازجة منها .

وا�صار احلاج توفيق اىل ان اقبال املواطنني 

خ�ل  واال�صا�صية  الغذائية  امل��واد  �صراء  على 

ال���ي���وم���ني امل��ا���ص��ي��ني ك����ان ���ص��م��ن امل���ع���دالت 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ومل ت�����ص��ه��د اال����ص���واق ت��ه��اف��ت��ا او 

اال�صا�صية  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ب��اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��اع��ا 

وغريها من املواد امل�صتوردة.

الغذائية  امل����واد  ق��ط��اع  مبيعات  اأن  وب���ني 

 30 بن�صبة  امل��ا���ص��ي  ال��ث���ث��اء  ي���وم  ارت��ف��ع��ت 

بالتزامن  اال�صبوع  ب��داي��ة  م��ع  مقارنة  باملئة 

مع التوقعات التي �صدرت بخ�صو�س احلالة 

وال�صكر  االرز  م���واد  على  وت��رك��زت  اجل��وي��ة، 

واللحوم والبقوليات واملعلبات وبي�س املائدة 

واك���د احل���اج توفيق ت��وف��ر خم���زون اآم���ن من 

واال�صا�صية  الغذائية  امل��واد  ا�صناف  خمتلف 

بخ�صو�س  ���ص��ك��اوى  ورود  ع��دم  مبينا  ت��زي��د، 

ارتفاع ا�صعار اي �صلعة غذائية او نق�س فيها.

وي���ع���ت���رب ق����ط����اع امل���������واد ال����غ����ذائ����ي����ة م��ن 

القطاعات التجارية الرئي�صة املهمة باململكة، 

وي�����ص��م ح��ال��ًي��ا 14 ال���ف ���ص��رك��ة ت��ت��وزع بني 

امل�صتوردين وتاجر اجلملة وحم�ت التجزئة 

ما  وف���رت  بالعا�صمة  ن�صفها  ال��ب���د  بعموم 

غالبيتها  ع��م��ل  ف��ر���ص��ة  ال���ف   200 ي��ق��ارب 

الأردنيني.

االنباط-عمان

 

امنًيا  طلًبا   11 بحقه  مطلوب  اأ���ص��ي��ب   

اأث���ن���اء  ج��رم��ي��ة  ا���ص��ب��ق��ي��ة   41 و  وق�����ص��ائ��ي��اً 

مداهمة قوة اأمنية ملكان وجوده يف حمافظة 

ماأدبا.

مديرية  با�صم  االع���م��ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 

االم����ن ال���ع���ام، ان ق���وة ام��ن��ي��ة داه��م��ت مكان 

باخلطري  م�صنف  م��ط��ل��وب  �صخ�س  وج����ود 

11 طلًبا  ماأدبا وبحقه  وم�صلح يف حمافظة 

ج��رم��ي��ة يف  ا�صبقية   41 و  وق�����ص��ائ��ًي��ا  ام��ن��ًي��ا 

ق�صايا اط�ق العيارات النارية باجتاه املركز 

االمني )مكرر مرتني( واط�ق النار باجتاه 

رج���ال االأم���ن وال��دخ��ول اىل اح��د ب��ي��وت اهلل 

نارية  ع��ي��ارات  واط����ق  اوتوماتيكي  ب�ص�ح 

عيارات  واط���ق  حكومية  موؤ�ص�صات  باجتاه 

ن��اري��ة ب��اجت��اه اح����دى امل���دار����س ام�����س داخ��ل 

على  �صابق  اع��ت��داء  اىل  ا�صافة  م��اأدب��ا  خميم 

مبنى البلدية وق�صايا ترويع املواطنني، وقد 

ارتكب �صباح ام�س ق�صية �صلب ملركبة عائدة 

ال�ص�ح  تهديد  حتت  املخيم،  حت�صني  للجنة 

ن��اري��ة باجتاه  بعد ان ك��ان ق��د اطلق ع��ي��ارات 

احد اال�صخا�س .

وا�����ص����اف ال���ن���اط���ق االع�����م����ي، ان ذل��ك 

املطلوب وفور م�صاهدته للقوة االمنية رف�س 

ت�صليم نف�صه وبادر باإط�ق عيارات نارية من 

�ص�ح ناري اوتوماتيكي باجتاههم، حيث مت 

باملثل  عليه  وال��رد  اال�صتباك  قواعد  تطبيق 

ما نتج عنه ا�صابته، ومت اخ�ئه للم�صت�صفى 

االوتوماتيكي  الناري  ال�ص�ح  �صبط  وجرى 

التي قام ب�صلبها  الذي كان بحوزته واملركبة 

اليوم .

واك��د الناطق االع���م��ي، ان��ه ومنذ فرة 

وذوي���ه من  املطلوب  ذل��ك  م��ع  التفاو�س  يتم 

اجل ت�صليم نف�صه اال انه رف�س ذلك وارتكب 

اليوم جناية ال�صلب حتت تهديد ال�ص�ح .

وزير األشغال يوعز بإستخدام الملح 
تجنًبا لتشكل االنجماد

الحاج توفيق: قطاع المواد الغذائية 
يمارس اعماله كالمعتاد

إصابة مطلوب خطير أثناء مداهمة 
أمنية في مأدبا
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ق���د ي��خ�����ص��ر الق��ت�����ص��اد الأم���رك���ي ما 

قيمته اأكرث من تريليون دولر من الإنتاج 

العاملية طويلة الأجل  التناف�سية  والقدرة 

اإذا �سعى البيت الأبي�ض اإىل انف�سال حاد 

عن ال�سني، وفقاً لتقرير �سدر عن غرفة 

التجارة الأمريكية وجمموعة الروديوم.

يف ال���وق���ت ال����ذي ي��ب��دو ف��ي��ه ال��رئ��ي�����ض 

بايدن م�ستعداً لالحتفاظ  الأمريكي جو 

ب��امل��وق��ف ال�����س��ارم ل�����س��ل��ف��ه ت��رم��ب ب�����س��اأن 

تقديرات  التقرير  موؤلفو  و�سع  ال�سني، 

 - ال�ساملة  لل�سيا�سات  الهائلة  للتكاليف 

حلماية   - امل�ستهدفة  ال�سيا�سات  من  بدًل 

الأم�����ن ال��ق��وم��ي ل���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة من 

املتزايد  النفوذ القت�سادي والتكنولوجي 

لبكني.

بحلول عام 2025، �ستبلغ اخل�سائر 190 

الأم��ريك��ي  ال��ن��اجت  يف  �سنوياً  دولر  مليار 

اجلمركية  التعريفات  تو�سيع  خالل  من 

مع  ال��ت��ج��ارة  جميع  لت�سمل   %25 بن�سبة 

ال�سني.

����س���ي���وؤدي ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال����ق����ادم،  ويف ال��ع��ق��د 

انخفا�ض  اإىل  التعريفات  هذه  ملثل  الكامل 

ال��ن��اجت الأم��ريك��ي مب��ق��دار ت��ري��ل��ي��ون دولر 

�سبكة  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��اً  املحتمل،  النمو  ع��ن 

»CNBC«، واطلعت عليه »العربية.نت«.

خ�سائر قا�سيةب500 مليار دوالر

 500 اإىل  ي�سل  م��ا  خ�سارة  ع��ن  ف�ساًل 

الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يف  دولر  مليار 

املتحدة  ال���ولي���ات  ب��اع��ت  اإذا  واح����دة  مل���رة 

كما  ال�سني.  يف  املبا�سر  ا�ستثمارها  ن�سف 

 25 الأم���ريك���ي���ون  امل�����س��ت��ث��م��رون  �سيخ�سر 

مليار دولر �سنوياً من مكا�سب راأ�ض املال.

اأن اخل�سائر قد ت�سمل  التقرير  اأ�ساف 

15 مليار دولر اإىل 30 مليار دولر �سنوياً 

انخف�ض  اإذا  امل�سدرة  اخلدمات  جتارة  يف 

ال�سيني  والتعليم  ال�سياحة  على  الإنفاق 

اإىل ن�����س��ف م���ا ك����ان ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ج��ائ��ح��ة 

فريو�ض كورونا.

ت�����س��اع��دت ال���ت���وت���رات ب���ني ال���ولي���ات 

امل��ت��ح��دة وال�����س��ني يف ال�����س��ن��وات ال��ث��الث 

ال�������س���اب���ق  ال���رئ���ي�������ض  امل���ا����س���ي���ة يف ع���ه���د 

اإدارت���ه اإىل  دون��ال��د ت��رم��ب، وال���ذي �سعت 

واملزيد  والعقوبات  التعريفات  ا�ستخدام 

م��ن ال��ت��دق��ي��ق يف ال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ة عرب 

منذ  القائمة  ال�سكاوى  ملعاجلة  احل���دود 

ف���رة ط��وي��ل��ة ح���ول اف��ت��ق��ار ال�����س��ني اإىل 

ح��م��اي��ة امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، وع��م��ل��ي��ات نقل 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ق�����س��ري��ة، وال�����دور امل��ه��م 

للدولة يف العمليات التجارية.

التناف�سية عامليا القدرة 

اقت�سادين  اأكرب  تكاليف ف�سل  تراوح 

يف ال��ع��امل اإىل م��ا ه��و اأب��ع��د م��ن الأرق����ام 

بالدولر. الفورية 

وقال التقرير اإن ال�سيا�سات الأمريكية 

ال�����س��ام��ل��ة امل��وج��ه��ة ���س��د ال�����س��ني ���س��ت��وؤث��ر 

الأخ��رى، مما يجربها  ال��دول  على  اأي�ساً 

ع���ل���ى اإع���������ادة ال���ن���ظ���ر يف ع���الق���ات���ه���ا م��ع 

املتحدة. الوليات 

التحركات  ه��ذه  اأن  التقرير  واأ���س��اف 

الأمريكية  ال�سركات  تكاليف  من  �ستزيد 

وحتد من قدرتها على املناف�سة عامليا.

ن��ظ��ر ال��ت��ق��ري��ر ع��ل��ى وج����ه ال��ت��ح��دي��د 

وا�سعة  الأبي�ض  البيت  �سيا�سة  ت��اأث��ري  يف 

ال��ن��ط��اق يف ���س��ن��اع��ات ال���ط���ريان واأ���س��ب��اه 

امل����و�����س����الت وال���ك���ي���م���اوي���ات والأج�����ه�����زة 

ال��ط��ب��ي��ة. ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ق���د تكلف 

ال�سخم  ال�سيني  الطائرات  �سوق  خ�سارة 

وفقاً   ،2038 عام  بحلول  دولر  مليار   875

املوؤلفني. لتحليل 

قال  القومي،  الأم��ن  اأه��داف  وملعاجلة 

ال��ت��ق��ري��ر اإن ع��ل��ى احل��ك��وم��ة الأم��ريك��ي��ة 

ات���ب���اع »اإج����������راءات حم�����ددة ب���دق���ة« م��ث��ل 

ت��راخ��ي�����ض تقنية  ت�����س��دي��ر  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود 

معينة.

قال التقرير اإن قطع ال�سركات الأمريكية 

عن ال�سوق ال�سينية متاماً �سيكون له عواقب 

ال��ق��ي��ادة الأم��ريك��ي��ة  اأك���رب على الأرج���ح على 

العاملية على املدى الطويل.

حت��ت��ف��ظ  اأن  مب����ك����ان  الأه����م����ي����ة  »م�����ن 

بالو�سول  الأم��ريك��ي��ة  ال��رق��ائ��ق  ���س��رك��ات 

اإىل ال�سوق ال�سينية واأن تكون قادرة على 

مبيعاتها  م��ن  الإي����رادات  ا�ستثمار  اإع���ادة 

الرقائق  اإن��ت��اج  يف  اأخ���رى  م��رة  ال�سني  يف 

والتطوير  والبحث  املتحدة  ال��ولي��ات  يف 

العاملي،  ال��ري��ادي  موقعها  على  للحفاظ 

مم��ا مي��ّك��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن و�سع 

للم�ستقبل«. معايري 

الناجحة  ال�سيا�سة  اإن  التقرير  وق��ال 

امل��ت��ح��دة وال�����س��ني �سيكون  ال��ولي��ات  ب��ني 

و�ستتطلب  تكاليفها  املطاف  نهاية  يف  لها 

املوؤملة. بع�ض التعديالت 

اإع��������ادة ه��ن��د���س��ة  ال���ت���ق���ري���ر: »يف  ق�����ال 

ال�������س���ي���ا����س���ات ال����ق����ادم����ة، ي���ج���ب اح�����رام 

ال���دور امل��رك��زي ل��ق��وى ال�����س��وق يف حتديد 

للحكومات  املحدودة  والقدرة  الفائزين، 

ع���ل���ى اإع���������ادة ت����وزي����ع امل���������وارد ل��ت�����س��ه��ي��ل 

العملية«.

أول اعتراف أميركي بخسارة تريليون دوالر.. 
إذا انفصلت عن الصين

الصين تطلق عملتها الرقمية.. 
وتمنحها كهدايا!

أسهم اليابان تهبط وسط أجواء حذرة 
بشأن توقعات السوق

بعد استنزافها 2.5 مليار.. »آير 
فرانس« قاب قوسين من خطة إنقاذ

العربية-وكاالت

م��ن��ح��ت ال�������س���ل���ط���ات يف ال���ع���دي���د م����ن امل����دن 

الرقمي  ال��ي��وان  م��ن  امل��الي��ني  ع�سرات  ال�سينية 

فرباير،   12 ي��وم  اجلديد  القمري  للعام  كهدايا 

وال��ت��ي مي��ك��ن حتميلها ع��ل��ى ه��ات��ف ذك���ي، حيث 

حزمة   200000 وحدهما  و�سوت�سو  بكني  وزع��ت 

 31 200 رمنينبي يعادل  كل واح��دة حتتوي على 

دولرا يف يان�سيب عام.

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع���دم الإع������الن ع���ن ت��اري��خ 

اأن  على  عازمة  ال�سني  ف��اإن  الر�سمي،  الإط���الق 

تطرح  ال��ت��ي  العظمى  الق��ت�����س��ادات  اأول  ت�سبح 

عاملي يف  كرائد  مكانتها  رقمية، مما يربز  عملة 

الأل��ع��اب  دورة  يف  للعامل  امل��دف��وع��ات  تكنولوجيا 

الأوملبية ال�ستوية العام املقبل.

العامل  يف  دول���ة  اأول  تعد  كمبوديا  اأن  ي��ذك��ر 

تطلق عملة رقمية، وامل�سماة باكونغ، اأواخر العام 

املا�سي.

وق�����ال رئ��ي�����ض الأع����م����ال الآ����س���ي���وي���ة يف اأح���د 

البنوك الرائدة يف وول �سريت، الذي طلب عدم 

ال�سينيون  ال�سيا�سة  ا�سمه: »�سانعو  الك�سف عن 

العملة  ب�����س��اأن  تفكريهم  يف  ت��ق��دم��اً  الأك����رث  ه��م 

ال��رق��م��ي��ة«. »اإن��ه��م ي��ف��ك��رون يف اأ���س��ي��اء مل يفكر 

»الرمنينبي  اأ�ساف  الآن«.  العامل حتى  بقية  بها 

بنك  رادار  ع��ل��ى  م��ع��ام��ل��ة  ك���ل  �سي�سع  ال��رق��م��ي 

ال�سعب ال�سيني«.

وت���ت���واف���ق اخل���ط���ة ال��رق��م��ي��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة مع 

الطموحات الأو�سع لعملتها حيث تاأمل بكني اأن 

دولياً  الرمنينبي  تعزيز  يف  التكنولوجيا  ت�ساعد 

واإ�سعاف هيمنة الدولر الأمريكي.

وي���رت���ب���ط ال����ي����وان ال���رق���م���ي ب��ح��م��ل��ة احل���زب 

املجتمع  على  ال�سيطرة  على  للحفاظ  ال�سيوعي 

والقت�ساد، حيث مت ت�سميم التكنولوجيا جزئياً 

ل��ت��ع��زي��ز ح��ال��ة امل��راق��ب��ة اخل��ا���س��ة ب��ه��ا، وف��ق��اً ملا 

ذكرته �سحيفة »فاينن�سال تاميز«، واطلعت عليه 

»العربية.نت«.

وغالباً ما تكون العمالت امل�سفرة لمركزية؛ 

اأو دعمها من قبل احلكومات.  اإ�سدارها  مل يتم 

اإ����س���دار »ال��ي��وان  ع��ل��ى النقي�ض م��ن ذل���ك، ي��ت��م 

الرقمي« من قبل البنك املركزي وو�سعها كعملة 

قانونية م�سمونة من قبل الدولة ال�سينية.

من  املركزي  البنك  الرقمي  تن�سيقه  وميّكن 

يف  الفردي  امل�ستوى  على  املعامالت  جميع  تتبع 

هذه  ا�ستخدام  اإىل  بكني  تهدف  الفعلي.  الوقت 

ومتويل  والف�ساد  الأم��وال  غ�سيل  ملكافحة  امليزة 

�سلطات  تعزيز  الداخل من خالل  »الإره���اب« يف 

امل���راق���ب���ة ال��ه��ائ��ل��ة ب��ال��ف��ع��ل ل��ل��ح��زب ال�����س��ي��وع��ي 

احلاكم.

�سركات التكنولوجيا املالية

ي���ق���ول امل��ح��ل��ل��ون اإن ب��ك��ني ت���اأم���ل اأي�������س���اً يف 

تاأكيد  لإع��ادة  كو�سيلة  الرقمي  اليوان  ا�ستخدام 

�سيطرة الدولة على �سناعة التكنولوجيا املالية 

تهيمن  ال��ذي  الوا�سع  الإلكروين  الدفع  و�سوق 

عليه �سركتان خا�ستان �سخمتان، هما جمموعة 

بابا«، وتطبيق »وي  التابعة ل�سركة »علي  النملة 

�سات« التابع ل�سركة تيني�سنت.

ال�سيا�سة  معهد  يف  امل��ح��ل��ل��ني  ك��ب��رية  وق��ال��ت 

اإن  �سامانثا هوفمان،  الأ�سرايل،  ال�سراتيجية 

التحكم الجتماعي ميثل اأولوية بالن�سبة لبكني.

ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  اإن  ب��ك��ني  امل�����س��وؤول��ون يف  ق���ال 

خالل  م��ن  الرقمية  العملة  تعميم  ه��ي  ال�سني 

العام  ه��ذا  امل��دي��ن��ة  اإج����راء جت���ارب على م�ستوى 

وال���ع���ام امل��ق��ب��ل، وج��ع��ل��ه��ا ج���اه���زة ل��ال���س��ت��خ��دام 

بحلول الوقت الذي ت�ست�سيف فيه دورة الألعاب 

الأوملبية ال�ستوية يف اأواخر عام 2022.

مركزياً  بنكاً   60 اأك��رث من  وح��وايل 60% من 

���س��م��ل��ه��م ا���س��ت��ط��الع م���ن ق��ب��ل ب��ن��ك ال��ت�����س��وي��ات 

اأو  جت��ارب  »ي��ج��رون  اإنهم  املا�سي  العام  الدولية 

درا�سات لإثبات املفهوم« حول العمالت الرقمية، 

ارتفاعاً من 42% يف عام 2019، وفقا لهوفمان.

يف ال�����س��ني، ي��ن��ذر ال���ي���وان ال��رق��م��ي ب��اإن�����س��اء 

بتقوي�ض مكانة  ي��ه��دد  م��دف��وع��ات ج��دي��د  ن��ظ��ام 

ال�سوق يف علي باي وتطبيق وي �سات، حيث يتم 

املحافظ  على  مبا�سرة  ال��رق��م��ي  ال��ي��وان  ت��وزي��ع 

البنوك  ق��ب��ل  م��ن  للم�ستخدمني  الإل��ك��رون��ي��ة 

امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة، وب��ال��ت��ايل اإن�����س��اء ق��ن��وات دف��ع 

من  وم�����س��م��ون��ة  ال��ق��ائ��م��ة  للتطبيقات  م���وازي���ة 

الدولة.

يف التجارب حتى الآن، متكن امل�ستخدمون من 

ال�سراف  اأجهزة  عرب  الإلكروين  اليوان  �سحب 

ل��ه��وات��ف��ه��م  الإل���ك���رون���ي���ة  امل��ح��اف��ظ  اإىل  الآيل 

الذكية. ثم يدفعون مقابل العنا�سر عن طريق 

بهم  اخلا�ض  الذكي  الهاتف  بتطبيق  الحتفاظ 

بالقرب من جهاز نقاط بيع اليوان الإلكروين.

ق��ال م��دي��ر يف بنك كبري مم��ل��وك ل��ل��دول��ة يف 

اإىل  �سربة  �ستوجه  الرقمية  »العملة  ال�سني: 

حتل  اأن  ميكن  لأن��ه��ا   WeChat و  ب��اي  علي 

احلكومة  ت�ستخدم  اأن  املحتمل  »م��ن  حملهما«. 

ال��ي��وان  ل��ل��روي��ج ل���س��ت��خ��دام  الإداري�����ة  ال�سلطة 

التكنولوجيا  �سركات  احتكار  لتقوي�ض  الرقمي 

لبيانات امل�ستهلك«.

اأداة التحكم

ال�سني  اخ���راع  م��ن  ق��رن��اً  ع�سر  خم�سة  بعد 

طبيعة  تتغري  اأن  امل��ق��رر  م��ن  النقدية،  ل����الأوراق 

النقود ب�سكل جذري.

يف  ال�سني  حكمت  التي  تانغ  اأ���س��رة  عهد  ويف 

النقود  907 ميالدي، كانت  اإىل   618 الفرة من 

الورقية اأكرث بقليل من اأوراق مالية، واأ�سبحت 

ُتعرف با�سم »النقود املتطايرة« لأنها، على عك�ض 

ال��ن��ق��ود امل��ع��دن��ي��ة، مي��ك��ن اأن ت��ط��ري ب��ق��ل��ي��ل من 

الهواء.

طوكيو - رويرتز

ام�ض  ق��ل��ي��ال،  ال��ي��اب��ان��ي��ة  الأ���س��ه��م  انخف�ست 

اخل��م��ي�����ض، م��ع حت���ول امل�����س��ت��ث��م��ري��ن اإىل احل��ذر 

التي  الأخ���رية  ال�سعود  م��وج��ة  ا���س��ت��م��رار  ب�����س��اأن 

ن��ق��ط��ة، لكن  األ�����ف   30 مل���ا ف����وق  ال�������س���وق  رف���ع���ت 

امل�سغلة  للتجزئة  فا�ست  �سهم  يف  قوية  مكا�سب 

ل�سل�سلة يونيكلو للمالب�ض حدت من الراجع.

اإىل   %0.19 ال��ق��ي��ا���س��ي  ن��ي��ك��ي  امل��وؤ���س��ر  وه��ب��ط 

يف  حققها  م��ك��ا���س��ب  ليفقد  ن��ق��ط��ة،   30236.09

الأو�سع نطاقا  توبك�ض  املوؤ�سر  ونزل  وقت مبكر، 

1% اإىل 1941.91 نقطة.

املوؤ�سر  ا�ستعاد  الأ�سبوع،  من  �سابق  وقت  ويف 

30 األف نقطة للمرة  نيكي ارتفاعه اإىل م�ستوى 

ب�ساأن  1990 و�سط توقعات متنامية  الأوىل منذ 

القت�سادي. التعايف 

لي�سبح   %4.58 للتجزئة  فا�ست  �سهم  وقفز 

اأك�����رب م�����س��اه��م يف ����س���ع���ود ن��ي��ك��ي وت�����اله ���س��ه��م 

ت�سوجاي لالأدوية الذي ارتفع %2.17.

ودع�����م ال���ت���ف���اوؤل امل��ح��ي��ط ب���ت���وزي���ع ل��ق��اح��ات 

اإيه.اإن.اإيه  اأ�سهم  اليابان  لكوفيد-19 يف  م�سادة 

هولدينجز واخلطوط اجلوية اليابانية )جابان 

اإيرلينز( لرتفع 0.8% و0.85% على الرتيب.

وان���خ���ف�������س���ت اأ����س���ه���م ال�������س���رك���ات امل��رت��ب��ط��ة 

اأم�ض.  منخف�سا  نا�سداك  اإغ��الق  بعد  بالرقائق 

و�سهم   %2.18 اليابانية  نيديك  �سهم  وت��راج��ع 

واأدف��ان��ت�����س��ت   %2.51 اإل��ك��رون��ي��ك�����ض  ري��ن��ي�����س��ا���ض 

.%3.67

وت�سدر �سهم هيتات�سي الأ�سهم اخلا�سرة بني 

انخف�ض  اإذ  نيكي  املوؤ�سر  على  اأ�سا�سيا  �سهما   30

املالية  م��ي��زوه��و  جم��م��وع��ة  �سهم  وت���اله   %3.48

الذي خ�سر %2.24.

مقابل  نيكي  امل��وؤ���س��ر  ع��ل��ى  �سهما   38 وت��ق��دم 

تراجع 181.

العربية-وكاالت

الفرن�سية  اجلوية  اخلطوط  �سركة  ت�ستعد 

على  ل��ل��ح�����س��ول   Air France-KLM
خ��ط��ة اإن���ق���اذ ح��ك��وم��ي��ة ج��دي��دة ب��ع��د ا���س��ت��ن��زاف 

ال��ع��ام  ال��رب��ع الأخ����ري م��ن  2.5 م��ل��ي��ار دولر يف 

كوفيد-19  جائحة  تف�سي  اأدى  حيث  امل��ا���س��ي، 

اإىل تاأخري اأي انتعا�ض يف ال�سفر اجلوي.

املحادثات جارية بني اأكرب م�ساهمي الناقل، 

واملفو�سية  والهولندية،  الفرن�سية  احلكومتني 

للمدير  الإن��ق��اذ، وف��ق��اً  الأوروب��ي��ة ح��ول حزمة 

املايل فريدريك غاغي.

ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، اأف����ادت ���س��رك��ة اخل��ط��وط 

 9.8 اأن لديها  اجلوية الفرن�سية يوم اخلمي�ض، 

الئتمان  وخ��ط��وط  ال�سيولة  م��ن  ي���ورو  مليار 

ب�  م��ق��ارن��ة   2020 ع��ام  نهاية  يف  ت�سرفها  حت��ت 

ملا  وف��ق��اً  اأ���س��ه��ر،  ث��الث��ة  قبل  ي���ورو  مليار   12.4

»العربية. عليه  واطلعت  »ب��ل��وم��ب��ريغ«،  ذك��رت��ه 

ن����ت«.وق����ال غ���اغ���ي، يف م���وؤمت���ر ع���رب ال��ه��ات��ف 

اإعادة الر�سملة،:  عندما �ُسئل عن توقيت خطة 

�سهور«.  ولي�ض  اأ���س��اب��ي��ع،  اأو  اأي���ام  م�ساألة  »اإن��ه��ا 

لدينا  ي��زال  ل  للغاية،  �سعب  موقف  يف  »ل�سنا 

الوقت«.

وقفز التدفق النقدي للخارج من 1.2 مليار 

اأن  بعد  �سبتمرب  حتى  الثالثة  الأ�سهر  يف  يورو 

حماولة  يف  اإغ��الق  عمليات  احلكومات  فر�ست 

الإ�سابة  ح��الت  من  جديدة  موجة  من  للحد 

نظرة  النقل  �سركة  ر�سمت  ك��ورون��ا.  بفريو�ض 

بن�سبة  �ستعمل  اإنها  قائلة  ال��رب��ع،  لهذا  قامتة 

وتتوقع   2019 لعام  الإنتاجية  40% من طاقتها 

اخل�سائر. تفاقم 

1% ت��ق��ري��ب��اً يف  وان��خ��ف�����ض ال�����س��ه��م ب��ن�����س��ب��ة 

انخف�ض  اأن  بعد  باري�ض،  يف  املبكرة  التعامالت 

12 �سهراً املا�سية. باأكرث من الن�سف خالل ال�

وجت����ري ف��رن�����س��ا وه��ول��ن��دا حم���ادث���ات منذ 

���س��ه��ور ب�������س���اأن خ��ط��ة اإن����ق����اذ ج���دي���دة ل�����س��رك��ة 

قرو�ض  منح  بعد  الفرن�سية  اجلوية  اخلطوط 

ال��ع��ام  ي�����ورو  م��ل��ي��ار   10.4 ب��ق��ي��م��ة  و����س���م���ان���ات 

املا�سي.

اأ����س���ارت ك��ل��ت��ا ال��دول��ت��ني اإىل ع��زم��ه��م��ا دع��م 

الأوروب���ي���ة  امل��ف��و���س��ي��ة  ع��ار���س��ت  بينما  ال��ن��اق��ل، 

م��ط��ال��ب��ه��ا ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن اجل������داول ال��زم��ن��ي��ة 

ل��ب��ع�����ض ال�����رح�����الت م���ق���اب���ل احل�������س���ول ع��ل��ى 

اإ�سافية. م�ساعدات 

ه��ن��اك  ت���ك���ون  اأن  غ���اغ���ي، »ل مي��ك��ن  وت���اب���ع 

ع��ن��ا���س��ر ت��ع��ت��ربه��ا امل��ج��م��وع��ة ���س��ل��ب��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة 

مع  املقارنات  ا�سراتيجيتها.  مل�ستقبل  بالن�سبة 

بع�ض  حول  املناف�سة  الأملانية  لوفتهانزا  �سركة 

م��واع��ي��د اجل�����داول ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي ك���ان عليها 

متويل  على  احل�سول  اأج��ل  م��ن  عنها  ال��ت��ن��ازل 

حكومي معقدة«.

الطلب  زي��ادة  يف  امل�سيئة  النقطة  ا�ستمرت 

اإي����رادات  زي����ادة  اإىل  اأدى  ال��ب�����س��ائ��ع، مم��ا  ع��ل��ى 

الربع الرابع بن�سبة 59% اإىل 764 مليون يورو.

دبي-العربية

ويلث«  وورل���د  »ن��ي��و  موؤ�س�سة  تقرير  اأظ��ه��ر 

ب��ال��رثوات،  املتعلقة  ال��درا���س��ات  يف  املتخ�س�سة 

�سدارة دولة الإمارات العربية املتحدة يف قيمة 

مبنطقة  لل�سكان  امل��م��ل��وك��ة  اخل��ا���س��ة  ال����رثوات 

 870 بحجم   ،2021 ال��ع��ام  يف  الأو����س���ط  ال�����س��رق 

مليار   784 بقيمة  اإ�سرائيل  تلتها  دولر،  مليار 

دولر، ثم ال�سعودية بقيمة 542 مليار دولر.

ال��رثوات اخلا�سة يف  اإجمايل  وقدر التقرير 

اأثرياء  4.3 تريليون دولر، بعدد  املنطقة بنحو 

 390 ن��ح��و  اأك�����رث(  اأو  دولر  م��ل��ي��ون  )مي��ل��ك��ون 

األ��ف  و18.2  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  يعي�سون  األ��ف��ا 

اأك���رث،  اأو  دولر  م��الي��ني   10 مي��ل��ك��ون  مليونري 

و970 مليونريا يف ال�سرق الأو�سط ميلكون 100 

مليون دولر اأو اأكرث، بينما بلغ عدد املليارديرات 

تبلغ مليار  اأ�سول �سافية  لديهم  75 مليارديراً 

دولر اأو اأكرث.

»العربية  ح�سلت  ال��ذي  التقرير،  وبح�سب 

نت«، على ن�سخة منه، فاإن �سايف ثروة ال�سخ�ض، 

و�سيولة  ممتلكات،  �سواء  اأ�سوله  جميع  ي�سمل 

واأ�����س����ه����م وم�������س���ال���ح جت����اري����ة، م����ع ح�����ذف اأي 

التزامات.

اأكرث  اأو  وبلغ عدد من ميلكون مليون دولر 

بينما  ���س��خ�����ض،  األ����ف   83.4 الإم������ارات  دول����ة  يف 

اأو  10 ماليني دولر  اأك��رث من  بلغ من ميلكون 

 13 املليارديرات  ع��دد  وبلغ  �سخ�ض،   3600 اأك��رث 

مليارديراً.

وبلغ عدد املليونريات يف ال�سعودية 40.7 األف 

مليونري ميلكون مليون دولر فاأكرث، بينما بلغ 

عدد املالكني لأكرث من 10 ماليني دولر 1960، 

وقدر التقرير عدد املليارديرات ب�8 اأ�سخا�ض.

وبلغ عدد املليونريات يف ال�سعودية والإمارات 

نحو 123.8 األف مليونري، ميلكون ثروات تفوق 

1.42 تريليون دولر.

وج����اءت ت��رك��ي��ا يف امل��رك��ز ال���راب���ع ب��اإج��م��ايل 

ثروة 482 مليار دولر، بعدد 31.6 األف مليونري 

ميلكون مليون دولر فاأكرث، بينما بلغ عدد من 

ميلكون 10 ماليني دولر فاأكرث 1580 �سخ�ساً، 

و10 مليارديرات.

اإيران يف  ورغم م�ساكلها القت�سادية، جاءت 

الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  على  اخلام�ض  امل��رك��ز 

بحجم  وقطر،  الكويت  مثل  دول  على  متفوقة 

مليونريات  ع��دد  وبلغ  دولر،  مليار   395 ث��روة 

اإيران 25.8 األف مليونري، وبلغ عدد من ميلكون 

1040 �سخ�سا، ويوجد  10 ماليني دولر فاأكرث 

بها 4 مليارديرات بح�سب التقرير.

وجاءت قطر يف املركز ال�ساد�ض بحجم ثروة 

وبلغ  م��ل��ي��ون��ري،   22.5 ب��ع��دد  دولر،  م��ل��ي��ار   202

 960 10 ماليني دولر فاأكرث  عدد من ميلكون 

�سخ�سا، وقدر التقرير وجود 3 مليارديرات بها.

ال كهرباء والدوالر يحلق.. اللبناني يعاني األمرين و »المركزي« يترقب

بريوت - العربية

لبنان  يف  ال���دولر  �سرف  �سعر  يوا�سل 

ال�سوداء،  ال�سوق  يف  �سريع  ب�سكل  ارتفاعه 

 9150 ف��ق��د ت�����راوح م�����س��اء الأرب����ع����اء ب���ني 

و9200 لرية لبنانية للدولر الواحد، بعد 

8950 لرية، وقد و�سل  اأن كان بلغ �سباحاً 

اإىل 9300 لرية لبنانية، اليوم اخلمي�ض.

ل�سعر  الرت����ف����اع اجل���ن���وين  ه����ذا  ي���اأت���ي 

ال�سرف يف وقت يعاين اللبناين الأمرين، 

م��ع و���س��ول ال���زائ���ر الأب��ي�����ض وال��ع��ا���س��ف��ة 

موؤ�س�سة  اأعلنت  حيث  لبنان،  اإىل  الثلجية 

للعا�سفة  »ون��ت��ي��ج��ة  اأّن����ه  ل��ب��ن��ان،  ك��ه��رب��اء 

تعر�ست  ل��ب��ن��ان،  ت�����س��رب  ال��ت��ي  ال��ث��ل��ج��ي��ة 

ال�ساعة  ح��وايل  عند  الكهربائية  ال�سبكة 

الأرب�����ع�����اء  ي�����وم  ظ���ه���ر  ب���ع���د  م����ن   16:35

خ��ط��وط  ع��ل��ى  ���س��دم��ة  اإىل   2021/2/17

اإىل  ب�������دوره  اأدى  مم����ا  ال����ع����ايل،  ال���ت���وت���ر 

ان��ف�����س��ال ك���اف���ة امل���ج���م���وع���ات الإن��ت��اج��ي��ة 

الكهربائية«. ال�سبكة  بالتتايل عن 

واأ�سافت ال�سركة: »بناء عليه، انقطعت 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي يف جميع  ب��ال��ت��ي��ار  ال��ت��غ��ذي��ة 

املناطق اللبنانية مبا فيها بريوت الإدارية، 

ال��ف��ن��ي��ة جهودها  ال��ف��رق  ت��وا���س��ل  وح��ال��ي��ا 

لإع�����ادة امل��ج��م��وع��ات ت��ب��اع��ا اإىل اخل��دم��ة، 

وب���ال���ت���ايل اإع�������ادة ال��ت��غ��ذي��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

اإىل خمتلف املناطق«. تدريجّياً 

���س��ب��اط  ن���ه���اي���ة  اإىل  الأن�����ظ�����ار  وت���ت���ج���ه 

التي حددها م�سرف  املهلة  اجلاري، وهي 

ل���ب���ن���ان ل���ل���م�������س���ارف ل���الل���ت���زام ب��ت��ط��ب��ي��ق 

م��ط��ال��ب  ت��ل��ب��ي��ة  ب���ه���دف   154 ال��ت��ع��م��ي��م 

راأ����ض  زي�����ادات يف  اإىل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل���رك���زي 

لدى  ال�سيولة  وتكوين   %20 بن�سبة  امل��ال 

جمموع  من   %3 بن�سبة  املرا�سلة  امل�سارف 

�سمن  لديها،  الأجنبية  بالعملة  ال��ودائ��ع 

ح�ساب خارجي حر من اأي التزامات.

ال�سابق  من  اأن  لبنان  م�سرف  ويعترب 

لهدف  امل�����س��ارف  ا�ستجابة  ت��ق��ومي  لأوان���ه 

ال�سيولة،  زي���ادة  وطلب  امل���ال،  راأ����ض  زي���ادة 

وهذه املهلة مل متر بعد، بح�سب ما ورد يف 

اللبنانية. »النهار«  �سحيفة 

اأنه ل يعرف  »املركزي«  يوؤكد  ومن هنا 

ح��ت��ى ال�����س��اع��ة م���ن ه���ي امل�������س���ارف ال��ت��ي 

عن  ال��ع��اج��زة  ه��ي  وم��ن  التعميم،  �ستنفذ 

ذل����ك، يف وق���ت ���س��ج��ت م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل 

الجتماعي بلوائح ت�سم اأ�سماء ُيزعم اأنها 

والبقاء  املركزي  امل�سرف  طلبات  �ستلتزم 

يف ال�سوق اللبنانية، وتلك املرتقب دجمها 

من  واإخ��راج��ه��ا  نهائياً  ت�سفيتها  حتى  اأو 

القطاع.

123.8 ألف مليونير في السعودية واإلمارات.. يملكون 1.42 تريليون دوالر!
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االنباط وكاالت

اأك���د ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ب��ره��م ���ص��ال��ح ام�س 

اخل��م��ي�����س اأه��م��ي��ة ت��خ��ف��ي��ف ح���دة ال���ت���وت���رات يف 

املنطقة وعدم زج  بالده يف �صراعات الآخرين

ا���ص��ت��ق��ب��ال��ه �صفري  ، خ����الل  ���ص��ال��ح  و����ص���دد 

ال��ع��راق  ماثيو  الأمريكية يف  املتحدة  ال��ولي��ات 

ملكافحة  التن�صيق  موا�صلة  �صرورة  على   ، تولر 

فلول الإرهاب، وتر�صيخ �صلطة الدولة يف فر�س 

القانون واحرتام �صيادتها

م��ن ج��ان��ب��ه، اأّك���د ال�صفري الأم��ري��ك��ي ال��ت��زام 

ب���الده ب��دع��م اأم���ن وا���ص��ت��ق��رار وازده�����ار ال��ع��راق 

يف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  وتعزيز  �صيادته،  وتر�صيخ 

خمتلف املجالت

ام�����س، مت خالل  ووف��ق بيان رئا�صي ع��راق��ي 

ال���ل���ق���اء ب���ح���ث ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��وث��ي��ق��ة 

وخمتلف جوانب التعاون امل�صرتك بني البلدين 

ال�صرتاتيجي،  احل��وار  �صياق  التعاون يف  واآف��اق 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف خمتلف  ���ص��راك��ة  اإىل  و���ص��وًل 

املجالت تخدم امل�صالح املتبادلة وتعود بال�صالم 

واملنفعة على ال�صعبني وكل املنطقة

االنباط-وكاالت

اأعلنت الوليات املتحدة  ام�س اأنها �صتجري 

يف  وال��ي��اب��ان،  والهند  اأ�صرتاليا  م��ع  حم��ادث��ات 

حوار ي�صعى الرئي�س الأمريكي جو بايدن من 

الرباعي  بالتحالف  ي�صّمى  ما  لتجديد  خالله 

التحذيرات  البلدان، متحّدياً  )كواد( مع هذه 

ل�صينية ا

وزي���ر  اإّن  الأم���ري���ك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وق���ال���ت 

اخل���ارج���ي���ة اأن����ت����وين ب��ل��ي��ن��ك��ن ���ص��ي��ع��ق��د ل��ق��اء 

الثالث،  ال��دول  خارجية  وزراء  مع  افرتا�صياً 

وي�������ص���م���ل ج�������دول الأع������م������ال ب���ح���ث ج��ائ��ح��ة 

املناخي كوفيد-19 والتغرّي 

واأو����ص���ح امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م اخل���ارج���ي���ة، نيد 

بني  امل��ح��ادث��ات  ه��ذه  اأن  لل�صحافيني  براي�س، 

ل��ل��ت��ق��دم  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال���رب���اع���ي  خ��ارج��ي��ة  وزراء 

ب��اأه��داف��ن��ا امل�����ص��رتك��ة م���ن اأج����ل م��ن��ط��ق��ة ح��رة 

وم��ف��ت��وح��ة يف امل��ح��ي��ط��ني ال��ه��ن��دي وال���ه���ادي، 

والنهو�س اأمام حتديات ع�صرنا

ومت اإط���الق احل���وار الأم��ن��ي ال��رب��اع��ي ع��ام 

اليابان  وزراء  رئي�س  اىل  الفكرة  وتعود   ،2007

ال�صقور  من  يعترب  ال��ذي  اآب��ي  �صينزو  ال�صابق 

اإقامة  اأجل  �صركاء من  لإيجاد  وكان متحم�صاً 

توازن مع ال�صني ال�صاعدة بقوة

ويف حني اأن اأ�صرتاليا والهند كانتا حذرتني 

اأن  اإل  ال�����ص��ني،  ا���ص��ت��ع��داء  ال��ب��داي��ة ح��ي��ال  يف 

الأخ��رية  ال�صنوات  يف  تو�ّصعت  الرباعي  �صيغة 

مع تدهور عالقات البلدين مع بكني

م���ن���اورات بحرية  اأرب����ع  ك���واد  دول  واأج����رت 

البنغال  خليج  يف  نوفمرب  الثاين/  ت�صرين  يف 

للمرة  اأ�صرتاليا  �صاركت  حيث  ال��ع��رب،  وبحر 

الأوىل منذ اأكرث من عقد

الر�صمية  ت��امي��ز  غ��ل��وب��ال  �صحيفة  وك��ان��ت 

ه��ذا  ���ص��اب��ق  وق���ت  يف  ب��اي��دن  ح����ّذرت  ال�صينية 

ال�����ص��ه��ر م���ن اأن جت��دي��د ال��ت��ح��ال��ف ال��رب��اع��ي 

يوؤّدي  وقد   ، فادحاً  ا�صرتاتيجياً  خطاأ  �صيكون 

اإىل مواجهة ا�صرتاتيجية خطرية مع بكني

وح���م���ل ت��ع��ل��ي��ق اأح�����د اخل������رباء يف ت��ق��ري��ر 

متلك  التي  للهند  خا�صاً  حت��ذي��راً  ال�صحيفة 

املحّلل، مع  القدرة لإنهاء �صيغة ال كواد وفق 

ن�صيحة باأن ل تربط الهند نف�صها ب�صكل كامل 

بعربة الوليات املتحدة املناه�صة لل�صني

النحياز  عدم  على  تاريخياً  الهند  واأ�صّرت 

يف ���ص��ي��ا���ص��ت��ه��ا اخل����ارج����ي����ة، ل���ك���ّن ال���ت���وت���رات 

اأّدت  امل���ا����ص���ي ع��ن��دم��ا  ال���ع���ام  ت�����ص��اع��دت م��ن��ذ 

م���واج���ه���ات ع�����ص��ك��ري��ة م���ع ال�����ص��ني يف ج��ب��ال 

على  ه��ن��دي��اً  ج��ن��دي��اً   20 مقتل  اىل  الهيماليا 

اإىل ع����دد غ���ري م���ع���روف من  اإ����ص���اف���ة  الأق������ل 

ال�صينيني اجلنود 

الرباعي  م�صتقبل  حول  التكّهنات  اأثار  وما 

اإيراد الهند هذا امل�صطلح يف بيانها حول  عدم 

ناريندرا مودي  الوزراء  لرئي�س  الأوىل  املكاملة 

مع بايدن، اذ اقت�صر الأمر على اأهمية العمل 

مع الدول ذات التفكري املماثل

الرئيس العراقي يدعو إلى عدم زج بالده في صراعات اآلخرين

بايدن يجّدد التحالف »الرباعي« مع اليابان والهند 
وأستراليا في تحٍد للصين

االنباط- وكاالت

لعزل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  يخطط 

األ���ف مقد�صي   140 ن��ح��و  ه��وي��ات  و���ص��ح��ب 

العن�صري،  الف�صل  ج��دار  خ��ارج  يعي�صون 

ال��دمي��غ��رايف  ال�����ص��راع  يف حم��اول��ة حل�صم 

ل�صالح  املحتلة  القد�س  املحتدم يف مدينة 

امل�صتوطنني

وحت����دث����ت ت���ق���اري���ر اإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ة ع��ن 

خم���ط���ط���ات ل����ع����زل جت����ّم����ع����ات ���ص��ك��ان��ي��ة 

مدينة  �صمايل  باأكملها  كربى  فل�صطينية 

القد�س و�صرقها، يقطنها ما بني 140-125 

املقد�صية  الهوية  حملة  من  مقد�صي  األ��ف 

»الزرقاء«

داخ��ل  الفل�صطيني  ال��وج��ود  ي���زال  ول 

امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ص��ة ي�����ص��ك��ل ه��اج�����ًص��ا ك��ب��رًيا 

العن�صرية  اإج����راءات����ه  رغ���م  ل��الح��ت��الل، 

يف ت��ه��وي��د الأرا����ص���ي وم�����ص��ادرت��ه��ا، وه��دم 

امل���ن���ازل، وحم���اولت���ه امل��ت��وا���ص��ل��ة لتهجري 

لأجل  املدينة،  ملغادرة  ودفعهم  املقد�صيني 

اإحالل امل�صتوطنني مكانهم

وكان القائد ال�صابق ل�صرطة الحتالل 

يف القد�س ميكي ليفي دعا »لتجريد اآلف 

املقد�صيني من حق الإقامة و�صلخ جتمعات 

عن القد�س«

�صراع دميغرايف

ال���ب���اح���ث يف �����ص����وؤون ال���ق���د����س ف��خ��ري 

اأب���و دي���اب ي��ق��ول اإن ال�����ص��راع ال��دمي��غ��رايف 

التي  الق�صايا  اأه���م  م��ن  يعترب  ب��ال��ق��د���س 

ووا���ص��ع��ي  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني  ال�صا�صة  ت�صغل 

»قنبلة  باعتباره  التهويدية،  املخططات 

م���وق���وت���ة ق���د ت�����ص��ك��ل خ���ط���ًرا ع��ل��ى دول���ة 

اإ�صرائيل«

وي�����ص��ي��ف اأب����و دي����اب ل��وك��ال��ة »���ص��ف��ا«: 

اإ���ص��رائ��ي��ل ب��خ��ط��ى حثيثة  »ل���ذل���ك ت��ع��م��ل 

ومت�صارعة لأجل ح�صم هذا ال�صراع، عرب 

و�صع خمططات للتخل�س من املقد�صيني، 

باملدينة  الفل�صطيني  ال��وج��ود  وتقلي�س 

ل�صالح امل�صتوطنني«

وي��ت��خ��وف الح��ت��الل م��ن زي����ادة اأع���داد 

ال��ث��الث��ة  خ���الل  ب��امل��دي��ن��ة  الفل�صطينيني 

مليون  ن�����ص��ف  اإىل  لي�صل  امل��ق��ب��ل��ة  ع��ق��ود 

م��ق��د���ص��ي ي��ح��م��ل��ون ال���ه���وي���ة »ال����زرق����اء«، 

وطردهم  ترحيلهم  ال�صعب  من  وي�صبح 

و�صحب هوياتهم

وعلى مدار ال�صنوات املا�صية، مل تنجح 

املقد�صيني  تهجري  يف  الح��ت��الل  �صيا�صات 

وال�صتيالء  الهدم  عمليات  رغم  طواعية، 

ع���ل���ى امل�����ن�����ازل والأرا��������ص�������ي، وع������دم م��ن��ح 

وغريها،  ال��ه��وي��ات،  و�صحب  الرتاخي�س، 

املدينة  لتفريغ  خم��ط��ط��ات  و���ص��ع  ل��ذل��ك 

بطرق اأخرى، وفق اأبو دياب

وي��و���ص��ح اأن الح���ت���الل ب����داأ ب��خ��ط��وات 

جتمعات  لإخ����راج  ر���ص��م��ي  وب�صكل  عملية 

وعزل  املدينة،  مركز  عن  �صخمة  �صكانية 

»كفر  ي�صكنون يف  األف مقد�صي،   140 نحو 

ع���ق���ب، ���ص��م��ري اأم���ي�������س، خم��ي��م ���ص��ع��ف��اط، 

وقلنديا«، وبع�س التجمعات املحيطة بهم

»خمارج قانونية«

امل��ق��د���ص��ي��ني  اآلف  اأن  اإىل  وي�������ص���ري 

ي�����ص��ك��ن��ون يف ���ص��رق��ي ال��ق��د���س، م��ث��ل »اأب���و 

دي���������س، ال���ع���ي���زري���ة، وال���������ص����واح����رة«، ب����داأ 

عامة  ومعلومات  بيانات  بجمع  الحتالل 

و�صائل  طريق  وعن  عنهم،  وا�صتخباراتية 

الت�����ص��ال وال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، لأج��ل 

العمل على طردهم

وبح�صب اأبو دياب، فاإن الحتالل قطع 

�صوًطا كبرًيا بهذا ال�صاأن، ويحاول البحث 

التخل�س من  لأج��ل  قانونية  ع��ن خم��ارج 

هوؤلء املقد�صيني القاطنني خارج اجلدار، 

واإلغاء اإقاماتهم الدائمة

ويهدف الحتالل من خالل خمططاته 

هذه، اإىل تقلي�س عدد املقد�صيني اإىل %12 

ف��ق��ط خ���الل الأع������وام امل��ق��ب��ل��ة، يف مقابل 

يعرف  م��ا  داخ���ل  امل�صتوطنني  اأع����داد  رف��ع 

ب�«القد�س الكربى«، اإىل مليون م�صتوطن

اأن الح���ت���الل يريد  اأب���و دي���اب  وي���وؤك���د 

بامل�صتوطنني  ال�صكانية  التجمعات  اإحاطة 

وال����ص���ت���ي���ط���ان، واإي����ج����اد ع����دد ق��ل��ي��ل من 

اإح���داث  لأج���ل  ب��ال��ق��د���س،  الفل�صطينيني 

تغرّي دميغرايف ل�صالح امل�صتوطنني، وجعل 

املدينة يهودية بحتة

اأق���ل���ي���ة  ي����ري����د  الح�����ت�����الل  اأن  وي����ب����ني 

لها  ي��ك��ون  ل  ح��ت��ى  ب��امل��دي��ن��ة  فل�صطينية 

اأو  ال��ت��ه��وي��دي��ة،  م�صاريعه  على  ت��اأث��ري  اأي 

وب��ال��ت��ايل  تنفيذها،  وم��ن��ع  ل��ه��ا  ال��ت�����ص��دي 

تقليل املخاطر امل�صتقبلية

ومل��واج��ه��ة ه��ذه امل��خ��ط��ط��ات، ي��وؤك��د اأب��و 

ع��اج��ل،  دويل  رادع  وج����ود  ����ص���رورة  دي����اب 

وو������ص�����ع ال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ات واخل����ط����ط 

كافة،  امل�صتويات  على  والعمل  الوطنية، 

لوقف  وال��ق��ان��ون��ي��ة؛  والر�صمية  ال�صعبية 

ال�صكان  ل��ط��رد  ال��ه��ادف��ة  املخططات  تلك 

الفل�صطينيني الأ�صليني من القد�س

مساٍع إسرائيلية لعزل 140 ألف مقدسي وسحب هوياتهم 

اجلمعة    19  /  2  / 2021

االنباط-وكاالت

حما�س  اأرا����ص���ي  �صلطة  م�����ص��ئ��ول  ط��ال��ب 

ماهر اأبو �صبحة �صباح ام�س اخلمي�س، من 

من  تبقي  م��ا  دف��ع  عبا�س  حممود  الرئي�س 

ثمن منزله يف غزة

واأفاد اأبو �صبحة خالل ت�صريحات لذاعة 

حملية، اأن 49 األف دولر بقي من ثمن منزل 

الرئي�س عبا�س بغزة ل�صلطة الأرا�صي، عليه 

�صدادها قبل الرت�صح للرئا�صة

جل��ن��ة  ����ص���ي���ط���ال���ب  اأن��������ه  اإىل،  واأ��������ص�������ار 

مر�صح  اأي  يح�صل  اأن  املركزية  النتخابات 

�صواء يف الت�صريعي اأو النتخابات الرئا�صية 

ورقة خلو طرف من �صلطة الأرا�صي

االنباط-وكاالت

كّفت حمكمة التمييز اجلزائية يف لبنان 

�صوان  ف��ادي  القا�صي  ال��ع��ديل  املحّقق  ي��د 

م��رف��اأ  ان��ف��ج��ار  ق�صية  يف  التحقيقات  ع��ن 

بريوت، على خلفية طلب وزيرين �صابقني، 

اإىل  ال��دع��وى  ن��ق��ل  ادع���ى عليهما ���ص��وان، 

اأف���اد م�صدر ق�صائي  م��ا  وف��ق  اآخ���ر،  قا�س 

 18 اخلمي�س  الفرن�صية،  ال�صحافة  وكالة 

فرباير )�صباط(

التمييز  »ق��ّررت حمكمة  امل�صدر:  وق��ال 

احلجار  جمال  القا�صي  برئا�صة  اجلزائية 

نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفاأ بريوت 

من يد القا�صي �صوان اإىل قا�س اآخر« مل 

على  اُتخذ  القرار  اأن  مو�صحاً  بعد،  ت�صِمه 

الرغم من معار�صة اأحد اأع�صاء الهيئة

واأكد املحامي يو�صف حلود، الذي ميثل 

1400 م���ن ���ص��ح��اي��ا ان��ف��ج��ار امل���رف���اأ،  ن��ح��و 

التمييز  حم��ك��م��ة  اأن  »روي�������رتز«،  ل��وك��ال��ة 

قّررت ا�صتبعاد �صوان من التحقيق

وحت��ق��ق ال�����ص��ل��ط��ات يف ان��ف��ج��ار ال��راب��ع 

من اأغ�صط�س )اآب( 2020، الذي عزته اإىل 

ت��خ��زي��ن ك��م��ي��ات ه��ائ��ل��ة م��ن م���ادة ن��ي��رتات 

الأمونيوم ل�صنوات يف اأحد عنابر املرفاأ من 

دون اإج��راءات وقاية. واأ�صفر النفجار عن 

مقتل اأكرث من 200 �صخ�س واإ�صابة 6500 

على  م�صوؤولني  اأن  وتبنّي  بجروح.  اآخرين 

م�صتويات عدة، �صيا�صية واأمنية وق�صائية، 

ك��ان��وا ع��ل��ى دراي����ة مب��خ��اط��ر ت��خ��زي��ن ه��ذه 

املادة من دون اأن يحّركوا �صاكناً

10 دي�صمرب )كانون  ادع��ى �صوان، يف  و 

ح��ك��وم��ة  رئ���ي�������س  ع���ل���ى  امل���ا����ص���ي،  الأول( 

ت�����ص��ري��ف الأع���م���ال ح�����ص��ان دي����اب وث��الث��ة 

وزراء �صابقني، هم وزير املالية ال�صابق علي 

ال�صابقني  الأ���ص��غ��ال  ووزي���ري  خليل  ح�صن 

غ���ازي زع��ي��رت وي��و���ص��ف ف��ن��ي��ان��و���س، اإل اأن 

اأم���ام���ه يف جل�صات  م��ن��ه��م مل مي��ث��ل  اأح�����داً 

حّددها ل�صتجوابهم ك�«مدعى عليهم«

جتاوز حد ال�سلطة

الأرب��ع��ة  امل�صوؤولني  على  الدع���اء  واأث���ار 

رئي�س  بينها  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة،  ج��ه��ات  اع���رتا����س 

و«ح��زب  احل��ري��ري  �صعد  املكلف  احلكومة 

اهلل«

ي���ح���ت���وي ه�����ذا ال���ق�������ص���م ع���ل���ى امل���ق���الت 

 Related( يف  امل��و���ص��وع��ة  ���ص��ل��ة،  ذات 

)Nodes field
اإث��ر ذل��ك، تقّدم كل من زعيرت وخليل، 

امل��ق��ّرب��ني م��ن رئ��ي�����س ال��ربمل��ان نبيه ب��ري، 

التمييزية،  العامة  النيابة  اأم���ام  مب��ذّك��رة 

اآخ��ر،  قا�س  اإىل  ال��دع��وى  نقل  فيها  طلبا 

بعدما اتهما �صوان بخرق الد�صتور بادعائه 

على وزيرين �صابقني ونائبني يف الربملان، 

د���ص��ت��وري��ة  بح�صانة  ه����وؤلء  ي��ت��م��ّت��ع  بينما 

مبجل�س  مالحقتهم  مت���ّر  اأن  وي��ف��رت���س 

النواب، وفق معار�صي قرار الدعاء

وعّلق �صوان بعدها التحقيقات �صهرين، 

بعدما  املا�صي  الأ�صبوع  ي�صتاأنفها  اأن  قبل 

اأعادت حمكمة التمييز امللف اإليه يف انتظار 

البّت يف طلب الوزيرين

»خطوط حمراء«

واأو���ص��ح��ت »امل��ف��ك��رة ال��ق��ان��ون��ي��ة«، وه��ي 

م���ن���ظ���م���ة غ�����ري ح���ك���وم���ي���ة ُت���ع���ن���ى ب�����ص��رح 

القوانني، حينها اأن »احل�صانة الد�صتورية 

ول  ال���وزاري���ة  بالوظيفة  الإخ����الل  ت�صمل 

ل  وت��ال��ي��اً  الوظيفة  ه��ذه  ا�صتغالل  ت�صمل 

القتل ول الف�صاد«

وق������ال امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل��ل��م��ف��ك��رة، 

ال�صحافة  لوكالة  �صاغية،  ن��زار  املحامي 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة اخل��م��ي�����س، ت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ع��زل 

�صوان، »جمّرد اأن يرف�س الوزراء والطبقة 

ال�صيا�صية اأن يكونوا مو�صع حما�صبة فهم 

بذلك ي�صعون خطاً اأحمر للتحقيق، وهذا 

»اإنها خطوة  اأمر خطري للغاية«. واأ�صاف، 

�صلبية«، معترباً اأن »و�صع خطوط حمراء، 

ي��ح��ول دون  ل��ب��ن��ان،  اأم���ر تقليدي يف  وه���و 

حتقيق اأي عدالة«

ومل ت�صفر التحقيقات يف النفجار عن 

اأي نتيجة معلنة حتى الآن، على الرغم من 

توقيف 25 �صخ�صاً على الأقل، بينهم كبار 

امل�صوؤولني عن اإدارة املرفاأ واأمنه

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ى ن��ي��ك��ول���س 

م����ادورو ع��ن ا���ص��ت��ع��داد اجلي�س ل��ل��دف��اع عن 

�صيادة البالد فى حال تعر�صها لأى »عدوان« 

من قبل كولومبيا، وقال مادورو -يف خطاب 

متلفز، وفقا لقناة »رو�صيا اليوم« الف�صائية 

امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  »اأك�����دت  ام�����س اخل��م��ي�����س، 

اأنه يجب  الوطنية للجمهورية البوليفارية 

اأن ت����رد ب��ح��زم ع��ل��ى ت�����ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����س 

الكولومبي اإيفان دوكي ب�صاأن فنزويال«

واأ�صاف مادورو اأنه »يجب الرد عليه فى 

حال جتراأ على انتهاك �صيادة فنزويال«

تتبادلن  وكولومبيا  فنزويال  اأن  يذكر 

دائ��م��ا الت��ه��ام��ات ب�����ص��اأن حت��رك��ات ع��دائ��ي��ة 

من قبل الطرف الآخر، فقد اتهم الرئي�س 

بالتح�صري  م����رارا  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ال��ف��ن��زوي��ل��ي 

كولومبيا  ت��ت��ه��م  ب��ي��ن��م��ا  ����ص���ده،  ل��الن��ق��الب 

ال�����ص��ل��ط��ات ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة ب���دع���م ج��م��اع��ات 

ي�صارية متمردة داخل الأرا�صى الكولومبية

مسئول سلطة أراضي حماس يطالب 
الرئيس عباس بدفع مبلغ )49( ألف 

دوالر ثمن منزله بغزة

تنحية المحقق العدلي فادي صوان 
عن قضية انفجار مرفأ بيروت

الرئيس الفنزويلى يعلن استعداد 
جيش بالده لصد أى عدوان

 من كولومبيا



الدويل
60

االنباط-وكاالت

ام�����س  فل�سطيني  اأ����س���ر  زوج����ة  اأجن���ب���ت 

اخل��م��ي�����س، م���ول���ودا، ح��م��ل��ت ب���ه ع���ن ط��ري��ق 

ُم��ه��ّرب��ة، م��ن زوج��ه��ا، حممد   ، ٌنطف منوية 

ي��و���س��ف ال����ق����درة، امل��ع��ت��ق��ل داخ����ل ال�����س��ج��ون 

الإ�سرائيلية

الطفل جماهد  الأ���س��ر،  اأ���س��رة  واأ���س��م��ت 

بناء على رغبة والده

ول���أ���س��ر ال��ق��درة ال��ب��ال��غ م��ن العمر 35 

عاما، ث�ث بنات، اأجنبهن قبل اعتقاله

جُممع  اأرج����اء  احتفالية،  اأج����واء  وع��م��ت 

نا�سر الطبي، يف مدينة خان يون�س، ابتهاًجا 

باملولود، بح�سب مرا�سل وكالة الأنا�سول

واع��ت��ق��ل اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ال��ق��درة 

ال����ع����دوان  خ������ل   2014 ي���ول���ي���و  مت������وز/  يف 

الإ�سرائيلي على قطاع غزة

اإ�سرائيلية عليه، حكما  واأ�سدرت حمكمة 

بال�سجن ملدة 11 عاما

ملرا�سل  ال���ق���درة،  م��ن��ال  �سقيقته،  وق��ال��ت 

مبثابة  ك��ان  بطفل،  ُرزق��ن��ا  الأنا�سول  وكالة 

ُح��ل��م ُم�����س��ت��ح��ي��ل ل��ل��ع��ائ��ل��ة، ل��ك��ن ب��ع��د ث���ث 

حم��������اولت ل���ت���ه���ري���ب ن���ط���ف م����ن ���س��ق��ي��ق��ي 

م��ن��ه��ا، وجنحت  اث��ن��ت��ن  تنجح  امل��ع��ت��ق��ل، مل 

املحاولة الثالثة

وت���اب���ع���ت رغ����م ف��رح��ت��ن��ا ب���ق���دوم ال��ط��ف��ل 

جم���اه���د، ت��ب��ق��ى ف��رح��ت��ن��ا م��ن��ق��و���س��ة ب��ع��دم 

الإف����راج ع��ن اأخ���ي، املتبقي ل��ه ح���وايل اأرب��ع 

���س��ن��وات ون�����س��ف؛ ك��ذل��ك ب��وف��اة اأم����ي، وه��ي 

مت�سوقة لروؤيته خارج الأ�سر، وروؤية طفله

االنباط وكاالت

الأ���س��رى  ���س��وؤون  هيئة  با�سم  امل��ت��ح��دث  اأك���د 

اأن الح���ت����ل  وامل���ح���رري���ن ح�����س��ن ع��ب��د رب�����ه، 

7 جثامن ل�سهداء من احلركة  مازال يحتجز 

الأ����س���رة ح��ت��ى ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة، م��ن اأ���س��ل 253 

�سهيًدا حمتجًزا يف مقابر الأرقام

اأن  وق�����ال ع��ب��د رب����ه يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي 

الحت�ل يتعمد عدم ت�سليم جثامن الأ�سرى 

ال�سهداء واإن اأقدم جثمان مازال حمتجًزا منذ 

1980 وهو جثمان الأ�سر ال�سهيد اأني�س دولة

ي��ح��ت��ج��ز ج��ث��ام��ن  اأن الح���ت����ل  واأ�����س����اف 

لل�سغط  امل�ساومة  اأ�سكال  من  ك�سكل  ال�سهداء 

على املقاومة يف قطاع غزة

امل�����س��اب��ن  الأ������س�����رى  ع�����دد  اأن  اإىل  ون������وه 

 365 نحو  اليوم  حتى  جت��اوز  كورونا  بفرو�س 

اإ�سابة ترتكز يف »جلبوع« و«النقب« و«رميون« 

اأ�سا�سي ب�سكل 

ولفت عبد ربه اإىل اأنه حالًيا ن�سهد تراجع يف 

عدد الإ�سابات بفرو�س كورونا داخل ال�سجون 

من  وه��و  ال�سلبي  وف��اء  الأ�سر  اإ�سابة  واآخ��ره��ا 

رام اهلل، ويتحجز يف مركز توقيف ع�سق�ن

تتفاقم  اجل��وي  املنخف�س  اأن��ه يف ظل  وب��ن 

م���ع���ان���اة الأ�����س����رى ب�����س��ب��ب ع����دم ت���وف���ر ل����وازم 

ال�ستوية التدفئة والأغطية وامل�ب�س 

اإدخ�����ال  اأن الح���ت����ل م�����ازال مي��ن��ع  واأك�����د 

ال�������س���ج���ون  ج���م���ي���ع  اإىل  ال�������س���ت���وي���ة  ال������ل������وازم 

الإ�سرائيلية خا�سة امل�ب�س والأغطية

وامل��خ��اب��رات  ال�سجون  اإدارة  اأن  على  و���س��دد 

الطق�س  هذا  ا�ستغ�ل  اإىل  تلجاأ  الإ�سرائيلية 

ال�������س���يء ل��ل�����س��غ��ط ع���ل���ى الأ������س�����رى وان����ت����زاع 

العرتافات منهم.

االنباط-وكاالت

ام�س  للدرا�سات،  القد�س  ملركز  تقرير  اأف��اد 

اخل��م��ي�����س، ب�����اأن ���س��ل��ط��ات الح���ت����ل ت��وا���س��ل 

الفل�سطينين،  ���س��د  ال��ع��ن�����س��ري��ة  ���س��ي��ا���س��ات��ه��ا 

الكثر  اأ�سحاب  واإخ��ط��ار  اأرا�سيهم  وم�سادرة 

من املن�ساآت بالهدم خ�ل �سهر كانون الثاين/ 

يناير من عام 2021

�سلطات الحت�ل  اأن  بيان،  املركز، يف  وذكر 

ال�سكنية  ال���وح���دات  اآلف  ب��ن��اء  ع��ل��ى  ���س��ادق��ت 

ال�����س��ف��ة، بعد  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف م�����س��ت��وط��ن��ات 

م�����س��ادرة وجت���ري���ف اأرا����س���ي م��واط��ن��ن و���س��ق 

ا�ستيطانية طرق 

ه��دم خ�ل  الحت�ل  اأن  اإىل  املركز  واأ���س��ار 

اأخ���رى   34 اأخ���ط���ر  37 م��ن�����س��اأة، ف��ي��م��ا  ال�����س��ه��ر 

بالهدم

اأم������ا ال���ن�������س���اط ال����س���ت���ي���ط���اين، ف���ق���د ن��ف��ذ 

20 ن�ساًطا  اأك���ر م��ن  امل��رك��ز،  الح��ت���ل، وف��ق 

��ا، ���س��م��ل جت���ري���ف اأرا��������سٍ زراع���ي���ة  ا���س��ت��ي��ط��ان��يًّ

ل�سالح  منزل  واإخ���ء  الزيتون،  اأ�سجار  وقطع 

امل�ستوطنن

ك��م��ا ه��دم الح��ت���ل م��ن��زل الأ���س��ر حممد 

اإع��م��ار  وم��ن��ع  ا�ستيطانيًّا،  ط��ري��ًق��ا  و���س��ق  قبها، 

وترميمه الإبراهيمي  امل�سجد 

أسير فلسطيني من غزة ُيرزق بمولود عبر ُنَطف مهربة

هيئة األسرى :االحتالل مازال يحتجز 7 جثامين لشهداء
 من الحركة األسيرة 

االحتالل هدم 37 منشأة في يناير وأخطر العشرات

االنباط وكاالت

ح���ّذر م�����س��وؤول اأم��ن��ي اإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ن ت��زاي��د 

نفوذ التيارات الدينية اليمنية املتطرفة، والتي 

ت�سكل خطرا وج��ودًي��ا، على دول��ة الح��ت���ل، يف 

اخلدمة  اأو  بالقت�ساد  للم�ساهمة  رف�سها  ظ��ّل 

الع�سكرية. ُي�سار اإىل اأّن احلريدمي ل يخدمون 

يف اجل��ي�����س،ول ي��ع��م��ل��ون، ول��ك��ن ب��املُ��ق��اب��ل تقوم 

الدولة العربّية بدفع رواتب لهم لأّنه يتعّلمون 

التوراة

ق��ادة جهاز  اأح��د  واأ���س��اف مي�سكا بن دافيد 

املو�ساد ال�سابقن، يف مقاله ب�سحيفة يديعوت 

تتزايد يف  ال��دع��وات  ه��ذه  اأّن مثل  اأح���رون���وت، 

العلمانية  الأغلبية  بن  القائم  اخل���ف  ظل 

الدينية  الأرثوذك�سية  والأقلية  اإ�سرائيل،  يف 

امل��ت��ط��رف��ة ف��ي��ه��ا، ل���س��ي��م��ا اأول����ئ����ك ال���ذي���ن ل 

ي��خ��دم��ون يف ���س��ف��وف اجل��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ولي�سوا مندجمن يف �سوق العمل الإ�سرائيلي، 

رغم اأنهم يعلنون اأنف�سهم يهوًدا �سهاينة

واأو����س���ح ب��ن داف��ي��د ال���ذي اأ���س��در م��وؤل��ف��ات 

اإ���س��رائ��ي��ل، اأّن احل��ا���س��ل  ت��ت��ح��دث ع���ن ن��ه��اي��ة 

حالياً يف اإ�سرائيل يحمل دللت خطرة حول 

يف  تراجع  من  العلمانية  الغالبية  ت�سهده  ما 

ل�أرثوذك�س  ال��دمي��وغ��رايف  ال��ت��اأث��ر  مواجهة 

يتطلب  م��ا  اإ���س��رائ��ي��ل،  ه��وي��ة  على  املتطرفن 

ات��خ��اذ �سل�سلة م��ن الإج�����راءات، ك��وق��ف جميع 

ل  التي  التعليمية  للموؤ�س�سات  الدعم  اأ�سكال 

واأولئك  ال�سهيونية،  الدرا�سات  تقوم بتدري�س 

التي  وامل��دار���س  باجلي�س،  يلتحقون  ل  الذين 

يتعلمون فيها

امل�ستقبل  يف  امل��ت��وق��ع  ال��ت��خ��وف  اأن  واأّك������د 

املتدينن  الت�سويتية لليهود  القوة  اأن  املنظور 

الت�سويتية  القوة  على  م��رة  ث�ثن  تزيد  قد 

ناخب  كل  مقابل  لأن��ه  العلمانين،  لنظرائهم 

�سيكون  ال�سهيوين،  واليمن  الي�سار  لأح��زاب 

الأرثوذك�سية  ل���أح��زاب  ناخبا  ث�ثون  هناك 

املتطرفة، وخ�ل فرتة تزيد قليً� عن اجليل 

ال���واح���د، ���س��ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان ه�����وؤلء امل��ت��دي��ن��ن 

تعين ن�سف نواب الكني�ست، ولن تكون هناك 

لت�سكيل حكومة �سهيونية وليربالية  اإمكانية 

ودميقراطية

واأ�سار اإىل اأن هذه حقائق وتوقعات را�سخة 

تكون  اأن  يجب  الإ�سرائيلية،  للدميوغرافية 

هناك  لأن  الإ�سرائيلي،  القرار  ل�سناع  مقلقة 

على  احل��ق��ائ��ق،  ل��ه��ذه  متوقعة  ون��ت��ائ��ج  تبعات 

ال���ل���ذان �سيقعان  راأ���س��ه��ا الق��ت�����س��اد والأم������ن، 

احل���ك���وم���ات  لأن  ال����و�����س����ع،  ل����ه����ذا  ����س���ح���ي���ة 

بتقدمي  ملزمة  �ستكون  القادمة  الإ�سرائيلية 

التوراة  ملدار�س  ال�سواقل  مبليارات  م�ساعدات 

كل عام، على اأن تكون هذه املليارات من جيوب 

ال�سرائب  وداف��ع��ي  والع�سكرين  العلمانين 

الإ�سرائيلين

واأ�ساف اأن هناك 70 األف طالب يف املدار�س 

مل��واق��ع  ال��ذه��اب  ال��ي��ه��ودي��ة ميتنعون  ال��دي��ن��ي��ة 

التجنيد يف اجلي�س، ويف الوقت ذاته، تدعمهم 

ال���دول���ة ب��ع��دة م��ئ��ات م���ن م���ي��ن ال�����س��واق��ل 

اإعانات الأطفال، والإعفاء  اإىل  اإ�سافة  �سهرياً، 

وما  ه��ذا  ك��ل  واملمتلكات،  ال��دخ��ل  �سريبة  م��ن 

زالت م�ساهمتهم القت�سادية يف الدولة هزيلة، 

فغالبيتهم العظمى ل يلتحقون باجلي�س، ول 

ين�سمون للخدمة الوطنية، ول يعملون ب�سكل 

ر�سمي، وبالتايل ل يدفعون �سريبة الدخل

تغير  اإ�سرائيل  واج��ب  من  اإّن  ا  اأي�سً وق��ال 

الإج�����راءات، مب��ا يف  م��ن  ب�سل�سلة  الو�سع  ه��ذا 

التعليمية  للموؤ�س�سات  ال��دع��م  ك��ل  وق��ف  ذل��ك 

ومن  ال�سهيونية،  ال��درا���س��ات  ت��در���س  ل  التي 

الوطنية،  اخل��دم��ة  اأو  باجلي�س،  يلتحقون  ل 

واللجان التي يدر�سون فيها، هذه هي الطريقة 

التي �سيبداأ بها انعكا�س الجتاه الذي �سيحول 

معظم اليهود املت�سددين اإىل م�ساهمن يف اأمن 

الدولة، ويف املقابل حت�سيد الأغلبية العلمانية 

حلماية قيم ال�سهيونية، قبل اأْن يفوت الأوان

ختام  يف  الإ�سرائيلّي  الأمنّي  امل�سوؤول  واأّك��د 

الإ�سرائيلية  ال�سكانية  ال��رتك��ي��ب��ة  اأّن  م��ق��ال��ه 

ال��ي��وم ت��ط��رح ت�����س��اوؤلت جوهرية ح��ول م��ا اإذا 

اإ�سرائيل �ستبقى بعد جيلن، لأّن ن�سف  كانت 

اأط��ف��ال��ه��ا ي��ت��ل��ق��ون ت��ع��ل��ي��ًم��ا ع��ل��ى من��ط ال��ع��امل 

ال��ث��ال��ث، وال��ب��ي��ان��ات ال��دمي��وغ��راف��ي��ة امل��وج��ودة 

اليوم تتحدث عن �سرورة اإجراء تغير جذري، 

اإ�سرائيل �سعوبة يف احلفاظ على  �ستجد  واإّل 

اق��ت�����س��اد ال��ع��امل الأول، وه���و ���س��رط ���س��روري 

بدونه  ال��ذي  الأول،  العامل  من  جي�س  لوجود 

ي�ستحيل الوجود يف اأخطر منطقة يف العامل

بنيامن  ال���وزراء،  رئي�س  اأّن  بالذكر  جديٌر 

نتنياهو، ي�سعى للحفاظ على الئت�ف معهم 

حكوماته  يف  فعل  كما  ال��ق��ادم��ة،  حكوماته  يف 

ال�سابقة، الأمر الذي يجعله رهينًة ملطالبهم، 

ح���ي���ُث اأّن����ه����م ي���ق���وم���ون ب���اب���ت���زاز احل���ك���وم���ة، 

وُيعاِر�سون حتى اليوم املوافقة على قانون َمْن 

هو يهودّي
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االنباط-وكاالت

الواقعة  اجلفتلك  ق��ري��ة  اأه���ايل  اعت�سم 

����س���م���ال م���دي���ن���ة اأري�����ح�����ا، ام�������س اخل��م��ي�����س، 

اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى ق��ط��ع ���س��ل��ط��ات الح���ت����ل 

منطقة  ع��ن  الكهربائي  التيار  الإ�سرائيلي 

الثالث  لليوم  القرية،  جنوبي  العجاج«  »اأب��و 

على التوايل

ورف������ع امل��ع��ت�����س��م��ون يف خ��ي��م��ة اأق��ي��م��ت 

مب���ح���اذاة ���س��ارع 90 ق���رب ال��ق��ري��ة، الأع����م 

الفل�سطينية، وطالبوا باإعادة تو�سيل التيار 

الكهربائي لقريتهم

واأكد رئي�س جمل�س قروي اجلفتلك اأحمد 

اأه���ايل القرية  اأن غ البية  ل���«وف��ا«،  اأب��و غ��امن 

يعملون يف الزراعة وتربية الروة احليوانية، 

يعتمدون على الكهرباء ب�سكل رئي�سي

وت��ع��اين املنطقة وف��ق غ��امن م��ن انقطاع 

متعمد للتيار الكهربائي من قبل الحت�ل، 

مادبة  خ�سائر  امل��زارع��ن  تكبد  اإىل  اأدى  م��ا 

كبرة

االنباط وكاالت

اأق����رت ال��ل��ج��ن��ة ال�����س��ودان��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل�سد 

»ال��ن��ه�����س��ة« الإث���ي���وب���ي، م��ق��رتح��ا  لتحويل 

رباعي  م�سار  اإىل  احلالية  املفاو�سات  اآل��ي��ة 

ميثل فيه الحتاد الأفريقي والأمم املتحدة 

والحتاد الأوروبي والوليات املتحدة

و����س���ددت ال��ل��ج��ن��ة ج����ل اج��ت��م��اع ، على 

امللء  لتنفيذ  اإثيوبيا  اجت��اه  »رف�س  �سرورة 

لآلية  التو�سل  قبل  ال�سد  لبحرة  ال��ث��اين 

تن�سيق م�سرتكة بن البلدين«

ودع����ت ف��ري��ق ال��ت��ف��او���س ب��امل�����س��ي قدما 

الأربعة  الدولية  الأط��راف  مع  التوا�سل  يف 

ال��دول��ي��ة الرباعية  ال��و���س��اط��ة  ل�����س��رح ف��ك��رة 

حول �سد النه�سة

مقتنع  غ���ر  ب����ات  ال�������س���ودان  اأن  وي���ب���دو 

ب���ج���دوى ال��و���س��اط��ة الأف���ري���ق���ي���ة ل��وح��ده��ا 

ل��ي��ع��ت��م��د م���ق���رتح���ا ج����دي����دا ي���ن�������ّس ع��ل��ى 

م�ساركة اأطراف اأربعة لت�سهيل م�سار عملية 

ال��ت��ف��او���س وت��ق��ري��ب وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب��دل 

الكتفاء باملراقبة

�سّكل جلنة من  الأفريقي  وك��ان الحت��اد 

اخلرباء ملراقبة املفاو�سات بعد تعرها بن 

املا�سي،  العام  منت�سف  يف  الث�ثة  البلدان 

ل��ك��ن اخل���رط���وم ا���س��رتط��ت م��ن��ح دور اأك���رب 

خل���رباء الحت����اد الأف��ري��ق��ي م��ع��ت��ربة اأن ل 

الذي  ال�سابق  املفاو�سات  م�سار  من  ج��دوى 

مل يدفع باتفاق وا�سح

يف  البدء  عزمها  موؤخرا  اإثيوبيا  واأعلنت 

املقبل،  ال�سد يف يوليو  الثاين لبحرة  امللء 

وهو ما تتم�سك احلكومة ال�سودانية برف�سه 

معتربة اأن ملء ال�سّد ي�سكل تهديدا مبا�سرا 

ل�سد الرو�سر�س ومنظومات الري وتوليد 

ال�سرب على طول  الكهرباء وحمطات مياه 

الذي  الأمر  الرئي�سي،  والنيل  الأزرق  النيل 

القومي  ل�أمن  تهديدا  اخل��رط��وم  تعتربه 

ال�سوداين

ال�������س���ودان يف  2015، دخ����ل  ال���ع���ام  وم��ن��ذ 

م���ف���او����س���ات م���ع ك���ل م���ن اإث���ي���وب���ي���ا وم�����س��ر 

للتو�سل اإىل اتفاق ملزم ب�ساأن ال�سد، الذي 

من  كيلومرتا   15 بعد  على  اإثيوبيا  تبنيه 

احلدود ال�سودانية وهو اأحد اأفرع نهر النيل 

الذي ميد امل�سرين البالغ عددهم نحو مئة 

90 يف املئة من احتياجاتهم  ب�  مليون ن�سمة 

من املياه العذبة

ال����و�����س����ول اإىل  وت�������س���رتط اخل�����رط�����وم 

حمكمة  تن�سيق  اآل��ي��ة  يت�سمن  م��ل��زم  ات��ف��اق 

اأي  ال�سد ومنع  الفوائد من  ت�سمن تعظيم 

اأ�سرار قد تلحق به من جراء ت�سغيل ال�سد 

الإثيوبي اأو ملء بحرته

اإىل  للتو�سل  ي�سعى  اإنه  ال�سودان  ويقول 

ات��ف��اق ي��ق��ل��ل امل��خ��اط��ر امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��وان��ب 

ب�����س���م��ة  ت��ت�����س��ل  ال���ت���ي  ت���ل���ك  اأو  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

���س��د ال��رو���س��ر���س، ال����ذي ي��ب��ع��د ن��ح��و 100 

اإىل  اإ�سافة  الإثيوبي،  ال�سد  من  كيلومرتا 

امل��ن��ت��ظ��رة وال���ت���ي ت�سمل  ال���ف���وائ���د  ت��ع��ظ��ي��م 

وبالتايل  الأزرق  النيل  مياه  جريان  تنظيم 

التي  ال�سنوية  الفي�سانات  خماطر  تقليل 

ال�ستفادة  وحتقيق  ال�����س��ودان  منها  ي��ع��اين 

الق�سوى من املياه يف الإنتاج الزراعي

تداعيات  يحمل  ال�سد  اإّن  م�سر  وت��ق��ول 

م���دم���رة ب��ال��ن�����س��ب��ة لق��ت�����س��اده��ا وم���وارده���ا 

املائية والغذائية، وتتخّوف من تاأثر �سلبي 

ال�سنوية  تدفق ح�ستها  على  لل�سد  حمتمل 

من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار مرت 

مكعب

واأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي، ���س��دد رئ��ي�����س ال����وزراء 

الإثيوبي اآبي اأحمد على اأنه »ل توجد قوة« 

اأهدافها  اأن متنع ب�ده من حتقيق  ميكنها 

التي خططت لها ب�ساأن �سد النه�سة، عقب 

دونالد  ال�سابق  الأم��رك��ي  للرئي�س  حتذير 

ت��رام��ب م��ن اإم��ك��ان��ي��ة ق�����س��ف م�����س��ر لل�سد 

الإثيوبي

وت���ق���در ت��ك��ل��ف��ة ����س���ّد ال��ن��ه�����س��ة ب��ن��ح��و 5 

اأح��د  ي��ك��ون  اأن  ل��ه  م��ل��ي��ارات دولر وي��ت��وق��ع 

عمالقة الطاقة بطاقة اإنتاجية تبلغ 6 اآلف 

ميغاوط �سنويا

ب��داأت يف ملء اخلزان  اأبابا  اأدي�س  وكانت 

خلف ال�سد بعد هطول اأمطار ال�سيف العام 

امل��ا���س��ي، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن م��ط��ال��ب م�سر 

اتفاق  اإىل  اأول  التو�سل  وال�سودان ب�سرورة 

ملزم ب�ساأن ملء اخلزان وت�سغيل ال�سد

أهالي الجفتلك يعتصمون احتجاجا على 
قطع االحتالل الكهرباء عن قريتهم

السودان يدفع نحو وساطة رباعية لحّل 
أزمة سّد النهضة 

ال خدمة بالجيش وال عمل  وقائد بالموساد يحذر

» إسرائيل«:المتّدينون ُيعِلنون الحكم الذاتّي 
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ا�سطنبول – وكاالت 

جالطة  م��ه��اج��م  حم��م��د،  م�صطفى  وج���ه 

ح�صابه  ع��ر  غا�صبة  ر�صالة  ال��رك��ي،  ���ص��راي 

ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي ت��وي��ر. 

اأغ�صب  »مل  ل��ه  ت��غ��ري��دة  يف  م�صطفى  وك��ت��ب 

اإطالًقا من اأي نقد اتعر�ض له، واحرم كالم 

اال�صتفادة  على  واأح�صل  الكبار  القادة  جميع 

مرحلة  اإىل  االأمر  و�صول  »لكن  و�صدد  منه«. 

احلديث عن االأم، فهذا ال يحمل اأي احرام، 

الكالم«. يف  نف�صها  النا�ض  حت��رم  اأن   اأمتنى 

على  رًدا  م�����ص��ط��ف��ى حم��م��د  ر���ص��ال��ة  وج�����اءت 

ت�����ص��ري��ح��ات اأح���م���د ب����الل م��ه��اج��م االأه���ل���ي 

ال�صابق، الذي رد �صاخًرا على �صوؤال حول �صر 

»وملاذا  قائاًل  حممد،  م�صطفى  على  هجومه 

اأغ�����ص��ب م���ن م�����ص��ط��ف��ى حم���م���د؟ ه���ل ت���زوج 

اأحمد  وداأب  ب���ه«.  ع��الق��ة  يل  لي�ض  وال��دت��ي؟ 

حممد،  م�صطفى  ���ص��د  ال��ه��ج��وم  ع��ل��ى  ب���الل، 

وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ق����درات����ه ال��ف��ن��ي��ة يف ال��ف��رة 

املا�صية.

مصطفى محمد غاضب من الهجوم 

البطة من الصريح الى العقبة 

الوحدات يواجه البقعة وديا 

سامبولي لتدريب الهالل 
السعودي 

االنباط – عمان 

العقبة، مع العب  �صباب  نادي  تعاقد 

الفريق  ليمثل  ال��ب��ط��ة  هيثم  ال�����ص��ري��ح 

يف امل��و���ص��م اجل��دي��د.وج��اء ال��ت��ع��اق��د مع 

البطة بعد امل�صتوى الرائع الذي قدمه 

رغم  امل��ن�����ص��رم،  امل��و���ص��م  يف  ال�صريح  م��ع 

ال��درج��ة  اأن��دي��ة  ه��ب��وط االأخ���ر مل�صاف 

قد  العقبة،  �صباب  ن��ادي  وك��ان  االأوىل. 

حممود  الالعب  مع  يومني  قبل  تعاقد 

���ص��وك��ت مل����دة م��و���ص��م واح�����د. وي��وا���ص��ل 

للم�صاركة  ا���ص��ت��ع��دادات��ه  العقبة  ���ص��ب��اب 

الفني  مديره  بقيادة  ال��درع،  بطولة  يف 

رائد الداود.

االنباط – عمان 

ت���ق���رر ت��اأج��ي��ل امل����ب����اراة ال���ودي���ة ال��ت��ي 

يوم  والبقعة  الوحدات  كانت مقررة بني 

اخلمي�ض على ملعب غمدان لتقام اليوم 

اجلمعة ب�صبب االحوال اجلوية ال�صائدة 

وت��راك��م ال��ث��ل��وج ع��ل��ى ار���ص��ي��ات امل��الع��ب 

تعطيل  اإىل  املراكمة  الثلوج  اأدت  حيث 

امل���ح���رف���ني  دوري  ف�����رق  ا�����ص����ت����ع����دادات 

لبطولة درع االحتاد االأردين لكرة القدم 

23 ف���راي���ر/  ي����وم  ان��ط��الق��ه��ا  وامل����ق����رر 

بتاأجيل  ف���رق  وق��ام��ت  اجل����اري.  ���ص��ب��اط 

ت���دري���ب���ات���ه���ا ب���ع���دم���ا اك���ت�������ص���ت امل���الع���ب 

اأن  وينتظر  االأبي�ض.  بالزائر  التدريبية 

املعتادة  تدريباتها  لت�صتاأنف  الفرق  تعود 

اجلوية  االأر���ص��اد  اأك���دت  بعدما  اجلمعة 

حت�صناً  �صت�صهد  االأج�����واء  اأن  االأردن���ي���ة 

. ن�صبياً

الريا�ض – وكاالت 

برئا�صة  الهالل  نادي  اإدارة  بداأت 

ف��ه��د ب��ن ن��اف��ل، االت�����ص��ال م��ع اأك��ر 

اأو  اأوروب��������ا  ����ص���واء يف  م���ن م������درب، 

اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة، ل��ت��ويل ت��دري��ب 

ب��ال��ن��ادي،  ال��ق��دم االأول  ك���رة  ف��ري��ق 

لو�صيكو،  رازاف���ان  ل��ل��روم��اين  خلفا 

اأيام لراجع نتائج  اأقيل منذ  الذي 

وك�صفت  املمتاز.  الدوري  الفريق يف 
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ال�صعودي  ال��ه��الل  ان  ال��رازي��ل��ي��ة، 

خورخي  لالأرجنتيني  عر�صا  ق��دم 

�����ص����ام����ب����ويل، ل����ت����دري����ب ال���ف���ري���ق 

امل���وق���ع  ي��ك�����ص��ف  ومل  ال���������ص����ع����ودي. 

تفا�صيل العر�ض، غر اأنه اأ�صار اإىل 

نادي الهالل اأقال مدربه الروماين 

لو�صي�صكو موؤخرا، وكلف الرازيلي 

روج����رو م��ي��ك��ايل ب��امل��ه��م��ة م��وؤق��ت��ا، 

ب��ح��ك��م اأن����ه اأح����د م���درب���ي ال���ن���ادي. 

اأن تقارير اإعالمية برازيلية،  يذكر 

ملغادرة  ي�صتعد  �صامبويل  اأن  ذك��رت 

ن����ادي اأت��ل��ت��ي��ك��و م��ن��رو ال��رازي��ل��ي، 

م��ار���ض/ منذ  تدريبه  ي��ت��وىل  ال��ذي 

ال������دوري  ن���ه���اي���ة  م����ع   ،2020 اآذار 

الرازيلي.

عوا�سم – وكاالت 

حافظ املنتخب البلجيكي لكرة القدم على 

يف  اللعبة  ملنتخبات  العاملي  الت�صنيف  �صدارة 

وال�����ص��ادرة  الت�صنيف  م��ن  اجل��دي��دة  الن�صخة 

 ، للعبة )فيفا(  ال��دويل  اخلمي�ض عن االحت��اد 

الع�صرة  املراكز  يف  تغير  اأي  ت�صهد  مل  والتي 

االأوىل عن الن�صخة املا�صية.

 ويف ال���وق���ت ن��ف�����ص��ه ، ك���ان م��ن��ت��خ��ب��ا م��ايل 

وامل�����غ�����رب ه���م���ا اأك������ر ال����ف����رق ال����ت����ي ح��ق��ق��ت 

ال��ف��ارق  واقت�صر  الت�صنيف.  يف  ك��ب��رة  ق��ف��زة 

ب���ني امل��ن��ت��خ��ب ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي امل��ت�����ص��در ون��ظ��ره 

ال���رازي���ل���ي ���ص��اح��ب امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ع��ل��ى 37 

اجل��دي��دة  الن�صخة  و���ص��ه��دت  ف��ح�����ص��ب.  نقطة 

للغاية  طفيفة  تغيرات  اليوم  الت�صنيف  من 

ع���ن ال��ن�����ص��خ��ة امل��ا���ص��ي��ة. وي��ت�����ص��در امل��ن��ت��خ��ب 

نقطة   1780 ب��ر���ص��ي��د  الت�صنيف  البلجيكي 

ال��ف��رن�����ص��ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ن��ق��ط��ة   1755 م��ق��اب��ل 

لنظره  نقطة  و1743  ال��ع��امل��ي  اللقب  ح��ام��ل 

ت��اأت��ي فرن�صا وال���رازي���ل يف  ال��رازي��ل��ي ح��ي��ث 

امل���رك���زي���ن ال���ث���اين وال���ث���ال���ث ع��ل��ى ال��رت��ي��ب. 

تغير  اأي  االأوىل  الع�صر  امل��راك��ز  ت�صهد  ومل 

ع��ن ال��ن�����ص��خ��ة امل��ا���ص��ي��ة م��ن ال��ت�����ص��ن��ي��ف حيث 

ال��ع��ا���ص��ر على  اإىل  ال���راب���ع  امل���راك���ز م��ن  ك��ان��ت 

ال���رت���ي���ب م���ن ن�����ص��ي��ب م��ن��ت��خ��ب��ات اإجن���ل���را 

ن��ق��ط��ة(   1662( وال���رت���غ���ال  ن��ق��ط��ة(   1670(

 1642( واالأرجنتني  نقطة(   1645( واإ�صبانيا 

واملك�صيك  نقطة(   1639( واأوروج��واي  نقطة( 

. ن��ق��ط��ة(   1625( واإي��ط��ال��ي��ا  ن��ق��ط��ة(   1632( 

املركز  يف  )مان�صافت(  االأمل��اين  املنتخب  وظ��ل 

ن���ق���اط خ��ل��ف   1610 ب��ر���ص��ي��د  ع�����ص��ر  ال���ث���ال���ث 

نظريه الكرواتي )1617 نقطة( والدمناركي 

التون�صي  املنتخب  وح��اف��ظ   . نقطة(   1614(

ع��ل��ى م��وق��ع��ه يف ����ص���دارة امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة 

ظل  حيث  الت�صنيف  من  اجل��دي��دة  بالن�صخة 

املرتبة  والع�صرين وجاء يف  ال�صاد�ض  املركز  يف 

الثانية بني املنتخبات االأفريقية بعد املنتخب 

ال�����ص��ن��غ��ايل. وع���ل���ى امل�����ص��ت��وى ال���ع���رب���ي، حلت 

املراتب  يف  وم�صر  واملغرب  اجلزائر  منتخبات 

و33   31 امل��راك��ز  واحتلت  تون�ض  خلف  التالية 

امل��ن��ت��خ��ب  ال���رت���ي���ب ع���امل���ي���ا. وظ����ل  و49 ع��ل��ى 

القطري يف �صدارة املنتخبات العربية املنتمية 

ب�صكل  عربيا  اخلام�ض  املركز  يف  وج��اء  الآ�صيا 

عام واملركز 58 عامليا وتبعه املنتخب ال�صعودي 

يف املركز 67 عامليا.

 وج������اء ت���رت���ي���ب امل���ن���ت���خ���ب���ات ال���ع���رب���ي���ة يف 

ال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي ع��ل��ى ال��رت��ي��ب ك���االآت���ي: 

 -)33( املغرب   -)31( اجل��زائ��ر   -)26( تون�ض 

 -)67( ال�صعودية   -)58( قطر   -)49( م�صر 

العراق )69(- االإم��ارات )74(- �صوريا )76(- 

 -)95( االأردن   -)92( ل��ب��ن��ان   -)81( ع��م��ان 

فل�صطني   -)101( )97(- موريتانيا  البحرين 

ال�صودان )127(- جزر  ليبيا )111(-   -)102(

ال��ك��وي��ت   -)145( ال���ي���م���ن   -)130( ال���ق���م���ر 

)148(- جيبوتي )184(- ال�صومال )197(.

�سيدين – وكاالت 

اأن���ه���ت ن��ع��وم��ي اأو����ص���اك���ا اآم�����ال ���ص��ري��ن��ا 

بح�صد  القيا�صي  الرقم  معادلة  يف  وليامز 

24 يف ال��ب��ط��والت االأرب�����ع ال��ك��رى  ال��ل��ق��ب 

مناف�صتها  على  و4-6   3-6 تغلبت  عندما 

اأ����ص���رال���ي���ا  االأم���ري���ك���ي���ة يف ق���ب���ل ن���ه���ائ���ي 

اإع�����ادة  امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����ض اخل��م��ي�����ض. ويف 

ملواجهتهما املثرة للجدل يف نهائي اأمريكا 

اأو�صاكا مكانتها على  2018 عززت  املفتوحة 

ع��ودة  م��ع  وتعاملت  ال�صيدات  تن�ض  عر�ض 

العزل  انتهاء  بعد  املدرجات  اإىل  اجلماهر 

العام ل� 5 اأيام.

 وت��ل��ع��ب اأو���ص��اك��ا ال��ف��ائ��زة ب��� 3 األ��ق��اب يف 

ال���ب���ط���والت االأرب������ع ال���ك���رى يف ال��ن��ه��ائ��ي 

موخوفا.  كارولينا  اأو  ب��رادي  جينيفر  �صد 

وق���ال���ت اأو����ص���اك���ا يف م��ق��اب��ل��ة ب��ع��د امل���ب���اراة: 

يف  ال�صهلة  االأخ��ط��اء  من  العديد  »ارتكبت 

م��ت��وت��رة  ك��ن��ت  االأوىل.  القليلة  االأ����ص���واط 

الو�صع  البداية ثم حت�صن  حقا وخائفة يف 

مبرور الوقت«. وتابعت: »اأ�صعر بالفخر يف 

كل مرة األعب فيها �صدها ومل اأرد اخلروج 

اأف�صل  تقدمي  فقط  اأردت  موؤ�صف.  ب�صكل 

اأو�صاكا  اإر���ص��ال  �صرينا  وك�صرت  ل��دي«.  ما 

امل�صنفة  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��الع��ب��ة  ل��ك��ن  االأول 

اأ�صواط   5 يف  انت�صرت  البطولة  يف  الثالثة 

تنهي  اأن  ق��ب��ل  م��ذه��ل  اأداء  ب��ع��د  م��ت��ت��ال��ي��ة 

قوية.  اأم��ام��ي��ة  ب�صربة  االأوىل  املجموعة 

�صرينا  اإر���ص��ال  ك�صر  يف  اأو���ص��اك��ا  وجن��ح��ت 

على  وحافظت  الثانية  املجموعة  بداية  يف 

مزدوجة  اأخطاء   3 ارتكبت  اأن  اإىل  تفوقها 

 .4-4 التعادل  االأمريكية  الالعبة  لتدرك 

ل��ك��ن ���ص��ري��ن��ا ت��ع��رت يف ال�����ص��وط ال��ت��ايل 

3 فر�ض  اأو���ص��اك��ا  ب��خ��ط��اأ م����زدوج وم��ن��ح��ت 

االإر�صال. لك�صر 

االأوىل  الفر�صة  من  اأو�صاكا  وا�صتفادت   

عندما  التايل  ال�صوط  يف  املباراة  اأنهت  ثم 

اأعادت �صرينا كرة يف ال�صباك.

منتخبنا يتراجع في تصنيف الفيفا 

أوساكا تنهي حلم المخضرمة سيرينا 

بورتو رصد يوفنتوس وهزمه 
ل�سبونه – وكاالت 

ك�����ص��ف ب��ي��ب��ي م���داف���ع ب���ورت���و امل��خ�����ص��رم، 

 )1-2( بنتيجة  ال��ث��م��ني  االن��ت�����ص��ار  اأ���ص��ب��اب 

ع��ل��ى ي��وف��ن��ت��و���ض االإي����ط����ايل، ب���ذه���اب ثمن 

م��ل��ع��ب  يف  اأوروب���������ا،  اأب����ط����ال  دوري  ن��ه��ائ��ي 

ت�صريحاته  خ��الل  بيبي،  وق��ال  »دراج����او«. 

الرتغالية:   »Eleven Sport « لقناة 

الفريق  وا�صتوعب  جيًدا،  يوفنتو�ض  »در�صنا 

يتعني  اأن��ه  نعلم  كنا  حيث  امل��درب،  طلبه  ما 

امل��ن��اف�����ض م��ن  ب���ق���وة ملنع   ال�����ص��غ��ط  ع��ل��ي��ن��ا 

ال�صعب  »م��ن  واأ���ص��اف:  بطريقته«.  اللعب 

اأن تهتز �صباكنا يف هذا النوع من املباريات، 

اأن هدف  ُيذكر  رائعة«.  مباراة  لكننا قدمنا 

ف��ي��دي��ري��ك��و ك��ي��ي��زا ال��وح��ي��د ل��ي��وف��ن��ت��و���ض يف 

العجوز  ال�صيدة  حظوظ  على  اأبقى  املباراة، 

يف ال���ت���اأه���ل ل���رب���ع ال��ن��ه��ائ��ي، ح��ي��ث ���ص��ت��ق��ام 

»األيانز  الطليان  معقل  يف  االإي��اب  مواجهة 

�صتاديوم« يوم 9 مار�ض/ اأذار املقبل.
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وا�شنطن – رويرتز

ق�����ال�����ت �أك���������ر م���������ش����ت���������ش����ارة ل�����أم����ن 

�إن  �م�س،  �لأبي�س،  �لبيت  يف  �لإلكرتوين 

التحقيق يف عملية اخرتاق رو�سية كبرية 

ُت��ع��رف »بهجوم  امل��ت��ح��دة،  ال���والي���ات  ���س��د 

اأ���س��ه��ر  ع���دة  �سي�ستغرق  وي���ن���دز«،  ���س��والر 

اأخرى قبل اأن يكتمل.

م�ست�سار  نائبة  نويربغر،  اآن  واأ�سافت 

االأم���������ن ال����ق����وم����ي االأم������ريك������ي ل����أم���ن 

ت�سع  اأن  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  االإل����ك����رتوين 

����س���رك���ات  م����ن  و100  احت�����ادي�����ة  وك��������االت 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

تاأثرت بالهجوم الذي اكُت�سف اأول مرة يف 

املا�سي. دي�سمرب 

القطاع  �سركات  من  عدداً  اأن  واأ�سافت 

اخل����ا�����ص امل����ت����اأث����رة ك���ان���ت م����ن ����س���رك���ات 

لت�سهيل  اخ���رُتق���ت  ال��ت��ي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الو�سول ملزيد من ال�سحايا.

االحت���ادي  التحقيقات  مكتب  ويعكف 

من  وال���ع���دي���د  ال���داخ���ل���ي  االأم�����ن  ووزارة 

االأخ��رى  االأمريكية  احلكومية  ال��وك��االت 

امل��ت��اأث��رة  الكمبيوتر  �سبكات  فح�ص  على 

عن  بحثاً  االخ��رتاق  عملية  اكت�ساف  منذ 

العديد  ق��ال  وبينما  املت�سللني.  ع��ن  اأدل��ة 

االأمريكيني  احلكوميني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن 

مل  فاإنهم  رو�سيا  من  ج��اوؤوا  املت�سللني  اإن 

ُتذكر. اإ�سافية  يقدموا تفا�سيل 

وق��ال��ت ن��وي��ربغ��ر: »ن��ع��ت��ق��د اأن االأم���ر 

والتنفيذ.  للتخطيط  �سهوراً  منهم  اأخ��ذ 

�سيحتاج  تدريجياً  ك�سفه  فاإن  عليه  وبناًء 

منا بع�ص الوقت«.

وك�������ان ب�������راد ����س���م���ي���ث رئ���ي�������ص ���س��رك��ة 

ح��م��ل��ة  اإن  ق�����ال  ق����د  »م���اي���ك���رو����س���وف���ت« 

االخ����������رتاق ه������ذه ُت����ع����د »اأك���������رب واأع����ق����د 

ه��ج��وم )اإل���ك���رتوين( ���س��ه��ده ال��ع��امل على 

االإط�ق«.

�سممتها  ب��رام��ج  ال��ع��م��ل��ي��ة  واخ���رتق���ت 

�سركة الربجميات »�سوالر ويندز كورب«، 

اآالف  اإىل  بالدخول  للمت�سللني  �سمح  مما 

ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة  واالإدارات  ال�����س��رك��ات 

ال�سركة. منتجات  ت�ستخدم 

وا���س��ت��ط��اع امل��ت�����س��ل��ل��ون احل�����س��ول على 

وزارات  االإل���ك���رتوين يف  ال��ربي��د  ر���س��ائ��ل 

اخل���زان���ة وال���ع���دل وال��ت��ج��ارة االأم��ريك��ي��ة 

ووكاالت اأخرى.

وق�������ال خ�������رباء االأم��������ن االإل�����ك�����رتوين 

لتحديد  اأ���س��ه��را  ي�ستغرق  ق��د  االأم����ر  اإن 

االأنظمة املخرتقة وطرد املت�سللني.

االأحد  وقال �سميث خ�ل مقابلة بثت 

املا�سي على قناة »�سي. بي. اإ�ص«: »اأعتقد، 

اأن  الربجميات،  هند�سة  نظر  وجهة  من 

من العدل القول اإن هذا هو اأكرب واأعقد 

هجوم ي�سهده العامل على االإط�ق«.

وقد يكون االخرتاق، الذي من املرجح 

�سمل  املهند�سني،  م��ئ��ات  على  اعتمد  اأن��ه 

عم�ء  م��ن  عميل  األ���ف   18 اإىل  ي�سل  م��ا 

»�����س����والر وي����ن����دز« ال����ذي����ن ي�����س��ت��خ��دم��ون 

برنامج »اأورايون« ملراقبة ال�سبكات.

�سيء  كل  حللنا  »عندما  �سميث:  وق��ال 

اأنف�سنا  �ساألنا  مايكرو�سوفت،  يف  �ساهدناه 

املحتمل  م��ن  ال��ذي��ن  املهند�سني  ع��دد  ع��ن 

اأن���ه���م ����س���ارك���وا يف ���س��ن ه����ذه ال��ه��ج��م��ات. 

الرقم  اأن  اإل��ي��ه��ا  تو�سلنا  ال��ت��ي  واالإج��اب��ة 

بالتاأكيد يتجاوز االألف«.

وقالت اأجهزة اال�ستخبارات االأمريكية 

امل��رج��ح«  »م��ن  رو���س��ي��ا  اإن  امل��ا���س��ي  ال�سهر 

وي��ن��دز،  ����س���والر  اخ�����رتاق  وراء  ت��ك��ون  اأن 

اأن��ه يهدف اإىل جمع  ب��دا  اإن��ه  ال��ذي قالت 

ونفت  ت��دم��ريي��اً.  عم�  ولي�ص  معلومات 

رو�سيا اأي م�سوؤولية عن حملة الت�سلل.

وكاالت - �أبوظبي

ن��ووي  حم�ص  اأق���دم  العلماء  ا�ستخرج 

االإط���ق من �سرو�ص  »دي.اإن.اآي����ه« على 

حيوانات املاموث التي كانت جتوب �سمال 

 1.2 ���س��ي��ب��ريي��ا ق��ب��ل م���ا ي�����س��ل اإىل  ���س��رق 

يو�سع  بحث  اإط��ار  يف  وذل��ك  �سنة،  مليون 

االآفاق لفهم االأنواع املنقر�سة.

وق����ال ال��ب��اح��ث��ون،  اإن���ه���م ا���س��ت��خ��ل�����س��وا 

احلم�ص النووي من رفات 3 من حيوانات 

االأف���ي���ال  لف�سيلة  ت��ن��ت��م��ي  ال��ت��ي  امل���ام���وث 

وك���ان���ت م���ن ال��ث��دي��ي��ات ال�����س��خ��م��ة، ال��ت��ي 

هيمنت على الطبيعة يف الع�سر اجلليدي.

وك��ان��ت ال���رف���ات م��دف��ون��ة حت��ت طبقة 

م���ن اجل��ل��ي��د مم���ا ���س��اه��م يف ح��ف��ظ امل���ادة 

القدمية. الوراثية 

ورغ��������م ب�������دء اك����ت���������س����اف ال������رف������ات يف 

���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال�����ق�����رن ال���ع�������س���ري���ن، ف�����اإن 

و�سائل  تطلب  »ال���دي.اإن.اآي���ه«  ا�ستخراج 

علمية جديدة.

وق��ال ل��وف دال��ني اأ���س��ت��اذ علم ال��وراث��ة 

االأث��ري  ال��وراث��ة  علم  مركز  يف  التطوري 

ن�سرته  ال����ذي  ال��ب��ح��ث  وق���ائ���د  ب��ال�����س��وي��د 

بعيد  اإىل حد  »ُيعد هذا  )نيت�سر(:  دورية 

اأقدم )دي.اإن.اآيه( يجري ا�ستخراجه«.

وق��ب��ل ذل����ك، ك���ان اأق����دم »دي.اإن.اأي��������ه« 

م�����س��ت��خ��رج��ا م���ن ح�����س��ان ك���ان ي��ع��ي�����ص يف 

م��ن��ط��ق��ة ي���وك���ون ال��ك��ن��دي��ة ق��ب��ل ح���وايل 

للنوع  ظ��ه��ور  اأول  وك���ان  ���س��ن��ة،  األ���ف   700

�سابين�ص،  هومو  با�سم  املعروف  الب�سري، 

قبل حوايل 300 األف �سنة.

تن�سخ  التي  امل��ادة  و«ال��دي.اإن.اآي��ه« هي 

ن��ف�����س��ه��ا وحت���م���ل امل���ع���ل���وم���ات ال���وراث���ي���ة 

للكائنات احلية وكاأنها خمطط للحياة.

قبل  ما  كائنات  عن  املعلومات  ومعظم 

اأح��ف��وري��ات  درا����س���ة  اإىل  ت�ستند  ال��ت��اري��خ 

بالكثري  تنبئ  ال  ال��ت��ي  العظمي،  الهيكل 

عن الكائن خا�سة فيما يتعلق بالع�قات 

الوراثية. واخل�سال 

ا���س��ت��خ��راج ه���ذا احلم�ص  ي�����س��ل��ط  وق���د 

ال����ن����ووي ال�������س���وء ع���ل���ى ب��ع�����ص االأن�������واع 

ي��زال  ال  االآخ����ر  بع�سها  ل��ك��ن  امل��ن��ق��ر���س��ة، 

بعيد املنال كالدينا�سورات التي انقر�ست 

66 مليون �سنة. قبل 

األمن القومي األميركي: التحقيق في »سوالر ويندز« 
يستغرق شهورا

استخراج أقدم حمض نووي في العالم.. عمره 1.2 مليون سنة

تخفيضات ضخمة على سيارة تسال 
موديل 3 في اليابان

تيم حسن ووفاء كيالني ينفيان الطالق 
بـ »قلب أحمر وبوالين«

�لعربية-وكاالت

�سيارتها  اأ�سعار  ت�س�  �سركة  خف�ست 

اليابان، وهي  3 يف  الكهربائية من طراز 

يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  ع��ادي��ة  غ��ري  خ��ط��وة 

حتفيز الطلب عليها يف الب�د.

وت��ع��د امل���رة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ت��ع��ل��ن فيها 

اأ�سعار �سياراتها  ال�سركة عن تخفي�ص يف 

كانت خف�ست  ال��دول، حيث  ع��دد من  يف 

اأ�سعارها يف ال�سني مرتني على التوايل.

3 من  اأ�سعار �سيارات ت�س� طراز  تبداأ 

ط��راز  واأع��ل��ى  ال��ي��اب��ان،  يف  دوالر   48400

عند 68 األف دوالر.

ث���ث  اإىل   3 ���س��ي��ارة م���ودي���ل  ت��ن��ق�����س��م 

القيا�سي  ال��ن��م��وذج  وه��ي  اأ���س��ا���س��ي��ة  ف��ئ��ات 

8 اآالف  ب��ن��ح��و  ���س��ع��ره  ان��خ��ف�����ص  وال�����ذي 

وف��ق��اً  دوالر،   40500 اإىل  ل��ي�����س��ل  دوالر 

»ب���ل���وم���ربغ«، واط��ل��ع��ت عليه  مل���ا ذك���رت���ه 

»العربية.نت«.

ف��ي��م��ا ك�����ان ال��ت��خ��ف��ي�����ص اأك������رب ل��ف��ئ��ة 

ان��خ��ف�����ص �سعرها  االأب���ع���د، وال��ت��ي  امل���دى 

فئة  ظ��ل��ت  ف��ي��م��ا  دوالر،   14750 ب��ن��ح��و 

�سعرها  ع��ن��د  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب��ريف��ورم��ان�����ص 

البالغ 68 األف دوالر دون تغيري.

�لقاهرة -�لعربية

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ال��ث��ن��ائ��ي االأ���س��ه��ر 

يف ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، ال���ف���ن���ان ال�����س��وري 

ت��ي��م ح�����س��ن واالإع����م���ي���ة امل�����س��ري��ة وف��اء 

ال��ك��ي���ين مل ي��خ��رج��ا م��ب��ا���س��رة وي��ك��ذب��ا 

اإ����س���اع���ات ان��ف�����س��ال��ه��م��ا، ال���ت���ي ك���ان���ت قد 

اأث���ريت ق��ب��ل ف���رتة، اإال اأن��ه��م��ا ق���ررا ال��رد 

بطريقتهما.

ال�سهر  ���س��وري��ا  يف  م��ع��اً  ظ��ه��را  فبعدما 

امل��ا���س��ي يف ج��ن��ازة امل��خ��رج ال��راح��ل ح��امت 

ع���ل���ي، ع�����ادت وف�����اء ون�������س���رت ال���ث����ث���اء، 

مي�د  بعيد  احتفالها  اأث��ن��اء  لها  ���س��وراً 

نافية  تيم ح�سن،  ال�سوري  الفنان  زوجها 

عن  اإ���س��اع��ات  اأي  مبا�سر  وب�سكل  اأخ����رياً 

االنف�سال.

اأج���واء  جمهورها  ال��ك��ي���ين  و���س��ارك��ت 

االح��ت��ف��ال، ف��اأط��ل��ت م��ع زوج��ه��ا تيم عرب 

اإن�ستغرام ومعهما قالب عيد املي�د الذي 

تزين بقلب اأحمر دليً� على احلب.

وت��ي��م  ال��ك��ي���ين  وف����اء  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ح�سن كانا تزوجا يف مايو من عام 2017.

الباحثة التي كشفت »مقتل الفرعون«: هكذا توصلت إلى حل اللغز
�لقاهرة - �سكاي نيوز عربية

ب�����س��غ��ف ك���ب���ري خ���ا����س���ت ����س���ح���ر ���س��ل��ي��م، 

الطب  بكلية  الت�سخي�سية  االأ�سعة  اأ�ستاذة 

اأ�سباب  عن  البحث  رحلة  القاهرة،  جامعة 

امللقب  ال��ث��اين  ت��اع��ا  رع  �سقنن  امل��ل��ك  مقتل 

ب��� »ال��ف��رع��ون ال�����س��ج��اع« رف��ق��ة ع���امل االآث���ار 

امل�����س��ري ال�����س��ه��ري ال��دك��ت��ور زاه����ي ح��وا���ص، 

ل��ت��ظ��ه��ر ن��ت��ائ��ج م��ث��رية ورواي�����ة ج���دي���دة مل 

يتناولها التاريخ من َقبل.

رع  �سقنن  امل��ل��ك  م��وم��ي��اء  وج���رى فح�ص 

لبيان  وفقا  املقطعية،  باالأ�سعة  الثاين  تاعا 

ر�سمي من وزارة ال�سياحة واالآثار امل�سرية، 

التي  الطبي  الت�سوير  تقنيات  اإح��دى  وهي 

بطريقة  االأثرية  البقايا  لدرا�سة  ت�ستخدم 

اآمنة مبا يف ذلك املومياوات.

اأجرتها  التي  اجلديدة  الدرا�سة  وقدمت 

ال��ب��اح��ث��ة امل�����س��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ح��وا���ص، 

بوفاة  املحيطة  ل���أح��داث  ج��دي��دا  تف�سريا 

خ���ل فرتة  ال��ذي حكم جنوب م�سر  امللك 

لتنفي  الهك�سو�ص،  يد  على  الب�د  احت�ل 

اأث��ن��اء  مقتله  اإىل  اأ����س���ارت  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ري��ات 

نومه داخل ق�سره.

وت���ق���ول ���س��ل��ي��م ال��ب��اح��ث��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 

»منذ  عربية«:  نيوز  »�سكاي  ملوقع  الدرا�سة 

اك��ت�����س��اف م��وم��ي��اء ���س��ق��نن رع ت��اع��ا ال��ث��اين 

مل  ال��ب��ح��ري  ال��دي��ر  بخبيئة   1881 ع���ام  يف 

خ�ل  من  االآن  مقتله،  �سر  يعلم  اأح��د  يكن 

اإل��ي��ه��ا ب���ات لدينا  احل��ق��ائ��ق ال��ت��ي ت��و���س��ل��ن��ا 

�سيناريو ملا دار لهذا امللك ال�سجاع«.

ك����ان ال���دك���ت���ور زاه����ي ح���وا����ص ق���د د���س��ن 

ع��ام  يف  امللكية  امل��وم��ي��اوات  فح�ص  م�����س��روع 

خبرية  ان�سمت  قليلة  اأ���س��ه��ر  وب��ع��د   ،2005

اأ���س��ع��ة االآث�����ار امل�����س��ري��ة ال��ق��ادم��ة م��ن كندا 

اإىل التجربة، لت�سارك يف مراجعة  حينذاك 

مومياء،   25 �سملت  التي  االأوىل  املجموعة 

وفقا حلديثها ملوقع »�سكاي نيوز عربية«.

امل�سرية  الباحثة  قادت  وحدها  ال�سدفة 

عندما  امل��ل��ك��ي��ة،  امل��وم��ي��اوات  ب��ع��امل  للتعلق 

وي�سرتن  بجامعة  درا�ستها  خ���ل  �ساهدت 

مومياء  فح�ص  عملية  الكندية،  اأون��ت��اري��و 

م�����س��ري��ة م���ن ِق��ب��ل جم��م��وع��ة ب��ح��ث��ي��ة ع��ام 

ب��ه��م  ف��ال��ت��ح��ق��ت  احل���م���ا����ص  م�����س��ه��ا   ،2004

لدرا�سة كافة علوم االآثار ويف نهاية املطاف 

اأك��ر  ال��ق��اه��رة، لتقرتب  اإىل  ال��ع��ودة  ق��ررت 

من اأجدادها.

وت�������س���ي���ف ���س��ل��ي��م مل���وق���ع »����س���ك���اي ن��ي��وز 

عربية«: »خ�سنا جتربة جديدة يف مايو عام 

2019 بفح�ص 15 مومياء على راأ�سهم �سقنن 

ال�سديدة  الأه��م��ي��ت��ه  ن��ظ��را  ال��ث��اين،  ت��اع��ا  رع 

على  العثور  بعد  حوله  امل��ث��ارة  والنظريات 

جروح �سديدة يف راأ�سه عند اكت�سافه«.

ب���ع���د االن���ت���ه���اء م����ن ف��ح�����ص ال���ف���رع���ون 

اأ�ستاذة  ع��رت  املقطعية،  باالأ�سعة  امل�سري 

اإ�سافية  ج��روح  على  الت�سخي�سية  االأ�سعة 

مل ت��ظ��ه��ر م�����س��ب��ق��ا ع��ل��ى اجل���ان���ب االأمي����ن 

باجلمجمة، تقول عنها ل�موقع »�سكاي نيوز 

مواد  من  بطبقات  مغطاة  »كانت  عربية«: 

عن  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  حم��اول��ة  يف  التحنيط 

امللك  الدقيقة لتجميل جروح  العملية  تلك 

االأربعيني«.

وت��ذك��ر ال��ب��اح��ث��ة امل�����س��ري��ة: »ت��اأك��دن��ا من 

ع���دم وج����ود اإ���س��اب��ات اأخ����رى يف ج�����س��د امل��ل��ك 

انتباهنا وجود ت�سنج يف يديه مما  بينما لفت 

مواجهة  خ���ل  اخللف  من  ربطها  على  ي��دل 

اأعدائه، اأ�سارت الدالئل االأوىل اإىل الهك�سو�ص 

وكان البد من البحث يف هذا امل�سار«.

املحفوظة الهك�سو�ص  اأ�سلحة 

امل�����س��ري  امل��ت��ح��ف  اإىل  ���س��ل��ي��م  ان��ط��ل��ق��ت 

ب��و���س��ط ال��ع��ا���س��م��ة، ف��ت�����س��ت داخ����ل امل��خ��ازن 

غرف  يف  املحفوظة  الهك�سو�ص  اأ�سلحة  عن 

خم��ت��ل��ف��ة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ف���اأ����ص وح���رب���ة وع���دد 

ت��وؤك��د  ك��م��ا  ج��ي��دا،  اخل��ن��اج��ر، عاينتهم  م��ن 

ملوقع »�سكاي نيوز عربية« لتجد مفاجاأة يف 

انتظارها.

امل�سرية:  االأث��ار  اأ�سعة  خبرية  ت�سرت�سل 

»اأث���ن���اء ف��ح�����ص ال��ن�����س��ل و���س��ك��ل��ه وم��ق��ارن��ت��ه 

اكت�سفت تطابق كبري  امل�سري  امللك  بجروح 

يد  على  رع  �سقنن  اإ�سابة  جليا  بدا  بينهما، 

ال��ه��ك�����س��و���ص وال��ه��ج��وم ع��ل��ي��ه م��ن اجت��اه��ات 

خم��ت��ل��ف��ة، وع����دم ق���درت���ه ع��ل��ى ال���دف���اع عن 

نف�سه بعد تقييد يديه«.

ق���ب���ل ن�������س���ر ال���ب���ح���ث يف جم���ل���ة ع��ل��م��ي��ة 

ع�����دد م��ن  اإىل  ���س��ل��ي��م  ت���وج���ه���ت  م���رم���وق���ة 

للتعرف  خمتلفة  تخ�س�سات  يف  اخل����رباء 

ال���درا����س���ة م���ن بينهم  اآرائ����ه����م ح����ول  ع��ل��ى 

اأمريكي،  مومياوات  خبري  بيكيت،  رونالدو 

وان�����درو ن��ل�����س��ون ع���امل اأن��روب��ول��وج��ي من 

الطب  اأ�ستاذة  عطية  عبلة  والدكتور  كندا، 

ال�سرعي يف كلية طب الق�سر العيني.

وتتابع �سليم ملوقع »�سكاي نيوز عربية«: 

»ح�����س��ل��ت م��ن��ه��م ع���ل���ى م����ح���ظ���ات ج��ي��دة 

وه��ام��ة، وع��ن��د ع��ر���ص ال��درا���س��ة على جلنة 

امل��ح��ك��م��ني ن���ال���ت ا���س��ت��ح�����س��ان��ه��م واأ�����س����ادوا 

قبول  على  امل��واف��ق��ة  ع��ن  ف�س�  بالتجربة 

البحث ون�سره، وهي خطوة يف طريق اأرغب 

يف ا�ستكماله رفقة املومياوات«.

اأن  امل��رم��وق��ة  امل�سرية  الباحثة  وتعتقد 

يف  االأهمية  بالغ  دور  لها  املقطعية  االأ�سعة 

املومياوات  ع��ن  حديثة  معلومات  اكت�ساف 

ال�سمادات  تقطيع  اإىل  احلاجة  دون  امللكية 

كما  بها  خ�سائر  اإح����داث  اأو  حولها  امللتفة 

اأثبتت  الدرا�سات  اأن  حدث قدميا، مو�سحة 

اأنها ال توؤثر على احلم�ص النووي للقدماء 

امل�سريني.

االآث��ار  لعامل  البارز  ال��دور  �سليم  وتثمن 

زاه������ي ح����وا�����ص، يف دف�����ع م�������س���روع ف��ح�����ص 

املثمر  وال��ت��ع��اون  االأم������ام،  اإىل  امل���وم���ي���اوات 

والدرا�سات  االأبحاث  من  العديد  يف  بينهم 

ف�����س��� ع���ن اإ����س���دار ع���دد م���ن ال��ك��ت��ب مثل

  Scanning the pharaohs
عدد  اكت�ساف  عدد  يف  ل�سنوات  معه  وعملها 

من احلفائر الهامة.

الت�سخي�سية  االأ���س��ع��ة  اأ���س��ت��اذة  وت��ك�����س��ف 

اأن  عربية«  نيوز  »�سكاي  ملوقع  الطب  بكلية 

نتائج جديدة  ن�سر  �ست�سهد  القادمة  الفرتة 

خ�ل  فح�سها  مت  خمتلفة  مومياوات  عن 

مكت�سف  حفائر  بينها  من  الفائتة  االأ�سهر 

)م��ك��ت�����س��ف��ة( ح���دي���ث���ا يف م��ن��ط��ق��ة ���س��ق��ارة 

االأثرية.


