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االنباط-عمان

���ش��ّك��ل ال���دع���م امل��ل��ك��ي ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 

ال��ع�����ش��ك��ري��ن وامل��ح��ارب��ن ال��ق��دام��ى من 

بوابة  ال�شالح”،  “رفاق  برنامج  خ��الل 

اآمنة  ومظلة  االقت�شادي  االزده���ار  نحو 

حلماة الوطن واأ�شرهم.

ال�شيولة  ���ش��خ  يف  ال��رن��ام��ج  وي�شهم 

النقدية يف ال�شوق املحلي وزيادة احلركة 

وفتح  البطالة،  ن�شب  وخف�ض  ال�شرائية 

الركود  من  واخل���روج  اال�شتثمارات  ب��اب 

ظ��ل  يف  االق���ت�������ش���ادي  االن���ت���ع���ا����ض  اإىل 

كورونا،  اأزم��ة  فر�شتها  التي  التحديات 

وف���ق���ا مل��ع��ن��ي��ن. وح���م���ل ب���رن���ام���ج رف���اق 

وامل�شامن،  املحاور  من  العديد  ال�شالح 

438 مليون  ع��ل��ى ���ش��رف  ا���ش��ت��م��ل  ح��ي��ث 

ال��ع�����ش��ك��ري، لتخفي�ض  ل��الإ���ش��ك��ان  دي��ن��ار 

األفا   27 ا�شتفادة  يتيح  ما  االنتظار،  مدة 

القوات  يف  ال�شف  و�شباط  االأف���راد  م��ن 

امل�شلحة واالأجهزة االأمنية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

كتور  ر وزيُر الرتبية والتَّعليم الدُّ  قرَّ

جميع  دوام  ت��ع��ل��ي��ق  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ت��ي�����ش��ر 

ة التي تداوم  املدار�ض احلكومية واخلا�شَّ

عن  التعليم  اإىل  وال��ت��ح��ول  ال�شبت  اأي���ام 

بعد ليوم غد فقط.

التفا�صيل �ص »2«

ال�شبت   8  رجب   1442 هـ  - املوافق  20  �شباط  2021 م - العدد  5610    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 16 وفاة و867 إصابة بفيروس كورونا 

2الملك يشارك في مؤتمر دولي يعقده معهد بروكنجز الشهر الحالي

االنباط-وكاالت

 قال نا�شر القدوة، ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح، اإن 

النظام ال�شيا�شي الفل�شطيني يجب تغيره، ولي�ض اإ�شالحه، 

الأنه من ال�شعب اإ�شالح جزء مبعزل عن االأجزاء االأخرى، 

والبد من وجود روؤية متكاملة

ج��اء ذل��ك خ��الل م�شاركة ال��ق��دوة يف ن��دوة �شيا�شية عر 

ال��دويل:  “املوؤمتر  بعنوان  اخلمي�ض،  ي��وم  “زوم”،  تطبيق 

تداعيات تغر االدارة االمريكية على ال�شوؤون الدولية”

وحول الثنائية اإما احلل الع�شكري اأو التفاو�ض االأبدي، 

ايجاد  لكنه يتوجب علينا  اأنه ال حل ع�شكري،  القدوة،  اأكد 

تعتمد  حقيقية  وتعبئة  ن�شايل  واأ���ش��ل��وب  ال��ث��ال��ث،  البديل 

اال�شتعمار  ومواجهة  حلاجاتهم،  باال�شتجابة  النا�ض  على 

ال�شيا�شي  احل��ل  نفر�ض  ب��ذل��ك  اأن���ه  م�شرا  اال���ش��ت��ي��ط��اين، 

امل��م��ك��ن احل�����ش��ول عليه يف وق���ت الح���ق م��ن خ���الل احل��ل��ول 

االأخرى التي امتلكها �شعوب العامل عر التاريخ بعيدا عن 

تلك الثنائية.

التفا�صيل �ص »5«

 القدوة: يجب تغيير النظام السياسي الفلسطيني واتفاق 
حماس وفتح »صفقة« للحفاظ على مصالح فردية

 وزير االدارة المحلية: غرف الطوارئ ستبقى مفتوحة حتى نهاية فصل الشتاء وزير الداخلية يعقد اجتماعًا لمناقشة اإلجراءات المتعلقة باألشخاص المحجورين منزليًا
االنباط- عمان

يف  املبي�شن،  �شمر  الداخلية  وزي��ر  عقد 

مبنى ال�����وزارة ام�����ض اجل��م��ع��ة، اج��ت��م��اع��اً مع 

حمافظي العا�شمة والزرقاء واإرب��د وجر�ض، 

ب��االأ���ش��خ��ا���ض  املتعلقة  االإج��������راءات  ملناق�شة 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�شحية  امل��ح��ج��وري��ن م��ن��زل��ي��اً 

والوقائية املتبعة وفقاً للروتوكول ال�شحي 

املعتمد. واأكد وزير الداخلية، اأنه يعول على 

املحافظن باعتبارهم روؤ�شاء االدارات العامة 

يف مناطق اخت�شا�شهم.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ال���وزراء ووزي��ر االإدارة  اأك��د نائب رئي�ض   

امل��ح��ل��ي��ة ت��وف��ي��ق ك��ري�����ش��ان ام�������ض اجل��م��ع��ة، 

وال��ب��ل��دي��ات  ال�����وزارة  يف  العمليات  غ���رف  اأن 

�شتبقى  واالق���ال���ي���م  اخل����دم����ات  وجم���ال�������ض 

واأن��ه��ا  ال�����ش��ت��اء  ف�شل  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  مفتوحة 

م���ا زال�����ت ت�����ش��ت��ق��ب��ل م���الح���ظ���ات و���ش��ك��اوى 

املواطنن.

ودعا كري�شان، املواطنن اإىل عدم اخلروج 

من املنازل وا�شتخدام املركبات.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

اإ�شابة  و867  وف��اة   16 ت�شجيل  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت   

لرتفع  اجلمعة،  ام�ض  اململكة  يف  امل�شتجّد  كورونا  بفرو�ض 

العدد االإجمايل اإىل 4528 وفاة و 357611 اإ�شابة.

حمافظة  يف  حالة   390 على  اجلديدة  االإ�شابات  وت��وّزع��ت 

حالتان  منها  اإرب���د،  حمافظة  يف  حالة   156 ع��ّم��ان،  العا�شمة 

104 ح���االت يف  ال���زرق���اء،  136 ح��ال��ة يف حمافظة  ال��رم��ث��ا،  يف 

حمافظة البلقاء، 41 حالة يف حمافظة الكرك، 10 حاالت يف 

ح��االت يف   6 العقبة،  ح��االت يف حمافظة   9 حمافظة جر�ض، 

5 ح��االت يف  5 ح��االت يف حمافظة عجلون،  حمافظة م��اأدب��ا، 

حمافظة الطفيلة، 5 حاالت يف حمافظة املفرق.

واأ�شار املوجز االإعالمي ال�شادر عن رئا�شة الوزراء ووزارة 

ال��ن�����ش��ط��ة ح��ال��ّي��اً و���ش��ل اإىل  ال�����ش��ح��ة اإىل اأن ع���دد احل����االت 

اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احل��االت  بينما  20191 حالة، 

امل�شت�شفيات 130 حالة، فيما غادرت 52 حالة.

تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة  ع��دد احل���االت  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 

اإجمايل  بلغ  ح��ن  يف  ح��ال��ة،   863 بلغ  امل�شت�شفيات  يف  ال��ع��الج 

املوؤّكدة  اأ�شّرة العزل امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات للحاالت  عدد 

باملئة،   17 بلغت  اإ���ش��غ��ال  بن�شبة   691 اأم�����ض  ل��ي��وم  وامل�شتبهة 

يف  امل�شتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما 

امل�شت�شفيات للحاالت املوؤّكدة وامل�شتبهة ليوم اأم�ض 170 بن�شبة 

اإ�شغال بلغت 19 باملئة.

التفا�صيل �ص »3«

 التأمين سيتعامل مع 470 حادث سير 
قابلة للزيادة خالل المنخفض

 متقاعدون عسكريون: برنامج رفاق السالح 
يعزز الوالء واالنتماء للوطن وقيادته

 القوات المسلحة: مقتل شخصين 
حاوال التسلل وتهريب مواد مخدرة

لمسؤوليتها عن الجرائم وقت االحتالل ووعد بلفور
القضاء الفلسطيني ينطق األحد 

بالحكم ضد بريطانيا

ان االنباط- عمَّ

ن��ظ��ام  ����ش���ر ع���ل���ى  470 ح������ادث   دخ�����ل 

ال���ت���اأم���ن االل����ك����رتوين م��ن��ذ م�����ش��اء ي��وم 

االأربعاء املا�شي وحتى منت�شف ظهر ام�ض 

كاأيِّ  معها  التَّعامل  �شيتم  والتي  اجلمعة، 

ن  املوؤمِّ يلجاأ  حيث  اعتيادي،  يومي  حادث 

اخِلالف  حدث  فاإن  اأوال،  التاأمن  ل�شركة 

يتم اللجوء للق�شاء .

�شيف  الدكتور  القانوين  اخلبر  وق��ال 

��ه يرتّتب على  اإنَّ ام�ض اجلمعة،  اجلنيدي 

اجلوّية  روف  الظُّ �شواًء يف  ال�ّشر  ح��وادث 

العادّية اأو املنخف�شات اجلوّية جانبن من 

امل�شوؤولية؛ جزائّية ومدنّية.

ال�����ّش��ر يف ظل  اأنَّ حل���وادث  اإىل  ول��ف��ت 

قانونّية،  خ�شو�شية  اجلوّية  املنخف�شات 

�شوراً  امل��دن��ّي��ة،  للم�شوؤولية  تكون  بحيث 

متعددة،.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن م�����ش��در ع�����ش��ك��ري م�������ش���وؤول يف 

االأردنية  امل�شلحة  للقوات  العامة  القيادة 

– اجلي�ض العربي، مقتل �شخ�شن واإلقاء 
القب�ض على �شخ�ض ثالث، اأثناء حماولة 

جمموعة من االأ�شخا�ض الت�شلل وتهريب 

ك���م���ي���ات م����ن امل�����خ�����درات م����ن االأرا������ش�����ي 

ال�شورية اإىل االأرا�شي االأردنية.

الع�شكرية  املنطقة  اأن  امل�شدر،  وا�شاف 

مكافحة  اإدارة  م��ع  وبالتن�شيق  ال�شرقية 

امل������خ������درات اأح����ب����ط����ت، ام���������ض اجل���م���ع���ة، 

ت�شلل  حماولتي  واجهاتها  اإح���دى  وع��ل��ى 

جمموعة من االأ�شخا�ض وتهريب كميات 

اإىل  ال�شورية  االأرا���ش��ي  املخدرات من  من 

االأرا�شي االأردنية.

ب��اأن��ه مت تطبيق قواعد  امل�����ش��در،  وق��ال 

اال�شتباك.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عجلون

 اأكد عدد من املتقاعدين الع�شكرين يف 

امللك  اأن حر�ض جاللة  حمافظة عجلون، 

اأحوالهم  عبداهلل الثاين امل�شتمر لتح�شن 

اأن  بعد  والت�شغيلية  احلياتية  وظ��روف��ه��م 

امل�شلحة  ال��ق��وات  خدمة  يف  حياتهم  ق�شوا 

ال��وط��ن،  ع��ن  دف��اع��ا  املختلفة  وم��ي��ادي��ن��ه��ا 

اال�شتثنائية  مكانتهم  على  للتاأكيد  ي��اأت��ي 

االأولويات جلاللته تقديراً  �شلم  وانهم يف 

وعرفاناً لت�شحياتهم. وقالوا ان توجيهات 

جاللة امللك للجهات املعنية املبا�شرة بتنفيذ 

ب��رن��ام��ج رف���اق ال�����ش��الح ل��دع��م املتقاعدين 

ال��ع�����ش��ك��ري��ن وامل���ح���ارب���ن ال��ق��دام��ى ي��اأت��ي 

الكبر.  الوطني  القطاع  ه��ذا  ب��دور  اميانا 

ي�شرف  ال���ذي  ال�����ش��الح،  رف���اق  برنامج  وان 

ب��ن ع��ب��داهلل  االأم����ر احل�����ش��ن  عليه �شمو 

الثاين ويل العهد هو اأيقونة ها�شمية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

 من املقرر اأن تعقد حمكمة بداية نابل�ض 

يف  للنطق  جل�شة  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�شفة  ���ش��م��ال 

احلكم، �شد بريطانيا، على خلفية اإ�شدارها 

عام 1917، ما يعرف با�شم وعد بلفور ، الذي 

ال�شهيونية  الع�شابات  الحتالل  بداية  كان 

الأر�ض فل�شطن ودعا القائمون على احلملة، 

الق�شائية،  ال��دع��وى  ب��رف��ع  ق��ام��وا  وال��ذي��ن 

وهم التجمع الوطني للم�شتقلن واملوؤ�ش�شة 

الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  ملتابعة  الدولية 

قانونيا.

التفا�صيل �ص »4«



املحلي
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االنباط-عمان

واملحاربني  الع�سكريني  للمتقاعدين  امللكي  الدعم  �سّكل 

ب��واب��ة نحو  ال�سالح”،  “رفاق  ب��رن��ام��ج  ال��ق��دام��ى م��ن خ��ال 

االزدهار االقت�سادي ومظلة اآمنة حلماة الوطن واأ�سرهم.

وي�سهم الربنامج يف �سخ ال�سيولة النقدية يف ال�سوق املحلي 

باب  وفتح  البطالة،  ن�سب  ال�سرائية وخف�ض  وزي��ادة احلركة 

اال�ستثمارات واخلروج من الركود اإىل االنتعا�ض االقت�سادي يف 

ظل التحديات التي فر�ستها اأزمة كورونا، وفقا ملعنيني.

وحمل برنامج رفاق ال�ساح العديد من املحاور وامل�سامني، 

حيث ا�ستمل على �سرف 438 مليون دينار لاإ�سكان الع�سكري، 

لتخفي�ض مدة االنتظار، ما يتيح ا�ستفادة 27 األفا من االأفراد 

و�سباط ال�سف يف القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية يف عام 

2021 مقارنة مع 600ر6 م�ستفيد يف عام 2020، وا�ستفادة 1100 

من �سباط القوات امل�سلحة واالأمن العام يف عام 2021.

ك��م��ا ت�����س��م��ن ال���دع���م، ���س��م��ول امل��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني 

من  الع�سكري  االئ��ت��م��ان  �سندوق  م��ن  امل�سرفية  ب��اخل��دم��ات 

خال اإن�ساء نافذة متويلية لهم ومرابحة مدعومة.

العورتاين  عامر  ال��دك��ت��ور  املتقاعد  ال��رك��ن  العقيد  وق���ال 

لوكالة االنباء االردنية )برتا(، اأن التوجيهات امللكية ال�سامية 

املتقاعدين  لدعم  ج���اءت  ال�سالح”  “رفاق  برنامج  ب��اإع��ان 

اإع���داده  اأ���س��رف على  وال���ذي  املحاربني،  الع�سكريني وق��دام��ى 

�سمو االمري احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد، لتح�سني 

م�ستوى معي�سة “رفاق ال�سالح”، يف ر�سالة م�سمونها العرفان 

الرائد،  بدورهم  الدائم  والتذكري  الوطن،  حلماة  والتقدير 

ف�سا عن منحهم الفر�سة ال�ستئناف عطائهم، واال�ستفادة 

من خرباتهم امليدانية ال�سابقة يف بدايات جديدة، ما �سيكون 

م����ردود جميلهم  يلم�سون  وه��م  نفو�سهم،  االأث����ر يف  ب��ال��غ  ل��ه 

متج�سداً يف �سورة الدعم امللكي، واحتفاء املجتمع بعطاءاتهم 

قيمة  م��ن  �سُيعلي  ال��دع��م  ه���ذا  اأن  مو�سحا  وت�سحياتهم، 

االنخراط يف خمتلف املوؤ�س�سات الع�سكرية واالأمنية لدى جيل 

ال�سباب.

وق����ال ال��دك��ت��ور ال���ع���ورت���اين، اإن دع���م ���س��ن��دوق االإ���س��ك��ان 

لت�سريع  فر�سة  ميثل  دي��ن��ار،  مليون   438 مببلغ  الع�سكري 

التي  االإ�سكان  قرو�ض  على  الع�سكريني  املتقاعدين  ح�سول 

�ست�ساعدهم يف حياتهم ب�سكل عام.

الع�سكريني  امل��ت��ق��اع��دي��ن  ���س��م��ل  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأ�����س����اف، 

بخدمات �سندوق االئتمان الع�سكري، من خال اإن�ساء نافذة 

متويلية لهم بن�سب مرابحة مدعومة، حيث تت�سمن املرحلة 

االأوىل التمويات ال�سخ�سية وامل�سروعات االإنتاجية واالدخار 

واال�ستثمار واخلدمات امل�سرفية، يف حني تقدم املرحلة الثانية 

املرحلة  تت�سمن  بينما  للمديونيات،  وهيكلة  عقارية  حلوال 

الثالثة متويًا للم�سروعات املتو�سطة وال�سغرية.

تنفيذ  اآث��ار  �ستعك�سها  التي  الفائدة  مقدار  وا�سحاً  ويبدو 

جمال  يف  امل�ستثمر  القطاع  “ على  ال�سالح  “ رف��اق  برنامج 

زي��ادة  االإ���س��ك��ان  ق��رو���ض  �ستحفز  ال�سكنية، حيث  االإن�����س��اءات 

ال��ذي �سُينع�ض قطاع  الطلب على بناء و�سراء ال�سقق، االأم��ر 

العقارات  و���س��وق  ل��ه،  امل�ساندة  وال��ق��ط��اع��ات  االإن�سائية  امل��ه��ن 

مبجال  املعنية  اال�ستثمارية  وال�����س��رك��ات  االأرا����س���ي  وجت����ارة 

االإ�سكانات واملقاوالت، وفقا للدكتور العورتاين.

على  �ستحافظ  القطاعات  تلك  ا�ستمرارية عمل  اأن  وب��ني 

فر�ض العمل املتاحة حالياً، اإىل جانب ما ميكن اإعادة احلياة 

اإيقافها ج��ّراء تداعيات كورونا، ما ي�سهم  مّت  اأعمال  فيه من 

امل�ستفيدين  ا�ستغال  واإم��ك��ان��ي��ة  البطالة،  ن�سبة  خف�ض  يف 

م��ن ف��ر���ض ت�����س��ري��ع ق��رو���ض ���س��ن��دوق االإ���س��ك��ان الع�سكري، 

والت�سهيات املقدمة من �سندوق االئتمان الع�سكري، االمر 

خا�سة  ا�ستثمارية  م�سروعات  ا�ستحداث  معه  ميكن  ال���ذي 

�ستمكنهم من حت�سني مدخوالتهم، وبالتايل حتريك عجلة 

الن�ساط االقت�سادي، اإ�سافة اإىل ما �ستوفره من فر�ض عمل 

جديدة، واإيرادات �سريبية ت�سب يف موازنة الدولة.

واأ�سار الدكتور العورتاين اإىل اأن اأبعاد هذا الربنامج على 

م�ستوى �سخ ال�سيولة النقدية يف ال�سوق ب�سكل ع��ام، وزي��ادة 

حالة  من  تدريجياً  اخل��روج  يف  �ست�ساهم  ال�سرائية،  احلركة 

الركود احلالية.

وقال الوكيل اأول املتقاعد نا�سر امل�ساقبة، اإن برنامج رفاق 

اأك��ر من  بالنجاعة وال�سمولية لي�ستفيد منه  ات�سم  ال�ساح 

مئة األف بيت اأردين، كما ج�ّسد خطة عمل واقعية يف خمتلف 

اجلوانب احلياتية، ما يدل على قرب جالة امللك وتوا�سله 

احتياجاتهم  وتلم�ض  الع�سكريني،  املتقاعدين  م��ع  ال��دائ��م 

ومتابعة اأو�ساعهم.

وثّمن املتقاعد الع�سكري من�سق حمافظة عجلون للتجمع 

حممد  ال��وط��ن(  )نب�ض  الع�سكريني  للمتقاعدين  الوطني 

اأحمد الق�ساة، جهود الدعم امللكي ودوره��ا يف رفع املعنويات، 

معربا عن �سكره لويل العهد، ولرئي�ض هيئة االأركان امل�سرتكة 

املوؤ�س�سة  ع��ام  ومدير  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن  ال��ل��واء 

االقت�سادية واالجتماعية للمتقاعدين الع�سكريني واملحاربني 

متابعتهم  يف  الذيابات  ث��اج  املتقاعد  الركن  اللواء  القدماء 

امل�ستمرة الأو�ساع املتقاعدين.

واأ�سار اإىل اأّن ما مييز �سندوق االئتمان الع�سكري، هو رفع 

والقطاعات  التجارية  االأ�سواق  ن�سط  ما  التمويات،  �سقوف 

املختلفة ذات ال�سلة.

اأن  ق��ال  الطراونة،  الفتاح  عبد  عماد  املتقاعد  اإدارة  نقيب 

املكرمة امللكية توفر العي�ض الكرمي للمتقاعد يف ظل الظروف 

اال�ستثنائية التي اأفرزتها اأزمة كورونا، م�سيدا بالدعم امللكي 

يف ه��ذا االط���ار، وب��دور كل من �سندوقي االئتمان واال�سكان 

الع�سكريني يف اإحداث الفرق االيجابي بحياة “رفاق ال�سالح”.

 الدعم الملكي لرفاق السالح فرصة النتعاش اقتصادي ومظلة أمان لحماة الوطن

 التربية: تعليق دوام المدارس لليوم 
السبت بسبب الظروف الجوية

 القوات المسلحة: مقتل شخصين 
حاوال التسلل وتهريب مواد مخدرة

 االمانة تتعامل مع انهيار جدار 
قديم لمبنى

 األشغال تتعامل مع 495 بالغا خالل 
24 ساعة الماضية

االنباط- عمان

كتور  ر وزيُر الرتبية والتَّعليم الدُّ  قرَّ

جميع  دوام  ت��ع��ل��ي��ق  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ت��ي�����س��ري 

���ة ال��ت��ي  امل����دار�����ض احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����سَّ

تداوم اأيام ال�سبت والتحول اإىل التعليم 

عن بعد ليوم غد فقط.

اجلويَّة  روف  للظُّ نظًرا  القرار  وجاء 

لبة  الطَّ �سامة  على  ا  وحر�سً ال�سائدة 

واملعلِّمني يف هذه املدار�ض.

االنباط- عمان

 اأع��ل��ن م�����س��در ع�����س��ك��ري م�����س��وؤول يف 

القيادة العامة للقوات امل�سلحة االأردنية 

�سخ�سني  م��ق��ت��ل  ال��ع��رب��ي،  اجل��ي�����ض   –
واإل����ق����اء ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى ���س��خ�����ض ث��ال��ث، 

االأ�سخا�ض  اأثناء حماولة جمموعة من 

امل��خ��درات  م��ن  كميات  وتهريب  الت�سلل 

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

االأردنية.

وا�ساف امل�سدر، اأن املنطقة الع�سكرية 

مكافحة  اإدارة  مع  وبالتن�سيق  ال�سرقية 

امل�����خ�����درات اأح���ب���ط���ت، ام�������ض اجل��م��ع��ة، 

ت�سلل  حماولتي  واجهاتها  اإحدى  وعلى 

جم���م���وع���ة م����ن االأ����س���خ���ا����ض وت��ه��ري��ب 

ك��م��ي��ات م���ن امل����خ����درات م���ن االأرا�����س����ي 

ال�سورية اإىل االأرا�سي االأردنية.

وق�������ال امل���������س����در، ب����اأن����ه مت ت��ط��ب��ي��ق 

مقتل  اإىل  اأدى  مم��ا  اال���س��ت��ب��اك  ق��واع��د 

�سخ�ض  على  القب�ض  واإل��ق��اء  �سخ�سني 

العمق  داخ��ل  اإىل  البقية  وت��راج��ع  ثالث 

ال�سوري.

واأو�سح، اأنه وبعد تفتي�ض املنطقة مت 

�سبط )1262( كف ح�سي�ض و)100( الف 

امل�سبوطات  حتويل  ومت  كبتاجون  حبة 

اإىل اجلهات املخت�سة.

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

�ستتعامل  ال��ع��رب��ي  اجل��ي�����ض   - االأردن���ي���ة 

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

ومنع  احل��دود  حلماية  تهريب  حماولة 

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

الوطني االأردين.

االنباط- عمان

اأك�������د ن����ائ����ب م����دي����ر م���دي���ن���ة ع���م���ان 

ل��ل��م��ن��اط��ق وال���ب���ي���ئ���ة امل���ه���ن���د����ض ح�����س��ام 

تعاملت  ع��م��ان  اأم���ان���ة  اأن  ال���ن���ج���داوي، 

م��ع ان��ه��ي��ار ج���دار ق���دمي ملبنى يف ���س��ارع 

ل�سارع  امل���وازي  �سفيان  اب��ي  اب��ن  معاوية 

الازمة  اج���راءات  واتخذت  الفرو�سية، 

جلنة  قبل  من  املوقع  على  الك�سف  بعد 

ال�سالمة العامة.

وبني النجداوي، اأن �سكوى وردت اىل 

انهيار  االمانة بخ�سو�ض  غرفة طوارئ 

اجل��دار  اأن  تبني  حيث  ا�ستنادي،  ج��دار 

ب���ارت���ف���اع م���رتي���ن ت��ق��ري��ب��ا وم����ن ط��وب 

اأ�سمنتي وخلفه طمم.

من جانبه، بني مدير رقابة االعمار 

يف االم����ان����ة امل���ه���ن���د����ض م���ع���ني ع��وي�����ض، 

واملن�ساأة  ج���داره  ان��ه��ار  ال���ذي  ال��ب��ن��اء  اأن 

امل�����س��ت��ك��ى ع��ل��ي��ه��ا ي��ف�����س��ل ب��ي��ن��ه��م��ا ممر 

واأن  تقريبا،  اأم��ت��ار   3 مب�سافة  تنظيمي 

اجل������دار امل���ن���ه���ار م��ب��ن��ي ب��ط��ري��ق��ة غ��ري 

ت�سققات يف  هند�سية، كما لوحظ وجود 

املبنى العائد للم�ستكي مما ي�سكل خطرا 

يف حال ا�ستمرار ا�ستخدامه. وا�سار اىل 

اأو�ست باخاء املبنى  اأن جلنة ال�سامة 

ال���ع���ائ���د ل��ل��م�����س��ت��ك��ي ت���ف���ادي���ا ل��ل��م��خ��اط��ر 

واإح���������س����ار ت���ق���ري���ر ه���ن���د����س���ي ب��ج��م��ي��ع 

العائد  واملبنى  امل��ج��اور  البناء  تفا�سيل 

قبل  من  االنهيار  �سبب  يبني  للم�ستكي 

املبنى  ا�ستخدام  وعدم  املهند�سني  نقابة 

املن�ساأة،  ب�سامة  تقرير  اح�سار  بعد  اال 

ت��ق��ري��ر هند�سي  ب��اإح�����س��ار  اأو����س���ت  ك��م��ا 

�سامة  ل��ب��ي��ان  عليه  امل�ستكي  ق��ب��ل  م��ن 

اجلدران اال�ستنادية العائدة له.

االنباط- عمان

التابعة  ال��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف  ا�ستقبلت   

 495 واالإ���س��ك��ان  العامة  االأ�سغال  ل���وزارة 

باغاً خال ال�ساعات 24 املا�سية.

وذك������رت ال��������وزارة يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

ام�����ض اجل��م��ع��ة، ان��ه��ا ت��ع��ام��ل��ت م��ع كافة 

ال���ب���اغ���ات وامل���اح���ظ���ات ال��������واردة لها 

�سركاء  مع  وامل�ستمر  ال��دائ��م  بالتن�سيق 

اأن فرق  ال���وزارة وب�سكل ف��وري، م��وؤك��دة 

اأه��ب��ة  ع��ل��ى  امل��ي��دان��ي��ة  اال����س���غ���ال  وزارة 

امليدانية  جوالتها  وتوا�سل  اال�ستعداد 

يف ك��اف��ة م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة مل��ع��اجل��ة وح��ل 

اخل�����دم�����ات  وت������ق������دمي  م����اح����ظ����ة  اأي 

للمواطنني.

اأغ���ل���ب  اأن  اإىل  ال����������وزارة  وا������س�����ارت 

ال���ب���اغ���ات ال���������واردة ك���ان���ت ح�����ول ف��ت��ح 

ت�ساقطاً  �سهدت  التي  املناطق  يف  ط��رق 

ا�سافة  املا�سية،  االي��ام  يف  للثلوج  كثيفا 

ذوب��ان  ن��اجت عن  اأمطار  مياه  اإىل جتمع 

ال���ث���ل���وج و����س���ح���ب م���رك���ب���ات م��واط��ن��ني 

اأماكن  اإىل  الطرق  على جوانب  تعطلت 

التي  االآليات  حركة  تعيق  ال  حتى  اأمنة 

تعمل يف امليدان.

للمواطنني  دعوتها  ال���وزارة  وج��ددت 

واالأودي��ة  ال�سيول  باالبتعاد عن جماري 

وع���دم اخل����روج م��ن امل��ن��ازل وا���س��ت��خ��دام 

ب�سبب  الق�سوى  لل�سرورة  اال  املركبات 

اح��ت��م��ال��ي��ة ت�����س��ك��ل ال�����س��ي��ول يف ب��ع�����ض 

الثلوج  وذوب��ان  االأمطار  نتيجة  املناطق 

اإىل  اأخ��رى، الفتة  واالجنماد يف مناطق 

امللح  بر�ض  �ستقوم  امليدانية  كوادرها  اأن 

كافة  يف  املخ�س�سة  امل��ع��دات  با�ستخدام 

املناطق املعر�سة لاجنماد.

بالعمل  م�ستمرة  ال�����وزارة  اأن  ي��ذك��ر 

����س���م���ن خ����ط����ة ال�������ط�������وارئ ال���ق�������س���وى 

من  وامل��اح��ظ��ات  ال�����س��ك��اوى  وت�ستقبل 

خ����ال ال���ت���وا����س���ل امل���ب���ا����س���ر م���ع غ��رف��ة 

اأو  ال��������وزارة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 

من  اأو  امل��ح��اف��ظ��ات،  يف  العمليات  غ��رف 

ب��اغ��ات االأ���س��غ��ال  ن��ظ��ام  خ���ال تطبيق 

ع��ل��ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة. ودع���ت ال���وزارة 

اأرق�������ام غ��رف��ة  اع���ت���م���اد  اإىل  امل���واط���ن���ني 

العمليات  وغ���رف  الرئي�سية  ال��ط��وارئ 

غرفة  االأ���س��غ��ال:  ومكاتب  مديريات  يف 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال����رئ����ي���������س����ي����ة065850111 ، 

و����س���اب���ط ارت�����ب�����اط غ����رف����ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

وم���دي���ري���ة  اب0780377223،  وات���������ض 

الكرك   ،0780377291 العا�سمة  اأ�سغال 

ج������ر�������ض0780377187   ،0780377231

م����ع����ان   ،  0780377363 م�������ادب�������ا   ،

 ،0780377389 امل��ف��رق   ،0780377337

ال��ط��ف��ي��ل��ة   ،0780377413 ال���ب���ل���ق���اء 

 ،0780377324 عجلون   ،0780377160

ال���ع���ق���ب���ة   ،0780377125 ال�������زرق�������اء 

 ،0780377273 ارب�����د   ،0780377351

وال����ب����رتا   ،  0780377388 ال����رم����ث����ا 

0780377154

االنباط- عمان

االإدارة  ال����وزراء ووزي���ر  رئي�ض  نائب  اأك���د   

املحلية توفيق كري�سان ام�ض اجلمعة، اأن غرف 

وجمال�ض  وال��ب��ل��دي��ات  ال�����وزارة  يف  العمليات 

�ستبقى مفتوحة حتى  واالق��ال��ي��م  اخل��دم��ات 

ت�ستقبل  زال��ت  ما  واأن��ه��ا  ال�ستاء  نهاية ف�سل 

ماحظات و�سكاوى املواطنني.

ودعا كري�سان، املواطنني اإىل عدم اخلروج 

لل�سرورة  اإال  املركبات  وا�ستخدام  املنازل  من 

بع�ض  يف  االجن��م��اد  ت�سكل  ب�سبب  الق�سوى 

مناطق اململكة واالبتعاد عن جماري ال�سيول 

واالودي��ة حفاظا على اأرواحهم وممتلكاتهم، 

داع���ي���ا اىل ع����دم ال�����رتدد ب��االت�����س��ال ب��غ��رف 

اأي  ت�سجيل  اأو  امل�����س��اع��دة  لطلب  ال��ع��م��ل��ي��ات 

مت  اأن��ه  كري�سان،  واأك���د  �سكوى.  اأو  ماحظة 

التعامل مع كافة املاحظات الواردة اإىل غرف 

عمليات الوزارة والبلديات بالتعاون والتن�سيق 

مع كافة ال�سركاء يف القوات امل�سلحة واالمن 

العام ووزارة اال�سغال العامة ووزارة الداخلية 

واأمانة عمان.

عجلون  بلدية  ك���وادر  اأن  كري�سان،  وق���ال 

الثلوج  تراكم  ب�سبب  80 موطنا علقوا  اأخلت 

18 �سخ�سا و10  اأخ��ل��ت  بلدية جر�ض  وك���وادر 

عائات.

واأ�سار كري�سان اإىل اأن ابرز املاحظات التي 

فتح  اململكة متثلت يف  بلديات  تعاملت معها 

طرق ب�سبب تراكم الثلج واإخاء حما�سرين 

اأن��ه مت  املنازل، مبيناً  ومداهمة مياه لبع�ض 

التعامل معها ب�سكل فوري.

ب��ل��دي��ات  ب��ع�����ض  اأن  ك���ري�������س���ان،  واأ�����س����اف 

من  كميات  بر�ض  قامت  اجلنوب  حمافظات 

امل��ل��ح ع��ل��ى ال���ط���رق ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا ب��ا���س��ت��خ��دام 

املعدات اخلا�سة جتنبا لت�سكل االجنماد على 

الطرق.

االإدارة  وزارة  ع��ام  اأم���ني  ثمن  جهته،  م��ن 

امل��ح��ل��ي��ة امل��ه��ن��د���ض ح�����س��ني م��ه��ي��دات، ج��ه��ود 

ال��ب��ل��دي��ات خ����ال ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة اج��راه��ا 

م�ساء اأم�ض اخلمي�ض، �سملت بلديات عجلون 

ال�سمايل  وامل��زار  واجلنيد  واملعرا�ض  وجر�ض 

ورحاب اجلديدة وجمل�ض اخلدمات امل�سرتكة 

هطول  ن�سبة  �سهدت  وال��ت��ي  ارب���د  ملحافظة 

املبذولة من  باجلهود  للثلوج،  كثيف  وتراكم 

قبل البلديات وكوادرها املتواجدين يف امليدان 

يف فتح الطرق واإخاء العالقني وتقدمي كافة 

اخلدمات الازمة للمواطنني.

االنباط- عمان

 اأ����س���ارت ���س��ور ال������رادار اجل����وي يف 

اجلمعة،  ام�ض  اجلوية  االأر�ساد  اإدارة 

م�سحوبة  رع��دي��ة  خايا  اق��رتاب  اىل 

ويتوقع  ف��رتات،  على  غ��زي��رة  باأمطار 

ال�سلط  مدينة  على  تاأثريها  يكون  اأن 

العا�سمة عمان. ثم  اواًل ومن 

وحت�����ذر االأر������س�����اد م���ن اح��ت��م��ال��ي��ة 

وامل��ن��اط��ق  االودي����ة  يف  ال�����س��ي��ول  ت�سكل 

على  االن��زالق  خطر  وم��ن  املنخف�سة، 

ال���ط���رق���ات يف امل���ن���اط���ق ال���ت���ي ت�����س��ه��د 

ه���ط���والت، وم���ن ت���دين م���دى ال��روؤي��ة 

االأف����ق����ي����ة ب�������س���ب���ب ت�������س���ك���ل ال�������س���ب���اب 

ل�سطح  املام�سة  املنخف�سة  والغيوم 

االأر���������ض، وم����ن ت�����س��ك��ل االجن����م����اد يف 

���س��اع��ات ال��ل��ي��ل امل��ت��اأخ��رة يف امل��رت��ف��ع��ات 

. البادية  ومناطق  العالية  اجلبلية 

االنباط- عمان

 ي�سارك جالة امللك عبداهلل الثاين 

يف موؤمتر دويل يعقده معهد بروكنجز 

الفرتة بني  يف وا�سنطن افرتا�سياً، يف 

حت��ت  احل������ايل،  ال�����س��ه��ر  م���ن   26  -22

واالإدارة  االأو�����س����ط  “ال�سرق  ع���ن���وان 

االأمريكية اجلديدة”.

تاأ�س�ض  الذي  ويعد معهد بروكنجز، 

ع��ام 1916، اأح��د اأه��م م��راك��ز االأب��ح��اث 

املوؤثرة يف دوائر �سنع القرار يف العامل، 

ويخت�ض يف �سوؤون ال�سيا�سات الدولية، 

وال��درا���س��ات واالأب���ح���اث، وم��و���س��وع��ات 

االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي وال��ت��ن��م��ي��ة. وك���ان 

ج��ال��ة امل��ل��ك امل��ت��ح��دث ال��رئ��ي�����س��ي يف 

ال�سرق  �سيا�سات  م��رك��ز  اإط���اق  ح��ف��ل 

االأو�سط يف معهد بروكنجز عام 2002.

وي������اأت������ي امل�������وؤمت�������ر، ال���������ذي ي��ع��ق��د 

وم�����س��وؤول��ني  دول  روؤ�����س����اء  مب�����س��ارك��ة 

ح��ك��وم��ي��ني ودب���ل���وم���ا����س���ي���ني وخ�����رباء 

اإط��ار جهود  يف  واأك��ادمي��ي��ني،  وباحثني 

ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل وب��ن��اء ال��ت��ف��اه��م بني 

���س��ن��اع ال���ق���رار يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

االأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  االأمريكية 

التحديات  اأبرز  حول  اإفريقيا،  و�سمال 

والق�سايا التي تواجه املنطقة.

 وزير االدارة المحلية: غرف الطوارئ ستبقى مفتوحة حتى نهاية فصل الشتاء

 األرصاد الجوية: اقتراب خاليا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة

الملك يشارك في مؤتمر دولي 
يعقده معهد بروكنجز الشهر الحالي

ال�سبت   20 / 2 / 2021
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 متقاعدون عسكريون: برنامج رفاق السالح يعزز الوالء واالنتماء للوطن وقيادته

 وزير الداخلية يعقد اجتماعًا لمناقشة اإلجراءات 
المتعلقة باألشخاص المحجورين منزليًا

 التأمين سيتعامل مع 470 حادث سير قابلة للزيادة خالل المنخفض

كوادر وآليات سلطة وادي تنقذ مساكن 
داهمتها مياه االمطار

 وزارة الثقافة تنعى الراحل تيسير النجار

االنباط- عمان

وادي  �سلطة  واآل���ي���ات  ك�����وادر  اأن���ق���ذت   

مواطنني  م�ساكن  اجلمعة،  ام�س  الأردن 

�سمن جتمع �سكني يف منطقة املالحة يف 

لواء ديرعال، داهمته مياه المطار ب�سبب 

ارت���ف���اع م��ن�����س��وب م��ي��اه ال�����س��رف اجل���ويف 

نتيجة هطول المطار بغزارة .

واأوع��زت اأمني عام �سلطة وادي الردن 

مديرية  ل��ك��وادر  املحا�سنه  منار  املهند�سة 

باأعمال  القيام  ب�سرعة  اجل���ويف،  ال�سرف 

اأن  م��وؤك��دة  للخطوط،  ال��الزم��ة  ال�سيانة 

�سلطة وادي الردن تقوم باأعمال ال�سيانة 

ال���دوري���ة خل��ط��وط ال�����س��رف اجل����ويف يف 

جميع مناطق الغوار.

القاطنني  امل��واط��ن��ني  املحا�سنة  ودع���ت 

مب���ن���اط���ق جم�������اورة خل���ط���وط ال�����س��رف 

اجل����ويف وامل����زارع����ني ب��الت�����س��ال ب��ال��رق��م 

 0780469438 و   053570594 امل���وح���د 

ل�ستقبال مالحظاتهم على مدار ال�ساعة 

املالحظات  ك��اف��ة  واجن����از  متابعة  وليتم 

الواردة.

االنباط- عمان

والكاتب  ال�ساعر  الثقافة  وزارة  نعت   

الزميل تي�سري النجار، ال��ذي تويف الليلة 

املا�سية.

وكان الراحل قد عمل �سحفًيا يف يومية 

الأردنية )برتا(،  الأنباء  ووكالة  الد�ستور 

موؤقت”  “خروج  ال�����س��ع��ر  يف  ل���ه  و����س���در 

و”اخلروج من تفاحة نيوتن”و “ وليايل 

طارئة”، وهو من املهتمني بالوثيقة التي 

تتعلق باملخطوطات الأدبية والرتاجم.

واأ�����س����ت����غ����ل ال����ن����ج����ار ع���ل���ى ع�������دد م��ن 

ال�سعرية  الأع��م��ال  ومنها:  املخطوطات، 

ور�سائل  ح��داد،  اإدوارد  للراحل  والنرثية 

رواي��ة  يف  النقدي  وال��ق��ول  �سبول  تي�سري 

يف  ���س��ه��ادة  وم���ائ���ة  اليوم”،  م��ن��ذ  “اأنت 
الرواية، واأوراق جمهولة لالأديب الراحل 

ن���ازك  ور���س��ائ��ل  ال���ف���واخ���ريي،  م�سطفى 

امل��الئ��ك��ة، وك���ت���اب ع���ن عي�سى ال��ن��اع��وري 

اأردين  ك��ات��ب  ال��ن��اع��وري  “عي�سى  بعنوان 

بنكهة عاملية”، وكتاب حوارات �سحفية مع 

اأمام  “تاأمل  بعنوان  ثريا ملح�س  الديبة 

ينابيع تتفجر” .

الأردن��ي��ني،  الكتاب  راب��ط��ة  وه��و ع�سو 

ونقابة ال�سحفيني .

ت�سريحات  من  امللك  جاللة  عن  ي�سدر  مبا  الي��ام  ه��ذه  م�سغول  ال�سيا�سي  الو�سط 

حول ال�سالح ال�سيا�سي ي�سبهها البع�س بالعا�سفة الثلجية التي اجتناحت اململكة، فهي 

مبهجة يف اولها ولكنها �سرعان ما تنق�سع فيذوب الثلج ويظهر ما حتته.

يف ر�سائل متتالية ل يف�سلها ال ايام دعا امللك احلكومة والنواب اىل تعزيز عمل جمل�س 

النواب ل�ستعادة ثقة ال�سعب باملوؤ�س�سات وتكري�س منهج التعاون بني ال�سلطتني، ثم دعا 

ال�سيا�سية، وهي  الناظمة للحياة  جمل�س المة واحلكومة اىل اعادة النظر يف القوانني 

النتخاب والحزاب والبلديات والالمركزية، ثم ما لبث ان توج هذه الدعوات بر�سالة اىل 

مدير املخابرات العامة ي�سكره فيها على جهود التحديث التي نفذ بها توجيهاته يف كتاب 

تكليفه، وليطلب يف الوقت ذاته رفع اليد عن �سيا�سة املوؤ�س�سات واعمالها وعودة املخابرات 

اىل دورها املهني احلقيقي بعيدا عن الدوار الخرى التي لعبتها وما تزال يف كل مناحي 

احلياة، بدءا من القت�ساد وال�ستثمار والعالم وال�سيا�سة والنواب والحزاب والنقابات 

واجلمعيات ومرورا باجلامعات واملدار�س وانتهاء بالريا�سة والفن والثقافة.

اجلدل يف ال�ساحة هو حول التوقيت ودللت��ه، فهل لهذه الر�سائل - التي تاتي بعد 

عالقة  الكورونا-  بوهج  ا�ستظل  دف��اع  قانون  توجها  احلريات  تراجع  من  اع��وام  خم�سة 

بت�سلم بايدن واحلزب الدميقراطي مقاليد ال�سلطة يف الوليات املتحدة المريكية املانح 

ب��اأن ل تهاون يف ملف  الك��ر للخزينة الردنية، خا�سة بعد ت�سريحات وزي��ر خارجيته 

لل�سارع  ال�سيء  امل��زاج  ا�ست�سعر  امللك  ام ان جاللة  املنطقة؟  احلريات وحقوق الن�سان يف 

الردين والذي عر عن نف�سه بو�سوح يف مقاطعة النتخابات من قبل 70٪ من الناخبني 

مبا يف ذلك مناطق الع�سائر التي لطاملا كانت ت�سهد كثافة يف الت�سويت امام مقاطعة املدن 

الكرى؟ ام ان الق�ساء على احلراك ال�سعبي واإخماد اأنفا�س قوى املعار�سة على اختالف 

اطيافها و�سقوفها ومنعها من دخول جمل�س النواب وحرمانها من كل املنابر العالمية 

داخل الوطن قد ت�سبب يف راحة ت�سمح باعادة اجرتار مفاهيم ال�سالح ال�سيا�سي ومتكني 

املوؤ�س�سات احلكومية املعينة والدميقراطية املنتخبة �سواء ب�سواء من القيام مبهامها دون 

ال�سيء والذي ل تلوح اي  الو�سع القت�سادي  ام ان  تدخل اجلهات المنية يف اعمالها؟ 

بوادر امل يف املدى املنظور ل�سالحه ا�ستدعى التحول نحو ا�سالح �سيا�سي او على القل 

اتاحة الفر�سة للحديث عنه لتخفيف احتقان ال�سارع و�سخ بع�س المل يف او�ساط القوى 

واحباطات  اخفاقات  من  فيه  ج��رى  ما  بكل   ٢0٢0 ع��ام  يف  متاما  فقدته  التي  ال�سيا�سبة 

للعمل احلزبي وال�سيا�سي ومن حد حلرية التعبري وال�سحافة والعالم؟

اما ال�سوال الكر والذي تتداوله النخب فهو هل �ستجد تلك التوجيهات اذنا �ساغية 

للتحديث  دع��وات��ه  وك��ل  النقا�سية  امللك  اوراق  نهاية  �ستنتهي  ام  الر���س  على  وتطبيقا 

والتطوير منذ توىل مقاليد احلكم وحتى هذه اللحطة التي ندخل فيها املئوية الثانية 

من عمر الدولة؟

جاللة امللك..

املجالت، فهي حداثية  كل  املعلنة يف  روؤاك  والردنيات متفقون مع  الردنيني  معظم 

وم�ستنرية، ولكنهم جميعا يت�ساءلون عن ال�سبب يف عدم تطبيقها، بل يف العمل بعك�سها 

متاما؟

�سعبك ينتظر منك اأن ت�سرف على تطبيق هذه الفكار يف مراحلها الوىل كي تنقلنا 

اىل دولة مدنية دميقراطية تقدمية متفوقة علميا وتكنولوجيا و�سيا�سيا وقيميا ينال 

من  ا�ستبدال  اىل  تبادر  فهل  امل�����س��اواة،   ق��دم  وعلى  بعدالة  حقوقهم  املواطنني  كل  فيها 

با�سخا�س  باملع�سم،  ال�سوار  احاطة  بك  يحيطون  كرث  وهم  ال��روؤى  تلك  حتقق  يعيقون 

يوؤمنون بقابلية تلك الفكار للتحقق وقادرين على حتقيقها فعال �سمن اطار زمني؟ هل 

متد يدك نحو �سعبك املتم�سك بدولته ونظامه وامنه وتفتح قلبك لهم بدل من ان ت�سلم 

زمام القرار ملن داأبوا على اإف�سال روؤاك وملن ا�ستمراأوا ان يقولوا لك “ توؤ ما بتزبط” ؟

جاللة امللك..

الردنيون باأكرثيتهم العددية ال�ساحقة جاهزون للدميقراطية والتحديث والتحول 

ودخول نادي العامل الول... ل ت�ستمع اىل من ي�سفنا باننا جهلة ورجعيون ومتع�سبون 

وخارجون عن �سيادة القانون... يف كل ال�سعوب هناك اقليات تو�سف بهذه الو�ساف ولكن 

الكرثية الن�سطة املنتجة البناءة امل�ستنرية التي حترتم �سيادة القانون وحتمل م�سوؤولية 

الغد هي من ينبغي ان يعلو �سوتها لت�سنع القرارات التي متنحنا وطنا اقوى واف�سل 

واجمل وحياة اكرث طمانينة وازدهارا حتى لتلك القلية التي ل حت�سن اللعب كفريق؟

جاللة امللك...

عن  حتدثنا  ما  وتعبنا” لكرثة  “هرمنا  يقول  حاله  ول�سان  حمبط،  الردين  ال�سارع 

ا�سالحات ل تاتي واحالم ل تتحقق ووعود تتبخر مع طلوع ال�سم�س، فهال تنت�سل �سعبك 

من هوة اليا�س ومتنح الردن والردنيني الوطن الذي يحلمون به؟

بقلم: د. رلى الفرا الحروب

هل ذاب الثلج؟
 16 وفاة و867 إصابة بفيروس كورونا 

االنباط- عّمان

ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  و867  وف��اة   16

امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س اجل��م��ع��ة، 

45٢8 وفاة  لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

و 357611 اإ�سابة.

وت���وّزع���ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة على 

ال��ع��ا���س��م��ة  حم���اف���ظ���ة  يف  ح����ال����ة   390

اإرب����د،  156 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  ع���ّم���ان، 

ح��ال��ة   136 ال���رم���ث���ا،  ح���ال���ت���ان يف  م��ن��ه��ا 

104 ح����الت يف  ال����زرق����اء،  يف حم��اف��ظ��ة 

41 حالة يف حمافظة  البلقاء،  حمافظة 

ح��الت يف حمافظة جر�س،   10 ال��ك��رك، 

6 حالت  العقبة،  ح��الت يف حمافظة   9

يف حمافظة ماأدبا، 5 حالت يف حمافظة 

عجلون، 5 حالت يف حمافظة الطفيلة، 

5 حالت يف حمافظة املفرق.

عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

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

اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��الت  عدد 

احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما  ح��ال��ة،   ٢0191

 130 امل�ست�سفيات  اإىل  اليوم  دِخلت 
ُ
اأ التي 

حالة، فيما غادرت 5٢ حالة.

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

املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 

863 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد  بلغ 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل  اأ�سّرة 

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

فيما  باملئة،   17 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   691

احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  عدد  اإجمايل  بلغ 

امل�����س��ت��خ��دم��ة يف امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت 

170 بن�سبة  اأم�س  املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم 

اإ�سغال بلغت 19 باملئة.

التنّف�س  اأجهزة  اإجمايل عدد  بلغ  كما 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال�سطناعي 

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

7 باملئة. 66 جهازاً بن�سبة اإ�سغال بلغت 

 865 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  ك��م��ا 

ح���ال���ة ���س��ف��اء ال���ي���وم يف ال���ع���زل امل��ن��زيل 

ح��الت  اإج��م��ايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات، 

ال�سفاء اإىل 33٢89٢ حالة.

خم��رّي��اً  فح�ساً   1٢4٢1 اأن  واأ���س��اف 

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

ال��ف��ح��و���س��ات ال���ت���ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب��دء 

43٢8٢10 فحو�سات،  الآن  الوباء وحتى 

ال���ف���ح���و����س���ات  ن�������س���ب���ة  اأن  اإىل  لف�����ت�����اً 

اإىل قرابة  اليوم و�سلت  الإيجابّية لهذا 

98ر6 باملئة.

الل��ت��زام  اإىل  ال���وزارة اجلميع  ودع��ت 

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

خ�����س��و���س��اً ارت�������داء ال���ك���ّم���ام���ات، وع���دم 

٢0 �سخ�ساً،  اإقامة التجّمعات لأكرث من 

التوعوية  احلمالت  متابعة  اإىل  اإ�سافة 

من  ع��دد  م��ع  بال�سراكة  اأطلقتها  ال��ت��ي 

عدوى  من  للوقاية  والهيئات  ال��وزارات 

ك����ورون����ا وال��ت�����س��ج��ي��ل لأخ�����ذ امل��ط��ع��وم: 

#حياتنا_اأهم. #اإلك_وفيد 

االنباط- عجلون

 اأكد عدد من املتقاعدين الع�سكريني يف 

اأن حر�س جاللة امللك  حمافظة عجلون، 

عبداهلل الثاين امل�ستمر لتح�سني اأحوالهم 

اأن  بعد  والت�سغيلية  احلياتية  وظروفهم 

امل�سلحة  القوات  خدمة  يف  حياتهم  ق�سوا 

ال��وط��ن،  ع��ن  دف��اع��ا  املختلفة  وم��ي��ادي��ن��ه��ا 

ال�ستثنائية  مكانتهم  على  للتاأكيد  ياأتي 

وانهم يف �سلم الأولويات جلاللته تقديراً 

لت�سحياتهم. وعرفاناً 

امل��ل��ك  ت���وج���ي���ه���ات ج���الل���ة  وق����ال����وا ان 

ل���ل���ج���ه���ات امل���ع���ن���ي���ة امل����ب����ا�����س����رة ب��ت��ن��ف��ي��ذ 

املتقاعدين  لدعم  ال�سالح  رف��اق  برنامج 

ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل��ح��ارب��ني ال��ق��دام��ى ي��اأت��ي 

اميانا بدور هذا القطاع الوطني الكبري.

وا�����س����ار امل���ت���ق���اع���د ال���ع�������س���ك���ري ج��م��ي��ل 

ال�سالح  رف���اق  ب��رن��ام��ج  ان  اىل  ال��ع��ن��ان��زه، 

احل�سني  الأم��ري  �سمو  عليه  ي�سرف  ال��ذي 

ال����ع����ه����د، ه��و  ال����ث����اين ويل  ب����ن ع����ب����داهلل 

اأي���ق���ون���ة ه��ا���س��م��ي��ة ح���ّي���ا ب��ه��ا امل���ل���ك رف���اق 

القوات  يف  واملتقاعدين  العاملني  ال�سالح 

الوفاء  يوم  يف  الأمنية  والأجهزة  امل�سلحة 

ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني 

ن�ستذكر  الذي  اليوم احلق  القدامى، وهو 

ف���ي���ه ال���������س����ه����داء م�����ن اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي 

اأرواحهم  الذين قدموا  الأمنية  والأجهزة 

والإن�����س��ان و�سون  الأر����س  وف��داء  حلماية 

الوطن. �سياج 

اأن  علي،  زي��د  الع�سكري  املتقاعد  واك��د 

امللك يعزز النتماء والرتبية  دعم جاللة 

���س��ن��وات  كنفها  ع��ا���س��وا يف  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

لعطاء ي�ستمر وي�ستمد ا�سوله من �سجرة 

ط��ي��ب��ة ه��ا���س��م��ي��ة ال���ع���ط���اء واخل�����ري وق��ي��م 

يحملها املتقاعد يف كل مكان يحل فيه .

وب�����ني امل���ت���ق���اع���د ال���ع�������س���ك���ري غ�����س��اب 

ف���اي���ز، ان اله��ت��م��ام امل��ل��ك��ي ب��امل��ت��ق��اع��دي��ن 

الوطيدة  العالقة  نتيجة  الع�سكريني جاء 

التي جتمع جاللته بهذه الفئة منذ عقود 

احتياجاتهم  تلم�س  على  جاللته  وحر�س 

ت���ق���دي���راً ل��ل��ع��ط��اء ال�����ذي ق���دم���وه خ���الل 

خ��دم��ت��ه��م ال��ع�����س��ك��ري��ة وت�����س��ح��ي��ات��ه��م يف 

الدفاع عن حمى الوطن والذود عن ترابه 

الطهور .

االنباط- عمان

املبي�سني،  �سمري  الداخلية  وزي��ر  عقد 

اجتماعاً  اجلمعة،  ام�س  ال����وزارة  مبنى  يف 

واإرب���د  وال���زرق���اء  العا�سمة  م��ع حم��اف��ظ��ي 

وج����ر�����س، مل��ن��اق�����س��ة الإج����������راءات امل��ت��ع��ل��ق��ة 

بالأ�سخا�س املحجورين منزلياً والتعليمات 

ال�������س���ح���ي���ة وال����وق����ائ����ي����ة امل���ت���ب���ع���ة وف����ق����اً 

للروتوكول ال�سحي املعتمد.

واأك����د وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة، اأن���ه ي��ع��ول على 

الدارات  روؤ����س���اء  ب��اع��ت��ب��اره��م  امل��ح��اف��ظ��ني 

ال�ستمرار  اخت�سا�سهم  مناطق  يف  العامة 

املحجورين  ملتابعة  الالزمة  اجلهود  ببذل 

الو�سائل  بكافة  اليهم  وال��و���س��ول  منزلياً، 

الو�سع  لتطورات  نظراً  وذل��ك  القانونية، 

الوبائي املتعلق بجائحة كورونا.

واأو���س��ح، ان��ه عند ال��و���س��ول اىل ه��وؤلء 

الأ���س��خ��ا���س ي��ت��م ال��ت��اأك��د ان��ه��م م��ل��ت��زم��ون 

ك���ل من  اأن  اىل  امل���ن���زيل، م�����س��رياً  ب��ال��ع��زل 

يثبت انه خارج املنزل، هو �سخ�س خمالف 

ويجب  مطلوباً  يعتر  وبالتايل  وخمالط 

اىل  ار�ساله  ليتم  اح�����س��اره،  حتى  متابعته 

احلجر  م���دة  لك��م��ال  امل��ي��داين  امل�ست�سفى 

ويبقى حتت احلرا�سة.

مدة  انتهاء  وبعد  اأن��ه  املبي�سني،  وت��اب��ع 

م��غ��ادرة  عليه  يحظر  امل�ست�سفى  يف  ال��ع��زل 

امل�ست�سفى ال باأمر من املحافظ الذي يقوم 

الإج����راءات  لت��خ��اذ  الق�ساء  اىل  ب��اإح��ال��ت��ه 

القانونية بحقه.

وق����ال ال���وزي���ر امل��ب��ي�����س��ني، اإن اجل���ولت 

امل���ي���دان���ي���ة وال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى امل��ع��زول��ني 

للتوجيهات  تنفيذاً  وذلك  م�ستمرة  منزلياً 

امللكية ال�سامية التي توؤكد دوماً اأن �سالمة 

املواطن واملجتمع اأهم من كل �سيء.

من جانبهم، اأكد املحافظون اأن اجلولت 

للتاأكد  م�ستمرة  والأ�سخا�س  املن�ساآت  على 

م���ن ال��ت��زام��ه��ا ب����اأوام����ر ال���دف���اع و���س��روط 

ال�سحة العامة ولن يتم التهاون يف ذلك .

ودعا املحافظون الأ�سخا�س املحجورين 

م��ن��زل��ي��اً اىل الل���ت���زام ب��ت��ع��ل��ي��م��ات احل��ج��ر 

الدفاع وذلك  اأوامر  املنزيل وعدم خمالفة 

وجتنب  و�سالمتهم  �سحتهم  على  حفاظاً 

نقل العدوى لالآخرين.

ان االنباط- عمَّ

 دخل 470 ح��ادث �سري على نظام التاأمني 

الل��ك��رتوين منذ م�ساء ي��وم الأرب��ع��اء املا�سي 

والتي  اجلمعة،  ام�����س  ظهر  منت�سف  وح��ت��ى 

���ع���ام���ل م��ع��ه��ا ك������اأيِّ ح�����ادث ي��وم��ي  ���س��ي��ت��م ال���تَّ

التاأمني  ل�سركة  ن  املوؤمِّ يلجاأ  حيث  اعتيادي، 

اأول، فاإن حدث اخِلالف يتم اللجوء للق�ساء .

وق����ال اخل��ب��ري ال��ق��ان��وين ال��دك��ت��ور �سيف 

����ه ي��رتّت��ب على  اجل��ن��ي��دي ام�����س اجل��م��ع��ة، اإنَّ

���روف اجل��وّي��ة  ح����وادث ال�����ّس��ري ����س���واًء يف ال���ظُّ

اجل��وّي��ة جانبني من  املنخف�سات  اأو  ال��ع��ادّي��ة 

امل�سوؤولية؛ جزائّية ومدنّية.

ظل  يف  ال�������ّس���ري  حل������وادث  اأنَّ  اإىل  ول���ف���ت 

املنخف�سات اجلوّية خ�سو�سية قانونّية، بحيث 

تكون للم�سوؤولية املدنّية، �سوراً متعددة، وهي 

ري ب�سبب النزلقات، وهنا  وقوع ح��وادث ال�سَّ

ويف حال التاأمني مل�سلحة الغري اأو �سدَّ الغري، 

ت��ق��وم امل�����س��وؤول��ي��ة امل��دن��ي��ة على ع��ات��ق �سركات 

ال�سركات م�سوؤولة بتعوي�س  التاأمني، وتكون 

املت�سّرر عن الأ�سرار التي تت�سبب بها املركبة 

امل��ادة  مبوجب  الزاميا  تاأمينا  لديها  املوؤمنة 
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تتعر�س  ال��ت��ي  الن���زلق���ات  اأنَّ  اإىل  واأ���س��ار 

لها املركبات، والتي يرتتب عليها ال�سطدام 

مبركبة اأخ��رى ل ُتعفي �سركات التاأمني من 

النُّهو�س مب�سوؤولياتها القانونّية يف الّتعوي�س 

وفق نظام التاأمني الإل��زام��ّي؛ خلروجها عن 

مفهوم الكوارث الطبيعّية التي تعتر مبثابة 

ق���وة ق���اه���رة، ك��م��ا ل ي��ج��وز ل�سركة ال��ت��اأم��ني 

الرجوع على املوؤمن له ببدل التعوي�س.

وبني اإّنَه ويف حالة غرق املركبات وت�سّررها 

ب�سبب املنخف�سات اجلوية، فيتوجب التفرقة 

الإل��زام��ّي مل�سلحة  التاأمني  املركبات ذات  بني 

الغري، اأو �سد الغري، والتاأمني ال�ّسامل؛ ففي 

امل�سوؤولية على عاتق  ُتلقي  التاأمني الإلزامي 

اأو وزارة الأ�سغال تبعاً  ولة �سواًء البلديات  الدَّ

اأو  التق�سري  ث��ب��وت  �سريطة  احل��ادث��ة  مل��وق��ع 

اخلطاأ.

امل  ���ه يف ح��ال ال��ت��اأم��ني ال�سَّ اأنَّ وا���س��ار اىل 

وفق  ال��ت��اأم��ني  بولي�سة  اإىل  الأم����ر  فُيحتكم 

ال��ع��ق��د املُ������رم ب���ني م���ال���ك امل���رك���ب���ة و���س��رك��ة 

ال��ت��اأم��ني، ويف ح��ال ع��دم وج���ود �سرط خا�س 

الغرق  عن  بالتعوي�س  التاأمني  �سركات  ُيلزم 

اأو ت�سرر املركبات فيجوز مطالبة الدولة عن 

التعوي�س �سريطة ثبوت التق�سري اأو اخلطاأ.

اأن هناك م�سوؤولية جزائّية ترتبط  واأك��د، 

بالأ�سرار  وت�سببها  املركبات  ان��زلق  بحوادث 

اجل�������س���دّي���ة ع��ل��ى وج����ه اخل�����س��و���س وه��ن��اك 

باإمكانية  ترتّتب  جوهرية،  قانونّية  م�ساألة 

م��الح��ق��ة ���س��ائ��ق امل��رك��ب��ة ب�����س��ورة ل تتنا�سب 

واحلالة اجلوّية عن جرمية مق�سودة ا�ستناداً 

باملادة  املُتج�ّسد  الحتمايّل  الق�سد  مبداأ  اإىل 

اإنَّ  حيث  الأرديّن،  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   64

مرتكب الفعل توّقع م�سبقاً النتيجة اجلرمّية 

مالحقة  اإمكانية  عملّياً  يعني  ما  بها،  وَق��ِب��ل 

من تنزلق مركبته وتت�سبب بوفاة اإن�سان عن 

جرمية قتل مق�سود، اأو اإيذاء مق�سود يف حال 

ت�سبب انزلق املركبة وت�سببها باأ�سرار ج�سدّية 

ل�سخ�س اآخ��ر، اأو حتى ات��الف م��ال الغري اإذا 

ت�سبب ان����زلق امل��رك��ب��ة ب��اأ���س��رار م��ادي��ة تعود 

ملكيتها ل�سخ�س اآخر.

ال��ظ��روف  امل��رك��ب��ة يف  اأنَّ ق��ي��ادة  ول��ف��ت اإىل 

بطياتها  حتمل  اململكة  يف  ال�سائدة  اجل��وي��ة 

خم��اط��ر ا���س��ت��ث��ن��ائ��ّي��ة، ق��د ت��رّت��ب ب��ح��د ذات��ه��ا 

م�سوؤولية جزائّية عن جرائم مق�سودة.

التاأمني  ل�سركات  الأردين  الحت��اد  رئي�س 

الأن��ب��اء  لوكالة  ق��ال  احل�سني  ماهر  الأردين 

اأيَّ  اإنَّ الحت���اد لي�س لديه  الأردن��ي��ة )ب���رتا(، 

توجه بهذا الإط��ار، والأم��ر م��رتوك ل�سركات 

اتفاقات يف  اإىل  بالو�سول  نني  واملوؤمَّ التاأمني 

مثل هذه احل��وادث ك��اأيِّ ح��ادث يحدث ب�سكل 

يومي، وعند عدم التفاق بني الطرفني يتم 

اللجوء للق�ساء.

اأنَّ احل���وادث اليومية التي تقع يتم  وب��ني 

فيها التفاهم بداية مع �سركات التاأمني، واإن 

��رف��ني ع��ل��ى قيمة  مل ي��ح��دث ات��ف��اق ب��ني ال��طَّ

التَّعوي�س اأو التَّاأمني يتم اللجوء اإىل الق�ساء 

الذي هو الفي�سل يف هذا الختالف.

الأخري  املنخف�س  اأنَّ ما حدث يف  واأ�ساف 

ُي��رتك  الثلج  ال�سيارات يف  م��ن  ع��دد  وان����زلق 

اأيُّ  واإن ح��دث  ال��ت��اأم��ني،  ل�سركات  الأم���ر فيه 

اختالف بني امل�ستفيد من التاأمني وال�سركة 

املخت�سة بذلك يتم اللجوء للق�ساء.

�ُسجلت يوم  التي  ع��دد احل���وادث  اأنَّ  وب��ني 

وحتى  م�ساء  اد�سة  ال�سَّ اعة  ال�سَّ من  الأرب��ع��اء 

ال�ساعة الثَّانية ع�سرة وهو اليوم الأول لدخول 

املنخف�س اجلوي كان عددها 1٢0 حادثا، ويوم 

منت�سف  لغاية  واليوم  حادثا،   330 اخلمي�س 

حادثا   470 جمموعه  مب��ا  ح��ادث��ا،   ٢0 الظهر 

الكبري.  ق��م  ب��ال��رَّ لي�س  وه��و  اململكة  عموم  يف 

ه��و فقط للحوادث  ق��م  ال��رَّ ه��ذا  اأنَّ  واأ���س��اف 

“كروكة” الكرتونية بها ومت  خ��ذ 
ُ
امل�سجلة واأ

دخولها على النظام اخلا�س ب�سركات التاأمني.

تعني  ل  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال����ك����وارث  اأن  وب����ني 

ان��واع  ثالثة  يغطي  هنا  والتاأمني  احل���وادث، 

وه����ي ال�������س���دم واحل����ري����ق وال�������س���رق���ة، وع��ن��د 

احلديث عن كوارث طبيعية نقول عن �سيارة 

هذه  و�سقطت  ك���راج  مظلة  حت��ت  تقف  مثال 

املظلة على ال�سيارة بهذه احلالة فاإنَّ احلادث 

بنظام  تاأمينيا  مغطى  غ��ري  الطريقة  ب��ه��ذه 

امل؛ لأنَّه ل يقع �سمن فئة حادث  التاأمني ال�سَّ

ول �سرقة ول حريق، وهو نتيجة �سقوط �سيء 

وهو  الثلج  اأو  العوا�سف  ب�سبب  ال�سيارة  على 

بند اإ�سايف ميكن للموؤمن اإ�سافته كق�سط على 

التاأمني.

النموذجية  اأو  النَّمطية  الوثائق  اأنَّ  وب��ني 

��رق��ة واحل��ري��ق يف  ��دم وال�����سَّ تغطي فقط ال�����سَّ

وح��ت��ى يف  ���ه  اأنَّ اإىل  ال�سامل، م�سريا  ال��ت��اأم��ني 

امل��ن��خ��ف�����س اجل�����وي ال�����ذي ح����دث ع����ام ٢013 

واأطلق عليه ا�سم “األيك�سا” وكان هناك اأ�سرار 

متَّ تركها ل�سركات التاأمني، والتعامل مع كلِّ 

يف  الفي�سل  ف���اإنَّ  وبالنهاية  لوحدها،  ق�سية 

هذه احلوادث �سركة التاأمني واإن مل يرت�سي 

��ن ح����قَّ ال��ل��ج��وء  ب��ق��ي��م��ة ال��ت��ع��وي�����س ف��ل��ل��م��وؤمِّ

للق�ساء.
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االنباط- وكاالت

�صعود  م��وج��ة  منهيا  ال����دوالر  ت��راج��ع 

الآم���ال حيال  انح�سار  م��ع  ي��وم��ن  دام���ت 

ت���ع���اف اق���ت�������س���ادي ����س���ري���ع م����ن الأزم������ة 

ب��ي��ان��ات خميبة  ب��ع��د  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 

ل����آم���ال م���ن ����س���وق ال��ع��م��ل الأم���رك���ي���ة، 

ال���ع���زوف عن  اإىل  امل��ت��ع��ام��ل��ن  مم���ا ح����دا 

املخاطرة.

�سوق  حمللي  كبر  عي�سى،  مازن  وقال 

املالية يف  ل����أوراق  ت��ي.دي  ل��دى  ال�سرف 

على  الت���ف���اق  ال�����س��ع��ب  “من  ن��ي��وي��ورك، 

منذ  لكن  ال��ي��وم..  ال���دولر  ت��راج��ع  �سبب 

انتخابات  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن  ال�سنة،  ب��داي��ة 

الأ����س���ه���م  واأداء  ج���ورج���ي���ا،  يف  الإع���������ادة 

الأم����رك����ي����ة ي���رت���ب���ط ارت����ب����اط����ا ط���ردي���ا 

بالدولر.”

القيا�سية  ذروتها  عن  ِبتكوين  ونزلت   

الليلة  بلغتها  التي  دولرا  و640  األ��ف��ا   52

املا�سية. و�سعدت العملة املوحدة نحو 79 

باملئة منذ بداية العام احلايل مع اكت�ساب 

ط��ل��ب امل��وؤ���س�����س��ات زخ��م��ا، مم��ا دف���ع بع�ض 

ا�ستدامة  عدم  من  التحذير  اإىل  املحللن 

املكا�سب. موجة 

و���س��ج��ل��ت اإث����ري����وم، ث����اين اأك�����ر عملة 

م�سفرة من حيث احلجم والقيمة ال�سوقية، 

اأن  ب��ع��د  دولرا،   1939 ع��ن��د  قيا�سية  ذروة 

�سعدت نحو 1400 باملئة هذه ال�سنة.

بور�سة  اأطلقت  املا�سي،  الأ���س��ب��وع  ويف 

العملة  يف  اآجلة  عقودا  التجارية  �سيكاغو 

ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��ل ال��ت��ع��ام���ت على 

العقد  ذلك  وارتفع  اإثريوم.  كتل  �سل�سلة 

اأح�����دث م��ع��ام���ت��ه اإىل  اأرب���ع���ة ب��امل��ئ��ة يف 

1925.30 دوالر.

م�ساربات  حم�ض  “هي  عي�سى  وق��ال   

حتى الآن، لكن ثمة موقع لها ب� ريب يف 

الغد.” اقت�ساد 

اإىل  باملئة   0.33 ال���دولر  موؤ�سر  ون��زل 

90.601، عقب مكا�سب ليومن متتالين.

 1.2086 0.38 باملئة اإىل  وارتفع اليورو 

ال��ل��ي��ل��ة  ب��امل��ئ��ة   0.5 ت���راج���ع���ه  ب��ع��د  دولر 

املا�سي، اأكر قدر يف اأ�سبوعن.

ال��دولر وكان  اأم��ام  وارتفع الن قلي� 

�سعر  اأح��دث  يف  يذكر  تغر  دون  م�ستقرا 

م��ازال��ت  العملة  ل��ك��ن   ،105.685 ع��ن��د  ل��ه 

دون املتو�سط املتحرك ملئتي يوم.

0.77 باملئة  وتقدم اجلنيه الإ�سرتليني 

دوالر،   1.397 الأح�����دث  ���س��ع��ره  يف  وب��ل��غ 

 86.525 ع��ن��د  ال��ي��ورو  اأم���ام  ذروة  و���س��ج��ل 

بن�ض.

االنباط-وكاالت

قالت متحدثة با�سم البيت الأبي�ض اإن 

املعنين  الأمركية  الإدارة  م�سوؤويل  كبار 

ب��الق��ت�����س��اد والأم�������ن ال���ق���وم���ي ي��ك��ث��ف��ون 

جهودهم مل�ساعدة قطاع �سناعة ال�سيارات 

يف  متزايد  نق�ض  مواجهة  على  الب�د  يف 

رق��ائ��ق اأ���س��ب��اه امل��و���س���ت، وال����ذي اأج��ر 

اأنحاء  يف  الإن��ت��اج  تقلي�ض  على  ال�سركات 

العامل.

الرئي�ض،  اإدارة  اأن  املتحدثة  واأ���س��اف��ت 

�سركات  مع  اجتماعات  عقدت  بايدن،  جو 

ال�������س���ي���ارات وامل�����وردي�����ن ل��ت��ح��دي��د ن��ق��اط 

الخ����ت����ن����اق ب�����س��ل�����س��ل��ة الإم�����������داد، وح��ث��ت 

ال�����س��رك��ات ع��ل��ى ال��ع��م��ل ب��ت��ع��اون م��ن اأج��ل 

مواجهة النق�ض.

ك��م��ا ك��ل��ف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض ال�����س��ف��ارات 

ميكن  التي  الكيفية  بتحديد  الأم��رك��ي��ة 

بها للدول الأجنبية وال�سركات التي تنتج 

النق�ض  ح��ل  يف  امل�����س��اع��دة  فيها  ال��رق��ائ��ق 

ال��ع��امل��ي وال��ع��م��ل م��ع ال�����س��رك��اء ال��دول��ي��ن 

واحل���ل���ف���اء يف ه����ذا ال�������س���اأن وح��ث��ه��م على 

مواجهة النق�ض احلايل.

ت��اي��وان  م��ع  التوا�سل  اجل��ه��ود  وت�سمل 

م��وط��ن ���س��رك��ة ت���اي���وان ل�����س��ن��اع��ة اأ���س��ب��اه 

للرقائق  رئي�سي  نع  م�سّ وه��ي  املو�س�ت، 

للعثور على �سبل حلل اأزمة النق�ض.

الأبي�ض  البيت  با�سم  املتحدثة  وقالت 

خطوات  هناك  اأن  ي��درك��ون  امل�سوؤولن  اإن 

نق�ض  اأي  لتجنب  ات��خ��اذه��ا  ال��واج��ب  م��ن 

مثل هذا يف امل�ستقبل ولذلك بداأت الإدارة 

املهمة  الإم���داد  ل�س��سل  �ساملة  مراجعة 

لتحديد مواطن ال�سعف واتخاذ خطوات 

م��ث��ل ت�����س��ج��ي��ع زي�����ادة الإن����ت����اج الأم���رك���ي 

املحلي.

التا�سع  قالت يف  م��وت��ورز  كانت ج��رال 

من ال�سهر اجلاري اإن نق�ض رقائق اأ�سباه 

 2021 اأرب���اح  يقل�ض  قد  العاملي  املو�س�ت 

وم����ددت  دولر  م���ل���ي���اري  اإىل  ي�����س��ل  مب���ا 

خف�سا ل�إنتاج يف ث�ثة م�سانع باأمركا 

ال�سمالية.

ال�سيارات  �ست�سنع  اإن��ه��ا  اأي�����س��ا  وق��ال��ت 

ج��زئ��ي��ا ث���م ت���ق���وم ب��ت��ج��م��ي��ع��ه��ا لح���ق���ا يف 

م�سنعن اآخرين ب�سبب نق�ض الرقائق.

االنباط- وكاالت

النفط رغم تراجع حاد  اأ�سعار  تراجعت 

اإذ  املتحدة،  بالوليات  اخل��ام  خم��زون��ات  يف 

الأرب���اح  جلني  البيع  اإىل  املتعاملون  عمد 

اأوق��دت �سرارتها  عقب عمليات �سراء لأي��ام 

ال��ولي��ات  ال��ب��ارد يف ك��رى  موجة الطق�ض 

الأمركية املنتجة للطاقة.

 ونزل خام برنت 41 �سنتا مبا يعادل 0.6 

 63.93 عند  الت�سوية  �سعر  ليتحدد  باملئة 

خ�ل  ارت��ف��ع  ال�سعر  ك��ان  للرميل.  دولر 

اأعلى م�ستوياته  65.52 دولر،  اإىل  اجلل�سة 

منذ يناير كانون الثاين 2020.

وان��خ��ف�����س��ت ال���ع���ق���ود الآج����ل����ة ل��ل��خ��ام 

62 �سنتا  الأمركي غرب تك�سا�ض الو�سيط 

دوالر   60.52 على  لتغلق  باملئة  واح���دا  اأو 

للرميل، بعد اأن بلغت يف وقت �سابق 62.26 

دولر، ذروت���ه���ا م��ن��ذ ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين 

.2020

ج��ل�����س��ات متتالية  لأرب�����ع  ب��رن��ت  ارت���ف���ع 

ال��ي��وم، يف حن �سعد غرب  قبل معام�ت 

تك�سا�ض لث�ث جل�سات.

وق����ال ف��ي��ل ف��ل��ن، ك��ب��ر امل��ح��ل��ل��ن ل��دى 

براي�ض فيوت�سرز غروب يف �سيكاغو، “لعل 

كن  لكن  ال�����س��يء..  بع�ض  ت�سرعت  ال�سوق 

على يقن من اأن هذا البيع للنفط ل يحل 

امل�ساكل. امل�ساكل �ست�ستمر.”

جزئيا  الكهربائي  التيار  ا�ستعادة  ورغم 

يومها  ال��ولي��ة  دخ��ل��ت  ال��ي��وم،  تك�سا�ض  يف 

ال�ساد�ض من موجة الطق�ض املتجمد، و�سط 

ت��ع��ط��ي���ت يف م�����س��ايف ال��ت��ك��ري��ر وم��راف��ق 

النفط والغاز امتد اأثرها اإىل املك�سيك.

واأوقف �سوء الأحوال اجلوية نحو ُخم�ض 

الولية.م��ن�����س��اآت لإن���ت���اج ال��ن��ف��ط وال���غ���از يف اأن��ح��اء طاقة التكرير الأمركية وت�سبب يف اإغ�ق 

االقت�صادي
40

 الدوالر يهبط وذرى جديدة للعمالت المشفرة

 البيت األبيض يكثف جهوده لعالج مشكلة تهدد قطاع السيارات األميركي

 تراجع أسعار النفط بفعل الطقس المتجمد في تكساس

 بتكوين تبلغ تريليون دوالر.. 
وتصعد إلى ذروة جديدة

 الفيدرالي األميركي: االقتصاد بعيد عن 
األهداف المنشودة

 إيلون ماسك يدعم »بيتكوين« 
بتصريح جديد

االنباط- وكاالت

راأ���س��م��ال �سوقي  ب��ت��ك��وي��ن  لم�����س��ت 

ذروة  بلغت  اإذ  دولر،  ت��ري��ل��ي��ون  ع��ن��د 

متحدية  اجل��م��ع��ة،  ج��دي��دة،  قيا�سية 

اأن��ه��ا لي�ست  حت��ذي��رات حم��ل��ل��ن م��ن 

م���ن اأ���س��ا���س��ي��ات الق��ت�����س��اد وحت���وط 

اأ����س���ع���ار  ���س��ع��ي��ف م����ن ال�����رتاج�����ع يف 

الأ�سهم.

وق���ف���زت اأك����ر ال��ع��م���ت امل�����س��ف��رة 

رواجا يف العامل اإىل اأعلى م�ستوياتها 

األ���ف دولر،   54 ف���وق  ع��ل��ى الإط�����ق 

قفزة  مما يجعلها على م�سار حتقيق 

11 باملئة. اأ�سبوعية 

و����س���ع���دت ب���ت���ك���وي���ن م���ن���ذ ب���داي���ة 

ب��امل��ئ��ة ت��ق��ري��ب��ا، وك��ان��ت   64 ال�����س��ه��ر 

مرتفعة 5.5 باملئة يف اأحدث تعام�ت 

اإىل 54 األفا و405 دولرات.

االنباط- وكاالت

اأظ�����ه�����ر حم�������س���ر اج����ت����م����اع ال��ب��ن��ك 

الح���ت���ي���اط���ي ال����ف����ي����درايل الأم����رك����ي 

الأخر يف يناير، اأن القت�ساد بعيد عن 

التي ت�سمل تعافيا  املو�سوعة  الأه��داف 

وت�سخما  العمل  ل�سوق  و�سام�  وا�سعا 

ي�سل اإىل 2% على الأقل.

تقدم  اأن حت��ق��ي��ق  امل��ح�����س��ر  واأو����س���ح 

ج���وه���ري يف ه����ذا امل���ج���ال ���س��ي�����س��ت��غ��رق 

بع�ض الوقت، مما ي�سر اإىل عدم تغير 

ال�سيا�سة احلالية يف امل�ستقبل القريب.

معدلت  على  احل��ف��اظ  يعني  وه���ذا 

بالقرب من  الأجل  القرتا�ض ق�سرة 

ال�سفر واحلفاظ على 120 مليار دولر 

اأدن��ى من م�سرتيات الأ���س��ول كل  كحد 

�سهر.

برنامج  اأن  املح�سر  اأو���س��ح  وك��ذل��ك 

ال��ت��ي�����س��ر ال��ك��م��ي ال����ذي رف���ع امل��ي��زان��ي��ة 

العمومية ملجل�ض الحتياطي الفيدرايل 

دولر  تريليون   7.5 م��ن  يقرب  م��ا  اإىل 

قدم دعًما كبًرا ل�قت�ساد.

لكن الحتياطي الفيدرايل حذر من 

اأ�سعار الأ�سول مرتفعة، و�سدد على  اأن 

على  م��وؤ���س��رات  لأي  التح�سب  ���س��رورة 

�سغوط يف هذه الأ�سواق.

م�سوؤولو  ن��اق�����ض  ذل���ك،  اإىل  اإ���س��اف��ة 

�سبل  ال��ف��ي��درايل  الح��ت��ي��اط��ي  جمل�ض 

متهيد الأج��واء كي يتقبل ال��راأي العام 

ت�سخما متوقعا.

االنباط- وكاالت

ل�سركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ض  اأث���ن���ى 

العملة  على  ما�سك،  اإي��ل��ون  “ت�س�”، 
اإن  ق����ائ�����  “بيتكوين”،  ال���رق���م���ي���ة 

امت�كها اأف�سل قلي� من حيازة النقد 

الطفيف  ال��ف��ارق  ه��ذا  لكن  التقليدي، 

يجعلها اأ�س� اأف�سل حليازته.

“حن  ت���غ���ري���دة:  وق�����ال م��ا���س��ك يف 

ف��ائ��دة  �سعر  الإل��زام��ي��ة  للعملة  ي��ك��ون 

هو  فقط  الأح��م��ق  ف��اإن  �سلبي،  حقيقي 

م�سيفا  اآخر”،  ملكان  يتطلع  ل��ن  ال��ذي 

تقريبا...مثل املال الإلزامي.  “بتكوين 
الكلمة الأ�سا�سية هنا تقريبا”.

“ت�س�”  ع��ن حت��رك  ما�سك  وداف���ع 

اإن  ق���ائ����  ب���ت���ك���وي���ن،  ل������س��ت��ث��م��ار يف 

مغامرة  جعلها  النقد  ع��ن  الخ��ت���ف 

م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل�����س��رك��ة امل���درج���ة يف م��وؤ���س��ر 

حتوز  لكي   ،500 ب���ورز  اآن���د  “�ستاندرد 
ال���ع���م���ل���ة امل���������س����ف����رة، وف�������ق م�����ا ن��ق��ل��ت 

“رويرتز”.
ودفع �سراء ت�س� 1.5 مليار دولر من 

ل�رتفاع  امل�سفرة  العملة  “بتكوين”، 
فوق  الأ�سبوع  هذا  قيا�سية  ذروة  �سوب 

50 األف دولر بينما دفع ترويج ما�سك 

يف الآون��ة الأخ��رة ل�”دوجكوين” �سعر 

العملة امل�سفرة ل�رتفاع.

مرتفعا  م�ستوى  “بتكوين”  وبلغت 

ق��ي��ا���س��ي��ا ج���دي���دا، اجل��م��ع��ة، وت��ت��ح��رك 

����س���وب حت��ق��ي��ق ق��ي��م��ة ����س���وق���ي���ة ت��ب��ل��غ 

م��ت��ج��اه��ل��ة حت��ذي��رات  دولر  ت��ري��ل��ي��ون 

“عر�سا  ت�����س��ك��ل  اأن����ه����ا  م����ن  امل��ح��ل��ل��ن 

من  واه��ي��ا  وحت��وط��ا  جانبيا  اقت�ساديا 

انخفا�ض اأ�سعار الأ�سهم”.

وقفزت قيمة اأكر العم�ت الرقمية 

امل��ئ��ة م�سجلة  2.6 يف  ال��ع��امل  رواج���ا يف 

لها  ق��ي��م��ة  اأع���ل���ى  وه���ي  دولرا   52932

م�سار  على  ي�سعها  مبا  الإط����ق،  على 

ت�سجيل قفزة ثمانية يف املئة يف اأ�سبوع.

املئة  يف   60 “بتكوين”  قيمة  وزادت 

ت��ق��ري��ب��ا م��ن��ذ ب���داي���ة ال�����س��ه��ر، وغ���ذت 

م��ك��ا���س��ب ال��ع��م��ل��ة م���وؤ����س���رات ع��ل��ى اأن��ه��ا 

حت���ظ���ى ب���ال���ق���ب���ول ل�����دى م�����س��ت��ث��م��ري��ن 

“ت�س�”  م��ث��ل  �سخمة  و���س��رك��ات  ك��ب��ار 

“بي. ب��ن��ك  وح��ت��ى  كارد”  و”ما�سرت 

اإن.واي ميلون”.

م��ارك��ت كاب”  “كوين  مل��وق��ع  ووف��ق��ا 

الإل����ك����رتوين ع��ل��ى الإن����رتن����ت وال����ذي 

امل�����س��ف��رة، فقد  ال��ع��م���ت  ب��ي��ان��ات  يتابع 

دفعت املكا�سب الأحدث القيمة ال�سوقية 

بينما  دولر،  مليار   982 اإىل  لبتكوين 

العم�ت  ل��ك��ل  ال�سوقية  القيمة  تبلغ 

تريليون   1.6 نحو  جمتمعة  الرقمية 

دوالر.

االنباط- وكاالت

الريطانية،  العليا  املحكمة  حكمت 

اجلمعة، باإمكانية اعتبار �سائقي “اأوبر” 

اأع���ل���ن���ت اخل���دم���ة  م���وظ���ف���ن، يف ق������رار 

له  “احرتامها”  ال��ع��م���ق��ة  الأم��رك��ي��ة 

رغم اأنه قد يبّدل منوذج عملها يف الب�د 

اأ�سا�سه. من 

واأج���م���ع اأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة 

ط��ل��ب  رد  ع���ل���ى  ب���ري���ط���ان���ي���ا  يف  الأع�����ل�����ى 

ال�سائقن  اأن  يعني  ق���رار  يف  “اأوبر”، 
على  �سينالون  اخل��دم��ة  م��ع  املتعاقدين 

���س��ب��ي��ل امل����ث����ال ع���ل���ى ح����د اأدن�������ى ل����أج���ر 

واإج����������ازات م��ر���س��ي��ة م���دف���وع���ة، م����ا ق��د 

الرقمية. املن�سات  �سائر  يتو�سع لي�سمل 

اإىل املحكمة  “اأوبر” قد جلاأت  وكانت 

ال��ع��ل��ي��ا ب��ع��دم��ا خ�����س��رت م���رت���ن دع����اوى 

ق�سائية اأمام املحاكم الريطانية يف هذا 

ال�سياق عامي 2017 و2018.

واأيد الق�ساء يف كل مرة جمموعة من 

“اأوبر”  م��ع  متعاقدا  �سائقا   20 ح��وايل 

نظرا  موظفن  �سفة  مبنحهم  يطالبون 

مت�سلن  مي�����س��ون��ه  ال����ذي  ال���وق���ت  اإىل 

ع��ل��ى ال��ت��ط��ب��ي��ق وال��رق��اب��ة امل��م��ار���س��ة من 

امل��ث��ال م��ن خ���ل  امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى �سبيل 

تقوميهم.

اأوروب���ا  ملنطقة  “اأوبر”  رئ��ي�����ض  وق���ال 

يف  ه��ي��وود  ج��امي��ي  وال�سرقية  ال�سمالية 

نحن  امل��ح��ك��م��ة.  ق�����رار  “نحرتم  ب���ي���ان: 

عازمون على بذل جهود اأكر و�سنت�ساور 

امل��م��ل��ك��ة  ال���ع���ام���ل���ن يف  ����س���ائ���ق���ي���ن���ا  م�����ع 

يرغبون  التي  التغيرات  لفهم  املتحدة 

“فران�ض  ن��ق��ل��ت  ح�����س��ب��م��ا  بح�سولها”، 

بر�ض”.

التاأكيد طوال  على  ال�سركة  وواظبت   

على  ال��ط��وي��ل��ة  الق�سائية  امل��ع��رك��ة  ه���ذه 

وهم  م�ستقلون،  ع��ام��ل��ون  ال�سائقن  اأن 

ي���خ���ت���ارون م���وع���د ال��ع��م��ل وم���ك���ان���ه ك��م��ا 

الوقت  اأخرى يف  يتعاونون مع تطبيقات 

عينه.

وي����خ����ّول ه�����ذا ال����ق����رار ال�������س���ادر ع��ن 

امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ال�����س��ائ��ق��ن ال��ل��ج��وء اإىل 

ال��ق�����س��اء ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ت��ع��وي�����س��ات، 

ومي���ك���ن ل�����س��ائ��ق��ن اآخ����ري����ن ن��ظ��ري��ا اأن 

يطلبوا من الق�ساء احل�سول على �سفة 

موظفن.

وقد ل يكون اأمام املن�سة على امل�ستوى 

تعرفتها  زي���ادة  ���س��وى  خ��ي��ار  اأي  ال��ع��امل��ي، 

من  ح�س�سا  �سيفقدها  م��ا  بريطانيا  يف 

ال�سركات  اإخ�����س��اع  ع��دم  ال�����س��وق يف ح��ال 

عينها. للقواعد  املناف�سة 
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االنباط-وكاالت

اأ�صدر قا�ض فيدرايل يف كاليفورنيا، حكما 

على رجييل الأعييمييال عماد الييزبييري، بال�سجن 

12 عاما بتهمة تزوير ال�سجالت لإخفاء عمله 

م�س�ؤولني  على  ال�سغط  اأثيينيياء  اأجنبي  ك�كيل 

اأمركيني رفيعي امل�ست�ى

ووفييييقييييا ملييكييتييب املييييدعييييي الييييعييييام الأمييييركييييي 

مبييقيياطييعيية كيياليييييفيي�رنيييييا، وافييييق اليييزبيييري، 50 

عييامييا، عييلييى العييييراف بييالييذنييب يف عيييام 2019 

بالتهرب ال�سريبي، وتقدمي �سجالت ت�سجيل 

اأجييانييب مزيفة، وتقدمي ما يقرب من  وكييالء 

القان�نية  غيير  امل�ساهمات  ميين  دولر  ملي�ن 

الرئا�سية ومر�سحني  يف احلمالت النتخابية 

اآخرين للمنا�سب املنتخبة

النتهاكات  “كانت  الدعيييياء:  ممثل�  وقيييال 

اأكييير لت�جيه الأمييي�ال  جيييزءا ميين جهد خفي 

الأمييييركييييييييية  النييييتييييخييييابييييات  اإىل  الأجيييينييييبييييييييية 

ال�سيا�سة  �سنع  عمليات  لإف�ساد  وا�ستخدامها 

اأن  يجب  “املحكمة  واأ�ييسييافيي�ا:  الأمركية”، 

باأن التدخل الأجنبي  ترف�ض و�سف الزبري 

على  للتاأثر  الأمييي�ال  وحت�يل  ال�سرعي  غر 

ه�  والنييتييخييابييات  الأمييركييييية  ال�سيا�سة  �سنع 

الطريقة التي تعمل بها اأمركا “

فييياإنيييه   ،nbc news �ييسييبييكيية  وبييحيي�ييسييب 

الزيري  تغرمي  ال�سجن، مت  بالإ�سافة حلكم 

دولر  ملي�ن   15.7 ودفيييع  دولر  ملي�ن   1.75

كتع�ي�ض

وكييان الزبري ترع مبا يقرب من ملي�ن 

اليي�ييسييابييق  الييرئييييي�ييض  الييتيينيي�ييسيييييب  لييلييجيينيية  دولر 

دونالد ترامب، كما ترع �سابقا ملجم�عة من 

والييدميييقييراطيييييني،  اجلييمييهيي�ريييني  ال�سيا�سيني 

الدميقراطية  الرئا�سية  املر�سحة  مبا يف ذلك 

 ،2015 كييلييييينييتيي�ن يف عييييام  اليي�ييسييابييقيية هيييييييالري 

 ،2014 عييام  يف  غييراهييام،  ليند�سي  وال�سينات�ر 

كامال  اآنيييذاك  كاليف�رنيا  يف  العامة  واملدعية 

هاري�ض يف عام 2015، والرئي�ض ال�سابق باراك 

حملة اأوباما الرئا�سية لإعادة انتخابه عام 2011

ويق�ل ممثل� الدعاء اإن الزبري طلب من 

اأجنبية،  حك�مات  عن  وممثلني  اأجانب  رعايا 

بيييدعييي�ى اأنيييييه ميييكيين اأن ييي�ييسييتييخييدم نيييفييي�ذه يف 

وا�سنطن لتغير ال�سيا�سة اخلارجية لل�ليات 

املتحدة وفتح فر�ض عمل لعمالئه

يف اإحيييدى احليييالت، دفييع الييزبييري مل�س�ؤول 

عيي�ييسييكييري اأميييركيييي رفيييييع امليي�ييسييتيي�ى اأكيييير من 

اإىل  مييرتييني  لل�سفر  اأمييركييي  دولر  األيييف   150

بحرينيني  ميي�ييسيي�ؤولييني  ومييقييابييليية  الييبييحييرييين، 

لإثبات تاأثره يف  وا�سنطن

باأعمال  القائم  ويلكين�س�ن،  تري�سي  وقييال 

حمييياميييي الييييي�لييييييات امليييتيييحيييدة مليينييطييقيية و�ييسييط 

الق�انني  الزبري  انتهك  “لقد  كاليفورنيا: 

الفيدرالية التي تقيد التاأثرات الأجنبية على 

يف  الأجنبية  الأميييي�ال  �سخ  وحتظر  حك�متنا 

حمالتنا ال�سيا�سية”

االنباط-وكاالت

 ن�سرت �سحيفة “معاريف” العرية �سباح 

حيي�ل  الأ�ييسييبيي�عييي  ا�ستطالعها  اجلييمييعيية،  يييي�م 

النتخابات القادمة، ومن �سيك�ن الفائز باأكر 

املقاعد

م�قعها  عيير  الييعييرييية  ال�سحيفة  وقييالييت 

الإلكروين، اإّن نتنياه� ل زال يخ�سر مقاعد 

ميييقيييابيييل �يييسييياعييير الييييييذي ييييرتيييفيييع ميييقييياعيييدة من 

ا�ستطالع لأخر

وظهرت نتائج ال�ستطالع الذي معهد بانلز 

لل�سيا�سة برئا�سة “مناحيم لزار”/ ما يلي:

ل� جرت انتخابات الي�م:

الليك�د )نتنياه�( 28

ي�جد م�ستقبل )لبيد( 18

اأمل جديد )�ساعر( 15

ميينا )بينيت( 12

امل�سركة )ع�دة( 9

�سا�ض )درعي( 8

“اإ�سرائيل” بيتنا )ليرمان( 8
يهدوت هت�راة )غافني( 7

العمل )ميخائيلي( 5

مرت�ض )ه�روفيت�ض( 5

ال�سهي�نية الدينية )�سم�تريت�ض( 5

اأزرق اأبي�ض )غانت�ض( 0 - ل يتجاوز ن�سبة احل�سم

ت�زيع الكتل:

كتلة نتنياه� 48

كتلة ا�ستبدال نتنياه� 60

ميينا 12

االنباط-وكاالت

 بيييعيييد اأ�يييسيييهييير ميييين اليييتيييكيييهييينيييات، ليييين ييي�ييسييطيير عيي�ييسيي� 

مارك�  اجلييمييهيي�ري  ال�سينات�ر  الأمييريييكييي  الييكيي�جنيير�ييض 

روبييييييييي� عيييين ميينييطييقيية ويييي�يييسيييت مييييييياميييي لييلييقييلييق بيي�ييسيياأن 

مقيم  ميين  اجلمه�ري  للحزب  التمهيدية  النتخابات 

م�ستقبلي

فييقييد ذكييير مييكييتييب روبييييي� يييي�م اخلييمييييي�ييض اأن اإيييفييانييكييا 

ترامب- ابنة الرئي�ض ال�سابق دونالد ترامب وامل�ست�سارة 

خل��ض  خطط  لديها  لي�ض  الأبي�ض-  بالبيت  ال�سابقة 

انتخابات متهيدية �سد روبي� يف انتخابات .2022

حتدث  روبي�:  با�سم  املتحدث  اإياك�فيال  نيك  وقال 

اأ�ييسييابيييييع واأعيييربيييت عن  اإيييفييانييكييا قييبييل ب�سعة  ميياركيي� مييع 

اأنه  اإيفانكا ترامب  . واأكد م�سدر مقرب من  دعمها له 

جرى عقد اجتماع بني الثنني يف الآونة الأخرة

وكييانييت �ييسييحيييييفيية نييييي�ييي�رك تيياميييز اأول ميين تيينيياول 

اأحد  �سد  النتخابات  خ��ض  عدم  ترامب  اإيفانكا  قرار 

الرئا�سة ال�سابقني ل�الدها على  املناف�سني 

مدافع  روبي�  اإن  لها  بيان  يف  ترامب  اإيفانكا  وقالت 

كبر عن الأ�سر العاملة و �سديق �سخ�سي جيد

ويف بيان ي�م اخلمي�ض ، قال روبي� اإنه ممنت للغاية 

لإيفانكا على �سداقتها ودعمها

 تبرع بمليون دوالرلتنصيب ترامب.. حكم بسجن عماد 
الزبيري 12 عاما في الواليات المتحدة

 استطالع يكشف انخفاض مقاعد الليكود وتقدم هناك مستقبل

 إيفانكا ترامب لن تخوض االنتخابات ضد ماركو روبيو في 2022

االنباط-وكاالت

 قال نا�سر القدوة، ع�س� اللجنة املركزية 

حلركة فتح، اإن النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني 

يييجييب تييغيييييره، ولييييي�ييض اإ�ييسييالحييه، لأنيييه من 

ال�سعب اإ�ييسييالح جييزء مبييعييزل عيين الأجيييزاء 

الأخرى، ولبد من وج�د روؤية متكاملة

جاء ذلك خالل م�ساركة القدوة يف ندوة 

“زوم”، ي�م اخلمي�ض،  �سيا�سية عر تطبيق 

تغر  تييداعيييييات  الييييدويل:  “امل�ؤمتر  بييعيينيي�ان 

الدارة المريكية على ال�س�ؤون الدولية”

اأو  الع�سكري  احلييل  اإميييا  الثنائية  وحييي�ل 

اأنييه ل حل  التفاو�ض الأبيييدي، اأكييد الييقييدوة، 

البديل  ايجاد  علينا  يت�جب  لكنه  ع�سكري، 

حقيقية  وتعبئة  ن�سايل  واأ�ييسييليي�ب  الييثييالييث، 

حلاجاتهم،  بال�ستجابة  النا�ض  على  تعتمد 

م�سرا  ال�ستيطاين،  ال�ستعمار  وم�اجهة 

املمكن  ال�سيا�سي  احلييل  نفر�ض  بييذلييك  اأنيييه 

احليي�ييسيي�ل عييليييييه يف وقيييت لحيييق مييين خييالل 

احلل�ل الأخرى التي امتلكها �سع�ب العامل 

عر التاريخ بعيدا عن تلك الثنائية

واأ�ساف: “طاملا بقي ال��سع الفل�سطيني، 

وحتالفتنا  العربية  الييرافييعيية  مييع  وعالقتنا 

الدولية بهذا ال�سكل، فاإن امل�سار احلايل لن 

ينتج، وحل الدولتني �سيبقى لفظيا”

اأن  ولييفييت عيي�ييسيي� الييلييجيينيية املييركييزييية، اإىل 

اخلارجي  ال�سعيد  على  ال�سيا�سي  التحرك 

الإدارة  ومييييين  مييينيييا  ميييين  امليييطيييلييي�ب  ييي�ييسييمييل 

اأ�ييسييدقييائيينييا، ثييم الت�س�ر  الأمييريييكييييية، ومييين 

ال�سيا�سي للحل الذي يجب اأن يك�ن مكمال، 

ولي�ض بديال عن ال��سع الداخلي”، م�ؤكدا 

بق�له:”اجلماعة  ال�سيا�سي  احلييل  �سع�بة 

م�ض ناووين ع اخلر”

الأطييييراف  كييل  اأن جنيير  “يجب  وتيييابيييع: 

بال�سكل  الداخلي  و�سعنا  تغير  خييالل  من 

تق�م  ما  م�اجهة  يف  جدي  ون�سال  ال�سليم، 

الذي  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  ا�سرائيل  به 

بلغ حد انكار وج�ده وحق�قه ال�طنية”

الدولتني  “حل  اأن  على  الييقييدوة،  و�ييسييدد 

تييعييبيير �ييسيييييا�ييسييي اأمييقييتييه، وهييدفيينييا املييركييزي 

فل�سطني  دولييييية  يف  الييي�طييينيييي  ال�يييسيييتيييقيييالل 

م�سطلح  اأن  معترا  بدونه”،  اأو  بتفاو�ض 

“حل الدولتني” �سيغة �سيا�سية دبل�ما�سية 
هدفنا  عيين  نتخلى  ليين  لكننا  لـ”ت�س�ية”، 

ال�طني املركزي”

وفيييييييييمييييا ييييتيييعيييليييق بيييياليييي�ييييسيييياأن الييييداخييييلييييي 

املركزية  اللجنة  ع�س�  قييال  والنييتييخييابييات، 

بييني  اليييتيييفييياهيييم  “�سد  اإنيييييييه  فييييتييييح،  حلييييركيييية 

حييركييتييي فييتييح وحييمييا�ييض، ومييين يييتييحييدث عن 

“�سفقة”  ذلييك  معترا  النتخابات”،  هييذه 

على  الفردية  امل�سالح  بع�ض  على  للحفاظ 

ح�ساب امل�سالح ال�طنية”

اإنهاء النق�سام  واأ�سار اإىل اأن اجلميع مع 

ذلييك،  اأجييل  ميين  وقاتلنا  اليي�حييدة،  وا�ستعادة 

اإىل  غييزة  اإعيييادة قطاع  اإن  يق�ل  املنطق  لكن 

فل�سطينية  �سراكة  مقابل  ال�سيا�سي  النظام 

كييامييليية يف اليي�ييسييلييطيية، وامليينييظييميية مبيييا ذلييك 

النتخابي وعلى اأر�سية �سيا�سية”

اأر�سية  بيياأنييه ل ييي�جييد  الييقييدوة،  واأو�ييسييح 

�ييسيييييا�ييسييييية، وقييييطيييياع غيييييزة كيييميييا هييييي�، وييييقيييال 

ال�سيا�سي  النظام  على  �سرف�ا  تعال�ا  لهم 

الفل�سطيني يف املجل�ض الت�سريعي، ومنظمة 

الأميير  لييذلييك  رف�سه  عيين  الييتييحييرييير، معربا 

الغريب. وفق و�سفه

ذلييك  يييكيين  مل  قائال”:”وكاأنه  واأردف 

كييافيييييا، وحتيييدثييي�ا عييين قييائييميية ميي�ييسييركيية يف 

ميي�ؤكييدا  حما�ض”،  حييركيية  ميييع  النييتييخييابييات 

�سحة احلديث عن “اتفاق بني فتح وحما�ض 

على القائمة امل�سركة، لكن حجم املعار�سة 

يجر  اأن  ممكن  احلركتني  لييدى  الداخلية 

لكن  ال�سكل،  تغير  على  املعنية  الأطييييراف 

اجل�هر �سيبقى”

تغيرات  من  يجري،  ما  القدوة  وو�سف 

)..(”بدي  مبا�سرة  وتهديدات  الق�انني،  يف 

وهييذا  معق�ل”،  بـ”الغر  اأب�ك�”  األييعيين 

امللحة لإحداث تغيرات  تعبر عن احلاجة 

جدية،

وحييي�ل اخلييييروج ميين هيييذه الييثيينييائييييية، بني 

الييقييدوة، اأنيييه ميكن ذلييك بييياأن نيياأخييذ تنظيم 

خالل  من  الطبيعية  م�سافه  اإىل  “فتح” 
م�قف ييبا�سي حمرم مفه�م، ومقب�ل من 

الفل�سطينية  الق�ى  على  والنفتاح  ال�سارع، 

و)امليي�ييسييتييقييلييني، والييييي�ييسييار اليي�ييسييابييق، ورجييييال 

الأعمال، واملجتمع املدين، وكل النا�ض(

ودعييييا اليييقيييدوة ميين خيييالل هيييذه اخلييطيي�ة 

�سيا�سي  لقاء  خالل  والتفاهم  �س�يا،  للعمل 

على اأر�سية �سيا�سية جدية باملفه�م ال�ا�سع، 

لل�سعب  املييخييتييلييفيية  احلييييييياة  ميينيياحييي  تييعييالييج 

الفل�سطيني، ومن ثم نتفق على النتخابات، 

والقائمة ومن نختار

واأكد القدوة، اأن املنا�سل ال�طني الأ�سر 

ميييييروان اليييرغييي�ثيييي يييجييب اأن يييكيي�ن جيييزءا 

ي�ستطيع  ول  امليي��ييسيي�ع،  هيييذا  ميين  اأ�ييسييا�ييسيييييا 

عن�ان  حتييت  امل�س�ؤولية  هييذه  ميين  يييهييرب  اأن 

�ساأنتظر انتخابات الرئا�سة، م��سحا باأنه اإذا 

وم�افق�ن،  معه  فنحن  الرئا�سة  يريد  كييان 

هذه  من  اأ�سا�سيا  جييزء  يك�ن  اأن  يجب  لكنه 

العملية

وح�ل الت�افق مع قائد التيار ال�سالحي 

الييدميييقييراطييي بييحييركيية فييتييح اليينييائييب حممد 

دحالن، قال القدوة: “بكل و�س�ح و�سراحة 

ت�سكل  اأن  الن  ت�ستطيع  ل  املجم�عة  هييذه 

حيياليية �ييسيييييا�ييسييييية مييقييبيي�ليية وحميييرمييية لييدى 

ال�سعب الفل�سطيني، بالرغم من امل�ساعدات 

التي يتم تقدميها لأبناء �سعبنا “

نح�  نتجه  اأن  نريد  كنا  اإذا  اأنييه  واأو�ييسييح 

اأي  اأنه ل ميكن وج�د  اأرى  هذا الأميير، فاأنا 

من رم�ز بهذه املجم�عة، با�ستثناء ال�سباب 

واملنا�سرين ومن كان يبحث عن اخلال�ض، 

فاأهال و�سهال باجلميع على هذه الأر�سية”

لهذا  خليجي  دعييم  اأي  رف�ض  على  و�سدد 

اأو  اإميياراتيييييا  اأو  كييان قطريا  �ييسيي�اء  الييتيي�جييه، 

بحت  فل�سطيني  يييكيي�ن  اأن  ويييجييب  غييرهييم، 

من الألف اإىل الياء

وبني اأنه لي�ض امل�س�ؤول عن هذه الت�جه، 

بل يجب على اجلميع القيام به اذا ما وجد 

“يف حال مل ننجح يف  اأنه  عددا كافيا، لفتا 

ذلك �ساأعتزل ال�سيا�سة وكفى

وا�ييسييتييبييعييد اليييقيييدوة اإجييييييراء النييتييخييابييات 

“اإذا  اأنييه  مبينا  يذكرها(،  )مل  عدة  لأ�سباب 

يييكيي�ن هيينيياك جه�زية  اأن  يييجييب  مييا حييدثييت 

وا�ستعداد لها، داعيا مروان الرغ�ثي ح�سم 

اأمرنا،  ح�سمنا  ونحن  اأو�ييسييح،  ب�سكل  اأمييي�ره 

وم�ؤيدون له يف اأي خيار يريد الذهاب اإليه

“نريد  قيييائيييال:  حييديييثييه  وخيييتيييمييياليييقيييدوة 

هذا  وعلى  الفل�سطيني،  الن�سان  بناء  اعييادة 

ال�سيا�سي  اليينييظييام  تييركيييييب  اإعيييييادة  الأ�ييسييا�ييض 

الفل�سطيني يليق ب�سبعنا، م�سيفا: “عندما 

بيياأنيينييي فل�سطيني  فييخيي�را  كيينييت  �ييسييابييا  كيينييت 

نيي�ؤميين  فل�سطني  لطلبة  الييعييام  الحتيييياد  يف 

باحلرية وحق الختالف، لكن ما نراه الي�م 

لي�ض فل�سطينيا”

 القدوة: يجب تغيير النظام السياسي الفلسطيني واتفاق 
حماس وفتح »صفقة« للحفاظ على مصالح فردية

 326 مستوطنًا يقتحمون ساحات 
»المسجد األقصى« خالل األسبوع الماضي

 األسير »دياب« يدخل شهره الثاني مضربًا عن الطعام 
والمحرر »بعجاوي« يؤكد: أوضاع السجون كارثية

نفتالي بينيت يهاجم نتنياهو: حان 
وقت استبداله

االنباط-وكاالت

اأكدت م�قع عري �سباح ي�م اجلمعة، اأّن 

امل�سجد  �ساحات  اقتحم�ا  امل�ست�طنني  مئات 

الأق�سى املبارك مبدينة القد�ض املحتلة

هييبييايييت  هيييييار  “حد�س�ت  مييي�قيييع  واأفيييييييياد 

م�ست�طن   326 اأّن  اليييعيييريييين  حد�س�ت” 

اقيييييتيييييحيييييميي�ا بييياحيييات امليي�ييسييجييد الأقييي�يييسيييى هييذا 

الأ�يييسيييبييي�ع، بييحييميياييية مييين �ييسييرطيية الحييتييالل 

الإ�سرائيلي

االنباط-وكاالت

اأكد مكتب اعالم الأ�سرى �سباح ي�م 

يدخل  ذياب  ب�سام  الأ�سر  اأن  اجلمعة، 

�ييسييهييره اليييثييياين ُميي�ييسييربيياً عييين الييطييعييام 

التع�سفي رف�سا لالعتقال 

واأفييييييادت ، امليييحيييرر حمييمييد بييعييجيياوي 

واأن  كييارثييييية  ال�سج�ن  اأو�ييسيياع  اأن  اأكيييد 

الأ�ييييسييييرى بيييحييياجييية حلييا�ييسيينيية �ييسييعييبيييييه 

مل�ؤازرتهم

االنباط-وكاالت

هاجم نفتايل بينيت، رئي�ض حتالف 

الإ�سرائيلي  ال�زراء  رئي�ض  “ميينا”، 
بنيامني نتنياه�، ودعا اإىل ا�ستبداله، 

مييعييربييا عييين انييدهييا�ييسييه لييلييتييقييارب بني 

نييتيينييييياهيي� ورئييييي�ييض الييقييائييميية امليي�حييدة، 

عبا�ض من�س�ر 

وقييييال بييييينيييييت يف مييقييابييليية ميييع قيينيياة 

لنتنياه�  “�سكرا   :”news  i24“
قييادرا  يك�ن  ليين  لكنه  عطائه،  واقيييدر 

عييلييى تيي�حيييييد اليي�ييسييعييب.. و�ييسييليينييا اإىل 

مييرحييليية نييحييتيياج بييهييا ا�ييسييتييبييدال قييائييد، 

ي�م  اأول  يف  اأنييه  للجميع،  اتعهد  واأنيييا 

مذهال،  ي�ما  �سيك�ن  ذلييك،  حلييدوث 

اإ�ييييسييييرائيييييييييل �ييسييتيي�ييسييتييميير بييييييالزدهييييييار، 

بنتنياه�” م�ستقبلها غر مرتبط 

ب�سبب  نتنياه�  بينيت  انتقد  كما 

امل�حدة،  القائمة  رئي�ض  مع  عالقاته 

�س�ف  “اأنا  قييائييال:  عييبييا�ييض،  ميينيي�ييسيي�ر 

اأتبنى كل م�اطن يف اإ�سرائيل، يه�دي 

اأتيي�ييسييامييح مطلقا  ليين  لييكيين  عييربييي،  اأو 

اإ�سرائيل  حييق  �سيحارب  اأحيييد  اأي  مييع 

بال�ج�د”

اأن  مييييين  “انده�ست  واأ�يييييييسييييييياف: 

احت�سن عبا�ض من�س�ر، هذا  نتنياه� 

ييينييتييمييي حليييزب ينتمي  الييييذي  اليينييائييب 

وهييي  امل�سلمني،  الإخيييي�ان  حييركيية  اإىل 

كما  حييمييا�ييض.  حلييركيية  �سقيقة  حييركيية 

ت�س�يت  مييين  اأمييي�يييض  يييي�م  فييرالييليييييكيي�د 

م�سري يف جلنة النتخابات ل�سطب 

حزب التجمع من القائمة امل�سركة.. 

الييليييييكيي�د فيير ميين جليينيية النييتييخييابييات، 

احتياجات  اتفهم  جميينيي�ن،  اأمييير  هييذا 

يحدث  مييا  لكن  النتخابية،  نتنياه� 

ه� جتاوز اخلط�ط احلمراء”

ال�سبت   20 / 2 / 2021
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االنباط-وكاالت

 م���ن امل���ق���رر اأن ت��ع��ق��د حم��ك��م��ة ب��داي��ة 

ال��غ��رب��ي��ة، جل�سة  ال�����س��ف��ة  ���س��م��ال  ن��اب��ل�����س 

على  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ���س��د  احل��ك��م،  للنطق يف 

يعرف  م��ا   ،1917 ع���ام  اإ���س��داره��ا  خلفية 

ب��ا���س��م وع����د ب��ل��ف��ور ، ال�����ذي ك����ان ب��داي��ة 

لأر���س  ال�سهيونية  الع�سابات  لحتالل 

فل�سطني

والذين  احلملة،  على  القائمون  ودع��ا 

ق�����ام�����وا ب����رف����ع ال�����دع�����وى ال���ق�������س���ائ���ي���ة، 

وه�����م ال���ت���ج���م���ع ال���وط���ن���ي ل��ل��م�����س��ت��ق��ل��ني 

ال�سعب  حقوق  ملتابعة  الدولية  واملوؤ�س�سة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ق���ان���ون���ي���ا، ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��ع��امل��ي لإح���ي���اء ذك���رى 

�سحايا بلفور ، وملتابعة اجلل�سة اخلتامية 

جل�سة النطق باحلكم ب�ساأن الدعوى التي 

بريطانيا  م�سوؤولية  ب�ساأن  حتريكها  مت 

عن اجلرائم التي ارتكبتها يف فل�سطني

واأو�سحوا يف ن�س الدعوى التي تلقت 

ذل��ك  اأن  م��ن��ه��ا،  ن�سخة  ال��ع��رب��ي  ال��ق��د���س 

���س��ي��ك��ون ي���وم الأح����د امل���واف���ق 21 ف��راي��ر 

والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  عند  اجل��اري، 

�سباحا من اأمام حمكمة بداية نابل�س

ّمل  اأنها حتحُ وجاء يف م�سمون الدعوى 

امل�سوؤولية  )ب��ري��ط��ان��ي��ا(  امل��ت��ح��دة  اململكة 

�سلوكها  عن  النا�سئة  وتبعاتها  القانونية 

والأخالق  للقواعد  املخالفة  وت�سرفاتها 

وال����ق����ان����ون ال���������دويل، واجل�����رائ�����م ال��ت��ي 

مبا  فل�سطني،  احتاللها  خالل  ارتكبتها 

فيها وعد بلفور

بريطانيا  اأن  باعتبار  ال��دع��وى  وت��اأت��ي 

الفل�سطيني،  ال�سعب  معاناة  م�سدر  هي 

ح���ي���ث م��ك��ن��ت احل����رك����ة ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة يف 

عام  بلفور  وع��د  اإع��الن��ه��ا  منذ  فل�سطني 

ب���ع���ام���ني،  الن�����ت�����داب  ����س���ك  ق���ب���ل   1917

وحتويل الوعد اإىل م�سروع تنفيذي

وق����د ج����رى ت�����س��ج��ي��ل ال����دع����وى ل��دى 

العام  اأكتوبر من   22 نابل�س، يوم  حمكمة 

املا�سي

اأن  الدعوى،  على  القائمون  يوؤكد  كما 

ارتكبت  ال��ري��ط��اين،  الن��ت��داب  �سلطات 

والن��ت��ه��اك��ات، �سد  اجل��رائ��م  م��ن  الكثري 

ال�سعب الفل�سطيني، اإبان حقبة احتاللها 

العام  1948، وهو  انتهت عام  التي  للبالد 

ال�سهيونية  الع�سابات  فيه  احتلت  الذي 

لفل�سطني

ي�سار اإىل اأن الريطانيني بعد احلرب 

ان��ت��زع��وا   ،1920 ع���ام  يف  الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة 

العثمانية،  الدولة  �سقوط  بعد  فل�سطني 

وظ�����ل اح���ت���الل���ه���م ق���ائ���م���ا حت����ت م�����س��م��ى 

انتداب حتى العام 1948

وق���������ال رئ����ي���������س ال����ت����ج����م����ع ال���وط���ن���ي 

ت�سريحات  يف  امل�سري  منيب  للم�ستقلني 

�سابقة اإن �سك النتداب كان اأ�سل معاناة 

الفعلي  والتمهيد  الفل�سطيني  ال�سعب 

اأر�سه لنتهاك حقوقه و�سلب 

واأ�����س����اف وع����د ب��ل��ف��ور غ���ري م��ق��ب��ول، 

وه���و ل��ي�����س جم���رد ت�����س��ري��ح، ب���ل ���س��ه��ادة 

م�����ي�����الد ل�����دول�����ة ب�����ح�����روف م�����ن ال����ع����ار 

وال����ظ����ل����م وال����ب����ط����الن ون����ه����ج اإح������اليل 

احلركة  مع  بال�سراكة  بريطانيا  ر�سمته 

من  اأك��ر  حقوق  متجاهلة  ال�سهيونية، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، وم��ن��ح  ���س��ع��ب��ن��ا  م���ن   %93

 %7 اآن��ذاك  ن�سبتهم  كانت  الذين  اليهود، 

كامل احلقوق

وكان حمامي احلملة نائل احلوح، قال 

الفل�سطيني حتميل  الق�ساء  يف حال قرر 

لتثبيت  �سنذهب  امل�����س��وؤول��ي��ة،  بريطانيا 

ح���ق ك���ل اإن�����س��ان ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ت�����س��رر من 

بالقتل  �سواء  �سخ�سي،  ب�سكل  بريطانيا 

ال�سخ�سية بالتعوي�سات  التهجري  اأو 

�ستنع�س  ال����دع����وى  اأن  احل�����وح  واأك������د 

وتعلم  ال��وط��ن��ي��ة  الفل�سطينية  ال���ذاك���رة 

اأب���ن���اءن���ا ح��ق��وق��ه��م ال��ت��ي ���س��ل��ب��ت وال��ظ��ل��م 

�سعبنا  ب��ح��ق  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ارت��ك��ب��ت��ه  ال����ذي 

بانتدابها واإعالنها وعد بلفور

جهة  الفل�سطيني  الق�ساء  اأ�سبح  وقد 

على  فل�سطني  ح�����س��ول  ب��ع��د  اخ��ت�����س��ا���س 

�سفة دولة مراقب يف الأمم املتحدة

و وعد بلفور ، هو ما ا�سطلح اإطالقه 

على الر�سالة التي بعثها وزير اخلارجية 

ال��ري��ط��اين، اآرث����ر ج��ي��م�����س ب��ل��ف��ور، ي��وم 

ال��ي��ه��ودي  ال���ل���ورد  اإىل   ،1917 ن��وف��م��ر   2

اأ�سار  والتي  روت�سيلد،  دي  وولرت  ليونيل 

جهدها  ���س��ت��ب��ذل  ح��ك��وم��ت��ه  اأن  اإىل  ف��ي��ه��ا 

لإن�ساء وطن قومي لليهود يف فل�سطني

االنباط-وكاالت

 قالت �سحيفة “الغارديان”، اإن اإ�سرائيل 

النووية  ملن�ساآتها  كبري  تو�سيع  على  تعمل 

مب��دي��ن��ة دمي��ون��ا يف ���س��ح��راء ال��ن��ق��ب، حيث 

���س��ن��ع��ت امل������واد الن�������س���ط���اري���ة ل��رت���س��ان��ت��ه��ا 

النووية

وك���������س����ف����ت ������س�����ور ج������دي������دة ال���ت���ق���ط���ت 

ع���ر الأق����م����ار ال�����س��ن��اع��ي��ة، ن�����س��ره��ا م��وق��ع 

الن�سطارية  ب��امل��واد  املعني  ال���دويل  الفريق 

اخل�����راء  م����ن  ف���ري���ق  وه�����و   ،)IPFM(

املن�ساآت  يف  ال��ت��و���س��ع  ح��ج��م  ع��ن  امل�ستقلني، 

النووية الإ�سرائيلية الواقعة جنوب البالد

وي����اأت����ي ذل����ك ب��ع��د اأ���س��اب��ي��ع م���ن اإع����الن 

تخ�سيب  ا���س��ت��ئ��ن��اف  الإي���ران���ي���ة  احل��ك��وم��ة 

اليورانيوم بن�سبة 20 يف املئة، وهي اخلطوة 

التي تعد جتاوزا لالتفاق النووي املرم عام 

2015 بني طهران والقوى الدولية

وين�س التفاق على األ تزيد اإيران ن�سبة 

التخ�سيب عن 3.67 يف املئة

ال�������س���ف���ارة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة يف  ومل ت��ع��ل��ق 

تنتهج  اإذ  اجل��دي��دة،  ال�سور  على  وا�سنطن 

تر�سانتها  ب�ساأن  الغمو�س  �سيا�سة  اإ�سرائيل 

ل��وج��وده��ا،  ن��ف��ي  اأو  ت��اأك��ي��د  دون  ال���ن���ووي���ة، 

بح�سب ال�سحيفة الريطانية

لدى  اأن  الأمريكيني  العلماء  احت��اد  لكن 

اإ�سرائيل يقّدر وجود حواىل 90 راأ�سا حربيا 

يف  املنتج  البلوتونيوم  معدن  من  م�سنوعة 

مفاعل املاء الثقيل

ببناء مفاعل دميونا يف  اإ�سرائيل  وقامت 

من  وا�سعة  �سرية  مب�ساعدة  اخلم�سينيات 

احلكومة الفرن�سية

وب���ح���ل���ول ن���ه���اي���ة ال���ع���ق���د الأخ��������ري، ك���ان 

2500 مواطن فرن�سي  هناك ما يقدر بنحو 

ي��ع��ي�����س��ون يف دمي����ون����ا، ال���ت���ي ك���ان���ت ل��دي��ه��ا 

لكن  ب��ه��ا،  خا�سة  فرن�سية  ثانوية  م��دار���س 

دون اعرتاف ر�سمي

والأم��ن  العلوم  برنامج  الباحث يف  وق��ال 

بودفيج:  بافيل  برين�ستون،  بجامعة  العاملي 

“يبدو اأن البناء بداأ يف وقت مبكر جدا من 
2018، لذلك فاإن  اأواخ��ر ع��ام  اأو   ،2019 ع��ام 

العمل بداأ منذ حواىل عامني”

وك�����س��ف ع��ن م��ف��اع��ل دمي��ون��ا يف ب��رن��ام��ج 

الأ���س��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي لأول م��رة 

من قبل فني �سابق يف املوقع، وهو مردخاي 

ل�����س��ح��ي��ف��ة  ق�����س��ت��ه  روى  ال������ذي  ف���ع���ن���ون���و، 

تاميز” الريطانية عام 1986 “�سنداي 
باملواد  املعني  ال��دويل  الفريق  ملوقع  وفقا 

ف��اإن   ،2006 ع��ام  تاأ�س�س  ال��ذي  الن�سطارية 

الأ�سا�س  حتليل  ه��ي  املجموعة  ه��ذه  مهمة 

التقني للمبادرات ال�سيا�سية العملية لتاأمني 

والبلوتونيوم  اليورانيوم  خمزونات  وتقليل 

عايل التخ�سيب، خا�سة واأن هذه املواد هي 

املكونات الرئي�سية يف الأ�سلحة النووية

االنباط-وكاالت

اأعلنت اأمريكا، اجلمعة، اأن تعليق امل�ساعدات 

واإمنا  النه�سة  ب�سد  اإثيوبيا مل يعد متعلقا  اإىل 

بالو�سع يف تيغراي

جميع  اإن  ام�������س  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وق���ال���ت 

امل�ساعدات الأمنية والتنموية التي تبلغ قيمتها 

272 مليون دولر تقريًبا تعتمد على التطورات 

الدامي يف منطقة تيغراي  ال�سراع  الأخ��رية يف 

الإثيوبية

ل  الإن�سانية  امل�ساعدات  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  كما 

تزال معفاة من تعليق امل�ساعدات

وق��ال��ت اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة اإن��ه��ا اأب��ل��غ��ت 

متحدثة  ترد  مل  فيما  القرار،  بهذا  اأبابا  اأدي�س 

على  اأحمد  اأب��ي  الإثيوبي  ال���وزراء  رئي�س  با�سم 

الفور على طلب للتعليق

قتال داٍم

ه��ذا وك���ان ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق دون��ال��د ترمب 

امل�����س��اع��دات لأدي�����س  امل��ا���س��ي بتعليق  ال��ع��ام  اأم���ر 

اأبابا، ب�سبب ق�سية “�سد النه�سة”، حيث توؤكد 

 4.6 تكلفته  تبلغ  الذي  الكبري  ال�سد  اأن  اإثيوبيا 

املاليني  وانت�سال  للتنمية  دولر �سروري  مليار 

من الفقر، فيما تقول م�سر اإنه يهدد اإمداداتها 

املائية

هذا وتتعر�س اإثيوبيا ل�سغوط من الوليات 

امل��ت��ح��دة،  امل��ت��ح��دة والحت�����اد الأوروب������ي والأمم 

ب�����س��ب��ب ال���ق���ت���ال ال����دام����ي يف م��ن��ط��ق��ة ت��ي��غ��راي 

6 ماليني �سخ�س  ال�سمالية، حيث عزل حوايل 

اإىل ح���د ك��ب��ري ع���ن ال���ع���امل م��ن��ذ ب����دء ال��ق��ت��ال 

يف ن��وف��م��ر ب���ني ال���ق���وات الإث��ي��وب��ي��ة وال���ق���وات 

املتحالفة معها

جمازر وجوع

وظ���ه���رت رواي�����ات ���س��ه��ود ع���ن جم�����ازر، وب���داأ 

ال��ن��ا���س مي���وت���ون ج��وع��ا ووج�����ود اآلف اجل��ن��ود 

اإري��رتي��ا امل��ج��اورة، وه��و م��ا نفته احلكومة  م��ن 

الإثيوبية

اجلنود  على  اإن  املتحدة  ال��ولي��ات  قالت  كما 

الإريرتيني مغادرة اإثيوبيا “على الفور”

وقف فوري للقتال

ويف وق����ت ���س��اب��ق م���ن ه����ذا الأ�����س����ب����وع، ق��ال 

زل��ن��ا  “ما  اخل���ارج���ي���ة:  وزارة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث 

اإزاء املعاناة الإن�سانية الوا�سعة  ن�سعر بقلق بالغ 

عنها  املبلغ  الإن�سان  حقوق  وانتهاكات  النت�سار 

يف منطقة تيغراي”

ك��م��ا ح��ث امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ع��ل��ى “الوقف 

الكامل  والو�سول  تيغراي،  يف  للقتال  ال��ف��وري 

دون ع��وائ��ق ل��ل��م�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة، واإج����راء 

حقوق  وجت���اوزات  انتهاكات  يف  م�ستقل  حتقيق 

الإن�سان وحما�سبة امل�سوؤولني”

اإن�سانية  وتعززت املخاوف من ح�سول كارثة 

اإثيوبيا  �سمال  يف  الواقعة  املنطقة  تيغراي،  يف 

و�سبه املقطوعة عن العامل منذ مطلع نوفمر

وق����ال م��دي��ر ال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر اأب�����ريا ت��ول 

“ل ميكن  اإنه  اأبابا  اأدي�س  من  املا�سي،  الأ�سبوع 

اأنه يف  80% من تيغراي”، م�سيفاً  الو�سول اإىل 

الإن�سانية  امل�ساعدات  و�سول  يتح�ّسن  مل  ح��ال 

اأن  ف��اإن عدد �سحايا اجل��وع ميكن  املنطقة،  اإىل 

يبلغ “ع�سرات الآلف” يف غ�سون �سهرين

اأن  حالياً  الإثيوبي  الأحمر  ال�سليب  ويقّدر 

�ستة ماليني  اأ�سل حوايل  3.8 مليون من  نحو 

م�����س��اع��دة  اإىل  ي��ح��ت��اج��ون  ت���ي���غ���راي،  ن�����س��م��ة يف 

اإن�سانية

االنباط-وكاالت

 مت�����س��ي اجل���زائ���ر ق��دم��ا ن��ح��و ت��ع��دي��ل امل�سهد 

ال�سارع  �سغوط  تفر�سه  م��ا  وف��ق  ال��ع��ام  ال�سيا�سي 

املال  واأوج���ه  ال�سابق  النظام  مع  بالقطع  املتم�سك 

الفا�سد التي ت�سيطر حتى على مفا�سل الرملان

يف  تبون  عبداملجيد  اجلزائري  الرئي�س  واأعلن 

خطاب موجه لالأمة مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني 

للرملان  الأوىل  الغرفة  ح��ّل  اخلمي�س،  لل�سهيد، 

وتنظيم انتخابات مبكرة اإىل جانب اإج��راء تعديل 

حكومي خالل 48 �ساعة دون تو�سيح تفا�سيله

�سيم�س  ال��ت��ع��دي��ل  اإن  ب��ال��ق��ول  ت��ب��ون  واك��ت��ف��ى 

ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ي مل ت��ك��ن يف م�����س��ت��وى ط��م��وح��ات 

اأن��ه  اإىل  اإ����س���ارة  ال�سعب اجل���زائ���ري، يف  وت��ط��ل��ع��ات 

حمدود

النتخابات  تعقد  اجل���زائ���ري،  ال��ق��ان��ون  ووف���ق 

اأق�سى  اأ�سهر على   6 املبكرة يف غ�سون  الت�سريعية 

مايو  يف  للرملان  احلالية  ال��ولي��ة  وتنتهي  تقدير 

اأع�ساوؤه لولية من 5 �سنوات  2022، حيث انتحُخب 

يف مايو 2017، وع��ادت الأغلبية فيه حل��زب جبهة 

التحرير الوطني احلاكم يف عهد الرئي�س ال�سابق 

عبدالعزيز بوتفليقة )1999 2019(

وت��ن�����ّس امل�����ادة 151 م���ن ال��د���س��ت��ور اجل���زائ���ري 

ي��ق��ّرر حل  اأن  لرئي�س اجلمهورية  اأن��ه ميكن  على 

املجل�س ال�سعبي الوطني )جمل�س النواب( اأو اإجراء 

انتخابات ت�سريعية قبل اأوانها بعد ا�ست�سارة رئي�س 

الوطني  ال�سعبي  املجل�س  ورئي�س  الأم���ة  جمل�س 

ورئي�س املحكمة الد�ستورية والوزير الأول اأو رئي�س 

احل��ك��وم��ة ح�سب احل��ال��ة وت��و���س��ح امل���ادة ذات��ه��ا اأن��ه 

جترى هذه النتخابات، يف كلتا احلالتني، يف اأجل 

هذا  يف  تنظيمها  تعذر  واإذا  اأ�سهر،  ثالثة  اأق�ساه 

الأجل لأي �سبب كان، ميكن متديد هذا الأجل ملدة 

اأق�ساها 3 اأ�سهر بعد اأخذ راأي املحكمة الد�ستورية 

ويف اأول تعليق له على القرار، قال �سليمان �سنني 

رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال�سعبي ال��وط��ن��ي )ال���رمل���ان( يف 

تغريدة عر تويرت، اإنه يتمنى لرئي�س اجلمهورية 

التوفيق يف موا�سلة م�سار التغيري

القضاء الفلسطيني ينطق األحد بالحكم ضد بريطانيا
 لمسؤوليتها عن الجرائم وقت االحتالل ووعد بلفور

 صحيفة تكشف: إسرائيل توسع موقع ديمونة النووي

 واشنطن تعلق مساعدات إثيوبيا.. والسبب سد النهضة وتيغراي

 تبون يعلن حّل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة

 »حماس« ترفض استبدال شرطتها 
بعناصر السلطة لحماية االنتخابات

االنباط-وكاالت

“الأخبار”  ����س���ح���ي���ف���ة  ك�������س���ف���ت   

حقيقة  ع��ن  اجلمعة،  ال��ي��وم  اللبنانية، 

ال�سرطة  ا�ستبدال  “حما�س”  موافقة 

يف قطاع غزة بعنا�سر ال�سلطة ال�سابقة 

النتخابات حلماية 

ون��ق��ل��ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع���ن م�����س��ادر يف 

اأّي  ترف�س  “احلركة  قولها،  احل��رك��ة، 

ال�سرطة  با�ستثناء  ت��ت��ع��ّل��ق  م��ق��رتح��ات 

اأخرى  ا�ستبدال  اأو  القطاع  يف  املوجودة 

ب��ه��ا م���ن ع��ن��ا���س��ر ال�����س��ل��ط��ة ال�����س��اب��ق��ة 

النتخابات” حلماية 

من  فل�سطيني  اأم���ن���ي  وف���د  وو����س���ل 

ل���ق���اء ���س��م��ن  ل��ع��ق��د  اإىل غ����زة  ال�����س��ف��ة 

لة منذ  »اللجنة الأمنية امل�سرتكة« امل�سكَّ

لرتتيب   2014 عام  امل�ساحلة  مباحثات 

املتعّلقة بالنتخابات الأمنية  الأو�ساع 

 لليوم الثاني.. االحتالل يغرق مئات 
الدونمات الزراعية بالمياه شرق غزة

 رسميا.. أمريكا تعود التفاقية باريس للمناخ 

 فلسطينيو الداخل: الخميس يوم 
مظاهرات احتجاجا على تواطؤ شرطة 

االحتالل مع عصابات اإلجرام

االنباط-وكاالت

اأغ������������رق������������ت ق����������������وات الح��������ت��������الل 

مئات  اجلمعة،  ام�س  “الإ�سرائيلي”، 
ع��ب��ارات  بفتحها  ال��زراع��ي��ة،  ال��دومن��ات 

م����ي����اه الم�����ط�����ار ل���ل���ي���وم ال����ث����اين ع��ل��ى 

التوايل �سرق غزة

ق���وات  اأن  واأف�������ادت م�����س��ادر حم��ل��ي��ة 

الأمطار  الحتالل فتحت عبارات مياه 

اإغ��راق  اإىل  اأدى  م��ا  غ��زة،  ���س��رق مدينة 

م��ئ��ات ال��دومن��ات ال��زراع��ي��ة ���س��رق حيي 

ال��زي��ت��ون وال�����س��ج��اع��ي��ة ���س��رق امل��دي��ن��ة، 

اإ���س��اف��ة اإىل اإغ���راق ع�����س��رات ال��دومن��ات 

�سمال  حانون  بيت  بلدة  �سرق  الزراعية 

قطاع غزة

وت��ك��ب��د امل�����زارع�����ون خ�����س��ائ��ر م��ادي��ة 

ف��ادح��ة ب��ع��د اأن غ��م��رت م��ي��اه ال��ع��ب��ارات 

الزراعية اأرا�سيهم 

تتعمد  الحتالل  قوات  اأن  اإىل  ي�سار 

ف���ت���ح ع����ب����ارات امل���ي���اه ك���ل ف����رتة خ���الل 

املواطنني  اأرا�سي  ال�ستاء لغراق  ف�سل 

وممتلكاتهم الزراعية 

االنباط-وكاالت

اإىل  ر�سميا  املتحدة  ال��ولي��ات  ع��ادت 

اجلمعة،  ام�س  للمناخ  باري�س  اتفاقية 

لت�سحذ املعركة العاملية �سد تغري املناخ 

ب��اي��دن  ج��و  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  ت��خ��ط��ط  اإذ 

ل��ت��خ��ف��ي�����س��ات ج���ذري���ة يف الن��ب��ع��اث��ات 

خالل العقود الثالثة املقبلة

اأجانب  ودبلوما�سيون  علماء  ورح��ب 

والتي  التفاقية،  اإىل  وا�سنطن  ب��ع��ودة 

30 ي���وم���ا م��ن  اأ���س��ب��ح��ت ر���س��م��ي��ة ب��ع��د 

هذه  ب�ساأن  تنفيذيا  اأمرا  بايدن  اإ�سدار 

اخلطوة يف اأول يوم له يف من�سبه

دول���ة على   200 ن��ح��و  وق���ع  اأن  وم��ن��ذ 

ملكافحة   2015 ع��ام  امل��رم��ة  الت��ف��اق��ي��ة 

الآث������ار ال��ك��ارث��ي��ة ل��ت��غ��ري امل���ن���اخ، ك��ان��ت 

الوليات املتحدة الدولة الوحيدة التي 

ال�سابق  الرئي�س  ان�سحبت منها. واتخذ 

اأن  بزعم  اخلطوة  ه��ذه  ترامب  دون��ال��د 

مكافحة تغري املناخ مكلف جدا

و����س���ي�������س���ارك امل����ب����ع����وث الأم����ري����ك����ي 

امل��ن��اخ ج��ون ك��ريي يف فعاليات  ل�����س��وؤون 

مبنا�سبة  اجلمعة  اليوم  الإنرتنت  عر 

لقاءات  وت�سمل  عودة بالده لالتفاقية، 

م����ع ����س���ف���ريي ب���ري���ط���ان���ي���ا واإي���ط���ال���ي���ا، 

اأنطونيو  املتحدة  لالأمم  العام  والأمني 

امل��ت��ح��دة  الأمم  وم��ب��ع��وث  غ��وت��ريي�����س، 

للمناخ مايكل بلومرغ

االنباط-وكاالت

اجتماعا  ال�سعبية  اللجان  مركزوا  عقد 

على تطبيق زوم، بدعوة من �سكرتارية جلنة 

مركباتها،  �سكرتريي  ومب�ساركة  املتابعة 

الن�ساطات  وت�سعيد  موا�سلة  يف  للتداول 

اجل��رمي��ة  ان��ت�����س��ار  اآف����ة  مل��واج��ه��ة  ال�سعبية 

والعنف، واآفة انت�سار جائحة كورونا

املتابعة  وج���اء يف بيان ���س��ادر ع��ن جلنة 

يف  الفل�سطينّية  اجلماهري  ل�سوؤون  العليا 

مناطق ال�48، تلّقت )راأي اليوم( ن�سخة منه، 

العمل  جلنة  رئي�س  الجتماع  افتتح  ج��اء: 

ال�سعبي يف جلنة املتابعة اإبراهيم حجازي، 

الذي توقف عند اأهمية اإطار العمل ال�سعبي 

ودور اللجان ال�سعبية، وا�ستعر�س اخلطوات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة مل���واج���ه���ة ال��ع��ن��ف واجل���رمي���ة 

وع�ساباتها

و حّيا رئي�س جلنة املتابعة حممد بركة 

نحف  ال�سعبية يف  اللجنة  كلمته  ب��داي��ة  يف 

والأهايل املعت�سمني يف بيت املواطن جمال 

ح�سون املهدد بالهدم. وقدم بيانا عن اجتماع 

�سكرتارية جلنة املتابعة الأخري، وا�ستعر�س 

الن�ساطات امل�ستقبلية على ال�سعيد القطري 

وعلى �سعيد املناطق ملواجهة اآفة اجلرمية 

توحيد  ���س��رورة  على  م��وؤك��دا  وع�ساباتها، 

الرئي�سية  ال�سوارع  على  املظاهرات  موعد 

تكون  كي  العربية  وامل���دن  للقرى  املحاذية 

اأكر تاأثرًيا وزخًما

ثم توقف عند املظاهرة املزمع تنظيمها 

ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات ال��رمل��ان��ي��ة يف ت��ل اأب��ي��ب، 

الطعام  ع��ن  والإ���س��راب  الحتجاج  وخيمة 

ل���ق���ي���ادة امل��ج��ت��م��ع ال���ع���رب���ي اأم�������ام امل��ك��ات��ب 

احلكومية يف القد�س، ودعا اللجان ال�سعبية 

ال�ستعداد  اىل  العربية  املحلية  وال�سلطات 

من اجل م�ساركة يف هذه الن�ساطات الهامة

اللجان  بركة  حّيا  كما  ال��ب��ي��ان:  واأردف 

واحل��راك��ات  ال�سيا�سية  وال��ق��وى  ال�سعبية 

التي  الن�ساطات  اإىل  ت��ب��ادر  التي  ال�سبابية 

ت��ت��وا���س��ل يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ�������رية، م��وؤك��دا 

القانونية  ت��وف��ري احل��م��اي��ة  ع��ل��ى ����س���رورة 

املحلية والقطرية لل�سباب الذين يواجهون 

العتقالت التع�سفية من �سرطة اإ�سرائيل، 

ليكونوا على  م��ن خ��الل جتنيد حم��ام��ني 

اأهبة ال�ستعداد

ال�سعبية  اللجان  تاأخذ  اأْن  اإىل  دع��ا  كما 

دوره�����ا اإىل ج��ان��ب ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة يف 

م��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، اإْن ك����ان ذل��ك 

ال�سحية،  بالتعليمات  الل��ت��زام  خ��الل  من 

وخا�سة  التطعيم  على  الإق��ب��ال  وبت�سجيع 

يف ظل الن�سب غري املر�سية للمطعمني يف 

���س��رورة ت�سافر  العربي، ويف ظ��ّل  املجتمع 

اجل��ه��ود و���س��وًل اإىل خ��روج م��ن اجلائحة، 

اجتماعية  اأ���س��رار  م��ن  وم��ا ينطوي عليها 

حياتية، مثل ازدياد البطالة وانهيار امل�سالح 

على  ال�سرر  اأو  اأ�سال،  اله�سة  القت�سادية 

جهاز التعليم وبالتايل على م�ستقبل جيل 

كامل

و����س���ّدّد ال��ب��ي��ان ع��ل��ى اأّن�����ه ج���رى نقا�س 

اللجان  م��ن  ع��دد  مندوبي  م��ن  م�ستفي�س 

املتابعة،  �سكرتريي مركبات  ال�سعبية ومن 

على  توؤكد  هامة  الذين قدموا مالحظات 

الطابع الوطني ملواجهة ع�سابات الإج��رام 

والدولة،  ال�سرطة  تواطوؤ  اإىل  ت�ستند  التي 

امل�ساهمة يف  �ساأنها  اقرتاحات من  وقدموا 

تو�سيع العمل ال�سعبي والتفاعل مع قرارات 

جلنة املتابعة العليا

واخ��ت��ت��م ال��ب��ي��ان ق���ائ���اًل اإّن�����ه ت��ق��رر ي��وم 

ال�ساعة  �سباط   25 املوافق  القادم  اخلمي�س 

4 ع�����س��ًرا ك���ي���وم ت���ظ���اه���رات ق��ط��ري��ة على 

املفرتقات الرئي�سية يعلن عنها لحًقا

ال�سبت   20 / 2 / 2021
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سيتي خطوة جديدة نحو اللقب 

تأجيل مباريات منتخبنا في التصفيات المشتركة 

ريال مدريد وبرشلونة فرصة للتقدم 

ايطاليا  ف��ي  االق���وى  م��ي��ان  دي��رب��ي 

لندن – وكاالت 

بفارق  الإجنليزي  ال��دوري  �سيتي  مان�س�سرت  يت�سدر  فيما 

�سانحة  الفر�سة  تبدو  مناف�سيه،  اأق��رب  اأم��ام  ومطمئن  كبري 

للمناف�سة  التالية   9 ال���  امل��راك��ز  اأ���س��ح��اب  م��ن  اأي  اأم���ام  ب��ق��وة 

ع��ل��ى اأح���د امل��راك��ز امل��وؤه��ل��ة ل���دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا يف املو�سم 

ب��ف��ارق  امل�سابقة  ج���دول  �سيتي  مان�س�سرت  وي��ت�����س��در  امل��ق��ب��ل. 

مباراة  قبل  يونايتد  مان�س�سرت  العنيد  ج��اره  اأم��ام  نقاط   10

املرحلة  الأحد يف  يوم  اآر�سنال  اأمام م�سيفه  ال�سماوي  الأزرق 

التقدم  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  ويتطلع  الربميريليج.  من   25

لقب  ل�ستعادة  الرائعة  انطالقته  طريق  يف  ج��دي��دة  خطوة 

اإي��ف��رت��ون  م�سيفه  على  �سيتي  وتغلب  الإجن��ل��ي��زي.  ال���دوري 

الفارق  جوارديول  امل��درب  فريق  ليو�سع  موؤجل،  لقاء  يف   1-3

مع  الفارق  و�سع  كما  يونايتد،  مع  نقاط   10 اإىل  ال�سدارة  يف 

16 نقطة.  ليفربول حامل اللقب �ساحب املركز ال�ساد�س اإىل 

اآخر  بالدوري يف  3 هزائم متتالية  ليفربول من  وفيما عانى 

هو  اإي��ف��رت��ون  على  ال��ف��وز  ك��ان  بامل�سابقة،  خا�سها  مباريات   3

التوايل  على   17 وال���  امل�سابقة  يف  للفريق  التوايل  على   12 ال� 

يوا�سل   ، ه��ذا  ورغ��م  ال��ب��ط��ولت.  خمتلف  يف  قيا�سي(  )رق��م 

حتى  بخطوة  خطوة  فريقه  م�سرية  مع  التعامل  ج��واردي��ول 

اآخر  يف  الثالث  باللقب  للفوز  ب�سدة  موؤهال  الفريق  بدا  واإن 

روزن���ام���ة  “لدينا  ج����واردي����ول:  وق����ال  ل���ل���دوري.  م��وا���س��م   4

�سنواجه  رائ��ع��ة.  قليلة  �سهور  واأم��ام��ن��ا  ب��امل��ب��اري��ات  م��زدح��م��ة 

واأ�ساف:  واح��د«.  اأ�سبوع  يف  و�ساوثهامبتون  وولفرهامبتون 

يبدو  الوقت  نف�س  يف  لكن  الراحة...  يحتاجون  “الالعبون 
ن��ت��ع��ام��ل مع  ب��ل  ال��روزن��ام��ة  اإىل  ال��ت��ح��دي ج��م��ي��ال. ل ننظر 

امل���ب���اراة ال��ت��ال��ي��ة ف��ق��ط«. ع��ل��ى ج��ان��ب اآخ����ر، ���س��ي��ك��ون ال�����س��راع 

الفارق  ويقت�سر  اأ���س��ده.  على  الأب��ط��ال  ل���دوري  ال��ت��اأه��ل  على 

املركز  يف  وليفربول  الثاين  املركز  يف  يونايتد  مان�س�سرت  بني 

اآر���س��ن��ال  ب��ني  ال���ف���ارق  ن��ق��اط. ك��م��ا يقت�سر   6 ال�����س��اد���س ع��ل��ى 

على  الرابع  املركز  �ساحب  وت�سيل�سي  العا�سر  املركز  �ساحب 

ملان�س�سرت  التالية   9 ال���  امل��راك��ز  اأ�سحاب  يجعل  مما  نقاط،   8

الأبطال  لدوري  املوؤهلة  املراكز  على  املناف�سة  دائرة  يف  �سيتي 

يف  نيوكا�سل  فريق  يونايتد  مان�س�سرت  وي�ست�سيف  الأوروب��ي. 

مباراة اأخرى يوم الأحد ويقابل لي�سرت �سيتي م�سيفه اأ�ستون 

 فيال، كما يحل توتنهام �سيفا على و�ست هام يف نف�س اليوم.

وم���ا زال ل��ي��ف��رب��ول رغ���م اب��ت��ع��اده ع���ن ���س��ب��اق ال��ل��ق��ب، ق���ادرا 

ع��ل��ى ح��ج��ز اأح���د م��ق��اع��د دوري الأب���ط���ال يف امل��و���س��م امل��ق��ب��ل. 

وارت��ف��ع��ت م��ع��ن��وي��ات ال��ري��دز ك��ث��ريا ب��ع��د ال��ف��وز ع��ل��ى لي��ب��زج 

يف ذه����اب ث��م��ن ن��ه��ائ��ي دوري الأب���ط���ال. وي�����س��ت�����س��ي��ف ف��ري��ق 

ال�سبت  ال��ي��وم  اإي��ف��رت��ون  ي��ورج��ن كلوب فريق  الأمل���اين  امل��درب 

يف دي����رب����ي م���ث���ري ب��ن��ف�����س اجل����ول����ة، ح���ي���ث ي��ح��ت��ل ال��ت��وف��ي��ز 

 امل����رك����ز ال�������س���اب���ع ب����ف����ارق 3 ن���ق���اط ف���ق���ط خ���ل���ف ل��ي��ف��رب��ول.

على  �سيفا  الأخ���ري  امل��رك��ز  �ساحب  يونايتد  �سيفيلد  وي��ح��ل 

اأخ���رى �سمن  م��ب��اراة  ال�سبت يف   18 امل��رك��ز  ���س��اح��ب  ف��ول��ه��ام 

�ساوثهامبتون  على  �سيفا  ت�سيل�سي  يحل  كما  نف�سها،  اجلولة 

يف اليوم ذاته. ويحل و�ست بروميت�س �ساحب املركز 19 )قبل 

فعالياتها  وتختتم  اأي�سا.  ال�سبت  الأخري( �سيفا على برينلي 

يوم الإثنني املقبل بلقاء برايتون مع كري�ستال بال�س .

االنباط – عمان 

تاأجيل  القدم، �سباح اجلمعة  لكرة  الآ�سيوي  اأعلن الحتاد 

واملوؤهلة  امل�سرتكة  الت�سفيات  م��ن  املتبقية  امل��ب��اري��ات  اأغ��ل��ب 

حزيران  اإىل   ،2023 القارية  والنهائيات   ،2022 العامل  لكاأ�س 

تاأجيل  “الآ�سيوي”،  ق��رار  وت�سمن  اآذار.  م��ن  ب��دًل  ال��ق��ادم، 

مباريات الن�سامى املتبقية من الت�سفيات، اأمام الكويت ونيبال 

الفيفا  اأيام  خالل  لتقام  الثانية،  املجموعة  �سمن  واأ�سرتاليا 

15 حزيران( القادم بنظام التجمع  املعتمدة من )31 اأيار اإىل 

امل�ساحبة  ال�سفر  على  القيود  ا�ستمرار  ظل  يف  واحدة،  بدولة 

جل��ه��ود احل���د م��ن ان��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وب��ع��د م�����س��اورات 

لالحتاد  العام  الأم��ني  وكانت  املعنية.  الحت���ادات  مع  مكثفة 

املا�سي يف  الأ�سبوع  �ساركت  ن�سار،  �سمر  القدم،  لكرة  الأردين 

اجتماع مع الحتاد الآ�سيوي، لبحث م�سري مواعيد ا�ستكمال 

مت  حيث  ط��الل،  ا�سامة  املنتخب  مدير  بح�سور  الت�سفيات، 

با�ستثناء  الثانية،  املجموعة  م��ب��اري��ات  تاأجيل  على  الت��ف��اق 

يف  كامتاندو.  يف  اذار   30 �سيقام  ال��ذي  واأ�سرتاليا  نيبال  لقاء 

طلبات  ا�ستقبال  اأم��ام  ال��ب��اب  الآ���س��ي��وي  الحت��اد  فتح  املقابل، 

ا�ست�سافة املباريات املتبقية ملختلف املجموعات بنظام التجمع 

لحت�سان  الأق��رب  هي  اأ�سرتاليا  باتت  حيث  حزيران،  خالل 

ك��ان  ال��وط��ن��ي  املنتخب  وان  خ��ا���س��ة  “الن�سامى”،  جم��م��وع��ة 

ق��د خ��ا���س يف وق���ت ���س��اب��ق ج��م��ي��ع ال��ل��ق��اءات امل���ق���ررة ل��ه على 

ل�  م�ساعيه  توا�سل  اإىل  بيانه،  يف  “الآ�سيوي”  ولفت  ملعبه. 

وكافة  واحلكام  الالعبني  و�سالمة  ل�سحة  الأول��وي��ة  “منح 
ذاته،  الوقت  يف  قرب  عن  العمل  وا�ستمرار  اللعبة”،  اأط��راف 

م��ع الحت�����ادات الأع�����س��اء مل��راق��ب��ة ال��و���س��ع يف ال���ق���ارة. يذكر 

�سمن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  ح��ال��ي��اً  ي�ستقر  ال��وط��ن��ي  املنتخب  اأن 

جمموعته، بال�سراكة مع الكويت بذات الر�سيد )10 نقاط(، 

مع بقاء ا�سرتاليا بال�سدارة )12(، ونيبال رابعاً )3(، واخرياً 

تايبيه ال�سينية دون اأي نقطة.

مدريد – وكاالت 

ي��ل��ت��ق��ي ب���ر����س���ل���ون���ة م����ع ���س��ي��ف��ه ق���اد����س 

ي����وم الأح�������د  يف اجل���ول���ة 24 م���ن ال�����دوري 

نتيجة  حتقيق  اأن  الفريق  الإ�سباين.ويدرك 

املناف�سة  ع���ن  ���س��ت��ب��ع��ده  ال�����دوري  يف  �سلبية 

 ع��ل��ى ال���ل���ق���ب، و���س��ي��ن��ت��ه��ي م��و���س��م��ه ع��م��ل��ي��ا.

وت��ع��ر���س ب��ر���س��ل��ون��ة خل�����س��ارة م��ه��ي��ن��ة 4-1 

اأبطال  دوري  يف  جريمان  �سان  باري�س  اأم��ام 

يف  اأ�سبيلية  اأم���ام   2-0 خ�سر  بعدما  اأوروب����ا، 

ذه����اب ال����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي ب��ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

اإ�سبانيا مطلع ال�سهر اجلاري. وتعادل  ملك 

1-1 يف  اأتلتيكو مدريد مع م�سيفه ليفانتي 

لي�سبح  الثانية،  اجلولة  من  موؤجلة  مباراة 

ع����دد امل���ب���اري���ات ال���ت���ي خ��ا���س��ه��ا ال��ف��ري��ق 22 

بفارق  يتفوق  لكنه  بر�سلونة،  مثل  م��ب��اراة، 

9 ن��ق��اط ع��ل��ى ال��ف��ري��ق ال��ك��ت��ال��وين، �ساحب 

بالفوز  مفاجاأة  قاد�س  وفجر  الثالث.  املركز 

على بر�سلونة 2-1 يف دي�سمرب/ كانون الأول 

املا�سي، لذلك �سيدخل بلوجرانا املباراة بحثا 

عن الثاأر. واأ�سبح جريارد بيكيه، الذي �سارك 

اأمام باري�س �سان جريمان، جاهزا للقاء رغم 

اأنه ا�ستبدل يف مباراة باري�س �سان جريمان، 

وم�����ع ذل�����ك رمب�����ا ي���دف���ع ك����وم����ان ب���اأو����س���ك���ار 

اأن  يف  اأي�سا  ري��ال مدريد  وياأمل  مينجويزا. 

عندما  م��دري��د،  اأتلتيكو  ج��اره  تعرث  ي�ستغل 

يحل الفريق بقيادة مدربه زين الدين زيدان 

�سيفا على بلد الوليد اليوم ال�سبت. ويحتل 

ال��ري��ال امل��رك��ز ال��ث��اين، ب��ف��ارق 6 نقاط خلف 

اأزيد  لعب  مباراة  الريال  ب��اأن  علما  اأتلتيكو، 

اأتلتيكو، و�سوف ي�سعى ملوا�سلة ال�سغط  من 

على جاره، بقيادة دييجو �سيميوين. ويلتقي 

اأتلتيكو مع ليفانتي ال�سبت، لكن على ملعب 

امل����رة، و�سيكون  وان����دا م��رتوب��ول��ي��ت��ان��و ه���ذه 

الفريق م�سغول بالناحية الدفاعية. ول يزال 

اأتلتيكو ميلك اأقوى خط دفاع حيث تلقى 14 

هدفا فقط يف 22 مباراة، لكن هذه هي املرة 

فيها  يف�سل  التي  �سيميوين  الأوىل يف حقبة 

 6 ل�  �سباكه  نظافة  على  احلفاظ  يف  الفريق 

مباريات متتالية. وقال يان اأوبالك، حار�س 

قدمنا  اأننا  “اأعتقد  مدريد:  اأتلتيكو  مرمى 

ب�سبب  هدفا  ا�ستقبلنا  لكننا  ج��ي��دة،  م��ب��اراة 

ننظر  “ل  ب��ال��ق��ول:  واأردف  دف��اع��ي«.  خ��ط��اأ 

التي  اأو  منتلكها  التي  النقاط  اأف�سلية  اإىل 

اإنها  النهاية  ال��دوري. يف  �سنح�سل عليها يف 

نقطة ح�سدناها«. وقال: “ل�سنا �سعداء بها، 

لكننا ل نهتم بالفارق. �سنفكر يف كل مباراة 

قدمنا  كنا  اإذا  �سرنى  النهاية  ويف  حدة  على 

اأم ل«. ويف باقي  املقدمة  ما يكفي للبقاء يف 

بيتي�س  ري��ال  يلتقي  اجلولة،  هذه  مناف�سات 

اإيبار، وفالن�سيا مع  واإلت�سي مع  مع خيتايف، 

األفي�س،  م��ع  �سو�سيداد  وري���ال  فيجو،  �سلتا 

مع  بلباو  واأتلتيك  غ��رن��اط��ة،  م��ع  وهوي�سكا 

فياريال، واأو�سا�سونا مع اأ�سبيلية.

روما – وكاالت 

الفارق  تو�سيع  اإىل  ميالن  اإن��رت  ي�سعى 

بينه وبني ميالن يف �سدارة جدول ترتيب 

اأن��دي��ة ال����دوري الإي��ط��ايل ل��ك��رة ال��ق��دم، يف 

مباراة  املقبل يف  الأحد  يوم  الفريقني  لقاء 

دي��رب��ي م��دي��ن��ة م��ي��الن��و ب��اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة 

وال��ع�����س��ري��ن م��ن امل�����س��اب��ق��ة. وي��ري��د ميالن 

ا���س��ت��ع��ادة ����س���دارة ج����دول ال��رتت��ي��ب، ال��ت��ي 

فقدها موؤخرا، ل�سيما واأنه احتل ال�سدارة 

يف اأغلب فرتات هذا املو�سم. وت�سدر ميالن 

منت�سف  م��ن��ذ  م��ن��ف��ردا  ال��رتت��ي��ب  ج����دول 

ت�����س��ري��ن اأول/اأك���ت���وب���ر امل��ا���س��ي، ب��ع��د ف��وزه 

اأول ديربي هذا  1 يف   / 2 اإن��رت ميالن  على 

امل���و����س���م. ول��ك��ن ال��ف��ري��ق ت��ع��ر���س ل��ه��زمي��ة 

2 يف اجل��ول��ة   /  0 ���س��ب��ي��زي��ا  اأم�����ام  ���س��ادم��ة 

 3 اإن��رت ميالن على لت�سيو  الأخ��رية، وف��از 

نقطة  بفارق  الرتتيب  ليت�سدر جدول   1  /

واحدة. وقال �سيتفانو بيويل مدرب ميالن 

املمكن  م��ن  ك��ان  �سبيزيا  اأم��ام  :” اخل�سارة 

نلعب  ونحن  خ�سرنا  اإذا  م�سكلة  ت�سبح  اأن 

اعتدنا«. كما  نلعب  مل  ولكننا  بطريقتنا. 

اإن��رت  تنتظر  اأوروب��ي��ة  ال��ت��زام��ات  توجد  ول 

ميالن بعد اأن ودع الفريق مناف�سات دوري 

اأب��ط��ال اأوروب�����ا م��ن دور امل��ج��م��وع��ات، وه��و 

ملا  احل��ف��اظ على طاقته  م��ن  ق��د ميكنه  م��ا 

وا�ستمتع  املو�سم.  ه��ذا  مباريات  من  تبقى 

اأنطونيو كونتي، املدير الفني لإنرت ميالن 

بهديف   ،1  /  3 لت�سيو  على  ال�سعب  بالفوز 

الفريق �سدارته  لوكاكو حيث عزز  روميلو 

لأك�����رث ال���ف���رق ت�����س��ج��ي��ال ل����الأه����داف ه��ذا 

يزيد  ومم��ا  الآن.  حتى  هدفا   54 ب���  املو�سم 

بني  الأهداف  ت�سجيل  اإثارة، حتدي  املباراة 

يف  الديربي  يف  هدفا  �سجل  ال��ذي  لوكاكو، 

زلت��ان  وب��ني  املا�سي،  اأول/اأك��ت��وب��ر  ت�سرين 

اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س، ه����داف م��ي��الن وال����ذي 

ح�����س��م ال��ل��ق��اء ب��ت�����س��ج��ي��ل ه���دف���ني. و���س��ج��ل 

اأي�����س��ا ل��وك��اك��و واإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����س، ال��ل��ذان 

ل��ع��ب��ا ����س���وي���ا يف م��ان�����س�����س��رت ي���ون���اي���ت���د، يف 

والتي  اإيطاليا  بكاأ�س  الثمانية  دور  مباراة 

كانون  �سهر  اأواخ���ر  1 يف   /  2 اإن��رت  بها  ف��از 

م�سادة  �سهدت  وال��ت��ي  امل��ا���س��ي،  ث��ان/ي��ن��اي��ر 

ذلك  ومنذ  الالعبني.  بني  حامية  كالمية 

عاما(   39( اإبراهيموفيت�س  تخطى  احلني، 

م�سريته  يف  ه��دف   500 م��ن  اأك���رث  ت�سجيل 

مع الأندية، بينما �سجل لوكاكو يف اجلولة 

ويف  م�سريته.  يف   300 رق��م  ه��دف��ه  املا�سية 

باقي املباريات التي تقام يوم الأحد، يلتقي 

بينفينتو.  الثالث، مع  املركز  روما، �ساحب 

يلتقي  بينما  ن��اب��ويل،  م��ع  اأت��الن��ت��ا  ويلعب 

يوفنتو�س،  ويلتقي  اأودي��ن��ي��زي.  م��ع  ب��ارم��ا 

حامل اللقب، مع كروتوين يوم الإثنني يف 

يوفنتو�س  ويحتل  اجلولة.  مباريات  ختام 

امل���رك���ز ال����راب����ع ب���ف���ارق ث���م���اين ن���ق���اط عن 

م��ب��اراة م��وؤج��ل��ة، فيما يقبع  امل��ت�����س��در، ول��ه 

 12 ك���روت���وين يف امل���رك���ز الأخ�����ري ب��ر���س��ي��د 

املا�سي،  اأول/اأك��ت��وب��ر  �سرتين  ويف  نقطة. 

الذي  يوفنتو�س،  مع   1/1 كروتوين  تعادل 

ا����س���ت���اأن���ف م��و���س��م��ه امل���ت���ذب���ذب ب��اخل�����س��ارة 

قدم  كما  املا�سية،  اجل��ول��ة  ن��اب��ويل يف  اأم��ام 

الأرب��ع��اء  اأم�س  الربتغال  يف  �سيئا  م�ستوى 

2 يف ذه��اب  ب��ورت��و1 /  اأم����ام  اأن خ�����س��ر  ب��ع��د 

 دور ال�����س��ت��ة ع�����س��ر ب����دوري اأب���ط���ال اأوروب����ا.

ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي لت�����س��ي��و م���ع ����س���ام���ب���دوري���ا، 

بولونيا  مع  و�سا�سولو  فريونا،  مع  وجنوى 

ال�سبت.

الوحدات يفوز على البقعة وديا 

ميدفيديف الى نهائي استراليا للتنس 

جوميز يسجل رغم االصابة 

االنباط – عمان 

ح��ق��ق ف���ري���ق ال����وح����دات ف�����وزا ك��ب��ريا 

بنتيجة  البقعة  �سقيقه  على  وم�ستحقا 

5-1، يف املباراة الودية التي جرت اجلمعة 

هذه  وتاأتي  بغمدان.  النادي  ملعب  على 

“الأخ�سر”  ا���س��ت��ع��دادات  امل��ب��اراة يف ظ��ل 

مل�����س��واره امل��ق��ب��ل حم��ل��ي��ا واآ���س��ي��وي��ا، حيث 

درع  ب���ط���ول���ة  ع����رب  الأول  ظ���ه���ور  ي����ب����داأ 

الحتاد التي تنطلق يوم الثالثاء املقبل، 

جانب  اإىل  ال��وح��دات  القرعة  و�سعت  اإذ 

اأه���داف  و�سجل  وم��ع��ان.  �سحاب  فريقي 

ال���وح���دات خ��ال��د ع�����س��ام ه��دف��ني، احمد 

خطاأ  البقعة  ولع��ب  ثلجي،  ي��زن  زري��ق، 

يف مرماه. و�سهدت املباراة التي جرت يف 

اأجواء باردة غياب جنوم املنتخب الوطني 

بداية  بالتدريبات  يلتحقون  الذي  الأول 

املحرتف  ج��ان��ب  اإىل  ال�سبت،  ال��ي��وم  م��ن 

ي�سل  الذي  نداي  العزيز  عبد  ال�سنغايل 

واعتمد  املقبل.  الثالثاء  يوم  الأردن  اإىل 

اهلل  عبد  الكابنت  بقيادة  الفني  اجل��ه��از 

احل��ار���س  ���س��م��ت  ت�سكيلة  ع��ل��ى  زم���ع  اب���و 

اأحمد ثائر  الدفاع  فرا�س �سالح ورباعي 

ودان��ي��ال ع��ف��ان��ة وع��ب��داهلل دي���ارا واح��م��د 

ورجائي  عو�س  ف��ادي  جانب  اإىل  اليا�س 

ع��اي��د واح���م���د ه�����س��ام وث���الث���ي امل��ق��دم��ة 

ثلجي.  وي��زن  ع�سام  وخالد  زري��ق  احمد 

التي  الثانية  ال��ودي��ة  امل��ب��اراة  ه��ذه  وت��ع��د 

الأوىل  يف  تعادله  بعد  ال��وح��دات  يلعبها 

ال�سلط بهدفني ملثلهما. اأمام �سقيقه 

�سيدين – وكاالت 

ت��اأه��ل ال��رو���س��ي دان��ي��ي��ل م��ي��دف��ي��دي��ف 

املفتوحة  اأ���س��رتال��ي��ا  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي  اإىل 

ع��امل��ي��ا وح��ام��ل  الأول  امل�����س��ن��ف  مل��واج��ه��ة 

ال��ل��ق��ب ال�����س��رب��ي ن���وف���اك دي��وك��وف��ي��ت�����س 

ب��ع��دم��ا ت��غ��ل��ب اجل��م��ع��ة ع��ل��ى ال��ي��ون��اين 

�����س����ت����ي����ف����ان����و�����س ت����ي����ت����ي����ب����ا�����س. ومت����ك����ن 

من  للقب،  ال��راب��ع  امل��ر���س��ح  ميدفيديف، 

هزمية تيتيبا�س بنتيجة 6-4 و6-2 و5-7 

ي�سرب  وب��ف��وزه  دق��ائ��ق.  و9  �ساعتني  يف 

م��ي��دف��ي��دي��ف، امل�����س��ن��ف ال����راب����ع ع��امل��ي��ا، 

م���وع���دا يف ال��ن��ه��ائ��ي م���ع دي��وك��وف��ي��ت�����س 

اأ�سرتاليا  لنهائي  اخلمي�س  ت��اأه��ل  ال��ذي 

9 يف م�������س���واره ع��ق��ب الإط���اح���ة  ل��ل��م��رة 

من  القادم  كارات�سيف  اأ�سالن  بالرو�سي 

ت��واج��ه  اأن  و���س��ب��ق  ال��ت��م��ه��ي��دي��ة.  الأدوار 

مباريات   7 يف  وديوكوفيت�س  ميدفيديف 

مقابل  ل�ساحله  منها   4 ال�سربي  ح�سم 

ميدفيديف  الرو�سي.ويتطلع  لالعب   3

للفوز باأول لقب جراند �سالم يف م�سريته 

بعد  يبلغه  كربى  بطولة  نهائي  ثاين  يف 

 ،2019 ن�سخة  امل��ف��ت��وح��ة  اأم��ري��ك��ا  ن��ه��ائ��ي 

ال����ذي خ�����س��ره اأم����ام الإ���س��ب��اين راف��ائ��ي��ل 

للفوز  في�سعى  ديوكوفيت�س  اأم��ا  ن���ادال. 

18 يف م�����س��ريت��ه،  ب��ل��ق��ب اجل���ران���د ���س��الم 

ع��ل��م��ا ب��اأن��ه الأك����رث ت��ت��وي��ج��ا ب��اأ���س��رتال��ي��ا 

8 األقاب. املفتوحة بواقع 

الريا�ض- وكاالت

جوميز،  بافيتيمبي  الفرن�سي  تعر�س 

م��ه��اج��م ال���ه���الل ال�������س���ع���ودي، لإ���س��اب��ة 

م���ف���اج���ئ���ة ق���ب���ل م�����ب�����اراة ف���ري���ق���ه اأم������ام 

الت��ف��اق م�����س��اء اخل��م��ي�����س، وال��ت��ي انتهت 

ال��الع��ب  ال��ه��الل )3-1(.  و���س��ق��ط  ب��ف��وز 

ال��ف��رن�����س��ي ع��ل��ى اأر���س��ي��ة امل��ل��ع��ب وت��دخ��ل 

اجلهاز الطبي لإ�سعافه، قبل اأن ي�ستعيد 

بت�سجيل  للفوز  فريقه  وي��ق��ود  عافيته، 

هدفني.  وقال جوميز، عرب ح�سابه على 

ال��ذي مينعني  هو  وح��ده  “املوت  تويرت: 

واعتلى  فريقي«.  األ��وان  عن  ال��دف��اع  من 

ال�سعودي  الدوري  جوميز �سدارة هدايف 

14 ه���دف���ا، ك��م��ا ب����ات ال���ه���داف  ب��ر���س��ي��د 

املحرتفني  دوري  يف  للزعيم  ال��ت��اري��خ��ي 

62 هدفا، متفوفا على يا�سر القحطاين  ب�

الذي �سجل 61 هدفا.

ال�سبت   20 / 2 / 2021
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 األمير فيليب.. ليلة ثالثة بالمستشفى بسبب »إجراء احترازي«

 دخلت التاريخ بقيادتها مركبة »ناسا« إلى المريخ.. من هي فرح علي؟. للمزيد

االنباط- وكاالت

اإجنتتلتترا،  ملكة  وزوج  اأدنتتتتترة  دوق  اأمتت�تتضتتى 

اأحتتد م�ضت�ضفيات  الأمتتر فيليب، ليلة ثالثة يف 

الأ�ضبوع،  �ضابق من  وقتتت  بعد دخوله يف  لندن، 

“اإجراء  باأنه  باكنغهام  ق�ضر  و�ضفه  ما  ب�ضبب 

احرازي”.

وكان فيليب )99 عاما( قد دخل م�ضت�ضفى 

الثالثاء  م�ضاء  اخلتتا�تتص  ال�ضابع  اإدوارد  املتتلتتك 

اإىل  زوار  و�تتضتتول  عتتن  تقارير  تتترد  املا�ضي. ومل 

امل�ضت�ضفى اخلا�ص اأم�ص اخلمي�ص.

وقتتتتال قتت�تتضتتر بتتاكتتيتتنتتغتتهتتام اإن دختتتتول الأمتتتر 

فيليب امل�ضت�ضفى كان ا�ضتجابة لن�ضيحة طبيبه، 

واإنتته من املتوقع اأن يبقى هناك لب�ضعة اأيتتام “ 

للمتابعة والراحة”. ول يعتقد اأن مر�ص فيليب 

مرتبط بكوفيد19-.

وكانت امللكة اإليزابيث )94 عاما( قد تلقت 

هتتي والأمتتتر فيليب اجلتترعتتة الأوىل متتن لقاح 

كوفيد19- اأوائل يناير املا�ضي. ونادرا ما يظهر 

عام  العامة  املنا�ضب  تقاعد من  -التتذي  فيليب 

-2017 اأمام العامة.

وكتتتتتان اآختتتتتر ظتتتهتتتور عتتتتام لتتته ختتتتالل احتتتتتفتتال 

ع�ضكري يف ق�ضر باكنغهام يف يوليو املا�ضي.

ويقيم دوق اإدنتتترة ختتالل الإغتتتالق احلتتايل 

لفرو�ص كورونا يف قلعة وند�ضور، غرب لندن، 

عن  من�ضبها  مبهام  تقوم  التي  امللكة،  ب�ضحبة 

بعد.

بعيد  لتتالحتتتتتفتتال  امللكية  الأ�تتتضتتترة  وتتتختتطتتط 

ميالد الأمر فيليب املائة يف العا�ضر من يونيو 

املقبل، اإذا �ضمحت قيود الإغالق وقتها بذلك.

اإليزابيث -التي كانت  وقد تتتزوج فيليب من 

بعد اأمرة اآنذاك- عام 1947، وزواجهما يعد 

اأطول زواج ملكي يف تاريخ بريطانيا.

اأبتتنتتاء وثمانية  اأربتتعتتة  ولتتتدى فيليب واملتتلتتكتتة 

اأحفاد وت�ضعة من اأبناء الأحفاد.

واآختتتتتتر متتتترة قتت�تتضتتى فتتيتتهتتا فتتيتتلتتيتتب فتتتترة يف 

امل�ضت�ضفى كانت عندما اأم�ضى اأربع ليال يف فندق 

2019، حيث  دي�ضمر  ال�ضابع يف  اإدوارد  امللك 

تلقى العالج من “حالة مر�ضية قدمية “ وخرج 

من امل�ضت�ضفى ليلة عيد امليالد.

االنباط-وكاالت

الف�ضاء  لوكالة  “بر�ضفران�ص”  م�ضبار  هبط 

بعد  بنجاح،  املريخ  �ضطح  على  “نا�ضا”  الأمريكية 

رحلة ا�ضتمرت 7 اأ�ضهر يف الف�ضاء، يف مهمة تقودها 

الكندية من اأ�ضول مدغ�ضقرية، فرح علي باي

 48 متتن  اأقتتل  قبل  كاليفورنيا  اإىل  فتترح  و�ضلت 

�ضاعة من هبوط “بر�ضيفران�ص” على �ضطح املريخ، 

و�ضتقوم ال�ضابة البالغة من العمر 33 عاما، وهي 

الزمني  جدولها  بتكييف  بكيبيك،  مونريال  متتن 

مع جدول الكوكب الأحمر، حيث تكون الأيام اأطول 

بحوايل 40 دقيقة

وبتتعتتد �تتضتتاعتتة اأو �تتضتتاعتتتتتن متتتن هتتبتتوط املتت�تتضتتبتتار 

وفريقها،  فرح  مهمة  �ضتنطلق  “بر�ضفران�ص”، 

وهي مهند�ضة تعمل حاليا يف ق�ضم الدرا�ضات بفريق 

مركبة “بر�ضفرن�ص”

ويف هذا ال�ضدد، قالت فرح اإنه “يف اأول 20 يوما، 

نفح�ص جميع الأدوات للتاأكد من اأن الروبوت �ضليم، 

قبل اأن نبداأ يف مهمتنا العلمية، �ضنعمل على برجمة 

الروبوت، اأو املركبة، يف �ضاعات الليل ح�ضب التوقيت 

املريخي، حتى تتمكن املركبة من اإجنتتاز مهمتها يف 

�ضوء النهار والتقاط ال�ضور والتجول يف الف�ضاء

التتتروبتتتوت يف حالة  التتلتتيتتل، ن�ضع  “يف  وتتتابتتعتتت: 

لتدفئته  الطاقة  ن�ضتخدم  حيث  منخف�ص  ن�ضاط 

واإبقائه حتت الت�ضغيل طوال ليلة مريخية”

اأنتته يجب التخطيط لتتالأوامتتر التي  واأو�تتضتتحتتت 

تر�ضل للروبوت م�ضبقا، لأن الت�ضال ي�ضتغرق ما بن 

دقيقة ذهابا واإيابا بن الأر�تتص واملريخ.  و30   20
ويعمل يوميا اأكرث من 50 عاملا على الرنامج الذي 

�ضيتبعه الروبوت خالل اليوم. ومن املتوقع اأن جتمع 

بيئات  من  عينة   20 حتتوايل  ال�ضتك�ضافية  املركبة 

خمتلفة

خمتر  يف  تعمل  التي  فتتترح،  املهند�ضة  و�ضتقوم 

التتدفتتع التتنتتفتتاث التتتتتابتتع لتتنتتا�تتضتتا “JPL” متتنتتذ عتتام 

طائرة  عمليات  بتن�ضيق  اأيتت�تتضتتا  �ضتقوم   ،2014
املتتركتتبتتة  تتتترافتتتق   ،”Ingenuity“ هتتلتتيتتكتتوبتتر 

اجلوالة يف مهمتها

وقالت املهند�ضة: “�ضتكون هذه هي املرة الأوىل 

التي ن�ضافر فيها اإىل كوكب اآخر.. من خالل املهمة، 

قد نتمكن من حتديد اإن كانت هناك بالفعل حياة 

على املريخ. اإنه ل�ضرف كبر اأن اأكون جزًءا من هذا 

الفريق. نحن ن�ضنع التاريخ”

“Atlas V” التتتذي حمل  �تتضتتاروخ  اأن  يتتذكتتر 

من  انطلق  الف�ضاء،  اإىل  “بر�ضفران�ص”  امل�ضبار 

فلوريدا  بولية  كانافرال  راأ�تتص  يف  الف�ضائي  املطار 

اأكرث  امل�ضبار  وقطع   .2020 يوليو  يف  الأمريكية 

من 450 مليون كيلومر اأثناء رحلته اإىل املريخ

الربة  عينات  امل�ضبار  يتتاأختتذ  اأن  املخطط  ومتتن 

اإطتتالق جهاز خا�ص  من �ضطح املتتريتتخ، ليتم لحقا 

�ضينقل العينات اإىل مدار املريخ، حيث من املقرر اأن 

ت�ضتلمها منه مركبة اأختترى يف عام 2026، يتعن 

عليها نقل العينات اإىل الأر�تتص يف الثالثينيات من 

القرن احلايل

»الكافيار« يطيح مسؤوال علميا 
أميركيا.. سرقة تحت غطاء العلم

االنباط- وكاالت

اتهم م�ضوؤول عن برنامج ر�ضمي للحفاظ على “احلف�ضيات” يف بحرة وي�ضكون�ضن يف �ضمال الوليات 

املتحدة، ب�ضرقة بي�ص هذه الأ�ضماك املخ�ض�ضة اأ�ضا�ضا لغايات بحثية، بهدف حت�ضر الكافيار لال�ضتخدام 

ال�ضخ�ضي.

كافيار، خالل  اإىل  بي�ضها  وُيحّول  العذبة  املياه  تعي�ص يف  اأ�ضماك  وهي  “احلف�ضيات”  ب�ضيد  وُي�ضمح 

�ضهر فراير يف بحرة وينيباغو التي تكون متجمدة يف هذه الفرة من ال�ضنة، وميكن لل�ضيادين الهواة 

الحتفاظ بغّلتهم منها، لكن مُينع عليهم بتاتا بيعها.

وتلقى حرا�ص تابعون لهيئة اإدارة املوارد الطبيعية يف ولية وي�ضكون�ضن توجيهات بجمع “احلف�ضيات” 

التي ل يرغب ال�ضيادون بالحتفاظ بها لتقدميها اإىل برنامج بحثي يهتم بهذا اجلن�ص املهدد، وفق قناة 

“فوك�ص 11 نيوز” املحلية.
غر اأن عامل الأحياء املكّلف الإ�ضراف على الرنامج يواجه حاليا تهمة ال�ضرقة اإذ ُي�ضتبه يف اأنه �ضرق 

بي�ص هذه الأ�ضماك، واإيداعه لدى اأحد املقاهي يف املنطقة، بح�ضب القناة.

اأخبار ذات �ضلة

�ضمك احلف�ص الرو�ضي مهدد بالنقرا�ص

�ضمكة “هجينة” بال�ضدفة.. كيف حدث ما مل يكن باحل�ضبان؟

مدغ�ضقر تدخل على خط اإنتاج الكافيار

مدغ�ضقر تدخل على خط اإنتاج الكافيار

اأخبار ذات �ضلة

بحر قزوين

اتفاق النفط والكافيار.. تاريخ جديد لبحر قزوين

حفل الأو�ضكار يحظى باهتمام هائل

طعام جنوم الأو�ضكار.. كافيار وم�ضحوق ذهب

واُتّهم راين ب. كونينغز ب�ضرقة البي�ص لإعطائه اإىل �ضاحب مقهى كان يحّوله اإىل كافيار، لقاء احل�ضول 

على ح�ضة منه، بقيمة اإجمالية قّدرها املحققون بع�ضرين األف دولر، وفق ما نقلت “فران�ص بر�ص”.

وخل�ص التحقيق الذي جتريه منذ 2017 الهيئة الأمركية لالأ�ضماك واحلياة الرية اإىل تقدمي 

�ضكوى الأ�ضبوع املا�ضي وتوقيف كونينغز مع ثالثة اآخرين متهمن بال�ضلوع يف عمليات ال�ضرقة هذه.

ويف ر�ضالة موجهة اإىل “نيويورك تاميز”، اأكد حمامي عامل الأحياء اأن موكله �ضيدفع براءته، يف حن 

ذكرت قناة “فوك�ص 11 نيوز” اأن هيئة املوارد الطبيعية عّلقت اإداريا م�ضوؤوليات راين ب. كونينغز.

 »عطسة كورونا« تقود شابا للسجن 4 شهور

»Sرغم محاوالت اإلنقاذ.. نفوق عشرات الحيتان في »جنوح جديد 

االنباط- وكاالت

قتت�تتضتتت املتتحتتكتتمتتة التتعتتلتتيتتا التتتدمنتتتاركتتتيتتتة، 

اخلمي�ص، ب�ضجن �ضاب اأربعة اأ�ضهر اإثر اإدانته 

بت”حماولة ممار�ضة العنف” يف حق عنا�ضر 

�ضرطين  وجتتته  يف  عط�ص  بعدما  ر�ضمين 

قليلة منهما �ضارخا  �ضنتيمرات  بعد  على 

“كورونا”.
وكان ال�ضاب، البالغ من العمر 20 عاما، 

عائدا من حفلة عيد ميالد يف مدينة اأرهو�ص 

غرب الدمنارك، عندما ا�ضتوقفه �ضرطيان 

يف عملية تدقيق عادية يف 29 مار�ص الفائت 

ختتالل تتتدابتتر الإغتتتالق اجلتتزئتتي الأوىل يف 

البالد.

وهتتتتتف التت�تتضتتاب التتتتذي كتتتان ثتتمتتال بع�ص 

ال�ضيء “كورونا” وعط�ص يف وجه عن�ضرين 

من ال�ضرطة على بعد 50 �ضنتيمرا.

واأو�تتتتضتتتتح التتت�تتتضتتتاب غتتتر املتتت�تتتضتتتاب حينها 

بالفرو�ص، يف وقت لحق اأنه قام بفعلته يف 

يجدوا  الأمتتتن مل  عنا�ضر  لكن  �ضكر،  حالة 

الأمر طريفا واأوقفوه.

 واإثتتتر ترئته يف حمكمة التتبتتدايتتة، ُحكم 

ال�ضتئناف،  يف  اأ�ضهر  ثالثة  بال�ضجن  عليه 

يف عقوبة �ُضددت لحقا اإثر اإجراءات قانونية 

ح�ضبما  التتعتتلتتيتتا،  املحكمة  بح�ضب  جتتتديتتتدة، 

ذكرت “فران�ص بر�ص”.

“املادة  اإن  بيان  العليا يف  املحكمة  وقالت 

119 الفقرة 1 تن�ص على العنف والأ�ضكال 
املن�ضو�ص  العتداء اجل�ضدي  الأختترى من 

التتفتتقتترة 224،  التتعتتقتتوبتتات  عليها يف قتتانتتون 

وهتتتذا الإجتتتتراء الأختتتر يلحظ نقل عتتدوى 

فرو�ص كورونا”.

االنباط- وكاالت

ق�ضر  طتتتيتتتارا  حتتتوتتتتا   42 نتتفتتق 

التتتتتزعتتتتتانتتتتتف، اجلتتتتمتتتتعتتتتة، يف جتتتنتتتوح 

جزيرة  يف  ال�ضحلة  باملياه  جماعي 

متتتتتتتتتادورا الإنتتتدونتتتيتتت�تتتضتتتيتتتة، قتتبتتالتتة 

ال�ضاحل ال�ضمايل ال�ضرقي ملقاطعة 

جاوة، فيما جنا 3 حيتان فقط.

اإن ثالثة فقط  م�ضوؤولون  وقال 

45 حتتتوتتتتا جنتتتتتوا، وقتتتد  متتتتن بتتتتن 

اإىل  احليتان  تلك  متطوعون  دفتتع 

التتبتتحتتر عتتلتتى �تتضتتاطتتئ متتتودونتتتغ، يف 

ال�ضرقية. مقاطعة جاوة 

وقتتتتتتتالتتتتتتتت حتتتتتاكتتتتتمتتتتتة متتتقتتتاطتتتعتتتة 

جتتتتاوة التت�تتضتترقتتيتتة، ختتوفتتيتتفتتة اإنتتتتدار 

يف  حتقق  ال�ضلطات  اإن  باراوان�ضا، 

دفتتن  �ضيتم  بينما  التتنتتفتتوق،  �تتضتتبتتب 

ال�ضاحل،  حتتول  التتنتتافتتقتتة  احلتتيتتتتتان 

اأ�ضو�ضييتد  وكتتالتتة  ذكتتترت  متتا  وفتتق 

بر�ص.

واأ�تتتتتتتتضتتتتتتتتافتتتتتتتتت بتتتتتتتاراوانتتتتتتت�تتتتتتتضتتتتتتتا: 

يف  �ضاعدوهم  الذين  “املتطوعون 
اإن بع�ص  اإىل املحيط قالوا  العودة 

مرة  ال�ضاحل  اإىل  عتتتادت  احلتتيتتتتتان 

على  عالقات  اأمهاتها  لأن  اأختتترى، 

ال�ضاطئ”.

“ويل  متتتوقتتتع  لتتبتتيتتانتتات  ووفتتتتًقتتتتا 

كتتان  اإندوني�ضيا”،  �تتضتترانتتديتتنتتغ 

59 حتتتادثتتتا عتتلتتى التت�تتضتتاطتتئ  هتتنتتاك 

املتتا�تتضتتي، معظمها  التتعتتام  التتبتتالد  يف 

لأبقار البحر والدلفن الدوارة.

 مذهل وصادم.. ماذا لو استثمرت 
1000 دوالر في أمازون وبتكوين؟

االنباط-وكاالت

اأثتتتتارت تتتغتتريتتدة حتتول ال�تتضتتتتتثتتمتتار يف متتوقتتعتتي اأمتتتتازون وبتتتتتكتتويتتن عتتلتتى متتوقتتع توير 

املغردين وم�ضتخدمي املوقع، ودفعت كثرين منهم اإىل ال�ضعور بالده�ضة والإثارة.

البع�ص  �ضعور  بن  توير  على  الغريبة  التغريدة  هذه  على  الفعل  ردود  وتراوحت 

اإجراء مقارنات خمتلفة  اإىل  بالقهر واحل�ضد وال�ضتح�ضان وال�ضتظراف، كما دفعتهم 

توؤكد اأن ال�ضتثمار ب�ضكل عام مربح، خ�ضو�ضا ملن �ضروا على ا�ضتثماراتهم.

1000 دولر يف  بقيمة  ا�ضتثمر  “من  الآتي:  يتلخ�ص يف  املثرة  التغريدة  وجوهر 

الكتتاب العام ل�ضركة اأمازون عند تاأ�ضي�ضها، يعني اأن ثروته من هذا ال�ضتثمار بلغت 

الآن 2،190،000 دولر”.

فعل  ملن  مقارنات  باإجراء  مده�ضة  فعل  بتتردود  الفور  على  التغريدة  هذه  وت�ضببت 

1000 دولر يف  ا�ضتثمر  اإن من  اآخرون بالقول  اإذ رد  اأبل وبتكوين،  �ضيئا مماثال مع 

العملة امل�ضفرة بتكوين عام 2010، تكون ثروته قد بلغت جراء هذا ال�ضتثمار حوايل 

500 مليون دولر، اأو بعبارة اأخرى ن�ضف مليار دولر.
دولر   1000 بقيمة  اأحدهم  ا�ضتثمر  اإذا  اإنه  وقال  اأختترى،  بعمل مقارنة  اآخر  ورد   

يف الكتتاب العام يف �ضركة اأبل فاإن حجم هذا ال�ضتثمار �ضيدر عليه ثروة تقدر باأكرث 

من 10 مالين دولر.

اأما لو ا�ضتثمر باملبلغ نف�ضه يف �ضركة ت�ضال، ل�ضناعة ال�ضيارات الكهربائية، فاإن هذا 

املبلغ كان �ضيدر عليه ربحا يزيد على مليوين دولر يف الوقت الراهن.

ورد مغرد اأي�ضا مبقارنة حول عملة “اإيرثيوم” امل�ضفرة الأخرى، وقال اإن ا�ضتثمارا 

اأن هذا  يعني   2014 العام  الرقمية يف  العملة  اأمركي يف هذه  دولر   1000 بقيمة 

ال�ضتثمار بلغ الآن 4.4 مليون دولر.

يكون  قد  اأمتتر  عاما   24 متتدة  ا�ضتثمار  نتائج  انتظار  اإن  بالقول  رد  مغردا  اأن  غر 

الذين  الوحيدين  اإن  اآختتر  قال  فيما  املبالغ،  هذه  اإىل  الربح  و�ضل  واإن  حتى  حمبطا، 

ظلوا من حملة اأ�ضهم اأمازون عند تاأ�ضي�ضها هم جيف بيزو�ص نف�ضه ووالده ووالدته.

 10 ا�ضتثمار  اإن  قتتال  حن  مغرد خام�ص  رد  ورد يف  ما  الإحتتبتتاط،  على  اآختتر  ومثال 

وبات  �ضيء،  كل  خ�ضر  اأن  يعني  تاأ�ضي�ضها  عند  في�ضتا”  “التا  �ضركة  يف  دولر  مالين 

“�ضفرا”. ح�ضابه 

ال�سبت    20  /  2  / 2021


