
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الصحة: تسجيل 7 وفيات و475 إصابة جديدة 
بفيروس كورونا المستجد في المملكة

االنباط- عمان

اجلمعة،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت   

عن ت�صجيل 7 وفيات و475 �إ�صابة جديدة 

اململكة،  امل�����ص��ت��ج��د يف  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س 

وفاة   9879 اإىل  الإج��م��ايل  العدد  لرتفع 

و760161 �إ�صابة.

واأ���ص��ار امل��وج��ز الإع��ام��ي ال�صادر عن 

احل����الت  ع����دد  اأن  اإىل  ال�����ص��ح��ة،  وزارة 

حالة،   7766 اإىل  و���ص��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�صطة 

ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع����دد احل�����الت ال��ت��ي اأدخ��ل��ت 

بلغ  59 حالة، كما  امل�صت�صفيات  اإىل  اليوم 

ع��دد احل���الت ال��ت��ي غ���ادرت امل�صت�صفيات 

58 ح��ال��ة، يف ح��ن بلغ ال��ع��دد الإج��م��ايل 

ال��ع��اج يف  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة  للحالت 

امل�صت�صفيات 491 حالة.

اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  اأن ن�صبة  امل��وج��ز  وب���ن 

باملئة،   7 بلغت  ال�صمال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  بلغت  بينما 

احلثيثة 20 باملئة، فيما بلغت ن�صبة اإ�صغال 

الإقليم  يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة 

ذاته 10 باملئة.

العزل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  اأن ن�صبة  واأ���ص��اف 

يف اإقليم الو�صط بلغت 15 باملئة، يف حن 

و�صلت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة 

يف الإقليم ذاته اإىل 22 باملئة، بينما بلغت 

ن�صبة اإ�صغال اأجهزة التنف�س ال�صطناعي 

6 باملئة.

ال��ع��زل يف  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  وبلغت ن�صبة 

اإقليم اجلنوب 6 باملئة، ون�صبة اإ�صغال اأ�صّرة 

العناية احلثيثة 9 باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���ص��غ��ال 

الإقليم ذاته 5 باملئة.

222 حالة  ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

���ص��ف��اء، لي�صل ال��ع��دد الإج��م��ايل حل��الت 

ال�صفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل 14 

يوماً اإىل 742516 حالة.

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   6 ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   17  متوز  2021 م - العدد  5755    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

جماهد  الإعامي  ي�صفها  هكذا  بيتا  يف  خمتلفة  ليلة   

بني مفلح ابن بلدة بيتا، وحتديدا عندما علم �صبان البلدة 

اجلي�س  ب�����ص��ي��ارات  اقتحمها  ال���ذي  الح��ت��ال  ج��ي�����س  ب���اأن 

املعززة باحثا عن �صيارة �صحن كبرة تعود لإحدى عائات 

البلدة لغر�س م�صادرتها

م��ن حاراتها  خ��رج��وا  اأن  اإل  ال��ب��ل��دة  �صبان  م��ن  ك��ان  م��ا 

واأزقتها وقاموا باإغاق ال�صوارع واأ�صعلوا الإطارات ومنعوا 

ال�صحن للجي�س. وهو ما عك�س حالة  �صيارة  ت�صليم  عملية 

من التحدي، براأي بني مفلح، مل ت�صهدها البلدة من قبل 

بهذا املدى واجلماهرية ولطبيعة املوقف

ال�صرفا  ن��وح  م��ن��زل  اقتحمت  ق��د  اجلي�س  ق��وات  وك��ان��ت 

الفل�صطيني  الأح���م���ر  ال���ه���ال  يف  م��ت��ط��وع��ا  ي��ع��م��ل  ال����ذي 

الح��ت��ال(  �صجون  يف  املعتقل  ال�صرفا  ليو�صف  اأخ  )وه���و 

وه����و ���ص��اح��ب ال�����ص��اح��ن��ة ال����ذي ت��ت��ه��م��ه ق����وات الح���ت���ال 

اإىل منطقة  ال�صيارات  اإطارات  نقل  با�صتخدامها يف عملية 

وفعاليات  عملية  يف  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  اأج���ل  م��ن  �صبيح  ج��ب��ل 

الليلي. الإرباك 

التفا�صيل �ص »4«

 بلدة »بيتا« في يومها ال80 السترداد »جبل صبيح«.. نضال مستمر وتحذيرات من انحراف البوصلة

 الخاليلة يدعو الستغالل العشر االوائل من 
ذي الحجة بالتقرب إلى اهلل سبحانه وتعالى

 السفارة األميركية: 
نصف مليون جرعة فايزر 
االنباط- عمانمن البيت االبيض لألردن

 دع��ا وزي��ر الأوق���اف وال�����ص��وؤون واملقد�صات 

ال���ص��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور حم��م��د اخل��اي��ل��ة اإىل 

ا�صتغال الع�صر الأوائل من �صهر ذي احلجة 

ب���ق���راءة ال���ق���راآن ال���ك���رمي وال�����ص��ي��ام وال��ذك��ر 

الأي���ام من  لهذه  مل��ا  تعاىل  اهلل  اإىل  والتقرب 

عظمة عند اهلل تعاىل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

�صيقوم  الأبي�س  البيت  اأن  عمان،  يف  الأمركية  ال�صفارة  اأعلنت   

باإر�صال 500 الف جرعة من لقاح “فايزر” اإىل الأردن.

الجتماعي  التوا�صل  موقع  على  لها  تغريدة  يف  ال�صفارة  وقالت 

)تويرت(، “تعترب هذه الهدية من الرئي�س بايدن .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- الواليات املتحدة

اج��ت��م��ع ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ب��ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة 

والفريق  ماكينزي،  كينيث  اأول  الفريق  الأمريكية  املركزية 

اأول ري��ت�����ص��ارد ك�����ارك، ق��ائ��د ق���ي���ادة ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا���ص��ة 

الأمريكية.

وب��ح��ث ج��ال��ت��ه وامل�������ص���وؤولن الأم���ري���ك���ي���ان، يف اج��ت��م��اع 

البلدين،  بن  ال�صرتاتيجي  التعاون  تعزيز  �صبل  اخلمي�س، 

خا�صة يف املجالن الع�صكري والأمني.

التفا�صيل �ص »2«

 أكاديميون وباحثون: يحذرون من 
أنشطة احتيالية لنشر األبحاث العلمية

 الحاج توفيق: الوضع االقتصادي األردني في 
أسوأ حاالته وعلى الحكومة وضع الحلول

هبوط قياسي جديد لعملة لبنان.. 
الدوالر يساوي 23 ألف ليرة

 عائلة نزار بنات تتحدث عن مطالبها في 
قضية اغتيال ابنها.. ما هي هذه المطالب ؟

االنباط- عمان

اأن�صطة  اأك���ادمي���ي���ة م���ن  اأو����ص���اط  ح����ذرت 

با�صتطاعتهم  اأن  مروجوها  يزعم  احتيالية 

ن�����ص��ر اأب���ح���اث ع��ل��م��ي��ة حم��ك��م��ة ع��ل��ى ق��اع��دة 

البيانات العاملية )�صكوب�س(.

و�صكوب�س هي قاعدة بيانات جرى ان�صاوؤها 

ه��ول��ن��دي��ة،  ن�����ص��ر  دار  ب��وا���ص��ط��ة   2004 ع����ام 

وحت����ت����وي ع���ل���ى 40 ال�����ف ع����ن����وان لأب���ح���اث 

وم���ق���الت وك���ت���ب اأدب���ي���ة م���ن ن��ح��و 11 ال��ف 

نا�صر يف العلوم الإن�صانية والطبيعية وعلوم 

الفيزياء وغرها.

وحتوي قاعدة �صكوب�س ال�صخمة بيانات 

تهتم بكل ما يخ�س البحث العلمي وما يهم 

الباحث، بحيث ي�صاف ا�صمه يف واح��دة من 

اآلف املجات العلمية املحكمة حتت ا�صراف 

�صكوب�س يف الكثر من املجالت.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

قيا�صيا  هبوطا  اللبنانية  ال��ل��رة  �صجلت 

ال���دولر �صباح اجلمعة، حيث  اأم���ام  ج��دي��دا 

ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ي��ة الأم���رك���ي���ة ن��ح��و 23 

األف لرة ح�صبما اأف��اد مرا�صل “�صكاي نيوز 

عربية«.

�صعد  تخلي  بعد  اجلديد  الهبوط  وياأتي 

احل���ري���ري ع���ن ج��ه��ود ي��ب��ذل��ه��ا م��ن��ذ �صهور 

فر�س  قل�س  ج��دي��دة، مما  لت�صكيل حكومة 

التوافق يف اأي وقت قريب على حكومة ت�صتد 

احل��اج��ة اإل��ي��ه��ا لإن��ق��اذ ال��ب��اد م��ن الن��ه��ي��ار 

املايل.

واأع����ل����ن احل����ري����ري ق�������راره ب���ع���د ل��ق��ائ��ه 

بالرئي�س مي�صال عون، مما يربز النق�صامات 

ال�صيا�صية التي اأعاقت ت�صكيل احلكومة حتى 

مع زيادة حدة الأزمة يف لبنان.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

خليل  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�س  ق��ال 

ال��و���ص��ع الق��ت�����ص��ادي  اإن  ت��وف��ي��ق  احل����اج 

احلكومة  وعلى  حالته  اأ�صواأ  يف  الأردين 

و�����ص����ع احل������ل������ول، م���ط���ال���ب���ا احل���ك���وم���ة 

للتخفيف  والر�صوم  ال�صرائب  بتخفي�س 

عن املواطن والتاجر

واأ���������ص��������اف احل����������اج ت�����وف�����ي�����ق خ�����ال 

دنيا  ي��ا  ح��ل��وة  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ا�صت�صافته 

اإن  روؤيا اجلمعة،  قناة  يعر�س على  الذي 

تداعيات  ب�صبب  تعبا  وال��ت��اج��ر  امل��واط��ن 

جائحة كورونا

ل  امل�����ص��وؤول��ن  ب��ع�����س  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

منها  يعاين  التي  امل�صكلة  حجم  يقدرون 

القت�صاد الأردين.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ال�صهيد  ال�صيا�صي  امل��ع��ار���س  وال���د  ق��ال 

ال�����ص��ل��ط��ة  ت��ف��او���س م���ع  اإن ل  ب���ن���ات،  ن����زار 

ظرف  اأي  حت��ت  حتقيق  دون  الفل�صطينية 

من الظروف دون حتقيق مطالب العائلة. 

“�صحيفة  ل�������  ب�����ن�����ات  خ����ل����ي����ل  وق����������ال 

بعد مرور 20 يوًما على اغتيال  فل�صطن”، 

نزار دون اأي تقدم بالق�صية، “اإن ما حدث 

الأرك���ان،  مكتملة  �صيا�صي  اغتيال  جرمية 

وجهيها  يف  ال�صلطة  قيادة  من  باأمر  نفذت 

تعرتف  اأن  وي��ج��ب  والع�صكري،  ال�صيا�صي 

بذلك«. ر�صميا 

التفا�صيل �ص »4«

 الملك يجتمع بمسؤولين عسكريين أمريكيين



املحلي
20

 السفارة األميركية: نصف مليون 
جرعة فايزر من البيت االبيض لألردن

 الحريري : استطاع األردنيون إقناع األمريكيين 
الستجرار الغاز المصري عبر سوريا الينا 2021

 الحاج توفيق: الوضع االقتصادي األردني في 
أسوأ حاالته وعلى الحكومة وضع الحلول

من أهم الوجهات السياحية.. المثلث الذهبي 
يضع األردن على خارطة السياحة العالمية 

االنباط-عمان

 اأع���ل���ن���ت ال�������س���ف���ارة الأم���رك���ي���ة يف 

���س��ي��ق��وم  الأب���ي�������ض  ال��ب��ي��ت  اأن  ع���م���ان، 

500 ال���ف ج��رع��ة م���ن ل��ق��اح  ب���اإر����س���ال 

الأردن. “فايزر” اإىل 
وقالت ال�سفارة يف تغريدة لها على 

التوا�سل الجتماعي )تويرت(،  موقع 

الرئي�ض  م��ن  ال��ه��دي��ة  ه���ذه  “تعترب 
ب���اي���دن وح��ك��وم��ة ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

ج�����زءاً م���ن ال���دع���م امل�����س��ت��م��ر ل�����أردن 

خ������ل ج���ائ���ح���ة ك����وف����ي����د-19 وال���ت���ي 

بني  الثنائية  الع�قات  اأهمية  تعك�ض 

بلدينا«.

االنباط-عمان

ك�سف رئي�ض الوزراء اللبناين املكلف 

خ�ل  بحث  اأنه  احلريري  �سعد  �سابقا 

زيارته اإىل القاهرة ولقائه مع الرئي�ض 

ق�سية  ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  امل�سري 

ل��ب��ن��ان  اإىل  امل�����س��ري  ال���غ���از  ا���س��ت��ج��رار 

وق��ال احلريري  و���س��وري��ا.  الأردن  ع��رب 

اللبنانية  “اجلديد”  لقناة  حديث  يف 

م�سر  اإىل  “ذهبت  اخل��م��ي�����ض:  اأم�������ض 

�سوريا  ع��رب  امل�����س��ري  ال��غ��از  ل�ستجرار 

الأمريكيني  اإقناع  الأردنيون  وا�ستطاع 

مع  “ناق�ست  واأ����س���اف  الأمر”.  ب��ه��ذا 

الرئي�ض ال�سي�سي ملف الغاز لتخفي�ض 

ف�����ات�����ورة ال����ك����ه����رب����اء ع�����رب احل���ك���وم���ة 

رئي�سها”.  ل�ست  اأن��ن��ي  رغ��م  اجل��دي��دة 

وال��ت��ق��ى احل���ري���ري ال��رئ��ي�����ض امل�����س��ري 

ق���ب���ل ي�����وم م����ن ل���ق���ائ���ه اخل���م���ي�������ض م��ع 

اعتذاره  وتقدمي  مي�سال عون  الرئي�ض 

عن ت�سكيل احلكومة.

االنباط-عمان

ق�����ال رئ���ي�������ض غ���رف���ة جت������ارة ع��م��ان 

ال���و����س���ع  اإن  ت���وف���ي���ق  احل�������اج  خ���ل���ي���ل 

حالته  اأ���س��واأ  يف  الأردين  القت�سادي 

وعلى احلكومة و�سع احللول، مطالبا 

احل����ك����وم����ة ب���ت���خ���ف���ي�������ض ال�������س���رائ���ب 

وال����ر�����س����وم ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع����ن امل���واط���ن 

والتاجر

واأ�������س������اف احل��������اج ت����وف����ي����ق خ�����ل 

دنيا  يا  حلوة  برنامج  على  ا�ست�سافته 

روؤي��ا اجلمعة،  قناة  على  يعر�ض  الذي 

ب�����س��ب��ب  ت��ع��ب��ا  وال���ت���اج���ر  امل����واط����ن  اإن 

تداعيات جائحة كورونا

امل�����س��وؤول��ني ل  بع�ض  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ي���ق���درون ح��ج��م امل�����س��ك��ل��ة ال��ت��ي ي��ع��اين 

منها القت�ساد الأردين

الغذائية يف  امل��واد  مبيعات  اأن  وبني 

40% بعد �سهر  بن�سبة  الأردن تراجعت 

اأ�سكال  فر�ست  ك��ورون��ا  واأن  رم�����س��ان، 

على  وخمتلفة  جديدة  حياة  واأ�ساليب 

الأردنيني

واع��ت��رب احل���اج ت��وف��ي��ق اأن ال��ت��ج��ارة 

التقليدية،  الإلكرتونية تهدد التجارة 

بني  ع��ادل��ة  مناف�سة  هناك  لي�ض  واأن��ه 

الطرفني

ولفت احلاج توفيق اإىل اأن �سيا�سات 

ال�سني اأربكت التجارة العاملية

االنباط -وكاالت

واأه������داف طموحة  ب��ن��ي��وي��ة  حت����ولت 

على  الها�سمية  الأردن��ي��ة  اململكة  تعكف 

ب�سكل  ال�سياحة  قطاع  بتطوير  تنفيذها 

امل�ستوي  ع��ل��ى  تناف�سية  اأك����ر  يجعلها 

م���ا متتلكه  ذل����ك  م�����س��ت��غ��ل��ه يف  ال���ع���امل���ي 

م����ن اإم���ك���ان���ي���ات ���س��ي��اح��ي��ة غ����ر ع���ادي���ة 

وخارجيا  داخليا  ج��اذب  �سياحي  ومنتج 

ول��ستعداد للطلب املتزايد مبا يتوافق 

اململكة  ال�����س��ي��اح��ة يف  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع 

وتعزيز القطاع ال�سياحي الذي يعد من 

اململكة  روؤي��ة  م�ستهدفات  حتقيق  ركائز 

.2030

 *العقبة* 

املثلث الذهبي يف الأردن

الها�سمية  الأردن����ي����ة  امل��م��ل��ك��ة  ع����ززت 

من الإج��راءات اخلا�سة باملثلث الذهبي 

الذي ي�سم مواقع �سهرة مثل  الأردين 

و«وادي  القدمية”  ال���ب���رتاء  “مدينة 
منطقة  لت�سبح  العقبة«  و«م��دي��ن��ة  رم« 

كل  فيها  ال�سائح  يجد  متكاملة  �سياحية 

ما يحتاجه من خدمات متميزة واأ�سعار 

م��ن��اف�����س��ة  وم��ن��ت��ج ���س��ي��اح��ي م���ت���ن���وع، يف 

�سوء الروؤية التي ُر�سمت لها يف اخلطة 

واأن�����س��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ب��اإق��ام��ة  الت�سغيلية 

ال��ث���ث،  امل��ن��اط��ق  يف  ترفيهية  وب���رام���ج 

واخلارجية،  الداخلية  ال�سياحة  لتعزيز 

للحركة  التدريجية  العودة  ي�سهم يف  ما 

ال�سياحية، و�سول اإىل تعايف القطاع. 

 *البرتاء* 

وي����ع����د امل���ث���ل���ث ال����ذه����ب����ي م�����ن اأه�����م 

الوجهات ال�سياحية يف الأردن، وت�سنيف 

م��واق��ع��ه ك��م��ن��اط��ق خ�����س��راء ي�����س��اه��م يف 

الداخلية  ال�سياحة  على  الإق��ب��ال  زي���ادة 

واخلارجية ، وتقع يف جنوب اململكة وهي 

ل��ع��ودة  وت�ستعد  اآم��ن��ة  منطقة  منطقة 

قبل  ك��ان��ت  كما  فيها  الطبيعية  احل��ي��اة 

جائحة كورونا.

 *وادي رم* 

وب���ت���وج���ي���ه���ات م��ل��ك��ي��ة، اأك������د الأم�����ر 

العهد  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�سني 

قطاع  لتطوير  اجل��ه��ود  ك��ل  ب��ذل  اأهمية 

ال�����س��ي��اح��ة ل��ي��ت��م��ك��ن م���ن امل��ن��اف�����س��ة على 

امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي، م���ع ����س���رورة تكثيف 

العمل لتطوير املنتج ال�سياحي يف اململكة 

وترويجه حمليا وعربيا ودوليا.

االنباط- الواليات املتحدة

الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج���ل��ة  اجتمع 

ب���ق���ائ���د ال���ق���ي���ادة امل���رك���زي���ة الأم���ري���ك���ي���ة 

والفريق  ماكينزي،  كينيث  اأول  الفريق 

ق���ي���ادة  ق���ائ���د  ك��������رك،  ري���ت�������س���ارد  اأول 

الأمريكية. العمليات اخلا�سة 

وب������ح������ث ج������ل�����ت�����ه وامل�����������������س��������وؤولن 

�سبل  اخلمي�ض،  اجتماع  يف  الأمريكيان، 

ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون ال����س���رتات���ي���ج���ي ب��ني 

الع�سكري  املجالني  يف  خا�سة  البلدين، 

والأمني.

امل�����س��ت��ج��دات  اإىل  الج���ت���م���اع  وت���ط���رق 

اإقليميا  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

الإره����اب، �سمن  ودول��ي��ا يف احل��رب على 

نهج �سمويل.

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة، ام�ض اجلمعة، 

اإ���س��اب��ة  و475  وف���ي���ات   7 ت�����س��ج��ي��ل  ع���ن 

يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ض  ج��دي��دة 

امل��م��ل��ك��ة، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد الإج��م��ايل اإىل 

9879 وفاة و760161 اإ�سابة.

عن  ال�سادر  الإع�مي  املوجز  واأ�سار 

احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة،  وزارة 

حالة،   7766 اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة 

اأدخ��ل��ت  ال��ت��ي  ب��ل��غ ع���دد احل����الت  بينما 

اليوم اإىل امل�ست�سفيات 59 حالة، كما بلغ 

امل�ست�سفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت  عدد 

الإجمايل  العدد  بلغ  حني  يف  حالة،   58

يف  الع�ج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  للحالت 

491 حالة. امل�ست�سفيات 

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  امل��وج��ز  وب��ني 

باملئة،   7 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل 

العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما 

ن�سبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   20 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  ال�سطناعي  التنف�ض  اأجهزة  اإ�سغال 

الإقليم ذاته 10 باملئة.

العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 

15 ب��امل��ئ��ة، يف  يف اإق��ل��ي��م ال��و���س��ط ب��ل��غ��ت 

العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني 

باملئة،   22 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف  احلثيثة 

بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�ض 

6 باملئة. ال�سطناعي 

يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت 

اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   6 اجل��ن��وب  اإقليم 

فيما  ب��امل��ئ��ة،   9 احلثيثة  ال��ع��ن��اي��ة  اأ���س��ّرة 

ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ����س���غ���ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ف�����ض 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 5 باملئة.

حالة   222 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 

حلالت  الإج��م��ايل  العدد  لي�سل  �سفاء، 

ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل 

14 يوماً اإىل 742516 حالة.

 20182 اإج���راء  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

ف���ح�������س���اً، ل��ي�����س��ب��ح ال����ع����دد الإج����م����ايل 

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

فح�ساً،   8194511 الآن  وح��ت��ى  ال��وب��اء 

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

نحو  اإىل  و�سلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية 

2.35 باملئة.

االنباط- عمان

ح������ذرت اأو������س�����اط اأك���ادمي���ي���ة م���ن اأن�����س��ط��ة 

احتيالية يزعم مروجوها اأن با�ستطاعتهم ن�سر 

البيانات  ق��اع��دة  على  حمكمة  علمية  اأب��ح��اث 

العاملية )�سكوب�ض(.

و�سكوب�ض هي قاعدة بيانات جرى ان�ساوؤها 

عام 2004 بوا�سطة دار ن�سر هولندية، وحتتوي 

على 40 ال��ف ع��ن��وان لأب��ح��اث وم��ق��الت وكتب 

اأدبية من نحو 11 الف نا�سر يف العلوم الإن�سانية 

والطبيعية وعلوم الفيزياء وغرها.

بيانات  ال�سخمة  �سكوب�ض  ق��اع��دة  وحت���وي 

وم��ا يهم  العلمي  البحث  م��ا يخ�ض  بكل  تهتم 

الباحث، بحيث ي�ساف ا�سمه يف واحدة من اآلف 

املج�ت العلمية املحكمة حتت ا�سراف �سكوب�ض 

يف الكثر من املجالت العلمية كالتكنولوجيا 

والطب والعلوم والدرا�سات اخلا�سة بالإن�سان 

والفنون وجمالت كثرة اأخرى.

ال��ع��ل��م��اء  م����ن  ال���ب���اح���ث���ني  اآلف  وي�����س��ع��ى 

ومقالتهم  اأبحاثهم  ن�سر  اإىل  والأك��ادمي��ي��ني 

اأج��ل رف��ع مكانتهم  العلمية يف )�سكوب�ض( من 

الجتماعية والعلمية واحل�سول على الدرجة 

امل��ط��ل��وب��ة يف ال����ت����درج ال��وظ��ي��ف��ي وال��رتق��ي��ة 

اخل�سائ�ض  من  بالكثر  لمتيازها  والتثبيت 

التي جعلها يف قمة جمالت الن�سر العلمي.

واو����س���ى ع��م��داء ك��ل��ي��ات جامعية وا���س��ات��ذة 

يتلقون  الذين  زم���ءه��م  وباحثون  جامعيون 

عرو�ساً للن�سر من هذه املرا�س�ت الحتيالية 

ال��ت��ي ق���د ت�����س��ف��ر ع���ن خ�����س��ارة م��ال��ي��ة و���س��رق��ة 

اأو  العلمية،  وجم��ه��ودات��ه��م  لأب��ح��اث��ه��م  علمية 

ال��وق��وع �سحية ملثل ه��ذه الح��ت��ي��الت، داع��ني 

الأبحاث  من  والتاأكد  والتحرير  التدقيق  اإىل 

عدم  طائلة  حتت  الرتقية  لغر�ض  تقدم  التي 

وجود اأ�سل لها يف املج�ت العاملية اأو امل�سنفة 

�سمن قوائم جمالت �سكوب�ض اأو عدم احت�سابها 

لغر�ض الرتقية اأو التثبيت.

ودعوا اجلامعات وجمال�ض العمداء وكليات 

البحث العلمي والأق�سام الأكادميية اإىل املزيد 

م��ن الرقابة وحت��دي��د ه��ذه امل��ج���ت وحتديث 

اأع�����س��اء  ع��ل��ى  وتعميمها  ب��ا���س��ت��م��رار  ق��وائ��م��ه��ا 

الهيئة التدري�سية ليكونوا على معرفة ودراية 

ابحاثهم.  لن�سر  معينة  جملة  اختيارهم  عند 

وقال عميد كلية الع���م يف جامعة الرموك 

الدكتور خلف الطاهات، اإنه يف الآونة الأخرة 

بدا وا�سحا حجم انت�سار ظاهرة دعوات و�سطاء 

ع��ل��ى م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي للن�سر 

العلمي، وهذه من اأخطر الق�سايا التي يتوجب 

اأن يتنبه لها التعليم العايل وجمال�ض العمداء 

يف اجلامعات والأ�ساتذة اجلامعيون.

هذه  ملثل  �سحية  يقع  العديد  اأن  واأو���س��ح، 

لدع���اءات  فري�سة  يقع  اأو  الوهمية  املرا�س�ت 

للرتقية  معتمدة  عاملية  جم���ت  م��ع  و�سطاء 

اأو  الرتقية  بق�سد  ال�سريع  الن�سر  وط��اأة  حتت 

التثبيت اأو ك�سرط لتجديد عقده يف اجلامعات، 

م�سرا اإىل اأن هناك حالت كثرة وقعت �سحية 

ملثل هوؤلء الذي يدعون ع�قات لت�سريع الن�سر 

يف املجالت ذات قوائم اأو امل�سنفة عاملياً بق�سد 

اأو  م�ساعد  كاأ�ستاذ  اأك��ادمي��ي��ة  لرتبة  الرتقية 

م�سارك اأو اأ�ستاذ )برف�سور(.

وح������ذر ال���ط���اه���ات م����ن اأن ب��ع�����ض ه�����وؤلء 

املحتالني يلجاأون يف ظل التطور التكنولوجي 

اإىل ت�سميم اأغلفة جم�ت حتمل ا�سم جم�ت 

بع�ض  واإي��ه��ام  العلمي  الن�سر  لأغ��را���ض  عاملية 

ر�سينة  اأو  ر�سمية  ج��ه��ة  ب��اأن��ه��م  الأك��ادمي��ي��ني 

وا�ستخدامها للتحايل واغواء الباحثني للن�سر 

وجتري املرا�سلة وار�سال ا�سعار القبول ور�سوم 

الن�سر التي قد ت�سل اإىل 1500 دينار.

من جهته، دعا عميد كلية الإع�م يف جامعة 

اإىل توخي  ال�سفوري  اأجم��د  الدكتور  ال��زرق��اء 

الأكادمييني والباحثني الذين يتلقون عرو�ساً 

الوهمية  احل�سابات  بهذه  يتعلق  فيما  احل��ذر 

اأو  الأم���وال  ي�سببه حتويل  ملا قد  والحتيالية، 

املعلومات ال�سخ�سية لهذه اجلهات من خ�سارة 

مالية و�سرقة ل�أبحاث .

عمليات  �سحايا  ال�سفوري  ال��دك��ت��ور  ودع���ا 

الن�سب اإىل التبليغ عن هذه اجلهات الحتيالية 

الإج���راءات  لتخاذ  القانون  اإنفاذ  �سلطات  اإىل 

املنا�سبة بحقها.

ال��ربوف�����س��ور  ال�����س��اب��ق  الع�����م  كلية  عميد 

ع���زت ح��ج��اب، ح���ذر م��ن م��ث��ل ه���ذه امل��ح��اولت 

فقط  منها  ي���راد  وهميني  ا�سخا�ض  قبل  م��ن 

العلمية،  الأبحاث  و�سرقة  امل��ال  احل�سول على 

التدري�سية  الهيئات  واأع�ساء  الباحثني  داعيا 

اإىل خماطبة املجلة مبا�سرة وعمل )ي��وزر نيم 

 )user name ،password وب��ا���س��ورد 

خا�ض بهم ومرا�سلتها دون اأي و�سيط للحيلولة 

دون الوقوع �سحية لتلك العمليات الحتيالية 

وذهاب اجلهد البحثي �سدى.

غ��ره��ا من  ع��ن  �سكوب�ض مت��ت��از  اإن  وق����ال 

باأنها  ال��ع��امل  ع��ل��ى م�ستوى  ال��ب��ي��ان��ات  ق��واع��د 

نظام  وخا�سة  ال���زم��ة  بالتكنولوجيا  م���زودة 

على  الباحثني  ي�ساعد  م��ا  ال�سناعي،  ال��ذك��اء 

ايجاد املعلومات ال�زمة ب�سرعة كبرة مقارنة 

اأن  اإىل  م�سراً  الأخ����رى،  البيانات  ق��واع��د  م��ع 

احتيالية  لعمليات  �سحية  وق��ع��وا  الكثرين 

وبالتايل �سياع اموالهم وجهودهم البحثية.

و ح����ذر م���دي���ر م���رك���ز ال�����س��ق��ر ل���أب��ح��اث 

مغبة  من  ال�سقر  تي�سر  الدكتور  والدرا�سات 

وقوع الباحثني عن ن�سر مقالتهم العلمية يف 

هذه امل�سيدة، م�سراً اإىل ان هناك العديد من 

احلالت التي خدعت من قبل ح�سابات وهمية 

باعتبارها  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات  على 

جهات ر�سمية او و�سطاء تخت�ض بن�سر البحاث 

مقابل مبالغ مالية قد تتجاوز 1000 دينار.

هكذا  مراقبة  اإىل  املخت�سة  اجل��ه��ات  ودع���ا 

املجهودات  على  للمحافظة  ومنعها  ح�سابات 

العلمية للباحثني والأكادمييني. 

االنباط- عمان

 دعا وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

اإىل  اخل�يلة  حممد  الدكتور  ال�س�مية 

ا���س��ت��غ���ل ال��ع�����س��ر الأوائ������ل م��ن ���س��ه��ر ذي 

ال��ك��رمي وال�سيام  ال��ق��راآن  ب��ق��راءة  احل��ج��ة 

لهذه  مل��ا  تعاىل  اهلل  اإىل  والتقرب  وال��ذك��ر 

الأيام من عظمة عند اهلل تعاىل.

ال���ق���اء خطبة  وق�����ال اخل���ي��ل��ة خ�����ل 

اجل��م��ع��ة ام�����ض يف م�����س��ج��د ال�����س���م ال��ذي 

طرببور” اإن��ن��ا  منطقة  يف  اف��ت��ت��اح��ه  رع��ى 

ن��ع��ي�����ض اأي���ام���ا ع��ظ��ي��م��ة م���ن ���س��ه��ر ع��ظ��ي��م، 

واأح����د اأ���س��ه��ر احل���رم ال��ت��ي ح���رم فيها اهلل 

ت��ع��اىل �سفك ال��دم��اء وان��ت��ه��اك الأع��را���ض 

مما يدلل على عظمة تلك الأيام ومكانتها 

عند اهلل �سبحانه وتعاىل.

وح������ث وزي�������ر الوق���������اف ع���ل���ى اغ���ت���ن���ام 

ي����وم ع��رف��ة ال����ذي ي�����س��ادف ي����وم الأث��ن��ني 

امل��ق��ب��ل، ب��ال�����س��وم وال���ذك���ر وال��ت�����س��رع اإىل 

يرفع  ب���اأن  ب��ال��دع��اء  وت��ع��اىل  �سبحانه  اهلل 

ع���ن ال���وط���ن والأم������ة وال��ب�����س��ري��ة ج��م��ع��اء 

النا�ض  حياة  منط  غر  الذي  كورونا  وباء 

واحلق ال�سرر بالعباد.

مت��ر  م�����ا  اأن  اإىل  اخل�����ي����ل����ة  واأ�������س������ار 

ب����ه ال���ب�������س���ري���ة ج������راء ت���داع���ي���ات ج��ائ��ح��ة 

والتقيد  النف�ض  حفظ  ي�ستوجب  ك��ورون��ا 

ب��ت��وج��ي��ه��ات ون�������س���رات اجل���ه���ات ال��ط��ب��ي��ة 

املخت�سة، داعياً اإىل �سرورة اللتزام بتلقي 

اللقاح ملقاومة وباء كورونا وحفظ املجتمع 

القيام مبهامها، حيث  على  الدولة  وقدرة 

باملجتمع  ي�سر  اللقاح  تلقي  اأخ��ذ  ع��دم  اأن 

بفرو�ض  ل�إ�سابة  عر�سة  النا�ض  ويجعل 

ك��ورن��ا، ورمب��ا امل��زي��د م��ن ال��وف��ي��ات ل قدر 

اهلل تعاىل.

واأكد �سرورة اتباع اأ�ساليب الوقاية من 

احلياة  لتعود  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���ض  الإ���س��اب��ة 

�سوؤون  ملمار�سة  املجتمع  ويعود  لطبيعتها 

ح��ي��ات��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة مب��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة والب��ت��ع��اد عن 

الخت�ط املبا�سر بني اأفراد املجتمع منعاً 

لعدم انت�سار الفرو�ض.

وك�����ان ج����ل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

ملكيتها  تعود  اأر���ض  بقطعة  بالتربع  وجه 

للقوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�ض العربي 

منطقة  يف  ال�����س���م  م�سجد  ب��ن��اء  ل��غ��اي��ات 

ط����ربب����ور، وال������ذي ج����اء ب���ت���ربع م���ن اأح���د 

املح�سنني خلدمة اأهل املنطقة.

ج��ال  ال�����س���م،  اف��ت��ت��اح م�سجد  وخ����ل 

ال��ع��ني م�سطفى  ي��راف��ق��ه  الأوق�����اف  وزي���ر 

ال����ب����زاي����ع����ة وم���ف���ت���ي ال������ق������وات امل�����س��ل��ح��ة 

الدكتور  العميد  العربي  الأردنية-اجلي�ض 

م��اج��د ال���دراو����س���ة وم���دي���ر اأوق�����اف ع��م��ان 

داخ��ل  البطو�ض  م��ع��اوي��ة  ال��دك��ت��ور  الوىل 

التابعة للم�سجد والتي تتكون من  املرافق 

وق��اع��ة  للن�ساء  وم�سلى  ل��ل��رج��ال  م�سلى 

مياه  ودورات  ع��دد2  وظيفي  و�سكن  عامة 

امل�سجد  بناء  مت  حيث  خ��ارج��ي��ة،  و���س��اح��ات 

واملرافق �سمن موا�سفات مميزة.

 الملك يجتمع بمسؤولين 
عسكريين أمريكيين

 الصحة: تسجيل 7 وفيات و475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة

 أكاديميون وباحثون: يحذرون من أنشطة احتيالية لنشر األبحاث العلمية

 الخاليلة يدعو الستغالل العشر االوائل من ذي الحجة 
بالتقرب إلى اهلل سبحانه وتعالى

ال�سبت   17 / 7 / 2021



االنباط-وكاالت

اح��ت��ل��ت دب���ي ال�����ص��دارة اإق��ل��ي��م��ي��اً وامل��رت��ب��ة 15 ع��امل��ي��اً، 

�صمن قائمة اأف�صل مدن العامل لال�صتثمار يف العقارات 

الإيجارية 2021، التي ن�صرها موقع “ان�صايدر مونكي” 

ال�صبكي الأمريكي املتخ�ص�ص يف �صوؤون ال�صتثمارات.

اأو  20 م��دي��ن��ة ل�����ص��راء  اأف�����ص��ل  وت�����ص��م��ن��ت ال��ق��ائ��م��ة 

من  املعايري،  من  عدد  اإىل  ا�صتناداً  العقارات،  ا�صتئجار 

كل  يف  ال��ع��ق��اري  ال�صتثمار  على  العائد  ارت��ف��اع  اأهمها 

مدينة.

اأن دب����ي ت��ف��خ��ر ب�����ص��ورت��ه��ا ال��ع��امل��ي��ة  وذك�����ر امل���وق���ع 

كوجهة  قيمتها  م��ن  وامل�����ص��ت��م��دة  امل�صتحقة،  امل��رم��وق��ة 

�صياحية ومركز جتاري عاملي، ح�صب ما نقلته �صحيفة 

الإماراتية. “البيان” 
 2.9 العام  هذا  يبلغ  دبي  �صكان  عدد  اأن  املوقع  واأف��اد 

العام  مع  مقارنة   %1.49 ن�صبته  بارتفاع  ن�صمة،  مليون 

املا�صي.

ُت��ع��د ع��م��اًل جت��اري��اً  واأو����ص���ح اأن ال���ع���ق���ارات يف دب���ي 

ارتفعت  دب��ي  يف  العقارات  اأ�صعار  اأن  مو�صحاً  م��زده��راً، 

من��واً  وُت��ظ��ِه��ر   ،2020 م��ع  مقارنة   %5.4 بنحو   2021 يف 

م�صتمراً.

بولية  �صكوت�صديل  ملدينة  القائمة  ���ص��دارة  وك��ان��ت 

اري���زون���ا الأم���ريك���ي���ة وج�����اءت ت��ورن��ت��و، وب���وي���ز ب��ولي��ة 

اي���داه���و الأم���ريك���ي���ة، ول���و����ص اأن��غ��ل��و���ص، و����ص���ان دي��ي��غ��و 

وباري�ص  وبرلني  واأو�صنت  و�صياتل  كاليفورنيا،  بولية 

و���ص��ن��غ��اف��ورة، يف امل��راك��ز م��ن ال��ث��اين اإىل ال��ع��ا���ص��ر على 

التوايل.

االنباط-وكاالت

�صجلت اللرية اللبنانية هبوطا قيا�صيا 

جديدا اأمام الدولر �صباح اجلمعة، حيث 

 23 نحو  الأمريكية  العملية  قيمة  بلغت 

“�صكاي  مرا�صل  اأف���اد  ح�صبما  ل��رية  األ��ف 

نيوز عربية«.

وي���اأت���ي ال��ه��ب��وط اجل���دي���د ب��ع��د تخلي 

منذ  يبذلها  ج��ه��ود  ع��ن  احل��ري��ري  �صعد 

���ص��ه��ور ل��ت�����ص��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج���دي���دة، مما 

قريب  وق��ت  اأي  يف  التوافق  فر�ص  قل�ص 

لإنقاذ  اإليها  احلاجة  ت�صتد  حكومة  على 

البالد من النهيار املايل.

واأع���ل���ن احل���ري���ري ق�����راره ب��ع��د ل��ق��ائ��ه 

ب���ال���رئ���ي�������ص م���ي�������ص���ال ع�������ون، مم����ا ي���رز 

الن��ق�����ص��ام��ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة ال���ت���ي اأع���اق���ت 

ح��دة  زي����ادة  م��ع  ح��ت��ى  احل��ك��وم��ة  ت�صكيل 

الأزمة يف لبنان.

بت�صكيل  وكان عون قد كلف احلريري 

ا�صتقالة  املا�صي، عقب  اأكتوبر  حكومة يف 

ح��ك��وم��ة رئ��ي�����ص ال����وزراء ح�����ص��ان دي���اب يف 

اأعقاب انفجار مرفاأ بريوت.

وبعد اإعالنه العتذار، اأغلق حمتجون 

اأن�����ص��ار احل��ري��ري بع�ص ال��ط��رق يف  م��ن 

يف  ال��ن��ار  واأ�صعلوا  ب��ريوت،  مناطق  بع�ص 

�صناديق القمامة واإطارات املركبات.

النار  واأطلقت  اجلي�ص  قوات  وانت�صرت 

يف الهواء لتفريق املحتجني الذين ر�صقوا 

اجل��ن��ود ب��احل��ج��ارة وم��ق��ذوف��ات اأخ����رى، 

وقال م�صدر اأمني اإن جنديا اأ�صيب.

االنباط-وكاالت

ال��ن��ف��ط  م���ن  ال��ه��ن��د  واردات  ت��راج��ع��ت 

يف  م�صتوياتها  اأدن��ى  اإىل  يونيو  يف  اخل��ام 

التكرير  �صركات  قل�صت  اإذ  اأ�صهر،  ت�صعة 

م�����ص��ري��ات��ه��ا يف ظ����ل زي������ادة خم���زون���ات 

ال���وق���ود ب�����ص��ب��ب ان��خ��ف��ا���ص ال���ص��ت��ه��الك 

اإجراءات الإغالق ب�صبب فريو�ص  وجتدد 

كورونا يف ال�صهرين ال�صابقني.

م�صتورد  اأك��ر  ثالث  الهند،  ا�صتقبلت 

 3.9 العامل، حوايل  يف  للنفط  وم�صتهلك 

اخل��ام  النفط  م��ن  يوميا  برميل  مليون 

6% عن  ال�صهر املا�صي، بانخفا�ص حوايل 

م�صتويات  ع��ن   %22 ب��ارت��ف��اع  لكن  م��اي��و، 

ال���ع���ام امل���ا����ص���ي، وف���ق���ا ل��ب��ي��ان��ات و���ص��ول 

ناقالت قدمتها م�صادر جتارية.

والهند هي ثاين م�صتورد كبري يف اآ�صيا 

واردات  يف  انخفا�صا  ي�صجل  ال�صني،  بعد 

اخلام ال�صهر املا�صي.

 وقال م�صوؤول بقطاع التكرير الهندي 

طلب عدم ن�صر ا�صمه لأنه غري م�صرح له 

بالتحدث لو�صائل الإعالم، اإنه بعد زيادة 

فراير  يف  الهند  يف  الوقود  على  الطلب 

ومار�ص، رفعت �صركات التكرير يف البالد 

ن�صاط معاجلة اخلام وواردات النفط.

مع ذلك، انخف�ص الطلب على الوقود 

ب�صكل حاد يف اأبريل ومايو بعد اأن فر�صت 

من  ثانية  م��وج��ة  لكبح  ق��ي��ودا  احل��ك��وم��ة 

ارت��ف��اع  ت�صبب يف  ك���ورون���ا، مم��ا  ف��ريو���ص 

خمزونات الوقود لدى �صركات التكرير.

ك��اف  “لدينا خم���زون  امل�����ص��در:  وق���ال 

م���ن ال���وق���ود امل���ك���رر، ل���ذا مل ي��ك��ن ه��ن��اك 

اخلام”،  واردات  ل����زي����ادة  ك��ب��ري  جم����ال 

جذابة  غ��ري  الت�صدير  ���ص��وق  اأن  م�صيفا 

لأن الأرباح منخف�صة.

اخل��ام  النفط  م��ن  الهند  واردات  لكن 

على   %11.7 ارتفعت  ويونيو  اأب��ري��ل  ب��ني 

برميل  م��ل��ي��ون   4.1 اإىل  ���ص��ن��وي  اأ���ص��ا���ص 

بنف�ص  الإغ���الق  قيود  تكن  مل  اإذ  يوميا، 

���ص��دت��ه��ا يف ال��ع��ام امل��ا���ص��ي ع��ن��دم��ا ���ص��رب 

وف��ق��ا  م������رة،  لأول  ال����ب����الد  ك����وف����ي����د-19 

للبيانات.

اأك��ر  ال��ع��راق  ظ��ل  املا�صي،  ال�صهر  ويف 

م�����ورد ن��ف��ط ل��ل��ه��ن��د، ت��ل��ت��ه ال�����ص��ع��ودي��ة. 

لت�صبح  مراكز  اأربعة  الإم���ارات  و�صعدت 

بينما تقدمت نيجرييا  اأكر مورد،  ثالث 

اإىل امل��رت��ب��ة ال���راب���ع���ة م���ن اخل��ام�����ص��ة يف 

املرتبة  املتحدة  ال��ولي��ات  واحتلت  مايو. 

تلتها كندا. اخلام�صة، 

نفط  ح�����ص��ة  اأن  ال��ب��ي��ان��ات  واأظ����ه����رت 

ال�صرق الأو�صط يف واردات الهند ارتفعت 

يف   %53 م��ن  ي��ون��ي��و  يف   %59 ح����وايل  اإىل 

ح�ص�ص  انخف�صت  بينما  ال�صابق،  ال�صهر 

املناطق الأخرى.

االنباط- وكاالت

ق����ال اإمي���ان���وي���ل م��ول��ني رئ��ي�����ص ن���ادي 

ال��دائ��ن��ني  ن�����ادي  اإن  ب���اري�������ص، اجل���م���ع���ة، 

14 مليار  اإل���غ���اء  ع��ل��ى  واف����ق  ال��ر���ص��م��ي��ني 

واإع���ادة  ال�����ص��ودان،  ع��ل��ى  م�صتحقة  دولر 

23 م��ل��ي��ار دولر  ي��ت��ب��ق��ى م���ن  ه��ي��ك��ل��ة م���ا 

عليه. م�صتحقة 

التو�صل  بعد  لل�صحفيني  حديثه  ويف 

الدائنني  مولني  حث  اخلمي�ص،  لتفاق، 

واخلا�ص  العام  القطاعني  من  الآخرين 

من  البالد  اأعباء  تخفيف  على  لل�صودان، 

الديون بنف�ص الطريقة.

جريل  ال�صوداين  املالية  وزي��ر  وق��دم   

لل�صعب  اخل��ال�����ص��ة  “التهاين  اإب���راه���ي���م 

فعليا  ب��ح�����ص��ول��ه  ال�صبور”،  ال�����ص��وداين 

على الإعفاء واإعادة اجلدولة.

للح�صول  “�صن�صعى  اإب��راه��ي��م:  وق���ال 

اأح�����ص��ن منها مع  اأو  ن��ت��ائ��ج مم��اث��ل��ة  ع��ل��ى 

الدول الدائنة خارج نادي باري�ص«.

االقت�صادي
30

أفضل مدن العالم لالستثمار في العقارات اإليجارية.. بينها مدينة عربية

هبوط قياسي جديد لعملة لبنان.. الدوالر يساوي 23 ألف ليرة

 بعد الصين.. واردات النفط لثالث مستهلك في العالم تتراجع

 إلغاء أكثر من 14 مليار دوالر من ديون السودان

 أسهم أوروبا تصعد مع انتعاش 
قطاع السفر

ُعمان تخطو نحو تقليل االعتماد 
على النفط وتنويع اقتصادها

 الفيضانات تغرق البنية التحتية للطاقة 
في ألمانيا.. اآلالف في ظالم دامس

االنباط-وكاالت

ام�ص  الأوروبية  الأ�صهم  ارتفعت 

اأ���ص��ه��م  اأن ان��ت��ع�����ص��ت  اجل��م��ع��ة، ب��ع��د 

����ص���رك���ات ال�������ص���ف���ر م����ن اخل�����ص��ائ��ر 

احل�������ادة ال���ت���ي ���ص��ج��ل��ت��ه��ا يف وق���ت 

طغت  حني  يف  الأ�صبوع،  من  �صابق 

جم���م���وع���ة م����ن ن���ت���ائ���ج الأع����م����ال 

الإي���ج���اب���ي���ة ع��ل��ى امل���خ���اوف ب�����ص��اأن 

بال�صاللة  الإ���ص��اب��ة  ح��الت  ت��زاي��د 

دلتا يف القارة.

 600 وارت���ف���ع م��وؤ���ص��ر ���ص��ت��وك�����ص 

ال�����ص��اع��ة  ب��ح��ل��ول   %0.3 الأوروب������ي 

مم��ا  غ���ري���ن���ت�������ص،  ب���ت���وق���ي���ت   0722

ي��ج��ع��ل��ه م��ت��ج��ه��ا لإن���ه���اء الأ���ص��ب��وع 

ط��ف��ي��ف.  ب��ان��خ��ف��ا���ص  اأو  م�����ص��ت��ق��را 

يف  والتجزئة  ال�صفر  قطاعا  وك��ان 

القطاعات. الرابحني بني  مقدمة 

ارت����ف����ع م��وؤ���ص��ر  ب���ري���ط���ان���ي���ا،  يف 

واأ����ص���ه���م   100 ت���امي���ز  ف��اي��ن��ن�����ص��ال 

الأم�����وال  روؤو�������ص  ذات  ال�������ص���رك���ات 

بعد  منهما،  لكل   %0.5 املتو�صطة 

خ�����ص��ائ��ر ح���ادة يف وق���ت ���ص��اب��ق من 

املزيد  م��ع الجت��اه لرفع  الأ���ص��ب��وع 

م��ن ال��ق��ي��ود امل��رت��ب��ط��ة ب��اجل��ائ��ح��ة 

يوم الثنني.

العربية -وكاالت

املا�صي  ال��ع��ام  النفط  اأ�صعار  ت��راج��ع  �صكل 

اإن��ذار للدول  نتيجة جلائحة ك��ورون��ا، جر�ص 

تقلي�ص  نحو  لالإ�صراع  النفطية،  اخلليجية 

العتماد على النفط وتنويع ميزانياتها. وقد 

اأدركت �صلطنة عمان هذا الواقع وبداأت تخطو 

ن��ح��و اإي���ج���اد ب��دائ��ل ل��ت��ع��زي��ز م��رك��زه��ا امل��ايل 

وتقلي�ص العجز يف ميزانيتها.

ي��اأت��ي ذل��ك يف وق��ت جت��اوز عجز امليزانية 

الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   %19 العمانية 

ب�صبب اآث��ار جائحة كورونا. ومع بدء التعايف 

الق��ت�����ص��ادي ت��وق��ع ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دويل 

تراجع عجز امليزانية اإىل 2.4% هذا العام.

اأع��ق��ب ه���ذا خ��ط��ة للتحفيز الق��ت�����ص��ادي 

اأطلقتها عمان اأواخر مار�ص املا�صي، يف �صعيها 

ت��ت��ف��ق مع  لتحقيق م���ع���دلت من���و م��رت��ف��ع��ة 

.»2040 “روؤية 
وتركز اخلطة على حماور تتعلق بفر�ص 

التي  امل�صافة،  القيمة  �صريبة  مثل  �صرائب 

مت تطبيقها يف اأبريل املا�صي، بالإ�صافة اإىل 

تخفيف ال��دع��م ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات و���ص��ول اإىل 

العام  الدخل يف  على  خيارات فر�ص �صريبة 

.2022

وجاء طلب م�صقط يوم اأم�ص من �صندوق 

النقد ال��دويل امل�صاعدة الفنية، لو�صع خطة 

م��ت��و���ص��ط��ة الأج�����ل ت��ه��دف ل��ت��وج��ي��ه ب��رن��ام��ج 

القرا�ص للحكومة.

من   %44 بنحو  النفط  �صناعة  وت�صاهم 

ال��ن��اجت املحلي الإج���م���ايل يف ع��م��ان، يف حني 

من   %22 اإىل  خف�صها  ال�صلطنة  ت�صتهدف 

خالل ا�صتثمار 106 مليارات دولر على مدى 

ال�صنوات اخلم�ص املقبلة، الأم��ر ال��ذي ي�صب 

يف روؤي��ة ال�صلطنة لعام 2040 التي ت�صتهدف 

خف�صها اإىل 10%، اإ�صافة اإىل حت�صني مركز 

والتناف�صية  البئية  م��وؤ���ص��رات  يف  ال�صلطنة 

والأداء احلكومي.

ومنذ تراجع اأ�صعار النفط ابتداء من عام 

املحلي  الناجت  اإىل  الدين  ن�صبة  2014، قفزت 

 2015 15% يف  الإج��م��ايل يف ع��م��ان م��ن نحو 

لت�صل اإىل 80% نهاية العام املا�صي، لكن ذلك 

مل يوؤثر �صلبا على ثقة امل�صتثمرين يف اقت�صاد 

 11 م��ن  ب��اأك��ر  طلبات  تلقت  فقد  ال�صلطنة، 

 1.75 بقيمة  اأ�صدرتها  ل�صكوك  دولر  مليار 

مليار دولر يف مايو املا�صي.

االنباط-وكاالت

التي  القاتلة  الفي�صانات  تركت 

دم�����رت اأج�������زاء م����ن غ����رب اأمل���ان���ي���ا 

ا�صطرت  حيث  الظالم،  يف  الآلف 

اإم������دادات  اإىل احل����د م���ن  امل���راف���ق 

الكهرباء.

وق�����ط�����ع�����ت ������ص�����رك�����ة امل������راف������ق 

 EON SE الأمل��ان��ي��ة  العمالقة 

يف  �صخ�ص  األ��ف   165 عن  الكهرباء 

اأن  بعد  البالد،  من  الغربي  اجلزء 

ال��غ��زي��رة  الأم���ط���ار  ه��ط��ول  ت�صبب 

ب�صكل  الأن��ه��ار  من�صوب  ارت��ف��اع  يف 

البنية  اإغ���راق  اإىل  اأدى  مم��ا  ح���اد، 

التحتية للطاقة يف غرب البالد.

 RWE AG �صركة  واأوق��ف��ت 

املفتوح  الفحم  منجم  يف  عملياتها 

Tagebau Inden، مما حد 
من الإمدادات اإىل حمطة الطاقة 

Weisweiler التي تعمل الآن 
نقلته  م��ا  وف��ق  منخف�صة،  ب��ق��درة 

“بلومرغ«.
م��ن��ذ  ف��ي�����ص��ان��ات  اأ�����ص����واأ  واأودت 

ل  ف��ي��م��ا  �صخ�صا   81 ب��ح��ي��اة  ع��ق��ود 

املفقودين  عداد  يف  الع�صرات  يزال 

ب���ع���د ان���ه���ي���ار م���ن���ازل���ه���م. وحل��ق��ت 

واجل�صور  بالطرق  ج�صيمة  اأ�صرار 

م����ع ا�����ص����ت����م����رار اإغ��������الق ال���ع���دي���د 

م���ن خ��ط��وط ال�����ص��ك��ك احل��دي��دي��ة 

وال�صوارع.

وت���ع���ه���دت امل�����ص��ت�����ص��ارة اأجن���ي���ال 

حكومية  م�صاعدة  بتقدمي  مريكل 

زي��ارت��ه��ا  خ��الل  �صريعة  ف��ي��درال��ي��ة 

اليوم اخلمي�ص. املتحدة  للوليات 

ي��وج��د  ل  اإن�����ه   RWE ت���ق���ول 

ح��ال��ًي��ا ج����دول زم��ن��ي لإع�����ادة فتح 

املنجم الذي غمرته املياه ول يزال 

اأحد عمالها مفقوًدا، وفًقا ملتحدث 

ال�صركة. با�صم 

 EON م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، ق���ال���ت 

���ص��رب��ت  امل��ت�����ص��اق��ط��ة  الأ����ص���ج���ار  اإن 

اجلزء  يف  الكهرباء  خطوط  ا  اأي�صً

اإىل  اأدى  مما  اأملانيا،  من  ال�صرقي 

امل��ن��ط��ق��ة  ان���ق���ط���اع الإم���������دادات يف 

 Mitnetz �صركة  تغطيها  التي 

التابعة لها. Strom الفرعية 
وق����ال م��رك��ز الأر����ص���اد اجل��وي��ة 

اأح��دث  ال��ي��وم اجلمعة يف  ال��وط��ن��ي 

يجب  الطق�ص  اأحوال  اإن  توقعاته، 

الأ���ص��ب��وع  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا  اإىل  ت��ع��ود  اأن 

امل��ق��ب��ل، وه���و م���ا ق���د ي��وف��ر بع�ص 

الراحة.

واأ�����ص����اف اأن�����ه ق���د ي���ك���ون ه��ن��اك 

م���زي���د م���ن الأم����ط����ار ال���غ���زي���رة يف 

26 يوليو اإىل  اأملانيا يف الفرة من 

اأغ�صط�ص. اأوائل 

ال�سبت   17 / 7 / 2021
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االنباط-وكاالت

قال والد املعار�ض ال�شيا�شي ال�شهيد نزار 

بنات، اإن ال تفاو�ض مع ال�شلطة الفل�شطينية 

دون حتقيق حتت اأي ظرف من الظروف دون 

حتقيق مطالب العائلة. 

وقال خليل بنات لـ “�شحيفة فل�شطني”، 

بعد مرور 20 يوًما على اغتيال نزار دون اأي 

تقدم بالق�شية، “اإن ما حدث جرمية اغتيال 

�شيا�شي مكتملة االأركان، نفذت باأمر من قيادة 

والع�شكري،  ال�شيا�شي  وجهيها  يف  ال�شلطة 

ويجب اأن تعرتف ر�شميا بذلك«

اأعــطــى  مــــن  “يجب حتـــديـــد  ـــــاف:  واأ�ـــــش

االأمر بارتكاب اجلرمية من امل�شتويات االأول 

والـــثـــاين والــثــالــث ومـــن �ــشــارك يف التنفيذ، 

وتــ�ــشــكــيــل جلــنــة حتــقــيــق وطــنــيــة حمـــايـــدة، 

مــكــونــاتــهــا؛ جلـــان حــقــوق االإنــ�ــشــان املحلية، 

ونــقــابــة املــحــامــني، والــطــبــيــب الــــذي اأ�ــشــرف 

على الت�شريح، وع�شو ميثل ال�شلطة، وحماٍم 

ميثل اأهل املغدور، والبدء يف التحقيق الفوري 

العلني مع املتهمني، واإعــان نتائج ذلك اأواًل 

باأول«

“يف �ــشــوء نــتــائــج التحقيق  وتــابــع بــنــات: 

�شنتوجه للمحاكم واملنظمات الدولية يف كل 

اأنحاء العامل«

اأي جمــال  يـــوجـــد  “ال  اأنـــــه  و�ـــشـــدد عــلــى 

للتفاو�ض دون حتقيق املطالب املذكورة حتت 

اأي ظــرف كـــان، ولــن يــكــون هــنــاك اأي جمال 

وعلى  املـــادي،  باالإر�شاء  وال  ا،  ع�شائريًّ للحل 

ال�شلطة االإجابة عن �شوؤالني: ما الذي جرى؟ 

وما الذي فعلته بنزار؟«

وبــحــ�ــشــب بــــنــــات، فــــــاإن “كل مــــن حــــاول 

وعلى  املطالب،  عليه  عر�شنا  معنا  التوا�شل 

راأ�شها االعرتاف باجلرمية، الأنها كانت بقرار 

طرف  اأي  مــع  التفاو�ض  يجوز  وال  �شيا�شي، 

اإىل  الفًتا  ذلك”،  حتقيق  حتى  ال�شلطة  من 

اأن الباب مفتوح لكل من يتوا�شل حتت �شقف 

هذه املطالب

مــربــع م�شتقل ال  كـــان يف  “نزار  واأكـــمـــل: 

عاقة له باآخرين، ولنا هدف حمدد كاأبناء 

واإيــقــاع  التحقيق يف اجلــرميــة  هــو  عــائــلــتــه، 

العقوبة باملجرمني الذين قتلوه، وال عاقة 

العائلة  اأن  اإىل  الفًتا  اآخر”،  بــاأي جانب  لنا 

رفعت دعوى ق�شائية يف املحاكم الفل�شطينية 

اإىل  با�شم االأب واالأم واالبــن، واأوكــلــت املهمة 

جمموعة من املحامني

ــاأن الــتــوجــه نــحــو الــقــ�ــشــاء الــــدويل،  وبــ�ــش

اأكد اأن ذلك �شياأتي بعد االنتهاء من حماكم 

“االآن هناك  ال�شلطة الفل�شطينية، م�شيًفا: 

الذين  املــحــامــني،  ال�شلطة وفــريــق  طــرفــان: 

توا�شل  اأي  يوجد  وال  املهمة،  اإليهم  اأوكــلــت 

تو�شيات  �شوء  ويف  ال�شلطة،  مــع  كــان  مهما 

فريق املحامني �شنتوجه للق�شاء الدويل«

االنباط-وكاالت

االإ�شرائيلية،  )معاريف(  �شحيفة  اأفـــادت 

اأن فر�ض التو�شل ل�شفقة تبادل اأ�شرى بني 

االحتال االإ�شرائيلي واملقاومة الفل�شطينية، 

ب�شبب  نا�شجة، وغــر قريبة،  تـــزال غــر  ال 

بند  حــول  مطالبها  يف  حما�ض  حركة  ت�شدد 

اإطاق اأ�شرى فل�شطينيني من ذوي االأحكام 

العالية

الــو�ــشــطــاء  اأن  اإىل  الــ�ــشــحــيــفــة،  واأ�ــــشــــارت 

الفجوات  ل�شد  جــهــوداً؛  يبذلون  امل�شريني، 

الكبرة بني االأطراف، مبا يف ذلك مقرتحات 

الإمتام ال�شفقة

وقالت: “كما يبدو اأي�شا باأنه من ال�شعب 

بعد  املعلن  بــاملــبــداأ  االلــتــزام  “اإ�شرائيل”  يف 

العملية الع�شكرية االأخرة، باأن ال اإعادة اإعمار 

بدون �شفقة«

االنباط-وكاالت

بني  جماهد  االإعــامــي  ي�شفها  هكذا  بيتا  يف  خمتلفة  ليلة   

مفلح ابن بلدة بيتا، وحتديدا عندما علم �شبان البلدة باأن جي�ض 

االحتال الذي اقتحمها ب�شيارات اجلي�ض املعززة باحثا عن �شيارة 

�شحن كبرة تعود الإحدى عائات البلدة لغر�ض م�شادرتها

ما كان من �شبان البلدة اإال اأن خرجوا من حاراتها واأزقتها 

وقاموا باإغاق ال�شوارع واأ�شعلوا االإطارات ومنعوا عملية ت�شليم 

�شيارة ال�شحن للجي�ض. وهو ما عك�ض حالة من التحدي، براأي 

بني مفلح، مل ت�شهدها البلدة من قبل بهذا املدى واجلماهرية 

ولطبيعة املوقف

ال�شرفا الذي  وكانت قــوات اجلي�ض قد اقتحمت منزل نوح 

يعمل متطوعا يف الهال االأحمر الفل�شطيني )وهو اأخ ليو�شف 

ال�شاحنة  �شاحب  وهــو  االحــتــال(  �شجون  يف  املعتقل  ال�شرفا 

الذي تتهمه قوات االحتال با�شتخدامها يف عملية نقل اإطارات 

يف  ا�شتخدامها  اأجـــل  مــن  �شبيح  جبل  منطقة  اإىل  ال�شيارات 

عملية وفعاليات االإرباك الليلي

ال�شباب الذين خرجوا ليا نقلوا ر�شالة، بح�شب بني مفلح، 

اأنه يف حال اأ�شر اجلي�ض على اأخذ ال�شاحنة، فاإنهم �شيحرقونها 

عو�شا عن منحها للجي�ض، واأكدوا يف حراكهم العفوي اأن ثمن 

ال�شاحنة �شيقومون بجمعه ومنحه ل�شاحبها

ذلك الت�صرف عك�ض حالة حتٍد كبرية، حيث رف�ض 

االأهايل منح اجلي�ض االحتاليل انت�صارا �صغريا عليهم

وبح�شب �شهود عيان، فاإنه وفور و�شول اجلي�ض ملنزل ال�شرفا 

مل يجد ال�شاحنة التي كانت العائلة قد اأخفتها يف مكان بعيد، 

لكن قوات اجلي�ض بقيت يف املنزل الأكرث من 4 �شاعات متوا�شلة، 

وتطالب بت�شليم ال�شاحنة، واإال �شيقومون باعتقال ال�شقيق نوح، 

وهو ما مت فعا

تكبريات العيد

هذا وا�شتمرت ل�شاعات متاأخرة من م�شاء اخلمي�ض فعاليات 

االإرباك الليلي التي دخل على خطها تكبرات العيد مع حمل 

امل�شاعل واأ�شعة الليزر واإحراق االإطارات. فقد كبرّ مئات ال�شبان 

مت الـ80 يوما من ن�شال االأهايل  قبالة جبل �شبيح يف ليلة مترّ

اأن ينتزعوا اجلبل من براثن  اأنــه لن يتوقف دون  الــذي يبدو 

اال�شتيطان

اأبــو خالد ال�شنار على قمة اجلبل، وهو الذي  ويقف احلــاج 

ميكرفونا  يحمل  حيث  ال�شبان،  م�شاندا  املكان  اأيقونة  اأ�شبح 

ويردد عبارات تدعم ال�شبان وت�شد اأزرهم

وعلى القمة، تلقي احلاج اأبو خالد مكاملة هاتفية من �شجون 

بــــدوره وعـــب مــكــبات الــ�ــشــوت ر�شالة  االحـــتـــال، حيث نقل 

ر�ــشــالــة مليئة  الفل�شطينيني حلــرا�ــض اجلــبــل، وهــي  االأ�ــشــرى 

اأن  موؤكدا  عليهم  رد  فيما  واملباركة.  والتاأييد  الدعم  بعبارات 

ال�شبان يف بيتا يوؤكدون اأنهم لن يقبلوا اإال االنت�شار

باملوقف  الفكاهة  تدمج  وبتعبرات  ظله،  وخفة  وبب�شاطته 

ال�شيا�شي، يقدم احلاج اأبو خالد ال�شنار و�شلته يف كل ليلة التي 

متتد نحو �شاعة من الزمن عب ا�شتخدام مكبات ال�شوت. ويف 

راأ�ض  على  �شتكون  االأ�شحى  اأن �شاة عيد  اأعلن  ختام حديثه 

اجلبل ولي�ض يف اأي مكان اآخر

احت�صاد لعدم حرف البو�صلة

على �شعيد مواز، ا�شتمرت دعوات النا�شطني وحكماء البلدة 

وعقائها بدعوة احلراك اجلماهري اإىل �شبط بو�شلته وعدم 

االهتمام باأي اأمور جانبية تكون على ح�شاب املوقف من اجلبل 

والرغبة بانتزاعه من امل�شتوطنني

املوؤ�شرات على خافات  جــاء ذلــك على خلفية وجــود بع�ض 

داخلية، بعد اأن قدمت احلكومة الفل�شطينية دعما ماليا جلمعية 

ن�شوية خرية يف البلدة، وهو االأمر الذي اأ�شعر االأهايل اأن هذا 

الدعم جاء باجتاه بعيد عن اأولويات املقاومة ال�شعبية فيها

وا�شتمر والد ال�شهيد حممد �شعيد حمايل )15 عاما الذي 

و�ــشــط اجلــمــوع من  �ــشــهــر(، متحدثا  اأكـــرث مــن  ا�شت�شهد قبل 

�شيوف للبلدة وحرا�ض اجلبل و�شحافيني، موؤكدا على اأهمية 

عدم انحراف بو�شلة ن�شال االأهايل، واعتب اأن كل ما من �شاأنه 

اإبعاد االأنظار عن ق�شية اجلبل وا�شتعادته، عليهم تركها وعدم 

التعاطي معها

 يف مقابل جبل �شبيح وقف حمايل متحدثا بهدوء وحكمة 

و�شابة قائا: �شبابنا اأبطال، وهم منوذج يحتذى، لي�ض هناك 

م�شلحة ذاتية يف ن�شالهم، واأي �شخ�ض يريد اأن يقودنا نحو اأي 

توجه اآخر غر مقاومة اال�شتيطان فا نريده

وعن امل�شاريع التي قد تاأتي للبلدة، اأكد حمايل اأن النقا�شات 

حول بع�ض امل�شاريع التنموية التي جاءت للبلدة اأمر غر مبر، 

وال نريد اختزال الدماء واملعاناة كلها يف �شوية م�شاريع، و�شعارنا 

اأي م�شروع ال يخدم جبلنا وال يعزز �شمودنا ل�شنا  اأن  احلــايل 

بحاجة اإليه، فاجلبل قبلتنا، وعلينا االرتقاء مب�شتوى ت�شحيات 

البلدة

وتابع: يف حال وجود اأي خلل �شنعاجله بالطرق املمكنة، اأما 

امل�شاريع التي ال تخدم اجلبل و�شمود ال�شكان فا نريدها، وال 

نريد من يلتف على دماء ال�شهداء ون�شال حرا�ض اجلبل، فهذا 

الن�شال يعتب خطاً اأحمر و�شنقوم بحمايته

واأ�شاف اأن من يحمل ر�شالة ال�شهداء ال يجب اأن يكون اأرنبا، 

اأ�شدا باحلق، نحن �شد احلزبية يف حــال مل  اأن يكون  بل عليه 

تخدم ق�شيتنا، نحن مع الوحدة وعلم فل�شطني فقط

الدكتور حممد جا�شر من بلدة بيتا قال اإن بو�شلة الن�شال 

يف البلدة ت�شر اإىل اجتاه واحد فقط، وهي بو�شلة حترير جبل 

�شبيح، وحتى ال تنحرف البو�شلة وال تت�شتت اجلهود يجب اأخذ 

العب من درو�ض االنتفا�شة االأوىل

ال�شحيح  االجتــاه  ت�شر يف  االأوىل  االنتفا�شة  وتابع: ظلت 

ولها هدف واحد وغاية واحدة حتى دخلت على اخلط ال�شراعات 

االأهـــداف واختلفت  املــاديــة، عندها تعددت  احلزبية واالأطــمــاع 

الغايات وانحرف امل�شار

وا�شتدرك قائا: يف فعاليات اجلبل ال راية تعلو فوق العلم 

اأو  ينحدر نحو احلــزب  �شعار  اأو  اأي هتاف  الوطني، ومرفو�ض 

األوانها، وذلك كي ي�شتمر هذا  اأو التنظيم مهما كانت  احلركة 

الن�شال بالهدف الواحد ويبقى التاأييد ال�شعبي يف اأعلى درجاته

ا�شمه، قد  الك�شف عــن  الـــذي رفــ�ــض  النا�شطني  اأحـــد  وكـــان 

قال يف ت�شريحات خا�شة لـ القد�ض العربي اإن �شلوك احلكومة 

الــغــبــاء وعــدم  الــكــثــر مــن  الــبــلــدة فــيــه  الفل�شطينية يف دعـــم 

الوعي واملعرفة، فهم بوعٍي اأو با وعي عملوا على خلق حالة 

وامل�شاعدة  الــدعــم  تقدميهم  بطريقة  واجلـــدل  الت�شوي�ض  مــن 

لقطاعات غر م�شتحقة وال تخدم ن�شال اجلبل

وكان جمل�ض الوزراء الفل�شطيني يف جل�شته املنعقدة بتاريخ 

التنموية  بيتا  بلدة  احتياجات  تلبية  اأقــر  قد  متــوز،  يوليو/   5

الازمة لدعم �شمود املواطنني، لكن �شكان البلدة �شعروا اأن هذا 

الدعم مل يذهب اإىل القطاعات واملجاالت التي تدعم �شمودهم 

ون�شالهم

 عائلة نزار بنات تتحدث عن مطالبها في قضية اغتيال ابنها.. ما هي هذه المطالب؟

 معاريف: فرص التوصل لصفقة تبادل أسرى غير ناضجة والوسطاء يبذلون جهودا لسد الفجوات

 بلدة »بيتا« في يومها ال80 السترداد »جبل صبيح«..
 نضال مستمر وتحذيرات من انحراف البوصلة

 قائد »قسد« يدحض بالصور رواية أنقرة 
حول »المقبرة الجماعية« في عفرين

 جيش االحتالل: سقوط مسّيرة 
داخل األراضي اللبنانية

 روسيا : الوضع في أفغانستان 
يتدهور بسرعة كبيرة

االنباط-وكاالت

نفى قائد “قوات �شوريا الدميقراطية” 

مظلوم عبدي ام�ض اجلمعة �شحة تقرير 

اكــتــ�ــشــاف  ــاأن  بــ�ــش الــرتكــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 

�شمايل  عــفــريــن  يف  جماعية”  “مقبة 
�شوريا

وكتب عبدي عب “تويرت” اإن “قوات 

لل�شهداء  مقبة  تنب�ض  الرتكي  االحتال 

عفرين  مدينة  عن  دفاعا  �شقطوا  الذين 

اأثــنــاء الــغــزو، ثــم تــقــوم بــتــزويــر احلقائق 

اأنها  على  الــعــاملــي  الــعــام  لــلــراأي  وتقدمها 

“مقبة جماعية«

ودعــــــا الـــقـــيـــادي الــعــ�ــشــكــري الـــكـــردي 

الــفــوري  “التحرك  اإىل  الـــدويل  املجتمع 

لوقف عملية االإبادة هذه وحماية عفرين 

و�شكانها من جرائم احلرب واجلرائم �شد 

االإن�شانية«

واأظــــهــــرت �ـــشـــور نــ�ــشــرتــهــا الــ�ــشــلــطــات 

عفرن  يف  قواتها  لقتلى  مقبة  الكردية 

الــذي  املــوقــع  ي�شبه  مــوقــع  يف   2018 عـــام 

التي  الرتكية،  الدفاع  وزارة  عنه  حتدثت 

قـــالـــت االأربــــعــــاء اإنـــهـــا عــــرثت عــلــى جثث 

مبحيط  جــمــاعــيــة  مــقــبة  يف  �شخ�شا   35

عفرين، متهمة “وحدات حماية ال�شعب” 

الكردية بقتلهم

االنباط-وكاالت

ــــــض االحـــــــــتـــــــــال  ــــــ� اأعـــــــــــلـــــــــــن جــــــي

�ــشــقــوط  اجلــمــعــة،  “االإ�شرائيلي”، 
ة لـــه داخــــل االأرا�ـــشـــي  طـــائـــرة مــ�ــشــررّ

اللبنانية

ويف تغريدة على تويرت، قال الناطق 

“قبل  اأدرعي:  اأفيخاي  اجلي�ض،  با�شم 

�شقطت  اعتيادي  ن�شاط  وخال  قليل 

داخــل  االإ�ــشــرائــيــلــي  للجي�ض  مــ�ــشــرة 

االأرا�شي اللبنانية نتيجة خلل فني”، 

على حد زعمه

تـــوجـــد خــ�ــشــيــة من  “ال  واأ�ــــشــــاف: 

معلومات« ت�شرب 

اإطــــــاق  �ـــشـــبـــب  عــــن  يـــفـــ�ـــشـــح  ومل 

امل�شرة يف االأجواء اللبنانية

ال�شلطات  عــن  تــعــلــيــق  يــ�ــشــدر  ومل 

ب�شاأن احلادث اللبنانية 

االنباط-وكاالت

الرو�شي، �شرجي  قال وزير اخلارجية 

الفـــــروف، الــيــوم اجلــمــعــة، اإن الــو�ــشــع يف 

اأفغان�شتان يتدهور ب�شرعة كبرة، م�شرا 

يتعلق  فــيــمــا  الــغــمــو�ــض  حــالــة  زيـــــادة  اإىل 

الباد  يف  والع�شكري  ال�شيا�شي،  بالو�شع 

للقوات  املــتــ�ــشــرع  االنــ�ــشــحــاب  خلفية  عــلــى 

االأمريكية

اأمـــام اجلل�شة  وقــال الفـــروف يف كلمته 

العامة ملوؤمتر اأ�شيا الو�شطى وجنوب اأ�شيا 

اوزبك�شتان  عا�شمة  ط�شقند،  يف  املنعقد 

: مــع االأ�ــشــف، �شهدنا يف االأيــــام االأخـــرة 

 ، اأفــغــانــ�ــشــتــان  يف  للو�شع  �شريعا  تــدهــورا 

بح�شب وكالة �شبوتنيك الرو�شية لاأنباء

االن�شحاب  واأ�ــشــاف الفـــروف: يف �شوء 

وحلف  املــتــحــدة  الــواليــات  لــقــوات  املت�شرع 

فـــاإن حــالــة عدم  االأطــلــ�ــشــي)نــاتــو(،  �شمال 

اليقني ب�شاأن الو�شع الع�شكري وال�شيا�شي 

يف هذا البلد وما حولها منت ب�شكل كبر 

. وتابع: من الوا�شح اأنه يف ظل الظروف 

لتدفق  حقيقية  خمــاطــر  هــنــاك  احلــالــيــة 

املجاورة، هذا  الــدول  اال�شتقرار على  عدم 

ال�شيناريو وما يحتويه من تهديدات ميثل 

اأفغان�شتان يف  اأمام م�شاركة  عقبة خطرة 

التعاون االإقليمي

واأو�شح اأن االآليات التي اأثبتت جدواها 

كــ�ــشــيــغــة مــو�ــشــكــو، وجمــمــوعــة االتــ�ــشــال 

املــ�ــشــرتكــة مــنــظــمــة �ــشــنــغــهــاي لــلــتــعــاون-

املو�شعة  الــرتويــكــا  وكــذلــك   ، اأفــغــانــ�ــشــتــان 

لــرو�ــشــيــا والـــ�ـــشـــني والـــــواليـــــات املــتــحــدة 

تهيئة  يف  امل�شاعدة  اإىل  تهدف  وباك�شتان، 

الظروف الازمة للتحرك يف اجتاه �شام 

طويل االأمد

واأ�ـــشـــار وزيـــر اخلــارجــيــة الــرو�ــشــي اإىل 

اأنه قد ين�شم العبون خارجيون موؤثرون 

اآخــرون اإىل عمل هذه /الرتويكا/ ، الفتا 

االحــتــمــال مع  هــذا  رو�ــشــيــا تبحث  اأن  اإىل 

ال�شركاء

واأعـــلـــنـــت حـــركـــة طـــالـــبـــان االأفـــغـــانـــيـــة، 

ــابــق،  �ــش املـــحـــظـــورة يف رو�ـــشـــيـــا، يف وقـــــت 

70 بــاملــئــة  اأكـــــــرث مــــن  �ــشــيــطــرتــهــا عـــلـــى 

مـــن احلـــــدود املــ�ــشــرتكــة بـــني اأفــغــانــ�ــشــتــان 

املتحدة  الواليات  بدء  منذ  وطاجيك�شتان 

اأفــغــانــ�ــشــتــان،  والــنــاتــو �شحب الــقــوات مــن 

مطلع اأيار/مايو املا�شي

ال�سبت   17 / 7 / 2021
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االنباط-وكاالت

 ق���ال ت��ق��ري��ر ل�����أمم �مل��ت��ح��دة �ل��ي��وم �جل��م��ع��ة �إن 

 474 ع��ن  يقل  ال  م��ا  هدمت  �الإ�سر�ئيلية  �ل�سلطات 

منذ  �لغربية  �ل�سفة  يف  فل�سطينيون  ميلكها  مبنى 

�لعام �جلاري بد�ية 

�ملتحدة  �الأمم  مكتب  عن  �ل�سادر  �لتقرير  وذك��ر 

�لفل�سطينية  �الأر��سي  �الإن�سانية يف  �ل�سوؤون  لتن�سيق 

150 مبنى  �أن من بني تلك �ملباين �ملهدمة  )�أوت�سا(، 

�ملانحون موله 

 656 ت��ه��ج��ر  �إىل  �أدت  �ل��ه��دم  �أع��م��ال  �أن  و�أو����س���ح 

�إىل  م�سر�  طف�،   359 نحو  بينهم  من  فل�سطينيا 

 %32 ق��دره��ا  �ل��ه��دم  زي��ادة يف عمليات  ذل��ك ميثل  �أن 

يف   %145 ت��ق��ارب  وزي���ادة  �مل�ستهدفة  �مل��ب��اين  ع��دد  يف 

مع  مقارنة  �ملانحني  م��ن  �ملمّولة  �مل��ب��اين  ��ستهد�ف 

عام .2020

ف��ق��دو�  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ًي��ا   84 �أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����س���ار 

14 متوز/يوليو �جلاري، بعدما �سادرت  منازلهم يف 

جتمع  يف  �الأق��ل  على  مبًنى   49 �الإ�سر�ئيلية  �لقو�ت 

�الأغو�ر �لرعوي يف منطقة  �لتني  ر��س 

�أ�سرة فل�سطينية، ت�سم   13 �ملهّجرون من  وينحدر 

53 ط��ف��ً� و14 �م����ر�أة. وال ي���ز�ل ه���وؤالء مي��ك��ث��ون يف 

متز�يد برتحيلهم  �أنهم عر�سة خلطر  بيد  �لتجمع، 

�لتقرير بح�سب  عنهم  ق�سًر� 

االنباط-وكاالت

�ل��ن��ق��اب  “و�ال” �ل��ع��ري  ك�����س��ف م��وق��ع 

عقدها  لقاء�ت  فحوى  عن  �جلمعة،  �م�س 

يف  �الإ�سر�ئيلي  �لفل�سطيني  �مللف  م�سئول 

“هادي عمر”  �الأمريكية  �خلارجية  وز�رة 

زي��ارت��ه  خ���ل  �إ�سر�ئيليني  م�سئولني  م��ع 

�الأخرة للمنطقة �الأ�سبوع �ملا�سي

�إ�سر�ئيليني  م�سئولني  عن  �ملوقع  ونقل 

قولهم �إن “عمر نقل ل�إ�سر�ئيليني �سورة 

�ل�سلطة  تعي�سها  �ل��ت��ي  ل���أو���س��اع  ق��امت��ة 

�أزم��ة  ظ��ل  يف  �الأي���ام  ه��ذه  يف  �لفل�سطينية 

�قت�سادية خانقة، باالإ�سافة الأزمة د�خلية 

مب�ساعدة  “�إ�سر�ئيل”  مطالباً  خ��ط��رة، 

�ل�سلطة الجتياز �ملرحلة �خلطرة

م��ع  ل����ق����اء�ت����ه  خ�������ل  “عمر”  وق�������ال 

لقاء�ته  �إن  �ملا�سي  �الأ�سبوع  �الإ�سر�ئيليني 

مقلقة  �هلل  ر�م  يف  �ل�سلطة  م�سئويل  م��ع 

بهذ�  �ل�سلطة  ي��ر  �أن��ه مل  �إىل  الف��ت��اً  ج���د�ً، 

�لو�سع �ل�سيئ منذ �سنو�ت طويلة

�ل��و���س��ع  ب���ني  �ل���دم���ج  �أن  و����س���دد ع��ل��ى 

�الق��ت�����س��ادي �ل�����س��ي��ئ و�ل��و���س��ع �ل��د�خ��ل��ي 

�مل��ت��وت��ر وغ���ي���اب �ل�����س��رع��ي��ة �جل��م��اه��ري��ة 

ل��ل�����س��ل��ط��ة خ��ل��ق��ت و�ق����ع����اً خ����ط����ر�ً وغ���ر 

م�ستقر

و�أ�ساف “ يبدو �لو�سع كما لو �أنه غابة 

جافة تنتظر من ي�سعل �لنار، ويف حال مل 

�لرو�تب  لتدفع  �الأم���و�ل  لل�سلطة  يتوفر 

ف��ه��ذ� ق��د ي��و���س��ل��ه��ا �إىل ت��ده��ور �آخ����ر ويف 

بانهياريها« �لت�سبب  �الأمر  نهاية 

�الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  “عمر” ع��ل��ى  وع���ر����س 

�سل�سلة من �خلطو�ت �القت�سادية �لو�جب 

ب�سكل  �ل��و���س��ع  لتح�سني  ���س��ع��ي��اً  �ت��خ��اذه��ا 

�ملوقع  ح�سب  �ل�سلطة،  مناطق  يف  �سريع 

�لعري

�أع��م��ال  من�سق  يعتقد  �لنقي�س  وع��ل��ى 

�ملحتلة  �ملناطق  يف  �الإ�سر�ئيلية  �حلكومة 

غ�������س���ان ع���ل���ي���ان وم�������س���ئ���ول���ني يف �مل���ال���ي���ة 

باالنتعا�س  بد�أت  �ل�سلطة  باأن  �الإ�سر�ئيلية 

�القت�سادي مع �النتهاء من �أزمة كورونا

“�إ�سر�ئيل”  �أع���رب���ت  ف��ق��د  ذل���ك  وم���ع 

حت�سني  ع��ل��ى  للم�ساعدة  ����س��ت��ع��د�ده��ا  ع��ن 

�الأو�ساع يف مناطق �ل�سلطة

و�خ��ت��ت��م ع��م��ر ح��دي��ث��ه ل���إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 

حل  عليهم  �إن  قائً�:”  و�لفل�سطينيني 

م�ساكل �لو�سع �لر�هن الأن نتائج �لتدهور 

ح��د  ع���ل���ى  �جلانبني”،  ع���ل���ى  ���س��ت��ن��ع��ك�����س 

تعبره

االنباط-وكاالت

 16 �جلمعة  �ليوم  �أح��رون��وت،  يديعوت  �سحيفة  ذك��رت 

مناورة  �أحبطو�  ع��رب  �ساحنات  �سائقي  �أن   ،2021 يوليو 

غزة،  على  �لعدو�ن  خ�ل  �الإ�سر�ئيلي  �الحت�ل  جلي�س 

يف �أيار/مايو �ملا�سي، كانت تق�سي بت�سليل �ملقاومة و�سن 

هجوم كا�سح �سد مقاوميها

يكونو�  مل  �ل�سائقني  فاإن  �لعرية  �ل�سحيفة  وبح�سب 

جلنة  ق���ر�ر  �إث���ر  �لعمل  ع��ن  تغيبو�  عندما  ذل��ك  يعلمو� 

�أيار/  18 �ملتابعة �لعليا بالد�خل �ملحتل عن �الإ�سر�ب، يف 

م��اي��و، ت��ن��دي��د� ب��ال��ع��دو�ن �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ل��ى ق��ط��اع غ��زة 

و�لقد�س و�مل�سجد �الأق�سى وحي �ل�سيخ جر�ح، و�عتد�ء�ت 

48 �مل�ستوطنني على فل�سطينيي 

40 �سائقا فقط ح�سرو�  �أن  وذكرت �ل�سحيفة �لعرية 

نقليات  ���س��رك��ات  يف  يعملون  ���س��ائ��ق   500 ب��ني  م��ن  للعمل 

ع��ت��اد  ن��ق��ل  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي خ��دم��ات  ت��ق��دم للجي�س  م��دن��ي��ة 

و�آليات ثقيلة، مثل نقل دبابات وناق�ت جند من ه�سبة 

�جلوالن �إىل �حلدود مع قطاع غزة، وحاف�ت لنقل جنود

��ستخدم  ذل��ك،  �أع��ق��اب  يف  �أن��ه  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت 

�سائقني  جتنيد  ع��ر  ط��و�رئ  خطة  �الإ�سر�ئيلي  �جلي�س 

من وحد�ت �أخرى من �أجل نقل دبابات وناق�ت جند

ن�سبت  لو  �سيح�سل  مبا  �لتكهن  “ي�سهل  �أن��ه  و�أ�سافت 

مئات  �إىل  �جل��ي�����س  و�ح��ت��اج  �ل�سمالية  �جل��ب��ه��ة  يف  ح���رب 

كثرة �أخرى من �ل�سائقني �أثناء �لطو�رئ«

�إيت�سيك  �للوجي�ستية،  �ل�سعبة  رئي�س  و�سي�ستعر�س 

�فيف  �الإ�سر�ئيلي،  �جلي�س  �أرك��ان  رئي�س  �أم��ام  ترجمان، 

كوخايف، نتائج حتقيق حول �ملو�سوع بعد �أ�سبوعني

�ل��ذي  بال�سائقني،  “�لنق�س  ب���اأن  �ل�سحيفة  و�أف����ادت 

ح�سل ح��ي��ن��ذ�ك، ع��ّط��ل �ج��ت��ي��اح��ا ب��ري��ا ك��ان ي��ف��رت���س �أن 

يكون عملية ت�سليل ميار�سها �جلي�س وكان �لهدف �إدخال 

مئات �ملقاومني �إىل �الأنفاق ومن ثم �سن هجوم جوي«

كانت  �ل��ت��ي  �ل��ع�����س��ك��ري��ة،  �لعملية  “هذه  �أن  و�أ���س��اف��ت 

ت��ن��ج��ح الأن �جل��ي�����س  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ا و����س���ري���ا، مل  ���س���ح��ا 

�أن عملية  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ه��اج��م ق��ب��ل ذل���ك �الأن���ف���اق، ك��م��ا 

�خل����د�ع مل ت��ن��ج��ح الأن���ه مل ي��ت��م �إدخ����ال ق���و�ت ب��ري��ة �إىل 

�لقطاع«

االنباط-وكاالت

وثائق  �إىل  ��ستناد�  بو�ست”،  “و��سنطن  �سحيفة  ك�سفت 

ي��ق��ود �الأم��ري��ك��ي كري�ستيان  ك��ان  �ل���ذي  �ل��ه��دف  و���س��ه��اد�ت، 

�غتيال  عملية  يف  هايتي،  يف  �عتقل  �ل��ذي  �سانون  �إميانويل 

�لرئي�س جوفينيل موي�س

عليها،  ح�سلت  وث��ائ��ق  �إىل  ����س��ت��ن��اد�  �ل�سحيفة  وذك����رت 

كري�ستيان  �الأم��ري��ك��ي  �أن  م��ط��ل��ع��ني،  �أ���س��خ��ا���س  و���س��ه��اد�ت 

�أجهزة  تعتره  و�ل��ذي  هايتي،  يف  �ملعتقل  �سانون،  �إميانويل 

�الأم�����ن �مل��ح��ل��ي��ة �مل��ن�����س��ق �مل��ف��رت���س ل��ع��م��ل��ي��ة �غ��ت��ي��ال رئ��ي�����س 

�إىل  للو�سول  خططا  و�سع  موي�س،  جوفينيل  �جلمهورية، 

من  ك��ان  �سخ�سيا”  “حر�سا  و�سكل  �لبلد  ه��ذ�  يف  �ل�سلطة 

�ملفرت�س �أن ي�سمن �س�مته �أثناء تنفيذ هذه �خلطة

�أ���س��ل  �أم��ري��ك��ي��ا م���ن  �أن  وق���ال���ت �ل�����س��ح��ي��ف��ة يف رو�ي��ت��ه��ا 

فلوريد�  والية  يف  وج��وده  �أثناء  للعملية  يح�سر  كان  هايتي 

م�سرحا  بن�ساط،  �ملوؤيدين  بتجنيد  قام  وهناك،  �الأمريكية. 

هايتي،  بناء  الإع��ادة  طموحة  خطة  تطوير  على  يعمل  باأنه 

دوالر،  مليار   83 �إىل  ت�سل  ��ستثمار�ت  وبف�سل  مبح�سلتها 

بنية حتتية  على  �لفقر وحت�سل  �لب�د من  تخرج  �أن  يجب 

حديثة

و�����س����ارك يف ت���ط���وي���ر �خل���ط���ة ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر �مل��ب��ا���س��ر، 

�لروفي�سور �ملتقاعد بارنيل دوفرجر، �لبالغ من �لعمر 70 

عاما، و�لذي يعي�س هو �الآخر يف فلوريد�

و�أفيد باأن �سانون، �لذي �دعى �أنه طبيب وكاهن يف نف�س 

�ل��وق��ت، مت��ك��ن م��ن �ل��ت��ف��او���س م��ع رج��ل��ي �أع��م��ال حمليني، 

�خلدمات  �سركة  ورئي�س  وينتميليا  و�ل��رت  �مل�ستثمر  وهما 

“�سركة  وتنظيم  متويل  ب�ساأن  �إنرتياغو،  �أنطونيو  �الأمنية، 

�أمنية خا�سة” ما ي�سمن �س�مة �سانون حتى يتوىل رئا�سة 

من  �أك��ر  بتخ�سي�س  �ملجمل  يف  يتعلق  �الأم���ر  ك��ان  �ل��ب���د. 

860 �ألف دوالر، �ستغطي �سركة »Veintemigli« ث�ثة 

« Intriago« أرباع هذ� �ملبلغ، و�لباقي من قبل �سركة�

وم���������ع ذل�����������ك، وح�����������س�����ب ت���������س����ري����ح مل�����ح�����ام�����ي ����س���رك���ة 

رج��ال  م��ع  ���س��ان��ون  �ت�����س��االت  خ���ل   ،»Veintemilla«

م��ن��اق�����س��ات  �أو  ذك���ر  �أي  �أب�����د�..  ه��ن��اك  ي��ك��ن  “مل   ، �الأع���م���ال 

ن��و�ي��ا  �أو  �ل��رئ��ي�����س م��وي�����س  مل���وؤ�م���رة الغ��ت��ي��ال  ت��ل��م��ي��ح��ات  �أو 

با�ستخد�م �لقوة لتغير قيادة هايتي”، وفقا لهوؤالء، �سانون 

فقط “�أعرب عن نيته يف تغير قيادة هايتي بطريقة �سلمية 

من �أجل حت�سني �لظروف �ملعي�سية للمو�طنني �لهايتيني«

ول��ف��ت��ت ���س��ح��ي��ف��ة و����س��ن��ط��ن ب��و���س��ت �أن �ل���وث���ائ���ق �ل��ت��ي 

ب��ح��وزت��ه��ا، مب���ا يف ذل���ك م�����س��ودة ن�����س��خ��ة �ل��ع��ق��د م���ع ���س��رك��ة 

����س���رك���ة  ف���ي���ه���ا  �أدرج�����������ت  �ل����ت����ي   ،»Vaintemilla«

»Intriago« كمقاول ومل يتم توقيعها بتاتا، ال يوجد بعا 

دليل على وجود خطط الغتيال �لرئي�س

�ل��روف��ي�����س��ور  وك��ذل��ك  لل�سحيفة،  مطلع  م�����س��در  و�أك����د 

دوفرجر، �لذي و�فق على �لتحدث �إىل حمرري �ل�سحيفة، 

�أنه خ�ل �ملناق�سات قيل �إن �ملوجة �ملتز�يدة من �الحتجاجات 

موي�س،  �لرئي�س  ��ستقالة  �إىل  �لنهاية  يف  �ستوؤدي  �لب�د  يف 

وبعد ذلك يجب �أن يتوىل �سانون من�سب رئي�س �جلمهورية

ووفقا مل�سروع ن�سخة �لعقد، وعد �ملبادر باخلطة مبكافاأة 

بعد  �لب�د  ميز�نية  من  �أم��و�ال  له  خ�س�ست  �لتي  �ل�سركات 

و�سوله �إىل �ل�سلطة

نف�سه  ي�سمي  �ل���ذي  ���س��ان��ون،  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  وت�����س��ر 

فيه  �دع��ى  �مل��ا���س��ي،  يف  �إف������س  بطلب  تقدم  وك��اه��ن��ا،  طبيبا 

وكذلك  �الإن�سانية،  ل�أعمال  �سندوق  ملكية  يف  �سريك  �أن��ه 

�ت�����س��االت يف ه��اي��ت��ي، يف  �إجن��ي��ل��ي��ة و���س��رك��ة  م��وؤ���س�����س كني�سة 

من  طلب  على  رد�  قالت  فلوريد�  يف  �ل�سحة  وز�رة  �أن  حني 

�أنه ال يظهر  �سانون،  ب�ساأن ما�سي  و��سنطن بو�ست  �سحيفة 

�إذن ملمار�سة �لطب  يف قو�ئم �الأ�سخا�س �لذين ح�سلو� على 

يف �لوالية

بجروح  ��سيب  قد  موي�س  جوفينيل  هايتي  رئي�س  وك��ان 

7. كما  ق��ات��ل��ة ن��ت��ي��ج��ة ه��ج��وم ع��ل��ى م��ق��ر �إق��ام��ت��ه يف ي��ول��ي��و 

�أ�سيبت زوجته بطلقات نارية

�إىل  �ل�سكان  جوزيف  كلود  بالوكالة  �ل��وزر�ء  رئي�س  ودع��ا 

�لهدوء، موؤكد� �أن �لو�سع �الأمني يخ�سع ل�سيطرة �ل�سرطة 

�مل�سلحة و�لقو�ت 

�غتيال  يف  تورطهم  يف  ي�ستبه  �سخ�سا   23 �عتقال  وجرى 

18 كولومبيا. كما �ألقي  �لرئي�س، مبا يف ذلك ما ال يقل عن 

�لقب�س على مو�طنني �أمريكيني �ثنني من �أ�سل هايتي
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بمنح التأشيرات ألفغان تعاونوا مع القوات األمريكية

االنباط-وكاالت

�ل�����وزر�ء �ملكلف  ع��ق��ب �ع��ت��ذ�ر رئ��ي�����س 

�حل��ك��وم��ة  ت�سكيل  ع��ن  �حل���ري���ري  ���س��ع��د 

ع��ن��ون��ت �سحف  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، �خل��م��ي�����س، 

�جلمعة، �سفحاتها �الأوىل بالتعليق على 

�حل���دث �ل���ذي ق��د ي���وؤدي �إىل م��زي��د من 

و�الجتماعية  �ل�سيا�سية  �الأو���س��اع  ت���اأزم 

و�القت�سادية

وك��ت��ب��ت م��ع��ظ��م �ل�����س��ح��ف �مل�����س��ت��ق��ل��ة 

�سفحاتها  على  �هلل  ح��زب  ل���  و�ملناه�سة 

�الأخ��ط��ر  �إىل  ذ�ه����ب  ل��ب��ن��ان  �أن  �الأوىل 

يف  �إمعان  هو  �حلكومة  ت�سكيل  عدم  و�أن 

�لبلد تدمر 

يف ح���ني �ع���ت���رت �ل�����س��ح��ف �ل��ق��ري��ب��ة 

رئ��ي�����س  �حل�����ري�����ري  �أن  �هلل  ح�����زب  م����ن 

�إىل  �لتكليف  م��ن  ي��ه��رب  �مل�ستقبل  ت��ي��ار 

يف  �سُتجرى  �لتي  �لرملانية  �النتخابات 

مايو/ �أيار 2022

** لبنان اإىل الأخطر

�سفحتها  �ل��ن��ه��ار  ���س��ح��ي��ف��ة  ع��ن��ون��ت 

�إىل  ل��ب��ن��ان  �ع��ت��ذ�ر �حل��ري��ري  ب���  �الأوىل 

�الأخطر يف ظل ما يعانيه �للبنانيون من 

�أزمات مرت�كمة

قيا�سي  تفاقم  من  �لتخّوف  �أن  ور�أت 

و�لدو�ء  و�ملحروقات  �لكهرباء  �أزم��ات  يف 

�لعينات  فقط  ت�سكل  �جلمعة،  من  ب��دء�ً 

�الأول����ي����ة ل�����ردود �ل��ف��ع��ل �مل��ت��ف��ج��رة على 

ت�سكيل  ع��ن  �حل��ري��ري  �لرئي�س  �ع��ت��ذ�ر 

�حلكومة

ب��ي��ن��م��ا �ع��ت��ر ���س��ح��ي��ف��ة �جل��م��ه��وري��ة 

�أن ع���دم ت�����س��ك��ي��ل �حل��ك��وم��ة  )م�����س��ت��ق��ل��ة( 

�أن  �إم��ع��ان يف ت��دم��ر �ل��ب��ل��د ، الف��ت��ة �إىل 

�لدوالر يحلق و�ل�سارع يغلي

ي��ع��ي��د  �حل����ري����ري  �ع����ت����ذ�ر  �أن  ور�أت 

�الأزمة �إىل بد�ياتها، و�أن هناك بو�در عن 

عدم �التفاق على بديل عن �حلريري

** نهاية املهزلة وخماوف من 

الفو�ضى

�أم������ا ���س��ح��ي��ف��ة ن������د�ء �ل����وط����ن ف��ك��ان 

مان�سيت �سفحتها �الأوىل بعنو�ن: نهاية 

�إىل  �إ�سارة  ، يف  بالث�ثة  �ملهزلة.. ط�ق 

عون  ب��ني  �لعميق  �ل�سيا�سي  �الخ��ت���ف 

و�حلريري

ع��ون  ��ل  �الأخ����ر ح��َمّ �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 

�مل�سوؤولية، فيما قطع جمهوره �لطرقات 

�ل���دوالر  �أن  �إىل  وو�ج���ه �جل��ي�����س، الف��ت��ة 

يطر .. نحو �الرتطام �لكبر

وقالت �سحيفة �للو�ء ، �أن عون يدفع 

وخم����اوف  �الع�����ت�����ذ�ر..  �إىل  �حل����ري����ري 

عربية ودولية من �لفو�سى

ولفتت �إىل �أن �لرئي�س �ملعتذر يرف�س 

.. فيما  ع��ل��ى ح���زب �هلل  �ل��ف��ر�غ وع��ات��ب 

�ل�������س���ارع ي��ه��ت��ز و�ل������دوالر ي��ك�����س��ر ح��اج��ز 

�لعالية �ل�سقوف 

ل�سان  ع��ل��ى  �ل�����س��رق  �سحيفة  وك��ت��ب��ت 

�حلريري: عون ال يريد �أن ي�سّكل.. و�إذ� 

تر�أ�ست حكومته لن �أنقذ �لبلد

** احلريري يهرب

�الأخبار،  �سحيفة  �عترت  �ملقابل،  يف 

�أن �حلريري يهرب �إىل �النتخابات

ب��ال��ت��ح��ري�����س  �أن�����ه  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  ور�أت 

حملته  �حلريري  �فتتح  �هلل،  ح��زب  على 

�الن��ت��خ��اب��ي��ة، �أم�������س، �ل��ت��ي ���س��ب��ق��ه �إل��ي��ه��ا 

�الأم�����رك�����ي�����ون و�ل���ف���رن�������س���ي���ون �ل���ذي���ن 

�أكرية نيابية معادية للحزب يطلبون 

�أعلن �حلريري يف موؤمتر  و�خلمي�س، 

�حلكومة،  ت�سكيل  عن  �ع��ت��ذ�ره  �سحفي 

وز�ري��ة  بت�سكيلة  �الأرب��ع��اء،  تقدم  بعدما 

�إىل ع����ون، ل��ك��ن �الأخ�����ر ط��ل��ب ت��ع��دي��ً� 

ما  وه��و  �لطائفي،  وتوزيعها  ب��ال��وز�ر�ت 

رف�سه �حلريري

�للبنانية  ل��ل��رئ��ا���س��ة  ب��ي��ان  ق���ال  ف��ي��م��ا 

ت��ع��ق��ي��ب��ا ع���ل���ى �ع����ت����ذ�ر �حل�����ري�����ري، �إن 

�ملتعلقة  �ل��ت��ع��دي���ت  ك��ل  رف�����س  �الأخ���ر 

لها  �لطائفي  و�لتوزيع  �لوز�ر�ت  بتبديل 

و�الأ�سماء �ملرتبطة بها

وع���ل���ى م�����د�ر ن��ح��و 9 �أ����س���ه���ر، ح��ال��ت 

خ�����ف����ات ب����ني ع�����ون و�حل�����ري�����ري دون 

ت�سكيل حكومة، لتخلف حكومة ت�سريف 

دي��اب،  ح�سان  برئا�سة  �لر�هنة  �الأع��م��ال 

�آب  �أغ�����س��ط�����س/   10 ����س��ت��ق��ال��ت يف  �ل��ت��ي 

يف  كارثي  �نفجار  من  �أي��ام   6 بعد   ،2020

مرفاأ �لعا�سمة بروت

وت���رك���زت ه���ذه �خل����ف���ات ح���ول حق 

�ت��ه��ام  م��ع  �مل�����س��ي��ح��ي��ني،  �ل�����وزر�ء  ت�سمية 

من �حلريري ينفيه عون باالإ�سر�ر على 

جماعة  �سمنه  وم��ن  لفريقه،  �حل�سول 

�مل��ع��ط��ل ، وه��و  �ل��ث��ل��ث  ، ع��ل��ى  ح���زب �هلل 

ق���ر�ر�ت  يف  بالتحكم  ي�سمح  وزر�ء  ع��دد 

�حلكومة

االنباط- وكاالت

مبجل�س  �ال���س��ت��خ��ب��ار�ت  جل��ن��ة  طلبت 

�ل�����س��ي��وخ �الأم���ري���ك���ي م���ن �ل��رئ��ي�����س جو 

�لذين  ل�أفغان  �لتاأ�سر�ت  منح  بايدن 

ت����ع����اون����و� م����ع �ل�����ق�����و�ت �الأم���ري���ك���ي���ة يف 

�أفغان�ستان

�أن  �خلمي�س  �الأب��ي�����س  �ل��ب��ي��ت  و�أع��ل��ن 

�أف��غ��اين ممن عملو� مع  �أل��ف   20 ح��و�يل 

�لرتجمة،  يف  خا�سة  �الأمريكي  �جلي�س 

�إج���ءه��م،  �ملتحدة  �ل��والي��ات  من  طلبو� 

مو�سحا �أن هذ� �لعدد ال ي�سمل �لعائ�ت

�الأبي�س  �لبيت  با�سم  �ملتحدثة  وقالت 

�إن  �سحفي،  موؤمتر  خ���ل  ب�ساكي  جني 

�إما  �سينقلون  وعائ�تهم  �الأفغان  هوؤالء 

�ملتحدة  �لواليات  �إىل قاعدة ع�سكرية يف 

�أو  �خل����ارج،  يف  ع�����س��ك��ري��ة  ق��اع��دة  �إىل  �أو 

�إىل دول����ة ث��ال��ث��ة �ع��ت��م��اد� ع��ل��ى ت��ق��دمي 

�لفحو�س �الأمنية �لتي يخ�سعون لها

وو�����س����ع����ت و������س����ن����ط����ن خ����ط����ة ل��ن��ق��ل 

خ��ارج  �إىل  �الأم��ري��ك��ي  �جلي�س  م�ساعدي 

�أفغان�ستان

�الإج������ء  ت���ب���د�أ رح������ت  �أن  وي��ت��وق��ع 

�الأ�سبوع �الأخر من �ل�سهر �جلاري، و�أن 

من  �ن�سحابها  �الأمريكية  �لقو�ت  تنهي 

�أغ�سط�س �ملقبل  31 �أفغان�ستان بحلول 

و�أث����������ار ق�������ر�ر ����س���ح���ب �ل��ع�����س��ك��ري��ني 

�لفوريني  �ملرتجمني  خم��اوف  �الأج��ان��ب 

مع  عملو�  �لذين  �الأف��غ��ان  من  وغرهم 

�نتقام  يخ�سون  حيث  �الأمريكي  �جلي�س 

طالبان

هجماتها  م��وؤخ��ر�  �حل��رك��ة  و���س��ع��دت 

�سا�سعة  ري��ف��ي��ة  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  و���س��ي��ط��رت 

ومعابر حدودية يف �أنحاء �لب�د

ال�ضبت   17 / 7 / 2021
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شباب االردن يواجه الرمثا ومعان يطمح بالجليل 

االنباط – عمان 

ت��ت��وا���س��ل م�����س��اء ال�����س��ب��ت م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة دوري 

يواجه  حيث  لقاءين  باقامة  املحرتفني  الن��دي��ة  ال��ك��رة 

على  م�ساء  ال�ساد�سة  عند  الرمثا  نظريه  االأردن  �سباب 

���س��ت��اد ع��م��ان ال�����دويل، ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي م��ع��ان م��ع اجلليل 

حممد  االأم��ري  �ستاد  على  م�ساء  والن�سف  الثامنة  عند 

بالزرقاء.يف اللقاء االول ي�ست�سيف �سباب االأردن الرمثا 

يف مواجهة قوية ومرتقبة. وياأمل �سباب االأردن بالعودة 

مع  املا�سية  اجلولة  يف  تعادل  بعدما  االنت�سارات  مل�سار 

اخلام�س  للمركز  ليرتاجع  اأه��داف  بدون  العقبة  �سباب 

بر�سيد “16 نقطة«. من جهته فاإن الرمثا الذي مير يف 

الدردور  حمزة  قائده  غياب  رغم  الفنية  اأحواله  اأف�سل 

قمة  يف  والبقاء  االنت�سارات  مبوا�سلة  يامل  للإيقاف، 

 20“ ب�  الرتتيب  ���س��دارة  يف  الرمثا  وي�ستقر  الرتتيب. 

الفي�سلي   ع��ن  االأه����داف  ب��ف��ارق  فقط  نقطة” وي��ت��اأخ��ر 

وال�سلط  

بعد  ال��ق��م��ة  يف  ي�ستمر  �سيجعله  ال��ف��وز  اأن  وي����درك 

اخل�������س���ارة ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال��ف��ي�����س��ل��ي ام����ام ال�����س��ل��ط 

ال��ذي  ب��ق��وة االم���ر  ودخ���ول االخ���ري ع��ل��ى خ��ط املناف�سة 

رغبة  االث��ارة  من  الكثري  فيها  اليوم  مباراة  من  يجعل 

الرمثا مبوا�سلة االنت�سارات وكذلك �سباب االردن  من 

ال��ف��وز ه��و االخ���ر للمناف�سة م��ن ج��دي��د.  ي��ع��ي��ده   ال���ذي 

يف ال��ل��ق��اء ال��ث��اين ي��ل��ت��ق��ي م��ع��ان واجل��ل��ي��ل يف م��واج��ه��ة 

متكافئة . ويدرك الفريقان اأهمية اللقاء بالن�سبة لهما، 

حيث اأن الفائز �سيتقدم خطوة مهمة نحو االأمام. وكان 

الرمثا  اأم���ام  املا�سية  اجل��ول��ة  يف  ب�سعوبة  خ�سر  م��ع��ان 

فيما  نقاط”،   8“ ب�  التا�سع  املركز  يف  ليبقى   ”3-2“
ي�ستقر اجلليل يف املركز العا�سر ب� “7 نقاط«.

ج���راء خ�سارته  ب��ال��غ��ن  ي�سعر  ال���ذي  م��ع��ان  وي���درك   

احت�ساب  جراء  حتكيمي  جدل  من  رافقها  وما  االخ��رية 

من  اليوم  لقاء  يف  الفوز  ان  للرمثا  جزاء  ركلتي  احلكم 

�سانه ان يعزز ح�سور الفريق وينقله خطوة موؤثرة نحو 

املقدمة وهو االمر الذي يراود اجلليل باعتباره يطمح 

الوافد  وهو  االمام  نحو  بالفوز للنتقال خطوة كبرية 

اجلديد على دوري املحرتفني .

 االستئناف ترد اعتراض الرمثا والوحدات 

االشادة بمثالية وتضحية ميسي 

وادي موسى بطل سوبر الطائرة 

الحلوة من الفيصلي الى العهد 

االنباط – عمان 

ردت جلنة اال�ستئناف التابعة للحتاد 

املقدم  االع��رتا���س  ال��ق��دم،  لكرة  االأردين 

م����ن ن�������ادي ال������وح������دات. واأي���������دت جل��ن��ة 

اال�ستئناف، قرار اإيقاف ثنائي الوحدات، 

حم���م���د ال�����دم�����ريي وف�������ادي ع���و����س )4 

م��ب��اري��ات ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا(، وامل�����درب غياث 

التميمي )6 مباريات(، مع دفع امل�ستاأنف، 

ال���ر����س���وم امل����ق����ررة. ك���ذل���ك ق�����ررت جلنة 

اال���س��ت��ئ��ن��اف، رد االع���رتا����س امل��ق��دم من 

ن����ادي ال��رم��ث��ا، م��ع ت��اأي��ي��د ق����رار اللجنة 

ال���ت���ادي���ب���ي���ة، وامل��ت�����س��م��ن اإي����ق����اف ح��م��زة 

وامل�����درب خالد  م���ب���اري���ات(،  ال�����دردور )4 

الرحايلة )6 مباريات(، مع دفع امل�ستاأنف، 

�سبق، فاإن  م��ا  وح�سب  امل��ق��ررة.  ال��ر���س��وم 

غيابات  من  �سيعانيان  والرمثا  الوحدات 

م���وؤث���رة ف��ي��م��ا ت��ب��ق��ى ل��ه��م��ا م��ن م��ب��اري��ات 

االأردين.  مرحلة ذهاب دوري املحرتفني 

وي��خ��و���س ال����وح����دات، االأرب����ع����اء امل��ق��ب��ل، 

مواجهة الفي�سلي، و�سيغيب عنه حممد 

�سي�سارك  فيما  عو�س،  وف��ادي  الدمريي 

عقوبة  بحقه  اتخذت  الذي  �سمري  اأحمد 

االإيقاف ملدة مباراتني فقط.

مدريد – وكاالت 

احتفت ال�سحف االإ�سبانية  باالتفاق املبدئي 

ن��ادي بر�سلونة مع النجم  اإليه  ال��ذي تو�سل 

االأرجنتيني ليونيل مي�سي بخ�سو�س العقد 

اجل��دي��د ب��ني ال��ط��رف��ني وامل��رج��ح اأن ي�ستمر 

ون�سرت   .2026 �سيف  حتى  موا�سم،  خلم�سة 

�سفحتها  يف  ديبورتيفو(  )م��ون��دو  �سحيفة 

وخلفه  بر�سلونة  لقمي�س  ���س��ورة  الرئي�سية 

مكتوب )مي�سي 5 اأعوام(  واأكدت اأن بر�سلونة 

امل��خ�����س��رم �ساحب  وامل���ه���اج���م االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

الــــــ34 ع��ام��ا ي��ق��رتب��ان م��ن ال��ت��و���س��ل الت��ف��اق 

 بخ�سو�س ا�ستمرار “الربغوث” حتى 2026.

خف�س  ع��ل��ى  واف������ق  ل��ي��و  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

ي��ن��ت��ظ��ر  ال����ن����ادي  واأن   %50 ب��ن�����س��ب��ة  رات����ب����ه 

اإق��������رار راب����ط����ة ال��ل��ي��ج��ا ل��ت�����س��ج��ي��ل ال��ع��ق��د. 

م���ن ج��ان��ب��ه��ا ن�����س��رت )����س���ب���ورت( ال��ري��ا���س��ي��ة 

“مي�سي..2026«. وك��ت��ب��ت  مل��ي�����س��ي   ����س���ورة 

البار�سا  اأن  الكتالونية  ال�سحيفة  واأو�سحت 

تو�سل التفاق مبدئي مع مي�سي لكي ي�ستمر 

ال�39  ب�سفوفه حتى 2026 اأي حينما �سيكمل 

من عمره. واأ�سادت ال�سحيفة مبثالية مي�سي 

ل��ك��ي ي�ستمر  وم��واف��ق��ت��ه ع��ل��ى خف�س رات��ب��ه 

اهتمت  كما  البلوجرانا.  قمي�س  ارت���داء  يف 

�سحيفة )ماركا( بتجديد عقد مي�سي ون�سرت 

يف �سفحتها االأوىل )مي�سي.. اتفاق مبدئي(، 

لكنها ركزت اهتمامها على ال�سفقة التبادلية 

م��دري��د،  واأت��ل��ت��ي��ك��و  ب��ر���س��ل��ون��ة  ب��ني  املحتملة 

بخ�سو�س عودة الفرن�سي اأنطوان جريزمان 

لتعزيز هجوم الروخيبلنكو�س مقابل انتقال 

�ساوؤول نيجويز للبار�سا.

االنباط – عمان 

مرة  والأول  مو�سى  وادي  ف��ري��ق  ت��وج 

ال�سوبر” للكرة  “كاأ�س  بلقب  تاريخه  يف 

الذي  املثري  الفوز  بعد  وذل��ك  الطائرة، 

حققه على فريق �سباب احل�سني بنتيجة 

3-1، يف املباراة التي جرت بني الفريقني 

يف �سالة ق�سر الريا�سة مبدينة احل�سني 

العميد جهاد قطي�سات  برعاية  لل�سباب، 

�سهدت  رئي�سة االحتاد، حيث  �سمو  نائب 

وم�ستويات متقدمة  واإثارة  ندية  املباراة 

فريق  تقدم  حيث  الفريقني،  العبي  من 

ال�����س��وط االأول  ن��ه��اي��ة  وادي م��و���س��ى م��ع 

�سباب  فريق  فيما  ادرك   ،20-25 بواقع 

بواقع  الثاين  ال�سوط  يف  الفوز  احل�سني 

امل��ت��ب��ق��ي��ني  ال�����س��وط��ني  و���س��ه��د   ،10-25

مو�سى  وادي  ل��ف��ري��ق  وا���س��ح��ة  ���س��ي��ط��رة 

بواقع  الفوز  خللهما  من  حقق  وال��ذي 

 .24-26 ،18-25

ال�سوبر”  “كاأ�س  م����ب����اراة  وت��ع��ت��رب 

احتاد  �سيقيمها  التي  البطوالت  باكورة 

ال��ط��ائ��رة يف ال��ع��ام احل���ايل، وال��ت��ي تبداأ 

بطولة  باقامة  ال�سبت   يوم  من  اعتبارا 

كاأ�س االأردن.

لبنان – وكاالت 

 اقرتب نادي العهد اللبناين كثريا من 

ح�سم �سفقة انتقال جنم فريق الفي�سلي 

اإىل ���س��ف��وف��ه.  ال�����س��اب��ق ه����لل احل���ل���وة 

وك��ان احل��ل��وة ق��د ف��ك ارتباطه م��ع ن��ادي 

املالية،  الفي�سلي على خلفية م�ستحقاته 

حيث �سافر دون علم اإدارة النادي بح�سب 

للنادي.   الر�سمي  احل�����س��اب  م��ن  ورد  م��ا 

اأب��رز جن��وم منتخب  ويعترب احللوة اح��د 

لبنان، حيث قاده اإىل الدور احلا�سم من 

باالإ�سافة   2022 املونديالية  الت�سفيات 

اإىل و�سول لبنان اإىل نهائيات كاأ�س اآ�سيا 

ال��ع��رب  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  و  بال�سني   2023

الدوحة.   ال��ق��ط��ري��ة  ب��ال��ع��ا���س��م��ة   2021

ال��ع��ه��د  اإىل  ان�����س��م��ام احل���ل���وة  و���س��ي��ك��ون 

مب��ث��اب��ة اإ����س���ارة ق��وي��ة ب���اأن ال��ع��ه��د يطمح 

لل�سيطرة على كل االلقاب املمكنة حمليا 

واآ�سيوياً. 

ختام دورة التدريب االسيوية للمحترفين 

انطالق دورة ترقية مقيمي الحكام 

االهلي في النهائي االفريقي المثير امام تشيفز 

االنباط – عمان 

من  واالأخ����رية  الثالثة  امل��رح��ل��ة  فعاليات  اختتمت  

و�سط   ،Pro للمحرتفني  االآ���س��ي��وي��ة  ال��ت��دري��ب  دورة 

تطبيق بروتوكول �سحي م�سدد حفاظا على ال�سلمة 

العامة. واأقيمت مرا�سم حفل اخلتام يف مقر االحتاد، 

بح�سور املدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد، 

واملدير الفني الحتاد كرة القدم األيك�س جيتزي.

 واأ����س���رف ع��ل��ى اأع���م���ال ال�����دورة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت على 

ع���دة م��راح��ل، و���س��م��ل��ت حم��ا���س��رات ع��م��ل��ي��ة، ون��ظ��ري��ة 

ح�سن،  عبداهلل  االإم��ارات��ي  االآ�سيوي  املحا�سر  من  كل 

وامل�����س��اع��دي��ن ���س��ال��ح دغ�����س ودي�����ان ���س��ال��ح. و���س��ارك 

االآ�سيوي:  االأرفع يف منهاج االحتاد  التي تعد  بالدورة 

راأف�����ت ع���ل���ي، اأح���م���د ه���اي���ل، اأ����س���رف ���س��ت��ات، ع��ب��داهلل 

حلمي،  اإبراهيم  �سالح،  �سادي  نف�س،  اأنزور  القططي، 

ب�����س��ام اخل��ط��ي��ب، ك����رمي م���ال���و����س، خ���ال���د اليف، وم��ن 

�سندوقة،  واأمي��ن  يون�س  وح�سام  اليف،  فادي  فل�سطني 

ومن العراق جعفر �سرحان، وفليب اأمني، ومن �سوريا 

حممد عقيل. 

االع��ت��م��اد  ع��ل��ى  م���وؤخ���راً  االأردين  وح�����س��ل االحت����اد 

ب��ك��اف��ة  امل���ح���رتف���ني  دورات  ل��ت��ن��ظ��ي��م  “االآ�سيوي” 
�سوء  على  املعتمدة،  ال�سهادات  واإ���س��دار  م�ستوياتها، 

الذي يقدمها للم�ساركني،  التدريبية احلديثة  املناهج 

وال��ت��ي ن��ال��ت ا���س��ت��ح�����س��ان واإع���ج���اب االحت����اد ال��ق��اري. 

وت�سهد الدورات التدريبية يف االأردن، تطوراً يف املناهج 

كرة  احت��اد  روؤي��ة  وفق  العملية،  والتطبيقات  النظرية 

القدم والتي تهدف ل�سقل واالرتقاء باملدرب الوطني، 

���س��اب��ق��اً على  وت��ع��زي��ز ق��درات��ه وخ���ربات���ه، ح��ي��ث ح�سل 

اأن ي�سع  ق��ب��ل  ك��اف��ة،  ال��ت��دري��ب  اإق��ام��ة دورات  رخ�����س��ة 

االعتماد  على  احل�سول  الفنية  ا�سرتاتيجيته  �سمن 

مناهجه  ع��ل��ى  م�����س��ت��ن��داً   ،Pro ال����  ل�����دورات  ال���ق���اري 

وحما�سراته النوعية، وهو ما حتقق اأخرياً.

االنباط – عمان 

ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االأردين  االحت���اد  م��ق��ر  يف  انطلقت 

وال��ت��ي  احل����ك����ام،  م��ق��ي��م��ي  وت�����س��ن��ي��ف  ت��رق��ي��ة  دورة 

اأعمال  وتت�سمن  اأ�سهر.  ثلثة  م��دار  على  ت�ستمر 

للحكام  الفنية  اجلوانب  حول   حما�سرات  ال��دورة 

م��ث��ل ال��ت�����س��ل��ل واالأخ����ط����اء داخ�����ل وخ������ارج م��ن��ط��ق��ة 

اجلزاء. كما تتناول الدورة حماور خمتلفة متعلقة 

مبهام وعمل مقيم احلكام وتقاريره. وتاأتي الدورة 

القدم،  لكرة  االأردين  االحتاد  ا�سرتاتيجية  اأطار  يف 

واملقيمني.  احلكام  عمل  وتطوير  لتاأهيل 

يذكر اأن جلنة احلكام يف احتاد كرة القدم �ستقوم 

 ،A.B.C م�ستويات  ثلثة  اإىل  املقيمني  بت�سنيف 

ع��ل��ى ���س��وء االخ���ت���ب���ارات ال��ت��ي ���س��ت��ع��ق��د يف ت�����س��ري��ن 

املقبل. الثاين 

القاهرة – وكاالت 

ملعب  على  ال�سبت  م�ساء  د�سمة  ك��روي��ة  وج��ب��ة  االأف��ري��ق��ي��ة،  ال��ك��رة  جماهري  ت��رتق��ب 

)حم��م��د اخل��ام�����س(، مب��دي��ن��ة ال����دار ال��ب��ي�����س��اء امل��غ��رب��ي��ة، ب��ني االأه��ل��ي امل�����س��ري وك��اي��زر 

ب�سكل  االأه���ل���ي  وي��ت��ف��وق  اأف��ري��ق��ي��ا.  اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  يف  اأف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب  ت�سيفز 

الت�سويقية  فالقيمة  ت�سيفز  بكايزر  باملقارنة  لفريقه،  الت�سويقية  القيمة  يف  وا���س��ح 

ل��لأه��ل��ي ت��ت��خ��ط��ى 27 م��ل��ي��ون ي�����ورو، ب��ح�����س��ب م��وق��ع )ت��ران�����س��ف��ري م���ارك���ت( امل��خ��ت�����س 

ي��ورو. مليون   15 ت�سيفز  ك��اي��زر  قيمة  ت�سل  بينما  ال��ع��امل،  ح��ول  الكروية   باالنتقاالت 

حممد ال�سناوي حار�س مرمى وقائد االأهلي هو االأغلى بني العبي الفريقني بواقع 2.5 

و�سلت  وال��ذي  االأهلي  األعاب  و�سانع  “اأف�سة” جنم  ويليه حممد جمدي  ي��ورو،  مليون 

�سيلتيك  اإىل  بالرحيل  موؤخراً  ا�سمه  وارتبط  ي��ورو،  مليون   2.2 اإىل  الت�سويقية  قيمته 

اأعلى  ثالث  االأهلي،  و�سط  العب  دياجن  األيو  املايل  ويعد  املقبل.  املو�سم  يف  االإ�سكتلندي 

اأي�سا  ا�سمه  وارت��ب��ط  ي���ورو،  مليوين  ب��واق��ع  الت�سويقية،  القيمة  يف  الفريقني  الع��ب��ي 

�سريف  حممد  قيمة  وو�سلت  االإم��ارات��ي.  والعني  الرتكي  �سراي  جالطة  اإىل  بالرحيل 

هداف االأهلي الت�سويقية اإىل مليون و800 األف يورو، وارتبط ا�سمه اأي�سا بالرحيل اإىل 

ومنتخب  ت�سيفز  كايزر  فريق  جناح  بيليات  خاما  الدويل  النجم  ويبقى  �سراي.  جالطة 

يت�ساوى مع  م��ا  وه��و  ي���ورو،  1.5 مليون  ب��واق��ع  ب��ني الع��ب��ي فريقه  االأغ��ل��ى  زمي��ب��اب��وي، 

الو�سط. اللفت  ال�سولية العب خط  االأهلي وعمرو  بانون مدافع  املغربي بدر  الثنائي 

ت�سل  وهدافه  ت�سيفز  كايزر  مهاجم  نوركوفيت�س  �سمري  للعب  الت�سويقية  القيمة  اأن 

قيمته  ت�سل  الذي  االأهلي  يتخطاه مروان حم�سن مهاجم  ما  يورو، وهو  األف   575 اإىل 

الت�سويقية اإىل 600 األف يورو.

ال�سبت   17 / 7 / 2021
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كورونا.. »متحور دلتا« يصل العراق وتسجيل حاالت بإقليم كردستان

االنباط-وكاالت

ب��ع��د ان��ت�����س��اره ال��وا���س��ع ح��ول ال��ع��امل، ح��ط م��ت��ح��ور دلتا 

رحاله يف العراق اأي�سا، حيث اأعلن وزير ال�سحة يف حكومة 

اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق ���س��ام��ان ال���رزجن���ي، ع��ن ح��االت 

اإ�سابة مبتحور دلتا لفريو�س كورونا.

“قيا�سا باالأ�سابيع املا�سية  وقال خالل موؤمتر �سحفي: 

ومت  كبري،  ب�سكل  بالفريو�س  االإ�سابات  ت�ساعفت  ال�سابقة، 

ر�سد اإ�سابات مبتحور دلتا«.

واأ�ساف: “قمنا موؤخرا بعدة فحو�سات خمرية دقيقة، 

ظ��ه��ر ع��ل��ى اإث��ره��ا وج���ود اإ���س��اب��ات مب��ت��ح��ور دل��ت��ا يف اإقليم 

كرد�ستان، بني امل�سابني بفريو�س كورونا امل�ستجد ».

من  “متكنا  ب���رزجن���ي:  ���س��ام��ان  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  واأردف 

ع��ن متحور  بالك�سف  اخل��ا���س��ة  امل��خ��ري��ة  االأج��ه��زة  ت��اأم��ني 

�سوى  دلتا  متحور  اختبار  العراق،  يف  يتوفر  ال  حيث  دلتا، 

يف اإقليم كرد�ستان«.

وح����ذر م���ن اأن م��ت��ح��ور دل���ت���ا، ���س��ري��ع ال����ع����دوى، داع��ي��ا 

االحرتازية  االج��راءات  باتباع  اأنف�سهم  حلماية  املواطنني 

والوقائية.

وك�سف اأن اإقبال املواطنني يف االإقليم على تلقي اللقاحات 

يف   9 امل�سادة للفريو�س اأف�سل ن�سبيا االآن، حيث مت تلقيح 

18 عاما،  ال� اأع��م��اره��م  امل��واط��ن��ني مم��ن تتخطى  م��ن  امل��ئ��ة 

 5 بلغت  اللقاحات  من  الثانية  اجلرعة  تلقوا   من  ون�سبة 

يف املئة.

من  اجل��دي��دة  ال�ساللة  ه��ذه  و���س��ول  خ��ر  على  وتعليقا 

بختيار  زامو  الطبيب  يقول  العراق،  لكرد�ستان  الفريو�س 

متحور  اأن  “اأعتقد  عربية”:  ن��ي��وز  “�سكاي  م��ع  ح���وار  يف 

ت�سجيل  الر�سمي عن  االإعالن  قبل  كان موجودا حتى  دلتا 

ال  كرد�ستان  اإقليم  �سمنه  وم��ن  ال��ع��راق  ك��ون  ب��ه،  اإ���س��اب��ات 

يتوفر على تقنيات الك�سف عن هذه ال�ساللة اخلطرية«.

وي�����س��ي��ف: “لكن م��ع ت��اأم��ني اأج��ه��زة ال��ر���س��د ح��دي��ث��ا يف 

�سلبي  تطور  وه��ذا  اإ���س��اب��ة،  ح��االت  ت�سجيل  مت  كرد�ستان، 

الفريو�س،  انت�سار  من  خطرة  مرحلة  دخلنا  قد  اأننا  يفيد 

خا�سة واأن دلتا �سديدة العدوى واالنت�سار«.

ويتابع بختيار: “نحن مقبلون على عطلة عيد االأ�سحى 

بعد اأقل من اأ�سبوع، حيث تكتظ االأ�سواق واملحال التجارية 

واملنتزهات، ومع التزاور مبنا�سبة العيد، �سيكون هناك وال 

ريب تف�س حاد يف �ساللة دلتا مع بالغ االأ�سف«.

كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  ويف  ب��غ��داد  يف  ال�سلطات  اإع���الن  ورغ���م 

اأكرث من مرة، فر�س احلظر ال�سامل واجلزئي لوقف متدد 

التزام  فاإن  املا�سية،  االأ�سهر  الوا�سع، خالل  وتف�سيه  الوباء 

ي��ك��ون م��ع��دوم��ا، خا�سة خ��الل موا�سم  ي��ك��اد  ب��ه  امل��واط��ن��ني 

االأعياد.

 19 جدير بالذكر اأن عدد اال�سابات بفريو�س كوفيد - 

حالة  األ��ف   200 نحو  بلغ  قد  ال��ع��راق،  كرد�ستان  اإقليم  يف 

وعدد الوفيات بينها جتاوز 4500 حالة.

االنباط- وكاالت

اأعلن تطبيق “وات�ساب” للمرا�سلة عر الهاتف 

العمالقة،  “في�سبوك”  ل�سركة  اململوك  الذكي، 

اإطالق جتربة تهدف اإىل حترير م�ستخدميه من 

البطارية  كاأعطال  وقيودها  املحمولة  الهواتف 

املاألوفة.

واأو�����س����ح����ت ال�������س���رك���ة ال����ت����ي ي���ت���ج���اوز ع���دد 

امل��ح��دود  االخ��ت��ب��ار  اأن  امل��ل��ي��اري��ن  م�ستخدميها 

النطاق �سيتيح للم�ستخدمني ا�ستعمال اخلدمة 

على ما ي�سل اإىل 4 اأجهزة “غري هاتفية”، وفق 

“فران�س بر�س”.
على  “وات�ساب”  ا���س��ت��خ��دام  راه���ن���ا  ومي���ك���ن 

لكن  الكمبيوتر،  كاأجهزة  م�ساحبة”  “اأجهزة 
التطبيق ال يعمل عليها اإذا مل يكن الهاتف الذكي 

للم�ستخدم مت�سال باالإنرتنت اأو اإذا نفدت قدرة 

بطاريته.

“في�سبوك”  يف  االأمنية  امل�سائل  فريق  و�سرح 

يف من�سور، اأن هذه امليزة اجلديدة تتيح ا�ستخدام 

“وات�ساب” على الهاتف “وما ي�سل اإىل 4 اأجهزة 
اأخرى غري هاتفية يف وقت واحد، حتى لو نفدت 

البطارية”.

واأ�سارت ال�سركة اإىل اأن “بنية وات�ساب اجلديدة 

ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ع��دد االأج���ه���زة ت��زي��ل احلواجز” 

فقدانها  اأو  امل�ساحبة  االأج���ه���زة  ب��ب��طء  املتعلقة 

االت�سال باالإنرتنت، و”ُتبقي على تزامن بيانات 

امل�ستخدم وخ�سو�سيتها بطريقة �سفافة واآمنة”.

بعد  اخلا�سية  ب��ه��ذه  العمل  ن��ط��اق  و�سيو�سع 

التو�سل اإىل اإدخال التح�سينات اإليها.

 »ناسا« تنشر صورا مذهلة ألكبر أقمار المشتري

 تطور ثوري لـ»واتساب«.. تحرر من هاتفك واستمتع بالمراسالت

 مصر.. نقابة المهن التمثيلية تنتقد »الفكر الظالمي«

االنباط-وكاالت

)نا�سا(  االأمريكية  والف�ساء  الطريان  اإدارة  ن�سرت 

“غونو”  امل�����س��ب��ار  التقطها  ال��ت��ي  ال�����س��ور  م��ن  �سل�سلة 

“غانيميد” اأكر االأقمار التي  لكوكب امل�سرتي، ومعه 

تدور حوله.

وذك����رت ال��وك��ال��ة اأن امل�����س��ب��ار ال��ت��ق��ط ال�����س��ور ال��ت��ي 

حّلق   عندما  املا�سي،  يونيو  يف  ب�”املذهلة”  و�سفتها 

ف���وق غ��ان��ي��م��ي��د، ال����ذي ي��ع��د اأك����ر ق��م��ر يف امل��ج��م��وع��ة 

اأنه مغطى باجلليد. ال�سم�سية، علما 

وقالت “نا�سا” اإن اأي مركبة ف�سائية مل تقرتب من 

غانيميد مثل فعل امل�سبار “غونو”، مبا يف ذلك مركبة 

“غاليليو” املدارية التي اقرتبت منه عام 2000.
وتظهر ال�سور احلديثة العديد من املناطق املظلمة 

“ترو�س”  ف���وه���ة  ���س��ي��م��ا  ال  غ��ان��ي��م��ي��د،  يف  وامل�����س��ي��ئ��ة 

ال�سهرية، التي تعد من اأبرز معامل هذا القمر بروزا.

على  �سنع  ق�سري  فيديو  يف  ُممعة  ال�سور  وكانت 

.)Time lapse( ”طريقة “الت�سارع الزمني

�سنة،  مليار   4.5 حواىل  منذ  غانيميد  القمر  ون�ساأ 

اأي يف الوقت ذاته الذي ن�ساأ فيه كوكب امل�سرتي، ويعد 

تا�سع اأكر جرم �سماوي يف النظام ال�سم�سي.

امل�سرتي  اأقمار  بني  من  الوحيد  باأنه  القمر  ويتميز 

يت�سبب  به، مما  الذي ميلك ماال مغناطي�سيا خا�سا 

يف ظاهرة ال�سفق القطبي.

قلب  اإىل  اأي�سا  امل�ساهدين  “غونو”  �سور  وتنقل 

امل�������س���ري، اأك����ر ك���واك���ب امل��ج��م��وع��ة ال�����س��م�����س��ي��ة، حيث 

مي��ك��ن��ه��م م�����س��اه��دة ظ���واه���ر ه���ن���اك م��ث��ل االأع���ا����س���ري 

احللزونية.

 ،2011 ع���ام  “غونو”  امل�����س��ب��ار  “نا�سا”  واأط��ل��ق��ت 

وو�سل اإىل مدار الكوكب العمالق عام 2016.

االنباط-وكاالت

اعترته  م��ا  م�سر  يف  التمثيلية  املهن  نقابة  انتقدت 

للوراء بن�سر الفكر الظالمي”، وذلك  العودة  “حماوالت 
يف اأعقاب تعليقات للممثلة املعتزلة حال �سيحة.

موؤخرا  ظهورها  ب�سبب  ا�ستياءها  اأبدت  �سيحة  وكانت 

قبل  ت�سويرها  مت  ح�سني،  لتامر  اأغنية  من  لقطات  يف 

اإعالنها اعتزال الفن.

مل�س  اإن  اجل��م��ع��ة،  �سباح  ب��ي��ان،  يف  النقابة  وق��ال��ت 

بنا  ال��ع��ودة  حم���اوالت  لكل  ال��ت��ام  رف�سه  “يعلن  اإدارت��ه��ا 

املجتمع  منه  عانى  ال��ذي  الظالمي  الفكر  بن�سر  للوراء 

امل�����س��ري ط����وال ع���ق���ود، ����س���واء ع���ر ال�����س��ف��ح��ات ال��ع��ام��ة 

ال�����س��ف��ح��ات اخل��ا���س��ة ملن  اأو  ب��ال��و���س��ائ��ط االإل��ك��رتون��ي��ة 

التي  املوهبة  وك���اأن  ال��ت��وب��ة،  غطاء  حت��ت  الفن  يعتزلون 

منحها اهلل للمبدعني خطيئة”.

اأم���ام  ���س��اك��ت��ة  ت��ق��ف  “لن  ال��ن��ق��اب��ة  اأن  ال��ب��ي��ان  وت���اب���ع 

حماوالت ت�سويه الفن واالإبداع، الذي يعد اأحد املوؤ�سرات 

الثقافية لتطور الروؤية يف املجتمعات املتح�سرة”.

يف  وامل��ب��دع��ني  ل��الإب��داع  ال��ك��ام��ل  ال��دع��م  ي��وؤك��د  “كما 
ف��خ��روج  خ��ا���س��ة،  التمثيلية  وامل��ه��ن  ع��ام��ة  ال��ف��ن��ون  ك��اف��ة 

تعر  اإمنا  له  املتكررة  وعودتهم  الفن  دائرة  من  البع�س 

عن تذبذب فكري وروؤية رمبا حتكمها م�سالح �سخ�سية، 

على  اإ�سارة  يف  وهي حاالت نادرة وال تعر اإال عن ذاتها”، 

ما يبدو اإىل حال �سيحة.

وتابع البيان الذي حمل توقيع نقيب املهن التمثيلية 

التمثيلية  امل��ه��ن  ن��ق��اب��ة  م��ل�����س  “يهيب  زك����ي:  اأ����س���رف 

مبقاطعة هذه ال�سفحات التي يريد اأ�سحابها اأن يعودوا 

ال  ج��دي��دة  رج��ع��ي��ة  يف  �سفر  للمربع  الثقافية  ب��روؤي��ت��ن��ا 

امل�سلحة  ح�ساب  على  خا�سة  م�سالح  ���س��وى  ت�ستهدف 

الت�سدد  طعم  يبتلع  ول��ن  ال  ال��ذي  ال��وط��ن  لهذا  العامة 

اأف�سى للعنف والفو�سى”. الذي 

 شاب يفقد رئتيه »تماما« بسبب 
كورونا.. وهذا ما فعله األطباء

 فيلم رعب حقيقي.. اكتشفت 
18 ثعبانا تحت سريرها

االنباط-وكاالت

نتائج  اإىل  ت��وؤدي  قد  كورونا خماطرة كرى  مناعة يف مواجهة فريو�س  بال  ترك اجل�سم 

من  الع�سرينات  يف  اأمريكي  �ساب  حالة  يف  ح��دث  كما  الرئتني  تدمري  اأب��رزه��ا  ولعل  وخيمة، 

عمره.

الفريو�س،  من  تامة  وقاية  تعطي  اإنها  ل�”كورونا”  امل�سادة  اللقاحات  م�سنعو  يقول  وال 

لكنها تقلل من خطورة التداعيات املرتتبة عليه اإىل حد كبري. 

الذي رمبا يتطور  الرئوي،  19”  االلتهاب  “كوفيد  االإ�سابة مبر�س  اأبرز خماطر  ومن 

اإىل ف�سل تام يف اأداء الرئتني، وهذا ما حدث مع بليك بارغاتزي البالغ من العمر 24 عاما، 

الذي ي�سكن والية جورجيا االأمريكية.

وكان بارغاتزي الوحيد من بني اأفراد عائلته الذي مل يح�سل على اللقاح امل�ساد لكورونا، 

بح�سب تلفزيون “دبليو اأ�س بي” يف مدينة اأتاالنتا عا�سمة والية جورجيا.

وكان مبعث رف�س ال�ساب الأخذ اللقاح قلقه ب�ساأن االآثار اجلانبية، فقال لعائلته اإنه ينوي 

االنتظار ل�سنوات قبل اخل�سوع للتطعيم.

اأنه تلقى  19”، وتعتقد عائلته  ب�”كوفيد  اأ�سيب  اإذ �سرعان ما  لكن الفريو�س مل ينتظره 

العدوى اأثناء ح�سور حفل مو�سيقي يف والية فلوريدا، وتدهورت حالته ب�سدة.

اأن يفقد االأطباء  3 م�ست�سفيات خمتلفة، قبل  اأ�سهر يف العناية املركزة يف   3 وق�سى بليك 

االأمل يف تعايف رئتيه، فقرروا ا�ستئ�سالهما وا�ستبدالهما.

لكن هذا ال يعني نهاية املطاف، اإذ اإن اأمام ال�ساب االأمريكي �سهورا طويلة من التاأهيل قبل 

العودة اإىل احلياة الطبيعية.

االآخرين  اأنه يحث  اإىل  اللقاح، م�سرية  يتلّق  بالندم الأنه مل  ي�سعر  ابنها  اإن  وتقول عائلته 

للح�سول عليه االآن حتى ال يخاطروا بحدوث نف�س ال�سيء لهم.

ب�سرعة  فيهما  التلف  ين�سر  اإذ  للرئتني،  ك��ورون��ا  فريو�س  تدمري  كيفية  باحثون  ور�سد   

اإىل  االأك�سجني  مترير  عليهما  ال�سعب  م��ن  يجعل  مم��ا  بال�سوائل،  امتالئهما  اإىل  وي���وؤدي 

مرى الدم.

ولدى الو�سول اإىل هذه احلالة، قد ي�سطر االأطباء اإىل ا�ستبدال الرئتني حتى ال يواجه 

املري�س املوت اختناقا.

االنباط-وكاالت

ثعبانا حتت   18 وج���ود  اكت�سفت  بعدما  ال��رع��ب،  م��ن  اأم��ريك��ي��ة حل��ظ��ات  ام���راأة  عا�ست 

�سريرها بينما كانت على و�سك النوم.

�سكان والية  باأن تري�س ويل�سر من  “�سكاي نيوز” الريطانية، اجلمعة،  �سبكة  واأف��ادت 

جورجيا الحظت �سيئا غريبا اأ�سفل �سريرها، وهو قطع الزغب تتحرك.

لكن االأمر كان اأخطر من ذلك بكثري، اإذ الحظت بعد قليل اأن هناك �سيئا اآخر يتحرك 

يف املنطقة ذاتها.

ويف النهاية، اكت�سفت تري�س 18 اأفعى، عبارة عن ثعبان اأم و17 فرخا �سغريا لها بعدما 

قلبت الغرفة راأ�سا على عقب.

 وتعتقد تري�س اأن االأفعى و�سعت فراخها خالل يوم واحد حتت ال�سرير.

متحدثة  “في�سبوك”،  االأمريكية تفا�سيل ما حدث معها على موقع  املواطنة  ون�سرت 

عن جتربة مرعبة مرت بها.

اإىل جمع االأفاعي من منزل تري�س واإطالقها قرب نهر   وعمد خبري يف احلياة الرية 

مبحاذاة بلدة اأوغو�ستا حيث تعي�س ال�سيدة االأمريكية، كما قالت يف من�سورها.

 وقالت اإنه وفقا للخبري، فاإن الثعابني مل تكن �سامة، وهي من نوع “ديكاي”.

ال�سبت    17 /  7  / 2021


