
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 إرادات ملكية بتعيين جعفر 
حسان مديرا لمكتب الملك 

وقبول استقالة الخريشا 
والناصر وطوقان

26 وفاة و1007 إصابات 
بـ » كورونا « 

االنباط-عّمان

 26 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 

كورونا  بفريو�س  اإ���س��اب��ات  و1007  وف��اة 

امل�����س��ت��ج��د يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س اخل��م��ي�����س، 

لريتفع العدد الإجمايل اإىل 9014 وفاة 

و717930 اإ�سابة.

وتوزعت الإ�سابات اجلديدة على 359 

 150 العا�سمة عّمان،  حالة يف حمافظة 

حالة يف حمافظة اإربد، منها 40 حالة يف 

132 حالة يف حمافظة الزرقاء،  الرمثا، 

64 حالة يف حمافظة البلقاء، 62 حالة يف 

53 حالة يف حمافظة  الكرك،  حمافظة 

املفرق، 51 حالة يف حمافظة معان، منها 

11 حالة يف البرتا، 41 حالة يف حمافظة 

العقبة، 40 حالة يف حمافظة جر�س، 25 

حالة يف حمافظة الطفيلة، 23 حالة يف 

ح���الت يف حمافظة   7 م��اأدب��ا،  حمافظة 

عجلون.

عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

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

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

10715 حالة.

التفا�صيل �ص »3«

 سعيد عودة.. العب كرة قدم تأهل 
لَدْوري الشهداء

اجلمعة   25  رم�سان   1442 هـ  - املوافق  7  اأيار  2021 م - العدد  5686    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

رؤية حزب أردن أقوى لإلصالح 
السياسي الذي يحقق رؤية الملك 
وطموحات الشعب وازدهار الدولة

االنباط-عمان

دولة رئي�س جمل�س الأعيان املوقر،

حتية طيبة وبعد،

ن�����س��ك��رك��م ل����س���ت�������س���اف���ة ه�����ذا احل�����وار 

الوطني وكلنا اأمل يف اأن نتو�سل معا اإىل ما 

يحقق روؤية ملكنا وطموحات �سعبنا واأمن 

وا�ستقرار وطننا ورخائه.

ل��ق��د و����س���ح ج���الل���ة امل���ل���ك مب���ا ل ي��دع 

جم���ال ل��ل�����س��ك روؤي���ت���ه ل��ك��ي��ف��ي��ة  ال��و���س��ول 

وت�سكيل  املن�سود  ال�سيا�سي  الإ���س��الح  اإىل 

احل���ك���وم���ات ال���رمل���ان���ي���ة ك���ه���دف ل��ل��ت��ح��ول 

النقا�سية  اأوراق���ه  يف  وذل��ك  الدميقراطي، 

الورقة  �سيما  اإىل اخلام�سة، ل  الأوىل  من 

التي يرى  ال�سروط  التي و�سحت  الثانية، 

الردين  امل�سهد  ت��واف��ره��ا يف  وج���وب  امل��ل��ك 

الرملانية،  احلكومات  حالة  اإىل  لالنتقال 

اأح��زاب  ال�سروط تتلخ�س يف وج��ود  وه��ذه 

ق��وي��ة ب���رام���ج وا���س��ح��ة حت��اك��ي اول���وي���ات 

الوطن واملواطنني وتقدم مر�سحني اأكفياء 

وي�����س��ك��ل��ون حكومة  ال���رمل���ان  اإىل  ي�����س��ل��ون 

حتا�سب  معار�سة  اأقلية  تواجهها  اك��ري��ة 

اأو  ال�سلطة  احتكار  ع��دم  ل�سمان  وت�سائل 

هيمنتها اأو انحرافها.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

قّدم اأهايل حّي ال�سيخ جّراح يف القد�س 

للمحكمة  رّده��م  اخلمي�س،  ام�س  املحتّلة، 

رف�سهم  م��وؤّك��دي��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة،  الُعليا 

لأّي �سفقة مع امل�ستوطنني، ب�ساأن اإخالء 

منازلهم

وك���ان���ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا، ق���د اأم��ه��ل��ت 

الأح��د املا�سي، اأه��ايل احل��ّي، حتى اليوم؛ 

ل اإىل اتفاق مع امل�ستوطنني حول  للتو�سّ

كان  لكّن اجلواب  اإخالئها،  منازلهم قبل 

ع��ن��د الأه����ايل حم�����س��وًم��ا، وه���و مت�ّسكهم 

مبنازلهم

48( ع��ن م�سادر  ون��ق��ل م��وق��ع )ع���رب 

قولها: »اإن رّد الأهايل، �ُسلِّم اإىل املحكمة 

ظهر  من  الواحدة  ال�ساعة  قرابة  ا،  كتابيًّ

اليوم«

وج����اء رّد اأه�����ايل احل�����ّي، ب��ع��د ���س��اع��ات 

م��ن دع���وِة الحت���اد الأوروب�����ي، اإ���س��رائ��ي��ل، 

بناء م�ستوطنات  التخلي عن قرارها  اإىل 

جديدة يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، 

حُم����ّذًرا م��ن ت��داع��ي��ات اإج����راءات �سلطات 

املباين  وه��دم  ب�سرقة  املتمثلة  الح��ت��الل 

وتهجري الفل�سطينيني يف القد�س املحتلة، 

وم�سّددا يف الوقت ذاته على اأن الحتاد لن 

على  �سُتجرى  التي  بالتغيريات  يعرتف 

القد�س، دون  1967، وب�سمنها  حدود عام 

اّتفاق

التفا�صيل �ص »5«

 أهالي الشيخ جّراح: نرفض أي صفقة مع المستوطنين ولن نخلي منازلنا

 محاكم الجنايات تغلِّظ العقوبة بحق مكرِّرين 
رقة وترفعها لـ 6 سنوات لجناية السَّ

 الفايز يواصل لقاءاته مع فعاليات 
من محافظة العاصمة

االنباط- عمان

حمافظتي  يف  اجل��ن��اي��ات  حم��اك��م  اأ����س���درت 

من  ع��دد  بحقِّ  ق�سائية  اأحكاماً  وامل��ف��رق،  اإرب��د 

��رق��ة، ورف��ع��ت العقوبة  ال�����سَّ ري��ن جل��ن��اي��ات  امل��ك��رِّ

ة  املوؤقتة مدَّ اقة  ال�سَّ الأ�سغال  اإىل  3 �سنوات  من 

6 �سنوات.

اإنَّ  اخلمي�س،  ام�����س  ق�سائي،  م�سدر  وق��ال 

حم��ك��م��ة ج��ن��اي��ات اإرب�����د ق�����س��ت ب��ت��ج��رمي اأح���د 

املادة  لأحكام  خالفاً  رقة،  ال�سَّ بجناية  رين  املكرِّ

بالأ�سغال  وو�سعه  العقوبات  قانون  من   401/3

حم�سوبة  والر�سوم  �سنوات  ث��الث  م��دة  املوؤقتة 

ل����ه م�����دة ال���ت���وق���ي���ف، وك����ون����ه م����ك����رر ب��امل��ع��ن��ى 

العقوبة  املحكمة ت�سعيف  رت  القانوين فقد قرَّ

املوؤقتة  اقة  ال�سَّ بالأ�سغال  و�سعه  لت�سبح  بحقه 

مل��دة ���س��ت ���س��ن��وات وال��ر���س��وم حم�سوبة ل��ه م��دة 

التوقيف.

اأ�سدرت  املفرق  جنايات  حمكمة  اأنَّ  واأ�ساف 

ث���الث���ة اأح����ك����ام ب��ح��ق اأح�����د امل���ك���رّري���ن جل��ن��اي��ة 

قانون  م��ن   404 امل���ادة  لأح��ك��ام  خ��الف��اً  رقة  ال�سَّ

ال��ع��ق��وب��ات وو���س��ع��ه ب���الأ����س���غ���ال امل���وؤق���ت���ة م��دة 

مدة  من  له  حم�سوبة  والر�سوم  �سنوات  ث��الث 

فقد  القانوين  باملعنى  ر  مكرِّ وكونه  التوقيف، 

رت املحكمة ت�سعيف العقوبة بحقه، لت�سبح  قرَّ

��اق��ة امل��وؤق��ت��ة مل���دة �ست  و���س��ع��ه ب��الأ���س��غ��ال ال�����سَّ

التوقيف،  م��دة  له  حم�سوبة  والر�سوم  �سنوات 

العقوبة  ت�سعيف  مت  الآخ��ري��ن  احُل��ك��م��ني  ويف 

خم�س  ملدة  املوؤقتة  اقة  ال�سَّ الأ�سغال  اىل  بحقه 

�سنوات.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

وا�سل رئي�س جمل�س العيان في�سل الفايز، 

حمافظة  فعاليات  مع  لقاءاته  اخلمي�س،  اليوم 

للحياة  الناظمة  الت�سريعات  ح��ول  العا�سمة 

ال�سيا�سية.

واك����دت ال��ف��ع��ال��ي��ات، اأه��م��ي��ة ال��ل��ق��اءات التي 

الع��ي��ان، يف  رئي�س جمل�س  ج��اءت مببادرة من 

وطني  حل���وار  منا�سبني  ومنهج  بيئة  تاأ�سي�س 

����س���ام���ل ح����ول ق���وان���ني ال�����س����الح ال�����س��ي��ا���س��ي، 

الثقة  بناء  واع��ادة  املختلفة  التحديات  ملواجهة 

امل�سرتكة  امل�سوؤولية  القوى، وحتمل  بنب جميع 

يف النتقال نحو امل�ستقبل املن�سود. وا�ساروا اإىل 

اأهمية الأمن وال�ستقرار ك�سرط ا�سا�سي لدفع 

لبلوغ مفهوم  قدماً،  ال�سيا�سية  التنمية  م�سرية 

والقت�سادية  ال�سيا�سية  باأبعاده  ال�سامل  الأمن 

والجتماعية، من خالل اإعادة تقييم ومراجعة 

ال�����واق�����ع وحت����دي����د ال���ت���ح���دي���ات والول�����وي�����ات 

خطوات  البالد  نقل  على  ال��ق��ادرة  وال�سيا�سات 

و�سوًل  ال�سعد،  خمتلف  على  لالأمام  ايجابية 

اىل حتقيق ما جاء يف الأوراق النقا�سية امللكية. 

يت�سمن  ع�����س��ري  ان��ت��خ��اب  ب��ق��ان��ون  وط��ال��ب��وا 

قائمة وطنية كخطوة اوىل لتحويل الأردن اىل 

القائمة  الكوتات  دائرة واحدة، تتحول خاللها 

اأ���س��ا���س ع��رق��ي او دي��ن��ي او ج���ن���دري اىل  ع��ل��ى 

متثيل �سيا�سي، ا�سافة اىل اطالق حرية العمل 

احل���زب���ي، وت��ع��زي��ز ال����دور ال��ت��ن��م��وي واخل��دم��ي 

للبلديات. و�سددوا على �سرورة ال�سراع بو�سع 

حلول.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

عودة  �سعيد  الفتى  خطفت  ر�سا�سات  ثالث 

حلمه  واأطفاأت  عائلته  اأح�سان  من  عاًما(   16(

باأن يغدو لعب كرة قدم ي�سار له بالبنان

مائدة  اإىل  �سعيد  جل�س  الربعاء،  يوم  م�ساء 

الف���ط���ار م���ع ع��ائ��ل��ت��ه، وم���ن ث���م خ���رج ك��ع��ادت��ه 

لق�ساء وقت مع اأ�سدقائه يف قرية اأودل جنوب 

ليكون  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمال  نابل�س 

اإليهم  يعود  اأن  قبل  ب��ه  عائلته  عهد  اآخ��ر  ه��ذا 

�سهيًدا بر�سا�س الحتالل

ع��ن��د م��دخ��ل ال��ق��ري��ة، ك���ان الح��ت��الل يقيم 

ح���اج���ًزا ع�����س��ك��رًي��ا ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ق��ب عملية 

يروا  اأن  ورفاقه  �سعيد  ي�ساأ  زع��رتة، ومل  حاجز 

ج���ن���ود الح����ت����الل وه����م ي���ح���ا����س���رون ق��ري��ت��ه��م 

ويتحكمون مبن يدخل اأو يخرج منها، فعمدوا 

لإحراق الإطارات وبداأوا باإرباك اجلنود

اأط���ل���ق ج���ن���ود الح���ت���الل ال��ر���س��ا���س احل��ي 

����ا، وح�����اول رف��اق��ه  ب���اجت���اه ���س��ع��ي��د، ف��وق��ع اأر�����سً

اأطلقوا  الح��ت��الل  ج��ن��ود  لكن  لإن��ق��اذه  �سحبه 

النار �سوبهم واأ�سابوا اثنني منهم

ي��و���س��ف ع����ودة، وال����د ال�����س��ه��ي��د ���س��ع��ي��د، ت��ك��اد 

العرات. تخنقه 

التفا�صيل �ص »5«

 الحنيفات اجراءات وخطط استباقية 
للحد من حرائق الغابات 

 مالية األعيان تبحث ُسبل تطوير 
منطقة وادي عربة

االنباط-عمان

احلنيفات  خالد  م.  ال��زراع��ة  وزي��ر  اك��د 

خ������الل اج����ت����م����اع يف حم���اف���ظ���ة ع��ج��ل��ون 

وب��ح�����س��ور حم���اف���ظ ع��ج��ل��ون د. ���س��ل��م��ان 

ال���ن���ج���ادا وم�������دراء الج����ه����زة الم���ن���ي���ة يف 

امل��ح��اف��ظ��ة وب��ع�����س امل��وؤ���س�����س��ات ع��ل��ى و�سع 

خطط غري تقليدية وا�ستباقية للحد من 

حرائق الغابات وخف�س التعديات .

اخل���ط���ط  احل����ن����ي����ف����ات  اىل  وا����س���ت���م���ع 

امل��ت��خ��ذه خل��ف�����س ال��ت��ع��دي��ات واحل����د من 

احل���رائ���ق م���ن حم���اف���ظ ع��ج��ل��ون ���س��ل��م��ان 

ال��ن��ج��ادا وال���ذي اك��د ع��ل��ى ت��واف��ق وتناغم 

ب�سكل  واجلاهزية  اجلانب  هذا  يف  اجلهود 

ا�ستباقي لهذا العام يف التعامل مع مو�سم 

دون  للحيلوله  التحديات  وتذليل  ال�سيف 

وقوع احلرائق .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

جمال  العني  برئا�سة  الأع��ي��ان  جمل�س  يف 

ال�������س���راي���رة، ام�������س اخل���م���ي�������س، حت���دي���ات 

امل��ت��اح��ة  وال���ف���ر����س  ع���رب���ة  وادي  م��ن��ط��ق��ة 

يف ���س��ب��ي��ل ت���ط���وي���ره���ا وحت���ّول���ه���ا مل��ن��ط��ق��ة 

ا�ستثمارية كرى. جاء ذلك خالل اجتماع 

املهند�س  وال���ري  امل��ي��اه  وزي���ر  م��ع  اللجنة، 

حم��م��د ال��ن��ج��ار، اأم����ني ع���ام ���س��ل��ط��ة وادي 

الأردن املهند�سة منار حما�سنة، واأمني عام 

�سعد  املهند�س  ال�سابق  الأردن  وادي  �سلطة 

اأبو حمور، ومدير عام �سركة تطوير وادي 

العني  املجايل.وقال  يحيى  الدكتور  عربة 

بحاجة  عربة  وادي  منطقة  اإن  ال�سرايرة 

اإىل عناية خا�سة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ام�س  العرية   »12« القناة  موقع  ن�سر 

لعملية  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل  اخل��م��ي�����س 

زعرتة منذ تنفيذها، وحتى اعتقال املنفذ 

امل�ستبه به منت�سر �سلبي الليلة املا�سية

وبينت القناة اأن �سلبي البالغ من العمر 

47 ع���ام���ا، ي��ح��م��ل اجل��ن�����س��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة 

اأبناء،   7 وله  املي�سورين مادياً  ويعتر من 

اهلل،  رام  �سمايل  ترم�سعيا  قرية  وي�سكن 

حيث قرر تنفيذ العملية متاأثراً مبا ين�سر 

ع��ل��ى ���س��ب��ك��ات ال��ت��وا���س��ل ح���ول الأح�����داث 

الأخرية يف الأق�سى

يف حني يعتر �سلبي اأحد عنا�سر حركة 

حما�س اإل اأن العملية قام بتنفيذها ب�سكل 

بع�سرات  م�����س��د���س��اً  ا���س��رتى  ف����ردي ح��ي��ث 

ونفذ  اخلا�سة  اأمواله  ال�سواقل من  اآلف 

املا�سي  الأح���د  وق��ع��ت  ال��ت��ي  العملية  فيه 

على حاجز زعرتة جنوب نابل�س.

التفا�صيل �ص »5«

 »زعترة«.. تفاصيل العملية التي 
أقضت أمن الكيان اإلسرائيلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 إرادات ملكية بتعيين جعفر حسان 
مديرا لمكتب الملك وقبول استقالة 

الخريشا والناصر وطوقان

البلقاء: 3 اغالقات و138 انذارا 
لمحال تجارية

 الحنيفات اجراءات وخطط استباقية 
للحد من حرائق الغابات 

االنباط- عّمان

ب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

جمال  العني  برئا�سة  االأع��ي��ان  جمل�س  يف 

ال�������س���راي���رة، ام�������س اخل��م��ي�����س، حت��دي��ات 

امل��ت��اح��ة  وال���ف���ر����س  ع��رب��ة  وادي  م��ن��ط��ق��ة 

يف ���س��ب��ي��ل ت��ط��وي��ره��ا وحت���ّول���ه���ا مل��ن��ط��ق��ة 

كربى. ا�ستثمارية 

ج��اء ذل��ك خ��ال اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة، مع 

وزير املياه والري املهند�س حممد النجار، 

املهند�سة  االأردن  وادي  �سلطة  ع��ام  اأم��ني 

وادي  �سلطة  ع��ام  واأم���ني  حما�سنة،  م��ن��ار 

حمور،  اأب��و  �سعد  املهند�س  ال�سابق  االأردن 

وم��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة ت��ط��وي��ر وادي ع��رب��ة 

الدكتور يحيى املجايل.

منطقة  اإن  ال�������س���راي���رة  ال���ع���ني  وق�����ال 

خ��ا���س��ة،  ع��ن��اي��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ع��رب��ة  وادي 

كمنطقة تنموية خ�سبة، وذلك من خال 

اإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة خ�����س��ب��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ل��ك��ربى 

اإيجاد  نحو  الدفع  اأجل  من  اال�ستثمارات، 

وادي  منطقة  يف  مت�سارع  اقت�سادي  من��و 

عربة ب�سكل خا�س واململكة ب�سكل عام.

لبحث  ج���اء  االج��ت��م��اع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

التي تواجه منطقة وادي  التحديات  اأبرز 

حتّولها  اأج��ل  من  تطويرها  و�سبل  عربة، 

بيئة  توفر  ك��ربى  ا�ستثماري  منطقة  اإىل 

ت��ن��م��وي��ة خ�����س��ب��ة مل��خ��ت��ل��ف اال���س��ت��ث��م��ارات 

وال�سياحية. والبيئة  الزراعية 

ب�����دروه، حت���دث ال���وزي���ر ال��ن��ج��ار ح���ّول 

ت�سكل  ال��ت��ي  ع��رب��ة،  وادي  منطقة  اأه��م��ي��ة 

ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���س��ب��ة ل��ت��ك��ون م��ن��ط��ق��ة ت��ن��م��وي��ة 

اهتماًما  ه��ن��اك  اأن  م��وؤك��ًدا  وا���س��ت��ث��م��اري��ة، 

كبرًيا لتطوير املنطقة والنهو�س بها.

جزء  تخ�سي�س  �سيتم  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 

م��ن م��ي��اه ال��ت��ح��ل��ي��ة م��ن ال��ن��اق��ل ال��وط��ن��ي 

اإىل منطقة وادي عربة، وذلك لا�ستفادة 

منها يف الزراعة والرتبة ال�سمكية اإ�سافة 

ال�سياحة. اإىل 

املهند�سة حما�سنة  من جهتها، حتدثت 

املُ��ع��د لتطوير  ال�����س��م��ويل  امل��خ��ط��ط  ح���ول 

امل��ن��ط��ق��ة، ال��ب��ال��غ��ة م�����س��اح��ت��ه��ا ن��ح��و األ��ف��ي 

اإع���داده  ���س��ارك يف  ال���ذي  كيلومرت م��رب��ع، 

املُخطط  اأن  مبينة  ال�سركات،  ائتاف من 

حّدد املواقع الزراعة وال�سياحة وغري من 

املواقع ذات االأهمية يف املنطقة.

امل��ج��ايل،  ال��دك��ت��ور  ع��ر���س  ناحيته  م��ن 

روؤية �سركة تطوير وادي عربة امل�ستقبلية 

ال�����س��ام��ل��ة، واأب����رز م�����س��اري��ع ال�����س��رك��ة وفقا 

وخطتها  للمنطقة،  ال�سمويل  للمخطط 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن ج��م��ل��ة م��ن 

بطبيعة  العاقة  ذات  التنموية  امل�ساريع 

امل���ن���ط���ق���ة، وت����راع����ي م��ت��ط��ل��ب��ات امل��ج��ت��م��ع 

امل��ح��ل��ي، وحت���ر����س ع��ل��ى ج����ذب م�����س��اري��ع 

ت�����س��اه��م يف رف���ع م��ت��و���س��ط دخ���ل االأف�����راد، 

وتوفري فر�س العمل الأبناء املنطقة.

اإدارة  يف  ال�سركة  م�ساريع  اإىل  واأ���س��ار 

ت�سغيل م�ساريع الري، وهي: »ري الفيدان 

ب��ئ��ر  »ري  رح����م����ة«،  »ري  )ال���ق���ري���ق���رة(«، 

)الري�سة(«،  ال�سعيدين  قاع  »ري  مذكور«، 

اآب�����ار ان��ت��اج��ي��ة  اإىل ج��ان��ب م�����س��روع ح��ف��ر 

واإعادة تاأهيل اأبار يف وادي عربة.

واأو�����س����ح ال���دك���ت���ور امل���ج���ايل م�����س��اري��ع 

التنفيذ،  قيد  مرحلة  يف  الواقعة  ال�سركة 

وادي  ا����س���رتاح���ة يف  ب��اإن�����س��اء  وامل��ت��م��ث��ل��ة، 

و«�سد  فينان«،  »�سيل  ري  وم�ساريع  عربة، 

ال���ف���ي���دان«، »و����س���د رح���م���ة«، اإ����س���اف���ة اإىل 

وال�سيانة،  الت�سغيل  مبنى  تاأهيل  م�سروع 

الري�سة،  يف  لل�سركة  م�ستودعات  واإن�����س��اء 

ف�سًا عن م�سروع فتح وتعبيد الطرق يف 

وادي عربة.

وذك�������ر اأب��������رز امل�������س���اري���ع امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

ل��ل�����س��رك��ة، وامل���ت���م���ث���ل���ة، مب�������س���روع اإن�������س���اء 

م�����س��ن��ع ل����اأ�����س����م����دة، وم���������س����روع ت��رب��ي��ة 

االأغ�����ن�����ام وامل����وا�����س����ي، وم���������س����روع اإن�������س���اء 

امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ن��م��وي��ة، وم�������س���روع االإك���ث���ار 

ل��ت��ق��اوي ال��ب��ط��اط��ا، واإن�����س��اء م��رك��ز وادي 

املنتوجات  وت�سويق  وتعبئة  ل��ت��درج  عربة 

البديلة  الطاقة  انتاج  وم�سروع  الزراعية، 

اإىل م�سروع مزارع  اإ�سافة  يف وادي عربة، 

اال�سماك.

اأن�سطة  حّول  املجايل  الدكتور  وحتدث 

وب����رام����ج ال�������س���رك���ة، ال���ت���ي ت���ن���درج ���س��م��ن 

املجتمع  اجت����اه  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 

البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ال��ه��ادف��ة  امل��ح��ل��ي، 

ودع����م وت��ع��زي��ز ق����درات ال�����س��ب��اب ومت��ك��ني 

اأرا���س  اأن��ه مت تخ�سي�س  اإىل  امل��راأة، الفًتا 

اإىل توظيف عدد من  اإ�سافة  للمواطنني، 

�سابات و�سباب املنطقة يف عدة �سركات.

التفكري  اإىل  حمور  اأبو  دعا  جهته،  من 

وذلك  املنطقة،  عاملي حتت�سنه  م�سروع  يف 

مل���ا ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا م���ن ب��ي��ئ��ة وم���ن���اخ خ�سب 

وي�سلح لا�ستثمار، مبيًنا اأهمية اأن يكون 

امل�������س���روع ال��ع��امل��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��وط��ن 

بحيث يخدم اأبناءها واأبناء الوطن كافة.

يف ح��ني حت���دث االأع���ي���ان ح���ّول اأه��م��ي��ة 

لت�سكل  ع���امل���ي،  ب�����س��ك��ل  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����س��وي��ق 

نقطة جذب ملختلف امل�ساريع اال�ستثمارية 

وال��ت��ن��م��وي��ة ال���ك���ربى، ال���ت���ي ت���ت���اءم مع 

املنطقة. طبيعة 
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االنباط- عمان

وا�سل رئي�س جمل�س االعيان في�سل الفايز، 

حمافظة  فعاليات  مع  لقاءاته  اخلمي�س،  اليوم 

للحياة  ال��ن��اظ��م��ة  الت�سريعات  ح���ول  العا�سمة 

ال�سيا�سية.

واك����دت ال��ف��ع��ال��ي��ات، اأه��م��ي��ة ال��ل��ق��اءات التي 

ج��اءت مب��ب��ادرة م��ن رئي�س جمل�س االع��ي��ان، يف 

وطني  حل���وار  منا�سبني  وم��ن��ه��ج  بيئة  تاأ�سي�س 

�سامل حول قوانني اال�ساح ال�سيا�سي، ملواجهة 

التحديات املختلفة واعادة بناء الثقة بنب جميع 

امل�سرتكة يف االنتقال  امل�سوؤولية  القوى، وحتمل 

نحو امل�ستقبل املن�سود. وا�ساروا اإىل اأهمية االأمن 

واال�ستقرار ك�سرط ا�سا�سي لدفع م�سرية التنمية 

ال�سامل  االأم��ن  مفهوم  لبلوغ  ق��دم��اً،  ال�سيا�سية 

واالجتماعية،  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  باأبعاده 

م���ن خ����ال اإع�������ادة ت��ق��ي��ي��م وم���راج���ع���ة ال���واق���ع 

وال�سيا�سات  واالول���وي���ات  ال��ت��ح��دي��ات  وحت��دي��د 

القادرة على نقل الباد خطوات ايجابية لاأمام 

على خمتلف ال�سعد، و�سواًل اىل حتقيق ما جاء 

بقانون  وطالبوا  امللكية.  النقا�سية  االأوراق  يف 

انتخاب ع�سري يت�سمن قائمة وطنية كخطوة 

اوىل لتحويل االأردن اىل دائ��رة واح��دة، تتحول 

خ��ال��ه��ا ال��ك��وت��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اأ���س��ا���س عرقي 

ا�سافة  �سيا�سي،  متثيل  اىل  جندري  او  ديني  او 

اىل اطاق حرية العمل احلزبي، وتعزيز الدور 

ال��ت��ن��م��وي واخل���دم���ي ل��ل��ب��ل��دي��ات. و����س���ددوا على 

����س���رورة اال����س���راع ب��و���س��ع ح��ل��ول ت��ع��ال��ج الفقر 

وال��ب��ط��ال��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ارق��ام��ه��ا م��رع��ب��ة، وات��ب��اع 

���س��ي��ا���س��ات ت��ك��ف��ل حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي، 

ودع��م  املحافظات،  وتنمية  اال�ستثمار،  وت�سجع 

العامة،  االإدارة  واإ���س��اح  الوطنية  ال�سناعات 

وحت�سني طبيعة اخلدمات املقدمة للمواطن.

الفعاليات يف  م��ع  ل��ق��اءات��ه  اإن  ال��ف��اي��ز،  وق���ال 

االآراء  على  للتعرف  ت��اأت��ي  املحافظات،  خمتلف 

�سامل حول قوانني  ملاأ�س�سة حوار  كافة، متهيداً 

االنتخاب واالأح��زاب واالدارة املحلية، التي وجه 

امل�ستمر  ال�سعي  اإط��ار  بتعديلها، يف  امللك  جالة 

ملوا�سلة م�سرية التنمية ال�سيا�سية.

ان  ينبغي  ان��ت��خ��اب  ق��ان��ون  اأي  اأن  واأ����س���اف، 

يراعي الرتكيبة االجتماعية والثقافة ال�سائدة، 

مو�سحاً اأن ما طرحه حول االإبقاء على ال�سوت 

 60 ت�سكل  ال��ت��ي  االنتخابية  ل��ل��دوائ��ر  ال��واح��د 

املقاعد  من  باملئة   40 ومنح  املقاعد،  من  باملئة 

امل��خ�����س�����س��ة ل��ق��ائ��م��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى 

الوطن، هو راي �سخ�سي نظراً لتلك االعتبارات 

بال�سرورة  تنعك�س  التي  والثقافية  االجتماعية 

ع���ل���ي اأي������ة ت���ع���دي���ات ع���ل���ى ق����وان����ني االإ�����س����اح 

ال�سيا�سي.

واك���د ق���وة ور���س��وخ ال��دول��ة االردن���ي���ة بف�سل 

حكمة قيادته الها�سمية ووعي واخا�س ال�سعب 

ال�سيا�سية  ال��ت��ح��دي��ات  م�����س��ت��ع��ر���س��اً،  االأردين، 

مع  تازمت  التي  واالجتماعية،  واالقت�سادية 

االردن  وا�ستطاع  تاأ�سي�سها،  منذ  الدولة  م�سرية 

دائما جت��اوزه��ا، بل وحقق اجن���ازات كبرية عرب 

وعلى  املا�سية  ع��ام  امل��ئ��ة  خ��ال  ال��دول��ة  م�سرية 

جميع امل�ستويات.

وا����س���ار اإىل ح���ر����س ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال�سيا�سي  اال���س��اح  م�سرية  تعزيز  على  الثاين 

فعل  ردة  ول��ي�����س��ت  م�ستمرة  عملية  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

 ، اأو�سع  الأح��داث حم��ددة، ومبا ي�سمن م�ساركة 

الناظمة  القوانني  يف  ال�سعف  نقاط  ومعاجلة 

�سيا�سية  حياة  اإىل  للو�سول  ال�سيا�سية  للحياة 

ودميقراطية وبرملانية اأكرث فاعلية.

االنباط- عمان

املهند�س حممد  وال��ري  امل��ي��اه  وزي��ر  رع��ى 

مع  اخلمي�س،  ام�س  اجتماعه  خال  النجار 

ال��وك��ال��ة  امل��ي��اه وال��ب��ي��ئ��ة يف   وف��د م��ن مكتب 

اأن��درو  برئا�سة  الدولية  للتنمية  االمريكية 

مكتبه،  يف  يل  فريونيكا  املدير  ونائبة  ليكن 

مناطق  مياه  �سبكات  تاأهيل  اتفاقية  توقيع 

وحت�سني  تاأهيل  واإع��ادة  والفحي�س  ماح�س 

 - ال���زارة  املعاجلة يف حمطة  وح���دات  ك��ف��اءة 

22 مليون دوالر. ماعني بكلفة 

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ل���ل���وزارة، وق���ع االت��ف��اق��ي��ة 

اأم�����ني ع����ام ���س��ل��ط��ة امل���ي���اه امل��ه��ن��د���س اأح��م��د 

ع��ل��ي��م��ات امل��م��ول��ة م���ن ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة 

ومل��دة  ال��ف��ارة  م�����س��اري��ع  ح��زم  �سمن  للتنمية 

املياه  وزارة  ع��ام  اأم��ني  بح�سور  �سنوات،   4
وال����ري ب��ال��وك��ال��ة امل��ه��ن��د���س حم��م��د ار���س��ي��د 

ب��ال��وك��ال��ة  االردن  وادي  ���س��ل��ط��ة  ع���ام  واأم����ني 

م�سوؤويل  من  وعدد  حما�سنة  منار  املهند�سة 

املياه. قطاع 

وا���س��ت��ع��ر���س ال��ن��ج��ار ع���دد م���ن امل�����س��اري��ع 

امل����ن����وي ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ق���ط���اع امل����ي����اه ���س��م��ن  

ال��وك��ال��ة  م��ن  امل��ق��دم  امل�ستمر  ال��دع��م  ب��رام��ج 

املياه،  لقطاع  الدولية،  للتنمية  االأمريكية 

الهادفة  املائية  امل�سادر  واق��ع  تعزيز  بهدف 

والتوزيع  النقل  واليات  ادارتها  حت�سني  اىل 

ل��ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات امل��ائ��ي��ة م���ن ���س��رب وري 

وحت����دي����ات ت��ق��ل��ي��ل ال���ف���اق���د وت���ق���ل���ي���ل ك��ل��ف 

. وال�سيانة  الت�سغيل 

مناطق  �سبكات  تاأهيل  م�سروع  ويت�سمن 

جديدة  �سبكات  تنفيذ  والفحي�س  ماح�س 

وت����اأه����ي����ل ال���ق���ائ���م م���ن���ه���ا وت���ق���ل���ي���ل ال���ف���اق���د 

وحت�����س��ني اي�����س��ال امل��ي��اه ل��اأخ��وة امل��واط��ن��ني 

ورفع قدرة وكفاءة ال�سبكات وكذلك م�سروع 

اعادة تاأهيل وحت�سني كفاءة انظمة حمطات 

لتح�سني  ماعني  ال���زارة  حمطة  يف  املعاجلة 

قدراتها ورفع كفاءتها خال اوقات ال�ستاء .

ال��ل��ق��اء ع��ن امتنان  ال��ن��ج��ار خ���ال  وع���رب 

امل��ي��اه  وت��ق��دي��ر احل��ك��وم��ة االردن���ي���ة  ووزارة 

حكومة  تقدمه  ال��ذي  الكبري  للدعم  وال��ري 

ملواجهة  االمريكية  املتحدة  الواليات  و�سعب 

ال��ت��ح��دي��ات امل���ائ���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ان��ي��ه��ا امل��م��ل��ك��ة 

خا�سة يف قطاع املياه والطاقة  

 الفايز يواصل لقاءاته مع فعاليات من محافظة العاصمة

 وزير المياه والري يرعى توقيع اتفاقية مشاريع مائية

االنباط-عمان

بتعيني  ال�سامية  امللكية  االإرادة  ���س��درت 

م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ج���ع���ف���ر ح�������س���ان م���دي���را 

مل��ك��ت��ب ج���ال���ة امل����ل����ك، اع���ت���ب���ارا م����ن ت���اري���خ 

.2021/5/6
ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ����س���درت  ك��م��ا 

ال�سيدة  معايل  ا�ستقالة  قبول  على  باملوافقة 

ه��ي��ف��اء ت���رك���ي ح��دي��ث��ه اخل��ري�����س��ا م�����س��ت�����س��ار 

جالة امللك لل�سيا�سات من من�سبها، اعتبارا 

من تاريخ 2021/5/6.

باملوافقة  ال�سامية  امللكية  االإرادة  و�سدرت 

ع��ل��ى ق��ب��ول ا���س��ت��ق��ال��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور كمال 

ق��ا���س��م ال��ن��ا���س��ر م�����س��ت�����س��ار ج��ال��ة امل��ل��ك من 

.2021/5/6 من�سبه، اعتبارا من تاريخ 

ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  االإرادة  ����س���درت  ك��م��ا 

االآن�سة  ا�ستقالة عطوفة  باملوافقة على قبول 

ل��ل�����س��وؤون  م�ست�سار  ط��وق��ان  ر���س��اد  زي���د  زي��ن��ة 

من  الها�سمي  امللكي  الديوان  يف  االقت�سادية 

.2021/5/6 من�سبها، اعتبارا من تاريخ 

االنباط- ال�سلط

اغ��ل��ق��ت ال����ك����وادر ال��رق��اب��ي��ة يف م��دي��ري��ة 

ال�سوؤون ال�سحية مبحافظة البلقاء 3 حمال 

ان��ذارا و20 خمالفة   138 جتارية وح��ررت 

ال�سحة  ب��ق��ان��ون  التقيد  ل��ع��دم  اخ���رى  مل��ح��ال 

العامة.

مبحافظة  ال�سحية  ال�سوؤون  مدير  وق��ال 

ت�سريح  يف  التبنة  حممد  ال��دك��ت��ور  البلقاء 

الرقابية  الكوادر  اإن  ام�س اخلمي�س،  �سحايف 

389 زي�����ارة وك�����س��ف��ا على  ن��ف��ذت  ال�����س��ح��ي��ة 

املحافظة،  األوية  التجارية يف خمتلف  املحال 

كيلوغراما من   615 ات��اف  ج��رى خالها 

لا�ستهاك  ال�ساحلة  غ��ري  الغذائية  امل���واد 

الب�سري.

مع  الت�ساركية  تعزيز  اإىل  املواطنني  ودع��ا 

اأية جتاوزات  الرقابية، واالباغ عن  اجلهات 

م�سددا  وت�سويبها،  ملتابعتها  ماحظات  اأو 

على عدم التهاون بكل ما يتعلق بغذاء و�سحة 

املواطنني.

االنباط-وكاالت

اكد وزير الزراعة م. خالد احلنيفات 

خ����ال اج���ت���م���اع يف حم���اف���ظ���ة ع��ج��ل��ون 

�سلمان  د.  ع��ج��ل��ون  حم��اف��ظ  وب��ح�����س��ور 

ال��ن��ج��ادا وم�����دراء االج���ه���زة االم��ن��ي��ة يف 

و�سع  على  املوؤ�س�سات  وبع�س  املحافظة 

للحد  وا�ستباقية  تقليدية  غ��ري  خطط 

من حرائق الغابات وخف�س التعديات .

وا���س��ت��م��ع احل���ن���ي���ف���ات  اىل اخل��ط��ط 

ال��ت��ع��دي��ات واحل���د من  امل��ت��خ��ذه خلف�س 

�سلمان  عجلون  حم��اف��ظ  م��ن  احل��رائ��ق 

وتناغم  توافق  على  اكد  وال��ذي  النجادا 

اجل���ه���ود يف ه����ذا اجل���ان���ب واجل���اه���زي���ة 

التعامل  يف  العام  لهذا  ا�ستباقي  ب�سكل 

التحديات  وتذليل  ال�سيف  مو�سم  م��ع 

وا�ستمع  احلرائق   وقوع  دون  للحيلوله 

اي�����س��ا اىل   خ��ط��ة ال���ط���وارئ اخل��ا���س��ة 

ب��احل��رائ��ق م��ن م��دي��ر زراع����ة حمافظة 

ع��ج��ل��ون وم���دي���ر دف�����اع م����دين ع��ج��ل��ون 

واالح����ت����ي����اط����ات امل����ت����خ����ذه ل���ل���ح���د م��ن 

احل�����رائ�����ق ح����ي����ث  اك������د اجل���م���ي���ع ع��ل��ى 

اجل��اه��زي��ة وامل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة م��ن قبل 

من  ال��ك��ب��ري  وال���دع���م  االداري  احل���اك���م 

ق���ب���ل االج����ه����زة االم���ن���ي���ة وامل���وؤ����س�������س���ات 

ال�����س��ري��ك��ة م���ع ت��وف��ر االم��ك��ان��ي��ات ل��دى 

م��دي��ري��ة ال���زراع���ة م���ن  اب����راج امل��راق��ب��ة 

ت�سل  وال��ت��ي  امل��دى  واخل��راط��ي��م طويلة 

٧٥ م��رت واط��ف��ائ��ي��ة وع��م��ال اك��ف��اء ل��دى 

والتناغم  والت�ساركية  احل��راج  مديرية 

مع  الدفاع املدين �سمن اجراءات اخماد 

احل���رائ���ق ا���س��اف��ة اىل غ��رف��ة ال��ط��وارئ 

ب�سبكة  وامل������زودة  ا���س��ت��ف��ي��ن��ا  يف  ال��دائ��م��ة 

ات�����س��ال ال ���س��ل��ك��ي��ة وارت���ب���اط م���ع ك��اف��ة 

كوادر احلراج .

واوع������ز احل��ن��ي��ف��ات اىل اال�����س����راع يف 

ت���زوي���د ع��ج��ل��ون وج���ر����س ب���رتك���ت���ورات 

و�سمن خارطة  االطفاء  لغايات  جمهزة 

حلل  وجر�س  عجلون  يف  ال�ساخنة  البوؤر 

م�����س��ك��ل��ة االم����اك����ن ال����وع����ره واحل���رج���ه  

من  والرقابة  االهتمام  متابعة  واهمية 

ق��ب��ل ك�����وادر احل�����راج وال��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ام 

والوا�سح بكافة التعديات واحلرائق .

حماية  ثقافة  اىل  احلنيفات  وا���س��ار 

قبل  من  التنزه  بعد  ما  اث��ار  من  الغابة 

املبا�سرة  ال��ت��وع��ي��ة  و���س��رورة  امل��واط��ن��ني 

واي�����س��ا ع���رب و���س��ائ��ل االع�����ام اله��م��ي��ة 

ال����رثوة احلرجية  امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه���ذه 

�سواء من رمي اعقاب ال�سجائر او ا�سرام 

احلرائق خال التنزة وان الوزارة تعمل 

الغابة وتعول على دور  على خطة جوار 

املواطن يف حماية الغابات .

وث����م����ن احل���ن���ي���ف���ات ال��������دور ال��ك��ب��ري 

وكافة  عجلون  حمافظ  ب��ه  يقوم  ال��ذي 

امل��وؤ���س�����س��ات يف دع����م ج���ه���ود ال�������وزارة يف 

احلفاظ على الرثوة احلرجية .
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ان االنباط- عمَّ

حمافظتي  يف  اجلنايات  حماكم  اأ���ص��درت 

اإربد واملفرق، اأحكاماً ق�صائية بحقِّ عدد من 

العقوبة  ورفعت  رقة،  ال�صَّ جلنايات  رين  املكرِّ

املوؤقتة  اقة  ال�صَّ الأ���ص��غ��ال  اإىل  �صنوات   3 م��ن 

ة 6 �صنوات. مدَّ

اإنَّ  ام�س اخلمي�س،  ق�صائي،  وقال م�صدر 

اأح��د  بتجرمي  ق�صت  اإرب���د  ج��ن��اي��ات  حمكمة 

��رق��ة، خ��اف��اً لأح��ك��ام  ال�����صَّ ري��ن بجناية  امل��ك��رِّ

وو�صعه  العقوبات  ق��ان��ون  م��ن   401/3 امل���ادة 

بالأ�صغال املوؤقتة مدة ثاث �صنوات والر�صوم 

حم�����ص��وب��ة ل��ه م���دة ال��ت��وق��ي��ف، وك��ون��ه مكرر 

رت املحكمة ت�صعيف  باملعنى القانوين فقد قرَّ

ب��الأ���ص��غ��ال  و���ص��ع��ه  لت�صبح  ب��ح��ق��ه  ال��ع��ق��وب��ة 

��اق��ة امل��وؤق��ت��ة مل��دة �صت ���ص��ن��وات وال��ر���ص��وم  ال�����صَّ

حم�صوبة له مدة التوقيف.

واأ�صاف اأنَّ حمكمة جنايات املفرق اأ�صدرت 

ث��اث��ة اأح���ك���ام ب��ح��ق اأح����د امل��ك��رّري��ن جلناية 

404 من قانون  امل��ادة  لأحكام  رقة خافاً  ال�صَّ

ال��ع��ق��وب��ات وو���ص��ع��ه ب��الأ���ص��غ��ال امل��وؤق��ت��ة م��دة 

ث���اث ���ص��ن��وات وال���ر����ص���وم حم�����ص��وب��ة ل���ه من 

ر باملعنى القانوين  مدة التوقيف، وكونه مكرِّ

العقوبة بحقه،  املحكمة ت�صعيف  رت  قرَّ فقد 

امل��وؤق��ت��ة  ��اق��ة  ال�����صَّ ب��الأ���ص��غ��ال  و���ص��ع��ه  لت�صبح 

مدة  له  حم�صوبة  والر�صوم  �صنوات  �صت  مل��دة 

التوقيف، ويف احُلكمني الآخرين مت ت�صعيف 

املوؤقتة  اقة  ال�صَّ الأ�صغال  اىل  بحقه  العقوبة 

ملدة خم�س �صنوات والر�صوم حم�صوبة له مدة 

التوقيف.

وب��ني اأنَّ حم��اك��م اجل��ن��اي��ات حت��ر���س على 

العقوبات  قانون  من   101 امل��ادة  ن�س  تفعيل 

اجل��رمي��ة من  ك��ان مرتكب  ح��ال  الأردين يف 

مكرّري ارتكاب اجلنايات، و�صدر بحقه اأحكام 

10 �صنوات ومل ت�صقط عنه،  مل مي�ِس عليها 

حيث ي�صتوجب معه ت�صديد العقوبة املحكوم 

كونه  الإجرامية  خلطورته  املجرم  على  بها 

ب��اق��راف  اإج��رام��ه  ي��رت��دع وع���اد ملوا�صلة  مل 

جرمية اأخرى.

االنباط-عّمان

وفاة   26 ت�صجيل  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

امل�صتجد  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س  اإ���ص��اب��ات  و1007 

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

الإجمايل اإىل 9014 وفاة و717930 اإ�صابة.

وت���وزع���ت الإ����ص���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 359 

حالة   150 عّمان،  العا�صمة  حمافظة  يف  حالة 

الرمثا،  يف  ح��ال��ة   40 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف 

ح��ال��ة   64 ال����زرق����اء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة   132

ح��ال��ة يف حمافظة   62 ال��ب��ل��ق��اء،  يف حم��اف��ظ��ة 

 51 امل���ف���رق،  53 ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  ال���ك���رك، 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، م��ن��ه��ا 11 ح��ال��ة يف 

البرا، 41 حالة يف حمافظة العقبة، 40 حالة 

25 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، 

الطفيلة، 23 حالة يف حمافظة ماأدبا، 7 حالت 

يف حمافظة عجلون.

واأ�صار املوجز الإعامي ال�صادر عن رئا�صة 

اأن عدد احلالت  اإىل  ال�صحة،  ووزارة  ال��وزراء 

بينما  حالة،   10715 اإىل  و�صل  حالّيا  الن�صطة 

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

 146 غ����ادرت  فيما  ح����الت،   104 امل�صت�صفيات 

ح���ال���ة، يف ح���ني ب��ل��غ اإج����م����ايل ع����دد احل����الت 

امل�صت�صفيات  يف  ال��ع��اج  تتلقى  ال��ت��ي  امل���وؤّك���دة 

1078 حالة.

للم�صت�صفيات  ال�صتيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 

اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز  بني  اململكة،  يف 

بينما  باملئة،   20 بلغت  ال�صمال  اإقليم  العزل يف 

 35 احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت 

التنّف�س  اأجهزة  اإ�صغال  باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

ال�صطناعي يف الإقليم ذاته 25 باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  اأن ن�صبة  واأ���ص��اف 

و�صلت  بينما  باملئة،   21 بلغت  الو�صط  اإقليم 

اأ�صّرة العناية احلثيثة يف الإقليم  اإ�صغال  ن�صبة 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   38 اإىل  ذات��ه 

19 باملئة. اأجهزة التنّف�س ال�صطناعي 

كما بلغت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العزل يف اإقليم 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   11 اجل��ن��وب 

بلغت  فيما  باملئة،   15 احلثيثة  العناية  اأ���ص��ّرة 

يف  ال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة 

الإقليم ذاته 14 باملئة.

حالة   1677 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ص��ار  كما 

وامل�صت�صفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  �صفاء 

 698201 اإىل  ال�صفاء  ح���الت  اإج��م��ايل  لي�صل 

حالة.

اأج��ري  خمربّياً  فح�صاً   16841 اأن  واأ���ص��اف 

التي  الفحو�صات  عدد  اإجمايل  لي�صبح  اليوم، 

 6798116 الآن  الوباء وحتى  بدء  منذ  اأجريت 

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

98ر5  قرابة  اإىل  اليوم و�صلت  لهذا  الإيجابّية 

يوم  �صجلت  ال��ت��ي  الن�صبة  م��ع  م��ق��ارن��ة  ب��امل��ئ��ة، 

اأم�س والتي بلغت 82ر6 باملئة.

 محاكم الجنايات تغلِّظ العقوبة بحق مكرِّرين 
رقة وترفعها لـ 6 سنوات لجناية السَّ

26 وفاة و1007 إصابات بفيروس كورونا 

االنباط-عمان

دولة رئي�س جمل�س الأعيان املوقر،

حتية طيبة وبعد،

ن�صكركم ل�صت�صافة هذا احلوار الوطني 

وكلنا اأمل يف اأن نتو�صل معا اإىل ما يحقق 

روؤي�������ة م��ل��ك��ن��ا وط���م���وح���ات ���ص��ع��ب��ن��ا واأم�����ن 

وا�صتقرار وطننا ورخائه.

لقد و�صح جالة امللك مبا ل يدع جمال 

لل�صك روؤيته لكيفية  الو�صول اإىل الإ�صاح 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي امل��ن�����ص��ود وت�����ص��ك��ي��ل احل��ك��وم��ات 

الدميقراطي،  للتحول  ك��ه��دف  الربملانية 

اإىل  النقا�صية من الأوىل  اأوراق���ه  وذل��ك يف 

التي  الثانية،  ال��ورق��ة  �صيما  ل  اخلام�صة، 

وجوب  امللك  ي��رى  التي  ال�صروط  و�صحت 

ل��ان��ت��ق��ال  الردين  امل�����ص��ه��د  يف  ت���واف���ره���ا 

اإىل ح��ال��ة احل���ك���وم���ات ال��ربمل��ان��ي��ة، وه���ذه 

اأح���زاب قوية  ال�����ص��روط تتلخ�س يف وج��ود 

ب��ربام��ج وا���ص��ح��ة حت��اك��ي اول��وي��ات الوطن 

واملواطنني وتقدم مر�صحني اأكفياء ي�صلون 

اإىل ال���ربمل���ان وي�����ص��ك��ل��ون ح��ك��وم��ة اك��ري��ة 

وت�صائل  حتا�صب  معار�صة  اأقلية  تواجهها 

ل�صمان عدم احتكار ال�صلطة اأو هيمنتها اأو 

انحرافها.

من  اأك�����ر  وم���ن���ذ  الردين  ال�������ص���ارع  اإن 

اإىل ه��ذه  ب��ال��ت��ح��ول  ي��ط��ال��ب  ���ص��ن��وات  ع�صر 

المة  فيها  ت�صتعيد  التي  املن�صودة  احلالة 

�صاحياتها و�صلطاتها وتكون بحق م�صدرا 

ال�صعبية  احل��راك��ات  وم��ط��ال��ب  لل�صلطات، 

ك��ان��ت   2010 م��ن��ت�����ص��ف  يف  ظ���ه���وره���ا  م��ن��ذ 

املنتخبة على  دائما ت�صع مطلب احلكومة 

تعديات  اىل  بالإ�صافة  اأولوياتها،  قائمة 

د�صتورية وحما�صبة للفا�صدين.

احل���ال���ة  اإىل  ال����و�����ص����ول  ك���ي���ف مي��ك��ن��ن��ا 

وتنقلنا  ال�صعب  ر�صا  حتقق  التي  املن�صودة 

اإىل و���ص��ع ال����دول ال��دمي��ق��راط��ي��ة امل��دن��ي��ة 

احل�صارة  تطور  يف  ت�صهم  التي  املتح�صرة 

ول تقبع عالة عليها؟

اأول: قانون النتخاب

1. اإلغاء جميع الدوائر املحلية، وحتويل 

تتناف�س  واحدة  انتخابية  دائرة  اإىل  الردن 

على مقاعدها قوائم وطنية ن�صبية ) مغلقة 

2.5%، وذلك  اأو مفتوحة( مع وجود عتبة  

الحزاب  وت�صجيع  اجلادين  غر  ل�صتبعاد 

ال�������ص���غ���رة ل��ت�����ص��ك��ي��ل ائ���ت���اف���ات ح��زب��ي��ة، 

على  املبعرة  ال�صعبية  احلراكات  وت�صجيع 

منظومة  ���ص��م��ن  وال��ع��م��ل  نف�صها  ت��ن��ظ��ي��م 

���ص��ي��ا���ص��ي��ة م��ف��ي��دة وم��ن��ت��ج��ة ل ف��و���ص��وي��ة، 

واإف�صاح املجال لظهور قوى منظمة جديدة 

ت�صل اإىل الربملان.

2. ادم������اج ج��م��ي��ع ال���ك���وت���ات امل�����ص��ي��ح��ي��ة 

القوائم  ه��ذه  يف  وال�صي�صانية  وال�صرك�صية 

�صمن �صروط ت�صكيل القائمة.

ي��ك��ون من  اأن  ي��ج��ب  ال���ق���وائ���م  ث��ل��ث   .3

ال��ن�����ص��اء ان�����ص��ج��ام��ا م���ع ال���ت���زام���ات الردن 

ال���دول���ي���ة وم����ع ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

ام��راأة  وج��ود  ن�س �صريح على  للمراأة، مع 

واحدة بني اأول ا�صمني يف القائمة ) يف حال 

التبادلية  اتباع  ثم  مغلقة(،  القائمة  كانت 

ب��ني ال��ن�����ص��اء وال���رج���ال يف ال��رت��ي��ب داخ��ل 

القائمة ما اأمكن.

4. مي��ك��ن ا���ص��اف��ة ����ص���روط ا���ص��اف��ي��ة يف 

متثيل  وج��ود  ي�صمن  مب��ا  القائمة  ت�صكيل 

جلميع املحافظات فيها.

5. يف حال كانت القوائم ن�صبية مفتوحة 

القائمة  داخ���ل  ل���اف���راد  ال��ت�����ص��وي��ت  اأي   (

ولي�س للقائمة فح�صب، يجب منح الناخبني 

ع�صرة اأ�صوات داخل القائمة(، ولكن يف�صل 

التوجه  لت�صجيع  مغلقة  القوائم  تكون  اأن 

ولي�س  ال��ربن��ام��ج  اخ��ت��ي��ار  نحو  الت�صويتي 

اختيار الفرد، وبذلك نحقق نقلة نوعية يف 

منط الت�صويت يف الردن وهو ما �صينعك�س 

و�صيا�صية  معي�صية  ج��وان��ب  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا 

اأخرى غر مرئية ل جمال للخو�س فيها 

هنا وميكننا �صرحها اإن �صئتم.

زمنية  م�صاحة  الفائزة  الكتل  تعطى   .6

ل ت���ق���ل ع����ن ���ص��ه��ر ق���ب���ل ان���ع���ق���اد ال������دورة 

الربملانية للحوار �صويا والتفاو�س و�صول 

امللك  جل��ال��ة  التن�صيب  على  الت��ف��اق  اإىل 

اأ�صماء مقرحة ل�صخ�صيات قادرة  بخم�صة 

على حمل اأمانة م�صوؤولية رئي�س احلكومة 

ال��ربمل��ان��ي��ة امل���ن�������ص���ودة، م��ق��رح��ني اأ���ص��م��اء 

الوزارية  لتويل احلقائب  املوؤهلني  ال��وزراء 

�صمت  �صواء   ) برملانية  حكومة   ( املختلفة 

ك��ف��اءات م��ن داخ���ل ال��ربمل��ان ام خ��ارج��ه اأم 

كانت خليطا من الثنني، تتفق عليها كتلة 

الكرية او حتالف الكرية.

الرئي�س  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ي��ك��ل��ف   .7

الربملانية،  الك��ري��ة  عليه  توافقت  ال���ذي 

مع  جم���ددا  للت�صاور  فر�صة  مينح  وال���ذي 

الربملان لختيار فريقه ال��وزاري �صواء من 

تر�صيحات  ع��رب  اأو  ال�صابقة  الر�صيحات 

جديدة.

8. ي�صكل الرئي�س حكومته بعد الت�صاور 

م��ع ال���ربمل���ان، وي��ت��ق��دم لنيل ث��ق��ة ال��ربمل��ان 

ح�صب ال�صول الد�صتورية.

املعار�صة  الربملانية  القلية  ت�صتمر   .9

احلكومة  مراقبة  يف  بواجباتها  القيام  يف 

وحم��ا���ص��ب��ت��ه��ا، وت��ع��ط��ى ك���ل الإم���ك���ان���ي���ات 

الازمة للقيام بهذه املهمات عرب تغيرات 

النواب،  الداخلي ملجل�س  النظام  جذرية يف 

رئا�صة  يف  املعار�صة  ح��ق  على  تن�س  بحيث 

كاللجنة  الأه��م��ي��ة  ذات  الربملانية  ال��ل��ج��ان 

الطاقة  وجلنة  املالية  واللجنة  القانونية 

الربملانية  الكتل  ومتكني  الربية،  وجلنة 

ل��ت��ل��ع��ب دور ال��ل��ج��ان ال��ربمل��ان��ي��ة ال��دائ��م��ة 

م��ن ح��ي��ث ���ص��اح��ي��ات الج��ت��م��اع ب��ال��وزراء 

وامل�������ص���وؤول���ني والط�������اع ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات 

اىل  بال�صافة  بواجباتهم.  للقيام  الازمة 

ادخالها  من  بد  ل  كثرة  اخ��رى  تعديات 

ا�صتعداد  ل جمال لذكرها هنا ولكننا على 

ل�صرحها بالتف�صيل.

مبجل�س  امل��ح��ا���ص��ب��ة  دي�����وان  ي��ل��ح��ق   .10

يتطلب   ( ال�����وزراء  ول��ي�����س مبجل�س  الأم����ة 

تعديا قانونيا(، بحيث يكون ذراعا رقابيا 

من  رئي�صه  اختيار  يتم  وبحيث  ل��ه،  علميا 

واتفاقها.  الربملانية  الكتل  تر�صيحات  قبل 

وت�صبح موازنته جزءا من موازنة جمل�س 

الأم������ة وي���ح���اف���ظ ع��ل��ى ا���ص��ت��ق��ال��ه امل���ايل 

والداري ومينح �صاحيات مو�صعة للقيام 

بدوره بتعاون كل ال�صلطات.

ثانيا: قانون االحزاب

النظم  وج��م��ي��ع  احل���ايل  ال��ق��ان��ون  يلغى 

وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����ص��ادرة مب��وج��ب��ه، وي��در���س 

ق��ان��ون الح����زاب ال���ذي ك��ان معمول ب��ه يف 

اخلم�صينات من القرن املا�صي، بحيث يتاح 

�صيا�صي،  ح���زب  ت�صكيل  اف����راد  ع�����ص��رة  ل��ك��ل 

ويكون احلزب ملزما بالت�صجيل فقط لدى 

وزارة ال�صوؤون ال�صيا�صية ولي�س الرخي�س، 

اع����م����ال احل����زب  ال���������وزارة يف  ت���ت���دخ���ل  ول 

وو�صائله  د�صتورية  غاياته  اأن  طاملا  نهائيا 

م�صروعة.

ولكن ل يح�صل اأي حزب على اأي متويل 

من اخلزينة العامة للدولة اإل عند دخوله 

الربملان، حيث يقوم متويله يف هذه احلالة 

على معيارين: 

عليها  التي ح�صل  الأ���ص��وات  ع��دد  اأول: 

يف النتخابات، بحيث يخ�ص�س لكل �صوت 

مبلغ دينارين ون�صف .

ث���ان���ي���ا: ع�����دد ال����ن����واب ال����ذي����ن جن��ح��وا 

عن  احل��زب  ي�صتحق  بحيث  احل���زب،  با�صم 

دي��ن��ار  اآلف  خم�صة  مبلغ  جن���ح   ن��ائ��ب  ك��ل 

من  متكن  ال��ذي  احل��زب  ويح�صل  �صهريا، 

هو  اإ�صايف  مبلغ  على  برملانية  كتلة  ت�صكيل 

ت�صبح  بحيث  ���ص��ه��ري��ا،  دي��ن��ار  الف  ع�����ص��رة 

ل���دى احل���زب اجل���اد ال���ذي جن��ح يف ح�صد 

على  ق���ادرة  مالية  م��وازن��ة  اجلماهر  ثقة 

تنفيذ روؤاه وبراجمه وحتقيق انت�صاره بني 

اأو  املبا�صر  الت�صال  ع��رب  ���ص��واء  اجلماهر 

عرب الدعاية يف و�صائل الإعام ) الت�صال 

غ���ر امل���ب���ا����ص���ر(، وال����ص���ت���ع���ان���ة ب���اخل���ربات 

ال��ع��ل��م��ي��ة م���ن اك��ادمي��ي��ني وغ���ره���م لعمل 

واقعية  ح��ل��ول  لتقدمي  اجل���ادة  ال��درا���ص��ات 

وعلمية مل�صاكل الوطن.

اآلية ت�صمح للحزب بجمع  ثالثا: تو�صع 

ال���ت���ربع���ات م���ن امل���واط���ن���ني ع���رب ال�����ص��ب��ك��ة 

العنكبوتية وعرب اآليات التوا�صل املبا�صرمع 

اجلماهر، ين�س عليها يف قانون الحزاب 

الذي يقره الربملان.

ال�صيا�صية  ال�صوؤون  وزارة  تراقب  رابعا: 

اآليات �صرف احلزب  وديوان املحا�صبة على 

اخلزينة  من  عليها  يح�صل  التي  لأم��وال��ه 

العامة و من تربعات املواطنني، مع وجود 

حم��ا���ص��ب م���ايل م��رخ�����س يعتمد م��وازن��ات 

احلزب ال�صنوية.

ثالثا: اجلامعات

اأنظمة اجلامعات  تعديل  يقرح احلزب 

املوانع  ت��زال كل  واأدل��ة الطلبة فيها بحيث 

اأم�������ام ال���ع���م���ل احل����زب����ي، وب���ح���ي���ث ت�����ص��در 

ت��وج��ي��ه��ات وا����ص���ح���ة ل��ل�����ص��م��اح ل���اح���زاب 

ب���ال���ع���م���ل يف اجل����ام����ع����ات ع�����رب ال�����ن�����دوات 

وامل��������وؤمت��������رات وال����ن���������ص����اط����ات اجل���ام���ع���ي���ة 

ال��ط��اب��ي��ة ل���ص��ت��ق��ط��اب��ه��م ن��ح��و امل�����ص��ارك��ة 

ال��ف��اع��ل��ة يف خ��دم��ة ال��وط��ن وحت��ق��ي��ق قيم 

امل���واط���ن���ة ال��ف��ع��ال��ة ع���رب الن�������ص���م���ام اإىل 

ت�صهم يف  التي  ال��ربام��ج  الح���زاب وتطوير 

و�صع حلول لاولويات الوطنية وامل�صاهمة 

ون�صر  ل��اح��زاب  التطوعية  احل��م��ات  يف 

الفكار احلزبية الرباجمية الوطنية، وهو 

م�صتويات  رف��ع  يف  فقط  لي�س  �صي�صهم  م��ا 

ال����وع����ي ال�������ص���ي���ا����ص���ي ل������دى ال�������ص���ب���اب م��ن 

اجلن�صني، واإمنا �صيق�صي متاما على العنف 

اجلامعي وعلى جميع املظاهر ال�صلبية التي 

لل�صباب  و�صيتيح  اجل��ام��ع��ات،  يف  ن�صهدها 

النخراط يف العمل ال�صيا�صي يف �صن مبكر 

توؤهلهم للو�صول اىل كل املجال�س املنتخبة 

يف مرحلة لحقة.

رابعا: الإعالم

1. تبني مدونة �صلوك اأو ميثاق اإعامي 

ملزم بالن�صبة لو�صائل الإعام التي متولها 

ال�����ص��م��ان  اأو م��وؤ���ص�����ص��ة  ال���ع���ام���ة  اخل���زي���ن���ة 

اأخ���رى،  ع��ام��ة  موؤ�ص�صة  اأي  اأو  الجتماعي 

لاأحزاب  م�صاحات  تخ�صي�س  يتم  بحيث 

وممثليها للتعبر عن براجمهم وامل�صاهمة 

يف النقا�صات العامة يف كل الق�صايا، وهو ما 

ير�صخ املمار�صة الدميقراطية ال�صاعية اإىل 

بناء  والنتخاب  الرباجمي  الفكر  تكري�س 

والقت�صادية  ال�صيا�صية  ال��ط��روح��ات  على 

والج��ت��م��اع��ي��ة ول��ي�����س ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ق��راب��ة 

بها  يعد  ال��ت��ي  امل��ب��ا���ص��رة  املنفعة  او  امل���ال  اأو 

ال��ن��ائ��ب��ون ن��اخ��ب��ي��ه��م، وال��ت��ي ق��ت��ل��ت العمل 

الربملاين طيلة ثاثني عاما من الزمان.

وزارة  يف  �����ص����ن����دوق  ت���خ�������ص���ي�������س   .2

الإع��ام  و�صائل  لدعم  ال�صيا�صية  ال�صوؤون 

تتبنى مثل هذه  التي  واملجتمعية  اخلا�صة 

وامل�صاحات  والتلفزيونية  الذاعية  الربامج 

افكار  و���ص��ول  يف  للم�صاعدة  الل��ك��رون��ي��ة 

الحزاب جميعها بعدالة ودون انحياز.

خام�سا: املجتمع املدين

تعديل قانون اجلمعيات لإتاحة الفر�صة 

وال�صيا�صي  الثقايف  الطابع  ذات  للجمعيات 

واحلقوقي والن�صوي بالنخراط يف العمل 

وتن�صيق  الح����زاب  وا�صت�صافة  ال�صيا�صي 

الن�صاء  م��ن  املر�صحات  ودع��م  معها  العمل 

يف الن���ت���خ���اب���ات وغ����ر ذل����ك م���ن اأه�����داف 

ولكن  احل��زب��ي��ة)  احل��ي��اة  تنمية  يف  ت�صاعد 

ل��ي�����س اجل��م��ع��ي��ات اخل���ري���ة، ال��ت��ي يف�صل 

يتم  ل  ك��ي  �صيا�صيا  احل��ي��اد  على  تبقى  اأن 

املواطنني  خيارات  يف  امل��ال  عن�صر  توظيف 

النتخابية(.

�شاد�شا: برملان ال�شباب

ي��ن�����ص��اأ ذراع ���ص��ب��اب��ي ل��ل��ربمل��ان ال���ق���ادم جت��رى 

الوطن  م�صتوى  على  اأ���ص��ا���ص��ه  على  الن��ت��خ��اب��ات 

مبوجبه  انتخب  ال��ذي  النتخابي  النظام  بنف�س 

مر�صحني  بني  فيه  التناف�س  ويكون   20 الربملان 

التي  امل��ه��ام  جميع  ومي��ار���س   ،29  -18 ع��م��ر  م��ن 

�صاحية  دون  ول��ك��ن  ال��ع��ادي  ال��ربمل��ان  ميار�صها 

�صحب الثقة من احلكومة اأو اإقرار القوانني، وما 

عدا ذلك فاإنه يتمتع بكل ال�صلطات وال�صاحيات 

ال��ن��واب من  ملجل�س  ال��د���ص��ت��ور  عليها  ن�����س  ال��ت��ي 

ام��ك��ان��ي��ة اق����راح م�����ص��اري��ع ال��ق��وان��ني واح��ال��ت��ه��ا 

ال��وزراء  وم�صاءلة  اأو احلكومة،  الأم  الربملان  اإىل 

وامل�صوؤولني وحما�صبتهم عن ادارة �صوؤون الدولة، 

تهم  التي  للق�صايا  مناق�صة عامة  وعقد جل�صات 

ال�����ص��ب��اب والط���ف���ال يف ال���وط���ن. وع��ن��دن��ا ت�صور 

كامل لاآلية التي �صيتم بها انتخاب هذا الربملان 

وطريقة عمله، ميكننا تزويدكم بها.

واأخريا:

ال�����دول�����ة مب��ط��ب��خ  ت���ت���ب���ن���ى  اأن  امل����ه����م  ف�������اإن 

وت�صتجيب  امللك  جالة  روؤي���ة  العميق  ق��راره��ا 

ل��ط��م��وح��ات ال�صعب ون���داءات���ه م��ن اأج���ل اإجن���از 

التحول الدميقراطي الذي ن�صتحقه وي�صتحقه 

وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل، ف���الأردن���ي���ون م��ن اأك���ر �صعوب 

واأمتهم،  املنطقة علما وثقافة وانتماء لوطنهم 

وي�����ص��ت��ح��ق��ون ح��ك��وم��ات وب���رمل���ان���ات اف�����ص��ل من 

الأخ��رة والتي  ال�صنوات  التي ح�صلوا عليها يف 

اأو�صلتنا اإىل ما نحن فيه اليوم. ولكي يكون هذا 

التبني ملزما، يجب اأن يرجم يف ا�صراتيجية 

مب�صادقة  احلكومة  رئي�س  عن  ت�صدر  مكتوبة 

ج���ال���ة امل���ل���ك حت���م���ل ط���اب���ع الل��������زام جل��م��ي��ع 

املوؤ�ص�صات واجلهات اخلا�صعة ل�صلطتها.

واقبلوا فائق الحرتام،

الأمني العام

د. رىل الفرا احلروب

2021/5/6

رؤية حزب أردن أقوى لإلصالح السياسي الذي يحقق رؤية الملك وطموحات
 الشعب وازدهار الدولة

االنباط-عمان

وق�����ع م����دي����ر ع�������ام  امل����رك����ز ال���وط���ن���ي 

للبحوث ال��زراع��ي��ة ال��دك��ت��ور ن���زار ح��داد 

اجلديدة  الإجت��اه��ات  �صركة  ع��ام  ومدير 

مذكرة  داود  رائد  املهند�س  لا�صت�صارات 

ت�����ع�����اون م���������ص����رك يف جم�������ال ت���ط���وي���ر 

الزراعة املائية لن�صاء نظام زراعة مائية 

هايدروبونك بحثي،  وهدفت املذكرة اإىل 

تا�صي�س بنية حتتية بحثية متميزة ت�صلح 

التدريب  خ��ال  م��ن  عمل  ف��ر���س  خللق 

وال���ت���اأه���ي���ل وت���ط���وي���ر ���ص��ل�����ص��ل��ة ال��ق��ي��م��ة 

امل�����ص��اف��ة م���ع م��واك��ب��ة ع��م��ل��ي��ات الإن���ت���اج 

ا�صتهاك  وت��ر���ص��ي��د  احل��دي��ث  ال���زراع���ي 

امل���ي���اه وت��ق��ل��ي��ل ك��ل��ف م���دخ���ات الن���ت���اج 

اإ�صافة اإىل ن�صر املعرفة وبناء   ، الزراعي 

جيل من الفنيني والباحثني واملهند�صني 

البيوت  اإدارة  على  املوؤهلني  ال��زراع��ي��ني  

الزراعية احلديثة و الزراعة بدون تربة. 

وقال حداد اإن املركز الوطني يوا�صب 

املوؤ�ص�صات  م��ع  ال��ت��ع��اون  ج�صور  م��د  على 

و�صركات  واملحلية  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ال���دع���م���ة وامل�����ص��ان��دة 

للم�صاريع الزراعية الريادية والتي ترفع 

امل���وارد  ع��ل��ى  امل�����ص��اف��ة وحت��اف��ظ  القيمة 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال���زراع���ي���ة وت���ع���زز ال���ت���وازن 

البيئي خدمة لأغرا�س التنمية لتحقيق 

ال�صتدامة  الزراعية.

املائية  ال���زراع���ة  اأن  اإىل  ح���داد  ول��ف��ت 

املكعب  للمر  الإقت�صادي   العائد  تعزز 

م���ن امل���ي���اه ول���وح���دة امل�����ص��اح��ة ال��زراع��ي��ة 

وتخفيف 

 ال��ك��م��ي��ات امل�����ص��ت��ع��م��ل��ة م���ن الأ���ص��م��دة 

اأع���داد  يف  وانخفا�س  الآف����ات،  وم��ب��ي��دات 

العمالة امل�صتخدمة، لفتاً اإىل ان الزيادة 

امل��ت��وق��ع��ة يف الإن���ت���اج ب��ا���ص��ت��ع��م��ال اأن��ظ��م��ة 

املنتجات  املائية، وحت�صني جودة  الزراعة 

الزراعية وجتان�صها.

الجت����اه����ات  ����ص���رك���ة  اإن  داود  واأك��������د 

اجلديدة لا�صت�صارات تركز على ال�صراكة 

مع املوؤ�ص�صات الوطنية للحد من  البطالة 

وحت��ق��ي��ق الأم����ن ال��غ��ذائ��ي والج��ت��م��اع��ي 

والق��ت�����ص��ادي، م��ن خ���ال اإدخ����ال وتبني 

للنهو�س  ال���زراع���ة  يف  ح��دي��ث��ة  اأ���ص��ال��ي��ب 

يف  التناف�صية  وتعزيز  ونوعا  كما  بالنتاج 

الأ�صواق العاملية. 

ال��ع��ل��م��ي��ة  امل���ك���ان���ة  اإن  داود  واأ�����ص����اف 

ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ح��ف��زت ال�����ص��رك��ة على 

الوطني   امل��رك��ز  م��ع  والتن�صيق  الت�����ص��ال 

لتبني الأفكار الإبداعية وتطويرها �صوياً 

، م�صراً اإىل اأن هنالك اتفاقيات مربمة 

هنالك  و�صيكون  ري��ادي��ة  موؤ�ص�صات  م��ع 

وت�صبيك جماعي لا�صتفادة من  تن�صيق 

والتي  البحثية  للكوادر  الفنية  اخل��ربات 

�صطرت العديد من الإجن��ازات يف جمال 

البحث العلمي والتكنولوجيا.

 مذكرة تعاون بين البحوث الزراعية 
واالتجاهات الجديدة 



االنباط- وكاالت

ال�سبع  تعهد وزراء خارجية جمموعة 

�أم�س  �ل��ع��امل،  يف  �ل��ك��رى  لالقت�صاد�ت 

�ل�صناعي  �لقطاع  مع  بالعمل  �لأرب��ع��اء، 

لتو�صيع نطاق �إنتاج لقاحات للوقاية من 

كوفيد-19 تكون �أ�صعارها يف �ملتناول.

ي�صلو�  مل  �خل��ارج��ي��ة  وزر�ء  �أن  غ��ر 

�إع��ف��اء م��ن حقوق  �إىل  �ل��دع��وة  �إىل ح��د 

�مللكية �لفكرية ل�صركات �لأدوية.

�جتماع  بعد  م�صرتك  بيان  يف  وقالو� 

�ل��ق��ط��اع  م���ع  ب��ال��ع��م��ل  “نلتزم  ل��ن��دن  يف 

ت�صنيع  نطاق  تو�صيع  لت�صهيل  �ل�صناعي 

من  للوقاية  �ملتناول  يف  باأ�صعار  لقاحات 

وو�صائل  �لعالجات  وك��ذل��ك  ك��وف��ي��د-19 

ومكوناتها«. �لت�صخي�س 

�صي�صمل  �لعمل  �أن  �ل����وزر�ء  و�أ���ص��اف 

�ل�صركات وت�صجيع  “تعزيز �صر�كات بني 
�ل��رت�خ��ي�����س �ل��ط��وع��ي��ة و�ت��ف��اق��ات نقل 

عليها  متفق  لبنود  وف��ق��ا  �لتكنولوجيا 

بني �لأطر�ف«.

�لإد�رة  �أعلنت فيه  ياأتي هذ� يف وقت   

لر�ء�ت  عامليا  رفعا  تاأييدها  �لأمركية 

�خ�����رت�ع �ل��ل��ق��اح��ات �مل�������ص���ادة ل��ك��ورون��ا، 

مو�صحة �أنها ت�صارك يف �ملفاو�صات حول 

�صروط ذلك يف منظمة �لتجارة �لعاملية.

وق���ال���ت مم��ث��ل��ة �ل���ت���ج���ارة �لأم��رك��ي��ة 

�مللكية  �إن ح��ق��وق  ب��ي��ان  ت��اي يف  ك��اث��ري��ن 

�أن  �إل  م���ه���م���ة،  ل���ل�������ص���رك���ات  �ل���ف���ك���ري���ة 

ت��ل��ك  ع���ن  �ل���ت���ن���ازل  “تدعم  و�����ص���ن���ط���ن 

�حلماية للقاحات كوفيد-19”. و�أ�صافت 

و�ل��ظ��روف  ع��امل��ي��ة،  �صحية  �أزم���ة  “هذه 
�ل����ص���ت���ث���ن���ائ���ي���ة جل���ائ���ح���ة ك����وف����ي����د-19 

��صتثنائية«. �تخاذ تد�بر  ت�صتدعي 

ب���الده���ا  �أن  �مل�������ص���وؤول���ة  وت���اب���ع���ت   

�مل��ف��او���ص��ات  يف  “بن�صاط”  ت�����ص��ارك 

�لعاملية  �لتجارة  منظمة  يف  �جل��اري��ة 

حول رفع تلك �لر�ء�ت.

وج���ن���وب  �ل���ه���ن���د  �أن  �إىل  ي�������ص���ار 

�إف����ري����ق����ي����ا، ع���ل���ى وج������ه �ل���ت���ح���دي���د، 

ت��ط��ال��ب��ان ب��ال��رف��ع �مل���وؤق���ت ل����ر�ء�ت 

�لخ������رت�ع ع���ن �ل��ل��ق��اح��ات م���ن �أج���ل 

�ل��ت��م��ك��ن م���ن ت�����ص��ري��ع �لإن����ت����اج، ل��ك��ّن 

ذل���ك فرن�صا  �ل��ب��ل��د�ن مب��ا يف  ب��ع�����س 

ت��ع��ار���س �لأم����ر، �إذ ت��ط��ال��ب �لأخ���رة 

ل�صالح  هبات  بتقدمي  ذلك  عن  بدل 

�لدول �لفقرة.

�لقوية  �لأدوي���ة  �صركات  وتعار�س 

�لخ���رت�ع  ب����ر�ء�ت  تعليق  ع��ام  ب�صكل 

�أن ذلك �صيحول  �خلا�صة بها، بحجة 

دون �إجر�ء �أبحاث مكلفة.

االنباط- وكاالت

�أعلى م�صتوى  تر�جع �لدولر من 

ل���ه يف �أك�����ر م���ن �أ����ص���ب���وع���ني �ل���ذي 

�صجله يف وقت �صابق �لأربعاء بعدما 

ج���اءت ب��ي��ان��ات �ق��ت�����ص��ادي��ة �أم��رك��ي��ة 

�أ����ص���ع���ف ق��ل��ي��ال مم����ا ك�����ان م��ت��وق��ع��ا 

ت��ق��ري��ر�  �مل��ت��ع��ام��ل��ون  ينتظر  وب��ي��ن��م��ا 

رئي�صيا للوظائف يف نهاية �لأ�صبوع.

و����ص��ت��ق��ر م��وؤ���ص��ر �ل������دولر، �ل���ذي 

�أمام  �لأمركية  �لعملة  قيمة  يقي�س 

عند  رئي�صية،  عمالت  �صت  من  �صلة 

91.319 يف نهاية جل�صة �لتد�ول بعد 

�أن �رتفع يف وقت �صابق �إىل 91.436، 

وهو �أعلى م�صتوى له منذ 19 �أبريل.

جاءت  قد  �لنتعا�صة  تلك  وكانت 

ب��ع��د ت�����ص��ري��ح��ات ل���وزي���رة �خل��ز�ن��ة 

�لأم���رك���ي���ة ج��ان��ي��ت ي��ل��ني ب���اأن���ه قد 

ت����ك����ون ه����ن����اك ح����اج����ة ل����رف����ع ���ص��ع��ر 

�ل���ف���ائ���دة مل��ن��ع �لق���ت�������ص���اد م���ن من��و 

ت�صخمي.

ويف وق���ت لح���ق ه��ون��ت ي��ل��ني من 

�أب�صط  �أن  غ��ر  �لت�صريحات،  ���ص��اأن 

�لنقدية  �ل�صيا�صة  لت�صديد  �إ���ص��ارة 

ت���وؤث���ر ب�����ص��ده ع��ل��ى �لأ�����ص����و�ق �ل��ت��ي 

�لتحفيز  على  كثر�  تعتمد  �أ�صحت 

�لنقدي.

�ملرتبط  �لكندي  �ل���دولر  و�صجل 

يف  له  م�صتوى  �أعلى  �لأولية  بال�صلع 

�لعملة �خل�صر�ء  �أمام  ثالث �صنو�ت 

م���دع���وم���ا ب�����ص��ع��ود �أ����ص���ع���ار �ل��ن��ف��ط 

وت�����ف�����اوؤل ب�������ص���اأن ت���ع���ايف �لق��ت�����ص��اد 

�لعاملي.

 0.12 �لأمركية  �لعملة  و�رتفعت 

ب��امل��ئ��ة م��ق��اب��ل �ل���ي���ورو �ل����ذي �صجل 

م�صتوى  �أدن���ى  وه��و  دولر،   1.1999

له يف �أكر من �أ�صبوعني.

وك�����ان�����ت �ل����ت����ع����ام����الت حم������دودة 

�آ���ص��ي��ا ب�����ص��ب��ب ع��ط��ل��ة يف �ل��ي��اب��ان  يف 

�لنيوزيلندي  �لدولر  و�ل�صني، لكن 

دولر   0.7208 �إىل  باملئة   0.83 قفز 

�أم����ري����ك����ي ب���ع���دم���ا ج�������اءت ب���ي���ان���ات 

�أق�������وى م��ن  �ل����وظ����ائ����ف يف �ل����ب����الد 

�لتوقعات.

و���ص��ع��د �ل����دولر �لأ����ص���رت�يل 0.4 

باملئة �إىل 0.7742 دولر �أمركي.

�لعملة  م��ق��اب��ل  �ل����دولر  و����ص��ت��ق��ر 

109.20 ين. �ليابانية عند 

وج�����������������رى ت��������������������د�ول �جل�����ن�����ي�����ه 

باملئة   0.12 م��رت��ف��ع��ا  �لإ���ص��رتل��ي��ن��ي 

من  ي���وم  ق��ب��ل  دولر   1.3902 ع��ن��د 

�لذي  �ملركزي  �إجنلرت�  �جتماع بنك 

يتوقع �لبع�س �أن يعلن عن تخفيف 

�ل�صند�ت. برناجمه ل�صر�ء 

االنباط-وكاالت

وب�������د�أت �مل���ح���ادث���ات ح����ول �ت��ف��اق��ي��ة 

�ل���ت���ج���ارة و�ل����ص���ت���ث���م���ار ب����ني �لحت�����اد 

�إىل  ت�صعى  و�ل��ت��ي  و�ل��ه��ن��د،  �لأوروب�����ي 

حت�صني و�صول �ل�صلع �إىل �لأ�صو�ق من 

خ���الل �إل��غ��اء �حل��و�ج��ز �جل��م��رك��ي��ة، يف 

عام 2007، ولكنها توقفت يف عام 2013.

للمبادلت  �لإجمالية  �لقيمة  وبلغت 

ب��ني   2019 ع�������ام  خ�������الل  �ل����ت����ج����اري����ة 

ل��ك��ن  دولر،  م���ل���ي���ار   115 �ل���ط���رف���ني 

�مل���ف���او����ص���ات ب�������ص���اأن �ل��ت��و���ص��ل لت��ف��اق 

جت�����اري ت��ف�����ص��ي��ل��ي ب��ي��ن��ه��م��ا مل حت���رز 

تقدماً كبر�ً.

وت�����������درك ن����ي����ودل����ه����ي وب����روك���������ص����ل 

تعزيز  ظ��ل  يف  �مل�����ص��رتك��ة  م�صلحتهما 

و�أي�صاً  �أكر،  ب�صكل  حل�صورها  �ل�صني 

يف ظل �لأزمات �لتي ي�صهدها �لقت�صاد 

�لعاملي، وفق خر�ء.

�لأوروبية  �ملفو�صية  رئي�صة  و�أعلنت 

�أك���ر  �لأوروب���������ي  �لحت������اد  �أّن  �آن�������ذ�ك 

م�صتثمر  و�أك��ر  للهند  جت��اري  �صريك 

“مع ذل���ك، ف��اإن  �ل��ه��ن��د، م�����ص��ي��ف��ًة:  يف 

ع��الق��ت��ن��ا �ل�����ص��ام��ل��ة يف جم���ال �ل��ت��ج��ارة 

و�ل���ص��ت��ث��م��ار مل ت��ب��ل��غ ب��ع��د �إم��ك��ان��ات��ه��ا 

�لكاملة«.

�صخمة خ�صائر 

�أن  �أولية  حكومية  بيانات  �أظهرت  ذلك،  �إىل 

دولر  مليار   15.24 بلغ  �لهندية  �لتجارة  عجز 

يف �أبريل ني�صان.

وبح�صب �لأرقام، �رتفعت �صادر�ت �ل�صلع �إىل 

 10.17 من  �ل�صهر  ذل��ك  يف  دولر  مليار   30.21

�ل���و�رد�ت  �صعدت  بينما  ع��ام،  قبل  دولر  مليار 

�إىل 45.45 مليار دولر من 17.09 مليار.

وخ�����ص��ع��ت �ل��ه��ن��د �إىل �إغ����الق وط��ن��ي ���ص��ارم 

كورونا،  فرو�س  تف�صي  لح��ت��و�ء  �ملا�صي  �لعام 

�لتجارة  �أح��ج��ام  يف  كبر  ت��ر�ج��ع  �إىل  �أدى  مم��ا 

�خلارجية.

االنباط-وكاالت

�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات �م�������س �خل��م��ي�����س 

منطقة  يف  �لتجزئة  مبيعات  �رت��ف��اع 

مار�س/ �ملتوقع يف  م��ن  �أك��ر  �ل��ي��ورو 

م��ك��ب��وت  ط��ل��ب  �إىل  ي�����ص��ر  مم���ا  �آذ�ر 

قيود  تخفيف  م��ع  �مل�صتهلكني  ل���دى 

�جلائحة.

وق����ال م��ك��ت��ب �إح�������ص���اء�ت �لحت����اد 

م��ب��ي��ع��ات  �إن  ي���ورو����ص���ت���ات  �لأوروب��������ي 

�لتجزئة يف �لدول �لت�صع ع�صرة �لتي 

على   ،%  2.7 قفزت  �ل��ي��ورو  ت�صتخدم 

و%12،  م��ار���س/�آذ�ر  يف  �صهري  �أ�صا�س 

�أ�صا�س �صنوي. على 

كان �قت�صاديون ��صتطلعت رويرتز 

 ،%1.5 �صهرية  زي��ادة  توقعو�  �آر�ءه���م 

.%9.6 و�صنوية 

و�مل���ب���ي���ع���ات م���دف���وع���ة ب���الأ����ص���ا����س 

�لغذ�ئية  غر  �ملنتجات  على  بالطلب 

ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء وق����ود �ل�������ص���ي���ار�ت، و�ل��ت��ي 

قفزت مبيعاتها 4.6%، يف مار�س/�آذ�ر 

���ص��ب��اط لت�صجل  م��ق��ارن��ة م��ع ف��ر�ي��ر 

وقال  �صنوي.  �أ�صا�س  على   ،%25 زيادة 

�إن �ملبيعات عر �لإنرتنت  يورو�صتات 

ز�دت 37.2 %، على �أ�صا�س �صنوي.

عر  للبيع  �أم���ازون.ك���وم  و�صجلت 

�لإنرتنت �أرباحا غر م�صبوقة خالل 

�لربع �لأول من �لعام و�أ�صارت �إىل �أن 

مما  �لإنفاق،  �صيو��صلون  �مل�صتهلكني 

من  �مل�����ص��ت��ف��ي��دي��ن  �أك���ر  م��ن  يجعلها 

كوفيد-19. جائحة 
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االنباط-وكاالت

�إميانويل  �لفرن�صي،  �لرئي�س  �أع��ل��ن 

م����اك����رون، ب����دء ف��رن�����ص��ا ب���اإع���ط���اء ل��ق��اح 

12 م��اي��و  ك���ورون���ا جل��م��ي��ع �لأع����م����ار يف 

�جلاري.

مبقاطعة  �ل�����ص��ح��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  وك��ان��ت 

ن��وف��ي��ل �أك��ي��ت��ني يف ف��رن�����ص��ا، ق��د ر���ص��دت 

باملتحّور  �إ���ص��اب��ة  �مل��ا���ص��ي  �أب��ري��ل   29 يف 

مري�س  لدى  كورونا  لفرو�س  �لهندي 

“عائد من �لهند«.
وك����ان م���اك���رون ق���د ق����ال يف م��ق��اب��ل��ة 

�صيتم  �إن��ه  فرن�صية،  حملية  �صحف  مع 

على  ت��دري��ج��ي��اً  �لإغ���الق  ق��ي��ود  تخفيف 

�ل�صهرين �لقادمني. مدى 

موعد  �صيتاأخر  مايو،   19 من  وب��دء�ً 

م�����ص��اء  �ل��ت��ا���ص��ع��ة  �إىل  �ل��ل��ي��ل��ي  �حل���ظ���ر 

للمتاجر  و�صي�صمح  �ل�صابعة،  من  ب��دًل 

�ملطاعم  و�صتتمكن  �أبو�بها،  فتح  باإعادة 

و�مل����ق����اه����ي م����ن ت����ق����دمي خ���دم���ات���ه���ا يف 

�ملفتوحة. �لأماكن 

�صيتقل�س  ي��ون��ي��و،  م��ن  �ل��ت��ا���ص��ع  ويف 

موعد �حلظر ليبد�أ من �حلادية ع�صرة 

م�����ص��اء ح��ت��ى ي��ت��م �إل���غ���اوؤه مت��ام��اً يف 30 

يونيو.

يقرب  ما  يرف�س  مت�صل،  �صياق  ويف 

فرن�صا  يف  �لطبية  �لطو�قم  ن�صف  من 

�أملهم  لقاح كورونا وذلك خليبة  تناول 

يف  �ل��وب��اء  �نت�صار  �أث��ن��اء  حكومتهم  م��ن 

�لبالد �لعام �ملا�صي.

�ل�صلطات  روج��ت  �جلائحة  بد�ية  يف 

�ل���ف���رن�������ص���ي���ة ل����ع����دم ج��������دوى �رت��������د�ء 

�ل��ك��م��ام��ات �أث���ن���اَء مم��ار���ص��ِة �مل��م��ر���ص��ني 

ِهم  و�لأطباء لعمِلِهم، ما �أدى �إىل تعر�صِ

ل��الإ���ص��اب��ِة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا، وه���ذ� ما 

دف���َع ح���و�يل 50% م��ن �أف����ر�ِد �ل��ط��و�ق��ِم 

�لطبيِة �إىل رف�ِس تلقي �للقاِح �خلا�ِس 

بفرو�س كورونا.

االنباط-وكاالت

���ص��ك��ل��ت ك��ل��م��ات ق��ل��ي��ل��ة ���ص��ّرح��ت بها 

وزي�����رة �خل���ز�ن���ة �لأم���رك���ي���ة، ج��ان��ي��ت 

ر�أ���ص��ا على  �لأ���ص��و�ق  قلب  يلني حم��رك��اً 

خ�صائر  تتكبد  �مل��وؤ���ص��ر�ت  فر�أينا  عقب، 

�لتكنولوجيا  �أ�صهم  على  ت��رك��زت  قوية 

�لنظيفة. و�لطاقة 

وزيرة �خلز�نة  قالته  �لذي  ما  ولكن 

�لأم��رك��ي��ة ع��ل��ى وج���ه �ل��ت��ح��دي��د حتى 

�نقلبت �لأمور ب�صكل جذري؟

ت����ف���������ص����ي����ال، ت����ع����ر�����ص����ت �لأ��������ص�������و�ق 

�لأم��رك��ي��ة خ���الل ت��ع��ام��الت �ل��ث��الث��اء 

�أ���ص��ه��م  ت��رك��زت ع��ل��ى  ب��ي��ع عنيفة  مل��وج��ة 

وذلك  �لنظيفة،  و�لطاقة  �لتكنولوجيا 

يف �أع���ق���اب ت�����ص��ري��ح��ات ج��ان��ي��ت ي��ل��ني، 

�لتي قالت فيها �إن معدلت �لفائدة قد 

ت�صهد �رتفاعا لكبح جماح ت�صارع �لنمو 

�لق��ت�����ص��ادي م��ع ح���زم �ل��ت��ح��ف��ي��ز �مل��ايل 

�لقوية.

غر �أنها عادت يف وقت لحق وعدلت 

لي�س  �لأم��ر  �إن  قائلة  ت�صريحاتها  من 

�أن���ه���ا ل  �أو ت��و���ص��ي��ة، م��و���ص��ح��ة  ت��وق��ع��ا 

ت���ت���وق���ع ح�����دوث ت�������ص���ارع ل��ل��ت�����ص��خ��م يف 

�أن���ه يف  ت���رى  �مل��ت��ح��دة، لكنها  �ل���ولي���ات 

حال حدوث ذلك فاإن �لفيدر�يل ميتلك 

�لأدو�ت �لالزمة للتعامل مع �لو�صع.

�أو  �مل���ث���رة  �ل��ت�����ص��ري��ح��ات  ت��ع��د  ومل 

�ل��ك��ل��م��ات �ل��ق��ل��ي��ل��ة ق����وة ي�����ص��ت��ه��ان ب��ه��ا، 

تغريد�ت  ت�صببت  �مل��ا���ص��ي،  يناير  ففي 

ما�صك  �إيلون  و�مللياردير  �لأعمال  رجل 

�إذ  �لأم��رك��ي��ة.  �لأ�صهم  �أ���ص��و�ق  ب��اإرب��اك 

حقق  كلب”  و”خوذة  ت��غ��ري��دة  بف�صل 

ما�صك �أرباحا ل�صركة �إلكرتونية بعد �أن 

�صهم  �صعر  به، فارتفع  �إعجابه  عر عن 

“�إيت�صي” للتجارة �لإلكرتونية. �صركة 

ويف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�����ص��اب��ه ب��ت��وي��رت، 

“�إيت�صي”  من  ��صرتى  �إن��ه  ما�صك  قال 

ذي  “مارفن  ���ص��خ�����ص��ي��ة  مت��ث��ل  خ�����وذة 

يدويا  م�صنوعة  �لكرتونية،  مارتن” 

بتغريدة  و�أتبعها  لكلبه،  �ل�صوف،  من 

نوعا  �إيت�صي  “�أحب  فيها:  ق��ال  �أخ���رى 

ما«.

فيها  �أع���رب  �لتي  �لتغريدة  وج���اءت   

و�ح���د م��ن �أك���ر �ل��ن��ا���س ث���ر�ء ع��ن حبه 

���ص��ب��اح��ا   6:25 �ل�����ص��اع��ة  يف  ل��ل�����ص��رك��ة، 

�ملتحدة،  للوليات  �ل�صرقي  بالتوقيت 

يف  �مل��ئ��ة  يف   9 نحو  �إيت�صي  �صهم  ليقفز 

�ل���ت���د�ولت �لآج���ل���ة، ق��ب��ل �ف��ت��ت��اح وول 

من  و�لع�صرين  �ل�صاد�س  ي��وم  �صرتيت 

يناير.

ب��ع��د ظهر  م��ن  وق���ت مبكر  ول��ك��ن يف 

 1.5 �ل�صعر بن�صبة  �ليوم، �نخف�س  ذلك 

بي  �إن  “�صي  موقع  ذك��ر  ما  وف��ق  باملئة، 

�صي” �لأمركي.

يذكر �أنه مل يكن �صهم �صركة �لتجارة 

يف  �لإط��الق  على  يتحرك  �لإلكرتونية 

�ل�صوق �لأويل قبل تغريدة ما�صك.

ع��ل��ى  م���ا����ص���ك،  �أث����ن����ى  ف����ر�ي����ر،  ويف 

�إن  قائال  “بيتكوين”،  �لرقمية  �لعملة 

�متالكها �أف�صل قليال من حيازة �لنقد 

�لطفيف  �ل��ف��ارق  ه��ذ�  لكن  �لتقليدي، 

�أف�صل حليازته. �أ�صال  يجعلها 

وقال ما�صك يف تغريدة: “حني يكون 

حقيقي  فائدة  �صعر  �لإل��ز�م��ي��ة  للعملة 

لن  �لذي  هو  فقط  �لأحمق  فاإن  �صلبي، 

“بتكوين  م�صيفا  �آخر”،  ملكان  يتطلع 

�لكلمة  �لإل��ز�م��ي.  �مل��ال  تقريبا...مثل 

تقريبا«. �لأ�صا�صية هنا 

ودفع �صر�ء ت�صال 1.5 مليار دولر من 

لالرتفاع  �مل�صفرة  �لعملة  “بتكوين”، 
فوق  �لأ�صبوع  ه��ذ�  قيا�صية  ذروة  �صوب 

بينما دفع ترويج ما�صك  �ألف دولر   50

ل�”دوجكوين” �صعر  �لآون��ة �لأخ��رة  يف 

�مل�صفرة لالرتفاع �لعملة 

مجموعة السبع تتخذ قرارا مهما يمس أسعار لقاحات كورونا

 الدوالر يهبط واألنظار تتجه لتقرير الوظائف األميركية

wwww

 استئناف مرتقب للمحادثات التجارية المجمدة بين أوروبا والهند

 مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو تتجاوز التوقعات في مارس

ماكرون: سنبدأ في 12 مايو إعطاء 
لقاح كورونا لجميع األعمار 

 بضع كلمات تمسح مليارات 
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االنباط-وكاالت

ال��ع��ري��ة   ”12“ ال��ق��ن��اة  ن�����ش��ر م��وق��ع 

ام�������س اخل��م��ي�����س ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ك��ام��ل��ة 

ل��ع��م��ل��ي��ة زع����رة م��ن��ذ ت��ن��ف��ي��ذه��ا، وح��ت��ى 

�شلبي  منت�شر  به  امل�شتبه  املنفذ  اعتقال 

املا�شية الليلة 

من  ال��ب��ال��غ  �شلبي  اأن  ال��ق��ن��اة  وب��ي��ن��ت 

اجل��ن�����ش��ي��ة  ي���ح���م���ل  ع����ام����ا،   47 ال���ع���م���ر 

مادياً  املي�شورين  من  ويعترب  الأمريكية 

ترم�شعيا  ق��ري��ة  وي�����ش��ك��ن  اأب���ن���اء،   7 ول���ه 

�شمايل رام اهلل، حيث قرر تنفيذ العملية 

التوا�شل  �شبكات  على  ين�شر  مبا  متاأثراً 

حول الأحداث الأخرية يف الأق�شى

عنا�شر  اأح����د  ���ش��ل��ب��ي  ي��ع��ت��رب  ح���ن  يف 

ق���ام  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأن  اإل  ح���م���ا����س  ح���رك���ة 

ا���ش��رى  ح��ي��ث  ف���ردي  ب�شكل  بتنفيذها 

ال�����ش��واق��ل من  اآلف  ب��ع�����ش��رات  م�����ش��د���ش��اً 

التي  العملية  اأمواله اخلا�شة ونفذ فيه 

املا�شي على حاجز زعرة  الأح��د  وقعت 

اىل  اأدت  التي  العملية  نابل�س، يف  جنوب 

مقتل م�شتوطن وا�شابة اثنن بجراح

وح������ول ت��ف��ا���ش��ي��ل ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��م��ل��ي��ة 

ق��ال��ت ال��ق��ن��اة اإن الأ����ش���ري ���ش��ل��ب��ي و���ش��ل 

رام اهلل  ق��ادم��اً من جهة  الأح��د  احلاجز 

واأوق�����ف م��رك��ب��ت��ه ل��ف��رة ق�����ش��رية ج���داً 

 10 3.5 ثواين اأطلق خاللها  و�شلت اىل 

جمموعة  ب��اجت��اه  م�شد�شه  م��ن  طلقات 

اأ�شابت  احل��اج��ز  على  امل�شتوطنن  م��ن 

فاأ�شيب  امل�شتوطنن  اأحد  راأ���س  اأحداها 

بجراح بالغة واأعلن عن مقتله بالأم�س، 

ب��ي��ن��م��ا اأ����ش���ي���ب اث���ن���ان اآخ�������ران ب���ج���راح 

خمتلفة

اأطلقا  جندين  اأن  اإىل  القناة  ولفتت 

ال���ن���ار ب���اجت���اه امل���رك���ب���ة ب���اأك���ر م���ن 10 

ر�شا�شات ت�شببت اإحداها باإ�شابة �شلبي 

بجراح طفيفة نزف على اإثرها

ان�شحابه  ���ش��ل��ب��ي  وا���ش��ل  ب��ع��د  وف��ي��م��ا 

م��ن امل��ن��ط��ق��ة ب��اجت��اه ق��ري��ة ع��ق��رب��ا اإىل 

تنفيذ  م���ك���ان  م���ن  ال�����ش��رق��ي  ال�����ش��م��ايل 

فيما  امل��رك��ب��ة  ع��ل��ى  ع��ر  ح��ي��ث  العملية 

بعد يف احدى ال�شوارع

وحول �شبب تلكوؤ اجلي�س يف الو�شول 

ال�شاباك  ان  ال��ق��ن��اة  ذك���رت  امل��رك��ب��ة  اإىل 

مار�س ت�شلياًل متعمداً بهذا اخل�شو�س 

ح���ي���ث ت������رك امل����رك����ب����ة حت�����ت امل���راق���ب���ة 

م��ت��وق��ع��اً ان ت��ق��وده ل��ط��رف خ��ي��ط ح��ول 

اأن  اإل  م�شاعديه  اأو  �شلبي  تواجد  مكان 

اأف�شل  م�شاعديه  اأح��د  يد  على  احراقها 

عقربا  لق��ت��ح��ام  باجلي�س  ودف���ع  اخل��ط 

املركبة و�شحب 

اأم���ا خ��الل ال��ي��وم��ن الأخ��ريي��ن فقد 

وا�����ش����ل اجل���ي�������س وال�������ش���اب���اك اجل���ه���ود 

ع��ل��ى ال����ش���ري �شلبي  وت�����ش��ي��ي��ق اخل���ن���اق 

ح��ي��ث ت��ن��ق��ل لأك�����ر م���ن م���ك���ان وج���رى 

مت  اأن  اإىل  م�شاعديه  م��ن  ع��دد  اع��ت��ق��ال 

املا�شية  الليلة  ���ش��اع��ات  خ��الل  اعتقاله 

داخ����ل اإح�����دى امل���ب���اين يف ق��ري��ة ���ش��ل��واد 

�شمايل رام اهلل

االنباط-وكاالت

القد�س  ج���ّراح يف  ال�شيخ  ح��ّي  اأه���ايل  ق��ّدم 

للمحكمة  رّده����م  اخل��م��ي�����س،  ام�����س  امل��ح��ت��ّل��ة، 

لأّي  رف�شهم  موؤّكدين  الإ�شرائيلّية،  الُعليا 

�شفقة مع امل�شتوطنن، ب�شاأن اإخالء منازلهم

الأح��د  اأمهلت  قد  العليا،  املحكمة  وكانت 

ل  للتو�شّ اليوم؛  حتى  احل��ّي،  اأه��ايل  املا�شي، 

منازلهم  ح���ول  امل�����ش��ت��وط��ن��ن  م��ع  ات��ف��اق  اإىل 

قبل اإخالئها، لكّن اجلواب كان عند الأهايل 

حم�شوًما، وهو مت�ّشكهم مبنازلهم

ونقل موقع )عرب 48( عن م�شادر قولها: 

كتابيًّا،  املحكمة  اإىل  �ُشلِّم  الأه���ايل،  رّد  “اإن 
قرابة ال�شاعة الواحدة من ظهر اليوم«

وج���اء رّد اأه����ايل احل����ّي، ب��ع��د ���ش��اع��ات من 

دع������وِة الحت������اد الأوروب���������ي، اإ����ش���رائ���ي���ل، اإىل 

م�شتوطنات جديدة  بناء  قرارها  التخلي عن 

يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، حُمّذًرا من 

املتمثلة  اإجراءات �شلطات الحتالل  تداعيات 

الفل�شطينين  وتهجري  املباين  وهدم  ب�شرقة 

ذات��ه  ال��وق��ت  يف  وم�����ش��ّددا  املحتلة،  القد�س  يف 

اأن الحتاد لن يعرف بالتغيريات التي  على 

وب�شمنها   ،1967 ع��ام  ح���دود  ع��ل��ى  ���ش��ُت��ج��رى 

القد�س، دون اّتفاق

املتوّفرة، فاإّن الرف�س  الّتفا�شيل  وبح�شب 

ال��ق��اِط��ع م��ن ِق��ب��ل الأه����ايل، ج��اء اأ���ش��ا���ًش��ا لأّن 

ال���ذي ع��ر���ش��ه م�����ش��ت��وط��ن��ون، ين�ّس  الت���ف���اق 

امل�شتوطنن  مبلكية  الأه����ايل  اع���راف  على 

“م�شتاأجرين  الأه�����ايل  واع��ت��ب��ار  ل���الأر����س، 

حممّين«

“قدمنا  ار���ش��ي��د:  ���ش��ام��ي  امل��ح��ام��ي،  وق���ال 

يتو�شلوا  مل  الأط��راف  باأن  اإ�شعارا  للمحكمة 

الذي  املحكمة  ق��رار  بانتظار  ونحن  لت�شوية 

يوؤجل  اليوم، ورمب��ا  اأي��ة حلظة  قد ي�شدر يف 

لوقت لحق«

اأي�����ش��ا طلبا  اأن الأه����ايل ق��دم��وا  واأ����ش���اف 

ب��ي��ان��ات  ل��ت��ق��دمي  ب��ال���ش��ت��ئ��ن��اف  ج��دي��دا لإذٍن 

اأجل تثبيت ملكية  جديدة حول الق�شية من 

الأرا�شي لأهايل احلّي

للمحكمة،  احل��ّي  اأه��ايل  رّد  ت�شليم  وقبيل 

عارف  احل��ّي،  يف  ال�شعبّية  اللجنة  رئي�س  قال 

املركزّية،  املحكمة  اإىل  توّجهنا  “لقد  حّماد: 

الُعليا،  املحكمة  اإىل  با�شتئناف  تقّدمنا  ث��ّم 

اأن ينظر يف الق�شية  حيث كان من املُفَر�س 

واحدًة” يف  ق��ا���ش��ي��ة  ل���ك���ن  ق�������ش���اة،  ث���الث���ة 

الق�شية

القا�شية  اقرحت  “لقد  حّماد:  واأ�شاف 

ومل  امل�شتوطنن،  م��ع  نتفاو�س  اأن  علينا، 

تقرح غري ذلك، قائلًة: حاولوا التفاق يف 

ما ينكم »

و�شّدد حّماد قائال: “نحن مل نتفق )مع 

“املحامن  اأن  اإىل  ُم�شريا  امل�شتوطنن(”، 

للدفاع  )املوّكلون  الق�شية  ُيتابعون  الذين 

عن احلّي(، �شي�شلمون كتاَب الرّد للقا�شية، 

والذي يقول اإننا مل نتفق«

�ُشِئل  ال��ق�����ش��ائ��ّي،  ب��امل�����ش��ار  يتعّلق  م��ا  ويف 

ج��ل�����ش��ات  د  ����ش���ُت���ح���دَّ ك���ان���ت  اإذا  م���ا  ح���م���اد يف 

“ل  ليجيب:  ال��ق��ري��ب،  ال��وق��ت  يف  حمكمة، 

��ا ���ش��ي��ق��ّدم امل��ح��ام��ون  ���ش��يَء م���ع���روٌف، وح��ال��يًّ

�شيء  اأي  ي��ع��رف��وا  اأن  دون  للمحكمة،  ال���رّد 

اآخر«

ت��اأخ��ذ  اأن  امل��م��ك��ن  “من  ح���م���اد:  وق�����ال 

)امل��ح��ك��م��ة( ق�����رارا، وم���ن امل��م��ك��ن األ ت��اأخ��ذ 

» قرار، وقد تاأخذ قرارا بعد عام اأو عامننْ

االنباط-وكاالت

اأمل���ح���ت ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ت��رك��ي��ة م��ع��ار���ش��ة، اإىل 

اإم��ك��ان��ي��ة ان�����ش��م��ام اأح�����زاب ت��رك��ي��ة ت��اأ���ش�����ش��ت 

رجب  للرئي�س  معار�س  ائتالف  اإىل  حديثاً 

ع��ل��ن��ت ان��ت��خ��اب��ات 
ُ
ط��ي��ب اأردوغ�������ان، يف ح���ال اأ

مبكرة

وق����ال����ت م�������ريال اأك�������ش���ر رئ���ي�������ش���ة ح���زب 

اخل���ري امل��ع��ار���س، يف م��ق��اب��ل��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة يف 

هناك  �شيكون  “رمبا  الأرب��ع��اء،  متاأخر  وق��ت 

ت��ع��اون )ب��ن اأح���زاب امل��ع��ار���ش��ة(، اأع��ن��ي حزب 

امل�شتقبل”،  وح���زب  وال��ت��ق��دم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الأمة  حتالف  ا�شتعداد  �شرورة  على  م�شددة 

املعار�س لنتخابات مبكرة يف تركيا

امل�شتقبل  تتحدث عن حزب  اأك�شر  وكانت 

اأحمد  الأ���ش��ب��ق،  ال���وزراء  رئي�س  اأ�ش�شه  ال��ذي 

والتقدم  الدميقراطية  وح��زب  اأوغ��ل��و،  داود 

الذي اأ�ش�شه نائب رئي�س الوزراء الأ�شبق علي 

موؤ�ش�شي  من  كانا  القيادين  وك��ال  باباجان، 

لكنهما  احل���اك���م،  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��دال��ة  ح���زب 

رئي�س  مع  خالفات  بعد  عامن  قبل  ا�شتقال 

احلزب رجب طيب اأردوغان

وي�������ش���م حت���ال���ف الأم�������ة امل���ع���ار����س ح���زب 

اخل���ري، وح���زب ال�����ش��ع��ب اجل��م��ه��وري، وح��زب 

ال�����ش��ع��ادة، واحل���زب ال��دمي��ق��راط��ي، وك���ل من 

مع  وثيق  ات�شال  على  اأوغلو  وداود  باباجان 

اإذا  ما  بعد  يعلنا  مل  لكن  التحالف،  مكونات 

اإىل املجموعة كانوا �شين�شمون 

ال��ذي  ال�شعب  حت��ال��ف  اإن  اأك�����ش��ر  وق��ال��ت 

وحزب  احلاكم  والتنمية  العدالة  حزب  ي�شم 

احل��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة ���ش��ي��ف�����ش��الن يف احل�����ش��ول 

الأ����ش���وات يف  م��ن  امل��ط��ل��وب��ة   %50 ن�شبة  ع��ل��ى 

النتخابات املقبلة، بينما يو�شع حتالف الأمة 

نفوذه

اإحداث  مبحاولة  ال�شعب  حتالف  واتهمت 

ن�����زاع ب���ن م��ك��ون��ات حت���ال���ف الأم������ة، وت��ع��ه��د 

اأك�������ش���ر ب�����اأن ك����اًل م���ن ح����زب اخل����ري وح���زب 

حماية  على  قادرين  كانا  اجلمهوري  ال�شعب 

نزاهتهما يف الفرة املا�شية

واأك�����دت اأن����ه ب��ال��رغ��م م���ن ال���ت���ع���اون، ف���اإن 

اأحزاب املعار�شة تتناف�س اأي�شاً، لكن بطريقة 

لطيفة

خمتلفة،  و�شفاتنا  ت��ك��ون  “قد  واأ���ش��اف��ت 

ال�����ش��ف��ح��ة ع��ن��دم��ا يتعلق  ن��ف�����س  ل��ك��ن��ن��ا ع��ل��ى 

لدينا  اأن  حقيقة  تركيا،  حول  بروؤيتنا  الأم��ر 

خالفات متنحنا املزيد من القوة والطاقة«

االنباط-وكاالت

ثالث ر�شا�شات خطفت الفتى �شعيد عودة 

واأطفاأت حلمه  عائلته  اأح�شان  عاًما( من   16(

باأن يغدو لعب كرة قدم ي�شار له بالبنان

اإىل مائدة  م�شاء يوم الربعاء، جل�س �شعيد 

الف���ط���ار م��ع ع��ائ��ل��ت��ه، وم���ن ث��م خ���رج ك��ع��ادت��ه 

اأودل  اأ���ش��دق��ائ��ه يف ق��ري��ة  ل��ق�����ش��اء وق���ت م���ع 

املحتلة،  الغربية  ال�شفة  �شمال  نابل�س  جنوب 

يعود  اأن  قبل  به  عائلته  عهد  اآخ��ر  ه��ذا  ليكون 

اإليهم �شهيًدا بر�شا�س الحتالل

ال��ق��ري��ة، ك��ان الح��ت��الل يقيم  عند م��دخ��ل 

ح��اج��ًزا ع�����ش��ك��رًي��ا ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ق��ب عملية 

اأن يروا  �شعيد ورفاقه  ي�شاأ  حاجز زعرة، ومل 

ج���ن���ود الح���ت���الل وه����م ي��ح��ا���ش��رون ق��ري��ت��ه��م 

ويتحكمون مبن يدخل اأو يخرج منها، فعمدوا 

لإحراق الإطارات وبداأوا باإرباك اجلنود

اأط���ل���ق ج��ن��ود الح���ت���الل ال��ر���ش��ا���س احل��ي 

���ا، وح����اول رف��اق��ه  ب��اجت��اه ���ش��ع��ي��د، ف��وق��ع اأر����شً

اأطلقوا  الح��ت��الل  ج��ن��ود  لكن  لإن��ق��اذه  �شحبه 

النار �شوبهم واأ�شابوا اثنن منهم

تكاد  ���ش��ع��ي��د،  ال�شهيد  وال���د  ع����ودة،  ي��و���ش��ف 

اأبنائه،  تخنقه العربات وهو يتحدث عن ثالث 

والذي  والن�شاط،  باحليوية  املفعم  الفتى  ذلك 

اأحالًما كبرية مل ميهله الحتالل  كان يحمل 

لتحقيقها

“بعد  “�شفا”:  ل���وك���ال���ة  ي���و����ش���ف  وق������ال 

مل��ك��ان ع��م��ل��ي، وو�شلني  اأن���ا  الإف���ط���ار، ت��وج��ه��ت 

اأبلغوين  ث��م  اب��ن��ي،  ب��اأّن الح��ت��الل اعتقل  خ��رب 

و�شلت  اأن  بعد  اإل  اأ���ش��دق  فلم  ا�شت�شهد،  اأن��ه 

» للم�شت�شفى

�شدمة كبرية

كان  �شعيد  ا�شت�شهاد  �شدمة  تلقى  من  اأول 

اإ�شعاف  �شابط  وه��و  اجل��ب��ار،  عبد  ف��اي��ز  خ��ال��ه 

بواجبه  للقيام  ت��وج��ه  ال���ذي  الأح��م��ر  ال��ه��الل 

الطبي، دون اأن يعلم هوية ال�شهيد

“تلقينا  “�شفا”:  وقال عبد اجلبار لوكالة 

اأودل،  م���دخ���ل  ع��ن��د  اإ����ش���اب���ة  ب���وج���ود  ب���الًغ���ا 

راأي��ن��ا  و�شلنا  وع��ن��دم��ا  ال��ف��ور،  ع��ل��ى  فتحركنا 

به  الأر�����س وحت��ي��ط  ���ش��غ��رًيا ملقًى على  ���ش��اًب��ا 

ع�شر دوريات، لكن جنود الحتالل منعونا من 

اإليه« الو�شول 

ان�����ش��ح��ب��ت  ����ش���اع���ة  رب�����ع  “بعد  واأ�������ش������اف: 

الدوريات؛ ف�شمحوا لنا بالو�شول اإىل ال�شهيد 

ك�شفت  وع��ن��دم��ا  ببطانية،  مغطى  ك��ان  ال���ذي 

اب��ن  ب��اأن��ه �شعيد  ال��غ��ط��اء ع��ن وج��ه��ه ف��وج��ئ��ت 

بثالث  اأ�شيب  ال�شهيد  اأّن  اإىل  وي�شري  اختي« 

ر�شا�شات، اإحداها يف ال�شدر، والثانية بالظهر 

وخرجت من البطن، والثالثة باليد

الو�شول  قبل  اإنعا�شه  “حاولنا  وي�شيف: 

اإىل امل�����ش��ت�����ش��ف��ى، ل��ك��ن��ه ك���ان ف��اق��دا ل��ل��ع��الم��ات 

على خال  ق��وًي��ا  ال�شدمة  وق��ع  ك��ان  احل��ي��وي��ة« 

الطفل الذي مل ي�شاأ اأن ي�شدق عيناه، ويقول: 

ال�شابط: ماذا فعل لكم هذا  “�شرخت يف وجه 
الطفل حتى تقتلوه؟ هل جاء اإليكم على ظهر 

دبابة!« نهاية حلم

على  كال�شاعقة  �شعيد  ا�شت�شهاد  نباأ  ون��زل 

فتى  عرفوه  الذين  وهم  واأقرانه،  قريته  اأبناء 

يتمتع بال�شجاعة والإقدام ولعًبا موهوًبا

وي�����ش��ري ع��اه��د ع��ب��د ال��رح��ي��م، اأح���د اأق��رب��اء 

ي�شبح  ب��اأن  يحلم  ك��ان  ال�شهيد  اأّن  اإىل  �شعيد، 

لعب كرة قدم لمع، فقد كان ميتلك مهارات 

ريا�شية كبرية واإمكانيات واعدة

لعب  اأي��ام  “قبل  “�شفا”:  لوكالة  واأ���ش��اف 

مباراة �شمن فريق اأ�شبال مركز �شباب بالطة، 

وكان �شعيًدا جًدا لأنهم حققوا الفوز، واأبلغني 

ع��زم��ه ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ال��ل��ع��ب ل��ي�����ش��ب��ح لع��ًب��ا 

كبرًيا«

وحقق �شعيد مع فريقه فوًزا مبباراة �شمن 

طوكيو  ل��ب��ط��ول��ة  امل��وؤه��ل��ة  امل��ح��ل��ي��ة  الت�شفيات 

الرابعة، وتاأهلوا لدور الثمانية

وم����ن����ذ ث������الث ������ش�����ن�����وات، ال����ت����ح����ق ���ش��ع��ي��د 

الأمل��ان��ي��ة،  الفل�شطينية  “بيليه”  ب��اأك��ادمي��ي��ة 

ث��م��ان��ي��ة م���ن لعبيها  اخ��ت��ارت��ه ���ش��م��ن  وال���ت���ي 

لتعزيز فريق الأ�شبال مبركز �شباب بالطة

وق�����ال م�����ش��ط��ف��ى اأب�����و ���ش��ف��ي��ة، م���دي���ر ع��ام 

الأكادميية لوكالة “�شفا” اإّن �شعيد كان لعًبا 

الالعبن  م��ن  وه��و  ال��دف��اع،  مركز  يف  متميًزا 

املحبوبن بن زمالئه وم�شجعيه

ل��ت��م��ي��زه ف��ق��د مّثل  اأّن����ه ون��ظ��ًرا  واأ����ش���ار اإىل 

ف��ل�����ش��ط��ن يف ث����الث ب���ط���ولت خ���ارج���ي���ة، ه��ي 

وبطولة  تركيا،  يف  العاملية  ال�شداقة  بطولة 

الأردن،  يف  اهلل  عبد  امل��ل��ك  وب��ط��ول��ة  الن�شامى 

بالأكادميية  النخبة  فريق  �شمن  اختري  كما 

الرئي�شي  الأكادميية  فل�شطن يف مقر  لتمثيل 

ال�شهر  ي��ت��وج��ه  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان  ب��اأمل��ان��ي��ا، 

بطولة  يف  للم�شاركة  ال�شيخ  ���ش��رم  اإىل  املقبل 

ولن  القادمة،  مباراته  �شعيد  يلعب  لن  هناك 

ال��ي��وم،  بعد  ك��روي��ة  بطولة  اأي  غ��م��ار  يخو�س 

فقد حاز و�شام ال�شهادة، اأعلى درجات البطولة

 »زعترة«.. تفاصيل العملية التي أقضت أمن الكيان اإلسرائيلي

 أهالي الشيخ جّراح: نرفض أي صفقة مع المستوطنين ولن نخلي منازلنا

 معارضة تركية بارزة تلمح إلى توسيع تحالف مضاد ألردوغان

 سعيد عودة.. العب كرة قدم تأهل لَدْوري الشهداء

االنباط-وكاالت

ق����ال����ت احل����رك����ة ال���ع���امل���ي���ة ل���ل���دف���اع ع��ن 

الأط���ف���ال-ف���ل�������ش���ط���ن-اإن ق����وات الح��ت��الل 

�شوب  احلية  ال��ذخ��رية  اأطلقت  الإ�شرائيلي 

الطفل �شعيد يو�شف حممد عودة )16 عاما( 

الليلة  ن��اب��ل�����س  “اأودل” ج��ن��وب  ق��ري��ة  م���ن 

املا�شية، رغم اأنه مل يكن ي�شارك يف املواجهات 

التي كانت تدور على مدخل القرية

اأنه  واأك��دت احلركة العاملية، يف بيان لها، 

ح�شب توثيقها للحادث، فاإن جنود الحتالل 

من  القريبة  الزيتون  اأ�شجار  ب��ن  انت�شروا 

م��دخ��ل ال��ق��ري��ة، واأط��ل��ق��وا ن��ريان��ه��م �شوب 

الطفل عودة لدى اقرابه من املدخل، دون 

اأن ي�شكل تهديدا، ومنعوا مركبة اإ�شعاف من 

القراب منه حلوايل 15 دقيقة، ليعلن عن 

ا�شت�شهاده لحقا

واأ���ش��ارت اإىل اأن ق��وات الح��ت��الل اأطلقت 

ال��ن��ار ع��ل��ى ���ش��اب اآخ���ر ح���اول الق�����راب من 

الطفل عودة مل�شاعدته، ما اأدى لإ�شابته بعيار 

حي يف ظهره

وال���ط���ف���ل ع�����ودة ه���و ث����اين ط��ف��ل تقتله 

قوات الحتالل الإ�شرائيلي منذ بداية العام 

اجل��اري، ففي ال�شاد�س والع�شرين من �شهر 

كانون الثاين املا�شي، قتلت قوات الحتالل 

ب��ال��ذخ��رية احل��ي��ة ال��ط��ف��ل ع��ط��ا اهلل حممد 

ح���رب ري���ان )17 ع��ام��ا( على م��ف��رق قرية 

حماولته  بزعم  �شلفيت،  مبحافظة  ح��ار���س 

تنفيذ عملية طعن

احلركة  يف  امل�شاءلة  برنامج  مدير  وق��ال 

العاملية للدفاع عن الأطفال عايد اأبو قطي�س 

ت�شتخدم  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل  ق���وات  اإن 

الأط��ف��ال  �شد  متعمد  ب�شكل  املميتة  ال��ق��وة 

ي�شكلون  ل  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن، 

امل�شاءلة  ع��دم  �شيا�شة  م�شتغلة  ت��ه��دي��د،  اأي 

والإفالت من العقاب التي تتمتع بها

وق��ت��ل��ت ق����وات الح���ت���الل ال���ع���ام امل��ا���ش��ي 

ت�شعة اأطفال فل�شطينين يف ال�شفة الغربية 

وقطاع  ال�شرقية،  القد�س  فيها  مبا  املحتلة، 

غزة، �شتة منهم ا�شت�شهدوا بالر�شا�س احلي، 

بح�شب ما وثقته احلركة العاملية للدفاع عن 

الأطفال

االنباط-وكاالت

قام جي�س الحتالل �شباح ام�س اخلمي�س 

يف  زع��رة  عملية  منفذ  منزل  قيا�شات  باأخذ 

قرية ترم�شعيا ق�شاء رام اهلل متهيدا لهدمه

وح���دة  اأن  “وال” ال���ع���ربي  م��وق��ع  وذك����ر 

ل�  ب���اإع���داد خ��ط��ة  ت��ق��وم  الهند�شة يف اجل��ي�����س 

هدم منزل منفذ عملية زعرة واأعلن جي�س 

الح���ت���الل، م�����ش��اء اأم�����س، ع��ن اع��ت��ق��ال منفذ 

اأ�شفرت  وال��ت��ي  نابل�س  ج��ن��وب  زع���رة  عملية 

عن مقتل م�شتوطن واإ�شابة اثنن اآخرين، يف 

اأيام  بلدة �شلواد �شمال مدينة رام اهلل، بعد 4 

م�شادر  واأو�شحت  عنه  البحث  مع  متوا�شلة 

وقوة  ال�شاباك  العام  الأم���ن  جهاز  اأن  عربية 

من وحدة اليمام اعتقلوا منفذ عملية زعرة، 

وهو منت�شر �شلبي )44 عاماً( من ترم�شعيا 

ومت اعتقاله يف �شلواد ويف ذات ال�شياق، اأعلنت 

و���ش��ائ��ل اإع����الم ع��ربي��ة، الليلة امل��ا���ش��ي��ة، عن 

زعرة  عملية  خالل  اأ�شيب  اإ�شرائيلي  مقتل 

ونقلت القناة ال�12 العربية عن اإدارة م�شت�شفى 

بينل�شون اأن امل�شاب الذي كان يف حالة ميوؤو�س 

منها لقي م�شرعه متاأثرا باإ�شابته يف العملية

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  امل�شتوطن  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 

القتيل هو “يهودا جاوتا«

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن الأ�����ش����ري ال00غ�����ش��ن��ف��ر اأب���و 

اخل���ل���ي���ل،  م����ن  ع�����اًم�����ا(   28( ع����ط����وان 

��ا  اإ����ش���راب���ه امل��ف��ت��وح ع���ن ال��ط��ع��ام رف�����شً

لعتقاله الإدارّي، حيث يقبع يف �شجن 

“رميون«
وق���ال ن���ادي الأ���ش��ري اإّن الأ���ش��ري اأب��و 

ع���ط���وان م��ع��ت��ق��ل م��ن��ذ ���ش��ه��ر اأك��ت��وب��ر/ 

�شابق  اأ�شري  وهو   ،2020 الأول  ت�شرين 

ت��ع��ر���س ل��الع��ت��ق��ال ع���دة م���رات وذل��ك 

 ،2019 ع����ام  وخ����الل   ،2013 ع����ام  م��ن��ذ 

��ا  خ���ا����س اإ����ش���راًب���ا ع���ن ال���ط���ع���ام رف�����شً

لعتقاله الإدارّي

ع��دد  اأّن  اإىل  الأ����ش���ري  ن����ادي  ول��ف��ت 

الأ�شري  ان�شمام  امل�شربن مع  الأ�شرى 

اأب�����و ع���ط���وان ل���الإ����ش���راب ي��رت��ف��ع اإىل 

ث��الث��ة اأ����ش���رى، ح��ي��ث ي��وا���ش��ل الأ���ش��ري 

 ،50 ع��م��اد ���ش��وارك��ه اإ���ش��راب��ه ل��ل��ي��وم ال�����

وك��ذل��ك  الإدارّي،  لع��ت��ق��ال��ه  ���ا  رف�������شً

الأ�����ش����ري ال�����ش��ح��ف��ي ع����الء ال���رمي���اوي 

16 على التوايل يوا�شل اإ�شرابه لليوم 

»العالمية”: االحتالل أعدم الطفل عودة 
رغم أنه لم يشكل أي تهديد

 االحتالل يقيس منزل منفذ عملية 
»زعترة« تمهيًدا لهدمه

 األسير الغضنفر أبو عطوان ُيعلن 
إضرابه عن الطعام
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االنباط-وكاالت

�إن  بو�ست”،  “و��سنطن  �سحيفة  قالت 

تعليق  عبا�س  حممود  ال�سلطة  رئي�س  قرار 

كان  “الفا�سلة”  الفل�سطينية  االنتخابات 

و�سيطرة  تفوق  منع  اأن��ه  ناحية  م��ن  مهما 

حركة حما�س على ال�سفة الغربية املحتلة، 

ل��ك��ن��ه م�����س��ر ب��احل��ك��م ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي الأن���ه 

�سيجعله اأ�سعف ويزيد من عدم �سعبيته

عبا�س  على  اأن  لها  مقالة  يف  واأ���س��اف��ت 

التنحي عن ال�سلطة حتى يفتح املجال اأمام 

يف  وقالت  الفل�سطينيني.  من  جديد  جيل 

وج��ود  ع��دم  اأ�سباب  م��ن  واح��دا  اإن  البداية 

“االإ�سرائيليني”  ب��ني  ال�سالم  نحو  ت��ق��دم 

هو  امل��ا���س��ي  العقد  خ��الل  والفل�سطينيني 

بنيامني  االح��ت��الل  حكومة  رئي�س  رف�����س 

2009، تبني  نتنياهو، الذي يحكم منذ عام 

الفل�سطينية.  للدولة  �سروط معقولة 

اآخ��ر  �سببا  ه��ن��اك  اأن  ال�سحيفة  وادع���ت 

الفل�سطيني.  للحكم  البائ�س  الو�سع  ه��و 

حما�س  ح��رك��ة  ت�سيطر   2007 ع���ام  ف��م��ن��ذ 

ب�”اإ�سرائيل” على  االعرتاف  ترف�س  التي 

غزة

يرف�س  امل��ح��ت��ل��ة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  ويف 

“مبادرات  عبا�س  حممود  ال�سلطة  رئي�س 

الت�سوية”، على حد تعبري ال�سحيفة

اأن ل��دى ع��ب��ا���س م��ي��زة كبرية  واأ���س��اف��ت 

ج��ان��ب  اإىل  “للعنف”،  م��ع��ار���س��ت��ه  وه����ي 

على  ل��ل��ح��ف��اظ  “اإ�سرائيل”  م���ع  ت��ع��اون��ه 

خالفته  منذ  االآم��ن  املحتلة  ال�سفة  و�سع 

ليا�سر عرفات، واإال لكان حكمه كارثة. 

وانتخب عبا�س يف 2005 ملدة اأربعة اأعوام 

العقد  م��دى  على  الرئا�سة  يف  ظ��ل  اأن��ه  اإال 

امل��ا���س��ي وح��ك��م م��ن خ���الل امل��را���س��ي��م وق��اد 

نظاما غري �سعبي وفا�سد

وف�����س��ل��ت حم����اوالت����ه ل��ت��وح��ي��د احل��ك��م 

ال��ق��وة.  اأو  ب��ال��ت��ف��او���س  اإم����ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

وك��ان��ت اآخ���ر م��ب��ادرات��ه يف ك��ان��ون ال��ث��اين/

ت�سريعية  انتخابات  اأعلن عن  يناير عندما 

احلاكم  الوطني  املجل�س  وداخ��ل  ورئا�سية 

اأن  امل��ق��رر  م��ن  ك��ان  وق��د  التحرير،  ملنظمة 

تبداأ انتخابات الت�سريعي هذا ال�سهر

وك����ان ع��ب��ا���س ي���اأم���ل، ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، يف 

تفوي�س  على  االن��ت��خ��اب��ات  ع��ر  احل�����س��ول 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ح���ك���وم���ة  اإىل  ي���ق���ود  ج���دي���د 

ال��ط��وىل  “فتح” ال���ي���د  م���وح���دة حل��رك��ت��ه 

متحم�سني  الفل�سطينيون  ورح���ب  ف��ي��ه��ا، 

 %93 ن�سبة  و�سجلت  االنتخابات،  مبنظور 

ملن يحق لهم االنتخابات باالإ�سافة اإىل 36 

قائمة

وب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ع���ب���ا����س، ف���ق���د ان��ق�����س��م��ت 

ي�ستمل  واحد  ف�سائل،  ثالثة  اإىل  حركته 

ويف  ب�سعبية.  وي��ح��ظ��ى  ���س��اب��ة  رم���وز  ع��ل��ى 

تفوز  قد  حما�س  اأن  ب��دا  املا�سي  االأ�سبوع 

اأظهرت  فيما  الت�سريعية،  االنتخابات  يف 

ي��خ�����س��ر  ق����د  ع���ب���ا����س  اأن  اال����س���ت���ط���الع���ات 

الرغوثي وحتى  ملناف�سه مروان  الرئا�سة 

اإ�سماعيل هنية لزعيم حما�س 

اأح��د عندما  يفاجاأ  ف��اإن��ه مل  وب��ال��ت��ايل، 

قرر عبا�س يوم اخلمي�س تعليق االنتخابات 

الأج������ل غ����ري م�������س���م���ى، م���ت���ذرع���ا ب��رف�����س 

الفل�سطينيني  م�ساركة  “اإ�سرائيل” تاأكيد 
يف القد�س املحتلة يف االنتخابات

ت��ع��اين  ال��ت��ي  “اإ�سرائيل”  ت�����س��ع��ر  ومل 

ب��ال��دول  ال�سيا�سية  اأزم��ت��ه��ا  ب�سبب  �سلال 

الأن  امل��ت��ح��دة،  وال��والي��ات  اجل���ارة  العربية 

على  حما�س  �سيطرة  يريد  يكن  مل  اأح��دا 

االأمني  الو�سع  وانهيار  الغربية  ال�سفة 

اله�س

�سعيفا  �سيرتكه  عبا�س  ت��راج��ع  ول��ك��ن 

وق��ت م�سى،  اأي  م��ن  واأك���ر  �سعبية  واأق���ل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني يف  ا���س��ت��م��رار  اإىل ج��ان��ب 

التعامل مع نظام �سيا�سي فا�سل

االأمريكي  الرئي�س  تعامل  يحتمل  وال 

كاأولوية،  امل�سكلة  هذه  مع  بايدن  جوزيف 

ال����دول العربية  ق��ام��ت  ل��و  وم���ن احل��ك��م��ة 

لال�ستقالة  العجوز  عبا�س  على  و�سغطت 

وفتح املجال اأمام جيل جديد من القيادات 

التي ت�ستطيع التناف�س مع حما�س واإحياء 

االأ���س�����س  وو���س��ع  الفل�سطينية  احل��ك��وم��ة 

لدولة ناجحة

االنباط-وكاالت

ت�سنف قوات ال� �سيلز االأمريكية �سمن اأخطر 

ال��ق��وات اخل��ا���س��ة يف ال��ع��امل، ون��ف��ذت ال��ع��دي��د من 

مهام حماربة االإره��اب يف �سحراء العراق وجبال 

اأفغان�ستان، خالل العقدين املا�سيني، كان اأبرزها 

قتل زعيم تنظيم القاعدة االإرهابي اأ�سامة بن الدن

وخالل ال�سنوات املا�سية ظلت عمليات مكافحة 

القوات  لتلك  الع�سكرية  العقيدة  االإره���اب حم��ور 

قتالية كبرية مقارنة  اأفرادها كفاءة  التي ميتلك 

االأمريكي، بح�سب  باأقرانهم من وح��دات اجلي�س 

�سحيفة نيفي تاميز االأمريكية

وتقول ال�سحيفة اإن قوات ال� �سيلز االأمريكية 

ب��داأت عملية تغيري كبرية يف عقيدتها الع�سكرية 

التي كانت تعتمد عليها يف ال�سنوات املا�سية، لتنتقل 

الرتكيز على  اإىل  االإره���اب،  من عمليات حماربة 

جيو�س  متثلها  التي  العاملية  التهديدات  مواجهة 

دول كرى مثل رو�سيا وال�سني

اجل��دي��دة  العقيدة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

الف�سائل  ع��دد  تقليل  على  تعتمد  ال��ق��وات  لتلك 

ال���ذي يتم  ال��� �سيلز يف ذات ال��وق��ت  املكونة ل��ق��وات 

زي��ادة ع��دد جنود كل ف�سيلة لزيادة قدرتها  فيها 

الع�سكرية على تنفيذ عمليات اأكر احرتافية على 

�سطح البحر اأو حتت املاء

�سهدت  ال��ق��وات  تلك  وح����دات  بع�س  اأن  ي��ذك��ر 

املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  ك��رى  واأزم����ات  ف�سائح 

اأثرت �سلبا على �سمعتها واأدائها، بح�سب ال�سحيفة، 

اأن����ه ي��ج��ري عملية اإع�����ادة ف��رز  ال��ت��ي اأ����س���ارت اإىل 

الأع�سائها للتاأكد من كفائتهم يف موا�سلة العمل 

وفقا للمعايري اجلديدة

هيو  االأدم������ريال  ق���ول  اإىل  ال�سحيفة  ول��ف��ت��ت 

هوارد، القائد االأعلى لقوات ال� �سلز االأمريكية اإن 

تركيز اأفراد تلك القوات كان ين�سب على القتال يف 

�سحراء العراق وجبال اأفغان�ستان خالل العقدين 

املا�سيني

اأف��راد  تركيز  اأن يكون  االآن فيجب  اأم��ا  وتابع: 

قوات ال� �سيلز االأمريكية على العودة لتنفيذ املهام 

اخلا�سة يف البحر

وتقول ال�سحيفة اإن هذه التغريات ب�ساأن قوات 

وزارة  ا�سرتاتيجية  تعك�س  االأم��ري��ك��ي��ة  �سيلز  ال���� 

مبواجهة  اخلا�سة  البنتاغون  االأمريكية  ال��دف��اع 

تنامي القدرات الع�سكرية لرو�سيا وال�سني وزيادة 

تاأثريهما عامليا. )�سبوتنبك(

االنباط-وكاالت

اأكد رئي�س جلنة ال�سيا�سة االإعالمية 

ال�سناتور  ال��رو���س��ي  االحت���اد  جمل�س  يف 

وا����س���ن���ط���ن  اأن  ب���و����س���ك���وف  األ���ي���ك�������س���ي 

دوالر  مليارات  6ر4  من  اأكر  خ�س�ست 

ت�سليح  2014 بهدف  الأوكرانيا منذ عام 

اأوكرانيا ملواجهة رو�سيا

واأ�سار بو�سكوف يف قناته على تلغرام 

االأوك��ران��ي��ني  امل��واط��ن��ني  اأن  اإىل  ال��ي��وم 

التي  االم����وال  ه��ذه  م��ن  ي�ستفيدوا  مل 

مبيناً  ل��ب��الده��م  وا���س��ن��ط��ن  خ�س�ستها 

امل�ساعر  ت�سجيع  هو  وا�سنطن  هدف  اأن 

املعادية لرو�سيا لدى االأوكرانيني

الرو�سي  اخلارجية  وزير  نائب  وكان 

املا�سي  ال�سهر  دع��ا  ري��اب��ك��وف  �سريغي 

اأكر  نهج  اتخاذ  اإىل  املتحدة  ال��والي��ات 

م�سوؤولية جتاه التوتر حول اأوكرانيا

االنباط-وكاالت

ال����وج����ود  اأن  ال���ت���اأك���ي���د  رو����س���ي���ا  ج�������ددت 

�سرعي  غري  �سورية  يف  االأمريكي  الع�سكري 

الدولية وانتهاك للقوانني 

ملو�سكو  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  ات��ه��ام��ات  ع��ل��ى  ورداً 

ب��ان��ت��ه��اك اآل��ي��ة ت��ف��ادي امل��واج��ه��ة يف ���س��وري��ة 

ق��ال��ت ال�����س��ف��ارة ال��رو���س��ي��ة يف وا���س��ن��ط��ن يف 

اإىل  ن���ع���ي���د  اأن  ن�����ود  ت���وي���رت  ع���ل���ى  ت���غ���ري���دة 

الع�سكري  الوجود  اأن  �سيء  كل  قبل  االأذه��ان 

االأمريكي يف �سورية غري �سرعي وبالتايل ال 

االإج��راءات  تنتقد  اأن  املتحدة  للواليات  يحق 

التي  ال��رو���س��ي��ة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  القانونية 

ت��ع��م��ل يف ���س��وري��ة ب��دع��وة م��ن ح��ك��وم��ة ه��ذه 

الدولة

اتهمت  االأم��ري��ك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وك��ان��ت 

اجلانب الرو�سي بانتهاك االتفاقات اخلا�سة 

مبنع اال�ستباك بني قوات البلدين يف �سورية

 »واشنطن بوست«: حكم عباس ضعيف وفاسد لكنه ميزة إلسرائيل

 مجلة امريكية: قوات ال سيلز أالمريكية تغير عقيدتها العسكرية

 بوشكوف: واشنطن تقدم أموااًل لتسليح أوكرانيا لمواجهة روسيا 

روسيا: وجود القوات أالمريكية في سورية غير شرعي

االنباط-وكاالت

ذك�����ر ب���ي���ان ن��ق��ل��ت��ه وك����ال����ة االأن����ب����اء 

ال��ق��ط��ري��ة ال��ي��وم اخل��م��ي�����س اأن ال��ن��ائ��ب 

املالية  وزي���ر  على  بالقب�س  اأم���ر  ال��ع��ام 

ع��ل��ي ���س��ري��ف ال��ع��م��ادي ب�����س��ب��ب ج��رائ��م 

م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��وظ��ي��ف��ة ال���ع���ام���ة، مت��ث��ل��ت 

ب����االإ�����س����رار ب����امل����ال ال����ع����ام وا���س��ت��غ��الل 

ال�سلطة ا�ستعمال  واإ�ساءة  الوظيفة 

واأ����س���اف ال��ب��ي��ان اأم���ر ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام 

ب��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق��ات م��و���س��ع��ة يف اجل��رائ��م 

املثارة باالأوراق املقدمة

االنباط-وكاالت

االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال��ق��ن��اة )12(  اأف�����ادت 

ال�ساد�سة  اجل��ول��ة  اأن  اخلمي�س،  ام�����س 

لرت�سيم  املبا�سرة  غري  املفاو�سات  من 

اإىل  واإ�سرائيل ت�سل  احلدود بني لبنان 

طريق م�سدود

املفاو�سات  ا�ستئناف  مت  وال��ث��الث��اء، 

بني الطرفني بعد توقف الأ�سهر ب�سبب 

خالفات يف التفاو�س

وان����ت����ه����ت اجل����ول����ة اخل���ام�������س���ة م��ن 

ب���ني لبنان  امل��ب��ا���س��رة  امل��ف��او���س��ات غ���ري 

البحرية،  احل��دود  لرت�سيم  واإ�سرائيل 

تفيد  معلومات  اأي��ة  تت�سح  اأن  دون  من 

اإىل تقدم  اإىل احتمال تو�سل اجلانبني 

التي  ال�سائكة،  الق�سية  ه��ذه  يف  فعلي 

باتت حمكومة باعتبارات تقنية معقدة

احلدود  تر�سيم  مفاو�سات  اأن  يذكر 

والتي  واإ�سرائيل،  لبنان  بني  البحرية 

ت��ت��م ب��و���س��اط��ة اأم��ري��ك��ي��ة واأمم���ي���ة، قد 

ب�سبب  املا�سي  ال��ع��ام  اأواخ���ر  يف  توقفت 

خ��الف��ات ط���راأت ب��ني ب��ريوت وت��ل اأبيب 

اتباعها  الواجب  التقنية  املعايري  حول 

الإمتام هذه العملية

ت��ق��ت�����س��ر  اأن  امل���ف���رت����س  م����ن  وك������ان 

امل��ف��او���س��ات ع��ل��ى م�����س��اح��ة ب��ح��ري��ة من 

على  ب��ن��اء  م��رب��ع��اً،  كيلومرتاً   860 نحو 

االأمم  اإىل   2011 يف  اأر���س��ل��ت  خ��ري��ط��ة 

املتحدة

ل��ك��ن ل��ب��ن��ان اأع������اد، يف وق����ت الح���ق، 

اأن  ت���ع���دي���ل ه�����ذه امل�������س���اح���ة ب���اع���ت���ب���ار 

ت���ق���دي���رات  اإىل  ا����س���ت���ن���دت  اخل���ري���ط���ة 

خ���اط���ئ���ة، وي���ط���ال���ب ال����ي����وم مب�����س��اح��ة 

ما  وه��و  كيلومرتاً   1430 تبلغ  اإ�سافية 

��ا اأن ه��ذه  رف�����س��ت��ه ت��ل اأب���ي���ب، خ�����س��و���سً

كاري�س  اأجزاء من حقل  ت�سمل  امل�ساحة 

ل�سالح  يونانية  �سركة  فيه  تعمل  الذي 

اإ�سرائيل

االنباط-وكاالت

االأمريكي  الكونغر�س  ع�سو  قالت 

ل���ل���ع���ائ���الت  اإن  ن������ي������وم������ان،  م����������اري 

حي  يف  العي�س  يف  احل��ق  الفل�سطينية 

ال�سيخ جراح، وذلك ردا على ا�ستهداف 

لهذه  االإ�سرائيلية،  االحتالل  �سلطات 

العائالت

ودعت نيومان ع�سو الكونغر�س عن 

ت�سريحات  يف  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 

االأم���ريك���ي���ة  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ل���ه���ا، 

للقانون  االن��ت��ه��اك��ات  ه���ذه  ادان����ة  اإىل 

ال�����دويل، م�����س��رية اإىل اأن����ه ي��ت��م اب��ع��اد 

الفل�سطينية عن منازلها يف  العائالت 

ق�سراً ال�سرقية”  “القد�س 

ون�������س���رت ن���ي���وم���ان ع���ل���ى م��وق��ع��ه��ا 

عمليات  ع���ن  ف��ي��دي��و  “تويرت”  ع��ل��ى 

الفل�سطينيني  منازل  على  اال�ستيالء 

م�����ن ق���ب���ل امل�������س���ت���وط���ن���ني، ب���ع���ن���وان: 

جراح« ال�سيخ  “احفظوا 
وك����ان����ت ن���ي���وم���ان ق����د ان���ت���ق���دت يف 

ت�������س���ري���ح���ات ����س���اب���ق���ة ل���ه���ا ح���ك���وم���ة 

ل��ت��ط��ع��ي��م  خ���ط���ت���ه���ا  يف  االح�������ت�������الل 

“كورونا”  �سد فريو�س  اال�سرائيليني 

الفل�سطينيني  ماليني  ت�ستثني  التي 

م���ن ت��ل��ق��ي ال���ل���ق���اح، وق���ال���ت ح��ي��ن��ه��ا: 

اخ���الق���ي���ا  م���ل���زم���ة  ا�����س����رائ����ي����ل  “ان 
اىل  اللقاح  و���س��ول  ب�سمان  وان�سانيا 

حتت  يعي�سون  ال��ذي��ن  الفل�سطينيني 

االحتالل

االنباط-وكاالت

ام�������س  التغيري”  “كتلة  ب�����������داأت 

حكومة،  ت�سكيل  على  العمل  اخلمي�س، 

“يي�س عتيد”،  بعد ح�سول رئي�س حزب 

ي��ائ��ري ل��ب��ي��د، اأم�������س، ع��ل��ى ت��ف��وي�����س من 

ريفلني،  روؤوف���ني  االإ�سرائيلي،  الرئي�س 

 . بت�سكيلها

لبيد  اأن  ال��ع��ري��ة   12 ال��ق��ن��اة  وذك���رت 

بينيت،  نفتايل  “ميينا”،  ح��زب  ورئي�س 

من  اأق����ل  خ���الل  ت�سكيلها  اإىل  ي�����س��ع��ي��ان 

اأ�����س����ب����وع، ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة اإدراك����ه����م����ا اأن����ه 

ال�����س��غ��وط م��ن ج��ان��ب رئي�س  ���س��ت��ت��زاي��د 

واليمني  ن��ت��ن��ي��اه��و،  ب��ن��ي��ام��ني  احل��ك��وم��ة، 

م��ن  التغيري”  “كتلة  مل���ن���ع  ع����م����وًم����ا، 

ت�سكيلها كلما مّر الوقت

“يي�س  م���ف���او����س���ات  ط���اق���م���ا  وع���ق���د 

عتيد” و”ميينا” اجتماعني منف�سلني، 

اج��ت��م��اًع��ا  ي���ع���ق���دا  اأن  وي���ت���وق���ع  اأم���������س، 

م�سرتًكا، اليوم، لكن مل يتم و�سع جدول 

زمني لهذه املفاو�سات. كما �سيعقد قادة 

اأحزاب مع�سكر نتنياهو اجتماًعا، اليوم

“كتلة  اأن  ال��ع��ري��ة  ال��ق��ن��اة  وذك�����رت 

ع��ل��ى  االت����ف����اق  م����ن  ت���ق���رتب  التغيري” 

اخل������ط������وط ال����ع����ري���������س����ة ل���ل���ح���ك���وم���ة، 

واخل����الف ح��ال��ًي��ا ي��ت��م��ح��ور ح���ول ت��وزي��ع 

االأح���زاب  و”�سلوع  ال���وزاري���ة  احل��ق��ائ��ب 

العربية يف احلكومة«

القبض على وزير المالية القطري في تهم فساد

 ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل 
ولبنان تصل لطريق مسدود

 عضوة في الكونغرس أالميركي 
تغرد: »احفظوا الشيخ جراح«

 لبيد وبينيت ينويان تشكيل 
حكومة في غضون أسبوع
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الـريـا�ضي

مدريد - وكاالت 

ال�����ص��ادرة  الإ���ص��ب��ان��ي��ة،  ال�صحف  اأج��م��ع��ت 

ري��ال  على  ت�صيل�صي  ت��ف��وق  على  اخلمي�س، 

مدريد، يف ن�صف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 

وت���اأه���ل���ه ع���ن ج�����دارة ل��ل��ن��ه��ائ��ي، ب��ع��د ف���وزه 

التعادل  عقب  اإي��اب��ا،  نظيفة  بثنائية  اأم�����س 

�صحيفة  ع��ن��وان  ف��ج��اء  ال��ذه��اب.  يف   )1-1(

“القطار  اليوم  لعدد  غالفها  على  )ماركا( 

بينما كتبت يف عنوان  ريال مدريد”،  ده�س 

املتفوق  لت�صيل�صي  م�صتحق  “انت�صار  فرعي 

“لعبو  واأ�صافت  النهائي«.  خ��ارج  والريال 

لكن  لديهم،  ما  كل  قدموا  املنهكون  زي��دان 

هذا مل يكن كافيا.. املدرب اأخطاأ يف خطته 

ويف دف���ع���ه ب���رام���و����س وه��������ازارد« واأج��م��ع��ت 

و)�صبورت(  ديبورتيفو(  )موندو  �صحيفتا 

“اإىل  وه��و  واح��د  عنوان  على  الكتالونيتان 

يف  ديبورتيفو(  )موندو  واأ�صافت  اخل��ارج«. 

“الريال ظهر دون امل�صتوى  عناوين فرعية 

النهائي”  يبلغ  ومل  املتفوق  ت�صيل�صي  اأم��ام 

على  ال�صيتي  �صيناف�س  “ت�صيل�صي  متابعة 

 ال��ل��ق��ب، وم�����ص��ت��ق��ب��ل ال���ري���ال حم���ل ���ص��ك«.

“الريال  )���ص��ب��ورت(  ذك���رت  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا، 

اكت�صحه  بعدما  الت�صامبيونز،  نهائي  خارج 

وتابعت  ج����دارة«.  ع��ن  ف��از  ال���ذي  ت�صيل�صي 

���ص��وى لقب  زي���دان  ف��ري��ق  اأم���ام  يتبقى  “ل 
املو�صم خايل  اإنهاء  اإذا مل يرغب يف  الليجا، 

الوفا�س«.
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القطار دهس الريال 

نادال يستهل مشوار مدريد بالفوز 

اتحاد الكرة يطلق الصفحات الرسمية للبطوالت 

هازارد يثير غضب الريال  

مدريد - وكاالت 

اأ���ص��ت��ه��ل ال��ن��ج��م الإ���ص��ب��اين راف��ائ��ي��ل 

واملر�صح  عامليا  الثالث  امل�صنف  ن���ادال، 

لتن�س  املفتوحة  مدريد  لبطولة  الأول 

م�صريته  نقطة،   1000 ال��� ذات  الأ�صاتذة 

على  ومتوقع  ه��ادئ  بفوز  البطولة  يف 

م��واط��ن��ه ال�����ص��اب ل��وك��ا���س األ���ك���اراث يف 

رد.  ال��ث��اين مب��ج��م��وع��ت��ن دون  ال����دور 

كبرية  �صعوبة  “املاتادور”  يجد  ومل 

�صاعة  خالل  ل�صاحله  املباراة  ح�صم  يف 

و6-  1-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ف��ق��ط  دق��ي��ق��ة  و18 

القيا�صي  ال��رق��م  �صاحب  و�صيلتقي   .2

م�������رات( يف  ب��ال��ب��ط��ول��ة )5  ال����ف����وز  يف 

األيك�صي  الأ���ص��رايل  مع  النهائي  ثمن 

ب���وب���ريي���ن ال�����ذي ت���اأه���ل ع���ل���ى ح�����ص��اب 

الإي�������ط�������ايل ال���������ص����اب ي����ان����ي����ك ���ص��ي��ر 

 )5-7(6-7 بواقع  رد  دون  مبجموعتن 

هي  املقبلة  امل��واج��ه��ة  و���ص��ت��ك��ون  و2-6. 

الأوىل بن نادال وبوبريين.

االنباط - عمان 

القدم،  لكرة  الأردين  الحتاد  اأطلق 

اأندية  لبطولت  الر�صمية  ال�صفحات 

امل���ح���رف���ن، ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل 

الج���ت���م���اع���ي، ل��ت��خ��ت�����س ب��ال��ت��غ��ط��ي��ة 

ومباريات  لأخ��ب��ار  واملبا�صرة  النوعية 

بطولت املحرفن، وتت�صمن العديد 

واللقطات  والفيديوهات  ال�صور  من 

امل��ب��ا���ص��رة ل��ك��اف��ة امل��ن��اف�����ص��ات امل��ح��ل��ي��ة. 

وت���ب���داأ ت��غ��ط��ي��ة ال�����ص��ف��ح��ات اجل��دي��دة 

ل��ب��ط��ولت امل���ح���رف���ن، اع���ت���ب���اراً من 

في�صبوك  اأي��ار، عرب موقع   6 اخلمي�س 

واإن�����������ص�����ت�����غ�����رام  ل���ت���ن���ق���ل ك�����ل م�����ا ه��و 

ج��دي��د و���ص��ي��ق م���ن م��الع��ب ب��ط��ولت 

املو�صمية. و�صيقوم الحتاد  املحرفن 

املحرفن  اأن��دي��ة  ك��اف��ة  م��ع  بالتعاون 

ع��ل��ى ال��ت��ط��وي��ر ال��ت��دري��ج��ي مل��ح��ت��وى 

ال�������ص���ف���ح���ات مب�����ا ي����خ����دم ج���م���اه���ري 

توا�صل  املقابل،  يف  الأردن��ي��ة.  الأن��دي��ة 

للرجال  املوؤ�ص�صية،  الحت��اد  �صفحات 

وال���������ص����ي����دات، ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا ل��ن�����ص��اط��ات 

امل���ن���ت���خ���ب���ات ال����وط����ن����ي����ة، وب����ط����ولت 

جانب  اإىل  ال��درج��ات،  خمتلف  اأن��دي��ة 

ال��ف��ع��ال��ي��ات الإداري�����ة ل��الحت��اد وك��ان��ت 

الأردين  لالحتاد  الر�صمية  ال�صفحة 

قد  في�صبوك،  موقع  على  القدم  لكرة 

تعر�صت موؤخراً لالخراق من جهات 

غري معلومة، وتبع ذلك ن�صر حمتوى 

خ���ارج ع��ن اإط����ار ك���رة ال���ق���دم. ويعمل 

يف  ال�صفحة  ل�صتعادة  حالياً  الحت��اد 

تغطية  وا�صتئناف  ممكن،  وق��ت  اأ�صرع 

الوطنية  واملنتخبات  الحتاد  ن�صاطات 

املعتاد. بال�صكل 

لندن - وكاالت 

اإيدين  البلجيكي  ت�صرفات  فجرت 

ه����������ازارد جن����م ري�������ال م�����دري�����د، ع��ق��ب 

باإياب   ،)0-2( ت�صيل�صي  اأم��ام  اخل�صارة 

ن�صف نهائي دوري الأبطال، حالة من 

وظهر  امل��ل��ك��ي.  ال��ن��ادي  داخ���ل  الغ�صب 

نهاية  30 عاًما عقب  ال��� ه��ازارد �صاحب 

امل��ب��اراة، واإق�����ص��اء امل��ريجن��ي م��ن دوري 

الفرن�صي  وي��داع��ب  ي�صحك  الأب��ط��ال، 

وبح�صب  ت�صيل�صي.  مدافع  زوما  كورت 

ب��رن��ام��ج »ال�����ص��ريجن��وي��ت��و« الإ���ص��ب��اين 

ال�������ص���ه���ري، ف������اإن الأم�������ر مل مي����ر ع��ل��ى 

واأن  خا�صة  امللكي،  النادي  يف  الإط��الق 

غيابه  ب�صبب  ن��ف��د  ق��د  ه����ازارد  ر���ص��ي��د 

لذلك  لالإ�صابة،  امل�صاركة  عن  املتكرر 

ال�صيف.  يف  للبيع  عر�صه  النادي  قرر 

مدريد  ري��ال  ل�صفوف  ه���ازارد  وان�صم 

ت�صيل�صي يف  2019، قادًما من  يف �صيف 

 100 ال���� ح��اج��ز  قيمتها  تخطت  �صفقة 

ت��رك  يف  ينجح  مل  لكنه  ي���ورو،  م��ل��ي��ون 

�صل�صلة  ب�صبب  امل��ل��ك��ي،  م��ع  ب�صمة  اأي 

الإ���ص��اب��ات ال��ت��ي ع��ان��ى م��ن��ه��ا، وغ��ي��اب��ه 

لفرات طويلة.

االنباط - عمان 

ال�صبوع  مناف�صات  ال��ي��وم  م�صاء  تتوا�صل 

املحرفن  لندية  الكرة  دوري  من  اخلام�س 

ب���اق���ام���ة ل���ق���اء وح���ي���د ي��ج��م��ع اجل����زي����رة م��ع 

ال��ب��ق��ع��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���ص��ت��اد ع��م��ان ال�����دويل يف 

ال�����ص��اع��ة ال��ع��ا���ص��رة وال��ن�����ص��ف م�����ص��اءا ..وت��ب��دو 

لنتائجه  بالنظر  الرج����ح  ه��ي  اجل��زي��رة  ك��ف��ة 

وعرو�صه الخرية التي قدمها رغم انه فرط 

بهدفن  بالتعادل  واكتفى  �صحاب  على  بالفوز 

ينظر  املقابل  م��ث��رية يف  م��ب��اراة  ف��ري��ق يف  لكل 

البقعة للمباراة بالكثري من الهمية ل �صيما 

ول  النت�صارات  طعم  يتذوق  مل  الفريق  وان 

اي  ميلك  ول  باخل�صائر  فمني  التعادل  حتى 

من  للخروج  يحتاج  وه��و  النقاط  م��ن  ر�صيد 

الهبوط  مناطق  عن  والبتعاد  الزجاجة  عنق 

رغم التح�صن يف امل�صتوى الفني الذي �صهدته 

لقاءات الفريق الخرية ..ال ان البقعة يواجه 

املقدمة  م��رك��ز  ع��ل��ى  باملناف�صة  يطمح  ف��ري��ق��ا 

وي�صتقر  بها  التي مير  ال�صعبة  الظروف  رغم 

اجلزيرة باملركز اخلام�س ب�5 نقاط، ويتوقع اأن 

يفر�س اأف�صليته على املباراة ا�صتنادا لالعبن 

ال�صيفي  حمزة  اأمثال  من  ب�صفوفه  املميزين 

ال��رواب��دة  وع��ام��ر جامو�س وعلي ع��ل��وان ون��ور 

النف�س  البقعة  ميني  فيما  �صعادة.  واإب��راه��ي��م 

لوقف م�صل�صل اخل�صائر، والبحث عن حتريك 

اأن يعمل البقعة على اإغالق  الر�صيد وينتظر 

ال��دف��اع��ي��ة وخ��و���س ه��ج��م��ات م��رت��دة  مناطقه 

لتحقيق  حماولة  يف  اجل��زي��رة  مرمى  لتهديد 

الفوز او حتى اخلروج بالتعادل على اقل تقدير 

ان  ���ص��اأن��ه  م��ن  اخل�صائر  ت��وا���ص��ل  وان  �صيما  ل 

يعقد موقف الفريق ويزيد من �صعوبة مهمته 

القادمة وي�صعه يف موقف �صعب  ال�صابيع  يف 

وهو القادم حديثا اىل دوري املحرفن .

لندن - وكاالت 

���ص��ع��ر م�����درب ت�����ص��ي��ل�����ص��ي ت��وم��ا���س 

“البلوز”  ل��ق��ي��ادة  بالفخر  ت��وخ��ي��ل، 

اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  اإىل  ل��ل��ت��اأه��ل 

اأوروب�����ا، ب��ع��د ال��ف��وز م�����ص��اء الأرب��ع��اء 

على ريال مدريد 2-0، يف اإياب ن�صف 

ال��ن��ه��ائ��ي. وق����دم ت�����ص��ي��ل�����ص��ي م���ب���اراة 

مم����ي����زة، وك�����ان ال����ط����رف الأف�������ص���ل، 

اإم�������ص���اء تيمو  ف�����ص��ج��ل ه��دف��ن م���ن 

ف��رين��ر وم��اي�����ص��ون م���ون���ت، ل��ي��ت��اأه��ل 

تاريخه.  يف  الثالث  للنهائي  البلوز 

ل�صبكة  ت�صريحات  يف  توخيل  وق��ال 

ا�صتحقوا  “ال�صبان  �صبورت:  تي  بي 

الأم��ر  ك��ان  الأول  ال�صوط  ال��ف��وز، يف 

ا���ص��ت��ح��وذ  ���ص��ع��ب��ا لأن ري����ال م���دري���د 

ع��ل��ى ال��ك��رة ك��ث��ريا وج��ع��ل��ن��ا ن��ع��اين«. 

يف  خطورتنا  اأظهرنا  “لكننا  وتابع: 

ال�صغف،  نفقد  املرتدة ومل  الهجمات 

وكذلك الرغبة يف الدفاع«. واأ�صاف: 

اأف�����ص��ل،  ك��ن��ا  ال���ث���اين  ال�����ص��وط  “يف 
ون��ظ��م��ن��ا ال����دف����اع مب����ا ي���ك���ف���ي. ك���ان 

مبكر،  وق��ت  يف  الت�صجيل  ب��اإم��ك��ان��ن��ا 

اأكرث!  اأهدافا  �صاأ�صجل  كنت  اأنا  رمبا 

اإجن������از رائ�����ع واأق�������دم ت��ه��ن��ئ��ة ك��ب��رية 

م��دري��د  “ريال  وت���اب���ع:  ل��ل��ف��ري��ق«. 

خ���ط���ري دائ�����م�����ا، مي��ك��ن��ه��م ت�����ص��ج��ي��ل 

الأه�����داف م��ن ل ���ص��يء، ل��ذل��ك ف��اإن 

مت��ا���ص��ك��ن��ا اأم���ام���ه���م م��ن��ح��ن��ا ع��ر���ص��ا 

اأه���درن���ا ال��ف��ر���س«.  رائ���ع���ا، ح��ت��ى اإن 

اإدوارد  بحار�س مرماه  توخيل  واأ�صاد 

فولهام  اأم��ام  “حتى  وق��ال:  ميندي، 

وقويا  كان �صلبا  الأمر م�صابها،  كان 

على  وحافظ  بالذكاء  متتع  للغاية، 

وعن  ج��دي��دة«.  م��رة  �صباكنا  نظافة 

ال���و����ص���ول ل��ل��ن��ه��ائ��ي ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة 

يف  ج��ريم��ان  �صان  ق��ي��ادة  بعد  تواليا، 

قال:  نف�صه،  للهدف  املا�صي  املو�صم 

هذا  حققنا  لأن��ن��ا  ج��دا  �صعيد  “اأنا 
الإجناز، وممنت جدا حل�صويل على 

فر�صة ق�صاء حياتي يف كرة القدم مع 

ال��رغ��ب��ة كمحرف«.  ه��ذه  ام��ت��الك��ي 

واأكد: “ممنت للغاية لفعل هذا على 

اأعلى م�صتوى، وكذلك لو�صويل اإىل 

توقعاته  وعن  اأخ��رى«.  مرة  النهائي 

قال  �صيتي،  مان�ص�صر  �صد  للنهائي 

من  اأي���ام   4 ق��ب��ل  “ا�صاألني  ت��وخ��ي��ل: 

رمبا  للغاية،  مبكر  الوقت  النهائي، 

يبتعد  رمبا  الالعبن،  بع�س  ي�صاب 

“يجب  م�صتواه«.واأمت:  عن  البع�س 

للمباراة  ن�صل  اأن  ن��اأم��ل  ننتظر.  اأن 

ينته  مل  الأمر  لأن  ت�صكيلتنا،  بكامل 

ال��ن��ه��اي��ة، لقد  ن��ب��ل��غ  اأن  ن��ري��د  ب��ع��د، 

اأج��ل  م��ن  امل�صابقة  ه��ذه  اإىل  و�صلنا 

بلقبها«. الفوز 

االنباط - عمان 

اأكد املكلف باإدارة ن�صاط كرة القدم يف 

نادي الوحدات حممد جمال اأن احتاد 

الكرة مل يتجاوب مع مطلبنا امل�صروع 

ال�صلط  اأم���ام  مباراتنا  نقل  ب�����ص��رورة 

���ص��ت��اد  اإىل  احل����ايل   14 اجل��م��ع��ة  ي����وم 

ع��م��ان ال����دويل ب���دل م��ن ���ص��ت��اد امللك 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب��ال��ق��وي�����ص��م��ة.وق��ال 

جمال: اأمانة ال�صر يف نادي الوحدات 

ال���ك���رة  احت������اد  اإىل  ك���ت���اب���ن  وج����ه����ت 

ال�صلط  اأمام  مواجهتنا  نقل  ب�صرورة 

البيتي”  “امللعب  ع��م��ان  ���ص��ت��اد  اإىل 

�صاغية،  اآذان��ا  اأن جند  دون  للوحدات 

واملفاجىء اأن احتاد الكرة و�صع بذات 

اجل��زي��رة  م��واج��ه��ة   5-  14 اأي  ال��ي��وم 

يثري  ما  عمان،  �صتاد  على  والفي�صلي 

ال����ص���ت���غ���راب م���ن رف�����ص��ه ن��ق��ل ه��ذه 

املباراة اإىل �صتاد امللك عبداهلل الثاين 

حتدثت  جمال:  وك�صف  بالقوي�صمة. 

ه��ات��ف��ي��ا م���ع م��دي��ر دائ����رة امل�����ص��اب��ق��ات 

امل��ب��اراة،  نقل  ح��ول  ال�صعيبات  ع��و���س 

اإل اأنه اأكد �صعوبة تطبيق ذلك الأمر 

لذلك.  مقنعة  اأ�صبابا  ي��ق��دم  اأن  دون 

الوحدات  ن��ادي  يف  جانبنا  من  ونحن 

البيتي  ملعبنا  يف  حقنا  على  �صن�صر 

ح��ال تطبيق  ال يف  ن��ت��ن��ازل عنه  ول��ن 

على  املحايد  امللعب  واعتماد  العدالة 

كال النادين ذهابا وايابا.

الجزيرة وطموح الفوز على البقعة 

تشيلسي يطمح بالمزيد وحصد اللقب 

الوحدات يحتج على االتحاد 
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االنباط-وكاالت

ق����ام����ت ����ش���رك���ة ت���ي���ك �إن���وف���ي�������ش���ن 

�ل���ن���م�������ش���اوي���ة ب����اإن����ت����اج ح�������ذ�ء ي��ح��ذر 

�مل���ك���ف���وف���ن و�����ش����ع����اف �ل���ب�������ش���ر م��ن 

�لعو�ئق �لتي تقابلهم خالل رحالتهم 

�ل��ي��وم��ي��ة، ب��ف�����ش��ل �مل�����ش��ت�����ش��ع��ر�ت ف��وق 

�ل�شوتية.

ومت ط���رح �حل����ذ�ء �مل���ع���روف ب��ا���ش��م 

م���وؤخ���ًر�  »innomake«�إنوميك 

يف �لأ�����ش����و�ق ب��اع��ت��ب��اره ج���ه���اًز� ط��ب��ًي��ا 

�لتنقل  ج��ع��ل  �إىل  وي��ه��دف  م��ع��ت��م��ًد�، 

�ل�����ش��خ�����ش��ي ل��الأ���ش��خ��ا���ص �مل��ك��ف��وف��ن 

و�شعاف �لب�شر �أكرث �أماًنا.

قرر �لفريق �لذي عمل على تطوير 

�حلذ�ء �أن هناك نوعن من �ملعلومات 

�مل��ت��ق��دم��ة م��ه��م��ت��ان ل��ل��غ��اي��ة ل��ق��اب��ل��ي��ة 

�ل�شتخد�م وهما: طبيعة �لعقبة �لتي 

خا�شًة  �لجتاهي،  وم�شارها  يو�جهها 

�لثقوب  �إذ� كانت متجهة لأ�شفل، مثل 

�أو درج.

نف�سيتي

من  مل�شاندة  �لنف�شية  �ل�شحة  دور  ما 

فقد �أحد �أع�شاء ج�شده؟

�لفريق(:  �أع�����ش��اء  )�أح���د  ر�ف��ر  يقول 

»ل ي��ت��ع��ل��ق �لأم����ر ب��ال��ت��ح��ذي��ر م��ن �أن��ن��ي 

ا  �أي�شً يتعلق  ب��ل  فح�شب،  عقبة  �أو�ج����ه 

ب���امل���ع���ل���وم���ات ح����ول ن����وع �ل���ع���ائ���ق �ل���ذي 

�أو�ج��ه��ه لأن��ه يحدث ف��رًق��ا ك��ب��ًر� �شو�ء 

كان جد�ًر� �أو �شيارة �أو �شلًما«.

رحلة عمل

يف عام 2006، تعاونت �ل�شركة �ملنتجة 

للحذ�ء مع جامعة »غر�ت�ص« �لنم�شاوية 

يعمل  �حل��ن،  ذلك  ومنذ  للتكنولوجيا، 

م��ع��ه��د ر���ش��وم��ات �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر و�ل���روؤي���ة 

�أول  �إىل  كامر�  �إ�شافة  على  باجلامعة 

ن�شخة من �ملنتج.

 كما يو�شح عامل �لكمبيوتر فريدريك 

ف��ر�ون��دورف��ر: »لقد ط��ورن��ا خ��و�رزم��ي��ات 

على  �مل�شممة  �حل��دي��ث��ة  �لعميق  �لتعلم 

ميكنها  �ل��ت��ي  �لع�شبية  �ل�����ش��ب��ك��ات  غ���ر�ر 

�كت�شاف  بعد  رئي�شين  ب��اأم��ري��ن  �ل��ق��ي��ام 

ت�شتخدم  وت��ف�����ش��ره،  �ل�����ش��ورة  حم��ت��وى 

�ل����ك����ام����ر� �����ش����ور م����ن م���ن���ظ���ور �ل���ق���دم 

ل��ت��ح��دي��د م��ن��ط��ق��ة خ��ال��ي��ة م���ن �ل��ع��و�ئ��ق 

لت�شاعد  عليها،  للم�شي  �آم��ن��ة  وب��ال��ت��ايل 

�لتعرف عليها«. �مل�شتخدمن على 

وي�����ت�����اب�����ع ف�������ر�ون�������دورف�������ر: »مي���ك���ن 

�مل��درب��ة  �خل���و�رزم���ي���ات  ت�شغيل  ب��ال��ف��ع��ل 

ن��ظ��ام  ع��ل��ى  �لآيل  �ل��ت��ع��ل��م  ب��ا���ش��ت��خ��د�م 

��ا، ب��ف�����ش��ل  حم���م���ول م�����ش��م��م خ�����ش��ي�����شً

�أحدث �ملعاجلات �خلا�شة �لقوية، �أ�شبح 

�ل�شتخد�م �ملحمول خلو�رزميات �لذكاء 

ا«. �ل�شطناعي �ملعقدة ممكًنا �لآن �أي�شً

للتطوير خطة 

دمج  على  �لآن  �إنوفي�شن  تيك  تعمل 

ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث  �أويل؛  �ل��ن��ظ��ام يف من����وذج 

مدجمة  �ملعالج  �إىل  بالإ�شافة  �لكامر� 

بقوة ور�حة يف �حلذ�ء.

وفريقه  فر�وندورفر  فريدري�ص  قام   

بالتحول  ب��دوره��م  »غر�ت�ص«  جامعة  يف 

باعتبارها  �لتالية  �ملرحلة  �إىل  بالفعل 

�����ش���ت���م���ر�ًر� م��ن��ط��ق��ًي��ا ل��ل��م�����ش��روع، حيث 

جمعها  مت  �لتي  �ملعلومات  دمج  يريدون 

�أثناء �رتد�ء �حلذ�ء �إىل نوع من خر�ئط 

لالأ�شخا�ص  �لفرت��شي  �لتجّول  تنقل 

ب�شرًيا. �ملعاقن 

وي��������ردف ف�����ر�ون�����دورف�����ر: »ك����م����ا ه��و 

�حل��ذ�ء  م��رت��دو  ي�شتفيد  ح��ال��ًي��ا،  �حل���ال 

ف��ق��ط يف ك���ل ح��ال��ة م���ن �ل��ب��ي��ان��ات �ل��ت��ي 

�شيكون  ���ش��ره.  �أث��ن��اء  �حل���ذ�ء  يجمعها 

ا  �أي�شً �ملمكن  من  كان  �إذ�  ��شتد�مة  �أكرث 

�آخرين  لأ�شخا�ص  �لبيانات  هذه  توفر 

مالحة«. كم�شاعد�ت 

من �أجل �لت�شور و�لتنفيذ �لنموذجي 

خل��ري��ط��ة �ل���ت���ج���ّول �لف���رت�����ش���ي ه��ذه 

�لب�شر،  و�شعاف  �ملكفوفن  لالأ�شخا�ص 

يتم حالًيا تقدمي طلب متويل �إىل وكالة 

FFG؛  ت��روي��ج �لأب���ح���اث �ل��ن��م�����ش��اوي��ة 

ب�شبب �لتحديات �لهائلة �لتي تو�جهها، 

ف��اإن ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن دع��م �مل��الح��ة �ملقرر 

�لبعيد. �مل�شتقبل  ��شتخد�مه يف 

نقاط  �أك��ر  ف��اإن  لفر�وندورفر،  وفًقا 

�خلالف هي �لتحديث و�لتو�شع �ملطلوب 

بالبيانات  وربطها  للخريطة،  با�شتمر�ر 

�ملعلومات  تكنولوجيا  و�ت�شال  �ل�شابقة، 

�لأحذية. لنظام 

ويختم: »�شنو��شل بالتاأكيد للو�شول 

ع��امل��ن��ا  يف  مم����ك����ن،  م���ن���ت���ج  �أف�������ش���ل  �إىل 

�حل���دي���ث، ي��ج��ب �أن ي��ك��ون ه��ن��اك ب��دي��ل 

�أعمارهم  تزيد  �لذين  �ملكفوفن  لع�شا 

عن 70 عاًما ».

ُي�شار �إىل �أن �أجهزة �ل�شت�شعار باملوجات 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��ب��د�أ م�شابه  �ل�����ش��وت��ي��ة  ف���وق 

للر�د�ر �أو �ل�شونار �لتي تقيم �شمات هدًفا 

�أو  �لر�ديو  من  �أ�شد�ء  تف�شر  طريق  عن 

�ملوجات �ل�شوتية على �لتو�يل.

االنباط-وكاالت

�أ�شهر،  خلم�شة  �أمركية  �م���ر�أة  �ختفت 

و�شط  م�شن،  ب�شكل  عنها  �لبحث  ف��ج��رى 

���ش��ي��ب��ت لأذى، 
ُ
�أ �أن ت��ك��ون ق��د  خم���اوف م��ن 

لكن �لأحد�ث حملت مفاجاأة كبرة، خالل 

�لأيام �لأخرة.

 وب����ح���������ش����ب ����ش���ح���ي���ف���ة »غ���������اردي���������ان« 

�ل��ري��ط��ان��ي��ة، ف���اإن �مل�����ر�أة �ل��ت��ي �خ��ت��ف��ت يف 

ن��وف��م��ر �مل��ا���ش��ي ب��ولي��ة ي��وت��ا، مت �ل��ع��ث��ور 

عليها وهي على قيد �حلياة د�خل خيمة يف 

غابوية. منطقة 

على  تقتاُت  كانت  �مل��ر�أة  �أن  �مل�شدر  وذكر 

نهر  م��ن  مقربة  على  و�لطحالب،  �لع�شب 

جماور يف �ملكان.

ومت  �مل���ر�أة،  هوية  �ل�شلطات  تك�شف  ومل 

�لإبالغ عن �ختفائها بعدما عرث موظفون 

يف هيئة �لغابات �لأمركية على �شيارتها يف 

�ملو�قف.

وعرث موظفو هيئة �لغابات على �ل�شيارة 

�لنهر  باإغالق منطقة  يهمون  كانو�  عندما 

�لتي يجري فتحها يف مو��شم حمددة.

بعد  على  �ل�����ش��ي��ارة،  على  �لعثور  وج��رى 

�شالت  مدينة  �شرقي  جنوب  كيلومرت�   80

نوفمر  من  و�لع�شرين  �خلام�ص  يف  ليك، 

�ملا�شي.

هذه  يف  �أ�شابيع  طيلة  حمققون  وحترك 

لكنهم  �ملر�أة،  على  �لعثور  �أجل  من  �ملنطقة 

مل ي�شلو� �إىل �أي نتيجة.

 وب��ح�����ش��ب ���ش��رط��ة م��ق��اط��ع��ة ي��وت��ا، ف��اإن��ه 

مت �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �مل����ر�أة، ي��وم �لأح����د، خ��الل 

بحث جوي باملنطقة، بينما كان متطوعون 

�أث����ر  �أي  �إي����ج����اد  �إىل  ج���اه���دي���ن  ي�������ش���ع���ون 

. للمختفية

وك���ان���ت �مل���ف���اج���اأة �ل���ك���رى ع��ن��دم��ا ر�أى 

رج������ال �ل�������ش���رط���ة، خ��ي��م��ة يف ه�����ذ� �مل���ك���ان 

�إىل فتحها لرتى  �مل��ر�أة  ب��ادرت  ثم  �ملعزول، 

من جاء �إىل �ملكان.

ورج��ح��ت �ل�����ش��رط��ة �أن ت��ك��ون �مل����ر�أة هي 

مبح�ص  �ملكان  هذ�  يف  �لبقاء  �ختارت  �لتي 

�إر�دتها، منذ نوفمر 2020.

�أول مرة  �مل��ك��ان  �إىل  �إن��ه��ا ذه��ب��ت  وق��ال��ت 

ومعها بع�ص �لطعام، لكنه �شرعان ما نفد، 

ثم ��شتعا�شت عنه بالع�شب، �أما �ملاء فكانت 

تاأتي به من نهر قريب.

تكن  �مل�����ر�أة مل  �أن  �ل�����ش��رط��ة  و�أو���ش��ح��ت 

ب��دت يف حالة  لكنها  ج��روح،  �أي  م��ن  تعاين 

م���ن �ل��ن��ح��اف��ة و�ل����ه����ز�ل، م���ن ج����ر�ء ���ش��وء 

�لتغذية.

�أجل  من  �مل�شت�شفى  �إىل  �مل���ر�أة  �أخ��ذ  ومت 

�إجر�ء فحو�ص، وك�شف �لتحقيق يف حالتها 

�لعقلية  �ل�شحة  يف  ��شطر�بات  تعاين  �أنها 

على �لأرجح.

تقم  �مل�����ر�أة مل  �أن  �ل�����ش��ل��ط��ات  و�أ���ش��اف��ت 

ب�شيء يخالف �لقانون، ورمبا تختار �لعودة 

م�شتقبال �إىل �ملكان �لذي كانت فيه.

 حذاء جديد يجعل حركة »المكفوفين« أكثر أماًنا

أغرب من الخيال.. اختفت لشهور وعاشت 
على العشب والماء

 السعودية تعتمد السجاد البنفسجي 
الستقبال ضيوف المملكة

 اكتشاف أقدم موقع دفن بشري في 
القارة السمراء

 بلو أوريجين تطلق رحالتها للفضاء 
والتذكرة بـ200 ألف دوالر

االنباط-وكاالت

�خ���ت���ارت �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة، 

ل�شجاد  م��ع��ت��م��د�ً  ل��ون��اً  �لبنف�شجي  �ل��ل��ون 

مر��شم ��شتقبال �شيوف �لدولة �لر�شمين 

من روؤ�شاء ووزر�ء و�شفر�ء، ومُمثلي �لدول، 

خمتلف  يف  �مل�شتخدم  �ل�شجاد  �إىل  �إ�شافة 

�لر�شمية. �ملنا�شبات 

وب��ح�����ش��ب وك����ال����ة �لأن�����ب�����اء �ل�����ش��ع��ودي��ة 

يتما�شى  »�لبنف�شجي«  �ل�شجاد  فاإن  »و��ص«، 

مع لون �شحارى �ململكة وِه�شابها يف ف�شل 

�لربيع عندما تتزّين بلون زهرة �خلز�مى، 

و�لريحان،  �لعيهالن  مثل  �أخ��رى  ونباتات 

طبيعياً  غ��ط��اًء  جمموعها  يف  ُت�����ش��ّك��ل  �ل��ت��ي 

بنف�شجي. بلون 

�لبنف�شجي  �مل��ر����ش��م  ���ش��ج��اد  وي��ت�����ش��م��ن 

�آخ��ر  �شعودي  ثقايف  لعن�شر  ب���ارز�ً  ح�شور�ً 

يتمّثل يف فن حياكة �ل�شدو �لتقليدي �لذي 

لُي�شفي  �جل��دي��د،  �ل�شجاد  �أط����ر�ف  ُي��زّي��ن 

ُب���ع���د�ً ث��ق��اف��ي��اً �إ���ش��اف��ي��اً ك��ون��ه م��ن �حِل���رف 

�ل�����ش��ع��ب��ي��ة �لأ���ش��ي��ل��ة يف �مل��م��ل��ك��ة، و�ملُ�����ش��ّج��ل 

ر���ش��م��ي��اً يف �ل��ق��ائ��م��ة �ل��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة ل��ل��رت�ث 

�لثقايف غر �ملادي لليون�شكو.

ومت�����ت�����د �ل����ن����ق����و�����ص �مل����م����ي����زة ل���ل�������ش���دو 

ع��ل��ى ج��ان��ب��ي �ل�����ش��ج��اد، ل��ت��م��ن��ح ه���ذ� �ل��ف��ن 

ت�شاف  ج��دي��دة  م�شاحة  �ل��ع��ري��ق  �ل��وط��ن��ي 

ل�شتخد�ماته �ملتعددة يف حياة �ل�شعودين.

مر��شم  »���ش��ج��اد  تغير  م��ب��ادرة  وج����اءت 

�ل���ش��ت��ق��ب��ال« ب��ت��ع��اون م�����ش��رتك ب��ن وز�رة 

�ل��ث��ق��اف��ة و�مل���ر�����ش���م �مل��ل��ك��ي��ة، وه���ي �م��ت��د�د 

بالعنا�شر  حتتفي  عديدة  وطنية  مل��ب��ادر�ت 

�لثقافية �ل�شعودية �لأ�شيلة، وُترز �لهوية 

�لوطنية.

ت��وج��ي��ه  �إىل  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وت�������ش���اف 

ل��ل��ج��ه��ات �حل���ك���وم���ي���ة ب���اق���ت���ن���اء �لأع����م����ال 

�ل��ف��ن��ي��ة و�مل��ن��ت��ج��ات �حِل��رف��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 

�مل�شاجد  وتاأهيل  ترميم  وم�شروع  مقّر�تها، 

باململكة. �لتاريخية 

ويف ه����ذ� �مل��ن��ح��ى �أي�������ش���ا، ث��م��ة م�����ش��روع 

�لعمر�ين  �ل��رت�ث  مباين  وتاأهيل  لرتميم 

و�شط  و�ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��ع��م��اري��ة  �لقيمة  ذ�ت 

�لريا�ص. مدينة 

االنباط-وكاالت

موقع  �أق���دم  ع��ن  �لنقاب  باحثون  ك�شف 

دفن ب�شري ُعرث عليه -حتى �لآن- يف قارة 

ن �لك�شف �جلديد يف در��شة  مِّ �إفريقيا؛ و�شُ

فريق  قبل  م��ن  »نيت�شر«،  جملة  يف  ُن�شرت 

دويل ي�����ش��م جم��م��وع��ة ع��ل��م��اء م���ن �مل��رك��ز 

�لعلمي. للبحث  �لفرن�شي  �لوطني 

�لأث��ري��ة،  �شعيدي«  يا  »باجنا  مغارة  ويف 

على  كينيا، عرث  �شمال مدينة مومبا�شا يف 

�شنو�ت،  ث��الث  �لعمر  م��ن  يبلغ  طفل  جثة 

�لتي  »متوتو«،  ��شم  �لباحثون  عليه  �أطلق 

�ل�شو�حيلية. باللغة  »�لطفل«  تعني 

وُدفن �لطفل يف حفرة يعود تاريخ حفرها 

�إىل 78 �ألف عام، ومن خالل حتليل �لرو��شب 

وت��رت��ي��ب �ل��ع��ظ��ام، �أظ��ه��ر ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث �أن 

لفه يف  م��ن خ��الل  ق��د مت��ت حمايته  �جل�شم 

كفن م�شنوع من مادة قابلة للتلف.

ك��م��ا ُع����رث ع��ل��ى �ل����ر�أ�����ص م�����ش��ت��ق��ر ع��ل��ى 

�لأرج����ح �أي�����ش��ا على ���ش��يء م��ك��ون م��ن م��ادة 

للتلف. قابلة 

عالمات  على  �لعثور  عدم  من  وبالرغم 

م��ن  ن���ق���ود  �أو  ق���ر�ب���ن  وج�����ود  �إىل  ت�����ش��ر 

�لدفن  م��و�ق��ع  يف  �شائع  وكالهما  �ل��ذه��ب، 

�لأح������دث، ف���اإن���ه م���ن �ل���الف���ت �أن ط��ق��و���ش��ا 

»متوتو«،  للطفل  �أقيمت  معقدة  جنائزية 

من  ن�شطة  م�شاركة  �لأرج���ح  على  تطلبت 

�ملحلي. �ملجتمع 

فاإن  عاقال،  �إن�شانا  »متوتو«  ك��ون  ورغ��م 

عك�ص  على  �لطفل،  �أ�شنان  »مورفولوجيا« 

ت��ل��ك �ل��ت��ي ل��وح��ظ��ت يف �ل��ب��ق��اي��ا �ل��ب�����ش��ري��ة 

�ل�شمات  �لفرتة، حتافظ على بع�ص  لنف�ص 

�إفريقين  باأ�شالف  تربطه  �لتي  �لقدمية 

قد�مى.

ه����ذه �مل���الح���ظ���ة ت���وؤك���د -ك���م���ا �ف���رُت����ص 

جن�شنا  �أن  �لأخ�����رة-  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  ك��ث��ر� 

ومتنوعة  للغاية  قدمية  جذور  له  �لب�شري 

�إقليميا يف �لقارة �لإفريقية، حيث ن�شاأ.

االنباط-وكاالت

 

ق���ال���ت ���ش��رك��ة ب��ل��و �أوري����ج����ن �مل��م��ل��وك��ة 

ت�شتهدف  �إن��ه��ا  ب��ي��زو���ص  جيف  للملياردير 

�ل��ع�����ش��ري��ن م���ن ي��ول��ي��و لإط������الق رح��ل��ت��ه��ا 

منت  ع��ل��ى  �ل��ف�����ش��اء  يف  �لأوىل  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 

حلظة  �شتمثل  و�لتي  �شيرد،  نيو  �شفينتها 

ل���ل���دخ���ول يف ح��ق��ب��ة  م��ن��اف�����ش��ة  ف����ارق����ة يف 

�لتجارية �خلا�شة. �لف�شائية  �لرحالت 

يف  مقعد�  �شتتيح  �أنها  �ل�شركة  و�أ�شافت 

عر  ي�شتمر  مب���ز�د  للفائز  لها  رح��ل��ة  �أول 

�أ�شابيع، �شيتم �لترع  �لإنرتنت ملدة خم�شة 

ل�شركة  �لتابعة  �خلرية  للموؤ�ش�شة  بعائده 

�لف�شاء.

مبيعات  مديرة  كورنيل  �أري��ان  ورف�شت 

�أوريجن  بلو  ب�شركة  �لف�شائية  �لأن�شطة 

�ل��ك�����ش��ف ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل �لأ����ش���ع���ار �ل��ع��ام��ة 

للرحالت  �ل�شركة  حددتها  �لتي  للتذ�كر 

�ل��ق��ادم��ة، وه��و �ل�����ش��ر �ل���ذي ح��اف��ظ��ت عليه 

ل�شنو�ت. �ل�شركة 

�سفحات

�لب�شر  م�����ش��ر  ح���ول  فل�شفية  م�����ش��اح��ة 

وكوكب �لأر�ص

�أن   2018 كانت رويرتز قد ذكرت يف عام 

بلو �أوريجن تنوي حت�شيل 200 �ألف دولر 

بناء على  ر�ك��ب، وذل��ك  �لأق��ل من كل  على 

جالكتيك  ف��رج��ن  ���ش��رك��ة  خ��ط��ط  تقييم 

للملياردير  �مل��م��ل��وك��ة  �مل��ن��اف�����ش��ة  ه��ول��دجن��ز 

�إل  �أخ���رى،  و�ع��ت��ب��ار�ت  بر�ن�شون،  ريت�شارد 

�أن هذ� �لتفكر رمبا يكون قد تغر.

جاء �لإعالن بعد �شنو�ت من �لختبار�ت 

و�أع�������م�������ال �ل����ت����ط����وي����ر ت�������ش���م���ن���ت ب��ع�����ص 

�لتاأجيالت.

االنباط-وكاالت

بنجاح  �إك�����ص«  »�شبي�ص  �شركة  �أطلقت 

 Starship »����ش���ت���ار����ش���ي���ب«  �مل���رك���ب���ة 

ل��ت��ك��ون   ،15  Serial Number
�ل��ذي جن��ا من  �لوحيد  �لأويل  �ل��ن��م��وذج 

�ختبار طر�ن على �رتفاعات عالية.

للمركبة  �لأويل  �لنموذج  �إط��الق  ومت 

من�شاأة  من  �لأرب��ع��اء،  م�شاء  »�شتار�شيب« 

تك�شا�ص  ب��ولي��ة  ت�شيكا  ب��وك��ا  يف  �خ��ت��ب��ار 

�لأمركية.

�إك�ص«، �مللياردير  ون�شر رئي�ص »�شبي�ص 

قال  ت��وي��رت  على  تغريدة  ما�شك،  �إي��ل��ون 

�لف�شائية  �مل��رك��ب��ة  هبطت  »ل��ق��د  ف��ي��ه��ا: 

بنجاح«.

���ش��ن«  »ذ�  �شحيفة  �أوردت  وح�����ش��ب��م��ا 

�ل��ري��ط��ان��ي��ة، ف����اإن �مل��رك��ب��ة و���ش��ل��ت �إىل 

�رتفاع 6 �أميال يف �ل�شماء.

�سوؤال حر

لتعي�ص  ج��دي��د  ك��وك��ب  ع��ن  تبحث  ه��ل 

فيه؟

وع����ادت �مل��رك��ب��ة �ل��ت��ي ي��ب��ل��غ �رت��ف��اع��ه��ا 

�إىل  حمركات  بثالثة  و�مل��زودة  طابقا   16

�لو�شع �لعمودي حتت �لدفع �ل�شاروخي 

عندما �قرتبت من �لأر�ص، حيث هبطت 

ب���رف���ق ع��ل��ى م��ن�����ش��ة �ل���ه���ب���وط، وف���ق���ا ملا 

ذكرته رويرتز.

ق����ال ج����ون �إن�������ش���روك���ر، �مل��ه��ن��د���ص يف 

على  مبا�شر  تعليق  خ��الل  �إك�����ص،  �شبي�ص 

�لرحلة »لقد هبطنا، لقد هبطت �ملركبة 

�لف�شائية«.

�ل�شتن  �ل��ذك��رى  �ل��رح��ل��ة يف  وج���اءت 

و�لتي  �أمركي،  ف�شاء  لر�ئد  رحلة  لأول 

مهمة  يف  ���ش��ي��رد  �آلن  خ��الل��ه��ا  �ن��ط��ل��ق 

دقيقة على منت   15 �شبه مد�رية مدتها 

�����ش����اروخ م����رك����وري ري���د����ش���ت���ون �ل��ت��اب��ع 

بولية  كانافر�ل  كيب  من  نا�شا  لوكالة 

فلوريد�.

وت���اأم���ل »���ش��ب��ي�����ص �إك�������ص« �أن ت��ر���ش��ل يف 

�لقمر  �إىل  �لف�شائية  �ملركبة  �مل�شتقبل 

و�ملريخ.

للمركبة  ويعد هذ� �لختبار �خلام�ص 

دون  ي��ت��م  �ل����ذي  و�لأول  »���ش��ت��ار���ش��ي��ب«، 

حدوث �نفجار.

�شابقة  جتريبية  رح��الت   4 و�نطلقت 

»�إ���ص.�إن  وهي  ل�شتار�شيب،  �أولية  لنماذج 

فر�ير،  يف   »9 و«�إ����ص.�إن  دي�شمر،  يف   »8

11« يف م��ار���ص،  10« و«�إ�����ص.�إن  و«�إ�����ص.�إن 

متحولة  �ن��ف��ج��رت  لكنها  جميعا  بنجاح 

�إىل حطام �أثناء حماولتهما �لهبوط.

ك���ذل���ك ت��ع��ر���ش��ت ت��ع��ر���ش��ت �مل��رك��ب��ات 

وبعد  �ل��ن��اج��ح،  �نطالقها  رغ��م  لأع��ط��ال 

�رتفاعها عدة �أميال يف �لهو�ء.

م�شكالت  ظهرت  ذلك،  �إىل  بالإ�شافة 

�أي�����ش��ا، �لأم���ر �ل��ذي جنم  �أث��ن��اء �لهبوط 

ع��ن��ه �ن���ف���ج���ار�ت ع��ن��د م��الم�����ش��ة �مل��رك��ب��ة 

لالأر�ص.
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