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االنباط- وكاالت

جتهل �لأم �لفل�صطينية لطيفة �أبو حميد، م�صري جنلها 

�إث��ر  �أي���ام على  �ل���ذي دخ��ل يف غيبوبة منذ   ، نا�صر  �لأ���ص��ري 

�إ�صابته مبر�ض �ل�صرطان د�خل �ل�صجون �لإ�صر�ئيلية.

مع  ، يف مقابلة خا�صة  نا�صر  �أم  ب�  �ملكناة  �ل�صيدة  وتقول 

وتقر  جنلها  ت��زور  �أن  �أمانيها  �أق�صى  �إن  �لأن��ا���ص��ول،  وك��ال��ة 

عينها بروؤيته، وهي ممنوعة من ذلك

و�لأ�صري نا�صر �أبو حميد )49 عاماً(، من خميم �لأمعري 

ومعتقل  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  و���ص��ط  �هلل  ر�م  مبدينة 

7 م��ر�ت، و50 عاماً  �ملوؤبد  2002 وحمكوم بال�صجن  منذ عام 

�إ�صافية )مدى �حلياة(، بتهمة مقاومة �لحتالل و�مل�صاركة 

يف تاأ�صي�ض كتائب �صهد�ء �لأق�صى ، �ملح�صوبة على حركة فتح

كما �أنه �أحد 5 �أ�صقاء يق�صون عقوبة �ل�صجن مدى �حلياة 

منزلهم  �لحتالل  ق��و�ت  وهدمت  �لإ�صر�ئيلية،  �ل�صجون  يف 

مر�ت عديدة، وُحرمت و�لدتهم من زيارتهم ل�صنو�ت

�لفل�صطيني )غري  �لأ�صري  نادي  �أعلن  �ملا�صي،  و�لثالثاء 

ح��ك��وم��ي( �أن ت���ده���ور�ً خ��ط��ري�ً ط���ر�أ ع��ل��ى �ل��و���ص��ع �ل�صحي 

ب����رزلي  �إث�����ره مل�صت�صفى  ُن��ق��ل ع��ل��ى  �أب����و ح��م��ي��د،  ل��الأ���ص��ري 

�لإ�صر�ئيلي جر�ء �رتفاع �صديد يف درجة حر�رته.

التفا�صيل �ص »4«

األسير الفلسطيني أبو حميد رهين السجن والسرطان

تسجيل 21 وفاة و2033 إصابة بكورونا في المملكةعويس: 5.1% نسبة األمية في األردن حتى نهاية 2020
االنباط-عمان

عن  �جل��م��ع��ة،  �م�����ض  �ل�صحة،  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 

ت�صجيل 21 وفاة و2033 �إ�صابة جديدة بفريو�ض 

كورونا يف �ململكة، لريتفع �لعدد �لإجمايل �إىل 

ن�صبة  وبلغت  �إ���ص��اب��ة.  و1076040  وف���اة   12831

�لفحو�صات �لإيجابّية �م�ض 5.42 باملئة، بح�صب 

�مل��وج��ز �لإع��الم��ي �ل�صادر ع��ن �ل����وز�رة. و�أ���ص��ار 

�ملوجز �إىل �أن عدد �حلالت �لن�صطة و�صل حاليا 

�ىل 25783 حالة، بينما بلغ عدد �حل��الت �لتي 

�أدخلت �م�ض �جلمعة �إىل �مل�صت�صفيات 95 حالة، 
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االنباط-عمان

و�ملوؤ�ص�صات  �ل���دول  و���ص��ائ��ر  �لردن  يحتفل 

و�ل��ذي  �لأم��ي��ة،  ملحو  �لعربي  باليوم  �لعربية 

ي�صادف يف �لثامن من �صهر كانون �لثاين من 

كل عام.

ووج����ه وزي����ر �ل��رب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��دك�����ت��ور 

فيها:  قال  �ملنا�صبة،  بهذه  كلمة  عوي�ض  وجي�ه 

�ل�صقيقة  �لعربية  �ل���دول  �لأردن  م�صاركة  �إن 

�صعياً  تاأتي  ع��ام،  كل  من  �ليوم  بهذ�  �لحتفال 

�لأف��ر�د،  منه للعمل على حت�صني نوعية حياة 

وزي���ادة  �ل��وظ��ي��ف��ي،  �أد�ئ��ه��م  م�صتوى  وحت�صني 

�صوق  �إنتاجيتهم، ورفع م�صتوى دخلهم، ورفد 

�لعمل بالكو�در �لفنية �ملدربة و�ملوؤهلة.

خلت  عقود  منذ  �أدرك  �لأردن  �أن  و�أ���ص��اف، 

�أم��ام  �لأم��ي��ة وم��ا ت�صببه م��ن عقبات  خ��ط��ورة 

ب���ر�م���ج �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ص��ت��د�م��ة، ف��ق��ام��ت وز�رة 

�لكبار  لتعليم  �ملر�كز  بفتح  و�لتعليم  �لربية 

وحم����و �لأم���ي���ة وت��و���ص��ع��ت ف��ي��ه��ا ح��ت��ى �صملت 

�لفر�ض  �ململكة جميعها، وذلك لتوفري  �أرجاء 

ظروفهم  حالت  �لذين  للمو�طنني  �لتعليمية 

ي�صكلون  و�أ���ص��ب��ح��و�  تعليمهم،  مو��صلة  دون 

عائًقا �أمام بر�مج �لتنمية، حيث تقدم �لوز�رة 

م�صتلزمات �لدر��صة للد�ر�صني جماناً.

و�أو����ص���ح �ل��دك��ت��ور ع��وي�����ض �أن ع���دد م��ر�ك��ز 

�فتتاحها  مت  �لتي  �لأمية  وحمو  �لكبار  تعليم 

 )147( ب��ل��غ  ق��د   2021/2020 �ل��در����ص��ي  ل��ل��ع��ام 

ل��الإن��اث و)20(  م��رك��ًز�  ب��و�ق��ع )127(  م��رك��ًز� 

ب��ه��ا )1721( د�ر���ص��اً  �ل��ت��ح��ق  ل��ل��ذك��ور،  م���رك���ًز� 

د�ر���ص��ات و)316(  ك��ان منهم )1405(  ود�ر���ص��ة، 

د�ر�صاً.و�أ�صار �إىل �أن ن�صبة �لأمية يف �لأردن قد 

 67.6 �إىل   1952 ع��ام  باملئة   88 م��ن  �نخف�صت 

باملئة عام 1961، و�إىل 19.5باملئة عام 1990،.
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االنباط-عمان

 مندوبا عن جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، ح�صر وزير �لد�خلية 

مازن �لفر�ية، قد��ض منت�صف �لليل لعيد �مليالد �ملجيد للكنائ�ض 

�ملهد  كني�صة  يف  �ل�صرقي،  �ل��ت��ق��ومي  ح�صب  ت�صري  �ل��ت��ي  �مل�صيحية 

مبدينة بيت حلم. 

وتر�أ�ض �لقد��ض بطريرك �ملدينة �ملقد�صة و�صائر �أعمال فل�صطني 

عيد  ملنا�صبة  ر�صالته  يف  متنى  �ل��ذي  �لثالث،  ثيوفيلو�ض  و�لأردن 

�مليالد، �أن يحل �ل�صالم يف �أر�ض �ل�صالم، ويف �لعامل �أجمع. وح�صر 

�لقد��ض رئي�ض �لوزر�ء �لفل�صطيني حممد ��صتية نيابة عن �لرئي�ض 

�لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �ل�صخ�صيات  م��ن  وع���دد  عبا�ض،  حممود 

ورجال دين م�صيحيون وم�صلمون.  وقال �لبطريرك ثيوفيلو�ض يف 

كلمته: “من هذ� �ملكان �ملقد�ض ن�صلي من �أجل �ل�صالم و�لزدهار، 

يف �لعامل كله وخا�صة يف �ل�صرق �لأو�صط، وحترير �لإن�صانية �ملنكوبة 

من �لطفر�ت �لوبائية �ملعدية،.

التفا�صيل �ص »2«

النفط يواصل االرتفاع بنسبة %1.. 
وبرنت يقترب من 83 دوالرًا

أمطار وعدم أستقرار جوي يؤثر على 
األردن األحد

حالة »فلورونا« فريدة من نوعها..
 كيف تختلف عن باقي اإلصابات ؟

حماس: نرفض إدراج »جثامين الشهداء« 
ضمن أي صفقة تبادل

أدنى ُمعطى منذ العام 2008: انخفاٌض حادٌّ 
في ثقة اإلسرائيليين بجيش احتاللهم

ملبورن - رويرتز

مع  �جلمعة  �م�ض  �لنفط  �أ�صعار  �رتفعت 

�ن��ت��ف��ا���ص��ة يف ك��از�خ�����ص��ت��ان �أث�����ارت ق��ل��ق��ا من 

تز�منا  �أوب���ك+  �إم����د�د�ت  ��صطر�ب  �إمكانية 

مع تر�جع �لإنتاج يف ليبيا.

 %1.09 برنت  �لآجلة خلام  �لعقود  وز�دت 

 %1.5 82.88 دولر للربميل، بعد قفزة  �إىل 

يف �جلل�صة �ل�صابقة.

و����ص���ع���دت �ل���ع���ق���ود �لآج����ل����ة خل����ام غ��رب 

تك�صا�ض �لو�صيط �لأمريكي 1.09% �أي�صا �إىل 

80.31 دولر للربميل، بعدما �رتفعت %2.1 

ديك�صون  لويز  وقالت  �ل�صابقة.  �جلل�صة  يف 

تعليق عرب  �إن���رج���ي يف  ري�����ص��ت��اد  �مل��ح��ل��ل��ة يف 

�أ�صعار  ق��ف��زة  “تعك�ض  �لإل���ك���روين  �ل��ربي��د 

تز�يد  مع  �ل�صوق  خم��اوف  بالأ�صا�ض  �لنفط 

�ل�صطر�ب يف كاز�خ�صتان و��صتمر�ر تدهور 

�لو�صع �ل�صيا�صي يف ليبيا” .
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االنباط-عمان

ُت�����ص��ري ت��وق��ع��ات �ل��ن��م��اذج �ل��ع��امل��ي��ة ن�صوء 

�أح������و�ل ج��وي��ة غ���ري م�����ص��ت��ق��رة ن��ه��ار �لأح���د 

ت��ت�����ص��ف ب���ال���ق���وة ل��ب��ع�����ض �مل���ن���اط���ق ل���ص��ي��م��ا 

لأغلب  عالية  وحتذير�ت  �جلنوبية  �ملناطق 

تبد�أ  �ململكة،  ل�صرق  ولح��ق��ا  هناك  �ملناطق 

مع �صاعات �صباح �لأحد ب�صكل حمدود، وفق 

ر��صد �لأردن.

 ويف ����ص���اع���ات ب��ع��د �ل���ظ���ه���رية و�ل��ع�����ص��ر 

�ملناطق  على  �ل�صتقر�ر  ع��دم  فعالية  ت�صتد 

�جلنوبية، وتهطل �أمطار غزيرة �إىل غزيرة 

ُمتوقعة م�صحوبة بزخات  جد� على فر�ت 

�ل������ربد ورمب������ا ت���ك���ون ك��ث��ي��ف��ة ع���ل���ى ف����ر�ت 

وم�صحوبة بالعو��صف �لرعدية متتد لحقا 

�ل���ه���ط���ولت �ل���غ���زي���رة ل��ل��م��ن��اط��ق �ل�����ص��رق��ي��ة 

خ��ا���ص��ة م��ع ���ص��اع��ات �مل�����ص��اء.  ومت��ت��د بع�ض 

�لهطولت للمناطق �لأخرى .
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ترجمات - اأبوظبي

�أع���ل���ن���ت �ل�������ص���ل���ط���ات �مل���ح���ل���ي���ة يف ل��و���ض 

�لأم��ريك��ي��ة،  كاليفورنيا  ب��ولي��ة  �أجن��ل��و���ض 

ب�”فلورونا”،  م��وؤك��دة  �إ�صابة  �أول  ت�صجيل 

�أي �إ���ص��اب��ة �ل�����ص��خ�����ض ب��ف��ريو���ص��ي ك��ورون��ا 

و�لإنفلونز� معا.

ل��ك��ن �مل��الح��ظ��ة �لأه�����م ه���ي �أن �مل�����ص��اب 

نيوز”  “فوك�ض  �صبكة  ذك��رت  ح�صبما  طفل 

�لأوىل  تعد  و�حلالة  �لأمريكية،  �لإخبارية 

�لتي ي�صاب فيها طفل بالفريو�صني معا.

بالفريو�صني  �لطفل  �إ�صابة  ثبوت  وبعد 

م��ع��ا، و�أظ��ه��ر فح�ض لح��ق �إ���ص��اب��ة و�ل��دت��ه 

بفريو�ض كورونا، وفق “فوك�ض نيوز«.

للفحو�ض  و�أم��ه  �لطفل  �إخ�صاع  وج��رى 

�ل��ط��ب��ي��ة �ل����الزم����ة ت��ط��ب��ي��ق��ا ل���ربوت���وك���ول 

�إج���ازة  �إذ ع��اد �لث��ن��ان م��وؤخ��ر� م��ن  �ل�صفر، 

عائلية يف منتجع باملك�صيك.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-وكاالت

تبنينَّ من موؤ�ّصر �لّدمُيقر�طية �لذي �أعّده 

مه �إىل  �ملعهد �لإ�صر�ئيلي للدمُيقر�طية وقدنَّ

هرت�صوغ،  يت�صحاق  �لعربّية،  �ل��دول��ة  رئي�ض 

يف  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ّي  باجلي�ض  �جل��م��ه��ور  ثقة  �أننَّ 

�ل�صنو�ت  يف  ا  �نخفا�صً �لأك���ر  ه��و  م�صتوى 

�ل�13 �لأخرية.

�لهيئة  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ّي  �جل��ي�����ض  ي����ز�ل  ول 

دولة  يف  ثقة  باأعلى  حتظى  �لتي  �حلكومية 

و�لكني�صت  �حلكومة  مع  ُمقارنًة  �لح��ت��الل 

و�ل�صرطة و�لإع��الم، وتبلغ ن�صبته 78%، لكن 

 %90 بن�صبة  كبري  بانخفا�ض  يتعّلق  �لأم���ر 

مّمن �أعربو� عن ثقتهم باجلي�ض �لإ�صر�ئيلي 

يف �ملوؤ�صر �ل�صابق يف حزير�ن )يونيو( �ملا�صي، 

وهو �أدنى ُمعطى منذ �لعام 2008.
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االنباط-وكاالت

�أك�����دت ح��رك��ة ح��م��ا���ض، �م�����ض �جل��م��ع��ة ، 

�ل�صهد�ء”  “جثامني  مو�صوع  �إدر�ج  رف�صها 

�أو �صفقة تبادل قادمة  �أي مفاو�صات  �صمن 

�لإ�صر�ئيلي ودعت �حلركة يف  مع �لحتالل 

بيان لها مبنا�صبة يوم �ل�صهيد �لفل�صطيني، 

�حلقوقية  و�ملنظمات  �لإن�صانية  �ملوؤ�ص�صات 

�إىل تبّني ق�صية جثامني  يف كل دول �لعامل 

�ل���������ص����ه����د�ء، و�ل�������ص���غ���ط ع���ل���ى �لح����ت����الل 

ثرى  على  ودفنهم  وت�صييعهم  ل�صرد�دها، 

�لوطن، يف مو�كب تليق مبقامهم وكر�متهم،
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مندوبا عن الملك .. الفراية يحضر قداس 
منتصف الليل بكنيسة المهد 2022

الحكومة: بدء تطبيق التعرفة 
الكهربائية الجديدة في نيسان

األردن يدين المصادقة على بناء 
3557 وحدة استيطانية جديدة

االنباط-عمان

�أكد وزير �لدولة ل�صوؤون �لعالم �لناطق 

تطبيق  �أن  �ل�صبول  في�صل  �حلكومة  با�صم 

يف  ���ص��ي��ب��د�أ  �جل��دي��دة  �لكهربائية  �ل��ت��ع��رف��ة 

�لأول من ني�صان �لعام �حلايل.

وقال �ل�صبول �م�ض �جلمعة �إن �حلكومة 

�صتعلن تفا�صيل �لتعرفة �جلديدة �ل�صبوع 

�ملقبل.

وكان توقع تقرير ل�صندوق �لنقد �لدويل 

�أن �أقل من 15% من �لأ�صر �لأردنية قد تفقد 

جزئيا  �لكهرباء  �أ�صعار  دع��م  �إىل  �لو�صول 

�لكهربائية  �ل��ت��ع��رف��ة  تطبيق  �إث���ر  كليا  �و 

�جلديدة.
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االنباط-عمان

د�نت وز�رة �خلارجية و�صوؤون �ملغربني 

م�����ص��ادق��ة �ل�����ص��ل��ط��ات �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي��ة على 

يف  ج��دي��دة  ��صتيطانية  وح���دة   3557 ب��ن��اء 

�لأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�ل���وز�رة  با�صم  �لر�صمي  �ل��ن��اط��ق  و�أّك����د 

�أن هذه �خلطوة  �أبو �لفول،  �ل�صفري هيثم 

ُت��ع��د خ���رق���اً ف��ا���ص��ح��اً وج�����ص��ي��م��اً ل��ل��ق��ان��ون 

ويف  �ل��دول��ي��ة  �ل�صرعية  وق����ر�ر�ت  �ل���دويل 

 ،2334 رق��م  �لأم���ن  جمل�ض  ق��ر�ر  ُمقدمها 

بناء  �صو�ء  �ل�صتيطان  �صيا�صَة  �أّن  ُم�صدد�ً 

م�����ص��ادرة  �أو  ت��و���ص��ي��ع��ه��ا  �أو  �مل�����ص��ت��وط��ن��ات 

هي  �لفل�صطينيني  ت��ه��ج��ري  �أو  �لأر�����ص���ي 

ومرفو�صٌة  قانونية  ول  �صرعية  ل  �صيا�صٌة 

وم���د�ن���ة، وخ���ط���وٌة �أح���ادي���ة مت��ث��ل �ن��ت��ه��اك��اً 

للقانون �لدويل، 

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
20

املحلي
20

حمالت مكثفة في عجلون 
للتأكد من االلتزام بأمر الدفاع

عويس: 5.1% نسبة األمية في األردن 
حتى نهاية 2020

الخارجية النيابية تعزي بضحايا 
حادث سير أريحا

36815 طالبا وطالبة يتقدمون 
المتحان الثانوية العامة السبت

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى عشيرة التل

االنباط-عجلون

يف  املعنية  ال��رق��اب��ي��ة  ال��ل��ج��ان  كثفت 

الرقابية  ج��والت��ه��ا  ع��ج��ل��ون  حم��اف��ظ��ة 

امل��ي��دان��ي��ة ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات ال��غ��ذائ��ي��ة 

من  للتاأكد  واخل��دم��ات��ي��ة  والتموينية 

االل����ت����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق اأم�����ر ال���دف���اع رق��م 

.(35(

وق�����ال حم���اف���ظ ع��ج��ل��ون ال��دك��ت��ور 

احل���م���ات  ه�����ذه  اإن  اجل�����ب�����ور،  خ����ال����د 

مع  والت�ساركية  بالتن�سيق  ت��اأت��ي  التي 

االأ�سواق  يف  الر�سمية  الدوائر  خمتلف 

من  للتاأكد  املناطق  وجميع  التجارية 

التزام املواطنني بتطبيق اأوامر الدفاع 

االأ���س��خ��ا���ص  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

امل�سابني بفريو�ص كورونا.

واأ���س��ار ال��دك��ت��ور اجل��ب��ور اإىل اأن��ه مت 

امل�سابني  املواطنني  من  العديد  �سبط 

امل��ل��ت��زم��ني باحلجر  ب��ال��ف��ريو���ص وغ���ري 

ال�سحي ومت اتخاذ االجراءات الازمة 

ال��ت��ه��اون  ي��ت��م  ل��ن  اأن���ه  بحقهم، م��وؤك��داً 

عن  ال�سادرة  للتعليمات  املخالفني  مع 

�سحة  على  حفاظاً  احلكومية  اجلهات 

و�سامة اجلميع.

باال�سرتاطات  التقيد  اأهمية  واأك���د 

ال�������س���ح���ي���ة وت���ل���ق���ي م���ط���ع���وم ك����ورون����ا 

وخا�سة اجلرعة الثالثة املعززة حماية 

ل���ه���م وم�����ن ح���ول���ه���م ب���االإ����س���اف���ة اإىل 

االلتزام بارتداء الكمامة والتباعد .

رئي�ص  عجلون  حمافظ  نائب  وق��ال 

ال��ل��وزي،  علي  ال��دك��ت��ور  البلدية  جلنة 

ت��وع��وي��ة  ن���ف���ذت ح���م���ات  ال��ب��ل��دي��ة  اإن 

ل���ل���م���واط���ن���ني ل����ال����ت����زام ب���ال���ت���ب���اع���د 

ال���ع���ام���ة  االأم������اك������ن  االج����ت����م����اع����ي يف 

وا���س��ت��ع��م��ال  ال��ع��ب��ادة  ودور  واالأ�����س����واق 

امل����ع����ق����م����ات وغ���������س����ل ال����ي����دي����ن ب����امل����اء 

اأنف�سهم  حلماية  با�ستمرار  وال�سابون 

من االإ�سابة بفريو�ص كورونا.

اأق�سام  على  التعميم  مت  اأن���ه  وق���ال، 

ت�سديد  ب�����س��رورة  البلدية  يف  ال��رق��اب��ة 

املن�ساآت  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  ع��م��ال  وتكثيف 

االقت�سادية والعاملني فيها ومرتاديها 

للتاأكد من التزامهم باإجراءات الوقاية 

املطلوبة الواردة يف اأوامر الدفاع.

االنباط-عمان

يحتفل االردن و�سائر الدول واملوؤ�س�سات 

العربية باليوم العربي ملحو االأمية، والذي 

ي�سادف يف الثامن من �سهر كانون الثاين 

من كل عام.

ووجه وزير الرتبية والتعليم الدك�تور 

قال  املنا�سبة،  بهذه  كلمة  عوي�ص  وجي�ه 

العربية  ال��دول  اإن م�ساركة االأردن  فيها: 

ال�سقيقة االح��ت��ف��ال ب��ه��ذا ال��ي��وم م��ن كل 

ع��ام، تاأتي �سعياً منه للعمل على حت�سني 

م�ستوى  وحت�سني  االأف����راد،  حياة  نوعية 

اإنتاجيتهم،  وزي�����ادة  ال��وظ��ي��ف��ي،  اأدائ���ه���م 

ورفع م�ستوى دخلهم، ورفد �سوق العمل 

بالكوادر الفنية املدربة واملوؤهلة.

عقود  منذ  اأدرك  االأردن  اأن  واأ���س��اف، 

االأم���ي���ة وم����ا ت�سببه من  خ��ل��ت خ���ط���ورة 

امل�ستدامة،  التنمية  ب��رام��ج  اأم���ام  عقبات 

بفتح  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ف��ق��ام��ت 

امل����راك����ز ل��ت��ع��ل��ي��م ال���ك���ب���ار وحم����و االأم���ي���ة 

وتو�سعت فيها حتى �سملت اأرج��اء اململكة 

جميعها، وذلك لتوفري الفر�ص التعليمية 

دون  ظروفهم  حالت  الذين  للمواطنني 

ي�سكلون  واأ���س��ب��ح��وا  تعليمهم،  موا�سلة 

تقدم  حيث  التنمية،  ب��رام��ج  اأم���ام  عائًقا 

للدار�سني  ال��درا���س��ة  م�ستلزمات  ال����وزارة 

اأن عدد  الدكتور عوي�ص  واأو���س��ح  جماناً. 

التي  االأم��ي��ة  الكبار وحم��و  تعليم  مراكز 

 2021/2020 الدرا�سي  للعام  افتتاحها  مت 

قد بلغ )147( مركًزا بواقع )127( مركًزا 

لاإناث و)20( مركًزا للذكور، التحق بها 

)1721( دار�ساً ودار�سة، كان منهم )1405( 

دار�سات و)316( دار�ساً.

االأردن  االأمية يف  ن�سبة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

قد انخف�ست من 88 باملئة عام 1952 اإىل 

19.5ب��امل��ئ��ة  واإىل   ،1961 ع��ام  باملئة   67.6

العامة  الن�سبة  اأن و�سلت  اإىل   ،1990 عام 

 5.1 اإل�����ى   2020 ع��ام  نهاية  حتى  لاأمية 

ب��امل��ئ��ة، وذل����ك ح�سب اإح�����س��ائ��ي��ات دائ���رة 

االإح�ساءات العامة.

وبني الدكتور عوي�ص اأن الوزارة علمت 

بالتعاون مع ال�سركاء على تنفيذ برنامج 

افتتاح  مت  اإذ  للمت�سربني،  الثقافة  تعزيز 

)194( مركًزا لتعزيز الثقافة للمت�سربني، 

دار����ص   )5600( ي��ق��ارب  م��ا  فيها  ال��ت��ح��ق 

ودار�سة، وذلك التزاماً من الوزارة بدورها 

املت�سربني،  االأط��ف��ال  حماية  يف  الوطني 

ب��ن��اء ذوات��ه��م  واإع���داده���م ومتكينهم م��ن 

واالإ�سهام يف نه�سة جمتمعهم.

واأع�������رب ع��وي�����ص ع���ن ت���ق���دي���ره ب��ه��ذه 

املنا�سبة للدار�سني والدار�سات يف �سفوف 

حمو االأمية وما بعد حمو االأمية الذين 

ال��ت��ح��ق��وا ب��ال��ت��ع��ل��ي��م مب��ح�����ص اإرادت����ه����م، 

واأدرك���������وا ب��ح�����س��ه��م ن��ع��م��ة ال��ع��ي�����ص ب��ن��ور 

للمنظمات  �سكره  وع��ن  وامل��ع��رف��ة،  العلم 

ال��دول��ي��ة واالإ���س��ام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة املعنية 

بقطاع التعليم للعمل بت�ساركية ولدعمها 

املتعلمني  م���ن  ال��ف��ئ��ة  ل���ه���ذه  امل���ت���وا����س���ل 

اإح����دى غ��اي��ات ال��ه��دف ال��راب��ع  لتحقيق 

م���ن اأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة ال���ذي 

واملن�سف  ال�سامل  التعليم  اأن  اإىل  ي�سري 

الوزير  واملجاين هو حق للجميع. وختم 

عوي�ص حديثه باأن ال��وزارة توجه الدعوة 

ب�سبب  باملدر�سة  يلتحق  مل  م��ن  ك��ل  اإىل 

اأن  االقت�سادية،  اأو  االجتماعية  ظروفه 

تقدمها  التي  املختلفة  بالربامج  يلتحق 

ال��وزارة يف جمال التعليم غري النظامي، 

كل ح�سب الربنامج املنا�سب له، فمن مل 

ي�سعفه احلظ بااللتحاق باملدر�سة ميكنه 

االل��ت��ح��اق مب��راك��ز تعليم ال��ك��ب��ار وحم��و 

االأمية، اأما الطلبة الذين تركوا املدر�سة 

الأ���س��ب��اب م��ت��ع��ددة خ���ارج���ة ع���ن اإرادت���ه���م 

ميكنهم االلتحاق مبراكز تعزيز الثقافة 

التعليم  ب��رن��ام��ج  م��راك��ز  اأو  للمت�سربني 

اال�ستدراكي اأو برنامج الدرا�سات املنزلية، 

وكذلك برنامج الدرا�سات امل�سائية، وذلك 

يف اإطار ال�سيا�سات الرتبوية التي ينتهجها 

االأردن.

االنباط-عمان

  اأع��رب��ت جل��ن��ة ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة 

النيابية عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها 

ال�سقيق  الفل�سطيني  لل�سعب  احل����ارة 

ب�سحايا حادث ال�سري الذي وقع �سمال 

وفاة  عن  واأ�سفر  اخلمي�ص  اأم�ص  اأريحا 

. عمال فل�سطينيني 

�سحفي  ب���ي���ان  يف  ال��ل��ج��ن��ة،  وع�����ربت 

ام�ص اجلمعة على ل�سان رئي�سها النائب 

ال�سعب  خلدون حينا، عن ت�سامنها مع 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����س��ق��ي��ق ب���ه���ذا امل�����س��اب 

االأل����ي����م وت���ع���ازي���ه���ا ل�����ذوي ال�����س��ح��اي��ا، 

والتمنيات بال�سفاء العاجل للم�سابني .

االنباط-عمان

ي��ت��ق��دم ي����وم ال���ي���وم ال�����س��ب��ت، ن��ح��و 

الم���ت���ح���ان  وط����ال����ب����ة  ط���ال���ب���ا   36815

الثانوية العامة للدورة التكميلية .

وي��ب��ل��غ ع����دد امل��ت��ق��دم��ني الم��ت��ح��ان 

 36705 االأوىل  للجل�سة  ال�سبت  اليوم 

طاب وطالبات، ف�سا عن تقدم 110 

ط����اب وط���ال���ب���ات الم��ت��ح��ان اجل��ل�����س��ة 

الثانية.

وب�������داأ ع���ق���د ام���ت���ح���ان���ات ال��ث��ان��وي��ة 

 30 بتاريخ  التكميلية  ل��ل��دورة  العامة 

 22 كانون االأول املا�سي، وت�ستمر حتى 

كانون الثاين اجلاري.

االنباط-عمان

الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�ص  نقل 

جالة  ت��ع��ازي  العي�سوي  ح�سن  يو�سف 

اإىل   ع�سرية التل  امللك عبداهلل الثاين 

امل��غ��رب��ي، زوج���ة الكاتب  ���س��م��رية  ب��وف��اة 

ال�����س��ح��ف��ي ب����ال ح�����س��ن ال���ت���ل، رئ��ي�����ص 

جماعة عمان حلوارات امل�ستقبل.

هاتفي  ات�سال  يف  العي�سوي،  واأع��رب 

م����ع اأ������س�����رة امل�����رح�����وم�����ة،  ع����ن ت���ع���ازي 

اأن  املوىل  �سائا  امللك،  وموا�ساة جالة 

يتغمدها بوا�سع رحمته.

االنباط-عمان

 مندوبا عن جالة امللك عبداهلل الثاين، 

ح�سر وزير الداخلية مازن الفراية، قدا�ص 

منت�سف الليل لعيد املياد املجيد للكنائ�ص 

امل�����س��ي��ح��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ري ح�����س��ب ال��ت��ق��ومي 

ال�سرقي، يف كني�سة املهد مبدينة بيت حلم. 

وت�����راأ������ص ال���ق���دا����ص ب���ط���ري���رك امل��دي��ن��ة 

واالأردن  فل�سطني  اأع��م��ال  و�سائر  املقد�سة 

ر�سالته  يف  متنى  الذي  الثالث،  ثيوفيلو�ص 

يف  ال�����س��ام  ي��ح��ل  اأن  امل��ي��اد،  ع��ي��د  ملنا�سبة 

اأر����ص ال�����س��ام، ويف ال��ع��امل اأج��م��ع. وح�سر 

ال���ق���دا����ص رئ���ي�������ص ال���������وزراء ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

حممود  الرئي�ص  ع��ن  نيابة  ا�ستية  حممد 

ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  م��ن  وع��دد  عبا�ص، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ورج������ال دي����ن م�����س��ي��ح��ي��ون 

وم�سلمون.

البطريرك ثيوفيلو�ص يف كلمته:   وقال 

اأجل  من  ن�سلي  املقد�ص  املكان  ه��ذا  “من 
وخا�سة  كله  العامل  يف  واالزده���ار،  ال�سام 

يف ال�����س��رق االأو����س���ط، وحت��ري��ر االإن�����س��ان��ي��ة 

امل��ن��ك��وب��ة م��ن ال��ط��ف��رات ال��وب��ائ��ي��ة امل��ع��دي��ة، 

م��ت��م��ن��ي��ا يف ع��ي��د م���ي���اد امل�����س��ي��ح ال��ت��وف��ي��ق 

وكل  االأر���ص  ه��ذه  على  لرعايانا  وال�سعادة 

االأر�ص”.

 ب�����دوره، ن��ق��ل ال���وزي���ر ال��ف��راي��ة حت��ي��ات 

وت���ه���اين ج��ال��ة امل��ل��ك اإىل امل�����س��ي��ح��ي��ني يف 

املجيدة،  امل��ي��اد  اأع��ي��اد  مبنا�سبة  فل�سطني 

واالم��ن  باملحبة  يزخر  بعام  لهم  ومتنياته 

و ال�����س��ام. واأك�����د ال���ف���راي���ة، خ���ال ل��ق��ائ��ه 

ا�ستية  حممد  الفل�سطيني  ال���وزراء  رئي�ص 

ب��ي��ت حل����م، قبل  وف��اع��ل��ي��ات م�����س��ي��ح��ي��ة يف 

ال��ع��اق��ات  م��ت��ان��ة  ال��ل��ي��ل،  منت�سف  ق��دا���ص 

االأخ����وي����ة وال���ت���اري���خ���ي���ة ال���ت���ي جت��م��ع ب��ني 

والفل�سطيني. االأردين  ال�سقيقني  ال�سعبني 

يح�سر  الداخلية  وزي��ر  امل��ل��ك  ع��ن  مندوبا 

املهد يف بيت  الليل بكني�سة  قدا�ص منت�سف 

حلم.

االنباط-عمان

اأك����د وزي����ر ال���دول���ة ل�������س���وؤون االع����ام 

ال�سبول  في�سل  احلكومة  با�سم  الناطق 

اجلديدة  الكهربائية  التعرفة  تطبيق  اأن 

�سيبداأ يف االأول من ني�سان العام احلايل.

وق������ال ال�������س���ب���ول ام���������ص اجل���م���ع���ة اإن 

احل���ك���وم���ة ���س��ت��ع��ل��ن ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ت��ع��رف��ة 

اجلديدة اال�سبوع املقبل.

ل�����س��ن��دوق النقد  ت��ق��ري��ر  ت��وق��ع  وك����ان 

االأ����س���ر  م���ن   %15 م���ن  اأق�����ل  اأن  ال������دويل 

االأردن����ي����ة ق���د ت��ف��ق��د ال��و���س��ول اإىل دع��م 

اأ�سعار الكهرباء جزئيا او كليا اإثر تطبيق 

الكهربائية اجلديدة. التعرفة 

وق������ال ت���ق���ري���ر ال�������س���ن���دوق ال�������س���ادر 

ت�ستعد  االأردن���ي���ة  احل��ك��وم��ة  اإن  اجل��م��ع��ة، 

اآذار  نهاية  يف  اجلديدة  التعرفة  اتطبيق 

التناف�سية  ي��دع��م  ال����ذي  االأم����ر  امل��ق��ب��ل، 

ل��ل��ق��ط��اع اخل����ا�����ص، ف��ي��م��ا ي��ق��ل��ل ال��دع��م 

املتبادل.

االنباط-عمان

دانت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 

م�����س��ادق��ة ال�����س��ل��ط��ات االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة على 

يف  ج��دي��دة  ا�ستيطانية  وح���دة   3557 ب��ن��اء 

املحتلة. الفل�سطينية  االأرا�سي 

واأّك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

اأن هذه اخلطوة  الفول،  اأبو  هيثم  ال�سفري 

ُت���ع���د خ���رق���اً ف��ا���س��ح��اً وج�����س��ي��م��اً ل��ل��ق��ان��ون 

ويف  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  وق����رارات  ال���دويل 

 ،2334 رق��م  االأم���ن  جمل�ص  ق��رار  ُمقدمها 

بناء  �سواء  اال�ستيطان  �سيا�سَة  اأّن  ُم�سدداً 

م�����س��ادرة  اأو  ت��و���س��ي��ع��ه��ا  اأو  امل�����س��ت��وط��ن��ات 

هي  الفل�سطينيني  ت��ه��ج��ري  اأو  االأرا����س���ي 

ومرفو�سٌة  قانونية  وال  �سرعية  ال  �سيا�سٌة 

وم���دان���ة، وخ���ط���وٌة اأح���ادي���ة مت��ث��ل ان��ت��ه��اك��اً 

للقانون الدويل، وتقوي�ساً الأ�س�ص ال�سام، 

وال��ع��ادل  ال�سامل  ال�سام  حتقيق  وف��ر���ص 

ع��ل��ى اأ���س��ا���ص ح��ل ال��دول��ت��ني وف���ق ق���رارات 

ال�سرعية الدولية .

االنباط-عمان

ام�����ص اجل��م��ع��ة،  ال�����س��ح��ة،  اأع��ل��ن��ت وزارة 

اإ�سابة جديدة  وف��اة و2033   21 ت�سجيل  عن 

العدد  لريتفع  اململكة،  يف  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

و1076040  وف�����اة   12831 اإىل  االإج����م����ايل 

اإ�سابة.

وب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة ال��ف��ح��و���س��ات االإي��ج��اب��ّي��ة 

االإعامي  املوجز  بح�سب  باملئة،   5.42 ام�س 

ال�سادر عن الوزارة.

احل�����االت  ع�����دد  اأن  اإىل  امل����وج����ز  واأ������س�����ار 

الن�سطة و�سل حاليا اىل 25783 حالة، بينما 

بلغ عدد احلاالت التي اأدخلت ام�ص اجلمعة 

احل��االت  وع���دد  ح��ال��ة،   95 امل�ست�سفيات  اإىل 

86 حالة، فيما بلغ  التي غادرت امل�ست�سفيات 

العدد االإجمايل للحاالت املوؤكدة التي تتلقى 

العاج يف امل�ست�سفيات 719 حالة.

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  امل��وج��ز،  واأظ��ه��ر 

العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 14 باملئة، بينما 

احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت 

اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   34

 18 ذات���ه  االإق��ل��ي��م  يف  اال�سطناعي  التنف�ص 

باملئة.

العزل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  واأ����س���اف، 

ب��امل��ئ��ة، يف حني   16 ال��و���س��ط بلغت  اإق��ل��ي��م  يف 

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

يف االإقليم ذاته اإىل 34 باملئة، ون�سبة اإ�سغال 

باملئة.   15 اإىل  اال�سطناعي  التنف�ص  اأجهزة 

ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة 

العزل 10 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   12 احلثيثة 

اأجهزة التنف�ص اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 

11 باملئة.

حالة   1164 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

���س��ف��اء، ل��ي�����س��ل ال���ع���دد االإج����م����ايل حل���االت 

ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل )14 

يوماً( اإىل 1037426 حالة.

كما اأ�سار اإىل اإجراء 37481 فح�ساً، ليبلغ 

اأجريت  التي  للفحو�سات  االإج��م��ايل  العدد 

منذ بدء الوباء 13793131 فح�ساً.

اجلرعة  متلقي  ع��دد  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 

االأوىل من لقاح كورونا و�سل اإىل 4439605، 

ف��ي��م��ا و����س���ل ع����دد م��ت��ل��ق��ي اجل��رع��ت��ني اإىل 

.4040029

االنباط-عمان

ُت�����س��ري ت��وق��ع��ات ال��ن��م��اذج ال��ع��امل��ي��ة ن�سوء 

اأح������وال ج��وي��ة غ���ري م�����س��ت��ق��رة ن��ه��ار االأح���د 

ت��ت�����س��ف ب���ال���ق���وة ل��ب��ع�����ص امل���ن���اط���ق ال���س��ي��م��ا 

الأغلب  عالية  وحتذيرات  اجلنوبية  املناطق 

تبداأ  اململكة،  ل�سرق  والحقا  هناك  املناطق 

مع �ساعات �سباح االأحد ب�سكل حمدود، وفق 

را�سد االأردن.

 ويف ����س���اع���ات ب��ع��د ال���ظ���ه���رية وال��ع�����س��ر 

املناطق  على  اال�ستقرار  ع��دم  فعالية  ت�ستد 

اجلنوبية، وتهطل اأمطار غزيرة اإىل غزيرة 

ُمتوقعة م�سحوبة بزخات  جدا على فرتات 

ال������ربد ورمب������ا ت���ك���ون ك��ث��ي��ف��ة ع���ل���ى ف����رتات 

وم�سحوبة بالعوا�سف الرعدية متتد الحقا 

ال���ه���ط���والت ال���غ���زي���رة ل��ل��م��ن��اط��ق ال�����س��رق��ي��ة 

خا�سة مع �ساعات امل�ساء.

 ومت���ت���د ب��ع�����ص ال���ه���ط���والت ل��ل��م��ن��اط��ق 

اأق����ل ح���دة بالن�سبة  ت��ع��ت��رب  االأخ�����رى ول��ك��ن 

املناطق  كما هو احلال يف  الرئي�سي  للتاأثري 

اجلنوبية للمملكة والحقا ال�سرقية، وتكون 

ال���ري���اح ج��ن��وب��ي��ة غ��رب��ي��ة ن�����س��ط��ة ال�����س��رع��ة 

مرتافقة بهبات قوية اأحيانا ومثرية للغبار 

لبع�ص املناطق.

 وي���ح���ذر م���ن: * خ��ط��ر ت�����س��ك��ل ال�����س��ي��ول 

باالأودية واملناطق املنخف�سة خا�سة املناطق 

اجلنوبية وال�سرقية للمملكة ورمبا ال�سيول 

اجلارفة للمناطق اجلبلية للجنوب مبا فيها 

مدينة العقبة. * خطر ت�سكل الغبار لبع�ص 

جنوب  خا�سة  الروؤية  اإنعدام  ورمبا  املناطق 

الربد  زخ��ات  * خطر فر�ص  اململكة.  و�سرق 

التي قد تكون غزيرة اأحيانا.

االنباط-عمان

ق�����ال ع�����س��و ج��م��ع��ي��ة وك������اء ال�����س��ي��اح��ة 

عدد  اإن  اجل��م��ع��ة،  ال�ساعر،  ع�سام  وال�سفر 

االآن ال يتجاوز  2021 وحتى  املعتمرين منذ 

احلكومية  االإج����راءات  ب�سبب  معتمر   4500

التي »ق�ست على مو�سم العمرة احلايل«.

ع��دد  ك����ان   2018 »ع�����ام  اأن�����ه يف  واأ�����س����اف 

األف معتمر، ويف   350 االأردن نحو  معتمري 

األ��ف   200 نحو  املعتمرين  ال��ع��دد  ك��ان   2019

معتمر، ويف 2020 كان العدد �سفر«.

ج��داً  �سعيف  »االإق��ب��ال  اأن  ال�ساعر  واأّك���د 

اأ�سدرت  التي  االإج���راءات احلكومية  يف ظل 

�سابقا بخ�سو�ص فحو�ص كورونا، مما ي�سكل 

عبئاً كبرياً على املعتمر«.

ال��ع��م��رة ال  ���س��رك��ات  اأن جميع  اإىل  ول��ف��ت 

اأو حافلتني يف االأ�سبوع  حترك �سوى حافلة 

الواحد.

»ه����ن����اك ب����دائ����ل غ����ري ال���ت���ي اأ����س���درت���ه���ا 

3 فحو�ص  احلكومة يف الوقت احلايل وهي 

ل��ل��ك�����س��ف ع�����ن ف�����ريو������ص ك�����ورون�����ا ومي���ك���ن 

ا���س��ت��ب��دال��ه��ا ب��ف��ح�����ص ع��ل��ى احل�����دود ب�سكل 

ك��ان يحدث على احل��دود  اأ�سوة مبا  جم��اين 

ا�ستثناء  اأو  ���س��ع��ر  تخفي�ص  اأو  ال�����س��وري��ة، 

فح�ص ال�سعودية ».

كتبا  واأر�سلنا  عدة  اأبوابا  »طرقنا  وتابع: 

ور�سائل اإال اأنه مل يتم التجاوب معنا نهائياً، 

... وحتى االآن مل نتلق اأي تعليمات«.

مندوبا عن الملك .. الفراية يحضر قداس منتصف 
الليل بكنيسة المهد 2022

الحكومة: بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة في نيسان

األردن يدين المصادقة على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

تسجيل 21 وفاة و2033 إصابة بكورونا في المملكة

أمطار وعدم أستقرار جوي يؤثر على األردن األحد

وكالء السياحة: 4500 معتمر أردني منذ بداية 2021

ال�سبت   8 / 1 / 2022



ملبورن - رويرتز

ارت��ف��ع��ت اأ���ض��ع��ار ال��ن��ف��ط ام�����س اجل��م��ع��ة م���ع ان��ت��ف��ا���ض��ة يف 

كاز�خ�ضتان �أثارت قلقا من �إمكانية ��ضطر�ب �إمد�د�ت �أوبك+ 

تز�منا مع تر�جع �لإنتاج يف ليبيا.

82.88 دولر  �إىل   %1.09 وز�دت �لعقود �لآجلة خلام برنت 

للربميل، بعد قفزة 1.5% يف �جلل�ضة �ل�ضابقة.

و���ض��ع��دت �ل��ع��ق��ود �لآج���ل���ة خل���ام غ���رب ت��ك�����ض��ا���س �لو�ضيط 

بعدما  للربميل،  دولر   80.31 �إىل  �أي�ضا   %1.09 �لأم��رك��ي 

ارتفعت 2.1% يف �جلل�ضة �ل�ضابقة.

تعليق  يف  �إنرجي  ري�ضتاد  يف  �ملحللة  ديك�ضون  لويز  وقالت 

عرب �لربيد �لإلكرتوين “تعك�س قفزة �أ�ضعار �لنفط بالأ�ضا�س 

خماوف �ل�ضوق مع تز�يد �ل�ضطر�ب يف كاز�خ�ضتان و��ضتمر�ر 

�لنفط. �إنتاج  يوؤثر يف  تدهور �لو�ضع �ل�ضيا�ضي يف ليبيا” مبا 

وبعد �أيام من �ل�ضطر�بات يف كاز�خ�ضتان، �أعلنت �حلكومة 

خاللها حالة �لطو�رئ، �أر�ضلت رو�ضيا �خلمي�س قو�ت مظالت 

لإخماد �لنتفا�ضة.

�لغنية بالنفط يف  �ملناطق �لغربية  وبد�أت �لحتجاجات يف 

كاز�خ�ضتان بعد رفع �أ�ضعار �لوقود يف بد�ية �لعام �جلديد.

6% يف  زي��ادة  ويتجه برنت و�خل��ام �لأمركي نحو ت�ضجيل 

�أعلى م�ضتوياتها منذ  �لأ�ضعار  بلغت  �إذ  �لعام،  �أ�ضبوع من  �أول 

ب�ضاأن  �مل��خ��اوف  فاقت  حيث  �ل��ث��اين،  نوفمرب/ت�ضرين  �أو�خ���ر 

�لنت�ضار  ج��ر�ء  �لطلب  ت�ضرر  �حتمال  من  �لقلق  �لإم���د�د�ت 

�ل�ضريع للمتحور �أوميكرون من فرو�س كورونا.

�أل��ف   70 �أوب����ك يف دي�����ض��م��رب/ ك��ان��ون �لأول  �إن��ت��اج  و�رت��ف��ع 

عن  ك��ث��ر�  يقل  م��ا  وه��و  �ل�����ض��اب��ق،  �ل�ضهر  ع��ن  يوميا  برميل 

�ألف   253 �لبالغة  �أوب��ك+  �تفاق  مبوجب  بها  �مل�ضموح  �لزيادة 

 2020 �لإنتاج �لذي مت خف�ضه يف  �أع��اد  و�ل��ذي  برميل يوميا، 

عندما �نهار �لطلب يف ظل �إغالقات كوفيد-19.

�إنتاج  �ألف برميل يوميا، من   729 �إىل  �إنتاج ليبيا  وتر�جع 

مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا �لعام �ملا�ضي، فيما يرجع 

جزئيا �إىل �أعمال �ضيانة خط �أنابيب.

ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ل�ضمري  يو�ضف  �لدكتور  وقال 

�أن  يعني  �ل��ن��ف��ط  �أ���ض��ع��ار  �رت���ف���اع  �إن   ،CMARKITS
�لأ�ضو�ق ت�ضعر �ملخاطر �ل�ضيا�ضية يف كازخ�ضتان.

و�أو�ضح �أن هناك تهديد� يف �لإمد�د�ت �لتي تاأتي من �أوبك 

�لوليات  تدخل  مع  خا�ضة  هناك،  �ل�ضطر�بات  ب�ضبب  بل�س 

ب��ع��د �ل��ت��دخ��ل �لع�ضكري  �مل��ن��دل��ع��ة ه��ن��اك  �مل��ت��ح��دة يف �لأزم����ة 

�أم��رك��ا  �هتمام  يعك�س  �لأم���ر  ه��ذ�  �أن  �إىل  م�ضر�  �ل��رو���ض��ي، 

بالدولة نظر� ل�ضتثمار �ل�ضركات �لأمركية ع�ضر�ت �ملليار�ت 

يف �لقطاع �لنفطي بكاز�خ�ضتان.

و�أ�ضار �إىل �أنه �إذ� ما ��ضتمر �لو�ضع �ل�ضيا�ضي يف �لت�ضاعد، 

�ل��ور�دة يف  �إم��د�د�ت �لطاقة  فاإن �ل�ضوق �ضيو�جه تهديد� من 

كاز�خ�ضتان.

االنباط- وكاالت

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �أرب�����اح  �إج���م���ايل  ب��ل��غ 

دولر  مليون   98.7 ك���وك،  تيم  �آب���ل  ل�ضركة 

من �لر�تب �لأ�ضا�ضي و�لأ�ضهم و�لتعوي�ضات 

�إىل  �آبل  �لأخ��رى، وفًقا لبيان قدمته �ضركة 

هيئة �لأور�ق �ملالية و�لبور�ضات �لأمركية.

وك�����ض��ف �ل��ب��ي��ان ع���ن �مل��ب��ل��غ �ل����ذي ميكن 

�إد�رة  من  �ضنو�ت  ع�ضر  بعد  �مل��رء  يك�ضبه  �أن 

�ل�����ض��رك��ة �لأك����ر قيمة و�لأك�����ر رب��ح��ي��ة يف 

�لعامل.

وبينما بقي ر�تبه �لأ�ضا�ضي عند 3 ماليني 

�إ���ض��اف��ي��ة  دولر، ف���اإن���ه ح�����ض��ل ع��ل��ى ح���و�ف���ز 

خلطة  كتعوي�س  دولر  م��ل��ي��ون   12 بقيمة 

و82  �مللكية  بحقوق  �ملتعلقة  غ��ر  �حل��و�ف��ز 

�لأ�ضهم و1386559  مليون دولر من جو�ئز 

دولر� كتعوي�س �آخر.

 23 مبلغ  �لأخ����رى  �لتعوي�ضات  وت�ضمل 

�ألف دولر لالإجازة و630630 دولر� لنفقات 

�جل���وي  ل��ل�����ض��ف��ر  دولر�  و712488  �لأم������ن 

�ل�ضخ�ضي.

�ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �آب������ل ل��رئ��ي�����ض��ه��ا  ول ت�����ض��م��ح 

ب��ا���ض��ت��خ��د�م �ل���ط���ر�ن �ل���ت���ج���اري م��ن��ذ ع��ام 

��ضتخد�م  كوك  من  �ل�ضركة  وتطلب   .2017

طائرة خا�ضة لأ�ضباب �أمنية.

ومن خالل جمع حزمة رو�ت��ب كوك مع 

�لأمو�ل �لتي �أنفقتها �ل�ضركة لتغطية �أ�ضياء 

مثل �لأمن و�لرحالت �خلا�ضة، فاإن �لرقم 

يقرتب من 100 مليون دولر.

ر�تبه  �أ�ضعاف  �ضتة  �أكر من  وميثل هذ� 

دولر. وح�ضل  مليون   14 �لبالغ   2020 لعام 

كوك يف عام 2020 على �إجمايل 14.8 مليون 

�لتي  �لأ���ض��ه��م  ج��و�ئ��ز  �حت�ضاب  دون  دولر، 

منحت خالل تلك �لفرتة �لزمنية.

و�رت��ف��ع ���ض��ايف ث���روة ك��وك �إىل �أك���ر من 

يتجاوز  وق��د   .2020 ع��ام  منذ  دولر  مليار 

ب��ن��اًء على ج��و�ئ��ز �لأ���ض��ه��م �لتي  ذل��ك قريًبا 

ح�ضل عليها موؤخًر�.

ول ي�����ض��م��ل ه����ذ� �ل���رق���م �جل���دي���د �أك���ر 

مت  �لتي  �لأ�ضهم  من  دولر  مليون   750 من 

منحها ه��ذ� �ل��ع��ام ك��ج��زء �أخ���ر م��ن حزمة 

�لع�ضر �ضنو�ت �لتي تلقاها كوك عندما توىل 

�إد�رة �ل�ضركة، وفقا للبو�بة �لعربية لالأخبار 

�لتقنية.

وت���غ���رت ����ض���روط ت��ل��ك �حل���زم���ة يف ع��ام 

وح��دث  �لأ���ض��ه��م.  �أد�ء  ت��ر�ج��ع  عندما   2013

ك��وك، مم��ا يعر�س  ب��ن��اًء على طلب  �لتغير 

�لأم���و�ل  تعيد  مل  �إذ�  للخطر  �ملنحة  بع�س 

�لكافية للم�ضاهمني.

كانت �ضركة �آبل يف �ضهر �أغ�ضط�س ل تز�ل 

�لقيمة  دولر من  تريليون   2.5 تقرتب من 

�ل�����ض��وق��ي��ة. ك��م��ا جت����اوزت �ل�����ض��رك��ة ح��اج��ز 3 

�لفرتة  �لنظر عن  )بغ�س  دولر  تريليونات 

�لزمنية �لوجيزة(.

وم��ع ذل��ك، مل تكن كل �لأوق���ات �ضعيدة. 

على مد�ر �لعامني �ملا�ضيني، �نفتح موظفو 

ق�ضايا  ح��ول  مثيل  له  ي�ضبق  مل  ب�ضكل  �آب��ل 

ت��ت��ع��ل��ق ب��ث��ق��اف��ت��ه��ا �ل��د�خ��ل��ي��ة. مب���ا يف ذل��ك 

�ل�ضفافية،  �ملكتب ودفع  �إىل  �ل�ضغط للعودة 

من بني �أ�ضياء �أخرى كثرة.

بطبيعته  �ضفاًفا  ك��ه��ذ�  ملف  ي��ك��ون  وق��د 

�إىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ك����وك  ت��ي��م  �إىل  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 

و�لفريق  �لإد�رة  جمل�س  يف  �آخرين  �أع�ضاء 

�لتنفيذي.

�لآخ���رون  �لتنفيذيون  �مل�ضوؤولون  وتلقى 

�آدم��ز  لوكا ماي�ضرتي وكيت  �ل�ضركة مثل  يف 

وجيف ويليامز وديردري �أوبر�ين تعوي�ضات 

مليون   27 �إىل  دولر  مليون   26 ت���رت�وح من 

�خلا�ضة  وثيقتها  يف  �آب���ل  وت��الح��ظ  دولر. 

و�ملكافاآت  �لأ�ضا�ضي  �لر�تب  جتميع  بعد  �أن��ه 

�ملنح  ل��ت��اري��خ  �ل��ع��ادل��ة  و�لقيمة  و�ل��ع��م��ولت 

ملكافاآت حقوق �مللكية �ملمنوحة للموظفني يف 

عام 2021 كتدبر تعوي�س مطبق با�ضتمر�ر 

فاإنهم  موظفها،  متو�ضط  �أج��ر  على  للعثور 

ح�ضلو� على 68254 دولر�.

ي��ع��ن��ي ذل����ك �أن ن�����ض��ب��ة رو�ت�����ب �ل��رئ��ي�����س 

 1 �إىل   1447 �لآن  تبلغ  لل�ضركة  �لتنفيذي 

مقارنة مبتو�ضط �أجر �ملوظف.

االنباط-وكاالت

وتاأخر  �إل��غ��اء  �ل��ط��ر�ن  �ضركات  تو��ضل 

�ل���رح���الت �جل���وي���ة ب������الآلف، ح��ي��ث تكافح 

�لعمال  م��ن  يح�ضى  ل  ع���دد  م��ع  عملياتها 

�ل���ذي���ن �أ���ض��ي��ب��و� ب��ف��رو���س ك���ورون���ا خ��الل 

مو�ضم �لأعياد و�حتفالت ر�أ�س �ل�ضنة.

 1620 من  �أك��ر  �لطر�ن  �ضركات  و�ألغت 

رح��ل��ة ط����ر�ن �ع��ت��ب��ار� م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ي��وم 

�خلمي�س، كما قامت بتاأخر �أكر من 1350 

تتبع  ملوقع  وفًقا  �لبالد  م�ضتوى  على  رحلة 

�لرحالت “فاليت �أوير«.

�لوقت نف�ضه، قامت �ضركات �لطر�ن  يف 

كما  رحلة   1790 �إجمايل  باإلغاء  �لأمركية 

�أخ������رى، ي��وم  6097 رح���ل���ة  ب��ت��اأج��ي��ل  ق���ام���ت 

�لأربعاء �ملا�ضي.

كما �ألغت �ضركة “�ضاوث وي�ضت �إيرلينز” 

 %18 562 رحلة جوية، مبا يعادل نحو  نحو 

م��ن ج��دول��ه��ا �لإج���م���ايل، �ع��ت��ب��اًر� م��ن ظهر 

يوم �خلمي�س، مت�ضدرة �ل�ضركات �لأمركية 

�لأكر �إلغاء للرحالت خالل �لأيام �ملا�ضية.

يف �ل��وق��ت ن��ف�����ض��ه، ت�����ض��ر �ل��ب��ي��ان��ات، �إىل 

نحو  �أل��غ��ت  �إيرلينز”  “يونايتد  �ضركة  �أن 

من   %11 نحو  يعادل  مبا  جوية،  رحلة   227

جدولها يوم �خلمي�س.

وت����ق����دم �ل�������ض���رك���ة يف �ل����وق����ت �حل�����ايل، 

رح��الت  ع��ل��ى  �ل��ذي��ن يح�ضلون  �ل��ط��ي��اري��ن 

رو�تبهم  �أ�ضعاف  ثالثة  �إىل  ت�ضل  �إ�ضافية 

�لعادية حتى نهاية �ل�ضهر.

وق���ال���ت ���ض��رك��ات �ل����ط����ر�ن، �إن���ه���ا ت��ب��ذل 

ق�������ض���ارى ج��ه��ده��ا ل���ض��ت��ي��ع��اب �ل����رك����اب يف 

�إلغاء  مت  وق��د  �ملنت�ضرة.  �مل�ضكالت  مو�جهة 

�لعديد من �لرحالت �جلوية م�ضبًقا لل�ضماح 

ل��ل��رك��اب ب��اأك��رب ق���در مم��ك��ن م��ن �لإخ���ط���ار. 

تبذل  �إنها  �ل��ط��ر�ن،  �ضركات  جميع  وتقول 

�ملطلوبني  �ملوظفني  لتوظيف  و�ضعها  يف  ما 

حتى ل تو�جههم م�ضاكل يف �مل�ضتقبل.

ل��ك��ن ه����ذه �ل��ت��ح��دي��ات و�����ض���ع���ة �ل��ن��ط��اق 

�أ�ضبحت �أكر تو�تًر�، حيث ي�ضتكي موظفو 

�خل����ط����وط �جل����وي����ة م����ن �أن����ه����م ت��ع��ر���ض��و� 

ل�����ض��غ��وط ���ض��دي��دة ب�����ض��ب��ب ظ�����روف �ل��ع��م��ل 

من  �جل��دي��د  �ملتغر  خلفها  و�ل��ت��ي  �ل�ضعبة 

�ضناعة  على  “�أوميكرون”  كورونا  فرو�س 

�ل�ضفر خالل �لفرتة �لأخرة.

االنباط-وكاالت

و������ض����ل����ت �ل����ع����م����الت �ل���رق���م���ي���ة م���وج���ة 

�خل�ضائر �لتي بد�أتها منذ �ضهر دي�ضمرب من 

�إىل  �ل�ضوق  خ�ضائر  لرتتفع  �مل��ا���ض��ي،  �ل��ع��ام 

�أ�ضبوع من  ب��اأول  271 مليار دولر  �أك��ر من 

�لعام �جلديد.

تاأتي هذه �خل�ضائر بعدما �أظهر حم�ضر 

�أحدث �جتماع ملجل�س �لحتياطي �لحتادي 

ت�ضدد�  �أك���ر  �ضيا�ضة  نحو  ميله  �لأم��رك��ي 

وت��وق��ع��ات ب��رف��ع �أ���ض��ع��ار �ل��ف��ائ��دة ع��ل��ى نحو 

�مل�ضتثمرين على  �إقبال  �أق��رب، مما حد من 

�لأ�ضول �لتي تنطوي على خماطر �أكرب.

مع  كبر  ب�ضكل  �مل�ضفرة  �لعمالت  وه��وت 

�لبنوك  و�جت���اه  �لق���رت�����س،  تكلفة  �رت��ف��اع 

�مل��رك��زي��ة �إىل رف���ع �أ���ض��ع��ار �ل��ف��ائ��دة. وك��ان��ت 

قيا�ضية  ذروة  �ضجلت  قد  “بيتكوين”  عملة 

�أل��ف دولر خالل ت��د�ولت   69 عند م�ضتوى 

نوفمرب �ملا�ضي.

ت��د�ولت  �ل��ت��د�ولت وخ��الل  على �ضعيد 

�أول �أ�ضبوع من �لعام 2022، تر�جع ر�أ�س �ملال 

بن�ضبة  �مل�ضفرة  �لرقمية  للعمالت  �ل�ضوقي 

من  دولر  مليار   271.8 نحو  لتخ�ضر   %12

 2236.6 م�ضتوى  م��ن  ه��وت  بعدما  قيمتها 

م�ضتوى  �إىل  �لعام  بد�ية  تعامالت  دولر يف 

1964.8 مليار دولر يف تعامالت �ليوم.

���ض��ه��دت  ف��ق��د  ل�”بيتكوين”،  ب��ال��ن�����ض��ب��ة 

 4753 ن��ح��و  ف��اق��دة   %10.3 بن�ضبة  ت��ر�ج��ع��اً 

دولر   46147 من  �ضعرها  ن��زل  بعدما  دولر 

يف بد�ية تعامالت �لأ�ضبوع �ملا�ضي �إىل نحو 

ون��زل��ت  �ل���ي���وم.  ت��ع��ام��الت  يف  دولر   41394

ق��ي��م��ت��ه��ا �ل�����ض��وق��ي��ة �مل��ج��م��ع��ة ب��ن�����ض��ب��ة %10 

دولر  مليار   87.5 بقيمة  خ�ضائر  م�ضجلة 

�ملجمعة  �ل�ضوقية  قيمتها  �نخف�ضت  بعدما 

نحو  �إىل  دولر  مليار   874.4 م�ضتوى  م��ن 

786.9 مليار دولر يف تعامالت �ليوم.

و�ضجلت عملة “�إيريوم” خ�ضائر خالل 

 %15.2 بن�ضبة  �لأخ����ر  �لأ���ض��ب��وع  ت�����د�ولت 

�نخف�س  ب��ع��دم��ا  دولر   567 ن��ح��و  خ��ا���ض��رة 

نحو  �إىل  دولر   3730 م�ضتوى  م��ن  �ضعرها 

�ل�ضوقية  قيمتها  تر�جعت  كما  دولر.   3163

 65.2 نحو  خ��ا���ض��رة   %14.7 بن�ضبة  �ملجمعة 

ق��ي��م��ت��ه��ا  �ن��خ��ف�����ض��ت  ب���ع���دم���ا  دولر  م���ل���ي���ار 

�ل�ضوقية من م�ضتوى 444.3 مليار دولر �إىل 

نحو 379.1 مليار دولر.

�لتي حلت  “تيزر”  وفيما ��ضتقرت عملة 

باملركز �لثالث بني �أكرب �لعمالت من حيث 

�لقيمة �ل�ضوقية، عند م�ضتوى 1 دولر. فقد 

نحو  �لإج��م��ال��ي��ة  �ل�ضوقية  قيمتها  �ضجلت 

78.43 مليار دولر.

وهي  كوين”،  “بينان�س  عملة  وتكبدت 

�أك���رب عملة رق��م��ي��ة م��ن ح��ي��ث �لقيمة  ر�ب���ع 

�لأ�ضبوع  ت���د�ولت  خ��الل  خ�ضائر  �ل�ضوقية 

بلغت  خ�ضائر  مقابل   %14.7 بن�ضبة  �لأخ��ر 

�مل��ا���ض��ي��ة  �ل�����ض��اع��ات  خ����الل   %6.4 ن�����ض��ب��ت��ه��ا 

ليجري تد�ولها �م�س عند م�ضتوى 440.25 

�ل�����ض��وق��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت���ر�ج���ع���ت  ك��م��ا  دولر. 

�لإجمالية �إىل م�ضتوى 73.86 مليار دولر.

ب��امل��رك��ز  �ل��ت��ي ح��ل��ت  “تيزر”  �أم����ا ع��م��ل��ة 

�خل���ام�������س ب���ني �أك�����رب �ل���ع���م���الت م���ن حيث 

�لقيمة �ل�ضوقية، فقد ��ضتقرت عند م�ضتوى 

�ل�����ض��وق��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا  ���ض��ج��ل��ت  ف��ق��د  دولر.   1

�لإجمالية نحو 43.208 مليار دولر.

االقت�صادي
30

النفط يواصل االرتفاع بنسبة 1%.. وبرنت يقترب من 83 دوالرًا

رئيس أكبر شركة في العالم يحصل على 100 مليون دوالر في 2021

موجة إلغاء الرحالت تتفاقم.. ماذا تفعل شركات الطيران ؟

العمالت المشفرة تخسر 271 مليار دوالر في أسبوع.. بيتكوين دون 42 ألف دوالر

التداوالت في »دبي للذهب والسلع« 
تصل إلى 150 مليار دوالر في 2021

خوفًا من ركود عنيف.. الصين 
تبحث عن مخرج من أزمات 2022

أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات 
مهمة من منطقة اليورو وأميركا

االنباط-وكاالت

و�ل�ضلع،  للذهب  دبي  بور�ضة  �أعلنت 

�ل��ب��ور���ض��ة �لأك�����رب و�لأك������ر ت��ن��وع��اً يف 

جم����ال ت������د�ول �مل�����ض��ت��ق��ات يف �مل��ن��ط��ق��ة، 

�إج��م��ايل قيمة  ب��ل��وغ  �م�����س �جلمعة ع��ن 

�لتد�ولت بها �إىل 150 مليار دولر.

وك�������ض���ف���ت �ل���ب���ور����ض���ة ع����ن ت�����ض��ج��ي��ل 

معدل �هتمام مفتوح قيا�ضي خالل عام 

ت��د�ول  م��ع  ع��ق��ًد�   1،985،584 بلغ   2021

�ملا�ضي،  �ل��ع��ام  خ��الل  ع��ق��ًد�   7،076،350

مليار   149.676 بلغت  �إجمالية  بقيمة 

دولر.

ع��ق��د  ك�����ان  ذل������ك،  �إىل  وب���الإ����ض���اف���ة 

خيار�ت �لروبية �لهندية، �ملنتج �لأف�ضل 

للذهب  دب��ي  بور�ضة  منتجات  ب��ني  �أد�ء 

ت��د�ولت  م��ع   ،2021 ع��ام  و�ل�ضلع خ��الل 

�أ�ضا�س  على   %1،233 ن�ضبته  حققت منو�ً 

�ضنوي.

قوًيا  زخًما  �ل��ت��د�ول  ن�ضاط  و�كت�ضب 

�أك��ر  ت���د�ول  م��ع  دي�ضمرب،  �ضهر  خ��الل 

�ل�ضهر،  ه��ذ�  خ��الل  عقد�   727،784 من 

ح��ي��ث ج����اءت �ل��ع��ق��ود �لآج���ل���ة ل��ل��روب��ي��ة 

�لهندية يف �ل�ضد�رة.

�لتنفيذي  �لرئي�س  ميل،  لي�س  وق��ال 

“عملت  و�ل�ضلع:  للذهب  دبي  لبور�ضة 

عام  خالل  و�ل�ضلع  للذهب  دبي  بور�ضة 

�إذ  2021 على تنويع حمفظة منتجاتها، 

طرحت عقوًد� جديدة، مثل عقد �لروبية 

تو�ضعنا  عززنا  كما  �لآج��ل،  �لباك�ضتانية 

�لإ�ضر�ئيلي.  �ل�ضوق  دخ��ول  خ��الل  م��ن 

ا �لهتمام برتقية نظامنا  وو��ضلنا �أي�ضً

وم��ن  �لتكنولوجية،  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 

نظام  ت��ط��وي��ر  م�����ض��روع  ننجز  �أن  �مل��ق��رر 

�لإطار �ملايل مع �ضركة نا�ضد�ك يف �لربع 

2023. و���ض��وف نو��ضل  �ل��ث��اين م��ن ع��ام 

2022، للتعاون مع  �ضعينا مع بد�ية عام 

�ضنطلق  كما  �مل�ضتثمرين،  م��ن  �ل��ع��دي��د 

�ملبتكرة،  قريًبا عدًد� من �لعقود �لآجلة 

�ل���ت���ي ���ض��ت��خ��ل��ق ق��ي��م��ة ل��ل��م�����ض��ارك��ني يف 

�ل�ضوق وتعزز مكانتنا يف منطقة �ل�ضرق 

�لأو�ضط ب�ضكل �أكرب«.

االنباط- وكاالت

مزيد  �إىل  كبر،  �ضيني  م�ضوؤول  دع��ا 

من �لتخفي�ضات �ل�ضريبية، حيث يكافح 

ثاين �أكرب �قت�ضاد يف �لعامل من تد�عيات 

�ملتحور �جلديد لفرو�س كورونا  تف�ضي 

“�أوميكرون” و�لذي دفع �إىل نهج �ضارم 
لعدم �لت�ضامح مطلقا لحتو�ء �لفرو�س 

و�أزمة عقارية متفاقمة.

�جلديدة  �ل�ضني  �أنباء  وكالة  ونقلت 

�لدولة  جمل�س  رئي�س  عن  “�ضينخو�”، 
مل�ضوؤويل  ق��ول��ه  ت�ضيانغ  ك��ه  يل  �ل�ضيني 

“�قت�ضاد  �إن  �ل�ضوؤون �ملالية و�ل�ضر�ئب، 

ب�����الدن�����ا ي�����و�ج�����ه ����ض���غ���وط���ا ه��ب��وط��ي��ة 

ج��دي��دة.. م��ن �ل�����ض��روري زي���ادة خف�س 

�ل�����ض��ر�ئ��ب و�ل��ر���ض��وم �لإد�ري�����ة ل�ضمان 

بد�ية �قت�ضادية م�ضتقرة يف �لربع �لأول 

و��ضتقر�ر �لقت�ضاد �لكلي«.

�لأح�������دث  ه����ي  “يل”  ت�������ض���ري���ح���ات 

�لنظر يف  تعيد  بكني  �أن  �إىل  ت�ضر  �لتي 

�ل�ضد�ع  مو�جهة  يف  �ل�ضيا�ضة  يف  نهجها 

�لقت�ضادي �ملتز�يد. وخالل �جتماع مهم 

�ل�ضيني  �لرئي�س  و�ضع  �ملا�ضي،  �ل�ضهر 

���ض��ي ج��ني بينغ وك��ب��ار �ل��ق��ادة �لآخ��ري��ن 

لعام  ق�����ض��وى  ك��اأول��وي��ة  “�ل�ضتقر�ر” 
ه��ذ� حم��وًر� كبًر� مقارنة  وك��ان   .2022

“كبح  بالعام �ل�ضابق، عندما �ضاد منطق 

�لتو�ضع غر �ملن�ضبط لر�أ�س �ملال«.

�ل�ضيني يو�جه  �لقت�ضاد  ونظًر� لأن 

�ح��ت��م��ال��ي��ة ح����دوث ت��ب��اط��وؤ ه����ذ� �ل��ع��ام، 

فقد تبحث �حلكومة عن طرق لتحفيز 

�لإنفاق و�حلفاظ على قطاع �خلدمات. 

يف خطابه، �ضدد “يل”، على �حلاجة �إىل 

متديد �لتخفي�ضات �ل�ضريبية لل�ضركات 

و�ل�ضركات  �ل�ضغر  ومتناهية  �ل�ضغرة 

�لأ�ضل  يف  �نتهت  �ضيا�ضة  وهي  �لفردية، 

يف نهاية عام 2021.

�أن ق��ط��اع �خل��دم��ات بحاجة  و�أ���ض��اف 

�ضريبية  تخفيف  �إج�����ر�ء�ت  �إىل  �أي�����ض��ا 

من  ب�ضدة  �ل�ضناعة  وت�ضررت  حم��ددة. 

�لوباء حيث يق�ضي �لنا�س وقًتا �أطول يف 

تناول  من  �أمو�لهم  ويقل�ضون  منازلهم 

�ل��ط��ع��ام ب���اخل���ارج و�ل�����ض��ف��ر و�لأن�����ض��ط��ة 

�لرتفيهية �لأخرى.

و�أظهرت �لبيانات �لأخرة �أن �لن�ضاط 

�رت��ف��ع يف  �ل�ضيني  �خل���دم���ات  ق��ط��اع  يف 

عدم  لكن  �ل�ضابق.  �ل�ضهر  عن  دي�ضمرب 

�ليقني �ملرتبط بالوباء يلقي بثقله على 

ثقة �لأعمال، مع �نخفا�س �ملعنويات �إىل 

�أدنى م�ضتوى لها يف 15 �ضهًر�.

يف مذكرة بحثية حديثة، قال �ملحللون 

�إن  يف موؤ�ض�ضة “كابيتال �إيكونوميك�س”، 

يف  ت��ر�ج��ع  �ل�ضتهالكي  �لإن��ف��اق  “تعايف 
�ملتكرر  كوفيد  فرو�س  تف�ضي  مو�جهة 

�إىل  �أدى  و�ل�����ذي   2021 ع���ام  �أو�خ������ر  يف 

بني  باحلذر  �أو���ض��ع  و�ضعور  حملية  قيود 

�لأ�ضر”. وتوقعو� �أن “ي�ضتمر هذ� �لنمط 

يف عام 2022، ل �ضيما �إذ� مت تد�ول �ملزيد 

من �ملتغر�ت �لقابلة لالنتقال«.

�أن  “�حلكومة يجب  �إن  “يل”،  وق��ال 

ت�ضد حز�مها مل�ضاعدة �ل�ضركات”، م�ضدد� 

على �أهمية “�ل�ضتقر�ر �ل�ضامل” لقطاع 

�ل�����ض��رك��ات. وي��ك��اف��ح �لق��ت�����ض��اد �ل�ضيني 

حت��ت وط����اأة تف�ضي م��ت��ح��ور�ت ف��رو���س 

و�لعا�ضفة  �ل��ع��ق��اري��ة  و�مل�����ض��اك��ل  ك��ورون��ا 

�لتنظيمية �لتي �ضربت �لقطاع �خلا�س 

ب�ضدة.

�إغ��الًق��ا  �ل�ضلطات  فر�ضت  وم��وؤخ��ر�ً، 

مركز  وه��ي  �ضيان،  مدينة  على  ���ض��دي��ًد� 

�لغربي، بعد  �ل�ضمال  �ضناعي رئي�ضي يف 

�رتفاع حالت �لإ�ضابة بفرو�س كورونا. 

خلف�س  �لآن  �حل��ك��وم��ة  ت����روج  وب��ي��ن��م��ا 

�ل�ضارمة  �لقيود  �أث��رت  هناك،  �حل��الت 

على �ل�ضناعة، حيث حذر �ثنان من �أكرب 

م��ن عقبات  �ل��ع��امل  �ل��رق��ائ��ق يف  �ضانعي 

�أث��ار خماوف ب�ضاأن نق�س  ت�ضغيلية، مما 

رقائق �لذ�كرة وتوقف �إنتاج �ل�ضيار�ت.

يف غ�ضون ذلك، �أدت �للو�ئح �خلا�ضة 

ب�����ض��رك��ات �ل��ع��ق��ار�ت �ل��ت��ي ب����د�أت يف ع��ام 

به  ي�ضعر  �ل���ذي  �لأمل  تفاقم  �إىل   2020

بالفعل  ك���ان���و�  �ل���ذي���ن  �مل���ط���وري���ن  ك��ب��ار 

يتحملون �لكثر من �لديون. و�لعقار�ت 

�ل��ت��ي مت��ث��ل م���ا ي��ق��رب م���ن ث��ل��ث �ل��ن��اجت 

يف  �لآن  ه��ي  لل�ضني،  �لإج��م��ايل  �ملحلي 

حالة ركود عميق، مع وجود لعبني كبار 

على و�ضك �لنهيار.

د�مت  �لتي  �لتنظيمية  �حلملة  و�أدت 

و�لتعليم  �لتكنولوجيا  على  كاماًل  عاًما 

و�ل���رتف���ي���ه - و�ل���ت���ي ق�����ض��ت ع��ل��ى �أك���ر 

�ل�ضركات  قيمة  من  دولر  تريليون  من 

�إىل  �ل��ع��امل��ي��ة -  �لأ�����ض����و�ق  �ل�����ض��ي��ن��ي��ة يف 

ع��م��ل��ي��ات ت�����ض��ري��ح ���ض��خ��م��ة ل��ل��ع��م��ال بني 

على  �ضغط  مم��ا  �ل�ضركات،  م��ن  �لعديد 

�لتعايف  ي��ح��اول  وه��و  حتى  �لعمل  قطاع 

من �لوباء.

ك��ل ذل���ك، �إىل ج��ان��ب ت��ه��دي��د متغر 

جتاوز  �ل��ذي  �أوميكرون  كورونا  فرو�س 

�حلكومة  ي��دف��ع  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  معظم 

�ل�ضبل  �أف�ضل  يف  �لتفكر  �إىل  �ل�ضينية 

لدعم �قت�ضادها يف عام 2022.

وق���د خف�س �ل��ب��ن��ك �ل����دويل م��وؤخ��ًر� 

�ل�����ض��ني من  لنمو   2022 ل��ع��ام  ت��وق��ع��ات��ه 

5.4% �إىل 5.1%، وهو ما ميثل ثاين �أبطاأ 

 -  1990 ع��ام  منذ  لل�ضني  للنمو  وت���رة 

 %3.9 بن�ضبة  �لبالد  �قت�ضاد  ز�د  عندما 

ومنا   .1989 عام  �لدولية  �لعقوبات  بعد 

عام  يف   %2.2 بن�ضبة  �ل�ضيني  �لقت�ضاد 

.2020

االنباط- وكاالت

ت��ر�ج��ع��ت �لأ���ض��ه��م �لأوروب����ي����ة �م�����س 

�جلمعة، مع ترقب �مل�ضتثمرين �حلذرين 

يف  و�لت�ضخم  �أمركية  وظائف  لبيانات 

منطقة �ليورو بحثا عن موؤ�ضر�ت ب�ضاأن 

وت����رة ت�����ض��دي��د ب��ن��وك م��رك��زي��ة ك��ب��رة 

لل�ضيا�ضات �لنقدية.

�نخف�س  �ل�ضباحية،  �لتعامالت  ويف 

 .%0.2 �لأوروب�����ي   600 �ضتوك�س  �مل��وؤ���ض��ر 

وو�ج������ه ق��ط��اع��ا �ل��ك��ي��م��اوي��ات و�ل�����ض��ف��ر 

على  جل�ضة  ل��ث��اين  و�نخف�ضا  �ضغوطا 

�لتو�يل.

ب��ي��ان��ات  �إىل  ك���اف���ة �لأن����ظ����ار  وت��ت��ج��ه 

�ل��ت�����ض��خ��م يف م��ن��ط��ق��ة �ل���ي���ورو وب��ي��ان��ات 

�ل���وظ���ائ���ف �لأم���رك���ي���ة ب��ع��د م��وؤ���ض��ر�ت 

على  �لحت���ادي  �لحتياطي  جمل�س  م��ن 

ت�ضديد �ل�ضيا�ضة �لنقدية �أدت ل�ضطر�ب 

�أ�ضو�ق �لأ�ضهم هذ� �لأ�ضبوع.

�إىل   %2.7 بنك  دويت�ضه  �ضهم  وق��ف��ز 

�أ�ضهر.  �ضتة  من  �أك��ر  يف  م�ضتوى  �أعلى 

�لبنك  يف  �ملالية  �لعمليات  م��دي��ر  وق���ال 

خالل  هاندل�ضبالت  ل�ضحيفة  �لأمل���اين 

حتقيق  م��ن  و�ث��ق��ة  �ل�ضركة  �إن  مقابلة، 

هدف �لأرباح هذ� �لعام.

و�رت��������������ف��������������ع ��������ض�������ه�������م �إ�������������س.ت������������ي 

�لإيطالية  �لفرن�ضية  ميكرو�إلكرتونك�س 

 600 ���ض��ت��وك�����س  �مل��وؤ���ض��ر  ل��ي��ت�����ض��در   %3.7

�لربع  يف  �أرب��اح��ه��ا  بيانات  ج���اءت  بعدما 

�لأخر من �لعام �ملا�ضي �أعلى بقليل من 

�ملتوقعات �ملعلنة يف نهاية �أكتوبر ت�ضرين 

�لأول و�ضط �أزمة �إمد�د�ت عاملية.
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االنباط-وكاالت

�للصللاة  فللللل�للصللطلليللنللي،  �ألللللف   60 نللحللو  �أدى 

مبدينة  �لأق�صى  �مل�صجد  يف  �جلمعة،  �م�س 

�ملفرو�صة من  �لقيود  �لقد�س �ملحتلة، رغم 

قبل �لحتال �لإ�صر�ئيلي.

ووفلللللللق د�ئللللللللرة �لأوقللللللللللاف �لإ�لللصلللامللليلللة 

60 �ألف مو�طن  بالقد�س �ملحتلة، فاإن نحو 

�لت�صييقات  رغم  �لأق�صى،  يف  �جلمعة  �أدو� 

�مل�صجد  حميط  يف  �لحتال  فر�صها  �لتي 

و�لبلدة �لقدمية

�مل�صلون  �أدى  �للل�للصللاة،  �نللتللهللاء  وعللقللب 

من  �لثمانية  �ل�صهد�ء  على  �لغائب  �صاة 

)�للصللمللال  نللابللللل�للس  “عقربا” جللنللوبللي  قللريللة 

�للل�للصللفللة �لللغللربلليللة �ملللحللتلللللة(، �لللذيللن ق�صو� 

يف حلللادث �للصللر �أملل�للس قلللرب مللديللنللة �أريللحللا 

)�صرقا(

ومللنللذ �للصللاعللات �للل�للصللبللاح، �نللتلل�للصللرت قللو�ت 

�لحللللتللللال يف �للللصللللو�رع �للللبلللللللدة �لللقللدميللة، 

وحمللليلللط �مللل�للصللجللد �لأقلللل�للللصللللى، ومتلللركلللزت 

عللنللد بلللو�بلللاتللله، و�أوقلللفلللت �مللل�للصلللللن ودقللقللت 

يف هللويللاتللهللم �للل�للصللخلل�للصلليللة، ومللنللعللت دخلللول 

�لغربية  �ل�صفة  مللن  �لللقللادمللن  �ملللو�طللنللن 

�إىل �لقد�س لأد�ء �ل�صاة

وكان مئات �ملو�طنن، �أدو� �صاة �لفجر 

�أطلقتها  لدعو�ت  تلبية  �لأق�صى،  بامل�صجد 

مو�قع  عرب  مقد�صيون،  ون�صطاء  موؤ�ص�صات 

�لتو��صل، دعو� فيها �إىل �حياء �صاة فجر 

�جلمعة �لأوىل من �لعام �جلديد يف �مل�صجد 

�لأق�صى، وحثو� على وجوب �لرباط �لد�ئم 

فيه “لإف�صال خمططات �لحتال ملحاولة 

�صلخه عن هويته �لعربية و�لإ�صامية«.

االنباط-وكاالت

ت�صر �لللتللقللاريللر �لللتللي �أ�للصللدرتللهللا مللوؤخللر� 

�ملر�كز و�لهيئات �لتي تعنى باأو�صاع �لأ�صرى 

�لحللتللال  �صلطات  �أن  �إىل  �لفل�صطينين، 

�صعدت خال �لعام 2021 عمليات �لعتقال 

�آلف   8 ر�للصللدت  حيث  �لفل�صطينين،  بحق 

حالة �عتقال، بزيادة ت�صكل 70% عن عام 2020 

و�لذي �صهد 4700 حالة �عتقال.

و�أو�صح مركز فل�صطن لدر��صات �لأ�صرى، 

�أن �لعتقالت �لتي تنفذها قو�ت �لحتال 

�أ�صحت جللزء�ً من �لعقاب �جلماعي لل�صعب 

�لفل�صطيني، وت�صكل �نتهاكاً �صارخاً لقو�عد 

�لقانون �لللدويل �لإن�صاين، لأنها تتم بطرق 

وتخالف  مقنع،  مللربر  ودون  قانونية،  غللر 

�لقانون  �أقللرهللا  �لللتللي  و�ل�صمانات  �لللقللو�عللد 

�للللللدويل حلللمللايللة �للل�للصللكللان �ملللدنلليللن ح�صب 

�تفاقية جنيف �لر�بعة

�صيا�صة  يلل�للصللتللخللدم  �لحلللتلللال  �أن  و�أكللللللد 

�لقمع  �أدو�ت  من  و�أد�ة  �صاح  كل  �لعتقالت 

�لتي يحارب بها �لوجود �لفل�صطيني بهدف 

�لت�صليم  على  و�إرغللاملله  وتخويفه  �إخ�صاعه 

ب�صرعية �لحتال، وكذلك و�صيلة ل�صتنز�ف 

طلللاقلللاتللله وحتلللطللليلللم �إر�دتلللللللللللله، فلللقلللد طللالللت 

�لعتقالت كل بيت فل�صطيني، وو�صلت �إىل 

ما يقارب مليون حالة �عتقال منذ عام 1948

و�أ�صار �إىل �أن حالت �لعتقال �لتي نفذها 

�لحتال خال �لعام 2021 تعد �لأعلى منذ 

18 عاماً، مو�صحا �أن �رتفاع ن�صبة �لعتقالت 

خللللال �للللعلللام �ملللا�للصللي جللللاء نللتلليللجللة تكثيف 

�ل�صعبية  �لهبة  ملللو�جللهللة  �لعللتللقللال  حللمللات 

�لللتللي �للصللهللدتللهللا �مللللللدن و�للللقلللرى و�ملللخلليللمللات 

�لفل�صطينية ت�صامناً مع �أهايل �ل�صيخ جر�ح، 

للعدو�ن �لهمجي على قطاع  وكذلك رف�صاً 

غلللزة، وخللا�للصلله د�خلللل �لأر��لللصلللي �ملحتلة عام 

1948

�لتي  �لعللتللقللالت  �أن حملة  �ملللركللز  وبلللننّ 

�لفل�صطيني  �لللد�خللل  وقلللرى  مللدن  �صهدتها 

�لأ�للصللر�للس و�لأكلللرب منذ �صنو�ت طويلة،  هللي 

و�صارك فيها �آلف من �أفر�د �صرطة �لحتال 

وحر�س �حلدود وعنا�صر �لحتياط، وهو ما 

رفع �أعد�د �ملعتقلن ب�صكل كبر خال �لعام 

�لعام  �أن �لعتقال خللال  �إىل  و�أ�للصللار  �ملا�صي 

2021 طال كافة �ل�صر�ئح و�لفئات، و�أن جميع 

�ملعتقلن تعر�صو� ل�صكل �أو �أكرث من �أ�صكال 

�لللتللعللذيللب �جللل�للصللدي �أو �لللنللفلل�للصللي، و�لإيلللللذ�ء 

�ملللعللنللوي و�لإهلللللانلللللة، فلليللمللا �لللغللالللبلليللة منهم 

تعر�صو� لأكرث من �صكل من �أ�صكال �لتعذيب

�أن حالت �لعتقال بن �لأطفال  و�أو�صح 

�لللثللامللنللة علل�للصللر بلغت  �لللقللا�للصللريللن ملللا دون 

مل  طللفللا   142 منهم  �عللتللقللال،  حللالللة   1266

تتجاوز �أعمارهم �لثانية ع�صرة، بينما حالت 

 178 بلغت  و�لفتيات  �لن�صاء  بللن  �لعللتللقللال 

وم�صنات،  وقا�صر�ت  جريحات  بينهن  حالة، 

و�أمهات و�صقيقات �أ�صرى و�صهد�ء وجامعيات 

و�صحافيات

مري�صاً  مو�طناً   196 �لعتقال  طللال  كما 

بللعلل�للصللهللم يللللعللللاين ملللللن �أمللللللر��للللللس خللطللرة 

�أبرزهم  م�صنن  �إىل  بالإ�صافة  كال�صرطان، 

�لهذ�لن  عيد  �صليمان  �لفل�صطيني  �مل�صننّ 

)70 علللاملللاً( مللن قلللرى ملل�للصللافللر يللطللا جنوب 

�خلليل، و�لللذي �عتقل �أكللرث من مرة خال 

ملخططات  �لللتلل�للصللدي  بحجة  �ملللا�للصللي  �لللعللام 

�ل�صتيطان يف �خلليل

و�أكد �ملركز �أن �صلطات �لحتال �صعدت 

ب�صكل و��صح خال �لعام 2021 من ��صتهد�ف 

�لأطفال �لفل�صطينين بالعتقال و�لتنكيل، 

لرتتفع ن�صبة �لعتقالت يف �صفوفهم بن�صبة 

100% عن �لعام 2020 و�لذي �صهد حو�يل 600 

حالة �عتقال

وقال مركز فل�صطن �إن �لحتال �صاعف 

�لتعذيب  �أ�صاليب  ��صتخد�م  �ىل  �للجوء  من 

و�لتنكيل بحق �لقا�صرين خال �لعام �ملا�صي 

�صو�ء يف حلظة �لعتقال �أو يف مر�كز �لتوقيف 

بد�خلها  �لحتال  ميار�س  �لتي  و�لتحقيق، 

كللل و�للصللائللل �لللتللعللذيللب �ملللحللرمللة دولللليلللاً بحق 

�لأطفال، حيث ر�صدت �لعديد من �لإ�صابات 

بالر�صا�س ونه�س �لكاب �ملتوح�صة

و�أكللللد مللديللر �ملللركللز ريللا�للس �لأ�للصللقللر، �أن 

�ملعتقلن تعر�صو� للتعذيب  جميع �لأطفال 

لاعتقال  �لأوىل  �للحظة  مللنللذ  و�لتنكيل 

متاأخرة  �صاعات  يف  منازلهم  من  باقتيادهم 

ملللن �لللللللليلللل، �أو �خللتللطللافللهللم ملللن �لللل�لللصلللو�رع 

وعلللللى �حللللو�جلللز، ويللتللعللر�للصللون لأ�للصللكللال من 

�ملللربح،  �ل�صرب  و�لإهللانللة مبللا فيها  �لتنكيل 

وتوجيه �ل�صتائم و�لألفاظ �لبذيئة بحقهم، 

�لكاب  و��صتخد�م  وترهيبهم،  وتهديدهم 

�لللبللوللليلل�للصلليللة �ملللتللوحلل�للصللة، فلليللمللا �للصللهللد 2021، 

�إ�صد�ر 6 �أو�مللر �إد�ريلللة بحق �لأطللفللال، لفتا 

�للصللجللون �لحللتللال  �أنلللله يقبع حللاللليللاً يف  �إىل 

)170( طفًا موزعن على �أق�صام �لأ�صبال يف 

�صجون جمدو وعوفر و�لد�مون ، ويعي�صون 

ظللروٍف معي�صية قا�صية، يحرمون فيها من 

هم  ومللن حقنّ �لب�صيطة  �حللليللاة  كللل مقومات 

يف �لتعليم، �إ�صافة �إىل وجود عدد يف مر�كز 

�لتوقيف ل ز�لو� يخ�صعون للتحقيق

تعنى  �أربلللع موؤ�ص�صات  �أن  ذكلللره  و�جلللديللر 

�إن عللدد  لللهللا  تللقللريللر  بلللالأ�لللصلللرى ذكلللللرت يف 

�لأ�صرى �ملر�صى و�صل �إىل قر�بة 600 �أ�صر، 

و14  بال�صرطان،  م�صابون  �أ�للصللرى   4 بينهم 

�أ�للصللر�ً على �لأقللل م�صابون بلللاأور�م بدرجات 

�ل�صوبكي  فللوؤ�د  �لأ�صر  بينهم  من  متفاوتة، 

)81 عللامللاً(، وهللو �أكللرب �لأ�للصللرى �صننّاً وذكللرت 

�إىل  �لأ�للصللرة و�صل  �صهد�ء �حلركة  عللدد  �أن 

�لعمور  �صامي  �ل�صهيد  بارتقاء  �صهيد�ً،   227

�ملتعمد  �لطبي  �لإهلللملللال  جللرميللة  لللل  نتيجة 

�لللبللطلليء  �لللقللتللل  �أدو�ت  �إحللللللدى  تللعللد  �للللتلللي 

�لأ�صرى  �ملئات من  �إىل  �إ�صافة   ،2021 خال 

�أمر��س  نتيجة  ��صت�صهدو�  �لذين  �ملحررين 

�ل�صهيد ح�صن  ومنهم  �ل�صجن  ورثوها من 

م�صاملة و�أو�صحت �أن عدد �لأ�صرى �ملحكومن 

بال�صجن �ملوؤبد و�صل �إىل 547 �أ�صر�ً، �أعاهم 

�ملحكوم  �لربغوثي،  �هلل  عبد  �لأ�للصللر  حكماً 

بل67 موؤبد�ً، فيما يو��صل �لحتال �حتجاز 

جثامن 8 �أ�صرى ��صت�صهدو� د�خل �ل�صجون

فيما بلغ عدد �لأ�صرى �لقد�مى �ملعتقلن 

قبل توقيع �تفاقية �أو�صلو 25 �أ�صر�ً، �أقدمهم 

�لأ�صر�ن كرمي يون�س وماهر يون�س �ملعتقلن 

بلل�للصللكللل مللتللو��للصللل،  يللنللايللر عللللام 1983م  مللنللذ 

و�لأ�صر نائل �لربغوثي �لذي يق�صي �أطول 

فلللرتة �عللتللقللال يف تللاريللخ �حلللركللة �لأ�لللصلللرة، 

ودخل عامه �لل42 يف �صجون �لحتال، منها 

ذكر  �ل�صياق،  ويف  متو��صل  ب�صكل  عللامللاً   34

نادي �لأ�صر، �أن �لعام �ملا�صي �صهد ت�صاعد� يف 

�أحكام �لعتقال �لد�ري، لفتا �إىل �أن خطوة 

�ملعتقلن �لإد�رين �ملتمثلة مبقاطعة حماكم 

�إد�ري،  500 معتقل  نحو  �لحتال وعددهم 

تاأتي على �صوء جملة من �ملعطيات �خلطرة 

�لتي و�جهوها خال عام 2021، حيث �أ�صدرت 

�إد�رينّ  �عتقال  �أمللر   1595 �لحتال  �صلطات 

يف  �للصللنللو�ت  �أملل�للصللو�  �صابقن  معتقلن  بحق 

�صجون �لحتال، �إ�صافة �إىل معتقلن جدد، 

وذلك بذريعة وجود ملف �صري.

االنباط- وكاالت

�حتمالية  من  �إ�صر�ئيليون،  خللرب�ء  حللذر 

�رتللللفللللاع �لإ�للللصللللابللللات �لللنلل�للصللطللة بللفللرو�للس 

“كورونا” �إىل مليون، يف غ�صون �أ�صبوعن، 
وفق قناة “كان” �لعربية �لر�صمية

وبلللحللل�لللصلللب مللللا �أوردتللللللللله �لللللقللللنللللاة، �ملل�للس 

م �إىل  �جلللمللعللة، فللللاإن حتللذيللر �خلللللرب�ء ُقللللدنّ

“كورونا”  ملللكللافللحللة  �للللللوز�ريلللللة  �للللللجللنللة 

�أن �لإ�للصللابللات  )كللابلليللنلليللت كلللورونلللا(، رغلللم 

�خلطرة ترتفع بوترة منخف�صة مقارنة 

من  هللي  �خل�صية  �أن  �إل  �صابقة،  مبللوجللات 

�لقت�صاد ل  تعطنّ

ومع ذلك، تدر�س وز�رة �صحة �لحتال، 

بللالللفللرو�للس،  للم�صابن  �حلللجللر  تقلي�س 

بلللدًء�  �لأعلللر��لللس  تللظللهللر عليهم  �لللذيللن مل 

كثرة  دول  غر�ر  على  �ملقبل،  �لأ�صبوع  من 

وفقا   ،7 �إىل  �أيلللام   10 مللن  �حلللجللر  قلنّ�صت 

ذ�ته للم�صدر 

حللكللومللة  يف  �لللل�لللصلللحلللة  وز�رة  و�أعلللللللللنللللت 

�أعلللللى  ت�صجيل  �جلللمللعللة،  �ملل�للس  �لحللتللال، 

�لإعللان  منذ  “كورونا”  بل  �إ�صابات  ن�صبة 

�إثللللر   ،2020 �آذ�ر/مللللللار�للللللس  �نلللتللل�لللصلللاره  عللللن 

ت�صخي�س نحو 16 �ألفاً و830 �إ�صابة جديدة

�لخللتللبللار�ت  علللدد  قللفللزة يف  �صجلت  كللمللا 

�لإيجابية، حيث بلغت 8.22 يف �ملائة للمرة 

�لأوىل منذ بدء �جلائحة

و�أو�لللصلللح �ملللوجللز �للل�للصللحللي للللللللوز�رة، �أن 

�للللعلللدد �للللرت�كلللملللي للللاإ�لللصلللابلللات مللنللذ بللدء 

و96  �ألفاً  و458  مليون  نحو  بلغ  �جلائحة، 

للوفيات  �لإجمايل  �لعدد  بلغ  فيما  �إ�صابة، 

�صت  ت�صجيل  بعد  وفاة،  و259  �آلف  ثمانية 

وفيات جديدة

�إىل  �رتفعت  �لن�صطة  �حلللالت  �أن  وبللننّ 

حالة   143 بينها  مللن  حللالللة،  و71  �ألللفللاً   86

بللاأجللهللزة  خلللطلللرة، و42 حلللاللللة مللو�للصللولللة 

�ل�صطناعي. �لتنف�س 

االنباط- وكاالت

جتهل �لأم �لفل�صطينية لطيفة �أبو حميد، 

م�صر جنلها �لأ�صر نا�صر ، �لذي دخل يف 

مبر�س  �إ�صابته  �إثللر  على  �أيللام  منذ  غيبوبة 

�ل�صرطان د�خل �ل�صجون �لإ�صر�ئيلية.

وتللقللول �للل�للصلليللدة �ملللكللنللاة بللل �أم نللا�للصللر ، يف 

مللقللابلللللة خللا�للصللة مللع وكللالللة �لأنلللا�لللصلللول، �إن 

عينها  وتقر  جنلها  تللزور  �أن  �أمانيها  �أق�صى 

بروؤيته، وهي ممنوعة من ذلك

عللامللاً(،   49( حميد  �أبلللو  نا�صر  و�لأ�للصللر 

ر�م �هلل و�صط  �لأمللعللري مبدينة  من خميم 

عام  منذ  ومعتقل  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة 

2002 وحمكوم بال�صجن �ملوؤبد 7 مر�ت، و50 

عاماً �إ�صافية )مدى �حلياة(، بتهمة مقاومة 

�لحلللتلللال و�ملللل�لللصلللاركلللة يف تللاأ�للصلليلل�للس كللتللائللب 

�صهد�ء �لأق�صى ، �ملح�صوبة على حركة فتح

يق�صون عقوبة  �أ�للصللقللاء   5 �أحلللد  �أنللله  كللمللا 

�لللل�لللصلللجلللون  �للللل�للللصللللجللللن مللللللللدى �حللللللليللللللاة يف 

�لإ�لللصلللر�ئللليللللللليلللة، وهلللدملللت قلللللو�ت �لحلللتلللال 

منزلهم مر�ت عديدة، وُحرمت و�لدتهم من 

زيارتهم ل�صنو�ت

و�لللثللاثللاء �ملللا�للصللي، �أعلللللن نلللادي �لأ�للصللر 

تللدهللور�ً  �أن  حللكللومللي(  )غلللر  �لفل�صطيني 

لاأ�صر  �ل�صحي  �لو�صع  على  طللر�أ  خطر�ً 

مل�صت�صفى برزلي  �إثره  ُنقل على  �أبو حميد، 

�لإ�للصللر�ئلليلللللي جلللر�ء �رتللفللاع �صديد يف درجللة 

حر�رته

�أبلللو حميد  �أن  و�أ�لللصلللاف �لللنللادي يف بلليللان، 

مو�صول باأجهزة �لتنف�س �ل�صطناعي، و ما 

مير به ينذر بخطورة كبرة على حياته

ل **لن �أتو�صنّ

�لأمللعللري،  و�للصللط منزلها يف خملليللم  مللن 

لن  �إنها  �لأنللا�للصللول،  لوكالة  نا�صر  �أم  تقول 

عن  لاإفر�ج  �لإ�صر�ئيلية  لل�صلطات  تتو�صل 

�بنها، فهو �أقوى منهم ولن ُيك�صر

روؤيللة  تللريللد  منّ 
ُ
�أ لكني  ت�صتدرك:  �أنللهللا  �إل 

جنلها.. �أريد �أن �أطمئن عليه

بلغنا �أن نا�صر دخل يف غيبوبة، 
ُ
وت�صيف: �أ

وقلللد منعت  حللالللة �صحية حللرجللة،  وهلللو يف 

�إ�صر�ئيل �أحد�ً من زيارته، حتى حماميه

ُمتحاملة  قللويللة  نا�صر  �أم  �ل�صيدة  تللبللدو 

منّ ل�صهيد و�أربعة 
ُ
على م�صابها، برغم كونها �أ

�لتنقل  يف  حياتها  معظم  وقلل�للصللت  �أ�لللصلللرى، 

لزيارتهم بن �ل�صجون �لإ�صر�ئيلية

وتتهم �ل�صيدة �ملكلومة �إ�صر�ئيل، بالعمل 

�لأ�للصللرى  وبقية  نا�صر  جنلها  ت�صفية  على 

�ملر�صى، عرب تعمد �لإهمال �لطبي و�لتلكوؤ 

يف عاجهم

تللعللر�للس لرتللفللاع  �أن جنلللللهللا  �إىل  ولللفللتللت 

�صديد يف درجة حر�رته، عقب تلقيه �إحدى 

مبر�س  �خلا�صة  �لكيماوي  �لعاج  جرعات 

�ل�صرطان

�أطلللبلللاءه ب�صعوره  �أخلللرب نللا�للصللر  وتللابللعللت: 

مل  �أنهم  �إل  �جلرعة،  عقب  حر�رته  بارتفاع 

�صاكناً حتى تدهورت �صحته ودخل  يحركو� 

يف غيبوبة

وتطالب �أم نا�صر بحقها يف معرفة �ملزيد 

�أن  �أريللد  �بنها �ل�صحي، وت�صيف:  عن و�صع 

من  يعطى  ملللاذ�  بالتحديد،  و�صعه  �أعلللرف 

علللاج؟ وعلللللى �لأقللللل ُنللر�للصللل للله �أطلللبلللاء من 

طرفنا، لكن �إ�صر�ئيل تتعنت

نا�صر  ��صتودعت  حزينة:  بنربة  و�أردفلللت 

�لقادر على  بلله، وهللو  �أرحللم  �لعاملن، هو  ربنّ 

�إنقاذ حياته

�أم  �أن  �إل  و�حللل�للصللرة،  �لأمل  وبللرغللم حجم 

ل�صيما  باأبنائها،  فخرها  عن  ت  عللربنّ نا�صر 

نا�صر فهو عندي رقم �صعب ، تقول �ل�صيدة

**مطالبة بتدخل دويل

دويل  بتدخل  نا�صر  �أم  �ل�صيدة  وتطالب 

وحقوقي لإنقاذ حياة جنلها

و�ملوؤ�ص�صات  �للللدويل  �ملجتمع  �إن  وقللالللت 

عند  بللالللوقللوف  �للليللوم  مطالبون  �حلقوقية 

ملل�للصللوؤوللليللاتللهللم لإنللقللاذ حلليللاة �أ�للصللر مري�س 

بال�صرطان

ودعت �أم نا�صر �لفل�صطينين �إىل تنظيم 

هبة �صعبية ن�صرًة جلميع �لأ�صرى �ملر�صى، 

ومن بينهم �بنها

للن فلل�للصللائللل  و�أعلللللربلللللت عللللن �أملللللللهلللا بللتللمللكنّ

�ملللقللاومللة يف قللطللاع غلللزة، مللن �إبللللر�م �صفقة 

�ملر�صى  �لأ�للصللرى  لللاأ�للصللرى( ت�صم  )تللبللادل 

و�لن�صاء كافة

وتلللتلللو�لللصلللط ملل�للصللر بللللن حلللركلللة حللمللا�للس 

�إبلللللر�م �صفقة تللبللادل  و�إ�للصللر�ئلليللل، مللن �أجلللل 

�إ�لللصلللر�ئللليللللللليلللن  4 جلللللنلللللود  للللللللاإفلللللللر�ج علللللن 

حمتجزين يف غزة مقابل عدد من �لأ�صرى 

ُتفلح  تلك �جلهود مل  �أن  �إل  �لفل�صطينين، 

باإحر�ز تقدم ملمو�س

�ملري�س  �لأ�للصللر  �أن  �إىل  �ل�صيدة  ولفتت 

يللعللاين �أ�للصللعللاف مللعللانللاة بللقلليللة �لأ�لللصلللرى، يف 

�ل�صجون �لإ�صر�ئيلية

و�أو�صحت �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية تبذل 

جهود�ً لاإفر�ج عن جنلها، �أو تقدمي �لعاج 

له، لكن تلك �جلهود مل ُت�صفر عن تقدم بعد

**�ت�صالت لاإفر�ج

�أبللو بكر رئي�س هيئة  بلللدوره، قللال قللدري 

�لتحرير  ملنظمة  �لللتللابللعللة  �لأ�لللصلللرى  �للصللوؤون 

�ل�صلطة  جتريها  �ت�صالت  �إن  �لفل�صطينية، 

�لفل�صطينية مع �حلكومة �لإ�صر�ئيلية؛ من 

�أجل �إطاق �صر�ح �أبو حميد

و�أ�لللصلللاف �أبلللو بللكللر، يف �تلل�للصللال مللع وكللالللة 

حللالللة �صحية  �أبلللو حميد يف  �أن  �لأنللا�للصللول، 

خطرة، ودخل يف غيبوبة

�أبللو حميد  ��صت�صهاد  ومل ُيخف قلقه من 

يف �أي حلظة، نتيجة و�صعه �حلرج، وقال �إن 

�ملطلوب �لفر�ج عنه وعاجه ب�صكل فوري

�لإ�صر�ئيلية  �ل�صلطات  بللكللر  �أبلللو  و�تللهللم 

�لفل�صطينين  �لأ�لللصلللرى  قللتللل  علللللى  بالعمل 

�لإهمال  �صيا�صة  خللال  من  عللمللد�ً،  �ملر�صى 

�أبللو حميد  �أن ما جرى مع  �لطبي. و�أ�صاف 

�إ�صر�ئيل  للًا  حمللمنّ  ، �لطبي  �لإهللمللال  �صببه 

�مل�صوؤولية �لكاملة عن ذلك

ويلللبلللللللغ علللللدد �لأ�لللللصلللللرى �لللفللللل�للصللطلليللنلليللن 

�ملر�صى يف �صجون �إ�صر�ئيل نحو 600 �أ�صر، 

رطان بينهم 4 م�صابون بال�صنّ

وحتى نهاية دي�صمرب/ كانون �لأول 2021، 

�لفل�صطينين  و�ملعتقلن  �لأ�صرى  عدد  بلغ 

وفللق   ،4600 قلللر�بلللة  �لحلللتلللال،  �للصللجللون  يف 

موؤ�ص�صات معنية ب�صوؤون �لأ�صرى

رغم قيود االحتالل.. 60 ألف مصل يؤدون صالة الجمعة بالمسجد األقصى 

٢0٢١ .. األعلى اعتقاال منذ ١٨ عاما واعتقال ٨ آالف فلسطيني

خبراء إسرائيليون: مليون إصابة ُمتوقعة ب »كورونا« في غضون أسبوعين 

األسير الفلسطيني أبو حميد رهين السجن والسرطان

هجمات المستوطنين في عام 
)٢0٢١(: مسافر يطا تتصدر المشهد

أدنى ُمعطى منذ العام ٢00٨: انخفاٌض حادٌّ 
في ثقة اإلسرائيليين بجيش احتاللهم

بعد »هّبة أيار«.. طلبات اإلسرائيلّيين 
لحمل رخصة سالح ترتفع بنسبة ١٢0%

االنباط-وكاالت

�رتلللفلللعلللت نلل�للصللبللة �لللطلللللب علللللى رخلل�للس 

�لأ�صلحة بن �مل�صتوطنن �لإ�صر�ئيلينّن يف 

 %120 بن�صبة   ،1948 عللام  �ملحتلة  �لأر��للصللي 

من  طلباً   19.375 تقدمي  بعد   ،2021 عللام 

هذ� �لنوع مقارنًة بللل8814 طلباً عام 2020. 

�أمن  هذه خا�صة معطيات ن�صرتها وز�رة 

�للللعلللدو، علللازيلللًة �صبب �لرتلللفلللاع �لللكللبللر يف 

طلبات �حل�صول على رخ�س حمل �ل�صاح، 

�إىل �لحتجاجات �لعنيفة �لتي �ندلعت يف 

�صو�رع فل�صطن �ملحتلنّة يف �أيار �ملا�صي، �إثر 

�عتد�ء جنود �لعدو و�صرطته وم�صتوطنيه 

�صاحة  �لأق�صى ويف  �لفل�صطينينّن يف  على 

باب �لعمود، وحماولت تهجر حينّ �ل�صيخ 

�ح، ثم �لعدو�ن على قطاع غزة جرنّ

وطبقاً للمعطيات �لتي ن�صرها »�لأمن«، 

فاإن  �لعربية،  »هاآرت�س«  �صحيفة  ونقلتها 

حمل  ُرخلل�للس  على  �حل�صول  طلبات  ُثلَثي 

�لعدو�ن على  بعد  مت مبا�صرًة  ُقدنّ �ل�صاح 

غزة مطلع �صهر حزير�ن �لفائت. يف �ملقابل، 

�حل�صول  طلبات  �رتفاع  �ملعطيات  �أظهرت 

�لأ�للصللبللوع  يف  �للل�للصللاح  حمل  ترخي�س  على 

قيا�صاً  �أ�للصللعللاف،  ب�صبعة  للللللعللدو�ن  �لأول 

بعددها باأ�صبوع عادي )با �أحد�ث �أمنية(. 

وقد تبننّ �أنلله يف �أ�صبوع عللادي، و�صل عدد 

�لأ�صبوع  270، فيما و�صل يف  �إىل  �لطلبات 

�لأول للعدو�ن �إىل 1926 طلباً

وز�رة  �صادقت  مللة،  �ملُللقللدنّ �لطلبات  ومللن 

�أي ما  9037 طلللللبللاً،  �لللد�خلللللي على  �لأملللن 

مة  �ملقدنّ �لطلبات  جممل  من   %47 ن�صبته 

�لعام �ملن�صرم؛ فيما �صادقت �لللوزر�ة ذ�تها 

على ما ن�صبته 55% من هذه �لطلبات عام 

2020

يف غ�صون ذلك، �أ�صارت �ل�صحيفة �إىل �أن 

حو�ىل 148 �ألف �إ�صر�ئيلي يحملون رخ�صة 

هًة �إىل �أن هذ� �لعدد »ل ي�صمل  �صاح، منونّ

�لأ�صلحة �ملوجودة بحوزة �صركات �حلر��صة 

و�ل�صرطة  �لإ�صر�ئيلي  و�جلي�س  �لأمللنلليللة 

وقو�ت �لأمللن«. و�أ�صافت �أن هذه �ملعطيات 

يف   %20 بن�صبة  تر�جعاً  ل  �ُصجنّ بعدما  تاأتي 

طلبات �حل�صول على رخ�صة حمل �صاح 

، يف �لعقد �ملا�صي �صخ�صينّ

�لد�خلي،  �لأمللن  وزيللر  ر�أى  من جهته، 

عومر بار ليف، �أنه »فيما حدث �نخفا�س 

على مد�ر �ل�صنو�ت �ملا�صية يف عدد حاملي 

تر�خي�س �ل�صاح �ل�صخ�صي، فاإن �لرتفاع 

يف عدد طلبات رخ�صة حمل �صاح بدء�ً من 

�لعدو�ن على غزة،  �أعقاب  �ملا�صي، يف  �أيللار 

ع �صعور �ملو�طنن بالأمن« يك�صف عن ت�صدنّ

ر�أب  هللي  تنا  �أن »مهمنّ بللار ليف  و�أ�للصللاف 

هذ� �ل�صدع وحت�صن ��صتجابة قو�ت �لأمن 

�لد�خلي لاأحد�ث، وتو�صيح ذلك باأف�صل 

�للصللكللل ممللكللن للللللمللو�طللنللن، بللحلليللث يللكللون 

من  �ل�صخ�صي  بللالأمللن  �ل�صعور  بللالإمللكللان 

دون �حلاجة �إىل حمل �صاح �صخ�صي«

�إىل ذللللللك، علللنّللقللت جللمللعلليللة »مللللبللللادر�ت 

�لإ�صر�ئيلية  �بر�هام(  )يوزموت  �إبر�هيم« 

�لتي »ت�صعى للم�صاو�ة بن �لعرب و�ليهود« 

ف علللن نللفلل�للصللهللا، علللللى �ملللعللطلليللات  كللمللا ُتلللعلللرنّ

بالقول �إنها »تدلنّ على ظاهرتننْ مقلقتننْ 

ي�صعرون  كللثللرون  مو�طنون   : مللتللو�زيللتللننْ

�أحلللد�ث  �أثللنللاء  لللن حتميهم  �ل�صرطة  بلللاأن 

�أمنية، �إىل جانب ��صتغال م�صتهرت للو�صع 

على  �لت�صلنّح  �إىل  تدعو  جهات  جانب  مللن 

�أهلية  خلفية قومية. وكي ل تن�صب حرباً 

�ل�صرطة  �حتكار  على  �حلفاظ  يجب  هنا، 

ب�صكل  ت�صلنّح مو�طنن  لل�صاح. و�صيناريو 

بع�صر�ت  �أخللطللر  و�للصللع  �إىل  �صيقود  و��للصللع 

�ملر�ت مما �صهدناه يف �أيار 2021«. ُيذكر �أن 

�ل�صرطة هي �لتي بد�أت باإطاق �لنار على 

�لفل�صطينينّن يف �ملدن و�لبلد�ت �ملحتلة عام 

�إعانها  �ملا�صي، وبعد  �أيللار  1948، يف �صهر 

فقد�ن �ل�صيطرة ومن ثم ��صتدعاء وحد�ت 

�مل�صتوطنون  �ن�صم  �حللللدود«،  »حر�س  من 

�لفل�صطينينّن  على  �لنار  بللاإطللاق  وبلللد�أو� 

يف  ح�صونة  مو�صى  منهم  ��صُت�صهد  �لللذيللن 

مدينة �للنّد

االنباط-وكاالت

بلللرزت فيها  �لكثر مللن �لأحللللد�ث �لتي 

مللطللامللع �إ�للصللر�ئلليللللليللة ��للصللتلليللطللانلليللة، وكلللان 

ملنطقة م�صافر يطا جنوب حمافظة �خلليل 

بال�صفة �لغربية �ملحتلة ، �لن�صيب �لأكرب 

لهجمات �ملتطرفن �ليهود.

عللام  خلللال  يطا”  “م�صافر  وو�جلللهلللت 

و�لللهللجللمللات  و�لنللتللهللاكللات  �ملللتللاعللب   2021

�ل�صر�صة بحق �لهايل وممتلكاتهم من قبل 

�مل�صتوطنن

»م�صافر يطا” منطقة فل�صطينية جنوب 

�خلليل، يقطن فيها قر�بة 3000 ن�صمة يف 

�أغلبية  ويعمل  لها،  تتبع  �صكني  جتمع   19

�لأغللنللام  ورعلللي  �ملللو��للصللي  تربية  �ل�صكان يف 

قدمية  �إ�صر�ئيلية  خمططات  ويو�جهون 

و�قتاعهم  لتهجرهم  تهدف  وحديثة؛ 

من �أر��صيهم

ونفذ �لحللتللال منذ بللد�يللة عللام 2021، 

دي�صمرب،   20 �لتقرير  �إعلللد�د  تاريخ  وحتى 

و�ل�صمود  �حلللمللايللة  جلللنللة  معطيات  وفلللق 

جنوب �خلليل

تنتهجها  �لللتللي  �ملتعمد  �لللهللدم  �صيا�صة 

مللنللزًل   148 �أخللطللرت  �لحلللتلللال،  �صلطات 

فل�صطينيًّا يف م�صافر يطا

بللالللهللدم، ووقللف  وت�صمنت �لإخلللطلللار�ت 

�أثللريللة،  مناطق  يف  �لبناء  بذريعة  �لللبللنللاء؛ 

فيما �أقام �لحتال خال عام 2021، بوؤرة 

��صتيطانية جديدة على �أر��صي م�صافر يطا 

بجو�ر م�صتوطنة “خافات ماعون«

بينما ��صتوىل �لحتال على 180 دومن 

م�صافر  �صرق  �لبي�صاء  �لعن  �أر��للصللي  من 

يطا، وقر�بة 200 دومن من مر�عي م�صافر 

يطا، مت حتويلها ملر�عي تتبع �مل�صتوطنات 

حتى تاريخ �إعد�د �لتقرير

ع�صر  �صتة  �أ�للصلليللب   ،2021 علللام  وخلللال 

للا مبلللو�جلللهلللات مللللع �لحلللتلللال  فللللل�للصللطلليللنلليًّ

و�مل�صتوطنن يف جتمعات م�صافر يطا كان 

�أبرزها �إ�صابة �ملو�طن هللارون �أبللو عللر�م يف 

�لعنق،  �لحتال يف  بر�صا�س  �لعام  بد�ية 

و�لذي ت�صبب له ب�صلل رباعي.

و�عتقلت قو�ت �لحتال 37 مو�طًنا من 

قرى وجتمعات م�صافر يطا مت �لإفر�ج عن 

�آخرين،  عدد منهم، و�لإبللقللاء على �عتقال 

تنقلهم  خللال  �لع�صر�ت  �حتجاز  عللد� عن 

ورعيهم لاأغنام

االنباط-وكاالت

مُيللقللر�طلليللة �لللذي  للر �لللدنّ تبننَّ مللن مللوؤ�للصنّ

للدمُيقر�طية  �لإ�للصللر�ئلليلللللي  �ملعهد  ه  �أعللللدنّ

مه �إىل رئي�س �لدولة �لعربينّة، يت�صحاق  وقدنَّ

بللاجللليلل�للس  ثللقللة �جللللملللهلللور  �أننَّ  هلللرتللل�لللصلللوغ، 

ا  �لإ�صر�ئيلينّ يف م�صتوى هو �لأكرث �نخفا�صً

يف �ل�صنو�ت �لل13 �لأخرة.

�لهيئة  �لإ�للصللر�ئلليلللللينّ  �جلي�س  يلللز�ل  ول 

�حلكومية �لتي حتظى باأعلى ثقة يف دولة 

�لحتال ُمقارنًة مع �حلكومة و�لكني�صت 

 ،%78 ن�صبته  وتبلغ  و�لإعلللللام،  و�ل�صرطة 

بن�صبة  بانخفا�س كبر  يتعلنّق  �لأمللر  لكن 

باجلي�س  ثقتهم  علللن  �أعلللربلللو�  لللن  ممنّ  %90

حزير�ن  يف  �ل�صابق  �ملوؤ�صر  يف  �لإ�صر�ئيلي 

)يللونلليللو( �ملللا�للصللي، وهللو �أدنلللى ُمعطى منذ 

�لعام 2008

ويف �ل�صياق عينه، تر�جعت ثقة �جلمهور 

بال�صرطة �لإ�صر�ئيلينّة يف �لأ�صهر �لأخرة 

يف   %33.5 �إىل  �لأول  ت�صرين  يف   %41 مللن 

كللانللون �لللثللاين، كما هللو �حللللال يف كللل عللام، 

للة �ملللرتللبللة  ويللحللتللل رئلليلل�للس �للللدوللللة �لللعللربينّ

58%، تليها  �لثقة بن�صبة  �لثانية يف موؤ�صر 

�ملحكمة �لعليا بن�صبة 42%، و�ل�صرطة بن�صبة 

و�لإعللام   ،%27 بن�صبة  و�حلكومة   ،%33.5

بن�صبة 25%، و�لكني�صت بن�صبة %21

وي�صر جزء �آخر من �ملوؤ�صر �إىل تقييم 

�لللدولللة  يف  للة  �لللعللامنّ للحالة  �لإ�صر�ئيلين 

�مل�صتوى:  منخف�س  ا  �أي�صً وهللو  للة،  �لللعللربينّ

للفللو�  نللحللو ثلللللث �للللذيلللن �أجللللابللللو� فللقللط �للصللننّ

�أو  جيد  �أنلله  على  لإ�صر�ئيل  �لللعللام  �لو�صع 

ل يف  جيد جلللًد� 31%، وهلللذ� هللو �أدنلللى مللعللدنّ

�لعقد �ملا�صي، �إ�صافة �إىل �أننَّ تدهور �لو�صع 

كان حم�صو�ًصا ب�صكل خا�س بن �جلمهور 

�لعربي، على �لرغم من �لتح�صن �مللحوظ 

يف �لأ�صهر �لأخللرة، �إذ و�صف 48% �لو�صع 

باأنه �صيء �أو �صيء جًد� يف حزير�ن  مقابل 

28% يف ت�صرين �لأول.

ال�سبت   8 / 1 / 2022
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االنباط-وكاالت

اأك�����دت ح��رك��ة ح��م��ا���س، ام�����س اجل��م��ع��ة ، 

ال�شهداء”  “جثامني  مو�شوع  اإدراج  رف�شها 

�أو �صفقة تبادل قادمة  �صمن �أي مفاو�صات 

مع �لحتالل �لإ�صر�ئيلي

ودع��ت �حلركة يف بيان لها مبنا�صبة يوم 

�لإن�صانية  �ملوؤ�ص�صات  �لفل�صطيني،  �ل�صهيد 

�إىل  و�ملنظمات �حلقوقية يف كل دول �لعامل 

و�ل�صغط  �ل�����ص��ه��د�ء،  جثامني  ق�صية  تبّني 

وت�صييعهم  ل����ص���رد�ده���ا،  �لح���ت���الل  ع��ل��ى 

تليق  مو�كب  �لوطن، يف  ث��رى  على  ودفنهم 

مبقامهم وكر�متهم

�حتجاز  �لح��ت��الل  “��صتمر�ر  �إن  وقالت 

ج��ث��ام��ني 253 م���ن ���ص��ه��د�ئ��ن��ا، ف��ي��م��ا ي��ع��رف 

�ل�����ص��ن��و�ت،  ل��ع�����ص��ر�ت  �لأرقام”،  ب�”مقابر 

لل�صر�ئع  و�نتهاك �صارخ  جرمية �صهيونية، 

وحماولة  �لإن�صانية،  و�لأع���ر�ف  �ل�صماوية 

عن  وثنيه  �صعبنا،  �إذلل  يف  تفلح  لن  يائ�صة 

حقوقه  �ن��ت��ز�ع  يف  �مل�صروع  ن�صاله  مو��صلة 

وحترير �أر�صه«

و�أ�صافت �أن “قيمة �ل�صهادة و�ل�صت�صهاد، 

�صتبقى عقيدة ر��صخة، يف عقول كل �لأجيال 

يف  متقدة  ذ�ك��رت��ه��م،  يف  حية  �لفل�صطينية، 

�لعدو  خمططات  ك��ل  تفلح  ول��ن  نفو�صهم، 

�أو ت�صويهها، ف�صهد�ء  �أو تغييبها  يف طم�صها 

ف��ل�����ص��ط��ني ع���ر �ل���ت���اري���خ، ويف ك���ل م��ر�ح��ل 

�لن�صال؛ هم رمز للحرية و�لوحدة، و�أيقونة 

لال�صتقالل و�لنعتاق من �لحتالل، ل�صعبنا 

تنا و�أحر�ر �لعامل« و�أَمّ

وفية  �صتبقى  �أن��ه��ا  على  حما�س  و���ص��ددت 

�أنهم  على  موؤكدًة  �ل�صهد�ء،  وعائالت  لأ�صر 

و�أن  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  م��ن  �أ�صيل  ج��زء 

�صوؤونهم  ورعاية  لهم  �ل��الزم  �لدعم  تقدمي 

و�ج����ب وط��ن��ي و�إن�������ص���اين، و�أن���ه���ا ل��ن ت�صمح 

لإخ�صاعه لأّي �عتبار�ت �صيا�صية �أو �بتز�ز

�ل�صلطة  قطع  “ن�صتهجن  و����ص��ت��ط��ردت: 

�ل�صهد�ء  عائالت  بع�س  وم�صتحقات  رو�ت��ب 

�إعادتها،  �صرورة  �إىل  �إياها  د�عيًة  غزة”،  يف 

�حلياة  ت�صمن  وط��ن��ي��ة،  �أول��وي��ة  باعتبارها 

�لكرمية لهم.

االنباط-وكاالت

�ت���ه���م �ل�����ص��ف��ر �ل�������ص���ع���ودي ل����دى ل��ب��ن��ان 

“حزب �هلل” �للبناين  وليد بخاري، تنظيم 

ب�”تهديد” �لأمن �لقومي �لعربي.

وق����ال ب���خ���اري، وف���ق م���ا ن��ق��ل��ت �صحيفة 

�هلل  حزب  “�أن�صطة  �إن  �ل�صعودية:  )عكاظ( 

�لقومي  ل��الأم��ن  ت��ه��دي��د�ً  ت�صكل  و���ص��ل��وك��ه��ا 

�هلل  ح����زب  “�إ�صر�ر  م�����ص��ي��ًف��ا:  �لعربي”، 

�إر�دة  على  �صيطرته  ف��ر���س  على  �لإره��اب��ي 

�ملعطل  هو  �لد�صتورية  وموؤ�ص�صاتها  �لدولة 

�حلقيقي لل�صلم و�لأمن يف لبنان«

ودع����ا ب���خ���اري �حل��ك��وم��ة �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة �إىل 

ودول  �ململكة  مت�س  �لتي  �لأن�صطة  “وقف 

“�لعالقات  م��ت��اب��ًع��ا:  �لعربي”،  �خل��ل��ي��ج 

�ل�صعودية مع لبنان �أعمق من �أن تنال منها 

ت�صريحات غر م�صوؤولة وعبثية«

“يغلب  �أن  يف  ب����الده  �أم����ل  ع���ن  و�أع������رب 

�لُلبنانية  �مل�صلحة  �ل�صيا�صيني  �لأف���رق���اء 

ب��الده��م  �ل��ت��ي تعي�صها  �ل��ت��ح��دي��ات  مل��و�ج��ه��ة 

وحتقيق ما يتطلع �إليه �ل�صعب �للبناين من 

�أمن و��صتقر�ر«

“�إيقاف هيمنة حزب  و�صدد على �صرورة 

�هلل على مفا�صل �لدولة”، على حد تعبره. 

لبنان  يعم  �أن  �إىل  تتطلع  “�ململكة  �إن  وق��ال 

�لأم����ن و�ل�����ص��الم ب��اإن��ه��اء ح��ي��ازة و����ص��ت��خ��د�م 

�ل�صالح خارج �إطار �لدولة«.

االنباط-وكاالت

دعمها  ع��ن  �ل�صينية  �حل��ك��وم��ة  �أع��رب��ت 

ل��ل��ت��دخ��ل �ل��ع�����ص��ك��ري، ب���ق���ي���ادة رو����ص���ي���ا، يف 

كاز�خ�صتان، بهدف �إنهاء �ملظاهر�ت �ملناه�صة 

بو�صط  �لو�قعة  �لدولة  �لتي تهز  للحكومة، 

�آ�صيا، منذ عدة �أيام.

ب��ا���ص��م وز�رة �خل��ارج��ي��ة،  وق���ال �مل��ت��ح��دث 

�م�س   ، ب��ك��ني  يف  لل�صحفيني  وي��ن��ب��ني  و�جن 

�لتي  �جل��ه��ود،  جميع  �ل�صني  توؤيد  �جلمعة 

ت�����ص��اع��د ���ص��ل��ط��ات ك��از�خ�����ص��ت��ان ع��ل��ى �إن��ه��اء 

�أق��رب وقت ممكن ، م�صيفا �أن  �لفو�صى، يف 

�ل�صني عار�صت بقوة �لقوى �خلارجية، �لتي 

�جتماعية  ��صطر�بات  متعمد  ب�صكل  ت�صبب 

للتحري�س على �لعنف

�أك��ر  ق��وي  ب�صكل  �لآن   ، �ل�صني  وتنحاز 

مم���ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه م���ن ق��ب��ل �إىل ح��ك��وم��ت��ي 

ك��از�خ�����ص��ت��ان ورو���ص��ي��ا، ح��ي��ث ي�����ص��ر �ل��ب��ي��ان 

�ل�صادر عن بكني �إىل تغير كبر يف موقفها، 

حتى منذ �خلمي�س ، عندما و�صفت �لأحد�ث 

يف كاز�خ�صتان باأنها �صاأن د�خلي

ون�����ص��رت رو���ص��ي��ا �أم�������س �خل��م��ي�����س ق���و�ت 

نهاية  و���ص��ع  يف  للم�صاعدة  ك��از�خ�����ص��ت��ان،  يف 

ل��الح��ت��ج��اج��ات �ل��دم��وي��ة يف ك��از�خ�����ص��ت��ان ، 

منظمة  م��ن  رئي�صها  طلب  على  بناء  وذل��ك 

م���ع���اه���دة �لأم�������ن �جل���م���اع���ي �مل�������ص���اع���دة يف 

رو�صيا  �إىل  و�إ�صافة   . �لعام  �لنظام  ��صتعادة 

وك���از�خ�������ص���ت���ان، ت�����ص��م �مل��ن��ظ��م��ة �أرم��ي��ن��ي��ا 

وطاجيك�صتان.  وقرغيز�صتان  وب��ي��الرو���س 

�إر�صال  �ل��دول ب�صدد  ب��اأن هذه  وثمة تقارير 

قو�ت �إىل كاز�خ�صتان.

االنباط-وكاالت

ق�����ال م���وق���ع �أم����ري����ك����ي، ن���ق���ال ع����ن م�����ص��ادر 

���ص��ي��ع��ي��ة، �إن �ل��ه��ج��م��ات �لأخ������رة ���ص��د �ل��ق��و�ت 

ميكن  ر�صالة  مبثابة  هي  �ل��ع��ر�ق  يف  �لأمريكية 

�أجل تعزيز موقفها يف  لإي��ر�ن ��صتخد�مها، من 

دول   6 فيينا مع  �لنووية �جلارية يف  �ملفاو�صات 

كرى.

ن�صره  ت��ق��ري��ر  يف  “�ملونيتور”  م��وق��ع  ون��ق��ل 

�لهجمات  �إن  قولها،  �مل�صادر  تلك  عن  �خلمي�س 

�ملو�لية  �ل�صيعية  �مليلي�صيات  ب���اأن  ُيعتقد  �ل��ت��ي 

بل  �لدماء  �إر�ق��ة  �إىل  نفذتها، ل تهدف  لإي��ر�ن 

�إىل تعزيز موقف طهر�ن يف �ملفاو�صات �لهادفة 

للو�صول لتفاق نووي جديد

قا�صم �صليماين

ولفت �ملوقع يف تقريره �إىل �أن �لأ�صبوع �لأول 

�مل�صالح  ع��دة هجمات على  �صهد   2022 ع��ام  من 

�لأم���ري���ك���ي���ة يف �ل����ع����ر�ق، ت��ز�م��ن��ا م���ع �ل���ذك���رى 

قائد  �صليماين،  قا�صم  �لثانية لغتيال  �ل�صنوية 

�لإي��ر�ين،  �لثوري  للحر�س  �لتابع  �لقد�س  فيلق 

بطائر�ت م�صرة �أمريكية يف �لعر�ق

و�أب����ل����غ ق���ائ���د يف وح������د�ت �حل�����ص��د �ل�����ص��ع��ب��ي 

�ل��ه��ج��م��ات تبعث  �أن ه���ذه  �مل��ون��ي��ت��ور  �ل��ع��ر�ق��ي��ة 

على  �حلر�س  مع  لالأمريكيني  قا�صية  بر�صالة 

عدم �إر�قة قطرة دم

و�أ����ص���اف �مل�����ص��در، �ل����ذي مل ي��ك�����ص��ف �مل��وق��ع 

�لذكرى  �مل�صهد يف  باإعد�د  �لأم��ر  يتعلق  هويته: 

��صتعر��س  ��ا  و�أي�����صً �صليماين،  لغتيال  �لثانية 

�لقوة �لذي يريد �لعر�قيون �أن ت�صتخدمه �إير�ن 

على طاولة �ملفاو�صات يف فيينا لتقوية موقفها

�إطالة �ملفاو�صات

ون��ق��ل �مل���وق���ع ع���ن دب��ل��وم��ا���ص��ي ع��رب��ي ق��ول��ه 

�إن �إي���ر�ن ل ت��ز�ل متاطل م��ن �أج��ل �إط��ال��ة �أم��د 

نقطة  �إىل  ت�صل  حتى  �لوقت  ل�صر�ء  �ملفاو�صات 

�لالعودة يف برناجمها �لنووي

و�أ�صار �لدبلوما�صي �أن �ل�صعودية ودوًل عربية 

�إي��ر�ن،  �لعالقات مع  �أخ��رى قبلت فكرة تطبيع 

لكن �لنظام �لإير�ين هو �لذي ي�صتغل ح�صن نية 

تلك �لدول، يف حماولة �حلفاظ على موقعه يف 

فيينا مع ��صتمر�ره يف زعزعة ��صتقر�ر �ملنطقة

�ملجل�س  من  بامتاجنليج،  �إ�صفانديار  وق��ال 

�إن  بروك�صل،  يف  �خلارجية  للعالقات  �لأوروب��ي 

�إير�ن  لها  تعر�صت  �لتي  �لقت�صادية  �ل�صدمة 

يف �لعام 2018 كانت بنف�س حجم �ل�صدمة �لتي 

�أع��ق��ب��ت ف��ر���س ع��ق��وب��ات م��ت��ع��ددة �لأط�����ر�ف يف 

�ل��ق��وي ل  �أن مثل ه��ذ� �خل��ي��ار  2012، م��ا يعني 

حال  يف  بايدن  جو  �لرئي�س  بيد  متوفر�  ي��ز�ل 

ف�صل �لو�صول لتفاق

لإي��ر�ن  بالن�صبة  �لرئي�س  �ل�صوؤ�ل  و�أ�صاف: 

فر�س  �إع���ادة  �صتدعم  �ل�صني  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ه��و 

�مل��ح��ادث��ات  ف�صلت  �إذ�  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ع��ق��وب��ات 

�لنووية؟

�لإج����ر�ء�ت  ه��ذه  �ل�صني  دع��م��ت  �إذ�  وت��اب��ع: 

وخ��ف�����ص��ت م�����ص��ري��ات��ه��ا م��ن �ل��ن��ف��ط �لإي����ر�ين، 

���ص��ي��ك��ون ل���ذل���ك ت���اأث���ر ك��ب��ر ع��ل��ى �لق��ت�����ص��اد 

تاأييد هيكل  �صتردد يف  �ل�صني  �لإي��ر�ين. لكن 

�ل��ع��ق��وب��ات �ل��ت��ي ت��ق��وده��ا �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة، 

و�صتزيد �ل�صتمر�ر يف ��صتر�د �لنفط �لإير�ين 

�ملخف�س

�ملفت�صني طرد 

جامعة  يف  �لأ���ص��ت��اذ  م��ار�ن��دي،  حممد  ور�أى 

طهر�ن وم�صت�صار فريق �لتفاو�س �لإير�ين، �أن 

�إىل طرد مفت�صي  �لإير�نيني  �صتدفع  �لعقوبات 

�ل���وك���ال���ة �ل���دول���ي���ة ل��ل��ط��اق��ة �ل���ذري���ة، وت��ق��ل��ي��ل 

�ل��ت��ع��اون ل��ل��ح��د �لأدن�����ى، و�إز�ل�����ة �ل��ك��ام��ر�ت ، 

�إذ� ح����دث ذل����ك ���ص��ي�����ص��ت��غ��رق  �أن����ه  حم�����ذًر� م���ن 

�لأوروبيون  يكت�صف  �صنو�ت عديدة حتى  �لأمر 

و�لأمريكيون ما يحدث يف �إير�ن

�ل��ع��دي��د من  �أن ه��ن��اك  و�أو����ص���ح م���ار�ن���دي 

بالن�صبة  �ل��ط��اول��ة  ع��ل��ى  �مل��ط��روح��ة  �خل���ي���ار�ت 

لإي��������ر�ن ، ب���ال���ق���ول: مي���ك���ن لإي��������ر�ن ت��و���ص��ي��ع 

ويف  متعددة  م�صتويات  على  �لنووي  برناجمها 

�ل�صغط  وزي���ادة  �ل��ب��الد..  م��ن  �أج���ز�ء خمتلفة 

على �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة خ���ارج �حل���دود يف وقت 

حتتاج فيه �لوليات �ملتحدة �إىل خف�س �لقو�ت 

و �لتكاليف ب�صكل يائ�س

�لع�صكري �لعمل 

�إي�����ر�ن  ق���ي���ام  �أن  ب��امت��اجن��ل��ي��ج م���ن  وح�����ذر 

بتو�صيع �لرنامج �لنووي ب�صكل كبر قد يدفع 

�لعمل  �إىل  للجوء  و�إ�صر�ئيل  �ملتحدة  �لوليات 

يكون  ق��د  وق���ال:  �ملقبلة  �لأ���ص��ه��ر  يف  �لع�صكري 

�إيجاد  �إذ� ف�صلت �لأطر�ف يف  هناك خيار ثالث 

طريق ل�صتعادة �لتفاق �لنووي، فاإن �لطريقة 

�ل���وح���ي���دة مل��ن��ع م���و�ج���ه���ة ع�����ص��ك��ري��ة حم��ف��وف��ة 

باملخاطر هي من خالل �تفاق موؤقت ميكن �أن 

مينح �لدبلوما�صية مزيد� من �لوقت

�إير�ن �إحياء �قت�صادها  �أنه كي تعيد  و�عتر 

ل��ت��خ��ف��ي��ف  ت��ق��ن��ي  ن��ه��ج  �إىل  ���ص��ت��ح��ت��اج  �مل���ن���ه���ك، 

�أن ي�صاعد يف �صمان �إجر�ء  �لعقوبات من �صاأنه 

�ملزيد من �لتجارة و�ل�صتثمار

�لعام  يف  �ل��ع��ق��وب��ات  تخفيف  جت��رب��ة  وق���ال: 

2016 ُتظهر �أن �لعديد من �لفو�ئد �لقت�صادية 

ول��ن  �ل��ع��ق��وب��ات،  رف���ع  ب��ع��د  ت��ل��ق��ائ��ًي��ا  �صتتحقق 

قبل  من  �إ�صافية  �صيا�صية  تدخالت  �إىل  حتتاج 

�أطر�ف خطة �لعمل �مل�صركة �ل�صاملة

وختم بالقول: “ميكن لإير�ن �أن تتوقع بيع 

�لتجارة  من  �ملزيد  و�إج��ر�ء  �لنفط،  من  �ملزيد 

�ملالية،  �أ�صولها  معظم  �إىل  �لو�صول  و��صتعادة 

وك���ل ذل���ك ���ص��ي��ع��زز �لق��ت�����ص��اد وي��ك�����ص��ب �ل��وق��ت 

ل��ل��ع��م��ل �ل��ف��ن��ي ل�����ص��م��ان �أن �مل��ع��ام��الت �لأك���ر 

�صعوبة ميكن �أن تكتمل هذه �ملرة.

االنباط-وكاالت

ق��ال �لرئي�س �لأم��ري��ك��ي �لأ���ص��ب��ق، ب��ار�ك 

�ليوم  معر�صة  “دميقر�طيتنا  �إن  �أوب���ام���ا، 

خل��ط��ر �أك����ر مم���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ق��ب��ل عام”، 

ع��ن��دم��ا �ق��ت��ح��م م���وؤي���دو �ل��رئ��ي�����س �ل�����ص��اب��ق 

دونالد تر�مب مبنى �لكابيتول.

وق���ال �أوب��ام��ا يف ب��ي��ان: »ع��ل��ى �ل��رغ��م من 

�لبد�ية  يف  �جلمهوريني  من  �لعديد  رف�س 

�لرئي�س  بها  ف��از  �لتي  �لنتخابات  )لنتائج 

جو بايدن(، �إل �أن �ملز�عم �لتي �أ�صعلت نر�ن 

�حت�صنها  ي��ن��اي��ر،  م��ن  �ل�����ص��اد���س  �ل��ع��ن��ف يف 

من  كبر  ج��زء  �حل��ني  ذل��ك  منذ  و�صدقها 

�لناخبني و�مل�صوؤولني �ملنتخبني، على �لرغم 

من �أن �لكثر منهم يعرفون �أف�صل«

�لأم��ري��ك��ي��ون  ك���ان  “تاريخيا،  و�أ����ص���اف: 

م���د�ف���ع���ني ع����ن �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة و�حل���ري���ة 

يف ج��م��ي��ع �أن����ح����اء �ل����ع����امل، خ��ا���ص��ة ع��ن��دم��ا 

ل  لكن  للهجوم..  )�لدميقر�طية(  تتعر�س 

تعمل  �ل��ي��وم عندما  �ل���دور  ه��ذ�  �أد�ء  ميكننا 

�صخ�صيات بارزة يف �أحد �حلزبني �ل�صيا�صيني 

ب��ن�����ص��اط ع��ل��ى تقوي�س  �ل��رئ��ي�����ص��ي��ني ل��دي��ن��ا 

�لدميقر�طية يف �لد�خل«

�أطفالنا يف  ين�صاأ  �أن  �أردن��ا  “�إذ�  �أن��ه  ور�أى 

دميقر�طية حقيقية، لي�س فقط دميقر�طية 

و�ح����دة م��ع �ن��ت��خ��اب��ات، ول��ك��ن و�ح����دة حيث 

�إىل  �أهمية، فنحن بحاجة  لكل �صوت  يكون 

رعايتها وحمايتها«.

حماس: نرفض إدراج »جثامين الشهداء« ضمن أي صفقة تبادل

السعودية: »حزب اهلل« يشكل تهدًيدا لألمن القومي العربي

الصين تعرب عن تأييدها للتدخل العسكري الروسي في كازاخستان

تقرير: استهداف األمريكيين في العراق يعزز موقف إيران في »مفاوضات فيينا«

أوباما: ديمقراطيتنا في خطر أكبر اليوم

محاكمة المتهمين باعتداءات 
2015 في فرنسا تستأنف الثالثاء

توتر دبلوماسي جديد بين االحتالل وأوروبا

بعد زيارته..عائلة أبو حميد: التهاب حاد أصاب 
رئتي ناصر وبالكاد استطعنا التعرف عليه

االنباط-وكاالت

باعتد�ء�ت  �ملتهمني  حماكمة  ت�صتاأنف 

يف   2015 �ل���ث���اين/ن���وف���م���ر  ت�����ص��ري��ن   13

�لفو�صى  �أج��و�ء من  بعد  �لثالثاء  فرن�صا، 

�صادت جل�صة �خلمي�س، وذلك ليتاح عر�س 

�ملتهم �لرئي�صي �صالح عبد �ل�صالم �مل�صاب 

بكوفيد، على جلنة طبية ثانية.

قرر  �صاعات،  ث��الث  د�م��ت  جل�صة  وبعد 

رئ��ي�����س حم��ك��م��ة �جل���ن���اي���ات �خل���ا����ص���ة يف 

ب��اري�����س ج��ان ل��وي ب��ري��ي �أن ي��و�ف��ق على 

�ل��ذي  �ل�صالم  عبد  ���ص��الح  حم��ام��ي  طلب 

ق����ال ط��ب��ي��ب �أن����ه ق����ادر ع��ل��ى �مل���ث���ول �أم����ام 

�ملحكمة على �لرغم من عدم وجود فح�س 

يثبت �صفاءه من كورونا

و���ص��ت�����ص��ت��اأن��ف �جل��ل�����ص��ة �ل���ث���الث���اء لكن 

ث���ان كلف  ط��ب��ي  ر�أي  نتيجة  ت��وف��ر  ���ص��رط 

�لعا�صر  �أق�صاه  موعد  يف  تقدميه  طبيبان 

من كانون �لثاين/يناير

وح�����ص��ر ���ص��الح ع��ب��د �ل�����ص��الم �جلل�صة 

�ل��ث��اين/ ت�����ص��ري��ن   25 م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة 

نوفمر

و�أج���������ري ف���ح�������ص���ان ط���ب���ي���ان �لإث���ن���ني 

�إىل  �ملحكمة، خل�صا  بطلب من  و�لأرب��ع��اء 

�أن �لع�صو �لوحيد �لباقي على قيد �حلياة 

م��ن �مل��ج��م��وع��ة �جل��ه��ادي��ة �مل�����ص��ل��ح��ة �لتي 

و�صاحيتها  باري�س  يف  �صخ�صا   130 قتلت 

كان   2015 �لثاين/نوفمر  ت�صرين   13 يف 

قادر� على �ملثول �أمام �ملحكمة

�أع��رب  �خلمي�س،  مر�فعات  خ��الل  لكن 

عدد من �ملحامني عن قلقهم من �إمكانية 

�جلنايات  د�خل حمكمة  �لفرو�س  �نت�صار 

بال نافذة ويف�صل �أقل من مر و�حد بني 

متهم و�آخر

وق���ال م��ارت��ان فيت �أح���د حم��ام��ي عبد 

لي�س  �مل��ح��اك��م��ة  ه����ذه  ه����دف  �إن  �ل�����ص��الم 

�ل�صتماع  جل�صات  ج���دول  ع��ل��ى  �حل��ر���س 

ب����ل حم���اك���م���ة �مل��ت��ه��م��ني ب���اإن�������ص���اف ح��ت��ى 

باأف�صل  �أنف�صهم  عن  �لدفاع  من  يتمكنو� 

�ليوم  �حل��ال  هو  ه��ذ�  ولي�س  �صكل ممكن، 

بالن�صبة لعبد �ل�صالم

�إينيتييه  ك��ام��ي  �لإدع����اء  حمامية  لكن 

بتقرير  �جلل�صة  ��صتئناف  رب���ط  �أن  ر�أت 

ف��ح�����س ���ص��ل��ب��ي ل�����ص��الح ع��ب��د �ل�����ص��الم قد 

يعني �ملجازفة باإرجاء �ملحاكمة لأ�صابيع

ه��ن��اك خطر )ع���دوى(  لي�س  و����ص��اف��ت 

لأن �أيام عزله �لع�صرة �نتهت �إىل حد كبر 

بد�ية  من  ع�صر  �خلام�س  �ليوم  يف  ونحن 

ظهور �لأعر��س

�ل�صالم  عبد  �إ�صابة  �أثبت  فح�س  وكان 

�لذي رف�س تلقي لقاح �صد كورونا لأ�صباب 

�لأول/ ك��ان��ون   27 يف  بكوفيد   ، �صخ�صية 

دي�صمر خالل فرة تعليق للجل�صات ملدة 

15 يوما

و����ص��ت��وؤن��ف��ت �مل��ح��اك��م��ة �ل���ث���الث���اء قبل 

تعليقها على �لفور. ثم ��صتوؤنفت �خلمي�س 

لفرة وجيزة

�أ�صهر من جل�صة  �أربعة  نحو  نهاية  ويف 

�ملحاكمة  ت��دخ��ل  �أن  ي��ف��ر���س  �ل���ص��ت��م��اع 

�ل�صتجو�ب  مرحلة  ه��ي  ج��دي��دة  مرحلة 

�مل���ت���ه���م���ني �ل14  م���ل���ف  خ���ل���ف���ي���ة  ب���������ص����اأن 

�حلا�صرين

بينهم  �آخ��ري��ن  متهمني  �صتة  وي��ح��اك��م 

خم�صة يعتقد �أنهم توفو�، غيابيا

�لثالثاء  �ملحاكمة  ��صتئناف  ح��ال  ويف 

�صيكون �أول من ت�صتجوبه �ملحكمة حممد 

عريني ، �صديق �صالح عبد �ل�صالم منذ 

�لطفولة.

�لنباط-وكالت

تفا�صيل  ع��ن  �إ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  م��وق��ع  ك�صف 

ح��ادث��ة م��ث��رة وق��ع��ت خ��الل �ج��ت��م��اع وفد 

�أوروبي ر�صمي مع وز�رة خارجية �لحتالل 

�لتوتر  من  بحالة  ت�صبب  ما  �لإ�صر�ئيلي، 

�أدت �إىل �إنهاء �لجتماع ب�”�أزمة كرى«.

وذكر موقع “و�ل” �لعري، يف تقرير 

مكون  �أوروب��ًي��ا  دبلوما�صًيا  “وفًد�  �أن  ل��ه، 

م���ن ���ص��ف��ر�ء 16 دول����ة �أوروب����ي����ة، و���ص��ل��و� 

من  �أ���ص��ب��وع��ني،  ن��ح��و  ق��ب��ل  “�إ�صر�ئيل” 
�أجل عقد لقاء روتيني مع رئي�صة �لد�ئرة 

بن  عاليز�  �خلارجية،  وز�رة  يف  �لأوروب��ي��ة 

نون«

ونقال عن ثالثة دبلوما�صيني �أوروبيني 

كان  �للقاء  �أن  �ملوقع  �أو�صح  و�إ�صر�ئيليني، 

يف  “�لأو�صاع  ح���ول  ل��ل��ح��دي��ث  خم�ص�صا 

�ل�����ص��ف��ة �ل��غ��رب��ي��ة، ل��ك��ن �لأج������و�ء ت��وت��رت 

وتفجر �لجتماع«

�ل��دول �لأوروبية  “ممثلي  �أن  �إىل  ونوه 

�ل���ت���ي ت��ق��وده��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا، ح�����ص��رو� �إىل 

�حتجاج  لتقدمي  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لجتماع 

�مل�صتوطنني  ع��ن��ف  ع��ل��ى  م�����ص��رك  ر���ص��م��ي 

�لغربية،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينيني  ���ص��د 

لكن قبل �لجتماع، طلب �لوفد �لأوروبي 

�إىل �لح��ت��ج��اج  �أخ������رى  ق�����ص��ي��ة  �إ����ص���اف���ة 

�لدبلوما�صي«

و�أفاد باأن �لوفد �لأوروبي �لدبلوما�صي 

خ��الل �لج��ت��م��اع م��ع ب��ن ن��ون، �لتي كانت 

�صابقا �صفرة �لحتالل يف باري�س، “بد�أو� 

يف �صرد جمموعة و��صعة من �لق�صايا مثل 

�لبناء )�ل�صتيطاين( يف �ملنطقة �حل�صا�صة 

“معاليه  م�صتوطنة  م��ن  ب��ال��ق��رب   »E1«

“جفعات  حي  يف  �لبناء  و�أي�صا  �أدوميم”، 

هاماتو�س” يف �صرقي �لقد�س، �إ�صافة �إىل 

�لو�صع يف �ملنطقة “ج” بال�صفة �لغربية«

ل�”قائمة طويلة  وبعد �ل�صرد �لأوروبي 

�لد�ئرة  رئي�صة  ردت  �لحتجاجات”،  من 

�لأوروبية بن نون على �حلديث �لأوروبي 

�حتجاج  �أن  و�ع��ت��رت  �صديدة”،  ب�”حدة 

�ل����وف����د �لأوروب�����������ي �ل���دب���ل���وم���ا����ص���ي ع��ل��ى 

�عتد�ء�ت �مل�صتوطنني �صد �لفل�صطينيني، 

�لتي ت�صاعدت وترتها، وجتاوز�ت حكومة 

نفتايل بينيت “مهينة«.

و�ن���ت���ق���دت ب����ن ن�����ون �ل��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني 

“بعد كل ما  �لأوروب��ي��ني، وقالت بغ�صب: 

“�إ�صر�ئيل”  يف  �جلديدة  �حلكومة  فعلته 

للفل�صطينيني، هل ت�صتكون؟«

و�أو��������ص�������ح ب���ع�������س �ل���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ني 

�لأوروب����ي����ني �ل���ذي���ن ح�����ص��رو� �لج��ت��م��اع، 

�أنهم “مهتمون باإجر�ء حو�ر مهني وغر 

ع��اط��ف��ي ح����ول �ل��ق�����ص��اي��ا �ل���ت���ي ت��ه��م��ه��م، 

مناق�صة  �لدخول يف  رف�صت  ن��ون  بن  لكن 

مو�صوعية حول �لنقاط �لتي ثم طرحها«

و�أك������د دب��ل��وم��ا���ص��ي��ون �أوروب������ي������ون، �أن 

“�لأجو�ء يف �لجتماع كانت �صعبة للغاية، 
لقد خرجت عن �ل�صيطرة ب�صرعة كبرة، 

ودون جناح، لقد �نفجر �لجتماع، و�نتهى 

باأزمة كرى«

االنباط-وكاالت

�أف�����ادت ع��ائ��ل��ة �لأ����ص���ر �مل��ري�����س نا�صر 

�مل�صرف على حالة  �أن �لطبيب  �أبو حميد، 

بالرئتني  ح��اد  بالتهاب  �إ�صابته  �أك��د  �بنها 

نتيجة تلوث جرثومي �أدى لنهيار عملها، 

و�صرب جهاز �ملناعة لديه، ما �أدى لدخوله 

يف غيبوبة.

�أن��ه��ا متكنت  �أب���و حميد  و�أك����دت ع��ائ��ل��ة 

�م�س �جلمعة من زيارة �بنها نا�صر �لقابع 

حاليا يف غرفة �لعناية �ملكثفة يف م�صت�صفى 

م�صددة  بحر��صة  �ل�صر�ئيلي،  “برزلي” 
�ل�����ص��ج��ون،  و�إد�رة  �لح���ت���الل  ���ص��رط��ة  م��ن 

حيث دققو� يف بطاقات �لعائلة �ل�صخ�صية، 

�ل��زي��ارة لع�صر دقائق  وج��رى حتديد م��دة 

فقط.

قولها،  �لعائلة  �لأ�صر عن  ن��ادي  ونقل 

�إن������ه حل���ظ���ة دخ������ول �ل���ع���ائ���ل���ة �ىل غ��رف��ة 

بالبقاء  �ل�صجانون  �ملكثفة طالبها  �لعناية 

ي�صمحو�  ومل  ن��ا���ص��ر،  غ��رف��ة  ع���ن  ب��ع��ي��د� 

رف�صت  �لعائلة  لكن  منه،  بالقر�ب  لهم 

بالفعل،  �أن���ه جنلها  ت��ت��اأك��د  ب���اأن  وط��ال��ب��ت 

و�لدته و�صقيقه من  وبالكاد متكنت  حيث 

بطنه،  ع��ل��ى  م�صتلٍق  وه���و  عليه  �ل��ت��ع��رف 

ور�أ�صه مت�صل باأنابيب.

و�أو�صح �أن �لطبيب �مل�صرف على نا�صر 

ل��ل��ع��ائ��ل��ة خ���ط���ورة و���ص��ع��ه �ل�صحي  ���ص��رح 

�للتهاب  على  لل�صيطرة  يعملون  و�أن��ه��م 

�حلاد �لذي �أ�صاب رئتيه.

�ل���زي���ارة  ه����ذه  �أن  �ل��ع��ائ��ل��ة  و�ع����ت����رت 

�لإ�صر�ئيلي  �لح��ت��الل  قبل  م��ن  حم��اول��ة 

لمت�صا�س غ�صب �ل�صارع و�إي�صال ر�صالة 

ز�ئ���ف���ة ب��اأن��ه��م ي��ب��ذل��ون �جل���ه���د �مل��ط��ل��وب 

و�لأ�صباب  �لظروف  كل  �أن  علما  لعالجه، 

ت��وؤك��د ب���اأن �حل��ال��ة �خل��ط��رة �ل��ت��ي و�صل 

�ليها نا�صر �صببها �لإهمال �لطبي �ملتعمد 

�لعالج  �إع��ط��اء  وع���دم  �لبطيء”  “�لقتل 
�ملنا�صب بالوقت �ملنا�صب.

للتحرك  �جلهات  كل  �لعائلة  ونا�صدت 

�لعاجل و�لفاعل لإنقاذ حياة �بنها، د�عية 

�لإ���ص��ن��اد  يف  ل��ال���ص��ت��م��ر�ر  �صعبنا  ج��م��اه��ر 

�إط���الق  ع��ل��ى  �لح���ت���الل  لإج���ب���ار  �ل�صعبي 

�صر�ح �بنها نا�صر، �لذي ي�صارع يف �ملوت..

ال�سبت   8 / 1 / 2022
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تعاون وتنسيق بين الوحدات وهالل القدس 

ديارا من الوحدات الى االتحاد 

نجوم الهالل يتغنون بلقب السوبر السعودي 

االنباط – عمان 

اج��م��ع��ت اإدارت�������ا ال����وح����دات وه����ال ال��ق��د���س على 

يف  الطرفني  ب��ني  واملثمر  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  ���ش��رورة 

خمتلف امل��ج��االت خ���ال ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة. ج���اء ذل��ك 

خ���ال ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا وف���د ال��ه��ي��ئ��ة االإداري����ة 

ال�شويكي  �شياء  ال�شيد  برئا�شة  القد�س  هال  لنادي 

رئي�س  با�شتقبالهم  ك��ان  حيث  ال��وح��دات   ن���ادي  اإىل 

ن���ادي ال��وح��دات ال��دك��ت��ور ب�����ش��ار احل��وام��دة واأع�����ش��اء 

جمل�س االإدارة. 

وقال احلوامدة يف حديثه للوفد الزائر:” اأنتم يف 

اأن  واأنتم االأهل والعزوة واالأ�شدقاء، وال �شك  بيتكم، 

ناديكم  �شابة تقود  اإدارية  �شعادتي كبرية بروؤية هيئة 

العريق �شاحب االإجنازات الوا�شحة”. 

ه��ال  م���ع  احل���وام���دة حديثه:” ال���ت���واأم���ة  وت���اب���ع 

ونحن  حا�شل،  حت�شيل  وهي  فيها  نقا�س  ال  القد�س 

ونتمنى  كافة،  املجاالت  يف  التعاون  من  ملزيد  نتطلع 

زيارتكم وفل�شطني حمررة باإذن اهلل تعاىل”.

 و�شدد احلوامدة على �شرورة اأن ترتجم العاقات 

القوية مع هال القد�س على اأر�س الواقع عن طريق 

تبادل اخلربات االإدارية والفنية والاعبني.

 ب���دوره اع��ت��رب رئ��ي�����س ن���ادي ه��ال ال��ق��د���س �شياء 

م��وج��ودي��ن  االإدارة  اأن���ه ورف��اق��ه يف جم��ل�����س  ���ش��وي��ك��ي 

الرئي�شي  ال��داع��م  ال���وح���دات  ن���ادي  ب��ي��ت اجل��م��ي��ع  يف 

املختلفة.  واألعابها  الفل�شطينية  لاأندية 

وق��ال:ج��ئ��ن��ا اإىل ه���ذا ال���ن���ادي ال��ع��ري��ق ل��ل��م��ب��ارك��ة 

بنجاح االأخ وال�شديق العزيز الدكتور ب�شار احلوامدة 

واإخوانه لقيادة النادي احلبيب الوحدات، فقد تابعنا 

جم��ري��ات االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي اأع��ط��ت اإ���ش��ارة على وعي 

الرئي�س  اختارت  التي  للنادي  العامة  الهيئة  وثقافة 

اإع���ادة ال��ن��ادي اإىل  واالأع�����ش��اء ال��ذي��ن ميتلكون ق��درة 

ال�شحيح”. الطريق 

 ولفت �شويكي اأن اإدارة نادي هال القد�س ما�شية 

العامل  جن��وم  مع  الكرة  فريق  يجمع  لقاء  ترتيب  يف 

راأ�س  على  الوحدات  نادي  و�شيكون  اجلزائر  يف  ليقام 

املدعوين لهذه املباراة.

بدوره اأكد نائب رئي�س نادي الوحدات غ�شاب خليل 

اأن الوحدات �شعيد بهذه الزيارة التي تدل على عمق 

الهيئة  ع�شو  اأك��ده  ما  وه��و  الطرفني  بني  العاقات 

الذي  �شامية  عو�س  القد�س  ه��ال  لنادي  االإداري���ة 

اأكد على اأهمية التعاون بني الناديني العريقني.

القاهرة – وكاالت 

النتقال  اتفاقا  امل�شري،  ال�شكندري  االحت��اد  ن��ادي  اأجن��ز 

العب املنتخب االأردين ونادي الوحدات عبد اهلل ن�شيب اإىل 

احلالية.  ال�شتوية  االنتقاالت  خ��ال  االحت��اد  ن��ادي  �شفوف 

اال���ش��ك��ن��دري،  االحت���اد  ن���ادي  رئي�س  م�شيلحي  حممد  واأك���د 

وذل���ك  “ديارا”  ب  امل��ل��ق��ب  االأردين  امل����داف����ع  م���ع  االت����ف����اق 

 etc ق��ن��اة  ع��ل��ى  اك�����س  ت��و  اك�����س  ل��ربن��ام��ج  خال ت�شريحات 

ون�����ش��ف، حيث  م��و���ش��م��ني  م��دت��ه  ال��ع��ق��د  اأن  امل�����ش��ري��ة، مبينا 

الفني  اجل��ه��از  بح�شور  العقود  على  بالتوقيع  ال��اع��ب  ق��ام 

بقيادة التواأم ح�شام واإبراهيم ح�شن، م�شيدا بقدرات الاعب 

خا�شة بعد ظهوره املميز رفقة منتخب االأردن بكاأ�س العرب. 

وك���ان دي���ار ال���ذي ي��ل��ع��ب يف م��رك��ز امل���داف���ع امل�����ّش��اك، ق��د ب��رز 

اأبطال  دوري  يف  امل�شاركة  خال  الوحدات  مع  الفتة  ب�شورة 

العرب. كاأ�س  بطولة  يف  الن�شامى  منتخب  مع  وكذلك   اآ�شيا، 

وانتهى عقد ديارا مع ناديه ال�شابق الوحدات بانتهاء املو�شم 

امل��ا���ش��ي، وب����ات الع��ب��ا ح���را مي��ك��ن��ه ال��ت��ف��او���س م��ع اأي ن��ادي 

ج��دي��د، ك��م��ا اأن���ه ي��ق��وم ح��ال��ي��ا ب��زي��ارة اإىل م�����ش��ر، اأجن���ز من 

خالها اتفاقه مع نادي االحتاد، حيث من املنتظر اأن يبا�شر 

تدريباته اعتبارا من يوم ال�شبت. ويعترب ديارا من املدافعني 

البارين على ال�شاحة االأردنية، وقد لعب لعدة اأندية حملية 

منها ذات را�س والرمثا والوحدات.

الريا�ض – وكاالت 

ت��غ��ن��ى الع���ب���و ف���ري���ق ال����ه����ال، ب���ف���وزه���م ع��ل��ى ال��ف��ي�����ش��ل��ي 

م��ل��ع��ب  ع���ل���ى  م�������ش���اء اخل��م��ي�����س  ال���رتج���ي���ح )3-4(  ب����رك����ات 

ال�شوبر  بلقب  والتتويج  ب��ال��ري��ا���س،  فهد  ب��ن  في�شل  االأم���ري 

الدو�شري  �شامل  وغ��رد  تاريخه.  يف  الثالثة  للمرة  ال�شعودي 

ج��ن��اح ال���ه���ال، ���ش��اح��ب ال���ه���دف االأول امل��ق�����ش��ي ال���رائ���ع يف 

“األف  ت��وي��رت:  م��وق��ع  على  ال�شخ�شي  ح�شابه  ع��رب  ال�����ش��وب��ر، 

 م���ربوك ل��اأم��ة ال��ه��ال��ي��ة. اإجن����از ج��دي��د و���ش��ك��را للجميع«.

ك��م؟«.  رق��م  الكاأ�س  احلبيبة  جلماهرينا  ���ش��وؤال  “ب�س  وت��اب��ع: 

هلل  “حمدا  الزعيم:  و�شط  وجن��م  قائد  ال��ف��رج  �شلمان  وكتب 

على توفيقه، األف األف مربوك يا زعماء حتقيق كاأ�س ال�شوبر، 

واإداري���ة  فنية  واأج��ه��زة  اإدارة  ال��ه��ال  ن���ادي  ملن�شوبي  م���ربوك 

وط��ب��ي��ة. األ���ف م���ربوك اإخ����واين ال��اع��ب��ني. ال��ه��ال 64 عاما 

“األف  الهال:  اهلل احلمدان مهاجم  وق��ال عبد  بطولة«.   64

واإدارت��ه  الزعيم  لع�شاق  األف مربوك  البطولة )64(.  مربوك 

اإخ��واين الاعبني.  األ��ف م��ربوك  واأجهزته الفنية واالإداري���ة. 

الهدف  ال�����ش��ه��راين، �شاحب  يا�شر  اأم���ا  وال�����ش��ك��ر«.  احل��م��د هلل 

ت�شتاهلون   .64 البطولة  يا زعماء  “مربوك  بال�شوبر:  الثاين 

الفرحة وباإذن اهلل تدوم اأفراحنا. متعودون على طعم الذهب«. 

وعلق عبد اهلل املعيوف حار�س مرمى الزعيم واأف�شل العب يف 

مباراة ال�شوبر: “بداية عام جديد وبطولة، يارب لك احلمد 

اإن  اجلاي  عقبال  ت�شتاهلون.  زعماء  يا  مربوك  األف  وال�شكر، 

ال��ه��ال:  اأمي���ن  ال��ربي��ك ظهري  64«. وغ���رد حممد  ���ش��اء اهلل. 

ال�شوبر، مربوك  كاأ�س  زعماء حتقيق  يا  م��ربوك  األ��ف  “األف 
الاعبني.  واإخ���واين  واالإداري  الفني  وللجهاز  النادي  الإدارة 

مربوك ع�شاق الهال يف كل مكان«. وقال علي البليهي مدافع 

بطوالته  عدد  �شوف  كم؟  الهال  عمر  تعرف  “تبي  الزعيم: 

هذا  دائما  االأول  وذهبنا  ال�شوبر  يا  م��ربوك  جوابك.  وتعرف 

الثنائي  واأ���ش��اد  ي��ا زع��م��اء«  لكاأ�س  ك��اأ���س  اللقب اجل��دي��د وم��ن 

ال�شوبر،  بلقب  بالفوز  برييرا  وماتيو�س  جوميز  بافيتيمبي 

جمد  وكتابة  الهالية  بالكتيبة  ال�شديد  فخرهما  عن  وعربا 

اآخر اإىل التاريخ بالبطولة رقم 64. ون�شر االأرجنتيني لو�شيانو 

بتويرت، وه��و يحمل  ���ش��ورة ع��رب ح�شابه  ال��ه��ال  فييتو جن��م 

وكاأ�س  “الدوري  وكتب:  كبرية،  ابت�شامته  مع  ال�شوبر  كاأ�س 

امللك ودوري اأبطال اآ�شيا وال�شوبر ال�شعودي. �شكرا للهال«.

ماهر يتعاقد مع كرة الحسين 

مبابي الشخصية المؤثرة في فرنسا 

ديوكوفيتش يثير ازمة بين صربيا واستراليا 

االنباط – عمان 

اأع���ل���ن ن�����ادي احل�������ش���ني اإرب������د اإجن����از 

�شفقة التعاقد مع مدافع �شباب االأردن، 

احل�شني  اإدارة  وك��ان��ت  م��اه��ر.  ح��ج��ازي 

اإرب�����د ق���د ب��ذل��ت ج���ه���ودا ك��ب��رية حل�شم 

ح��اول  ب��ع��دم��ا  خ��ا���ش��ًة  ح���ج���ازي،  �شفقة 

وبرز  عقده.  جتديد  االأردن  �شباب  نادي 

ال�شابق،  حجازي ب�شكل الفت مع فريقه 

دف���اع���ه. ويعترب  م��ه��م��ا يف  ث��ق��ا  و���ش��ك��ل 

اأك��ر االأن��دي��ة اإجن��ازا  اإرب��د من  احل�شني 

ل��ل��ت��ع��اق��دات، خ����ال ف����رتة االن���ت���ق���االت 

احل��ال��ي��ة، ح��ي��ث ت��ع��اق��د ال��ي��وم اأي�����ش��ا مع 

اأدهم القر�شي وم�شطفى كزعر.

باري�ض- وكاالت 

اختري كيليان مبابي، مهاجم منتخب 

ف��رن�����ش��ا وف��ري��ق ب��اري�����س ���ش��ان ج��ريم��ان 

ال��ق��دم  ك���رة  يف  م���وؤث���رة  �شخ�شية  ك��اأه��م 

ال�شنوي  اال�شتفتاء  بباده. جاء ذلك يف 

الفرن�شية،  ليكيب  �شحيفة  تدريه  الذي 

ح���ي���ث ���ش��م��ت ق���ائ���م���ة امل��ت��ن��اف�����ش��ني 30 

ال����ق����دم  ك�������رة  م������وؤث������رة يف  ����ش���خ�������ش���ي���ة 

الفرن�شية، وجاء كيليان مبابي يف املركز 

الثاين زميله  امل��رك��ز  يف  وت��ب��ع��ه  االأول، 

ريال  مهاجم  بنزميا،  ك��رمي  املنتخب  يف 

مدريد، الذي قفز 18 مركزا بعد عودته 

مي�شي  ليونيل  يليهما  للديوك،  جم��ددا 

يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ب��ع��د ان�����ش��م��ام��ه لبي 

امل��ق��اب��ل،  اأ���ش��ه��ر قليلة. يف  اإ����س ج��ي م��ن��ذ 

�شتيفان  الفرن�شية،  احلكمة  انخف�شت 

فرابارت، مت�شدرة ا�شتفتاء العام املا�شي 

اإىل املركز 18.. بينما �شعد املدير الفني 

ال�شابع  امل��رك��ز  م��ن  جالتيه  كري�شتوف 

ليل  تتويج  بعد م�شاهمته يف  الرابع  اإىل 

ب��ل��ق��ب ال������دوري، وب��ق��ى ن��ي��م��ار ج��ون��ي��ور 

ك��م��ا ه���و يف امل���رك���ز ال��ث��ام��ن. ك��م��ا �شعد 

ن��ا���ش��ر اخل��ل��ي��ف��ي رئ��ي�����س ن����ادي ب��اري�����س 

 12 7 م��رات��ب اإىل امل��رك��ز  ���ش��ان ج��ريم��ان 

لدوره يف اإنقاذ رابطة االأندية االأوروبية 

بينما  ليج،  ال�شوبر  م�شروع  عواقب  من 

ت���راج���ع ن���ظ���ريه ج����ان م��ي�����ش��ي��ل اأوال������س 

رئ��ي�����س ن���ادي اأومل��ب��ي��ك ل��ي��ون م��ن امل��رك��ز 

لبي  الريا�شي  املدير  وخ��رج   ،26 اإىل   18

اإ����س ج���ي، ل��ي��ون��اردو، م��ن ال��ق��ائ��م��ة رغ��م 

امل��ا���ش��ي. ال���ع���ام   13 امل���رك���ز   ت���واج���ده يف 

اآخ���رون م��ن القائمة   كما خ��رج الع��ب��ون 

رغ�����م ت�����ش��ن��ي��ف��ه��م ال����ع����ام امل���ا����ش���ي م��ث��ل 

ج��ريو،  اأول��ي��ف��ي��ي��ه  ك��ام��اف��ي��ن��ج��ا،  اإدواردو 

بينما  كومان،  وكينج�شلي  رابيو  اأدري��ان 

دخ���ل ال��ق��ائ��م��ة ب���ول ب��وج��ب��ا ب��ع��د غيابه 

ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث ي��ت��واج��د يف امل��رك��ز 

اأخرى  اأ�شماء  الائحة  اأي�شا  14. وت�شم 

مثل بوراك يلماظ مهاجم ليل يف املركز 

11، فرانك هاي�س مدرب الن�س يف املركز 

ال�����ش��اب��ع، وال��ن��ج��م ال��ف��رن�����ش��ي امل��ع��ت��زل، 

ت���ي���ريي ه�����ري، ال�����ذي ي��ح��ل��ل ال�����دوري 

الفرن�شي ل�شبكة اأمازون برامي يف املركز 

.23

�رصبيا – وكاالت 

ال�����ش��رب��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ق��دم��ت 

ل�شفري  ر���ش��م��ي��ة  اح��ت��ج��اج��ي��ة  ع��ري�����ش��ة 

اأ���ش��رتال��ي��ا يف ���ش��رب��ي��ا، دان��ي��ي��ل اإمي���ريي، 

الع��ب  ي��ت��ل��ق��اه��ا  ال��ت��ي  “املعاملة”  ع��ل��ى 

ملبورن.  يف  ديوكوفيت�س  نوفاك  التن�س 

تتنظر  �شربيا  اإن  للحكومة  بيان  وق��ال 

م����ن اإمي�������ريي ج����ه����ودا ���ش��خ�����ش��ي��ة، م��ن 

اإق��ام��ة  ع��ل��ى  ديوكوفيت�س  ح�����ش��ول  اأج���ل 

بينما  م�����ش��ت��واه،  م��ن  ل��ري��ا���ش��ي  منا�شبة 

ي��ن��ت��ظ��ر ق����رار حم��ك��م��ة ح����ول ت��اأ���ش��ريت��ه 

األغتها ال�شلطات االأ�شرتالية الليلة  التي 

يف  التن�س  العب  حمامو  وطعن  املا�شية 

و�شتنظر  التاأ�شرية،  اإلغاء  على  اأ�شرتاليا 

حم��ك��م��ة اأ����ش���رتال���ي���ة ال���ط���ع���ن، االث��ن��ني 

فندق  اإىل  دي��وك��وف��ي��ت�����س  وُن��ق��ل  امل��ق��ب��ل. 

و�شفته  م��ل��ب��ورن،  يف  ال��ل��ج��وء  ل��ط��ال��ب��ي 

النجم  وكان  “قذر«.  باأنه  الاعب  اأ�شرة 

ال�شربي قد توجه اإىل ملبورن، خلو�س 

وزير  املفتوحة. و�شرح  اأ�شرتاليا  بطولة 

ال�شربية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  ال��دول��ة 

ن��ي��م��ان��ي��ا ���ش��ت��اروف��ي��ت�����س، ب����اأن ���ش��رب��ي��ا ال 

ق��رار  ب��اأي �شكل على  ال��ت��اأث��ري  ت��رغ��ب يف 

لكن  االأ�شرتالية.  الق�شائية  ال�شلطات 

يخالف  مل  اإنه  قالت  ديوكوفيت�س  اأ�شرة 

دخول  حماولته  يف  الئحة  اأو  قانون  اأي 

الو�شع  واإن  البطولة،  خلو�س  اأ�شرتاليا 

ف�شيحة  “اأكرب  مي��ث��ل  ي�����ش��ه��ده  ال����ذي 

ريا�شية دبلوما�شية يف التاريخ«.

كوتينيو ينهي مشواره 
مع برشلونة 

مدريد – وكاالت 

الفريق خال  بر�شلونة، عن �شفوف  الربازيلي فيليب كوتينيو، جنم  رحل 

فرتة االنتقاالت ال�شتوية اجلارية. وقال نادي اأ�شتون فيا االإجنليزي، يف بيان 

عرب ح�شابه الر�شمي على »تويرت«، اإنه اتفق مع البار�شا على ا�شتعارة كوتينيو 

اأ�شتون  م��درب  ج��ريارد  �شتيفن  كوتينيو،  ويعرف  اجل��اري.  املو�شم  نهاية  حتى 

الكثري  يعرف  والربازيلي  ليفربول،  يف  ون�شف  عامني  �شوًيا  لعبا  حيث  فيا، 

ليفربول  من  قادًما  لرب�شلونة  ان�شم  قد  كوتينيو  فيليب  وك��ان  الفريق.  عن 

نو.  الكامب  يف  نف�شه  فر�س  اأج��ل  من  وكافح  اإ�شرتليني،  مليون   146 مقابل 

تباين م�شتواه كثريا، و�شربته  بر�شلونة حيث  يثبت كوتينيو جدارته مع  ومل 

اأن  و�شبق   .2018 الثانى/يناير  كانون  يف  للفريق  انتقاله  منذ  عديدة  اإ�شابات 

2019 اإىل  29 عاًما يف �شيف  اأعار النادي الكتالوين العبه الربازيلي �شاحب ال�

بايرن ميونخ، وعاد اإليه جمددا بعد مو�شم واحد. وتخل�س العماق الكتالوين 

اإ�شافة لا�شتفادة  موؤقتا من راتب كوتينيو خال الفرتة املتبقية من املو�شم، 

املالية من عائد اإعارته، ليواجه االأزمة االقت�شادية اخلانقة.

ال�سبت   8 / 1 / 2022
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بعد انقطاع طويل.. آثار الحكيم تعلن اعتزالها رسميًا

دراسة: الخرف قد يتضاعف ثالث مرات بحلول عام 2050

االنباط-وكاالت

الفنانة  فاجاأت  الفنية،  ال�ساحة  عن  الغياب  من  فرتة  بعد 

�أثار  ما  �لفن  �عتز�لها  باإعالن  �آث��ار �حلكيم حمبيها  �مل�صرية 

جداًل على مو�قع �لتو��صل �الجتماعي.

�الأن��ب��اء،  تلك  �صحافية  ت�صريحات  يف  �لفنانة  �أك���دت  فقد 

م�صرية �إىل �أن �لوقت �ملنا�صب قد حان بعد ت�صّبعها من �لفن.

وقالت �إنها �عتزلت �لفن منذ عام 2010، لكنها مل تعلن 

من  �لفن  من  ت�صّبعت  �أنها  ر�أت  الأنها  للجمهور،  ر�صمياً  ذل��ك 

خالل �الأدو�ر �لتي قّدمتها خالل م�صو�رها �لفني �لذي ��صتمر 

�الأع��م��ال على  بالعديد م��ن  و���ص��ارك��ت فيه  ع��ام��اً   35 ح���و�يل 

م�صتوى �لدر�ما و�ل�صينما.

�هلل  لعبادة  تتفرغ  �أن  عليها  و�ج��ب  �أن��ه  �حلكيم  ت��رى  كما، 

و�صكره على ما رزقها من ِنعم.

�بتعدت عن �لتمثيل

 ،2009 �لتمثيل م��ن��ذ ع���ام  �ب��ت��ع��دت ع��ن  �ل��ف��ن��ان��ة  وك��ان��ت 

فيه  �صاركت  �ل��ذي  �مل�صدود”،  “�لوتر  م�صل�صل  قّدمت  بعدما 

مع جمموعة كبرية من �أهم و�أملع �لنجوم، و�لذي توىل تاأليفه 

عماد نافع و�أخرجه خالد بهجت.

 ،2020 �إع��الم��ي لها ك��ان ع��ام  �آخ���ر ظ��ه��ور  �أن  ُي�����ص��ار �إىل 

�مل�صرح  ع��ل��ى  “�ملتفائل”  م�صرحية  ع��ر���ض  ح�����ص��وره��ا  خ���الل 

ح�صني  �صامح  �لعر�ض  بطلي  م��ع  ���ص��ورة  و�لتقطت  �ل��ق��وم��ي، 

و�صهر �ل�صايغ.

حققت جناحاً يف �لثمانينات

وتبلغ �آثار �حلكيم من �لعمر 63 عاماً، وتخرجت يف كلية 

�إجنليزي بجامعة عني �صم�ض، وبد�أت م�صو�رها  �الآد�ب- ق�صم 

�لفني يف منت�صف �صبعينيات �لقرن �ملا�صي.

وحققت  �لثمانينات،  حقبة  منذ  كبرية  �صهرة  نالت  فيما 

�لعديد  و�لت�صعينات، من خالل  �لثمانينات  جناحاً يف فرتتي 

من �الأعمال �لفنية.

االنباط-وكاالت

يعانون من  �لذين  �لبالغني  �أن عدد  در��صة جديدة،  �أظهرت 

�أنحاء �لعامل �صيت�صاعف ثالث مر�ت بحلول  �خلرف يف جميع 

منت�صف �لقرن �حلايل.

ُن�صرت يف  �لتي  �ل��در����ص��ة  ع��ن  �صي(  ب��ي  )ب��ي  �ل���  ونقلت هيئة 

 ،2050 بحلول  �أن��ه  “الن�صيت”،  �لربيطانية  �لطبية  �ملجلة 

ب�57  153 مليوناً، مقارنة  قد يتجاوز عدد �مل�صابني باخلرف 

مليوناً يف عام 2019.

���ص��ي��خ��وخ��ة  �إىل  ك��ب��ري  �إىل ح���د  �ل���در�����ص���ة �الرت����ف����اع  وع�����زت 

�ملجتمعات وتز�يد عدد �ل�صكان.

و�لتدخني  �ل�صمنة  معدالت  �رتفاع  �أن  �إىل  �لدر��صة  و�أ�صارت 

و�ل�صكري بني �ل�صكان هي �أي�صاً عو�مل ت�صاهم يف زيادة �ملر�ض، 

و�أن معاجلة �أمناط �حلياة غري �ل�صحية هذه ميكن �أن يحدث 

فرقاً كبري�ً بن�صب �الإ�صابة باخلرف.

�أكرب  �الأو�صط  و�ل�صرق  �إفريقيا  ت�صهد  �أن  �لدر��صة،  وتتوقع 

و�آ�صيا  �أوروب��ا  �صتكون منطقة  بينما  �خل��رف،  �أمر��ض  �رتفاع يف 

و�ملحيط �لهادئ من �أقل �ملت�صررين من هذ� �الرتفاع.

إطالق اسم ليوناردو دي كابريو على شجرة استوائية
االنباط-وكاالت

بالكامريون  �إيبو  غابة  يف  ��صتو�ئية  �صجرة  �كت�صفت 

�ل��ذي  كابريو  دي  ل��ي��ون��اردو  �ملمثل  ��صم  عليها  و�أط��ل��ق 

تعهد �لعمل على حماية هذه �لغابة �ملطرية.

و�أعطى باحثو كيو )غرب لندن( و�صركاوؤهم من كل 

 200 2021 الأكرث من  �أ�صماء يف �لعام  �أنحاء �لعامل 

نوع من �لنباتات و�لفطريات.

�أربعة  �رتفاعها  يبلغ  �لتي  �ل�صجرة  ه��ذه  و�كُت�صفت 

وخ�صر�ء  �صفر�ء  كبرية  بزهور  مزين  وجذعها  �أمتار 

عا�صمة  )ج��ن��وب(  دو�ال  �صمال  �ل��و�ق��ع��ة  �إي��ب��و  غ��اب��ة  يف 

�القت�صادية. �لكامريون 

بسبب عامل مصري.. سجن 6 عناصر 
شرطة فرنسيين

وكاالت - اأبوظبي

�إد�نتهم  بعد  �أ�صهر   6 �إىل  ت�صل  مل��دة  بال�صجن  فرن�صا  يف  �صرطة  عنا�صر   6 على  ُحكم 

�أبريل  يف  توقيفه  خ��الل  م�صري  مو�طن  �إىل  عن�صرية  �صتائم  وتوجيه  �لعنف  مبمار�صة 

.2020
و�صدر حكم بال�صجن 6 �أ�صهر مع وقف �لتنفيذ بحق �صرطي كان قد قال: “ماعز �صغري 

�ألقى بنف�صه يف نهر  �أوقفه للتو بعدما  �إ�صارة �إىل �ل�صاب �لذي كان قد  كهذ�، ال ي�صبح” يف 

ال�سني.

وُحكم على 4 من زمالئه بال�صجن ملدة 12 �صهر�، من بينها 6 مع وقف �لتنفيذ، وحظر 

ممار�صة �ملهنة ملدة 12 �صهر�.

منع  “عدم  بتهمة  �لتنفيذ  وق��ف  مع  �صهر�   12 بال�صجن  �صاد�صة  �صرطية  على  وحكم 

�لعنف«.

و�الأحكام �لتي �أ�صدرتها حمكمة بوبينييه، يف منطقة باري�ض، �أ�صد من �الأحكام �ملطلوبة. 

ومل يوؤيد �لنائب �لعام تهمة �لعنف، بل فقط �الإهانات، وطالب بعقوبة و�حدة.

وقال �ل�صحية �صمري �جلندي بعد �صدور �حلكم: “�أنا �صعيد... لقد حتققت �لعد�لة«.

يف 26 �أبريل 2020، قب�ض عنا�صر �صرطة يف منطقة باري�ض على م�صري )29 عاما( 

�مل�صتبه يف �صرقته معد�ت من موقع بناء و�لذي حاول، بح�صب �ل�صرطة، �لفر�ر باإلقاء نف�صه 

يف نهر �ل�صني.

“ماعز  �ل�صرطة:  عنا�صر  �أح��د  ق��ال  �لنهر،  من  خروجه  ومبجرد  عليه،  �لقب�ض  وبعد 

�ل�صبكات  على  ون�صر  �ل�صكان  �أح��د  �لتقطه  فيديو  مقطع  ي�صبح” بح�صب  ال  كهذ�،  �صغري 

االجتماعية.

و�صمع كذلك يف �ملقطع �صخ�ض ي�صحك وهو يقول: “�إنه يغرق، كان يجب �أن تعلق كرة 

على قدمه«.

وقال �صمري �جلندي خالل �ملحاكمة يف نوفمرب: “كنت �صاأموت«.

“�صربوين جميعهم” و��صتمر  �ل�صفة:  �إىل  �أنه مبجرد و�صوله  �مل�صري  �لعامل  وروى 

�لعنف “يف �ل�صاحنة �ل�صغرية” و”على طول �لطريق �ملوؤدي �إىل مركز �ل�صرطة«.

�لتي  �لنجدة  �ل�صحية  وطلبات  �ل�صرخات  وب��ررو�  عنف،  وق��وع  �ل�صرطة  عنا�صر  ونفى 

�صمعت يف �لت�صجيل باأنها ناجتة عن “�ل�صغط” ب�صبب عملية توقيفه.

حالة »فلورونا« فريدة من نوعها.. كيف تختلف عن باقي اإلصابات؟
ترجمات - اأبوظبي

�أع����ل����ن����ت �ل�������ص���ل���ط���ات �مل���ح���ل���ي���ة يف ل��و���ض 

�أجن��ل��و���ض ب��والي��ة ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا �الأم��ريك��ي��ة، 

ب�”فلورونا”،  م��وؤك��دة  �إ���ص��اب��ة  �أول  ت�صجيل 

ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ص��ي  �ل�����ص��خ�����ض  �إ����ص���اب���ة  �أي 

و�الإنفلونز� معا.

�أن �مل�����ص��اب  ل��ك��ن �مل��الح��ظ��ة �الأه�����م ه���ي 

نيوز”  “فوك�ض  �صبكة  ذك��رت  ح�صبما  طفل 

�الأوىل  تعد  و�حلالة  �الأمريكية،  �الإخبارية 

�لتي ي�صاب فيها طفل بالفريو�صني معا.

بالفريو�صني  �لطفل  �إ�صابة  ثبوت  وبعد 

م��ع��ا، و�أظ��ه��ر فح�ض الح��ق �إ���ص��اب��ة و�ل��دت��ه 

بفريو�ض كورونا، وفق “فوك�ض نيوز«.

للفحو�ض  و�أم��ه  �لطفل  �إخ�صاع  وج��رى 

�ل��ط��ب��ي��ة �ل����الزم����ة ت��ط��ب��ي��ق��ا ل���ربوت���وك���ول 

�ل�����ص��ف��ر، �إذ ع��اد �الث��ن��ان م��وؤخ��ر� م��ن �إج���ازة 

عائلية يف منتجع باملك�صيك.

ج��اءت  �لعائلة  �أف���ر�د  بقية  فحو�ض  لكن 

�صلبية.

�إجنلو�ض  ل��و���ض  يف  �ل�صحة  �إد�رة  وق��ال��ت 

�أل��ف   20 ع��ن  يزيد  م��ا  ت�صجل  �إن��ه��ا  بيان  يف 

هذ�  يوميا  “�أوميكرون”  مبتحور  �إ���ص��اب��ة 

�حلاالت  �أ�صعاف    3 يعادل  ما  �أي  �الأ�صبوع، 

�أ�صبوع. �ملبلغ عنها قبل 

وذك�����رت �أن �أوج�����ه �ل�����ص��ب��ه ب���ني �أع���ر�����ض 

19” �لذي ي�صببه فريو�ض كورونا  “كوفيد 
�لتمييز بينهما �صعب. و�الإنفلونز�، جعلت 

وج�����رى �الإب�������الغ ع���ن ه����ذه �حل������االت يف 

���ص��ت��ى �أن���ح���اء �ل���ع���امل، وي���ق���ول �خل�����رب�ء �إن 

�أن تزيد مع تف�صي  هذه �الأعد�د من �ملرجح 

قوة  عدو�ه  و�كت�صاب  “�أوميكرون”  �ملتحور 

�أكرب.

وهذه �لظاهرة لي�صت جديدة متاما، فقد 

“�لعدوى  ع��ن  �ل�����ص��اب��ق  ت��ق��اري��ر يف  حت��دث��ت 

تف�صت  ل��ك��ن��ه��ا   ،2020 ع���ام  يف  �لثنائية” 

ب�����ص��ك��ل الف����ت يف �الآون������ة �الأخ������رية م���ع رف��ع 

�ل��ق��ي��ود �ل�����ص��اب��ق��ة مل��و�ج��ه��ة �ل���وب���اء وح��ل��ول 

�إ�صابات  عادة  فيه  تكرث  �لذي  �ل�صتاء  ف�صل 

�الإنفلونز�.

�الإ����ص���اب���ة  �ح���ت���م���ال  �إن  خ�����رب�ء  وي����ق����ول 

لل�صرقة  �ملنزل  تعر�ض  ي�صبه  بالفريو�صني 

نف�صه، مما يعني  �ليوم  من طرف ل�صني يف 

�أن �حتمال �الإ�صابة منخف�ض للغاية، لكنهم 

ح�����ذرو� م���ن �ل��ت��د�ع��ي��ات يف ح���ال �الإ���ص��اب��ة 

ب��ال��ف��ريو���ص��ني ل��ك��ون��ه��م��ا ي�����ص��ع��ف��ان �ل��ن��ظ��ام 

�ملناعي.

ال�سبت    8 /  1  / 2022

وفاة غامضة لممثلة كورية 
شهيرة عن عمر 31 عامًا

�النباط-وكاالت

يف خرب �صادم جلمهور �لفن �لكوري، غيب �ملوت �ملمثلة �لكورية �جلنوبية كيم 

مي �صو Kim Mi-soo، عن عمر مل يتجاوز 31 عاما.

�صبب  عن  �الإع��الن  يتم  مل  �إذ  �لكورية،  �لنجمة  وف��اة  خرب  �لغمو�ض  و�كتنف 

�أنها كانت يف حالة جيدة  �أحد كيف ماتت، خا�صة  �لوفاة حتى �للحظة، وال يعلم 

يف �آخر ظهور لها، بح�صب �أ�صخا�ض مقربني منها، بح�صب ما نقلته �صحف عاملية.

�لتو��صل  وم��و�ق��ع  �الإع���الم  و�صائل  ���ص��و،  م��ي  كيم  �ملمثلة  �أ���ص��رة  طالبت  فيما 

�الجتماعي بتجنب ن�صر �صائعات لي�ض لها �أ�صا�ض من �ل�صحة حول �أ�صباب �لوفاة.

ومل تف�صح عائلة �ملمثلة �لكورية �لر�حلة عن �أ�صباب �لوفاة، مما ز�د من حالة 

�لغمو�ض لدى �جلمهور ب�صاأن �أ�صباب �لوفاة.

�أ�صرتها فقط، وبعيد� عن  ودفنت �ملمثلة كيم مي �صو، م�صاء �الأربعاء، بح�صور 

و�صائل �الإعالم نزوال عند رغبة �أ�صرة �لفنانة �لر�حلة.

�لثلج،  – زه��رة   SnowDrop مب�صل�صلها  ��صتهرت  �صو،  مي  كيم  �أن  يذكر 

كوريا  يف  جناحه  �إىل  باالإ�صافة  �لعربي،  �ل��وط��ن  يف  و��صعا  �نت�صار�  حقق  �ل��ذي 

�ملمثلون، جونغ هاي-�إن، جي�صو، يون  �صو،  �جلنوبية، وقام ببطولته بجانب، مي 

�إن نا، جانغ �صيونغ جو، كيم هاي يون، يون �صي �آه، جونغ يو جني.


