
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

تسجيل 6 وفيات و888 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

االنباط-عمان

اجلمعة،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 

عن ت�صجيل 6 وفيات و888 �إ�صابة جديدة 

بفريو�س كورونا يف اململكة، لريتفع العدد 

و831832  وف����اة   10789 اإىل  الإج���م���ايل 

�إ�صابة.

الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

�م�س 3.08 باملئة، بح�صب املوجز الإعالمي 

ال�صادر عن الوزارة.

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

حالة،   13474 اإىل  و�صل  حالياً  الن�صطة 

بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، ام�س، 

اإىل امل�صت�صفيات 81 حالة، وعدد احلالت 

فيما  حالة،   55 امل�صت�صفيات  غ��ادرت  التي 

بلغ العدد الإجمايل للحالت املوؤكدة التي 

تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 436 حالة.

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

باملئة،   9 بلغت  ال�صمال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

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

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

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

ذاته 11 باملئة.

العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ�صاف، 

يف اإقليم الو�صط بلغت 14 باملئة، يف حني 

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

يف الإقليم ذاته اإىل 24 باملئة، ون�صبة اإ�صغال 

اأجهزة التنف�س ال�صطناعي اإىل 7 باملئة. 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  اجل��ن��وب،  اإق��ل��ي��م  ويف 

اأ�صّرة  اإ�صغال  اأ�صّرة العزل 7 باملئة، ون�صبة 

العناية احلثيثة 13 باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

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

الإقليم ذاته 11 باملئة.

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

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

العزل  ف��رة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�صفاء 

اأ�صار  كما  حالة.   807569 اإىل  يوماً(   14(

العدد  ليبلغ  فح�صاً،   28802 اإج���راء  اإىل 

اأجريت منذ  التي  الإجمايل للفحو�صات 

بدء الوباء 10294317 فح�صاً

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   2  ربيع االول  1443 هـ  - املوافق   9   ت�شرين اآول  2021 م - العدد  5835    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

الإ�صرائيلي،  الح��ت��الل  �صجون  يف  اأ���ص��رى  �صتة  ي���زال  ل 

احتجاجاً  الطعام،  عن  املفتوح  الإ���ص��راب  معركة  يوا�صلون 

على ا�صتمرار اعتقالهم الإداري، وذلك بعد اأن علق الأ�صري 

حممد العار�صة، اأحد من نفذوا عملية الهروب من �صجن 

جلبوع اإ�صرابه، الذي �صرع فيه احتجاجا على ظروف عزله 

القا�صية.

منذ  امل�صرب  الف�صفو�س،  كايد  هم  الإداري���ون  والأ���ص��رى 

وعالء  يوما،   79 منذ  امل�صرب  القوا�صمة  ومقداد  يوما،   85

الأعرج منذ 61 يوما، وه�صام اأبو هوا�س منذ 53 يوما، ورايق 

ب�صارات منذ 48 يوما، و�صادي اأبو عكر منذ 44 يوما

وت��وؤك��د اجل��ه��ات ال��ت��ي ت��ت��اب��ع م��ل��ف الأ����ص���رى، اأن ه���وؤلء 

املعتقلني ال�صتة، يواجهون اأو�صاعا �صحية غاية يف ال�صعوبة، 

وو�صعهم يزداد �صوًءا يوًما بعد يوم، حيث يعانون من نق�س 

والإج��ه��اد  والإع��ي��اء  باأج�صادهم،  وال�صوائل  الأم���الح  كمية 

ال�صديدين، وال�صداع. ول يزال الأ�صري القوا�صمة متواجدا 

، وكان هذا الأ�صري  على �صرير املر�س يف م�صت�صفى كابالن 

اأكد من على �صرير امل�صفى اأنه �صيوا�صل اإ�صرابه حتى انتزاع 

حريته رغم خطورة و�صعي ال�صحي، 

التفا�صيل �ص »5«

األسرى المضربون يرفضون تلقي المدعمات واالحتالل يواصل العزل والتنكيل بهم

وزير التعاون الدنماركي يؤكد أهمية دور 
األردن اإلنساني في خدمة الالجئين

افتتاح الجناح األردني في اكسبو دبي 2020
االنباط-وكاالت

افتتح ال�صفري الأردين لدى دولة الإمارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ن�����ص��ار احل��ب��ا���ص��ن��ة اجل��ن��اح 

ي�صتمر  وال��ذي   2020 دب��ي  اك�صبو  الأردين يف 

حتى نهاية اآذار 2022.

على  املعر�س  يف  الأردين  اجل��ن��اح  وي�صمل 

ع���رو����س ت��ق��ن��ي��ة ح��دي��ث��ة ع���ن ت���اري���خ الأردن 

وث���ق���اف���ت���ه وخم���ت���ل���ف م��ن��اط��ق��ه ال�����ص��ي��اح��ي��ة 

وال�صتثمارية وابرز منتجاته الراثية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-برتا

  اأك��د وزي��ر التعاون المن��ائ��ي الدمناركي 

ف��ل��ي��م��ن��غ م���ول���ر م��ورت��ن�����ص��ن، اأه���م���ي���ة ال����دور 

ا�صتقبال  يف  الأردن  به  يقوم  ال��ذي  الإن�صاين 

لهم يف  وتقدمي اخلدمات  الالجئني  واإي���واء 

خمتلف املجالت.

واأك������د خ����الل زي������ارة ق����ام ب��ه��ا اىل خميم 

الزعري اأم�س الول ، حر�س الدمنارك على 

ا�صتمرار الدعم للحكومة الأردنية واملفو�صية 

ال�صامية ل�صوؤون الالجئني وامل�صاهمة يف رفع 

امل�صتوى املعي�صي لالجئني.

واأط��ل��ع ال��وزي��ر خ��الل ال��زي��ارة التي رافقه 

ال�صامية  للمفو�صية  ال��ُق��ط��ري  املمثل  فيها 

دومينيك  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  ل��الأمم 

امل�صتقبلية  وال�����روؤى  امل�����ص��اري��ع  على  ب��ارت�����س، 

وكيفية دعم الالجئني وو�صعهم يف حمافظة 

املفرق وخميم الزعري.

و�صملت الزيارة مركز الأمرية ب�صمه يف اأم 

اجلمال والطالع على امل�صاريع التي يقدمها 

املحلي،  واملجتمع  الالجئني  مل�صاعدة  امل��رك��ز 

كذلك مراكز جمتمعية داخل املخيم، وجولة 

داخل ال�صوق التجاري.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ب�  ل��ل��ي��ه��ود  ال�����ص��م��اح  ي��ك��ون  اأن  م��ن  الفل�صطينيون  يخ�صى 

ال�����ص��الة ال�����ص��ام��ت��ة ، يف امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى مب��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

بني   ، ومكانيا  زم��ان��ي��ا  لتق�صيمه  مقدمة  املحتلة،  ال�صرقية 

امل�صلمني واليهود،

وقررت حمكمة ال�صلح الإ�صرائيلية يف القد�س،  اأن ال�صالة 

ال�صامتة لليهود داخل حرم امل�صجد لي�صت ُجرما.

و���ص��ب��ق ذل���ك، خ���الل الأ���ص��ه��ر امل��ا���ص��ي��ة، غ�����ّس ال��ط��رف من 

يوؤديها  التي  الدينية  الطقو�س  اإزاء  الإ�صرائيلية،  ال�صرطة 

امل�صتوطنون املقتحمون

فل�صطينية  ف��ع��ل  ردود  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  املحكمة  ق���رار  واأث����ار 

واأردنية، غا�صبة.

ويق�صد بالتق�صيم الزماين واملكاين للم�صجد، جعله مكانا 

امل�صلمون  واليهود، وهو ما يرف�صه  للم�صلمني  دينيا م�صركا 

بتخ�صي�س  املتطرفة،  الإ�صرائيلية  اجلماعات  وتطالب  ب�صدة 

اأوقات و اأماكن ، لليهود، للعبادة داخل حرم امل�صجد

حتقيق  على  تعمل  اإ�صرائيل  اأن  من  الفل�صطينيون  ويحذر 

ال�صماح  خ��الل  م��ن  وب��داأت��ه  ت��دري��ج��ي،  ب�صكل  التق�صيم،  ه��ذا 

اأوق��ات حم��ددة، هي يف  امل�صجد، خالل  باقتحام  للم�صتوطنني 

فرة ال�صباح، وما بعد �صالة الظهر.

التفا�صيل �ص »5«

لقاء يبحث إنشاء اتحاد للجامعات العربية 
والبيالروسية

االتحاد األوروبي يرفع قيود السفر عن 16 
دولة بينها األردن

200 مليار دوالر خسائر الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا من الجائحة بنهاية العام الجاري

حماس: أبلغنا المخابرات المصرية بجاهزيتنا 
للمصالحة الفلسطينية

شروط أميركية جديدة لمواصلة التعامل مع عباس

االنباط-عمان

ب���ح���ث اأم�������ني ع�����ام احت�������اد اجل���ام���ع���ات 

ال��ع��رب��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��م��رو ع����زت ���ص��الم��ة 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  لقائه  لدى 

ال��ع��ل��م��ي ال���ب���ي���الرو����ص���ي ال���دك���ت���ور اأج����ور 

العربية  للجامعات  احتاد  اإن�صاء  كارينكو، 

العلمي  التعاون  لإ�صتدامة  والبيالرو�صية 

والأكادميي بني اجلانبني.

الذي  اللقاء  خ��الل  الطرفان،  وناق�س 

مين�صك،  البيالرو�صية  العا�صمة  يف  عقد 

توقيع مذكرة تفاهم مع احتاد اجلامعات 

بني  والتن�صيق  بالتعاون  للبدء  العربية 

اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��ب��ي��الرو���ص��ي��ة من 

خ�����الل الحت�������اد خ�����ص��و���ص��ا يف جم����الت 

ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي وال���ت���دري�������س وخ���دم���ة 

املجتمع. ووفًقا لبيان �صحايف �صدر.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

قرر الحتاد الأوروبي رفع قيود ال�صفر 

اخلا�صة بالقادمني اإىل دول الحتاد، ل� 16 

اأخرى،  دول عربية  و5  الأردن  بينها  دولة 

ح�صب بيان لالحتاد ن�صره موقع �صينجن 

فيزا نيوز.

وق�����ال ال���ب���ي���ان: ان����ه وع���ق���ب م��راج��ع��ة 

مب���وج���ب ال���ت���و����ص���ي���ة اخل���ا����ص���ة ب��ال��رف��ع 

ال��ت��دري��ج��ي ل��ل��ق��ي��ود امل��وؤق��ت��ة ع��ل��ى ال�صفر 

غري ال�صروري اإىل الحتاد الأوروبي، قام 

واملناطق  البلدان  قائمة  بتحديث  املجل�س 

الإداري�������ة اخل��ا���ص��ة وال��ك��ي��ان��ات الأخ����رى 

رفع  ينبغي  ال��ت��ي  الإقليمية،  وال�صلطات 

ق��ي��ود ال�����ص��ف��ر اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا وع��ل��ى وج��ه 

اخل�صو�س، مت اإ�صافة البحرين والإمارات 

العربية املتحدة اإىل القائمة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

اأعلن البنك الدويل،اأن منطقة ال�صرق 

تعافيا  ت�صهد  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط 

 2021 اقت�صاديا حمدودا ومتفاوتا يف عام 

مع ا�صتمرار اأزمة فريو�س كورونا.

واأك����د ال��ب��ن��ك اأن ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د - 19 

املنطقة  اق��ت�����ص��ادات  ان��ك��م��ا���س  يف  ت�صببت 

2020، عازيا ذلك  3.8 يف املائة خالل عام 

جزئيا اإىل عدم جاهزية اأنظمتها ال�صحية 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع الأزم�����ة ال��ت��ي ت�����ص��ب��ب فيها 

الفريو�س.

وت���وق���ع ال��ب��ن��ك ال�����دويل من���و اق��ت�����ص��اد 

مع   ،2021 ع����ام  امل���ائ���ة  يف   2.8 امل��ن��ط��ق��ة 

تقديرات باأن ت�صل اخل�صائر التي ت�صببت 

دولر  مليار   200 نحو  اإىل  اجلائحة  فيها 

بحلول نهاية العام احلايل.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

اأك����د ع�����ص��و امل��ك��ت��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف ح��رك��ة 

ورئ��ي�����س  “حما�س”  الإ���ص��الم��ي��ة  امل��ق��اوم��ة 

اأب��و  ���ص��ام��ي  اخل�����ارج،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي يف  مكتبها 

“حما�س” بامل�صاحلة  زهري، مت�صك حركة 

وجاهزيتها ملتابعة اجلهود مع �صرورة اإجراء 

املجل�س  انتخابات  النتخابات ويف مقدمتها 

ال��وط��ن��ي.وو���ص��ف اأب���و زه���ري يف ح��دي��ث مع 

اإىل  “حما�س”  ق��ي��ادة  زي����ارة  “عربي21” 
ب�  امل�صريني  امل�صوؤولني  مع  واللقاء  القاهرة 

. “املهمة”، 
التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

ل���دول���ة  “12” ال���ت���اب���ع���ة  ق����ن����اة  ك�����ص��ف��ت 

اأّن  ع�����ن  اخل���م���ي�������س،  م�������ص���اء  الح������ت������الل، 

ال�صلطة  رئي�س  اأن����ذرت  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة 

الوفاء  بوجوب  عبا�س  حممود  الفل�صطينية 

����ص���روط، م��ق��اب��ل م��وا���ص��ل��ة وا�صنطن  ب��ع��دة 

التعامل معه

القناة  يف  العربية  ال�����ص��وؤون  معّلق  وق���ال 

ي��ه��ود ي��ع��اري، اإن امل��ب��ع��وث الأم��ريك��ي ه��ادي 

عمرو، الذي التقى عبا�س يف مكتبه، مطلع 

الأ�صبوع احلايل، نقل اإليه ر�صالة مفادها باأّن 

“غا�صبة عليه، وباتت غري  اإدارة جو بايدن 

قادرة على ا�صتيعاب ت�صرفاته«

املتحدة  ال��ولي��ات  اأّن  اإىل  ي��ع��اري  واأ���ص��ار 

داخلية  اإ���ص��الح��ات  ب��اإج��راء  عبا�س  طالبت 

اجلماهريي  الدعم  تهاوي  ملواجهة  �صاملة 

لل�صلطة، الذي يهدد بقاءها.

التفا�صيل �ص »4«

بعد قرار الصالة الصامتة .. مخاوف من تقسيم 
زماني ومكاني لألقصى
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الخارجية تعبر عن تضامنها مع اليابان
 بعد تعرض طوكيو لزلزال

لقاء يبحث إنشاء اتحاد للجامعات 
العربية والبيالروسية

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى البخيت وبني خالد

االردن يشارك في منتدى االمن 
العالمي في قطر

االنباط-عمان

و����ش����ؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع����رب����ت 

مع  ووق���ف��ه��ا  ت�شامنها  ع��ن  امل��غ��رب��ن 

ح��ك��وم��ة و���ص��ع��ب ال��ي��اب��ان ال�����ص��دي��ق بعد 

م�صاء  لزلزال،  طوكيو  العا�صمة  تعر�ض 

ع���دد من  ل���وق���وع  اأدى   ، ي���وم اخل��م��ب�����ض 

الإ�صابات والأ�صرار املادية.

وع���������رّ ال����ن����اط����ق ال����ر�����ص����م����ي ب���ا����ص���م 

العاجل  بال�صفاء  الأم��ن��ي��ات  ع��ن  ال���وزارة 

للم�صابني.

االنباط-عمان

ب��ح��ث اأم�����ني ع����ام احت�����اد اجل��ام��ع��ات 

ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��م��رو ع���زت �صالمة 

ل�����دى ل���ق���ائ���ه وزي�������ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل 

الدكتور  البيالرو�صي  العلمي  والبحث 

للجامعات  احت��اد  اإن�صاء  كارينكو،  اأج��ور 

ال��ع��رب��ي��ة وال���ب���ي���الرو����ص���ي���ة لإ���ص��ت��دام��ة 

ال����ت����ع����اون ال���ع���ل���م���ي والأك�������ادمي�������ي ب��ني 

اجلانبني.

وناق�ض الطرفان، خالل اللقاء الذي 

عقد يف العا�صمة البيالرو�صية مين�صك، 

توقيع مذكرة تفاهم مع احتاد اجلامعات 

بني  والتن�صيق  بالتعاون  للبدء  العربية 

من  والبيالرو�صية  العربية  اجلامعات 

خ����الل الحت�����اد خ�����ص��و���ص��ا يف جم���الت 

ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال���ت���دري�������ض وخ��دم��ة 

املجتمع. ووفًقا لبيان �صحايف �صدر عن 

احتاد اجلامعات العربية اليوم اجلمعة، 

ق����ال ال���دك���ت���ور ���ص��الم��ة خ����الل ال��ل��ق��اء 

امل�صري  الثقايف  امل�صت�صار  ح�صره  ال��ذي 

حممد  الدكتور  وبيالرو�صيا  رو�صيا  يف 

ال�صريجاين، ومدير العالم والعالقات 

ال��ع��ام��ة يف الحت����اد وه��ي��ب ك���راج���ة، اإن 

احت���اد اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة ي��ق��وم ب��دور 

العايل  التعليم  مب�صتوى  لالرتقاء  بارز 

عربياً ودولًيا.

ب�����دوره، اأك����د اأج����ور ك��اري��ن��ك��و اأه��م��ي��ة 

تبادل اخل�ات العلمية والأكادميية بني 

مما  والبيالرو�صية  العربية  اجلامعات 

التناف�صية  ال��ق��درة  على  ايجاًبا  ينعك�ض 

للجامعات العربية والبيالرو�صية.

الدكتور  القى  اللقاء،  هام�ض  وعلى 

���ص��الم��ة ك��ل��م��ة خ����الل ح��ف��ل خل��ري��ج��ي 

تزامن  وال��ذي  البيالرو�صية  اجلامعات 

م���ع ال����زي����ارة ب��ح�����ص��ور وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م 

العايل الدكتور اأجور وروؤ�صاء اجلامعات 

املنظمات  يف بيالرو�صيا ومدراء وروؤ�صاء 

والحت������ادات ال��دول��ي��ة، اأ����ص���ار ف��ي��ه��ا اإىل 

ال��ت��ي يقوم  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  اأن اخل��ط��ة 

الحت��������اد ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ل��ع�����ص��ر ����ص���ن���وات 

عنا�صر  ُمعظم  على  ا�صتملت  ال��ق��ادم��ة، 

التعليمية. العملية 

ب���رام���ج  ه����ن����اك  اأن  اىل  اأ������ص�����ار  ك���م���ا 

وم�����ص��اري��ع ن��وع��ي��ة ي��ق��وم الحت����اد حالياً 

م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  لإجن�������ازه�������ا  ب���ال���ع���م���ل 

وال���ذي  ل��ل��ج��ام��ع��ات  ال��ع��رب��ي  الت�صنيف 

�صوف يتم اإطالقه بداية العام القادم.

اأن الحت�����اد مت��ك��ن خ��الل  واأو�����ص����ح، 

وور���ض  ن��دوات  عقد  كورونا من  جائحة 

املئات  مب�صاركة  متخ�ص�صة،  تدريبية 

م��ن اأ���ص��ات��ذة اجل��ام��ع��ات والأك��ادمي��ي��ني 

والإداري���ة،  العلمية  اق�صامهم  مبختلف 

تناولتها  ال��ت��ي  امل��و���ص��وع��ات  اأب����رز  وم���ن 

اإ�صتثمار  الور�صات والندوات كيفية  هذه 

تكنولوجيا املعلومات واملن�صات الرقمية 

الإف����را�����ص����ي����ة واأن���ظ���م���ة ال��ت��ع��ل��م ع��� 

اإ�صافة  التعليمية،  العملية  يف  الإنرنت 

اىل تعريف امل�صاركني بالتجارب الرائدة 

يف التعلم عن بعد يف اجلامعات العربية 

يف زمن جائحة كورونا.

ال���ور����ص���ات  ع���ق���د  الحت�������اد  اأن  وب�����ني 

وال������ن������دوات ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��وؤ���ص�����ص��ة 

ح���ول   )Coursera( ك����ور�����ص����ريا 

املنطقة  يف  للجامعات  الرقمي  التحول 

وال��ت��ح��ول  امل���رن  التعلم  وب��ن��اء  ال��ع��رب��ي��ة 

ال��رق��م��ي ل��ت��زوي��د اخل��ري��ج��ني مب��ه��ارات 

املو�صوعات  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  امل�صتقبل، 

امل��ه��م��ة واجل���وه���ري���ة ال���ت���ي ل��ه��ا ع��الق��ة 

ب���ام��ج ال��ت��دري��ب وال��ك��ف��اءة ل��ل��ق��ي��ادات 

اجلامعية.

وعقب انتهاء حفل التخريج مت عقد 

رئي�ض  الحت��اد مع  لوفد  اجتماع مو�صع 

الدكتور  بيالرو�صيا  يف  اجلامعات  احتاد 

بوج�ض ف��ان��دمي وروؤ����ص���اء اجل��ام��ع��ات يف 

باحتاد  ب��دوره  اأ���ص��اد  وال��ذي  بيالرو�صيا، 

اجل���ام���ع���ات ال��ع��رب��ي��ة واإجن�����ازات�����ه على 

امل�صتوى العربي والدويل.

واأ�صار فاندمي اإىل اأن هناك 50 جامعة 

وموؤ�ص�صة اأكادميية يف بيالرو�صيا تتطلع 

ال��ع��رب��ي��ة  ال���ت���ع���اون م���ع اجل���ام���ع���ات  اإىل 

يف  م��ن جت��ارب��ه��ا خ�صو�صاً  وال���ص��ت��ف��ادة 

العلمي،  والبحث  جمال �صمان اجلودة، 

والإط�����ار امل��وح��د ل��ل��ج��ام��ع��ات امل��ط��ب��ق يف 

بع�ض البلدان العربية.

االنباط-عمان

نقل رئي�ض الديوان امللكي الها�صمي 

جاللة  تعازي  العي�صوي  ح�صن  يو�صف 

ع�����ص��رية  اإىل  ال����ث����اين  ع����ب����داهلل  امل���ل���ك 

متعب  جوهرة  احلاجة  بوفاة  البخيت 

درداح البخيت، واإىل ع�صرية بني خالد 

اأحد  خالد  بني  النا�صر  فرحان  بوفاة 

�صارك يف  الذي  العربي،  اأفراد اجلي�ض 

حرب 1967.

واأع�������رب ال��ع��ي�����ص��وي، يف ات�����ص��ال��ني 

عن  الفقيدين،  اأ���ص��رت��ي  م��ع  هاتفيني 

�صائال  امل��ل��ك،  ت��ع��ازي وم��وا���ص��اة جاللة 

املوىل اأن يتغمدهما بوا�صع رحمته.

االنباط-برتا

املقبل،  الثالثاء  الدوحة  ت�صت�صيف 

اأع���م���ال م��ن��ت��دى الأم����ن ال��ع��امل��ي 2021 

ال����ذي ي��ع��ق��د ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة اأي����ام، 

و�صفراء  ووزراء  دول  روؤ�صاء  مب�صاركة 

وم���������ص����وؤول����ني اأمم����ي����ني وخ���������اء م��ن 

خمتلف دول العامل.

امل��ن��ت��دى  ب��ه��ذا  الأردن  و���ص��ي�����ص��ارك 

ب���ع���دد م����ن امل���ت���ح���دث���ني م����ن اخل�����اء 

والأكادمييني.

وذك������ر ب���ي���ان ع���ل���ى م���وق���ع امل��ن��ت��دى 

خالل  �صيناق�صون  امل�صاركني  اأن  ام�ض، 

املحورية  الق�صايا  من  العديد  اأعماله 

وال��ت��ح��دي��ات الأم���ن���ي���ة ال���دول���ي���ة، كما 

���ص��ي��ت��م ب��ح��ث ال���ع���دي���د م���ن ال��ق�����ص��اي��ا 

اأم  “التعاون  ع��ن��وان  حت��ت  امل��ح��وري��ة، 

املناف�صة الديناميكيات املتغرية لالأمن 

حتميرّة  ب��ح��ث  اإىل  اإ���ص��اف��ة  العاملي”، 

حتقيق التوازن بني التعاون واملناف�صة 

التحديات  ومعاجلة  الأم��ن  �صمان  يف 

احلا�صمة يف احلوكمة والتنمية.

وي��ف��ت��ت��ح امل���ن���ت���دى رئ��ي�����ض ال������وزراء 

اآل  خليفة  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  ال��ق��ط��ري 

ال�صيخ  امل��ن��ت��دى  ي��خ��اط��ب  فيما  ث���اين، 

حممد بن عبد الرحمن اآل ثاين نائب 

رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير اخلارجية 

القطري، وبول كاغامي رئي�ض رواندا، 

الأم��ن  وزي��ر  مايوركا�ض  واأل��ي��خ��ان��درو 

هيان  ت�صي  وتيو  الأم��ريك��ي،  الداخلي 

وزي���ر الأم����ن ال��وط��ن��ي يف ���ص��ن��غ��اف��ورة، 

وك���و����ص���ت���ا ت���ي�������ص���ي���ارا����ض وزي������ر ال���ع���دل 

ع��ي ال��ع��ام  ال��ي��ون��اين، وك���رمي خ��ان امل��درّ

اإ�صافة  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  للمحكمة 

اإىل العديد من امل�صوؤولني واملتحدثني 

الآخرين.

�صيتحدث  املنتدى،  جل�صات  وخالل 

وزي��������ر اخل�����ارج�����ي�����ة ال����ق����ط����ري ح����ول 

منطقة  يف  ال���ص��رات��ي��ج��ي  “التعاون 
يتحدث  فيما  وراءها”،  وم���ا  اخل��ل��ي��ج 

وزي���ر الأم���ن ال��داخ��ل��ي الأم��ريك��ي عن 

ال���ت���ه���دي���دات  م����ن  اأم����ريك����ا  “حماية 
املتنوعة«. الأمنية 

وي�����ت�����ح�����دث ع��������دد م�������ن اخل���������اء 

امل�����ص��ارك��ني ع���ن ق�����ص��اي��ا اأخ�����رى مثل 

الأم��ن  على  ك��ورون��ا  جائحة  “تاأثري 
ق��ط��ر  و”جهود  والدبلوما�صية”، 

ال�������ص���ي���ا����ص���ي���ة وال����دب����ل����وم����ا�����ص����ي����ة يف 

الأمني  امل�صهد  و”تطور  اأفغان�صتان”، 

العاملي«.

مي�صيل  امل��ن��ت��دى،  يف  ت��ت��ح��دث  ك��م��ا 

ك��ون��ي��ن��ك�����ض، م�����ص��اع��دة الأم�����ني ال��ع��ام 

حول  الإره��اب  ملكافحة  املتحدة  لالأمم 

الإره��اب..  ومكافحة  املتحدة  “الأمم 
درا���ش��ة 20 ع��اًم��ا م��ن ان��خ��راط جمل�ض 

الأمن وتاأثريه«.

وي��ن��اق�����ض امل��ن��ت��دى ك���ذل���ك ق�����ص��اي��ا 

ال����ولي����ات  يف  ال���داخ���ل���ي  “الإرهاب 
املتحدة”، و”تطور الإرهاب والتطرف 

العنيف«. اليميني 

االنباط-وكاالت

دول����ة  ل�����دى  الأردين  ال�����ص��ف��ري  اف���ت���ت���ح 

احلبا�صنة  ن�صار  املتحدة  العربية  الإم��ارات 

اجلناح الأردين يف اك�صبو دبي 2020 والذي 

ي�صتمر حتى نهاية اآذار 2022.

املعر�ض على  الأردين يف  وي�صمل اجلناح 

الأردن  ت��اري��خ  ع��ن  ح��دي��ث��ة  تقنية  ع��رو���ض 

وث��ق��اف��ت��ه وخم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق��ه ال�����ص��ي��اح��ي��ة 

وال�صتثمارية وابرز منتجاته الراثية.

امل�صاريع  تطوير  موؤ�ص�صة  م��دي��ر  وق���ال 

ال�صتثمار  هيئة  ع��ام  وام��ني  القت�صادية، 

اإن اجل��ن��اح  ال��ك��اي��د  ب��ال��وك��ال��ة ع��ب��دال��ف��ت��اح 

�صعوبات  نتيجة  اف��ت��ت��اح��ه  ت��اأخ��ر  الأردين 

ب���ع���د جت�������اوز ه���ذه  اف���ت���ت���اح���ه  ف���ن���ي���ة، ومت 

ال�صعوبات.

واأع��������رب ع����ن اأم����ل����ه مب�������ص���ان���دة اجل���ن���اح 

الأردين يف املعر�ض.

الأردن���ي���ة يف  للجالية  ���ص��ك��ره  ع��ن  وع���� 

المارات العربية املتحدة.

االنباط-عمان

اجلمعة،  ام�����ض  ال�صحة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

عن ت�صجيل 6 وفيات و888 اإ�صابة جديدة 

بفريو�ض كورونا يف اململكة، لريتفع العدد 

و831832  وف�����اة   10789 اإىل  الإج����م����ايل 

اإ�صابة.

��ة  الإي��ج��اب��يرّ ال��ف��ح��و���ص��ات  ن�صبة  وب��ل��غ��ت 

امل����وج����ز  ب���ح�������ص���ب  ب����امل����ئ����ة،   3.08 ام���������ض 

الإعالمي ال�صادر عن الوزارة.

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

حالة،   13474 اإىل  و���ص��ل  ح��ال��ي��اً  الن�صطة 

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

وع��دد  ح��ال��ة،   81 امل�صت�صفيات  اإىل  ام�����ض، 

احل�����الت ال��ت��ي غ�����ادرت امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 55 

للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما  حالة، 

املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 

436 حالة.

ة  اأ�صررّ اإ�صغال  ن�صبة  اأن  امل��وج��ز،  واأظ��ه��ر 

باملئة،   9 بلغت  ال�����ص��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  ة  اأ���ص��ررّ اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  بلغت  بينما 

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

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

ذاته 11 باملئة.

العزل  ة  اأ�صررّ اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف، 

حني  يف  باملئة،   14 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف 

ة العناية احلثيثة  و�صلت ن�صبة اإ�صغال اأ�صررّ

ون�صبة  ب��امل��ئ��ة،   24 اإىل  ذات����ه  الإق��ل��ي��م  يف 

اإىل  ال�صطناعي  التنف�ض  اأج��ه��زة  اإ�صغال 

ن�صبة  بلغت  اجل��ن��وب،  اإقليم  ويف  باملئة.   7

ة ال���ع���زل 7 ب���امل���ئ���ة، ون�����ص��ب��ة  اإ����ص���غ���ال اأ�����ص����ررّ

باملئة،   13 احلثيثة  العناية  ة  اأ���ص��ررّ اإ�صغال 

التنف�ض  اأج��ه��زة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما 

ال�صطناعي يف الإقليم ذاته 11 باملئة.

حالة   438 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

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

العزل  ف��رة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�صفاء 

)14 يوماً( اإىل 807569 حالة.

فح�صاً،   28802 اإج����راء  اإىل  اأ���ص��ار  ك��م��ا 

ل��ي��ب��ل��غ ال����ع����دد الإج�����م�����ايل ل��ل��ف��ح��و���ص��ات 

 10294317 الوباء  ب��دء  منذ  اأجريت  التي 

. فح�صاً

م��ت��ل��ق��ي  ع�������دد  اأن  امل�����وج�����ز  واأظ������ه������ر 

ك��ورون��ا و�صل  ل��ق��اح  م��ن  الأوىل  اجل��رع��ة 

متلقي  ع���دد  و���ص��ل  فيما   ،3768679 اإىل 

اجلرعتني اإىل 3353575.

االنباط-برتا

اأك��د وزي��ر التعاون المن��ائ��ي الدمناركي    

ف��ل��ي��م��ن��غ م���ول���ر م��ورت��ن�����ص��ن، اأه���م���ي���ة ال����دور 

ا�صتقبال  يف  الأردن  به  يقوم  ال��ذي  الإن�صاين 

واإي���واء الالجئني وتقدمي اخل��دم��ات لهم يف 

خمتلف املجالت.

واأك������د خ����الل زي������ارة ق����ام ب��ه��ا اىل خميم 

الزعري اأم�ض الول ، حر�ض الدمنارك على 

ا�صتمرار الدعم للحكومة الأردنية واملفو�صية 

ال�صامية ل�صوؤون الالجئني وامل�صاهمة يف رفع 

امل�صتوى املعي�صي لالجئني.

واأط��ل��ع ال��وزي��ر خ��الل ال��زي��ارة التي رافقه 

ال�صامية  للمفو�صية  ال��ُق��ط��ري  املمثل  دومينيك فيها  الالجئني  ل�صوؤون  املتحدة  امل�صتقبلية ل��الأمم  وال�����روؤى  امل�����ص��اري��ع  على  ب��ارت�����ض، 

وكيفية دعم الالجئني وو�صعهم يف حمافظة 

املفرق وخميم الزعري.

و�صملت الزيارة مركز الأمرية ب�صمه يف اأم 

اجلمال والطالع على امل�صاريع التي يقدمها 

املحلي،  واملجتمع  الالجئني  مل�صاعدة  امل��رك��ز 

كذلك مراكز جمتمعية داخل املخيم، وجولة 

داخل ال�صوق التجاري. من جانبه، اأكد بارت�ض 

الأردن  م��ع  ال���دويل  املجتمع  ت�صامن  اأهمية 

ودعم املفو�صية للتمكن من ا�صتمرار تقدمي 

اخلدمات لالجئني.

واأ����ص���ار م�����ص��وؤول ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة يف 

الدعم  اأهمية  اإىل  الطاهر  حممد  املفو�صية 

اأن زي��ارة  ال���دمن���ارك، م�صريا اىل  امل��ق��دم م��ن 

الوزير للمخيم كانت ناجحة ومثمرة.

االنباط-عمان

قرر الحت��اد الأوروب��ي رفع قيود ال�صفر 

 16 اخلا�صة بالقادمني اإىل دول الحتاد، ل� 

اأخ��رى،  عربية  دول  و5  الأردن  بينها  دول��ة 

�صينجن  موقع  ن�صره  لالحتاد  بيان  ح�صب 

فيزا نيوز.

وقال البيان: انه وعقب مراجعة مبوجب 

ال��ت��و���ص��ي��ة اخل���ا����ص���ة ب���ال���رف���ع ال��ت��دري��ج��ي 

ال�صروري  ال�صفر غري  املوؤقتة على  للقيود 

اإىل الحتاد الأوروبي، قام املجل�ض بتحديث 

اخلا�صة  الإداري���ة  واملناطق  البلدان  قائمة 

الإقليمية،  وال�صلطات  الأخ��رى  والكيانات 

بها  اخلا�صة  ال�صفر  قيود  رفع  ينبغي  التي 

وعلى وجه اخل�صو�ض، مت اإ�صافة البحرين 

والإمارات العربية املتحدة اإىل القائمة.

�صملها  التي  البلدان  اأن  البيان،  واأو�صح 

ال���ق���رار ه���ي اأ���ص��رال��ي��ا وال��ب��ح��ري��ن وك��ن��دا 

ون��ي��وزي��ل��ن��دا  وال��ك��وي��ت  والأردن  وت�����ص��ي��ل��ي 

ال�صعودية  العربية  واململكة  وروان��دا  وقطر 

و���ص��ن��غ��اف��ورة وك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة واأوك��ران��ي��ا 

اأوروغ����واي  و  امل��ت��ح��دة  العربية  والإم�����ارات 

وال�صني.

لي�صت  ال��ق��ائ��م��ة  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ص���ار 

اإزالة  يف  احلرية  الأع�صاء  وللدول  ملزمة، 

ح��ظ��ر ال���دخ���ول ع��ل��ى احل�����دود اخل��ارج��ي��ة 

ل��ل��م�����ص��اف��ري��ن م���ن دول غ���ري م����ذك����ورة يف 

القائمة.

واأكد البيان اأن رفع القيود بداأ من ام�ض 

اجلمعة.

اأعلن  الأوروب�����ي،  وك���ان جمل�ض الحت���اد 

ال��ق��ي��ود امل��وؤق��ت��ة على  م��راج��ع��ة قائمة رف��ع 

ال�صفر غري ال�صروري اإىل دول الحتاد كل 

اأ�صبوعني.

االنباط-عمان

انطلقت ام�ض اجلمعة، فعاليات “ارك�ض 

مع زها” لأطفال الفئة العمرية 7- 14 �شنة 

التي ينظمها مركز زها الثقايف حتت �صعار 

“كرومو�صوم 21” مب�صاركة اأطفال متالزمة 
داون واآخ���ري���ن اأ���ص��ح��اء ب��ه��دف دجم��ه��م يف 

املجتمع.

اجلامعة  ملعب  م��ن  الفعالية  وانطلقت 

الأردنية برعاية �صمو الأمري مرعد بن رعد 

ال�صخا�ض  حلقوق  الأع��ل��ى  املجل�ض  رئي�ض 

ذوي الإع���اق���ة، ح��ي��ث ���ص��ارك يف ال�����ص��ب��اق 20 

طفاًل من متالزمة داون مع مرافقيهم و50 

الأ���ص��ح��اء مم��ن ي�صتفيدون من  طفاًل م��ن 

خدمات مراكز زها الثقافية .

الأعلى  املجل�ض  رئي�ض  �صمو  نائب  وق��ال 

ومندوب  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�صخا�ض  حلقوق 

�صموه يف الفعالية با�صل الطراونة، اإن تنظيم 

الفعاليات والأن�صطة التي تدمج ذوي الإعاقة 

مع الأ�صحاء هي اأكرث الطرق واأ�صرعها نحو 

متكني ذوي الإعاقة وجتعلهم اأكرث اطالعاً 

وم��ع��رف��ة وح�������ص���وراً وت���ع���زز م���ن وج��وده��م 

الطبيعي  انخراطهم  م��ن  وت��زي��د  باملجتمع 

باحلياة اليومية وترفع لديهم الروح املعنوية 

وت��وف��ر وج����وداً ومكانة لهم ب��ني الآخ��ري��ن. 

فكرة  اأن  الفعالية،  انطالق  خ��الل  واأ���ص��اف 

ال��دم��ج ال��رائ��دة والع�صرية ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

مركز زها الثقايف تلقى كل الدعم والتاأييد 

من املجل�ض الأعلى حلقوق الأ�صخا�ض ذوي 

الإعاقة، موؤكداً “�صعادة وفرحة ذوي الإعاقة 

بهذه الفعاليات وم�صاركتهم ل ميكن و�صفها 

وهي �صعادة قد ل ي�صتطيعون التعبري عنها 

لكنها ت�صكن دواخلهم وُنح�صها يف مالحمهم 

املجل�ض  اأن  الطراونة،  واأو���ص��ح   . وعيونهم« 

الأع���ل���ى حل��ق��وق الأ���ص��خ��ا���ض ذوي الإع��اق��ة 

ي�صجع على الأف��ك��ار الريادية واجل��دي��دة يف 

جمال دمج ذوي الإعاقة باملجتمع خ�صو�صاً 

بعد انقطاع الن�صاطات لفرة طويلة ب�صبب 

كورونا، مثمناً الدور الكبري ملركز زها الثقايف 

م خدمات كبرية لآلف من ذوي  ال��ذي يقدرّ

الإعاقة يف فروعه املنت�صرة باململكة.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م��دي��رة م��راك��ز زه��ا 

البداية  هو  “اليوم  �صبيح:  رانيا  الثقافية 

يف ت��ط��ب��ي��ق ب��رن��ام��ج ال���دم���ج ب���ني الأط���ف���ال 

ذوي الإعاقة والأطفال الأ�صحاء وهو فكرة 

جديدة يعمل عليها املركز الذي �صينظم بقية 

م��ع حر�ض  امل��ح��اف��ظ��ات  ك��اف��ة  الفعاليات يف 

امل��رك��ز ع��ل��ى ال���ص��ت��م��راري��ة ب��ه��ذا ال��ن��وع من 

الأن�صطة لتعزيز دمج جميع اأنواع الإعاقات 

باملجتمعات ».

واأ���ص��اف��ت، اأن ر���ص��ال��ة امل��رك��ز ال��ي��وم تبني 

الأفكار اجلديدة يف التعامل مع ذوي الإعاقة 

خ�صو�صاً متالزمة داون الذين ي�صتطيعون 

والن�صاطات  ال��ري��ا���ص��ة  ومم��ار���ص��ة  احل��رك��ة 

اأن  اإىل  ب��ك��ل ط��اق��ت��ه��م، م�����ص��رية  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

ز  ال�صراتيجية التي يعمل عليها املركز تركرّ

ل��ذوي الإعاقة  على تعزيز اخلدمة املقدمة 

وعدم الف�صل بينهم وبني الآخرين، موؤكدة 

لي�صت  بهم  ن�صاطات خا�صة  تنظيم  اأن  على 

ال��ت��م��ك��ني  ن��اج��ع��ة واأن دجم���ه���م ه���و  ف���ك���رة 

احلقيقي لهم.

واأو�صحت، اأن مراكز زها الثقافية وعددها 

حم��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف  يف  تنت�صر  م���رك���زاً   23

اململكة وتقدم خدمات اىل نحو مليون و600 

األ����ف ط��ف��ل وط��ف��ل��ة م��ن��ه��م 5170 م���ن ذوي 

الالجئني  الأط���ف���ال  م��ن  و24354  الإع���اق���ة 

التي  والن�صاطات  ال�امج  خدمات  يتلقون 

تقوم على تنمية التطوير الذاتي والبتكار 

لهم  املنا�صبة  والبيئة  الحتياجات  وتوفري 

وتبني ق��درات واإب��داع��ات الطفال وتنميتها 

وتطورها يف املجالت الثقافية والريا�صية.

ويف نهاية الفعالية التي �صارك يف تنظيمها 

الهدب  الأردن وجمعية  اأرك�ض ع�  جمعية 

الأردنية ونادي تريرنز، مت توزيع امليداليات 

على امل�صاركني الفائزين .

افتتاح الجناح األردني في اكسبو دبي 2020

تسجيل 6 وفيات و888 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

وزير التعاون الدنماركي يؤكد أهمية دور األردن اإلنساني في خدمة الالجئين

االتحاد األوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها األردن

انطالق فعاليات أركض مع زها لدمج أطفال متالزمة داون مع األطفال األصحاء
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االنباط-وكاالت

ال�شرق  الدويل،اأن منطقة  البنك  اأعلن 

تعافيا  ت�شهد  اإف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال  الأو���ش��ط 

 2021 اقت�شاديا حمدودا ومتفاوتا يف عام 

مع ا�شتمرار اأزمة فريو�س كورونا.

 19 واأك����د ال��ب��ن��ك اأن ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د - 

املنطقة  اق��ت�����ش��ادات  ان��ك��م��ا���س  يف  ت�شببت 

ع��ازي��ا   ،2020 ع����ام  خ����ال  امل���ائ���ة  يف   3.8

اأنظمتها  ج��اه��زي��ة  ع��دم  اإىل  ج��زئ��ي��ا  ذل��ك 

ت�شبب  التي  الأزمة  مع  للتعامل  ال�شحية 

الفريو�س. فيها 

وت���وق���ع ال��ب��ن��ك ال�����دويل من���و اق��ت�����ش��اد 

م��ع   ،2021 ع����ام  امل���ائ���ة  يف   2.8 امل��ن��ط��ق��ة 

تقديرات باأن ت�شل اخل�شائر التي ت�شببت 

دولر  مليار   200 نحو  اإىل  اجلائحة  فيها 

بحلول نهاية العام احلايل.

ومن املتوقع اأن ينمو ن�شيب الفرد من 

املائة هذا  1.1 يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 

5 يف امل��ائ��ة يف  ال��ع��ام ب��ع��د اأن ت��راج��ع ن��ح��و 

املا�شي. العام 

اأزم�������ة ال�����وب�����اء يف خ�����ش��ائ��ر  وت�����ش��ب��ب��ت 

فادحة يف الوظائف وزي��ادة كبرية يف عدد 

الأ���ش��خ��ا���س ال���ذي���ن ي��ع��ي�����ش��ون حت���ت خط 

الفقر “اأي اأقل من 5.5 دولر يوميا«.

ال�شغوط  ت�شافر  “اأدى  التقرير  وذكر 

ال���ت���ي ت��ع��ان��ي��ه��ا الأن���ظ���م���ة ال�����ش��ح��ي��ة م��ع 

ال����ع����وام����ل الق���ت�������ش���ادي���ة ال���ع���امل���ي���ة م��ث��ل 

ال��ت��ق��ل��ب��ات يف اأ���ش��ع��ار ال�����ش��ل��ع الأ���ش��ا���ش��ي��ة، 

م���ت���ف���اوت  ت����ع����اف  اإىل  ال����ن����ف����ط،  خ���ا����ش���ة 

وتوقعات حمدودة«.

ك��ل  “اأداء  ف������اإن  ال���ت���ق���ري���ر،  وب��ح�����ش��ب 

ت��اأث��ره  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل  يعتمد  اق��ت�����ش��اد 

وطريقة  الأ�شا�شية  ال�شلع  اأ�شعار  بتقلبات 

اإدارته للوباء«.

اأي�شا  �شيعتمد  ال��ت��ع��ايف  اأن  م��ن  وح���ذر 

للقاحات  واملن�شف  ال�شريع  ال��ط��رح  على 

ظ���ه���ور  م�����ع  خ�������ش���و����ش���ا   ،19  - ك���وف���ي���د 

متحورات جديدة.

اأن  ح��ن  “يف  ف��اإن��ه  ال��ت��ق��ري��ر،  وبح�شب 

بن  م��ن  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 

مواطنيها،  تطعيم  يف  العامل  يف  الأف�شل 

ف����اإن ال���وت���رية ال��ب��ط��ي��ئ��ة ل��ت��وزي��ع ال��ل��ق��اح 

ال�شرق  ال��ن��ام��ي��ة يف  ال����دول  يف ع��دي��د م��ن 

الأو�����ش����ط جت��ع��ل��ه��ا ع��ر���ش��ة ل���ل���زي���ادات يف 

اإىل  واأ����ش���ار   .”19  - ب��ك��وف��ي��د  الإ����ش���اب���ات 

اأن ح��ال��ة ع���دم ال���ش��ت��ق��رار ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 

يف  مبا  للنفط،  امل�شدرة  النامية  البلدان 

ذلك اإيران والعراق وليبيا واليمن، ت�شكل 

خماطر اإ�شافية اإىل النمو القت�شادي.

وقال فريد بلحاج نائب رئي�س جمموعة 

ال�����ش��رق  ل�����ش��وؤون منطقة  ال����دويل  ال��ب��ن��ك 

“تاأثري  اإن  اإف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط 

ال���وب���اء امل���دم���ر يف ال��ن�����ش��اط الق��ت�����ش��ادي 

التنمية  ب����اأن  م����وؤمل  ت��ذك��ري  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 

ترتبطان  ال��ع��ام��ة  وال�شحة  القت�شادية 

ب�شكل وثيق”. وح�س بلحاج على حت�شن 

تعايف  “ت�شريع  بهدف  ال�شحية  الأنظمة 

امل��ن��ط��ق��ة وال����ش���ت���ع���داد حل�����الت ط����وارئ 

�شحية عامة يف امل�شتقبل«.

االنباط-وكاالت

ال�����ش��ري��ع للعمات  ال�����ش��ع��ود  ي��ه��دد  ق���د 

املهيمن  ال��دور  ا�شتمرار  وامل�شفرة  الرقمية 

ل���ل���دولر الأم���ريك���ي يف الأ����ش���واق ال��ع��امل��ي��ة، 

وذل��ك وف��ًق��ا ل��ورق��ة بحثية ج��دي��دة �شادرة 

عن جمل�س الحتياطي الفيدرايل.

وق������د ت���ق���ل���ل ال���ع���م���ات امل�������ش���ف���رة م��ث��ل 

الرقمية  العمات  اإىل  بالإ�شافة  بيتكوين، 

امل��دع��وم��ة م��ن احل��ك��وم��ات، الع��ت��م��اد على 

الأمريكي، كما كتب القت�شاديون  الدولر 

بريتاوت  ك��ارول  الفيدرايل  الحتياطي  يف 

وب���ا����ش���ت���ي���ان ف�����ون ب��ي�����ش��وي��ت��ز و���ش��ت��ي��ف��اين 

“الدور  امل�����ش��م��اة  ورق���ت���ه���م  يف  ك�����ورك�����ورو، 

الدويل للدولر الأمريكي”، وفق ما نقلته 

التقنية«. لاأخبار  العربية  “البوابة 
واأ�شاروا اإىل حتول يطراأ على تف�شيات 

اأن  وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، يف ح���ن  امل�����ش��ت��ه��ل��ك��ن 

ميزان  تغري  اأن  ميكن  اجل��دي��دة  املنتجات 

التكاليف والفوائد املت�شورة.

غري  “من  البحثية:  ال��ورق��ة  واأ���ش��اف��ت 

اأن  ميكن  وح��ده��ا  التكنولوجيا  اأن  امل��رج��ح 

الأ�شباب  لتعوي�س  يكفي  مبا  امل�شهد  تغري 

هيمنة  وراء  ك���ان���ت  ال���ت���ي  الأم������د  ط��وي��ل��ة 

الدولر«.

املتوقع  من  بينما  البحثية  الورقة  تاأتي 

اأن ين�شر بنك الحتياطي الفيدرايل قريًبا 

يتعن  ك��ان  اإذا  م��ا  ح��ول  ت��ق��ري��ًرا منف�شًا 

رقمية  عملة  اإ�شدار  املتحدة  الوليات  على 

للبنك املركزي.

ل��ك��ن م�����ش��وؤويل الح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل 

الرئي�شين على خاف. اإذ بينما اأبان رئي�س 

الفيدرايل جريوم باول عن بع�س النفتاح 

جتاه عمات البنوك املركزية الرقمية، كان 

م�����ش��وؤول��و بنك ال��ف��ي��درايل الآخ�����رون، مثل 

نائب الرئي�س راندال كوارلز، اأكرث ت�شكًكا.

بينما  اإن���ه  ي��ول��ي��و  �شهر  ك���وارل���ز يف  ق���ال 

و���ش��ل اله��ت��م��ام ال��ع��ام ب���ال���دولر ال��رق��م��ي 

اإىل ذروت��ه، فاإن ال��دولر الأمريكي “رقمي 

بدرجة عالية” مبا يخدم الأمة والقت�شاد 

ب�شكل جيد.

ال��رق��م��ي��ة،  ال���ع���م���ات  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة 

القت�شادين  من  البحثية  الورقة  �شلطت 

اآخرين  حتدين  على  ال�شوء  الفيدرالين 

الو�شع  ي��وؤث��ران يف  القريب قد  امل��دى  على 

اإن الأول  الدويل للدولر الأمريكي. قالوا 

هو التكامل امل�شتمر لأوروب��ا، وهي اقت�شاد 

كبري به موؤ�ش�شات قوية وجتارة حرة. واأ�شار 

الق��ت�����ش��ادي��ون ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س اإىل 

قرار الحتاد الأوروب��ي اإ�شدار دين مدعوم 

ب�شكل م�شرتك خال ذروة الوباء.

امل��ايل  ال��ت��ك��ام��ل  ت��ق��دم  “اإذا  واأ����ش���اف���وا: 

و���ش��ي��ول��ة ل�شندات  ك��ب��رية  ���ش��وق  وت���ط���ورت 

الحتاد الأوروب��ي، فقد ي�شبح اليورو اأكرث 

ت�شريع  وميكن  احتياطية.  كعملة  جاذبية 

للبنية  حت�شينات  خ��ال  م��ن  التكامل  ه��ذا 

التحتية ل�شوق الديون ال�شيادية يف الحتاد 

الأوروبي واإدخال اليورو الرقمي«.

املحتمل  اخلطر  اإن  القت�شاديون  وق��ال 

الآخ����ر ه��و ال��ن��م��و امل��ت�����ش��ارع ل��ل�����ش��ن. وه��ي 

الدولة التي من املتوقع اأن يتجاوز ناجتها 

املحلي الإجمايل نظريه الأمريكي بالقيمة 

ال�شمية بحلول عام 2023.

الأمريكي  الدولر  باأن  لكنهم متفائلون 

ي��ظ��ل ج���ذاًب���ا. واأ���ش��اف��وا: “من امل��رج��ح اأن 

يف  املهيمنة  العاملية  العملة  ال����دولر  يظل 

العامل يف امل�شتقبل املنظور. وذلك يف غياب 

وا�شعة  اقت�شادية  اأو  �شيا�شية  تغيريات  اأي 

الأم��ريك��ي  ال�����دولر  بقيمة  ت�شر  ال��ن��ط��اق 

كمخزن للقيمة اأو كو�شيلة للتبادل«.

برلني - رويرتز

ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة ال���رق���اب���ة امل��ال��ي��ة الأمل��ان��ي��ة 

بنك  ف��رع  على  حظرت  اإنها  اجلمعة،  ام�س 

Bank Melli Iran يف  اإيران«  “ملي 
انتهاك  اإىل  هامبورغ منح قرو�س، م�شرية 

قواعد ال�شفافية.

“حددنا  ب����ي����ان:  يف  ال���ه���ي���ئ���ة  وذك��������رت 

لتنظيم  ال�شحيحة  للمتطلبات  خمالفات 

25اأ )1(  امل��ادة  املق�شود يف  باملعنى  الأع��م��ال 

انتهاك  ب�شبب  الأمل��اين،  البنوك  قانون  من 

اأن  يتطلب  وال��ذي  الأربعة”،  العيون  مبداأ 

الإج��راءات  يقوم �شخ�شان مبراجعة بع�س 

واملوافقة عليها.

االنباط-وكاالت

يتجه النفط نحو ت�شجيل �شابع مك�شب اأ�شبوعي ب� %4.5، 

اأزمة  اأدت  حيث  دي�شمرب،  منذ  مكا�شب  �شل�شلة  اأط��ول  وهي 

الطاقة العاملية اإىل ا�شطراب الأ�شواق من اأوروبا اإىل اآ�شيا.

�شباح ام�س، قفزت العقود الآجلة خلام برنت 93 �شنتا اأو 

الآجلة  العقود  للربميل، وو�شعت  83 دولراً  اإىل نحو   %1.1

ل��ل��خ��ام الأم���ريك���ي غ���رب ت��ك�����ش��ا���س ال��و���ش��ي��ط يف ن��ي��وي��ورك 

80 دولًرا للربميل.  الآ�شيوية نحو  التعامات  مكا�شبها يف 

وقد ارتفعت الأ�شعار 1.1% يوم اأم�س اخلمي�س بعد اأن قالت 

هذا  يف  خطط  لديها  “لي�س  اإن��ه  الأمريكية  الطاقة  وزارة 

الوقت لا�شتفادة من احتياطيات النفط يف الباد«.

وزي��رة  م��ن  ال�شابق  ال��ي��وم  يف  ت�شريحات  بعد  ذل��ك  ج��اء 

الطاقة تفيد باأن الإفراج عن املخزونات ال�شرتاتيجية كان 

يجري النظر فيه ملواجهة ارتفاع اأ�شعار البنزين.

 2014 م��ن��ذ  م�����ش��ت��وى  اأع��ل��ى  اإىل  الأم���ريك���ي  �شعد اخل���ام 

العاملي  القيا�شي  برنت  وخ��ام  الأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  �شابق  وق��ت  يف 

بزيادة  اأوب��ك+  اأن مت�شكت  بعد  �شنوات،   3 �شعر يف  اأعلى  اإىل 

تدريجية يف املعرو�س ال�شهر املقبل على الرغم من ت�شديد 

ال�شوق جراء اأزمة الطاقة.

اأوروب�����ا،  يف  ال��غ��از  اأزم����ة  لتخفيف  رو���ش��ي��ا  ع��ر���س  واأدى 

اإف���راج  اإم��ك��ان��ي��ة  ح��ول  ت��امي��ز  فاينان�شال  �شحيفة  وت��ق��ري��ر 

الأ�شعار  انخفا�س  اإىل  الحتياطيات،  عن  املتحدة  الوليات 

باأكرث من 3% يوم اخلمي�س قبل اأن تعك�س هذه اخل�شائر.

تعطل  جانب  اإىل  الوباء  من  القت�شادي  التعايف  ت�شبب 

يف  اآي����دا،  اإع�����ش��ار  اأع��ق��اب  يف  املك�شيك  خليج  يف  الإم�����دادات 

الغاز  اأ�شعار  ارت��ف��اع  ي��وؤدي  اأن  قبل  بالفعل  ال�شوق  ت�شديد 

مثل  النفطية  املنتجات  على  الطلب  زي���ادة  اإىل  الطبيعي 

يتفاقم  ال���ذي  ال�شغط،  ه��ذا  ج��اء  ال��وق��ود.  وزي���ت  ال��دي��زل 

ب�����ش��ب��ب ارت���ف���اع اأ���ش��ع��ار ال��ف��ح��م، ق��ب��ل ال���زي���ادة امل��ت��وق��ع��ة يف 

ا�شتهاك الوقود خال ف�شل ال�شتاء.

لأوروب��ا  الرت��ي��اح  اأ�شكال  من  �شكًا  رو�شيا  تقدم  وبينما 

تواجه  ال�شن  ت��زال  ل  الطبيعي،  الغاز  تدفقات  زي��ادة  مع 

ال�شركات  بكن  اأم��رت  وق��د  الكهربائي،  التيار  يف  انقطاًعا 

اململوكة للدولة بتاأمن اإمدادات الطاقة لف�شل ال�شتاء باأي 

بن�شبة  ال�شيني  الوقود  لزيت  الآجلة  العقود  وقفزت  ثمن. 

املحلية  الأ���ش��واق  ا�شتئناف  مع  اجلمعة  اليوم  تقريًبا   %10

اأ�شبوًعا. العمل بعد عطلة وطنية ا�شتمرت 

على  الهندية  التكرير  م�شايف  تعمل  اأخ��رى،  ناحية  من 

انتعا�س  بف�شل  الكاملة  ال�شعة  نحو  الت�شغيل  معدلت  رفع 

تت�شافر  ع��وام��ل  وه��ي  الطاقة،  واأزم���ة  املحلي  ال�شتهاك 

ال�شركات  معظم  وت��خ��ط��ط  ال��دي��زل.  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ل��زي��ادة 

طاقتها  بكامل  م�شافيها  لت�شغيل  الآن  ل��ل��دول��ة  اململوكة 

تقريًبا هذا ال�شهر، وفًقا ملا نقلته “بلومربغ” عن اأ�شخا�س 

مطلعن.

االقت�صادي
30

200 مليار دوالر خسائر الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
من الجائحة بنهاية العام الجاري

العمالت المشفرة تهدد هيمنة الدوالر.. وثيقة تكشف مخاوف واشنطن

ألمانيا تحظر على بنك إيراني منح 
قروض النتهاك قواعد الشفافية

برنت صوب سابع مكسب أسبوعي والخام األميركي يقترب من 80 دوالًرا

تسال تغّير موطنها بعد 18 عامًا.. بحثًا عن 
ضرائب وقواعد وتكلفة معيشية أقل

تباطؤ نمو الوظائف األمريكية بشدة 
في سبتمبر والبطالة تهبط إلى %4.8

بريطانيا تخطو أولى خطواتها نحو إبرام 
اتفاق تجاري مع دول الخليج

االنباط-وكاالت

ت����ق����وم ����ش���رك���ة ت�������ش���ا الأم����ريك����ي����ة 

بنقل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ال�����ش��ي��ارت  ل�شناعة 

يف  اأو���ش��ن  اإىل  الرئي�شي  ال�شركة  مقر 

ولي����ة ت��ك�����ش��ا���س، ح��ي��ث ي��ق��رتب م�شنع 

 Cybertruck Y و  جديد للطراز 

مغادرة  اإط��ار  يف  الكتمال،  من  املرتقب 

كاليفورنيا بعد اأن ظلت الولية موطن 

ال�شركة ملدة 18 عاًما.

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي اإي���ل���ون 

م��ا���ش��ك، ع���ن ه���ذه اخل���ط���وة يف م�شنع 

اأو���ش��ن ي���وم اخل��م��ي�����س، خ���ال اجتماع 

ال���������ش����ي����ارات  �����ش����ان����ع  امل�������ش���اه���م���ن يف 

الكهربائية.

 ،2003 يف  ت�����ش��ا  ����ش���رك���ة  ت��اأ���ش�����ش��ت 

ك��ارل��و���س  ���ش��ان  وك���ان م��ق��ره��ا الأول يف 

اإىل  النتقال  عن  واأعلنت  بكاليفورنيا. 

ال�شيليكون  وادي  �شاحية  األ��ت��و،  ب��ال��و 

�شتانفورد  جامعة  ت�شم  وال��ت��ي  امل��ورق��ة 

وال����ع����دي����د م�����ن �����ش����رك����ات راأ����������س امل�����ال 

اأي قبل عام من   ،2009 ال�شتثماري، يف 

دخولها البور�شة.

نا�شئة  �شركة  من  منت  ال�شركة  لكن 

م��ت��ع��رثة اإىل ���ش��ان��ع ال�����ش��ي��ارات الأك���رث 

 - تك�شا�س  واأ�شبحت  ال��ع��امل،  يف  قيمة 

مركز   - ال�شاحلن  و�شط  يف  تقع  التي 

ثقلها يف الوليات املتحدة.

وت���������ش����ا ه������ي اأح������������دث �����ش����رك����ة يف 

التي  تك�شا�س،  اإىل  تنتقل  كاليفورنيا 

ولوائح  معي�شة  وتكلفة  �شرائب  لديها 

عمل اأدنى.

»نرحب بت�شا يف الديار!”.. هذا ما 

قاله عمدة اأو�شن �شتيف اأدلر يف ر�شالة 

“اإنها  واأ���ش��اف:  الإل��ك��رتوين.  بالربيد 

النظيف  الت�شنيع  تخلق  تقنية  �شركة 

التي  املتو�شطة  املهارات  ذات  والوظائف 

حتتاجها اأو�شن«.

اإىل  ال�شيارات  �شناعة  �شركة  تن�شم 

الأخرى  التكنولوجيا  �شركات  من  عدد 

 Dell التي تعمل يف اأو�شن. وتاأ�ش�شت

يف املدينة، وتتمتع �شركتا اأبل وفي�شبوك 

وبح�شور كبري هناك. كما قالت �شركة 

كانت  اإن��ه��ا  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام   Oracle
اإىل  الرئي�شي  مقرها  نقل  على  تعمل 

اأو�شن من وادي ال�شيليكون.

تتخلى  ل���ن  ت�����ش��ا  اإن  م��ا���ش��ك  ق����ال 

�شركة  اأن  اإىل  م�شرًيا  كاليفورنيا،  ع��ن 

�شت�شتمر  الكهربائية  ال�شيارات  ت�شنيع 

يف تو�شيع الت�شنيع يف الولية، وتهدف 

اإىل زيادة الإنتاج يف م�شنع �شياراتها يف 

فرميونت - ويف م�شنعها للبطاريات يف 

نيفادا - بن�شبة %50.

ك��ان��ت ه��ن��اك ع��دة اأدل���ة على اأن مثل 

ه���ذه اخل��ط��وة و���ش��ي��ك��ة. وق���ام م��ا���ش��ك - 

تقدر  ب����رثوة  ال��ع��امل  يف  �شخ�س  اأغ��ن��ى 

بلومربغ  ملوؤ�شر  وفًقا  ب�214 مليار دولر 

للمليارديرات - بنقل موؤ�ش�شته اخلا�شة 

وا����ش���رتى  دي�����ش��م��رب.  يف  ت��ك�����ش��ا���س  اإىل 

املدير   ،Zachary Kirkhorn
اأو���ش��ن،  م��ن��زًل يف  امل��ايل ل�شركة ت�شا، 

وق���ام���ت ت�����ش��ا ب���اإ����ش���دار اآخ�����ر ب��ي��ان��ن 

�شحافين لها من املدينة.

ت���ك�������ش���ا����س  اإىل  م�����ا������ش�����ك  ان�����ت�����ق�����ل 

ب��ن��ف�����ش��ه ال���ع���ام امل��ا���ش��ي، ل��ل��رتك��ي��ز على 

مركبة  ل�شركاته:  كبريتن  اأول��وي��ت��ن 

�شركته  م��ن  اجل���دي���دة   Starship
ت��زال  ل  ال��ت��ي  اإك�������س،  �شبي�س  ل��ل��ف�����ش��اء 

ق���ي���د ال���ت���ط���وي���ر ع���ل���ى ����ش���اح���ل اخل��ل��ي��ج 

ب���ال���ق���رب م����ن ب����راون����زف����ي����ل، وم�����ش��ن��ع 

اأو���ش��ن.  يف   Gigafactory ت�شا 

ول ت��ف��ر���س ولي�����ة ت��ك�����ش��ا���س ���ش��رائ��ب 

تفر�س  بينما  ال�شخ�شي،  ال��دخ��ل  على 

الدخل  على  �شرائب  اأعلى  كاليفورنيا 

ال�شخ�شي لأغنى �شكانها يف الدولة.

وت���ع���د ت��ك�����ش��ا���س ث���ال���ث اأك������رب ���ش��وق 

ل��ل�����ش��رك��ة يف ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة ب��ع��د 

كاليفورنيا وفلوريدا.

الأم��د  طويلة  ما�شك  عاقة  توترت 

مع كاليفورنيا يف ربيع عام 2020، خال 

ك���ورون���ا.  ف���ريو����س  م���ن  الأوىل  امل���وج���ة 

باإيقاف  األميدا  مقاطعة  اأم��رت  عندما 

فرميونت،  يف  ت�شا  م�شنع  يف  الإن��ت��اج 

وحت������دى م���ا����ش���ك ����ش���راح���ة م�������ش���وؤويل 

ال�شحة العامة باإغاقه متاأخًرا واإعادة 

فتحه مبكًرا، منتقًدا القواعد.

املقاطعة  �شد  ق�شائية  دع��وى  ورف��ع 

لفرتة وجيزة، لكن ت�شا وا�شلت تو�شيع 

م�شنع  وه���ن���اك  ال���ولي���ة،  يف  ب�شمتها 

ع��م��اق ج��دي��د قيد الإن�����ش��اء يف مدينة 

لثروب ل�شنع العبوات ال�شخمة، وهي 

منتج تخزين الطاقة الذي تبيعه ت�شا 

للمرافق.

االنباط-وكاالت

اأقل  الأمريكية  الوظائف  منو  ارتفع 

و���ش��ط  �شبتمرب  امل��ت��وق��ع يف  م���ن  ك��ث��ريا 

لكن  احلكومية،  الوظائف  يف  انخفا�س 

الأ�شهر  يف  يرتفع  قد  التوظيف  معدل 

كوفيد-19  ع���دوى  انح�شار  م��ع  املقبلة 

وا�شتئناف البحث عن عمل.

الأم���ري���ك���ي���ة  ال���ع���م���ل  وزارة  وق����ال����ت 

التوظيف الذي يحظى  ام�س يف تقرير 

باهتمام كبري اإن الوظائف يف القطاعات 

ال�شهر  األفا   194 ارتفعت  الزراعية  غري 

املا�شي. وجرى تعديل بيانات اأغ�شط�س 

لتظهر توفري 366 األف وظيفة بدل من 

235 األفا التي مت الإباغ عنها �شابقا.

معدل  ت��راج��ع  “رويرتز”،  وبح�شب 

يف   5.2 م��ن  امل��ائ��ة  يف   4.8 اإىل  البطالة 

املائة يف اأغ�شط�س.

لندن - رويرتز

اتخذت بريطانيا ام�س اجلمعة، اأوىل 

جتارية  مفاو�شات  ب��دء  نحو  خطواتها 

م���ع دول جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، 

حيث �شتدعو ال�شركات الربيطانية اإىل 

ي�شمله  اأن  ينبغي  ما  ب�شاأن  راأيها  اإب��داء 

التفاق.

اآن-م��اري  التجارة  وزي��رة  وت�شتهدف 

دول  م��ع  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل  تريفليان 

العربية  والإم��ارات  ال�شعودية  املجل�س- 

املتحدة و�شلطنة عمان وقطر والكويت 

ب��ن��اء  اإىل  ت��ط��ل��ع��ه��ا  م����ع  وال���ب���ح���ري���ن- 

اأعقاب  يف  العامل  حول  جديدة  عاقات 

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

و����ش���وف ت��ط��ل��ق ت��ري��ف��ل��ي��ان اجل��م��ع��ة، 

حيث  اأ�شبوعا،   14 مدى  على  م�شاورات 

اإب���داء  اإىل  وال�����ش��رك��ات  ال��ع��ام��ة  �شتدعو 

عليه  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  م��ا  ب�����ش��اأن  الآراء 

م��ع ممثلن عن  �شتلتقي  كما  الت��ف��اق. 

جمل�س التعاون اخلليجي يف لندن.

“نريد  ب���ي���ان:  يف  ال����وزي����رة  وق���ال���ت 

احلواجز  يزيل  و�شاما  حديثا  اتفاقا 

لاأغذية  �شخمة  �شوق  اأم��ام  التجارية 

التجارة  مثل  جم��الت  ويف  وامل�شروبات، 

ال��رق��م��ي��ة وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة مب���ا من 

جميع  يف  جيدة  وظائف  يوفر  اأن  �شاأنه 

ربوع اململكة املتحدة«.

بعاقات  بالفعل  بريطانيا  ترتبط 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وع�����ش��ك��ري��ة وط���ي���دة مع 

دول اخلليج، وجتاوز حجم التجارة مع 

املنطقة 30 مليار دولر يف عام 2020.

ال�سبت   9 / 10 / 2021
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االنباط-وكاالت

اأدى نحو 50 األف م�صل �صالة ام�س اجلمعة، 

دائرة  وقالت  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  رح��اب  يف 

الأوقاف الإ�صالمية بالقد�س املحتلة، اإن امل�صلني 

ت����واف����دوا م��ن��ذ ����ص���اع���ات ال�����ص��ب��اح اإىل امل�����ص��ج��د 

اإ�صرائيلية  ع�صكرية  اإج����راءات  و�صط  الأق�����ص��ى، 

م�صددة على اأبوابه،

واأ�صافت اأن �صلطات الحتالل اأعاقت و�صول 

وفت�صتهم  الأق�صى،  اإىل  املواطنني  من  العديد 

اأف���ادت  فيما  ال�صخ�صية،  بطاقاتهم  يف  ودق��ق��ت 

ب���اأن ق���وات الح��ت��الل احتجزت  م�����ص��ادر حملية 

املئات من اأهايل ال�صفة يف منطقة باب العامود، 

ومنعت عددا منهم من الو�صول اإىل امل�صجد.

االنباط-وكاالت

اأن  ي��ي،  ال�صيني واجن  اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

ال��دويل  املجتمع  اأم��ام  الإره���اب  مكافحة  طريق 

ل يزال طويال، ول ميكن الت�صدي لالإرهاب اإل 

عرب تعزيز التعاون الدويل يف هذا املجال ولي�س 

اإ�صعافه

ذلك يف  ال�صينية، جاء  الأنباء  لوكالة  ووفقا 

البيان املكتوب للم�صئول ال�صيني اأثناء م�صاركته 

للمنتدى  ع�صر  احل���ادي  ال����وزاري  الج��ت��م��اع  يف 

والذي  ام�س اجلمعة،  الإره��اب،  ملكافحة  العاملي 

لفت اإىل اأن هذا العام ي�صادف الذكرى الع�صرين 

حلادثة “11 �صبتمرب”، وبعد بذل جهود م�صتمرة 

خالل العقدين املا�صيني، ل يزال الو�صع الدويل 

والت�������ص���الت امل�����ص��ف��رة وال��ع��م��ل��ة الف��را���ص��ي��ة املنظمات الإرهابية �صبكات التوا�صل الجتماعي ملكافحة الإرهاب معقًدا وخطرًيا، حيث ت�صتخدم 

التقنيات  م��ن  ال���ص��ط��ن��اع��ي وغ��ريه��ا  وال���ذك���اء 

النا�صئة لالنخراط يف الأن�صطة الإرهابية، مما 

يزيد من �صعوبة الوقاية من الأعمال الإرهابية 

ومكافحتها

وطرح واجن دعوة من 5 نقاط لتعزيز الق�صية 

���ص��رورة  يف  تتمثل  الإره�����اب،  ملكافحة  ال��دول��ي��ة 

ا���ص��ط��الع الأمم امل��ت��ح��دة ب���ال���دور امل���رك���زي يف 

مواجهة الإرهاب، واللتزام مببداأ اإزالة الإرهاب 

ع��ل��ى ن��ح��و ���ص��ام��ل )م����ن اجل���وان���ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

والقت�صادية والجتماعية والثقافية والدينية( 

من اأجل الق�صاء على البيئة التي تولد الإرهاب، 

“املعايري  اأ���ص��ك��ال  م��ن  �صكل  اأي  م��ن  والتخل�س 

التهديدات  امل��ج��ال، واح��ت��واء  املزدوجة” يف ه��ذا 

بناء  تعزيز  ع��ن  ف�صاًل  اجل��دي��دة،  وال��ت��ح��دي��ات 

القدرة على مكافحة الإرهاب يف الدول النامية

االنباط-وكاالت

ميلي�صيا  ا���ص��ت��ه��داف  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  اأدان 

ُمفخخة  بطائرة  ال���دويل  اأب��ه��ا  م��ط��ار  احل��وث��ي 

امل�صركة  القوات  اعر�صتها  التي  طيار،  بدون 

لتحالف دعم ال�صرعية يف اليمن.

وق����ال ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي يف ب��ي��ان ام�����س، اإن 

اململكة  جتاه  اخل�صي�س  الإرهابي  العتداء  هذا 

الإره��اب��ي��ة  الطبيعة  ي��وؤك��د  ال�صعودية  العربية 

ب�صبب  ح��رب  ج��رائ��م  وارت��ك��اب��ه��ا  امليل�صيا  ل��ه��ذه 

حياة  وتهديدها  للمدنيني  الدائم  ا�صتهدافها 

امل�������ص���اف���ري���ن م����ن م���واط���ن���ني وم��ق��ي��م��ني وم���ن 

اأبها  جن�صيات خمتلفة ممن ي�صتخدمون مطار 

الدويل،

وط���ال���ب ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي ب��ت��ح��رك ع��اج��ل 

وفوري للمجتمع الدويل ملحا�صبة هذه امليل�صيا 

الإره���اب���ي���ة ع���ن ج��رائ��م��ه��ا وان��ت��ه��اك��ه��ا ال��دائ��م 

الإن�صاين،  ال��دويل  والقانون  ال��دويل  للقانون 

م���وؤك���ًدا ت�����ص��ام��ن��ه ووق���وف���ه ال���ت���ام م���ع امل��م��ل��ك��ة 

عن  للدفاع  اإج��راءات  من  تتخذه  فيما  ودعمها 

مواطنيها  و���ص��الم��ة  اأم��ن��ه��ا  وح��ف��ظ  اأرا���ص��ي��ه��ا 

اأرا�صيها. واملقيمني على 

االنباط-وكاالت

اأكد ع�صو املكتب ال�صيا�صي يف حركة املقاومة 

الإ�صالمية “حما�س” ورئي�س مكتبها ال�صيا�صي يف 

اخلارج، �صامي اأبو زهري، مت�صك حركة “حما�س” 

بامل�صاحلة وجاهزيتها ملتابعة اجلهود مع �صرورة 

اإجراء النتخابات ويف مقدمتها انتخابات املجل�س 

الوطني.

اأب��و زه��ري يف حديث مع “عربي21”  وو�صف 

مع  واللقاء  القاهرة  “حما�س” اإىل  قيادة  زي��ارة 

امل�صوؤولني امل�صريني ب� “املهمة”، وقال باأنها تاأتي 

الفل�صطيني  امل��وق��ف  تقوية  �صبل  بحث  �صياق  يف 

وال���ع���رب���ي يف م���واج���ه���ة ج����رائ����م الح����ت����الل يف 

فل�صطني،

واأو�صح اأن زيارة قيادة “حما�س” اإىل القاهرة 

وم�صر  “حما�س”  ب��ني  العالقات  تعزيز  هدفها 

مبا يخدم الق�صية الفل�صطينية، وقال: “لقاءات 

ال��ق��اه��رة ه��ي ل���ق���اءات م��ه��م��ة، لأن��ه��ا ت��ه��دف اإىل 

تطوير العالقات الثنائية بني احلركة والقاهرة 

وق��د  الفل�صطيني،  ال�صعب  م�صالح  ي��خ��دم  مب��ا 

الفل�صطينية،  الق�صايا  من  العديد  مناق�صة  مت 

الحتالل  وج��رائ��م  القد�س  ملف  مقدمتها  ويف 

واحل�صار على غزة وملف الإعمار، والتجارة بني 

غ��زة وال��ق��اه��رة، وحت�صني ظ��روف املعرب، وهناك 

تاأكيدات م�صرية على الهتمام بكل هذه امللفات«.

واأ�صاف: “هذه الزيارة اأي�صا يف �صياق الزيارات 

اإىل  احل��رك��ة  م��ن  وف���ود  بها  تقوم  التي  امل�صتمرة 

القاهرة ومن الطبيعي اأن ت�صتاأنف هذه الزيارات 

لأهمية العالقات الثنائية مع القاهرة«،

“زيارة قيادة حما�س  اأن  اإىل  اأبو زهري  واأ�صار 

اإىل القاهرة كانت فر�صة لعقد لقاء مبا�صر لقيادة 

اأن  نتطلع  ونحن  املناطق،  خمتلف  م��ن  احل��رك��ة 

متثل ه��ذه ال��زي��ارة نقلة يف العالقة مع القاهرة 

وحت�صني الظروف املعي�صية لأهلنا يف غزة«

ق��ي��ادة  اأن  اإىل  الن���ت���ب���اه  زه�����ري  اأب�����و  ول���ف���ت 

“حما�س” قدمت �صروحا اإ�صافية للقيادة امل�صرية 
مب��وق��ف احل���رك���ة م���ن م��ل��ف امل�����ص��احل��ة، وق����ال: 

“خالل اللقاء كان هناك ا�صتك�صاف ملوقف احلركة 
من امل�صاحلة بعد التطورات ال�صلبية التي قامت 

بها قيادات فتح واأدت اإىل تعطيل النتخابات، وفد 

احلركة اأكد مت�صك احلركة بامل�صاحلة وجاهزيتها 

ملتابعة اجلهود مع �صرورة اإجراء النتخابات ويف 

مقدمتها انتخابات املجل�س الوطني«

“حما�س”  مواقف  على  امل�صري  ال��رد  وح��ول 

“امل�صوؤولون  زه�����ري:  اأب����و  ق���ال  امل�����ص��احل��ة،  م���ن 

احلركة  ملوقف  تقديرهم  على  اأك���دوا  امل�صريون 

جتاه امل�صاحلة، خ�صو�صا اأن كل التطورات اأثبتت 

تعبريه  ح���د  ع��ل��ى  حما�س”،  ح��رك��ة  م�����ص��داق��ي��ة 

وف���دا  اأن  ال�����ص��ب��ت،  “حما�س”،  ح��رك��ة  واأع��ل��ن��ت 

م�صركا م��ن داخ���ل وخ����ارج ق��ط��اع غ���زة برئا�صة 

توجه  هنية  اإ�صماعيل  ال�صيا�صي  مكتبها  رئي�س 

اإىل القاهرة، الأحد املا�صي، بدعوة من ال�صلطات 

امل�صرية و�صم الوفد، كال من نائب رئي�س احلركة 

�صالح العاروري، ورئي�صها يف غزة يحيى ال�صنوار، 

ورئي�س اإقليم اخلارج خالد م�صعل، اإىل جانب عدد 

من اأع�صاء املكتب ال�صيا�صي

وبحث الوفد مع م�صوؤويل املخابرات امل�صرية 

امل�����ص��ت��ج��دات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة، والأو������ص�����اع الأم��ن��ي��ة 

واملعي�صية يف قطاع غزة، اإىل جانب عدد من امللفات 

مثل ملف التهدئة مع اإ�صرائيل، واإعادة اإعمار ما 

خلفته احلرب الإ�صرائيلية يف مايو/ اأيار املا�صي.

االنباط-وكاالت

مل ي��ك��ن ي���وم ال��ث��ام��ن م��ن اأك��ت��وب��ر/ت�����ص��ري��ن 

الفل�صطينيني،  عاديا يف حياة  يوما   1990 الأول 

حني واج��ه��وا ن��زف ال��دم��اء واأ���ص��وات الر�صا�س 

وال��ق��ن��اب��ل، ث���م ���ص��دح��ت م���ك���ربات ال�����ص��وت من 

امل�����ص��اج��د يف دع����وة حل��م��اي��ة امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى 

املبارك مبدينة القد�س املحتلة

وح���ل���ت اخل��م��ي�����س، ال���ذك���رى ال����� 30 مل��ج��زرة 

الأق�صى الأوىل، ولكن كرثة املجازر التي ارتكبها 

وكثافة  الفل�صطيني،  ال�صعب  ب��ح��ق  الح��ت��الل 

الع����ت����داءات ع��ل��ى امل�����ص��ج��د امل���ب���ارك، ل��ن تن�صي 

وتفا�صيلها،  املجزرة  هذه  ب�صاعة  الفل�صطينيني 

اإذ كانت الأكرث دموية

تفا�صيل اجلرمية

وقعت جمزرة الأق�صى الأوىل يف متام ال�صاعة 

10:30 من �صبيحة يوم الإثنني املوافق 8 اأكتوبر 

من عام 1990 قبيل �صالة الظهر، وكانت جماعة 

) اأمناء جبل الهيكل ( املتطرفة، قد وزعت بيانا 

مبنا�صبة  الإع���الم  و�صائل  على  اأي��ام  بعدة  قبلها 

فيه  ت��ق��ول   ، العر�س  عيد  ي�صمى  مب��ا  احتفالها 

اأنها تعتزم تنظيم م�صرية اإىل جبل الهيكل )كما 

فيها،  للم�صاركة  اليهود  فيه  داع��ي��ة  ي�صمونه(، 

الأ�صا�س  حجر  بو�صع  يهود،  متطرفون  وح��اول 

امل�صجد  ���ص��اح��ة  يف  ال��ث��ال��ث  للهيكل  ي�صمى  مب��ا 

الأق�صى

ويف ي���وم اجل���رمي���ة ت�����ص��دى اأه�����ايل ال��ق��د���س 

كعادتهم ملنع املتطرفني اليهود من ذلك، فوقع 

ا�صتباك بني امل�صلني وعددهم قرابة اأربعة اآلف 

يقودهم  ال��ذي��ن  اليهود  املتطرفني  وب��ني  م�صل 

غر�صون �صلمون

وع����ل����ى ال�����ف�����ور ت����دخ����ل ج����ن����ود الح����ت����الل 

الإ���ص��رائ��ي��ل��ي امل���وج���ودي���ن يف ���ص��اح��ات امل�����ص��ج��د 

دون  الر�صا�س  م��ن  ب��زخ��ات  امل�صلني  واأم��ط��روا 

اأكرث  واإ�صابة   21 ا�صت�صهاد  اإىل  اأدى  متييز، مما 

اإع��اق��ة  ومت  اآخ���ري���ن،   270 واع��ت��ق��ال   ،200 م���ن 

الأطباء  بع�س  واأ�صيب  الإ�صعاف  �صيارات  حركة 

واملمر�صني اأثناء تاأدية واجبهم، ومل يتم اإخالء 

بداية  م��ن  �صاعات   6 بعد  اإل  واجل��رح��ى  القتلى 

املذبحة

���ص��اع��ة، كانت  وق��ب��ل وق���وع اجل��رمي��ة بن�صف 

بو�صع  �صرعت  قد  الإ�صرائيلي  الحتالل  ق��وات 

ح���واج���ز ع�����ص��ك��ري��ة ع��ل��ى ط���ول ال���ط���رق امل���وؤدي���ة 

من  الفل�صطينيني  منع  اأج���ل  م��ن  ال��ق��د���س  اإىل 

ال��و���ص��ول اإىل امل��دي��ن��ة، كما اأن��ه��ا اأغ��ل��ق��ت اأب���واب 

امل�صجد الأق�صى ملنع �صكان القد�س من الدخول، 

ق��د جتمعوا  ك��ان��وا  امل�����ص��ل��ني  ول��ك��ن الآلف م��ن 

امل�صجد  حلماية  الوقت  ه��ذا  قبل  امل�صجد  داخ��ل 

من اقتحامات اأمناء الهيكل

�صنغرق املكان بالدماء

وكعادته، يرتكب الحتالل املجازر، ثم يعلن 

عن جلان حتقيق، ثم يحمل ال�صحية امل�صوؤولية، 

الأوىل،  الأق�����ص��ى  بعد جم���زرة  م��ا ح�صل  وه���ذا 

ول��ع��ل اأب�����ص��ع م��ا مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن��ه م��ا �صمي 

يومها بلجنة زمري ، اأن �صفحات تقرير التحقيق 

ت��ل��ت��ه��ا �صفحة  70 ���ص��ف��ح��ة،  ام���ت���دت ع��ل��ى ن��ح��و 

ون�����ص��ف ال�����ص��ف��ح��ة ف��ق��ط ع���ن اأح������داث اإط����الق 

الر�صا�س على امل�صلني يف امل�صجد الأق�صى

ومل يكن حدث الإثنني عفويا اأو رد فعل فقط 

على اأحداث قوية جرت يف امل�صجد الأق�صى، بل 

ك��ان��ت خ��ط��ة م��ع��دة ل�����ص��رب ال��ر���ص��ا���س احل���ي، 

له نف�صه  ت�صول  العقوبة بكل من  اأق�صى  واإن��زال 

الدفاع عن امل�صجد الأق�صى، وتدفيع الثمن ملن 

يعر�س على فكرة بناء الهيكل املزعوم

الإ�صرائيلي  ال�صابط  ق��ول  نف�صر  كيف  واإل 

الإثنني  �صلومو قتابي مرات عدة �صبيحة ذلك 

لعدد من امل�صوؤولني يف دائرة الأوقاف الإ�صالمية 

واإذا  نلعب، ول من��زح،  اليوم ل  القد�س نحن  يف 

رميتم احلجارة اليوم ف�صنغرق املكان بالدماء

�صهادة مفتي القد�س

ق���ال رئي�س  ال���وق���ت  ل���ه يف ذل���ك  ���ص��ه��ادة  ويف 

امل�صجد  ال��ع��ل��ي��ا وخ��ط��ي��ب  الإ���ص��الم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

الأق�صى املبارك عكرمة �صربي، وهو واحد من 

ال�صهود على املجزرة

حينها  خطط  املختلفة  باأذرعه  الحتالل  اإن 

لو�صع اليد على امل�صجد الأق�صى باأجواء حربية 

اإن ب����داأ ال��ن��ا���س ب��ال��ه��ت��اف �صد  ع���دوان���ي���ة، وم���ا 

القوات  اأع��داد كبرية من  الحتالل حتى دخلت 

اخل��ا���ص��ة وج��ن��ود و���ص��رط��ة الح��ت��الل للم�صجد 

اإط��الق الر�صا�س ب�صكل  اأب���واب، وب��داأ  من ع��دة 

ع�����ص��وائ��ي وك��ث��ي��ف، وا���ص��ت��ع��ان��ت ق���وات الح��ت��الل 

لكرثة  املجزرة،  يف  للم�صاركة  بالطائرات  حينها 

اجلي�س  يتمكن  ومل  بامل�صجد،  املعتكفني  اأع���داد 

من حما�صرتهم على الأر�س

50 ألف مصٍل يؤدون »الجمعة« 
في المسجد األقصى

وزير الخارجية الصيني يدعو لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة اإلرهاب

البرلمان العربي يدين االعتداء على مطار أبها الدولي

حماس: أبلغنا المخابرات المصرية بجاهزيتنا للمصالحة الفلسطينية

31 عاما على مجزرة األقصى األولى.. ذكريات حية واستهداف مستمر

عشرات المستوطنين يهاجمون 
قاطفي الزيتون في بورين

آالف المواطنين يؤدون صالة الفجر 
في المسجد اإلبراهيمي

شروط أميركية جديدة لمواصلة 
التعامل مع عباس

االنباط-وكاالت

ل���دول���ة  ال���ت���اب���ع���ة   ”12“ ق����ن����اة  ك�������ص���ف���ت 

الإدارة  اأّن  ع��ن  اخل��م��ي�����س،  م�����ص��اء  الح���ت���الل، 

الأمريكية اأنذرت رئي�س ال�صلطة الفل�صطينية 

�صروط،  بعدة  الوفاء  بوجوب  عبا�س  حممود 

مقابل موا�صلة وا�صنطن التعامل معه

وقال معّلق ال�صوؤون العربية يف القناة يهود 

اإن امل��ب��ع��وث الأم��ريك��ي ه���ادي عمرو،  ي��ع��اري، 

الأ�صبوع  التقى عبا�س يف مكتبه، مطلع  الذي 

احلايل، نقل اإليه ر�صالة مفادها باأّن اإدارة جو 

“غا�صبة عليه، وباتت غري قادرة على  بايدن 

ا�صتيعاب ت�صرفاته«

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأّن  اإىل  ي��ع��اري  واأ����ص���ار 

ط��ال��ب��ت ع��ب��ا���س ب���اإج���راء اإ���ص��الح��ات داخ��ل��ي��ة 

اجلماهريي  ال��دع��م  ت��ه��اوي  مل��واج��ه��ة  �صاملة 

لل�صلطة، الذي يهدد بقاءها

�صرطاً  عبا�س  اإىل  نقل  عمرو  اأّن  واأ���ص��اف 

حكومة  بحّل  طالبه  حيث  م�صبوق”،  “غري 
ال�����ص��ل��ط��ة احل���ال���ي���ة ب���ق���ي���ادة حم��م��د ا���ص��ت��ي��ة، 

متثياًل  اأك��رث  تكون  جديدة  حكومة  وت�صكيل 

ملكونات ال�صعب الفل�صطيني

طالب  فقد  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  املعلق  وبح�صب 

الأم���ريك���ي���ون ع��ب��ا���س ب��ال��ت��وق��ف ع��ن ت��ه��دي��ده 

�صيما  ول  ب”اإ�صرائيل”،  الع���راف  ب�صحب 

ل  احلالية  الإ�صرائيلية  الحتالل  حكومة  اأّن 

تاأخذ هذه التهديدات ماأخذ اجلد

ووفق يعاري، فقد اأنذرت الإدارة الأمريكية 

عبا�س اأي�صاً بعدم ت�صكيل حكومة ت�صّم حركة 

ب�صروط  الأخرية  اعراف  بعد  “حما�س” اإل 
“العراف  ت�صمل  ال��ت��ي  ال��رب��اع��ي��ة،  اللجنة 

والتزام  املقاومة،  عن  التوقف  ب�”اإ�صرائيل”، 

الت���ف���اق���ات امل��وق��ع��ة ب���ني م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 

الفل�صطينية واإ�صرائيل«

و���ص��دد امل�����ص��در ذات���ه ع��ل��ى اأّن ع��ب��ا���س اأب��ل��غ 

الأخ��ري،  بال�صرط  ال��وف��اء  ملتزم  ب��اأن��ه  ع��م��رو 

واأنه ل ينوي اإ�صراك “حما�س” يف اأي حكومة 

الدولية  “ال�صرعية  ب��ق��رارات  اعرافها  قبل 

ذات ال�صلة بال�صراع«

موقفه  يغرّي  مل  بايدن  اأّن  يعاري  واأو�صح 

“ل  اإنه  الراف�س عقد لقاء مع عبا�س، قائاًل 

يريد روؤية عبا�س«

اأخ��رياً  ك�صف  “والاله”  موقع  اأّن  وي��ذك��ر 

اأّن بايدن رف�س عر�صاً من عبا�س بعقد لقاء 

العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على  معه 

لالأمم املتحدة الأخرية يف نيويورك

االنباط-وكاالت

ه��اج��م ع�����ص��رات امل�����ص��ت��وط��ن��ني، اخل��م��ي�����س، 

جنوب  ب��وري��ن  بلدة  جنوبي  الزيتون  قاطفي 

نابل�س، �صمال ال�صفة الغربية املحتلة

م�صتوطنا   60 ح����وايل  اأن  ن�����ص��ط��اء  وذك����ر 

هاجموا عددا من قاطفي الزيتون يف منطقة 

الرمانة جنوب بورين،

م�����ص��ت��وط��ن��ة  م�������ص���ت���وط���ن���ي  اأن  وي�����ذك�����ر 

على  املا�صي  الإثنني  يوم  اأقدموا  “يت�صهار” 
اإ���ص��ع��ال ال���ن���ريان ب��اأرا���ص��ي امل��واط��ن��ني بقرية 

ب���وري���ن وال���ت���ي حت���ت���وي ع��ل��ى ال��ع�����ص��رات من 

اأ����ص���ج���ار ال���زي���ت���ون، و ق��ط��ع��ت جم��م��وع��ة من 

اأ�صجار  ع�صرات  املا�صي،  الأح��د  امل�صتوطنني، 

الزيتون املثمرة يف البلد

وتتزامن جرائم امل�صتوطنني يف بورين مع 

الزيتون  املزارعني مبو�صم قطف  �صروع وبدء 

من  القريبة  الزراعية  الأرا���ص��ي  يف  �صيما  ول 

امل�صتوطنات.

اع������ت������داءات  اأن  ب�����وري�����ن  اأه���������ايل  ول����ف����ت 

الفل�صطينيني،  امل��زارع��ني  على  امل�صتوطنني 

املو�صم،  ���ص��رب  ب��ه��دف  ال��ف��رة  ه��ذه  تتكرر يف 

ال����ذي ي�����ص��ك��ل رك���ي���زة م��ه��م��ة يف اق��ت�����ص��ادي��ات 

على  و���ص��م��وده��م  الفل�صطينيني،  امل��واط��ن��ني 

اأرا�صيهم

وك������ان������ت جم����م����وع����ة م������ن م�������ص���ت���وط���ن���ي 

اأ�صجار  بع�صرات  ال��ن��ار  اأ�صرمت  “يت�صهار”، 
ال���زي���ت���ون، يف اأر������س امل���واط���ن اأك�����رم ع��م��ران 

الواقعة قبل نحو �صهر

ب��وري��ن  ل��ب��ل��دة  ال�صرقية  املنطقة  وت�صهد 

حيث  م��ت��ك��رر،  ب�صكل  امل�صتوطنني  اع���ت���داءات 

م�صتوطنتي  من  امل�صتوطنني  ع�صرات  هاجم 

القرية  اأطراف  اأيام  قبل  وبراخا”  “ايت�صهار 
ال�صرقية

وت��ت��ع��ر���س ب���وري���ن ك��م��ا غ��ريه��ا م���ن ق��رى 

م��ت��وا���ص��ل��ة  اع�����ت�����داءات  اإىل  ن��اب��ل�����س  ج���ن���وب 

امل�صتوطنني  وق��ط��ع��ان  الح���ت���الل  ق����وات  م��ن 

ويت�صهار”  “براخا  مب�صتوطنتي  القاطنني 

املقامة على اأرا�صي القرية.

وت��ت��م��ث��ل اع�����ت�����داءات امل�����ص��ت��وط��ن��ني ع��ل��ى 

القرية، بحرق املحا�صيل الزراعية، وحماولة 

ال��ب��ي��وت وامل��در���ص��ة وامل�����ص��ج��د، وتك�صري  ح���رق 

اأ�صجار الزيتون، وتخريب ال�صيارات

الهجمات  اأك��رث  “يت�صهار”  م��ن  وتنطلق 

ع���ن���ف���اً ب���ح���ق امل����واط����ن����ني يف ق�����رى ن��اب��ل�����س، 

و�صّكلت امل�صتوطنة حا�صنة ملا يعرف ب�”فتيان 

امل�صتوطنني  م��ن  جم��م��وع��ة  وه���ي  التالل”، 

بينها ح���رق عائلة  ع���دة ج��رائ��م م��ن  ارت��ك��ب��ت 

وحرق  الرابي  عائ�صة  املواطنة  وقتل  دواب�صة 

م�صاجد ومركبات.

االنباط-وكاالت

اخل��ل��ي��ل  م��دي��ن��ة  اأه�����ايل  م���ن  الآلف  اأدى 

�����ص����الة ف���ج���ر ام���������س اجل���م���ع���ة يف امل�����ص��ج��د 

الإبراهيمي

فجر  اجلمعة  ه��ذه  على  امل�صلون  واأط��ل��ق 

كثيفاً  ح�����ص��وراً  امل�صجد  �صهد  حيث  الأح����رار 

الذين  ون�صائها  باأطفالها  اخلليل  ل��ع��ائ��الت 

مالأوا امل�صجد منذ �صاعات الفجر الأوىل بعد 

اأن تخطوا حواجز الحتالل،

ون��ق��ل��ت 12 ح��اف��ل��ة امل�����ص��ل��ني م���ن اأم���اك���ن 

امل�صجد  اىل  اخل��ل��ي��ل  حم��اف��ظ��ة  م��ن  خمتلفة 

الإبراهيمي،

وت����ربع ع���دد م���ن ���ص��ب��اب ع���ائ���الت ب��ت��وزي��ع 

امل�������ص���روب���ات واحل����ل����وى ع���ل���ى امل�����ص��ل��ني ع��ن��د 

خروجهم من امل�صجد.

حمائل  تناف�صت  امل��ا���ص��ي��ة  الأي����ام  وخ���الل 

والأ���ص��رى  ال�صهداء  عوائل  �صيما  ول  اخلليل 

الفجر  للم�صاركة يف �صالة  الدعوات  باإطالق 

حتت ا�صم جمعة فجر الأحرار

ال�سبت   9 / 10 / 2021
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االنباط-وكاالت

ات��ه��م م���دع���ون اأم��ري��ك��ي��ون اخل��م��ي�����س ق��ائ��دا 

�سابقا يف حركة طالبان بارتكاب جرائم مرتبطة 

بالإرهاب يف ق�سية قتل جنود اأمريكيني يف 2008

لدى  معتقل  عاما(   45( اهلل  جنيب  وحاجي 

اأمريكي  الوليات املتحدة بتهمة خطف �سحايف 

و�سلمته  اأوكرانيا  اأوقفته  وقد  اأفغان.  ومدنيني 

الأول/اأكتوبر  ت�سرين  يف  املتحدة  الوليات  اإىل 

من العام املا�سي,

ن��ي��وي��ورك اخلمي�س  وق��ال ممثلو الدع���اء يف 

اإنهم قدموا لئحة اتهام ت�سيف تهم القتل اإىل 

مقاتلي  اإن  العدل  وزارة  وقالت  الأول.  الت��ه��ام 

جنود  ث��اث��ة  قتلوا  اهلل  جنيب  ب��ق��ي��ادة  ط��ال��ب��ان 

اأم��ري��ك��ي��ني وم��رج��م��ا اأف��غ��ان��ي��ا يف ه��ج��وم على 

قافلتهم الع�سكرية يف حزيران/يونيو 2008

وذك�������ر م����دع����ون ف����درال����ي����ون م����ن امل��ن��ط��ق��ة 

بعبوات  وق��ع  ال��ه��ج��وم  اأن  ل��ن��ي��وي��ورك  اجلنوبية 

نا�سفة وقذائف �ساروخية واأ�سلحة اآلية,

كما  بيان  يف  �سرو�س  اأودري  املدعية  وقالت 

اأخ��ط��ر ف���رات ال�سراع  ورد, خ��ال واح���دة م��ن 

ح��اج��ي جنيب اهلل ع�سابة  ق��اد  اأف��غ��ان�����س��ت��ان,  يف 

اأره��ب��وا ج��زءا من  اأ���س��رار م��ن متمردي طالبان 

اأفغان�ستان وهاجموا القوات الأمريكية.

ب��خ��ط��ف �سحايف  اأي�����س��ا  وجن��ي��ب اهلل م��ت��ه��م 

كرهائن  واحتجازهم  اأفغان  ومواطنني  اأمريكي 

�سبعة اأ�سهر

لكن  الرهائن  اأ�سماء  العدل  وزارة  تذكر  ومل 

ال�سحايف يف �سحيفة نيويورك تاميز ديفيد رود 

خطف يف اأفغان�ستان يف ت�سرين الثاين/نوفمرب 

2008, مع مرجم و�سائق

وذكرت لل�سحيفة التي متكنت من كتم خرب 

اختطافه حتى ل تعر�سه للخطر, اأن رود متكن 

من الهرب من خاطفيه يف حزيران/يونيو 2009

ال���13 التي يواجهها جنيب  وع�سر من التهم 

اهلل عقوبتها الق�سوى ال�سجن مدى احلياة

اأفغان�ستان  الأمريكية من  القوات  وان�سحبت 

احلرب  من  عاما  ع�سرين  بعد  اآب/اأغ�سط�س  يف 

انتهت بعودة طالبان اإىل ال�سلطة

االنباط-وكاالت

اأنطونيو  املتحدة  العام لاأمم  الأمني  اعترب 

على  احل�����س��ول  يف  امل�����س��اواة  ع��دم  اأن  غوتريي�س 

اللقاحات امل�سادة لفريو�س كورونا اأف�سل حليف 

لوباء كوفيد 19

املدير  مع  م�سرك  �سحفي  موؤمتر  وخ��ال 

اأدهانوم  تيدرو�س  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام 

و�سف  ام�س  بر�س  فران�س  نقلته  غيربي�سو�س 

غوتريي�س �سيطرة الدول الغنية على اللقاحات 

ل  م�ساألة  فقط  لي�ست  ب��اأن��ه��ا  ل��ك��ورون��ا  امل�����س��ادة 

اأخ��اق��ي��ة ب��ل ت��ن��م ع��ن غ��ب��اء اأي�����س��اً م���وؤك���دا اأن 

تكون  قد  متحورات  لظهور  الطريق  يفتح  ذلك 

خطرية

ي�����س��م��ح  ذل������ك  اأن  اإىل  غ���وت���ريي�������س  ول����ف����ت 

اإىل  ي��وؤدي  ما  بحرية  بالتطور  املتحورة  للن�سخ 

اأم���د النكما�س  وف���اة م��اي��ني اآخ��ري��ن واإط���ال���ة 

القت�سادي

اأخفقت  56 دولة  اإن  ب��دوره قال غيربي�سو�س 

يف حتقيق ذلك لكن مل يكن ذلك ب�سبب خطاأ من 

اأنه  مو�سحا  اللقاحات  نق�س  ب�سبب  بل  جانبها 

بحلول نهاية اأيلول املا�سي مت فعليا اإعطاء نحو 

5ر6 مليارات جرعة يف اأنحاء العامل

اأنه مع و�سول الإنتاج العاملي  وبني تيدرو�س 

للقاحات اإىل نحو 5ر1 مليار جرعة �سهريا تبدو 

الإمدادات كافية لتحقيق اأهدافنا �سرط اأن يتم 

توزيعها ب�سكل عادل

االنباط-وكاالت

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  ق������ال 

املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  ب��راي�����س,  نيد  الأم��ريك��ي��ة, 

ح ع��ل��ًن��ا ح���ول ب��دائ��ل  يف ال��وق��ت احل���ايل ل ت�����س��رِّ

اإحيائه,  العمل على  النووي, و�ستوا�سل  التفاق 

الدائم  النهج  يكون  ل��ن  ه��ذا  اأن  اإىل  اأ���س��ار  لكنه 

لوا�سنطن

اأن  �سحايف,  موؤمتر  يف  براي�س,  نيد  واأو���س��ح 

ح ع��ل��ًن��ا ح��ول  ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ح��ال��ًي��ا ل ت�����س��رِّ

اخليارات املمكنة اإذا ف�سل التفاق النووي؛ حيث 

ل يزال لديها اإطار التفاق النووي, الذي ميكن 

اأن يقود الوليات املتحدة وحلفاءها اإىل النتيجة 

املرجوة, وتهون اإيران م�ستعدة للموافقة عليه

و�سدد يف الوقت نف�سه على اأن العودة الفورية 

اإىل حمادثات فيينا ب�ساأن اإحياء التفاق النووي 

اأن  احل���ايل ل ميكن  الو�سع  واأن  ���س��روري  اأم���ر 

ي�ستمر اإىل ما ل نهاية

اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  واأك�������د 

ل�ستئناف  الدبلوما�سي  الطريق  اأن  الأمريكية 

الوليات  واأن  ي��زال مفتوًحا,  ل  فيينا  حمادثات 

امل��ت��ح��دة ت��اأم��ل يف اأن ي��ك��ون ت��ع��ري��ف امل�����س��وؤول��ني 

تعريف  مع  مت�سًقا  “قريًبا”  لكلمة  الإيرانيني 

الوليات املتحدة للكلمة

ويف اإ�سارة اإىل املحادثات الأمريكية الرو�سية 

نيد  قال  النووي,  التفاق  اإحياء  ب�ساأن  اجلارية 

“خافات  لديها  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  براي�س 

عميقة” مع رو�سيا يف عدد من احلالت, لكن يف 

بع�س احلالت تكون م�سالح البلدين “مت�سقة«

املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اإىل  براي�س  نيد  واأ���س��ار 

اأن  لإي����ران  ينبغي  ل  اأن���ه  على  تتفقان  ورو���س��ي��ا 

على  البلدين  كا  وي�سر  نووًيا,  �ساًحا  متتلك 

�سرورة ا�ستئناف املحادثات ب�ساأن اإحياء التفاق 

وق��ت ممكن, م�سيفا  اأق��رب  فيينا يف  النووي يف 

“تعتقد  النووي  التفاق  يف  الأع�ساء  ال��دول  اأن 

توا�سل  ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  اأن 

توفري الإطار الأف�سل والأكرث فاعلية مل�سلحتنا 

ل  اأن  ه��ي  امل�سركة  امل�سلحة  وت��ل��ك  امل�سركة, 

تكون اإيران قادرة على امتاك �ساح نووي«

وردا على �سوؤال حول اإر�سال الوقود الإيراين 

با�سم  امل��ت��ح��دث  ق���ال  ل��ب��ن��ان,  يف  اهلل  ح���زب  اإىل 

اخلارجية الأمريكية اإن تلقي الوقود من اإيران, 

دائما  لي�س حا  �سديدة,  لعقوبات  التي تخ�سع 

لأزمة الطاقة يف لبنان

كما قال نيد براي�س, يف �سياق رده على �سوؤال 

ح���ول و���س��ع �سيامك وب��اق��ر من����ازي, امل��واط��ن��ني 

“نطالب  اإي������ران:  امل�����س��ج��ون��ني يف  الأم��ريك��ي��ني 

ب���الإف���راج ع��ن ه��ذي��ن الأم��ريك��ي��ني. ل��ق��د �سجنا 

لفرة طويلة رغماً عنهما, ظلماً ودون اأي �سبب«

النباط-وكالت

ال�ساة  ب�  لليهود  ال�سماح  يكون  اأن  من  الفل�سطينيون  يخ�سى 

املحتلة,  ال�سرقية  القد�س  مبدينة  الأق�سى  امل�سجد  يف   , ال�سامتة 

مقدمة لتق�سيمه زمانيا ومكانيا , بني امل�سلمني واليهود,

ال�ساة  اأن  ال��ق��د���س,   يف  الإ�سرائيلية  ال�سلح  حمكمة  وق���ررت 

ال�سامتة لليهود داخل حرم امل�سجد لي�ست ُجرما.

ال�سرطة  الطرف من  املا�سية, غ�ّس  الأ�سهر  و�سبق ذلك, خال 

امل�ستوطنون  ي��وؤدي��ه��ا  ال��ت��ي  الدينية  الطقو�س  اإزاء  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة, 

املقتحمون

واأردنية,  فل�سطينية  فعل  ردود  الإ�سرائيلية  املحكمة  قرار  واأث��ار 

غا�سبة.

ويق�سد بالتق�سيم الزماين واملكاين للم�سجد, جعله مكانا دينيا 

م�سركا للم�سلمني واليهود, وهو ما يرف�سه امل�سلمون ب�سدة

و  اأوق��ات  بتخ�سي�س  املتطرفة,  الإ�سرائيلية  اجلماعات  وتطالب 

اأماكن , لليهود, للعبادة داخل حرم امل�سجد

هذا  حتقيق  على  تعمل  اإ�سرائيل  اأن  من  الفل�سطينيون  ويحذر 

للم�ستوطنني  ال�سماح  ب�سكل تدريجي, وبداأته من خال  التق�سيم, 

باقتحام امل�سجد, خال اأوقات حمددة, هي يف فرة ال�سباح, وما بعد 

�ساة الظهر

وقررت ال�سرطة الإ�سرائيلية اأحاديا يف عام 2003, ال�سماح لليهود 

باقتحام امل�سجد الأق�سى بحرا�ستها, رغم احتجاجات دائرة الأوقاف 

الإ�سامية

وازدادت اأعداد املقتحمني �سنويا اإىل اأن و�سلت اإىل اأكرث من 18 

األف م�ستوطن يف 2020, فيما يتوقع اأن يكون العدد قد ازداد العام 

اجلاري,

وتزداد اأعداد املقتحمني يف فرة الأعياد اليهودية, وهي كثرية,

بالقرار  الأق�سى,  امل�سجد  خطيب  �سربي,  عكرمة  ال�سيخ  ون��دد 

الق�سائي الإ�سرائيلي اخلا�س ب�سرعنة ال�ساة ال�سامتة

وق���ال ���س��ربي ل��اأن��ا���س��ول: ال��ق��رار ب��اط��ل, ف��ا يحق للمحكمة 

التدخل يف �سوؤون امل�سجد الأق�سى وما بني على باطل هو باطل

ولي�ست  �ساحية  �ساحبة  لي�ست  الحتالية  املحكمة  واأ�ساف: 

من  اأ�سمى  فامل�سجد  الأق�سى,  امل�سجد  يخ�س  مبا  اخت�سا�س  ذات 

اأن يخ�سع لأي قرار و�سعي لأنه مرتبط بقرار اإلهي رباين وتابع: 

هذا القرار الباطل هو متهيد لق�سية املخطط الجرامي بالتق�سيم 

الزماين واملكاين للم�سجد

م�سا�س  اأي  م��ن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ���س��ربي  ال�سيخ  وح���ذر 

والإ�سامية  العربية  ال���دول  ح��ّم��ل  كما  الأق�����س��ى  امل�سجد  بحرمة 

اأعناق جميع  اأمانة يف  كونه  بامل�سجد,  يلحق  اأذى  اأي  امل�سوؤولية عن 

امل�سلمني,

حتذيرات  �سدرت  الإ�سرائيلي,  الق�سائي  القرار  �سدور  وعقب 

ع��ن جمل�س الأوق����اف وال�����س��وؤون وامل��ق��د���س��ات ال���س��ام��ي��ة, والهيئة 

الإ�سامية العليا, ودار الإفتاء الفل�سطينية, وديوان قا�سي الق�ساة 

يف القد�س, ودائرة الأوقاف الإ�سامية و�سوؤون امل�سجد الأق�سى,

نهاية  ي��ك��ون  ل  ق��د  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  م��ن  الفل�سطينيون  وي��ح��ذر 

الإ�سرائيلية  املعلنة من قبل اجلماعات  املطاف يف �سوء املخططات 

املتطرفة

من جانبه: اأعرب ال�سيخ عمر الك�سواين, مدير امل�سجد الأق�سى, 

عن قلقه من تداعيات القرار وقال لاأنا�سول: ننحن ننظر بعني 

ب��اأداء �سلوات  الآن  القرار وما بعده, فهو ي�سمح  اخلطورة اىل هذا 

اأك��رب من  اأطماع  وم��اذا بعد ذل��ك؟ )..( الحتال واملتطرفون لهم 

ذلك,

واأ�ساف: اليوم �سرعنوا ال�سلوات, يف حماكمهم, التي ل نعرف 

بها, وننظر بعني اخلطورة اإىل ما بعد ذلك واعترب اأن القرار, مي�س 

بعقيدة امل�سلمني يف كل بقاع الأر�س, وي�ستهر مب�ساعرهم, مطالبا 

الدول العربية والإ�سامية بالت�سدي له ولفت ال�سيخ الك�سواين اإىل 

اإىل تطبيق القرار الإ�سرائيلي  اأن اجلماعات ال�ستيطانية, �سارعت 

على اأر�س الواقع,

يوم  ال��ق��رار حدثت  ت��داع��ي��ات  اإن  الأق�����س��ى,  امل�سجد  وق��ال مدير 

اأداء امل�ستوطنني املقتحمني  اأر�س الواقع من خال  اخلمي�س, على 

���س��ل��وات ت��ل��م��ودي��ة اأك���رث مم��ا ك���ان ي��ت��م ���س��اب��ق��ا, دون اع���را����س من 

ال�سرطة الإ�سرائيلية, بل وفرت احلماية لهم

وتقول اجلماعات الدينية اليهودية �سراحة, اإنها ت�سعى لإقامة 

الهيكل املزعوم على اأنقا�س امل�سجد الأق�سى وتزعم هذه اجلماعات 

اأنقا�س معبد الهيكل, وهو ما ينفيه  ُبنَي على  اأن امل�سجد الأق�سى, 

امل�سلمون,

ويقول الفل�سطينيون اإن ال�سماح بهذه القتحامات واحلديث عن 

اأداء �سلوات يف �ساحات امل�سجد اأو تق�سيم امل�سجد زمانيا ومكانيا, هو 

انتهاك للو�سع التاريخي القائم يف امل�سجد.

والو�سع التاريخي القائم هو الو�سع الذي �ساد يف فرة احلكم 

ال��ربي��ط��اين واحل��ك��م الأردين, و���س��ول اىل  ث��م الن��ت��داب  العثماين 

بداية الحتال الإ�سرائيلي عام 1967

ومب��وج��ب ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م ف���اإن ال�����س��اة يف امل�سجد 

زيارته  امل�سلمني  لغري  ميكن  فيما  وحدهم,  امل�سلمني  على  تقت�سر 

ك�سياح, وتكون امل�سوؤولية فيه ح�سرا لدائرة الأوقاف الإ�سامية

ويف �سنوات عديدة, اأدت كثافة القتحامات الإ�سرائيلية للم�سجد, 

اإىل تفجري مواجهات عنيفة بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني, كان 

اآخرها يف �سهر مايو/اأيار املا�سي

الو�سع  ب�  التزامها  عن  حديثها  الإ�سرائيلية  احلكومات  وتكرر 

ول  الو�سع  هذا  تنتهك  اإنها  يقولون  الفل�سطينيني  ولكن  ؛  القائم 

حترمه

�سيدمان  دانيال  الإ�سرائيلي  الي�ساري  والنا�سط  املحامي  ويتفق 

مع ما يقوله الفل�سطينيون

الو�سع  ملاهية  تف�سريات  عدة  هناك  لاأنا�سول:  �سيدمان  وقال 

يعني �ساة  اأنه  يفهمون  ال�سريف, ولكن اجلميع  القائم يف احلرم 

امل�سلمني )فيه( وزيارة غري امل�سلمني “له”

الأخ��رية  ال�سنوات  تاآكل يف  ه��ذا,  القائم  الو�سع  ولكن  واأ���س��اف: 

املا�سية, وهناك �ساة يهودية يف املكان وال�سرطة الإ�سرائيلية التي 

كانت حتافظ على الو�سع يف املا�سي, باتت تغ�س الطرف عن هذه 

ال�سلوات

اإ�سايف يف  تاآكل  وتابع �سيدمان: ما �سهدناه يف قرار املحكمة هو 

اإن تاآكل وحتى �سطب  اأمر خطري جدا واأكمل:  الو�سع القائم وهو 

الو�سع القائم يف احلرم ال�سريف هو م�سكلة كبرية وخطرية ولفت 

�سيدمان اإىل اأن التطورات يف احلرم ال�سريف ويف حي ال�سيخ جراح, 

اأحداث  اىل  اأدت  املا�سيني,  ومايو/اأيار  اإبريل/ني�سان  �سهري  خال 

عنف بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني واإطاق �سواريخ من غزة,

وقال: ال�سبب هو ال�سعور باأن امل�سجد الأق�سى يتم حتويله من 

اإ�سامي  موقع  اإىل  م�سلمني  غري  �سيوف  بوجود  اإ�سامي  موقع 

املوقع  من  الفل�سطينيني  حرمان  يعني  ما  وه��و  م�سرك,  يهودي 

�سيدمان:  واأ���س��اف  ال�سرقية  القد�س  يف  لاحتال  خ�سوعا  الأق��ل 

يجب اإعادة الو�سع القائم, وال فاإنه �سيكون هناك دماء.

الواليات المتحدة تتهم قائدا سابقا في طالبان بقتل جنود أمريكيين

غوتيريش ينتقد سيطرة الدول الغنية على اللقاحات المضادة لكورونا 

واشنطن: ال نتحدث علنًا حول بدائل »االتفاق النووي« في الوقت الحالي

بعد قرار الصالة الصامتة .. مخاوف من تقسيم زماني ومكاني لألقصى

العراق.. إطالق عملية واسعة لمالحقة 
فلول »داعش« 

األسرى المضربون يرفضون تلقي المدعمات 
واالحتالل يواصل العزل والتنكيل بهم

الدبلوماسّية اإلسرائيلّية التي اُتهمت بأّنها عشيقة بيريس 
تكِشف في مقابلٍة: الرئيس اإلسرائيلّي تحّرش بّي جنسًيا 

هّزٌة سياسّيٌة وفضيحٌة إعالمّيٌة 
تعِصفان بالكيان االحتالل

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة ال��ي��وم ان��ط��اق 

عملية اأمنية ملاحقة فلول اإرهابيي داع�س يف 

حمافظة �ساح الدين و�سط الباد.

ع��ن احل�سد  ن��ي��وز  ال�سومرية  م��وق��ع  ون��ق��ل 

ال�سعبي قوله يف بيان اإن قوة اأمنية من احل�سد 

اأطلقت  الأخرى  الأمنية  القوات  بالتعاون مع 

يف  ل��اإره��اب  الداعمة  اخلايا  لتعقب  عملية 

مناطق �سرق الرثثار بني منطقة عني الفر�س 

الطرق ومنع  تاأمني  اأجل  ووادي احل�سى من 

ت��ه��دي��د اإره��اب��ي��ي داع�����س وت��وف��ري ب��ي��ئ��ة اآم��ن��ة 

للمواطنني خال النتخابات النيابية,

فلول  ماحقة  العراقية  القوات  وتوا�سل 

اإرهابيي داع�س يف خمتلف املناطق العراقية.

النباط-وكالت

الح��ت��ال  �سجون  اأ���س��رى يف  �ستة  ي���زال  ل 

الإ�سرائيلي, يوا�سلون معركة الإ�سراب املفتوح 

عن الطعام, احتجاجاً على ا�ستمرار اعتقالهم 

حممد  الأ����س���ري  ع��ل��ق  اأن  ب��ع��د  وذل���ك  الإداري, 

ال��ه��روب من  اأح��د من نفذوا عملية  العار�سة, 

�سجن جلبوع اإ�سرابه, الذي �سرع فيه احتجاجا 

على ظروف عزله القا�سية.

الف�سفو�س,  الإداري�����ون ه��م كايد  والأ���س��رى 

امل�����س��رب م��ن��ذ 85 ي���وم���ا, وم���ق���داد ال��ق��وا���س��م��ة 

امل�سرب منذ 79 يوما, وع��اء الأع���رج منذ 61 

وراي��ق  يوما,   53 اأب��و هوا�س منذ  يوما, وه�سام 

ب�سارات منذ 48 يوما, و�سادي اأبو عكر منذ 44 

يوما

وت��وؤك��د اجل��ه��ات التي تتابع ملف الأ���س��رى, 

اأو�ساعا  يواجهون  ال�ستة,  املعتقلني  ه��وؤلء  اأن 

ي���زداد  ال�����س��ع��وب��ة, وو���س��ع��ه��م  �سحية غ��اي��ة يف 

���س��وًءا ي��وًم��ا بعد ي��وم, حيث يعانون م��ن نق�س 

والإعياء  باأج�سادهم,  وال�سوائل  الأم��اح  كمية 

والإجهاد ال�سديدين, وال�سداع.

القوا�سمة متواجدا على  الأ���س��ري  ي��زال  ول 

�سرير املر�س يف م�ست�سفى كابان , وك��ان هذا 

الأ�سري اأكد من على �سرير امل�سفى اأنه �سيوا�سل 

اإ�سرابه حتى انتزاع حريته رغم خطورة و�سعي 

ال�سحي, و�سدد على ا�ستعداده للت�سحية حتى 

اإن��ه ل ينتظر  اأهله واأحبته , وق��ال  ال��ع��ودة اإىل 

ق��راًرا من الحتال بتجميد اعتقاله الإداري, 

واإمنا يريد قراراً باإنهاء اعتقاله الظامل, لفتا 

اأن��ه يف مرحلة اخلطر,  اأبلغوه  اأن الأط��ب��اء  اإىل 

اأي حلظة, لكنني  واأ�ساف قد يتوقف قلبي يف 

اأريد العودة لأهلي واأ�سدقائي واإنهاء هذا القرار 

الظامل بحقي.

وق���ال ن���ادي الأ���س��ري اإن اأب���و ه��وا���س, يواجه 

الرملة  عيادة  �سجن  يف  خطرًيا  �سحًيا  و�سًعا 

اأن��ح��اء  اأوج��اع��ا �سديدة يف ك��اف��ة  , حيث ي��ع��اين 

ج�سده, ونق�سانا متزايدا يف الوزن, واأملا �سديدا 

ق���ادًرا على احلركة,  اأّن��ه مل يعد  بال�سدر, كما 

وامللح,  امل��اء  تناوله  بعد  م�ستمر  ب�سكل  ويتقياأ 

لفتا اإىل اأن هذا الأ�سري يرف�س اأخذ املدعمات 

والفح�س الطبّي, ونقل اإىل م�ست�سفى بلن�سون 

موؤخرا, ثم اأعيد اإىل �سجن الرملة

ت��زال ماأ�ساة الأ���س��رى ال�ستة  اإىل ذل��ك ف��ا 

�سجن جلبوع  ال��ف��رار من  نفذوا عملية  الذين 

العار�سة  حممد  الأ���س��ري  جمد  حيث  ق��ائ��م��ة, 

على  احتجاجا  اأي���ام  بعد  الطعام  ع��ن  اإ���س��راب��ه 

ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ع��ذي��ب وال���ع���زل الن����ف����رادي التي 

و�سعوا بها بعد اأن اأعيد اعتقالهم

ال�ستة يواجهون  الأ���س��رى  ي��زال ه���وؤلء  ول 

ظ�����روف اع���ت���ق���ال ���س��ع��ب��ة ج�����دا, وي��ت��ع��ر���س��ون 

عزل  زن��ازي��ن  يف  ويقبعون  والتنكيل  للتعذيب 

الليل  يعرفون  ل  اأنهم  �سابقا  وا�ستكوا  �سيقة, 

من النهار,

الأ�سرى  اجلمعة  ا�ستمر  فقد  ال�سياق,  ويف 

يف خطواتهم الحتجاجية �سد اإدارة ال�سجون, 

رف�سا للعقوبات التي فر�ست عليهم بعد عملية 

الفرار, والتي متثلت يف زج الكثري يف الزنازين, 

ونقل اآخرين اإىل �سجون جديدة, وتقلي�س مدة 

الفورة والكنتينا

وج����اء يف  ب��ي��ان ل��ق��ي��ادة احل���رك���ة الأ����س���رية 

اأن ���س��غ��ط الح��ت��ال  ���س��ج��ون الح����ت����ال,  يف 

ال�سجون لن يك�سر عزميتنا,  الأ���س��رى يف  على 

و���س��ن��ت�����س��دى ل���ه م��وح��دي��ن, واإن���ن���ا ن��ق��ول لكل 

العامل باأنه ل بديل عن حريتنا التي ت�سعى لها 

مقاومتنا

واأ�����س����اف ال���ب���ي���ان ُن��ح��ي��ي م��ق��اوم��ت��ن��ا ال��ت��ي 

بوعدها  �سدره  واأثلجت  �سعبنا  ج��راح  بل�سمت 

الذي �ستفي به باأن يكون اأبطالنا ال�ستة �سمن 

اأيدي  ن�سد على  واإننا  تبادل قادمة,  اأي �سفقة 

تك�سر  ب���اأن  اهلل  بعد  اأملنا  ه��ي  التي  مقاومتنا 

ق��ي��دن��ا ون��ع��ود اإىل اأه��ل��ن��ا م��ع��ززي��ن م��ك��رم��ني , 

الفل�سطينية  �ساحتنا  على  الفاعلني  كل  داعية 

يف الداخل واخل��ارج, باأن ُيبقوا ق�سية الأ�سرى 

حا�سرة وبقوة, وقالت اإن الحتال يحاول نزع 

�سرعية الن�سال عن �سعبنا من خال اإجراءاته 

بحقنا

وك��ان��ت احل��رك��ة الأ���س��رية قالت اإن��ه��ا ب�سدد 

الإع��داد مل�سروع ا�سراتيجي يت�سدى لقرارات 

اإدارة �سجون الحتال الإ�سرائيلي حال اعتدت 

ع��ل��ى حقوقهم ال��ت��ي ان��ت��زع��وه��ا, م���وؤك���دة اأن��ه��ا 

اأي حق من حقوق  ب��اأي ق��رار ي�سادر  لن تقبل 

الأ�سرى

بعد خطوات  الأ���س��رى  يبداأ  اأن  املقرر  وم��ن 

الأ���س��ب��وع  ب���داأت  ال��ت��ي  ال�سجان  اأوام����ر  ع�سيان 

امل��ا���س��ي, بتنفيذ خ��ط��وات ج��دي��دة, اأك���رث ح��دة, 

لعدم جتاوب اإدارة ال�سجون مع مطالبهم

ذكرت  الت�سعيدية,  اخلطوات  لهذه  وبداية 

وال�سهداء,  لاأ�سرى  القد�س  مهجة  موؤ�س�سة 

الإ�سامي  اجلهاد  حركة  من  اأ���س��رى  �ستة   اأن 

اإ���س��راب��اً  ال�����س��ح��راوي, دخ��ل��وا  يف �سجن النقب 

التي  القمعية  ل��اإج��راءات  رف�ساً  الطعام  ع��ن 

ميار�سها الحتال بحقهم, ويطالبون بنقلهم 

اإىل الأق�سام والغرف التي كانوا متواجدين فيها 

قبل عملية انتزاع �ستة اأ�سرى حريتهم عرب نفق 

من �سجن جلبوع.

االنباط-وكاالت

��ف بكيان  ه�����ّزٌة ���س��ي��ا���س��ّي��ٌة اإع���ام���ّي���ٌة ت��ع�����سِ

اإ�سرائيلية  دبلوما�سّية  اتهمت  فقد  الحتال: 

حتر�س  باأّنه  بريي�س  �سمعون  ال�ساِبق  الرئي�س 

جن�سًيا بها مرتني يف الثمانينيات, قائلة يف لقاٍء 

ُمطّوٍل اأجرته معها �سحيفة )هاآرت�س( العربّية, 

اإّن اإحداهما كانت يف اأثناء زيارٍة ر�سمّيٍة لفرن�سا, 

حيث ا�ستقبلها يف مقر اإقامته باليجاما ودفعها 

زعمها  بح�سب  ق��اوم��ت��ه  ولكّنها  ال�����س��ري��ر,  اإىل 

 82( اأفيطال,  واأ�سافت  الغرفة,  من  وخرجت 

عاًما(, التي كان معروفًة باأّنها ع�سيقة بريي�س 

, اأ�سافت قائلًة اإّنه خال لقائها مع بريي�س يف 

مكتب رئي�س الوزراء عام 1984, األ�سقني فجاأة 

بالباب وحاول تقبيلي

واأ�سافت قلت )له( ب�سورة غريزية تنطوي 

على تناق�س: �سنتعر�س للنميمة ودفعته عني. 

وعاد اإىل مكانه, واأنا خرجت. وارجتفت �ساقاي 

ع��ن��دم��ا خ��رج��ت م��ن ه��ن��اك, وه����ذا ���س��دم��ن��ي . 

من�سب  ا  اأي�سً �سغلت  التي  اأف��ي��ط��ال,  وحت��دث��ت 

�سفرية للكيان يف الربتغال, حتدثت عن زيارة 

اإىل  للمعار�سة,  كرئي�س  لبريي�س,  دبلوما�سية 

فرن�سا قبل ذلك بعدة �سنوات, وخال تواجدها 

يف مهمة دبلوما�سية يف باري�س. وقالت اإّن بري�س 

دعاها اإىل وجبة اإفطار برفقته يف غرفة الفندق 

ال���ذي ك��ان ي��ن��زل فيها وبح�سب اأف��ي��ط��ال, ف��اإّن 

ب��ريي�����س, وه���و ج����ّزار مذبحة ق��ان��ا يف اجلنوب 

ودفعها   , بيجاما  مرتدًيا  ا�ستقبلها  اللبنايّن, 

ب��اجت��اه ال�����س��ري��ر, واأن��ه��ا ق��اوم��ت��ه وخ��رج��ت من 

اإّن��ه بعد خروجها من الغرفة,  الغرفة. وقالت 

الوزير  منه,  وامل��ق��رب  بريي�س  م�ست�سار  اأبلغت 

منه  وطلبت  ح��دث  مب��ا  بيلني,  يو�سي  ال�سابق 

ي��زور  عندما  بريي�س  م��ع  وح��ي��دًة  يبقيني  اأّّل 

باري�س يف املرات القادمة واأ�سافت اأفيطال اأّنها 

اأبلغت �سديقتها مت��ار غ���ولن, وه��ي �سحافية 

واأّن  باري�س, مبا ح��دث,  ودبلوما�سية تعي�س يف 

ا مع  غ��ولن اأملحت لها ب��اأن هذا حدث لها اأي�سً

بري�س ي�سار اإىل اأن افيطال عملت 38 عاًما يف 

من�سب  وتولت  الإ�سرائيلية,  اخلارجية  وزارة 

�سفرية يف الربتغال وقن�سل عام يف نيويورك, 

العمل  انتخبت للكني�ست عن حزب  وبعد ذلك 

من  بالقرب  بالعمل  وا�ستمرت  �سنوات.   7 مل��دة 

ب��ريي�����س ل��ف��رة ط��وي��ل��ة ب��ع��د ه��ات��ني احلاثتني 

ويف معِر�س رّده��ا على ���س��وؤال ح��ول �سبب عدم 

ك�سفها عن ذلك يف حينه, قالت افيطال لأنهم 

كانوا �سيهزوؤون بي. و�سي�ستخفون بذلك, فهكذا 

كانت العادة . وحتدثت عن اعتداءات وحتر�سات 

جن�سية بحقها اأثناء عملها يف وزارة اخلارجية 

من جانب م�سوؤولني عنها ُعاوة على ذلك, نفت 

افيطال �سائعات حول عاقات العمل بينها وبني 

�سائعات  نفت  كما  ال�سنني,  م��دار  على  بريي�س 

حول عاقة غرامية بينهما وقالت لل�سحيفة 

العربّية احلقيقة هي اأّنه منذ ذلك الوقت اأّثر 

ه��ذا ب�سكٍل ���س��يٍء ج���ًدا على حياتي, لأّن��ه��م مل 

اإط��اق ال�سائعات,  اإزع��اج��ي وع��ن  يتوقفوا عن 

ي�سدقوا  نف�سي. مل  اأداف���ع عن  اأْن  علّي  وتعني 

نفيي ذلك اأفيطال, التي اأقّرت اأّنها تقّدمت يف 

ال�سلك الدبلوما�سّي الإ�سرائيلّي بف�سل بريي�س, 

تفهموا,  اأْن  عليكم  العربّية:  لل�سحيفة  قالت 

من ناحية كانت يّل العديد من الأ�سباب كي ل 

ن له  اأّحبه, ولكن من الناحية الأخرى, كنُت اأكِّ

التقدير , على حّد قولها واأ�سافت اأّن تقديرها 

الكبري لبريي�س هو الذي دفعها اإىل تاأييده يف 

على  خا�سها,  التي  النتخابّية  امل��ع��ارك  جميع 

الرغم من اأّنه حتّر�س بها جن�سًيا. ُي�سار اإىل اأّن 

بريي�س مات اإثر نزيٍف يف الدماغ عام 2016

يف ال�سياق عينه, رف�س الوزير ال�ساِبق يو�سي 

بيلني, الذي كان اأحد اأكرث املُقّربني لبريي�س, 

بالتلفزيون  ال����13  القناة  مع  مقابلٍة  يف  رف�س 

اجلن�سّية,  الع��ت��داءات  على  التعقيب  ال��ع��ربّي 

زاِعًما اأّنه مل يُكن يعرف عنها

ال�سبت   9 / 10 / 2021
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ختام الجولة الثانية لدوري المحترفات 

تأجيل بطولة غرب اسيا للناشئين 

نيوكاسل سعيدة برئاسة السعودية للنادي 

االنباط – عمان 

اخييتييتييمييت عييلييى مييلييعييب الييبييولييو يف مييدييينيية احليي�ييسيين 

لل�سباب، مناف�سات اجلولة الثانية من املرحلة الذهبية 

للدوري الأردين للمحرتفات 2021. وتفوق الأهلي على 

الأرثوذك�سي  على  عمان  تغلب  فيما   ،0-4 ال�ستقالل 

اليييفيييرق  تيييرتيييييييب  عيييليييى �ييييسييييدارة  5-1. وحيييافيييظ عيييميييان 

 ،17 والأهييلييي  الأرثييوذكيي�ييسييي  ويييليييييه  نييقييطيية،   27 بر�سيد 

مباريات  اأن  يذكر   .3 اأخييرا  والقاد�سية   ،6 ال�ستقالل 

البطولة تقام بنظام الدوري املجزاأ من 3 مراحل ذهاب 

الفريق  باللقب  يفوز  بحيث  ذهبية،  ومرحلة  واإيييياب، 

النهائي.  الفرق  ترتيب  يف  الأول  املركز  على  احلا�سل 

البطولة  مباريات  كافة  بنقل  القدم  كرة  احتيياد  ويقوم 

لإتاحة  وذلييك  بالحتاد،  اخلا�سة  الفيديو  من�سة  عرب 

خالل  فرقهم  ودعييم  ملتابعة  اجلماهر  اأميييام  الفر�سة 

امليينييافيي�ييسييات، وحيي�ييسييور املييبيياريييات مييقييابييل مييبييالييغ رمييزييية. 

وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حر�ص الحتاد على اإيجاد 

م�سادر دخل متعددة لالأندية امل�ساركة يف البطولة..

الريا�ض – وكاالت 

عن تاأجيل  اجلمعة،  م�ساء  اآ�سيا،  غييرب  احتيياد  اأعييليين 

كان  التي   ،)2006 )مواليد  الثامنة  النا�سئن  بطولة 

الأول  ت�سرين  اأكييتييوبيير/   14 يييوم  انطالقها  املييقييرر  ميين 

بعد  التاأجيل  وجاء  ال�سعودي  العربية  اململكة  يف   2021

الع�سرة  الأهلية  الحتادات  كافة  مع  والتفاق  التن�سيق 

الييتييي اأكيييييدت ميي�ييسيياركييتييهييا �ييسييابييقييا، وذلييييك بيي�ييسييبييب بع�ص 

بالتنظيم.   اخلا�سة  واللوج�ستية  الإدارييية  الرتتيبات 

الأول  كييانييون  دي�سمرب/  �سهر  اآ�سيا  غييرب  احتيياد  وحييدد 

يتم  اأن  على  الييبييطييوليية،  لإقيياميية  جييديييدا  مييوعييدا  املقبل 

مع  بالتن�سيق  لحقا،  وقييت  يف  ر�سميا  موعدها  حتديد 

البطولة  يف  وي�سارك  القدم.   لكرة  ال�سعودي  الحتيياد 

هي:  اللقب(  )حامل  ال�سعودية  جانب  اإىل  منتخبات   9

�سوريا،  اليمن، فل�سطن،  الإمارات،  الكويت،  البحرين، 

لبنان، الأردن، العراق. ويلعب منتخب ال�سعودية �سمن 

اليييييميين والييعييراق  بييرفييقيية ميينييتييخييبييات  املييجييمييوعيية الأوىل 

منتخبات  الثانية  املجموعة  يف  يتناف�ص  بينما  ولبنان، 

الثالثة  املجموعة  وت�سم  والإمييارات.  وفل�سطن  �سوريا 

الن�سخة  والكويت.وكانت  والأردن  البحرين  منتخبات 

2019 يف الأردن وتوج  ال�سابعة من البطولة اأقيمت عام 

الأردين  املنتخب  حل  فيما  ال�سعودي،  املنتخب  بلقبها 

ثانيا، وجاء املنتخب ال�سوري يف املركز الثالث.

لندن – وكاالت 

ا�ستحواذ جمموعة يقودها  ردود فعل وا�سعة، رافقت 

على  اخلمي�ص  ال�سعودي  العامة  ال�ستثمارات  �سندوق 

ملكية  لتنتهي  الإجنييليييييزي،  يييونييايييتييد  نيوكا�سل  نيييادي 

14 عاما. مايك اآ�سلي للنادي التي ا�ستمرت 

)بي.�سي.بي  �سركة  ال�ستثمارية  املجموعة  وت�سم   

كييابيييييتييال بيييارتيييرز( و)اآر.بييييييي �ييسييبييورتيي�ييص اآنييييد ميييييديييا(. 

اإجنلرتا  ومنتخب  نيوكا�سل  مهاجم  �سرر،  اآلن  وقال 

ال�سابق: “ميكننا اأن نحلم مرة اأخرى«.  

ومنتخب  نيوكا�سل  مهاجم  اأوييين  مايكل  علق  بينما 

الأ�سخا�ص  جلميع  طيبة  اأنباء  “اإنها  ال�سابق:  اإجنلرتا 

ما  بال�سبط  هي  اجلديدة  امللكية  بالنادي.  املرتبطن 

النادي«. يحتاجه 

تكون  وقيييد  الييتييفيياوؤل،  ميي�ييسيياعيير  “جتددت  واأ�يييسييياف:   

هايدن  اإيييزاك  وتبعه  اليينييادي«.  م�سرة  نقطة حتول يف 

“اإنها حلييظيية رائييعيية  نيييييوكييا�ييسييل، مييعييلييقييا:  لعيييب و�ييسييط 

اأدعيييو جييميياهيير نيوكا�سل  نيييييوكييا�ييسييل.  لييليينييادي ومييدييينيية 

حار�ص  جيفن  �ساي  وختم  المييكييان«.  قييدر  لال�ستمتاع 

يف  لييكيين  طييويييال  امل�سجعون  “انتظر  اليي�ييسييابييق:  الييفييريييق 

النهاية ح�سلوا على ما ي�ستحقونه.

 املالك اجلدد يرغبون يف نقل النادي اإىل املكانة التي 

الييكييربى.  الييفييرق  ملناف�سة  الطموح  ولديهم  ي�ستحقها 

النادي ينتظره م�ستقبل م�سرق«.

اعالن قائمة فريق سلة 
الوحدات 

لينكر ينتقد حجب الجائزة 
عن صالح 

أنجاز عالمي للتونسية أنس جابر 

االنباط – عمان 

القائمة  عن  الوحدات  نادي  اأعلن 

ال�سلة،  كييرة  فييريييق  لالعبي  الأولييييية 

امليي�ييسييابييقييات  �ييسيييييمييثييلييونييه يف  الييييذييييين 

للموقع  ووفقا  املو�سم.  هييذا  املحلية 

مع  التعاقد  مت  لييلييوحييدات،  الر�سمي 

الدولية  بيياخلييربة  يتمتعون  لعبن 

من اأمثال: حممود عابدين وحممد 

�ساهر وهاين الفرج وعمار ب�سطامي 

وعيييليييي اليييزعيييبيييي وحميييميييد اليي�ييسييامييي 

اأبييييو وزنيييية ومييو�ييسييى مطلق  ويييو�ييسييف 

القائمة  لي�سكلوا  اخلطيب،  واأحييمييد 

الييوحييدات  ويطمح  للفريق.  الأولييييية 

املييحييرتفيين  دوري  لييقييب  ل�يييسيييتيييعيييادة 

تييوج به لأول مييرة يف  الييذي  الأردين، 

الوحدات  وكييان  املا�سي.  قبل  املو�سم 

قيييد تييعيياقييد قييبييل عييييدة اأ�يييسيييابيييييييع مييع 

ليت�سلم  �ييسييالميية،  مييعييتيي�ييسييم  امليييييدرب، 

مييهييميية امليييديييير الييفيينييي. وغيييياب فييريييق 

عن  املا�سي  املو�سم  يف  الوحدات  �سلة 

ميينيي�ييسيية الييتييتييويييج، رغيييم تييعيياقييده مع 

عدد من الالعبن املميزين.

لندن – وكاالت 

انييتييقييد جييييياري لييييينييكيير، اأ�يييسيييطيييورة 

ميينييتييخييب اإجنيييييليييييرتا، قيييييييرار رابيييطييية 

اليييييدوري الإجنييليييييزي املييمييتيياز، مبنح 

جييييييائييييييزة لعيييييييب اليييي�ييييسييييهيييير، لييليينييجييم 

اليييربتيييغيييايل كييرييي�ييسييتيييييانييو رونييياليييدو. 

الر�سمي  ح�سابه  عييرب  لينكر  وكييتييب 

عييييلييييى ميييييوقيييييع اليييييتيييييوا�يييييسيييييل تيييوييييرت 

حممد  لكن  رائييًعييا،  كييان  “رونالدو 
�يييسيييالح كييييان الأحيييييق بيييهيييذه اجليييائيييزة 

كري�ستيانو  وفيييياز  ميييرييييح«.  وبيييفيييارق 

�سبتمرب/اأيلول  �سهر  لعييب  بجائزة 

بف�سل ت�سجيله 3 اأهداف اإ�سافة اإىل 

املناف�سن.  مرمى  على  ت�سديدة   17

وهيييييز رونييييياليييييدو �يييسيييبييياك نيييييوكييا�ييسييل 

هدف  اإىل  اإ�سافة  بثنائية،  يونايتد 

يييونييايييتييد. وعيياد  يف �سباك و�ييسييت هييام 

كييرييي�ييسييتيييييانييو رونييييالييييدو جميييييدًدا اإىل 

مان�س�سرت يونايتد يف الأيام الأخرة 

من �سوق النتقالت ال�سيفية قادًما 

ويت�سدر  الإيييطييايل.  يوفنتو�ص  ميين 

حممد �سالح، قائمة هدايف الدوري 

اأهداف   6 بر�سيد  املمتاز  الإجنليزي 

مهاجم  فييياردي  جيمي  مييع  مت�ساوًيا 

�سيتي. لي�سرت 

تون�ض – وكاالت 

قييييفييييزت اليييتيييونييي�يييسييييييية اأنيييي�ييييص جييابيير 

ميييركيييزيييين جيييدييييديييين يف الييتيي�ييسيينيييييف 

اليييعيييامليييي ليييالعيييبيييات اليييتييينييي�يييص، حيييييث 

اأ�سبحت حتتل املركز 12 عامليا، ح�سب 

ن�سروبذلك  الذي  اجلديد  التحديث 

حييقييقييت اأنييي�يييص جييابيير اأفيي�ييسييل تييرتيييييب 

ترتيب  واأفيي�ييسييل  م�سرتها  يف  عيياملييي 

عربي على �سعيد الرجال وال�سيدات 

جابر،  اأنيي�ييص  تكون  وبييهييذا  التن�ص.  يف 

قيييد تييخييطييت اإجنييييياز اليينييجييم املييغييربييي 

ال�سابق يون�ص العيناوي، الذي و�سل 

للمركز 14 عامليا، ما يعني اأن النجمة 

الييتييونيي�ييسييييية انيييفيييردت بييياإجنييياز عييربييي 

جابر  اأنيي�ييص  وت�ستعد  ميي�ييسييبييوق.  غيير 

ويييلييز،  اإنييديييان  بييطييوليية  يف  للم�ساركة 

لهذه  الثاين  الدور  �ستواجه يف  حيث 

اأنييا�ييسييتييازيييا  لتفيا   لعييبيية  الييبييطييوليية 

عييامليييييا   65 امليي�ييسيينييفيية  �ييسيييييفييا�ييسييتييوفييا 

اأميييام  التون�سية  البطلة  ..و�ييسييتييكييون 

فر�سة لدخول نادي الع�سرة، لأف�سل 

10 لعبات يف العامل قبل نهاية العام 

 اجلييييياري مييثييلييمييا خييطييطييت مييين قييبييل.

الوحدات يفوز على البقعة وديا 
االنباط – عمان 

حييقييق اليييوحيييدات فييييوزا �ييسييعييبييا عييلييى نييظييره الييبييقييعيية 

ملعب  على  جرت  التي  الودية  املوقعة  يف   ،2-3 بنتيجة 

الر�سمية  لال�ستحقاقات  ا�ستعدادا  غمدان،  يف  النادي 

الأردن.  وكيياأ�ييص  املييحييرتفيين  دوري  بطولتي  يف  املقبلة 

“هدفن”  زمييع  اأبييو  �سليمان  الييوحييدات  ثالثية  و�سجل 

ت�سكيلة  على  الفني  اجلهاز  واعتمد  زعييرتة.  وحممود 

من  اأكرث  غياب  ظل  يف  لديه،  املتوفرين  الالعبن  من 

املنتخبن  �ييسييفييوف  اإىل  لن�سمامهم  لعييبيين   ”10“
التوقف  فرتة  الفني  اجلهاز  وا�ستغل  والأوملييبييي.  الأول 

اليييدولييييييية عيييرب اإجيييييييراء هييييذه املييييبيييياراة الييييودييييية لإبيييقييياء 

الأول  الفريق  اأن  علما  املناف�سة،  فييورميية  يف  الالعبن 

اأيام قليلة  �سيالقي معان وديا يوم الثنن املقبل، قبل 

دوري  من   ”20“ من مواجهة اجلزيرة �سمن اجلولة 

املحرتفن لكرة القدم.
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اكتشاف ماسة نادرة متغيرة اللون

ترجمات - �أبوظبي

اللون  متغرية  املا�سات  من  جديدا  نوعا  اأم��ريك��ي  اكت�سف 

وف���ق احل������رارة. واأط���ل���ق مكت�سف ه���ذا ال���ن���وع م���ن الأح���ج���ار 

الكرمية، وهو �ستيفاين بري�سود من معهد الأحجار الكرمية 

الأمريكي، على املا�سة ا�سم “املا�س املربد«.

ويتميز هذا النوع من املا�س بتحول لونه من الرمادي اإىل 

الأ�سفر عندما يكون اجلو �سديد الربودة.

فاإن  الربيطانية،  ميل”  “ديلي  �سحيفة  ذك��رت  وح�سبما 

قيمة هذا املا�س ل تزال غري حمددة، اإل اأنه يتوقع اأن يكون 

ثمنه مرتفعا نظرا لندرته.

لونه  يتغري  املا�س  اأن  اإىل  واأ�سار موقع “نيو �ساينتي�ست”، 

عند تعر�سه حلرارة ناق�س 196 درجة مئوية.

ول يزال �سبب تغري لون املا�سة لغزا، نظرا لإمكانية وجود 

اإىل جانب  اآلية واحدة مرتبطة بهذا التحول، هذا  اأكرث من 

ن��درت��ه��ا الأم���ر ال���ذي يقلل ف��ر���س درا���س��ت��ه��ا واإج����راء جت��ارب 

وا�سعة عليها من جانب العلماء.

ووف������ق ب�����ول ج���ون�������س���ون م����ن م��ع��ه��د الأح�����ج�����ار ال��ك��رمي��ة 

ك��رب��ون مرتبة يف �سطوح  امل��ا���س م��ن ذرات  الأم��ريك��ي، يتكون 

وجود  عند  اللون  ويظهر  مثلثة.  اأه��رام��ات  اأو  �سلبة،  رباعية 

اأو عيوب هيكلية داخل هذا الرتكيب الكيميائي. ويف  �سوائب 

النيرتوجني  ال�سفراء يكون ذلك ب�سبب دمج  حالة الأحجار 

يف هيكلها البلوري الكربوين.

ال��ن��ي��رتوج��ني يف هيكل  “يعدل دم��ج  واأ���س��اف ج��ون�����س��ون: 

املا�سة البلوري الكربوين ال�سوء، وميت�س اجلزء الأزرق من 

الطيف املرئي. وعندما يتم تربيد النوع اجلديد من الأحجار 

املتغرية اللون، تتحرك ال�سحنة الكهربائية اأقرب اأو بعيدا عن 

هذه ال�سوائب يف البلورة، وبالتايل تظهر ب�سكل خمتلف عند 

تاأثرها بال�سوء«.

واكت�سف فريق جون�سون حتى الآن خم�سة اأمثلة على املا�س 

والبع�س  الأ�سفر،  اإىل  ال��رم��ادي  من  بع�سها  يتحول  امل��ربد، 

الآخر من الرمادي اإىل الأزرق.

الأحجار  ه��ذه  من  املزيد  على  العثور  يف  جون�سون  وياأمل 

حول  نظريته  كانت  اإذا  ما  اختبار  من  يتمكن  حتى  الكرمية 

كيفية عملها �سحيحة.

ومن املقرر تقدمي الكت�ساف اجلديد يف اجتماع للجمعية 

اجليولوجية الأمريكية يف ولية اأوريغون الثالثاء املقبل.

�النباط-وكاالت

“هارفارد”  ج��ام��ع��ة  ف��ى  ال��ب��اح��ث��ون  ت��و���س��ل 

يف  ميكن  التدليك  جل�سات  اأن  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة 

الواقع اأن حت�سن ال�سفاء بعد الإ�سابة ال�سديدة 

اخلاليا  ب�سرعة  يزيل  التدليك  اأن  ووج���دوا   ..

امل��ن��اع��ي��ة ال��ت��ي ت�سمى ال���ع���دلت م���ن الأن�����س��ج��ة 

الع�سلية امل�سابة ب�سدة

اإزال���ة  اإىل  ��ا  اأي�����سً ال��ت��دل��ي��ك  وت�����وؤدي جل�سات 

اإلتهابية(  بروتينات   ( الإلتهابية  ال�سيتوكينات 

التي تطلقها اخلاليا الع�سلية، مما يعزز عملية 

األ��ي��اف ال��ع�����س��الت.. وق���د مت ا�ستخدام  جت��دي��د 

منذ  امل�سابة  الع�سالت  التهاب  لعالج  التدليك 

اأك��رث من 3 اآلف ع��ام، واليوم ي�ستخدم العديد 

با�ستخدام  التدليك  جل�سات  الريا�سيني  م��ن 

م�سد�سات التدليك لإعادة تاأهيل اأج�سامهم

البحثى  الفريق  ابتكر  احلالية،  الدرا�سة  فى 

ج����ه����اًزا ����س���غ���رًيا ي�����س��ت��خ��دم اأج����ه����زة ا���س��ت�����س��ع��ار 

اأط���راف  على  املطبقة  ال��ق��وة  ملراقبة  وم�سغالت 

قوة  ا�ستخدموا  حيث  فيها،  والتحكم  القوار�س 

ث��اب��ت��ة وم��ت��ك��ررة ع��ل��ى ال��ع�����س��الت امل�����س��اب��ة مل��دة 

فى الوقت الذى  اأن��ه  لوحظ  وقد   .. يوًما   14
اأظهرت فيه كل الع�سالت املعاجلة وغري املعاجلة 

التالفة،  الع�سالت  األ��ي��اف  كمية  يف  ا  انخفا�سً

اأك���رث و���س��وًح��ا وك��ان��ت منطقة  ك��ان النخفا�س 

املقطع العر�سي لالألياف من اأكرب يف الع�سالت 

اإىل  اأدى  قد  العالج  اأن  اإىل  ي�سري  املعاجلة، مما 

مزيد من الإ�سالح وا�ستعادة القوة .. فكلما زادت 

القوة املطبقة اأثناء العالج ، زادت قوة الع�سالت 

امليكانيكي يح�سن  اأن العالج  امل�سابة، مما يوؤكد 

تعايف الع�سالت بعد الإ�سابة

بتحليل جمموعة  ذل��ك  بعد  الباحثون  وق��ام 

وا�سعة من العوامل املرتبطة باللتهابات ت�سمى 

والكيموكينات  )ب��روت��ي��ن��ات(،  “ال�سيتوكينات” 
)اإ�سارات الربوتينات( فى الع�سالت غري املعاجلة 

مقابل الع�سالت املعاجلة .. ووجدوا اأن جمموعة 

كانت  الع�سلية(  )الربوتينات  “ال�سيتوكينات” 
اأق����ل ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف ال��ع�����س��الت امل��ع��اجل��ة بعد 

ثالثة اأيام من العالج الآيل، وهذه ال�سيتوكينات 

م��رت��ب��ط��ة ب��ح��رك��ة اخل��الي��ا امل��ن��اع��ي��ة امل�����س��م��اة “ 

عملية  يف  عديدة  اأدواًرا  تلعب  والتي  العدلت”، 

ا على  اللتهاب.. حتتوي الع�سالت املعاجلة اأي�سً

ع��دد اأق���ل م��ن ال��ع��دلت )اخل��الي��ا( يف اأن�سجتها 

ي�سري  امل��ع��اجل��ة، مم��ا  بالع�سالت غ��ري  م��ق��ارن��ة 

اإىل اأن انخفا�س ال�سيتوكينات )بروتينات( التي 

جتذبها قد ت�سبب يف انخفا�س ت�سخم اخلاليا

دراسة أمريكية: جلسات التدليك تعمل على تسريع شفاء العضالت

مذيع ياباني يقرأ النشرة بهدوء أثناء زلزال يهز االستوديو 

دراسة: الشاي المثلج يسبب حصوات الكلى

�النباط-وكاالت

اإح��دى  الإخ��ب��اري��ة يف  الن�سرة  فوجئ مقدمو 

ال��ذي �سرب  الزلزال  اليابانية بحدوث  القنوات 

ال��ع��ا���س��م��ة ط��وك��ي��و اخل��م��ي�����س، اأث���ن���اء تقدميهم 

الن�سرة الإخبارية.

وان��ت�����س��ر ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الجتماعي 

حلظة  الن�سرة  مقدمي  فعل  ردة  يظهر  فيديو 

حدوث الزلزال اأثناء البث املبا�سر، وحالة التوتر 

واخلوف التي عّمت ال�ستوديو.

هدوئه  ب�سبب  الأن��ظ��ار  املذيعني  اأح���د  ولفت 

و�سجاعته حيث ا�ستكمل قراءة الن�سرة ناقاًل نباأ 

وقوع الزلزال العنيف، بينما كان املبنى يهتّز بقوة 

مبن فيه.

ويف مقطع الفيديو، ميكن �سماع دوي �سافرات 

الإنذار والر�سائل املحّذرة يف اخللفية.

واأعلنت اإدارة الكوارث اليابانية ام�س اجلمعة، 

ال��ذي �سرب  اأن 32 �سخ�ساً جرحوا يف الزلزال 

وكالة  وق���درت  اخلمي�س،  م�ساء  طوكيو  منطقة 

الأر�ساد اجلوية يف البالد قوته ب�6.1 درجة.

وهز الزلزال ال��ذي �سعر به �سكان جزء كبري 

من �سرق اليابان املباين واأطلقت اأجهزة الإنذار 

ع��ل��ى ه���وات���ف ال�����س��ك��ان ب��ه��دف م��ن��ح��ه��م ال��وق��ت 

للو�سول اإىل اأماكن اآمنة.

�النباط-وكاالت

 John Miller ال���ط���ب���ي���ب  ح������ذر 

امل�سالك  ج��راح��ة  ق�سم  يف  م�����س��اع��د  اأ���س��ت��اذ 

من  �سيكاغو  يف  لويول  جامعة  يف  البولية 

اأن ال�����س��اي امل��ث��ل��ج ق��د ي��ع��ر���س��ك ل��الإ���س��اب��ة 

بح�سوات الكلي لحتوائه على تركيز عايل 

امل���واد  م��ن  واح����د  وه���و   »oxalate« م��ن 

الكميائيه الأ�سا�سيه التي ت�ساهم يف تكوين 

الكلي ح�سوات 

واأو����س���ح اأن����ه م���ن الأ����س���ب���اب ال��رئ��ي�����س��ي��ه 

�سرب  قلة  ه��ي  الكلي  بح�سوات  لالإ�سابة 

ال�سوائل واملياه ومع اإ�ستداد حرارة ال�سيف 

والتعرق ال�سديد و�سعور البع�س باجلفاف 

ب�سبب احلرارة العالية يعترب ال�ساي املثلج 

علي  للتغلب  منا  للكثري  مف�سل  م�سروب 

اجلفاف والعط�س يف ال�سيف

يحتوي  ال�����س��اخ��ن  ال�����س��اي  اأن  واأ����س���اف 

من  اأن��ه  اإل  الأوك�سالت  مركب  على  اأي�ساً 

ال�ساي  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ���س��رب  ال�سعب 

اإىل الإ����س���اب���ة  ت������وؤدي  ل����درج����ة   ال�����س��اخ��ن 

املثلج  ال�ساي  عك�س  علي  الكلي  بح�سوات 

لل�ساي  املتحده  الوليات  اإ�ستهالك  وميثل 

ال�ساخن  ال�����س��اي  ع��ن   85% ن�سبه  امل��ث��ل��ج 

ال��ولي��ات  %10 م��ن �سكان  ي��ع��اين  ل��ذل��ك 

من ح�سوات الكلي

وح���������س����وات ال���ك���ل���ي ع����ب����ارة ع����ن جت��م��ع 

الأمالح املعدنية ال�سغرية وبلورات امللح يف 

ح�سوات  ماتكون  وع��ادة  احلالب،  اأو  الكلي 

تنتقل  اأن��ه��ا  بحيث  احل��ج��م  �سغرية  الكلي 

اأن  دون  املثانه  اإيل  الكلي عرب احلالب  من 

ت�سبب اأي �سرر ،ولكن اأحياناً تكون بحجم 

احل��ال��ب��ني  اأو  ال��ك��ل��ي  يف  ف��ت��رت���س��ب  اأك�����رب 

م�سببة األالآم وعدم ال�سعور بالراحة

ويو�سي الربوف�سريMilner،  ب�سرب 

للح�سول  النقية  املياه  اأو  الليمون  ع�سري 

اإىل  اإ�سافة  للج�سم  الالزم  الرتطيب  على 

ال�سرتات  عن�سر  على  يحتوي  الليمون  اأن 

ح�سوات  منو  مينع  وال��ذي   )citrates(

الكلي.

الأ�سخا�س  باأن  اأي�ساً  الطبيب،  ويو�سي 

ال����ذي����ن ل���دي���ه���م اإح���ت���م���ال���ي���ة ب���الإ����س���اب���ة 

عن  الإبتعاد  عليهم  يجب  الكلي  بح�سوات 

علي  حتتوي  التي  املعينه  الأطعمة  بع�س 

 oxalate الأوك�����س��الت  ع��ايل من  تركيز 

ك���ال�������س���ب���ان���خ وال�������س���ي���ك���ولت���ه وال�����راون�����د 

وامل���ك�������س���رات، وت����ن����اول ك��م��ي��ات ق��ل��ي��ل��ه م��ن 

ال���ل���ح���وم والإق��������الل م���ن ا����س���ت���خ���دام م��ل��ح 

الطعام.

»ناسا« تنشر صور نهر قديم على سطح المريخ

بيع جسر خشبي بـ180 ألف دوالر 

تمثال نابوليون للبيع في مزاد

�النباط-وكاالت

املريخ، فيما ي�سعى  “نا�سا” �سور نهر قدمي جاف على �سطح  الف�ساء الأمريكية  ك�سفت وكالة 

العلماء اإىل العثور على اأدلة تثبت اأن الكوكب الأحمر كانت به حياة �سابقة.

وذكرت �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية اأن ال�سور اجلديدة التي ن�سرتها وكالة “نا�سا” تظهر 

نهرا قدميا كان يتواجد على �سطح املريخ، م�سيفة اأن اجليولوجيني وجدوا مركبات ع�سوية حيوية 

يف مناطق حمددة من فوهة “جيزيرو”، التي ت�سم دلتا النهر.

وميكن اأن حتمل هذه املركبات الع�سوية اأدلة دقيقة على وجود حياة خارج كوكب الأر�س.

ون�سر الباحثون �سورا يف جملة العلوم التقطتها املركبة املتجولة “بري�سفريان�س”، وت�سري اإىل 

الطرق التي كانت تتدفق بها املياه على الكوكب قبل مليارات ال�سنني.

ويقول العلماء اإن هذا الكت�ساف اجلديد يوفر “بيانات غري م�سبوقة”، من �ساأنها اأن توجه قرارات 

نا�سا فيما يتعلق باإجراء مزيد من التحقيقات يف الكوكب.

ويف اآذار املا�سي، اأعلنت “نا�سا”، قيام “بري�سفريان�س”، باأول رحلة لها على املريخ.

الكوكب  التقطتها على �سطح  التي  ال�سور  اآلف  اإر���س��ال  املركبة من  ذل��ك احل��ني، متكنت  ومنذ 

الأحمر، اإ�سافة اإىل بيانات الأر�ساد اجلوية هناك.

�النباط-وكاالت

بيع ج�سر خ�سبي من الريف الإجنليزي األهم موؤلف مغامرات الدب ال�سغري ويني بحوايل 180 

األف دولر، اأي مبا يوازي �سعف التقديرات الأولية، خالل مزاد يف بريطانيا.

واأع��رب جيم�س رايالندز القّيم على هذا امل��زاد ال��ذي نّظمته دار “�سامرز بالي�س اأوك�سنز” عن 

�سعادته “لبيع قطعة من التاريخ الأدبي”، وقت الإعالن عن نتيجة املزايدات اخلمي�س.

وقّدر ال�سعر الأويل لهذه القطعة مبا بني 40 و60 األف جنيه اإ�سرتليني. وهي بيعت يف نهاية 

املطاف ب�سعر 131 األف جنيه اإ�سرتليني )179167 دولرا(.

وكان اآلن األك�سندر ميلن موؤّلف �سخ�سية هذا الدّب ال�سغري املكتنز البطن يحّب هذا اجل�سر الواقع 

يف غابة اآ�سداون يف جنوب �سرق اإجنلرتا. وهو كان يلعب مع ابنه يف حمطيه لعبة من تاأليفهما ا�سمها 

“بو�ستيك�س” يرميان فيها ق�سبات عرب اجل�سر.
وذاع �سيت اجل�سر امل�سّيد يف العام 1907 واملعروف با�سم “بو�سينجفورد بريدج” بعد ظهوره يف 

ة ويني ذي بو املوّجهة لالأطفال. وهو قد �سّمي ر�سميا “بو�ستيك�س بريدج” �سنة 1979. ق�سّ

وبعدما زاره اآلف ال��زّوار، فّكك �سنة 1999 وحّل ج�سر جديد حمّله بدعم مايل من جمموعة 

ة اإىل فيلم �سهري. “ديزين” التي حّولت الق�سّ
وطرح اجل�سر الأ�سلي يف مزاد بعد ترميمه و�سّدت الفجوات بخ�سب �سنديان من املنطقة.

ويعتزم �ساحبه اجلديد و�سعه يف حديقة دارته يف جنوب �سرق اإجنلرتا.

�النباط-وكاالت

ُيعر�س متثال ن�سفي لالإمرباطور الفرن�سي نابوليون من اأعمال النحات الفرن�سي اأوجو�ست 

رودان يف مزاد علني يقام ال�سبت يف هوجن كوجن.

وكان قد مت اكت�ساف التمثال م�سادفًة عام 2014 يف مقر بلدية يف الوليات املتحدة حيث كان 

من�سياً مدى 80 عاماً.

وخّمنت دار “�سوذبيز” امل�سوؤولة عن املزاد قيمة املنحوتة التي ُنق�َست عليها عبارة “ملفوف يف 

حلمه” مبا بني 70 و90 مليوناً من دولرات هونغ كونغ.

التمثال  اأن  اأ�سومول  “�سوذبيز” ري�سيكا  الفن احلديث لآ�سيا يف  نائبة مدير ق�سم  واأو�سحت 

ما من بني  نوعاً  “يقوم  وكاأنه  الإم��رباط��ور  فيه  بل يظهر  “واقعياً” لنابوليون،  لي�س جت�سيداً 

احلجارة، ويخرج من بني اأحالمه«.

توقيع  ط��ّي��ات، وحت��م��ل  ُنحتت عليها  ك����ارارا  رخ���ام  م��ن  كتلة  م��ن  الإم���رباط���ور  راأ����س  وينبثق 

منها. اخللفية  اجلهة  “اأ.رودان” يف 
والع�سرين عندما تولت عام  الثانية  التي كانت يف  الطالبة مالوري مورتيالرو  ال�سم  ولفت 

جمل�س بلدية مادي�سون، وهي مدينة يف �سواحي  مقّر  يقع  حيث  املبنى  مقتنيات  جرد   2014
نيويورك يبلغ عدد �سكانها 16 األف ن�سمة.

وكان التمثال الن�سفي لالإمرباطور الفرن�سي معرو�ساً ب�سكل وا�سح للعيان مدى 80 عاماً يف 

قاعة املجل�س البلدي.

الأر�سيفية  املحفوظات  فراجعت  التحقيق،  يف  �سرعت  اأن  اإل  النبيهة  الطالبة  من  ك��ان  وم��ا 

وا�ست�سارت خرباء، اإىل اأن تو�سلت يف اأيلول/�سبتمرب 2015 اإىل احل�سول على �سهادة توؤكد اأن 

املنحوتة هي فعاًل لرودان.

ونّفذ رودان التمثال عام 1904 حل�ساب زوجة جون وودروف �سيمب�سون، وهو حمام بارز يف 

نيويورك. وكان الزوجان يف طليعة هواة الفن يف الوليات املتحدة الذين عر�سوا اأعماًل لرودان.

اآخر هو  اأمريكي  فتلقفه  اإي��اه،  ت�سليمها  تاأخر  ب�سبب  التمثال  النظر عن  �سيمب�سون  و�سرفت 

توما�س فورت�سن راين، وهو �سديق ثري لهاوية اجلمع، وا�سرتى املنحوتة خالل زيارة لرودان 

يف مودون عام 1909.

وعند وفاة راين، ا�سرتت جامعة حتف اأخرى هي جريالدين روكفلر دودج التمثال عام 1933، 

قبل اأن تتربع به ل�سرح هارتلي دودج التذكاري الذي �سيدته تخليداً لذكرى جنلها املتوفى، والذي 

ي�سم الآن قاعة جمل�س املدينة.

اأن  اأ�سومول  اإذ توقعت  اأن ينتقل متثال نابلويون لرودان اإىل قارة اأخرى،  ومن غري امل�ستبعد 

امل�ساركني الآ�سيويني يف املزاد �سيكونون “متحم�سني جداً لفكرة املزايدة على هذا العمل الرائع” 

لرودان.
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