
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

تسجيل 9 وفيات و778 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

االنباط-عمان

اجلمعة،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 

�إ���ص��اب��ة  و778  وف���ي���ات   9 ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ن 

ج���دي���دة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا يف امل��م��ل��ك��ة، 

لرتفع العدد الإجمايل اإىل 10727 وفاة 

و824697 �إ�صابة.

الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

امل���وج���ز  ب��ح�����ص��ب  ب���امل���ئ���ة،   2.85 �م���������س 

الإعالمي ال�صادر عن الوزارة.

اأن ع���دد احل���الت  اإىل  امل��وج��ز  واأ����ص���ار 

12444ح��ال��ة،  اإىل  و�صل  حالياً  الن�صطة 

بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت ام�س 

اإىل امل�صت�صفيات 68 حالة، وعدد احلالت 

فيما  59 حالة،  امل�صت�صفيات  التي غادرت 

ب��ل��غ ال��ع��دد الإج���م���ايل ل��ل��ح��الت امل��وؤك��دة 

 451 امل�صت�صفيات  يف  العالج  تتلقى  التي 

حالة.

اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز  واأظهر 

باملئة،   10 بلغت  ال�صمال  اإقليم  يف  العزل 

العناية  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما 

ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   23 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ�صغال 

الإقليم ذاته 10 باملئة.

اأ����ص���ّرة  اإ����ص���غ���ال  ن�����ص��ب��ة  اأن  واأ������ص�����اف، 

باملئة،   12 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف  العزل 

يف ح���ن و���ص��ل��ت ن�����ص��ب��ة اإ����ص���غ���ال اأ����ص���ّرة 

ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة يف الإق��ل��ي��م ذات����ه اإىل 

التنف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   23

اإق��ل��ي��م  ويف  ب��امل��ئ��ة.   8 اإىل  ال���ص��ط��ن��اع��ي 

اجلنوب، بلغت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العزل 

العناية  اأ����ص���ّرة  اإ���ص��غ��ال  ون�صبة  ب��امل��ئ��ة،   9

ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   10 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ�صغال 

الإقليم ذاته 7 باملئة.

حالة   428 ت�صجيل  اإىل  املوجز  واأ�صار 

حل��الت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لي�صل  �صفاء، 

العزل  انتهاء فرتة  بعد  املتوقعة  ال�صفاء 

)14 يوماً( اإىل 801526 حالة.

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   25  �سفر  1443 هـ  - املوافق   2   ت�شرين اآول  2021 م - العدد  5828    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

واف��ق ام�س م��رور �صتة اأع��وام على ان��دلع �صرارة انتفا�صة 

ظ��الل  يتفياأ  الفل�صطيني  ال�صعب  ي���زال  ل  فيما  ال��ق��د���س، 

القد�س”، ويوا�صل مقاومته يف  “�صيف  النت�صار يف معركة 

الغربية وقطاع غزة والداخل املحتل �صد الحتالل  ال�صفة 

الإ�صرائيلي بكل الو�صائل وال�صبل املتاحة

لعائلة  م�صتوطنن  ح��رق  اإث��ر  القد�س  انتفا�صة  واندلعت 

وا�صتمرار  الغربية،  ال�صفة  �صمال  نابل�س  مبحافظة  دواب�صة 

العلم  م�صاطب  وحظر  الأق�����ص��ى،  امل�صجد  بحق  النتهاكات 

والرباط يف �صاحاته

�صرارة البداية

وبعد اأيام من جرمية حرق عائلة دواب�صة، اأ�صعلت كتائب 

الق�صام �صرارة انتفا�صة القد�س يف الأول من اأكتوبر عام 2015، 

حن نفذت اإحدى جمموعاتها يف مدينة نابل�س عملية اإطالق 

م�صتوطنن  مقتل  اإىل  اأدت  “اإيتمار”،  م�صتوطنة  ق��رب  ن��ار 

�صل�صلة عمليات  الفل�صطينين  ال�صبان  تنفيذ  اأعقبها  اثنن، 

دع�س وطعن واإطالق نار بطولية يف ال�صفة والقد�س

وبلغ عدد العمليات البطولية التي نفذتها املقاومة وال�صبان 

الفل�صطينيون 147 عملية طعن،.

التفا�صيل �ص »4«

في ذكراها السادسة. انتفاضة القدس.. جذوة المقاومة ال تزال مشتعلة

األميرة غيداء طالل تطلق الحملة العربية للتوعية 
حول سرطان الثدي

الزراعة: لن نسمح باستغالل حماية المنتج 
المحلي لغايات الربح الفاحش

االنباط-عمان

اأطلقت الأمرة غيداء طالل، رئي�صة هيئة 

لل�صرطان،  احل�صن  وم��رك��ز  موؤ�ص�صة  اأم��ن��اء 

ال�صاد�صة  ال��ع��رب��ي��ة  ام�����س اجل��م��ع��ة، احل��م��ل��ة 

للتوعية حول �صرطان الثدي لهذا العام حتت 

الوعي  ن�صر  اإىل  وتهدف  “ت�صورتي”؛  �صعار 

عن �صرطان الثدي واأهمية الك�صف املبكر عنه.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

باأن  ت�صمح  لن  اإنها  ال��زراع��ة  وزارة  قالت 

لغايات  املحلي  املنتج  حماية  ا�صتغالل  يتم 

الربح الفاح�س.

الزراعة  كلف  ت��درك  اإنها  ال���وزارة  وقالت 

ل��ك��اف��ة امل��ح��ا���ص��ي��ل وه��ام�����س ال��رب��ح امل��ع��ق��ول 

التوازن  املحلي يف ظل  املنتج  وتدعم حماية 

او  امل�صتهلك  على  ينعك�س  ل  ال��ذي  ال�صعري 

خ��ل��ق جم��م��وع��ات اح��ت��ك��اري��ة ت��ت��ح��ك��م يف اي 

حم�صول وحتت اي �صغط.

واأ�صافت رداً على بع�س مزارعي الكاكا، اأن 

املنتجات  ال�صتراد  ملواعيد  روزنامة  لديها 

الزراعية يتم اقرارها �صنويا قبل بداية العام 

ا���ص��ح��اب امل�صلحة من  ك��اف��ة  ب��ال��ت�����ص��اور م��ع 

املجتمع  وموؤ�ص�صات  وم�صتوردين  م��زارع��ن 

مدين من نقابات واحتادات وجمعيات، ويتم 

حت��دي��د م��واع��ي��د ال���ص��ت��راد مب��ا يتنا�صب و 

املتوقعة  والكميات  املحلي  الن��ت��اج  مواعيد 

حتديد  مت  اأن��ه  الأ�صواق.وبينت  واحتياجات 

ك��م��وع��د  احل�����ايل  اأول  ت�����ص��ري��ن  م���ن  الأول 

الكاكا  دخ��ول  ومنع  ال�صتراد  لوقف  لوقف 

امل�صتوردة وهذا ما التزمت به ال��وزارة، علما 

اأن الكميات امل�صتوردة بلغت 18 طن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

الحتالل  حماكم  قبل  م��ن  معهم  التحقيق  ا�صتمرار  م��ع 

الإ�صرائيلي، بعد خروجهم من �صجن جلبوع بعملية “العبور 

ال�صتة  ال�صجان  للحرية جماعياً، فرق  وا�صتن�صاقهم  الكبر”، 

الأبطال داخل اأ�صوار ق�صبانه.

حمكمة الحتالل الإ�صرائيلي حكمت يوم اخلمي�س، عليهم 

بالنقل اإىل �صجون خمتلفة، وفرقتهم عن بع�س البع�س.

الأ�صر  �صلطات الحتالل، نقلت  اأّن  الأ�صرى،  وقالت هيئة 

�صجن  اإىل  عار�صة  وحممد  اإ�صيل،  �صجن  اإىل  الزبيدي  زكريا 

ع�صقالن.

اإىل  اأي��ه��م كممجي  الأ���ص��ر  الح��ت��الل،  �صلطات  نقلت  كما، 

عزل �صجن “اوهلي كيدار” يف بئر ال�صبع.

الأ���ص��ري��ن  نقلن  الح��ت��الل  �صلطات  اأّن  ال��ه��ي��ئ��ة،  واأو����ص���ح 

يف  “ايالون”  ع��زل  اإىل  نفيعات  ومنا�صل  العار�صه  حم��م��ود 

الرمله.

ونقلت اأي�صاً، يعقوب قادري لعزل �صجن رميونيم.

وكانت هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين، اأفادت باأن حمكمة 

املعاد  ال�صتة  الأ���ص��رى  توقيف  مت��دي��د  ق���ررت  النا�صرة  �صلح 

اعتقالهم وخم�صة اأ�صرى اآخرين.

التفا�صيل �ص »4«

مختصون يؤكدون أهمية وجود الجامعات 
األردنية على التصنيفات العالمية

قبول 52012 طالًبا وطالبة في الجامعات 
الرسمية

صناعة األردن توقع مذكرة تفاهم مع 
االتحاد الجهوي التونسي

ضابط استخبارات إسرائيلي: ترسانة حماس 
والجهاد العسكرية مصدر قلق

موقع استخباراتي: المقاومة اللبنانية تمتلك أنظمة 
دفاع جوية روسية وإيرانية األكثر فعالية في العالم

االنباط-برتا

للبحث  الأردن���ي���ة  اجلمعية  ا�صت�صافت 

ال��ع��ل��م��ي وال����ري����ادة والإب�������داع ع���ر من�صة 

)زووم( م�صاء اخلمي�س، حما�صرة توعوية 

يف  الرت�����ق�����اء  “طرق  ب���ع���ن���وان  ت��ف��اع��ل��ي��ة 

اأ���س  كيو  للجامعات:  العاملية  الت�صنيفات 

والتاميز« .

عمان  جامعة  رئي�س  م�صاعد  وع��ر���س 

يف  واملخت�س  اخل��ارج��ي��ة  لل�صوؤون  الهلية 

الع���ت���م���اد ال�����دويل وال��ت�����ص��ن��ي��ف ال��دك��ت��ور 

التي  املحا�صرة  خ��الل  ال�صعود  رات��ب  اأن�س 

م��ن خمتلف  وب��اح��ث��ون  اأ���ص��ات��ذة  ح�صرها 

اجلامعات الأردنية، لآليات احت�صاب النتائج 

التاميز  وت�صنيف  اأ����س  الكيو  ت�صنيف  يف 

العاملين، بالإ�صافة للخطوات الواجب على 

اجلامعات اتباعها لغايات الرتقاء يف �صلم 

الت�صنيف.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

املوحد يف  القبول  تن�صيق  اأعلنت وحدة 

العلمي،  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 

باأن عدد الطلبة املقبولن لل�صنة احلالية 

2021 - 2022 ،بلغ )52012( طالًبا وطالبة 

الأدن��ى  واأن احلد  الر�صمية،  اجلامعات  يف 

ملعدل القبول التناف�صي يف الطب للثانوية 

بلغ  ب��امل��ئ��ة(.ك��م��ا   93.55( ب��ل��غ  الأردن����ي����ة 

�صحيحة  بطلبات  املتقدمن  الطلبة  ع��دد 

تقدمي  لر�صم  وم�صددين  امل��وح��د  للقبول 

الطلب )73997( طالباً وطالبة، يف حن بلغ 

 )52012( للقبول  املر�صحن  الطلبة  ع��دد 

الطلبة غر  ع��دد  بلغ  كما  وطالبة،  طالًبا 

املر�صحن للقبول )21985( طالباً وطالبة. 

ر�صائل  اإر���ص��ال  باأنه مت  ال���وزارة،  واأو�صحت 

تر�صيحهم  نتائج  تت�صمن  للطلبة  ن�صية 

�صمن قائمة القبول املوحد .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

يف   ، الأردن،  ���ص��ن��اع��ة  غ���رف���ة  وق���ع���ت 

مع  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  التون�صية،  العا�صمة 

الحت������اد اجل���ه���وي ل��ل�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

عرو�س  بن  بولية  التقليدية  وال�صناعات 

التون�صية، لتعزيز التعاون بن الطرفن.

وت���ه���دف امل����ذك����رة ال���ت���ي وق��ع��ه��ا رئ��ي�����س 

ورئي�س  اجلغبر  فتحي  املهند�س  الغرفة 

الحتاد عماد الباهي اإىل اإيجاد اآلية للتعاون 

امل�صرتك امل�صتقبلي بن الطرفن ولرت�صيخ 

بن  امل�صرتك  القت�صادي  ال��ت��ع��اون  جهود 

البلدين.

وح�����ص��ب ب���ي���ان ���ص��ح��ف��ي ل��ل��غ��رف��ة، اأك���د 

ت��ع��زي��ز  خ���ط���وة يف  امل����ذك����رة  اأن  اجل��غ��ب��ر 

الرغبة امل�صرتكة يف تطوير ودعم العالقات 

ال�صلة  ورب��ط  الطرفن،  بن  القت�صادية 

بن اأ�صحاب العمل لكال البلدين.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

اجلمعة  ام�س  العرية،   12 القناة  نقلت 

ا���ص��ت��خ��ب��ارات  ���ص��اب��ط  2021، ع��ن  اأك��ت��وب��ر   1

ال���ق���ي���ادة اجل��ن��وب��ي��ة جلي�س  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف 

الع�صكرية  الرت�صانة  من  تخوفه  الحتالل 

امل����وج����ودة ل����دى ف�����ص��ائ��ل امل���ق���اوم���ة يف غ��زة 

وخ�����ص��و���ص��اً ح��رك��ت��ي اجل���ه���اد الإ����ص���الم���ي 

وح��م��ا���س وب��ح�����ص��ب ال�����ص��اب��ط ال����ذي رم��زت 

اإل��ي��ه ال��ق��ن��اة ال��ع��ري��ة ب��احل��رف “”ك” من 

رائد  وبرتبة  اجلنوبية  القيادة  ا�صتخبارات 

فاإن “التهديد الأكر “لإ�صرائيل” .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ك�صف موقع اأمريكي متخ�ص�س بال�صوؤون 

اجلمعة،  ام�س  وال�صتخباراتية،  الع�صكرية 

اأن حزب اهلل اللبناين ميتلك نظامن للدفاع 

�صفحته  على  تغريدة  املوقع  ون�صر  اجل��وي 

اإن  فيها  ق��ال  ت��وي��رت  من�صة  على  الر�صمية 

ب��ي��ان��ات ال���ص��ت��خ��ب��ارات الأم���ري���ك���ي���ة ت�صر 

للدفاع  ن��ظ��ام��ن  ميتلك  اهلل  ح���زب  اأن  اإىل 

اجلوي اإحداهما اإيراين من طراز بافار 373 

والثاين هو رو�صي من طراز بانت�صر

وت��ع��د م��ن��ظ��وم��ة ب��ان��ت�����ص��ر ال�����ص��اروخ��ي��ة 

الدفاع اجلوي  املدفعية واح��دة من و�صائط 

الأكرث فعالية،.

التفا�صيل �ص »5«

»أسرى جلبوع« جمعتهم األحالم وفرقهم 
السجان وأنهي لقاءهم داخل أسوار قضبانه
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مختصون يؤكدون أهمية وجود الجامعات 
األردنية على التصنيفات العالمية

سلطة وادي األردن تواصل صيانة 
المرافق المائية استعدادًا للشتاء

ذكرى ميالد المغفور له األمير محمد بن طالل  

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى عشيرة العليمات

االنباط-برتا

للبحث  الأردنية  اجلمعية  ا�ضت�ضافت 

عببر من�ضة  والإبببببداع  والببريببادة  العلمي 

حمببا�ببضببرة  اخلبببمبببيببب�بببس،  مببب�بببضببباء  )زووم( 

توعوية تفاعلية بعنوان “طرق الرتقاء 

كيو  للجامعات:  العاملية  الت�ضنيفات  يف 

اأ�س والتاميز« .

عمان  جامعة  رئي�س  م�ضاعد  وعر�س 

الهلية لل�ضوؤون اخلارجية واملخت�س يف 

الدكتور  والت�ضنيف  البببدويل  العببتببمبباد 

اأن�س راتب ال�ضعود خالل املحا�ضرة التي 

خمتلف  من  وباحثون  اأ�ضاتذة  ح�ضرها 

احت�ضاب  لآلبببيبببات  الأردنببببيببببة،  اجلببامببعببات 

وت�ضنيف  اأ�ببس  الكيو  ت�ضنيف  يف  النتائج 

للخطوات  بالإ�ضافة  العامليني،  التاميز 

لغايات  اتباعها  اجلامعات  على  الواجب 

الرتقاء يف �ضلم الت�ضنيف.

اجلببامببعببات  تبب�ببضببنببيببف  اأن  اإىل  واأ�بببضبببار 

عببباملبببّيببباً مبببن اأهببببم املببعببايببر لببلببُحببكببم على 

اأدائببهببا ال�ببضببراتببيببجببي وحتببديببد مالمح 

العديد  وهناك  م�ضتقباًل،  ا�ضتمراريتها 

ال�ضمعة  ذات  الببدولببيببة  املببوؤ�ببضبب�ببضببات  مبببن 

اجلامعات  ت�ضنيف  على  تعمل  املرموقة 

املعتمدة،  املعاير  من  لعدد  وفقاً  عاملّياً 

م�ضتعر�ضا املعاير التي يعتمدها كل من 

هذه الت�ضنيفات.

رئي�س  اأدارهببا  التي  املحا�ضرة  وتخلل 

اجلببمببعببيببة عببمببيببد كببلببيببة الببتببكببنببولببوجببيببا 

الببببزراعببببيببببة يف جبببامبببعبببة عبببمبببان الأهبببلبببيبببة 

البببدكبببتبببور ر�بببضبببا اخلبببببوالبببببدة مبببداخبببالت 

ونقا�ضات حول اأهمية اأن تكون اجلامعات 

الت�ضنيفات  قوائم  يف  حا�ضرة  الأردنببيببة 

العاملية وحتتل مواقعا متقدمة . واأكدوا 

اأهببمببيببة، اأن تببعببمببل اجلببامببعببات الأردنبببيبببة 

حُمكمة  ا�ضراتيجية  خطط  و�ضع  على 

خريطة  على  نف�ضها  وفببر�ببس  لببالرتببقبباء 

هذه الت�ضنيفات العاملية للجامعات.

  االنباط-برتا

باتخاذ  الأردن  وادي  �ضلطة  وا�ضلت 

عمليات  لإجببراء  الالزمة  ال�ضتعدادات 

املببائببيببة يف مناطق  لببلببمببرافببق  البب�ببضببيببانببة 

ال�ببضببتببعببداد  خببطببة  �ببضببمببن  الأردن  وادي 

ال�ضتاء. ملو�ضم 

وتببباببببعبببت كببببببوادر مبببديبببريبببة الإ�بببضبببنببباد 

بيان  بح�ضب  الردن،  وادي  �ضلطة  يف 

لببلبب�ببضببلببطببة، عببمببلببهببا امببب�بببس اجلبببمبببعبببة، يف 

تببنببفببيببذ اأعببببمببببال البب�ببضببيببانببة والببتببنببظببيببف 

الأمطار  مياه  ت�ضريف  عبارات  ملخارج 

لقناة امللك عبداهلل الواقعة على مهرب 

الكرمية  وادي  ومهرب  الأو�ضط  كرمية 

يف الأغوار ال�ضمالية .

الإجببراءات  تلك  اإن  ال�ضلطة،  وقالت 

منذ  املتوا�ضلة  للجهود  ا�ضتكماًل  تاأتي 

تنظيف  يف  املببا�ببضببي  اأيببلببول  �ضهر  بببدايببة 

املبببهبببارب وجمبببباري البب�ببضببيببول والأوديببببببة، 

البب�ببضببيببانببة  اأعببببمببببال  مبب�ببضببرة اىل امتبببببام 

والببتببنببظببيببف لبببببعبب�ببس مببببواقببببع عبببببببارات 

فنو�س،  منطقة  يف  عبببببداهلل  املببلببك  قببنبباة 

اإ�ضافة اىل فتح وتنظيف عبارة ومهرب 

الكرمًية ومهرب الفالح و�ضط الكرمية 

من اجلهة الغربية للقناة.

واأكببببببببببببدت الببب�بببضبببلبببطبببة اأهببببمببببيببببة تببلببك 

الجبببببببراءات الببهببادفببة اىل اإدامبببببة كببافببة 

مببن كفاءتها،  والببتبباأكببد  املببائببيببة  املببنبب�ببضبباآت 

وتبببوفبببر مبببيببباه الببببري والببب�بببضبببرب لببكببافببة 

للمزارعني،  وال�ضتخدامات  الأغرا�س 

وحببمببايببة الببوحببدات الببزراعببيببة املببجبباورة 

ملبببجببباري الأوديببببببة، مبببا يبب�ببضببمببن انبب�ببضببيبباب 

ب�ضكل  املطري  الهطول  موا�ضم  املياه يف 

طبيعي .

االنباط-عمان

ميالد  ذكببرى  ال�ضبت  اليوم  ي�ضادف 

املغفور له باإذن اهلل �ضمو الأمر حممد 

بن طالل، طيب اهلل ثراه.

الببثبباين  ولببد �ضمو الأمبببر حمببمببد يف 

مدينة  يف   1940 عام  الأول  ت�ضرين  من 

عمان وتويف بتاريخ 29 ني�ضان 2021.

الكلية  يف  البتدائية  علومه  وتلقى 

العلمية الإ�ضالمية يف عمان ثم انت�ضب 

اإىل مدر�ضة بو�ضوليل يف �ضوي�ضرا واأنهى 

بريان�ضتون يف  كلية  الثانوية يف  درا�ضته 

املتحدة. اململكة 

و1957   1956 عببامببي  �ضموه  والببتببحببق 

ان�ضم  ثببم  بببغببداد  يف  الع�ضكرية  بالكلية 

اإىل اجلي�س العربي الأردين فور عودته 

املببلببكببي  احلبببر�بببس  كببتببيبببببة  يف  الأردن  اإىل 

املرافق  ي�ضبح  اأن  قبل  الأوىل  اخلا�س 

اهلل  ببباإذن  له  املغفور  جلاللة  الع�ضكري 

املبببلبببك احلبب�ببضببني ببببن طببببالل، طببيببب اهلل 

ثراه.

وخبببببدم �ببضببمببوه البببوطبببن الببعببزيببز من 

خببببالل تببولببيببه عببببدة مببنببا�ببضببب ر�ببضببمببيببة، 

كببان   1962 عببببام  اإىل   1952 عببببام  فببمببنببذ 

 1970 عبببببام  ويف  لببلببعببهببد،  ولبببيبببا  �بببضبببمبببوه 

بتعيينه  ال�ضامية  امللكية  الإرادة  �ضدرت 

الأردين،  الع�ضائر  �ضيوخ  ملجل�س  رئي�ضا 

�ضخ�ضيا  ممببثببال   1973 عببببام  يف  وعببببني 

.2021 جلاللة امللك لغاية ني�ضان 

امللك  نائبا جلاللة  وعني عدة مرات 

اأثناء �ضفره اإىل خارج اأر�س الوطن.

وكببببببان يببحببمببل �بببضبببمبببوه، رحبببمبببه اهلل، 

امل�ضلحة  القوات  يف  فخرية  م�ضر  رتبة 

رفيعة  الأو�ضمة  من  والعديد  الأردنببيببة 

ال�ضاأن من الأردن ومن دول اأخرى.

كبببببان البببرئبببيببب�بببس البببفبببخبببري لبببالحتببباد 

املببلببكببي  والحتبببببباد  لببلبب�ببضببطببرجن  الأردين 

لريا�ضة  الريطاين  والحتبباد  للرماية 

يف  �ضموه  وح�ضل  كو�ضينكاي(،  )الكويو 

عام 1960 على رخ�ضة طران خا�ضة.

وعقد قران �ضموه على �ضمو الأمرة 

تغريد يف 28 حزيران 1981 وهي كرمية 

املبببغبببفبببور لبببه ببببببباإذن اهلل هبببببزاع املبببجبببايل، 

�ببضببابببق هما  ولبب�ببضببمببوه جنبببالن مببن زواج 

اخلا�س  امل�ضت�ضار  طببالل  الأمبببر  �ضمو 

 1965 26 متوز  املولود يف  امللك  جلاللة 

م�ضت�ضاري  كبر  غبببازي  الأمبببر  و�ضمو 

جببببباللبببببة املبببببلبببببك لببببلبببب�ببببضببببوؤون البببديبببنبببيبببة 

ال�ضخ�ضي جلاللته  والثقافية واملبعوث 

املولود يف 15 ت�ضرين الأول 1966.

االنباط-عمان

نببببقببببل رئببببيبببب�ببببس الببببببببديببببببببوان املبببلبببكبببي 

الببهببا�ببضببمببي يببو�ببضببف حبب�ببضببن الببعببيبب�ببضببوي 

تببعببازي جبباللببة املببلببك عبببببداهلل الببثبباين 

الببوزيببر  بببوفبباة  العليمات،  ع�ضرة  اإىل 

�بببببضبببببببببببق البببببدكبببببتبببببور حمببببمببببد طبببلبببب  الأ

. ت لعليما ا

اتببب�بببضبببال  يف  البببعبببيببب�بببضبببوي،  واأعبببببببببرب 

تعازي  عببن  الفقيد،  �ببضببرة  اأ مببع  هاتفي 

اأن  اهلل  �ضائال  امللك،  جاللة  وموا�ضاة 

رحمته. بوا�ضع  يتغمده 

االنباط-عمان

اأطببببلببببقببببت الأمبببببببببببرة غبببببيبببببداء طبببببالل، 

رئببيبب�ببضببة هببيببئببة اأمبببنببباء مببوؤ�ببضبب�ببضببة ومببركببز 

احلببب�بببضبببني لبببلببب�بببضبببرطبببان، امببب�بببس اجلببمببعببة، 

حول  للتوعية  ال�ضاد�ضة  العربية  احلملة 

�ببضببرطببان الببثببدي لببهببذا الببعببام حتببت �ضعار 

الوعي  ن�ضر  اإىل  وتببهببدف  “ت�ضورتي”؛ 
عن �ضرطان الثدي واأهمية الك�ضف املبكر 

عنه.

واأكببببدت �ببضببمببوهببا يف بببيببان �ببضببحببفببي، اأنببهببا 

�ضيدة  لكل  ندائها  توجيه  عببن  تتوقف  لببن 

فورا،  املبكر  الك�ضف  بفح�س  للقيام  عربية 

لأن احلقيقة التي لطاملا يوؤمن بها اجلميع 

هي اأن “الك�ضف املبكر ينقذ احلياة«.

لت�ضليط   ،2021 �ببضببنببة  حببمببلببة  وجبببباءت 

الببب�بببضبببوء عبببلبببى اأهبببمبببيبببة �ببببضببببورة الأ�بببضبببعبببة 

الأكبببر  الببفببحبب�ببس  لأنببهببا  “املاموجرام” 
فبباعببلببيببة لببلببكبب�ببضببف املبببببببكبببر عببببن �ببضببرطببان 

الببببثببببدي؛ حببيببث بببيببنببت درا�ببببضببببة مببيببدانببيببة 

الأردين  الرنامج  اأجراها  علمية حديثة 

ي�ضكل  الن�ضاء  وعببي  اأن  الثدي،  ل�ضرطان 

اأهببمببيببة كبببببرة يف الببكبب�ببضببف املبببببكببر، ولببكببن 

من  مثل اخلوف  تواجههن  عوائق  هناك 

على  �ضلبًيا  يوؤثر  مما  ال�ضرطان،  مر�س 

الإقبال على فح�س الك�ضف املبكر.

ل�ضرطان  الأردين  الرنامج  اأن  يذكر 

الببببببثببببببدي، هبببببو بببببرنببببامببببج وطببببنببببي يببعببمببل 

احل�ضني  ومببركببز  موؤ�ض�ضة  ودعبببم  ببببباإدارة 

لبببلببب�بببضبببرطبببان، وُيببببعببببنببببى بببببرفببببع مبب�ببضببتببوى 

لل�ضيدات  املقدمة  والتقنيات  اخلببدمببات 

للقيام بفح�س الك�ضف املبكر عن �ضرطان 

الببببثببببدي، والرتبببببقببببباء مببب�ببضببتببوى البببوعبببي 

املبكر. الك�ضف  باأهمية 

االنباط-عمان

امبب�ببس اجلببمببعببة،  البب�ببضببحببة،  اأعببلببنببت وزارة 

جديدة  اإ�ضابة  و778  وفيات   9 ت�ضجيل  عن 

العدد  لرتفع  اململكة،  يف  كببورونببا  بفرو�س 

الإجمايل اإىل 10727 وفاة و824697 اإ�ضابة.

وبببلببغببت نبب�ببضبببببة الببفببحببو�ببضببات الإيببجببابببّيببة 

الإعالمي  املوجز  بح�ضب  باملئة،   2.85 ام�س 

ال�ضادر عن الوزارة.

احلبببببالت  عبببببدد  اأن  اإىل  املببببوجببببز  واأ�بببببضبببببار 

12444حببببالببببة،  الببنبب�ببضببطببة حببالببيبباً و�ببضببل اإىل 

ام�س  اأدخببلببت  التي  عببدد احلبببالت  بلغ  بينما 

احلببالت  وعبببدد  حببالببة،   68 امل�ضت�ضفيات  اإىل 

59 حالة، فيما بلغ  التي غادرت امل�ضت�ضفيات 

العدد الإجمايل للحالت املوؤكدة التي تتلقى 

العالج يف امل�ضت�ضفيات 451 حالة.

واأظهر املوجز اأن ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العزل 

يف اإقليم ال�ضمال بلغت 10 باملئة، بينما بلغت 

ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة العناية احلثيثة 23 باملئة، 

التنف�س  اأجببهببزة  اإ�ببضببغببال  ن�ضبة  بلغت  فيما 

ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 10 باملئة.

العزل  اأ�ببضببّرة  اإ�ببضببغببال  ن�ضبة  اأن  واأ�بببضببباف، 

ببباملببئببة، يف حني   12 الببو�ببضببط بلغت  اإقببلببيببم  يف 

احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ن�ضبة  و�ضلت 

يف الإقليم ذاته اإىل 23 باملئة، ون�ضبة اإ�ضغال 

باملئة.   8 اإىل  ال�ضطناعي  التنف�س  اأجببهببزة 

ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�ضبة اإ�ضغال اأ�ضّرة 

العناية  اأ�ضّرة  اإ�ضغال  ون�ضبة  باملئة،   9 العزل 

اإ�ضغال  ن�ضبة  بلغت  فيما  باملئة،   10 احلثيثة 

اأجهزة التنف�س ال�ضطناعي يف الإقليم ذاته 

7 باملئة.

حببالببة   428 ت�ضجيل  اإىل  املبببوجبببز  واأ�بببضبببار 

�ببضببفبباء، لببيبب�ببضببل البببعبببدد الإجببببمببببايل حلبببالت 

ال�ضفاء املتوقعة بعد انتهاء فرة العزل )14 

يوماً( اإىل 801526 حالة.

كما اأ�ضار اإىل اإجراء 27327 فح�ضاً، ليبلغ 

اأجريت  التي  للفحو�ضات  الإجببمببايل  العدد 

منذ بدء الوباء 10101353 فح�ضاً.

اجلرعة  متلقي  عببدد  اأن  املببوجببز  واأظببهببر 

الأوىل من لقاح كورونا و�ضل اإىل 3714327، 

فببيببمببا و�بببضبببل عببببدد مببتببلببقببي اجلببرعببتببني اإىل 

.3290695

االنباط-عمان

باأن  ت�ضمح  لن  اإنها  الببزراعببة  وزارة  قالت 

لغايات  املحلي  املنتج  حماية  ا�ضتغالل  يتم 

الربح الفاح�س.

الزراعة  كلف  تببدرك  اإنها  البببوزارة  وقالت 

لببكببافببة املببحببا�ببضببيببل وهببامبب�ببس الببربببح املعقول 

التوازن  املحلي يف ظل  املنتج  وتدعم حماية 

او  امل�ضتهلك  ينعك�س على  الببذي ل  ال�ضعري 

اي  تتحكم يف  احببتببكبباريببة  خببلببق جمببمببوعببات 

حم�ضول وحتت اي �ضغط.

واأ�ضافت رداً على بع�س مزارعي الكاكا، اأن 

املنتجات  ال�ضتراد  ملواعيد  روزنامة  لديها 

الزراعية يتم اقرارها �ضنويا قبل بداية العام 

من  امل�ضلحة  ا�ببضببحبباب  كببافببة  مببع  بالت�ضاور 

املجتمع  وموؤ�ض�ضات  وم�ضتوردين  مزارعني 

مدين من نقابات واحتادات وجمعيات، ويتم 

و  يتنا�ضب  مبببا  ال�ببضببتببراد  مواعيد  حتببديببد 

املتوقعة  والكميات  املحلي  النببتبباج  مواعيد 

واحتياجات الأ�ضواق.

ت�ضرين  الأول من  اأنببه مت حتديد  وبينت 

اأول احلايل كموعد لوقف لوقف ال�ضتراد 

ومبببنبببع دخبببببول الببكبباكببا املببب�بببضبببتبببوردة وهبببببذا ما 

البببتبببزمبببت ببببه البببببببببوزارة، عببلببمببا اأن الببكببمببيببات 

امل�ضتوردة بلغت 18 طن.

وبينت اأن ا�ضواق التجزئة �ضهدت ارتفاعا 

يف مببعببدلت ال�ببضببعببار حببيببث بببلببغ �ببضببعببر كيلو 

الكاكا 5 دنانر نظرا لكونه يف بداية املو�ضم 

وقببلببة الإنببتبباج املحلي يف مثل هببذه الوقبببات 

من ال�ضنة وتاأمل الوزارة ان تغطي الكميات 

املنتجة حملياً يف الفرة القادمة احتياجات 

مبراقبة  البببوزارة  و�ضت�ضتمر  املحلي  ال�ضوق 

ال�بببببضبببببواق خبببببالل ال�بببضبببببببوعبببني البببقبببادمبببني 

و�بببضبببتبببدر�بببس فببتببح ببببباب ال�بببضبببتبببراد يف حببال 

حملياً  املنتجة  الكميات  انخفا�س  ا�ضتمرار 

وارتفاع ا�ضعارها.

واأكببببببدت البببببببوزارة حببر�ببضببهببا عببلببى حببمببايببة 

النببتبباج املحلي تببوؤكببد كببذلببك على دورهبببا يف 

املنتجات  احببتببيبباجببات ال�بببضبببواق مببن  تببوفببر 

له  ي�ضعى  مببا  وادراكببهببا  املختلفة،  الببزراعببيببة 

املنتجات  تببفببريببغ ال�بببضبببواق مببن  البببببعبب�ببس يف 

مرتفعة  باأ�ضعار  منتجاتهم  لببع  الزراعية 

ي�ضعى  ما  وتعي   ، امل�ضتهلكني  ح�ضاب  وعلى 

حلقات  كافة  على  ال�ضيطرة  يف  البع�س  لببه 

النتاج والت�ضويق بدءاً من بيع ا�ضتال الكاكا 

مبببببرورا بببزراعببتببهببا وانببتببهبباء بببتبب�ببضببويببق املنتج 

التزويد  �ضل�ضلة  طول  على  مرتفعة  باأ�ضعار 

والتوريد.

االنباط-عمان

اأعلنت وحدة تن�ضيق القبول املوحد يف 

العلمي،  والبحث  الببعببايل  التعليم  وزارة 

باأن عدد الطلبة املقبولني لل�ضنة احلالية 

طببالببًبببا   )52012( ،ببببلبببغ   2022  -  2021

وطالبة يف اجلامعات الر�ضمية، واأن احلد 

الطب  التناف�ضي يف  القبول  ملعدل  الأدنى 

للثانوية الأردنية بلغ )93.55 باملئة(.

كما بلغ عدد الطلبة املتقدمني بطلبات 

�ضحيحة للقبول املوحد وم�ضددين لر�ضم 

وطالبة،  طالباً   )73997( الطلب  تقدمي 

يف حببببني ببببلبببغ عبببببدد الببطببلبببببة املببر�ببضببحببني 

كما  وطببالبببببة،  طببالببًبببا   )52012( لببلببقبببببول 

للقبول  املر�ضحني  غر  الطلبة  عدد  بلغ 

واأو�ببضببحببت  وطبببالبببببببة.  طببالببببباً   )21985(

اإر�بببضبببال ر�ببضببائببل ن�ضية  ببباأنببه مت  البببببوزارة، 

لببلببطببلبببببة تببتبب�ببضببمببن نبببتبببائبببج تببر�ببضببيببحببهببم 

بعد  وذلببك  املببوحببد  القبول  قائمة  �ضمن 

اإعبببالن  الببيببوم اجلببمببعببة، كببمببا �ضيتم  ظببهببر 

اإ�ضافًة  للقبول  املر�ضحني  الطلبة  قائمة 

الببقبببببول  ملبببعبببدلت  البببدنبببيبببا  احلببببببدود  اإىل 

الببتببنببافبب�ببضببيببة البببيبببوم البب�ببضبببببت، وذلببببك على 

املوقع الإلكروين لوحدة تن�ضيق القبول 

املوحد على العنوان التايل 

WWW.admhec.gov. (

لببكببل طببالببب احل�ضول  ميببكببن  حببيببث   )jo
الوطني  الببرقببم  با�ضتخدام  نتيجته  على 

الببثببانببويببة  �بببضبببهبببادة  اجلبببلبببو�بببس يف  رقببببم  اأو 

التعليم  لببقببرار جمببلبب�ببس  ووفبببقببباً  الببعببامببة. 

الطلبة  اأ�ببضببمبباء  اإعبببببالن  فبب�ببضببيببتببم  البببعبببايل 

املوحد  القبول  قائمة  يف  املقبولني  غببر 

املحققني  للطلبة  الختيار(  اإ�ضاءة  )فئة 

باجلامعات  واللتحاق  النجاح  متطلبات 

الببر�ببضببمببيببة يف �ببضببهببادة الببثببانببويببة الببعببامببة 

ال�ضيفية  البببدورة  مببرة يف  لأول  الأردنببيببة 

التكميلية  الببدورة  اأو   ،)2021( )العامة( 

القبول  مببعببدلت  وح�ضب  فقط،   )2020(

البببتبببنبببافببب�بببضبببيبببة، والبببب�ببببضببببواغببببر املببببتبببباحببببة يف 

وذلببك  الأردنبببيبببة،  اجلببامببعببات  تخ�ض�ضات 

م�ضاء يوم الأحد املوافق 3 / 10 / 2021.

و�ضتبداأ عملية تقدمي طلبات النتقال 

اإىل  جامعة  ومببن  اآخببر  اإىل  تخ�ض�س  من 

اإلببكببروين متاح  اأخبببرى مببن خببالل طلب 

تن�ضيق  لببوحببدة  الإلببكببروين  املببوقببع  على 

الببقبببببول املببوحببد اعببتببببباراً مببن �ببضببببباح يببوم 

وتنتهي   2021  / 10  /  4 املببوافببق  الثببنببني 

يوم  مببن  ع�ضراً  الثالثة  ال�ضاعة  متببام  يف 

علماً   ،  2021  /10  /  6 املببوافببق  الأرببببعببباء 

ببببببباأن عببمببلببيببة تبببقبببدمي طبببلبببببببات النبببتبببقبببال 

الإلكرونية حم�ضورة بالطلبة املحققني 

باجلامعات  واللتحاق  النجاح  ملتطلبات 

الببر�ببضببمببيببة يف �ببضببهببادة الببثببانببويببة الببعببامببة 

ال�ضيفية  البببدورة  مببرة يف  لأول  الأردنببيببة 

التكميلية  الببدورة  اأو   ،)2021( )العامة( 

الببدنببيببا  لببلببحببدود  ووفبببقببباً  فببقببط،   )2020(

ملعدلت القبول التناف�ضية للعام اجلامعي 

الببوحببدة  و�ضتقوم   2022  -  2021 احلبببايل 

الببذيببن حققوا  الببطببلبببببة  اأ�ببضببمبباء  بببباإعبببالن 

التناف�ضي  الببقبببببول  ملببعببدل  الأدنبببببى  احلبببد 

لبببلبببعبببام اجلبببامبببعبببي احلببببببايل لببلببتببخبب�ببضبب�ببس 

الببراغبببببني بببالنببتببقببال اإلببيببه، وذلبببك وفببقبباً 

التخ�ض�س.  نف�س  يف  املتوفرة  لل�ضواغر 

اللببتببحبباق  تببقببدمي طببلبببببات  وتبببببداأ عملية 

املتزوجات  الأردنيات  لأبناء  الإلكرونية 

من غر الأردنيني اعتباراً من �ضباح يوم 

وحتى   ،2021  /  10  /  5 املببوافببق  الثالثاء 

اخلمي�س  يوم  من  ع�ضراً  الثالثة  ال�ضاعة 

7 / 10 / 2021، من خالل املوقع  املوافق 

الإلبببببكبببببروين لببببوحببببدة تببنبب�ببضببيببق الببقبببببول 

�ضابقاً  املعلنة  لببالإجببراءات  ووفقاً  املوحد، 

للطلبة الأردنيني علماً باأن عملية تقدمي 

املحققني  بالطلبة  حمبب�ببضببورة  الببطببلبببببات 

باجلامعات  واللتحاق  النجاح  ملتطلبات 

الببر�ببضببمببيببة يف �ببضببهببادة الببثببانببويببة الببعببامببة 

ال�ضيفية  البببدورة  مببرة يف  لأول  الأردنببيببة 

التكميلية  الببدورة  اأو   ،)2021( )العامة( 

نتائج  اإعببالن  �ضيتم  حيث  فقط،   )2020(

تقدمي  عملية  انتهاء  بعد  لحقاً  قبولهم 

طلبات  تقدمي  عملية  و�ضتبداأ  الطلبات. 

النببتببقببال مبببن تببخبب�ببضبب�ببس اإىل اآخببببر ومببن 

امل�ضتفيدين  للطلبة  اأخبببرى  اإىل  جامعة 

مبببن املبببكبببرمبببة املببلببكببيببة البب�ببضببامببيببة لأببببنببباء 

الع�ضائر واملدار�س ذات الظروف اخلا�ضة 

مبببن خبببالل طببلببب اإلبببكبببروين مببتبباح على 

املوقع الإلكروين لوحدة تن�ضيق القبول 

املببوحببد اعببتببببباراً مببن �ضباح يببوم الأربببعبباء 

متام  يف  وتنتهي   2021  /  10  /  6 املببوافببق 

اجلمعة  يببوم  من  ع�ضراً  الثالثة  ال�ضاعة 

باأن عملية  8 / 10 / 2021 ، علماً  املوافق 

تببقببدمي طببلبببببات النبببتبببقبببال الإلببكببرونببيببة 

هذه  من  امل�ضتفيدين  بالطلبة  حم�ضورة 

�ضروط  عليهم  تنطبق  والببذيببن  املببكببرمببة 

الدنيا  للحدود  ووفببقبباً  فقط،  ال�ضتفادة 

للمكرمة  الببتببنببافبب�ببضببيببة  الببقبببببول  ملبببعبببدلت 

املببلببكببيببة البب�ببضببامببيببة لأبببببنبببباء الببعبب�ببضببائببر يف 

ذات  واملدار�س  الأردنببيببة،  البادية  مدار�س 

الظروف اخلا�ضة للعام اجلامعي احلايل 

باإعالن  الببوحببدة  و�ضتقوم   2022  -  2021

اأ�ضماء الطلبة الذين حققوا احلد الأدنى 

اجلامعي  للعام  التناف�ضي  القبول  ملعدل 

بالنتقال  الراغبني  للتخ�ض�س  احلببايل 

املببتببوفببرة يف  لل�ضواغر  اإلببيببه، وذلبببك وفببقبباً 

التخ�ض�س. نف�س 

طلبة  قبول  نتائج  اإعببالن  ويتوقع  كما 

القادم، واإعالن  الأ�ضبوع  التج�ضر خالل 

نبببتبببائبببج قبببببببول الببطببلبببببة حببمببلببة �بببضبببهبببادات 

الثانوية العامة الأجنبية خالل الأ�ضبوع 

القادم.

وبعد اإعالن نتائج القبول املوحد تدعو 

تر�ضيحهم  مت  البببذيبببن  الببطببلبببببة  الببببببوزارة 

لببلببقبببببول الببتببوا�ببضببل مببع اجلببامببعببات الببتببي 

مت تببر�ببضببيببحببهببم لببلببقبببببول فببيببهببا لببلببتببعببرف 

وال�ببضببتببفبب�ببضببار عبببن الإجببببببببببراءات الببببالزم 

ل�ضتكمال  املطلوبة  والببوثببائببق  تنفيذها 

عملية الت�ضجيل يف كل جامعة .

التعليم  جمل�س  بببباأن  الببببوزارة،  وبينت 

يوم  عقدها  التي  جل�ضته  يف  قببرر  الببعببايل 

املوافقة   2021/  9/  9 املببوافببق  اخلمي�س، 

املببخبب�ببضبب�ببضببة لطلبة  الببنبب�ببضبببببة  زيبببببادة  عببلببى 

رفع  طلبة  فيهم  مبن  ال�ضابقة  ال�ضنوات 

باملئة(،   10( اإىل   ) باملئة   5( مببن  املببعببدل 

وذلك لهذا العام فقط على اأن يتم اإعادة 

يف  باملئة(   5( بببواقببع  الن�ضبة  هببذه  تثبيت 

علماً  �ضابقاً  كانت  كما  الببقببادمببة  الأعبببوام 

من  وطالبة  طالباً   )10120( هناك  ببباأن 

طببلبببببة الببب�بببضبببنبببوات البب�ببضببابببقببة مببببن فببيببهببم 

اأ�بببضبببل )11368(  املبببعبببدل مبببن  طببلبببببة رفبببع 

للقبول  بطلبات  تقدموا  وطالبة  طالباً 

الببدرا�ببضببة  مقاعد  على  طلبة  هببم  املببوحببد 

الر�ضمية  الأردنبببيبببة  اجلببامببعببات  يف  حببالببيبباً 

يدر�ضون  وطببالبببببة  طببالببببباً   )1175( منهم 

يف تببخبب�ببضبب�ببضببي البببطبببب وطببببب الأ�بببضبببنبببان، 

الطلبة  اأبببنببائببنببا  م�ضلحة  عببلببى  وحببر�ببضبباً 

املوحد  القبول  تن�ضيق  وحدة  اأخببذت  فقد 

من  الطلبة  هببوؤلء  خببروج  العتبار  بعني 

لإعببادة  نتيجًة  جامعاتهم  تخ�ض�ضاتهم/ 

تر�ضيحهم من جديد حيث مت تعبئة هذه 

املقاعد من طلبة رفع املعدل فقط بهدف 

قبول اأكر عدد ممكن منهم.

األميرة غيداء طالل تطلق الحملة العربية للتوعية حول سرطان الثدي

تسجيل 9 وفيات و778 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

الزراعة: لن نسمح باستغالل حماية المنتج المحلي لغايات الربح الفاحش

قبول 52012 طالًبا وطالبة في الجامعات الرسمية

ال�سبت   2 / 10 / 2021



االنباط-عمان

يف   ، الأردن،  ���ص��ن��اع��ة  غ���رف���ة  وق���ع���ت 

مع  تفاهم  مذكرة  التون�صية،  العا�صمة 

االحت����اد اجل��ه��وي ل��ل�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وال�������ص���ن���اع���ات ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ب����والي����ة ب��ن 

بني  التعاون  لتعزيز  التون�صية،  عرو�س 

الطرفني.

ال��ت��ي وق��ع��ه��ا رئي�س  امل��ذك��رة  وت��ه��دف 

ال����غ����رف����ة امل���ه���ن���د����س ف���ت���ح���ي اجل��غ��ب��ر 

اإيجاد  اإىل  الباهي  عماد  االحتاد  ورئي�س 

بني  امل�صتقبلي  امل�����ص��رك  ل��ل��ت��ع��اون  اآل��ي��ة 

ال���ط���رف���ني ول��ر���ص��ي��خ ج���ه���ود ال��ت��ع��اون 

االقت�صادي امل�صرك بني البلدين.

اأك��د  ل��ل��غ��رف��ة،  ب��ي��ان �صحفي  وح�����ص��ب 

ت��ع��زي��ز  امل���ذك���رة خ��ط��وة يف  اأن  اجل��غ��ب��ر 

ال���رغ���ب���ة امل�������ص���رك���ة يف ت���ط���وي���ر ودع����م 

ال��ع��اق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ب��ني ال��ط��رف��ني، 

لكا  العمل  اأ�صحاب  بني  ال�صلة  ورب��ط 

البلدين.

العاقات  ترقية  اأه��م��ي��ة  على  و���ص��دد 

املتعاملني  ب��ني  وال�����ص��راك��ة  االقت�صادية 

االقت�صادية يف  واملوؤ�ص�صات  االقت�صاديني 

البلدين، مبينا باأنه �صيتم اإعداد برنامج 

بني  االقت�صادية  الوفود  زي��ارات  لتبادل 

البلدين.

االنباط-برتا

ق����ال وزي����ر ال�����ص��ي��اح��ة واالآث������ار ن��اي��ف 

يف  االأردين  اجل��ن��اح  اإن  ال��ف��اي��ز،  حميدي 

معر�س “اإك�صبو دبي” هو فر�صة الإبراز 

امل���ع���امل ال�����ص��ي��اح��ي��ة وامل���ن���ت���ج ال�����ص��ي��اح��ي 

االأردين لل�صيوف القادمني من خمتلف 

الإظ��ه��ار  اأن���ه فر�صة  كما  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء 

م���ا ج����رى حت��ق��ي��ق��ه م���ن ت���ق���دم ال��ق��ط��اع 

ال�صابقة. ال�صنوات  ال�صياحي يف 

�صحفي  ت�صريح  يف  ال��ف��اي��ز  واأ����ص���اف 

ل���وك���ال���ة االأن����ب����اء االأردن����ي����ة )ب�������را(، “ 

ا�صتقطاب  هناك  ليكون  جاهدين  نعمل 

اإبراز املناطق  �صياحي لاأردن من خال 

والرويج  باململكة  واالأث��ري��ة  ال�صياحية 

يف  االأردين  اجلناح  يف  ال�صياحي  للمنتج 

الفايز،  واأع��رب  دبي”.  “اإك�صبو  معر�س 

ع��ن ���ص��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��دول��ة االإم�����ارات 

ال�����ص��ق��ي��ق��ة، الإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل�����اأردن 

وال��������دول ال���ع���رب���ي���ة االأخ��������رى الإظ���ه���ار 

امكانياتها يف املجاالت كافة.

يف   ،2020 اإك�����ص��ب��و  م��ع��ر���س  واأن���ط���ل���ق 

 192 دب�����ي ال����ي����وم اجل���م���ع���ة، مب�������ص���ارك���ة 

االأردن،  بينها  ال���ع���امل،  ح���ول  م��ن  دول���ة 

ل��ي��ك��ون احل����دث ال��ت��ج��اري االأك�����ر منذ 

ال��ذي  ن��وع��ه  م��ن  واالأول  ال��وب��اء،  تف�صي 

ت�������ص���ت�������ص���ي���ف���ه م����دي����ن����ة ع����رب����ي����ة، ح��ي��ث 

زائر  مليون   25 املعر�س جذب  ي�صتهدف 

نهاية  تنتهي  التي  انعقاده  ف��رة  خ��ال 

اآذار 2022.

االنباط-وكاالت

اأغلق النفط �صهر �صبتمر على ارتفاع 

بن�صبة 10٪ تقريًبا، بعد جل�صة م�صطربة 

اخل��م��ي�����س، ح��ي��ث ق��ي��ل اإن ال�����ص��ني اأم���رت 

االإم��دادات  بتاأمني  الطاقة  �صركات  اأك��ر 

“باأي ثمن”، مما دفع البيت االأبي�س اإىل 
اإعادة تاأكيد قلقه ب�صاأن ارتفاع االأ�صعار.

���ص��ع��دت ال��ع��ق��ود االآج���ل���ة خل����ام غ��رب 

نيويورك  يف  االأمركي  الو�صيط  تك�صا�س 

حمو  ب��ع��د  اخل��م��ي�����س،  ي���وم   ٪0.3 بن�صبة 

.٪2.3 خ�صائر �صابقة بلغت 

ام�س  ال��راج��ع  بع�س  ال��ن��ف��ط  و���ص��ه��د 

ال��ت��ج��ار اجتماع  ي��رق��ب  اجل��م��ع��ة، ح��ي��ث 

اأوبك+ يوم االثنني، مع تطلع ال�صوق اإىل 

زيادات حمتملة يف املعرو�س.

االآج��ل��ة خل��ام غرب  العقود  وت��راج��ع��ت 

بن�صبة  ن��ي��وي��ورك  يف  ال��و���ص��ي��ط  ت��ك�����ص��ا���س 

بينما  ل��ل��رم��ي��ل،  دوالراً   75 دون   ،٪0.6

ا  اأي�صً انخف�س خام القيا�س العاملي برنت 

دون 78 دوالراً.

وارت��ف��ع��ت االأ���ص��ع��ار ب��ع��د اأن��ب��اء ع��ن اأن 

ال�صني طلبت من كرى �صركات الطاقة 

ب��اأي  االإم����دادات  ت��اأم��ني  للدولة  اململوكة 

ث��م��ن. وت��ب��اط��اأ االرت��ف��اع اإىل ح��د م��ا بعد 

اأوبك+ تفكر يف  “رويرز” باأن  اأفادت  اأن 

وذلك  عنه  علن 
ُ
اأ اأك��ر مما  االإنتاج  زي��ادة 

يف اجتماعها االأ�صبوع املقبل.

االأبي�س،  البيت  با�صم  املتحدثة  وقالت 

النفط  اأ�صعار  ارتفاع  اإن  ب�صاكي،  جينيفر 

واأ�صافت  املتحدة”،  الواليات  قلق  “يثر 
على  وا���ص��ن��ط��ن  اأن  ���ص��ح��ايف  م���وؤمت���ر  يف 

ات�صال مع اأوبك ب�صاأن اأ�صعار النفط.

املقبل  االأ���ص��ب��وع  اجتماع  اق���راب  وم��ع 

ب���ني اأوب�����ك و���ص��رك��ائ��ه��ا، ه���ن���اك ت��ك��ه��ن��ات 

م��ت��زاي��دة ب����اأن امل��ن��ظ��م��ة ���ص��ت��در���س زي���ادة 

�صابًقا  املعلنة  ال��زي��ادة  م��ن  اأك���ر  االإن��ت��اج 

البالغة 400 األف برميل يومًيا.

يونيو  منذ  �صهرية  زي���ادة  اأك���ر  ك��ان��ت 

م����دف����وع����ة ب����ا�����ص����ط����راب����ات االإم�����������دادات 

االأم��رك��ي،  املك�صيك  خليج  يف  امل�صتمرة 

واأزمة الطاقة التي يتوقع الكثرون اأنها 

النفط  ح��رق  نحو  ال��ت��ح��ول  اإىل  ���ص��ت��وؤدي 

الفحم  اأ�صعار  ارتفاع  مع  الطاقة  لتوليد 

والغاز الطبيعي، حتى اإن بع�س متداويل 

النفط  اأ�صعار  اأن  اخليارات يراهنون على 

قد ت�صل اإىل 200 دولر.

اإم��دادات اخلام  اأن تكون  ومن املحتمل 

1.5 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ًي��ا من  ب����  اأق����ل 

الطلب خال االأ�صهر ال�صتة املقبلة، وفًقا 

“�صيتي جروب”. هذا العجز قد يت�صع  ل� 

الطبيعي  ال��غ��از  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��اع  ح��ال��ة  يف 

امل�صتق  ال��وق��ود  اإىل  التحول  يحفز  ال��ذي 

من البرول.

االنباط-وكاالت

اأكر  اليورو  منطقة  يف  الت�صخم  ت�صارع 

 13 م��ن امل��ت��وق��ع اإىل اأع��ل��ى م�����ص��ت��وى ل��ه يف 

ع��اًم��ا، مما زاد من اجل��دل ح��ول امل��دة التي 

�صي�صتمر فيها االرتفاع بعد االأزمة.

يف   ٪3.4 بن�صبة  امل�صتهلك  اأ�صعار  وزادت 

�صبتمر، مقارنة مع تقديرات بن�صبة ٪3.3، 

وفًقا لاأرقام ال�صادرة عن يورو�صتات ام�س 

امل��ك��ون��ات  ي�صتبعد  م��ع��دل  وق��ف��ز  اجل��م��ع��ة. 

 ،٪1.9 اإىل  وال��ط��اق��ة  ال��غ��ذاء  مثل  املتقلبة 

وهو م�صتوى مل ن�صهده منذ عام 2008.

من���و االأ����ص���ع���ار م���دف���وع ب�����ص��ك��ل اأ���ص��ا���ص��ي 

ب����االآث����ار امل��رت��ب��ط��ة ب���ال���وب���اء واإع��������ادة ف��ت��ح 

االق����ت���������ص����ادات ب���ع���د ف�������رات ط���وي���ل���ة م��ن 

ويتوقع  ال��ف��رو���س.  �صببه  ال���ذي  االإغ����اق 

ال���ذروة  تبلغ  اأن  االأوروب����ي  امل��رك��زي  البنك 

يف وق��ت الح��ق م��ن ه��ذا ال��ع��ام، قبل ح��دوث 

تباطوؤ يف عام 2022.

التوريد  �صل�صلة  اختناقات  فاإن  ذلك،  مع 

اأطول  لفرة  بالفعل  م�صتمرة  الت�صنيع  يف 

وتظهر  ال��ب��داي��ة،  ال��ك��ث��رون يف  توقعه  مم��ا 

ال�����ص��رك��ات  اأن  اال���ص��ت��ق�����ص��ائ��ي��ة  ال���درا����ص���ات 

اإىل  التكاليف  ن��ق��ل  م��ت��زاي��د  ب�صكل  حت���اول 

العماء حلماية هوام�س الربح.

الطاقة  اأزم���ة  ت��زي��د  اأخ����رى،  ناحية  م��ن 

اأ�صعار  العميقة من ال�صغوط، وقد ارتفعت 

وزادت  �صبتمر  يف   ٪1.3 بن�صبة  ال��ط��اق��ة 

17٪ عن العام ال�صابق. وارتفعت  باأكر من 

اأ�صعار ال�صلع ال�صناعية غر املولدة للطاقة 

بن�صبة 2.3٪ مقارنة ب�صهر اأغ�صط�س.

االأوروب���ي  امل��رك��زي  البنك  رئي�صة  ك��ررت 

تعتر  اأنها  االأ�صبوع  ه��ذا  الغ��ارد  كري�صتني 

حد  اإىل  “موؤقتة  احل���ال���ي���ة  االرت����ف����اع����ات 

الفعل  رد  يف  امل��ب��ال��غ��ة  م��ن  حم���ذرة  كبري”، 

االأوان.  ق��ب��ل  ال��ن��ق��دي��ة  ال�صيا�صة  وت�����ص��دي��د 

واأعرب بع�س زمائها عن خماوفهم من اأن 

منخف�صة  اأنها  �صتثبت  الر�صمية  التوقعات 

ال  معظمهم  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ل��ل��غ��اي��ة، 

نهاية  يف  االأ���ص��ع��ار  من��و  تباطوؤ  يتوقع  ي��زال 

املطاف.

اأن  واأظ��ه��رت االأرق���ام االأمل��ان��ي��ة اخلمي�س، 

4.1٪، وه���و االأع��ل��ى  ب��ل��غ  ال��ت�����ص��خ��م  م��ع��دل 

منذ م��ا ي��ق��رب م��ن ث��اث��ة ع��ق��ود. ويف حني 

بالتاأثرات  اأ�صا�صي  ب�صكل  م��دف��وع  ه��ذا  اأن 

االإح�����ص��ائ��ي��ة، ي��رى البنك امل��رك��زي االأمل���اين 

اأن امل��ع��دل ي��ظ��ل اأع��ل��ى م��ن ه���دف امل��رك��زي 

ال��ع��ام  ح��ت��ى منت�صف   ٪2 ال��ب��ال��غ  االأوروب�����ي 

املقبل.

ير�صخ  اأن  ميكن  ال��ذي  الرئي�صي  العامل 

اأط��ول،  لفرة  املرتفعة  امل��ع��دالت  ه��ذه  مثل 

ه���و زي�����ادة االأج�����ور ال��ت��ي ب���دوره���ا ت��خ��اط��ر 

ب��اإح��داث امل��زي��د م��ن ال��زي��ادات يف االأ���ص��ع��ار. 

االأيرلندي  امل��رك��زي  البنك  حمافظ  وق��ال 

غ���اب���ري���ي���ل خم���ل���وف ع���ل���ى ق���ن���اة ب��ل��وم��رغ 

ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ه���ذا االأ���ص��ب��وع، اإن ه���ذا اأم��ر 

ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ال��ب��ن��ك امل��رك��زي االأوروب����ي 

على دراية به وم�صتعًدا للرد عليه اإذا حدث.

  االنباط-وكاالت

ام�س  العاملية،  االأمركية  بال�صوق  الذهب  اأ�صعار  تراجعت 

وقت  يف  امل�صجل  اأ�صبوع  يف  م�صتوى  اأعلى  عن  لتتخلى  اجلمعة، 

ت�صحيح  عمليات  �صمن  اخلمي�س،  االأم�س  تعامات  من  �صابق 

ب��ع��د حت��ق��ي��ق اأك����ر م��ك�����ص��ب ي��وم��ي يف غ�����ص��ون االأرب���ع���ة اأ���ص��ه��ر 

الأخرية.

هذا ويرقب امل�صتثمرون تطورات �صوق ال�صندات االأمركي، 

قبل �صدور بيانات اقت�صادية هامة يف الواليات املتحدة، بح�صب 

وول �صريت جورنال.

اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.35 بن�صبة  ال��ذه��ب  م��ع��دن  اأ���ص��ع��ار  وانخف�صت 

عند  ام�����س  ت��ع��ام��ات  اف��ت��ت��اح  م�����ص��ت��وى  م��ن  دوالر،   1،750.58

1،756.49 دوالر، و�صجلت اأعلى م�صتوى عند 1،757.29 دولر.

االقت�صادي
30

صناعة األردن توقع مذكرة تفاهم مع االتحاد الجهوي التونسي

وزير السياحة: معرض إكسبو فرصة إلبراز المعالم السياحية والمنتج السياحي األردني

النفط ينهي سبتمبر على مكاسب بـ10%.. رهانات ببلوغ سعر البرميل 200 دوالر

التضخم في منطقة اليورو يثير المخاوف.. مستويات غير معهودة في 13 عامًا

تراجع أسعار الذهب عالميا

أحد أكبر مؤيدي العمالت المشفرة: بيتكوين 
ستبقى لتصل إلى نصف مليون دوالر

ورشة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي

تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي القطري 
تسجل ارتفاًعا بنسبة 36.1 بالمئة

االنباط-وكاالت

ت��ع��د ع��م��ل��ة ب��ي��ت��ك��وي��ن م���ن ب���ني اأك���ر 

اال�صتثمارات ا�صتقطاًبا يف التاريخ، ا�صاأل 

اأحد املت�صككني، و�صيخرك باأنها فقاعة 

ع��ل��ى و���ص��ك االن���ف���ج���ار.. ث��م ا����ص���األ اأح��د 

املوؤيدين، و�صيخرك بدوره باأنها فقاعة 

�صت�صتمر يف التو�صع اإىل االأبد.

ي��ع��د م���اي���ك ن���وف���وغ���رات���ز، امل��وؤ���ص�����س 

الت�صفر  ل�صندوق  التنفيذي  والرئي�س 

اأكرب  بني  من   ،Galaxy Digital
موؤيدي العمات امل�صفرة يف العامل. ويف 

حديث ل�CNN حول توقعات امل�صتقبل 

اأم���������س اخل���م���ي�������س، ���ص��ج��ع ن���وف���وغ���رات���ز 

امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن ع���ل���ى جت������اوز ال��ت��ق��ل��ب��ات 

االأح��ي��ان  م��ن  كثر  يف  الهائلة  اليومية 

نظرة  واإل��ق��اء  بيتكوين  �صعر  تطال  التي 

على ال�صورة االأكر.

ت�صاتريل  جلوليا  نوفوغراتز  وق��ال 

احل������دث:  خ������ال   CNN م���را����ص���ل���ة 

اأ�صياء  والهو�س حول  الفقاعات  “حتدث 
ج���ذري..  ب�صكل  تفكرنا  طريقة  تغر 

ال��ت��م��وي��ل ���ص��ي��ت��ع��ط��ل ب�����ص��ب��ب االأن��ظ��م��ة 

الامركزية، اأنا واثق من ذلك«.

ارتفع �صعر بيتكوين بحوايل 45٪ هذا 

العام، وما يقرب من 300٪ خال ال� 12 

.CoinDesk �صهًرا املا�صية، وفًقا ل�

الكثر من  اأن  اإىل  نوفوغراتز  واأ�صار 

ين�صب  بيتكوين  ج��ن��ون  ح��ول  ال��رك��ي��ز 

على التكنولوجيا االأ�صا�صية، لكنه يعتقد 

اأن م�صاحة الت�صفر متثل هوية ا�صتثمار 

جديدة تتجاوز جمرد البحث عن عائد، 

حول  بيتكوين  على  ال��ره��ان��ات  ت���دور  اإذ 

مدى االإميان بتغير جوهري يف طريقة 

عمل املال اليوم.

وب�����داأت ب��ي��ت��ك��وي��ن ال��رب��ع ال���راب���ع من 

ال���ع���ام ع��ل��ى ارت����ف����اع، ح��ي��ث زادت ال��ي��وم 

اجلمعة، بن�صبة 10٪ تقريًبا و�صط تزايد 

الثقة يف اأو�صاط امل�صاربني باأن االأ�صول 

املكا�صب  حت��ق��ي��ق  يف  �صت�صتمر  امل�����ص��ف��رة 

التنظيمية  ال�صغوط  م��ن  ال��رغ��م  على 

املتزايدة. وقفزت اأكر االأ�صول الرقمية 

 47742 اإىل  ال�صوقية  القيمة  حيث  م��ن 

العمات  دف���ع  ع��ل��ى  ���ص��اع��د  مم��ا  دوالًرا، 

واليتكوين  اإي��ر  مثل  االأخ���رى  امل�صفرة 

ل��ل�����ص��ع��ود. وق�����د مت ت��ف�����ص��ر ت��ع��ل��ي��ق��ات 

اخل���م���ي�������س م�����ن ق���ب���ل رئ���ي�������س جم��ل�����س 

االحتياطي الفيدرايل جروم باول، على 

املتحدة قد  ال��والي��ات  اأن  اإىل  اإ���ص��ارة  اأنها 

تتخذ موقًفا تنظيمًيا اأخف.

قيمة  ت�صل  اأن  ن��وف��وغ��رات��ز  وي��ت��وق��ع 

ن�����ص��ف مليون  م��ن  اأك����ر  اإىل  ب��ي��ت��ك��وي��ن 

دوالر يف ع�صر �صنوات.

هي  بيتكوين  عملة  اأن  ح��ني  يف  لكن 

�صيوًعا،  واالأك��ر  االأك��ر  امل�صفرة  العملة 

ال��ع��م��ات  م����ن  االآالف  ه���ن���اك  اأن  اإال 

االأ�صغر  ال�صوقية  القيمة  ذات  االأخ���رى 

بكثر ورمبا تظل قائمة.

على  “اأراهن  ن��وف��وغ��رات��ز:  ي�صيف 

تنجح  امل�صفرة لن  العمات  اأن 75٪ من 

خال العقد املقبل«.

العملة  م�صاحة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 

اجل��وع��ى،  بامل�صتثمرين  مليئة  امل�صفرة 

ال��ف��ر���س لتوظيف  ال��ك��ث��ر م���ن  وت���وف���ر 

االأموال، اإال اأن �صحابة مظلمة واحدة ال 

تزال معلقة عليها، وهي التنظيم. اإذ من 

غر الوا�صح حتى االآن اأي كيان تنظيمي 

ُيق�صد به االإ�صراف على �صوق الت�صفر.

التنظيم  بع�س  اإن  ن��وف��وغ��رات��ز  ق��ال 

اأهمية  ع��ن  اأع���رب  لكنه  م��ف��ي��ًدا،  �صيكون 

وجود بع�س احلرية يف االبتكار.

م�������ن ج�����ه�����ت�����ه�����ا، ق������ال������ت ت����اف����ون����ي����ا 

اإي����ف����ان����ز، م���وؤ����ص�������ص���ة ال���ع���م���ل���ة امل�����ص��ف��رة 

نوؤيد  جميًعا  »ن��ح��ن   :Guapcoin
كانت  ال�صبب  ول��ه��ذا  القطاع”،  تنظيم 

على  مًعا  للعمل  املنظمني  م��ع  تتوا�صل 

قواعد منطقية و”ال تخنق هذا القطاع 

اجلديد«.

  االنباط-برتا

ن����ظ����م م�����رك�����ز ت����ط����وي����ر االأع������م������ال 

اخل��م��ي�����س، ور����ص���ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����ص��اري��ع 

الرنامج  �صمن  واملتو�صطة  ال�صغرة 

“انه�س”  ال��ذات��ي  للت�صغيل  ال��وط��ن��ي 

يف ف��ن��دق غ�����ص��ن ال��زي��ت��ون يف ج��ر���س، 

وال�صابات  ال�صباب  م��ن  ع��دد  مب�صاركة 

من خمتلف املحافظات.

وي����اأت����ي ال���رن���ام���ج ب��ال�����ص��راك��ة م��ع 

ال���ب���ن���ك امل�����رك�����زي، وج��م��ع��ي��ة ال��ب��ن��وك 

نائب  وق���ال  وال��ي��ون��ي�����ص��ي��ف.  االأردن  يف 

ال���رئ���ي�������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���رك���ز ت��ط��وي��ر 

االنباء  لوكالة  حجازي  غالب  االأعمال 

“انه�س”  اإن برنامج  االردنية )برا(، 

ه�����و اأح�������د ب�����رام�����ج امل����ي����ث����اق ال���وط���ن���ي 

مع  ان�صجاًما  وياأتي  الذاتي،  للت�صغيل 

روؤي����ة احل��ك��وم��ة يف حم��ارب��ة ال��ب��ط��ال��ة 

ا  من خال نهج الت�صغيل الذاتي عو�صً

الرنامج  اأن  واأ���ص��اف  التوظيف.  ع��ن 

ي���ع���م���ل ع���ل���ى ت����ق����دمي جم���م���وع���ة م��ن 

لتمكن  ومالًيا  فنًيا  املتكاملة  اخلدمات 

�صغرة  م�صاريع  تاأ�صي�س  من  ال�صباب 

االأف��ك��ار  حتويل  خ��ال  م��ن  ومتو�صطة 

اأف���ع���ال واإع������داد درا����ص���ة اجل���دوى  اإىل 

خريج  وي�صتطيع  امل�����ص��روع،  اأو  للفكرة 

على  للح�صول  التقدم  م��ن  ال��رن��ام��ج 

قر�س مي�صر لتمويل م�صروعه.

االنباط-وكاالت

���ص��ج��ل��ت ت����ق����دي����رات ال����ن����اجت امل��ح��ل��ي 

اجل��اري��ة،  باالأ�صعار  القطري  االإج��م��ايل 

الربع  خ��ال  باملئة   36.1 بن�صبة  ارتفاًعا 

ال����ث����اين م����ن ال����ع����ام اجل��������اري م���ق���ارن���ة 

بتقديرات الربع املماثل للعام املا�صي.

وذك����ر ج��ه��از ال��ت��خ��ط��ي��ط واالإح�����ص��اء 

موقعه  على  حديثه  بيانات  يف  القطري 

اإجمايل  اأن  ال��ي��وم اجلمعة،  االإل��ك��روين 

تقديرات الناجت املحلي للربع الثاين من 

هذا العام، بلغت قيمتها 156.3 مليار ريال 

بتقديرات  مقارنة  دوالر(،  مليار   42.9(

لعام  مراجعتها  مت  ال��ت��ي  ال��ث��اين  ال��رب��ع 

2020 والبالغة 114.8 مليار ريال )31.5 

مليار دوالر(. كما بلغت تقديرات الناجت 

املحلي االإجمايل باالأ�صعار الثابتة للربع 

مليار   161.64 اجل��اري  العام  الثاين من 

الثاين  ال��رب��ع  بتقديرات  م��ق��ارن��ًة  ري���ال، 

 155.45 وال��ب��ال��غ��ة   2020 ل��ع��ام  امل��راج��ع��ة 

م��ل��ي��ار ري����ال، ح��ي��ث ن��ت��ج ع��ن ذل���ك زي���ادة 

بن�صبة 4 باملئة، وباملقارنة مع التقديرات 

املراجعة للربع االأول لعام 2021 البالغة 

162.15 مليار ريال، كان هناك انخفا�س 

مت ت�صجيله بن�صبة 0.3 باملئة.
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االنباط-وكاالت

�أم��ري��ك��ا قوتها  ����ض��ت��ع��ر���ض��ت  �أف��غ��ان�����ض��ت��ان  يف 

ال��ع�����س��ك��ري��ة ط�����وال ع����دة ع���ق���ود، ب��ي��ن��م��ا ك��ان��ت 

الع�سكري  العمل  اإىل  ب�سدة  حتتاج  اأفغان�ستان 

ال  اأم���ر  وه��و  اأفغان�ستان،  وب��ن��اء  اإع��م��ار  وعملية 

يتقنه االأمريكيون وال يهتمون به

وع���ك�������س���ت م����ق����االت ال����ك����ّت����اب يف ال�����س��ح��ف 

االأم����ري����ك����ي����ة م���ن���ذ االن�������س���ح���اب امل���ف���اج���ئ م��ن 

اأف���غ���ان�������س���ت���ان ارت����ف����اع االن����ت����ق����ادات ل��ل�����س��ي��ا���س��ة 

االأم��ري��ك��ي��ة يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان وامل��ن��ط��ق��ة، وذه���ب 

�سرطي  تعد  مل  »اأمريكا  اإن  القول  اإىل  البع�ض 

العامل  على  االأم��ري��ك��ي��ة  الهيمنة  واإن  ال��ع��امل«، 

حلفاءها  واأفقدت  »ال�سيخوخة«  مرحلة  دخلت 

الثقة يف اأكرب قوة يف العامل؛ وفق مقاالت الراأي 

والوا�سنطن  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك  يف  ن�����س��رت  ال��ت��ي 

بو�ضت

االأط��روح��ات  اأو نختلف م��ع ه��ذه  وق��د نتفق 

االأم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ل�سيا�سة  امل��ت��ت��ب��ع  اأن  اإال 

امل�سالح،  لغة  اإال  ت��ع��رف  ال  باأنها  مت��ام��اً  ي��درك 

وكل الت�سريحات التي يديل بها �سا�ستها لي�ست 

اأك���ر م��ن وع���ود ب��راق��ة، وق��د داأب���ت احل��ك��وم��ات 

وا�ستنزافهم  حلفائها  ا�ستخدام  على  االأمريكية 

الآخ�����ر ق���ط���رة ث���م ت��ق��دمي��ه��م ب��ع��د ذل����ك لقمة 

خل�سومهم

تاأثرث  وا�سنطن  حلفاء  ثقة  اأن  املوؤكد  ومن 

ي��ع��اود االأوروب����ي����ون مراجعة  يف زع��ام��ت��ه��ا وق���د 

حت��ال��ف��ه��م االأط���ل�������س���ي م���ع ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

وي���ع���ودون الإع���ط���اء اأول���وي���ة ل��ت��اأ���س��ي�����ض ال��ه��وي��ة 

حلف  ع��ن  ب��ع��ي��داً  امل�ستقلة  االأوروب���ي���ة  االأم��ن��ي��ة 

�سيا�سي  م�����س��روع  وت��اأ���س��ي�����ض  االأط��ل�����س��ي  ���س��م��ال 

اأوروبي م�ستقل

وج���اء اإق����رار وزي���ر ال��دف��اع ورئ��ي�����ض االأرك���ان 

تقدير  اأ���س��اءا  باأنهما  االأول  اأم�����ض  االأمريكيني 

م����دى اإح���ب���اط اجل��ي�����ض االأف����غ����اين ال����ذي اأت����اح 

ان��ه��ي��اره م��ن ان�����س��ح��اب ال���ق���وات االأج��ن��ب��ي��ة من 

عناء  دون  م��ن  »ط��ال��ب��ان«  حركة  انت�سار  ك��اب��ول 

ب��ع��د 20 ع���ام���اً م���ن احل����رب يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان يف 

بايدن  اإدارة  �سد  ال��ن��ار  وفتح  بلة  الطني  زي���ادة 

جم����دداً خ�����س��و���س��اً ب��ع��د اع����راف وزي���ر ال��دف��اع 

االأمريكي لويد اأو�سنت �سراحًة بف�سل وا�سنطن 

لكننا مل  دول��ة  »بنينا  قال  عندما  اأفغان�ستان  يف 

نتمكن من اإقامة اأمة«، وذلك يف معر�ض �سرحه 

جمل�ض  يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  جلنة  اأع�ساء  اأم��ام 

للحرب  الفو�سوية  النهاية  مالب�سات  ال�سيوخ 

اأفغان�ستان بينما جاء رد رئي�ض االأركان على  يف 

�سيل االأ�سئلة من اأع�ساء الكونغر�ض، »اأعتقد اأن 

العامل،  يف  و�سركائنا  حلفائنا  لدى  م�سداقيتنا 

من  بكثري  النظر  اإع���ادة  قيد  خ�سومنا،  ول��دى 

التمّعن«، واأ�ساف »ميكن ا�ستخدام كلمة ت�سرر، 

االأمريكيون  اخل��رباء  ذك��ره  م��ا  وبح�سب  ن��ع��م«. 

فاإن الواليات املتحدة تعاين من عجز يف القدرة 

ملكانتها  طموحني  وم�سروع  روؤي��ة  تطوير  على 

القيادات  من  ط��راز  غياب  من  وكذلك  العاملية، 

التاريخية.

اال�ستخبارات  فيه  اأعلنت  ال��ذي  الوقت  ويف   

االأم���ري���ك���ي���ة يف ت��ق��ي��ي��م��ات��ه��ا ح����ول ال���و����س���ع يف 

اف��غ��ان�����س��ت��ان ق��ب��ي��ل ���س��ق��وط��ه��ا ب���اأي���دي ط��ال��ب��ان؛ 

�سي�ستغرق  طالبان  �سقوط  اأن  اأو�سحت  عندما 

ع���دة ���س��ه��ور وه���و االأم�����ر ال����ذي ح���دث عك�سه؛ 

امل�سركة  االأرك��ان  هيئة  رئي�ض  ت�سريحات  تاأتي 

اجل������رال م�����ارك م��ي��ل��ي ب�����اأن ه���ن���اك »اح���ت���م���ااًل 

اأن يعيدا  اأو داع�ض ميكن  القاعدة  باأن  حقيقًيا« 

ال�6  االأ�سهر  اأفغان�ستان يف  ت�سكيل �سفوفهما يف 

فبعد  �سفر  املربع  اإىل  ليعيدنا  املقبلة؛   36 اإىل 

االإره���اب  االأم��ري��ك��ي��ة �سد  �سنة م��ن احل���رب   20

يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان جن��د ط��ال��ب��ان يف ���س��دة احل��ك��م؛ 

الع�سكرية من  القيادات االمريكية  واالآن حتذر 

ج��دي��د..  م��ن  وداع�����ض  للقاعدة  متو�سع  اإع����ادة 

وي��ت�����س��اءل امل��راق��ب��ون ع��ن ال��ت��ح��ذي��ر االم��ري��ك��ي 

ع�سكري؛  م�سوؤول  اأرف���ع  ل�سان  على  ج��اء  ال��ذي 

خالل  اللغة  بنف�ض  حتدثت  ال�سابقة  وقياداته 

الع�سرين �سنة املا�سية وكانت النتائج �سفرية.. 

و�ست�ستمر تداعيات االن�سحاب االأمريكي لتلقي 

ال��ب��اي��دن��ي��ة،  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ع��ل��ى  بظاللها 

املختلفة  االأجهزة  بني  لالتهامات  تبادل  و�سط 

ب�سبب الفو�سى التي ح�سلت خ�سو�ساً يف االأيام 

االأخرية لالن�سحاب

االنباط-وكاالت

مع ا�ستمرار التحقيق معهم من قبل حماكم 

االحتالل االإ�سرائيلي، بعد خروجهم من �سجن 

وا�ستن�ساقهم  الكبري”،  “العبور  بعملية  جلبوع 

االأبطال  ال�ستة  ال�سجان  فرق  جماعياً،  للحرية 

داخل اأ�سوار ق�سبانه.

يوم  حكمت  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  حمكمة 

خمتلفة،  �سجون  اإىل  بالنقل  عليهم  اخلمي�ض، 

وفرقتهم عن بع�ض البع�ض.

اأّن �سلطات االحتالل،  االأ�سرى،  وقالت هيئة 

اإ�سيل،  �سجن  اإىل  الزبيدي  زكريا  االأ�سري  نقلت 

وحممد عار�سة اإىل �سجن ع�سقالن.

اأيهم  االأ�سري  االح��ت��الل،  �سلطات  نقلت  كما، 

كممجي اإىل عزل �سجن “اوهلي كيدار” يف بئر 

ال�سبع.

نقلن  االحتالل  �سلطات  اأّن  الهيئة،  واأو���س��ح 

نفيعات  ومنا�سل  العار�سه  حممود  االأ�سريين 

اإىل عزل “ايالون” يف الرمله.

ون��ق��ل��ت اأي�����س��اً، ي��ع��ق��وب ق����ادري ل��ع��زل �سجن 

رميونيم.

وك��ان��ت ه��ي��ئ��ة ����س���وؤون االأ����س���رى وامل��ح��رري��ن، 

اأفادت باأن حمكمة �سلح النا�سرة قررت متديد 

وخم�سة  اعتقالهم  املعاد  ال�ستة  االأ�سرى  توقيف 

اأ�سرى اآخرين.

ويف بيان لها ن�سر االأربعاء، اأ�سارت الهيئة اإىل 

“حمكمة �سلح النا�سرة” قررت  “ما ت�سمى  �أن 

توقيف  متديد  ال��ي��وم،  املنعقدة  جل�ستها  خ��الل 

اأ�سرى  وخم�سة  اعتقالهم  املعاد  ال�ستة  االأ�سرى 

ا�ستكمال  بذريعة  وذل���ك  اأي���ام،  خلم�سة  اآخ��ري��ن 

لنيابة  االت��ه��ام  ل��وائ��ح  وت��ق��دمي  معهم  التحقيق 

“اجلل�سة عقدت عرب  االحتالل”، الفتة اإىل اأن 

من  دف���اع  ط��اق��م  بح�سور   ،»zoom« تطبيق 

حمامي هيئة االأ�سرى مكون من 7 حمامني«.

كما ك�سفت اأن “االأ�سرى الذين جرى متديد 

ت��وق��ي��ف��ه��م ه���م اأ����س���رى ن��ف��ق احل���ري���ة، حم��م��ود 

ع���ار����س���ة، وحم���م���د ع���ار����س���ة، واأي���ه���م ك��م��م��ج��ي، 

وم��ن��ا���س��ل ن��ف��ي��ع��ات، وزك���ري���ا زب���ي���دي، وي��ع��ق��وب 

قادري”، موؤكدة اأنه “مت متديد توقيف 5 اأ�سرى 

اآخرين وهم حممود اأبو ا�سرين، وق�سي مرعي، 

وعلي اأبو بكر، وحممد اأبو بكر، واإياد جرادات«.

ال�ساد�ض  االث��ن��ني  �سباح  ال��ع��امل  وا�ستيقظت 

من �سبتمرب اجل��اري، على ح��ادث اأق��رب الأفالم 

من   6 متكن  اأن  بعد  وذل��ك  بهوليوود،  ال��ه��روب 

�سجن  اخل��روج من  الفل�سطينيني من  االأ���س��رى 

نفق  عرب  احلرا�سة،  �سديد  اال�سرائيلي  جلبوع 

حفروه داخل زنزانتهم مبدينة بي�سان، ، و تبادل 

ن��ا���س��ط��ون ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 

عدد  عمت  التي  لالحتفاالت  و�سور  فيديوهات 

من املدن الفل�سطينية والعربية احتفااًل بانتزاع 

�سربة  �سكل  وال���ذي  حلريتهم  ال�ستة  االأ���س��رى 

موجعة لنظام االأمن االإ�سرائيلي.

من  اخل��ارج��ني  اأن  اأظ��ه��ر  االأويل  والفح�ض 

وطول  ال��زن��زان��ة،  نف�ض  يف  كانوا  ال�ستة  ال�سجن 

االأمتار،  ع�سرات  اإىل  ي�سل  ال��ذي حفروه  النفق 

اأمتار قليلة  النفق على بعد  اكت�ساف فتحة  ومت 

خارج اأ�سوار ال�سجن.

وعلى اأثر عملية العبور الكبري، �سخر جي�ض 

البحث  عملية  يف  قواته  االإ�سرائيلي،  االحتالل 

اإل��ق��اء القب�ض ع��ل��ى االأ����س���رى ال��ف��اري��ن،  ب��ه��دف 

الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  اعتقال  بعمليات  وقام 

فيما  ال��ف��اري��ون،  االأ���س��رى  اأق����ارب  بحق  املحتلة 

تكلفة  اأن  اإىل  اإ�سرائيلية،  اإع��الم  و�سائل  اأ���س��ارت 

عمليات البحث عن االأ�سرى الفل�سطينيني ال�6، 

بلغت اأكر من 30 مليون دوالر اأمريكي.

وبعد 13 يوما من عملية الفرار، األقت قوات 

اأ���س��ريي��ني، وه��م��ا منا�سل  اأخ���ر  االح��ت��الل، على 

نفيعات واأيهم كممجي، يف عملية باحلي ال�سرقي 

من مدينة جنني �سمال ال�سفة الغربية املحتلة، 

كما مت اعتقال م�ساعدين اثنني لالأ�سرين.

اقتحمت  االحتالل،  ل�  ع�سكرية كبرية  ق��وات 

منازل  ع��دة  وحا�سرت  جنني،  ل�  ال�سرقي  احل��ي 

و�سط اندالع ا�ستباكات م�سلحة مع فل�سطينيني، 

ف��ي��م��ا اأ�����س����ارت م�������س���ادر ط��ب��ي��ة، اإىل اإ����س���اب���ة 3 

فل�سطينيني بجروح متو�سطة خالل العملية.

اأعلنت م�ساء اجلمعة قبل  �سرطة االحتالل، 

االأ�سرى يعقوب  اثنني من  اعتقال  املا�سية، عن 

عار�سة  ع��ب��داهلل  عاماً” وحم��م��ود   48“ ق���ادري 

بعد  اجل��ه��اد  ح��رك��ة  اإىل  املنتميان  عاماً”   45“
م��ط��اردت��ه��م��ا مب��روح��ي��ة يف م��دي��ن��ة ال��ن��ا���س��رة ب� 

�سمايل اإ�سرائيل.

�سلطات  اأع��ل��ن��ت  ال�����س��ب��ت،  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ويف 

االح����ت����الل، ال��ق��ب�����ض ع��ل��ى اأ����س���ريي���ني اآخ���ري���ن 

اأح���ده���م���ا ال���ق���ائ���د ال�����س��اب��ق يف ك��ت��ائ��ب ���س��ه��داء 

االأق�سى اجلناح الع�سكري حلركة فتح يف خميم 

القد�ض  ب�سرايا  والقائد  الزبيدي،  زكريا  جنني، 

جراج  يف  يختبئان  كانا  بينما  العار�سة،  حممد 

لل�سيارات يف بلدة ال�سبلي �سرق النا�سرة.

االنباط-وكاالت

“يهلوم”  وح�������دة  ل�������س���الح  ت���ق���ري���ر  ك�������س���ف 

االإ�سرائيلي،  االح��ت��الل  جي�ض  ل��دى  الهند�سية 

والتي تعاملت مع النفق الذي حفر داخل �سجن 

ج��ل��ب��وع وان���ت���زع 6 اأ����س���رى ح��ري��ت��ه��م م��ن��ه ب��داي��ة 

با�ستخدامهم  �سبهات  املا�سي، عن وجود  ال�سهر 

االأر�سية  لتفتيت  “احلام�ض”  �أو  “الكوال”  ل��� 

التي مت  املياه  اأ�سفل حفرة  املوجودة  اخلر�سانية 

ا�ستغاللها حلفر النفق داخل الزنزانة.

ووفق التقرير الذي ن�سرته قناة “كان” عرب 

النفق  االأ���س��رى حفروا  االإل��ك��روين،اإن  موقعها 

باخلر�سانة  مليئة  منطقة  يف  م���راً   35 ب��ط��ول 

اأن جن��ح��وا بنزع  ب��ع��د  وال���ف���والذ مت اخ��راق��ه��ا، 

مغ�سلة  اأ�سفل  و�سعت  التي  الرخامية  البالطة 

اأ�سفل  الفارغة  امل�ساحة  اإىل  و�سلوا  حتى  املياه، 

الزنزانة.

ميكن  ال  وال����ف����والذ  اخل��ر���س��ان��ة  اأن  ورّج������ح، 

�أو  “حام�سة”  م���واد  با�ستخدام  ���س��وى  تفتيته 

با�ستخدام م�سروب “الكوال” الذي يحتوي على 

مواد ت�ساعد على ذلك، واأنهم ا�ستخدموا اأدوات 

بدائية جًدا يف ق�ض �سبكة حديد احلماية.

من  ال��ع��ل��وي  الت�سليح  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  وي��ظ��ه��ر 

اخلر�سانة ي�سل اإىل 5 ملم من ال�سلب، و20 �ضم 

حيث  الفارغة،  للم�ساحة  الو�سول  قبل  اأخ��رى 

يظهر اأن االأ�سرى ال�ستة حفروا 29 مًرا بقطر 

اإخراجها  مت  ترابية  بكمية  مر،   0.5 اإىل  ي�سل 

و�سلت من 5 اإىل 6 اأمتار مكعبة.

مع  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اأن  اإىل  ال���ق���ن���اة،  واأ�����س����ارت 

تفا�سيل  ملعرفة  جارية  زال��ت  ال  ال�ستة  االأ�سرى 

اأكر منهم حول طريقة احلفر وانتزاع احلرية، 

تلك  م��ن  االأم��ن��ي��ة تتحقق  اأن اجل��ه��ات  يف ح��ني 

املعلومات من خالل مراجعات هند�سية واأمنية 

خمتلفة.

“يهلوم” ب���داأت، عمليات  و����س���ددت،اأّن وح��دة 

اأي  ع��ن  بحًثا  املختلفة  ال�سجون  داخ���ل  تدقيق 

اأنفاق اأخرى داخلها منًعا لعمليات مماثلة.

االنباط-وكاالت

واف����ق ام�����ض م����رور ���س��ت��ة اأع�����وام ع��ل��ى ان���دالع 

ال�سعب  ي��زال  ال  فيما  القد�ض،  انتفا�سة  �سرارة 

معركة  يف  االنت�سار  ظ��الل  يتفياأ  الفل�سطيني 

ال�سفة  يف  مقاومته  ويوا�سل  القد�ض”،  “�سيف 
ال��غ��رب��ي��ة وق���ط���اع غ����زة وال����داخ����ل امل��ح��ت��ل �سد 

وال�سبل  ال��و���س��ائ��ل  بكل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 

املتاحة

وان����دل����ع����ت ان���ت���ف���ا����س���ة ال���ق���د����ض اإث������ر ح���رق 

نابل�ض  مبحافظة  دواب�����س��ة  لعائلة  م�ستوطنني 

االنتهاكات  وا�ستمرار  الغربية،  ال�سفة  �سمال 

العلم  م�ساطب  وحظر  االأق�سى،  امل�سجد  بحق 

والرباط يف �ساحاته

�سرارة البداية

دواب�سة،  عائلة  ح��رق  جرمية  من  اأي��ام  وبعد 

القد�ض  انتفا�سة  �سرارة  الق�سام  كتائب  اأ�سعلت 

نفذت  ح��ني   ،2015 ع���ام  اأك��ت��وب��ر  م��ن  االأول  يف 

اإح����دى جم��م��وع��ات��ه��ا يف م��دي��ن��ة ن��اب��ل�����ض عملية 

اإىل  اأدت  “اإيتمار”،  م�ستوطنة  قرب  نار  اإط��الق 

ال�سبان  تنفيذ  اأعقبها  اثنني،  مقتل م�ستوطنني 

وطعن  دع�����ض  ع��م��ل��ي��ات  �سل�سلة  الفل�سطينيني 

واإطالق نار بطولية يف ال�سفة والقد�ض

نفذتها  التي  البطولية  العمليات  ع��دد  وبلغ 

عملية   147 الفل�سطينيون  وال�����س��ب��ان  امل��ق��اوم��ة 

ط��ع��ن، وك����ان م���ن اأب�����رز ت��ل��ك ال��ع��م��ل��ي��ات عملية 

والتي  القد�ض  مدينة  يف  احللبي  مهند  ال�سهيد 

عمر  االأ���س��ري  وعملية  م�ستوطنني،  فيها  َق��ت��ل 

فيها  َقتل  “حلمي�ض” والتي  مغت�سبة  يف  العبد 

ثالثة م�ستوطنني، وعملية االأ�سري رائد امل�ساملة 

يف مدينة تل الربيع التي َقتل فيها م�ستوطنني

االنتفا�سة  خالل  الدع�ض  عمليات  عن  واأم��ا 

فقد بلغت 44 عملية، اأبرزها عملية اال�ست�سهادي 

�سهيونًيا  حاخاًما  فيها  َقتل  التي  اجلمل  عالء 

واأ�ساب 7 اآخرين، وعملية ال�سهيد فادي القنرب 

م���ن ج��ب��ل امل��ك��رب وال���ت���ي اأ����س���ف���رت ع���ن م��ق��ت��ل 4 

اإ�سرائيليني واإ�سابة 15 اآخرين بجروح خمتلفة

عملية   266 الفل�سطينيون  ال�سبان  نفذ  كما 

وم�ستوطنيه،  االح��ت��الل  ن��ار �سد جنود  اإط��الق 

ب��ه��اء عليان  ال�����س��ه��ي��د  اأب���رزه���ا عملية  م��ن  ك���ان 

ا�ستهدفت حافلة  وال��ت��ي  ب��الل غ��امن،  واالأ���س��ري 

اإ�سرائيلية يف مدينة القد�ض املحتلة

ملحم  ن�����س��اأت  ال�سهيد  وعملية  اإىل  اإ���س��اف��ة 

و�سط مدينة  املقاهي  اأح��د  رواد  ا�ستهدفت  التي 

تل اأبيب، وعملية االأ�سري عبد البا�سط احلروب 

عت�سيون”،  “غو�ض  م��غ��ت�����س��ب��ات  جت��م��ع  ق���رب 

القد�ض  مدينة  يف  اجلمل  منر  االأ���س��ري  وعملية 

املحتلة

 10950 ان��ت��ف��ا���س��ة ال��ق��د���ض وق����وع  و���س��ج��ل��ت 

م��واج��ه��ة ب��ني ال�سبان وج��ن��ود االح��ت��الل يف كل 

اإل��ق��اء  تخللها  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  اأن��ح��اء 

1625 زجاجة حارقة، و362 عبوة نا�سفة

واأ����س���ف���رت االن��ت��ف��ا���س��ة خ����الل ع���ام���ني عن 

4255 جريًحا،  327 �سهيًدا، واأكر من  ا�ست�سهاد 

امل��ت��خ�����س�����ض  نت”  “فل�سطني  م���وق���ع  ب��ح�����س��ب 

باإح�ساءات االنتفا�سة

ن���ف���ذه���ا  ال�����ت�����ي  ال���ع���م���ل���ي���ات  اأدت  ح�����ني  يف 

 59 ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون خ����الل ع���ام���ني اإىل م��ق��ت��ل 

 1179 واإ�سابة  وم�ستوطنني(،  )جنود  اإ�سرائيليا 

اآخرين

وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن م����رور ���س��ت��ة اأع������وام على 

اأن روح املقاومة وال�سمود  اإال  انتفا�سة القد�ض، 

التي اأحيتها تلك االنتفا�سة ال تزال ت�سكن اأبناء 

ال�سعب الفل�سطيني وجتري يف عروقهم

اإرباك بيتا وبيت دجن

هب  وال��ت��ي  القد�ض”  “�سيف  م��ع��رك��ة  ف��م��ن 

ت��واج��ده  اأم��اك��ن  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  فيها 

فيها  ولقنوا  االأق�سى  وامل�سجد  للقد�ض  ن�سرة 

تتجلى  ين�ساها،  ل��ن  درو���ًس��ا  ال�سهيوين  ال��ع��دو 

مقاومة ال�سعب الفل�سطيني يف اأبهى �سورها يف 

بنابل�ض  دج��ن  وبيت  بيتا  بلدتي  اأه��ايل  م�ساركة 

الليلي”  و”االإرباك  ال�سعبية  ال��ت��ظ��اه��رات  يف 

يتهددهما  اللتني  البلدتني  اأرا�سي  عن  للدفاع 

اال�ستيطان

 150 ال�  اأه��ايل بلدة بيتا منذ قرابة  ويوا�سل 

“االإرباك  وعمليات  ال�سعبية  تظاهراتهم  يوًما 

وامل�ستوطنني  االحتالل  جنود  ملواجهة  الليلي” 

يف  �سبيح  جبل  على  �سيطروا  الذين  ال�سهاينة 

البلدة وحولوه اإىل بوؤرة ا�ستيطانية

وي��ل��ج��اأ اأه������ايل ب���ل���دة ب��ي��ت��ا وب���ي���ت دج����ن اإىل 

االأب��واق  وا�ستخدام  املطاطية،  االإط���ارات  اإ�سعال 

الك�سافات  واإ�ساءة  اأ�سواًتا مزعجة،  التي ت�سدر 

لدفعهم  ال�سهاينة  امل�ستوطنني  الإزع��اج  القوية 

للرحيل عن اأر�سهم

ا�ستباكات جنني

ويف مدينة جنني وخميمها �سمال ال�سفة عاد 

املقاومون لي�سطروا لوحات عز وفخر بدمائهم 

تقتحم  ال��ت��ي  االح��ت��الل  ل��ق��وات  ت�سديهم  ع��رب 

املواطنني  العتقال  واالآخ���ر  احل��ني  ب��ني  املخيم 

االآمنني والتنكيل بهم

�سهيًدا  اث��ن��ا ع�سر  ال��ع��ام  ب��داي��ة  وارت��ق��ى منذ 

ا�ستباكات  خ��الل  ق�سوا  ت�سعة  جنني،  اأب��ن��اء  من 

م�سلحة مع قوات االحتالل

وال�سعبية  امل�سلحة  املقاومة  ت�ساعد  وتزامن 

يف مدينة جنني وخميمها على وجه اخل�سو�ض، 

ان��دالع  مع  عموًما  املحتلة  الغربية  ال�سفة  ويف 

م��اي��و/�أي��ار  يف  القد�ض”  “�سيف  معركة  ���س��رارة 

�ملا�ضي

وجاءت املعركة يف اأعقاب تهديد امل�ستوطنني 

ال�����س��ه��اي��ن��ة ب��اق��ت��ح��ام امل�����س��ج��د االأق�����س��ى وط���رد 

ج��راح  ال�سيخ  ح��ي  م��ن  الفل�سطينية  ال��ع��ائ��الت 

مبدينة القد�ض

وم��ث��ل��ت ان��ت��ف��ا���س��ة ال��ق��د���ض وم��ع��رك��ة �سيف 

الفل�سطيني  ال�سعب  النتفا�سة  امتداًدا  القد�ض 

هو  املقاومة  خيار  اأن  واأثبتتا  الطويل،  ون�ساله 

اأق�سر الطرق واأجنعها لتحرير فل�سطني واإعادة 

تناحر عسكري في الكونغرس.. اعترافات بالفشل.. 
وتحذيرات »جديدة قديمة« بعودة داعش والقاعدة

»أسرى جلبوع« جمعتهم األحالم وفرقهم السجان وأنهي لقاءهم داخل أسوار قضبانه

»الكوكاكوال« .. كيف ساعدت »أسرى جلبوع« بحفر »نفق الحرية«

في ذكراها السادسة. انتفاضة القدس.. جذوة المقاومة ال تزال مشتعلة

إسرائيل تنتقم من أحد األسرى الفارين
 من سجن »جلبوع«

االحتالل يماطل في تسليم جثمان 
الشهيدة إسراء خزيمية من قباطية

ضابط استخبارات إسرائيلي: ترسانة 
حماس والجهاد العسكرية مصدر قلق

إسرائيل تمنع مئات الفلسطينيين من 
صالة الفجر بالمسجد األقصى

االنباط-وكاالت

منعت ال�سرطة االإ�سرائيلية ام�ض اجلمعة، 

مئات الفل�سطينيني من �سكان ال�سفة الغربية 

من الو�سول اإىل امل�سجد االأق�سى الأداء �سالة 

القد�ض  مبدينة  وجودهم  اأن  بدعوى  الفجر، 

غري �سرعي

وق���ال ���س��ه��ود ع��ي��ان ل��وك��ال��ة االأن��ا���س��ول اإن 

الفل�سطينيني  اأوقفت  االإ�سرائيلية  ال�سرطة 

على بوابات البلدة القدمية يف مدينة القد�ض 

امل�سجد  الو�سول اىل  ال�سرقية، ومنعتهم من 

االأق�سى

الفل�سطينيني  اأن  اإىل  العيان  �سهود  واأ�سار 

البلدة  ب��واب��ات  من  مقربة  على  ال�سالة  اأدوا 

القدمية

ال�������س���رط���ة  ق�����ال�����ت  ال�����������س�����دد،  ه�������ذا  ويف 

االإ�سرائيلية يف ت�سريح مكتوب اأر�سلت ن�سخة 

فل�سطينيا   694 منعت  اإن��ه��ا  ل��الأن��ا���س��ول  منه 

الغربية من الدخول اىل  ال�سفة  من مناطق 

البلدة القدمية.

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني من  اأن وج����ود  واع���ت���ربت 

ال�سرقية،  القد�ض  يف  الغربية  ال�سفة  �سكان 

غري �سرعي

اع��ادة  مت  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة:  ال�سرطة  وق��ال��ت 

وال�سامرة  يهودا  اإىل  ال�سرعيني  غري  ال�سكان 

، اأي ال�سفة الغربية

ومتنع ال�سرطة االإ�سرائيلية الفل�سطينيني 

من  غ��زة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  �سكان  من 

امل�سجد  اىل  وال��و���س��ول  القد�ض  اإىل  ال��دخ��ول 

ت�ساريح  على  احل�سول  حال  يف  اإال  االأق�سى، 

خا�سة ت�سدر عن اجلي�ض االإ�سرائيلي.

االنباط-وكاالت

ق������ال حم����ام����ي ه���ي���ئ���ة ������س�����وؤون االأ������س�����رى 

ام�ض  ع��ج��وة  ك��رمي  الفل�سطينية  وامل��ح��رري��ن 

اجلمعة اإن اإدارة �سجن ع�سقالن تعزل االأ�سري 

�سعبة  بظروف  العار�سة  حممد  الفل�سطيني 

حتقيق  مركز  من  باالأم�ض  نقله  منذ  و�سيئة 

اجللمة

واأ�ساف عجوة خالل زيارة لالأ�سري حممد 

املعتقل  اإدارة  “اإن  ال���ي���وم:  ���س��ب��اح  ال��ع��ار���س��ة 

حتتجز العار�سة يف زنازين العزل، وال يوجد 

معه �سوى املالب�ض التي يرتديها دون اأي �سيئ 

ال��ن��وم، ويف  اآخ���ر على االإط����الق، حتى خم��دة 

م�ساحة �سيقة جدا ومت�سخة للغاية، كما يتم 

اجراء تفتي�سات يف الغرفة على مدار ال�ساعة«

ولفت عجوة اإىل اأن “غرفة العزل مراقبة 

ب��ال��ك��ام��ريات ح��ت��ى داخ����ل احل���م���ام م���ا ي�سكل 

ان���ت���ه���اك���ا ل��ل��خ�����س��و���س��ي��ة وي���ح���رم���ه م����ن ح��ق 

اال�ستحمام وا�ستخدام املرحا�ض«

اأن االأ�����س����ري ق���د ح�����س��ر ل��ل��زي��ارة  وت����اب����ع، 

ام�������ض م��ق��ي��د ال��ي��دي��ن وال���ق���دم���ني، ومت فك 

واالإبقاء  املحامي،  مقابلة  عند  اليدين  قيود 

ع��ل��ى ق��ي��ود ال��ق��دم��ني، واأن�����ه م���ن امل��ت��وق��ع اأن 

يف  العار�سه  لالأ�سري  داخلية  حماكمة  جتري 

االج��راءات  لفر�ض مزيد من  اليوم  ع�سقالن 

العقابية بحقه

وك�سف املحامي عجوة، اأن االأ�سري العار�سة 

املفرو�سة  التقييدات  ا�ستمرت  ح��ال  “يف  اأك��د 

عليه من حيث ال�سروط الالاإن�سانية املوجود 

قد  ال�سيئة،  وال��ظ��روف  العزل  زن��ازي��ن  يف  بها 

يدخل خالل االأيام القادمة يف اإ�سراب مفتوح 

ال��ظ��روف  بتح�سني  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  ال��ط��ع��ام  ع���ن 

االإحتجازية ال�سعبة املفرو�سة عليه من قبل 

اإدارة �سجون االحتالل«

وكان االأ�سري الفل�سطيني حممد العار�سة 

�سجن  اآخرين، من  اأ�سرى  فر، مع خم�سة  قد 

نفق  خالل  من  �سهر  قبل  االإ�سرائيلي  جلبوع 

القب�ض  بعدها  ومت  ب�سيطة،  ب���اأدوات  حفروه 

عليهم تباعا.

االنباط-وكاالت

املماطلة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  ي��وا���س��ل 

 30( اإ�سراء خزميية  ال�سهيدة  بت�سليم جثمان 

عاما(، من بلدة قباطية جنوب جنني، والتي 

بر�سا�ض  اخلمي�ض،  اأم�����ض  فجر  ا�ست�سهدت 

االحتالل يف مدينة القد�ض

خ��زمي��ي��ة  ال�������س���ه���ي���دة حم���م���د  زوج  وق������ال 

ت���زال  م���ا  االح����ت����الل  ���س��ل��ط��ات  اإن  ل�”وفا”، 

اإىل  م�سريا  ال�سهيدة،  جثمان  ت�سليم  ترف�ض 

اأنه تلقى ات�ساال هاتفيا من �سابط خمابرات 

ت�سمى  م��ا  اإىل  التوجه  منه  طلب  اإ�سرائيلي 

على  ع��ن��وة  امل��ق��ام��ة  اإيل”  “بيت  م�����س��ت��وط��ن��ة 

ال�����س��اع��ة  اهلل،  رام  ���س��رق  امل��واط��ن��ني  اأرا����س���ي 

الثانية من فجر ام�ض اجلمعة، وبعدها تلقى 

ال��ي��وم  ف��ي��ه للح�سور  ا���س��ت��دع��ي  اآخ���ر  ات�����س��اال 

ال�ساعة الثانية ظهرا

الدولية  املوؤ�س�سات  كافة  خزميية  ونا�سد 

العاجل  ب��ال��ت��دخ��ل  واالإن�����س��ان��ي��ة واحل��ق��وق��ي��ة، 

لت�سليم  االح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات  ع��ل��ى  وال�����س��غ��ط 

يليق  ال���ذي  بال�سكل  لدفنها  زوج��ت��ه  جثمان 

اإ���س��راء  ال�سهيدة  اأن  اإىل  ي�سار  ك�سهيدة،  بها 

اأوالد  ثالثة  ولديها  ع��ام��ا،   13 منذ  متزوجة 

واأ�سغرهم  اأع��وام(   10( عمره  اأكربهم  وبنت، 

املفتوحة  القد�ض  جامعة  يف  وت��در���ض  ع��ام��ان، 

يف ال�����س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة، ت��خ�����س�����ض ع���ل���وم م��ال��ي��ة 

وم�سرفية

االنباط-وكاالت

اجلمعة  ام�����ض  ال��ع��ربي��ة،   12 ال��ق��ن��اة  نقلت 

ا���س��ت��خ��ب��ارات  ���س��اب��ط  ع���ن   ،2021 �أك���ت���وب���ر   1

اإ����س���رائ���ي���ل���ي يف ال���ق���ي���ادة اجل���ن���وب���ي���ة جل��ي�����ض 

الع�سكرية  الر�سانة  م��ن  تخوفه  االح��ت��الل 

امل����وج����ودة ل����دى ف�����س��ائ��ل امل���ق���اوم���ة يف غ���زة 

وخ�سو�ساً حركتي اجلهاد االإ�سالمي وحما�ض

القناة  اإليه  وبح�سب ال�سابط الذي رمزت 

ال��ع��ربي��ة ب��احل��رف “”ك” م��ن ا���س��ت��خ��ب��ارات 

“التهديد  القيادة اجلنوبية وبرتبة رائد فاإن 

الكبرية من  الكمية  هو  “الإ�سرائيل”  االأك��رب 

تزال  ال  التي  الع�سكرية  والر�سانة  االأ�سلحة 

اإنتاج  يتم  اأن��ه  اأي��دي حم�ا�ض واجله�اد غري  يف 

داخ��ل  م�ستقل  ب�سكل  االأ���س��ل��ح��ة  ه���ذه  معظم 

االإ�سرائيلي:  ال�سابط  واأ���س��اف  غ��زة«  ق��ط��اع 

ا حت�سن  “يف ال�سنوات االأخرية كان هناك اأي�سً
احلربية،  وروؤو�سها  ال�سواريخ  ه��ذه  م��دى  يف 

ه��ذه ال��ق��درات ت�سكل ت��ع��ق��ي��ًدا« وع��ن اخل��وف 

ذكر  غزة،  �سد  املقبلة  الع�سكرية  العملية  من 

 - للغاية  م��ت��ق��دم  ال��ع��دو  اأن  “اأعتقد  ق��ائ��اًل: 

ف�سائل املقاومة- لكننا نحاول دائًما اأن نكون 

متقدمني بخطوة ونّطلع على ما هو اآت، حتى 

بعد عملية اجلرف ال�سامد قالوا اإن العملية 

اأكر �سعوبة« واأردف �سابط  القادمة �ستكون 

اال�ستخبارات االإ�سرائيلي: “الف�سائل يف غزة 

تتطور وال ينبغي اال�ستهانة بها، ولكن اأ�سا�ض 

يف  فعالة  تكون  اإبداعية  حلول  اإي��ج��اد  عملنا، 

ا«. املرة القادمة اأي�سً
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االنباط-وكاالت

الفدرالية للتعاون  الهيئة  قال مدير 

دميرتي  رو���س��ي��ا،  يف  التقني  الع�سكري 

تركها  ال��ت��ي  الأ���س��ل��ح��ة  اإن  ���س��وغ��اي��ي��ف، 

ت��ق��در  اأف���غ���ان�������س���ت���ان،  الأم���ري���ك���ي���ون يف 

85 م��ل��ي��ار  ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا الإج��م��ال��ي��ة ب��ن��ح��و 

دولر

لقناة  ت�سريح  يف  �سوغاييف  واأ�ساف 

 85 ميثل  الرقم  هذا  الرو�سية:  زفيزدا 

اإنه بب�ساطة مرعب مليارا، 

وقال: فكروا يف هذه الأرقام: 22 األف 

اآلية،  بندقية  األ��ف   358 م��درع��ة،  عربة 

�ساحنة،  اآلف   8 مدفعية،  مركبة   176

طائرة  مائة  م��ن  اأك��ر  �سحن،  ط��ائ��رات 

بالأ�سلحة هليكوبرت مزودة 

فيديو  اأن مقاطع  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

وثقت حماولة اجلي�ش الأمريكي اتالف 

مغادرته  قبل  ع�سكرية  ومعدات  اأ�سلحة 

املا�سي اأغ�سط�ش  نهاية  اأفغان�ستان 

قيل  ما  ب�ساأن  الأن��ب��اء  ت�ساربت  وق��د 

ح�����ول ����س���ي���ط���رة ح���رك���ة ط���ال���ب���ان ع��ل��ى 

80 مليار دولر  تر�سانة ع�سكرية بقيمة 

بعد ان�سحاب اجلي�ش الأمريكي

االنباط-وكاالت

ك�سف موقع اأمريكي متخ�س�ش بال�سوؤون 

اجلمعة،  ام�ش  وال�ستخباراتية،  الع�سكرية 

ن��ظ��ام��ن  مي��ت��ل��ك  ال��ل��ب��ن��اين  اهلل  ح����زب  اأن 

للدفاع اجلوي

ون�������س���ر امل����وق����ع ت���غ���ري���دة ع���ل���ى ���س��ف��ح��ت��ه 

اإن  فيها  ق��ال  ت��وي��رت  من�سة  على  الر�سمية 

اإىل  ت�سري  الأمريكية  ال�ستخبارات  بيانات 

اأن حزب اهلل ميتلك نظامن للدفاع اجلوي 

اإحداهما اإيراين من طراز بافار 373 والثاين 

هو رو�سي من طراز بانت�سري

وت��ع��د م��ن��ظ��وم��ة ب��ان��ت�����س��ري ال�����س��اروخ��ي��ة 

الدفاع اجلوي  و�سائط  واح��دة من  املدفعية 

اأث��ب��ت��ت ج��دارت��ه��ا يف  الأك���ر فعالية، وال��ت��ي 

اأكر من منا�سبة

احلربي  الإن��ت��اج  �سركات  اإح��دى  و�سّنعت 

ال���رو����س���ي���ة امل��ت��خ�����س�����س��ة ب���اإن���ت���اج الأ���س��ل��ح��ة 

ا���س��م  ال���ع���ال���ي���ة وال����ت����ي حت���م���ل  ال����دق����ة  ذات 

)في�سوكوتوت�سنيه  العالية  ال��دق��ة  اأن��ظ��م��ة 

ك��وم��ب��ل��ي��ك�����س��ي( ال�������س���الح امل��م��ي��ز وال�����س��ه��ري 

جديدة  كن�سخة  اجلوي  بالدفاع  املتخ�س�ش 

من منظومة بانت�سري

وم����ن اأه�����م مم���ي���زات ب��ان��ت�����س��ري )وت��ع��ن��ي 

اأنها  ال����درع(  ال��رو���س��ي��ة  باللغة  الكلمة  ه��ذه 

ت��رم��ي ال��ه��دف امل��زم��ع ت��دم��ريه ب��ال��ق��ذائ��ف 

تق�سف  اأن  ميكنها  ث��م  اأوًل،  ال�����س��اروخ��ي��ة 

يتم  مل  اإذا  امل��دف��ع��ي��ة  ب���ال���ق���ذائ���ف  ال���ه���دف 

تدمريه بال�سواريخ اأو مل يتم تدمريه ب�سكل 

كامل ل�سبب ما

االنباط-وكاالت

اأع����ل����ن الأم�������ن ال����ع����ام جل���ام���ع���ة ال�����دول 

يوؤيد متاماً  اإّن��ه  الغيط،  اأبو  اأحمد  العربية، 

م���ا و���س��ل اإل���ي���ه رئ��ي�����ش اجل��م��ه��وري��ة قي�ش 

�سعّيد، من خال�سات وظروف ا�سطرته اإىل 

ما  اأّن  معترباً   ، ا�ستثنائية  اإج����راءات  ات��خ��اذ 

لي�ش  �سعّيد،  قي�ش  التون�سي،  الرئي�ش  فعله 

انقالبياً ، بل و�سفه ب� امل�سلح

وق�����ال اأب�����و ال��غ��ي��ظ يف ح�����واٍر ت��ل��ف��زي��وين 

دول���ة  دائ����م����اً  ك���ان���ت  ت��ون�����ش  اإّن  اخل��م��ي�����ش، 

ناجحة وقادرة ل�سبٍب رئي�سي هو اأّن املجتمع 

ران  متح�سّ التون�سي  وامل���واط���ن  التون�سي 

اأّن هذا املواطن تعّر�ش  ومتعّلمان ، م�سيفاً 

ل��ه��ّزة ك��ربى خ��الل ال�����س��ن��وات الأخ����رية لأّن 

ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة ال��ت��ي ُب��ن��ي��ت اإث����ر حكم 

علي،  ب��ن  العابدين  زي��ن  الأ���س��ب��ق،  الرئي�ش 

وجاءت نتاجاً للثورة جاءت معوقة والد�ستور 

بع�ش  فر�ش  احلالية  �سياغته  يف  التون�سي 

التوازنات التي قادت اإىل ما ي�سبه ال�سلل.

ُي���وّج���ه  م����ا  ح�����ول  �����س����وؤال  ع����ن  رّده  ويف 

للرئي�ش التون�سي، قي�ش �سعيد، من اّتهامات 

اأق��ّره��ا  التي  ال�ستثنائية  التدابري  وو���س��ف 

ب��� ال��دك��ت��ات��وري��ة اجل��دي��دة ، ق��ال اأب���و الغيط 

ومن  انقالب  خ��الل  من  تاأتي  الدكتاتورية 

الرئي�ش  الق�سر..  تفر�ش  �سخ�سية  خ��الل 

لتحقيق  ق��ان��ون��ي��ة  اأدوات  ي�ستخدم  ���س��ع��ّي��د 

خ���دم���ة ال����دول����ة ال��ت��ون�����س��ي��ة وي�����س��ع خ��ّط��ة 

للم�ستقبل والأيام كفيلة باأن تك�سف اأّنه لي�ش 

دكتاتوراً بل م�سلح.

االنباط-وكاالت

اجلمعة،  ام�ش  العربية،  ك��ان  قناة  ذك��رت 

اإلغاء  ق��رر  بينيت  نفتايل  ال���وزراء  رئي�ش  اأن 

اأم ال��ف��ح��م، وال��ت��ي ك��ان  زي��ارت��ه اإىل م��دي��ن��ة 

القائمة  رئي�ش  فيها  يرافقه  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

العربية املوحدة من�سور عبا�ش

وجاء يف بيان اأ�سدره مكتب رئي�ش الوزراء 

اأنه تقرر اإلغاء الزيارة بعد اأن ات�سح اأنها لن 

ت�ساهم يف ت�سجيع ال�سكان يف املجتمع العربي 

على التطعيم، الأمر الذي كان اأحد اأهداف 

الزيارة املركزية

من جهتها، قالت القائمة العربية املوحدة 

ب�سبب احل�سا�سية يف  ال��زي��ارة ج��اء  اإل��غ��اء  اإن 

الذي  بالذات  اليوم  هذا  يف  العربي  املجتمع 

ي��ح��ي��ي ف��ي��ه امل��ج��ت��م��ع ذك�����رى ه��ب��ة ال��ق��د���ش 

والأق�سى، وهي منا�سبة وطنية هامة.

والأق�����س��ى  ال��ق��د���ش  ه��ب��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

حدثت عام 2000 وا�ست�سهد فيها 13 مواطًنا 

خالل  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  بنريان  عربًيا 

م���واج���ه���ات وق���ع���ت يف اأن���ح���اء خم��ت��ل��ف��ة من 

البالد.

االنباط-وكاالت

The Economist، اإنه قبل ع�سر  قالت جملة 

ال��راح��ل معمر  الليبي  ال��زع��ي��م  واج���ه  ع��ن��دم��ا  ���س��ن��وات، 

ال�سلطة، مل  ع��ام��ا يف   42 ب��ع��د  م��روع��ة  ن��ه��اي��ة  ال��ق��ذايف 

يعتقد اأحد اأن فردا من عائلته قد يعود اإىل ليبيا

قد  ال��وط��ن��ي  “املزاج  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل��ج��ل��ة  وراأت 

ي��ت��غ��ري، ح��ي��ث ي��ن��ظ��ر ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ي��ب��ي��ن اإىل عهد 

ك��ان��ت وح�سية  ا���س��ت��ق��رار مهما  اأن���ه وق��ت  ع��ل��ى  ال��ق��ذايف 

غريبة”،  الديكتاتور  ت�سريحات  كانت  ومهما  النظام 

يبدو  الأهلية  احل��رب  م��ن  عقد  “بعد  اأن��ه  اإىل  م�سرية 

ل��ل��ع��ودة  ي��ك��ون يف ط��ري��ق��ه  ���س��ي��ف الإ����س���الم ق��د  اأن  الآن 

ي�ستطيع  اأن��ه  امل��راق��ب��ن  بع�ش  ويعتقد  ال�سيا�سة.  اإىل 

يواجهها  ي��زال  ل  التي  الت��ه��ام  ل��وائ��ح  ح��ول  التفاو�ش 

ب��ال��ت��ن��اف�����ش يف  ل��ه  ال���داخ���ل واخل�����ارج، ورمب���ا ي�سمح  يف 

نهاية  اإجراوؤها يف  املقرر  والعامة  الرئا�سية  النتخابات 

هذا العام. كما يعتقد البع�ش الآخر اأنه ميكن اأن يفوز«

ال��ق��ذايف  جن��ل  ع��ن  الأخ����ري  “الإفراج  اأن  واع���ت���ربت 

العا�سمة  يف  م�سجونا  ك���ان  ال���ذي  ال�����س��اع��دي،  الأخ����ر، 

من  م��ن��اورة  اأن��ه  اإىل  ي�سري   ،2014 ال��ع��ام  منذ  طرابل�ش 

الف�سائل امل�سلحة خالل الفرتة التي ت�سبق النتخابات، 

ويوؤكد اأن عائلة القذايف مل تعد منبوذة«

التقت  ال��ت��ي  تاميز”،  “نيويورك  ل�سحيفة  ووف��ق��ا 

ب�����س��ي��ف الإ����س���الم يف ���س��ج��ن��ه م��اي��و امل��ا���س��ي، ف����اإن �سيف 

�سجن  ن�����س��ف  ي��ع��ي�����ش  ل��ك��ن��ه  �سجينا  ي��ع��د  مل  الإ����س���الم 

يف  ميلي�سيا  ع��ل��ي��ه��ا  ت�سيطر  ���س��ج��ن  يف  ���س��ي��ف  ون�����س��ف 

الزنتان

بحرية  يعي�ش  اأن��ه  الإ���س��الم  ل�سيف  امل��وؤي��دون  وي�سر 

املكتب  الذي يدير  الغدي،  �سجينا. وقال حممد  ولي�ش 

الإق��ام��ة  قيد  لي�ش  “اإنه  اأمل��ان��ي��ا:  م��ن  ل�سيف  ال�سيا�سي 

اجلربية ... ميكنه اأن ياأتي ويذهب«

املناورات اجليو�سيا�سية  “يف خ�سم  اإنه  وقالت املجلة 

وندرة اأي راية اأخرى قد توحد الف�سائل املت�سارعة يف 

النزاع على  اإىل  اأخ��رى  اآل قذايف مرة  يت�سلل  قد  ليبيا، 

ال�سلطة«.

أمريكا تترك أسلحة بأفغانستان ب ٨٥ مليار دوالر

موقع استخباراتي: المقاومة اللبنانية تمتلك أنظمة دفاع 
جوية روسية وإيرانية األكثر فعالية في العالم

أبو الغيط: الرئيس التونسي ليس انقالبيًا وأنا أؤيده تمامًا

بشكل مفاجئ.. بينيت يقرر إلغاء زيارته إلى أم الفحم

تقرير: هل تعود عائلة القذافي إلى حكم ليبيا مرة أخرى؟

المقداد: هناك تغير في األجواء 
السياسية الدولية تجاه الشأن السوري 

وتراجع االستهداف العدائي للبالد

لبنان.. خطر جديد داخل مرفأ بيروت 

انشقاق فاروق أكار الذي ساهم في 
انتصار إردوغان

االنباط-وكاالت

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��وري في�سل 

ال���ع���ام���ة  اجل���م���ع���ي���ة  اأع�����م�����ال  اإن  امل�����ق�����داد 

الأج��واء  اأظهرت تغريا يف  املتحدة  ل��الأمم 

ال�سوري  ال�ساأن  جت��اه  الدولية  ال�سيا�سية 

وتراجع ال�ستهداف العدائي ل�سوريا

وح���������ول ل������ق������اءات ال������وف������د ال���������س����وري 

ق��ال  ن��ي��وي��ورك  يف  ال�سيا�سية  والأن�����س��ط��ة 

الأه��م  اإن  �سانا  لوكالة  ت�سريح  يف  امل��ق��داد 

اأع��م��ال اجلمعية ال��ع��ام��ة ���س��واء يف  خ���الل 

خالل  اأو  الأع�����س��اء  ال���دول  ممثلي  بيانات 

اللقاءات الثنائية التي عقدت على هام�ش 

اأعمال اجلمعية العامة كان تغري الأجواء 

ال�سوري  ال�ساأن  جت��اه  الدولية  ال�سيا�سية 

ب�سكل عام

اأن���ه ل ت���زال بع�ش  واأ����س���ار امل��ق��داد اإىل 

ال����������دول امل�����ع�����روف�����ة مت�����ار������ش الإره����������اب 

الق��ت�����س��ادي وف��ر���ش الإج������راءات اأح��ادي��ة 

اجلانب ولكن تراجع ال�ستهداف العدائي 

ل�سوريا يف اخلطاب الر�سمي ملعظم الدول 

الأع�ساء جاء وا�سحا

م��ا حققه  ذل��ك عك�ش  اأن  امل��ق��داد  وراأى 

اجل��ي�����ش ال��ع��رب��ي ال�����س��وري ب��ال��ت��ع��اون مع 

احللفاء والأ�سدقاء على الأر�ش يف جمال 

مكافحة الإرهاب واإعادة الأمن وال�ستقرار 

اإىل ربوع الوطن

وح������ول ل����ق����اءات ال����وف����د ال���������س����وري يف 

اخل��ارج��ي��ة  وزراء  ب��ع�����ش  م���ع  ن���ي���وي���ورك 

اأن  امل��ق��داد  اع��ت��رب  ال��ع��رب وبينهم م�����س��ر، 

واملوؤكد  �سك  ب��دون  مهمة  معهم  اللقاءات 

هو اأن �سوريا ترحب باأي مبادرة ل�ستعادة 

ال��دول  م��ع  الطبيعية واحل����ارة  ال��ع��الق��ات 

يكون  اأن  اإىل  ونتطلع  ال�سقيقة  العربية 

مبادئ  وف��ق  العربية  ال��دول  بن  التعامل 

الحرتام املتبادل وامل�سالح امل�سرتكة،

وح����ول ن��ت��ائ��ج م�����س��ارك��ة وف���د ب����الده يف 

اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 

قال املقداد، اإن الأهم بالن�سبة ل�سوريا هو 

اأننا نوؤكد من خالل م�ساركتنا يف مثل هذه 

املحافل الدولية على اأننا دولة ذات �سيادة 

واأن ما مر به �سعبنا خالل الأعوام الع�سرة 

واإمن��ا  �سعوبته  رغ��م  ي�سعفنا  مل  املا�سية 

اأكد على قدرتنا على مواجهة التهديدات 

القت�سادية  وال�سغوط  بالإرهاب  املتمثلة 

واحل�سار

اأنه  كان وا�سحاً خالل  املقداد  واأ�ساف 

الأ���س��ب��وع رف��ي��ع امل�����س��ت��وى لف��ت��ت��اح اأع��م��ال 

اأك��ر  ب��ات��ت  الأج����واء  اأن  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

�سد  معركتنا  �سنوا�سل  ون��ح��ن  اإي��ج��اب��ي��ة 

الإره�������اب ح��ت��ى ت��ط��ه��ري ك���اف���ة الأرا����س���ي 

ال���دول���ة واإع����ادة  ال�����س��وري��ة وب�����س��ط �سلطة 

الأمن وال�ستقرار اإىل كل ربوع البالد.

االنباط-وكاالت

م���ن���ذ ان���ف���ج���ار م����رف����اأ ب�������ريوت ي�����وم 4 

القمح  اإه���راءات  زال��ت  2020، ما  اأغ�سط�ش 

املدمرة داخل املرفاأ على حالها، والفراغات 

كامل  ب�سكل  بانهيارها  ينذر  اأعمدتها  بن 

مع الوقت، بح�سب موقع “لبنان 24«

ت�����س��ود من  اإن خم�����اوف  امل���وق���ع  وق�����ال 

يف  املقبلة  الأي����ام  يف  الأم���ط���ار  ت�ساهم  اأن 

اجنراف الرتبة اأكر حتت اله��راءات، ما 

ي���وؤدي اإىل زي���ادة ال��ف��راغ��ات ب��ن الأع��م��دة 

اأنه حتى الآن ما من  اإىل  املدمرة، م�سريا 

خ��ط��وات ات��خ��ذت لإزال����ة اله�����راءات التي 

التاأهيل  لع���ادة  اأب���دا  �ساحلة  غ��ري  تعترب 

اإىل  اأن ج��زءا كبريا منها حتول  خ�سو�سا 

ركام،

هذا وتوقفت التحقيقات بانفجار مرفاأ 

ال�ستئناف  حمكمة  ق��رار  بانتظار  ب��ريوت 

وجم��ل�����ش ال��ق�����س��اء الأع��ل��ى ل��در���ش دع��وى 

رد م��ل��ف ال��ت��ح��ق��ي��ق ل��ق��ا���ش اآخ�����ر، و���س��ط 

عمل  با�ستمرار  ال�سحايا  اأهايل  مطالبات 

املحقق العديل القا�سي طارق البيطار.

النباط-وكالت

ن��ق��ل م��وق��ع رمي���و ن��ي��وز امل��ه��ت��م بال�ساأن 

ال��رتك��ي ع��ن ف���احت ال��ط��اي��ل��ي، وه���و كاتب 

ع��م��ود يف ���س��ح��ي��ف��ة خ���رب ت���رك ال��رتك��ي��ة، 

لالأبحاث  اآر  اآن��دي  �سركة  رئي�ش  اإن  قوله 

ف������اروق اأك������ار، ال�����ذي و���س��ف��ه ب���اأن���ه واح���د 

م��ن اأك��ر ثالثة اأ���س��م��اء ك��ف��اءة يف حتديد 

ال�سرتاتيجيات يف حزب العدالة والتنمية 

ال��رتك��ي رج��ب  ال��رئ��ي�����ش  ال���ذي يتزعمه   ،

اإردوغ��ان، �سيعمل الآن مع الرئي�سة  طيب 

العامة حلزب اجليد ، مريال اأك�سينا

اأكار  ف��اروق  اإن  الطايلي  الكاتب  ويقول 

منذ  والتنمية  العدالة  ح��زب  قلب  ك��ان يف 

عن  عملت  التي  الأ�سماء  واأح��د  تاأ�سي�سه، 

كثب م��ع اإردوغ����ان مل��دة 20 ع��ام��اً، وخا�سة 

اأكر  اأحد  وهو  النتخابات،  خالل فرتات 

ثالثة اأ�سماء كفاءة. وتابع اأن اأكار �سيحدد 

ال�سرتاتيجيات النتخابية ملريال اأك�سينار 

وحزب اجليد من الآن ف�ساعداً

ج��داً  ت��ف��اج��اأت  لقد  الطايلي:  واأ���س��اف 

ع��ن��دم��ا ���س��م��ع��ت ه����ذا ال���ت���ط���ور وواج���ه���ت 

�سعوبة يف ت�سديقه، وات�سلت بفاروف اأكار 

، ونقل احلوار بينه وبن اأكار يف عموده

ال�سعب  م��ن  يكن  اأمل  الطايلي:  �ساأله 

املغادرة؟ كيف ا�ستقبل الأمر )رجب( طيب 

)اإردوغان(؟

اأج��اب��ه ق��ائ��اًل: مل اأحت����دث م��ع��ه، لكني 

اأبلغته

اإن��ه �سوف يتم انتقاده  وق��ال الكاتب له 

كثرياً، و�سيكون هناك الكثري من نظريات 

ب��اع احلزب  اإن��ه  البع�ش  امل��وؤام��رة. �سيقول 

منظرو  �سيّدعي  بينما  ال�سفينة،  وغ���ادر 

امل���وؤام���رة اأن��ه��م ي���ري���دون ع��ق��د ه��دن��ة بن 

حزب العدالة والتنمية وحزب اجليد

اأتوقع كل �سيء، لكن  اإنني  اأك��ار:  اأجابه 

ل يهم ما يقولونه

وكتب الطايلي يف مقالته: موت اإيرول 

وم�ست�ساره  اإردوغ������ان  )���س��دي��ق  اأول���غ���وك 

ال�سابق( كان خ�سارة كبرية حلزب العدالة 

وال��ت��ن��م��ي��ة. اأع��ت��ق��د اأن رح��ي��ل ف����اروق اأك���ار 

ال�سبت   2 / 10 / 2021
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منتخبنا الرديف يغادر الى الدمام اليوم 

االنباط – عمان 

ومن املنتظر اأن يغادر وفد املنتخب الوطني الرديف 

ت 23 اإىل مدينة الدمام ال�سعودية ال�سبت، حيث يلتقي 

نييظييره  الييبييطييوليية  يف  ميي�ييسييواره  افييتييتيياح  يف  “الرديف” 
الُعماين الثنني 4 ت�سرين الأول، قبل مواجهة الكويت 

الأربعاء، ثم اليمن اجلمعة 8 من ال�سهر ذاته، يف اختتام 

الأوىل  املراكز  اأ�سحاب  ويتاأهل  الأول.  الييدور  مباريات 

اإىل  ثاين  اأف�سل  اإىل  بالإ�سافة  الثالث  املجموعات  من 

وتييعييتيير بطولة  الييبييطييوليية.  اليينييهييائييي ميين  اليييدور ن�سف 

للمنتخب  الأخيييييرة  الإعييييدادييييية  املييحييطيية  اآ�ييسيييييا،  غيييرب 

التي  الآ�ييسيييييوييية  الت�سفيات  يف  امل�ساركة  قبل  الييرديييف، 

حيث  املقبل،  الأول  ت�سرين  اأواخيير  الأردن  ت�ست�سيفها 

فل�سطني  جانب  اإىل  ال�ساد�سة  باملجموعة  املنتخب  حل 

وتركمان�ستان.

وكييييان اجليييهييياز الييفيينييي لييلييميينييتييخييب الييوطيينييي الييرديييف 

الالعبني  قائمة  اعلن  قييد  هايل  اأحييمييد  امليييدرب  بقيادة 

تقام  والييتييي  ال�سعودية  يف  اآ�ييسيييييا  غييرب  بطولة  خلييو�ييض 

و�سمت  املييقييبييل.  الأول  ت�سرين   12 –  4 الييفييرة  خييالل 

الكواملة،  اأ�ييسيياميية  جعيدي،  اأحييمييد  لعييبييا:   23 القائمة 

اأ�سيل ال�سياحني، دانيال عفانة، هادي احلوراين، يزن 

عبد العال، ح�سام اأبو ذهب، مهند اأبو طه، ب�سام دلدوم، 

�ييسييوقييي الييقييزعيية، يييو�ييسييف اأبيييو اجليييزر، اإبييراهيييييم �ييسييعييادة، 

الكا�ض،  اأبييو  الرحمن  عبد  هيكل،  ف�سل  زكييريييا،  خالد 

اأمني ال�سناينة، عمر هاين، حممد اأبو رزق، حممد بني 

عو�ض  عبداهلل  ريييالت،  و�سيم  �سياحني،  خالد  عطية، 

النعيمات.  ويزن 

تواصل منافسات بطولة اسيا 
لسلة السيدات 

التنس يواصل انتصاراته 
في غرب اسيا 

أنس جابر تواصل مشوارها 
بشيكاغو 

االنباط – عمان 

تاأهل منتخبا كوريا اجلنوبية واأ�سراليا 

مناف�سات  ميين  النهائي  ن�سف  اليييدور  اإىل 

بطولة  من  والع�سرين  التا�سعة  الن�سخة 

والتي  لل�سيدات  ال�سلة  لييكييرة  اآ�ييسيييييا  كيياأ�ييض 

ت�ست�سيفها العا�سمة الأردنية عمان.

وجنيييييح امليينييتييخييب اليييييكيييييوري اجليينييوبييي 

يف حتييقيييييق اليييفيييوز عييلييى ميينييتييخييب ال�سني 

مييوعييداً  لي�سرب   ٧4-8٠ بنتيجة  تايبيه 

يف الييييييدور نيي�ييسييف اليينييهييائييي يييييوم بييعييد غد 

كان  واليييذي  ال�سيني  املنتخب  مع  ال�سبت 

قييد تيياأهييل مييبييا�ييسييرًة اإىل هيييذا اليييييدور بعد 

تيي�ييسييدر جمييمييوعييتييه الييثييانييييية. فيييييمييا حقق 

املنتخب  على  الييفييوز  الأ�ييسييرايل  املنتخب 

لتلتقي   ٦1-٧2 بيينييتيييييجيية  اليينيييييوزيييليينييدي 

اأ�ييسييراليييييا يف الييييدور ن�سف اليينييهييائييي يييوم 

ال�سبت مع املنتخب الياباين والذي كان قد 

اإنت�سارات.   3 بي  الأوىل  جمموعته  ت�سدر 

ويف مييييبيييياراة حتيييدييييد امليييركيييزيييين اليي�ييسييابييع 

والثامن حقق املنتخب الفلبيني الفوز على 

املنتخب الهندي بنتيجة ٧4-٧٠.

االنباط – عمان 

للنا�سئني  الييوطيينييي  منتخبنا  وا�ييسييل 

بطولة  يف  اإنييتيي�ييسيياراتييه  الأر�يييسيييي  للتن�ض 

والييييتييييي  12 عيييييامييييياً  اآ�ييييسيييييييييا حتيييييت  غيييييييرب 

مب�ساركة  الأردين  الحتيييياد  ي�ست�سيفها 

و٥  النا�سئني  مناف�سات  يف  منتخبات   ٩

وحقق  النا�سئات.  مناف�سات  يف  منتخبات 

ميينييتييخييبيينييا الييوطيينييي اليييفيييوز عييلييى حيي�ييسيياب 

لقاء  يف   1-2 بنتيجة  اللبناين  املنتخب 

اليييفيييرييييقيييني �ييسييميين اليييييييدور الييييثيييياين ميين 

�سطارة  طييالل  لعبنا  وخ�سر  البطولة. 

مبجموعتني  لبنان  اأميييام  الأوىل  املييبيياراة 

ُيحقق  اأن  قبل  و٦-1   4-٦ بواقع  رد  دون 

اأمييييير جيييابييير اليييفيييوز يف املييييبيييياراة الييثييانييييية 

 3-٦ تفا�سيلهما  رد  دون  مبجموعتني 

ثنائي  حقق  الييزوجييي  مييبيياراة  ويف  و٦-3. 

واأميير  �سطارة  ، طييالل  الوطني  املنتخب 

جابر ، الفوز مبجموعتني دون رد بواقع 

٦-1 و٦-4 و�سيلتقي منتخبنا الوطني مع 

املباراة  والفوز يف هذه  الإيييراين  املنتخب 

حتقيقه  الييوطيينييي  للمنتخب  �سي�سمن 

للقب البطولة والتاأهل كذلك اإىل بطولة 

كاأ�ض اآ�سيا والتي �ستقام يف كازاخ�ستان.

�شيكاغو – وكاالت 

امل�سنفة  جابر  اأنيي�ييض  التون�سية  حققت 

الأمييريييكييييية  عييلييى  فييييوزا �سعبا  عييامليييييا،   1٦

جي�سيكا بيجول امل�سنفة 24 عامليا. وفازت 

الييدور  يف  الأمريكية  نظرتها  على  اأنيي�ييض 

ثييميين اليينييهييائييي لييبييطييوليية �ييسيييييكيياغييو )٥٠٠ 

واحيييدة،  ملجموعة  مبجموعتني  نييقييطيية(، 

اأن�ض  تييدخييل  ومل  دقيقة.  و34  �ساعة  بعد 

اللقاء جيدا وارتكبت العديد من الأخطاء، 

باملجموعة  للفوز  بيجول  مهمة  �سهل  ما 

ردت  الثانية،  املجموعة  ويف   .1-٦ الأوىل 

اأن  قبل   ،٠-3 فتقدمت  بييقييوة  جييابيير  اأنيي�ييض 

تقل�ض الأمريكية الفارق لكنها مل ت�سمد 

طويال اأمام جنمة التن�ض التون�سية، التي 

�سيطرة  ٦-2. وتوا�سلت  باملجموعة  فييازت 

والييتييي  الييثييالييثيية،  املييجييمييوعيية  يف  التون�سية 

اأنهتها ل�ساحلها بنتيجة ٦-3، لتتاأهل لربع 

مغامرة  وتييوقييف  �سيكاغو،  بطولة  نهائي 

�ساحبة الأر�ض. 

السلط ينتقد اتحاد كرة القدم والتحكيم 

بوردو يواصل اهتمامه بالنجم مصطفى محمد 

كومان ينتظر قرار اقالته من البرشا 

االنباط – عمان 

انتقد نادي ال�سلط الأردين الخطاء التحكيمية التي يتعر�ض 

وقييال  املحلي   الييييدوري  يف   )1-1( �سحاب  مييع  تعادله  بعد  لييهييا، 

ال�سلط يف بيان، ن�سره عر �سفحته الر�سمية على “في�سبوك”: 

باأن  اليييدوري، كّنا على قناعة  امل�ساركة يف  على  عزمنا  “عندما 
الحتاد الأردين هو الراعي واملن�سف جلميع الفرق الأردنية«. 

وتابع: “لكننا تفاجاأنا بالكثر من الإجييراءات التي كنا نعتقد 

اأنها اأخطاء، لكننا اليوم جنزم باأنها اإجراءات مق�سودة، بدايًة من 

الأخطاء التحكيمية املتكررة التي غرت الكثر من جمريات 

الدوري، والتي مل ُيعالج منها خطاأ واحد وما زالت تتكرر، ثانًيا 

الإطيييالق«.  عييادليية على  غيير  املمار�سة  وهييذه  الكيل مبكيالني، 

تاأجيل مباراة  اأ�سبوعني بطلب  “تقدمنا قبل  النادي:  واأ�ساف 

واحدة؛ ب�سبب م�ساركتنا يف بطولة كاأ�ض الحتاد الآ�سيوي؛ لزخم 

تاأثر كبر  الأ�سبوع، وكييان لها  التي لعبناها يف ذلك  املباريات 

علينا من جانب الإ�سابات والإجهاد البدين، واليوم يطل علينا 

الحتاد الأردين بتاأجيل عدد من مباريات كاأ�ض الأردن، دون اأي 

�سبب مقنع، ول نعلم ما هي الغاية من هذا التاأجيل«. واأكمل: 

اأزمات مالية، تعيقه  “ثالًثا كان الكثر من الأندية يعاين من 
عن ال�ستمرار يف الدوري، وكان الحتاد قد غ�ض الب�سر نهائًيا 

عن هذا اجلانب، ومل يعمل �سمن اخت�سا�سه يف حماية فر�ض 

الأندية، ومع كل ذلك كانت ُتهدر كل اجلهود ب�سافرة م�سمومة، 

كيييان كيييل هييمييهييا اإجييهييا�ييض جييهييود مييليييييئيية بيياليي�ييسييرف والييرجييوليية 

تكون  اأّن  قاطًعا  ا  رف�سً نرف�ض  “واإننا  ووا�ييسييل:  والإخييال�ييض«. 

اأندية املحافظات “اأكبا�ض فداء” لبع�ض الأندية، واأن ت�ستخدم 

كمجرد “ديكور” لكتمال م�سهد الدوري، واأن ُتهدر كل اجلهود 

لإر�ساء ناٍد اأو اآخر، اأو خلدمة �سجلهم الُنقطي« . . 

باري�س – وكاالت 

بييوردو  نييادي  م�سوؤولو  رف�ض 

الفرن�سي، ال�ست�سالم يف �سفقة 

الييتييعيياقييد مييع املييهيياجييم امليي�ييسييري 

يلعب  اليييذي  حمييمييد،  م�سطفى 

�ييييسييييراي  جييييالييييطيييية  �ييييسييييفييييوف  يف 

 a( �سحيفة  وبح�سب  الركي. 

بييوردو  فييياإن  الييركييييية،   )spor
يييعييتييزم الييتييقييدم بييعيير�ييض جييديييد 

لييي�يييسيييراء ميي�ييسييطييفييى حميييميييد يف 

يناير/كانون ثان املقبل، خا�سة 

الفرن�سي  الفريق  رغبة  ظل  يف 

خييييدمييييات  عييييلييييى  احليييي�ييييسييييول  يف 

الييييالعييييب امليييي�ييييسييييري. واأ�يييييسيييييارت 

جولة  �سيخو�ض  بييوردو  اأن  اإىل 

جييييديييييدة ميييين امليييفييياو�يييسيييات مييع 

الالعب  ل�سراء  �ييسييراي  جالطة 

انيييتيييقيييالت  نيييهيييائييييييية يف  بيي�ييسييفيية 

يف  ان�سمامه  تعرث  بعد  ال�ستاء، 

ال�سيف املا�سي. ويحق جلالطة 

عقد  �ييسييراء  بند  تفعيل  �ييسييراي، 

ميي�ييسييطييفييى حمييمييد نييهييائييًيييا من 

نيييييادييييييه الأ�ييييسييييلييييي الييييزمييييالييييك، 

31 دييي�ييسييميير/كييانييون  حييتييى ييييوم 

يييلييزمييه  مييييا  وهيييييو  امليييقيييبيييل،  اأول 

دولر.  ميييييالييييييني   4 بييييي�يييييسيييييداد 

على  حمييمييد  م�سطفى  ويييلييعييب 

ون�سف  ملييو�ييسييم  الإعييييييارة  �ييسييبيييييل 

�ييييسييييراي.  يف �يييسيييفيييوف جييياليييطييية 

املييي�يييسيييري  الييييالعييييب  يييييقييييدم  ول 

اأفيي�ييسييل ميي�ييسييتييوييياتييه يف املييو�ييسييم 

احلييييييايل مييييع جييياليييطييية �يييسيييراي، 

 بيييعيييد �ييسيييييامييه عييين الييتييهييديييف.

 

مدريد – وكاالت 

الهولندي  م�سر  ب�ساأن  النهائي  قييراره  على  بر�سلونة،  رئي�ض  لبورتا  خوان  ا�ستقر 

رونالد كومان، املدير الفني للفريق. وك�سفت �سحيفة �سبورت يف تقرير لها اأن العالقة 

املييدرب  البار�سا،  رئي�ض  قاطع  حيث  م�سدود،  طريق  اإىل  و�سلت  وكييومييان  لبييورتييا  بييني 

اإىل  ولفتت  بر�سلونة.  اإىل  بنفيكا  من  العودة  رحلة  اأثناء  الطائرة  منت  على  الهولندي 

النوم، ومل يتحدث  ا�ستغلها يف  اأن لبورتا  اإل  �ساعتني،  الطران  امتداد رحلة  اأنه رغم 

لبورتا  �سر  اأن  ال�سحيفة  واأكييدت  مييا.  اأميير  على  اتفقا  الطرفني  اأن  وبييدا  كومان،  مع 

يف  ال�سبت  مييدريييد،   اأتلتيكو  مباراة  بعد  اإقالته  على  ال�ستقرار  ومت  كومان،  جتيياه  نفد 

اجلديد.  الفني  املدير  لتقدمي  يوًما   1٥ ملدة  الييدويل  التوقف  فرة  وا�ستغالل  الليجا، 

اأن لبورتا يريد تعيني مدير فني جديد قبل موعد اجلمعية العمومية، املقرر  وذكرت 

النادي بحاجة خلطوة  واأع�ساء  اأول اجلاري، لأن جماهر  اأكتوبر/ت�سرين   1٧ يوم  لها 

ترفع من معنوياتهم. واأ�سارت اإىل اأن لبورتا مل يغ�سب فقط من اخل�سارة الثقيلة اأمام 

بنفيكا، بل لإ�سرار املدرب على اللعب بي 3 مدافعني يف اخلط اخللفي، وعدم اتباع نف�ض 

املادي  العائق  اأن  وذكييرت  الليجا.  يف  قليلة  اأيييام  قبل  ليفانتي  على  بها  فاز  التي  اخلطة 

هولندا،  منتخب  عن  الرحيل  عن  لتعوي�سه  يييورو  ماليني   ٥ يكون  لن  كومان  لإقالة 

املدرب  املايل جتاه  اللتزام  ال�سابقة. ويبقى  الإدارة  بالفعل من  املبلغ  لأنه تقا�سى هذا 

من  املالية  املييتيياأخييرات  وبع�ض  اجليياري  املو�سم  نهاية  حتى  راتييبييه  �ييسييداد  هييو  الهولندي، 

املو�سم املا�سي، وهو ما تقدر خزينة بر�سلونة على الوفاء به من قيمة القر�ض البنكي 

الذي ح�سل عليه البار�سا.

ال�سبت   2 / 10 / 2021
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الفنانان األردنية كرزون والسوري الديك يحييان ليلة غنائية مميزة على المسرح الجنوبي في جرش

  االنباط-جر�ش

ح�سني  وال�سوري  ك��رزون،  ديانا  الأردن��ي��ة  الفنانان؛  اأحيا 

كبري  جماهريي  ح�ضور  و�ضط  مميزة  غنائية  ليلة  الديك، 

ليلة  كورونا،  جلائحة  ال�ضحي  الربوتوكول  بتطبيق  التزم 

�ضمن  الأث��ري��ة  امل��دي��ن��ة  يف  اجل��ن��وب��ي  امل�����ض��رح  على  اخلمي�س 

فعاليات اليوم التا�ضع من مهرجان

.35 جر�س للثقافة والفنون يف دورته ال�

الفنان  باأغنية  ك��رزون  املتاألقة  الفنانة  الليلة  وا�ضتهلت 

بنن�ضام”  وم��ا  اأردن��ي��ن   “ ال�ضقار  متعب  ال��راح��ل  الأردين 

باأغنيتها  املدرجات بحما�س اجلماهري، لتتبعها  اأ�ضعلت  التي 

وو�سط  الوطنية املعروفة “را�ضك بالعايل مرفوع الهامة”. 

تفاعل اجلمهور، غنت الفنانة كرزون من اأغانيها العاطفية 

�ضريع  ايقاع  ذات  اأغنية  اىل  لتنتقل  قلبك”  بع�ضق  “بحبك 

عزف  مو�ضيقيا  لي�ضتهلها  املجوز”  �ضوت  “�ضمعني  ومرتفع 

املجوز قبيل ان�ضمام عزف باقي الفرقة املو�ضيقية امل�ضاحبة 

لها.

“علي  اخلا�ضة  اأغانيها  بتقدمي  كرزون  الفنانة  وتوا�ضل 

ال�ضريعة  باإيقاعاتها  عرو�ضتنا”  و”مربوك  عليها”  علي 

ج��ورج  ال�����ض��وري  امل��ط��رب  اأغ��ن��ي��ة  اىل  منها  لتنتقل  املرتفعة 

البطيئة.  ال��ه��ادئ��ة  باإيقاعاتها  قلبه”  ين�ضى  “حد  و���س��وف 

وحما�س  تفاعل  و�ضط  الأردين  امل���وروث  اىل  ك���رزون  وت��ع��ود 

املعروفة  الوطنية  بالأغنية  لتختتم  ب�”الدحية”  اجلمهور 

“حنا كبار البلد« .
اجلمهور  على  اأطل  الذي  الديك  ح�ضن  ال�ضوري  الفنان 

العالقات  و�ضائج  ومتانة  و�ضعبه  ل���الأردن  حبه  ع��ن  م��ع��ربا 

ا�ضتهل  والأردين،  ال�ضوري  ال�ضقيقن  ال�ضعبن  جتمع  التي 

و�سط  �ضديري”  ع  �ضمك  “ملا  امل��ع��روف��ة  ب��اأغ��ن��ي��ت��ه  حفلته 

تفاعل اجلمهور الذي �ضاركه الغناء.

 6 ال��ت��ي �ضمت  ف��رق��ت��ه  ال��دي��ك مب�ضاحبة  ال��ف��ن��ان  وق���دم 

ع��ازف��ن ع��ل��ى الي��ق��اع��ات ال�����ض��رق��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة والف��ري��ق��ي��ة 

وع����ازف ال��ط��ب��ل وع���ازف���ن ع��ل��ى اجل��ي��ت��ار وال��ب��ي��زج��ي��ت��ار و5 

ع��ازف��ن ع��ل��ى اآلت ال��ن��اي وال��ك��الرن��ي��ت وك��ي ب��ورد/ال��ب��ي��ان��و 

و”�سوا  حمالكي”  يا  “حمالكي  عاطفية  اأغنيات  والورغ؛ 

املو�ضيقية  ب��اإي��ق��اع��ات��ه��ا  تدلع”  وع���م  و”م�ضيانة  �سوا”   ..

وال�ضريعة. املرتفعة 

وعم  “م�ضيانة  عاطفية؛  اأغنيات  اىل  م��وال  من  وانتقل 

تدلع” و”حياة احلب اللي بحبه بعينيك” و”الوعد وعد” 

باأغنية  الغنائية  حفلته  ليختتم  املوت”  ع  معك  امل��وت  و”ع 

و�ضط تفاعل اجلمهور  “غريك ما بختار”  عاطفية جيا�ضة 

وطلباته باأن ي�ضتمر ويقدم املزيد .

ترجمات - اأبوظبي

جن����ا م���ه���اج���م ب���اري�������س ����ض���ان ج���رم���ان، 

الأرجنتيني ليونيل مي�ضي، من عملية �ضطو 

متت يف الفندق الذي يقيم فيها بباري�س.

 Le Royal ف������ن������دق  وت������ع������ر�������س 

����ض���ارك  ����ض���ط���و  ل��ع��م��ل��ي��ة   Monceau
كبرية،  مالية  مبالغ  �ضرقوا  مثلمون،  فيها 

بالإ�ضافة اإىل جموهرات.

�ضن”  “ذا  ���ض��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  وح�����ض��ب��م��ا 

الربيطانية، فاإن عملية اقتحام الفندق متت 

من �ضطح املبنى، حيث ت�ضلل الل�ضو�س اإىل 

غرفة  اإىل  انتقلوا  ومنها  ال�ضرفات،  اإح��دى 

كانت نافذتها مفتوحة.

ووفق ال�ضحيفة الربيطانية، فاإن عملية 

اجلناح  م��ن  الأع��ل��ى  الطابق  طالت  ال�ضطو 

الذي يقيم فيها مي�ضي، وتعر�ضت 4 غرف 

لل�ضرقة. وذكرت اإحدى املقيمات يف الفندق، 

اأنها اكت�ضفت �ضرقة ق��الدة ذهبية بقيمة 3 

اإىل مبلغ مايل  بالإ�ضافة  اإ�ضرتليني،  اآلف 

قدره 2000 جنيه اإ�ضرتليني.

واأ�ضارت ال�ضيدة اإىل اأن كامريات املراقبة 

ر�ضدت الل�ضو�س، لكن ال�ضرطة مل تتعرف 

عليهم حتى الآن.

قائال:  احل��ادث��ة  على  ال�ضرطة  وع��ّل��ق��ت 

اأم��ن��ي خ��ط��ري، وي��ت��م التحقيق  “وقع خ��رق 
يف احل����ادث����ة. الأدل�������ة الأول����ي����ة ت�����ض��ري اإىل 

ه��ذه  م��ث��ل  يف  ب��خ��ربة  تتمتع  ال��ع�����ض��اب��ة  اأن 

العمليات«.

نجاة ميسي من عملية سطو في باريس

البيئة البحرية تطلق فعاليات حملة نظفوا العالم لعام 2021 في العقبة
النباط- العقبة

حملة  فعاليات  العقبة  مدينة  يف  انطلقت 

على   28 ول��ل��ع��ام   ”2021 ال��ع��امل  “نظفوا 
ال����ت����وايل، حت���ت رع���اي���ة الم������رية ب�����ض��م��ة بنت 

فعاليات   7 و�ضمن  يومن  م��دار  وعلى  علي، 

بتنظيم من اجلمعية  ج��اءت  والتي  منف�ضلة، 

مع  بالتعاون  البحرية  البيئة  حلماية  امللكية 

اخلا�ضة  القت�ضادية  العقبة  منطقة  �ضلطة 

ومن خالل م�ضروع منتدى متو�ضطي لالإدارة 

ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال����ذي ي��دي��ره 

ب��رن��ام��ج الأمم امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي ب��دع��م من 

برنامج التعاون عرب احلدود يف البحر الأبي�س 

املتو�ضط املمول من الإحت��اد الأوروب��ي و�ضركة 

واحة اآيلة للتطوير. والتي �ضارك بها اأكرث من 

الر�ضمية  �ضخ�س من خمتلف اجلهات   700
املحلية واملوؤ�ض�ضات الداعمة. 

اح��م��د بخيت  ن��اي��ف  املهند�س  وب����دوره نقل 

العقبة،  �ضلطة  يف  امل��ف��و���ض��ن  جمل�س  رئ��ي�����س 

ع��ل��ي، حتيات  ب��ن��ت  الأم�����رية ب�ضمة  وم���ن���دوب 

���ض��م��وه��ا اإىل امل�����ض��ارك��ن ورغ��ب��ت��ه��ا ال��دائ��م��ة 

مب�����ض��ارك��ت��ه��م خم��ت��ل��ف ال���ف���ع���ال���ي���ات. واأ�����ض����ار 

عطوفته، باأن هذه الفعالية التي يتم تنفيذها 

ب�����ض��ك��ل ���ض��ن��وي م���ن خ����الل اجل��م��ع��ي��ة امللكية 

حلماية البيئة البحرية، وي�ضارك بها ع�ضرات 

املوؤ�ض�ضات الر�ضمية واخلا�ضة واملجتمع املحلي 

ال�ضريكة  اإىل جانب اجلهات  املدار�س  وط��الب 

والدولية والداعمة؛ هي فر�ضة لإبراز اأهمية 

تنفيذ هذه الأن�ضطة، وخا�ضة اأن احلفاظ على 

البيئة البحرية يف العقبة ثغر الأردن البا�ضم، 

الإهتمام  مثار  ال��زم��ان  م��دى  وعلى  ك��ان على 

ال�����ض��ام��ي��ة، وجت��ل��ى م��وؤخ��را  وال��رع��اي��ة امللكية 

عبداهلل  امللك  اجل��الل��ة  �ضاحب  توجيهات  يف 

اأهمية  على  لل�ضلطة  اهلل-  حفظه   – ال��ث��اين 

بالعقبة  البحرية  املحمية  اإن�ضاء  يف  الإ���ض��راع 

والتي مت الإع��الن عنها العام الفائت، وال�ضري 

يف تقدمي هذه املحمية وتر�ضيحها اإىل قائمة 

منظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة. وتابع 

احلملة  اإع���الن  من  واإنطالقا  باأنه  عطوفته، 

اأن�ضد وبكل اأمل ورجاء  “يال نحميها”، فاأنني 
البحرية  بيئتنا  على  املحافظة  اجلميع  م��ن 

اإنطالق  قليل  بعد  �ضن�ضهد  اأننا  الغالية، ومبا 

وهي  ال��ب��ح��ر،  وج���وف  �ضاطئ  لتنظيف  حملة 

ال�ضلوكيات  م��ن  للحد  للجميع  دع���وة  ر���ض��ال��ة 

ال�ضلبية التي تلوث بيئتنا البحرية.

واأ�ضار الدكتور ن�ضال العوران مدير برنامج 

ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي يف ب��رن��ام��ج الأمم 

املتحدة  الأمم  برنامج  ب��اأن  الإمن��ائ��ي،  املتحدة 

الإمن����ائ����ي ي�����ض��ارك يف ه����ذه احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة 

م��ن خ���الل م�����ض��روع��ن، م�����ض��روع “احلد من 

مرفق  خ��الل  من  الع�ضوية” املمول  امللوثات 

“منتدى  الإقليمي  وامل�ضروع  العاملي،  البيئي 

متو�ضطي لالإدارة القائمة على النظم البيئية” 

، وه���ذا م�����ض��روع مهم لأن���ه �ضيتم م��ن خالله 

امل�����ض��ارك��ة  ال�����دول  تطبيق وت���ك���رار احل��م��ل��ة يف 

واإيطاليا.  لبنان، تون�س  والتي ت�ضم  الأخ��رى 

كما اأن هذه احلملة وما ت�ضملها من فعاليات 

ال��وع��ي  م�ضتوى  رف���ع  يف  �ضت�ضاهم  م��ت��وازي��ة، 

النفايات،  ق��ان��ون  اإن��ف��اذ  مرحلة  يف  خ�ضو�ضا 

النفايات  تعليمات  اإ���ض��دار  م��ن  اأ�ضابيع  وب��ع��د 

فعاليات  خالله  من  ُنفذ  والتي  الإلكرتونية، 

توعوية لطالب املدار�س وبالتعاون مع �ضلطة 

العقبة ووزارة الرتبية والتعليم بالإ�ضافة اإىل 

تدريب متخ�ض�س يف جمع وتخزين النفايات 

اللكرتونية.

ل�ضركة  التنفيذي  املدير  اأ���ض��ار  جانبه،  من 

واحة اأيلة للتطوير املهند�س �ضهل دودين باأننا 

نفخر بكوننا من ال�ضباقن يف امل�ضاركة بحملة 

“نظفوا العامل” على مدار ال�ضنوات املا�ضية، 
الدعم  الل��ت��زام بتوفري  ومل نتوانى يوماً عن 

ال�����الزم ل��ل��ج��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة ال��رام��ي��ة حلماية 

البيئة والطبيعة. واأ�ضار اإىل الربامج وامل�ضارات 

البيئية والطبيعية التي اأر�ضتها اأيلة على مدار 

العقدين املا�ضين �ضواء على ال�ضعيد الداخلي 

اأي��ل��ة وال��ت��ي ب��ات��ت ت��ع��د م��ق�����ض��داً م�ضتداماً  يف 

بيئياً و�ضحياً، اأو على م�ضتوى املجتمع املحلي 

والل��ت��زام  الوطنية،  اجل��ه��ود  بدعم  والوطني 

العاملية ومن  التوجيهية واحلمالت  باملبادىء 

بينها “نظفوا العامل”. واعترب املهند�س دودين 

اأن التزام اأيلة ال�ضنوي يف حملة “نظفوا العامل” 

بات تقليداً ل حتيد عنه، ما يجذر ال�ضتدامة 

البيئية وثقافة العمل التطوعي على م�ضتوى 

منطقة العقبة القت�ضادية اخلا�ضة.

وق���ال���ت ���ض��ف��رية  ب��ع��ث��ة الإحت������اد الأوروب������ي 

يف  هادجيثيودو�ضيو  م��اري��ا  ال�ضيدة  الأردن  يف 

الوروب����ي  الحت����اد  حملة  م��ن  كلمتها”كجزء 

اجلمعية  حملة  مع  تعاونا  ال�ضاطئ،  لتنظيف 

“نظفوا  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة 

وزي��ادة  العقبة  يف  ال�ضاطئ  لتنظيف  العامل” 

الوعي بدور اجلميع يف حماية احلياة البحرية 

والتنوع البيولوجي. ميكننا اأن نتخذ اإجراءات 

اليوم ل�ضمان احلفاظ على البيئة لنا ولأجيال 

امل�ضتقبل.” وحملة تنظيف ال�ضاطئ هي حملة 

ت��وع��ي��ة ع��امل��ي��ة ت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز الإج�����راءات 

امللمو�ضة حلماية املحيطات. وتركز احلملة هذا 

العام على حماية التنوع احليوي البحري حتت 

�ضعار “مًعا حلماية احلياة البحرية”، متا�ضياً 

مع موؤمتر المم املتحدة للتنوع احليوي. من 

جانبه قال الدكتور ع�ضمت الكراد�ضة، من�ضق 

برنامج  امل��ت��و���ض��ط\  ل�ضرق  الإق��ل��ي��م��ي  املكتب 

ال��ت��ع��اون ع��رب احل����دود حل��و���س امل��ت��و���ض��ط اىل 

التعاون عرب  اأن برنامج  اإىل  الإ�ضارة  انه متت 

احل����دود حل��و���س املتو�ضط ه��و اأح���د ال��ربام��ج 

تعزيز  اإىل  تهدف  التي  الأوروب��ي��ة  التمويلية 

التعاون وتبادل اخل��ربات واملعرفة بن الدول 

امل�ضاكل  م��واج��ه��ة  ال��ربن��ام��ج يف  امل�����ض��ارك��ة يف 

الربنامج  من  الأردن  ا�ضتفاد  حيث  امل�ضرتكة. 

بحوايل ٢١ مليون يورو من خالل ٥٣ م�ضروع 

موؤ�ض�ضة   ٦٧ ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ربن��ام��ج  م���ن  مم��ول��ة 

اردنية«. 

للجمعية  التنفيذي  املدير  باأعمال  القائم 

ال�ضيد حممد  البيئة البحرية  امللكية حلماية 

�ضامل الطواها، قال: ان احلملة التي تنظمها 

اجلمعية منذ 28 عاما ا�ضتملت على العديد 

من الفعاليات التي من �ضاأنها رفع الوعي جتاه 

ا�ضتملت  احلملة  ان  واأو���ض��ح  البحرية.  البيئة 

ح���دود حممية  امل��م��ل��ح �ضمن  ���ض��اط��ئ  تنظيف 

العقبة البحرية مب�ضاركة وا�ضعة من خمتلف 

القطاعات والتي �ضملت على 11 مدر�ضة من 

وع��دد  واخل��ا���ض��ة  احلكومية  العقبة  م��دار���س 

الأم��ن��ي��ة،  الر�ضمية،  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن 

يف  واملجتمعية  والثقافية  ال�ضياحية  البيئية، 

الفعالية  ا�ضتملت  ك��م��ا  وال��داع��م��ن.  العقبة 

موقع  يف  ال��ب��ح��ر  ج���وف  لتنظيف  حملة  ع��ل��ى 

�ضاطئ اململح، مب�ضاركة اأكرث من 45 غوا�س 

اليوم،  نف�س  م�ضاء  ويف  املعنية،  املوؤ�ض�ضات  من 

الأ�ضتال واملزروعات  مت تنظيم فعالية لزراعة 

مب�����ض��ارك��ة ال��ف��ن��ادق وال��ق��ط��اع ال�����ض��ي��اح��ي. ويف 

اليوم الثاين، ا�ضتملت الفعاليات على امل�ضابقة 

البيئية لأجمل �ضورة مب�ضاركة عدد من طالب 

مدار�س العقبة وم�ضروع النفايات الألكرتونية، 

بالإ�ضافة اإىل حملة لتنظيف مر�ضى اليخوت 

يف اآيلة بالتن�ضيق مع واحة اآيلة، مب�ضاركة 80 

امللكية،  وال���زوارق  البحرية  القوة  من  غوا�س 

الدفاع املدين، حمطة العلوم البحرية، ومراكز 

الغو�س املعنية وال�ضركات ال�ضياحية. وكما مت 

وبالتعاون  الهوائية  ال��دراج��ات  فعالية  تنظيم 

اآي��ل��ة م�ضاء ي��وم اخلمي�س،  م��ع م�����ض��روع واح���ة 

للتوعية باأهمية التقليل من ا�ضتخدام و�ضائل 

على  وللت�ضجيع  للبيئة  ال�ضديقة  غري  النقل 

الهوائية  ال��دراج��ات  وا�ضتخدام  امل�ضي  ريا�ضة 

بهدف التقليل من انبعاث امللوثات. كما تاأتي 

هذه احلملة تزامنا مع حملة تنظيف ال�ضواطئ 

التي تنطلق يف دول الإحتاد الأوروبي، وي�ضارك 

الأوروب�����ي  الإحت�����اد  م��ن خ��الل��ه��ا مكتب بعثة 

عمل  ور����ض���ات  ع��ل��ى  �ضملت  وال��ت��ي  الأردن،  يف 

توعوية حول تدوير النفايات مع طالب قرى 

ال SOS واملجتمع املحلي.يذكر اأن اجلمعية 

اجلمعية  هي  البحرية  البيئة  حلماية  امللكية 

الأوىل والوحيدة يف الأردن والتي تعنى بحماية 

البيئة البحرية يف الأردن من خالل براجمها 

ال��ث��الث��ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة وب��رن��ام��ج 

ال��ت��وع��ي��ة وك�����ض��ب ال��ت��اأي��ي��د وب��رن��ام��ج التنمية 

امل�ضتدامة،ي�ضار اىل اأن هذه احلملة تنفذ �ضنوياً 

ويتم تنفيذها عاملياً يف اأكرث من 130 دولة يف 

العامل. يذكر اأن هناك عدد كبري من الداعمن 

العقبة  منطقة  �ضلطة  منهم  احل��م��ل��ة  ل��ه��ذه 

ولأك��رث  للتطوير  اآيلة  واح��ة  و�ضركة  اخلا�ضة 

الرتبية  وم��دي��ري��ة  متتالية  اأع�����وام   10 م��ن 

الأردين  وال��ب��ن��ك  العقبة  ملحافظة  والتعليم 

الكويتي و�ضركة نقليات جيت، و�ضركة اأكوافينا، 

فندق موفنبيك العقبة،فندق حياة ريجين�ضي، 

بالإ�ضافة  تالبيه.  موفنبيك  ومنتجع  فندق 

واجلمعيات  واخلا�ضة  الر�ضمية  اجل��ه��ات  اإىل 

املعنية ووك��الت الأنباء والقنوات التلفزيونية 

والإذاعية وال�ضحف الر�ضمية.

ضرب إعصار قوي اليابان وبعض جزرها الشرقية امس 
الجمعة، مع هبوب رياح وسقوط أمطار غزيرة

أمريكي يفتح مخرج الطوارئ ويمشي على 
جناح الطائرة وهي تسير في المطار

فعاليات الساحة الرئيسية تسجل حضورا الفتا 
وتستقطب جمهورا كبيرا في مهرجان جرش

االنباط-وكاالت

ري��اح  هبوب  م��ع  اجلمعة،  ام�س  ال�ضرقية  ج��زره��ا  وبع�س  ال��ي��اب��ان  ق��وي  اإع�����ض��ار  �ضرب 

و�ضقوط اأمطار غزيرة، ما اأدى اإىل توقف بع�س رحالت الطريان الداخلية والقطارات.

وتعر�ضت منطقة طوكيو لأمطار غزيرة وهبوب رياح يف منت�ضف النهار، لكن مل ترد 

اأنباء عن وقوع اإ�ضابات.

وقالت وكالة الأر�ضاد اجلوية اليابانية، اإن اإع�ضار “ميندول” كان بالقرب من اإحدى 

جزر اإيزو قبالة ال�ضاحل اجلنوبي لطوكيو، يتحرك باجتاه ال�ضمال ال�ضرقي ب�ضرعة حوايل 

يف ال�ضاعة ويحمل رياحا ت�ضل �ضرعتها اإىل 162 كيلومرتا  ميال(   21( كيلومرتا   35
)100 ميل( يف ال�ضاعة.

اأخرى �ضرق طوكيو  ومت تعليق بع�س خدمات القطارات املحلية يف ت�ضيبا وحمافظات 

تربط  التي  والعبارات  اجلوية  الرحالت  من  العديد  اإلغاء  وج��رى  اجلمعة،  اليوم  موؤقتا 

مطار هانيدا بطوكيو واجلزر اخلارجية.

و�ضرح كبري اأمناء جمل�س الوزراء الياباين، كات�ضونوبو كاتو، لل�ضحفين باأنه مل ترد 

اأنباء عن وقوع اأ�ضرار اأو اإ�ضابات حتى الآن، وحث �ضكان جزيرة اإيزو على البقاء يف منازلهم 

وجتنب القرتاب من النوافذ الزجاجية، حتى مير الإع�ضار.

في�ضانات  حدوث  احتمال  من  املت�ضررة  املناطق  �ضكان  اجلوية  الأر�ضاد  هيئة  وح��ذرت 

وانهيارات طينية.

النباط-وكالت

و�ضار  كولومبيا  من  قادمة  لطائرة  ال��ط��وارئ  خم��رج  فتح  على  اأمريكي  مواطن  اأق��دم 

على اجلناح والطائرة كانت ما تزال ت�ضري يف مطار ميامي الدويل وحتاول ال�ضتقرار يف 

موقعها عند البوابة.

واأو�ضحت �ضرطة ميامي-داد اأن الطائرة كانت قد هبطت وحتاول ال�ضتقرار يف موقعها 

عند البوابة. م�ضاء يوم الأربعاء املا�ضي.

وبعد امل�ضي على اجلناح، قفز الرجل اإىل منطقة حمظورة، وادعى اأنه يف خطر، بح�ضب 

�ضبكة »�ضي اإن اإن«.

هناك، واجه الراكب �ضابط اأمن وطلب امل�ضاعدة، وا�ضتمر يف الدعاء باأنه لي�س يف اأمان.

وقالت ال�ضرطة يف بيان اإن الراكب اعُتِقل من قبل اجلمارك وحماية احلدود الأمريكية.

واأ�ضار البيان اإىل اأن الراكب �ضعر باملر�س اأثناء احتجازه، وُنِقل اإىل م�ضت�ضفى جاك�ضون 

ميموريال، حيث »حاول الفرار، وقاوم عنا�ضر ال�ضرطة ج�ضدياً.

والرجل مواطن اأمريكي، وكان على منت رحلة ل�ضركة اخلطوط اجلوية الأمريكية.

  االنباط-برتا

كبريا  وا�ضتقطابا  لفتا  ح�ضورا  الأثرية  جر�س  مدينة  يف  الرئي�ضة  ال�ضاحة  فعاليات  �ضجلت 

للثقافة والفنون يف دورته  اأيام مهرجان جر�س  امتداد  الأ�ضري على  ب�ضكله  �ضيما  للجمهور ول 

ال��دورة و�ضعت وفق ت�ضور  ال�ضاحة يف هذه  اأن برنامج  �ضابقة مما يك�ضف  ال�35 بخالف دورات 

مدرو�س بعناية.

اأيام املهرجان ح�ضورا كبريا  اأيام هذه الدورة �ضهدت ال�ضاحة الرئي�ضة يف تا�ضع  وا�ضوة ب�ضائر 

اردنيون  �ضارك فيها فنانون  املتنوعة م�ضاء اخلمي�س، والتي  للجمهور، وذلك بفقرات فعالياتها 

اأدي  “وقف  الوطنية  باأغنيته  الزايد  نايف  الأردين  الفنان  فقراتها  ا�ضتهل  عربية  فنية  وف��رق 

الزوجية  العالقة  تعاينن  اجتماعيتن  اأغنيتن  اىل  منها  لينتقل  الع�ضكرية”  للبدلة  التحية 

مبفردات ل تخلو من الطرافة اخلفيفة وباإيقاعات غنائية �ضريعة مرتفعة؛ الأوىل منهما على 

ل�ضان الن�ضاء خماطبة بعتاب اأزواجهن، فيما الثانية التي على ل�ضان الرجل خماطبا املراأة ا�ضتهلها 

مبوال يدعوها اىل مراعاة زوجها الذي يحمل اأعباًء كبرية وحملت عنوان “ديري بالك ع جوزك«.

واأختتم الزايد فقرته الغنائية باأغنية “الرمان الرمان” الجتماعية خفيفة الظل مبفرداتها 

ذات اليقاع ال�ضريع املرتفع.

باأغانيها الوطنية،  “بلدنا” املعروفة  العود كمال خليل موؤ�ض�س فرقة  الفنان وعازف  و�ضارك 

بالفقرة التالية مب�ضاحبة فرقة مو�ضيقية مكونة من 7 عازفن ومرددين اثنن لي�ضتهل غنائه 

باأغنية وجدانية من كلمات ال�ضاعرة اللبنانية مرمي م�ضتاوي، وينتقل منها اىل اأغنية عاطفية 

“�ضود عيونه” ليختتم فقرته باأغنية الفنان اللبناين املعروف مار�ضيل خليفة “هيال يا بحرية” 
ذات اليقاع املرتفع ال�ضريع و�ضط تفاعل كبري من جمهور ال�ضاحة.

واختتمت فعاليات ال�ضاحة با�ضتعرا�ضن فنين لفرقتن قادمتن من فل�ضطن الأوىل فرقة 

“بيادر قروية” التي تعمل على املحافظة على الرتاث ون�ضره، وا�ضتهلت فقراتها ب�ضعود 5 �ضيدات 
من اأع�ضاء الفرقة ب�”املهاهاة” التي تطلقها الن�ضاء يف منطقة بالد ال�ضام يف منا�ضبات الأعرا�س، 

وذكرن فيها متانة و�ضائج العالقات التي جتمع بن الأردن وفل�ضطن. والفرقة التي �ضمت كذلك 

9 رجال من اأع�ضاء الدبكة و4 للغناء والزجل و3 عازفن على اآلت املجوز و”الدربكة” والعود، 
امل��وروث  وال��رتوي��دات من  والغناء  وال��زج��ل  الدبكة  فنون  الفنية من  اللوحات  ع��ددا من  قدمت 

وفق  ج��اءت  التي  الرتاثية  الأزي���اء  ما  ذل��ك  ان�ضجم  كما  الأ�ضلية  ب�ضيغها  الفل�ضطيني  ال�ضعبي 

ت�ضاميمها الأ�ضلية دون احداث اأي تطوير عليها.

اأما الفرقة الثانية فهي فرقة جامعة ال�ضتقالل التي قدمت لليوم الثاين على التوايل عددا 

من الأغاين ولوحات فنون الدبكة التي تنهل من املوروث الفل�ضطيني.

ال�سبت    2 /  11  / 2021


