
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الخارجية تدين استهداف جماعة 
الحوثي مصفاة بترول في الرياض

الكرك: فاعليات تؤكد اهمية التماسك 
والترابط ومحاربة اإلشاعات

االنباط- عّمان

و�����ش�����ؤون  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  دان������ت   

امل��غ��رب��ن، ا���س��ت��ه��داف ج��م��اع��ة احل��وث��ي 

العا�سمة  يف  ال���ب���رول  ت��ك��ري��ر  م�����س��ف��اة 

ال�����س��ع��ودي��ة ال��ري��ا���ض ب��ط��ائ��رات م�سرية 

جنم عنه حريق متت ال�سيطرة عليه.

ال��وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 

ادان���ة  ال��ف��اي��ز،  ع��ل��ي  اهلل  �سيف  ال�سفري 

ا�ستمرار  ال�سديدين  اململكة  وا�ستنكار 

ه�������ذه الأف�������ع�������ال امل�����ت�����ك�����ررة واجل����ب����ان����ة 

وا�ستهداف املن�ساأة املدنية واحليوية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- الكرك

اأك�������دت ف���اع���ل���ي���ات ن�����س��ائ��ي��ة وح��زب��ي��ة 

التما�سك  اأه��م��ي��ة  ال���ك���رك،  يف  وث��ق��اف��ي��ة 

والرابط والتالحم بن ال�سعب والقيادة 

لتفويت الفر�ض على مطلقي الإ�ساعات 

وتعلم الدرو�ض والعرب لتجاوز حمنة ما 

حدث مب�ست�سفى ال�سلط .

وق���ال���ت م���ق���ررة جت��م��ع جل����ان امل�����راأة 

انه  بيان:  يف  املبي�سن  مي�سون  بالكرك 

اململكة  تعي�سها  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  ويف ظ��ل 

وم����ا راف�����ق ذل����ك م���ن اأح�������داث ل��ف��اج��ع��ة 

ف��اإن جتمع  ال�سلط احلكومي،  م�ست�سفى 

جل���ان امل�����راأة يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك ي��وؤك��د 

التفافه حول قيادتنا الها�سمية احلكيمة 

ويوؤيد الإج��راءات التي تقوم بها الدولة 

يف ظل قانون الدفاع حفاظا على �سحة 

املواطن ووحدتنا الوطنية.

وا�سافت، ان حادثة م�ست�سفى ال�سلط 

احلكومي ينبغي اأن تكون در�سا نتعلم منه 

اخللل  موا�سع  على  الأ�سابع  ن�سع  وان 

مطية  منها  جنعل  ل  وان  للتكرار  منعا 

اخل��ارج��ي��ة  الأج���ن���دات  اأ���س��ح��اب  يركبها 

الداعن اإىل الفتنة التفريق.

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   6  �سعبان   1442 هـ  - املوافق  20  اذار  2021 م - العدد  5638    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكالتا

افادت القناة )12( العربية، ان ناداف ارغمان رئي�ض جهاز 

المن العام الإ�سرائيلي )ال�ساباك(، اجتمع مطلع ال�سبوع 

له  ونقل  عبا�ض،  حممود  الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ض  مع 

بثالثة  ترتبط  اللهجة  �سديدة  ا�سرائيلية  حتذير  ر�سالة 

ق�سايا، والتي ح�سب راأيه “خرجت متاما عن ال�سيطرة”

دفع  الفل�سطينية  ال�سلطة  الثالثة هي: جهود  املوا�سيع 

نية  اجلنائية،  الدولية  املحكمة  يف  ا�سرائيل  �سد  التحقيق 

حركة فتح خو�ض النتخابات للمجل�ض الت�سريعي يف مايو/ 

والتفاق  حما�ض،  حركة  مع  م�سركة  قائمة  يف  املقبل  اي��ار 

املتوقع لت�سكيل حكومة م�سركة بن فتح وحما�ض

وابو  ارغمان  للحديث بن  املقابل  ان��ه يف  التقرير  وذك��ر 

اىل  ���س��را  المريكية  الدارة  ع��ن  ممثل  اي�سا  و���س��ل  م���ازن، 

املقاطعة يف رام اهلل وقام بت�سليم ابو مازن ر�سالة م�سابهة

لديهما  املتحدة  وال��ولي��ات  ا�سرائيل  ان  التقرير،  واف��اد 

القاهرة،  يف  وحما�ض  فتح  ب��ن  املفاو�سات  ان  م��ن  خم��اوف 

����س���ت���وؤدي اىل ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة ح��م��ا���ض جم�����ددا يف ال�����س��ف��ة 

احلكومة  يف  )ميزانيات(  وزارات  على  وح�سولهم  الغربية 

الفل�سطينية.

التفا�صيل �ص »5«

 رئيس الشاباك ومندوب أمريكي نقلوا الى عباس رسالة شديدة اللهجة

وزير الصحه يزور مستشفى الكرك الحكومي وزير االوقاف يحذر من 
اللغو وتشويه الحقائق 
وبث الرعب بين الناس

  االأنباط- حممد املعايطة

 ق����ام م�����س��اء ام�����ض وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة وزي���ر 

ال�����س��ح��ة م��ع��ايل م����ازن ال��ف��راي��ة ب���زي���ارة اإىل 

م�ست�سفى الكرك احلكومي حيث تفقد جميع 

اأق�سام امل�ست�سفى برفقة مدير م�ست�سفى الكرك 

احلكومي واأوعز بالوقوف على كافة العقبات 

ال�سحية  اخل���دم���ات  و���س��ائ��ل  جميع  وت��ق��دمي 

باأف�سل اخلدمات لأبناء املحافظة. واأ�سار وزير 

القوات  اأن  اإىل  الفرايه  م��ازن  املكلف  ال�سحة 

امل�سلحة قدمت 18 �سريرا اإ�سافيا.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عّمان

اإ�سابة  و7354  وف��اة   74 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د ام�����ض اجل��م��ع��ة، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

الإجمايل اإىل 5701 وفاة و521461 اإ�سابة.

3918 حالة يف حمافظة  على  الإ�سابات اجلديدة  وتوزعت 

العا�سمة عّمان، 887 حالة يف حمافظة اإربد، منها 18 حالة يف 

الرمثا، 579 حالة يف حمافظة الزرقاء، 486 حالة يف حمافظة 

جر�ض، 336 حالة يف حمافظة البلقاء، 215 حالة يف حمافظة 

167 حالة يف حمافظة  ماأدبا،  215 حالة يف حمافظة  الكرك، 

الطفيلة، 149 حالة يف حمافظة العقبة، 147 حالة يف حمافظة 

املفرق، 141 حالة يف حمافظة عجلون، 114 حالة يف حمافظة 

معان، منها 26 حالة يف البرا.

ال��وزراء ووزارة  واأ�سار املوجز الإعالمي ال�سادر عن رئا�سة 

اإىل  ال��ن�����س��ط��ة ح��ال��ّي��اً و���س��ل  اأن ع���دد احل�����الت  اإىل  ال�����س��ح��ة 

دِخلت اليوم اإىل 
ُ
اأ 95308 حالت، بينما بلغ عدد احلالت التي 

امل�ست�سفيات 435 حالة، فيما غادرت 386 حالة.

امل��وؤّك��دة التي تتلقى العالج يف  اأن ع��دد احل��الت  اإىل  ولفت 

اأ�سّرة  ع��دد  اإجمايل  بلغ  حن  يف  حالة،   3165 بلغ  امل�ست�سفيات 

وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل 

بلغ  بينما  ب��امل��ئ��ة،   48 بلغت  اإ���س��غ��ال  بن�سبة   2552 اأم�����ض  ل��ي��وم 

اإجمايل عدد اأ�سّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات 

للحالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�ض 729 بن�سبة اإ�سغال بلغت 

57 باملئة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

حذر وزير الوقاف وال�سوؤون واملقد�سات ال�سالمية الدكتور حممد اخلاليلة، 

من اللغو والكذب ون�سر ال�سائعات وت�سويه احلقائق وبث الرعب بن النا�ض، م�سريا 

اىل ان من �سفات املوؤمن ال�سدق والمانة ومراعاة العهد والود.

التفا�صيل �ص »2«

 إعالن الفائزين بجائزة الحسن بن 
طالل للتمّيز العلمي لعام 2021

 الشونة الشمالية: التحقيق بضبط آليتين 
لبلدية معاذ تنفذان أعمااًل خاصة

 عجلون: دعوات للتوجه للمشاريع االنتاجية 
المنزلية لمواجهة كورونا

 أنقرة أبلغت قيادات اإلخوان بضرورة 
االلتزام لتجنب الترحيل

االنباط- عمان

للمجل�ض  ال���ع���ام���ة  الأم����ان����ة  اأع���ل���ن���ت   

الأع���ل���ى ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ي��وم 

ب��ج��ائ��زة احل�سن بن  ال��ف��ائ��زي��ن  اجل��م��ع��ة، 

خ�س�ست  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي،  للتمّيز  ط���الل 

ل��ه��ذا ال���ع���ام مل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ايل 

عليها  وتناف�ض  التقني،  التعليم  با�ستثناء 

14 موؤ�س�سة. 36 م�سروعاً مقدمة من 

م��ن��ا���س��ف��ة  الأوىل  اجل���ائ���زة  وم��ن��ح��ت 

ب��ن ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا عن 

ال��درا���س��ات  م��رك��ز  “تاأ�سي�ض  م�����س��روع��ه��ا 

الدوائية يف جامعة العلوم والتكنولوجيا 

ع��ن  ال������ب������راء  وج����ام����ع����ة  الأردنية”، 

ع��ل��ى  ال����درا�����س����ات  “وحدة  م�������س���روع���ه���ا 

البراء،  جامعة  يف  املخربية  احليوانات 

اإجناز وطني مبعايري دولية”.

التفا�صيل �ص »2«

ال�صمالية ال�صونة  االنباط- 

���س��ب��ط��ت ك������وادر م���رك���ز اأم�����ن ال�����س��ون��ة 

تابعتن  اآليتن  اجلمعة،  ام�ض  ال�سمالية، 

ورود معلومات  اث��ر  بن جبل  لبلدية معاذ 

اأحد  ل�سالح  خا�سة  باأعمال  قيامهما  عن 

املواطنن مبدينة ال�سونة ال�سمالية .

بو�سر  التحقيق  ان  اأمني،  وق��ال م�سدر 

مع ثالثة من كوادر البلدية باحلادثة وهما 

متهيداً  العمال  وم��راق��ب  الآليتن  �سائقا 

اأو���س��ح،  .ب�����دوره،  الق�ساء  اىل  لتحويلهم 

رئي�ض بلدية معاذ بن جبل �ساري العبادي 

ازال��ة  اعمال  تنفذ  كانت  البلدية  اآليات  ان 

واأتربة ومكاره �سحية يف خمتلف  انقا�ض 

مناطق ال�سونة ال�سمالية، كما جرت العادة 

ل�ستغالل فرة احلظر ال�سامل خا�سة مع 

خلو الطرق من املركبات ما ي�سهل اعمال 

البلدية بهذا املجال .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط  عجلون

دع�����ت ف���ع���ال���ي���ات يف حم���اف���ظ���ة ع��ج��ل��ون 

النتاجية  للم�ساريع  التوجه  ���س��رورة  اىل 

وال��زراع��ي��ة امل��ن��زل��ي��ة م��ن اج���ل امل�����س��ان��دة يف 

التخفيف من اآثار جائحة كورونا .

املنزلية  امل�ساريع  اأن  الفعاليات  وق��ال��ت 

ال�����س��غ��رية ت�سكل و���س��ي��ل��ة ل���س��ت��غ��الل وق��ت 

الفراغ �سمن التدابري الحرازية ملواجهة 

خطر تف�سي فريو�ض كورونا بالإ�سافة اىل 

اثارها اليجابية بتوفر فر�ض بديلة لك�سب 

الظروف  نتيجة  ال�سر  من  للعديد  ال��رزق 

احلالية وال�ستثنائية التي يعي�سها الوطن.

واأ�����س����ارت ���س��اح��ب��ة م�����س��روع ب��ي��ت امل��ون��ة 

التحفيز  اأهمية  اإىل  ال��زغ��ول  كفى  الريفي 

ل��الأق��ب��ال ع��ل��ى م��ث��ل ه���ذه امل���ب���ادرات وال��ت��ي 

�سيكون ل��ه��ا الأث����ر اجل��ي��د ع��ل��ى امل��واط��ن��ن 

عن  ف�سال  القت�سادية  الأع��ب��اء  لتخفيف 

للوقت  اإي��ج��اب��ي  ل���س��ت��غ��الل  و�سيلة  ك��ون��ه��ا 

املنزيل وتعلم مهارات  خ��الل ف��رة احلجر 

ج���دي���دة، م��ب��ي��ن��ة ان اله���ت���م���ام ب��احل��دائ��ق 

ثمار  ت��وف��ري  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  املنزلية 

م��ن خطر  اخل���وف  دون  امل�����س��در  م�سمونة 

يتم  التي  الثمار  مل�ض  ع��رب  ال��ع��دوى  انتقال 

�سراوؤها من املتاجر.

وب����ن ���س��اح��ب م��ط��ب��خ ان��ت��اج��ي حممد 

فريحات، ان الدرو�ض امل�ستفادة من اجلائحة 

اهمية مثل هذه  اظ��ه��رت  ال��ت��ج��وال  وحظر 

امل�ساريع يف ت��وف��ري الح��ت��ي��اج��ات م��ن امل��واد 

الغذائية من خ��الل م�سادر ذاتية ل تكلف 

جهودا كبرية لنتاجها .

واك����دت رب��ة امل��ن��زل ���س��ادي��ه ال��ع��ن��ان��زه، اأن 

جائحة كورونا ت�سكل فر�سة حقيقية لإعادة 

العتبار  واإع�����ادة  املحلية  ال���زراع���ات  اإح��ي��اء 

بهدف  ال�سغرية  ل��ل��زراع��ات  متزايد  ب�سكل 

الذاتي  الكتفاء  حتقيق  يف  ال�سر  م�ساعدة 

والحتياجات من الأغذية .

وا�سار ابراهيم �سعبان اىل �سرورة ايالء 

�سغرية  منح  وتوفري  اهمية  امل�ساريع  ه��ذه 

من اجل حتقيق فر�ض العتماد على الذات 

خ�سو�سا مع قرب �سهر رم�سان الذي يزيد 

فيه الطلب على املواد التموينية والغذائية.

االنباط-وكاالت

التي  الإخ���وان  قنوات  تركيا  توجيه  عقب 

ا�ستهداف  عن  بالتوقف  اإ�سطنبول  من  تبث 

ال�سيا�سية،  براجمها  ووق��ف  واخلليج  م�سر 

ك�سف م�سادر “العربية”، اجلمعة، عن وقف 

اإن�ساء اأي اأحزاب �سيا�سية اإخوانية داخل تركيا

اأن��ق��رة اأبلغت ق��ي��ادات الإخ���وان  وق��ال��ت اإن 

م�سرية  الرحيل،  لتجنب  اللتزام  ب�سرورة 

الإخ��وان  لقنوات  الإع��الم��ي  الن�ساط  اأن  اإىل 

بركيا �سيكون م�سروطا وبت�سريح

كما اأكدت اأن قيادات الإخوان طالبت تركيا 

بعدم مداهمة القنوات مقابل التعاون

منح  جمدت  تركيا  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 

اجلن�سية لعالء �سماحي موؤ�س�ض حركة ح�سم 

الإخوانية.

التفا�صيل �ص »4«

 74 وفاة و7354 إصابة بفيروس كورونا 
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 األمانة تنذر من خالل فرقها 
التفتيشية 108 منشآت

 الخارجية تدين استهداف جماعة 
الحوثي مصفاة بترول في الرياض

 رئيس مجلس النواب ينعى النائب 
األسبق الكوز

 الشونة الشمالية: التحقيق بضبط آليتين 
لبلدية معاذ تنفذان أعمااًل خاصة

الكرك: فاعليات تؤكد اهمية 
التماسك والترابط ومحاربة اإلشاعات

االنباط- عمان

وج�����ه�����ت ف�������رق ال�����رق�����اب�����ة امل���ه���ن���ي���ة 

عمان  اأم��ان��ة  يف  التفتي�شية  وال�شحية 

108 ان������ذارات ل��ع��دد م��ن امل��ن�����ش���آت ي��وم 

اخلمي�س، لعدم التزامه� ب�ال�شرتاط�ت 

ال�شحية.

ج�����ء ذل����ك م���ن خ����ال 705 زي�����رات 

تفتي�شية نفذته� املراكز الت�بعة لدائرة 

يف  واملهني  ال�شحي  والتفتي�س  الرق�بة 

االم�نة.

واغلقت فرق التفتي�س وخ�لفت على 

اأمر الدف�ع خم�شة من�ش�آت فيم� �شجلت 

10 خم�لف�ت .

االنباط- عّمان

و����ش���وؤون  اخل����رج���ي���ة  وزارة  دان����ت   

احلوثي  جم�عة  ا�شتهداف  املغرتبني، 

الع��شمة  يف  البرتول  تكرير  م�شف�ة 

م�شرية  بط�ئرات  الري��س  ال�شعودية 

جنم عنه حريق متت ال�شيطرة عليه.

واأكد الن�طق الر�شمي ب��شم الوزارة 

ادانة  الف�يز،  علي  اهلل  �شيف  ال�شفري 

ا�شتمرار  ال�شديدين  اململكة  وا�شتنك�ر 

ه�����ذه االأف�����ع������ل امل����ت����ك����ررة واجل���ب����ن���ة 

واحليوية  املدنية  املن�ش�أة  وا�شتهداف 

يف  واال�شتقرار  االأمن  تقوي�س  بهدف 

املنطقة.

اململكة  م��وق��ف  على  ال��ف���ي��ز  و���ش��دد 

ج�نب  اإىل  ب�ملطلق  ال��وق��وف  ال��دائ��م 

اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة يف 

�شعبه�  واأم��ن  اأمنه�  يهدد  م�  كل  وجه 

ال  واح��د  اململكتني  اأم��ن  واأن  ال�شقيق 

يتجزاأ واأن اأي تهديد الأمن ال�شعودية 

وا�شتقرار  الأم��ن  تهديد  هو  ال�شقيقة 

ب�أكمله�. املنطقة 

االنباط- عمان

 نعى رئي�س جمل�س النواب املح�مي 

االأ�شبق  ال��ن���ئ��ب  ال��ع��ودات،  املنعم  عبد 

املنية  واف��ت��ه  ال��ذي  ال��ك��وز  رائ��د ح�ش�ن 

فجر ام�س اجلمعة.

ومن�قب  م�شرية  العودات  وا�شتذكر 

ال��ف��ق��ي��د خ�����ال م�����ش���رك��ت��ه مب��ج��ل�����س 

الذي ك�ن خاله  ال�ش�بع ع�شر  النواب 

وال���وف����ء لوطنه  االإخ���ا����س  م��ث���ال يف 

وم��ل��ي��ك��ه واأم���ت���ه، م��ث��ل��م��� ك����ن ق���دوة يف 

العط�ء والبذل املو�شولني.

واأع������رب ال����ع����ودات ب������ش��م��ه وب������ش��م 

اع�������ش����ء جم��ل�����س ال����ن����واب ك����ف���ة ع��ن 

���ش���ئ��ا  ال��ف��ق��ي��د،  ت��ع���زي��ه احل������رة الآل 

امل����وىل ع���ز وج����ل اأن ي��ت��غ��م��ده ب��وا���ش��ع 

رحمته ور�شوانه واأن يلهم اهله وذويه 

وال�شلوان. ال�شرب 

ال�شمالية ال�شونة  االنباط- 

ال�شونة  اأم��ن  مركز  ك���وادر  �شبطت 

ال�����ش��م���ل��ي��ة، ام�������س اجل���م���ع���ة، اآل��ي��ت��ني 

ت���ب��ع��ت��ني ل��ب��ل��دي��ة م��ع���ذ ب���ن ج��ب��ل اث��ر 

ب�أعم�ل  قي�مهم�  ع��ن  معلوم�ت  ورود 

مبدينة  املواطنني  اأحد  ل�ش�لح  خ��شة 

ال�شم�لية . ال�شونة 

التحقيق  ان  اأم���ن���ي،  م�����ش��در  وق����ل 

ب��و���ش��ر م��ع ث��اث��ة م��ن ك���وادر البلدية 

ب�����حل�����دث����ة وه����م����� ����ش����ئ���ق���� االآل���ي���ت���ني 

لتحويلهم  مت��ه��ي��داً  ال��ع��م���ل  وم��راق��ب 

اىل الق�ش�ء .

بدوره، اأو�شح، رئي�س بلدية مع�ذ بن 

البلدية  اآلي�ت  ان  العب�دي  �ش�ري  جبل 

ك�نت تنفذ اعم�ل ازالة انق��س واأتربة 

وم���ك����ره ���ش��ح��ي��ة يف خم��ت��ل��ف م��ن���ط��ق 

ال��ع���دة  ج��رت  كم�  ال�شم�لية،  ال�شونة 

ال����ش���ت���غ���ال ف�����رتة احل���ظ���ر ال�����ش���م��ل 

املركب�ت  م��ن  ال��ط��رق  خلو  م��ع  خ��شة 

م� ي�شهل اعم�ل البلدية بهذا املج�ل .

وبني، ان االآلي�ت واثن�ء عمله� على 

ازال����ة االت���رب���ة وال��ط��م��م م��ن م�����ش��روع 

تنفذه  ال��ذي  ال��ت��ج���ري  اخل�ش�ر  �شوق 

ال��ب��ل��دي��ة مت���ه���ي���داً ل��ت��ع��ب��ي��د ال��ط��ري��ق 

امل����ح�����ذي ل����ه، اأع���ل���م اأح�����د امل���ج����وري���ن 

ل��ل��م�����ش��روع ال���ك���وادر ال��ع���م��ل��ة ب��ح���ج��ة 

م��ب��ن���ه اخل������س ق��ي��د االإن�����ش���ء امل��ج���ور 

يف  لو�شعه�  الطمم  لكمي�ت  للم�شروع 

االآلي�ت  عملت  وعليه  املبنى،  اأ�ش��ش�ت 

على تفريغ حمولته� يف مبنى املواطن 

ل��ت��وف��ري ال��وق��ت واجل��ه��د خ������ش��ة واأن 

التج�ري  ال�شوق  مل�شروع  جم�ور  املبنى 

.

واع��ت��رب ال��ع��ب���دي، ان ك��وادر واآل��ي���ت 

ال��ب��ل��دي��ة ك���ن��ت ت��ق��وم ب��واج��ب��ه��� ولي�س 

ك��م��� ورد من  اأع���م����ل خ������ش��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

م��ع��ل��وم���ت ل���اأج���ه���زة االأم���ن���ي���ة، وه��و 

االأم��ن��ي  التحقيق  اث��ب���ت��ه يف  ي��وؤم��ل  م��� 

ب�حل�دثة .

االنباط- الكرك

اأك������دت ف���ع��ل��ي���ت ن�����ش���ئ��ي��ة وح��زب��ي��ة 

التم��شك  اأه��م��ي��ة  ال��ك��رك،  يف  وثق�فية 

وال�����رتاب�����ط وال���ت���اح���م ب����ني ال�����ش��ع��ب 

والقي�دة لتفويت الفر�س على مطلقي 

االإ�����ش�����ع�����ت وت��ع��ل��م ال����درو�����س وال��ع��رب 

مب�شت�شفى  ح����دث  م����  حم��ن��ة  ل��ت��ج���وز 

ال�شلط .

وق����ل���ت م���ق���ررة جت��م��ع جل����ن امل����راأة 

ب�لكرك مي�شون املبي�شني يف بي�ن: انه 

اململكة  تعي�شه�  التي  الظروف  ظل  ويف 

وم���� راف����ق ذل���ك م���ن اأح�����داث لف�جعة 

م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�����ش��ل��ط احل���ك���وم���ي، ف����إن 

الكرك  امل���راأة يف حم�فظة  جتمع جل���ن 

اله��شمية  قي�دتن�  ح��ول  التف�فه  يوؤكد 

تقوم  التي  االإج���راءات  ويوؤيد  احلكيمة 

به� الدولة يف ظل ق�نون الدف�ع حف�ظ� 

على �شحة املواطن ووحدتن� الوطنية.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ح�����دث����ة  ان  وا�����ش�����ف����ت، 

ت��ك��ون  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال�����ش��ل��ط احل���ك���وم���ي 

االأ���ش���ب��ع  ن�شع  وان  م��ن��ه  نتعلم  در���ش��� 

وان  للتكرار  منع�  اخللل  موا�شع  على 

اأ�شح�ب  يركبه�  مطية  منه�  جنعل  ال 

االأج�����ن�����دات اخل����رج���ي���ة ال����داع����ني اإىل 

الفتنة التفريق.

واك������دت، ان جت��م��ع جل�����ن امل������راأة يف 

التي  ال��ق��رارات  يثمن  الكرك  حم�فظة 

ي��ت��خ��ذه��� ج���ال���ة امل���ل���ك واالإج���������راءات 

يف  ت�شب  والتي  ال��دول��ة  به�  تقوم  التي 

على  وتعمل  واملواطن  الوطن  م�شلحة 

م�شتعدين  لنكون  املق�شرين  حم��شبة 

للدخول اإىل املئوية اجلديدة م�شلحني 

بحب  املغمو�شني  واالإ���ش��رار  ب�لعزمية 

الوطن والوالء لقي�دته اله��شمية.

امل�شرتك  العي�س  مركز  رئي�س  وق���ل 

ط�يل ال�شواورة: “ ان هذا الوطن الذي 

ب��ن��ي ب��ع��رق وج��ه��د االردن���ي���ني مطلوب 

من� ان نح�فظ عليه وان ال ن�شمح الأي 

االج��ت��م���ع��ي  ن�شيجن�  ي��خ��رتق  ان  ك����ن 

اىل  الف��ت���ً  وا�شتقراره”،  ب�أمنه  ويعبث 

انن� نعي�س حتدي�ت �شحية واقت�ش�دية 

والوعي  احلر�س  اجلميع  من  تتطلب 

الوطنية  االجن������زات  ع��ل��ى  للمح�فظة 

التي بن�ه� االب�ء واالجداد عرب م�شرية 

م��ئ��ة ع����م م���ن ال��ع��ط���ء وال��ت�����ش��ح��ي���ت. 

وج�����ء يف ب��ي���ن ل��ل��ح��زب ال��دمي��ق��راط��ي 

ذوي  ي�ش�رك  ان��ه  االردين،  االجتم�عي 

م�ش�عر احلزن  ال�شلط  واأه��ل  ال�شح�ي� 

واالأ�شى بهذا امل�ش�ب اجللل، م�شريا اىل 

اخللل  ح��ج��م  تعك�س  احل���دث��ة  ه���ذه  ان 

ال��ع���م ويف  ال��ق��ط���ع  م��راف��ق  االداري يف 

نحن  وه���  ال�شحي،  القط�ع  مقدمته� 

ن���رى ك��ي��ف ينتهي احل����ل م��ع ال��رته��ل 

مف��شل  يف  الف��شل  واالأداء  وال��رتاخ��ي 

ج��رى  م����  ب��ح��ج��م  ك����رث���ة  اىل  االدارة 

وه��و  احل��ك��وم��ي  ال�����ش��ل��ط  م�شت�شفى  يف 

امل�شت�شفى احلديث الذي مل مي�س ع�م 

اداري  ب��شاح  مط�لب�  افتت�حه،  على 

بعيدا  القط�ع�ت  لك�فة  �ش�مل وج��ذري 

عن املح�شوبي�ت والوا�شطة.

االنباط- عّمان

وفاة   74 ت�شجيل  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ام�س  امل�شتجد  كورون�  بفريو�س  اإ�ش�بة  و7354 

 5701 اإىل  االإج��م���يل  ال��ع��دد  لريتفع  اجلمعة، 

وفاة و521461 اإ�ش�بة.

وت���وزع���ت االإ���ش���ب���ت اجل���دي���دة ع��ل��ى 3918 

ح�لة   887 عّم�ن،  الع��شمة  حم�فظة  يف  ح�لة 

الرمث�،  يف  ح���ل��ة   18 منه�  اإرب����د،  حم�فظة  يف 

ح�لة   486 ال���زرق����ء،  حم���ف��ظ��ة  يف  ح���ل��ة   579

ح���ل��ة يف حم�فظة   336 ج��ر���س،  يف حم���ف��ظ��ة 

 215 ال��ك��رك،  حم�فظة  يف  ح�لة   215 البلق�ء، 

ح�لة يف حم�فظة م�أدب�، 167 ح�لة يف حم�فظة 

ال��ع��ق��ب��ة،  149 ح����ل���ة يف حم���ف��ظ��ة  ال��ط��ف��ي��ل��ة، 

ح���ل��ة يف   141 امل��ف��رق،  ح���ل��ة يف حم�فظة   147

حم�فظة عجلون، 114 ح�لة يف حم�فظة مع�ن، 

منها 26 ح�لة يف البرتا.

رئ��شة  ال�ش�در عن  االإعامي  املوجز  واأ�ش�ر 

احل���الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء 

ح�����الت،   95308 اإىل  و���ش��ل  ح����ل���ّي����ً  ال��ن�����ش��ط��ة 

دِخلت اليوم اإىل 
ُ
اأ بينم� بلغ عدد احل�الت التي 

امل�شت�شفي�ت 435 ح�لة، فيم� غ�درت 386 ح�لة.

التي  امل���وؤّك���دة  اأن ع���دد احل�����الت  اإىل  ول��ف��ت 

تتلقى العاج يف امل�شت�شفي�ت بلغ 3165 ح�لة، يف 

حني بلغ اإجم�يل عدد اأ�شّرة العزل امل�شتخدمة 

وامل�شتبهة  امل���وؤّك���دة  ل��ل��ح���الت  امل�شت�شفي�ت  يف 

ليوم اأم�س 2552 بن�شبة اإ�شغ�ل بلغت 48 ب�ملئة، 

احلثيثة  العن�ية  اأ�شّرة  عدد  اإجم�يل  بلغ  بينم� 

امل��وؤّك��دة  للح�الت  امل�شت�شفي�ت  يف  امل�شتخدمة 

بلغت  اإ�شغ�ل  بن�شبة   729 اأم�س  ليوم  وامل�شتبهة 

57 ب�ملئة.

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

اال���ش��ط��ن���ع��ي امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ي���ت 

 369 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�شتبهة  امل���وؤّك���دة  ل��ل��ح���الت 

جه�زاً بن�شبة اإ�شغ�ل بلغت 32 ب�ملئة.

ح�لة   3481 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ش���ر  كم� 

يف العزل املنزيل وامل�شت�شفي�ت، لي�شل اإجم�يل 

ح�الت ال�شف�ء اإىل 420452 ح�لة.

واأ�ش�ف اأن 38829 فح�ش�ً خمربّي�ً، لي�شبح 

اأج��ري��ت منذ  ال��ت��ي  الفحو�ش�ت  ع��دد  اإج��م���يل 

5403594 فح�ش�ً، الفت�ً  بدء الوب�ء وحتى االآن 

اإىل اأن ن�شبة الفحو�ش�ت االإيج�بّية لهذا اليوم 

مع  م��ق���رن��ة  ب���مل��ئ��ة،  94ر18  ق��راب��ة  اإىل  و�شلت 

بلغت  وال��ت��ي  اأم�����س  ي���وم  �شجلت  ال��ت��ي  الن�شبة 

55ر19 ب�ملئة.

  االأنباط- حممد املعايطة

ال�شحة مع�يل  وزي���ر  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ام�����س  ق���م م�ش�ء   

حيث  احلكومي  الكرك  م�شت�شفى  اإىل  بزي�رة  الفراية  م�زن 

تفقد جميع اأق�ش�م امل�شت�شفى برفقة مدير م�شت�شفى الكرك 

احل��ك��وم��ي واأوع�����ز ب���ل��وق��وف ع��ل��ى ك���ف��ة ال��ع��ق��ب���ت وت��ق��دمي 

الأبن�ء  اخلدم�ت  ب�أف�شل  ال�شحية  اخلدم�ت  و�ش�ئل  جميع 

اأن  اإىل  الفرايه  املكلف م�زن  ال�شحة  واأ�ش�ر وزير  املح�فظة. 

مل�شت�شفى  تعزيزا  اإ�ش�في�  �شريرا   18 قدمت  امل�شلحة  القوات 

متنقل  م��ي��داين  م�شت�شفى  خ���ال  م��ن  احل��ك��وم��ي،  ال��ك��رك 

ليتم اإجتي�ر وتف�دي اأي عقب�ت ال قدر اهلل واأي ط�رئ واأكد 

اأن الو�شع الوب�ئي يف املح�فظة ب�شكل ع�م مطمئن  الفرايه 

حيث  االإ�شتيع�بية  لط�قته�  ت�شل  مل  االآن  حتى  وامل�شت�شفى 

قدم مدير م�شت�شفى الكرك احلكومي الدكتور مع�ذ املع�يطه 

منه�  تع�ين  التي  ال�شحيه  االإحتي�ج�ت  عن  مف�شًا  �شرح�آ 

املح�فظة من نق�س يف بع�س االإخت�ش��ش�ت وبع�س الكوادر 

حيث واعداآ الفرايه ب�إجراء الازم لت�أمني تلك االحتي�ج�ت 

يف اأ�شرع وقت ممكن

االنباط- عمان

حذر وزير االوق�ف وال�شوؤون واملقد�ش�ت 

اال�شامية الدكتور حممد اخلايلة، من 

وت�شويه  ال�ش�ئع�ت  ون�شر  وال��ك��ذب  اللغو 

م�شريا  الن��س،  بني  الرعب  وبث  احلق�ئق 

اىل ان من �شف�ت املوؤمن ال�شدق واالم�نة 

ومراع�ة العهد والود.

اجلمعة  خطبة  خ��ال  اخلايلة  وق���ل 

بن  احل�شني  له  املغفور  م�شجد  من  ام�س، 

الوب�ء  على  ال�شرب  امل�شلم  على  اإن  طال، 

واح��ت�����ش���ب االج���ر ع��ن��د اهلل، الف��ت��� اىل ان 

يف  بل  الرخ�ء  يف  تظهر  ال  الرج�ل  مع�دن 

التي  وامل��ح��ن، وه��ي  ال�شدائد واالب��ت��اءات 

الذهب  تخل�س  الن�ر  كم�  الن��س  متتحن 

من ال�شوائب.

امتح�ن  واالوبئة هي  االبتاء  ان  واكد 

ل���ل���ب�������ش���ر، وف����ي����ه ت���ظ���ه���ر ����ش���ل���وك امل����وؤم����ن 

وت�����ش��رف���ت��ه وج��م��ي��ع اح����وال����ه، م��ب��ي��ن��� ان 

على  وال��ع��م��ل  واالح��ت�����ش���ب  ال�����ش��رب  علين� 

دفع املر�س وااللتزام ب�لتعليم�ت ال�شحية 

واالج���ت���ه����د ل��ت��ج��ن��ي��ب امل��ج��ت��م��ع ���ش��ر ه��ذا 

الوب�ء.

ب���ل��ف��ريو���س  م�����ت  م���ن  اأن  اىل  وا�����ش�����ر 

ل��ق��ول��ه �شلى  ���ش��ه��ي��داً  ي��ح��ت�����ش��ب ع��ن��د اهلل 

اهلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م )م����ن م�����ت ب���ل��ط���ع��ون 

ينت�شر  ال��ذي  ه��و  وال��ط���ع��ون  �شهيد(  فهو 

ب�لهواء وهذ اجل�ئحة ك�لط�عون.

االنباط- عمان

للمجل�س  ال��ع���م��ة  االأم����ن���ة  اأع��ل��ن��ت   

االأع���ل���ى ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� ال��ي��وم 

بن  احل�شن  بج�ئزة  الف�ئزين  اجلمعة، 

خ�ش�شت  التي  العلمي،  للتمّيز  ط��ال 

ال��ع���يل  التعليم  مل��وؤ���ش�����ش���ت  ال��ع���م  ل��ه��ذا 

ب������ش��ت��ث��ن���ء ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ت��ق��ن��ي، وت��ن���ف�����س 

 14 م��ق��دم��ة م���ن  36 م�����ش��روع���ً  ع��ل��ي��ه��� 

موؤ�ش�شة.

من��شفة  االأوىل  اجل����ئ���زة  وم��ن��ح��ت 

ب����ني ج����م���ع���ة ال���ع���ل���وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 

م���رك���ز  “ت�أ�شي�س  م�������ش���روع���ه����  ع�����ن 

العلوم  ج�معة  يف  ال��دوائ��ي��ة  ال��درا���ش���ت 

وج���م��ع��ة  االأردنية”،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� 

“وحدة  م���������ش����روع����ه�����  ع�����ن  ال������ب������رتاء 

يف  املخربية  احليوان�ت  على  الدرا�ش�ت 

مبع�يري  وطني  اإجن���ز  البرتاء،  ج�معة 

دولية”.

فيم� منحت اجل�ئزة الث�نية من��شفة 

ب���ني ج���م��ع��ة احل�����ش��ني ب���ن ط����ال ع��ن 

 ،”AHU labs “من�شة  م�شروعها 

وج���م��ع��ة ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� عن 

املح�ك�ة  خمتربات  “تطوير  م�شروعها 

يف كلية التمري�س”.

من��شفة  ال��ث���ل��ث��ة  اجل���ئ��زة  وم��ن��ح��ت 

بني ج�معة جدارا عن م�شروعه� “نظ�م 

عنق  ���ش��رط���ن  على  للتعرف  ذك��ي  طبي 

ال��زرق���ء  وج���م��ع��ة  وت�شنيفه”،  ال��رح��م 

االأ����ش���ق���ف  “باط�ت  م�����ش��روع��ه���  ع����ن 

ثاثية اجل�ش�ءة”.

وي����ت����زام����ن اإع���������ان ن���ت����ئ���ج اإع������ان 

عاما   26 م��رور  مع  الع�م  لهذا  اجل�ئزة 

ع��ل��ى ت���أ���ش��ي�����ش��ه���، ك��م��� ي�����ش���دف ال��ع��ي��د 

مياد 74 ملوؤ�ش�شه� �شمو االأمري احل�شن 

بن طال، رئي�س املجل�س االأعلى للعلوم 

اإىل  روؤيته  ت�شتند  الذي  والتكنولوجي�، 

اأمتن�  لتطوير  املفت�ح  يوفر  التعليم  اأن 

ومن�شفة. م�شتدامة  بطريقة 

ق���ل املجل�س  ال��ي��وم،  ب��ي���ن ���ش��در  ويف 

“اليوم  والتكنولوجي�:  للعلوم  االأعلى 

التي ك�شفته�  ونحن نواجه االختاالت 

ف�إن  ب�شببه�،  وتف�قمت  كورون�  ج�ئحة 

احلف�ظ  ب�����ش��رورة  االم���ري  �شمو  اإمي����ن 

توفري  خ��ال  من  االإن�ش�ن  كرامة  على 

ف����ر�����س م���ت�������ش����وي���ة جل���م���ي���ع ���ش��ب���ب��ن��� 

امل���وه���وب���ني مل ي��ك��ن اأك�����ر اأه��م��ي��ة من 

التي  ال��روؤي��ة  اأي وق��ت م�شى. ه��ذه هي 

تدعم ج�ئزة احل�شن للتميز العلمي”.

“يف خ�����ش��م ه��ذه  واأ�����ش�����ف امل��ج��ل�����س 

ك���ن من  ال�شعبة، ويف ظ��ل ع���م  االأزم���ة 

اأكر االأعوام ا�شتثن�ئية يف جميع اأنح�ء 

الع�مل، لرمب� يكون من ال�شعب التطلع 

للم�شتقبل،  وال��ت��خ��ط��ي��ط  االأم������م،  اإىل 

وا���ش��ت�����ش��راف االأم������ل. وم����ع ذل����ك، ف����إن 

االأم�������ل ه����و اأع����ظ����م ق���وت���ن����: االأم�������ل يف 

اإ�شراًق� واإن�ش�ًف� الأنف�شن�  م�شتقبل اأكر 

والأط���ف����ل���ن����. وم����ن ه����ذا امل��ن��ط��ل��ق، ب���ت 

للج�ئحة  الت�شدي  مهمة  اجلميع  اأم�م 

وال��ت��خ��ل�����س م���ن اآث����ره���� ال�����ش��ل��ب��ي��ة من 

من  ال��ق���دم  اجليل  على  الرتكيز  خ��ال 

ببذل  واالل��ت��زام  وامل��ب��دع��ني،  املبتكرين 

اإط��اق  يف  للم�ش�عدة  و�شعن�  يف  م���  ك��ل 

ال��ع��ن���ن ل��ل��م��واه��ب ل�����ش���ل��ح اجل��م��ي��ع يف 

جمتمع�تن�”.

واأن�������ش���ئ���ت ج�����ئ����زة احل�������ش���ن ل��ل��ت��م��ي��ز 

ال���ع���ل���م���ي ل���ت���ع���زي���ز امل����ع����رف����ة وال���ت���ع���ل���م 

ويتمثل  وال��ت��دري��ب،  ال��ع��ل��م��ي  وال��ب��ح��ث 

ه��دف��ه��� االأ���ش��م��ى يف دع���م ال��ت��ع��ل��ي��م من 

اأج�����ل ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة وال���ع����دل���ة، 

ان����ط����اق����� م����ن اإمي���������ن ����ش���م���و االأم������ري 

احل�شن بن طال ب�أن التعليم ال ينبغي 

اأول���وي���ة وط��ن��ي��ة ف��ح�����ش��ب، بل  اأن ي��ك��ون 

الف�شل  على  الرتكيز  يتج�وز  اأن  يجب 

الدرا�شي واملنهج الدرا�شي لدمج اأحدث 

واالت�ش�الت. التكنولوجية  التطورات 

ويركز �شموه على �شرورة اأن ي�ش�هم 

امل��وه��وب  �شب�بن�  يتلق�ه  ال���ذي  التعليم 

التطور  حت��دي���ت  ملواجهة  اإع��داده��م  يف 

اأن��ح���ء  جميع  يف  ال�شريع  التكنولوجي 

االنباط-عمان

نفت �شركة من�جم الفو�شف�ت االأردنية، 

اإع��ان��ه��� ع��ن ت��وف��ر ف��ر���س ع��م��ل، بح�شب 

ت��داول��ت��ه على مواقع  يتم  م��ف��ربك  اع���ان 

ال�شركة،  واك���دت  االج��ت��م���ع��ي.    التوا�شل 

اإليه�،  املن�شوب  اأنه ال عاقة له� ب�العان 

للب�حثني  ع��م��ل  ف��ر���س  ت��وف��ر  وي��ت�����ش��م��ن 

ال����ع����م����ل يف خم��ت��ل��ف  وال����ع�����ط����ل����ني ع������ن 

راب��ط  ع��رب  اإل��ي��ه���  وال��ت��ق��دم  التخ�ش�ش�ت 

�شحيح  غ��ري  االإع�����ان  اأن  مبينة  وه��م��ي، 

وع�ر عن ال�شحة.   ودعت ال�شركة مواقع 

ت��داول هذا  اإىل عدم  التوا�شل االجتم�عي 

املعلوم�ت  وا�شتق�ء  االع��ان���ت،  م��ن  ال��ن��وع 

ال���ت���ي ت��خ�����س ال�������ش���رك���ة م����ن م�������ش����دره���� 

الر�شمية.

 74 وفاة و7354 إصابة بفيروس كورونا 

وزير الصحه يزور مستشفى الكرك الحكومي

وزير االوقاف يحذر من اللغو وتشويه الحقائق وبث الرعب بين الناس
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االنباط-وكاالت

ق����ال م�����س��در م�������س���وؤول ب�������وزارة ال��ط��اق��ة 

وم�ستقاته  البرتول  اإم���دادات  اإن  ال�سعودية 

يف اململكة مل تتاأثر من جراء االعتداء على 

م�سفاة تكرير البرتول يف الريا�ض.

واأ�ساف اأنه عند ال�ساعة ال�ساد�سة وخم�ض 

ام�����ض اجل��م��ع��ة، تعر�ست  م��ن �سباح  دق��ائ��ق 

م�سفاة تكرير البرتول يف الريا�ض العتداٍء 

ٍة. بطائراٍت ُم�سيرّ

واأ�ساف اأنه جنم عن الهجوم حريٌق متت 

االعتداء،  على  ترتتب  ومل  عليه،  ال�سيطرة 

اإم���دادات  تتاأثر  وف��ي��ات، كما مل  اأو  اإ���س��اب��ات 

البرتول وم�ستقاته.

ب�سدة  ُت��دي��ن  امل��م��ل��ك��ة  اأن  امل�����س��در،  �����د  واأكرّ

اأن االأع��م��ال  ذا االع���ت���داء اجل���ب���ان، وت���وؤك���د 

ارتكابها  تكرر  التي  والتخريبية،  االإرهابية 

���س��د امل��ن�����س��اآت احل��ي��وي��ة واالأع���ي���ان امل��دن��ي��ة، 

والتي كان اآخرها حماولة ا�ستهداف م�سفاة 

الأرامكو  التابع  ال�سكني  واحل��ي  تنورة  راأ���ض 

اململكة  ت�ستهدف  ال  الظهران،  يف  ال�سعودية 

وح���ده���ا، واإمن�����ا ت�����س��ت��ه��دف، ب�����س��ك��ٍل اأو����س���ع، 

العامل،  يف  الطاقة  اإم���دادات  وا�ستقرار  اأم��ن 

واالقت�ساد العاملي كذلك.

وجدد امل�سدر دعوة دول العامل ومنظماته 

ل��ل��وق��وف ���س��د ه���ذه االع���ت���داءات االإره��اب��ي��ة 

والتخريبية، والت�سدي جلميع اجلهات التي 

تنفذها اأو تدعمها.

ي��اأت��ي ه��ذا بعد م��رور اأق��ل م��ن اأ�سبوعني 

ع��ل��ى ا���س��ت��ه��داف اإح����دى ���س��اح��ات اخل��زان��ات 

ت���ن���ورة لهجوم  ال��ب��رتول��ي��ة يف م��ي��ن��اء راأ������ض 

ب��ط��ائ��رة م�سية م��ن دون ط��ي��ار ق��ادم��ة من 

تنتج  الهجوم مل  اأن  امل�سدر  واأو�سح  البحر. 

اأو  االأرواح  يف  خ�سائر  اأو  اإ���س��اب��ات  اأي  ع��ن��ه 

املمتلكات.

االنباط-وكاالت

اأ�سدر جمل�ض ال��وزراء امل�سري، اجلمعة، تعليقا ر�سميا على 

التوا�سل  و�سفحات  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  بع�ض  ت��داول��ت��ه  م��ا 

االجتماعي من اأنباء ب�ساأن بيع املوانئ واملطارات امل�سرية جلهات 

اأجنبية.

وتوا�سل املركز االإعالمي ملجل�ض الوزراء امل�سري مع وزارتي 

واأك���دت  االأن���ب���اء،  امل���دين، حيث مت نفي تلك  النقل وال��ط��يان 

الوزارتان اأنه ال �سحة لبيع اأياً من املوانئ اأو املطارات امل�سرية 

جلهات اأجنبية، �سواء يف الوقت احلا�سر اأو يف امل�ستقبل.

اأن املوانئ واملطارات امل�سرية مملوكة بالكامل  و�سددتا على 

للدولة وتخ�سع لل�سيادة امل�سرية و�ستظل كذلك، واأو�سحتا اأن 

منظومة  لتطوير  متكاملة  ا�سرتاتيجية  بتنفيذ  تقوم  الدولة 

بهدف  العاملية  النظم  الأح���دث  وف��ق��اً  وامل��وان��ئ  البحري  النقل 

تعظيم القدرة التناف�سية للموانئ امل�سرية، وملواكبة التطورات 

العاملية يف جمال النقل، بحيث ي�سمل التطوير رفع كفاءة البنية 

االأ�سا�سية والفوقية، وتطبيق اأحدث النظم يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات.

للمطارات  ال�ساملة  التنمية  لتحقيق  خطة  هناك  اأن  كما 

امل�سرية من خالل تنفيذ عدد من م�سروعات التطوير للبنية 

التحتية يف املطارات ورفع كفاءة اخلدمات املقدمة للم�سافرين، 

اأجهزة  كافة  وحتديث  االأمنية  باملنظومة  االرت��ق��اء  جانب  اإىل 

التاأمني لكل املطارات امل�سرية. من جانبها اأكدت وزارة الطيان 

التنمية  لتحقيق  امل�سرية  ال��دول��ة  خطة  اإط����ار  يف  اأن���ه  امل���دين 

الدولية  املعايي  اأعلى  وتطبيق  امل�سرية،  للمطارات  ال�ساملة 

للركاب  ال�سحية  ال�سالمة  على  للحفاظ  ب��امل��ط��ارات  �سحياً 

الركاب والطيان  ا�ستغالل فرتة توقف حركة  والعاملني، مت 

اأزم��ة فيو�ض كورونا يف تنفيذ حملة �سيانة  ب�سبب  باملطارات 

الركاب  مبباين  والو�سول  ال�سفر  �ساالت  كافة  ت�سمل  مو�سعة 

ب��امل��ط��ارات امل�����س��ري��ة. ك��م��ا مت فح�ض وت��ط��وي��ر ���س��ام��ل جلميع 

والكهرباء  االت�ساالت  خطوط  و�سبكات  االإلكرتونية  االأجهزة 

و�سبكات  التحتية  البنية  م��راف��ق  وجميع  االأم��ن��ي��ة،  واالأج��ه��زة 

املن�ساآت اجلوية، وتدريب  اإىل جانب �سيانة  ال�سحي،  ال�سرف 

للركاب،  املقدمة  اخل��دم��ة  م�ستويات  وتطوير  ب��ه��ا،  العاملني 

اأبرزها  امل��ط��ارات اجلديدة  اإن�ساء وت�سغيل ع��دد من  اأن��ه مت  كما 

“�سفنك�ض - العا�سمة االإدارية – برني�ض – الربدويل”.

االنباط- وكاالت

التقليدية  ال�سجائر  الإنتاج  لرخ�سة  مزايدة  م�سر  طرحت 

واالإلكرتونية، مبا قد يك�سر احتكار ال�سرقية للدخان ل�سناعة 

ال�سجائر بالبالد، غي اأن �سركات بالقطاع طالبت بتجميدها.

ففي خطاب اإىل رئي�ض الوزراء بتاريخ 16 مار�ض، طلبت اأربع 

ودرا�سة طرح  املزايدة  ال�سجائر يف م�سر جتميد  تبيع  �سركات 

رخ�ض ت�سمح جلميع ال�سركات بالت�سنيع.

ال�سجائر يف م�سر، وتنتج  ال�سرقية للدخان �سناعة  حتتكر 

احل�سة  وتبلغ  وامل��ع�����س��ل.  وال�سيجار  الغليون  وت��ب��غ  ال�سجائر 

ال�سوقية لل�سركة حوايل 70 باملئة، مقابل نحو 30 باملئة لل�سركات 

االأجنبية.

وت�سرتط املزايدة م�ساهمة ال�سرقية للدخان بن�سبة 24 باملئة 

من راأ�سمال ال�سركة التي �سيوؤ�س�سها �ساحب العر�ض الفائز.

وانتقدت ال�سركات يف خطابها، وهي اأدخنة النخلة، وبريت�ض 

اأميكان توباكو، واإمربيال توباكو، واملن�سور الدولية للتوزيع، 

- انتقدت - اقت�سار حق ت�سنيع اجليل اجلديد من ال�سجائر 

الفائزة،  ال�سركة  على  امل�سخن  التبغ  ومنتجات  االإل��ك��رتون��ي��ة 

قائلني اإنه يخلق حالة من االحتكار وي�سر مبناخ اال�ستثمار.

ت�����س��رتط امل���زاي���دة، ال�����س��ادرة ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتنمية 

 15 عن  لل�سركة اجلديدة  ال�سنوي  االإن��ت��اج  يقل  اأال  ال�سناعية، 

مليار �سيجارة، وهو ما قالت ال�سركات يف خطابها اإنه �سيقيد من 

اإمكانية مناف�سة عدد اأكرب على الرتخي�ض، اإذ اأن تلك الطاقة 

“ال تتنا�سب مع واقع �سناعة ال�سجائر يف م�سر”.
وتت�سمن ال�سروط اأن يكون �سعر منتجات ال�سركة اجلديدة 

ال�سرقية  تنتجها  التي  ال�سعبية  ال�سجائر  بيع  �سعر  من  اأعلى 

للدخان مبا ال يقل عن 50 باملئة من �سعر اأدن��ى منتج لل�سركة 

ال�سرقية، مع ع��دم ط��رح رخ�سة جديدة مل��دة ع�سر �سنوات من 

ح�سول ال�سركة الفائزة على الرتخي�ض.

اجلديد  م�سنعها  م��ن  االن��ت��اج  ببدء  الفائزة  ال�سركة  تلتزم 

الطاقة  تبلغ  اأن  املوافقة، على  تاريخ  �سنوات من  ث��الث  خ��الل 

االنتاجية للم�سنع 50 مليار �سيجارة �سنويا.

الدولة  خ��زائ��ن  تغذي  ال�سجائر  �سناعة  اإن  اخل��ط��اب  وق��ال 

باأكرث من 60 مليار جنيه )3.8 مليار دوالر( �سنويا.

االقت�صادي
30

 مسؤول سعودي: إمدادات النفط لم تتأثر بالهجوم على مصفاة الرياض

 بيع مطارات وموانئ مصر.. توضيح رسمي »نهائي«

 مصر تطرح مزايدة قد تنهي احتكار »الشرقية للدخان«

 شبح عودة جائحة كورونا يهوي 
ببورصة وول ستريت

مصرف لبنان: إجراءات لمواجهة 
»انفالت الدوالر«

 كورونا لم يؤثر عليه.. هذا أسعد 
شعب في العالم

االنباط- وكاالت

على  االأميكية  االأ�سهم  �سوق  اأغلقت 

ان��خ��ف��ا���ض ح���اد م��ت��اأث��رة ب��ارت��ف��اع ع��وائ��د 

امل��خ��اوف حيال  �سندات اخل��زان��ة وجت��دد 

جائحة فيو�ض كورونا يف اأوروبا.

االأميكية  االأ�سهم  وت�سارعت خ�سائر 

الفرن�سي  ال����وزراء  رئي�ض  اأع��ل��ن  اأن  بعد 

اإغالقا ملدة �سهر يف باري�ض وعدة مناطق 

اأخرى من جراء االأزمة ال�سحية.

وه�����وى م���وؤ����س���ر ق���ط���اع ال���ط���اق���ة مع 

منها  الأ���س��ب��اب  النفط،  اأ���س��ع��ار  انخفا�ض 

ب����واع����ث ال���ق���ل���ق م����ن ت���ن���ام���ي اإ����س���اب���ات 

كوفيد-19 يف اأوروبا.

التداوالت  مدير  �سالوزي،  جو  وق��ال 

امل�سارك لدى ثيمي�ض تريدنيج يف ت�ساثام 

االأح��دث  “ال�سربة  نيوجيزي،  بوالية 

ج����اءت م���ن اأن���ب���اء اإغ�����الق ب��اري�����ض. ك��ان 

املتحدة،  ال��والي��ات  يف  هنا  �سيئا..  وقعها 

نتوقع اإعادة الفتح الكبية هذه والو�سع 

يبدو جيدا فيما يتعلق بالفيو�ض، لكننا 

ال ننظر خارج الواليات املتحدة، والو�سع 

هناك لي�ض جيدا متاما.”

ت���خ���ط���ى ع����ائ����د �����س����ن����دات اخل����زان����ة 

االأميكية الأجل ع�سر �سنوات 1.75 باملئة 

�سهرا   14 يف  م�ستوياته  اأع��ل��ى  م�سجال 

االحتياطي  جمل�ض  توقع  م��ن  ي��وم  بعد 

االحتادي اأقوى منو يف نحو 40 عاما مع 

اأزمة كوفيد-19. وجدد جمل�ض  انح�سار 

هدفه  على  باالإبقاء  تعهده  االحتياطي 

ل�سعر الفائدة قريبا من ال�سفر ل�سنوات 

قادمة.

واأم��ازون.ك��وم.  اأب��ل  اأ�سهم  وانخف�ست 

ح�سا�سة  التكنولوجيا  ���س��رك��ات  واأ���س��ه��م 

على نحو خا�ض اإزاء ارتفاع العوائد الأن 

امل�ستقبل  اأرباحها يف  قيمتها تعتمد على 

ال��ب��ع��ي��د، وال���ت���ي ت��ف��ق��د ب��ري��ق��ه��ا ع��ن��دم��ا 

ترتفع عوائد ال�سندات.

وبناء على بيانات غي ر�سمية، تراجع 

نقطة   153 ال�سناعي  جونز  داو  املوؤ�سر 

 32862.37 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.46 ي��ع��ادل  مب��ا 

بورز  اأند  �ستاندرد  املوؤ�سر  وهبط  نقطة، 

اأو 1.48 باملئة  500 مبقدار 58.62 نقطة 

امل��وؤ���س��ر  ون���زل  ن��ق��ط��ة،   3915.5 لي�سجل 

 3.02 اأو  نقطة   409.03 املجمع  نا�سداك 

باملئة اإىل 13116.17 نقطة.

االنباط-وكاالت

ريا�ض  لبنان  م�سرف  ح��اك��م  اجتمع 

رئي�ض اجلمهورية  �سالمة، مع م�ست�سار 

االإج���راءات  لبحث  ق�سطنطني،  اأن��ط��وان 

ل�”و�سع حد لتفلت  التي �سيتم اتخاذها 

�سعر �سرف الدوالر”.

وم����ن ب���ني ه����ذه االإج���������راءات، ت��دخ��ل 

ال�سيولة  المت�سا�ض  امل��رك��زي  امل�سرف 

ل�����س��ب��ط ����س���ع���ر ال���������س����رف، ك���ل���م���ا دع���ت 

بالتعامل  للم�سارف  وال�سماح  احلاجة، 

�سعر �سرف  وف���ق  االأج��ن��ب��ي��ة  ب��ال��ع��م��الت 

ال�سوق، مثل ال�سرافني ال�سرعيني.

و�سدد الرئي�ض اللبناين مي�سال عون، 

على حاكم م�سرف لبنان جلهة الت�سدد 

يف جل���م ارت����ف����اع ���س��ع��ر ����س���رف ال�����دوالر 

مقابل اللية.

ويعي�ض لبنان اأزمة اقت�سادية خانقة، 

ي��دف��ع امل��واط��ن��ون ثمنها، يف ظ��ل ارت��ف��اع 

االأ�سعار، وعدم قدرتهم من الو�سول اإىل 

ودائعهم يف البنوك.

االنباط-وكاالت

ح�������س���دت ف���ن���ل���ن���دا، اجل����م����ع����ة، ل��ق��ب 

الرابعة  لل�سنة  العامل”  يف  بلد  “اأ�سعد 
ال��دمن��ارك  على  متقدمة  ال��ت��وايل،  على 

عك�ض  ت�سنيف  يف  واأي�سلندا،  و�سوي�سرا 

تقدما مفاجئا لبلدان عدة على “موؤ�سر 

ال�سعادة” خالل اجلائحة.

اأوروب��ا بو�سوح على ت�سنيف  وتهيمن 

القائمة،  على  االأوائ����ل  الع�سرة  ال��ب��ل��دان 

وال����ذي ي�سم اأي�����س��ا ه��ول��ن��دا وال��روي��ج 

اإ�سافة  والنم�سا،  ولوك�سمبورغ  وال�سويد 

اإىل بلد وحيد خارج القارة االأوروبية هو 

نيوزيالندا.

يف  ع�سر  الثالث  املركز  اأملانيا  واحتلت 

الرابعة  املرتبة  يف  كندا  تلتها  الت�سنيف 

ال�سابع ع�سر  املركز  وبريطانيا يف  ع�سرة 

التا�سعة  امل��رت��ب��ة  امل��ت��ح��دة يف  وال���والي���ات 

ع�������س���رة، ث���م ف��رن�����س��ا يف امل���رك���ز احل����ادي 

والع�سرين فيما حلت الربازيل يف املرتبة 

املركز  يف  وال��ي��اب��ان  والثالثني  اخلام�سة 

املركز  يف  ورو���س��ي��ا  واخلم�سني  ال�����س��اد���ض 

ال��راب��ع  يف  وال�سني  وال�سبعني  ال�ساد�ض 

ي�سمل  ر�سمي  ت�سنيف  وف��ق  والثمانني، 

بيانات  م��ع��دل  اإىل  باال�ستناد  ب��ل��دا   150

ال�سنوات الثالث االأخية.

ترعاها  التي  الدرا�سة  معدو  وي�ستند 

االأمم املتحدة واملن�سورة �سنويا منذ 2012، 

اإىل ا�ستطالعات راأي من معهد “غالوب” 

يجيب فيها ال�سكان عن ا�ستبيانات ب�ساأن 

درجة ال�سعادة ال�سخ�سية. وتتم مقاطعة 

املحلي  الناجت  اإجمايل  مع  البيانات  هذه 

الفردية  واحل��ري��ة  الت�سامن  وموؤ�سرات 

والف�ساد، لو�سع درجة نهائية على 10.

الع�سرين،  امل��رت��ب��ة  يف  بلجيكا  وح��ل��ت 

املركزين  واإيطاليا  اإ�سبانيا  احتلت  فيما 

27 و28.

اأما البلدان “االأقل �سعادة يف العامل” 

اأفغان�ستان  رتها  الت�سنيف فت�سدرّ بح�سب 

مع 2،52 نقطة، تلتها زميبابوي ورواندا 

وبوت�سوانا ولي�سوتو.

وح���ق���ق���ت ال���ه���ن���د اأ������س�����واأ م���رت���ب���ة بني 

ال��ب��ل��دان ال��ك��ربى يف ال��ع��امل، اإذ حلت يف 

املركز 139.

2020 مع  بيانات  وم��ن خ��الل مقارنة 

اجلائحة،  اأث��ر  لتبيان  ال�سابقة  ل�سنوات 

“ازديادا كبيا يف  الدرا�سة  الحظ معدو 

وتية امل�ساعر ال�سلبية” يف ما يقرب من 

ثلث البلدان.

ل��ك��ن يف امل��ق��اب��ل، ت��ق��دم 22 ب��ل��دا على 

م��ف��اج��اأة  و”�ُسجلت  ال�������س���ع���ادة  م���وؤ����س���ر 

متثلت يف ع��دم تراجع معدل ال��رخ��اء يف 

تقومي االأ�سخا�ض حلياتهم”، وفق جون 

هيليويل اأحد معدي الدرا�سة.

“التف�سي  اأن  اإىل  اخل���ب���ي  واأ�����س����ار 

املحتمل هو اأن النا�ض يرون يف كوفيد-19 

تهديدا م�سرتكا وخارجيا ي�سر باجلميع 

ال��ت�����س��ام��ن  ح�����ض  ت��ع��زي��ز  اإىل  اأدى  وق����د 

والتعاطف”.

ورغ�������م ف�������س���ول ال�������س���ت���اء ال��ط��وي��ل��ة 

واالن���ط���ب���اع ال�����س��ائ��د ل���دى ال��ب��ع�����ض عن 

الطق�ض  �سقيع  انعكا�ض  ب�����س��اأن  �سكانها 

فنلندا  تتمتع  �سخ�سياتهم،  يف  ب����رودة 

وخدمات  ج��دا  مرتفع  معي�سة  مب�ستوى 

ف��ع��ال��ة ف�سال ع��ن غ��ن��ى طبيعتها  ع��ام��ة 

ب���ال���غ���اب���ات وال���ب���ح���يات وجن�����اح ال��ب��الد 

يف خ���ط���ط م��ك��اف��ح��ة ال���ف���ق���ر وال����ف����روق 

االجتماعية.

االنباط-وكاالت

لبحث  و�سعد احلريري  ع��ون  الرئي�سني مي�سال  لقاء  بعد 

ال���دوالر يف  �سعر �سرف  انخف�ض  بعبدا،  ت�سكيل احلكومة يف 

ال�سوق ال�سوداء، يف لبنان، و�سجل 10900 لية لل�سراء و11000 

لية للبيع.

وكان �سعر �سرف ال��دوالر قد ارتفع يف ال�سوق ال�سوداء يف 

لبنان، بعد ظهر اخلمي�ض، و�سجل 12900 لية لل�سراء، و13 

األف لية للمبيع، قبل اللقاء الرئا�سي.

احل��ري��ري،  �سعد  لبنان،  يف  املكلف  احلكومة  رئي�ض  وق���ال 

للت�ساور  امل��ق��ب��ل  االث��ن��ني  ي���وم  “فر�سة  ه��ن��اك  اإن  اخل��م��ي�����ض، 

وت�سكيل احلكومة”.

وجاء حديث احلريري بعد ا�ستقباله ع�سر اليوم من طرف 

رئي�ض اجلمهورية اللبنانية مي�سال عون، يف ق�سر بعبدا.

وعقب نهاية اللقاء، قال احلريري لل�سحفيني: “�سنبحث 

“هناك  مع عون جم��ددا ت�سريع ت�سكيل احلكومة”، م�سيفا 

اجتماع مرتقب االثنني املقبل مع الرئي�ض”.

اىل  للو�سول  اإىل  يهدف  االثنني  “اجتماع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ت�سور وا�سح عن احلكومة”.

ح��ك��وم��ة  ب��ت�����س��ك��ي��ل  “متم�سك”  اأن������ه  احل����ري����ري  وذك������ر 

االأ�سا�سي الأي  الهدف  اأن  م��ربزا  اخت�سا�سيني غي حزبيني، 

حكومة “هو وقف االنهيار”.

قائال:  احل��ري��ري  غ��رد  ت��وي��رت،  الر�سمي يف  وعلى ح�سابه 

االم��ور  وتهدئة  اال�سطدام  من  للتخفيف  اليوم  “االجتماع 
و�ساأبقى �سريحا واالآن هناك فر�سة يجب اال�ستفادة منها”.

 التفاؤل بعد لقاء عون والحريري ينعش »الليرة«
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االنباط-وكاالت

اأ�����س����در ال���رئ���ي�������س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي حم��م��ود 

خا�س  بقانون  ق��راراً  اخلمي�س،  اأم�س  عبا�س، 

177 من  ال��ع��دد رق���م  ال�����س��رع��ي يف  ب��ال��ق�����س��اء 

الفل�سطينية الوقائع  جريدة 

ومينح القرار بقانون ال�سادر عن الرئي�س 

املجل�س  ل��رئ��ي�����س  ع��ب��ا���س ���س��اح��ي��ات ج��دي��دة 

الأعلى للق�ساء ال�سرعي حممود الهبا�س مبا 

ميكنه من ال�سيطرة على الق�ساء ال�سرعي

واأف��������اد اخل���ب���ر يف ال���������س����وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة 

يف  �سفحته  ع��ر  عابدين  ع�سام  واحلقوقية 

جم��زرة  ج��رى  “ما  ب���اأّن  “في�سبوك”،  م��وق��ع 

ح��ق��وق��ّي��ة ج���دي���دة، واأن����ه ج���اء ت��ف�����س��ي��ًا على 

م��ق��ا���س ق��ا���س��ي ال��ق�����س��اة حم���م���ود ال��ه��ب��ا���س، 

واإح����ك����اًم����ا ل�����س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ك���ام���ل ال��ق�����س��اء 

ال�سرعي”

ال��ه��ب��ا���س،  “حممود  اأّن  ع���اب���دي���ن  وب�����ّ� 

ق�ساة  قا�سي  ال�سابق  يف  الرئي�س  عينه  الذي 

جمل�س  رئي�س  ا  اأي�سً اأ�سبح  وزير”  “بدرجة 
املحكمة  رئ��ي�����س  وب���درج���ة  ال�����س��رع��ي  ال��ق�����س��اء 

ال��ق��رار  ب��ه��ذا  ي�سيطر  وب���ات  ال�سرعية  العليا 

ك��ب��رة و���س��غ��رة يف جمل�س  ك��ل  ب��ق��ان��ون على 

ال�سرعية  العليا  واملحكمة  ال�سرعي  الق�ساء 

وامل���ح���اك���م ال�����س��رع��ي��ة ب���درج���ات���ه���ا وق�����س��ات��ه��ا 

وال��ت��ع��ي��ي��ن��ات وال���رق���ي���ات وال���ن���ق���ل وال���ن���دب 

املالية  وال�����س��وؤون  العامة  والأم��ان��ة  وال��دوائ��ر 

والإدارية والتفتي�س الق�سائي والتاأديب وَمن 

ويبقى  ا�ستثناءات  على  يح�سل  وَم��ن  يتقاعد 

وكله حتت اإ�سراف الرئي�س”

ال��ه��ب��ا���س  ي��ج��م��ع  “بذلك  ق����ائ����ًا:  وت���اب���ع 

ب���� ال�����س��ل��ط��ت��� ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ق�����س��ائ��ي��ة يف 

ال��ق�����س��اء ال�����س��رع��ي وي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى ك��ل ���س��يء 

لأنه  اإ�سافية” للهبا�س  مالية  “امتيازات  مع 

العليا  املحكمة  رئ��ي�����س  رات���ب  ع��ل��ى  �سيح�سل 

الوزير  رات��ب  م��ن  اأع��ل��ى  رات��ب  وه��و  ال�سرعية 

يتقا�ساه” الذي 

و�سّدد عابدين على اأّن “هذا القرار بقانون 

حممود  مقا�س  على  بالكامل  تف�سيله  ج��رى 

ال�سلطة  ق��ان��ون  ت��ع��دي��ل  ال��ه��ب��ا���س ع��ل��ى غ���رار 

ال��ق�����س��ائ��ي��ة ال����ذي ج���رى ت��ف�����س��ي��ل��ه ب��ال��ك��ام��ل 

ت�ستمر  وبذلك  �سرار  اأب��و  عي�سى  مقا�س  على 

“جرائم الف�ساد” يف �سيل القرارات بقوان�”
حم��م��ود  “الرئي�س  اإّن  ع���اب���دي���ن،  وق�����ال 

البلد  ���س��يء يف  ك��ل  ع��ل��ى  ي�سيطر  ب��ات  ع��ب��ا���س 

من ق�ساء نظامي ود�ستوري واإداري و�سرعي، 

وي��ت��م ���س��ف ال����ق����رارات ب��ق��ان��ون ع��ل��ى م��ق��ا���س 

الأ�سخا�س، بحيث بات هناك �سخ�س ي�سيطر 

ي�سيطر  و���س��خ�����س  ال��ن��ظ��ام��ي،  ال��ق�����س��اء  ع��ل��ى 

ي�سيطر  و�سخ�س  ال��د���س��ت��وري،  الق�ساء  على 

على  ي�سيطر  و�سخ�س  الإداري،  الق�ساء  على 

ال�سرعي” الق�ساء 

االنباط-وكاالت

التي  الإخ���وان  ق��ن��وات  تركيا  توجيه  عقب 

ا�ستهداف  ع��ن  بالتوقف  اإ�سطنبول  م��ن  تبث 

ال�سيا�سية،  ب��راجم��ه��ا  ووق���ف  واخل��ل��ي��ج  م�سر 

وقف  عن  اجلمعة،  ك�سف م�سادر “العربية”، 

اإن�ساء اأي اأحزاب �سيا�سية اإخوانية داخل تركيا

وق��ال��ت اإن اأن��ق��رة اأب��ل��غ��ت ق��ي��ادات الإخ���وان 

م�سرة  الرحيل،  لتجنب  الل��ت��زام  ب�سرورة 

الإخ���وان  لقنوات  الإع��ام��ي  الن�ساط  اأن  اإىل 

�سيكون م�سروطا وبت�سريح بركيا 

كما اأكدت اأن قيادات الإخوان طالبت تركيا 

بعدم مداهمة القنوات مقابل التعاون

ج��م��دت منح  تركيا  اأن  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت 

موؤ�س�س حركة ح�سم  �سماحي  لعاء  اجلن�سية 

الإخوانية

اإغاق وترحيل

ال�����س��ل��ط��ات  اأ�����س����درت  اأن  ب���ع���د  ذل����ك  ج����اء 

ال����رك����ي����ة ت����وج����ي����ه����ات، ب����اإي����ق����اف ال����رام����ج 

من  تبث  التي  الإخ��وان  بف�سائيات  ال�سيا�سية 

وال�سرق، ومكمل�”،  “وطن،  اإ�سطنبول وهي 

اأو حت��وي��ل��ه��ا ل��ف�����س��ائ��ي��ات خ��ا���س��ة ل��ل��م��ن��وع��ات 

اتفاقيات  اأبرمت  تركيا  اأن  م�سيفة  والدراما، 

م���ع ق����ادة اجل��م��اع��ة ل���ال���ت���زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، 

مهددة بعقوبات قد ت�سل لإغاق البث نهائياً 

وت��رح��ي��ل امل��خ��ال��ف��� خ����ارج ال���ب���اد، وف���ق ما 

ل�”العربية.نت” اأكدته م�سادر 

وج����اءت ه���ذه ال��ت��ط��ورات ب��ع��د اأ���س��ب��وع من 

تاأكيد م�سر رداً على مطالب م�سوؤول� اأتراك 

بالتقارب، باأن الرتقاء مب�ستوى العاقة ب� 

القانونية  الأط����ر  م��راع��اة  يتطلب  ال��ب��ل��دي��ن 

وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ت��ي حت��ك��م ال��ع��اق��ات ب� 

ال����دول ع��ل��ى اأ���س��ا���س اح����رام م��ب��داأ ال�����س��ي��ادة 

ومقت�سيات الأمن القومي العربي

بادرة طيبة

بدوره، اأعرب وزير الإعام امل�سري، اأ�سامة 

ه��ي��ك��ل، ال���ي���وم اجل��م��ع��ة، ع���ن ت��رح��ي��ب��ه ب��ق��رار 

احل��ك��وم��ة ال��رك��ي��ة اخل��ا���س ب��اإل��زام ال��ق��ن��وات 

املعادية مل�سر مبواثيق ال�سرف الإعامية

وو�سف هذه اخلطوة باأنها بادرة طيبة من 

لبحث  مائماً  مناخاً  تخلق  الركي،  اجلانب 

امل��ل��ف��ات حم��ل اخل��اف��ات ب��� ال��دول��ت��� على 

املا�سية ال�سنوات  مدار 

االنباط-وكاالت

ال�����س��وري حلقوق  للمر�سد  م�����س��ادر  اأف����ادت 

الإن�سان، باأن اأوامر جاءت للمقاتل� ال�سوري� 

الأرا���س��ي  �سمن  واملتواجدين  لركيا  املوالية 

واأنف�سهم  اأمتعتهم  بتجهيز  ب��ال��ب��دء  الليبية، 

حت�سراً لعودتهم اإىل �سوريا

ج���اءت الأوام�����ر م��ن ق��ب��ل اجل��ان��ب ال��رك��ي 

الذي اأر�سل “املرتزقة” اإىل ليبيا، ياأتي ذلك يف 

ظل عودة الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان 

يف بث ر�سائل للقاهرة حلل اخلافات العربية، 

امل��رت��زق��ة منذ منت�سف  ع���ودة  ت��وق��ف  ويف ظ��ل 

حيث  الفائت،  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر 

من املرتقب بدء عودتهم خال الأيام القليلة 

القادمة

ولفت املر�سد ال�سوري، اإىل اأّن يف 13 ال�سهر 

ملف  ولي������زال  مت���ر  الأي������ام  اأن  اإىل  اجل������اري، 

“املرتزقة” املتواجدين �سمن الأرا�سي الليبية 
معلق ب�سكل كامل، حيث لتزال عودة مرتزقة 

متوقفة  لأن��ق��رة  امل��وال��ي��ة  ال�����س��وري��ة  الف�سائل 

ق�سم  م��ع  التوا�سل  خ��ال  فمن  ك��ام��ل،  ب�سكل 

اأف��ادوا  هناك،  املتواجدين  املرتزقة  اأولئك  من 

باأن مل يتم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز 

للعودة حتى

املعلقة  للق�سية  وا�سحة  اإ���س��ار  “يف  وت��اب��ع: 

العام  م��ن  ال��ث��اين  ت�سرين  �سهر  منت�سف  منذ 

الفائت، على الرغم من التوافق الليبي-الليبي 

وج��م��ي��ع امل��ط��ال��ب��ات ال��دول��ي��ة ب��خ��روج ال��ق��وات 

م�ستمر  تغييب  و���س��ط  ل��ي��ب��ي��ا،  م��ن  الأج��ن��ب��ي��ة 

مللفهم من قبل و�سائل الإعام”

واأ�����س����ار امل���ر����س���د، يف ال��ت��ا���س��ع م���ن ال�����س��ه��ر 

الليبية  امل��ب��اح��ث��ات  ظ��ل  يف  اأن����ه  اإىل  اجل�����اري، 

الوحدة  حلكومة  الثقة  ملنح  امل�ستمرة  الليبية 

الذي  الأب��رز  الوطنية اجلديدة، يبقى احلدث 

يعيق ا�ستقرار ليبيا هو تواجد املرتزقة �سمن 

اأرا����س���ي���ه���ا، يف ظ���ل ت��غ��ي��ي��ب م��ل��ف��ه��م م���ن قبل 

و�سائل الإعام، حيث ليزال 6750 مرتزق من 

متواجدين  لأنقرة  املوالية  ال�سورية  الف�سائل 

اأي منهم  ي��ع��ود  ال��ل��ي��ب��ي��ة ومل  الأرا����س���ي  ع��ل��ى 

�سهر  وك��ل ما ج��رى من منت�سف  �سورية،  اإىل 

ت�سرين الثاين/نوفمر الفائت من العام 2020 

للمرتزقة  تبديل  عمليات  ه��و  اللحظة،  حتى 

احلكومة  وتقوم  �سورية  اإىل  دفعة  تعود  حيث 

ياأتي  مقابلها،  اأخ���رى  دفعة  ب��اإر���س��ال  الركية 

الدولية  املطالب  جميع  من  الرغم  على  ذل��ك 

ب���خ���روج امل���رت���زق���ة م���ن ل��ي��ب��ي��ا وع���ل���ى ال��رغ��م 

م��ن ان��ت��ه��اء امل��ه��ل��ة امل��ح��ددة لن�����س��ح��اب ال��ق��وات 

الأجنبية “املرتزقة” من ليبيا، والتي انبثقت 

التوقيع عليه يف  ليبي-ليبي جرى  توافق  عن 

23 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2020 ومدته 3 اأ�سهر، 

يناير/  23 ال�سبت  ي��وم  امل���دة  املهلة  انتهت  اإذ 

كانون الثاين 2021

وت�سهد ليبيا تواجد نحو 2000 مرتزقة من 

حملة اجلن�سية ال�سورية، ممن جندتهم �سركة 

ف��اغ��ر ال��رو���س��ي��ة واأر���س��ل��ت��ه��م خل��دم��ة امل�سالح 

مبالغ  مقابل  اللليبية  الأرا�سي  على  الرو�سية 

الأو���س��اع  وت��ر  على  رو�سيا  تلعب  م��ادي��ة، حيث 

حاجة  م�ستغلة  �سورية،  يف  الكارثية  املعي�سية 

م�ستلزمات  وت��اأم���  للعمل  وال��رج��ال  ال�سبان 

احلياة اليومية

اإىل  ذهبوا  الذين  املجندين  تعداد  اأّن  ُيذكر 

لإح�سائيات  الآن، وفقاً  الليبية حتى  الأرا�سي 

 18 ال�سوري حلقوق الإن�سان، بلغ نحو  املر�سد 

جندتهم  ال��ذي��ن  م��ن  “مرتزق” ���س��وري  األ���ف 

دون  ط��ف��ا   350 بينهم  ال��رك��ي��ة،  امل��خ��اب��رات 

ال�18، وعاد من مرتزقة الف�سائل املوالية  �سن 

انتهاء  بعد  ���س��وري��ة،  اإىل   10750 نحو  لركيا 

عقودهم واأخذ م�ستحقاتهم املالية، يف ح� بلغ 

بينهم   ،10000 ليبيا،  اإىل  و�سلوا  ال��ذي��ن  ع��دد 

2500 من حملة اجلن�سية التون�سية

االنباط-وكاالت

اأن  ال��ع��ام، اجل��م��ع��ة،  ل��ل��راأي  اأظ��ه��ر ا�ستطاع 

ق��درة  ع��دم  مع�سلة  جم���ددا،  �ستواجه  اإ�سرائيل 

اأي من الأحزاب )اأو الُكتل( على ت�سكيل حكومة، 

الثاثاء  جت��ري  التي  العامة،  النتخابات  بعد 

املقبل

ون�������س���رت ���س��ح��ي��ف��ة م���ع���اري���ف الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ال���س��ت��ط��اع الأخ������ر ح����ول ت��وج��ه��ات ال�����س��ارع 

الإ�سرائيلي، قبل 4 اأيام من موعد النتخابات

ال��ل��ي��ك��ود  ح���زب  اأن  اإىل  ال���س��ت��ط��اع  واأ����س���ار 

بنيام�  ال���وزراء  رئي�س  ي��ق��وده  ال��ذي  اليميني، 

اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  �سعبية  الأك����ر  زال  م��ا  نتنياهو، 

ول��ك��ن��ه ل���ن ي��ك��ون ق�����ادرا ع��ل��ى ت�����س��ك��ي��ل حكومة 

مبفرده

ويح�سل الليكود على 30 مقعدا يف الكني�ست، 

املوؤلف من 120 مقعدا

يائر  الإ�سرائيلية  املعار�سة  زعيم  اأن  غ��ر 

على  م�ستقبل  هناك  حزبه  يح�سل  ال��ذي  لبيد 

19 مقعدا، لي�س باأف�سل حال من نتنياهو

اإىل ح�����س��ول ح��ل��ف��اء  ي�����س��ر  ف��ال���س��ت��ط��اع 

حلزب   8 على  م��وزع��ة  مقعدا   19 على  نتنياهو 

، و5 حلزب  ي��ه��ودوت ه��ت��وراه  ، و6 حل��زب  �سا�س 

ال�سهيونية الدينية

ول���ك���ن، م���ن اأج����ل ن��ي��ل ث��ق��ة ال��ك��ن��ي�����س��ت ف���اإن 

 61 دع��م  اإىل  بحاجة  نتنياهو،  ي�سكلها  حكومة 

لن يح�سلوا  اأن حزبه وحلفاءه  ع�سوا، يف ح� 

�سوى على 49 مقعدا

ويح�سل حزب ميينا على 10 مقاعد، وحزب 

اأمل جديد )بقيادة املن�سق عن الليكود جدعون 

املرجح  8 مقاعد، وهما حزبان من  �ساعر( على 

لت�سكيل  ج��ه��وده  يف  نتنياهو  عليهما  ي��رك��ز  اأن 

احلكومة القادمة

بت�سكيل  ياأمل  لبيد،  املعار�سة،  زعيم  ولكن 

اليميني�،  ج��دي��د  اأم���ل  و  ميينا  ي�سم  ائ��ت��اف 

يح�سل  ال��ذي  اليميني  بيتنا  اإ�سرائيل  ومعهما 

8 مقاعد، و العمل الو�سطي الذي يح�سل  على 

ال��ذي  اليميني،  اأبي�س  اأزرق  و  مقاعد،   5 على 

يح�سل على 5 مقاعد، و مرت�س الي�ساري الذي 

يح�سل على 4 مقاعد

وياأمل لبيد ان�سمام القائمة امل�سركة ، وهي 

حتالف 3 اأحزاب عربية، وحت�سل على 8 مقاعد 

اإىل هذا الئتاف

اجلناح   ، امل��وح��دة  العربية  القائمة  وحت�سل 

من�سور  برئا�سة  الإ�سامية،  للحركة  اجلنوبي 

عبا�س على 4 مقاعد

ول��ك��ن م��راق��ب��� اإ���س��رائ��ي��ل��ي��� ي��ق��ول��ون اإن 

جتعل  ال�سيا�سية،  باملواقف  الوا�سعة  اخلافات 

فر�س هذا الئتاف �سعيفة جدا، حتى لو كانت 

تتفق على اأمر واحد، وهو اإف�سال فر�س نتنياهو 

بت�سكيل حكومة

وقال 45% من امل�ستطلعة اآراءهم اإن نتنياهو 

ان  قالوا  و%41  احلكومة،  لرئا�سة  الأن�سب  هو 

زعيم اأمل جديد جدعون �ساعر هو الأن�سب

فور  بانيل  مركز  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 

اأول غر احلكومي اأجرى ال�ستطاع على عينة 

من 1001 اإ�سرائيلي، وكان هام�س اخلطاأ %3.2

الرابعة يف غ�سون  القادمة هي  والنتخابات 

اإبريل/ يف  ج��رت  التي  النتخابات  بعد  عام�، 

ومار�س/  2019 و�سبتمر/اأيلول   ،2019 ني�سان 

اآذار 2020

 الرئيس عباس يصدر قانونًا جديدًا يمنح 
الهباش السيطرة على القضاء الشرعي

 أنقرة أبلغت قيادات اإلخوان بضرورة االلتزام لتجنب الترحيل

 أوامر تركية للمرتزقة في ليبيا للعودة إلى سوريا

 االستطالع األخير ما قبل االنتخابات: معضلة تشكيل حكومة بإسرائيل قائمة

االحتالل يكشف عن مزايا النسخة 
الجديدة من القبة الحديدية

 »والال« :الحرب المقبلة مع حركة حماس 
في غزة ستكون مرعبة وغير مبشرة

 القدوة: سيبقى قرار مؤسسة 
ياسر عرفات بيد مجلس أمنائها

االنباط-وكاالت

عن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  جي�س  ك�سف 

ال��ن�����س��خ��ة اجل����دي����دة م���ن ال��ق��ب��ة احل��دي��دي��ة 

�ستن�سرها على احل��دود مع غزة ولبنان  التي 

و���س��وري��ا، وال��ت��ي ب��ات��ت ق����ادرة ع��ل��ى اع��را���س 

�����س����واري����خ وط�����ائ�����رات ب�������دون ط����ي����ار ب�����س��ك��ل 

“متزامن”
وذك���������رت ����س���رك���ة راف����ائ����ي����ل ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ال��ت��ي  احلديدية”  ال��ق��ب��ة  اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

و�سعت قيد اخلدمة منذ حواىل ع�سر �سنوات، 

ل�سرائيل  تتيح  التي  الو�سائل  م��ن  ج��زء  ه��ي 

الح��ت��ف��اظ ب��ت��ف��وق ع�����س��ك��ري ع��ل��ى ج��ران��ه��ا، 

م��و���س��ح��ة اأن���ه���ا ب��ات��ت ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ت�����س��دي 

ل�����س��واري��خ وط���ائ���رات ب���دون ط��ي��ار يف ال��وق��ت 

نف�سه

واأع���ل���ن وزي����ر الأم�����ن ال���س��رائ��ي��ل��ي بيني 

اخ���ت���ب���ار  “جرى  اأن���������ه  ب�����ي�����ان  يف  غ���ان���ت�������س 

ال��ق��ب��ة احل���دي���دي���ة مل��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

اع��را���س  ومت   )...( املعقدة  ال�سيناريوهات 

ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار ودف��ع��ة ���س��واري��خ ب�سكل 

ه��ذه  ت�����س��ل��ي��م  “�سيتم  واأ�����س����اف:  متزامن” 

القبة احلديدية  نظام  الن�سخة اجلديدة من 

لغايات  الإ�سرائيلية  والبحرية  اجلي�س  اإىل 

امل�سادة  ال��ق��درات  تعزيز  ب��ه��دف  عملياتية” 

لل�سواريخ لدى الدولة العرية

االنباط-وكالتا

اأكد اأمر بوخبوط، املرا�سل الع�سكري 

مل��وق��ع )وال����ا( الإ���س��رائ��ي��ل��ي، اأن احل��رب 

غزة،  �سد حركة حما�س يف قطاع  املقبلة 

�ستكون �سعبة وموؤملة وغر مب�سرة

احل����رب،  “�ستلي  ب���وخ���ب���وط:  وق�����ال 

درا������س�����ات واإ�������س������دار ك���ت���ب ع����ن ال���ف���رة 

خالها،  ومت�سكت  دعمت  التي  ال�سابقة 

وهمي  هدوء  اتفاق  باإبرام  اجلي�س  قيادة 

اأم�����ام ح���رك���ة ح���م���ا����س، ق���اب���ل ت�����س��ه��ي��ات 

للحركة  �سمح  الذي  الأم��ر  اأم��وال،  و�سخ 

ال���ع�������س���ك���ري���ة يف ع���دة  ب���ت���ع���اظ���م ق���وت���ه���ا 

جمالت، ال�سواريخ والأنفاق واحلوامات 

ما  الكثر،  وغ��ره��ا  البحرية  وال�ساحة 

بالن�سبة  مرعبة  املقبلة  احل��رب  �سيجعل 

للجي�س”

االنباط-وكاالت

املف�سول  القيادي  القدوة  نا�سر  د.  ن�سر 

مبوقع  اخلا�س  ح�سابه  على  فتح  حركة  من 

قرار  حول  بيان  اجلمعة،  يوم   ، “تويتر” 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ا���س��ة  م��ن  اإق��ال��ت��ه 

يا�سر عرفات

وجاء يف البيان الذي اطلعت عليه “وكالة 

يا�سر  موؤ�س�سة  فوجئت  لاأنباء”،  نت  قد�س 

بقرار  اإدارتها  رئي�س جمل�س  عرفات وفوجئ 

القدوة  نا�سر  د.  “اإقالة  على  ين�س  رئا�سي 

وع�سوية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئا�سة  من 

جم��ل�����س اأم���ن���ائ���ه���ا. وك���ل���ف  ���س��ي��ادت��ه ع�����س��و 

مهنا  علي  امل�ست�سار  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 

مل��دة  الإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ب��اأع��م��ال  ق��ائ��م��اً 

ثاثة �سهور”

واأ�ساف “بعيداً عن اأي اعتبارات �سيا�سية 

القرار يتناق�س  فاإن هذا  انتخابية حالية  اأو 

ب�سكل مبا�سر مع النظام الداخلي للموؤ�س�سة 

تاأ�سي�سها  منذ  عملها  وق��واع��د  تقاليد  وم��ع 

قبل اأربعة ع�سر عاماً. يف هذا املجال، �سيبقى 

ق���رار امل��وؤ���س�����س��ة ب��ي��د جم��ل�����س اأم��ن��ائ��ه��ا ال��ذي 

ب�����س��اأن اخ��ت��ي��ار رئي�س  ك���ان ق��د ات��خ��ذ ق�����راراً 

الثالث  اجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

ع�سر، الذي مت عر تقنية “زوم” بتاريخ 28 

”.2021 �سباط/فراير 

عن  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  وختم”عر 

ق��ل��ق��ه ال�����س��دي��د م��ن ت��اأث��ر ه���ذه ال��ت��ط��ورات 

الوطن  داخ��ل  و�سمعتها  املوؤ�س�سة  و�سع  على 

���س��ت��ل��ح��ق��ه بعمل  ال�����ذي  وخ���ارج���ه وال�������س���رر 

عرفات،  يا�سر  متحف  ذلك  يف  مبا  املوؤ�س�سة، 

القيادية.” وكذلك مبوظفيها وهيئاتها 
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االنباط-وكاالت

بالقرب  ال�سكان  �سهد  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س  �سهر  اأوائ���ل  يف 

االنفجارات غري  اأكرب  واحدا من  اللبناين  من مرفاأ بريوت 

النووية امل�سجلة، خملفا مئات القتلى واآالف اجلرحى

تون�س  مثل  بعيدة  اأماكن  يف  اال�ست�سعار  اأجهزة  والتقطت 

واأملانيا، الدوي العميق، و�سجلت املحطات الزلزالية على بعد 

500 كيلومرتا، الهزة

اأعلى  اه��ت��زاز  يف  ت�سبب  ب��ريوت  انفجار  اأن  ات�سح  واالآن، 

تفيد  اأن  الناجتة  للبيانات  وميكن  اجل��وي،  الغالف  طبقات 

امل�ستقبلية ملراقبة جتارب االأ�سلحة اجلهود 

وق���ا����س ب��اح��ث��ون م���ن امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 

ال��ي��اب��ان،  يف  “هوكايدو”  وج��ام��ع��ة   ،Rourkela ال��ه��ن��د، 

ووج��دوا  االأيونو�سفري،  طبقة  يف  الكهربائية  اال�سطرابات 

ال��ع��دي��د م��ن االن��ف��ج��ارات  ل��ت��اأث��ري  ك��ان م�سابها  اأن االن��ف��ج��ار 

الربكانية

وي���ق���ول ك��و���س��وك��ي ه��ي��ك��ي، ع���امل االأر������س وال���ك���واك���ب من 

ن�سوء  اإىل  اأدى  االنفجار  اأن  “وجدنا  “هوكايدو”:  جامعة 

م��وج��ة حت��رك��ت ع��رب طبقة االأي��ون��و���س��ف��ري ب��اجت��اه اجل��ن��وب، 

0.8 كيلومرت يف الثانية” ب�سرعة حوايل 

اإىل  وميتد  كيلومرتا،   50 بزهاء  االأي��وين  الغالف  وي��ب��داأ 

باأعداد كبرية  ويتميز  الكيلومرتات،  مئات  بعد  على  الف�ساء 

م��ن االإل���ك���رتون���ات احل���رة ال��ت��ي تنطلق م��ن ج��زي��ئ��ات ال��غ��از 

ال�سم�سي االإ�سعاع  بوا�سطة 

اإر�ساالت  �سمن  على مراحل  اختالفات  الفريق  وا�ستخدم 

للمالحة  العاملي  النظام  قبل  من  املر�سلة  ال�سغرى،  املوجة 

التغريات  حل�ساب  االنفجار،  يوم  يف   )GNSS( الف�سائية 

يف ت��وزي��ع��ات االإل��ك��رتون��ات، وال��ت��ي ب��دوره��ا ت�سري اإىل وج��ود 

موجات �سوتية عرب الغازات

وه����ذه خ��دع��ة ا���س��ت��خ��دم��ه��ا ال��ع��ل��م��اء م��ن��ذ ظ��ه��ور �سبكات 

التي  التموجات  لقيا�س  الت�سعينيات،  يف  ال�سناعية  االأقمار 

جتتاح الروافد العليا من غالفنا اجلوي، ملالحظة االإ�سارات 

الدقيقة الأي �سيء من الرباكني اإىل التجارب النووية املارقة

وحدثت اإحدى اأوىل الغزوات التجريبية ال�ستخدام تقنية 

االأقمار ال�سناعية لتحديد املواقع العاملية )GPS( لقيا�س 

حيث  ال��ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات،  منت�سف  يف  ال�����س��ط��ح��ي��ة،  االن���ف���ج���ارات 

ا�ستفاد العلماء من ثالثة انفجارات �سخمة حتت االأر�س يف 

كيفية  لدرا�سة  املتحدة،  الواليات  وايومنغ،  يف  للفحم  منجم 

االأيونو�سفري ا�ستجابة طبقة 

ومع ذلك، فاإن العثور على االآثار الباهتة النفجار بريوت 

يف ه��ذه احل��ال��ة، مل يخل م��ن ق��در �سئيل م��ن احل���ظ. ومع 

وق���وع احل���دث يف وق��ت مبكر م��ن امل�����س��اء وق��ري��ب��ا م��ن غ��روب 

ال�����س��م�����س، رمب���ا ت��ك��ون خم��ال��ف��ات ال��غ��الف االأي�����وين، ت�سمى 

فقاعات البالزما اال�ستوائية، قد حجبت االإ�سارة متاما

هذه  وج��ود  على  عالمات  هناك  تكن  مل  احل��ظ،  وحل�سن 

وا�سحة  �سورة  العلماء  اأعطى  ما  الوقت،  ذلك  يف  الفقاعات 

العلوي  اجل��وي  ال��غ��الف  ع��رب  ينزلق  وه��و  لالنفجار  ن�سبيا 

ال�سوت ب�سرعة 

وق������ارن ال���ب���اح���ث���ون ت���اأث���ري ان���ف���ج���ار ب�����ريوت ع��ل��ى ط��ب��ق��ة 

ال��ت��ي خلفها ع���دد من  امل��م��اث��ل��ة  ال���ن���دوب  االأي��ون��و���س��ف��ري م��ع 

االنفجارات الربكانية االأخرية يف اليابان، ووجدوا اأنها قابلة 

يف  “اأ�ساما”  بركان  ث��وران  حالة  ويف  م��ا.  حد  اإىل  للمقارنة 

تاأثريا  اأكرث  بريوت  انفجار  يعترب   ،2004 عام  اليابان  و�سط 

بكثري

وعلى الرغم من اأنه اأ�سعف قليال من انفجارات 1.5 كيلو 

طن، التي ُدر�ست كل تلك العقود املا�سية يف منجم وايومنغ، 

اإال اأن حقيقة حدوث هذا االنفجار على �سطح االأر�س اأعطته 

وا�سح  للطاقة  اإط��الق  مع  ال�سماء،  نحو  معوق  غري  م�سارا 

يف البيانات

ويوفر بناء قاعدة بيانات للتاأثريات ال�سوتية التي ميكن 

و�سيلة  وال�����س��ل��ط��ات  للعلماء   ،GNSS ن��ظ��ام  يكت�سفها  اأن 

لعاملنا الديناميات اجليولوجية  ملراقبة 

االنباط-وكاالت

 االأن���ا����س���ول ك�����س��ف دب��ل��وم��ا���س��ي اإث��ي��وب��ي 

70 األف �سخ�س لقوا  �سابق اأن ما ي�سل اإىل 

تيغراي،  اإقليم  يف  ال�سراع  اإث��ر  م�سرعهم 

امل��ت��وا���س��ل م��ن��ذ ن��وف��م��رب/ ت�����س��ري��ن ال��ث��اين 

املا�سي

ل����ربه����ان  ت�������س���ري���ح���ات  ذل�������ك يف  ج�������اء 

البعثة  ل��رئ��ي�����س  ال�����س��اب��ق  ال��ن��ائ��ب  ك���ي���دان، 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ب��ال�����س��ف��ارة االإث��ي��وب��ي��ة ل��دى 

وا���س��ن��ط��ن، م�����س��ت��ن��دا ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات من 

نقلت  ح�سبما  اإثيوبيا،  يف  داخلية  م�سادر 

اأ�سو�سيتد بر�س االأمريكية اجلمعة وكالة 

وا���س��ت��ق��ال ال��دب��ل��وم��ا���س��ي االإث��ي��وب��ي من 

اجل����اري،  اآذار  م���ار����س/  اأوائ�����ل  يف  من�سبه 

ب�سبب خماوف ب�ساأن الفظائع التي ترتكب 

يف تيغراي

4 ن��وف��م��رب، ان��دل��ع��ت ا���س��ت��ب��اك��ات يف  ويف 

اجلبهة  و  الفيدرايل  اجلي�س  بني  االإقليم 

تعلن  اأن  قبل   ، تيغراي  لتحرير  ال�سعبية 

انتهاء  ذات��ه،  ال�سهر  28 من  اأب��اب��ا يف  اأدي�����س 

اإن���ف���اذ ل��ل��ق��ان��ون ب��ال�����س��ي��ط��رة على  ع��م��ل��ي��ة 

االإق��ل��ي��م ب��ال��ك��ام��ل، رغ���م ورود ت��ق��اري��ر عن 

حتى  باملنطقة  حقوقية  انتهاكات  ا�ستمرار 

اليوم

ال�سراع  �سحايا  معظم  اإن  كيدان  وق��ال 

مدنيون، ومن ال�سباب، ويرتاوح عددهم ما 

تعلن  فيما مل   ، قتيل  األ��ف   70 اإىل   60 ب��ني 

القتلى  ع��دد  ع��ن  بعد  االإثيوبية  ال�سلطات 

يف حرب تيغراي، ح�سب الوكالة االأمريكية

تيغراي  يف  امل�ستمرة  احل��رب  اأن  واأ�ساف 

عددهم  البالغ  املنطقة  �سكان  على  تق�سي 

6 م���الي���ني ن�����س��م��ة، داع���ي���ا اإىل  اأك�����رث م���ن 

حم���ادث���ات ����س���الم ب���ني احل��ك��وم��ة وال���ق���ادة 

الهاربني يف املنطقة املحا�سرة

واأو������س�����ح اأن������ه ب������دون ت�������س���وي���ة ���س��ل��م��ي��ة 

ال�����س��الم،  ي��ح��ل  اأن  وم��ف��او���س��ات، ال مي��ك��ن 

فاحلل الوحيد هو حمادثات ال�سالم

واخل��م��ي�����س، اأوف����د ال��رئ��ي�����س االأم��ري��ك��ي 

مبجل�س  الدميقراطي  النائب  بايدن،  جو 

اإثيوبيا  اإىل  كونز  كري�س  االأمريكي  النواب 

لبحث الو�سع يف اإقليم تيغراي

واالأ�سبوع املا�سي، و�سف وزير اخلارجية 

االأم��ري��ك��ي اأن���ت���وين ب��ل��ي��ن��ك��ن، م��ا ي��ج��ري يف 

كما   ، باأنه تطهري عرقي  االإثيوبي  االإقليم 

دعا اإىل اإجراء حتقيق دويل

واأكد بلينكن اأن الواليات املتحدة اطلعت 

حقوق  انتهاكات  عن  موثوقة  تقارير  على 

ترتكب  التي  امل�ستمرة  والفظائع  االإن�سان 

يف تيغراي

االإثيوبية  احلكومة  رف�ست  جهتها،  من 

ات���ه���ام���ات ب��ل��ي��ن��ك��ن ب��ال��ت��ط��ه��ري ال���ع���رق���ي، 

اإىل  ي�ستند  ال  زائ��ف  حكم  باأنها  وو�سفتها 

دليل �سد احلكومة االإثيوبية

االنباط-وكاالت

اأث��������ار ان���ت���ح���ار احل�����ار������س ال�����س��خ�����س��ي 

ل��رئ��ي�����س ال���ن���ظ���ام ال����رتك����ي رج�����ب ط��ي��ب 

اأردوغ�����������ان ب���ع���دم���ا ت�����رك ر����س���ال���ة ت��ف��ي��د 

واإهانات  وتهديدات  ل�سغوطات  بتعر�سه 

م���ت���ك���ررة اأث����ن����اء ع��م��ل��ه ت���������س����اوؤالت ح���ول 

اأق��رب  لها  يتعر�س  التي  ال�سغوط  حجم 

يكتف  مل  ال��ذي  النظام  ه��ذا  من  املقربني 

تعداها  بل  ل�سيا�ساته  املعار�سني  مبعاقبة 

اىل الدائرة املحيطة به ف�سال عن تف�سي 

ظواهر جمتمعية خطرية يف تركيا يف ظل 

الناجمة  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  ازماتها 

عن �سيا�سات اأردوغان

و���س��ائ��ل اإع����الم ت��رك��ي��ة اأف�����ادت اأن���ه اإث��ر 

ت��غ��ي��ب��ه ع���ن ال��ع��م��ل ووج�����ود ه��ات��ف��ه خ���ارج 

املنتحر  ال�����س��اب��ط  زم���الء  ب���ادر  ال��ت��غ��ط��ي��ة 

�سقته  اإىل  ل��ل��ذه��اب  ب��ول��وت  ع��ل��ي  حم��م��د 

هامدة  جثة  ليجدوه  تغيبه  �سبب  ملعرفة 

وبجانبه ر�سالة كتبها قبل اأن ينتحر

ر�سالة  يف  ال�سخ�سي  احل��ار���س  وي��ق��ول 

موظفيك  مع  تتعاطى  اأن  ينبغي  انتحاره 

ب���ط���ري���ق���ة اأح�������س���ن ب������دال م����ن اإه���ان���ت���ه���م 

التع�سفي  بالف�سل  وتهديدهم  وحتقريهم 

اإن�������س���ان ل����ه ك����ربي����اوؤه  واإذالل�����ه�����م .. ك����ل 

وكرامته ومل اأ�ستطع حتمل هذا الكم من 

االإهانات

انتحاره  قبل  كتبها  التي  ر�سالته  وختم 

بلطف  معاملتنا  ح��اول��ت��م  ليتكم  ب��ال��ق��ول 

م��ن  اأي  ح�������س���ور  اأري�������د  ال   .. وت��ف��ه��م��ن��ا 

القيادات جنازتي

مراقبني  ح�سب  احلادثة  هذه  وج��ددت 

جمتمعية  ظ��واه��ر  تف�سي  ح���ول  ال��ن��ق��ا���س 

ال���ذي تتزايد  ���س��اذة وخ��ط��رية ك��االن��ت��ح��ار 

حاالته يف تركيا وهي باملئات �سنويا والتي 

ي��ظ��ه��ر ���س��ج��ل امل��ق��دم��ني ع��ل��ي��ه��ا حت��دره��م 

متباينة  وطبقية  اجتماعية  خلفيات  من 

ت�سمل �سباطا ورجال  ومن مهن خمتلفة 

يعني  ما  وعماال  ومهند�سني  واأطباء  اأمن 

خمتلف  ت�سمل  ع��ام��ة  ب��ات��ت  ال��ظ��اه��رة  اأن 

�سرائح وقطاعات املجتمع يف تركيا

االأم���ر  ه���ذا  اأن  اإىل  امل���راق���ب���ون  واأ����س���ار 

اأن االأزمات املرتاكمة واملركبة  يعني اأي�سا 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 

باتت متفاقمة  اأردوغان  �سببها نظام  التي 

ل����درج����ة ت���دف���ع ال���ع���دي���د م����ن امل���واط���ن���ني 

االأتراك لالنتحار

ال����ع����دي����د م�����ن ال�����ق�����وى ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

والربملانية واملدنية يف تركيا طالبت بفتح 

احلادثة  ه��ذه  يف  وحم��اي��د  �سفاف  حتقيق 

امل����ث����رية ل��ل�����س��ب��ه��ة وك�������س���ف م��الب�����س��ات��ه��ا 

حقائق  على  تنطوي  قد  كونها  ودوافعها 

واأبعاد خمفية

وي��ق��ول م�����س��در ت��رك��ي ط��ل��ب ع���دم ذك��ر 

الرئا�سة  اأم��ن  يف  �سابط  انتحار  اإن  ا�سمه 

ه��و ل��ي�����س ك����اأي ح��ادث��ة ان��ت��ح��ار اأخ����رى .. 

فلرمبا وراء االأكمة ما وراءها اإذ قد يكون 

للت�سفية  تعر�س  بل  ينتحر  مل  ال�سابط 

لكنها  طبعا  نعرفها  ال  الأ�سباب  اجل�سدية 

وت�سفيات  ب�سراعات  مرتبطة  تكون  ق��د 

ح�������س���اب���ات ف���ه���ذه ف��ر���س��ي��ة ي��ن��ب��غ��ي ع���دم 

كان  رمب��ا  م�سيفا..  وا�ستبعادها  اإهمالها 

الرجل قد علم باأ�سياء معينة بحكم عمله 

اأو معلومات ح�سا�سة تتعلق بف�سائح 

ويتابع وحتى لو كانت احلادثة بالفعل 

ي�سل  فاأن   .. اأعظم  هنا  فامل�سيبة  انتحارا 

االإن�������س���ان حل���ال���ة م���ن ال���ي���اأ����س واالن��ه��ي��ار 

وال�����س��ع��ور ب��االإه��ان��ة وال��ه��ام�����س��ي��ة ل��درج��ة 

موؤ�سر  فهذا  حياته  اإنهاء  على  فيها  يقدم 

وقا�ساه  ل��ه  تعر�س  م��ا  ف��داح��ة  م��دى  على 

�سباط  م��ع  التعاطي  ح��ال  ه��ذا  ك��ان  واإذا 

ت��خ��ي��ل طريقة  ف��ل��ك��م  ال��رئ��ا���س��ي  احل���ر����س 

ت���ع���اط���ي ن����ظ����ام اأردوغ�����������ان االح���ت���ق���اري���ة 

واال�ستعالئية مع بقية النا�س

على  م��وؤ���س��را  ال�سابط  ان��ت��ح��ار  ويبقى 

قطاعات  اليه  و�سلت  ال��ذي  الياأ�س  حالة 

ال�����س��ع��ب ال���رتك���ي ح��ت��ى ال���دوائ���ر امل��ق��رب��ة 

م���ن اردوغ�������ان ن��ت��ي��ج��ة ���س��ي��ا���س��ات ال��ق��م��ع 

الراأي ومن �سمنها  واال�ستبداد وم�سادرة 

اعتقاالت وطرد من  اطالق نظامه حملة 

واأدت  العامة  القطاعات  كل  �سملت  العمل 

اإىل اعتقال ع�سرات االآالف من املعار�سني 

وطرد اأو اإيقاف نحو 150 األفا من موظفي 

احل���ك���وم���ة واأف���������راد اجل���ي�������س وال�����س��رط��ة 

العمل  ع��ن  وغ��ريه��م  واالإع����الم  والق�ساء 

االق���ت�������س���ادي���ة  االأزم��������ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

ج��راء  ال��ب��الد  تعانيها  التي  واالجتماعية 

التع�سفية ال�سيا�سات  هذه 

االنباط-وكالتا

ال��ع��ربي��ة، ان  ال��ق��ن��اة )12(  اف���ادت 

االم��ن  جهاز  رئي�س  ارغ��م��ان  ن��اداف 

ال���ع���ام االإ����س���رائ���ي���ل���ي )ال�������س���اب���اك(، 

اال���س��ب��وع م��ع رئي�س  اج��ت��م��ع م��ط��ل��ع 

ال�������س���ل���ط���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة حم��م��ود 

ع���ب���ا����س، ون���ق���ل ل���ه ر����س���ال���ة حت��ذي��ر 

ترتبط  اللهجة  �سديدة  ا�سرائيلية 

راأي��ه  ح�سب  وال��ت��ي  ق�سايا،  بثالثة 

ال�سيطرة” عن  متاما  “خرجت 
امل��وا���س��ي��ع ال���ث���الث���ة ه����ي: ج��ه��ود 

التحقيق  دفع  الفل�سطينية  ال�سلطة 

الدولية  املحكمة  يف  ا�سرائيل  �سد 

اجل��ن��ائ��ي��ة، ن��ي��ة ح��رك��ة ف��ت��ح خ��و���س 

يف  الت�سريعي  للمجل�س  االنتخابات 

مايو/ ايار املقبل يف قائمة م�سرتكة 

املتوقع  واالتفاق  حما�س،  حركة  مع 

فتح  بني  م�سرتكة  حكومة  لت�سكيل 

وحما�س

ان�����ه يف امل��ق��اب��ل  ال���ت���ق���ري���ر  وذك�����ر 

ل��ل��ح��دي��ث ب��ني ارغ��م��ان واب���و م���ازن، 

االدارة  ع����ن  مم���ث���ل  اي�������س���ا  و�����س����ل 

رام  يف  املقاطعة  اىل  �سرا  االمريكية 

ر�سالة  م��ازن  اب��و  بت�سليم  وق��ام  اهلل 

بهة م�سا

ا����س���رائ���ي���ل  ان  ال���ت���ق���ري���ر،  واف�������اد 

خماوف  لديهما  املتحدة  والواليات 

ف���ت���ح  ب������ني  امل�����ف�����او������س�����ات  ان  م������ن 

وح��م��ا���س يف ال��ق��اه��رة، ���س��ت��وؤدي اىل 

ت���ع���زي���ز م���ك���ان���ة ح���م���ا����س جم�����ددا يف 

ال��غ��رب��ي��ة وح�����س��ول��ه��م على  ال�����س��ف��ة 

احل��ك��وم��ة  يف  )م��ي��زان��ي��ات(  وزارات 

لفل�سطينية ا

ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي 

حل���رك���ة ح��م��ا���س ن��ا���س��ر ال���ع���اروري 

ع����ر�����س ع���ل���ى مم���ث���ل ف���ت���ح ج��ربي��ل 

ال���رج���وب ���س��ي��غ��ة مب��وج��ب��ه��ا ق��ائ��م��ة 

م���������س����رتك����ة ل�����ك�����ال ال���ت���ن���ظ���ي���م���ني، 

40% من املقاعد  تخ�س�س لكل جهة 

الح��زاب  تخ�س�س  الباقية   %20 وال����

ة �سغري

ل��دي��ه��ا  ان   )12( ال��ق��ن��اة  وذك�����رت 

او�سح  نف�سه  مازن  ابو  ان  معلومات 

لقبول  م�����س��ت��ع��د  غ��ري  ان���ه  ل��ل��رج��وب 

تق�سيم  ف��ق��ط  وامن���ا  ال�سيغة،  ه��ذه 

م��ن   %51 ف����ت����ح  حل����رك����ة  ي�������س���م���ن 

اجلانبني  ب��ني  امل��ف��او���س��ات  امل��ق��اع��د، 

ت�����س��ت��م��ر خ���الل  ان  امل���ف���رت����س  م����ن 

القادمة الفرتة 

 » تسبب باهتزاز أعلى طبقات الغالف الجوي«.. هذا ما كشفه باحثون عن انفجار المرفأ

 دبلوماسي إثيوبي سابق: مصرع 70 ألف شخص جراء صراع تيغراي

 حادثة انتحار حارس أردوغان الشخصي تثير تساؤالت في تركيا ..تصفية أم انتحار

 رئيس الشاباك ومندوب أمريكي نقلوا الى عباس رسالة شديدة اللهجة

 مقتل إرهابيين اثنين وإصابة جندي 
لبناني في عملية أمنية ب البقاع

 »سيهتز الكثير في موريتانيا«.. محمد 
ولد عبد العزيز يهدد »بقطع الصمت« 

 بيسكوف: موسكو مستعدة للحوار مع 
واشنطن ألن في ذلك مصلحة للعالم

االنباط-وكاالت

لبناين  جندي  واأ�سيب  اإره��اب��ي��ان  قتل 

خالل عملية اأمنية ببلدة بريتال يف ق�ساء 

بعلبك البقاعية

بيان  يف  اللبناين  اجلي�س  قيادة  وقالت 

ق��وة م��ن اجلي�س داه��م��ت منازل  اإن  ام�����س 

بلدة  يف  امل�سلحني  االإره���اب���ي���ني  م��ن  ع���دد 

ت��األ��ي��ف ع�����س��اب��ة م�سلحة  ب��ج��رم  ب��ري��ت��ال 

�سرقة  عمليات  م��ن  كبري  ب��ع��دد  وقيامهم 

وتزوير  ال�سالح  بقوة  وال�سلب  ال�سيارات 

عمالت واالجتار باملخدرات

اأن����ه خ���الل عملية  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 

الدهم ح�سل تبادل الإطالق النار ما اأدى 

وتوقيف  ثالث  اإرهابيني وجرح  مقتل  اإىل 

رابع واإ�سابة جندي لبناين بجروح اإ�سافة 

والذخائر  االأ�سلحة  من  كمية  �سبط  اإىل 

احل���رب���ي���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وامل������خ������درات ك��ان��ت 

بحوزتهم

االنباط-وكاالت

هدد الرئي�س املوريتاين ال�سابق حممد ولد 

عبد العزيز املتهم بالف�ساد ويخ�سع للمراقبة 

ال�سمت«  »ق��ط��ع  ب���  حماميه  ع��رب  الق�سائية، 

اأم��ور عديدة  اإىل »تغيري  ي��وؤدي  اأن  مما ميكن 

و�سيهتز الكثري يف موريتانيا”

وقال املحامي حممد ولد اأ�سدو يف موؤمتر 

�سحايف “يف حال ا�ستمرار اخلداع احلايل فاأنا 

على يقني من اأن موكلي �سيقطع ال�سمت رغم 

التزامه بالد�ستور واملادة 93 منه التي حتميه 

من االإجراءات القانونية يف املحاكم العادية”

اذا قطع  اأن���ه  اأي�����س��ا  م��ت��اأك��د  “اأنا  واأ����س���اف 

م��وري��ت��ان��ي��ا  يف  ك��ث��رية  اأم�����ور  �ستتغري  ���س��م��ت��ه 

�سد  ا�ستئنافا  ق��دم  اأن���ه  اإىل  امل��ح��ام��ي  م�سريا 

ق���رار االت��ه��ام وو���س��ع ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق حتت 

االإ�سراف الق�سائي

م��ار���س   12 للتحقيق وج���ه يف  ق��ا���س  وك���ان 

ال���ع���زي���ز وف���ر����س و���س��ع��ه  االت����ه����ام اإىل ع��ب��د 

له  واح��د  �سهر  مع  الق�سائية،  املراقبة  حتت 

ورئي�سني �سابقني للحكومة وعدد من الوزراء 

ورجال االأعمال

وفر�س على الرئي�س ال�سابق احل�سور اإىل 

واأن يطلب  االأ�سبوع  م��رات يف  ث��الث  ال�سرطة 

اإذنا من القا�سي ملغادرة العا�سمة نواك�سوط

وي���الح���ق ال��ق�����س��اء ال��رئ��ي�����س امل���وري���ت���اين 

يف  لتورطهم  نظامه  رم��وز  من  وع��دد  ال�سابق 

غري  واالإث����راء  االأم����وال  بغ�سل  تتعلق  ق�سايا 

امل�سروع �سمن ما �سمي ب� ق�سية ف�ساد الع�سرية 

، يف اإ�سارة اإىل الفرتة، التي توىل فيها ال�سلطة 

واملمتدة من 2009 وحتى 2019

ال�سلطة،  يف  �سنوات  ع�سر  م��ن  اأك��رث  وبعد 

متثل الئحة االتهام مرحلة جديدة يف تهمي�س 

ع��ب��د ال���ع���زي���ز يف ع��ه��د خ��ل��ي��ف��ت��ه حم��م��د ول��د 

ال�سيخ الغزواين رئي�س مكتبه ال�سابق والوزير 

اإىل  لو�سوله  الطريق  مهد  اأن��ه  م��ع  ال�سابق، 

الرئا�سة

ويوؤكد ولد عبد العزيز اأنه يواجه “ت�سفية 

عن  احل��ايل  الرئي�س  يدافع  بينما  ح�سابات”، 

ا�ستقالل الق�ساء

وك����ان ال��رئ��ي�����س امل���وري���ت���اين ال�����س��اب��ق ات��ه��م 

ال��غ��زواين، بالتحالف مع االإخ��وان  خلفه ول��د 

امل�����س��ل��م��ني ل��ل��ت��ن��ك��ي��ل ب���ه وت�����س��ف��ي��ت��ه ���س��ي��ا���س��ي��ا 

وحماكمته بتهم واهية

وقال اإن املحيط اجلديد والداعمني اجلدد 

الغزواين  ال�سيخ  ولد  للرئي�س احلايل حممد 

امل�سلمني، عمدوا  االإخ��وان  ومنهم قيادات من 

ح��ول  م�سطنعة  �سيا�سية  اأزم����ة  تفجري  اإىل 

مفهوم مل ي�سبق اأن �سمع به املوريتانيون وهو 

االإ�ساءة  منها  الوا�سح  الهدف  وكان  املرجعية 

اإيّل، وحماولة الت�سييق علّي �سيا�سيا

اإىل  العزيز ج��رال �سابق و�سل  وول��د عبد 

ال�سلطة يف 2008 بانقالب ع�سكري قبل اأن يتم 

انتخابه رئي�ساً يف 2009 ومن ثم اإعادة انتخابه 

يف 2014

الرئا�سة ولد  2019 خلفه يف  اأغ�سط�س  ويف 

ال�سيخ ال��غ��زواين ال��ذي ك��ان يف عهد ول��د عبد 

وبات  للدفاع.  ووزي��راً  لالأركان  رئي�ساً  العزيز 

ولد عبد العزيز مهم�سا يف ظل العهد اجلديد

االنباط-وكاالت

اأك����د امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال��رئ��ا���س��ة ال��رو���س��ي��ة 

ملوا�سلة  اأن بالده م�ستعدة  بي�سكوف  دميرتي 

احل�����وار م���ع ال����والي����ات امل��ت��ح��دة الأن يف ذل��ك 

م�سلحة للعامل باأ�سره

ونقلت وكالة �سبوتنيك عن بي�سكوف قوله 

اليوم: مو�سكو ال ت�ستطيع جتاهل ت�سريحات 

الرئي�س  ب�ساأن  بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س 

ل��ك��ن��ه��ا م�ستعدة  ب��وت��ني  ف���الدمي���ري  ال��رو���س��ي 

اأن  اإىل  م�سرياً  وا�سنطن  مع  احل��وار  ملوا�سلة 

الرغم  على  رغبته  عن  بو�سوح  اأع��رب  بوتني 

من كل �سيء مبوا�سلة العالقات بني البلدين 

الأن هذا ال ي�سب يف م�سلحتهما فقط واإمنا يف 

م�سلحة العامل باأ�سره

احتمال  ح��ول  اخل���رباء  بع�س  راأي  وب�ساأن 

ن�����س��وب ح����رب ب������اردة ج���دي���دة ب���ني ال���والي���ات 

امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا ق���ال ب��ي�����س��ك��وف: امل��راق��ب��ون 

التوقعات  ه��ذه  م��ن  امل���ال  يك�سبون  واملحللون 

ونحن ناأمل االأف�سل دائماً لكن يف الوقت ذاته 

م�ستعدون لالأ�سواأ

24 اق���رتح  ويف م��ق��اب��ل��ة م���ع ق���ن���اة رو���س��ي��ا 

اإج��راء  االأمريكي  نظريه  على  بوتني  الرئي�س 

وق��ال  مبا�سرة  ال��ه��واء  على  ثنائية  حم��ادث��ات 

يف املرة ال�سابقة كان بايدن من تقدم مببادرة 

عليه  اأق���رتح  اأن  واأود  هاتفية  مكاملة  الإج����راء 

نقوم  اأن  �سريطة  ل��ك��ن  مناق�ساتنا  م��وا���س��ل��ة 

دون  لكن  مبا�سرة..  الهواء  على  عملياً  بذلك 

���س��ري��ح��ة  واإمن������ا يف حم���ادث���ة  اأي مم���اط���الت 

ومبا�سرة

وك�������ان ب����اي����دن ات����ه����م ب����وت����ني يف م��ق��اب��ل��ة 

ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة مب��ح��اول��ة ال���ت���اأث���ري ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج 

انتخابات الرئا�سة االأمريكية االأخرية مل�سلحة 

دونالد ترامب واأجاب ب� نعم عن �سوؤال حول ما 

اإذا كان يعتقد اأن بوتني قاتل

ال�سبت   20 / 3 / 2021
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النشامى يواجه نظيره منتخب عمان 

الوحدات يالقي السلط والمنتخب الرديف 

اتلتيكو لتجاوز االحزان وبرشلونه لمواصلة االنطالق 

االنتر يتمسك بالصدارة رغم ظروف كورونا 

االنباط – عمان 

الفنية  حت�ضرياته  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  ال��وط��ن��ي  املنتخب  اأن��ه��ى 

ال�ضاعة  عند  ودياً  الُعماين  نظريه  للقاء  ا�ضتعداداً  والبدنية، 

�ضتاد  على  الأردن-،  بتوقيت  ال�ضبت–  ال��ي��وم  ع�ضر   )3.45(

ال��ن�����ض��ام��ى ل�ضتكمال  را����ض���د، ���ض��م��ن حت�����ض��ريات  ب��ن  م��ك��ت��وم 

تاأهباً  الأخري  تدريبه  املنتخب  واأجرى  امل�ضرتكة.  الت�ضفيات 

ركز  الإم��ارات��ي،  الحت���اد  مالعب  على  اجلمعة  م�ضاء  للقاء، 

على  بوركلمانز،  فيتال  امل��درب  بقيادة  الفني  اجلهاز  خالله 

 )22( بح�ضور  وال��ب��دن��ي��ة،  التكتيكية  اجل��وان��ب  م��ن  ال��ع��دي��د 

لعباً، مع التحاق يو�ضف الروا�ضدة بالتجمع قادماً من قطر، 

 22 “فيفا” املعتمدة  اأي��ام  بدء  مع  ال�ضفوف  اكتمال  بانتظار 

خ�ضع  التي  الطبية  الفحو�ضات  اأظهرت  املقابل،  يف  اجلاري. 

الن�ضامى  لعب  اإ�ضابة  للقاء،  تاأهباً  اأم�س  الن�ضامى  وفد  لها 

علي علوان بفريو�س كورونا، ليتم حجره مبا�ضرة منفرداً يف 

اجلهاز  من  مكثف  اإ���ض��راف  حتت  املنتخب،  اإق��ام��ة  مقر  نف�س 

ال��ذي  ال��وق��ت  اأع���را����س، يف  اأي���ة  عليه  تظهر  اأن  دون  ال��ط��ب��ي، 

جاءت فيه نتائج باقي الفحو�ضات �ضلبية للمنتخب الوطني. 

وي�����ض��م جت��م��ع امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي يف دب���ي ح��ال��ي��اً ال��الع��ب��ن: 

طارق  كواملة،  حممود  عطية،  بني  ن��ور  ال�ضتار،  عبد  اأحمد 

مهند  خيزران،  اأبو  رواد  الرو�ضان،  �ضعد  العرب،  يزن  خطاب، 

الدمريي،  حممد  العجالن،  �ضامل  �ضلباية،  فرا�س  خ��رياهلل، 

���ض��ع��ادة، �ضالح رات��ب،  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د �ضمري،  ال��رواب��دة،  ن��ور 

اأب��و  وحممد  النعيمات  ي��زن  ال����دردور،  حمزة  ع��ر���ض��ان،  اأح��م��د 

والروا�ضدة،  حداد  اح�ضان  مر�ضي،  حممود  “�ضرارة”،  زريق 

اإىل جانب علوان 

.ويتخلل جتمع الن�ضامى يف دبي بعد مواجهة ُعمان، لقاء 

البحرين  للقاء  املنامة  اىل  التوجه  قبل  اجل���اري،   24 لبنان 

الوطني  املنتخب  جتمع  املع�ضكر.وي�ضكل  اختتام  مع  منه   30

ا�ضتكمال  قبل  الأخ���رية  الإع���دادي���ة  املحطة  احل���ايل،  ال�ضهر 

بنظام  ال��ك��وي��ت  يف  امل��ق��ب��ل  ح��زي��ران  يف  امل�����ض��رتك��ة  الت�ضفيات 

ال��ت��ج��م��ع. ي��ذك��ر اأن امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ���ض��ي�����ض��ت��اأن��ف م�����ض��واره 

حزيران،   7 نيبال  بلقاء  الثانية  املجموعة  �ضمن  بالت�ضفيات 

قبل مواجهة الكويت 11 منه، ليختتم مبارياته اأمام اأ�ضرتاليا 

15 من ال�ضهر ذاته.

االنباط – عمان 

ي����خ����و�����س ف����ري����ق ال������وح������دات ل���ق���ائ���ن 

حت�ضرياته  �ضمن  وذل���ك  ب��ال��ك��رة،  ودي���ن 

ال��ك��وؤو���س-،  –كاأ�س  امل��و���ض��م  اف��ت��ت��اح  مل��ب��اراة 

وال���ت���ي ي���الق���ي ف��ي��ه��ا ف���ري���ق اجل����زي����رة –

وامل��ق��ررة   ،-2020 للمو�ضم  البطل  و�ضيف 

يف ال���راب���ع م���ن ن��ي�����ض��ان )اإب����ري����ل( امل��ق��ب��ل، 

الآ���ض��ي��وي��ة  للم�ضاركة  ال���ض��ت��ع��داد  وك��ذل��ك 

اأب��ط��ال  دوري  الأردن����ي����ة يف  ل��ل��ك��رة  مم��ث��ال 

�ضمن  فيه  املناف�ضة  غ��م��ار  وخ��و���س  اآ���ض��ي��ا، 

امل���ج���م���وع���ة ال���راب���ع���ة ،ال���ت���ي ت�����ض��م اي�����ض��ا 

ال���ن�������ض���ر ال���������ض����ع����ودي، ال�������ض���د ال���ق���ط���ري، 

وال����ف����ائ����ز م�����ن م�����ب�����اراة ف�������ولذ خ���ر����ض���ان 

الإي�������راين، وح��ي��ث ت��ق��ام امل���ب���اري���ات ب��ن��ظ��ام 

ال��ت��ج��م��ع يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ض��ع��ودي��ة، 

امل��ق��ب��ل. ال�����ض��ه��ر   30-14 ال����ف����رتة   خ�����الل 

الكرة  فريق  �ضوؤون  ب��اإدارة  املكلف  وبح�ضب 

قال:”  باخلرب،  اأف��اد  ال��ذي  جمال،  حممد 

ا�ضتعداديتن  م��ب��ارات��ن  ال��ف��ري��ق  �ضيلعب 

الوىل  احل��ايل،  ال�ضهر  و29   25 يف  وديتن 

اأمام ال�ضلط والثانية امام املنتخب الرديف 

على  املباراتن  �ضتقام  حيث  �ضنة،   23 حتت 

لل�ضباب،  احل�ضن  مبدينة  الكرامة  ملعبي 

باأر�ضية  لتميزهما  وج��اوا  ال�ضوق  وخريبة 

ال��ع�����ض��ب ال��ط��ب��ي��ع��ي، و���ض��ت��ك��ون امل���ب���ارات���ان 

مبثابة الربوفة التح�ضريية النهائية قبل 

والآ�ضيوي”. املحلي  ال�ضتحقاقن 

مدريد – وكاالت 

ب��ر���ض��ل��ون��ة اخ��ت��ب��ارا �ضعبا  ي��واج��ه ف��ري��ق 

يف  الإ�ضباين  ال��دوري  لقب  على  ال�ضراع  يف 

فريق  ب��داأ  بعدما  �ضو�ضيداد،  ري��ال  مواجهة 

 ،2021 املدرب الهولندي رونالد كومان عام 

وح�ضد  �ضرعة.  باأق�ضى  منطلق  قطار  مثل 

بر�ضلونة 34 من اأ�ضل 36 نقطة متاحة منذ 

اأتلتيكو  م��ع  ال��ف��ارق  ليقل�س  ال��ع��ام،  ب��داي��ة 

 27 مرور  بعد  نقاط   4 اإىل  املت�ضدر  مدريد 

ليونيل  الأرجنتيني  النجم  و�ضاهم  اأ�ضبوعا. 

بر�ضلونة،  انتفا�ضة  يف  كبري  ب�ضكل  مي�ضي 

لكنه ق��د ي��ك��ون يف الأ���ض��ه��ر الأخ���رية ل��ه مع 

النادي الكتالوين. وحاول مي�ضي )33 عاما( 

لكن  املا�ضي،  ال�ضيف  بر�ضلونة  الرحيل عن 

بارتوميو  ماريا  جو�ضيب  ال�ضابق  الرئي�س 

اأف�ضل  يف  مي�ضي  ي��ك��ن  ومل  ل���ه.  ي�ضمح  مل 

امل��و���ض��م،  م���ن  الأوىل  الأ����ض���ه���ر  يف  ح���الت���ه 

اأحد  ي�ضتطع  مل  بر�ضلونة،  مثل  مثله  لكن 

اإي��ق��اف��ه م��ن��ذ ك���ان���ون ث��ان/ي��ن��اي��ر امل��ا���ض��ي. 

وع�����ادل م��ي�����ض��ي ال���رق���م ال��ق��ي��ا���ض��ي ل��زم��ي��ل��ه 

يف  امل�ضاركة  عرب  هرينانديز  ت�ضايف  ال�ضابق 

كاأكرث  بر�ضلونة،  بقمي�س   767 رقم  املباراة 

ال��الع��ب��ن خ��و���ض��ا ل��ل��م��ب��اري��ات م��ع ال��ف��ري��ق، 

و����ض���ج���ل ه���دف���ن و����ض���ن���ع اآخ������ر لأو����ض���ك���ار 

-4( هوي�ضكا  على  الفوز  خالل  مينجويزا، 

1(، الإث���ن���ن امل��ا���ض��ي. وي��ل��ت��ق��ي ي���وم الأح���د 

ديبورتيفو  �ضيفه  مع  مدريد  اأتلتيكو  اأي�ضا 

األفي�س، اأمال يف جتاوز اأحزانه بعد خروجه 

ت�ضيل�ضي  يد  على  اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  من 

الإجنليزي. وفاز ت�ضيل�ضي )2-0( يف مباراة 

16 بعد ف��وزه ذهابا بهدف،  ال��� ل��دور  الإي��اب 

الأم��ل  ه��و  الإ���ض��ب��اين  ال���دوري  لي�ضبح لقب 

 الأخري لتلتيكو لإنقاذ مو�ضمه من الف�ضل.

وت���األ���ق ال��ربت��غ��ايل ج����واو ف��ي��ل��ي��ك�����س، ال���ذي 

رغم  ت�ضيل�ضي  اأمام  غياب  بعد  لأتلتيكو  عاد 

الأرجنتيني  مدربه  اإ���ض��ادة  لينال  الهزمية، 

دييجو �ضيميوين. وتاأهل ريال مدريد لدور 

ال��ث��م��ان��ي��ة الأوروب������ي ع��ل��ى ح�����ض��اب اأت��الن��ت��ا 

ي��وا���ض��ل  اأن  ال���ف���ري���ق  وي����اأم����ل  الإي�����ط�����ايل، 

املهاجم الفرن�ضي كرمي بنزميا تاألقه خالل 

املركز  �ضاحب  فيجو،  �ضيلتا  اأم���ام  امل��ب��اراة 

28 من  ال��ع��ا���ض��ر ال��ي��وم ال�����ض��ب��ت يف امل��رح��ل��ة 

الدوري الإ�ضباين. 

ال��ث��ال��ث ويعتمد  امل��رك��ز  ال��ري��ال  وي��ح��ت��ل 

ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى اأه�����داف 

ب��ن��زمي��ا ب��ع��د غ��ي��اب اإي��دي��ن ه����ازارد جم��ددا، 

ال�ضبت  ويلتقي  الظهر.  يف  الإ�ضابة  ب�ضبب 

اأت��ل��ت��ي��ك ب��ي��ل��ب��او م���ع اإي���ب���ار وه��وي�����ض��ك��ا مع 

او����ض���ا����ض���ون���ا وب���ل���د ال���ول���ي���د م���ع ا���ض��ب��ي��ل��ي��ة. 

وبلن�ضية  الت�ضي  مع  خيتايف  الأح��د  ويلتقي 

مع غرناطة وفياريال مع قاد�س.

روما – وكاالت 

رغم اقرتابه من الحتفال بعيد ميالده الأربعن، ل يزال 

املهاجم ال�ضويدي املخ�ضرم زلتان اإبراهيموفيت�س، ي�ضع بريقا 

هجوم  قيادة  اإىل  للعودة  يتاأهب  كما  القدم،  كرة  مالعب  على 

منتخب بالده يف الأيام املقبلة، بعد �ضنوات من اإعالن اعتزاله 

اللعب الدويل.

 وياأمل ميالن يف اأن تكون عودة اإبراهيموفيت�س اإىل �ضفوف 

الفريق دعما قويا للهجوم يف الفرتة املقبلة، التي يخو�س فيها 

ميالن املراحل الأخرية من الدوري الإيطايل. 

وت�����ض��ب��ب��ت الإ�����ض����اب����ات ال��ع�����ض��ل��ي��ة والإ�����ض����اب����ة ب��ف��ريو���س 

وقت �ضابق من املو�ضم احلايل يف غياب  يف  “كورونا” امل�ضتجد 
ويحتل  م���ب���اراة.   11 يف  م��ي��الن  ���ض��ف��وف  ع��ن  اإبراهيموفيت�س 

م��ي��الن امل��رك��ز ال��ث��اين يف ج���دول ال����دوري الإي���ط���ايل ب��ف��ارق 9 

مت�ضدر  ميالن  اإن��رت  التقليدي  ومناف�ضه  ج��اره  خلف  نقاط، 

11 م��رح��ل��ة ع��ل��ى ن��ه��اي��ة امل��و���ض��م.  ج���دول امل�ضابقة وذل���ك ق��ب��ل 

كورونا  بفريو�س  الإ�ضابات  ب�ضبب  اإنرت  بفريق  القلق  ويحيط 

امل�ضتجد وذلك بعد اإ�ضابة حار�س املرمى �ضمري هاندانوفيت�س 

 وامل����داف����ع دان��ي��ل��و دي اأم�������ربوزو ب��ال��ف��ريو���س ه����ذا الأ����ض���ب���وع.

�ضيفه  م��واج��ه��ة  ك��ب��رية يف  م�ضكلة  اإن���رت  ي��واج��ه  األ  وي��ن��ت��ظ��ر 

�ضدارته  لتعزيز  الفريق  ي�ضعى  حيث  ال�ضبت،  اليوم  �ضا�ضولو، 

جلدول امل�ضابقة. 

نقطة  بفارق  الثالث  املركز  �ضاحب  يوفنتو�س  وي�ضت�ضيف 

خلف ميالن فريق بينفينتو يف مباراة اأخرى بنف�س املجموعة 

يوم الأحد. ومع ات�ضاع الفارق مع اإنرت املت�ضدر اإىل 10 نقاط، 

تبدو فر�س يوفنتو�س �ضعبة يف متديد م�ضل�ضل احتكاره للقب 

الدوري الإيطايل، الذي فاز به يف املوا�ضم الت�ضعة املا�ضية على 

التوايل. 

نابويل، وقد ينجح  اأمام  ليوفنتو�س مباراة موؤجلة  وتتبقى 

الفريق يف تقلي�س الفارق تدريجيا مع قطبي مدينة ميالنو، 

للمناف�ضات  كبري  ب�ضكل  ت��ف��رغ  يوفنتو�س  ف��ري��ق  واأن  ل�ضيما 

املحلية، بعد خروجه من دور ال���16 ل��دوري اأبطال اأوروب��ا على 

يد بورتو الربتغايل. 

ويواجه اأتالنتا، الذي ودع دوري الأبطال اختبارا �ضعبا اأمام 

يف  الرابع  املركز  اأتالنتا  ويحتل  الأح��د.  ي��وم  فريونا  م�ضيفه 

الدوري الإيطايل بر�ضيد 52 نقطة فيما يحتل فريونا املركز 

املركز  �ضاحب  لت�ضيو  يحل  كما  نقطة.    38 بر�ضيد  التا�ضع 

ال�ضابع �ضيفا على اأودينيزي بعدما ودع لت�ضيو دوري الأبطال 

هذا الأ�ضبوع على يد بايرن ميونخ الأملاين. 

وتختتم فعاليات املرحلة بلقاء مثري بن روما ونابويل يوم 

الأحد، حيث ي�ضتعل ال�ضراع بينهما على املركز اخلام�س الذي 

فقط  الأه���داف  وبفارق  نقطة   50 بر�ضيد  الآن  نابويل  يحتله 

مع  ك��روت��وين  يلتقي  املرحلة،  مباريات  باقي  ويف  روم���ا.  اأم���ام 

بولونيا و�ضبيزيا مع كالياري ال�ضبت، و�ضامبدوريا مع تورينو 

يوم الأحد املقبل.

الرمثا يكرم مدير شباب المفرق 

نصار تشارك في مؤتمر 
فيفا الفني

اصابة نجم الفيصلي الواعد 
الشناينه 

ختام منافسات الجولة الثانية 
لدوري الناشئات 

االنباط – عمان 

املفرق  �ضباب  مدير  الرمثا  نادي  كرم 

امل��ب��اراة  هام�س  على  العمو�س،  خ��ال��د  د. 

ال����ودي����ة ال���ت���ي ج��م��ع��ت ف��ري��ق��ي ال��رم��ث��ا 

وال��ب��ق��ع��ة ال���ض��ت��ع��دادي��ة لن��ط��الق دوري 

ف��ري��ق  م��دي��ر  و���ض��ل��م   .2021 امل��ح��رتف��ن 

ال��رم��ث��ا درع����اً ت��ك��رمي��ي��اً ل��ل��ع��م��و���س حيث 

ج��اء ال��ت��ك��رمي اع��ت��زاز وت��ق��دي��را جلهوده 

امل�ضتمرة يف دعم نادي الرمثا.

االنباط – عمان 

 �ضاركت الأمن العام لالحتاد الردين 

عمل  ور�ضة  يف  ن�ضار،  �ضمر  القدم  لكرة 

الإداري  العمل  لتطوير  الفنية  ال��ق��ادة 

الدويل  الحتاد  عقدها  التي  الحرتايف 

عن  املرئي  الت�ضال  تقنية  عرب  )فيفا( 

ال��ور���ض��ة املرئية  ن�����ض��ار  ب��ع��د. وح�����ض��رت 

الأمناء  مب�ضاركة  )فيفا(،  عقدها  التي 

الأع�ضاء  الوطنية  لالحتادات  العامن 

الدويل  ويهدف الحتاد  اآ�ضيا.  قارة  من 

يكون  اأن  اإىل  اجلل�ضات  ه��ذه  خ��الل  من 

ل��ك��ل م���ن الحت�������ادات الأع�������ض���اء ق��ط��اع 

مع  ومتنا�ضق  طاقته  بكامل  يعمل  فني، 

الأع�����ض��اء،  ل��الحت��ادات  الإداري  الهيكل 

م��ع وج��ود ق��ادة م��وؤه��ل��ن، وذل��ك بهدف 

منظومة  يف  �ضامل  تغيري  اإىل  الو�ضول 

حيث  من  لالحتادات،  الذاتي  التطوير 

اجلوانب الفنية والإدارية للو�ضول اإىل 

وتطبيق  الفعال،  الأداء  درج��ات  اأق�ضى 

ال�ضرتاتيجية  اخلطط  واأه���داف  روؤى 

امل��و���ض��وع��ة م���ن ق��ب��ل��ه��م. وم����ن امل��ح��اور 

الرئي�ضة التي تناولتها الور�ضة : - رفع 

امل��درب��ن  تعليم  ب��رن��ام��ج   - ال��ع��ام  الأداء 

ال���رباع���م - م�����ض��ار ت��ط��وي��ر  ب���رن���ام���ج   -

البنى   - الن�ضائية  القدم  كرة   - الالعب 

ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل�����ض��اب��ق��ات وا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 

القيادة الفنية . 

االنباط – عمان 

موقعه  ع��رب  الفي�ضلي  ال��ن��ادي  اك���د  

ال��ر���ض��م��ي اإ����ض���اب���ة جن��م��ه ال�����ض��اب اأم���ن 

ال�����ض��ن��اي��ن��ة، خ���الل م�����ض��ارك��ت��ه يف امل��ب��اراة 

الرديف  الوطني  منتخبنا  اأم���ام  ال��ودي��ة 

وق���ال   .)1-1( ب��ال��ت��ع��ادل  ان��ت��ه��ت  ال���ت���ي 

للفريق  الإداري  امل��دي��ر  ال���ع���دوان  ث��ام��ر 

الر�ضمي  امل��وق��ع  ن�����ض��ره��ا  ت�����ض��ري��ح��ات  يف 

يف  لك�ضر  ت��ع��ر���س  ال�ضناينة  اإن  ل��ن��ادي��ه، 

اليد. واأكد العدوان اأن الالعب �ضيجري 

ب���ع���د غ�����ٍد ال�������ض���ب���ت اأ����ض���ع���ة ل��ت�����ض��خ��ي�����س 

من  ذل��ك  متابعة  و�ضيتم  بدقة،  اإ�ضابته 

الفي�ضلي  يف  الطبين  اجلهازين  خ��الل 

وامل��ن��ت��خ��ب ال���ردي���ف. ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 

ال�ضابق  النجم  جنل  هو  ال�ضناينة  اأم��ن 

ال�ضناينة. الرمثا فريد  ب�ضفوف 

االنباط – عمان 

مبدينة  ال��ب��ول��و  ملعب  على  اختتمت 

احل�����ض��ن ل��ل�����ض��ب��اب، م��ن��اف�����ض��ات اجل��ول��ة 

 17 ت  ال���ن���ا����ض���ئ���ات  دوري  م����ن  ال���ث���ان���ي���ة 

اأن��دي��ة  مناف�ضات  و���ض��م��ن   .2021 مل��و���ض��م 

ال���درج���ات، ف���از احل�����ض��ن ع��ل��ى ال��ع��روب��ة 

ب�ضرى  �ضباب  على  �ضي  اف  وعمان   ،1-3

 .1-2 ع���ج���ل���ون.  ع��ل��ى  وال����راي����ة    ،0-11

وحل�ضاب جمموعة اأندية املحرتفات، فاز 

اأن  يذكر  الأه��ل��ي0-2.  على  الأرثوذك�ضي 

جماهري،  دون  تقام  البطولة  مناف�ضات 

م�ضدد  �ضحي  بروتوكول  تطبيق  وو�ضط 

ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال�����ض��الم��ة ال��ع��ام��ة، وال��ت��ي 

ت�ضكل اأولوية رئي�ضية لدى الحتاد.

ال�سبت   20 / 3 / 2021
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 اختبار صاروخ يعيد البشر للقمر بعد غياب نصف قرن

الكاميرا »تضبط« مذيع قناة »فوكس« بأسوأ لحظة على اإلطالق

االنباط- وكاالت

اأع���ل���ن���ت وك���ال���ة ال���ف�������ض���اء الأم���رك���ي���ة 

اختبارا  اأج��رت  اأنها  اخلمي�س،  “نا�سا”، 
�ضنع  م��ن  ���ض��اروخ  على  مل��ح��رك��ات  ناجحا 

“اأرمتي�س”  ل��ب��ع��ث��ات  “بوينغ”  ���س��رك��ة 

رواد  اإع���ادة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الف�ضائية، 

عام  بحلول  القمر  اإىل  اأمركيني  ف�ضاء 

اأكرث من ن�ضف قرن  2024، وذلك بعد 
على اآخر عملية �ضر على القمر.

ع��م��ل��ي��ة  مب���ح���اك���اة  “نا�سا”  وق����ام����ت 

اإط�������اق م����ن خ�����ال ت�����ض��غ��ي��ل حم���رك���ات 

املرحلة الأ�ضا�ضية ل�ضاروخ نظام الإطاق 

الف�ضائي خال تثبيته على برج يف مركز 

م�ضي�ضيبي. يف  الف�ضائي  “�ستيني�س” 
 ”25 اإ�������س  “اآر  حم����رك����ات  وه��������درت 

الأرب������ع������ة مل������دة ث����م����اين دق�����ائ�����ق ك���ام���ل���ة 

خم�����ض�����ض��ة ل��اخ��ت��ب��ار، وم�����اأت امل��ن��ط��ق��ة 

ال��دخ��ان  م��ن  ب�ضحب  وال�����ض��م��اء  امل��ح��ي��ط��ة 

الأبي�س.

وب���ع���د وق����ف امل���ح���رك���ات، اأم���ك���ن ���ض��م��اع 

على  ي�����ض��ف��ق��ون  وه���م  “نا�سا”  م��وظ��ف��ي 

الف�ضاء،  لوكالة  بالفيديو  املبا�ضر  البث 

واأع��ل��ن��ت ال��ع��دي��د م��ن ���ض��رك��ات ال��ط��ران 

ت��ه��ن��ئ��ت��ه��ا ل��ن��ا���ض��ا ع���ل���ى جن���اح���ه���ا يف ه���ذا 

الختبار، ح�ضبما ذكرت “رويرتز”.

يناير  يف  انتهى  قد  �ضابق  اختبار  وكان 

اأق���ل بكثر من  ب��ع��د ح���وايل دق��ي��ق��ة وه���و 

الدقائق الأربع التي يحتاجها املهند�ضون 

تقريبا جلمع بيانات كافية.

ن��ظ��ام  ي��ت��وج��ه  اأن  الآن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 

ال��ف�����ض��ائ��ي اإىل م��رك��ز ك��ن��ي��دي  الإط�����اق 

ل��ل��ف�����ض��اء يف ف���ل���وري���دا، م���ن اأج����ل دجم��ه 

التابعة  “اأوريون”  ال��ف�����س��اء  م��رك��ب��ة  م��ع 

“لوكهيد مارتن”. ل�ضركة 

مركبة  اإر���ض��ال  اإىل  “نا�سا”  وت��ه��دف 

ف�����ض��ائ��ي��ة غ���ر م���اأه���ول���ة ل����ل����دوران ح��ول 

ف�ضاء  رواد  واإع�����ادة  ن��وف��م��ر،  يف  ال��ق��م��ر 

اأمركيني اإىل القمر بحلول عام 2024، 

الف�ضائي  الإط����اق  ن��ظ��ام  ب��رن��ام��ج  ل��ك��ن 

م���ت���اأخ���ر ب���ث���اث ����ض���ن���وات ع����ن اجل�����دول 

ال���زم���ن���ي، وي��ت��ط��ل��ب ح����وايل 3 م��ل��ي��ارات 

دولر فوق امليزانية.

االنباط-وكاالت

���ض��ون  نيوز”  “فوك�س  م��ذي��ع��ا  ت��ب��ادل 

م�ضاء  النكات،  اإن��غ��راه��ام،  ول��ورا  هانيتي، 

ال��ك��ام��را  اأظ����ه����رت  اأن  ب��ع��د  اخل��م��ي�����س، 

اإلكرتونية  �ضيجارة  يدخن  وه��و  هانيتي 

خال ا�ضرتاحة اإعانية.

اأن  اإنغراهام من زميلها، بعد  و�ضخرت 

ظهر هانيتي ويف فمه �ضيجارة اإلكرتونية 

قبل  طاولته،  على  اأوراق��ا  يقراأ  كان  فيما 

ي��ذاع يف  ال��ذي  الرنامج  اأن بث  ينتبه  اأن 

وق���ت ال����ذروة ع���اد م��ن الإع����ان، ليخرج 

ال�ضيجارة من فمه ب�ضرعة.

الكامرا،  اأم��ام  حمرجا  هانيتي  وب��دا 

ع��ن  ت��ت��ح��دث  ف���ق���رة  اإىل  ي���ع���ود  اأن  ق��ب��ل 

�ضوالويل من  اإريك  الدميقراطي  النائب 

كاليفورنيا.

امل���ذي���ع���ة اإن���غ���راه���ام وع���ن���دم���ا حت��ول��ت 

ال���ك���ام���را اإل���ي���ه���ا ل���ت���ق���دمي ب��رن��اجم��ه��ا، 

ظ���ه���رت ويف ي���ده���ا ك����وب م�����اء، مم��ازح��ة 

على  اأن��ا  هل  “انتظروا،  بالقول:  زميلها 

ه��ان��ي��ت��ي  ك����ان  ف��ي��م��ا  الآن؟”،  ال���ك���ام���را 

ي�ضحك.

يحدث  “هذا  اأن  اإن��غ��راه��ام  واأ���ض��اف��ت 

اأن  وت��اب��ع��ت  هانيتي”،  ب��ي��ن��ن��ا،  ل��اأف�����ض��ل 

هذه اللحظات اللطيفة تبقى اإىل الأبد.

الرنامج  يختتم  اأن  قبل  هانيتي  ورد 

بها!”. “ا�ضتمتعوا  بالقول: 

 بعد الفضاء.. مغامر يصل إلى 
أعمق نقطة على األرض

االنباط-وكاالت

بني  يجمع  اإن�����ض��ان  اأول  غ��اري��وت،  ري��ت�����ض��ارد  وال��ب��ح��ار  الف�ضاء  م�ضتك�ضف  اأ���ض��ب��ح 

الدولية  الف�ضاء  حمطة  اإىل  وال��ط��ران  واجلنوبي  ال�ضمايل  القطبني  ا�ضتك�ضاف 

”خندق ماريانا”. ب� تعرف  التي  الأر�س،  بكوكب  اأعمق نقطة  اإىل  والنزول 

على  مكان  اأعمق  حرفيا  “اإنه  فيديو:  األعاب  مطور  وهو  غاريوت،  ريت�ضارد  وقال 

�ضطح  اأن عمقه حت��ت  اأي  امل���اء،  م��ن  م��رت  األ��ف   11 ح��وايل  الأر�����س.. عمقه  ك��وك��ب 

بفارق ل يقل عن  البحر،  �ضطح  اإيفر�ضت عن م�ضتوى  ارتفاع جبل  يزيد عن  البحر 

الأقل”. األفي مرت على 

ا�ضتغرق  الأم��ر  اإن  وق��ال  اأ���ض��ب��وع،  م��ن  اأق��ل  الغو�س قبل  رح��ل��ة  م��ن  ال��رج��ل  وع��اد 

وفق  الهادي،  املحيط  من  نقطة  اأعمق  يف  كيلومرتا   11 للنزول  �ضاعات   4 حوايل 

ما ذكرت وكالة رويرتز.

وا�ضتخدم يف الرحلة مركبة �ضغرة م�ضممة لتحمل ال�ضغط الهائل يف الأعماق، 

وك���ان ي��ه��دف اإىل ج��م��ع ع��ي��ن��ات م��ن ال��ت��ك��وي��ن��ات اجل��ي��ول��وج��ي��ة وامل��ائ��ي��ة وال��ب��ح��ري��ة، 

البحث. لأغرا�س 

ال��ت��ج��اري��ة  ال��ف�����ض��اء  امل��غ��ام��رات وجت��ارب��ه يف رح���ات  ب��رح��ات  غ��اري��وت  وي�ضتهر 

اإدارة  يف  الف�ضاء  رائ��د  غ��اري��وت،  اأوي��ن  وال��ده  من  ورث��ه  حب  وه��و  العلمي،  والبحث 

.2019 الذي تويف عام  “نا�سا”،  الأمركية  والف�ضاء  الطران 

 كارثة الدراجة.. تركوها في الشاحن فأحرقت بيتا ضخما

 بالصور.. عملية إنقاذ بطولية لسيارة سقطت من جسر

االنباط-وكاالت

ذك���ر م�����ض��وؤول��و اإط���ف���اء يف اأ���ض��رتال��ي��ا، 

ت�ضببت  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  دراج�����ة  اأن  م���وؤخ���را، 

بعدما  البيوت،  اأح��د  داخ��ل  هائل  بحريق 

ج����رى ت��رك��ه��ا يف ال�����ض��ح��ن، ط��ي��ل��ة ل��ي��ل��ة 

كاملة.

وت��ط��اي��رت األ�����ض��ن��ة ال��ل��ه��ب يف ب��ي��ت من 

���ض��ي��دين، بعدما  ث��اث��ة ط��واب��ق مب��دي��ن��ة 

�ضب احلريق يف الدراجة الكهربائية.

20 رجل اإطفاء اإىل  وح�ضر اأكرث من 

املوقع لأجل ال�ضيطرة على احلريق الذي 

�ضبعة  وا�ضتطاع  الهلع،  من  حالة  اأح��دث 

ي��ل��وذوا  اأن  ال��ب��ي��ت،  ي�ضكنون  ك��ان��وا  مم��ن 

بالفرار قبل وقوع الكارثة.

منطقة  يف  الإط���ف���اء  هيئة  واأو���ض��ح��ت 

ن��ي��و ����ض���اوث وي���ل���ز، اأن اأرب���ع���ة م���ن ���ض��ك��ان 

فيما  اآم���ن،  ب�ضكل  ال��ب��ي��ت  غ����ادروا  ال��ب��ي��ت 

داخل  اآخر  ال�ضرفة وظل  اإىل  اآخ��ران  جلاأ 

البيت.

يقوموا  اأن  الإط��ف��اء  رج���ال  وا���ض��ت��ط��اع 

ب���اإخ���راج اجل��م��ي��ع م��ن ال��ب��ي��ت ال����ذي ك��ان 

م�����ض��ت��ع��ا ب���ال���ن���ار، واح����ت����اج اث����ن����ان م��ن 

الناجني اإىل تلقي عاج يف امل�ضت�ضفى.

وح���������ذرت ال�������ض���ل���ط���ات، م�����ض��ت��خ��دم��ي 

ال���دراج���ات ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، م��ن ا���ض��ت��خ��دام 

اأ���ض��ل��ي��ة، وح��ث��ت على  اأج��ه��زة �ضحن غ��ر 

ال�ضحن يف اأماكن بعيدة عن غرف النوم.

تركيب  م��ن  التاأكد  على  اأي�ضا  وحثت 

وك����الت خمت�ضة،  ق��ب��ل  م��ن  ال��ب��ط��اري��ات 

اإنذار باحلريق  اأجهزة  ف�ضا عن تركيب 

يف اأماكن ال�ضحن.

االنباط-وكاالت

متكن رجال الإنقاذ يف ولية اأيداهو 

الأم���رك���ي���ة، م���ن اإن���ق���اذ زوج�����ني، بعد 

����ض���ق���وط ���ض��ي��ارت��ه��م��ا م����ن ع���ل���ى ج�����ض��ر 

مرتفع.

واأخ��������رج رج������ال الإن�����ق�����اذ ال���زوج���ني 

امل�ضنني املحا�ضرين من �ضيارتهما التي 

على  بحاجز  ا�ضطدامها  بعد  حتطمت 

ال��ط��ري��ق، و���ض��ق��وط��ه��ا م���ن ع��ل��ى ج�ضر 

يبلغ ارتفاعه 30 مرتا.

“ديلي  ���ض��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  وح�����ض��ب��م��ا 

�ستار” الريطانية، فقد ا�ضتعان رجال 

الإنقاذ ب�ضا�ضل معدنية لرفع ال�ضيارة 

التي كان الزوجان ي�ضتقانها وهي من 

نوع فورد اإف- 350.

احل�������ادث  وق��������وع  ����ض���ب���ب  ي��������زال  ول 

اإن  ق��ال��و  ���ض��ه��ود ع��ي��ان  اأن  اإل  جم��ه��ول، 

امل��رك��ب��ة ان��ح��رف��ت ب�����ض��ك��ل م��ف��اج��ئ عن 

ال���ط���ري���ق، وح��ط��م��ت احل���اج���ز امل��ع��دين 

على اجل�ضر، لت�ضقط نحو الأ�ضفل.

ون���ق���ل ال�����زوج�����ان ال���ل���ذي���ن ي��ب��ل��غ��ان 

م�ضت�ضفى  اإىل  ع��ام��ا   60 ال��ع��م��ر  م���ن 

حيث  العاج،  لتلقي  فايل”  “ماجيك 
و�ضفت م�ضادر طبية و�ضعهما ال�ضحي 

باأنه “غر خطر”.

وو����ض���ف���ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ض��م ���ض��رط��ة 

ولي���ة اأي���داه���و، ل��ني ه��اي��ت��اور، احل��ادث 

“كانت  م�سيفة:  “مرعبا”،  ك��ان  ب��اأن��ه 

ع��م��ل��ي��ة اإن���ق���اذ ب��ط��ول��ي��ة م���ن اجل��م��ي��ع، 

ف��م��ث��ل ه�����ذا ال���و����ض���ع ي��ت��ط��ل��ب ات���خ���اذ 

ق����رارات ���ض��ري��ع��ة، وال��ت��ح��رك ع��ل��ى نحو 

املحتجزين  اأم��ام  ال��وق��ت  ل�ضيق  عاجل 

يف ال�سيارة”.

  كاميرا السيارة رصدت ما جرى.. 
ومستقبل راكبة أوبر في مهب الريح

االنباط-وكاالت

من  طويلة  اأع��وام��ا  ع��م��ره��ا،  م��ن  والع�ضرين  ال��راب��ع��ة  يف  اأم��رك��ي��ة  �ضابة  ت��واج��ه 

ال�ضجن، مع غرامة باهظة، بعدما اعتدت على �ضائق �ضيارة “اأوبر” وقامت بال�ضعال 

داخل عربته، لأنه حثها على ارتداء الكمامة.

�ضوبحاكار  ال�ضائق،  هاجمت  بل  الكمامة،  ارتداء  برف�س  كيمياي،  اآرنا  تكتف  ومل 

خاندكا، البالغ 32 �ضنة، وحاولت اأن تاأخذ هاتفه بالقوة.

وكانت ال�ضابة ت�ضتقل ال�ضيارة اإىل جانب �ضديقتني لها، عندما حثها ال�ضائق على 

ارتداء الكمامة، يف اإطار جهود الوقاية من فرو�س كورونا الذي اأودى بحياة مئات 

الآلف يف الوليات املتحدة.

يف  امل��رات  مايني  و�ضوهد  وا���ض��ع،  ب�ضكل  ال�ضائق،  على  الع��ت��داء  فيديو  وانت�ضر 

يف  فران�ضي�ضكو  �ضان  �ضرطة  اإىل  نف�ضها  بت�ضليم  ال�ضابة  فقامت  اأ�ضبوعني،  غ�ضون 

ولية كاليفورنيا، يوم الأحد املا�ضي.

هما  جنحتني  بتهم  للمقا�ضاة  �ضتخ�ضع  ال�ضابة  اأن  العام  الدع��اء  مكتب  واأو�ضح 

اإىل جانب خرق بروتوكول الوقاية من  حماولة ال�ضرقة ومهاجمة �ضائق م�ضتاأجر، 

وباء “كوفيد 19”.

عقوبة  �ضتلقى  فاإنها  توجيهها،  جرى  التي  التهم  بكافة  ال�ضابة  اأدينت  حال  ويف 

3 اآلف دولر، وما ي�ضل اإىل 16 �ضنة من ال�ضجن. قا�ضية ت�ضمل غرامة ب�

تقول  وهي  كيمياي  وبدت  اجل��اري،  مار�س  من  ال�ضابع  يف  الواقعة  توثيق  وجرى 

“ماذا  ال�ضائق وهي ت�ضيح  تتناول هاتف  اأن  الكمامة، ثم حاولت  بذيئة عن  عبارات 

تريد اأن تفعل؟”.

�ضيئا  ت��اأخ��ذي  “ل  ب��ح��زم  لها  ف��ق��ال  ال�ضابة،  ملحاولة  ب��ق��وة  ت�ضدى  ال�ضائق  لكن 

يخ�ضني، اأنت مل تقومي ب�ضرائه، لقد عملت بكد حتى اأح�ضل عليه”.

راكبة بجانبها، وهي ماليجيا  العتقال على كيمياي، بل مت توقيف  ومل يقت�ضر 

كينغ، 24، لأنها هاجمت ال�ضائق بدورها، بينما يتوا�ضل البحث عن الراكبة الثالثة.

ماأزق  يف  ال�ضائق  كان  بينما  ال�ضيارة،  يف  بدورها  وت�ضحك  ت�ضرخ  ال�ضابة  وكانت 

وهو يحاول احتواء راكبات يف ذروة ال�ضطراب.

اأن ال�ضابة الثانية خرجت من ال�ضيارة ثم جاءت اإىل زجاج  وذكر بع�س التقارير، 

العتداء  تهمة  اليوم  وتواجه  للفلفل،  بخاخ  اأنه  يعتقد  ما  بر�س  قامت  ثم  النافذة، 

مبادة كيماوية ومهاجمة الغر وال�ضرب.

ال�سبت    20  /  3  / 2021


