
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

تسجيل 12 وفاة و1021 إصابة بفيروس 
كورونا في المملكة

االنباط-وكاالت

اجلمعة،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 

�إ���ص��اب��ة  و1021  وف�����اة   12 ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ن 

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

لرتفع العدد الإجمايل اإىل 10859 وفاة 

و839544 �إ�صابة.

الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

امل���وج���ز  ب��ح�����ص��ب  ب���امل���ئ���ة،   3.68 �م���������س 

الإعالمي ال�صادر عن الوزارة.

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

حالة،   14847 اإىل  و�صل  حالياً  الن�صطة 

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

وعدد  حالة،   82 امل�صت�صفيات  اإىل  ام�س، 

 76 امل�صت�صفيات  غ����ادرت  ال��ت��ي  احل����الت 

حالة، فيما بلغ العدد الإجمايل للحالت 

املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 

482 حالة.

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

باملئة،   8 بلغت  ال�صمال  اإقليم  يف  ال��ع��زل 

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

ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   24 احل��ث��ي��ث��ة 

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

الإقليم ذاته 10 باملئة.

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

باملئة،   12 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف  العزل 

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

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

التنف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   25

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

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

العناية  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ون�صبة  باملئة،   10

ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   14 احل��ث��ي��ث��ة 

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

الإقليم ذاته 14 باملئة.

حالة   548 ت�صجيل  اإىل  املوجز  واأ�صار 

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

العزل  انتهاء فرتة  بعد  املتوقعة  ال�صفاء 

)14 يوماً( اإىل 813838 حالة.

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   9  ربيع االول  1443 هـ  - املوافق   16   ت�شرين اآول  2021 م - العدد  5842    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

لقيت امراأة لبنانية تدعى مرمي فرحات م�صرعها داخل 

اندلعت  عندما  الراأ�س  يف  ناري  بطلق  اإ�صابتها  اإثر  منزلها 

ا�صتباكات م�صلحة يف منطقة الطيونة يف بروت اخلمي�س.

واأفادت تقارير �صحفية باأن ال�صيدة الراحلة البالغة من 

�لعمر 40 عاما، توجهت اإىل النافذة لتطمئن على اأطفالها 

املدر�صة  من  ي��اأت��وا  اأن  املفرت�س  من  كانوا  الذين  اخلم�صة 

وقت وقوع ال�صتباكات يف املنطقة.

الثاين  الطابق  يف  الواقع  منزلها  نافذة  فتحت  وعندما 

من املبنى، اأ�صابتها ر�صا�صة طائ�صة يف راأ�صها فوقعت اأر�صا 

م�صرجة بالدماء

ابنتها  عر�س  اأن  عليها  املجني  قريبات  اإح���دى  واأ���ص��ارت 

ك���ان ق��ب��ل ي��وم��ن ق��ائ��ل��ة: “قبل ي��وم��ن ك���ان ح��ف��ل زف���اف 

ابنتها  ت��غ��م��ره��ا، وودع����ت  ال��ف��رح��ة  وك��ان��ت  ال��ك��رى،  ابنتها 

والدتها  م��اأمت  اإىل  ال��ي��وم  ال��ع��رو���س  لتعود  عرو�صا  عاما   22

مت�صحة باللون الأ�صود«. وقتل 6 اأ�صخا�س على الأقل خالل 

ا�صطرابات م�صلحة يف منطقة الطيونة بالعا�صمة بروت، 

ك��ان��وا  متظاهرين  ع��ل��ى  ه��ج��وم  ب��اأن��ه��ا  ال�صلطات  و�صفتها 

متجهن للم�صاركة يف احتجاج دعا له “حزب اهلل” .

التفا�صيل �ص »4«

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم اللبنانية توشح بيروت بالسواد! 

الحنيفات نعمل على صيانة الحفائر والسدود 
وتطرح مشاريع جديدة 

اختتام أعمال مؤتمر اقتصاديات تغير الُمناخ
البحر امليت -برتا 

اخ��ت��ت��م��ت،ام�����س  اجل��م��ع��ة، اأع��م��ال موؤمتر 

»اق��ت�����ص��ادي��ات ت��غ��ر املُ���ن���اخ - ف��ر���س للنمو 

الق��ت�����ص��ادي وخ��ل��ق ف��ر���س ع��م��ل يف خمتلف 

ال�صتجابة  اإج�����راءات  خ��الل  م��ن  القطاعات 

لتغر امل��ن��اخ«، ال��ذي نظمه جمل�س الأع��ي��ان، 

ب��ال�����ص��راك��ة م���ع ع���دد م���ن ال�������وزارات املعنية، 

اإي��رت«  »فريدريت�س  موؤ�ص�صة  مع  والتعاون 

الأملانية يف عّمان.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

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

يتم العمل حاليا على تنفيذ اأعمال ال�صيانة 

حل��ف��رة و���ص��د ج����الت ���ص��م��ن ل�����واء اجل��ي��زة  

واإزال���ة تر�صبات ل� 75 األ��ف م3  �صمن البادية 

ال��ع��وايف  اب��و  واإن�����ص��اء ح��ف��رة وادي  الو�صطى 

�صمن البادية اجلنوبية يف لواء احل�صا ب�صعة 

تخزينية ت�صل اىل 86 األف م3 .

لتوجيهات  وتنفيذا  ان��ه  احلنيفات  وب��ن 

الزراعي  بالقطاع  للنهو�س  ال�صامية  امللكية 

وامل�����ص��اه��م��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة ال���زراع���ي���ة ف��ق��د مت 

و�صع خطة م�صتقبلية للح�صاد املائي واعادة 

التاأهيل لأغلب ال�صدود واحلفائر والتي تبلغ 

العمل  و  م3  مليون   67 التخزينية  طاقتها 

على  زي��ادة   الرتكيز يف تنفيذ اأكر عدد من 

احل��ف��ائ��ر وال�����ص��دود �صمن ال��ب��ادي��ة الأردن��ي��ة 

القدرة  ذات  املناطق  وبقية  املحافظات  وكافة 

�صيتم  حيث  الزراعية  امل�صاريع  يف  النتاجية 

خالل   م��ن   2022 للعام  اخل��ط��ة  ه���ذه  تنفيذ 

وادي  �صلطة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال���زراع���ة  وزارة 

الأردن بواقع 30 حفرة و�صد وبكلفة تقديرية 

ت�صل ل� 2 مليون دينار .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

اأك��دت حركتا حما�س واجلهاد الإ�صالمي، على عدم ال�صماح 

ال�صجون،  داخ���ل  ف�صيل  اأو  اأ���ص��ر  ب���اأي  بال�صتفراد  لالحتالل 

الدفاع عن حقوقهم  الأ���ص��رى موحدون يف معركة  واأن جميع 

العزل،  من  كافة  الأ���ص��رى  اإخ���راج  فيها  مبا  كاملة  وا�صتعادتها 

واإزالة كل العقوبات التي اتخذت بعد عملية نفق احلرية.

والتقى وفد من قيادة حركة حما�س بوفد من حركة اجلهاد 

الإ�صالمي على راأ�صه اأمن عام احلركة زياد النخالة، فيما تراأ�س 

وفد حركة حما�س نائب رئي�س املكتب ال�صيا�صي للحركة �صالح 

العاروري

حذرت  فقد  احلركتن  عن  ال�صادر  امل�صرتك  للبيان  ووف��ق��اً 

اجلهاد الإ�صالمي وحما�س حكومة الحتالل من اختبار �صر 

واإي��ذاءه��م هو م�صا�س  بالأ�صرى  امل�صا�س  واأن  �صعبنا ومقاومته، 

باأبناء �صعبنا كافة، وعلى الحتالل اأن يتحمل النتائج املرتتبة 

عن هذه ال�صيا�صة احلمقاء التي قد تقود املنطقة نحو انفجار 

وا�صع

واأكدت قيادة احلركتن وقوفها اإىل جانب الأ�صرى امل�صربن 

عن الطعام، وحقهم يف احلرية واإنهاء �صيا�صة العتقال الإداري 

الظاملة، والتي ت�صتهدف النيل من عزمية منا�صلي �صعبنا.

التفا�صيل �ص »4«

وزيرة الثقافة ترعى احتفالية اليوم العالمي 
للعصا البيضاء

  البلبيسي يحذر من موجة كورونا جديدة 
في األردن

الوحدات والرمثا بامال الفوز والتمسك 
بالصدارة 

»الرئاسة الفلسطينية” تحذر من الخطط االستيطانية 
التي يتم اإلعداد لتنفيذها في محيط القدس

روسيا: ال بديل عن حل الدولتين لتسوية 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

االنباط-عمان

رع����ت وزي������رة ال��ث��ق��اف��ة ه��ي��ف��اء ال��ن��ج��ار 

البي�صاء  للع�صا  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  احتفالية 

التي نظمتها دارة �صهيل بقاعن يف منطقة 

وتاأتي  الثقافة.  وزارة  بدعم من  اللويبدة، 

فئة  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  لت�صليط  الح��ت��ف��ال��ي��ة 

املكفوفن وزيادة الهتمام بق�صايا الإعاقة 

ورفع الوعي باأهمية اإدماج الأ�صخا�س ذوي 

يف  حقهم  على  والتاأكيد  باملجتمع  الإعاقة 

امل�صاركة وفتح املجال لهم لإثبات قدراتهم 

يف املجتمع.  وبداأت فعاليات الحتفالية من 

دوار باري�س م��روراً ب��دارة �صهيل والط��الع 

على لوحات يقوم اأطفال مبدعون بر�صمها 

و�صوًل اإىل مديرية الفنون وامل�صرح التابعة 

ل������وزارة ال��ث��ق��اف��ة، ح��ي��ث ���ص��اه��د احل�����ص��ور 

معر�س لوحات ر�صمها طالب مر�صم عبق 

اللون للمكفوفن.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

اإن  البلبي�صي  منت�صر  ال��دك��ت��ور  ق����ال 

احلالة الوبائية يف اململكة كانت بحالة ثبات 

�صهدنا  اأ�صبوعن  ب��اآخ��ر  لكن  اأ�صابيع  ل���10 

ارتفاعا بعدد الإ�صابات وهذا ما يثر القلق 

باحتمال عودة موجة جديدة.

امليكروبية  اللتهابات  اأخ�صائي  واأ�صاف 

البلبي�صي،  م��ن��ت�����ص��ر  ال���دك���ت���ور  وامل���ع���دي���ة 

دنيا”  ي��ا  “حلوة  ل��رن��ام��ج  حديثه  خ���الل 

قناة روؤي��ا ام�س  اجلمعة، اأن “املطاعيم ل 

اإىل  الفرو�س  دخ��ول  م��ن  متلقيها  حتمي 

ج�����ص��م��ه، ب��ل ت��ق��ل��ل م��ن اح��ت��م��ال��ي��ة دخ��ول��ه 

الكمامة  ارت���داء  اأن  م��وؤك��دا  للم�صت�صفى”، 

الفرو�س  دخ��ول  ملنع  الوحيد  ال�صبيل  هو 

جل�صم الإن�صان. وك�صف اأخ�صائي اللتهابات 

امليكروبية واملعدية اأن ن�صبة التطعيم �صد 

فرو�س كورونا يف الأردن و�صلت اإىل %33.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان 

مناف�صات  ال�صبت  ال��ي��وم  م�صاء  تختتم 

لندية  القدم  كرة  دوري  من   20 ال�صبوع 

امل��ح��رتف��ن ب��اق��ام��ة ث��الث��ة ل��ق��اءات مهمة 

يلتقي  حيث  وال��ق��اع  القمة  �صعيدي  على 

ال����وح����دات م���ع اجل���زي���رة ع��ن��د ال�����ص��اد���ص��ة 

م�����ص��اء ع��ل��ى ���ص��ت��اد ع��م��ان، وي��واج��ه �صباب 

الثامنة  العقبة عند  �صباب  الأردن نظره 

والن�صف على �صتاد امللك عبد اهلل الثاين، 

�صيفا  ال��رم��ث��ا  ي��ح��ل  ال��ت��وق��ي��ت  ذات  ويف 

على معان على �صتاد الأم��ر حممد .. يف 

نف�صه  ع��ن  ال��وح��دات  يبحث  الول  اللقاء 

اأهدر عدة فر�س  وا�صتعادة توازنه، بعدما 

ب�صكل  واملناف�صة  النقطي  ر�صيده  لتعزيز 

اأقوى على اللقب، عندما يلتقي اجلزيرة 

املتحفز وال�صاعي لتحقيق الفوز وحت�صن 

مركزه يف جدول الرتتيب .

التفا�صيل �ص »6«

االناط-وكاالت

الفل�صطينية �صباح ام�س  الرئا�صة  عرت 

وحتذيرها  ورف�صها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  اجل��م��ع��ة، 

اإ�صرائيل  تقوم  التي  ال�صتيطانية  للخطط 

بالإعداد لتنفيذها يف حميط مدينة القد�س 

املحتلة وداخل اأرا�صي ال�48 وامل�صماة “جفعات 

همتو�س ومنطقة )E 1( وعطروت وب�صغات 

زئيف”، حيث تقوم بو�صع خطط بناء وا�صعة 

املتعلقة  احل��م��راء  باخلطوط  مت�س  لليهود 

ف�صلها  اإىل  وت��وؤدي  القد�س،  مدينة  مبكانة 

عن حميطها الفل�صطيني،.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

اأك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي �صرجي 

لف������روف اأن�����ه ل��ي�����س ه���ن���اك ب���دي���ل ع���ن حل 

الدولتن لت�صوية ال�صراع بن الفل�صطينين 

واإ�صرائيل.وقال لفروف يف مقال ل�صحيفة 

مبنا�صبة  الإ�صرائيلية  اأح���رون���وت  ي��دي��ع��وت 

بن  العالقات  ل�صتئناف  الثالثن  الذكرى 

رو�صيا واإ�صرائيل، ن�صر اليوم اجلمعة: نحن 

امل�صاورات مع �صركائنا  باأن نوا�صل  مهتمون 

الأم��ن  بق�صايا  يتعلق  فيما  الإ�صرائيلين 

وال���ص��ت��ق��رار يف منطقة ال�����ص��رق الأو���ص��ط . 

واأ�صاف: دائما نلفت النتباه اإىل حقيقة اأن 

احللول ال�صاملة للم�صاكل التي تواجهها .

التفا�صيل �ص »5«

حماس والجهاد في بيان مشترك: لن نسمح 
في االستفراد باألسرى
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تسجيل 12 وفاة و1021 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

وزيرة الثقافة ترعى احتفالية اليوم 
العالمي للعصا البيضاء

الخارجية تعزي بضحايا تفجير 
مسجد في أفغانستان

تأجيل انتخابات »الصحفيين« إلى 
الجمعة المقبلة لعدم توفر النصاب

االنباط-وكاالت

اجلمعة،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 

�إ���ص��اب��ة  و1021  وف�����اة   12 ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ن 

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

لرتفع العدد الإجمايل اإىل 10859 وفاة 

و839544 �إ�صابة.

الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

امل���وج���ز  ب��ح�����ص��ب  ب���امل���ئ���ة،   3.68 �م���������س 

الإعالمي ال�صادر عن الوزارة.

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

حالة،   14847 اإىل  و�صل  حالياً  الن�صطة 

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

وعدد  حالة،   82 امل�صت�صفيات  اإىل  ام�س، 

 76 امل�صت�صفيات  غ����ادرت  ال��ت��ي  احل����الت 

حالة، فيما بلغ العدد الإجمايل للحالت 

املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 

482 حالة.

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

باملئة،   8 بلغت  ال�صمال  اإقليم  يف  ال��ع��زل 

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

ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   24 احل��ث��ي��ث��ة 

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

الإقليم ذاته 10 باملئة.

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

باملئة،   12 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف  العزل 

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

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

التنف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   25

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

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

العناية  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ون�صبة  باملئة،   10

ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   14 احل��ث��ي��ث��ة 

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

الإقليم ذاته 14 باملئة.

حالة   548 ت�صجيل  اإىل  املوجز  واأ�صار 

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

العزل  انتهاء فرتة  بعد  املتوقعة  ال�صفاء 

)14 يوماً( اإىل 813838 حالة.

 27715 اإج����راء  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ص��ار  كما 

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

للفحو�صات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

10500766 فح�صاً.واأظهر املوجز اأن عدد 

لقاح كورونا  الأوىل من  متلقي اجلرعة 

ع��دد  و���ص��ل  فيما   ،3812384 اإىل  و���ص��ل 

متلقي اجلرعتن اإىل 3402596.

االنباط-عمان

رع���ت وزي����رة ال��ث��ق��اف��ة ه��ي��ف��اء النجار 

البي�صاء  للع�صا  العاملي  اليوم  احتفالية 

ال��ت��ي ن��ظ��م��ت��ه��ا دارة ���ص��ه��ي��ل ب��ق��اع��ن يف 

ب���دع���م م���ن وزارة  ال���ل���وي���ب���دة،  م��ن��ط��ق��ة 

الثقافة. 

ال�صوء  لت�صليط  الحتفالية  وت��اأت��ي 

ع��ل��ى ف��ئ��ة امل��ك��ف��وف��ن وزي������ادة اله��ت��م��ام 

باأهمية  ال��وع��ي  ورف���ع  الإع��اق��ة  بق�صايا 

اإدماج الأ�صخا�س ذوي الإعاقة باملجتمع 

وفتح  امل�صاركة  يف  حقهم  على  والتاأكيد 

املجال لهم لإثبات قدراتهم يف املجتمع.  

وب�����داأت ف��ع��ال��ي��ات الح��ت��ف��ال��ي��ة م��ن دوار 

ب����دارة �صهيل والط���الع  ب��اري�����س م����روراً 

ع��ل��ى ل���وح���ات ي���ق���وم اأط����ف����ال م��ب��دع��ون 

الفنون  م��دي��ري��ة  اإىل  و���ص��وًل  بر�صمها 

حيث  الثقافة،  ل���وزارة  التابعة  وامل�����ص��رح 

ر�صمها  لوحات  معر�س  احل�صور  �صاهد 

طالب مر�صم عبق اللون للمكفوفن.

باليوم  الحتفال  اإن  النجار،  وقالت   

ال��ع��امل��ي ل��ل��ع�����ص��ا ال��ب��ي�����ص��اء، ه���و ت��اأك��ي��ٌد 

ل��ق��ي��م��ة ه����ذه ال��ع�����ص��ا ال��ت��ي ه���ي م�����ص��در 

ل��ل��ك��ف��ي��ف وم����ن خ��الل��ه��ا يتعلم  الأم������ل 

والنت�صار  والنجاح  وال�صمود  التحدي 

على الواقع .  واأ�صافت اأن جاللة امللك، 

وامل��وؤم��ن  للمكفوفن  الأول  ال��داع��م  ه��و 

واحتياجاتهم،  واإب��داع��ات��ه��م  ب��ق��درات��ه��م 

اأن فئة املكفوفن حتتاج كل  اإىل  م�صرة 

ال��دع��م وامل�����ص��ان��دة ل��زي��ادة الإب����داع ال��ذي 

ي��ق��دم��ون��ه يف ك���ل ال���ف���ن���ون وامل����ج����الت.  

للمكفوفن  ال�صعلة  نادي  فرقة  وقدمت 

يف م�صرح اأ�صامة امل�صيني معزوفات واأغاٍن 

احل�صور  معها  تفاعل  وطنية  وق�صائد 

املكفوفن  �صعادته بقدرة  الذي عّب عن 

مبهارة  والغناء  واخلطابة  ال��ع��زف  على 

عالية . 

االنباط-عمان

و����ص���وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع����رب����ت 

املغرتبن عن تعازيها ب�صحايا التفجر 

الإرهابي الذي ا�صتهدف م�صجداً بولية 

واأ�صفر  ام�س،  ظهر  الأفغانية،  قندهار 

عن وقوع ع�صرات ال�صحايا واجلرحى.

الوزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  وعّب 

ال�����ص��ف��ر ه��ي��ث��م اأب�����و ال���ف���ول ع���ن اإدان�����ة 

وا���ص��ت��ن��ك��ار امل��م��ل��ك��ة ال�����ص��دي��دي��ن ل��ك��اف��ة 

العاجل  ال�صفاء  ُمتمنياً  الإرهاب،  اأ�صكال 

للم�صابن.

االنباط-عمان

 اأع�����ل�����ن ال����ق����ائ����م ب�����اأع�����م�����ال ن��ق��ي��ب 

ال�صحفين الزميل ينال البماوي، عن 

تاأجيل النتخاب للمجل�س القادم لنقابة 

وذلك  املقبلة،  اجلمعة  اإىل  ال�صحفين 

لعدم اكتمال الن�صاب القانوين .

الن��ت��خ��اب��ات  اإن  ال�����بم�����اوي،  وق�����ال 

الأ����ص���ب���وع امل��ق��ب��ل ���ص��ت��ك��ون مب���ن ح�����ص��ر، 

م�صًرا اإىل اأن عدد امل�صجلن يف اجتماع 

اأ�صل  من  وزميلة  زميال   416 بلغ  اليوم 

1142 ممن يحق لهم الت�صويت.

“الن�صف  ت�صجيل  القانون  وي�صرتط 

+1” من اأع�صاء الهيئة العامة، لتحقيق 

ال���ن�������ص���اب ال���ق���ان���وين وال����ب����دء ب��ع��م��ل��ي��ة 

القرتاع .

البحر امليت -برتا 

موؤمتر  اأع��م��ال  اجلمعة،  اختتمت،ام�س  

املُ���ن���اخ - ف��ر���س للنمو  ت��غ��ر  »اق��ت�����ص��ادي��ات 

خمتلف  يف  عمل  فر�س  وخلق  القت�صادي 

ال�صتجابة  اإج���راءات  خ��الل  من  القطاعات 

الأعيان،  الذي نظمه جمل�س  املناخ«،  لتغر 

ب��ال�����ص��راك��ة م��ع ع���دد م��ن ال�����وزارات املعنية، 

اإيبت«  »فريدريت�س  موؤ�ص�صة  مع  والتعاون 

الأملانية يف عّمان.

التي  ل��ل��م��وؤمت��ر،  ال��ي��وم  جل�صات  وب��ح��ث��ت 

ح�����ص��ره��ا وزي�������ري ال���ن���ق���ل وج���ي���ه ع���زاي���زة 

الفر�س  خراب�صة،  �صالح  الدكتور  والبيئة 

اإج�����������راءات ال���ص��ت��ج��اب��ة  الق���ت�������ص���ادي���ة يف 

ل����ق����ط����اع����ات ال����ط����اق����ة وال����ن����ق����ل وال�����ن�����وع 

الج���ت���م���اع���ي، ح���ي���ُث حت����دث ف��ي��ه��ا ك���ل من 

اخل�����باء ب�����ص��ار زي���ت���ون واإي�����اد ال�����ص��رط��اوي 

وحازم زريقات ولينا �صبيب و�صهر العالول.

ويهدف املوؤمتر اإىل اإعداد ورقة �صيا�صات 

اأن حت��ت��اج وق����ت عمل  امل���رج���ح  ع���ام���ة، م���ن 

اتفق  حيُث  ثالثة،  اإىل  اأ�صبوعن  من  ميتد 

اأب���رز م��الم��ح ال��ورق��ة،  امل�����ص��ارك��ون فيه على 

النظر  اإع�����ادة  اإىل  دع����وة  �صتت�صمن  ال��ت��ي 

لقطاع  والأن��ظ��م��ة  وال��ق��وان��ن  بالت�صريعات 

حجم  رف��ع  اإىل  ال��دف��ع  ع��ن  ف�صاًل  الطاقة، 

ال�صتثمارات يف جمالت الطاقة املتجددة.

تت�صمن  اأن  ع��ل��ى  امل�������ص���ارك���ون  واأج����م����ع 

ال����ورق����ة، ال���ت���ي ���ص��ي��ت��م رف��ع��ه��ا اإىل رئ��ا���ص��ة 

جمل�س الأعيان، التي بدورها �صرتفعها اإىل 

قطاع  ب�صاأن  تو�صيات  التنفيذية،  ال�صلطة 

التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  حت�صن  واأب���رزه���ا  ال��ن��ق��ل، 

ل��ل��ن��ق��ل جل��ع��ل��ه اآم���ًن���ا وُم�����ص��ت��داًم��ا وُم��ت��اًح��ا 

اإىل ج��ان��ب رف���ع احل���واج���ز على  ل��ل��ج��م��ي��ع، 

النقل  مثل  للبيئة  ال�صديقة  النقل  ط��رق 

الكهربائي.

وب���خ�������ص���و����س ق����ط����اع ال������زراع������ة، ج���رى 

التوجه  ع��ل��ى  ال��ورق��ة  ت�صتمل  اأن  ال��ت��واف��ق 

ن���ح���و مت���ك���ن امل�����زارع�����ن ع����ب ت���زوي���ده���م 

ب����امل����ه����ارات وامل���ع���رف���ة ال����الزم����ة م����ن اأج����ل 

توؤثر على  التي  املناخية،  التغرات  مقاومة 

مراجعة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��زراع��ي��ة،  املحا�صيل 

اأن������واع ال����زراع����ات وال��ت��وج��ه ن��ح��و اأن������واع ل 

وت�صجيع  ك��ب��رة،  م��ي��اه  ك��م��ي��ات  اإىل  حت��ت��اج 

ا�صتخدام بذور قادرة على مقاومة احلالت 

املناخية ال�صديدة ولّديها منعة �صد الآفات 

احل�صرية.

اأن حت��ت��وي  اأه���م���ي���ة  امل�������ص���ارك���ون  واأك�������د 

ت�صجيع  �صاأنها  م��ن  تو�صيات  على  ال��ورق��ة 

خمتلف  يف  ك��بى  تنموية  م�صاريع  اإن�����ص��اء 

حم���اف���ظ���ات امل���م���ل���ك���ة، ب��ح��ي��ث ت���ك���ون ت��ل��ك 

امل�������ص���اري���ع ���ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة وت���ع���م���ل ع��ل��ى 

عمل  لفر�س  وم��وف��رة  ج��ه��ة،  م��ن  حمايتها 

على  الرتكيز  جانب  اإىل  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

متكن املجتمعات جتاه التغرات املناخية.

تغر  مب�صكلة  للتعريف  امل��وؤمت��ر  وج���اء 

والق��ت�����ص��ادي��ة  البيئية  ن��واح��ي��ه  م��ن  امل��ن��اخ 

اإجراءات  وطبيعة  والجتماعية  وال�صيا�صية 

الأردن،  يف  تطبيقها  ميكن  التي  ال�صتجابة 

املمكنة  العمل  ف��ر���س  مناق�صة  ج��ان��ب  اإىل 

وحم���ف���زات ال��ن��م��و الق��ت�����ص��ادي م��ن خ��الل 

اإجراءات ال�صتجابة عب اخلروج بتو�صيات 

لدعم تلك الإج��راءات يف �صبيل خلق فر�س 

عمل جديدة ومكافحة تغر املناخ.

على  ا�صتمر  ال���ذي  امل���وؤمت���ر،  يف  و���ص��ارك 

مدار يومن متتالين، جلنة م�صرتكة من 

روؤ���ص��اء وم��ق��رري 9 جل��ان دائ��م��ة م��ن جلان 

اإىل ج��ان��ب عدد  ال��دائ��م��ة،  الأع��ي��ان  جمل�س 

م��ن ال������وزراء امل��ع��ن��ي��ن والأم���ن���اء ال��ع��ام��ن، 

اإ�صافة اإىل خباء يف جمالت البيئة واملياه 

والزراعة والطاقة والنقل والتنوع احليوي.

وت���ن���اول امل���وؤمت���ر يف ن��ق��ا���ص��ات��ه ال��ت��ح��دي 

ال��ك��ب��ر، ال����ذي ي��واج��ه��ه امل��ج��ت��م��ع ال���دويل 

ب�����ص��ب��ب ت��غ��ر امل���ن���اخ ب��ال��ت��زام��ن م���ع دخ���ول 

 ،20 ال���  القرن  من   13 ال���  العقد  اإىل  العامل 

الأمطار وازدياد �صدة  والتغرات يف هطول 

الأع��ا���ص��ر وال��ت��ف��اوت احل��اد وغ��ر امل��األ��وف 

يف درج��ات احل���رارة، وه��و ما ي�صكل تهديًدا 

للنظم الب�صرية والطبيعية والقت�صادية.

ورك����ز امل���وؤمت���ر ع��ل��ى ع���دة حم����اور، منها 

التاأثرات ال�صلبية لتغر املناخ على الأ�صعدة 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة والج���ت���م���اع���ي���ة والق���ت�������ص���ادي���ة، 

الزراعية  النتاجية  على  التاأثر  واأب��رزه��ا 

ج������راء ال���ت���غ���ر ط���وي���ل الأج�������ل يف درج�����ات 

احلرارة وتوفر املياه وزيادة حدة الظواهر 

توريد  تكاليف  جانب  اإىل  املدمرة،  املناخية 

طريق  ع��ن  ال�����ص��دي��د  نق�صها  ب�صبب  امل��ي��اه 

املرتتبة  واخل�صائر  امل��ي��اه  وا���ص��ت��راد  حتلية 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع��ات امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ة ل��ل��م��ي��اه بعد 

عن  ف�صاًل  كافية،  كميات  حت�صيل  �صعوبة 

للمن�صاآت  الأ���ص��رار  ع��ن  النا�صئة  التكاليف 

الظواهر  بها  تت�صبب  التي  التحتية  والبنى 

العنيفة. كما بحث انخفا�س �صادرات ال�صلع 

واخلدمات )املنتجات الزراعية وال�صياحية( 

ال�����ص��ل��ع  ا�����ص����ت����راد  اإىل  احل����اج����ة  وازدي���������اد 

التي  ال�صلبية  الآث��ار  عن  ناهيك  الأ�صا�صية، 

والنظم  البيولوجي  التنوع  بفقدان  ترتبط 

البيئية واآثار تغر املناخ على �صحة الإن�صان 

ونوعية احلياة.

االنباط-عمان

اكد وزير الزراعة م. خالد احلنيفات انه 

يتم العمل حاليا على تنفيذ اأعمال ال�صيانة 

حل��ف��رة و���ص��د ج���الت ���ص��م��ن ل����واء اجل��ي��زة  

واإزالة تر�صبات ل� 75 األف م3  �صمن البادية 

العوايف  اب��و  وادي  حفرة  واإن�صاء  الو�صطى 

ل����واء احل�صا  ال��ب��ادي��ة اجل��ن��وب��ي��ة يف  ���ص��م��ن 

ب�صعة تخزينية ت�صل اىل 86 األف م3 .

لتوجيهات  وتنفيذا  ان��ه  احلنيفات  وب��ن 

الزراعي  بالقطاع  للنهو�س  ال�صامية  امللكية 

وامل�����ص��اه��م��ة يف ال��ت��ن��م��ي��ة ال��زراع��ي��ة ف��ق��د مت 

و����ص���ع خ��ط��ة م�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ل��ح�����ص��اد امل��ائ��ي 

واحلفائر  ال�صدود  لأغ��ل��ب  التاأهيل  واع���ادة 

والتي تبلغ طاقتها التخزينية 67 مليون م3 

و العمل على  زيادة   الرتكيز يف تنفيذ اأكب 

البادية  �صمن  وال�صدود  احلفائر  من  ع��دد 

املناطق  وبقية  املحافظات  وك��اف��ة  الأردن��ي��ة 

الزراعية  امل�صاريع  القدرة النتاجية يف  ذات 

 2022 للعام  تنفيذ هذه اخلطة  �صيتم  حيث 

م��ن خ���الل  وزارة ال���زراع���ة وب��ال��ت��ع��اون مع 

و�صد  حفرة   30 بواقع  الأردن  وادي  �صلطة 

دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   2 ل���  ت�صل  ت��ق��دي��ري��ة  وبكلفة 

ابوخ�صيبه  ���ص��د  ال�����ص��دود  ه���ذه  �صمن  وم���ن 

والذي �صيتم العمل عليه �صمن خطة 2022 

مرت3  150ال���ف  اىل  ت�صل  تخزينية  وب�صعة 

الروي�صد  ل���واء  يف  التك�صي  وادي  وح��ف��رة 

ب�صعة تخزينية ت�صل اىل 100 الف م3 .

احل�صاد  اهمية  ان  اىل  احلنيفات  وا�صار 

املائي تتلخ�س يف  )ان�صاء احلفائر وال�صدود 

ال���رتاب���ي���ة( ل��ت��وف��ر امل���ي���اه خ����الل ف���رتات 

خمتلفة من العام وذلك بحجز اكب كميات 

م���ن م��ي��اه الم���ط���ار و ت���اأم���ن امل���ي���اه مل��رب��ي 

الرثوة احليوانية ل�صقاية املوا�صي وبالتايل 

رف����ع م�����ص��ت��وى ال���دخ���ل ب���زي���ادة الن��ت��اج��ي��ة 

املراعي  اأرا���ص��ي  يف  البيئة  وتطوير  وتنمية 

وتخفيف  املياه اجلوفية  تغذية  واي�صا  

ال�صغط على الآبار اجلوفية .

وا�صاف احلنيفات ان خطة الوزارة تعمد 

اىل و���ص��ع احل�����ص��اد امل��ائ��ي ع��ل��ى اع��ل��ى �صلم 

التو�صع  ط��رح  على  وتعمل  العمل  اول��وي��ات 

امل�صاريع  عب  والب��ار  وال�صدود  احلفائر  يف 

امل���ت���اح���ة ح���ال���ي���ا ب���ال���ت���ع���اون م����ع امل��ن��ظ��م��ات 

اىل  الو�صول  امكانية  حددنا  وقد  الدولية 

ل��ل��م��ي��اة   خالل  ال��ف ح��ف��رة و بئر جتميع 

العام القادم .

على  عملت  ال���زراع���ة   وزارة  ان   وي��ذك��ر 

الهتمام باحل�صاد املائي من ان�صاء للحفائر 

وال�صدود الرتابية  مبجمل تخزيني يقدر ب� 

67 مليون مرت مكعب ) 170 حفرة و�صد)

االنباط-وكاالت

ق���ال ال��دك��ت��ور م��ن��ت�����ص��ر ال��ب��ل��ب��ي�����ص��ي اإن 

بحالة  ك��ان��ت  اململكة  يف  ال��وب��ائ��ي��ة  احل��ال��ة 

10 اأ���ص��اب��ي��ع ل��ك��ن ب��اآخ��ر اأ���ص��ب��وع��ن  ث��ب��ات ل����

ما  وه��ذا  الإ���ص��اب��ات  بعدد  ارتفاعا  �صهدنا 

باحتمال عودة موجة جديدة. القلق  يثر 

امليكروبية  اللتهابات  اأخ�صائي  واأ�صاف 

وامل���ع���دي���ة ال���دك���ت���ور م��ن��ت�����ص��ر ال��ب��ل��ب��ي�����ص��ي، 

دنيا”  ي��ا  “حلوة  ل��بن��ام��ج  ح��دي��ث��ه  خ��الل 

“املطاعيم ل  اأن  قناة روؤيا ام�س  اجلمعة، 

اإىل  الفرو�س  دخ��ول  من  متلقيها  حتمي 

ج�����ص��م��ه، ب��ل ت��ق��ل��ل م��ن اح��ت��م��ال��ي��ة دخ��ول��ه 

الكمامة  ارت��داء  اأن  موؤكدا  للم�صت�صفى”، 

الفرو�س  دخول  ملنع  الوحيد  ال�صبيل  هو 

الإن�صان. جل�صم 

امليكروبية  اللتهابات  اأخ�صائي  وك�صف 

فرو�س  �صد  التطعيم  ن�صبة  اأن  واملعدية 

.%33 كورونا يف الأردن و�صلت اإىل 

�صبه  اأ�صبح  كورونا  وب��اء  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

من  اأكرث  واأن  املطعمن،  غر  يخ�س  وباء 

اإىل  دخ��ول  التي حتتاج  احل��الت  م��ن   %90

املطعمن. غر  من  هم  امل�صت�صفى 

اأعلنت  التي  ال��دول  اأن  البلبي�صي  وب��ن 

الإمارات  مثل  كورونا  وباء  على  انت�صارها 

وب���ري���ط���ان���ي���ا، جت������اوزت ن�����ص��ب��ة امل��ط��ع��م��ن 

عالية  ن�صبة  هذه  اأن  معتبا   ،%66 عندهم 

�صيئة. مرحلة  اإىل  الدخول  من  حتميمهم 

و����ص���دد ال��ب��ل��ب��ي�����ص��ي ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز على 

احل����وام����ل وع���ل���ى الأط�����ف�����ال م����ن اأع���م���ار 

امل���دار����س  12 ع���ام���ا واأك������رث، وه����م ط����الب 

اإىل ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات، وذل��ك  ب��الإ���ص��اف��ة 

لإغ�����الق ال��ف��ج��وة يف امل��ن��اع��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

العدوى. �صل�صلة  وك�صر 

االنباط-عمان

اخ��ت��ت��م��ت يف م���رك���ز زه����ا ال���ث���ق���ايف ام�����س 

امل�صاريع  م��ال��ك��ات  ب���ازار  ف��ع��ال��ي��ات  اجل��م��ع��ة، 

الذي نظمته موؤ�ص�صة نهر الأردن .

وح�صب بيان �صادر عن املوؤ�ص�صة، عر�صت 

منتجات  من  ريادية  م�صاريع  البازار  خالل 

قامت  ي��دوي��ة،  وح���رف  وجتميلية  غ��ذائ��ي��ة 

م�صتفيدة  �صيدة   140 م��ن  اأك��رث  بتاأ�صي�صها 

م���ن م�����ص��روع��ي ت��ن��ظ��ي��م دخ����ول ال��الج��ئ��ن 

واملجتمعات امل�صيفة يف الأردن ل�صوق العمل 

والقت�صادي  الجتماعي  والتمكن  املنظم، 

ال�صايف، وذلك  امل�صت�صعفات يف غور  للن�صاء 

ال��و���ص��ول اإىل الأم��اك��ن  م��ن خ��الل حت�صن 

حيث  اخل�صراء،  وامل�صاحات  الآمنة  العامة 

وتدريبات  مالية  منح  امل�صاريع  ه��ذه  وف��رت 

ري��ادي��ة  م��ه��ارات  امل�صتفيدات  اأك�صبت  فنية 

للدخل  م��درة  م�صاريع  اإن�صاء  من  مكنتهن 

خ��ا���ص��ة ب��ه��ن. وق����ال ال��ب��ي��ان، اإن امل�����ص��اري��ع 

امل����م����ول����ة م����ن م��ن��ظ��م��ة ال���ع���م���ل ال���دول���ي���ة 

لتطوير  الأردن��ي��ة  املوؤ�ص�صة  م��ع  بال�صراكة 

�صاهمت  الق��ت�����ص��ادي��ة )ج���دك���و(،  امل�����ص��اري��ع 

37 م��درب��ا وم���درب���ة، و225  يف ب��ن��اء ق����درات 

�صيدة باملهارات الأ�صا�صية الالزمة لتاأ�صي�س 

م�صاريع �صغرة مدرة للدخل، ووفرت منح 

�صبع  يف  ري��ادي��ا  م�صروعا   140 لنحو  مالية 

املفرق،  الزرقاء،  اإرب��د،  )عمان،  هي  مناطق 

عجلون، الكرك، ومنطقة غور ال�صايف(.

انعام  وقالت مديرة موؤ�ص�صة نهر الأردن 

جلهد  تتويجا  ج���اء  ال���ب���ازار  اإن  ال��بي�����ص��ي، 

ال��ت��ي مكنتهن  امل�����ص��اري��ع  م���ن  امل�����ص��ت��ف��ي��دات 

امل��وؤ���ص�����ص��ة ���ص��م��ن حم����ور اإن�������ص���اء امل�����ص��اري��ع 

من  “ميكروية”،  وامل��ت��و���ص��ط��ة  ال�����ص��غ��رة 

خ���الل ت��وف��ر ف��ر���س احل�����ص��ول ع��ل��ى منح 

امل�صاريع  ه��ذه  وتطوير  لتاأ�صي�س  وق��رو���س 

ال����ت����ي ت�������ص���ه���م يف ت�����اأم�����ن م���������ص����ادر دخ���ل 

لدى  ال��ري��ادة  م��ه��ارات  وت��ع��زي��ز  م�صتدامة، 

امل�صتفيدات.

وق���ال���ت م��ن�����ص��ق��ة م��ك��ت��ب م��ن��ظ��م��ة العمل 

اإن  خ�������ان،  ف�����ري�����دة  الأردن  يف  ال����دول����ي����ة 

امل�������ص���اري���ع امل���م���ول���ة ح��ق��ق��ت جن���اح���اً ك��ب��راً 

والتزامهن  امل�صتفيدات  ال�����ص��ي��دات  بجهود 

خا�صة  �صغرة  م�صاريع  بان�صاء  وجديتهن 

الرتكيز  اأهمية  على  موؤكدة  للدخل،  م��درة 

ا�صتدامة  �صمان  على  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة  يف 

ال�صيدات  اأن  خ�صو�صاً  ال�صغرة،  امل�صاريع 

التو�صع  اإىل  م�صاريعهن  خالل  من  ي�صعن 

وادراج منتجات وخدمات متنوعة.

من جانبه اأكد املدير التنفيذي للموؤ�ص�صة 

الأردن���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر امل�����ص��اري��ع الق��ت�����ص��ادي��ة 

اجلهود  تكثيف  اأهمية  الكايد،  الفتاح  عبد 

اقت�صادياً  امل��راأة  م�صاركة  زي��ادة  يف  املبذولة 

خا�صة  ال��ع��م��ل،  ل�صوق  تاأهيلها  ط��ري��ق  ع��ن 

حمور  يف  متدنية  ن�صبة  �صجل  الأردن  واأن 

ي�صكل  ذل��ك  واأن  ال��ع��م��ل،  يف  امل���راأة  م�صاركة 

حتديا يفر�س ال�صعي لتعزيز �صبل التعاون 

اأج��ل  م��ن  وال��دول��ي��ة  املحلية  املوؤ�ص�صات  م��ع 

خلق فر�س عمل منا�صبة لل�صيدات.

اختتام أعمال مؤتمر اقتصاديات تغير الُمناخ

الحنيفات نعمل على صيانة الحفائر والسدود وتطرح مشاريع جديدة 
قبل بداية فصل الشتاء

البلبيسي يحذر من موجة كورونا جديدة في األردن

اختتام بازار مالكات المشاريع في مؤسسة نهر األردن
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االنباط-وكاالت

و�سل �سعر بيتكوين �إىل �أعلى م�ستوى يف 

�ستة �أ�سهر �م�س �جلمعة، مقرتًبا من �لرقم 

�ل��ق��ي��ا���س��ي �مل�����س��ج��ل يف �أب���ري���ل، ح��ي��ث �أ���س��ب��ح 

�أن  �مل���ت���د�ول���ون و�ث��ق��ن ب�سكل م��ت��ز�ي��د م��ن 

�ملنظمن �لأمريكين �سيو�فقون على �إطالق 

�سندوق ETF للعملة �مل�سفرة يتم تد�وله يف 

�لبور�سة بناء على �لعقود �لآجلة.

�رت��ف��ع��ت �أك����ر ع��م��ل��ة م�����س��ف��رة يف �ل��ع��امل 

وه��و  دولًر�،   59664 �إىل  لت�سل   ٪4 بنحو 

�أبريل. وقد  �أعلى م�ستوى لها منذ منت�سف 

و�ق��رتب��ت من  �ل��ع��ام  ه��ذ�  قيمتها  ت�ساعفت 

 64895 عند  �أبريل  يف  �سجلته  م�ستوى  �أعلى 

دولًر�.

و�أفادت وكالة بلومرغ نيوز يوم �خلمي�س، 

�أن  �لأم���ر،  �أ�سخا�س مطلعن على  نقاًل عن 

�لأمريكية  و�لبور�سات  �ملالية  �لأور�ق  جلنة 

�أول  ت���د�ول  ببدء  لل�سماح  ت�ستعد   )SEC(

�سندوق ETF للعقود �لآجلة ل�”بيتكوين” 

بالوليات �ملتحدة، �لأ�سبوع �ملقبل.

ق���ال ب��ن ك��ا���س��ل��ن، رئ��ي�����س ق�سم �لأب��ح��اث 

و�ل�سرت�تيجيات يف بور�سة �لعمالت �مل�سفرة 

على  �ملتوقع  “من  �آ�سيا:  ومقرها   AAX
نطاق و��سع �أن ي�سهد �لربع �لر�بع من �لعام 

ت��د�ول بيتكوين  تقدًما كبرًي� حول �سناديق 

نقلته  م���ا  ب��ح�����س��ب  �ملتحدة”،  �ل����ولي����ات  يف 

“رويرتز«.
كانت  �جلمعة  �م�س  حتركات  �أن  و�أ���س��اف 

تثقيف  مكتب  م��ن  بتغريدة  ا  �أي�سً مدفوعة 

�ملالية  �لأور�ق  لهيئة  �ل��ت��اب��ع  �مل�ستثمرين 

�لأور�ق  هيئة  ت��غ��ري��دة  ذك���رت  و�ل��ب��ور���س��ات. 

يف  �ل�ستثمار  “قبل  �أن��ه  و�لبور�سات  �ملالية 

تاأكد  �سندوق يحمل عقود بيتكوين �لآجلة، 

�مل��خ��اط��ر و�ل���ف���و�ئ���د �ملحتملة  م���ن م���و�زن���ة 

�مل�سفرة  �ل��ع��م��الت  م�ستثمرو  ك���ان  ب��ع��ن��اي��ة«. 

�سندوق  �أول  على  �ملو�فقة  �أخ��ب��ار  ينتظرون 

ETF لعملة بيتكوين يف �لبالد، وكان بع�س 
�لرتفاع يف �لعملة �مل�سفرة يف �لأ�سهر �لأخرية 

مدفوعا بتوقعات هذه �خلطوة وكيف ميكن 

�أن ت�سرع من �عتمادها وتد�ولها.

�ل�سناديق،  �ل��ع��دي��د م��ن م��دي��ري  وت��ق��دم 

 VanEck Bitcoin ذل������ك  يف  مب����ا 

 Invesco و   ProShares و   Trust
 Galaxy Digital و   Valkyrie و 

�ل�ستثمار  �سناديق  لإط����الق   ،  Funds
�ملتحدة.  �لوليات  �ملتد�ولة ل�”بيتكوين” يف 

ومت �إط����الق ���س��ن��ادي��ق �ل���س��ت��ث��م��ار �مل��ت��د�ول��ة 

�لعام يف كل من كند�  �مل�سفرة ه��ذ�  للعمالت 

�ملالية  �لأور�ق  جلنة  رئي�س  وق���ال  و�أوروب�����ا. 

و�لبور�سات �لأمريكية غاري جين�سلر �سابًقا، 

�إن �سوق �لت�سفري تت�سمن �لعديد من �لرموز 

�ل��ت��ي ق��د ت��ك��ون �أور�ًق������ا مالية غ��ري م�سجلة 

وترتك �لأ�سعار مفتوحة للتالعب ومالين 

�مل�ستثمرين عر�سة للمخاطر.

�مل��ق��رتح��ات  �أن  ب���ل���وم���رغ  ت��ق��ري��ر  وذك�����ر 

 Invescoو  ProShares من  �ملقدمة 

تقدميها  ومت  �لآج���ل���ة  �ل��ع��ق��ود  �إىل  ت�ستند 

مب��وج��ب ق��و�ع��د �ل�����س��ن��ادي��ق �مل�����س��رتك��ة �لتي 

ك��ب��رية  “حماية  ت��وف��ر  �إن���ه���ا  جين�سلر  ق����ال 

للم�ستثمر«.

دبي - العربية

�أب���ل���غ���ت حم��ك��م��ة يف �لإم����������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 

يتوجب  ب��اأن��ه  م��وت��ور،  ني�سان  �سركة  �ملتحدة 

مليون   354( دره����م  م��ل��ي��ار   1.3 دف���ع  عليها 

رفع  م�سرتك  م�سروع  يف  �سريك  �إىل  دولر( 

دعوى ق�سائية �سد �سركة �سناعة �ل�سيار�ت 

يف  �ملركبات  توزيع  �تفاقية  خل��رق  �ليابانية، 

�ملنطقة.

�سركة  وه��ي  “�لدهانة”،  �سركة  و�تهمت 

ل��ه��م �سالت  �أ���س��خ��ا���س  �أ�س�سها  دب���ي  م��ق��ره��ا 

برئي�س �سركة ني�سان �ل�سابق كارلو�س غ�سن، 

�ل�سركة �ليابانية يف عام 2019 بالرت�جع عن 

�أ�سهر  �لتعاقدية، حدث ذلك بعد  �لتز�ماتها 

من �عتقال غ�سن يف طوكيو بتهمة �لتقليل 

من قيمة �لتعوي�س �لذي ح�سل عليه، رغم 

�أنه فر منذ ذلك �حلن من �ليابان هرًبا من 

�لتهم  نافياً  لبنان  يف  �لآن  ويقيم  �ملحاكمة 

�ملوجهة �إليه.

قالت ني�سان �إن �ل�سر�كة �نتهت يف عام 2019 

بعد �متثالها �لكامل للتز�ماتها �لتعاقدية، 

و�إن �لإجر�ء�ت �لقانونية جارية يف �لإمارة.

وك��ت��ب��ت �أزو����س���ا م���وم���وز، �مل��ت��ح��دث��ة با�سم 

�ل�سركة �لتي تتخذ من يوكوهاما مقر�ً لها، 

يف ب��ي��ان ع��ر �ل��ري��د �لإل����ك����رتوين: “نحن 

ب�سكل  ت�سرفت  ق��د  ني�سان  �أن  م��ن  ثقة  على 

�سحيح طو�ل �لوقت، ونتطلع �إىل حل �مل�سكلة 

م��ن خ���الل حم��اك��م دب���ي ل�����س��ال��ح موظفينا 

وعمالئنا و�أ�سحاب �مل�سلحة لدينا”، وفق ما 

نقلته “بلومرغ«.

مت �لإعالن عن �حلكم �ل�سادر عن حمكمة 

دبي �لبتد�ئية يف بيان من �سركة “�لدهانة” 

يوم �خلمي�س.

وتاأ�س�ست �ل�سركة يف عام 2008 للم�ساعدة 

ني�سان يف منطقة  �سيار�ت  تعزيز مبيعات  يف 

�خل���ل���ي���ج، وه�����ي مم���ل���وك���ة ب�����س��ك��ل م�����س��رتك 

ورجل  �جلفايل  خالد  �ل�سعودي  للملياردير 

�لأعمال �للبناين نا�سر وتر، وفق ما ن�سرته 

“بلومرغ«.
�لق�سايا  ك��ب��ري� م��ن  ت��و�ج��ه ني�سان ع���دد� 

كيلي،  �عتقال غ�سن وجريج  منذ  �لقانونية 

�تهم  �ل���ذي  ني�سان  �سركة  يف  �ل�سابق  �مل��دي��ر 

مب�ساعدة غ�سن يف �إخفاء �لدخل.

وقد رفعت �سركة �سناعة �ل�سيار�ت دعوى 

�ل��ي��اب��ان.  يف  �ل�����س��اب��ق  رئي�سها  ���س��د  ق�سائية 

فرن�سا  قانونية يف  �إج�����ر�ء�ت  ��ا  �أي�����سً وه��ن��اك 

ني�سان  و�فقت  �ملا�سي،  �ل�سهر  ويف  وهولند�. 

ع��ل��ى ت�����س��وي��ة دع����وى ج��م��اع��ي��ة يف �ل���ولي���ات 

�إن��ه��م  ق��ال��و�  ق��ب��ل م�ستثمرين  م��ن  �مل��ت��ح��دة 

�ل��ذي  �لتعوي�س  ب�����س��اأن  للت�سليل  تعر�سو� 

ح�سل عليه غ�سن.

�ليابان،  ت��ز�ل جارية يف  حماكمة كيلي ل 

ملبورن - رويرتز

دولًر�   85 �إىل  �ل��ن��ف��ط  �أ����س���ع���ار  ق���ف���زت 

 ،2018 �أو�خ���ر  منذ  �لأوىل  للمرة  للرميل 

�إىل ت�سييق  �لعاملية  �أزمة �لطاقة  �أدت  حيث 

�سوق �خلام.

و�رت���ف���ع���ت �ل��ع��ق��ود �لآج���ل���ة خل����ام ب��رن��ت 

دولًر�   85.10 �إىل  �جلمعة،  �م�����س  ل��ن��دن  يف 

للرميل، بزيادة ٪1.3.

وتتجه �أ�سعار �لنفط نحو حتقيق مكا�سب 

متز�يدة  دلئل  و�سط   ،٪2 تتجاوز  �أ�سبوعية 

�لقليلة  �لأ���س��ه��ر  خ��الل  �مل��ع��رو���س  �سح  على 

�إىل  ب��ال��ت��ح��ول  �ل��ت��وق��ع��ات  زي����ادة  �ملقبلة م��ع 

�ل�سديد  �لرتفاع  ظل  يف  �لنفطية  �ملنتجات 

يف �أ�سعار �لغاز �لطبيعي و�لفحم.

�لقت�سادي و�لتنمية، لت�سجل �أدنى م�ستوى خم�����زون�����ات �ل���ن���ف���ط يف م��ن��ظ��م��ة �ل���ت���ع���اون �أ�����س����ار حم��ل��ل��ون �إىل �ن��خ��ف��ا���س ح����اد يف 

�لتعايف  مع  �لطلب  و�نتع�س   .2015 منذ  لها 

ع��ن حتول  ك��وف��ي��د-19، ف�سال  م��ن جائحة 

�لثمن  باهظي  و�لفحم  �لغاز  عن  �ل�سناعة 

�إىل زيت �لوقود و�لديزل من �أجل �حل�سول 

على �لطاقة.

بنك  يف  �ل�سلع  حملل  د�ر  فيفيك  وق���ال 

�لكومنولث: “�أزمة �لطاقة هذه، ل �سيما يف 

�لفحم و�لغاز.. عادت بالنفع على �لنفط«.

�خلمي�س،  �لدولية  �لطاقة  وكالة  وقالت 

�إن من �ملتوقع �أن تعزز �أزمة �لطاقة �لطلب 

على �لنفط مبقد�ر 500 �ألف برميل يوميا. 

�ملعرو�س بنحو  �إىل فجوة يف  و�سيوؤدي ذلك 

700 �ألف برميل يوميا حتى نهاية هذ� �لعام، 

�مل�����س��درة  �ل��ب��ل��د�ن  منظمة  ت�سيف  �أن  �إىل 

ل��ل��ب��رتول وح��ل��ف��اوؤه��ا )�أوب�����ك+( م��زي��د� من 

�لإمد�د�ت كما هو خمطط له يف يناير.

الريا�س - وا�س

�أن��ه  �ل�سعودية،  �لد�خلية  وز�رة  يف  م�����س��وؤول  م�سدر  �أع��ل��ن 

للتقدم  بناء على ما رفعته �جلهات �ل�سحية �ملخت�سة ونظر�ً 

بفريو�س  �لإ�سابة  ح��الت  ع��دد  وت��ر�ج��ع  �ملجتمع  حت�سن  يف 

�ب��ت��د�ء من يوم  �ل�سحية  �لح���رت�ز�ت  ك��ورون��ا، تقرر تخفيف 

�لأحد �ملو�فق 17 �أكتوبر 2021.

وي��ن�����س �ل���ق���ر�ر ع��ل��ى ع���دم �لل���ت���ز�م ب���ارت���د�ء �ل��ك��م��ام��ة يف 

�لأماكن �ملفتوحة � فيما عد� �لأماكن �مل�ستثناة � مع �ل�ستمر�ر 

يف �للتز�م بارتد�ئها يف �لأماكن �ملغلقة.

على  للحا�سلن  �لح���رت�زي���ة  �لإج������ر�ء�ت  تخفيف  وي��ت��م 

جرعتي لقاح )كوفيد-19( على �لنحو �لآتي:

1- �ل�سماح با�ستخد�م كامل �لطاقة �ل�ستيعابية يف �مل�سجد 

�لكمامة يف  ب��ارت��د�ء  و�ل��ز�ئ��ري��ن  �لعاملن  �إل����ز�م  م��ع  �حل���ر�م 

جميع �لأوقات يف كافة �أروقة �مل�سجد، و�ل�ستمر�ر يف ��ستخد�م 

�ل��ع��م��رة  م��و�ع��ي��د  لأخ����ذ  “توكلنا”  �أو  “�عتمرنا”  ت��ط��ب��ي��ق 

و�ل�سالة للتحكم بالأعد�د �ملوجودة يف �آن و�حد.

2- �ل�سماح با�ستخد�م كامل �لطاقة �ل�ستيعابية يف �مل�سجد 

�لنبوي مع �إلز�م �لعاملن و�لز�ئرين بارتد�ء �لكمامة يف جميع 

�لأوقات يف كافة �أروقة �مل�سجد، و��ستخد�م تطبيق �عتمرنا �أو 

توكلنا لأخذ مو�عيد �ل�سالة وزيارة �لرو�سة �ل�سريفة للتحكم 

بالأعد�د �ملوجودة يف �آن و�حد.

3- �إل���غ���اء �ل��ت��ب��اع��د و�ل�����س��م��اح ب��ا���س��ت��خ��د�م ك��ام��ل �ل��ط��اق��ة 

�ل�ستيعابية يف �لتجمعات و�لأماكن �لعامة وو�سائل �ملو��سالت 

و�ملطاعم و�سالت �ل�سينما ونحوها.

�لأف���ر�ح  ق��اع��ات  يف  �ملنا�سبات  وح�سور  باإقامة  �ل�سماح   -4

تطبيق  على  �لتاأكيد  �أهمية  مع  للعدد،  تقييد  ب��دون  وغريها 

�لإجر�ء�ت �لحرت�زية.

وي�����س��رتط �ل��ت��ح�����س��ن ب��ج��رع��ت��ن ل���دخ���ول ك��اف��ة �مل��و�ق��ع 

و�لأن�����س��ط��ة �مل�����س��ار �إل��ي��ه��ا �أع������اله، وي�����س��ت��ث��ن��ى م���ن ذل���ك غري 

�مل�سمولن و�مل�ستثنين بح�سب ما يظهر يف تطبيق توكلنا. مع 

�للتز�م من �جلميع بكافة �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �ملطبقة مبا 

فيها لب�س �لكمامة.

وي�ستمر تطبيق �لتباعد و�رتد�ء �لكمامات يف �ملو�قع �لتي 

ل يتم فيها تطبيق �لتحقق من �حلالة �ل�سحية ملرتاديها من 

خالل تطبيق توكلنا.

حكمه؛  يف  وم��ا  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاع  على  �لتاأكيد  ومت 

جلميع  “توكلنا”  تطبيق  يف  �لتح�سن  حالة  م��ن  بالتحقق 

من يرغب يف �لدخول للمن�ساأة، ومتابعة �للتز�م بالإجر�ء�ت 

�ملعنية  �جلهات  من  �ملتخذة  �لوقائية  و�لتد�بري  �لح��رت�زي��ة 

ملو�جهة �جلائحة مبا فيها لب�س �لكمامة.

فيما  ك��ل   � �لعالقة  ذ�ت  �جل��ه��ات  على  �لتاأكيد  ج��ان��ب  �إىل 

يخ�سه � بتطبيق �لعقوبات �ملقررة بحق �ملخالفن لالإجر�ء�ت 

�ملعنية  �جلهات  من  �ملتخذة  �لوقائية  و�لتد�بري  �لح��رت�زي��ة 

ملو�جهة �جلائحة.

وتقوم وز�رة �ل�سحة مبتابعة �أعد�د �حلالت �ملر�سية �ملنومة 

ب�سبب �لإ�سابة مبر�س )كوفيد-19(، وبالذ�ت �لعناية �ملركزة، 

ي��ل��زم يف ح���ال �حل��اج��ة �إىل ت�سديد �لإج�����ر�ء�ت  و�ل��رف��ع ع��م��ا 

�لحرت�زية على م�ستوى �ملدن �أو �ملحافظات �أو �ملناطق.

و�أكد �مل�سدر �أن هذه �لقر�ر�ت خا�سعة للمر�جعة �لدورية 

وفق �مل�ستجد�ت �ملحلية و�لدولية.

االقت�صادي
30

قرار أميركي مرتقب يعيد المجد لـ»بيتكوين«.. 
تقترب من مستواها القياسي

محكمة دبي تأمر »نيسان« بدفع 1.3 مليار درهم لشركة خليجية

السعودية تعلن تخفيف اإلجراءات االحترازية 

النفط يخترق 85 دوالرًا وسط دالئل على شح المعروض في األشهر المقبلة

بكين تكسر الصمت بشأن إيفرغراند.. 
المخاطر »يمكن السيطرة عليها«

قائمة سرية قد تكشف تستر »فيسبوك« 
على المضللين حول لقاح كورونا

ارتفاع مبيعات التجزئة األميركية 
خالفًا للتوقعات

االنباط-وكاالت

�سمته  �ل�سيني  �مل��رك��زي  �لبنك  ك�سر 

ب�ساأن �أزمة جمموعة �إيفرغر�ند �ملتعرثة، 

قائاًل �إن �ملخاطر �لتي يتعر�س لها �لنظام 

�مل����ايل و�ل��ن��ا���س��ئ��ة ع���ن ���س��ر�ع��ات �مل��ط��ور 

“ميكن �ل�سيطرة عليها ومن غري �ملرجح 
�أن تنت�سر«.

�ل�سعب  �مل�سوؤول يف بنك  وق��ال زو لن 

�ل�سيني يف �إفادة �سحافية �م�س �جلمعة، 

تعمل  �ملحلية  و�حل��ك��وم��ات  �ل�سلطات  �إن 

ع��ل��ى ح���ل �مل���وق���ف ع��ل��ى �أ���س��ا���س “مبادئ 

موجهة نحو �ل�سوق وحكم �لقانون«.

�ملالية،  �ل�����س��وق  ق�سم  رئي�س  و�أ����س���اف 

�ملقر�سن  م��ن  طلب  �مل��رك��زي  �لبنك  �أن 

�لعقاري  للقطاع  �لئتمان  على  �حلفاظ 

“م�ستقًر� ومنظًما«.
�لأزم������ة  �أن  �مل����خ����اوف م����ن  وت���ت���ز�ي���د 

�لنقدية �لتي يعاين منها �ملطور �لعقاري 

�لرئي�سي يف �ل�سن �إيفرغر�ند، �ستنتقل 

�لآخ���ري���ن ح��ي��ث يحافظ  �مل��ط��وري��ن  �إىل 

�لرئي�س �سي جينبينغ على تد�بري �سارمة 

لتهدئة �سوق �لعقار�ت.

خالل  �لعدوى  من  �ملخاوف  و��ستدت 

مفاجئ  تعرث  بعد  �ملا�سين  �لأ�سبوعن 

 Fantasia Holdings ل�����س��رك��ة 

 Sinic س��رك��ة��� ج������روب وحت����ذي����ر م����ن 

�سد�د  ع��ن  تعرثها  ب���اأن   Holdings
م�ستحقات ديونها و�سيك.

�إي��ف��رغ��ر�ن��د �لتي لديها  وق���ال زو ع��ن 

�لتز�مات تزيد عن 300 مليار دولر: “يف 

�ل�سنو�ت �لأخرية، ف�سلت �ل�سركة يف �إد�رة 

بحكمة  �لعمل  ويف  جيد  ب�سكل  �أعمالها 

و�سط ظروف �ل�سوق �ملتغرية.. بدل من 

ذلك تو�سعت وتنوعت ب�سكل �أعمى«.

�مل��رك��زي يحث  �ل��ب��ن��ك  �أن  �إىل  و�أ����س���ار 

�سركات �لعقار�ت وم�ساهميها على �لوفاء 

م�سيفاً  ب��ال��دي��ون،  �ملتعلقة  بالتز�ماتهم 

�لدولرية �خلارجية  �ل�سند�ت  �أن تر�جع 

����س��ت��ج��اب��ة طبيعية من  ل��ل��م��ط��وري��ن ه��و 

�ل�سوق مل�سكلة �لتخلف عن �ل�سد�د.

وفوتت جمموعة �إيفرغر�ند �ل�سينية، 

�ل���ث���الث���اء، ث��ال��ث ج��ول��ة م���ن م��دف��وع��ات 

ب�ساأن  �ل�سوق  ز�د خم��اوف  �ل�سند�ت، مما 

�ل���ع���دوى �ل��ت��ي ت�سمل م��ط��وري ع��ق��ار�ت 

�آخرين مع ��ستحقاق جبل من �لتز�مات 

�لديون يف �ملدى �لقريب.

دبي - العربية.نت

�أر���س��ل �مل��دع��ون �ل��ع��ام��ون يف 14 ولي��ة 

�لتنفيذي  �لرئي�س  �إىل  خطاًبا  �أمريكية 

ل�����س��رك��ة ف��ي�����س��ب��وك، م�����ارك زوك����رب����ريغ، 

نا�سري  ك��ب��ار  ك���ان  �إذ�  عما  فيه  ي�����س��األ��ون 

�ل��ل��ق��اح��ات عر  ع��ن  �مل�سللة  �مل��ع��ل��وم��ات 

�مل��ن�����س��ة ق���د ت��ل��ق��و� م��ع��ام��ل��ة خ��ا���س��ة من 

�ل�سركة.

وكانت �مل�ستند�ت �لد�خلية �لتي ك�سفت 

في�سبوك  يف  �ل�����س��اب��ق��ة  �مل�����س��وؤول��ة  ع��ن��ه��ا 

من�سة  �أن  �أظ��ه��رت  ه��اوغ��ن،  فر�ن�سي�س 

نظاًما  �أن�����س��اأت  ق��د  �لجتماعي  �لتو��سل 

يعفي �مل�ستخدمن �لبارزين من بع�س �أو 

كل قو�عدها.

�إر�����س����ال����ه  مت  �ل���������ذي  �خل������ط������اب،  يف 

ي����وم �لأرب�����ع�����اء، ق����ال �مل���دع���ون �ل��ع��ام��ون 

“قلقون  �إن���ه���م   14 �ل�����  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون 

للغاية” ب�ساأن �لتقارير �لأخرية �لتي تفيد 

�لأع�ساء  بقو�ئم  حتتفظ  في�سبوك  ب��اأن 

وي��ري��دون  خا�سة،  معاملة  تلقو�  �ل��ذي��ن 

�ملعلومات  “دزينة  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  م��ع��رف��ة 

�مل�سللة” جزًء� من تلك �لقو�ئم.

ي�����س��ف م���رك���ز م���ك���اف���ح���ة �ل���ك���ر�ه���ي���ة 

�مل�سللة”،  �مل��ع��ل��وم��ات  “دزينة  �ل��رق��م��ي��ة 

وهم  �لتطعيم،  مناه�سي  م��ن   12 ب��اأن��ه��ا 

م�سوؤولون عن ما يقرب من ثلثي �ملحتوى 

�مل�ساد للقاح �ملتد�ول على من�سات و�سائل 

�لتو��سل �لجتماعي.

�ألك�س  في�سبوك  با�سم  �ملتحدث  �أ���س��ار 

لل�سركة  �سابقة  تعليقات  �إىل  ب��ورغ��و���س 

30 �سفحة  �أك��رث من  �أز�ل���ت  �أنها  مفادها 

وجمموعة وح�ساباً يف في�سبوك و�إن�ستغر�م 

مرتبطة بهوؤلء �لأ�سخا�س �ل� 12، مبا يف 

ذلك ح�ساب على �لأقل مرتبط بكل من �ل� 

ا، ب�سبب �نتهاك �سيا�ساتها. 12 �سخ�سً

كما طبقت عقوبات على بع�س نطاقات 

مو�قع �لويب �خلا�سة بتلك �ملجموعات.

معلومات م�سللة يف زمن �لوباء

�ن��ت�����س��رت �مل���ع���ل���وم���ات �مل�����س��ل��ل��ة ح��ول 

فريو�س كورونا خالل �لوباء عر مو�قع 

�ل���ت���و�����س���ل �لج���ت���م���اع���ي، ول���ط���امل���ا �ت��ه��م 

في�سبوك  �سركة  و�مل�����س��رع��ون  �ل��ب��اح��ث��ون 

ب��ال��ف�����س��ل يف م���ر�ق���ب���ة �مل���ح���ت���وى �ل�����س��ار 

�لرئي�س  ق���ال  ي��ول��ي��و،  من�ساتها.يف  على 

�لتو��سل  و�سائل  من�سات  �إن  ب��اي��دن  ج��و 

�لجتماعي مثل في�سبوك “تقتل �لنا�س”، 

لأنها �سمحت بن�سر معلومات خاطئة عن 

لقاحات فريو�س كورونا على من�ستها.

غ������ادرت ه���اوغ���ن، وه����ي م���دي���ر �مل��ن��ت��ج 

�مل�سللة  �مل��ع��ل��وم��ات  ف��ري��ق  يف  �ل�����س��اب��ق��ة 

�ملدنية لدى في�سبوك، �ل�سركة �لتي تبلغ 

دولر  تريليون  ح��و�يل  �ل�سوقية  قيمتها 

�مل�ستند�ت  �لآلف من  وبحوزتها ع�سر�ت 

�ل�سرية، ودعت �إىل �ل�سفافية حول كيفية 

�إغر�ء في�سبوك للم�ستخدمن لال�ستمر�ر 

يف �ل��ت�����س��ف��ح، مم���ا ي��خ��ل��ق ف��ر���س��ة كبرية 

للمعلنن للو�سول �إليهم.

�ملدعن  قبل  م��ن  �لر�سالة  �إر���س��ال  مت 

�لعامن يف ولية كونيتيكت وكاليفورنيا 

ودي������الوي������ر و�إل�����ي�����ن�����وي و�أي����������و� وم���اي���ن 

وميني�سوتا  وميت�سيغان  وما�سات�سو�ست�س 

�آي��الن��د  ورود  وب��ن�����س��ل��ف��ان��ي��ا  وم���اري���الن���د 

نقلته  م��ا  وف��ق  وفريجينيا،  وف��ريم��ون��ت 

“رويرتز«.

وا�شنطن - رويرتز

�لأم��ريك��ي��ة  �ل��ت��ج��زئ��ة  م��ب��ي��ع��ات  ز�دت 

ع���ل���ى ن���ح���و غ����ري م���ت���وق���ع يف ���س��ب��ت��م��ر، 

�أن ت��وؤث��ر قيود  ل��ك��ن ث��م��ة خم����اوف م��ن 

يف  �لت�سوق  مو�سم  على  �سلبا  �لإم���د�د�ت 

�ل��ع��ط��الت و���س��ط ����س��ت��م��ر�ر �ل��ن��ق�����س يف 

�ل�سيار�ت و�ل�سلع �لأخرى.

�لأم��ريك��ي��ة  �ل���ت���ج���ارة  وز�رة  وق���ال���ت 

�م�س �جلمعة، �إن مبيعات �لتجزئة ز�دت 

تعديل  وج����رى  �مل��ا���س��ي.  �ل�����س��ه��ر   ٪0.7

بيانات �أغ�سط�س بالزيادة لتعك�س �رتفاع 

 ٪0.7 م��ن  ب��دل   ٪0.9 �لتجزئة  مبيعات 

�ملعلنة من قبل.

وك������ان خ������ر�ء �ق���ت�������س���اد ����س��ت��ط��ل��ع��ت 

رويرتز �آر�ءهم توقعو� �نخفا�س مبيعات 

�لتجزئة ٪0.2.

دف����ع �����س���ت���م���ر�ر �ل��ن��ق�����س �ل���ع���امل���ي يف 

خف�س  �إىل  �ل�سيار�ت  �سركات  �ل��رق��ائ��ق 

�لإن���ت���اج، مم��ا ي��ع��زز �لأ���س��ع��ار وي��ح��د من 

�أن  ك��م��ا  للم�سرتين.  �مل��ت��اح��ة  �خل���ي���ار�ت 

و�سط  �لأخ����رى  �ل�سلع  يف  نق�سا  ه��ن��اك 

قلة  ب�سبب  �مل��و�ن��ئ  يف  �لب�سائع  تكد�س 

�لعمال.

ال�سبت   16 / 10 / 2021
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االنباط-وكاالت

عربت الرئا�صة الفل�صطينية �صباح ام�س 

وحتذيرها  ورف�صها  اإدان��ت��ه��ا  ع��ن  اجلمعة، 

اإ�صرائيل  تقوم  التي  اال�صتيطانية  للخطط 

ب�����االإع�����داد ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف حم���ي���ط م��دي��ن��ة 

 48 ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة وداخ������ل اأرا������ص�����ي ال������

 E( ومنطقة  همتو�س  “جفعات  وامل�صماة 

تقوم  حيث  زئيف”،  وب�صغات  وعطروت   )1

ب��و���ص��ع خ��ط��ط ب��ن��اء وا���ص��ع��ة ل��ل��ي��ه��ود مت�س 

باخلطوط احلمراء املتعلقة مبكانة مدينة 

حميطها  عن  ف�صلها  اإىل  وت��وؤدي  القد�س، 

الفل�صطيني،

ب��ي��ان ���ص��در عنها  ال��رئ��ا���ص��ة يف  واأك�����دت 

امل�صاريع  هذه  مثل  “وفااأن  وكالة  ون�صرته 

ه����ي حت����د ل���ل���ق���ان���ون ال�������دويل وال�����ص��رع��ي��ة 

ولاللتزامات  املوقعة،  واالتفاقات  الدولية، 

االإدارة  ع��ن��ه��ا  ع�����ربت  ال���ت���ي  االأم����رك����ي����ة 

االأم���رك���ي���ة م�����رارا وت����ك����رارا، ال��ت��ي اأك����دت 

ف��ي��ه��ا اأن���ه���ا ت��ع��ت��رب ال��ت��و���ص��ع اال���ص��ت��ي��ط��اين 

واالإجراءات االأحادية عمال غر مقبول،

االأم��رك��ي��ة  االإدارة  ال��رئ��ا���ص��ة،  وط��ال��ب��ت 

ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى م��واق��ف��ه��ا وتنفيذ  حت��دي��دا 

ما اأعلنه الرئي�س جو بايدن خالل ات�صاله 

م��ع ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س، وال����ذي اأك��د 

ف��ي��ه رف�����س االإج�����راءات االأح���ادي���ة اجل��ان��ب 

االإ�صرائيلي اال�صتيطاين  والن�صاط 

االإ�صرائيلي  التوجه  ا�صتمرار  اأن  واأكدت 

ب���اإق���ام���ة امل�����ص��ت��وط��ن��ات ال���ث���الث اجل���دي���دة 

ال���الع���ودة،  ن��ق��ط��ة  اإىل  ب����االأم����ور  ���ص��ي��دف��ع 

اإ�صرائيل واملجتمع الدويل واالإدارة  حمذرة 

االأمركية من خطورة هذه االأعمال، التي 

التوتر  اأجواء  مزيد من  اإىل  املنطقة  تدفع 

واالنفجار.

خ���ارط���ة  اأن  ع���ل���ى  ال���رئ���ا����ص���ة  و������ص�����ددت 

حممود  الرئي�س  عنها  اأعلن  التي  الطريق 

ع��ب��ا���س خ��الل خ��ط��اب��ه االأخ���ر اأم���ام االأمم 

امل��ت��ح��دة وا���ص��ح��ة يف م��ع��ن��اه��ا ودالالت���ه���ا، 

االأو�صاع  اأن  فيها  اأكد  هامة  مبادرة  ومتثل 

مل تعد حتتمل اأكرث،

وجددت الرئا�صة التاأكيد على اأن امل�صا�س 

عن  واخل����روج  امل���ب���ارك،  االأق�����ص��ى  بامل�صجد 

ال��و���ص��ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين ال��ق��ائ��م يف 

م�صددة  ب��ه،  م�صموح  غ��ر  ال�صريف  احل��رم 

على اأن طريق ال�صالم وا�صح، اإقامة الدولة 

ال��ع��ام  ح���دود  ع��ل��ى  امل�صتقلة  الفل�صطينية 

ال�صرقية. القد�س  1967 وعا�صمتها 

االنباط-وكاالت

قالت قناة كان العربية �صباح 

اجلهاد  حركة  اإن  اجلمعة  ام�س 

اأو����ص���ل���ت  االإ����ص���رائ���ي���ل���ي يف غ����زة 

ع���رب ال��و���ص��ي��ط امل�����ص��ري ر���ص��ال��ة 

الإ���ص��رائ��ي��ل ت��ه��دد ب��اإ���ص��ع��ال ح��رب 

ع��ن  اإ����ص���رائ���ي���ل  ت���راج���ع  مل  اإن 

خطواتها جتاه االأ�صرى.

وب���ح�������ص���ب ال���ق���ن���اة ال���ع���ربي���ة، 

االإ�صالمي  اجلهاد  حركة  اأر�صلت 

امل�����ص��ري،  ال��و���ص��ي��ط  اإىل  ر���ص��ال��ة 

حّذرته فيها من اأنها ذاهبة نحو 

ت�����ص��ع��ي��دي��ة، مب���ا فيها  خ���ط���وات 

اإطالق �صواريخ واإ�صعال احلدود 

م�����ع ق����ط����اع غ��������زة، يف ح������ال مل 

اإجراءاتها  عن  اإ�صرائيل  تراجع 

بحّق اأ�صرى احلركة

اأن ح��ال��ة من  ذك����ره  اجل���دي���ر 

ال���ت���وت���رات ت�����ص��ه��ده��ا ال�����ص��ج��ون 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة اإث���ر ات��خ��اذ اأ���ص��رى 

اجل�����ه�����اد االإ������ص�����الم�����ي خ���ط���وات 

ت���������ص����ع����ي����دي����ة ������ص�����د م�������ص���ل���ح���ة 

ب�صبب  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����ص��ج��ون 

���ص��ي��ا���ص��ة ال���ع���زل ب��ح��ق ع����دد من 

قيادتها داخل ال�صجون.

االنباط-وكاالت

دف���ع اأك����رب ه��ج��وم ال���ك���روين يف ت��اري��خ 

م�صت�صفيات  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  ال�����ص��ح��ة  ج��ه��از 

تكنولوجيا  اأنظمة  بع�س  الإي��ق��اف  الكيان 

تعر�صها  تقليل  بهدف  اخلا�صة  املعلومات 

ملزيد من الهجمات

اأّول  يوم  اأّن��ه  اإىل  ال�صياق  هذا  يف  وُي�صار 

من ، االأربعاء، تعر�س م�صت�صفى هيلل ياِفه 

يف اخل�����ص��رة ل��ه��ج��وم اإل���ك���روين مل ي��ت��ّم 

امل�صت�صفى  اأج��رب  ال��ذي  االأم��ر  بعد،  عالجه 

وت�صّبب  التكنولوجية  �صبكته  اإغ��الق  على 

بتاأخرات يف تقدمي الرعاية للمر�صى.

واأع����ل����ن م�����ص��ت�����ص��ف��ى يف اإ����ص���رائ���ي���ل اأن����ه 

ت��ع��ر���س ل��ه��ج��وم اإل���ك���روين ع���رب ب��رن��ام��ج 

الفدية و�صفته الهيئة االإ�صرائيلية لالأمن 

ن��وع��ه  اأول ه��ج��وم م���ن  ب���اأّن���ه  ال�����ص��ي��رباين 

م�صت�صفى  وق����ال  ه���ن���اك.  م�صت�صفى  ع��ل��ى 

بيان  يف  اخل�����ص��رة،  مدينة  يف  ي��اف��ه  هيلل 

لعالج  بديلة  اأن��ظ��م��ة  حاليا  ي�صتخدم  اإّن���ه 

متوقع  غر  باأنه  الهجوم  وو�صف  مر�صاه 

على االإطالق

وت���ق���وم ه��ج��م��ات ب���رام���ج ال���ف���دي���ة على 

بياناتها،  وت�صفر  كيانات  �صبكات  اخ��راق 

غالبا  فدية  بدفع  مطالبتها  تتم  والح��ق��ا 

مدها  م��ق��اب��ل  البيتكوين  عملة  ب��وا���ص��ط��ة 

الت�صفر. مبفتاح فك 

وب��ي��ن��م��ا ك����ان امل�����ص��ت�����ص��ف��ى ه���و ال��وح��ي��د 

امل���ت�������ص���رر، ت��ت��خ��ذ امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات االأخ�����رى 

لهجمات  تعر�صها  من  خوًفا  االحتياطات 

كيان  يف  رفيعة  م�صادر  اأّك��دت  كما  مماثلة، 

التي  العربّية  االإع��الم  لو�صائل  االح��ت��الل 

غّطت احلدث باإ�صهاٍب كبٍر

فاإّن  العربّية،  االإع��الم  و�صائل  وبح�صب 

ال��ق��د���س  يف  ت�����ص��ي��دي��ك  ���ص��ع��اري  م�صت�صفى 

اأعلن اأن فرق االأمن ال�صيرباين تعمل على 

وحتديث  االأنظمة  لفح�س  ال�صاعة  م��دار 

الدفاعات

ق�صم  رئي�صة  رودن�����ص��ك��ي،  ري��ف��ك��ا  وق��ال��ت 

ملوقع  امل�صت�صفى  يف  املعلومات  تكنولوجيا 

تاميز اأوف اإ�صرائيل : مل ينتِه االأمر متاًما 

للتاأكد  حماولة  يف  متوتر،  اجلميع  بعد.. 

زل��ن��ا جنتمع  م��ا  لكننا  االأم����ر،  ان��ت��ه��اء  م��ن 

ونتخذ خطوات ، ح�صب تعبرها

قمت  الهجوم،  بعد  رودن�صكي:  واأ�صافت 

لت�صغيل  �صرورًيا  يكن  مل  �صيء  اأي  بف�صل 

البنية  من  الكثر  ذلك  و�صمل   ، امل�صت�صفى 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ال���ت���ي ي�����ص��ت��خ��دم��ه��ا امل���وظ���ف���ون 

يكونون  ع��ن��دم��ا  ال�����ص��ج��الت  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 

بعيًدا عن احلرم اجلامعي، واالأنظمة التي 

�صجالتهم  ع��ل��ى  االط���الع  للمر�صى  تتيح 

الطبية

لالأمن  الوطنية  الهيئة  قالت  ب��دوره��ا، 

االإ�صرائيلّي  االحتالل  كيان  يف  ال�صيرباين 

متزايدة  خماوف  هناك  اإّن  ر�صميٍّ  بياٍن  يف 

مّم��ا  اأخ�����رى،  م�صت�صفيات  ا���ص��ت��ه��داف  م��ن 

و���ص��ع ج��م��ي��ع امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات االإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

االأخ������رى يف ح���ال���ة ت���اأه���ب ق�����ص��وى ودف���ع 

غر  االأن��ظ��م��ة  ت�صغيل  اإي��ق��اف  اإىل  العديد 

االأ�صا�صية.

ووف�����ًق�����ا ل���رودن�������ص���ك���ي، ف��������اإّن ال���ه���ج���وم 

اآخ��ر  هجوم  وق��وع  احتمال  م��ن  والتحذير 

قد خلق �صعوًرا بعدم االرتياح يحدث عادة 

بعد حوادث االإ�صابات اجلماعية

باالأمر،  �صمعت  اأنها عندما  اإىل  واأ�صارت 

ك����ان االأم�����ر اأ����ص���ب���ه ب��ال�����ص��ع��ور ع��ن��د ���ص��م��اع 

���ص��ف��ارة االإن�����ذار خ���الل ال���غ���ارات اجل��وي��ة، 

���ص��ع��رُت  واأردف  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى،  اإىل  وه���رع���ت 

وكاأنه �صيناريو طارئ

من جهته، �صّرح اإيال زميليخمان، كبر 

�صيبا  م�صت�صفى  يف  ال��ط��ب��ي��ن  امل�����ص��وؤول��ن 

االت�صال  ب���اأّن  نف�صه  للموقع  االإ���ص��رائ��ي��ل��ّي 

ان��ق��ط��ع ب��ال��ن��ظ��ام ال�����ذي ي��ن��ق��ل ال��ب��ي��ان��ات 

حّد  على  م�صت�صفيات،  ع��دة  ب��ن  االإداري����ة 

قوله

اإ�صرائيل  اأّن  اإىل  ال�صياق  ه��ذا  يف  ُي�صار 

ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة ع��ن الهجوم  اإي����ران  ت��ت��ّه��م  مل 

ال���ك���ب���ر، ك��م��ا ت��ف��ع��ل يف ح�����وادث م���ن ه��ذا 

االتهام  اأ�صابع  ُتوِجه  مل  اأّنها  كما  القبيل، 

الأحٍد حتى اللحظة.

االنباط-وكاالت

تدعى  لبنانية  ام���راأة  لقيت 

داخل  م�صرعها  فرحات  م��رمي 

اإ���ص��اب��ت��ه��ا بطلق  اإث����ر  م��ن��زل��ه��ا 

اندلعت  الراأ�س عندما  ناري يف 

منطقة  يف  م�صلحة  ا�صتباكات 

الطيونة يف بروت اخلمي�س.

واأف��������ادت ت���ق���اري���ر ���ص��ح��ف��ي��ة 

البالغة  ال��راح��ل��ة  ال�����ص��ي��دة  ب���اأن 

توجهت  ع��ام��ا،   40 ال��ع��م��ر  م��ن 

ع��ل��ى  ل��ت��ط��م��ئ��ن  ال���ن���اف���ذة  اإىل 

كانوا  الذين  اخلم�صة  اأطفالها 

م��ن  ي����اأت����وا  اأن  امل���ف���ر����س  م���ن 

اال�صتباكات  املدر�صة وقت وقوع 

يف املنطقة.

وع�����ن�����دم�����ا ف����ت����ح����ت ن����اف����ذة 

ال���ط���اب���ق  ال�����واق�����ع يف  م���ن���زل���ه���ا 

ال���ث���اين م���ن امل��ب��ن��ى، اأ���ص��اب��ت��ه��ا 

ر����ص���ا����ص���ة ط��ائ�����ص��ة يف راأ����ص���ه���ا 

فوقعت اأر�صا م�صرجة بالدماء

واأ������ص�����ارت اإح�������دى ق��ري��ب��ات 

ابنتها  ع��ر���س  اأن  عليها  املجني 

“قبل  قائلة:  يومن  قبل  ك��ان 

ابنتها  زف��اف  حفل  ك��ان  يومن 

ال������ك������ربى، وك�����ان�����ت ال���ف���رح���ة 

تغمرها، وودعت ابنتها 22 عاما 

اليوم  ال��ع��رو���س  لتعود  ع��رو���ص��ا 

م��ت�����ص��ح��ة  وال���دت���ه���ا  م�����اأمت  اإىل 

االأ�صود«. باللون 

6 اأ�صخا�س على االأقل  وقتل 

يف  م�صلحة  ا���ص��ط��راب��ات  خ��الل 

م��ن��ط��ق��ة ال��ط��ي��ون��ة ب��ال��ع��ا���ص��م��ة 

ب������روت، و���ص��ف��ت��ه��ا ال�����ص��ل��ط��ات 

متظاهرين  على  ه��ج��وم  ب��اأن��ه��ا 

ك��ان��وا م��ت��ج��ه��ن ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف 

“حزب اهلل”  ل��ه  دع���ا  اح��ت��ج��اج 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  “اأمل”  وح����رك����ة 

ب���ع���زل ق��ا���ص��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف 

انفجار مرفاأ بروت.

»الرئاسة الفلسطينية« تحذر من الخطط االستيطانية التي يتم اإلعداد 
لتنفيذها في محيط القدس

الجهاد اإلسالمي تهدد بإشعال حرب ألجل األسرى

بعد أكبر هجوٍم الكترونيٍّ في تاريخ جهاز الصحة اإلسرائيلّي 
مستشفيات الكيان تستنفر خوًفا من هجوٍم الكترونيٍّ ُمحتمٍل 

قصة مأساوية.. طلقة في رأس مريم اللبنانية توشح بيروت بالسواد! 

حماس والجهاد في بيان مشترك: لن نسمح في االستفراد باألسرى

الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون 
يدخل العناية المركزة

حماس والجهاد في بيان مشترك: 
لن نسمح في االستفراد باألسرى

مناورات عسكرية إسرائيلية وانتشار 
واسع في يعبد وكفيرت

االنباط-وكاالت

ن��ف��ذت ق����وات االح���ت���الل االإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

فجر ام�س اجلمعة، مناورات ع�صكرية يف 

ب��ل��دة يعبد وق��ري��ة ك��ف��رت غرب  اأط���راف 

م��دي��ن��ة ج��ن��ن ���ص��م��ال ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 

املحتلة،

واأف����������اد ����ص���ه���ود ب�������اأن ق������وة ع�����ص��ك��ري��ة 

ك��روم  ب��ن  م�صاة  ف��رق  ن�صرت  اإ�صرائيلية 

ال��زي��ت��ون وداه���م���ت م��ن��زل امل���واط���ن ن��ه��اد 

داوود الكيالين يف قرية كفرت

مت�صيط  حملة  �صنت  اأنها  اإىل  واأ�صاروا 

م�صتخدمة  الزراعية  االأرا�صي  يف  وا�صعة 

اإ�صعاف واآليات ع�صكرية، �صيارات 

االح���ت���الل  ق�����وات  اأن  ال�������ص���ه���ود  وب����ن 

تواجدها  من  ال�صباح  �صاعات  منذ  كثفت 

ال���ع�������ص���ك���ري يف حم���ي���ط ي���ع���ب���د وق����راه����ا 

املجاورة.

االنباط-وكاالت

ن���ق���ل ال���رئ���ي�������س االأم�����رك�����ي االأ����ص���ب���ق 

ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف  مل�صت�صفى  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ب��ي��ل 

لال�صتباه يف اإ�صابته بعدوى يف الدم.

االإخ��ب��اري��ة  اإن  اإن  ���ص��ي  ���ص��ب��ك��ة  وق��ال��ت 

ل��ل��ع��ن��اي��ة  وح�����دة  ي��ع��ال��ج يف  ك��ل��ي��ن��ت��ون  اإن 

الطبي يف والية  اإيرفن  املركزة يف مركز 

كاليفورنيا.

اأجنيل  كلينتون  با�صم  املتحدث  وق��ال 

ُنقل  الثالثاء  “م�صاء  توير  على  اأورينا 

املركز  اإىل  كلينتون  بيل  االأ�صبق  الرئي�س 

ال��ط��ب��ي ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا يف 

اإيرفن للعالج من عدوى غر كوفيد«.

ح��ال��ة  ويف  ي��ت��ح�����ص��ن  “اإنه  واأ������ص�����اف 

االمتنان  اأ�صد  ممنت  وهو  جيدة،  معنوية 

واملوظفن  التمري�س  وط��اق��م  ل��الأط��ب��اء 

الذين يقدمون له رعاية ممتازة«.

وق����ال ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي ال����ذي ي��ع��ال��ج 

كي  للم�صت�صفى  “ُنقل  ب��ي��ان  يف  كلينتون 

ي��خ�����ص��ع مل��راق��ب��ة دق��ي��ق��ة وي��ح�����ص��ل على 

طريق  عن  وال�صوائل  احليوية  امل�صادات 

الوريد«.

امل�صت�صفى  يزال يف  “ال  البيان  واأ�صاف 

من  ي��وم��ن  ب��ع��د  امل�����ص��ت��م��رة...  للمتابعة 

البي�صاء  ال��دم  خاليا  عدد  يتجه  العالج، 

وي�����ص��ت��ج��ي��ب  االن����خ����ف����ا�����س  اإىل  ل����دي����ه 

ل��ل��م�����ص��ادات احل��ي��وي��ة ا���ص��ت��ج��اب��ة ج��ي��دة. 

نتمنى عودته اإىل املنزل قريبا«.

اأن  اإىل  كلينتون  با�صم  املتحدث  واأ�صار 

العمر  م��ن  يبلغ  ال��ذي  االأ���ص��ب��ق،  الرئي�س 

تتعلق  ال  ع�����دوى  م���ن  ي��ع��ال��ج  ع���ام���ا،   75

بحالة  وه��و  ك��ورون��ا،  بفرو�س  باالإ�صابة 

جيدة.

االنباط-وكاالت

اأك����������دت ح����رك����ت����ا ح����م����ا�����س واجل����ه����اد 

ال�صماح لالحتالل  االإ�صالمي، على عدم 

داخ��ل  ف�صيل  اأو  اأ���ص��ر  ب��اأي  باال�صتفراد 

موحدون  االأ�صرى  جميع  واأن  ال�صجون، 

ع������ن ح���ق���وق���ه���م  ال�������دف�������اع  م����ع����رك����ة  يف 

وا���ص��ت��ع��ادت��ه��ا ك��ام��ل��ة مب���ا ف��ي��ه��ا اإخ�����راج 

االأ����ص���رى ك��اف��ة م���ن ال���ع���زل، واإزال������ة كل 

نفق  عملية  بعد  اتخذت  التي  العقوبات 

احلرية.

حما�س  حركة  قيادة  من  وفد  والتقى 

على  االإ�صالمي  اجلهاد  حركة  من  بوفد 

اأم��ن ع��ام احل��رك��ة زي��اد النخالة،  راأ���ص��ه 

ف��ي��م��ا ت���راأ����س وف���د ح��رك��ة ح��م��ا���س ن��ائ��ب 

�صالح  للحركة  ال�صيا�صي  املكتب  رئي�س 

العاروري

ال�����ص��ادر عن  امل�����ص��رك  للبيان  ووف��ق��اً 

احلركتن فقد حذرت اجلهاد االإ�صالمي 

اختبار  م��ن  االح��ت��الل  حكومة  وحما�س 

امل�����ص��ا���س  واأن  وم��ق��اوم��ت��ه،  �صعبنا  ���ص��رب 

باأبناء  م�صا�س  ه��و  واإي��ذاءه��م  ب��االأ���ص��رى 

يتحمل  اأن  االحتالل  وعلى  كافة،  �صعبنا 

ال��ن��ت��ائ��ج امل���رت���ب���ة ع���ن ه����ذه ال�����ص��ي��ا���ص��ة 

احل��م��ق��اء ال��ت��ي ق��د ت��ق��ود امل��ن��ط��ق��ة نحو 

انفجار وا�صع

واأك�������دت ق����ي����ادة احل���رك���ت���ن وق��وف��ه��ا 

ع��ن  امل�������ص���رب���ن  االأ������ص�����رى  ج���ان���ب  اإىل 

ال���ط���ع���ام، وح���ق���ه���م يف احل���ري���ة واإن���ه���اء 

والتي  الظاملة،  االإداري  االعتقال  �صيا�صة 

منا�صلي  ع��زمي��ة  م��ن  ال��ن��ي��ل  ت�����ص��ت��ه��دف 

. �صعبنا

احل��رك��ت��ن  ق��ي��ادة  “تتوجه  وت��اب��ع��ت��ا: 

ب��ال��ت��ح��ي��ة الأب���ط���ال ن��ف��ق احل��ري��ة ال��ذي��ن 

اأع���ط���وا در���ص��ا ل��ل��ج��م��ي��ع، ب��اأن��ن��ا ���ص��ع��ب ال 

ن�����ص��ال��ه حتى  و���ص��ي��وا���ص��ل  االأم����ل،  يفقد 

عند  املقاومة  واإن  واال�صتقالل،  احلرية 

وع��ده��ا ب��ح��ري��ة االأ����ص���رى ال�����ص��ت��ة يف اأي 

�صفقة تبادل قادمة«،

ودع����ت اجل���ه���اد االإ����ص���الم���ي وح��م��ا���س 

ج���م���اه���ر ���ص��ع��ب��ن��ا مل���وا����ص���ل���ة ح���راك���ه���ا 

باأ�صكالها  املقاومة  وت�صعيد  اجلماهري 

كافة ت�صامنا مع االأ�صرى، ودعما لهم يف 

وجه حكومة اليمن الفا�صية

ال�سبت   16 / 10 / 2021
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االنباط-وكاالت

حول  غازيتا”،  “نيزافي�سيمايا  يف  بيرتوف،  غينادي  كتب 

خطر حتول �ال�شتباكات يف بريوت �إىل حرب �أهلية وتهديدها 

خلطة و��شنطن يف �ملنطقة

وج����اء يف �مل���ق���ال: �أط���ل���ق �أن�������ش���ار ح����زب �هلل وح���رك���ة �أم���ل 

�ل��ق��و�ت  تنظيم  و�ت��ه��م��و�  ب����ريوت.  و���ش��ط  �ل��ن��ار  �ل�شيعيتني،  

�للبنانية مبهاجمتهم. ُيعد حزب �هلل تقليديا منظمة مو�لية 

الإير�ن، بينما تتعاطف �لقو�ت �للبنانية مع �إ�شر�ئيل،

وكان للمظاهرة، �لتي مت �إطالق �لنار عليها، هدف و��شح: 

�لتعبري عن رف�ض �لطائفة �ل�شيعية يف �لبالد لن�شاط �لقا�شي 

طارق بيطار �لذي يحقق يف �نفجار مرفاأ بريوت �شنة 2020

وجرت �ملظاهرة بناء على دعوة من زعيم حزب �هلل، �ل�شيخ 

ح�شن ن�شر �هلل. فهو يطالب با�شتقالة بيطار على �لفور

�تخذت �ل�شلطات �للبنانية �إجر�ء�ت حا�شمة. �شدرت �أو�مر 

�ل�شالح يف منطقة  �لنار على كل من يحمل  باإطالق  للجي�ض 

�شاحة �لطيونة. ويف �لوقت نف�شه، قد يوؤثر تفاقم �لو�شع يف 

لبنان على �الأو�شاع حول �لبالد

فع�شية �إط����الق �ل��ن��ار يف ب����ريوت، �أج����رى وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 

�أن���ت���وين بلينكن حم���ادث���ات م��ع وزي����ر �خل��ارج��ي��ة  �الأم��ري��ك��ي 

�ل�شيخ  �الإم��ار�ت��ي  �خلارجية  ووزي��ر  البيد  يائري  �الإ�شر�ئيلي 

“�التفاقات  ل��ذك��رى  ك��ر���ش��ت  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �هلل  ع��ب��د 

�ل��ي��ه��ودي��ة  �ل���دول���ة  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  لتطبيع  �الإبر�هيمية” 

بلينكني  �أو���ش��ح  �الجتماعات،  لتلك  نتيجة  �لعربية.  و�ل���دول 

�أن �إد�رة �لبيت �الأبي�ض �حلالية لن تقت�شر �شيا�شتها يف �ل�شرق 

فعلت  كما  الإ�شر�ئيل،  و�ح��د  جانب  من  �لدعم  على  �الأو���ش��ط 

فتح  �إىل  تهدف  �ملتحدة  �ل��والي��ات  و�أن  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  �إد�رة 

قن�شلية عامة لها يف �لقد�ض �ل�شرقية. وهي تعد مبثابة �شفارة 

�أمريكية لدى �ل�شلطة �لوطنية �لفل�شطينية’

يف  �لطو�ئف  ب��ني  ومتبادلة  خطرية  دم��اء  �إر�ق���ة  ب���د�أت  �إذ� 

لبنان، ف�شيوؤدي ذلك �إىل خلط �أور�ق �لدبلوما�شية �الأمريكية. 

�أمريكية عامة  �أي �فتتاح قن�شلية  �للفتة �جلادة،  وحتى، هذه 

ولن  �لعربي”  “�ل�شارع  يالحظها  ل��ن  �ل�شرقية،  �لقد�ض  يف 

يقدرها.

االنباط-وكاالت

�أك���د وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��رو���ش��ي �شريجي 

الف�����روف �أن�����ه ل��ي�����ض ه���ن���اك ب���دي���ل ع���ن حل 

�لدولتني لت�شوية �ل�شر�ع بني �لفل�شطينيني 

و�إ�شر�ئيل.

وقال الفروف يف مقال ل�شحيفة يديعوت 

�ل��ذك��رى  مبنا�شبة  �الإ�شر�ئيلية  �أح��رون��وت 

رو�شيا  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ال�شتئناف  �لثالثني 

و�إ����ش���ر�ئ���ي���ل، ن�����ش��ر �ل���ي���وم �جل���م���ع���ة: نحن 

باأن نو��شل �مل�شاور�ت مع �شركائنا  مهتمون 

�الأم��ن  بق�شايا  يتعلق  فيما  �الإ�شر�ئيليني 

و�ال���ش��ت��ق��ر�ر يف منطقة �ل�����ش��رق �الأو���ش��ط . 

�إىل حقيقة  �الن��ت��ب��اه  نلفت  د�ئ��م��ا  و�أ���ش��اف: 

�أن �حللول �ل�شاملة للم�شاكل �لتي تو�جهها 

�أن ت�����ش��ع يف  �مل��ن��ط��ق��ة ي��ت��ع��ني ب���ال�������ش���رورة 

هذه  الإ�شر�ئيل.  �الأمنية  �مل�شالح  �العتبار 

م�شاألة مبد�أ،

وتابع الفروف: نحن على قناعة يف نف�ض 

�لدولتني  ب��اأن��ه ال يوجد بديل حل��ل  �ل��وق��ت 

لل�شر�ع �الإ�شر�ئيلي �لفل�شطيني على �أ�شا�ض 

قانوين دويل معرتف به ب�شكل عام.

و�أع��رب الف��روف عن تاأييد ب��الده �لقوي 

الإج��������ر�ء م���ف���او����ش���ات ب����ني �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني 

�إن �حل����ل �ل�����ش��ام��ل  و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني ح��ي��ث 

جل��م��ي��ع ق�����ش��اي��ا �ل��و���ش��ع �ل��ن��ه��ائ��ي ال ميكن 

�لتو�شل �إليه �إال من خالل هذه �ملفاو�شات.

و�أ�����ش����ار وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �ل���رو����ش���ي �إىل 

��شتعد�د بالده للعمل مع �الإ�شر�ئيليني، مبا 

يف ذلك من خالل �ل�شيغ متعددة �الأطر�ف، 

عمل  ����ش��ت��ئ��ن��اف  ���ش��ي��اق  يف  �الأول  �مل��ق��ام  ويف 

�للجنة �لرباعية للو�شطاء �لدوليني لل�شرق 

�الأو���ش��ط، وم��ن خ��الل �ل��ت��ع��اون �لوثيق مع 

ممثلي جامعة �لدول �لعربية.

االنباط-وكاالت

ت���ر�ج���ع���ت ���ش��ع��ب��ي��ة �ل��ت��ح��ال��ف �مل�����ش��ي��ح��ي 

واليتها  �ملنتهية  �مل�����ش��ت�����ش��ارة  �إل��ي��ه  �ملنتمية 

منخف�ض  م�����ش��ت��وى  �إىل  م���ريك���ل،  �أجن���ي���ال 

ج���دي���د يف ����ش��ت��ط��الع ل����ل����ر�أي ُن�����ش��ر �ل��ي��وم 

�نتخابات  �ل��ك��ارث��ي يف  �أد�ئ����ه  ب��ع��د  �جل��م��ع��ة، 

نهاية �ل�شهر �ملا�شي،

وبينما تزد�د �شعبية �لفائز يف �النتخابات، 

�حل����زب �ال����ش���رت�ك���ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، �ل���ذي 

مع  حاكم  �ئتالف  ت�شكيل  على  حالياً  يعمل 

�لتحالف  �شعبية  ت��ر�ج��ع��ت  �أ���ش��غ��ر،  ح��زب��ني 

�مل�شيحي يف �ال�شتطالع �إىل %19

“فالن”  معهد  ��شتطالع  نتائج  وتتو�فق 

��شتطالعات  م��ع  �ل����ر�أي  م��وؤ���ش��ر�ت  لقيا�ض 

�شعبية  يف  ت��دن��ي��اً  ���ش��ه��دت  �أخ�������ري�ً،  �أخ������رى 

�لتحالف �مل�شيحي، �لذي هيمن على معظم 

ح���ك���وم���ات �أمل���ان���ي���ا يف م��ن��ذ م���ا ب��ع��د �حل���رب 

�لعاملية �لثانية، �إىل م�شتويات غري م�شبوقة 

دون %20

�حل��زب  ح�شل  ف��ال��ن،  ��شتطالع  وح�شب 

وحزب   ،%28 على  �لدميقر�طي  �ال�شرت�كي 

�لدميقر�طي  و�حل���زب   ،%17 على  �خل�شر 

�حل���ر ع��ل��ى 13%، وت��و����ش��ل ه���ذه �الأح�����ز�ب 

لت�شكيل  �جلمعة  �ليوم  حمادثاتها  �لثالثة 

�إع���الن نتائج  �ئ��ت��الف ح��اك��م، وم��ن �ملحتمل 

�ملحادثات يف وقت الحق ،

وح�����ش��ل ح���زب �ل��ب��دي��ل م��ن �أج����ل �أمل��ان��ي��ا 

�لي�شار  11%، وحزب  �ل�شعبوي على  �ليميني 

�لتي جرت  �لعامة  5%، ويف �النتخابات  على 

يف 26 �شبتمرب)�أيلول( �ملا�شي، ح�شل �حلزب 

من   %25.7 على  �لدميقر�طي  �ال���ش��رت�ك��ي 

�الأ�شو�ت، مقابل 24.1% للتحالف �مل�شيحي، 

للحزب  و%11.5  �خل�����ش��ر،  حل���زب  و%14.8 

ل��ل��ب��دي��ل  و%10.3  �حل������ر،  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي 

�الأملاين، و4.9% للي�شار.

االنباط-وكاالت

�خلليل  مدينة  �أه���ايل  م��ن  �الآالف  �أدى 

�م�ض  فجر  �شالة  �لغربية  �ل�شفة  جنوب 

�جلمعة يف �مل�شجد �الإبر�هيمي

و�أطلق �مل�شلون على هذه �جلمعة “وعد 

كثيفاً  ح�شور�ً  �مل�شجد  و�شهد  �ل�شادقني”، 

�لذين  ون�شائها  باأطفالها  �خلليل  لعائالت 

�الأوىل  �لفجر  �شاعات  منذ  �مل�شجد  م��ل��وؤو� 

بعد �أن تخطو� حو�جز �الحتالل

ون��ق��ل��ت 20 ح��اف��ل��ة �مل�����ش��ل��ني م��ن �أم��اك��ن 

�مل�شجد  �ىل  �خلليل  حمافظة  من  خمتلفة 

�الإبر�هيمي.

و�ملو�طنني  �خلليلية  �لعو�ئل  وتناف�شت 

ع��ل��ى ت���وزي���ع �مل�������ش���روب���ات و�حل����ل����وى ع��ل��ى 

�مل�������ش���ل���ني ع���ن���د خ���روج���ه���م م����ن �مل�����ش��ج��د، 

لتقدمي  �أب��و�ب��ه��ا  �خلليل  تكية  فتحت  كما 

�ل�شيافة،

�أحد منظمي مبادرة حماة �حلرم  و�شدد 

�لفل�شطينية  �لرو�ية  و�ثبات  ر�شالة وطنية 

:” يجب  وج��ود  ح��رب  تعي�ض  �خلليل  ك��ون 

�خلليل  حل��م��اي��ة  بو�شعنا  م��ا  ك��ل  ن��ب��ذل  �ن 

و�مل�شجد �البر�هيمي من �لتهويد«

ولفت �إىل �أن فعاليات �ليوم �شملت زفاف 

كر�شالة  �مل�شجد  �أم���ام  م��ن  ع��ر���ش��ان  ث��الث��ة 

ح���ب ووف�����اء ل��ل��م�����ش��ج��د ومت�����ش��ك��ا ب��ال��رت�ث 

�لفل�شطيني،

حمائل  تناف�شت  �ملا�شية  �الأي��ام  وخ��الل 

�خلليل وال �شيما عو�ئل �ل�شهد�ء و�الأ�شرى 

ب���اإط���الق �ل����دع����و�ت ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ���ش��الة 

�لفجر حتت ��شم جمعة وعد �ل�شادقني

�حل��رم:  حماة  جتمع  يف  نا�شطون  وق��ال 

�مل�شجد  يف  �لفل�شطيني  �لتو�جد  تكثيف  �إن 

�الإبر�هيمي �شرورة وو�جب وطني ملو�جهة 

�الحتالل وخمططاته

وت����ع����اين �ل���ب���ل���دة �ل���ق���دمي���ة يف �خل��ل��ي��ل 

ت�شييق  ب�شبب  �مل��ح��ال  معظم  �إغ���الق  م��ن 

�الحتالل و�عتد�ء�ت �مل�شتوطنني �ملتكررة

�الإب���ر�ه���ي���م���ي  �مل�����ش��ج��د  زي�������ارة  �أن  ك���م���ا 

ت�����ش��ط��دم ب���ح���و�ج���ز �الح����ت����الل وع��م��ل��ي��ات 

�لتو�جد  كثافة  لكن  للمو�طنني  �لتفتي�ض 

و�ل������زح������ف ن����ح����و �مل�������ش���ج���د جت�����رب ق�����و�ت 

�الحتالل على تخفيف �لقيود،

وخالل �الأعياد �ليهودية يغلق �الحتالل 

�الإبر�هيمي  �مل�شجد  و�شاحات  �أروقة  جميع 

�حتفال  ت��اأم��ني  ب��دع��وى  �مل�شلني؛  وج��ه  يف 

�مل�شتوطنني

�أ�شهر  منذ  �الح��ت��الل  �شلطات  و�شرعت 

 300 م�شاحة  على  تهويدي  م�شروع  بتنفيذ 

مرت مربع من �شاحات �مل�شجد �الإبر�هيمي 

كهربائي،  م�شعد  تركيب  ي�شمل  ومر�فقه، 

ل��ت�����ش��ه��ي��ل �ق��ت��ح��ام��ات �مل�����ش��ت��وط��ن��ني، حيث 

2 مليون �شيقل لتمويله خ�ش�ض 

وي���ه���دد �مل�������ش���روع �ال���ش��ت��ي��ط��اين ب��و���ش��ع 

ي��د �الح��ت��الل ع��ل��ى م��ر�ف��ق ت��اري��خ��ي��ة ق��رب 

�مل�����ش��ج��د �الإب���ر�ه���ي���م���ي و���ش��ح��ب ���ش��الح��ي��ة 

�لبناء و�لتخطيط من بلدية �خلليل

وي�������ش���ع���ى �الح�����ت�����الل الإف���������ر�غ �مل�����ش��ج��د 

�الإب���ر�ه���ي���م���ي م���ن �مل�����ش��ل��ي��ني، م���ن خ��الل 

�الإج���������ر�ء�ت �ل��ق��م��ع��ي��ة و�ل��ت��ع�����ش��ف��ي��ة ب��ح��ق 

�مل�����ش��ل��ني، و�إغ����الق �ل��ب��و�ب��ات �الإل��ك��رتون��ي��ة 

ف��ي��ه وع��رق��ل��ة ح��رك��ة  �الأذ�ن  �إق���ام���ة  وم��ن��ع 

�مل����و�ط����ن����ني ع���ل���ى �حل�����و�ج�����ز �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

و�حتجازهم.

لبنان على شفا حرب أهلية

روسيا: ال بديل عن حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

انهيار شعبية تحالف ميركل في استطالعات الرأي بألمانيا

»وعد الصادقين«.. آالف يؤدون فجر الجمعة في »اإلبراهيمي«

روسيا: وجود طائرات مدنية منع دمشق 
استخدام اسلحتها لصد الهجوم اإلسرائيلية

غوتيريش: 40% من البشرية ال يستطيعون 
تحمل تكاليف غذاء صحي

السودان يرفض انضمام إسرائيل 
لالتحاد اإلفريقي

االنباط- وكاالت 

ذكرت وز�رة �لدفاع �لرو�شية �أن �لقو�ت 

منظوماتها  �إ���ش��ر�ك  عن  عجزت  �ل�شورية 

�شنته  �ل��ذي  �لهجوم  للدفاع �جل��وي ل�شد 

�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب�شبب  4 م��ق��ات��الت  �الأرب���ع���اء 

فوق  �ل�شماء  وج��ود طائرتني مدنيتني يف 

�ملنطقة

وق������ال ن���ائ���ب م���دي���ر م���رك���ز ح��م��ي��م��ي��م 

�شوريا  �مل��ت��ن��اح��رة يف  �الأط�����ر�ف  مل�����ش��احل��ة 

و�ل��ت��اب��ع ل����وز�رة �ل��دف��اع �ل��رو���ش��ي��ة، �ل��ل��و�ء 

�أ���ش��دره  بيان  يف  كوليت،  ف��ادمي  �لبحري، 

�ليوم  رو�شيا  موقع  ونقله  �خلمي�ض  م�شاء 

، �إن 4 مقاتالت تكتيكة �إ�شر�ئيلية من نوع 

ل�شوريا  �جل���وي  �مل��ج��ال  يف  دخ��ل��ت   16-F
يوم  �إىل 23:39 من  �لفرتة من 23:35  يف 

من  �ملحتلة  �لتنف  منطقة  يف  �أكتوبر   13

حم�ض،  مبحافظة  �ملتحدة  �ل��والي��ات  قبل 

حيث �شنت �شربة على م�شنع لتكرير خام 

دم��رت  كما  ت��دم��ر،  منطقة  يف  �لفو�شفات 

برج �ت�شاالت

�أ�شفرت �شربة �لطري�ن  وتابع كوليت: 

�الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ع��ن م��ق��ت��ل ع�����ش��ك��ري ���ش��وري 

�أ�شر�ر  �إحل��اق  مت  كما  �آخ��ري��ن،   3 و�إ�شابة 

مادية بامل�شنع

�ل�شورية  �لع�شكرية  �ل��ق��ي��ادة  �أن  وذك���ر 

�ت���خ���ذت ق�����ر�ر� ل���ع���دم ����ش��ت��خ��د�م و���ش��ائ��ل 

�لدفاع �جلوي ب�شبب وجود طائرتي ركاب 

دبي  م��ن  رحلتني  تنفذ�ن  كانتا  مدنيتني 

�إىل دم�شق خالل  بغد�د  ب��ريوت وم��ن  �إىل 

حل��ظ��ة ه��ج��وم �ل���ط���ري�ن �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي يف 

منطقة نري�ن منظومات �لدفاع �جلوي

مقتل  �ل�����ش��وري  �جلي�ض  �أك��د  �أن  و�شبق 

�آخ���ري���ن يف هجوم   3 �أح����د ج��ن��وده وج����رح 

و�شط  تدمر  منطقة  ��شتهدف  �إ�شر�ئيلي 

�لبالد م�شاء �الأربعاء

االنباط وكاالت

�أع��ل��ن �الأم���ني �ل��ع��ام ل���الأمم �مل��ت��ح��دة، 

مليار�ت   3 نحو  �أن  غوتريي�ض،  �أنطونيو 

���ش��ك��ان  م���ن   %40 ن��ح��و  �أي  �ل���ن���ا����ض،  م���ن 

تكاليف  حتمل  ي�شتطيعون  ال  �لكوكب، 

نظام غذ�ئي �شحي.

وق����ال غ��وت��ريي�����ض يف خ��ط��اب م�����ش��ور 

مب��ن��ا���ش��ب��ة ي����وم �ل����غ����ذ�ء �ل���ع���امل���ي، �م�����ض 

�جلمعة: “ال ي�شتطيع 40% من �لب�شرية 

حت��م��ل ت��ك��ال��ي��ف ن���ظ���ام غ���ذ�ئ���ي ���ش��ح��ي، 

3 مليار�ت �شخ�ض. و�جلوع  ويعادل ذلك 

ي�����زد�د. وي�����زد�د ع���دد �مل��ع��ان��ني م��ن ���ش��وء 

�لتغذية و�ل�شمنة«. و�أ�شار غوتريي�ض �إىل 

ب�شكل  تدهور  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لو�شع  �أن 

و�لق�شايا  ك��ورون��ا  جائحة  ب�شبب  ج��دي 

م�شيفا  فيها،  ت�شببت  �لتي  �القت�شادية 

�ل��ع��امل  يف  �شخ�ض  م��ل��ي��ون   140 ن��ح��و  �أن 

ي��ع��ان��ون م��ن نق�ض �ل��غ��ذ�ء. وت��اب��ع: “يف 

�لوقت ذ�ته فاإن �لطرق �لتي ن�شتخدمها 

�لغذ�ء ت�شع عبئا  و�إز�لة  لزر�عة وتناول 

غري  عبئا  وت��خ��ل��ق  ك��وك��ب��ن��ا.  ع��ل��ى  ثقيال 

وبيئتنا،  ومناخنا  م��و�ردن��ا  على  م�شبوق 

�لدوالر�ت«. تريليونات  وتكلفنا 

االنباط-وكاالت

�أك�����د �ل�������ش���ود�ن رف�������ش���ه و�ع���رت�����ش���ه 

�الإفريقية،  �ملفو�شية  رئي�ض  ق��ر�ر  على 

ب��االحت��اد  �مل��ر�ق��ب  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل �شفة  مبنح 

�الإف���ري���ق���ي، ق��ب��ل �ل��ت�����ش��اور م���ع �ل����دول 

ب��ي��ان �شدر  ذل��ك بح�شب  �الأع�����ش��اء ج��اء 

عن وز�رة �خلارجية �ل�شود�نية.

�أن   ، �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  و�أك�����دت �خل��ارج��ي��ة 

و�أن  �ملوؤ�ش�شية،  على  يقوم  �ل���وز�رة  عمل 

�إع���ط���اء  حم���اول���ة  �إز�ء  و�����ش���ح  م��وق��ف��ه��ا 

باالحتاد  �ملر�قب  �لع�شو  �شفة  �إ�شر�ئيل 

�الإف���ري���ق���ي، ق��ب��ل �ل��ت�����ش��اور م���ع �ل����دول 

�الأع�شاء،

و�أو������ش�����ح�����ت، ه������ذ� ن����ه����ج م���رف���و����ض 

وي��ت��ع��ار���ض م��ع ج��ه��ود وم���ب���ادئ �الحت���اد 

�ل���ت���ع���اون  روح  يف  وي����ق����دح  �الإف����ري����ق����ي 

و�الحرت�م �ملتبادل و�لتو�فق

و�ن��ط��ل��ق��ت �أم�������ض �خل��م��ي�����ض، �ل����دورة 

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����ض   39 �ل�����  �ل���ع���ادي���ة 

وت�شتمر  �الإف���ري���ق���ي  �الحت����اد  مل��ف��و���ش��ي��ة 

ي��وم��ني، وم���ن �مل��ق��رر �أن ت��ب��ح��ث �ل���دورة 

�إ����ش���ر�ئ���ي���ل �شفة  �مل��ف��و���ش��ي��ة م��ن��ح  ق����ر�ر 

�ملر�قب باالحتاد، وفق و�شائل �الإعالم،

�أبلغت  �ملن�شرم،  �أغ�شط�ض/�آب   3 ويف 

�الإف����ري����ق����ي  ب�����االحت�����اد  ع���رب���ي���ة  دول   7

�ع��رت����ش��ه��ا ع��ل��ى ق����ر�ره م��ن��ح �إ���ش��ر�ئ��ي��ل 

�شفة مر�قب يف �ملنظمة �لقارية

22 دول���ة ع��رب��ي��ة، ترتبط  �أ���ش��ل  وم��ن 

مع  معلنة  ر�شمية  بعالقات  فقط  دول   6

�إ�شر�ئيل، وهي م�شر و�الأردن و�الإمار�ت 

و�لبحرين و�ل�شود�ن و�ملغرب.

ال�سبت   16 / 10 / 2021
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الوحدات والرمثا بامال الفوز والتمسك بالصدارة 

هايل يشيد باالنجاز الذي حققه منتخبنا الرديف 

أنجازات اردنية في بطولة ايران للتايكواندو 

صالح يتوج االفضل في ليفربول 

االنباط – عمان 

20 من  ال�����س��ب��ت م��ن��اف�����س��ات اال���س��ب��وع  ال��ي��وم  تختتم م�����س��اء 

دوري ك��رة ال��ق��دم الن��دي��ة امل��ح��رف��ن ب��اق��ام��ة ث��اث��ة ل��ق��اءات 

ال��وح��دات  ال��ق��م��ة وال���ق���اع ح��ي��ث يلتقي  مهمة ع��ل��ى ���س��ع��ي��دي 

ويواجه  عمان،  �ستاد  على  م�ساء  ال�ساد�سة  عند  اجل��زي��رة  مع 

والن�سف  الثامنة  عند  العقبة  �سباب  ن��ظ��ره  االأردن  �سباب 

ال��ت��وق��ي��ت يحل  ال���ث���اين، ويف ذات  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  ���س��ت��اد  ع��ل��ى 

الرمثا �سيفا على معان على �ستاد االأمر حممد .. يف اللقاء 

بعدما  ت��وازن��ه،  وا���س��ت��ع��ادة  نف�سه  ع��ن  ال��وح��دات  يبحث  االول 

ب�سكل  واملناف�سة  النقطي  ر�سيده  لتعزيز  فر�ص  ع��دة  اأه���در 

وال�ساعي  املتحفز  اجلزيرة  يلتقي  عندما  اللقب،  على  اأق��وى 

..ويحتل  الرتيب  الفوز وحت�سن مركزه يف جدول  لتحقيق 

“40” نقطة مب�ساركة  االأول بر�سيد  املركز  اللقب”،  “حامل 
 ال��رم��ث��ا ال����ذي ي��ت��ف��وق ع��ل��ي��ه ب��اأف�����س��ل��ي��ه امل��واج��ه��ات امل��ب��ا���س��رة.

ق��د يجعله يخ�سر  ج��دي��د،  م��ن  التعرث  اأن  ال��وح��دات  وي���درك 

حظوظه يف املناف�سة على اللقب، لذلك �سيجتهد للظهور ب�سورة 

مغايرة عما م�سى، ومن خال العودة مل�سار االنت�سارات. بدوره 

فاإن اجلزيرة دائما ما يقدم مباريات جميلة اأمام الوحدات وهو 

املركز  اأي �سغوطات، حيث يحتل  املواجهة بعيدا عن  يخو�ص 

كوكبة  �سمن  البقاء  ويهمه  نقطة.   ”26“ بر�سيد  ال�ساد�ص 

..  فرق املقدمة ان متكن من اجتياز عقبة الوحدات ال�سعبة 

يف اللقاء الثاين يتقابل فريقا �سباب االأردن و�سباب العقبة حيث 

العقبة  وخ�سو�سا  الثاث.  النقاط  خلطف  منهما  كل  ي�سعى 

اخل��ط��ورة  مناطق  م��ن  نهائي  ب�سكل  للتخل�ص  ي�سعى  ال���ذي 

واالبتعاد خطوة موؤثرة ان حقق الفوز  وكان �سباب االأردن تعادل 

مع اجلزيرة يف اجلولة ال�سابقة “1-1” ليتبواأ املركز اخلام�ص 

اأهمية  اأكرث  تبدو  املواجهة  فاإن  بدوره  بر�سيد “27” نقطة. 

تعزيز  اأج��ل  من  �سيقاتل  ال��ذي  العقبة  �سباب  لفريق  بالن�سبة 

كبر  اخلطرب�سكل  منطقة  ع��ن  واالب��ت��ع��اد  النقطي   ر���س��ي��ده 

وي�ستقر فريق �سباب العقبة باملركز الثامن بر�سيد “28” نقطة، 

 وكان حقق الفوز يف اللقاء ال�سابق على معان بهدفن دون رد.

املقدم  لفرق  اهمية  ي�سكل  ال�سيت  مباريات  يف  االخ��ر  اللقاء 

واملوؤخرة حيث تعترب مواجهة معان والرمثا غاية يف االأهمية 

اخل��روج  اأو  ال��ف��وز  ع��ن  معان  ويبحث  اي�سا   الفريقن،  لكا 

بنتيجة التعادل على اأقل تقدير، لاإبقاء على حظوظه قائمة 

 ”17“ بر�سيد  االأخ���ر  قبل  للمركز  ت��راج��ع  حيث  البقاء،  يف 

املهمة  اإجن���از  اأج���ل  م��ن  �سيجتهد  ال��رم��ث��ا  امل��ق��اب��ل،  يف  نقطة. 

منذ  خزائنه  عن  الغائب  اللقب  ا�ستعادة  يف  حظوظه  وتعزيز 

 ”40“ بر�سيد  الفرق  ترتيب  الرمثا  ويت�سدر  عاما.   40 نحو 

نقطة ويتقدم على الوحدات بفارق املواجهات املبا�سرة فقط.

اللقب مهما  والفوز �سيعزز حظوظه مبوا�سلة االق��راب من 

االخ��ر  ي�����س��ارك  ب��اع��ت��ب��اره  ال���وح���دات  مناف�سه  نتيجة  ك��ان��ت 

ال�سدارة بنف�ص الر�سيد من النقاط لكنه يتفوق عليه بفارق 

او اخل�����س��ارة  ال��ت��ع��ادل  ..ف��ي��م��ا �سي�سعف  امل��ب��ا���س��رة  امل��واج��ه��ات 

حظوظ الغزالن باملناف�سة على اللقب .

االنباط – عمان 

اأكد الكابنت اأحمد هايل مدرب منتخبنا الوطني الرديف لكرة 

القدم  اأن التتويج بلقب بطولة احتاد غرب اآ�سيا حتت 23 عاما، 

كان م�ستحًقا. وتوج منتخبنا بلقب بطولة غرب اآ�سيا حتت “23” 

عاما، بعدما فاز على املنتخب ال�سعودي “امل�ست�سيف”، بنتيجة 

االأم��ر  ملعب  على  ج��رت  ال��ت��ي  امل��ث��رة  امل��واج��ه��ة  يف   ”1-3“
ال��دم��ام. وق��ال هايل يف ت�سريحات للموقع  حممد بن فهد يف 

الر�سمي الحتاد غرب اآ�سيا: “�سكلت البطولة فر�سة مهمة لكافة 

املنتخبات امل�ساركة للوقوف على م�ستوى جاهزيتها قبل الظهور 

يف الت�سفيات املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�ص اآ�سيا«. وزاد: “اأ�سكر احتاد 

لتنظيم  احل�سن  ب��ن  علي  االأم���ر  برئي�سه  ممثًا  اآ�سيا  غ��رب 

البطولة بعد انقطاع دام 6 �سنوات، كما اأن دعم االأمر علي بن 

وللمنتخبات  املحلي  للمدرب  االأردين  االحت��اد  رئي�ص  احل�سن 

بكافة فئاتها �سكل حافزا لتحقيق االإجناز«. وقدر هايل ما قدمه 

جنوم منتخب االأردن يف بطولة غرب اآ�سيا، موجها بالوقت نف�سه 

�سكره لاحتاد ال�سعودي على ح�سن اال�ست�سافة وت�سخر كافة 

جهوده خلدمة امل�ساركن يف البطولة.

االنباط – عمان 

للتايكواندو،  لل�سيدات  ال��وط��ن��ي  املنتخب  الع��ب��ت��ا  ت��وج��ت 

نتايل احلميدي وراما اأبو الرب، مبيداليتن ف�سيتن، �سمن 

من   31 ال���  الن�سخة  يف  م�ساركتهما  خ��ال  وزنيهما  مناف�سات 

ال��واح��دة  النجمة  عيار  م��ن  وامل�سنفة  املفتوحة  فجر  بطولة 

)G1( والتي ت�ست�سيفها العا�سمة االإيرانية طهران. وحازت 

62 كغم حيث  الاعبة نتايل احلميدي على ف�سية وزن حتت 

االإي��ران��ي��ة فاطمة  الاعبة  النهائي على  رب��ع  ال���دور  ف��ازت يف 

النهائي جتاوزت عقبة  الدور ن�سف  4-2 ويف  ح�سيني بنتيجة 

، احلا�سلة على  بو�سينى  االم��ى   ، االخ��رى  االإيرانية  الاعبة 

برونزية بطولة اآ�سيا، بنتيجة 3-2 ويف النزال النهائي خ�سرت 

ذهبية  حاملة   - ا�سا�سه  كو�سار  االإيرانية  اأمام  “احلميدي” 
اأب��و  رام���ا  ال��اع��ب��ة  ح���ازت  فيما   .1-7 بنتيجة   - اآ���س��ي��ا  بطولة 

الرب على ف�سية وزن حتت 73 كغم ، حيث فازت يف الدور ربع 

ثم  ومن   3-13 بنتيجة  بهماين  زه��ره  االإيرانية  على  النهائي 

بيت�سوجينا  اآن��ا  الرو�سية  على  النهائي  ن�سف  ال��دور  يف  ف��ازت 

“اأبو  النهائي خ�سرت  ٥-٥ ويف  التعادل  بالنقطة الذهبية بعد 

بامليدالية  املتوجة  مليكه مرهو�سيني  االإيرانية  الرب” اأم��ام 

الف�سية يف بطولة اآ�سيا االأخرة بالنقطة الذهبية. بدورها مل 

تتمكن الاعبة يارا يا�سن من جتاوز الدور ربع النهائي �سمن 

مناف�سات وزن حتت ٥7 كغم بخ�سارتها اأمام الاعبة االإيرانية 

هذه  الاعبات يف  م�ساركة  وج��اءت   .4-٥ بنتيجة  �سناز  �سيده 

فار�ص  الوطني  املنتخب  م��درب  اأك���ده  م��ا  بح�سب   - وقيا�ص البطولة  الت�سنيفية لاعبات  النقاط  زي��ادة  بهدف   - قدراتهم البدنية والفنية ا�ستعداداً لا�ستحقاقات املقبلة.الع�ساف 

لندن - وكاالت

اأف�سل العب يف ليفربول،  توج النجم امل�سري حممد �ساح بجائزة 

ال��ث��اين  لل�سهر  اجل���ائ���زة  ليح�سد  امل��ا���س��ي،  ���س��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول  ���س��ه��ر  يف 

اأه��داف   6 �ساح،  و�سجل  جونز.  كورتي�ص  على  متفوًقا  ال��ت��وايل،  على 

امل��درب  رج���ال  لي�ساعد  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  خ��ال  خا�سها  م��ب��اري��ات   ٥ يف 

يف  الهزمية  من  خالًيا  الفريق  �سجل  على  املحافظة  يف  كلوب،  يورجن 

الربميرليج ودوري اأبطال اأوروبا.

 وق����ال ���س��اح ع��ق��ب ت��ل��ق��ي��ه اجل���ائ���زة يف م��رك��ز ت��دري��ب��ات ل��ي��ف��رب��ول 

واأ�ساف  املا�سي؟ �ساأختار هديف يف ميان«.  ال�سهر  يف  االأف�سل  “هديف 
اأننا حينها  االأبطال، كما  ميان يف دوري  اأمام  اأ�سجل  مرة  اأول  “هذه 
ال��ع��ودة«. يف  مهًما  ال��ه��دف  ك��ان  وب��ال��ت��ايل   ،2-1 النتيجة  يف  نتاأخر   كنا 

تاريخ  يف  العب  اأ�سرع  وكونه  بالربميرليج  املئوي  هدفه  ت�سجيل  وعن 

ليفربول ي�سل اإىل 100 هدف بالدوري، علق “بالطبع اأنا فخور للغاية«. 

من  اأ�سرع  اأك��ون  واأن  مهم،  اأمر  يل،  بالن�سبة  هدف  اأي  “ت�سجيل  و�سدد 

يف  هدفه  اإىل  وتطرق  خا�ص«.  اأمر  فهذا  لليفربول،  هدف   100 ي�سجل 

�سبتمرب/اأيلول  يف  كونه  عدم  من  الرغم  على  �سيتي،  مان�س�سر  �سباك 

اأك��رب«.  خ�سو�سية  منحه  مما  عظيمة،  كانت  “االأجواء  بقوله  املا�سي، 

واأمت “ا�ستمتعنا باملباراة يف تواجد اجلماهر واأجواء اأنفيلد، مل نكن يف 

اأف�سل م�ستوى، لكن لعبنا مباراة جيدة يف ال�سوط الثاين«.

مكافأت مالية لنجوم فريق 
الرمثا 

حراسة مرمى السعودية
 في أزمة 

رغم الفوز ميسي ينتقد حكم المباراة 

االنباط – عمان

مباراتهم  قبل  الفريق  لنجوم  حتفيزا 

املوؤقتة  اللجنة  ق��ررت  معان  ام��ام  املهمة 

�سهر لاعبي  راتب  الرمثا �سرف  لنادي 

الرمثا  ووف��ًق��ا حل�ساب  ال��ك��روي  ال��ف��ري��ق 

ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل ف��ي�����ص ب����وك، ف��اإن 

الاعبن  لتحفيز  ي��اأت��ي  ال��رات��ب  ���س��رف 

ال�سبت، على  املقررة  قبل مواجهة معان، 

�ستاد االأمر حممد بالزرقاء  وفاز الرمثا 

على معان ذهاًبا بنتيجة 3-2، من توقيع 

م�����س��ع��ب ال��ل��ح��ام وال�����س��ن��غ��ايل ك��ول��ي��ب��ايل 

اأبو زريق �سرارة. واأ�سبح الرمثا  وحممد 

قريًبا من ا�ستعادة لقب دوري املحرفن 

ع���اًم���ا، حيث   40 ام��ت��د لنحو  غ��ي��اب  ب��ع��د 

بر�سيد  ال��ع��ام  ال��رت��ي��ب  ح��ال��ًي��ا  يت�سدر 

مناف�سه  على  الرمثا  ويتقدم  نقطة.   40

الوحدات بفارق املواجهات املبا�سرة فقط، 

اأن��ه يف حال  التعليمات اجل��دي��دة،  وتن�ص 

الت�ساوي بالنقاط، يتم اعتماد املواجهات 

املبا�سرة لتحديد هوية بطل الدوري.

الريا�ض – وكاالت 

اأك�����د خ���ال���د حم���م���ود رئ��ي�����ص اجل��ه��از 

ال��ف��ح��و���س��ات  اأن  ب��اأه��ل��ي ج����دة،  ال��ط��ب��ي 

احلار�ص  اإ�سابة  اأثبتت  واالأ�سعة  الطبية 

حم��م��د ال���ع���وي�������ص، ب��ت��م��زق يف ال���رب���اط 

من  وال��ردف��ة  الي�سرى  للركبة  الداخلي 

ال����درج����ة ال���ث���ان���ي���ة. وت���ع���ر����ص احل���ار����ص 

ال��������دويل ل���اإ����س���اب���ة خ������ال م���واج���ه���ة 

اأمام نظره ال�سيني،  املنتخب ال�سعودي 

الرابعة  اجلولة  �سمن  املا�سي،  الثاثاء 

لكاأ�ص  املوؤهلة  االآ�سيوية  الت�سفيات  من 

اأه��ل��ي  ط��ب��ي��ب  واأو�����س����ح   .2022 ال���ع���امل 

للعاج  العوي�ص يحتاج  اأن حممد  جدة، 

اإىل   8 ت������راوح م���ن  ل���ف���رة  وال���ت���اأه���ي���ل 

يف  للم�ساركة  ال��ع��ودة  ق��ب��ل  اأ���س��اب��ي��ع،   10

اجلماعية.  التدريبات 

العوي�ص  حممد  غ��ي��اب  ت��اأك��د  وب��ذل��ك 

�سد  ال�����س��ع��ودي  امل��ن��ت��خ��ب  عن مباراتي 

اأ����س���رال���ي���ا وف���ي���ت���ن���ام ال�������س���ه���ر امل��ق��ب��ل. 

و���س��ي��ع��و���ص غ��ي��اب ال��ع��وي�����ص يف ح��م��اي��ة 

ع���ري���ن االأخ�������س���ر، ف����واز ال���ق���رين وزي���د 

ج��دة،  اأه��ل��ي  زميله يف  بجانب  ال��ب��واردي 

اليامي. حممد 

االرجنتني – وكاالت 

ان��ت��ق��د ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي جن���م وق��ائ��د 

منتخب االأرجنتن، حكم مباراة منتخب 

ب�����اده ���س��د ب�����رو، ال���ت���ي اأق���ي���م���ت فجر 

لكاأ�ص  املوؤهلة  الت�سفيات  �سمن  اجلمعة، 

مي�سي، عرب ح�سابه  ون�سر   .2022 العامل 

الر�سمي على »اإن�ستجرام«: »كانت مباراة 

وم�ساحات  ك��ث��رة،  ري���اح  ب��وج��ود  �سعبة، 

قليلة يف امللعب، ولكن احلكم يفعل ال�سيء 

نف�سه حن يظهر يف مبارياتنا، ويبدو اأنه 

يفعل ذلك عن ق�سد«. واأكد جنم باري�ص 

���س��ان ج��رم��ان ���س��اح��ب ال�����34 ع���اًم���ا، اأن 

منتخب ب��اده اق��رب من حتقيق هدفه 

وال��ت��اأه��ل مل��ون��دي��ال ق��ط��ر، ق��ائ��ًا: “لكن 

تقربنا  مهمة  ن��ق��اط   3 حققنا  م��رح��ًب��ا، 

مارتينيز  الوت����ارو  و�سجل  ه��دف��ن��ا«.  م��ن 

ورفع  لاأرجنتن،  الوحيد  املباراة  هدف 

يف  ن��ق��ط��ة   2٥ اإىل  ر���س��ي��ده��م  ال���ت���اجن���و 

امل��رك��ز ال��ث��اين خ��ل��ف ال���ربازي���ل ب��ف��ارق 6 

ن��ق��اط، علما ب���اأن ال��ربازي��ل واالأرج��ن��ت��ن 

 ل���دي���ه���م���ا م�����ب�����اراة م���وؤج���ل���ة جت��م��ع��ه��م��ا.

ال�سبت   16 / 10 / 2021
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االنباط-وكاالت

�أكثثر  بثثريثثطثثانثثيثثة  �لثثثثثانثثيثثة ملكة  �إلثثيثثز�بثثيثثث  �ملثثلثثكثثة  متتلك 

�لربوتوكوالت �سر�مة من �أجل حماية نف�سها من �أي خطر، 

مبا يف ذلك �لت�سمم. لكن كيف يقوم موظفو �لق�سر بذلك؟

ق�سر  يف  �لثثكثثبثثرة  �لثثوالئثثم  با�ست�سافتها  �مللكة  وت�ستهر 

�لر�سمية  �لع�ساء  �إىل ح�سورها حفالت  باالإ�سافة  باكنغهام، 

�لت�سمم. ومع  �لعامل، حيث تتعر�ض خلطر  �أنحاء  يف جميع 

حثثدوث  ملنع  بثثارعثثة  حيلة  لديهم  �مللكي  �لثثطثثاقثثم  فثثثاإن  ذلثثثك، 

ذلك،

وير�قب موظفو �لق�سر يف جميع �الأوقات �لوجبات �لتي 

�هتماًما  يولون  وبالطبع،  باكنغهام،  ق�سر  يف  تقدميها  يتم 

ا للوجبات �لتي تقدم للملكة، ويقال �إنهم ي�ستخدمون  خا�سً

حيلة ب�سيطة ولكنها بارعة جًد� ملنع ت�سمم �مللكة.

وك�سف �لفيلم �لوثائقي على �لقناة �خلام�سة �لربيطانية 

�أن  عثثن  �لثثنثثقثثاب  �مللكي”  �ملطبخ  “�أ�سر�ر  ��ثثسثثم  يحمل  �لثثثذي 

�أن يتم تغليف  �مللكة مل يقدم لها �إطالقاً طبق معني. فبعد 

كل �سيء، تختار �خلادمة طبقاً ب�سكل ع�سو�ئي يقدم للملكة

�أي  �أر�د  �إذ�  “لذ�  �أنثثدرو  �إميلي  �مللكية  �ملعلقة  و�أو�سحت 

�سخ�ض �أن ي�سمم �مللكة، فعليه �أن ي�سمم كل �الأطباق«

وعثثثلثثثى �لثثثرغثثثم مثثثن �أن �خلثثثثادمثثثثة تثثخثثتثثار �لثثطثثبثثق �لثثثذي 

�ستح�سل عليه �مللكة، فاإن جاللة �مللكة تختار �لوجبات �لتي 

�لطهاة  رمز الإعالم  لديها  �مللكة  �إن  ويقال  بنف�سها،  تريدها 

�مللكيني ماذ� تريد من وجبات.

تتلقى  �مللكة  �أن  ماكجر�دي  د�ريثثن  �مللكي  �لطاهي  وذكثثر 

قو�ئم طعام حمددة، و�أو�سح �أن “�ل�سيف يعد قو�ئم �لطعام 

�أيثثثام، وهثثثذ� مينحنا وقثثًتثثا كثثافثثًيثثا الإدخثثثال جميع  ملثثدة ثثثالثثثة 

و�إعد�دها«، �ملنتجات 

وك�سف �لطاهي �أن �مللكة �نتقائية للغاية، و�أن هناك �لكثر 

من �الأطباق و�ملكونات �لتي تكرهها. و�أو�سح �لطاهي �مللكي 

ميكنهم  �لذي  �لب�سل  ملقد�ر  حد  وهناك  حمظور،  �لثوم  �أن 

��ستخد�مه. كما تتبع �مللكة نظاًما غذ�ئًيا “معقوال” للبقاء 

ب�سحة جيدة، �الأمر �لذي �سمح لها باأن تكون �مللكة �الأطول 

ولكنها  و�سحية،  ب�سيطة  وجبات  تاأكل  �أن  عمر�ً، حيث حتب 

�أطعمتها �ملف�سلة بني �حلني و�الآخر،  ت�سمح لنف�سها بتناول 

�لربيطانية. �إك�سربي�ض  بح�سب �سحيفة 

�سكاي نيوز عربية - اأبوظبي

�أن  �خلمي�ض،  ُن�سر،  مثثايل  تقرير  �أظثثهثثر 

قيمة �سندوق �الحتياط يف جامعة هارفارد 

�الأمركية �زد�دت بن�سبة 27 % خالل عام، 

ما عزز موقعها كاأغنى جامعة يف �لعامل.

وتثثثنثثثتثثث�ثثثسثثثر �ثثثسثثثنثثثاديثثثق �الحثثثثتثثثثيثثثثاط عثثلثثى 

�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  يف  و��ثثسثثع  نثثطثثاق 

�الأمركية، ويتم �إن�ساوؤها وتغذيتها ب�سورة 

رئثثيثث�ثثسثثيثثة مثثثن �لثثهثثبثثات �خلثثثا�ثثثسثثثة. و�لثثكثثثثثر 

�إىل  يخ�سع   )%  82( �لثثهثثبثثات  هثثثذه  مثثن 

م�ساريع  �أو  ال�ستخد�مات  وُيخ�س�ض  قيود 

حمددة.

% �إىل   5 بثثثثني  مثثثثا  فثثثقثثثط  وُيثثث�ثثثسثثثتثثثخثثثدم 

�ثثسثثنثثدوق �الحثثتثثيثثاط  �أمثثثثثو�ل  مثثثن   5,5%
�ثثسثثنثثويثثا لثثتثثمثثويثثل �نثثتثثظثثام �لثثعثثمثثل يف جامعة 

هثثثثارفثثثثارد �لثثثو�قثثثعثثثة يف كثثثامثثثربيثثثدج بثثواليثثة 

خالل  دوالر  مليار   2 �أي  ما�سات�سو�ست�ض، 

�لعام �جلامعي 2020-2021.

�الحتياط  �سندوق  قيمة  �رتفعت  وقثثد   

�لعامل،  �أ�سال يف  �الأعثثلثثى  وهثثو  يف �جلامعة، 

بن�سبة 27 % لتبلغ 53,2 مليار دوالر يف 

�آخر �ل�سنة �ملالية �لفائتة نهاية يونيو<

وقثثثد �ثثسثثجثثلثثت جثثامثثعثثة هثثثارفثثثارد مثثثثردود� 

عثثام،  خثثالل  �أ�سولها  مثثن   33,6% بن�سبة 

لثثالأ�ثثسثثو�ق  �لثثقثثويثثة  �لثثنثثتثثائثثج  مثثن  م�ستفيدة 

�ملالية.

ح�سلت   ،2020/2021 �لعام  وخالل 

مليون   465 بقيمة  هثثبثثات  عثثلثثى  هثثثارفثثثارد 

�الحثثتثثيثثاط،  �ثثسثثنثثدوق  حل�ساب  ُدفثثعثثت  دوالر 

وفقا لفر�ن�ض بر�ض.

�إ�ثثض  “يو  �أجثثرتثثه جملة  و�أظثثهثثر ت�سنيف 

بثثفثثارق  متقدمة  كثثانثثت  هثثثارفثثثارد  �أن  نيوز” 

كثثبثثر عثثثن جثثامثثعثثة يثثثثال �لثثثعثثثام �ملثثثا�ثثثسثثثي يف 

ت�سنيف �أعلى �سناديق �الحتياط قيمة، مع 

.31,1 مقابل  يف  دوالر  مليار   41,9

هارفارد ترسخ مكانتها كأغنى جامعة في العالم

الفيضانات تجبر اليونانيين على الهروب إلى األسطح 

للعيش 100 عام.. تناول هذا الطعام السحري

االنباط-وكاالت

فى  �ليونان  يف  �لغزيرة  �الأمطار  ت�سببت 

دمار كبر يف �أنحاء �لبالد، و��سطرت بع�ض 

�ل�سعود  �إىل  �لياأ�ض  متلكهم  �لذين  �ل�سكان 

�إىل �أ�سطح منازلهم هربا من �لفي�سانات.

وقالت قوة �لدفاع �ملدين �إنه جرى ن�سر 

1400 مثثثرة،  �أكثثثثثر مثثثن  رجثثثثثال �الإطثثثثفثثثثاء 

وحدها  �أثينا  يف  �جلمعة،  و�م�ض  �خلمي�ض، 

�ملثثنثثازل  مثثن  �ملثثيثثاه  و�سحب  �أ�سخا�ض  الإنثثقثثاذ 

�لغارقة.

�لثثكثثثثثر من  و�أ�ثثسثثبثثح مثثن �ل�سعب عثثبثثور 

�لطرق �لتي غمرتها �ملياه. 

�ساحليني  طريقني  �إغثثثالق  �أثينا  يف  ومت 

�لبالد،  �سمال  �إىل  يثثثوؤدي  وثثثالثثث  رئي�سيني 

و�الإد�ر�ت  �ملثثد�ر�ثثض،  معظم  �إغثثثالق  مت  كما 

�حلكومية غر �مل�ساركة يف جهود �الإنقاذ.

وقثثثثال وزيثثثثر �لثثتثثغثثر �ملثثنثثاخثثي و�حلثثمثثايثثة 

�ملثثدنثثيثثة كثثريثث�ثثسثثتثثو�ثثض �ثثسثثتثثيثثلثثيثثانثثيثثد�ثثض، عرب 

�لتليفزيون �حلكومي: “يجب �أن نكون على 

حذر، �خلطر كبر«.

ويثثثتثثثو��ثثثسثثثل هثثثطثثثول �الأمثثثثطثثثثار �لثثغثثزيثثرة 

�مثث�ثثض �جلثثمثثعثثة عثثلثثى جثثثزر روديثثث�ثثثض وكثثو�ثثض 

و�سانتوريني وميكونو�ض و�أجز�ء من كريت، 

�الأر�ثثسثثاد �جلوية حت�سن  يتوقع خثثرب�ء  وال 

�الأحو�ل �جلوية حتى غد �الأحد.

وذكثثثثرت و�ثثسثثائثثل �الإعثثثثثالم �لثثيثثونثثانثثيثثة �أن 

�ملثثثقثثثد�ر �لثث�ثثسثثنثثوي مثثثن �الأمثثثثطثثثثار �ثثسثثقثثط يف 

�سحايا غ�سون �ساعات يف بع�ض �الأماكن. �سقوط  بثث�ثثسثثاأن  تثثقثثاريثثر  تثثرد  حتى �سباح �م�ض �جلمعة، ح�سب �ل�سلطات.ومل 

االنباط-وكاالت

دور�ً  يثثلثثعثثب  �لثثثغثثثذ�ئثثثي  �لثثنثثظثثام  كثثثثان  �إذ� 

رئثثيثث�ثثسثثيثثاً يف �ملثثثثدة �لثثتثثي نثثعثثيثث�ثثسثثهثثا، فثثمثثا هي 

�الأطعمة �الأف�سل لتناولها؟.

فبعد �لنظر �إىل �الأماكن يف �لعامل �لتي 

�أطثثثثول فثثثرة، وجثثدت  �لثثنثثا�ثثض  يعي�ض فثثيثثهثثا 
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�أحد  هي  �لفا�سولياء  �أن   Medicine
�أفثثث�ثثثسثثثل �الأطثثثعثثثمثثثة �لثثثتثثثي ميثثكثثنثثك تثثنثثاولثثهثثا 

لتعي�ض حتى 100 عام

�لثثبثثاحثثثثثون عثثلثثى در��ثثسثثة �ملناطق  وعثثكثثف 

�لزرقاء “بلو زون” يف �لعامل، وهي �ملناطق 

�لتي ت�سم �أكرب عدد من �الأ�سخا�ض �لذين 

ووجثثثدو�  عثثامثثاً،   100 �لثثعثثمثثر  مثثن  يبلغون 

�لثثثعثثثديثثثد مثثثن �أوجثثثثثثه �لثثتثث�ثثسثثابثثه يف �لثثنثثظثثام 

�لغذ�ئي ومنط �حلياة بني �ملناطق و�أحدها 

تناول �لبقوليات

ووفقاً للدر��سة هناك 9 قو��سم م�سركة 

�أبرزها تناول �لفا�سوليا  �ملناطق،  بني هذه 

غذ�ئي  نظام  يف  �لز�وية  “حجر  باعتبارها 

مئوي.«

ملاذ� �لفا�سوليا مهمة جد�؟

“بلو  نثثثظثثثام  �لثثثبثثثاحثثثثثثثون يف  فثثثقثثثد وجثثثثد 

هثثذه  يف  �الأ�ثثثسثثثخثثثا�ثثثض  �أن  �لثثثغثثثذ�ئثثثي  زون” 

ياأكلون  فثثرة  �أطثثول  عا�سو�  �لذين  �ملناطق 

�لفا�سوليا  مثثن  كثثامثثل  و�حثثثد  كثثوب  حثثثو�يل 

�ل�سحية  �لفو�ئد  تقر�أ عن  وعندما  يومياً، 

للفا�سوليا، �ستبد�أ يف فهم �ل�سبب

مليئة  �لفا�سوليا  �ملثثثثثال،  �سبيل  وعثثلثثى 

بالربوتينات و�الألياف �لنباتية وال حتتوي 

على �أي دهون على �الإطالق تقريباً

ففي كوب و�حد من �لفا�سوليا �ل�سود�ء، 

على �سبيل �ملثال، �ست�ستهلك 15 غر�ماً من 

�لربوتني، و 15 غر�ماً من �الألياف، و�أقل 

من غر�م و�حد من �ل�سكر و�لدهون،

تقلل خطر �الكتئاب

ويرتبط �حل�سول على م�ستويات كافية 

مثثن �الألثثثيثثثاف بثثحثثيثثاة �أطثثثثول و�أكثثثثر �سحة 

�الأمثثركثثيثثة،  �لثث�ثثسثثيثثخثثوخثثة  جلمعية  ووفثثثقثثثاً 

فثثقثثد وجثثثد �أنثثهثثا تقلل مثثن خثثطثثر �الإ�ثثسثثابثثة 

و�ل�سكري  �لثثدم  �سغط  و�رتثثفثثاع  باالكتئاب 

وحتى �خلرف

كذلك، حتتوي �لفا�سوليا على م�ساد�ت 

و�لتي  �لبوليفينول،  ت�سمى  قثثويثثة  �أكثث�ثثسثثدة 

�أي�ساً  �أن ت�ساعد  �أنها ميكن  وجد �لباحثون 

يف �ل�سيخوخة �ل�سحية

وفقاً ملر�جعة من �ملجلة �لدولية للعلوم 

�لعديد  يف  �لبوليفينول  يوجد  �جلزيئية، 

)�ل�سود�ء،  �ملختلفة  �لفا�سوليا  �أنثثثو�ع  من 

و�حلمر�ء( وقد ثبت �أنه م�ساد لاللتهابات 

وم�ساد لل�سكري وم�ساد لل�سمنة و�لقلب.

أميركي يصطاد »أحفورة حية« تعود إلى 100 مليون سنة

وفاة الكاتب المصري فوزي فهمي عن عمر يناهز 83 عامًا

رغم تألقها.. ندين نسيب نجيم »مقهورة« في الجونة!

ترجمات - اأبوظبي

ذكرت تقارير بيئية يف �لواليات �ملتحدة، �أن رجال �أمركيا متكن من �سيد حيو�ن مائي نادر ُي�سمى 

بـ”�سمكة �لتم�ساح” �أو �الأحفورة �حلية، وهو �أمٌر مل يح�سل من ذي قبل.

وبح�سب �سحيفة “ديلي ميل” �لربيطانية، فاإن هذه �ل�سمكة �لتي تعرف بث”�الأحفورة �حلية” 

جرى �سيدها يف مياه والية كان�سا�ض.

ومل يجر �سيد هذه �ل�سمكة من ذي قبل، فيما مل يعرف بعد كيف و�سل �حليو�ن �ملائي �إىل هذه 

�ملنطقة �الأمركية.

وي�سل وزن “�سمكة �لتم�ساح” �لتي جرى ��سطيادها �إىل 17.9 كيلوغر�مات، بينما يبلغ طولها 

1.37 مر�.
يف غ�سون ذلك، ت�سر بيانات علمية �إىل �أن هذ� �لنوع من �حليو�نات �ملائية يعود �إىل 100 مليون 

�سنة.

�لع�سرين من  نيو�سو، يف  نهر  �سميث، يف  د�ين يل  �ل�سياد،  قبل  �ل�سمكة من  هثثذه  ��سطياد  ومت 

�سبتمرب �ملا�سي.

و�أبثثدى �ل�سياد �سعادته �لغامرة بالعثور على �ل�سمكة، قائال �إن هذ� �الأمثثر ال يح�سل �سوى مرة 

و�حدة فقط يف �لعمر.

و�أ�سدرت �إد�رة �حلياة �لربية و�ملتنزهات يف والية كان�سا�ض، بيانا تتحدث فيه عن �سيد هذ� �حليو�ن 

�لبحري �لعريق. ويرتقب �أن يجري �خلرب�ء بحوثا من �أجل معرفة �لوالية �لتي جاءت منها �سمكة 

�لتم�ساح، وذلك من خالل �العتماد على عنا�سر جينية.

وتتميز هذه �ل�سمكة مبا يعرف بث”�خلطوم �لطويلة”، فيما قد ي�سل طولها �إىل ثالثة �أمتار، ووزن 

من 158 كيلوغر�ما.

االنباط-وكاالت

تويف �م�ض �جلمعة، �لدكتور فوزي فهمي، �لكاتب �مل�سري و�أ�ستاذ �لدر�ما و�لنقد، عن عمر ناهز 

83 عاما، �أثرى فيها �حلركة �مل�سرحية �مل�سرية بالكثر كفنان و�إد�ري بارع وكاتب.
تعليمة  وتلقى  �لثثقثثاهثثرة  يف   1938 �أغ�سط�ض   21 يثثوم  يف  ولثثد  �أحثثمثثد  فهمي  فثثوزي  �أن  يذكر 

�البتد�ئي مبدر�سة �ملعهد �لعلمي �البتد�ئي وتعليمة �لثانوي مبدر�سة علي با�سا مبارك، وح�سل 

�لدر�ما ثم  �مل�سرحية ق�سم  للفنون  �لعايل  باملعهد  �لتحق  للفنون  ثانوية، ومليله  �سهادة  منها على 

ح�سل على درجة �لدكتور�ه يف علوم �مل�سرح �سنة 1975.

لثثوز�رة  وكيال  ثثثم  �لفني  �لنقد  ملعهد  عميد�   1978 �سنة  فندب  منا�سب  عثثدد  يف  تنقل  وقثثد 

بال�سيدة  �لثقافية  �حلديقة  �إن�ساء  جهوده  من  �لطفل،  لتفافة  �لقومي  للمركز  ورئي�ًسا  �لثقافة 

زينب، و�الإ�سر�ف على ترجمة مائة كتاب للطفل، من �أهم موؤلفاته يف �مل�سرح عودة �لغائب كتبها 

�سنة 1977، م�سرحية �لفار�ض و�الأمرة كتبها �سنة 1979، م�سرحية لعبة �ل�سلطان كتبها �سنة 

1986، وهو ع�سو “�ملجل�ض �الأعلى للثقافة” منذ 2014.
يذكر �أن �لر�حل هو زوج �الإعالمية �لقديرة مرفت �سالمة �لرئي�ض �الأ�سبق لقطاع �لف�سائيات 

مبا�سبرو.

االنباط-وكاالت

على �لرغم من �أنها �أ�سعلت مو�قع �لتو��سل يف �فتتاح �لدورة �خلام�سة من مهرجان �جلونة، 

م�ساء �خلمي�ض، �إال �أن �لفنانة �للبنانية ندين ن�سيب جنيم مل ت�ستطع �أن تخفي حزنها �لعميق 

على ما جرى يف بلدها لبنان وحتديد�ً �لعا�سمة بروت من �أحد�ث د�مية �لليلة �ملا�سية.

�لعربي، حزينة،  �لعامل  كبر�ً من جنوم  �لذين �سم عدد�ً  �ملهرجان  �لفنانة يف  فقد ظهرت 

�مل�سمم  ت�سميم  من  �للون  ذهبي  بف�ستان  تاألقت  بينما  ب�سعوبة،  �لكامر�ت  لعد�سات  تبت�سم 

�للبناين زهر مر�د.

�إن�ستغر�م،  على  ح�سابها  يف  �ل�ستوري  خا�سية  عرب  ك�سفت  كما  عليها،  و��سحاً  �حلثثزن  وبثثد� 

زعالنة..  لي�ض  �ساألوين  �لنا�ض  “كل  �للبنانية:  باللهجة  وقالت  �أملها،  �إخفاء  ت�ستطع  مل  �أنها 

قلتلن مقهورة عندي غ�سة بقلبي على كل �سي عم ي�سر”. يف �إ�سارة منها ملا �سهدته �لعا�سمة 

�للبنانية �أم�ض من �أحد�ث د�مية و��ستباكات.

�أعمال  �لرمانة،  وعني  و�ل�سياح  �لطيونة  مناطق  ال�سيما  �سهدت  كانت  بروت  �أن  �إىل  ي�سار 

عنف و��ستباكات غر م�سبوقة منذ �سنو�ت �حلرب �الأهلية، حيث �أطلق �لر�سا�ض و�لقذ�ئف.

كما ��ستعر�ض عنا�سر تابعون حلزب �هلل وحركة �الأمر بال�سالح �لثقيل يف �ل�سو�رع، يف تفلت 

تام وم�ساهد �أعادت �إىل �أذهان �آالف �للبنانيني �سبح �حلرب.

�أعلنت  ما  بح�سب   ،30 من  �أكثثر  و�إ�سابة  �أ�سخا�ض،   6 مقتل  �إىل  �أم�ض  �ال�ستباكات  و�أدت 

حينها وز�رة �ل�سحة، فيما دعا رئي�ض �جلمهورية، مي�سال عون، ورئي�ض �لوزر�ء �إىل �لتهدئة.

بينما حمل �سيا�سيون ونو�ب حزب �هلل م�سوؤولية �لتدهور �الأمني �ل�سريع �لذي جرى، بعد 

�أن �سن على مدى �أيام �سابقة حمالت “حتري�ض” �سد �ملحقق �لعديل يف ق�سية �نفجار مرفاأ 

بروت، وفق و�سفهم.

�حلزب  منا�سري  من  جمموعة  تنظيم  خلفية  على  �نطلقت  �ال�ستباكات  �ثثسثثر�رة  �أن  يذكر 

ق�سر  �أمثثام  �حتجاجية  وقفة  بثثري(  نبيه  �لربملان  رئي�ض  يتزعمها  )�لتي  �أمثثل  حركة  وحليفته 

�لعدل يف بروت، �سد �لقا�سي بيطار، مطالبني بتنحيته.

�أن دخلت جمموعة من �ملحتجني �إىل بع�ض �الأحياء  �أن �الأمور �سرعان ما تدهورت بعد  �إال 

�ملجاورة، ثم بد�أ �إطالق �لر�سا�ض، لتتدهور بعدها �الأو�ساع �سريعا على �الأر�ض.
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