
ال�سبت   12  جمادى الأخرة  1443 هـ  - املوافق   15   كانون الثاين  2022 م - العدد  5933    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-وكاالت

م��ا ب��ن �ق��ت��ح��ام��ات وج��ر�ئ��م �إط����اق ن���ار وه���دم وتهجري 

و�عتد�ء�ت م�صتوطنن، تتكرر �نتهاكات �الحتال �ل�صهيوين 

يوميا يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�س �ملحتلتن، وفق ما ر�صده 

تقرير حقوقي.

وقائع متتالية وحماوالت “�إ�صر�ئيلية” ال تتوقف لفر�س 

فيه  تقف  وق��ت  يف  و�لتهويد،  �ال�صتيطان  يكر�س  و�ق���ع  �أم���ر 

�ل�صلطة �لفل�صطينية غري مبالية ومركزة �أكرث يف قمع �صعبها 

و�إ�صعاف قدرته على مو�جهة هذ� �لعدو�ن

�ملركز  ي�صدره  �ل��ذي  �الأ�صبوعي  �النتهاكات  تقرير  ووث��ق 

�لفل�صطيني حلقوق �الإن�صان، ��صت�صهاد مو�طن م�صن، ومقاوم، 

�أط��ف��ال و�صحفي، يف جر�ئم   4 14 م��و�ط��ًن��ا، بينهم،  و�إ���ص��اب��ة 

��صتخد�م مفرط للقوة يف �ل�صفة �لغربية

�لفل�صطيني  “�ملركز  عليه  �ط��ل��ع  �ل���ذي  �ل��ت��ق��ري��ر  ووف���ق 

�مل���و�ط���ن  ع��ل��ى  ع���رث   ،2022/1/12 ف��ج��ر  ف��ف��ي  لاإعام” 

�لفل�صطيني �مل�صن عمر حممد عبد �ملجيد �أ�صعد، 80عاماً جثة 

قيد  بناية  يف  �لعينن  ومع�صوب  �ليدين  مقيد  وه��و  هامدة 

�الإن�صاء يف ر�م �هلل �حتجزته بها قو�ت �الحتال بعد �إيقاف 

�صيارته”، و�رتقى �صهيًد� �صحية �لتنكيل و�ملعاملة �لقا�صية.

التفا�صيل �ص »4«

الضفة في أسبوع .. شهيدان و14 جريًحا و78 معتقاًل باعتداءات االحتالل

وزير الزراعة : وصلنا الى اتفاق مع لبنان لتبادل السلع دون رخص مسبقةتسجيل 14 وفاة و3396 إصابة بفيروس كورونا في المملكة
االنباط-عمان

قال وزير �لزر�عة �ملهند�س خالد �حلنيفات، 

�للبنانية  �ل��زر�ع��ة  وز�رة  م��ع  �لتو��صل  مت  �أن���ه 

ودون  تلقائياً  �ل�صلع  تبادل  و�التفاق معها على 

رخ�������س م�����ص��ب��ق��ة، ل��ت�����ص��ه��ي��ل م��ه��م��ة �مل���ز�رع���ن 

�مل�صدرين �ملرتبطة باأ�صعار �صرف �لدوالر.

وبن �حلنيفات يف ت�صريح �م�س �جلمعة، �أنه 

يف �إطار �صعي �لوز�رة �حلثيث لزيادة �ل�صادر�ت 

�لزر�عية و�إقامة �لعاقات �لتجارية مع �لدول 

على ��صا�س �ملنفعة �ملتبادلة و�لتعامل باملثل.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

�م�����س �جل��م��ع��ة،  �ل�����ص��ح��ة،  �أع��ل��ن��ت وز�رة    

جديدة  �إ���ص��اب��ة  و3396  وف���اة   14 ت�صجيل  ع��ن 

ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف �مل��م��ل��ك��ة، ل��ريت��ف��ع �ل��ع��دد 

�الإجمايل �إىل 12959 وفاة و1095087 �إ�صابة.

�م�س  �الإيجابّية  �لفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

�ل�صادر  �الإعامي  �ملوجز  بح�صب  باملئة،   9.09

عن �لوز�رة.

و�أ�صار �ملوجز �إىل �أن عدد �حلاالت �لن�صطة 

عدد  بلغ  بينما  حالة،   25095 �ىل  حاليا  و�صل 

�حلاالت �لتي �أدخلت، �م�س، �إىل �مل�صت�صفيات 96 

�مل�صت�صفيات  حالة، وعدد �حلاالت �لتي غادرت 

للحاالت  �الإج��م��ايل  �لعدد  بلغ  فيما  حالة،   92

�ملوؤكدة �لتي تتلقى �لعاج يف �مل�صت�صفيات 607 

حاالت.

و�أظ���ه���ر �مل���وج���ز، �أن ن�����ص��ب��ة �إ����ص���غ���ال �أ����ص���ّرة 

بينما  باملئة،   11 بلغت  �ل�صمال  �إقليم  �لعزل يف 

 29 �حلثيثة  �لعناية  �أ���ص��ّرة  �إ�صغال  ن�صبة  بلغت 

�أجهزة �لتنف�س  �إ�صغال  باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

�ال�صطناعي يف �الإقليم ذ�ته 15 باملئة.

و�أ���ص��اف، �أن ن�صبة �إ���ص��غ��ال �أ���ص��ّرة �ل��ع��زل يف 

باملئة، يف حن و�صلت   15 بلغت  �لو�صط  �إقليم 

�أ�صّرة �لعناية �حلثيثة يف �الإقليم  �إ�صغال  ن�صبة 

�أج��ه��زة  �إ���ص��غ��ال  ب��امل��ئ��ة، ون�����ص��ب��ة   30 �إىل  ذ�ت����ه 

�إقليم  13 باملئة. ويف  �إىل  �لتنف�س �ال�صطناعي 

 9 �ل��ع��زل  �أ���ص��ّرة  �إ���ص��غ��ال  �جل��ن��وب، بلغت ن�صبة 

 5 �حلثيثة  �لعناية  �أ�صّرة  �إ�صغال  ون�صبة  باملئة، 

�أجهزة �لتنف�س  �إ�صغال  باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

�ال�صطناعي يف �الإقليم ذ�ته 5 باملئة.

و�أ�صار �ملوجز �إىل ت�صجيل 2288 حالة �صفاء، 

لي�صل �لعدد �الإجمايل حلاالت �ل�صفاء �ملتوقعة 

بعد �نتهاء فرتة �لعزل �إىل 1057047 حالة.
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االنباط-وكاالت

ق���ال �ل��ق��ي��ادي �ل��ف��ت��ح��اوي ر�أف�����ت ع��ل��ي��ان، �م�����س �جل��م��ع��ة، �إن 

�الحتال �الإ�صر�ئيلي يعمل ويحاول حالياً من خال �إجر�ء�ته يف 

مدينة �لقد�س و�مل�صجد �الأق�صى �ملبارك لب�صط �صيطرته هناك، 

ال  �أنه  موؤكد�ً  �ملقد�صة،  �الأماكن  عن  �لها�صمية  �لو�صاية  و�صحب 

ميكن ترك �الأردن و�ملقد�صيون وحدهم بوجه هذه �ملعركة.

�الإخ��ب��اري��ة،  م�صدر  ل�صبكة  خا�س  ت�صريح  يف  عليان  و�أو���ص��ح 

�لوقائع  وتغري  �لها�صمية  �لو�صاية  ل�صحب  ي�صعى  �الحتال  �أن 

�جتاهات  ثاث  يف  �لعمل  خال  من  ر�صمياً،  معلنة  غري  ب�صورة 

�مل�صجد  يف  وقفها  خ��ال  م��ن  )�ل��رتم��ي��م(  بعمليات  يتعلق  �الأول 

زيادة  ويتعلق مبنع  )�أمني(  و�لثاين  �ملقد�صة،  و�الأماكن  �الأق�صى 

�أعد�د �حلر��س و�عتقالهم، و�لثالث )�إد�ري( عرب �لتحكم باأعد�د 

�أنه نتيجة الإجر�ء�ت �الحتال �لتي بد�أ  �مل�صلن و�أ�صاف عليان، 

�صكان �لقد�س بال�صعور بها ومل�صها على �أر�س �لو�قع.

التفا�صيل �ص »2«

الكنائس الكاثوليكية تحيي اليوم السنوي 
الثاني والعشرين للحج إلى موقع المغطس

الضمان: 30 ألف منشأة تم شمولها 
منذ بداية نيسان 2020

النفط يواصل الصعود.. برنت يتجاوز 
85 دوالرًا

حجم الهّبة الشعبية بالنقب ُيقِلق الكيان.. األهالي 
ُيواِجهون بصدورهم العارّية العدوان البوليسّي اإلسرائيلّي

معاريف: لقاء عباس بالسيسي بال نتائج 
ولم يحصل إال على بيان دعم فقط

االنباط-برتا

�ململكة  يف  �لكاثوليكّية  �لكنائ�س  �أح��ي��ت 

�م�������س �جل���م���ع���ة، �ل����ي����وم �ل�������ص���ن���وي �ل���ث���اين 

م��وق��ع  �إىل  �مل�����ص��ي��ح��ي  ل��ل��ح��ج  و�ل���ع�������ص���ري���ن 

�ملغط�س، و�أقامت قّد��صاً �حتفالياً يف كني�صة 

بطريرك  ت��ر�أ���ص��ه  �مل�صيح  �ل�صيد  معمودية 

�الأ�صاقفة  جمل�س  ورئي�س  لاتن  �لقد�س 

�ل���ك���اث���ول���ي���ك يف �الأر���������س �مل���ق���د����ص���ة غ��ب��ط��ة 

بيت�صاباال.وح�صر  بيريباتي�صتا  �لبطريرك 

�ل�صياحة  ووزي�����ر  �ل�����ص��ب��اب  وزي����ر  �ل���ق���ّد�����س 

�ل��دك��ت��ور حممد �صامة  ب��ال��وك��ال��ة  و�الآث����ار 

�ل��ن��اب��ل�����ص��ي، وع����دد م���ن �ل�����ص��ف��ر�ء و�ل���ن���و�ب 

و�الأم���ن���اء �ل��ع��ام��ن و�ل��ب��ط��ارك��ة و�مل��ئ��ات من 

�ملو�طنن �حلجاج . ونّظم �ملركز �لكاثوليكي 

للدر��صات و�الإعام، قبيل �الحتفال �لديني 

�ل�صباب  وزي���ر  ف��ي��ه  �أ���ص��ار  �صحفياً  م���وؤمت���ر�ً 

ووزير �ل�صياحة و�الآثار بالوكالة،

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

لل�صمان  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���ص�����ص��ة  ك�����ص��ف��ت 

�الجتماعي يف بيان �صحفي �صادر �م�س 

ع���ن م���رك���زه���ا �الإع����ام����ي ع���ن ���ص��م��ول 

)30( �ألف من�صاأة بال�صمان �الجتماعي 

عامل،  �آالف   )106( نحو  لديها  يعمل 

من  ب��ادر  برنامج  ترتيبات  وف��ق  وذل��ك 

بد�ية �صهر ني�صان من �لعام 2020.

�أعد�د  يف  �لنمو  باأن  �ملوؤ�ص�صة  و�أك��دت 

�ملوؤ�ص�صة  تاريخ  يف  �الأع��ل��ى  هو  �ملن�صاآت 

وي�����ص��ل ع���دده���ا �الإج���م���ايل �ل���ي���وم �إىل 

�ملن�صاآت  د�عيًة  من�صاأة،  �أل��ف   )77( نحو 

�ل�صمان  قانون  باأحكام  �مل�صمولة  غري 

و�صمول  ب�صمولها  باملبادرة  �الجتماعي 

�ل���ع���ام���ل���ن ل���دي���ه���ا ق���ب���ل ن���ه���اي���ة ���ص��ه��ر 

وذلك لا�صتفادة   2022 �ملقبل  حزير�ن 

من ميزة �ل�صمول باأثر فوري،

التفا�صيل �ص »2«

�صنغافورة - رويرتز

�م�س  �الرت��ف��اع،  �إىل  �لنفط  �أ�صعار  ع��ادت 

ب���د�ي���ة جل�صة  ت���ر�ج���ع يف  ع��ق��ب  �جل���م���ع���ة، 

�ل���ي���وم وج��ل�����ص��ة �أم���������س، م���دع���وم���ة ب��ق��ي��ود 

ذل��ك رغم  ي��اأت��ي  �ل���دوالر.  �لعر�س و�صعف 

�ل�صحب  على  �ل�صن  �الإع��ان عن مو�فقة 

م��ن �ح��ت��ي��اط��ات��ه��ا �ل��ن��ف��ط��ي��ة، ب��ع��د �الت��ف��اق 

لكبح  قريبا  تتحرك  قد  �لتي  و��صنطن  مع 

80 دوالر�  ف����وق  ز�ل�����ت  م���ا  �ل���ت���ي  �الأ����ص���ع���ار 

�لقيود على �حلركة  �أث��رت  بينما  للربميل، 

على  كوفيد-19  تف�صي  ملكافحة  �ل�صن  يف 

�لطلب على �لوقود.

وتوقعت عدة بنوك �أن تبلغ �أ�صعار �لنفط 

100 دوالر للربميل هذ� �لعام �إذ من �ملنتظر 

�أن يتجاوز �لطلب �لعر�س.

و�رت��ف��ع��ت �ل��ع��ق��ود �الآج���ل���ة مل��زي��ج ب��رن��ت 

0.7% �إىل 85.04 دوالر للربميل.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

�م�س  �لعربية،  معاريف  �صحيفة  ك�صفت 

بن  ج��رى  �ل���ذي  �للقاء  تفا�صيل   ، �جلمعة 

و�ل��رئ��ي�����س  ع��ب��ا���س  �ل�صلطة حم��م��ود  رئ��ي�����س 

�مل�صري عبد �لفتاح �ل�صي�صي و�لذي مل يخرج 

منه عبا�س �صوى ببيان دعم فقط

حل  �ل���ذي  ع��ب��ا���س  �إن  �ل�صحيفة  وق��ال��ت 

�صيًفا على م�صر، روى لل�صي�صي ما درج على 

وو�صعنا  ف����ارغ  “�صندوقنا  ع��ن��ه؛  �حل��دي��ث 

له  ����ص��ت��ك��ى  ذل���ك  “بعد  م�صيفة:  يائ�س”، 

قليا من �الإ�صر�ئيلين، وروى عن �جتماعه 

مع وزير �حلرب بيني غانت�س قبل �أ�صبوعن 

�صديد،  ب��اإن�����ص��ات  ��صتمع  �ل�صي�صي  ون�����ص��ف، 

وبعد ب�صع �صاعات من ذلك، ن�صر مكتبه بيانا 

على ل�صانه، .

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

قامت �ل�صرطة �الإ�صر�ئيلية بقمع تظاهرة 

�صعبية فل�صطينية حا�صدة يف منطقة �لنقب 

�لتجريف  ب��اأع��م��ال  ت��ن��دي��ًد�  �ل��ب��اد،  بجنوب 

لاأر��صي بدعوى �ال�صتياء عليها يف قرية 

�الأطر�س م�صلوبة �العرت�ف، وذكرت م�صادر 

�لفل�صطينين  م���ن  �ل��ع�����ص��ر�ت  �أّن  حم��ل��ّي��ة 

باملطاط  �ملغلف  �ملعدين  بالر�صا�س  �أ�صيبو� 

�ل�صرطية  �ل��ق��و�ت  خ��ال قمع  وب��االخ��ت��ن��اق 

�مل�صابن  نقل  ومّت  للمظاهرة.  �الإ�صر�ئيلية 

�إىل �مل�صت�صفيات،.

التفا�صيل �ص »5«

قيادي فلسطيني: ال يمكن ترك األردن 
والمقدسيين في معركة االقصى لوحدهما

البلبيسي: االدخاالت إلى المستشفيات عليان: االحتالل يعمل على سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات
أقل حاليًا رغم ارتفاع االصابات 

23 ألفا و987 إصابة كورونا نشطة 
في األردن

االنباط-عمان

ل�صوؤون  �ل����وزر�ء  رئي�س  م�صت�صار  ق��ال   

�لدكتور  ك��ورون��ا  ملف  وم�����ص��وؤول  �ل�صحة 

�أع��د�د  �رتفاع يف  �إن هناك  �لبلبي�صي  ع��ادل 

�ال�صابات �مل�صجلة بفريو�س كورونا. 

و�أ�����ص����اف يف م��ق��اب��ل��ة م���ع �ل��ت��ل��ف��زي��ون 

�الأردين عرب برنامج ي�صعد �صباحك �م�س 

�جلمعة، �أنه رغم �الرتفاع باال�صابات تكون 

عدد �حلاالت �ملدخلة للم�صت�صفيات قليلة، 

�أق��ل.  بامل�صت�صفيات  �ملر�صى  �ق��ام��ة  وف��رتة 

�أوميكرون  متحور  ح�صانة  فرتة  �أن  وبن 

�أق����ل، م��ط��ال��ب��اً ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ج����ر�ء�ت 

�ل�صامة �لعامة و�لتباعد.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 �أظهرت بيانات وز�رة �ل�صحة حول وباء 

كورونا، وجود 23 �ألفا و987 �إ�صابة كورونا 

ن�صطة يف �الأردن حتى �صباح �م�س �جلمعة. 

ل�����وز�رة �ل�صحة  �ل��ي��وم��ي  ووف����ق �الي���ج���از 

تويف 12 �ألفا و945 �صخ�صا يف �الأردن جر�ء 

�لفريو�س، بعد �أن �صجلت �ململكة 13 حالة 

وفاة �خلمي�س.

 وبلغ عدد �الإ�صابات �لرت�كمية �مل�صجلة 

و91  مليون  �ل��وب��اء  ظ��ه��ور  منذ  �ململكة  يف 

�ملتعافن  ع��دد  بلغ  كما  �إ�صابة.  و691  �ألفا 

من �لفريو�س مليون و54 �ألفاً و759 حالة 

�صفاء. 

�ل��ع��امل��ي  ميرت”  “وورد  م���وق���ع  ووف�����ق 

وباء  ب�صاأن  �الإح�صائيات  ر�صد  يف  �ملخت�س 

كورونا بلغ �جمايل �الإ�صابات حول �لعامل 

320 مليون و988 �ألفا و 645 حالة، 
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طقس العرب : االيام القادمة 
هي االبرد طوال العام

الكنائس الكاثوليكية تحيي اليوم السنوي 
الثاني والعشرين للحج إلى موقع المغطس

الضمان: 30 ألف منشأة تم 
شمولها منذ بداية نيسان 2020

العيسوي ينقل تعازي الملك 
إلى عشيرة الفاعوري

االنباط-وكاالت

ح�����ذر م���وق���ع ط���ق�������س ال����ع����رب م��ن 

ت�صكل ال�صقيع واالجنماد اعتبارا من 

م�صاء االأحد. وقال مدير العمليات يف 

الطريفي  اأ�صامة  العرب  طق�س  موقع 

ل��ت��ل��ف��زي��ون امل��م��ل��ك��ة : ن��ت��وق��ع جت��دد 

احلالة اجلوية اعتبارا من يوم االحد 

، وت�صاقط ثلوج تراكمية يف الروي�صد 

وال�صفاوي والطريق الدويل الوا�صل 

مع بغداد ومنطقة اأم القطني.

 وب�������ني ان�������ه ق������د ن�������ص���ه���د جت������ددا 

االأربعاء. و�صدد  اعتبارا من  لالمطار 

ع��ل��ى ان االأي�����ام ال��ق��ادم��ة ه���ي االب���رد 

الثاين  الن�صف  ان  وبني  العام.  طوال 

م���ن ه����ذا ال�����ص��ه��ر ي��ت��وق��ع ان ي�����ص��ه��د 

ام���ط���ارا ج��ي��دة ع��ل��ى ع��ك�����س ال��ن�����ص��ف 

االأول منه.

االنباط-برتا

اأحيت الكنائ�س الكاثوليكّية يف اململكة 

ام�����س اجل��م��ع��ة، ال���ي���وم ال�����ص��ن��وي ال��ث��اين 

موقع  اإىل  امل�صيحي  ل��ل��ح��ج  وال��ع�����ص��ري��ن 

امل��غ��ط�����س، واأق���ام���ت ق��ّدا���ص��اً اح��ت��ف��ال��ي��اً يف 

تراأ�صه  امل�صيح  ال�صيد  معمودية  كني�صة 

بطريرك القد�س لالتني ورئي�س جمل�س 

املقد�صة  االأر���س  الكاثوليك يف  االأ�صاقفة 

غبطة البطريرك بيريباتي�صتا بيت�صاباال.

ووزي��ر  ال�صباب  وزي��ر  القّدا�س  وح�صر 

ال�صياحة واالآثار بالوكالة الدكتور حممد 

ال�صفراء  م��ن  وع���دد  النابل�صي،  ���ص��الم��ة 

والبطاركة  ال��ع��ام��ني  واالأم���ن���اء  وال���ن���واب 

واملئات من املواطنني احلجاج .

للدرا�صات  الكاثوليكي  امل��رك��ز  ون��ّظ��م 

واالإعالم، قبيل االحتفال الديني موؤمتراً 

ووزي��ر  ال�صباب  وزي���ر  فيه  اأ���ص��ار  �صحفياً 

اجلهود  اإىل  بالوكالة،  واالآث���ار  ال�صياحة 

الكبرية التي بذلت لي�صبح موقع املغط�س 

ع��امل��ي��اً وم��ق�����ص��ًدا ل���ل���زوار واحل���ج���اج من 

اأن  اإىل  الف��ت��اً  امل��ع��م��ورة،  اأن���ح���اء  خمتلف 

وزارة ال�صياحة واالآثار تقوم بجهود كبرية 

ال�صياحي  بالواقع  للنهو�س  االأي���ام  ه��ذه 

رغم  املا�صي  ال��ع��ام  زاره  ال��ذي  للمغط�س 

الظروف الوبائية اأكرث من 50 األف زائر 

وحاج.

ال��ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  ال��ن��اب��ل�����ص��ي  واأ�����ص����ار 

ال��دائ��م��ة م��ن قبل ج��الل��ة امل��ل��ك عبداهلل 

ال���ث���اين ل��ت��ط��وي��ر م��وق��ع امل��غ��ط�����س ال���ذي 

بت�صكيل  �صامّية  ملكية  اإرادة  فيه  �صدرت 

ال�����دويل لتطوير  امل��ج��ل�����س اال���ص��ت�����ص��اري 

االأرا�صي املجاورة للمغط�س، كما اأ�صار اإىل 

جهود �صمو االأمري غازي بن حمّمد رئي�س 

جمل�س اأمناء موقع املغط�س.

وق�������ال م����دي����ر امل�����رك�����ز ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي 

الدكتور رفعت  االأب  للدرا�صات واالإع��الم 

بدر، اإن االحتفالية الدينية هي االأوىل يف 

االأردن��ي��ة، م�صيفاً  للدولة  الثانية  املئوية 

“جئنا اليوم لن�صلي من اأجل بلدنا الغايل 
وق��ائ��دن��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

ال����ذي ي���ويل ه���ذا امل��ك��ان اأه��م��ّي��ة خا�صة، 

ويدعو يف كّل املحافل اإىل زيارته والترّبك 

مبائه«.

واأ�صاف “نعود لالحتفال يف هذا العام 

يف موقع )املعمودية - املغط�س( الذي مل 

تنقطع فيه ال�صالة ال�صنوية للحج منذ 22 

عاًما” م�صرياً اإىل اأّن موقع املغط�س ومنذ 

الع�صور االأوىل كان ياأتيه احلجاج و�صنوياً 

يزوره ويحج اإليه �صخ�صيات ووفود دينّية 

قادمة من جميع اأنحاء العامل.

امل�صتمرة يف  التحديثات  اإىل  اأ�صار  كما 

بكني�صة  العمل  وا�صتكمال  املغط�س  موقع 

للكني�صة  التابعة  امل�صيح  ال�صيد  معمودّية 

يكون  اأن  اىل  داعياً  االأردن،  يف  الالتينّية 

واأن يعود  ال��وب��اء  م��ن  املقبل خ���اٍل  ال��ع��ام 

ال���زوار واحل��ج��اج ب��اأع��داد كبرية اإىل هذا 

املكان الفريد واملقّد�س.

وق�������ال ب����ط����ري����رك ال����ق����د�����س ل��الت��ني 

بيريباتي�صتا بيت�صاباال، اإن احتفاالت عيد 

امل��ي��الد ل��ه��ذا ال��ع��ام تّكللت ب��ل��ق��اء روؤ���ص��اء 

وروؤ���ص��اء  وفل�صطني،  االأردن  يف  الكنائ�س 

املوؤ�ص�صات االإ�صالمّية يف االأردن وفل�صطني 

مع جاللة امللك عبد اهلل الثاين، م�صرياً 

العي�س  ق��ي��م  اإىل  ت��ط��ّرق  ال��ل��ق��اء  اأن  اإىل 

امل�صرتك يف االأردن وفل�صطني والعامل.

واأو�صح غبطته باأّن احتفال هذا العام 

ال��ث��ان��ّي��ة  م��ئ��وي��ت��ه  ي��دخ��ل  واالأردن  ي���اأت���ي 

وُي��ك��م��ل م�����ص��ريت��ه يف ال��ن��م��و واالإ����ص���الح، 

م�����ص��رياً اإىل ال��ع��ظ��ة ال��ت��ي األ��ق��اه��ا خ��الل 

قدا�س ليلة عيد امليالد املجيد يف مدينة 

ب��ي��ت حل����م، ال�����ص��ه��ر ال���ف���ائ���ت، ح��ي��ث ق��ال 

خاللها “اإّن االأردن قد تعّر�س لتحديات 

عّدة خالل �صنوات مئويته االأوىل، لكّنه ما 

يزال يعّلم بلدان العامل معاين الت�صامن 

وكرم ال�صيافة واالنفتاح”، �صاكراً جهود 

اللجنة امللكّية ملوقع املغط�س، برئا�صة �صمو 

االأمري غازي بن حمّمد، وموقع املغط�س 

ووزارة ال�صياحة وهيئة تن�صيط ال�صياحة 

على جهودهم يف تطوير املوقع.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأ�����ص����ار م���دي���ر ع����ام هيئة 

مكجيان  ر�صتم  املهند�س  املغط�س  موقع 

اأن تطوير موقع املغط�س من خالل  اإىل 

القانون يعّزز مكانته دون االإخالل بهويته 

قائمة  على  امل�صّجلة  ومكانته  ال��روح��ّي��ة 

اليوني�صكو كرتاث اإن�صايّن عاملّي، وكمركز 

ان��ط��الق مل��واق��ع ع���ّدة ه��اّم��ة على خارطة 

احلج امل�صيحي يف اململكة.

موكب  انطلق  القّدا�س،  هام�س  وعلى 

ال����ف����رق ال��ك�����ص��ف��ّي��ة م����ن ب���ي���ت احل���ج���اج 

الرو�صي نحو كني�صة املعمودية، مب�صاركة 

للروم  وفيالدلفيا  ب��رتا  اأبر�صية  رئي�س 

ال��ك��اث��ول��ي��ك امل����ط����ران ج���وزي���ف ج���ب���ارة، 

والنائب البطريركي لل�صريان الكاثوليك 

واملطران  �صمعان،  اأف��رام  يعقوب  املطران 

البطريركي  والنائب  ماركوت�صو،  بول�س 

خ�صر،  ج��م��ال  االأب  االأردن  يف  ل��الت��ني 

جوزيف  االأب  امل��ارون��ّي��ة  الكني�صة  وراع���ي 

�صويد، والقائم باأعمال ال�صفارة البابوية 

املون�صنيور ماورو اليل، وكهنة من جميع 

ال��ك��ن��ائ�����س ال��ك��اث��ول��ي��ك��ّي��ة، وح�����ص��ور األ���ف 

�صخ�س من خمتلف املحافظات، والعديد 

من �صفراء الدول ال�صقيقة.

وع��ل��ى وق����ع ال���رتان���ي���م ال��دي��ن��ي��ة ر����ّس 

بطريرك القد�س لالتني احل�صور مبياه 

نهر االأردن املباركة، واألقى املطران جبارة 

ملعاين  فيها  تطّرق  التي  االحتفال  عظة 

االأدع��ي��ة  تليت  كما  ال��روح��ّي��ة.  املعمودية 

وال�������ص���ل���وات م���ن اأج�����ل دمي���وم���ة االأم����ن 

واال�صتقرار واالزدهار يف االأردن، واإحالل 

وال�صالم  وفل�صطني،  ال��ق��د���س  يف  ال��ع��دل 

لدول املنطقة والعامل وال�صفاء للب�صرّية 

جمعاء. ويف ختام االحتفال، وجه النائب 

االأب  االأردن  يف  ل���الت���ني  ال��ب��ط��ري��رك��ّي 

امل�صاركني  فيها  �صكر  كلمة  خ�صر  جمال 

احلكومّية  ب��اجل��ه��ود  م�صيًدا  ب��ال��ق��دا���س، 

ورعايتها للحج امل�صيحي املحلي والعاملي، 

م�صّدًدا باأّن الكنائ�س يف اململكة ت�صعى دائًما 

املغط�س  ال�صياحة جلعل موقع  مع وزارة 

اإرًثا للعامل باأ�صره، 

وال��زوار  احلجاج  ال�صتقبال  ومفتوًحا 

من خمتلف اأنحاء العامل. 

االنباط-عمان

العامة لل�صمان  املوؤ�ص�صة  ك�صفت 

�صادر  �صحفي  بيان  يف  االجتماعي 

االإع��الم��ي عن  ام�����س ع��ن مركزها 

بال�صمان  األف من�صاأة  �صمول )30( 

االج���ت���م���اع���ي ي��ع��م��ل ل���دي���ه���ا ن��ح��و 

وف��ق  وذل����ك  ع���ام���ل،  اآالف   )106(

ت��رت��ي��ب��ات ب��رن��ام��ج ب���ادر م��ن ب��داي��ة 

�صهر ني�صان من العام 2020.

واأك�������دت امل���وؤ����ص�������ص���ة ب�����اأن ال��ن��م��و 

يف اأع�����داد امل��ن�����ص��اآت ه���و االأع���ل���ى يف 

ت���اري���خ امل��وؤ���ص�����ص��ة وي�����ص��ل ع��دده��ا 

 )77( ن��ح��و  اإىل  ال���ي���وم  االإج���م���ايل 

األ���ف م��ن�����ص��اأة، داع��ي��ًة امل��ن�����ص��اآت غري 

ال�صمان  ق��ان��ون  باأحكام  امل�صمولة 

االج��ت��م��اع��ي ب���امل���ب���ادرة ب�����ص��م��ول��ه��ا 

و�صمول العاملني لديها قبل نهاية 

وذل��ك   2022 املقبل  ح��زي��ران  �صهر 

ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن م���ي���زة ال�����ص��م��ول 

تاريخ  من  اعتباراً  اأي  ف��وري،  باأثر 

تقدمي الطلب.

االنباط-عمان

الها�صمي  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  نقل 

جاللة  ت��ع��ازي  العي�صوي  ح�صن  يو�صف 

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

الفاعوري بوفاة معاذ برج�س الفاعوري.

هاتفي  ات�صال  يف  العي�صوي،  واأع���رب 

وموا�صاة  تعازي  امل��رح��وم، عن  اأ���ص��رة  مع 

يتغمده  اأن  امل��وىل  �صائال  امل��ل��ك،  جاللة 

بوا�صع رحمته.

االنباط-وكاالت

عليان،  راأف��ت  الفتحاوي  القيادي  قال 

االإ�صرائيلي  االحتالل  اإن  اجلمعة،  ام�س 

يعمل ويحاول حالياً من خالل اإجراءاته 

يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س وامل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى 

و�صحب  هناك،  �صيطرته  لب�صط  امل��ب��ارك 

ال���و����ص���اي���ة ال���ه���ا����ص���م���ي���ة ع����ن االأم����اك����ن 

املقد�صة، موؤكداً اأنه ال ميكن ترك االأردن 

واملقد�صيون وحدهم بوجه هذه املعركة.

واأو������ص�����ح ع���ل���ي���ان يف ت�����ص��ري��ح خ��ا���س 

االحتالل  اأن  االإخ��ب��اري��ة،  م�صدر  ل�صبكة 

الها�صمية وتغري  الو�صاية  ل�صحب  ي�صعى 

من  ر�صمياً،  معلنة  غري  ب�صورة  الوقائع 

خ���الل ال��ع��م��ل يف ث���الث اجت��اه��ات االأول 

خ��الل  م��ن  )ال��رتم��ي��م(  بعمليات  يتعلق 

وق��ف��ه��ا يف امل�����ص��ج��د االأق�����ص��ى واالأم���اك���ن 

مبنع  ويتعلق  )اأم��ن��ي(  وال��ث��اين  املقد�صة، 

زيادة اأعداد احلرا�س واعتقالهم، والثالث 

)اإداري( عرب التحكم باأعداد امل�صلني

الإج��راءات  نتيجة  اأن��ه  عليان،  واأ���ص��اف 

االح�����ت�����الل ال���ت���ي ب������داأ ����ص���ك���ان ال���ق���د����س 

ال��واق��ع  اأر����س  على  ومل�صها  بها  بال�صعور 

ي��وا���ص��ل امل��ق��د���ص��ي��ون ل��الأ���ص��ب��وع ال��ث��ال��ث 

وا�صتنها�س  جراحهم  مللمة  التوايل  على 

امل�صجد االأق�صى من  اأنف�صهم للدفاع عن 

خ��الل ع��دد م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات، ك��ان اأخ��ره��ا 

للجمعة  ال��ع��ظ��ي��م  ال��ف��ج��ر  ���ص��الة  ح��م��ل��ة 

الثالثة على التوايل

يخو�صون  املقد�صيون  اأن  عليان  واأك��د 

���ص��د االح���ت���الل،  االآن  امل��ع��رك��ة وح���ده���م 

وامل�صجد  القد�س  ق�صية  اأن  على  م�صدداً 

وال  جميعاً،  ال��ع��رب  ق�صية  ه��ي  االأق�����ص��ى 

اأن  الها�صمية هناك  الو�صايا  يعني وجود 

ال�صمت  م��ع��ت��رباً  و���ص��ق��ط،  انتهى  دوره���م 

ال��ع��رب��ي ت��ه��رب��اً م���ن ال��ت��زام��ات��ه��م جت��اه 

املقد�صة املدينة 

االإ�صرائيلي  االح��ت��الل  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

مل�������س خ�����الل االأي��������ام االأخ��������رية ت�����ص��ع��ي��د 

ي���ت���دح���رج م���ن امل��ق��د���ص��ي��ني ل���ل���دف���اع ع��ن 

امل�صجد االأق�صى، وبداأ مبواجهته بفر�س 

عمليات  �صعيد  ع��ل��ى  ج��دي��دة  اإج������راءات 

ال���دخ���ول واخل�����روج واحل���واج���ز االأم��ن��ي��ة 

ع��ل��ى اأب�����واب وم���داخ���ل امل��دي��ن��ة امل��ق��د���ص��ة 

االأق�صى وامل�صجد 

امل��ق��د���ص��ي��ني  ت�������ص���دي  اأن  اأك�������د  ك����م����ا، 

بامل�صجد  االح��ت��الل  الإج�����راءات  وح��ده��م 

لالنق�صام  طبيعية  اف��رازات  هي  االأق�صى 

االأولويات  وتغيري  الفل�صطيني  الداخلي 

ل������دى ال����ق����ي����ادة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة وت���غ���ري 

اأخره  كان  التي  االأ�صا�صية  م�صطلحاتهم 

عن  احل��دي��ث  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  موا�صيعها 

اإع��م��ار غ��زة واإج�����راءات مل  اإع����ادة  عملية 

اأدت  وجلها  الغربية،  ال�صفة  يف  ال�صمل 

املركزية  الق�صية  ع��ن  البو�صلة  حل��رف 

االأق�صى(. )القد�س وامل�صجد 

االنباط-عمان

ق���ال وزي����ر ال���زراع���ة امل��ه��ن��د���س خ��ال��د 

اأن���ه مت ال��ت��وا���ص��ل م��ع وزارة  احل��ن��ي��ف��ات، 

على  معها  واالت��ف��اق  اللبنانية  ال��زراع��ة 

رخ�����س  ودون  ت��ل��ق��ائ��ي��اً  ال�����ص��ل��ع  ت����ب����ادل 

م�����ص��ب��ق��ة، ل��ت�����ص��ه��ي��ل م���ه���م���ة امل����زارع����ني 

امل�������ص���دري���ن امل��رت��ب��ط��ة ب���اأ����ص���ع���ار ���ص��رف 

الدوالر.

وب����ني احل���ن���ي���ف���ات يف ت�����ص��ري��ح ام�����س 

اجل���م���ع���ة، اأن�����ه يف اإط������ار ���ص��ع��ي ال������وزارة 

احل��ث��ي��ث ل���زي���ادة ال�������ص���ادرات ال��زراع��ي��ة 

ال��دول  م��ع  التجارية  ال��ع��الق��ات  واإق��ام��ة 

والتعامل  امل��ت��ب��ادل��ة  املنفعة  ا���ص��ا���س  على 

مت  ال��زراع��ي��ة،  املنتجات  ت��ب��ادل  يف  باملثل 

املوز خالل فرتة  ا�صترياد  اولوية  اإعطاء 

مقابل  لبنان  م��ن  التكميلي  اال���ص��ت��رياد 

وبناء  االأردن  م��ن  اخل�����ص��روات  ا���ص��ت��رياد 

على هذا التوجه

 ف��ق��د ق���ام اجل���ان���ب ال��ل��ب��ن��اين ب��اإل��غ��اء 

والتعامل  االأردن  من  اال�صترياد  رخ�س 

معها ب�صكل تلقائي ودون رخ�س م�صبقة.

نقابة  وج��ه��ت  ال�����وزارة  اأن  واأ����ص���اف،   

م�����ص��دري اخل�����ص��ار وال��ف��واك��ه االأردن���ي���ة 

بغية  اللبنانيني  نظرائهم  مع  للتوا�صل 

اىل  االردنية  الزراعية  املنتجات  ت�صدير 

لبنان دون رخ�س م�صبقة. 

عملت  ال�����وزارة  اإن  احل��ن��ي��ف��ات،  وق����ال 

امل�صدرين  املزارعني  مهمة  ت�صهيل  على 

امل��رت��ب��ط��ة ب��اأ���ص��ع��ار ���ص��رف ال�����دوالر ومت 

ت�صيري  املا�صي  االأ�صبوع  منت�صف  خ��الل 

ا�صتكمال  ليت�صنى  جتريبية  اإر�صالية  اأول 

التعامل  اآل���ي���ات  وف���ق  ال��ت�����ص��دي��ر  عملية 

خطط  �صمن  التوجه  ه��ذا  وي��اأت��ي  باملثل 

وزارة الزراعة يف رفع ال�صادرات الزراعية 

االنباط-عمان

اجلمعة،  ام�س  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت    

اإ�صابة جديدة  14 وفاة و3396  عن ت�صجيل 

العدد  لريتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفريو�س 

و1095087  وف����اة   12959 اإىل  االإج����م����ايل 

اإ�صابة.

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

ام�س 9.09 باملئة، بح�صب املوجز االإعالمي 

ال�صادر عن الوزارة.

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

ح��ال��ة،   25095 اىل  ح��ال��ي��ا  و���ص��ل  ال��ن�����ص��ط��ة 

بينما بلغ عدد احلاالت التي اأدخلت، ام�س، 

احل��االت  وع��دد  حالة،   96 امل�صت�صفيات  اإىل 

فيما  ح��ال��ة،   92 امل�صت�صفيات  غ���ادرت  ال��ت��ي 

التي  املوؤكدة  للحاالت  االإجمايل  العدد  بلغ 

607 حاالت. تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 

اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  اأن  امل��وج��ز،  واأظ��ه��ر 

باملئة،   11 بلغت  ال�����ص��م��ال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ����ص���ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  ب��ل��غ��ت  بينما 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   29 احلثيثة 

االإق��ل��ي��م  يف  اال���ص��ط��ن��اع��ي  التنف�س  اأج��ه��زة 

ذاته 15 باملئة.

العزل  اأ���ص��ّرة  اإ���ص��غ��ال  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف، 

حني  يف  باملئة،   15 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف 

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

يف االإقليم ذاته اإىل 30 باملئة، ون�صبة اإ�صغال 

باملئة.   13 اإىل  اال�صطناعي  التنف�س  اأجهزة 

ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة 

اأ�صّرة العناية  اإ�صغال  9 باملئة، ون�صبة  العزل 

اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   5 احلثيثة 

االإق��ل��ي��م  يف  اال���ص��ط��ن��اع��ي  التنف�س  اأج��ه��زة 

ذاته 5 باملئة.

حالة   2288 ت�صجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

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

ال�صفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل اإىل 

1057047 حالة.

ف��ح�����ص��اً،   37362 اإج�����راء  اإىل  اأ����ص���ار  ك��م��ا 

التي  للفحو�صات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 

اأجريت منذ بدء الوباء 14039016 فح�صاً.

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

ك���ورون���ا و���ص��ل  ل��ق��اح  اجل���رع���ة االأوىل م���ن 

متلقي  ع���دد  و���ص��ل  ف��ي��م��ا   ،4505449 اإىل 

اجلرعتني اإىل 4099002.

االنباط-عمان

ل�صوؤون  ال���وزراء  رئي�س  م�صت�صار  ق��ال   

الدكتور  كورونا  ملف  وم�صوؤول  ال�صحة 

عادل البلبي�صي اإن هناك ارتفاع يف اأعداد 

اال�صابات امل�صجلة بفريو�س كورونا. 

واأ�����ص����اف يف م��ق��اب��ل��ة م���ع ال��ت��ل��ف��زي��ون 

�صباحك  ي�����ص��ع��د  ب��رن��ام��ج  ع���رب  االأردين 

ام���������س اجل����م����ع����ة، اأن��������ه رغ������م االرت�����ف�����اع 

ب��اال���ص��اب��ات ت��ك��ون ع��دد احل���االت املدخلة 

ل��ل��م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات ق��ل��ي��ل��ة، وف������رتة اق���ام���ة 

اأن فرتة  اأقل. وبني  املر�صى بامل�صت�صفيات 

مطالباً  اأق��ل،  اأوميكرون  متحور  ح�صانة 

ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى اج���������راءات ال�����ص��الم��ة 

والتباعد. العامة 

ال��ع��امل��ي��ة  ال����درا�����ص����ات  اأن  اإىل  ول���ف���ت   

�صي�صيب  اأوم��ي��ك��رون  م��ت��ح��ور  اأن  ت��ت��وق��ع 

لتوفري مناعة  ي��وؤدي  وق��د  اأع��دادا كبرية 

املر�س  انت�صار  زاد  كلما  ولكن  جمتمعية، 

تزداد املتحورات.

االنباط-عمان

حول  ال�صحة  وزارة  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت   

اإ�صابة  و987  األفا   23 كورونا، وجود  وباء 

كورونا ن�صطة يف االأردن حتى �صباح ام�س 

ل��وزارة  اليومي  االي��ج��از  ووف��ق  اجلمعة. 

يف  �صخ�صا  و945  األ��ف��ا   12 ت��ويف  ال�صحة 

�صجلت  اأن  بعد  الفريو�س،  ج��راء  االأردن 

13 حالة وفاة اخلمي�س. اململكة 

 وب���ل���غ ع�����دد االإ�����ص����اب����ات ال��رتاك��م��ي��ة 

امل�����ص��ج��ل��ة يف امل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ظ��ه��ور ال��وب��اء 

بلغ  كما  اإ���ص��اب��ة.  و691  األ��ف��ا  و91  مليون 

و54  مليون  الفريو�س  املتعافني من  عدد 

األفاً و759 حالة �صفاء. 

ال��ع��امل��ي  ميرت”  “وورد  م��وق��ع  ووف����ق 

امل��خ��ت�����س يف ر���ص��د االإح�����ص��ائ��ي��ات ب�����ص��اأن 

حول  االإ�صابات  اجمايل  بلغ  كورونا  وباء 

 645 و  األ���ف���ا  و988  م��ل��ي��ون   320 ال���ع���امل 

األفا  و126  مليوناً   264 منها  �صفي  حالة، 

 5 بحياة  ال��ف��ريو���س  واأودى  ح��ال��ة.  و257 

ماليني و539 األفا و421 حالة وفاة حول 

العامل.

قيادي فلسطيني: ال يمكن ترك األردن 
والمقدسيين في وجه المعركة

عليان: االحتالل يعمل على سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات

وزير الزراعة : وصلنا الى اتفاق مع لبنان لتبادل السلع دون رخص مسبقة

تسجيل 14 وفاة و3396 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

البلبيسي: االدخاالت إلى المستشفيات أقل حاليًا رغم ارتفاع االصابات 

23 ألفا و987 إصابة كورونا نشطة في األردن
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ام�����س اجل��م��ع��ة، عقب  اإىل االرت��ف��اع،  اأ���س��ع��ار النفط  ع���ادت 

بقيود  مدعومة  اأم�س،  وجل�سة  اليوم  جل�سة  بداية  يف  تراجع 

ال��ع��ر���س و���س��ع��ف ال������دوالر. ي���اأت���ي ذل���ك رغ���م االإع�����ان عن 

بعد  النفطية،  احتياطاتها  ال�سحب من  على  ال�سني  موافقة 

االأ�سعار  لكبح  قريبا  تتحرك  قد  التي  وا�سنطن  مع  االتفاق 

القيود  اأث��رت  بينما  للربميل،  دوالرا   80 ف��وق  زال��ت  ما  التي 

ع��ل��ى احل��رك��ة يف ال�����س��ني مل��ك��اف��ح��ة ت��ف�����س��ي ك��وف��ي��د-19 على 

الطلب على الوقود.

100 دوالر  ال��ن��ف��ط  اأ���س��ع��ار  ت��ب��ل��غ  اأن  ب��ن��وك  وت��وق��ع��ت ع���دة 

للربميل هذا العام اإذ من املنتظر اأن يتجاوز الطلب العر�س.

وارتفعت العقود االآجلة ملزيج برنت 0.7% اإىل 85.04 دوالر 

اإىل   %0.34 تك�سا�س  غرب  خام  عقود  ارتفعت  كما  للربميل. 

82.47 دوالر للربميل.

العامل،  يف  للنفط  م�ستهلك  اأك��رب  ث��اين  ال�سني،  وعلقت 

ب��ع�����س ال���رح���ات اجل��وي��ة ال��دول��ي��ة، وك��ث��ف��ت اجل��ه��ود لكبح 

ال�سالة  انت�سرت  بينما  تياجنني  اإقليم  يف  الفريو�س  تف�سي 

اأوم��ي��ك��رون امل��ت��ح��ورة م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا يف مدينة دال��ي��ان 

ال�سني. ب�سمال �سرقي 

عدم  على  اأي�سا  ال�سكان  بكني،  منها  كثرية،  م��دن  وحثت 

ال�����س��ف��ر خ���ال ع��ط��ل��ة ال��ع��ام ال��ق��م��ري اجل���دي���د، وه���و م��ا قد 

يقل�س الطلب على الوقود خال مو�سم ذروة ال�سفر.

���س��ن��وي يف  ان��خ��ف��ا���س  اأول   2021 ال�����س��ني يف  ���س��ج��ل��ت  ك��م��ا 

واردات النفط اخلام منذ 20 عاما.

 18 باعت  اإنها  اخلمي�س  االأمريكية  الطاقة  وزارة  وقالت 

ال��ن��ف��ط م��ن االح��ت��ي��اط��ي اال�سرتاتيجي  ب��رم��ي��ل م��ن  م��ل��ي��ون 

�سركات. ل�ست 

ورغ����م ذل����ك ي��ت��ج��ه اخل���ام���ان ال��ق��ي��ا���س��ي��ان ب���رن���ت وغ���رب 

ال��ت��وايل،  على  ال��راب��ع  لاأ�سبوع  لل�سعود  الو�سيط  تك�سا�س 

يف  ال�سيا�سية  واملخاوف  االم��دادات  ب�ساأن  املخاوف  من  بدعم 

االأمريكية  اخل��ام  خمزونات  وانخفا�س  وقازاخ�ستان،  ليبيا 

الأدنى م�ستوى منذ 2018.

االنباط- وكاالت

ال�سحب  على  اأم��ريك��ا  مع  ال�سني  اتفقت 

بداية  ق��رب  اخل���ام  النفط  احتياطيات  م��ن 

العام القمري اجلديد.

وي����ب����داأ ال����ع����ام ال�����س��ي��ن��ي اجل����دي����د، ي���وم 

 ،2022 �سباط  ف��رباي��ر/  من  االأول  الثاثاء 

وفقا للتقومي القمري ال�سيني.

امل���������س����ادر دون خ����و�����س يف  اأح�������د  وذك�������ر 

التفا�سيل “وافقت ال�سني على �سحب كمية 

اأكرب ن�سبيا اإذا جتاوز �سعر النفط 85 دوالرا 

للربميل، وكمية اأقل اإذا ظل النفط قرب 75 

دوالرا للربميل«.

وذكرت امل�سادر اأن ال�سحب من خمزونات 

ال�سنة  بداية  قرب  �سيكون  ال�سني  اخل��ام يف 

 31 تبداأ عطلتها يف  التي  القمرية اجلديدة 

يناير/ كانون الثاين وت�ستمر حتى ال�ساد�س 

من فرباير/ �سباط.

ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  االإدارة  ت����رد  ومل 

لاأغذية واالحتياطيات اال�سرتاتيجية على 

طلب للتعقيب.

من  ال�سحب  على  ال�سني  موافقة  ج��اءت 

مناق�سات  �سل�سلة  نتيجة  اخل��ام  احتياطيات 

بايدن  جو  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأجرتها 

اأخ���رى م��ن كبار م�ستهلكي  ب��ل��دان  م��ع ق��ادة 

اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط العاملية  اخل����ام ب��ع��د ارت���ف���اع 

اأع��وام ب�سبب �سح  اأعلى م�ستوى يف عدة  اإىل 

االإمدادات.

وقالت اإدارة معلومات الطاقة االأمريكية 

ال���والي���ات  ال��ن��ف��ط اخل����ام يف  اإن خم���زون���ات 

االأ�سبوع  املتوقع  من  باأكرث  هبطت  املتحدة 

اأكتوبر/  منذ  م�ستوياتها  اأدن��ى  اإىل  املا�سي 

ت�سرين االأول 2018، لكن خمزونات البنزين 

قفزت ب�سبب الطلب ال�سعيف.

4.6 مليون  وت��راج��ع��ت خم��زون��ات اخل���ام 

برميل على مدار االأ�سبوع املنتهي يف ال�سابع 

413.3 مليون  من يناير/ كانون الثاين اإىل 

برميل.

وا�سنطن  ب��اأن  االأ���س��واق  توقعات يف  وتثار 

ق��د ت��ت��ح��رك ق��ري��ب��ا لكبح االأ���س��ع��ار ال��ت��ي ما 

زالت فوق 80 دوالرا للربميل.

ق�����������ال ن�������اي�������ف ال����������دن����������دين خ������ب������ري يف 

ال�����س��ح��ب من  اإن  ال��ط��اق��ة،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات 

املخزونات اال�سرتاتيجية االآن ال يوؤثر على 

معادلة االأ�سواق، اإذ مت اختبار االأ�سواق ب�ساأن 

هذا االأمر عند االإع��ان يف وقت �سابق قيام 

ال�����س��ني واأم���ريك���ا وح��ت��ى اإع����ان ال��ه��ن��د عن 

ال�سحب من املخزونات.

معاك�سة  االأ���س��واق  ا�ستجابة  اأن  واأو���س��ح 

متاما، للهدف من ال�سحب من املخزونات.

اأن  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  واأ����س���ار يف ح��دي��ث��ه م���ع 

اأحد حمركات �سعود النفط  �سعف الدوالر 

لكن  دوالرا،   85 ف���وق  اإىل  ب��رن��ت  وو����س���ول 

التي  العوامل االأخ��رى  هناك جمموعة من 

ت�سعر  االأ���س��واق  اأن  ت�سببت يف �سعوده، وهي 

دول  بع�س  يف  االإن��ت��اج  م��ع��دالت  بانخفا�س 

بحجم  ت�سعر  االأ���س��واق  اأن  كما  بل�س،  اأوب���ك 

الطلب القوي على النفط مبا فيها ال�سني.

االنباط- وكاالت

م��ع��ظ��م  اأن  ح����دي����ث  ا����س���ت���ط���اع  ك�������س���ف 

الت�سخم  اأن  ي���رون  التنفيذيني  ال��روؤ���س��اء 

 2023 ع���ام  منت�سف  ح��ت��ى  م��رت��ف��ع��اً  �سيظل 

اجلامح  الت�سخم  اح��ت��ل  حيث  االأق���ل،  على 

ال��روؤ���س��اء  خم��اوف  قائمة  يف  االأوىل  املرتبة 

التنفيذيني.

من   %55 نحو  يخ�سى  اال�ستطاع،  وف��ق 

تظل  اأن  من  العامليني  التنفيذيني  الروؤ�ساء 

�سغوط االأ�سعار مرتفعة حتى منت�سف عام 

2023 اأو بعد ذلك، وفًقا مل�سح ن�سره جمل�س 

املوؤمتر واأوردته �سبكة “�سي اإن اإن«.

ووجد امل�سح اأن الت�سخم ينظر اإليه االآن 

م��ن ق��ب��ل امل��دي��ري��ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ب��اع��ت��ب��اره 

2 ل���اأع���م���ال  ال���ت���ه���دي���د اخل�����ارج�����ي رق������م 

ال��ت��ج��اري��ة، م��ق��ارن��ة ب��ال��رق��م 22 ق��ب��ل ع��ام، 

حيث اإن ال�ساغل االأكرب ال يزال ا�سطرابات 

فريو�س كورونا ومتحوراتها.

وي������وم االأرب������ع������اء امل����ا�����س����ي، ق�����ال م��ك��ت��ب 

اأ���س��ع��ار  اإن  اإح�������س���اءات ال��ع��م��ل االأم����ريك����ي، 

�سهر  خ��ال   %7 بن�سبة  ارت��ف��ع��ت  امل�ستهلك 

ال�سابق،  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  امل��ا���س��ي،  دي�سمرب 

وهي اأكرب قفزة منذ يونيو 1982.

التنفيذيني  الروؤ�ساء  من   %95 راأي  فيما 

ا�ستطاع  وال��ذي��ن مت  ال�����س��ن��اع��ة،  ق��ط��اع  يف 

اآراوؤهم، اأنهم يواجهون �سغوًطا ت�ساعدية يف 

االأ�سعار على املواد اخلام واالأجور واملدخات 

�سل�سلة  ا�سطرابات  اإىل  واأ���س��اروا  االأخ���رى. 

اأ�سعار  وا���س��ط��راب  العمال  ونق�س  التوريد 

الطاقة.

ارتفعت  فقد  الر�سمية،  البيانات  ووف��ق 

امل����وردون  يفر�سها  ال��ت��ي  املُ��ن��ت��ج��ني،  اأ���س��ع��ار 

 ،2021 ع��ام  يف   %9.7 بن�سبة  ال�سركات  على 

اأ�سرع وترية  اال�ستطاع. وهذه هي  بح�سب 

منذ اأن بداأت احلكومة االأمريكية يف تتبعها 

اأ�سعار  ارتفعت  2010. ومع ذلك،  خال عام 

امل��ن��ت��ج��ني ب���ني ���س��ه��ري ن��وف��م��رب ودي�����س��م��رب 

اأبطاأ  م�سجلة  فقط،   %0.2 بن�سبة  املا�سيني 

زيادة �سهرية منذ نوفمرب من العام 2020.

اإىل  بورد”،  “كونفرن�س  ا�ستطاع  واأ�سار 

التنفيذيني  ال��روؤ���س��اء  من   %40 من  اأق��ل  اأن 

اأ�ساروا اإىل اأن �سركاتهم “م�ستعدة جيًدا” ل� 

بالت�سخم«. مرتبطة  “اأزمة 
ق���ادة  اأن  ن��ت��ائ��ج اال����س���ت���ط���اع،  وك�����س��ف��ت 

الت�سخم  مع  للتعامل  يخططون  االأع��م��ال 

عن  وخ��ا���س��ة  التكاليف  خف�س  ط��ري��ق  ع��ن 

�سكل  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني  اإىل  مت���ري���ره  ط��ري��ق 

اأ�سعار اأعلى.

موؤ�سرات  “هناك  اأن  اال�ستطاع  ووج��د 

ال���روؤ����س���اء  ا����س���ت���ع���داد  ع��ل��ى  حالًيا”  ق��ل��ي��ل��ة 

يف  ال�����زي�����ادات  “المت�سا�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني 

بتناول  لهم  ال�سماح  خ��ال  م��ن  االأ�سعار” 

هوام�س الربح.

ي��ذك��ر اأن���ه مت اإج����راء اال���س��ت��ط��اع ال��ذي 

والذي  تنفيذي،  900 مدير  اأك��رث من  �سمل 

ن�سرته �سحيفة وول �سرتيت جورنال الأول 

مرة، بني اأكتوبر ونوفمرب من العام املا�سي.

دبي- العربية

اأك��رب  املا�سي  ال��ع��ام  دب��ي  ع��ق��ارات  �سجلت 

لت�سل   ،2013 م��ن��ذ  ال�����س��ف��ق��ات  م���ن  ع����دد 

لربوبرتي  وف��ق��ا  �سفقة،  األ��ف   61.241 اإىل 

فايندر.

البيانات  يف  املتخ�س�سة  ال�سركة  واأ�سارت 

مل  ال�سفقات  تلك  قيمة  اأن  اإىل  ال��ع��ق��اري��ة 

نحو  بلغت  اإذ  ع��ام��ا،   12 منذ  دب��ي  ت�سهدها 

151.07 مليار درهم، وهو اأعلى رقم حتققه 

بن�سبة  ال��ق��ي��م��ة  ل��ت��ق��ف��ز   ،2009 ع����ام  م��ن��ذ 

ارت��ف��ع  ف��ي��م��ا   2020 م���ع  م��ق��ارن��ة   %110.19

 2021 العدد االإجمايل لل�سفقات على مدار 

بنحو 74.77% مقارنة مع 2020.

وا����س���ت���ح���وذت ال���ع���ق���ارات اجل����اه����زة على 

العقارية  ال��ت�����س��رف��ات  اإج��م��ايل  م��ن   %59.6

الباقي من  ك��ان  فيما  املا�سي،  العام  دب��ي  يف 

وفقا  بنائها،  قبل  املُباعة  ال��ع��ق��ارات  ن�سيب 

ل�سحيفة البيان.

وب��ل��غ��ت ال��ت�����س��رف��ات ال��ع��ق��اري��ة يف دائ���رة 

االأرا���س��ي واالأم����اك بدبي اأم�����س اأك��رث من 

1.3 م��ل��ي��ار دره�����م، ح��ي��ث ���س��ه��دت ال���دائ���رة 

ت�سجيل 306 مبايعات بقيمة 872.38 مليون 

ل��اأرا���س��ي بقيمة  41 م��ب��اي��ع��ة  دره����م م��ن��ه��ا 

لل�سقق  مبايعة  و265  دره��م  مليون   276.87

والفلل بقيمة 595.51 مليون درهم.

وج����اءت اأه���م م��ب��اي��ع��ات االأرا����س���ي بقيمة 

تليها  الكرامة  منطقة  يف  دره��م  مليون   43

منطقة  يف  دره��م  مليون   25 بقيمة  مبايعة 

 20 بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  تليها  ال��ث��ان��ي��ة،  ج��م��ريا 

مليون درهم يف منطقة �سيح �سعيب 4.

االقت�صادي
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النفط يواصل الصعود.. برنت يتجاوز 85 دوالرًا

الصين تتفق مع أميركا على السحب من احتياطيات النفط خالل شهر

تقرير صادم.. 95% من الشركات تواجه ضغوطًا بسبب التضخم

مبيعات عقارات دبي تتجاوز 151 مليار درهم العام الماضي

االقتصاد البريطاني ينمو 0.9% في 
نوفمبر.. عوض خسائر كورونا

الذهب يرتفع 1.7% في أسبوع..
أعلى زيادة منذ نوفمبر

الدوالر يهبط إلى أدنى مستوى 
منذ نوفمبر

االنباط-وكاالت

ح��ق��ق االق��ت�����س��اد ال���ربي���ط���اين من��وا 

ب�سهر  مقارنة  نوفمرب  يف   %0.9 بن�سبة 

اخل�سائر  كامل  بذلك  ليعو�س  اأكتوبر، 

ال��ت��ي م��ن��ي ب��ه��ا خ��ال ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 

ويتجاوز حجمه ما قبل اجلائحة.

 %0.7 بن�سبة  االقت�ساد  حجم  و�سعد 

فوق امل�ستوى الذي كان عليه يف فرباير 

2020 قبيل ا�ستداد اأزمة كورونا.

اأن  اإىل  ت�����س��ري  ال���ت���ق���دي���رات  وك���ان���ت 

ب�سبب  الربيطانية  احلكومة  اإغ��اق��ات 

عن  واالبتعاد  اأميكرون،  متحور  تف�سي 

�سلبي  اأث���ر  ل��ه  �سيكون  ال�سيافة  ق��ط��اع 

الرابع  الربع  االأداء االقت�سادي يف  على 

من 2021.

ومنا االقت�ساد الربيطاين على نحو 

و�سبتمرب،  يوليو  بني  املتوقع  من  اأبطاأ 

ال��ذي  اأوم��ي��ك��رون  امل��ت��ح��ور  تف�سي  ق��ب��ل 

ي�����س��ك��ل ت��ه��دي��دا اإ���س��اف��ي��ا ل��ل��ت��ع��ايف ه��ذا 

العام.

وزاد الناجت املحلي االإجمايل خلام�س 

ال��رب��ع  يف   %1.1 ع���امل���ي  اق��ت�����س��اد  اأك�����رب 

ال��ث��ال��ث م���ن ال���ع���ام، وه����و م���ا ي��ق��ل عن 

تقديرات اأولية بنمو بواقع 1.3%، بفعل 

العاملية  االإم��داد  �سا�سل  م�ساكل  تاأثري 

ع��ل��ى ���س��رك��ات ال�����س��ن��اع��ات ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة 

والبناء.

اإن  الوطني  االإح�ساءات  مكتب  وقال 

ه��ذا اأق���ل م��ن م��ع��دل من��و ب��ل��غ 5.4% يف 

واكب  قد  ك��ان  ال��ع��ام،  من  الثاين  الربع 

رف����ع ال��ك��ث��ري م���ن اإج��������راءات االإغ�����اق 

باجلائحة. املرتبطة 

االنباط- وكاالت

اجلمعة،  ام�س  الذهب،  اأ�سعار  تتجه 

منذ  اأ�سبوعية  زي��ادة  اأعلى  ت�سجيل  اإىل 

ن��وف��م��رب/ ت�����س��ري��ن ال���ث���اين، م��دع��وم��ة 

ب���ان���خ���ف���ا����س ال���������دوالر وال����ع����ائ����د ع��ل��ى 

���س��ن��دات اخل���زان���ة االأم���ريك���ي���ة، يف حني 

البيانات  من  املزيد  املتعاملون  يرتقب 

الزمني  االإط��ار  ال�ستجاء  االقت�سادية 

ل��ت��ق��ل��ي�����س ب���رن���ام���ج ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 

ال�سندات. االأمريكي ل�سراء 

ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��ات  ال��ذه��ب يف  وزاد 

ل��اأون�����س��ة،  دوالر   1826.51 اإىل   %0.2

وارتفع بنحو 1.7% هذا االأ�سبوع. وزادت 

 %0.3 العقود االأمريكية االآجلة للذهب 

اإىل 1826.80 دوالر لاأون�سة.

اأك����رب  ت��ك��ب��د  اإىل  ال��������دوالر  وي���ت���ج���ه 

خ�����س��ارة اأ���س��ب��وع��ي��ة يف ث��م��ان��ي��ة ���س��ه��ور، 

ثمنا حل��ائ��زي  اأق���ل  ال��ذه��ب  يجعل  مم��ا 

العائد  ي��واج��ه  كما  االأخ���رى.  العمات 

الأجل  االأمريكية  اخلزانة  �سندات  على 

منذ  اأ�سبوعي  تراجع  اأول  اأع��وام  ع�سرة 

اأ�سابيع. اأربعة 

بيانات  ال��ي��وم  امل�ستثمرون  وي��رتق��ب 

اق��ت�����س��ادي��ة اأم���ريك���ي���ة ت�����س��م��ل م��ب��ي��ع��ات 

بعدما  ال�����س��ن��اع��ي،  واالإن���ت���اج  ال��ت��ج��زئ��ة 

جاءت بيانات الت�سخم ل�سهر دي�سمرب/

كانون االأول متفقة مع التوقعات.

االأخرى  النفي�سة  للمعادن  وبالن�سبة 

ال��ف��وري��ة  امل���ع���ام���ات  يف  ال��ف�����س��ة  زادت 

0.4% اإىل 23.16 دوالر لاأوقية، وتتجه 

يف  اأ�سبوعي  اأداء  اأف�سل  ت�سجيل  �سوب 

�سهرين.

 978.32 اإىل   %0.9 الباتني  وارتفع 

ت�سجيل  نحو  ويتجه  ل��اأون�����س��ة  دوالر 

الباديوم  وانخف�س  اأ�سبوعية.  زي���ادة 

ل��اأون�����س��ة  دوالر   1871.87 اإىل   %0.8

اأ�سبوعية. ويتجه �سوب تكبد خ�سارة 

لندن - رويرتز

ت���راج���ع ال������دوالر االأم����ريك����ي ام�����س 

التوايل  على  الرابعة  للجل�سة  اجلمعة 

ل��ي��ب��ل��غ اأدن�����ى م�����س��ت��وي��ات��ه يف اأك����رث من 

لوجهة  امل�ستثمرين  تبني  مع  �سهرين 

ال���ن���ظ���ر ب�����اأن م��ع��ظ��م امل���ي���ل ل��ل��ت�����س��دي��د 

م����وؤخ����را م���ن ج���ان���ب ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 

احل�سبان  يف  مو�سوعا  ك��ان  االأم��ريك��ي 

بالفعل.

ونزل موؤ�سر الدوالر ام�س 0.2% اإىل 

وهو  العمات،  من  �سلة  مقابل   94.62

نوفمرب/  اأوائ��ل  منذ  له  م�ستوى  اأدن��ى 

الثاين. ت�سرين 

اأ���س��ب��وع��ي، فهو يتجه  اأ���س��ا���س  وع��ل��ى 

النخفا�س 1.11%، وهو اأكرب هبوط له 

و   .2020 االأول  ك��ان��ون  دي�سمرب/  منذ 

التحركات  نزل عن متو�سط  اخلمي�س، 

يونيو/  االأوىل منذ  للمرة  يوم   100 يف 

حزيران 2021.

االأخرى،  الرئي�سية  العمات  واأم��ام 

اأك���رث و�سوحا  ال����دوالر  ك��ان��ت خ�����س��ائ��ر 

مقابل الني الياباين واليوان ال�سيني، 

0.4% و0.3% على  اأمامهما  اإذ انخف�س 

الرتتيب.

1% منذ  و���س��ع��د ال��ي��ورو ب��اأك��رث م��ن 

بداية االأ�سبوع وخرج من النطاق الذي 

اأواخر نوفمرب  كان حم�سورا فيه منذ 

م�ستوى  اأعلى  م�سجا  الثاين،  ت�سرين 

له منذ 11 نوفمرب ت�سرين الثاين عند 

1.1483 دوالر.

وارت���ف���ع اجل��ن��ي��ه اال���س��رتل��ي��ن��ي على 

بقاء  ت��ه��دد  �سيا�سية  اأزم���ة  م��ن  ال��رغ��م 

رئ��ي�����س ال�����وزراء ب��وري�����س ج��ون�����س��ون يف 

اإذ يتجه اال�سرتليني لتحقيق  من�سبه، 

راب�����ع زي�����ادة اأ���س��ب��وع��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل 

اأح���دث  0.5%. وب��ل��غ يف  ي��زي��د ع��ن  مب��ا 

تعامات 1.3730 دوالر.

وا���س��ت��ق��رت ال��ع��م��ات امل�����س��ف��رة بعد 

بتكوين  اأ�سعار  ظلت  اإذ  متقلب،  اأ�سبوع 

ق���رب اأدن�����ى م�����س��ت��وي��ات��ه��ا يف اأك����رث من 

األف   42 عن  يقل  ما  عند  اأ�سهر  ثاثة 

دوالر.

وق�����������ال ك���������رمي ال����ع����ي����ط����ة م����دي����ر 

اإن  �سنغافورة،  اأوف  بنك  يف  اال�ستثمار 

ه��ن��اك ت��وق��ع��ات ب��رف��ع اأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة 

االأمريكية اأربع مرات العام اجلاري.

اأنه  العربية،  مع  حديثه  يف  واأو�سح 

حت�سن  اأن  اإال  ال��ت�����س��خ��م  ارت���ف���اع  رغ���م 

���س��ا���س��ل االإم��������داد م���ع رف����ع ال��ف��ائ��دة 

االأم�����ريك�����ي�����ة وت���خ���ف���ي���ف ال����ف����ي����درايل 

االأمريكي مل�سرتيات ال�سندات �ستح�سن 

ال��والي��ات  يف  الت�سخم  م�ستويات  م��ن 

املتحدة.

وذك�����ر اأن�����ه ي���ت���وق���ع ع�����ودة ال�����دوالر 

اأمام اليورو واال�سرتليني. لارتفاع 

ال�سبت   15 / 1 / 2022
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االنباط-وكاالت

ام�س  العربية،  معاريف  �صحيفة  ك�صفت 

بني  ج��رى  ال��ذي  اللقاء  تفا�صيل   ، اجلمعة 

والرئي�س  ع��ب��ا���س  حم��م��ود  ال�صلطة  رئ��ي�����س 

وال����ذي مل  ال�صي�صي  ال��ف��ت��اح  ع��ب��د  امل�����ص��ري 

يخرج منه عبا�س �صوى ببيان دعم فقط

حل  ال���ذي  ع��ب��ا���س  اإن  ال�صحيفة  وق��ال��ت 

�صيًفا على م�صر، روى لل�صي�صي ما درج على 

وو�صعنا  ف���ارغ  “�صندوقنا  ع��ن��ه؛  احل��دي��ث 

له  ا���ص��ت��ك��ى  ذل���ك  “بعد  م�صيفة:  يائ�س”، 

قليال من الإ�صرائيليني، وروى عن اجتماعه 

مع وزير احلرب بيني غانت�س قبل اأ�صبوعني 

�صديد،  باإن�صات  ا�صتمع  ال�صي�صي  ون�صف، 

ذل���ك، ن�صر مكتبه  ���ص��اع��ات م��ن  وب��ع��د ب�صع 

�صتوا�صل  م�صر  اأن  يفيد  ل�صانه،  على  بيانا 

دعم الكفاح الفل�صطيني ل�صتعادة احلقوق«

مل  “عبا�س  اأن  العربية  ال�صحيفة  واأك��د 

ينجح يف اأن ي�صتخل�س من ال�صي�صي اأكرث من 

بيان الدعم والن�صات، ورجال املخابرات من 

اللقاءات، وجدوا  اجلانبني، ممن جل�صوا يف 

علقت  التي  للم�صكلة  حل  اإيجاد  يف  �صعوبة 

فيها ال�صلطة؛ اأزمات يف كل اجلبهات«

ويف الوقت الذي حط عبا�س يف م�صر، كان 

القيادي الكبري يف “فتح” جربيل الرجوب، 

يف زيارة ل�صوريا من اأجل “مهمة هامة، وهي 

ال�صحيفة  بح�صب  الأ�صد”،  م��ع  امل�صاحلة 

ي�صاهده  مل  “من  �صاخرة:  بلغة  قالت  التي 

يَر عر�صا متجيديا  الأ�صد، مل  ب�صار  ميتدح 

يف حياته«

وراأت اأن زيارة الرجوب اإىل دم�صق “�صاذة 

ح��ت��ى اأك����رث م���ن زي�����ارة ���ص��ي��ده مل�����ص��ر، حيث 

التحرير  منظمة  ق��ي��ادة  ب��ني  العالقات  �صد 

من  ح��ال��ة  ال�����ص��وري  وال��ن��ظ��ام  الفل�صطينية 

اأن  م���ق���درة  اأو�صلو”،  ع��ه��د  م��ن��ذ  اجل���م���ود 

قادة  بني  من  القالئل  اأح��د  هو  “الرجوب، 
فتح الذي يتمتع مبكانة جماهريية متينة، 

ا�صتخدام  على  الأخ���رية، عمل  ال�صنوات  ويف 

خلفيته كمقاوم �صابق، كي يح�صن مواقفه يف 

املعركة على خالفة عبا�س«

ال�صنوات  يف  “ال�صلطة  اأن  اإىل  واأ����ص���ارت 

الأخ��رية فقدت معظم ذخائرها الواحد تلو 

الآخر، لقد غرقت يف الف�صاد وعدم الكرتاث 

حظيت  وه��ك��ذا  الفل�صطينيني،  ب��امل��واط��ن��ني 

بعداء �صعبها، حتى ال�صلطة مل تعرف كيف 

تدير عالقاتها مع حما�س وخلدت النق�صام 

الذي ي�صعف املع�صكر الفل�صطيني كله وينزل 

من قيادته اأوراق �صغط على اإ�صرائيل«.

 االنباط-وكاالت

ام�����س  ����ص���الة  الآلف،  ع�������ص���رات  اأدى 

رغم  املبارك،  الأق�صى  امل�صجد  يف  اجلمعة 

�صلطات  فر�صتها  التي  امل�صددة  الإج��راءات 

الحتالل الإ�صرائيلي على اأبواب ومداخل 

البلدة القدمية يف القد�س املحتلة.

وق�����درت دائ�����رة الأوق�������اف الإ���ص��الم��ي��ة 

اأدوا  األ���ف م�����ص��ٍل   30 ب���اأن ن��ح��و  ب��ال��ق��د���س، 

�صالة اجلمعة يف امل�صجد الأق�صى

واأع������اق������ت ����ص���رط���ة الح�����ت�����الل دخ����ول 

امل�����ص��ل��ني ال���ذي���ن ت����واف����دوا م��ن��ذ ���ص��اع��ات 

ع��ن��د  ومت����رك����زت  امل�������ص���ج���د  اإىل  ال�������ص���ب���اح 

ب���واب���ات���ه، وان��ت�����ص��رت يف ����ص���وارع امل��دي��ن��ة، 

وف��ت�����ص��ت اأم���ت���ع���ة امل����واط����ن����ني، وف��ح�����ص��ت 

ب��ط��اق��ات��ه��م ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، وم��ن��ع��ت دخ���ول 

اإىل  ال�صفة  حمافظات  م��ن  منهم  الآلف 

القد�س لأداء �صالة اجلمعة

�صالة  اأدوا  املواطنني  من  الآلف  وك��ان 

تلبية  الأق�����ص��ى،  امل�صجد  رح���اب  يف  الفجر 

رغ��م  م��وؤ���ص�����ص��ات مقد�صية،  اأط��ل��ق��ت��ه  ل��ن��داء 

امل����اط����رة، ردا ع��ل��ى الن��ت��ه��اك��ات  الأج��������واء 

ينفذها  ال��ت��ي  والق��ت��ح��ام��ات  الح��ت��الل��ي��ة 

م�صتوطنون لباحات قبلة امل�صلمني الأوىل.

االنباط- وكاالت

ن�صر موقع ynet الإ�صرائيلي تفا�صيل 

يف  �صابطني  مقتل  ح��ادث��ة  ح���ول  ج��دي��دة 

“النخبة” عن طريق اخلطاأ، خالل  لواء 

اأعمال حرا�صة بالقرب من مع�صكر يف غور 

الأردن، كا�صفا اأنه كان من املمكن اأن يقتل 

.4

وذكر املوقع الإ�صرائيلي يف تقرير اأنه يف 

و�صيلة  “�صرقت  للحادثة،  ال�صابقة  الليلة 

للروؤية الليلية وخوذة من وحدة “اإيجوز” 

اأثر  وعلى  باأريحا،  النبي مو�صى  قاعدة  يف 

القاعدة  حميط  اإىل  �صباط   4 خ��رج  ذل��ك 

اإج���راء مماثل قام  م��ع  ب��ال��ت��وازي  الليل  يف 

به “املالزم ن” )مطلق النار( وحده ودون 

جعل  م��ا  ال��ب��ع�����س،  بع�صهم  م��ع  التن�صيق 

ن”  “املالزم  ي�صخ�صون  الأربعة  ال�صباط 

اأنه م�صتبه به يف ال�صرقة من م�صافة  على 

حوايل 300 مرت وبداأوا يف القرتاب منه«

���ص��ج��ي��ج  ���ص��م��ع  “املالزم  اأن  واأو�����ص����ح 

وفتح  وا�صتدار  الأربعة  ال�صباط  خطوات 

اأن��ه��م عدو  اأن ظ��ن  بعد  ال��ف��ور  ال��ن��ار على 

“اإطالق  اأن  اإىل  ي�صوب �صالحه”، م�صريا 

اأم��ت��ار،   10 ال��ن��ار وق��ع على م�صافة ح��وايل 

اإط��الق  لإيقاف  ال�صراخ  �صوت  عال  حيث 

ال����ن����ار ال�����ذي ح����دث يف غ�������ص���ون حل��ظ��ات 

الثالث  ال�صابطني  يقتل  اأن  ك��اد  وال���ذي 

والرابع«

مناطق  عك�س  “على  اإن���ه  امل��وق��ع  وق���ال 

اجل��ولن،  مرتفعات  اأو  النقب  يف  احلريق 

هي  الأردن  غ��ور  يف  احل��ري��ق  مناطق  ف���اإن 

مناطق خارج اخلط الأخ�صر، حيث يعي�س 

اأو  دوري���ة  واأي  اجل���وار.  يف  الفل�صطينيون 

كمني كمبادرة م�صتقلة لقائد على م�صتوى 

اأ�صلحة،  ل�صو�س  م��ك��ان  لتحديد  م���الزم 

اإرهابي  اإىل حادث  فجاأة  يتحول  اأن  ميكن 

خطري، مثل عدة اعتداءات اإرهابية وقعت 

يف ال�صنوات الأخرية«

مل  ن.  “املالزم  ال���ت���ق���ري���ر:  واأ�����ص����اف 

ي�����ص��ت��ط��ع ال����ن����وم م���ن���ذ احل�������ادث وح��ال��ت��ه 

م�صريا  جدا”،  خطرية  والنف�صية  العقلية 

اإىل اأن املالزم قال مل�صاعديه “كنت متاأكدا 

وكنت  بخطر  �صعرت  اإرهابيون.  اأنهم  من 

خائفا لذلك اأطلقت النار«

ن.  ا�صتجواب  يتم  اأن  املتوقع  ومن  هذا 

يف مطلع الأ�صبوع املقبل.

االنباط-وكاالت

م��ا ب��ني اق��ت��ح��ام��ات وج��رائ��م اإط���الق نار 

م�صتوطنني،  واع����ت����داءات  وت��ه��ج��ري  وه����دم 

تتكرر انتهاكات الحتالل ال�صهيوين يوميا 

يف ال�صفة الغربية والقد�س املحتلتني، وفق 

ما ر�صده تقرير حقوقي.

“اإ�صرائيلية”  وحماولت  متتالية  وقائع 

ل ت���ت���وق���ف ل���ف���ر����س اأم�������ر واق�������ع ي��ك��ر���س 

ال���ص��ت��ي��ط��ان وال��ت��ه��وي��د، يف وق��ت ت��ق��ف فيه 

ومركزة  مبالية  غري  الفل�صطينية  ال�صلطة 

على  قدرته  واإ�صعاف  �صعبها  قمع  يف  اأك��رث 

مواجهة هذا العدوان

ووثق تقرير النتهاكات الأ�صبوعي الذي 

ي�صدره املركز الفل�صطيني حلقوق الإن�صان، 

واإ�صابة  وم��ق��اوم،  م�صن،  مواطن  ا�صت�صهاد 

يف  و�صحفي،  اأطفال   4 بينهم،  مواطًنا،   14

ال�صفة  يف  للقوة  مفرط  ا�صتخدام  جرائم 

الغربية

ووف��������ق ال���ت���ق���ري���ر ال��������ذي اط����ل����ع ع��ل��ي��ه 

فجر  ففي  لالإعالم”  الفل�صطيني  “املركز 
2022/1/12، عرث على املواطن الفل�صطيني 

امل�����ص��ن ع��م��ر حم��م��د ع��ب��د امل��ج��ي��د اأ���ص��ع��د، 

80ع���ام���اً ج��ث��ة ه��ام��دة وه���و م��ق��ي��د ال��ي��دي��ن 

الإن�����ص��اء  قيد  بناية  يف  العينني  ومع�صوب 

ب��ه��ا ق���وات الح��ت��الل  يف رام اهلل اح��ت��ج��زت��ه 

���ص��ه��ي��ًدا  وارت����ق����ى  �صيارته”،  اإي����ق����اف  ب��ع��د 

و�صيا�صة  القا�صية  واملعاملة  التنكيل  �صحية 

الإ�صرائيلي التعذيب 

2 يف  الإ�صابات توزعت  اأن  التقرير  وبنينّ 

قلقيلية،  يف  اأط��ف��ال   3 بينهم  و8  ط��وب��ا���س، 

مدخل  على  اعتقاله  قبل  جامعي  وط��ال��ب 

تغطيته  خ��الل  و�صحفي  ب��ريزي��ت،  جامعة 

اهلل،  رام  يف  بيتونيا،  يف  الح��ت��الل  اق��ت��ح��ام 

ومواطن يف اخلليل وطفل يف جنني

ب��ح��الت اختناق  ال��ع�����ص��رات  اأ���ص��ي��ب  ك��م��ا 

جراء ا�صتن�صاق الغاز امل�صيل للدموع

اأم����ا يف ق��ط��اع غ����زة، ف��ق��د وث���ق ال��ت��ق��ري��ر 

اإطالق قوات الحتالل النار 10 مرات جتاه 

الأرا���ص��ي ال��زراع��ي��ة، وم��رت��ني جت��اه ق��وارب 

ال�صيادين، �صرق القطاع وغربه

توغل واعتقالت

وثق  فقد  التوغل،  اأع��م��ال  �صعيد  وعلى 

يف  لالحتالل  توغل  عملية  التقرير)132( 

ال�صفة الغربية، مبا فيها القد�س املحتلة

العديد  خاللها  ال��ق��وات  تلك  واق��رتف��ت 

من النتهاكات املركبة، من مداهمة املنازل 

مبحتوياتها،  والعبث  وتفتي�صها  ال�صكنية 

حيث اأرهبت �صاكنيها، واعتدت على العديد 

منهم بال�صرب، واأطلقت الأعرية النارية يف 

العديد من احلالت

اعتقال  ع��ن  الع���ت���داءات  تلك  واأ���ص��ف��رت 

وام��راأت��ان.  اأط��ف��ال   6 م��واط��ًن��ا، منهم   )78(

اأما يف قطاع غزة فقد نفذ الحتالل عملية 

توغل حمدودة �صرق رفح جنوب القطاع

هدم وجتريف

ونفذت قوات الحتالل 10 اعتداءات هدم 

حيث  املحتلة  القد�س  يف  اأو�صعها  وجتريف 

اأجربت مواطًنا على هدم غرفة من منزله 

واآخ��ر على هدم  العمود،  راأ���س  ذاتيًّا يف حي 

منزله ذاتيًّا يف قرية �صورباهر، وجرفت 10 

قرية  يف  مركبات  مغ�صلة  وهدمت  دومن��ات 

الإن�صاء يف  العي�صاوية، وهدمت مقربة قيد 

قرية اأم طوبا

ويف اخلليل �صادرت حفارا �صرقي مدينة 

املعزول  ال�صفيح  من  م�صكناً  وهدمت  دورا، 

وهدمت  اأذن���ا،  بلدة  �صرقي  اأغ��ن��ام  وحظرية 

وبئر  وال�صفيح،  الطوب  ثالثة م�صاكن من 

مياه قيد احلفر، وخمزًنا لالأعالف �صرقي 

مدينة يطا

ق��ري��ة  ب��اي��ج��ر يف  �����ص����ادرت  ن��اب��ل�����س  ويف 

�صكنية،  خ��ي��م��ة  ه��دم��ت  ب��ي��ت حل��م  ت���ل، ويف 

وج��داري��ن  ج��ال،  بيت  مدينة  غربي  �صمال 

ا�صتناديني يف قرية الوجلة

ووث����������ق ال����ت����ق����ري����ر ع��������دة اع�������ت�������داءات 

ل��ل��م�����ص��ت��وط��ن��ني م��ن��ه��ا م��ه��اج��م��ة م��واط��ن��ني 

اأحدهم يف راأ�صه بحجر يف اخلليل،  واإ�صابة 

ور�صق مركبة مواطنة يف القد�س، باحلجارة 

واإ�صابة  املركبة  زج��اج  حتطم  اإىل  اأدى  م��ا 

�صائقتها يف وجهها.

معاريف: لقاء عباس بالسيسي بال نتائج ولم يحصل إال على بيان دعم فقط

القدس : 30 ألفا يؤدون صالة الجمعة في األقصى

»كان من الممكن أن يقتل 4«.. تفاصيل جديدة حول 
مقتل ضابطين إسرائيليين في غور األردن بالخطأ

الضفة في أسبوع .. شهيدان و14 جريًحا و78 معتقاًل 
باعتداءات االحتالل

أنباء عن صفقة محتملة بين نتنياهو والنيابة 
قد تشمل رحيله عن الحلبة السياسية

رغم قيود االحتالل .. اآلالف يحيون 
»الفجر العظيم« في األقصى

اجتماع إسرائيلي فلسطيني األسبوع 
المقبل في إطار تعاون بيئي

إصابة األسير هشام أبو هواش بفيروس كورونا 
في مستشفى »أساف هاروفيه« اإلسرائيلي

االنباط-وكاالت

هاروفيه”  “اأ�صاف  م�صت�صفى  اأع��ل��ن 

ه�صام  الأ���ص��ري  اإ�صابة  ع��ن  الإ�صرائيلي، 

اأب�����و ه���وا����س ب���ف���ريو����س ك����ورون����ا، ح��ي��ث 

مبر�صى  اخل��ا���س  ال��ق�����ص��م  اإىل  نقله  مت 

كورونا.

اإدارة  ه����وا�����س،  اأب�����و  ع��ائ��ل��ة  وات���ه���م���ت 

العناية  تقدمي  يف  بالتق�صري  امل�صت�صفى 

خا�س  ال��ذي  ه�صام  لنجلهم  املخ�ص�صة 

اإ�صرابا مفتوحا عن الطعام  ا�صتمر ملدة 

141 يوما، اأنهاه قبل 12 يوما

وب��ح�����ص��ب ال��ع��ائ��ل��ة، ف����اإن امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 

و���ص��ع��ت ه�����ص��ام يف غ��رف��ة فيها ع��دد من 

املر�صى دون عزله يف غرفة لوحده رغم 

�صعف ج�صده وحالته ال�صحية ال�صعبة

وط��ال��ب��ت ع��ائ��ل��ة الأ���ص��ري اأب���و ه��وا���س، 

بتدخل �صريع من قبل املنظمات الدولية 

من اأجل نقل ه�صام اإىل م�صت�صفى داخل 

العالج  لتقدمي  املحتلة  الغربية  ال�صفة 

املنا�صب له، بعد معركة الأمعاء اخلاوية 

التي اأنهاها قبل نحو اأ�صبوعني.

االنباط-وكاالت

تو�صل  باحتمال  اإ�صرائيلية  تقارير  تفيد 

زع��ي��م امل��ع��ار���ص��ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و ل�صفقة 

فيها  املتهم  الف�صاد  ملفات  ح��ول  الق�صاء  مع 

ال�صيا�صة ولو موؤقتا، و�صط خماوف  واعتزاله 

من تبعات ذلك على م�صري احلكومة.

ويدعي �صيا�صيون يف احلكومة واملعار�صة اأن 

ال��ذي يحافظ على تكتل حكومة  نتنياهو هو 

امل�صهد  ف���اإن  رح��ي��ل��ه،  ح���ال  بينيت لب��ي��د، ويف 

�صحف  ذك����رت  ح�صبما  ���ص��ي��ت��غ��ري،  ال�����ص��ي��ا���ص��ي 

اإ�صرائيلية اليوم اجلمعة

احتمال  من  احلكومة  يف  جهات  وتتح�صب 

اأن ي�����وؤدي ت��ن��ح��ي ن��ت��ن��ي��اه��و، وا���ص��ت��ق��ال��ت��ه من 

وب��ني  ب��ي��ن��ه  ات��ف��اق  ب��ح��ال  الكني�صت  ع�����ص��وي��ة 

النيابة، اإىل تغري امل�صالح ال�صيا�صية احلزبية، 

الأم��ر الذي من �صاأنه اأن ي�صع م�صاعب اأمام 

اأح��زاب  من  املوؤلفة  احلكومة،  ولي��ة  ا�صتمرار 

اليمني والو�صط والي�صار ال�صهيوين

نتنياهو  تنحي  اأن  اإىل  ت��ق��دي��رات  وت�����ص��ري 

اأح��زاب اليمني يف احلكومة تف�صل  قد يجعل 

“الليكود”  ح��زب  مع  جديدة  حكومة  ت�صكيل 

اأو الأح��زاب احلريدية، بحيث ل ت�صارك فيها 

و”القائمة  و”مريت�س”  العمل  مثل  اأح���زاب 

املوحدة« اإل اأن م�صدرا رفيعا يف احلكومة قال 

ل�صحيفة “يديعوت اأحرونوت” اإنه “ل توجد 

م�صلحة لدى اأي اأحد بالتوجه اإىل انتخابات. 

يف  اأخ���رى  حكومة  فيه  ت��ك��ون  و�صعا  اأرى  ول 

حيث  م���ن  ل��ك��ن  احلالية”.  ال��ك��ن��ي�����ص��ت  دورة 

املبداأ، بالإمكان ت�صكيل حكومة جديدة خالل 

اإىل  دورة الكني�صت احلالية ومن دون التوجه 

انتخابات

نتنياهو  الت�صالت بني حمامي  ت��زال  ول 

حتى  ت�صتمر  اأن  وي��ت��وق��ع  ج���اري���ة،  وال��ن��ي��اب��ة 

امل�صت�صار  ولي��ة  نهاية  قبل  الأخ���رية  اللحظة 

مندلبليت،  اأف��ي��ح��اي  ل��ل��ح��ك��وم��ة،  ال��ق�����ص��ائ��ي 

ال�����ص��ه��ر احل�����ايل. وذك�����رت �صحيفة  ن��ه��اي��ة  يف 

ل��ق��اءات حتى  اأن��ه مت عقد خم�صة  “هاآرت�س” 
الآن بني حمامي نتنياهو والنيابة

وح�����ص��ب الق������رتاح ال�����ذي ق��دم��ه حم��ام��ي 

فاإن  اإىل مندلبيت،  ت�صور،  بن  بوعاز  نتنياهو، 

وخيانة  الحتيال  بتهمتي  �صيعرتف  نتنياهو 

يتهم  واأل  و4000،   1000 امللفني  يف  الأم��ان��ة، 

يف  التهامات  واإل��غ��اء   4000 امللف  يف  بالر�صوة 

واأن  الكني�صت،  من  ي�صتقيل  واأن   ،2000 امللف 

خدمة  يف  العمل  نتنياهو  على  العقوبة  تكون 

اجلمهور ملدة ثالثة اأ�صهر، واإلغاء و�صمة العار

اأنه  واملوقف الذي عرب عنه مندلبليت هو 

ل��ن ت��ك��ون ه��ن��اك �صفقة ب�����ص��اأن و���ص��م��ة ال��ع��ار 

ل�صبع  ال�صيا�صية  احلياة  عن  نتنياهو  وتنحي 

الق�صية  ه���ذه  اإن  مندلبليت  وق���ال  ���ص��ن��وات. 

خدمة  يف  بالعمل  اأو  ب�صجن  تنتهي  اأن  يجب 

اجلمهور لثالثة اأ�صهر اأو اأك��رث، واأن��ه يف ملف 

لي�س  الدرجة  اإىل هذه  �صلطوي خطري  ف�صاد 

بالإمكان اللتفاف على و�صمة العار

وبادر اإىل هذه الت�صالت �صديق م�صرتك 

ل�”يديعوت  وف���ق���ا  وم��ن��دل��ب��ل��ي��ت،  ل��ن��ت��ن��ي��اه��و 

حماكمة  ا���ص��ت��م��رار  اأن  ب���ادع���اء  اأحرونوت”، 

وت�صف  بالدولة”.  ���ص��ررا  “تلحق  نتنياهو 

باأنها  نتنياهو  مع  الت�صالت  العامة  النيابة 

ت��ب��داأ  مل  واأن������ه  احتماليتها”  يف  “تدقيق 
مفاو�صات بعد

ويف حزب “الليكود” يتوقع اأن يبداأ �صراع 

على خالفة نتنياهو يف رئا�صة احلزب يف حال 

ال�صراع فعال  وب��داأ هذا  اإىل �صفقة.  التو�صل 

م��ن��ذ ت��ق��دمي لئ��ح��ة الت���ه���ام ���ص��د ن��ت��ن��ي��اه��و، 

و�صيت�صاعد يف حال تنحي نتنياهو.

النباط-وكالت

ام�س  فجر  ���ص��الة  امل�صلني  اآلف  اأدى 

اجلمعة، يف امل�صجد الأق�صى املبارك؛ تلبية 

لدعوات الرباط يف الأق�صى ودعًما حلرا�س 

الأق�صى، رغم قيود الحتالل وت�صديداته 

والأجواء الباردة واملاطرة

و�صد الرحال ل�صالة فجر ثالث جمعة 

من  امل���واط���ن���ني  اآلف  اجل���دي���د  ال���ع���ام  يف 

وفل�صطينيي  ال��غ��رب��ي��ة  وال�����ص��ف��ة  ال��ق��د���س 

مئات  بينهم   ،1948 ع���ام  امل��ح��ت��ل  ال���داخ���ل 

الن�صاء والأطفال وكبار ال�صن

وف��ر���ص��ت ق����وات الح���ت���الل ت�����ص��دي��دات 

امل�����ص��ل��ني للم�صجد  وق����ي����وًدا ع��ل��ى دخ�����ول 

الأق�صى لإحياء �صالة “الفجر العظيم”، 

ومنعت عددا من ال�صبان من الدخول اإليه

القد�س  يف  ال�صبابية  احل��راك��ات  ودع���ت 

ل��ل��م�����ص��ارك��ة ال���وا����ص���ع���ة يف ����ص���الة ال��ف��ج��ر 

العظيم اليوم اجلمعة حتت �صعار “حرا�س 

الأق�صى”، دعًما لهم واإ�صناًدا لوجودهم

اجلمعة  لأداء  الفل�صطينيون  ر  ويتح�صنّ

يف امل�صجد الأق�صى و�صط دعوات ا�صتيطانية 

يف  “التواجد”  لإدام����ة  وم�صتمرة  يومية 

التلمودية  الطقو�س  واأداء  الأق�صى  باحات 

“الهيكل”  ح���ول  ل�����ص��روح��ات  وال���ص��ت��م��اع 

املزعوم، مب�صاركة قادة امل�صتوطنني، وبغطاء 

اليمينية  الح��ت��الل  حكومة  م��ن  �صيا�صي 

املتطرفة

ال�صيخ  الأق�صى  امل�صجد  خطيب  ن  وثمَّ

ال�صبابية لإحياء  الدعوات  عكرمة �صربي 

امل�صجد  ب���اح���ات  يف  العظيم”،  “الفجر 
الأه���ل يف ال�صفة  امل��ب��ارك، داع��ي��اً  الأق�صى 

والقد�س والداخل املحتل اإىل اأو�صع م�صاركة 

يف هذه احلملة

“هذه الدعوات  اأنَّ  وع��دنّ ال�صيخ �صربي 

املباركة لإحياء الفجر العظيم هي امتداد 

ون����وع م��ن ال��ت��ذك��ري وال��ت��ح��ف��ي��ز لفري�صة 

م��ه��م��ة م���ن ف���رائ�������س امل�����ص��ل��م��ني يف بقعة 

الحتالل  جانب  من  وم�صتهدفة  مباركة 

الإ�صرائيلي«

هذه  ترت�صخ  اأن  ك��ث��رًيا  “يهمنا  وق���ال: 

تنت�صر  واأن  وال��ق��د���س،  الأق�صى  يف  الفكرة 

اأن��ح��اء فل�صطني ولي�س فقط يف  يف جميع 

الأق�صى املبارك اأو امل�صجد الإبراهيمي«

وحيا خطيب امل�صجد الأق�صى احلراكات 

لهذا  وامل���ب���ادرة  الفكرة  ه��ذه  على  القائمة 

�صدنّ  ق��دًم��ا يف  امل�صي  اإىل  داع��ًي��ا  ال��ن�����ص��اط، 

امل�صجد  يف  ال�صلوات  جميع  واأداء  ال��رح��ال 

الأق�صى املبارك

ه اإىل اأننّ ت�صمية هذه املبادرة ب�”جمعة  ونونّ

لأننّ  مهمة؛  دلل��ة  ذات  الأق�صى”،  حرا�س 

احل����را�����س م�����ص��ت��ه��دف��ون م���ن الح���ت���الل، 

ال����ذي ي���ح���اول حت��ي��ي��ده��م ع���ن واج��ب��ات��ه��م 

ومعاقبتهم، بحجج واهية، لت�صهيل فر�س 

على  “الإ�صرائيلي”  الح���ت���الل  ���ص��ي��ادة 

الأق�����ص��ى« واأط���ل���ق ع���دد م��ن ال��ن�����ص��ط��اء يف 

العظيم،  الفجر  دع���وات  املا�صية  الأ���ص��ه��ر 

الأق�صى مع  امل�صجد  وال��رب��اط يف  لل�صالة 

ت�صاعد ا�صتهداف الحتالل ملدينة القد�س.

االنباط-وكاالت

اأف�������ادت ���ص��ح��ي��ف��ة اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، ب���اأن���ه من 

املتوقع اأن يجتمع روؤ�صاء ال�صلطات املحلية يف 

فل�صطني، الأربعاء، مع ممثلي الإدارة املدنية 

“تعاون  على  التفاق  اأج��ل  من  الإ�صرائيلية، 

بيئي غري ماألوف«.

اإ�صرائيل”،  اأوف  “تاميز  �صحيفة  وذك��رت 

اإن�صاء  التعاون،  اإط��ار  �صتمول، يف  اإ�صرائيل  اأن 

72 قرية فل�صطينية  النفايات يف  نظام جلمع 

�صغرية يف جميع اأنحاء ال�صفة الغربية

واأ�صارت اإىل اأنه “اإذا جنح امل�صروع الفريد 

كما هو خمطط له، ف�صيك�صب الفل�صطينيون 

النفايات، و�صي�صتعيد مئات  بلدات خالية من 

خال  نظيف  ه��واء  تنف�س  على  القدرة  الآلف 

من احلرائق والدخان الأ�صود وال�صام«

وي��ع��ي�����س ح���وايل 2 م��ل��ي��ون م��ن اأ���ص��ل 2.8 

م��ل��ي��ون م���ن ���ص��ك��ان ال�����ص��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، وف��ق��ا 

ل����الإدارة امل��دن��ي��ة، يف م��دن وب��ل��دات ي��وج��د بها 

اإمن��ا  ال��ن��ف��اي��ات،  م��ن��ظ��م للتخل�س م��ن  ن��ظ��ام 

التي  تلك  ال�صغرية،  القرى  امل�صكلة يف  تكمن 

متلك  ل  جلنة  على  البلدية  اإدارت��ه��ا  تعتمد 

م�صادر دخل وقدرة على متويل نظام تخل�س 

من النفايات

ويف الأ�صهر الأخرية جهزت الإدارة املدنية 

خ��ط��ة ل������72 ق���ري���ة، ل ي��ت��م ف��ي��ه��ا ال��ت��خ��ل�����س 

م��ن ال��ن��ف��اي��ات يف م��ن��اط��ق رام اهلل وط��ول��ك��رم 

اإىل  فيها  واأج��رت ح�صابات خل�صت  وقلقيلية، 

�صنوات  ل��ث��الث  �صيكل  مليون   25.7 مبلغ  اأن 

�صيكون كافيا لت�صغيل مثل هذا النظام.

ال�سبت   15 / 1 / 2022
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االنباط-وكاالت

احرنوت”  “يديعوت  �صحيفة  ك�����ص��ف��ت 

العربية ، يف تقرير لها عن النقلة النوعية 

ل���ق���ادة ح��م��ا���س ال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ع��ي�����ش��ون يف 

خم��ي��م��ات ال���اج���ئ���ن، وك���ي���ف اأ���ش��ب��ح��وا يف 

الوقت احلايل وتواجدهم يف مناطق فاخرة 

برتكيا وقطر.

موقعها  عرب  العربية  ال�شحيفة  وكتبت 

الإلكرتوين، عن كبار  قيادة حما�س يف غزة 

قائلًة: هوؤلء هم الذين يقودون ما ي�شموه 

“املقاومة” �شد ا�شرائيل، ويثريون حما�شة 
ال��ظ��روف  رغ���م  لل�شمود،  ال��غ��زي  اجل��م��ه��ور 

ق��ي��ادات   8 اأّن  واأك����دت،  ال��ق��ط��اع.  يف  ال�شعبة 

من احلركتن تركوا غزة، يف ال�شنة املا�شية 

اأكرب يف ال�شهر الخ��رية ومل يعودوا  وبقوة 

مبدن  واآمنة  مريحة  اأماكن  يف  ويتواجدون 

ج��دا  غنية  بع�شها  ال��ع��امل  ارج����اء  يف  ودول 

وتوفر �شروط مدللة للمتواجدين فيها.

و�شددت، اأّن اأول التاركن لقطاع  غزة كان 

ا�شماعيل  حلما�س  ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س 

ال�شاطيء  بيته يف خميم  ت��رك  ال��ذي  هنية، 

لاجئن بغزة والذي ي�شكن فنادق فاخرة يف 

العا�شمة القطرية الدوحة.

وب���ح�������ش���ب ال�����ش��ح��ي��ف��ة ال����ع����ربي����ة، ع��ل��ل 

حما�س،  رئ��ا���ش��ة  ع��ل��ى  بتناف�شه  ت��رك��ه  هنية 

ول��ك��ن الن��ت��خ��اب��ات يف ح��م��ا���س ان��ت��ه��ت منذ 

على  �شغطه  ذلك  اىل  ا�شافة  ا�شهر،  ب�شعة 

وابنائه  لزوجته  لل�شماح  امل�شرية  ال�شلطات 

ترك القطاع عرب معرب رفح، وهم يتواجدون 

اليوم معه يف ظروف خم�س جنوم يف قطر. 

تركت  اخ���رى  امل�شتوى  رفيعة  �شخ�شية 

منذ  �شغل  ال��ذي  احلية،  وه��و خليل  القطاع 

وق����ت ق�����ش��ري م�����ش��ى م��ن�����ش��ب ن��ائ��ب يحيى 

ال�شنوار رئي�س حركة حما�س يف غزة.

خ��ل��ي��ل احل��ي��ة ه��و رج���ل ح��م��ا���س يف غ��زة، 

ترك القطاع قبل ب�شعة ا�شهر، بعد اأن ت�شلم 

مع  ال��ع��اق��ات   ك�”م�شوؤول  ج��دي��داً  من�شباً 

حما�س،  من  وال�شامية”  العربية  ال��دول 

وه����و الخ�����ر ح���ر����س ع��ل��ى ان ي���خ���رج اب��ن��اء 

عائلته معه من قطاع غزة حلياة اكرث راحة 

يف ق��ط��ر.ويف قائمة ال��ت��ارك��ن م��ن غ��زة اإىل 

كبار  اأي�شاًمن  ال��ربدوي��ل،  �شاح  هو  قطر  

م�شوؤويل حما�س يف غزة والذي ح�شب م�شدر 

اخل����ارج؛  يف  اج����ازة  ل�شنة  خ���رج  فل�شطيني 

الناطق  اب���و زه����ري،  ���ش��ام��ي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ال�شطوري حلما�س غزة الذي ا�شبح ع�شو 

القدمي  ال�شيا�شي  وامل�شت�شار  التنظيم  قيادة 

والكبري ل�شماعيل هنية طاهر النونو. احد 

منهم ل يلمح بعودة قريبة اىل قطاع غزة.

حما�س،  يف  تطرفاً  الأك���رث  ح��م��اد،  فتحى 

ا���ش��ت��ق��ر م���وؤخ���را م�����ش��وؤول ح��م��ا���س، وينتمي 

اىل ال��ت��ي��ار ال�����ش��ق��ري يف ال��ت��ن��ظ��ي��م وم��رك��ز 

قوته يوجد يف �شمال القطاع حيث كان من 

مبادري املواجهات العنيفة يف القطاع.

يف امل��ا���ش��ي اق����ام ال��ق��وة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة التي 

تنفيذ  لغر�س  حما�س،  لداخلية  تتبع  كانت 

ال��ع��م��ل��ي��ات وه����و ي���دع���و ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن يف 

ال�شفة با�شتمرار لقتل ال�شرائيلين، حيُث 

ترك قطاع غزة ب�شرية تامة وهو يتنقل يف 

ال�شهر الخرية بن ا�شطنبول وبريوت.

النباط- وكالت

املبارك  الأق�����ش��ى  امل�شجد  ح��را���س  اأح��ب��ط 

اإ�شامي  بلبا�س  متنكر  م�شتوطن  حماولة 

اقتحام امل�شجد، اأثناء تاأدية �شاة اجلمعة.

واأف�����ادت دائ����رة الأوق�����اف الإ���ش��ام��ي��ة يف 

القد�س، باأن اأفراد �شرطة الحتال تدخلوا 

عقب  للم�شتوطن  احلماية  ووف��روا  ب�شرعة 

اإحباط حماولته من قبل حرا�س امل�شجد

ك�شفت  ا�شرائيلية  اإع���ام  و�شائل  وك��ان��ت 

امل��زع��وم  الهيكل”  “جماعات  ت�شمى  م��ا  اأن 

متنكرين  “م�شتعربن”  جمموعات  اأن�شاأت 

مباب�س اإ�شامية ودربتها على الت�شلل بن 

الأق�شى  امل�شجد  داخ���ل  امل�شلمن  امل�شلن 

املبارك لأداء طقو�س تلمودية.

االنباط-وكاالت

قامت ال�شرطة الإ�شرائيلية بقمع تظاهرة 

�شعبية فل�شطينية حا�شدة يف منطقة النقب 

التجريف  ب��اأع��م��ال  ت��ن��دي��ًدا  ال��ب��اد،  بجنوب 

لاأرا�شي بدعوى ال�شتياء عليها يف قرية 

الأطر�س م�شلوبة العرتاف، وذكرت م�شادر 

الفل�شطينين  م���ن  ال��ع�����ش��رات  اأّن  حم��ل��ّي��ة 

باملطاط  املغلف  املعدين  بالر�شا�س  اأ�شيبوا 

ال�شرطية  ال��ق��وات  قمع  خ��ال  وب��الخ��ت��ن��اق 

الإ�شرائيلية للمظاهرة.

امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات،  اإىل  امل�����ش��اب��ن  ن��ق��ل  ومّت 

معدنية،  بر�شا�شة  اإ�شابته  مّتت  َمْن  منهم 

ال�شرطة  م��ن  خا�شة  وح���دات  اعتقلت  كما 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع����دًدا م��ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن، من 

بينهم فتاة مّت �شحلها على الأر�س والعتداء 

عليها

ال��ع��ل��ي��ا للجماهري  امل��ت��اب��ع��ة  دان����ت جل��ن��ة 

العربية العدوان البولي�شي الدموي ال�شر�س 

جلنة  لها  دع��ت  التي  النقب،  مظاهرة  على 

عن  املنبثقة  النقب  ل��ع��رب  العليا  التوجيه 

اخلمي�س،  ظهر  بعد  العليا،  املتابعة  جلنة 

وقالت اإن هذا عدوان خمطط بهدف اإ�شكات 

الأي��ام  يف  ال��دائ��رة  النقب  يف  ال�شعبية  الهّبة 

الأخرية، التي تواجه هذا الهجوم البولي�شي 

اأرك���ان  م��ن  بتحري�س  ي��ت��م  ال���ذي  امل�شتمر، 

اأ�شا�شية يف احلكومة الإ�شرائيلية واأذرعها

اإّن��ه  ب��رك��ة،  حممد  املتابعة،  رئي�س  وق���ال 

ل م���ك���ان ل��ل��ره��ان ع��ل��ى ح�����ش��ن ن���واي���ا ه��ذه 

اأ�شا�ًشا على اجلماهري يف  احلكومة، ونعتمد 

ن�شالها امليداين

اإّن احلكومة  ب��ي��ان��ه��ا،  يف  امل��ت��اب��ع��ة  وق��ال��ت 

ال�شعبية  الهّبة  حجم  من  مرعوبة  واأذرعها 

اأرا����س، ويف  تبقى من  دفاًعا عما  النقب،  يف 

اأرا���ش��ي  ع��ل��ى  التحري�س  عمليات  م��واج��ه��ة 

اأه�����ايل ال��ن��ق��ب ال���ع���رب، ب��ه��دف اق��ت��اع��ه��م، 

خا�شة يف املنطقة امل�شتهدفة حالًيا، منطقة 

الأطر�س وقريتي �شعوة و�شوواين

ل��ذل��ك، ت��اب��ع ال��ب��ي��ان ال����ذي ت��ل��ّق��ت )راأي 

اإّن كل  ت���اب���ع ق���ائ���ًا  ُن�����ش��خ��ًة م���ن���ه،  ال���ي���وم( 

القمع  ع��دوان قوات  اأّن  اإىل  ت�شري  املوؤ�شرات 

اأّن��ه  ��ًة  وخ��ا���شّ مبيًتا،  ك��ان  املتظاهرين  على 

وعلى  اإعامية  ترافق مع حملة حتري�شية 

وقيادتها،  امل��ظ��اه��رة  �شد  التوا�شل  و�شائل 

ك�شر  على  ق��ادرة  اأنها  املوؤ�ش�شة  من  اعتقاًدا 

اإرادة احلياة عند اأبناء �شعبنا ولكن هيهات.

ونددت املتابعة بحمات العتقالت التي 

ت��ط��ال ال��ع�����ش��رات م��ن ج��م��ي��ع الأج���ي���ال، مع 

بهدف  والأطفال،  للفتيان  خا�س  ا�شتهداف 

الت�شعيد  ف��ه��ذا  ول��ك��ن،  ف��ي��ه��م،  ال��رع��ب  زرع 

احل��ك��وم��ي ال��ب��ول��ي�����ش��ي اجل������اري، ي��ل��ق��ى ردا 

ج��م��اه��ريي��ا، ن��ع��ت��ز ب���ه وب���الأخ�������س ال��وق��ف��ة 

البطولية لل�شبايا وال�شباب الذين يدافعون 

عن الأر�س والبيت والهوية

من  امللتزمة  الثلة  املتابعة  حلنة  وح��ّي��ت 

امل��ح��ام��ن ال��رائ��ع��ن ال��ذي��ن ت���ن���ادوا للدفاع 

ت��ط��وع��ا ع���ن امل��ع��ت��ق��ل��ن يف اأروق�����ة امل��ح��اك��م. 

املتابعة حملة  اأدان��ت جلنة  اأخ��رى  من جهة 

حكومية  اأو����ش���اط  ت�شنها  ال��ت��ي  التحري�س 

املنا�شلة  النقباوية  ال��ق��ي��ادات  على  ميينية 

التي تقف يف �شفوف الن�شال الأمامية

اإن��ه ل  املتابعة حممد بركة،  وق��ال رئي�س 

م��ك��ان ل��ل��ره��ان على ه��ذه احل��ك��وم��ة، ونحن 

امليدان  يف  اجلماهريي  الن�شال  على  نعتمد 

وامل�شادرة،  التهجري  خمططات  كل  لإف�شال 

والتحري�س بهدف اقتاع الب�شر

لي�شت معركة  ه��ذه  اأن  على  بركة  و���ش��ّدّد 

النقب وحده، بل املطلوب تفاعا جماهرييا 

وا���ش��ع��ا يف ك���اف���ة امل��ن��اط��ق دع���م���ا لأه��ل��ن��ا يف 

الإرادة  النقب، فاحلكومة تراهن على ك�شر 

باأن  لل�شماح  اأمامنا  خيار  ول  اجلماهريية، 

تك�شب رهانها، هذا، ف�شمود قرية العراقيب 

منوذج، نريد له اأن ي�شري على باقي مناطق 

النقب، على حّد تعبريه

االنباط-وكاالت

بنوع  مو�شكو  ملحت  ملفت،  جيو�شيا�شي  تطور  يف 

ق����وات ع�شكرية  اإر����ش���ال  اح��ت��م��ال  اإىل  ال��ت��ه��دي��د  م��ن 

لل�شغط  وفنزويا  كوبا  م��ن  ك��ل  اإىل  متطور  وع��ت��اد 

التغلغل  الغرب  ا�شرتاتيجية  على وا�شنطن كرد على 

الفر�شية  وه���ذه  رو���ش��ي��ا.  على  لل�شغط  اأوك��ران��ي��ا  يف 

الاتينية مرتقبة يف حالة  اأمريكا  النفوذ يف  بتعزيز 

ارتفاع التوتر ل�شيما واأن رو�شيا طبقت جزء منه يف 

اجلزائر.

وعتاد  ق��وات  رو�شيا  اإر���ش��ال  فر�شية  خ��رب  وانت�شر 

على  فعل  ك��رد  وفنزويا  كوبا  اإىل  متطور  ع�شكري 

خم��ط��ط��ات احل��ل��ف الأط��ل�����ش��ي الق�����رتاب ك��ث��ريا من 

وكان  الراهن.  الوقت  يف  اأوكرانيا  عرب  رو�شيا  ح��دود 

هذا  ريابكوف  �شريغي  رو�شيا  خارجية  وزير  م�شاعد 

ل   RTVI اأن���ه  املحلية  التلفزيون  لقناة  الأ���ش��ب��وع 

ينفي ول يوؤكد هذا اخلرب، ولكنه �شدد على ت�شريح 

يلتزم  مل  اإذا  اأن��ه  بوتن  فادميري  الرو�شي  الرئي�س 

الغرب والوليات املتحدة مبطالب رو�شيا يف اأوكرانيا، 

�شتتخذ مو�شكو اإجراءات ع�شكرية تقنية ، تاركا بذلك 

الباب مفتوحا على كل الحتمالت

وتعالج كربيات و�شائل الإعام يف اأمريكا الاتينية 

هذه  اجل��اري  الأ�شبوع  من  واجلمعة  اخلمي�س  يومي 

زل���زال  مب��ث��اب��ة  لأن��ه��ا  تطبيقها  واح��ت��م��ال  الفر�شية 

حقيقي يف املنطقة. كما ت�شتعيد باملنا�شبة تلك احللقة 

كان  التي  الرو�شية  النووية  ال�شواريخ  حول  املرعبة 

اأحد  واأدت اىل  ال�شتينات  �شيتم ن�شرها يف كوبا بداية 

اأكرب الأزمات يف احلرب الباردة

الإ�شبانية،  ن�شختها  يف  اأم��ري��ك��ا  ���ش��وت  واع��ت��ربت 

ريابكوف  ع��ن �شريغي  ���ش��ادر  ه��و حت��ذي��ر  اأن اخل��رب 

ال���ذي ي��راأ���س وف���د ب���اده يف امل��ف��او���ش��ات اجل��اري��ة يف 

جنيف حول الأزمة الأوكرانية، وبالتايل ياأخذ طابع 

اأن���دري �شريبن وه��و م�شرف على  اجل��دي��ة. وي��ق��ول 

رو�شيا  اأن  ال�شرتاتيجي  التفكري  مراكز  من  �شل�شلة 

تر�شل ر�شالة وا�شحة اىل نيتها الرفع من ح�شورها 

يف مناطق نزاع مثل فنزويا

القوة  رو�شيا  ام��ت��اك  يف  اخل���رباء  بع�س  وي�شكك 

القت�شادية الكاملة لتمويل وجود ع�شكري رو�شي يف 

كوبا وفنزويا كما يذهب اإىل ذلك هوغو اآ�شا خبري 

يف الأم���ن ال���دويل، لكن ال��واق��ع ���ش��يء اآخ���ر ل�شببن، 

تتعدى  لن  الع�شكري  التواجد  تكلفة  اأن  وه��و  الأول 

ق��ادرة  رو�شيا  وتبقى  ال����دولرات،  م��ن  امل��اي��ن  مئات 

على حتمل ذلك خا�شة يف ظل الدعم الذي تتو�شل 

�شيكون  الع�شكري  ال��ت��واج��د  اأن  كما  ال�شن،  م��ن  ب��ه 

عدد  تتطلب  للغاية  متطورة  نوعية  باأ�شلحة  نوعيا 

حمدود من اجلنود قد ل يتعدى 5 اآلف

تطبيق  على  ���ش��ن��وات  منذ  رو���ش��ي��ا  ق��ام��ت  وعمليا، 

جزء من هذه ال�شرتاتيجية يف اأفق التطبيق ال�شامل 

والإع������ان ال��ر���ش��م��ي اإذا م��ا ���ش��ه��د امل��ل��ف الأوك�����راين 

توترا اأكرب. يف هذا ال�شدد، تراهن رو�شيا كثريا على 

اأق��ل. وقد  فنزويا بدرجة كبرية وعلى كوبا بدرجة 

 30 منها  متطورة  اأ�شلحة  لفنزويا  وب��اع��ت  منحت 

ق��وة جوية يف جمموع  اأك��رب  �شوخوي جتعلها  طائرة 

مكون  للطائرات  م�شاد  نظام  ثم  الاتينية،  اأمريكا 

من اإ�س 300 جرى حتديثه ويجري احلديث عن ن�شر 

ال��ذي ل  400 �شرا يف الباد، وباعتها نظام بوك  اإ���س 

والقنابل  ال�شواريخ  اعرتا�س  الأول يف  يقل قوة عن 

بل وتنفيذ هجمات

ع�شكري  ت��ع��اون  اتفاقيات  وق��ع��ت  ذات���ه،  ال��وق��ت  يف 

املوانئ  الرو�س يف  اخل��رباء  مئات  ن�شر  يتم مبوجبها 

تر�شو   ،2016 �شنة  منذ  للبلدين.  احلربية  واملطارات 

�شفن حربية وتنزل طائرات ع�شكرية رو�شية يف كوبا 

وخا�شة يف فنزويا. وكانت طائرات ع�شكرية رو�شية 

اأكرب مقنبلة يف العامل قد حطت يف   160 من نوع تو 

فنزويا �شنة 2019 يف تطور لفت يوؤكد ا�شرتاتيجية 

م��و���ش��ك��و ن��ح��و ه����ذا ال��ب��ل��د ل��ت��ح��وي��ل��ه ل��ل�����ش��غ��ط على 

القد�س  جريدة  وكانت  م�شتقبا.  املتحدة  ال��ولي��ات 

العربي قد تناولت يف مقال حتليلي بعنوان فنزويا 

اآل�شكا  كا�شتعادة  بل  ملو�شكو  �شوريا جديدة  اأكرث من 

)1 اأبريل 2019( تربز اأهمية هذا البلد لل�شغط على 

الوليات املتحدة �شمن ا�شرتاتيجية النفوذ

وتنهج رو�شيا ا�شرتاتيجية ذكية تتجلى يف حماية 

على  عملت  �شغط.  مناطق  اإىل  وحتويلهم  حلفائها 

غ��رب��ي،  ت��دخ��ل  اأي  م���ن  اجل���زائ���ر حل��م��اي��ت��ه��ا  ت�شليح 

وحت���ول���ت اجل���زائ���ر اإىل م�����ش��در ق��ل��ق ل����دول ج��ن��وب 

اأوروب��ا. وتعمل الآن على تطبيق ال�شيناريو نف�شه يف 

فنزويا لل�شغط على الوليات املتحدة. وتربز قراءة 

املعطيات اأن رو�شيا عازمة على تنفيذ اأي ا�شرتاتيجية 

ت�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى ت��ق��وي��ة اأم��ن��ه��ا ال��ق��وم��ي مب��ا يف ذل��ك 

النت�شار الع�شكري يف فنزويا.

يديعوت: قادة حماس من مخيمات الالجئين إلى الفنادق الفاخرة

مستوطن متنكر بلباس 
إسالمي يحاول اقتحام األقصى 

أثناء صالة الجمعة

حجم الهّبة الشعبية بالنقب ُيقِلق الكيان.. األهالي ُيواِجهون 
بصدورهم العارّية العدوان البوليسّي اإلسرائيلّي

للرد على النفوذ الغربي في أوكرانيا.. روسيا تهدد بإرسال قوات عسكرية إلى فنزويال وكوبا

االنتحار يضرب بقوة صفوف الجيش اإلسرائيلي 
والجنود اإلثيوبيين لهم نصيب األسد

بلومبرج: واشنطن تضغط على حلفائها 
األوروبيين لفرض عقوبات محتملة ضد روسيا

بيونغ يانغ: تطوير قدراتنا الدفاعية حق شرعي 
لنا كدولة ذات سيادة

االنباط- وكاالت

اأف������ادت ���ش��ح��ي��ف��ة ج���ريوزال���ي���م ب��و���ش��ت 

الإ�شرائيلية يف تقرير ن�شرته، اأن النتحار 

�شفوف  يف  للوفاة  الرئي�شي  ال�شبب  �شّكل 

 ،2021 ع��ام  جنود جي�س الح��ت��ال خ��ال 

حيث ُيعتقد اأن 11 جنديا على الأقل ق�شوا 

منتحرين.

واأ�شارت اأن ثلث اجلنود الذين انتحروا 

ال���ع���ام امل��ا���ش��ي ك���ان���وا م���ن اأ����ش���ل اإث��ي��وب��ي، 

بح�شب وثيقة ن�شرها جي�س الحتال يوم 

الثاثاء

الحتال  جي�س  عن  ال�شحيفة  ونقلت 

قوله: اإن 31 جنديا ماتوا لأ�شباب خمتلفة 

11 ق�شوا منتحرين،  2021، بينهم  يف عام 

بينما فقد 28 جنديا حياتهم يف عام 2020

العاملة  ال��ق��وى  م��دي��ري��ة  عميد  وق���ال 

ي�����ورام ك��ن��اف��و اإن ث��اث��ة م���ن امل��ن��ت��ح��ري��ن 

واأح��د  الأثيوبية،  اجلالية  م��ن  ينحدرون 

كان  بالنتحار  وفاتهما  امل�شتبه يف  اجلنود 

ا اإثيوبًيا اأي�شً

واأك����د ك��ن��اف��و اأن����ه مت م��ن��ع ح����وايل 400 

حالة انتحار خال العام املا�شي

جنود  ت�شعة  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 

يف  و9   ،2019 يف  و12   ،2020 يف  ان��ت��ح��روا 

2018، و16 يف 2017، وانتحر 21 جنديا يف 

عام 2011، وهو اأعلى معدل انتحار خال 

العقد املن�شرم، بح�شب جي�س الحتال

ك��م��ا ع��م��ل ج��ي�����س الح���ت���ال ع��ل��ى منع 

الربامج  من  العديد  خ��ال  من  النتحار 

اأف�شل  ب�شكل  ال���ق���ادة  ل��ت��دري��ب  امل�شممة 

من  الذين  اجلنود  حتديد  يف  مل�شاعدتهم 

املحتمل اأنهم يحملون اأفكار ا قد تدفعهم 

اإىل النتحار.

االنباط-وكاالت

ذك����رت وك��ال��ة ب��ل��وم��ربج ل��اأن��ب��اء ام�س 

الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  اجلمعة 

ت�شع �شغوطا على حلفائها الأوروبين من 

اأجل املوافقة على فر�س عقوبات حمتملة 

�شد رو�شيا، وذلك يف ظل قلق وا�شنطن من 

مع  امل�شتمرة  البطئ يف حمادثاتها  التقدم 

مو�شكو منذ اأ�شابيع، وت�شاعد املخاوف من 

قد  بوتن  فادميري  الرو�شي  الرئي�س  اأن 

اأوكرانيا يف وق��ت قريب  بغزو  ق��رارا  يتخذ 

على  مطلعة  م�شادر  عن  بلومربج  ونقلت 

املحادثات التي جرت هذا الأ�شبوع، القول اإن 

اإدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن ناق�شت 

اأي�����ش��ا م��ع احل��ل��ف��اء الأوروب���ي���ن جمموعة 

قد  ال��ت��ي  املحتملة  النتقامية  الإج�����راءات 

تتخذها مو�شكو

واأ�شافت امل�شادر اأن اإدارة بايدن ناق�شت 

م����ع الأوروب������ي������ن اإم���ك���ان���ي���ة غ�����زو رو���ش��ي��ا 

ب��اأي  ق��ي��ام مو�شكو  لأوك��ران��ي��ا، ف�شا ع��ن 

حماولة للتخطيط لنقاب �شد الرئي�س 

اأي  اأو  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين 

احلكومة  ا�شتقرار  لزعزعة  اأخ���رى  اأف��ع��ال 

الأوكرانية

بن  املحادثات  اأن  اإىل  بلومربج  وت�شري 

الوليات املتحدة والقوى الأوروبية الكربى 

تاأتي بعد ف�شل اجتماعات هذا الأ�شبوع بن 

وا�شنطن ومو�شكو يف ك�شف النوايا الرو�شية

من  ال��رغ��م  على  اأن���ه  بلومربج  وتو�شح 

لغزو  التخطيط  ال��رو���ش��ي  ال��رئ��ي�����س  ن��ف��ي 

اأوك��ران��ي��ا يف ال��وق��ت احل��ايل ، ف��اإن��ه يطالب 

ب�شمانات اأمنية من حلف �شمال الأطل�شي 

)ال���ن���ات���و( م���ع م��وا���ش��ل��ة ح�����ش��د امل���زي���د من 

القوات الرو�شية على احلدود مع اأوكرانيا

وذك����رت وي��ن��دي ���ش��ريم��ان، ن��ائ��ب��ة وزي��ر 

اخلارجية الأمريكي، يف تغريدة على موقع 

وحلفاءها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن   : ت��وي��رت 

واح��د هذا  ب�شوت  الناتو حتدثوا  يف حلف 

اأن  وهي  الأ�شا�شية:  املبادئ  لدعم  الأ�شبوع 

حرة  تكون  اأن  ويجب  ح��رة  البلدان  جميع 

وال�شامة  ال�شيادة  حتالفاتها  اخ��ت��ي��ار  يف 

الإقليمية اأمران مقد�شان

ردع  ق��وة  ت�شكيل  اأن  بلومربج  وت�شيف 

اق��ت�����ش��ادي��ة م��وح��دة ت��ع��د و���ش��ي��ل��ة ه��ام��ة يف 

الرو�شي  الرئي�س  لثني  الرامية  امل��ح��اولت 

اأوك��ران��ي��ا،  �شد  ع�شكري  بعمل  القيام  ع��ن 

وخا�شة اأنه مل يتم حتديد مواعيد لإجراء 

مزيد من املناق�شات مع مو�شكو

الرو�س من حدة  امل�شوؤولون  �شعد  وق��د 

خطاباتهم اخلمي�س، حيث قال نائب وزير 

اإن  ريابكوف  �شريجي  الرو�شي  اخلارجية 

اإىل  الغربية و�شلت  ال���دول  امل��ح��ادث��ات م��ع 

طريق م�شدود

على  الت�شريحات بظالها  واألقت هذه 

الروبل الرو�شي، الذي تراجع اأمام الدولر 

يف تعامات الأ�شواق النا�شئة ام�س اجلمعة.

االنباط-وكاالت

تطوير  ان  الدميقراطية  كوريا  اأك��دت 

هو  الوطنية  الدفاعية  ال��ق��درات  وتعزيز 

معربة  �شيادة  ذات  دول��ة  لأي  م�شروع  حق 

ع��ن ع��زم��ه��ا ع���دم التخلي ع��ن ه���ذا احل��ق 

العادل وال�شريح.

وزارة  ب��ا���ش��م  للمتحدث  ب��ي��ان  يف  وج���اء 

اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وري��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ن�شر 

على موقع وكالة الأنباء املركزية اليوم اإن 

ا�شتفزاز  ارتكاب  تتعمد  املتحدة  ال��ولي��ات 

اآخ����ر ���ش��د مم��ار���ش��ت��ن��ا ح��ق��ن��ا ال�����ش��رع��ي يف 

تطويرنا  اإن  م�شيفاً  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 

الأ�شلحة هدفه  الأخري لطراز جديد من 

ول  الوطنية  الدفاعية  ق��درات��ن��ا  حت��دي��ث 

اأن��ه  كما  معينة  ق��وة  اأو  بلد  اأي  ي�شتهدف 

ال���دول  ب��اأم��ن  الأذى  اأو  ال�����ش��رر  يلحق  ل 

املجاورة

وتابع ورغم ذلك فاإن الوليات املتحدة 

عمدت اإىل الفرتاء علينا وحاولت ت�شويه 

ت�شرفنا هذا وهو حق عادل لنا يف جمل�س 

الأم��ن ال��دويل وذهبت بعيدا يف ذل��ك اإىل 

حد الدعوة لفر�س عقوبات علينا م�شعدة 

بذلك الو�شع ب�شكل متعمد

ولفت املتحدث يف بيانه اإىل اأن الت�شرف 

يقوم على  وا���ش��ح  ا�شتفزاز  ه��و  الأم��ريك��ي 

اأن  يظهر  وه���و  ال��ع�����ش��اب��ات  رج���ال  منطق 

علنا  تتحدث  احلالية  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة 

ع��ن ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة واحل����وار فيما ه��ي يف 

خلنق  ال��ع��زل  �شيا�شة  اإىل  تلجاأ  احلقيقة 

ب���ادن���ا م�����ش��دداً ع��ل��ى ان زي�����ادة ال���ق���درات 

الدفاعية لكوريا الدميقراطية حق �شرعي 

لها كدولة ذات �شيادة وهي لن تتخلى عنه 

مطلقاً

وق��������ال امل����ت����ح����دث: يف ح������ال ات���خ���ذت 

القائم  املوقف  هذا  مثل  املتحدة  الوليات 

على املواجهة بكل الطرق وال�شاليب فلن 

يكون بو�شعنا �شوى القيام برد اأقوى واأكرث 

و�شوحا.

ال�سبت   15 / 1 / 2022



الريا�ضي
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منتخب الناشئات يحقق لقب بطولة غرب اسيا 

منتخبنا يواصل االستعداد لودية نيوزيلندا 

مصر والسودان النعاش االمال االفريقية 

االنباط – عمان 

توج منتخب النا�شئات )ت14( بلقب بطولة �حتاد غرب �آ�سيا 

�لأوىل للو�عد�ت 2022، بعد تغلبه على لبنان A بنتيجة 0-1، 

يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي �أقيمت �جلمعة على ملعب فوؤ�د �سهاب 

بالدقيقة  م��ر�ر  �ملنتخب حال  ب��روت �سجل هدف  بجونية يف 

حيدر،  ها�سم  �لقدم،  لكرة  �للبناين  �لحت��اد  رئي�س  و�سلم   62

منتخب �لنا�سئات كاأ�س �لبطولة و�مليد�ليات �لذهبية، بح�سور 

لبنان وليد �حلديد، وممثلي �حتاد غرب  �لأردين يف  �ل�سفر 

�آ�سيا. وح�سلت حال مر�ر على جائزة �أف�سل لعبة يف �لبطولة، 

كما ت�سلمت �أي�سا جائزة هد�ف �مل�سابقة بال�سر�كة مع زميلتها 

لني  �لفل�سطينية  �لالعبة  جانب  �إىل  معتوق،  جنى  باملنتخب 

خوري، بعد �أن �سجل كل منهم 3 �أهد�ف. 

�سيف، حال مر�ر،  �سيلني  باللقاء:  �ملنتخب  ت�سكيلة   �سمت 

ليليا �ل�ساحلي، ملا �حل�سنات، رغد �لنعيمي، مالك �خل�سر�وي، 

�ل�ساحلي(.  )ليال  �خل��ا���س��وق  ر�م��ا  م���ر�ر(،  )جنى  د�وود  زينا 

�للقاء، ��ستحق خالله  �أد�ء قويا خالل �سوطي  وقدم �ملنتخب 

�لفوز باملبار�ة و�لتتويج بلقب �لبطولة. ومن �ملنتظر �أن يعود 

�لتا�سعة و�لن�سف م�ساء  �لوطن، عند  �أر�س  �إىل  �ملنتخب  وفد 

�ل�سبت. وتاأتي م�ساركة �ملنتخب بالبطولة يف �إطار �لتح�سر�ت 

و�ملقررة يف لال�ستحقاقات �لقادمة، حيث ي�سكل “النا�شئات” نو�ة �ملنتخب  �آ�سيا )ت17(  كاأ�س  ت�سفيات  ي�ستعد خلو�س  �سيف عام 2023.�لذي 

االنباط – عمان 

ب����د�أ �مل��ن��ت��خ��ب �ل��وط��ن��ي ل��ك��رة �ل���ق���دم  ت��دري��ب��ات��ه �ل��ب��دن��ي��ة 

نظره  للقاء  ��ستعد�د�ً  حمد،  عدنان  �مل��درب  بقيادة  و�لفنية، 

�أب��و  ب��اإم��ارة  ت��ق��ام  ودي���ة  م��ب��ار�ة  �جل����اري، يف   28 �لنيوزيلندي 

ك��اأ���س  ت�سفيات  خل��و���س  �لن�سامى  حت�����س��ر�ت  �سمن  ظ��ب��ي، 

تدريباته  �أوىل  �خلمي�س  �سباح  �ملنتخب  و�أج��رى   .2023 اآ�شيا 

يف مركز �للياقة �لبدنية �لتابع لالحتاد �لأردين لكرة �لقدم، 

قبل �أن يخو�س مترينه ع�سر�ً على ملعب �لكر�مة، مب�ساركة 

يف  �ليومية  �ملنتخب  تدريبات  وتتو��سل  �ملحليني.  �لالعبني 

�لعا�سمة عمان، مب�ساركة )12( لعباً فقط، وت�ستمر حتى 19 

�جلاري، قبل �أن يغادر �لن�سامى �إىل دبي، ملو��سلة �لتح�سر�ت 

�لالعبني  يلتحق  �أن  وينتظر  ن��ي��وزي��ل��ن��د�.  ل��ل��ق��اء  ����س��ت��ع��د�د�ً 

24 �جلاري يف دبي، مع  �لن�سامى  �ملحرتفني باخلارج، بتجمع 

 )25( �حلالية  �لقائمة  ت�سم  حيث  �ملعتمدة،  �لفيفا  �أي��ام  ب��دء 

�أبو ليلى، مالك �سلبية، حممود �لكو�ملة، مهند  لعباً: يزيد 

�أب��و ح�سي�س، حممد �ل��دم��ري، ي��زن �لعرب،  خ��ر�هلل، حممد 

�إح�سان حد�د،  بر�ء مرعي، هادي �حل��ور�ين،  عبد�هلل ن�سيب، 

بهاء عبد �لرحمن، رجائي عايد، �إبر�هيم �سعادة، نز�ر �لر�سد�ن، 

نور �لرو�بدة، �سالح ر�تب، حممود مر�سي، مو�سى �لتعمري، 

�لعو�سات، عمر ه��اين، علي  �أن�س  “�سر�رة”،  �أب��و زري��ق  حممد 

علو�ن، حمزة �لدردور، يزن �لنعيمات. ويهدف جتمع �لن�سامى 

خلو�س  �خلام�سة  �لتح�سرية  �ملحطة  يعد  و�ل��ذي  �حل��ايل، 

�لبدنية  �جل��اه��زي��ة  م�ستوى  رف��ع  �إىل  �آ���س��ي��ا،  ك��اأ���س  ت�سفيات 

�سلبية  لر�حة  �ملحليني  �ملنتخب  لعبو  خ�سع  حيث  و�لفنية، 

منذ منت�سف �ل�سهر �ملا�سي، عقب �ختتام م�ساركة �لن�سامى يف 

كاأ�س �لعرب “فيفا 2021” بالدوحة يذكر �أن قرعة �لت�سفيات 

�سباط   24 كولملبور  �ملاليزية  �لعا�سمة  يف  ت�سحب  �لآ�سيوية 

�لقادم، فيما تقام �ملباريات �أيام 8 و11 و14 حزير�ن �ملقبل، على 

�أن حتدد �أماكن ��ست�سافة �ملجموعات لحقاً.

الكامريون – وكاالت 

و�ل�����س��ود�ين  �مل�����س��ري  �مل��ن��ت��خ��ب��ان  يتطلع 

لإن����ع����ا�����س �آم���ال���ه���م���ا يف �ل����ت����اأه����ل ل�������الأدو�ر 

�لأفريقية،  �لأمم  كاأ�س  ببطولة  �لإق�سائية 

يخو�سان  بالكامرون،عندما  حاليا  �ملقامة 

�ملجموعة  ملباريات  �لثانية  �ل�سبت،�جلولة 

للم�سابقة  �ملجموعات  مرحلة  م��ن  �لر�بعة 

�ساحب  م�����س��ر،  منتخب  ويلتقي  �ل��ق��اري��ة. 

�ل����رق����م �ل���ق���ي���ا����س���ي يف ع�����دد م������ر�ت �ل���ف���وز 

�أل���ق���اب، م��ع منتخب  ب��ال��ب��ط��ول��ة ب��ر���س��ي��د 7 

غ��ي��ن��ي��ا ب���ي�������س���او، يف ح����ني ي����و�ج����ه م��ن��ت��خ��ب 

 ،1970 ب��ال��ب��ط��ول��ة ع����ام  �مل���ت���وج  �ل���������س����ود�ن، 

ن���ظ���ره �ل���ن���ي���ج���ري يف م���و�ج���ه���ة ���س��ع��ب��ة 

للغاية. ويت�سدر �ملنتخب �لنيجري ترتيب 

�ملجموعة بر�سيد 3 نقاط، عقب فوزه )0-1( 

يتقا�سم منتخبا  فيما  �مل�سري   على نظره 

�ل�سود�ن وغينيا بي�ساو �ملركز �لثاين بر�سيد 

نقطة و�حدة، عقب تعادلهما بدون �أهد�ف، 

�لرتتيب  م��وؤخ��رة  يف  م�سر  منتخب  ويقبع 

�مل�سري  �ملنتخب  �أم��ام  بديل  نقاط. ول  بال 

�سوى ح�سد �لنقاط �لثالث يف �أول مو�جهة 

غينيا  منتخب  �أم����ام  ت��اري��خ��ه  يف  يخو�سها 

للمرة  �أفريقيا  �أمم  ي�سارك يف  �لذي  بي�ساو، 

�لثالثة على �لتو�يل. وي�سعى منتخب م�سر 

لتحقيق �لفوز، من �أجل ��ستعادة �تز�نه من 

�سعرت  �ل��ت��ي  ج��م��اه��ره  وم�ساحلة  ج��دي��د، 

بخيبة �أمل كبرة عقب �لأد�ء �لهزيل �لذي 

هذه  وك��ان��ت  نيجريا.  منتخب  �أم���ام  قدمه 

منتخب  يتلقاها  �لتي  �لأوىل  �خل�سارة  هي 

�أفريقيا  ب��اأمم  �لفتتاحية  مبار�ته  يف  م�سر 

منذ هزميته بالنتيجة ذ�تها �أمام �ل�سنغال يف 

ن�سخة �مل�سابقة عام 2002 ويدرك �لربتغايل 

�أن  كارلو�س كرو�س، مدرب منتخب م�سر، 

حتقيق نتيجة �أخرى بخالف �لفوز، �سيزيد 

�إل��ي��ه، خا�سة  م��ن ح��دة �لن��ت��ق��اد�ت �ملوجهة 

ب��ع��د ع��ج��ز �ل��ف��ري��ق ع��ن ه��ز �ل�����س��ب��اك خ��الل 

�مل�سابقات،  مبختلف  �لأخ��رة  �ل���3  مبارياته 

�ساعات   5 مل��دة  �لتهديف  ع��ن  �سائما  ليظل 

ع��ل��ى منتخب  ف���وزه )1-3(  وم��ن��ذ  ت��ق��ري��ب��ا. 

�لأردن بعد �لتمديد بدور �لثمانية لبطولة 

�مل�سري  �مل��ن��ت��خ��ب  يتمكن  مل  �ل��ع��رب  ك��اأ���س 

�ملنتخب  �أم���ام  ���س��و�ء  ه��دف  �أي  ت�سجيل  م��ن 

�لتون�سي يف مو�جهتهما بالدور قبل �لنهائي 

قرطاج  ن�سور  ب��ف��وز  �نتهت  �ل��ت��ي  للبطولة، 

لقاء  �أم���ام منتخب قطر يف  وك��ذل��ك   )0-1(

بامل�سابقة  و�ل��ر�ب��ع  �لثالث  �ملركزين  حتديد 

ذ�تها، و�لذي �نتهى بالتعادل �ل�سلبي خالل 

�لوقتني �لأ�سلي و�لإ�سايف، ليح�سمه �ملنتخب 

�لعنابي ل�ساحله بركالت �لرتجيح. و��ستمر 

�ل��ع��ق��م �ل��ت��ه��دي��ف��ي مل��ن��ت��خ��ب م�����س��ر يف ل��ق��اء 

نيجريا باأمم �أفريقيا، رغم �ن�سمام جنومه 

�لبطولة،  يف  ل�سفوفه  ب��اخل��ارج  �ملحرتفني 

بقيادة حممد �سالح، جنم ليفربول وهد�ف 

�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، وتعر�س كرو�س 

ل��ه��ج��وم لذع م���ن و���س��ائ��ل �لإع�������الم، �ل��ت��ي 

ملنتخب  �ملتو��سع  �لأد�ء  بالت�سبب يف  �تهمته 

�مل��ب��اري��ات  �إد�رة  ق���درت���ه ع��ل��ى  ل��ع��دم  م�����س��ر، 

ب�سكل  �أو توظيفهم  و�سوء �ختياره لالعبني 

جيد د�خل �مللعب، خا�سة بعدما قرر �إجر�ء 

ع����دة ت��ب��دي��الت يف م���ر�ك���زه���م خ����الل ل��ق��اء 

�أد�ء  ع��ل��ى  بال�سلب  �أث���ر  م��ا  وه���و  ن��ي��ج��ري��ا، 

بالغ. باإحباط  جماهره  لي�سيب   �لفريق، 

وبعد مرور 46 عاما على �آخر مبار�ة جمعت 

بينهما باأمم �أفريقيا، يعود �ملنتخب �ل�سود�ين 

مل��و�ج��ه��ة ن��ظ��ره �ل��ن��ي��ج��ري يف �مل�����س��اب��ق��ة، 

�إيجابية  ويحدوه �لأم��ل يف �خل��روج بنتيجة 

 من �للقاء رغم �سعوبة �ملهمة �لتي تنتظره.

وقدم منتخب �ل�سود�ن، �لذي عاد للم�ساركة 

يف �لبطولة بعد غياب 10 �أعو�م، �أد�ء ل باأ�س 

به �أمام غينيا بي�ساو، و�قتن�س نقطة ثمينة 

ب��ر�ع��ة ح��ار���س مرماه  ل��ول  �أن يفقدها  ك��اد 

لركلة جز�ء  �لذي ت�سدى  �أبوع�سرين،  علي 

قبل 10 دقائق على �لنهاية. و�ستكون جميع 

�لأور�ق �ل��ر�ب��ح��ة ل��دى ب��ره��ان ت��ي��ه، م��درب 

للمبار�ة،  متاما  جاهزة  �ل�سود�ين،  �ملنتخب 

ل���ك���ن م��ن��ت��خ��ب ����س���ق���ور �جل����دي����ان ���س��ي��ك��ون 

نيجريا،  منتخب  �أم���ام  بال�سمود  مطالبا 

ورغم  �لبطولة.  يف  ر�ئ��ع  ب�سكل  ظهر  �ل��ذي 

�أفريقيا،  غياب �لعديد من جنومه عن �أمم 

يف مقدمتهم فيكتور �أو�سيمني، جنم نابويل، 

وكذلك  �إيجالو،  �أودي��ون  �ملخ�سرم  و�ملهاجم 

�إمي��ان��وي��ل دي��ن��ي�����س، لع���ب و�ت���ف���ورد، �إل �أن 

�ع��ت��م��اده  �أور�ق  ق���دم  �ل��ن��ي��ج��ري،  �مل��ن��ت��خ��ب 

�لقاري  �للقب  على  بقوة  للمناف�سة  مبكر� 

و2013.  و1994   1980 �أع����و�م  ب��ه  ت��وج  �ل���ذي 

م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  ن��ي��ج��ري��ا،  منتخب  وي�سعى 

للفوز  �إي��ج��و�ف��ون،  �أوج�ستني  �ملوؤقت  �ملحلي 

�لإق�سائية  ل��الأدو�ر  مبكر�  �سعوده  ل�سمان 

دون �نتظار نتيجة لقائه يف �جلولة �لأخرة 

�لأرب��ع��اء  ي��وم  بي�ساو  غينيا  �أم��ام  باملجموعة 

�ملقبل.

معان يبدأ انجاز صفقاته الجديدة 

فريق المغير يعزز صفوفه بالالعبين 

كورونا تبعد كارفخال عن نهائي السوبر 

العطية يتوج بلقب رالي داكار 

االنباط – عمان  

لتعزيز  �سفقات   7 م��ع��ان  ن���ادي  �أجن���ز 

���س��ف��وف ف���ري���ق ك����رة �ل���ق���دم، ����س��ت��ع��د�د� 

�لتي  �لحت���اد،  درع  بطولة  يف  للم�ساركة 

�إد�رة  �ملقبل.وتعاقدت  �ل�سهر  �ستنطلق 

�ل��ق�����س��اة  “عا�سم  �ل��الع��ب��ني  م���ع  م��ع��ان 

و���س��ه��ي��ب �ل��وه��ي��ب��ي وحم���م���د �ل���ع���دو�ن 

كما  خز�م”،  وخ���ل���دون  ع��ب��ي��د�ت  وم��ع��ت��ز 

ويزن  دينو  �أي�سر  عقدي �لثنائي،  ج��ددت 

معان،  �إد�رة  حت�سم  �أن  وُينتظر  �لغر�بلة. 

هوية  �مل��ق��ب��ل��ة،  �لقليلة  �ل�����س��اع��ات  خ���الل 

�أن يكون  �ملرجح  �ل��ذي من  �لفني،  �ملدير 

ديان �سالح. وياأمل نادي معان، �لذي مير 

تنجح حماولته  �أن  �سعبة،  مالية  باأزمة 

لإجناز �ملزيد من �ل�سفقات، مبا يعزز من 

مقعده  على  �ملحافظة  يف  �لفريق  فر�س 

معان  و�سعد  �مل��ح��رتف��ة.  �لأن��دي��ة  �سمن 

يف  م��رة  لأول  �ملحرتفة،  �لأن��دي��ة  مل�ساف 

تاريخه، قبل مو�سمني.

االنباط – عمان 

�أجنز نادي مغر �ل�سرحان، 15 �سفقة، 

�لذي  �ل��ق��دم،  ك��رة  فريق  لتعزيز �سفوف 

�لأول  �لتاريخي  ظهوره  لتد�سني  يتاأهب 

وتعاقد  �ملحرتفة.  �لأن��دي��ة  م�سابقات  يف 

مغر �ل�سرحان مع �ل�سوري �أحمد منجد، 

بجانب �أحمد �ل�سبعاوي، زيد �أبو �لري�س، 

�أح���م���د ب�����س��ر، م�����س��ع��ب �ل���غ���ب���ني، م��ن��ذر 

�حلموي،  �سبيع  طنو�س،  ق�سي  �لزعبي، 

ه�سام  �لعثامنة،  غيث  �سعدو،  �أب��و  �أحمد 

�أب��و  �ل���زو�ه���رة، �سهيب  ك��ن��ع��ان، جم��اه��د 

ه��ن��ط�����س، ح���م���زة �ل�����س��م��ايل وك�����رمي �أب���و 

ن���ادي مغر  �إد�رة  زي��ت��ون. ك��ذل��ك ق���ررت 

�ل�سرحان، جتديد �لثقة يف �جلهاز �لفني، 

�لتاريخي  لل�سعود  �ل��ف��ري��ق،  ق���اد  �ل���ذي 

و���س��ط م�����س��اف �لأن���دي���ة �مل��ح��رتف��ة. ومت 

جتديد عقد �ملدير �لفني خالد �لدبوبي، 

�هلل  وعبد  ع��اًم��ا،  م��درًب��ا  �لدعجة  وبا�سم 

�لعايلة  و�أحمد  للمدرب،  م�ساعًد�  عليان 

مدرًبا حلر��س �ملرمى.

الريا�ض - وكاالت

عن  �جلمعة  ري��ال مدريد  ن��ادي  �أعلن 

�إ���س��اب��ة �أح����د جن��وم��ه ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

�مل�����س��ت��ج��د. وي�����س��ت��ع��د �مل���رجن���ي مل��و�ج��ه��ة 

�أت��ل��ت��ي��ك ب��ي��ل��ب��او ع��ل��ى م��ل��ع��ب �مل��ل��ك فهد 

�ل��دويل يف �لريا�س يوم �لأح��د �ملقبل يف 

نهائي كاأ�س �ل�سوبر �لإ�سباين.  و�سيغيب 

�ل��ظ��ه��ر �لأمي������ن ل���ري���ال م���دري���د د�ين 

�ليوم،  كارفاخال عن مر�ن فريقه �سباح 

ول����ن ي�����س��ارك يف ن��ه��ائ��ي ك���اأ����س �ل�����س��وب��ر 

�لإ����س���ب���اين �أم�����ام �أت��ل��ت��ي��ك ب��ي��ل��ب��او �أي�����س��ا 

ويتو�جد  ك��ورون��ا.  ع���دوى  �لتقاطه  بعد 

ري��ال  مع�سكر  فندق  يف  حاليا  ك��ارف��اخ��ال 

مدريد يف �لريا�س حيث يتبع �لإجر�ء�ت 

�ل�����س��ح��ي��ة �مل��ت��ب��ع��ة يف �مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة 

�ل�����س��ع��ودي��ة. و���س��ارك د�ين ك��ارف��اخ��ال يف 

بر�سلونة  �سد  �ل�سوبر  كال�سيكو  م��ب��ار�ة 

لوكا�س  بزميله   91 �لدقيقة  و��ستبدل يف 

فا�سكيز. وك��ان ري��ال مدريد قد فاز على 

مقابل  �أه���د�ف  بثالثة  بر�سلونة  غرميه 

ه��دف��ني ب��ع��د وق���ت �إ����س���ايف ي���وم �لأرب���ع���اء 

بيلباو  �أتلتيك  �ملقابل، قلب  ويف  �ملا�سي. 

تاأخره �أمام �أتلتيكو مدريد �أم�س �خلمي�س 

2-1، لي�سرب موعد� مع �ملرجني  لفوز 

يف نهائي �ل�سوبر �ملحلي.

الريا�ض – وكاالت 

توج �لقطري نا�سر �لعطية )تويوتا( 

بلقب ر�يل د�ك��ار يف فئة �ل�سيار�ت للمرة 

�سبق  بعدما  �لر�بعة يف م�سو�ره �جلمعة، 

و2015   2011 �أع������و�م  يف  �ل��ل��ق��ب  وح���ق���ق 

�جلولة  يف  �للقب  �لعطية  و2019.وح�سم 

مدينتي  بني  �ل�سباق  من  ع�سرة  �لثانية 

ل��ي��ت��ف��وق يف  �ل�����س��ع��ودي��ة،  بي�سة وج����دة يف 

�سبا�ستيان  �لفرن�سي  على  �لعام  �لرتتيب 

لوب )�لبحرين ريد �ك�سرتمي( و�ل�سائق 

)�أوف��ردر�ي��ف  �لر�جحي  يزيد  �ل�سعودي 

م�ستحيلة  �سبه  �ملهمة  وك��ان��ت  ت��وي��وت��ا(. 

بالن�سبة للفرن�سي لوب يف �ليوم �لأخر، 

طوله  ي�سل  خا�سا  �سباقا  لكونه  ن��ظ��ر� 

ينجح  مل  وبالفعل  ف��ق��ط،  كلم   168 �إىل 

ثانية  و33  دق���ائ���ق   5 ت��ق��ل��ي�����س  يف  ���س��وى 

بينهما يف �ملرحلة �لأخرة، �لتي حل فيها 

يف �ل��رتت��ي��ب �ل���ر�ب���ع وت����وج ب��ه��ا �جل��ن��وب 

�أفريقي هينك لتيجان )تويوتا(. وتفوق 

�أمام  ثانية  27 دقيقة و46  بفارق  �لعطية 

من  باأكرث  تفوق  بينما  ل��وب،  �سبا�ستيان 

�ملجمل.  يف  �ل��ر�ج��ح��ي،  يزيد  على  �ساعة 

وجت���ع���ل ت���ل���ك �ل��ن��ت��ي��ج��ة �ل��ع��ط��ي��ة ث���اين 

فئة  �ل��ر�يل �سمن  تاريخ  �سائق يف  �أجن��ح 

ي��ت��ع��ادل م��ع �لفنلندي  �ل�����س��ي��ار�ت، ح��ي��ث 

�آري فاتانن ويتو�جد فقط خلف �ستيفان 

بيرت�ن�سيل �لذي ميلك 8 �ألقاب يف �لفئة. 

�ل���12  �لعطية مبرحلتني فقط من  وف��از 

�لأ�سبوع  يف  كلتاهما  �ل��ر�يل،  �سكلت  �لتي 

ث��ب��ات��ا  �أظ���ه���ر  ل��ك��ن��ه  �لأول م���ن �حل�����دث، 

تر�جع  بينما  �ملناف�سات،  خ��الل  م��ذه��ال 

�ملالحية  �لأخ��ط��اء  خ��الل  م��ن  مناف�سوه 

�لعطية  وح���ل  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة.  و�مل�����س��ك��الت 

بفارق  �ل��ي��وم  �سباق  يف  �ل����15  �لرتتيب  يف 

7 دق��ائ��ق و53 ث��ان��ي��ة ع��ن ���س��اح��ب �مل��رك��ز 

�لأول، لكنه كان يحافظ فقط على �إنهاء 

لطمئنانه  نظر�  م�سكالت  بدون  �ل�سباق 

�إىل ح�سم �للقب. استراليا تلغي تأشيرة دخول ديوكوفيتش 
�سيدين – وكاالت 

ح�سمت �ل�سلطات �لأ�سرت�لية موقفها ب�سكل نهائي ب�ساأن ق�سية جنم �لتن�س �ل�سربي، �مل�سنف 

�لأول عامليا نوفاك ديوكوفيت�س. و�أعلن وزير �لهجرة �لأ�سرت�يل �أليك�س هوك �جلمعة �أن تاأ�سرة 

دخول نوفاك ديوكوفيت�س �إىل �أ�سرت�ليا �ألغيت.و�أو�سح هوك �أنه �تخذ هذ� �لقر�ر ب�سبب “�عتبار�ت 

�ل�سحة و�لنظام �جليد، على �أ�سا�س �أن هذه �خلطوة ت�سب يف �ل�سالح �لعام«. وكان ديوكوفيت�س قد 

و�سل �إىل �أ�سرت�ليا يوم 5 من �ل�سهر �جلاري للم�ساركة يف بطولة �أ�سرت�ليا �ملفتوحة باإعفاء طبي، 

لعدم ح�سوله على �للقاح �مل�ساد لفرو�س كورونا. ولدى و�سوله �إىل �أ�سرت�ليا �حتجزت �سلطات 

�لهجرة ديوكوفتي�س �لبالغ “34 عاما” و�ألغت تاأ�سرته و�أر�سلته �إىل فندق حيث ظل معزول حتى 

يوم �لثنني �ملا�سي، معتربة �أن �لأدلة �ملقدمة من جانبه غر كافية للح�سول على �إعفاء �لطبي. 

ل�سالح  �ملا�سي  �لث��ن��ني  ق�ست  ملبورن  يف  حمكمة  �أم���ام  �ل��ق��ر�ر  �لتن�س  لع��ب  حمامو  و��ستاأنف 

�أ�سرت�ليا �ملفتوحة، �لتي �ستقام  �ل�سربي، �لذي تدرب منذ ذلك �حلني بحرية ��ستعد�د� لبطولة 

بني 17 و 30 يناير/ كانون �لثاين �جلاري. ووفقا للقرعة كان من �ملفرت�س �أن يو�جه ديوكوفيت�س 

مو�طنه ميومر كيكمانوفيت�س يف �لدور �لأول من �لبطولة �لتي كان ي�سعى للتتويج بلقبها للمرة 

10، ولقب �جلر�ند �سالم �ل�21 يف م�سو�ره.

ال�سبت   15 / 1 / 2022
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تضم قائمة المشاهير من الممثلين الموقعين على رسالة 
التضامن مع الشعب الفلسطيني نجوما كبارا ومعروفين

هونغ كونغ تحظر رحالت الترانزيت من 150 دولة مع انتشار كورونا

االنباط-وكاالت

�إىل  �ن�ضمامهم  هوليوود  جن��وم  من   40 �أك��ر من  �أعلن 

جانب جنمة �أفالم “هاري بوتر” �إميا و�ت�ضون و�أ�ضدرو� بياًنا 

م�ضرتًكا لدعم فل�ضطني

ر�ضالة  على  �ملوقعني  �ملمثلني  من  �مل�ضاهري  قائمة  وت�ضم 

ومعروفني  كبار�  جنوما  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  مع  �لت�ضامن 

بينهم �ضوز�ن �ضار�ندون ومارك روفالو وجايل جار�ضيا برنال 

و�ضتيف  مورتن�ضن  وفيجو  بيك  وماك�ضني  ك��اب��ال��دي  وب��ي��رت 

كوجان وت�ضارلز د�ن�س وهارييت و�لرت

و�ت�ضون  �إمي���ا  �إىل  “نن�ضم  ر�ضالتهم:  يف  �ل��ف��ن��ان��ون  وق���ال 

لدعم �لعبارة �لب�ضيطة باأن “�لت�ضامن هو فعل “، مبا يف ذلك 

�لت�ضامن �لهادف مع �لفل�ضطينيني �لذين يكافحون من �أجل 

نعار�س  نحن  �ل��دويل.  �لقانون  مبوجب  �لإن�ضانية  حقوقهم 

�لظلم يف �أي مكان يف �لعامل ونقف مع كل �لذين ي�ضعون �إىل 

�إنهاء �ل�ضطهاد«

يف  �ختالل  هناك  �أن  “يرون  �ملوقعني  �إن  �لر�ضالة  وتقول 

تو�زن قوة �لكامن بني �إ�ضر�ئيل �لقوة �ملحتلة ، و�لفل�ضطينيني 

ك�ضعب خا�ضع لنظام �لحتالل �لع�ضكري و�لف�ضل �لعن�ضري، 

كما و�ضفته منظمتي هيومن ر�يت�س ووت�س وبت�ضيلم منظمة 

حقوق �لإن�ضان �لإ�ضر�ئيلية ومن خرب�ء حقوقيني فل�ضطينيني 

ودوليني«

�لنجمة  ن�ضرته  ما  مع  ت�ضامنه  �لنجوم  كبار  بيان  و�أعلن 

ع��ل��ى موقع  ع��ل��ى �ضفحتها  �ل�����ض��ه��ر �حل����ايل  و�ت�����ض��ون م��ط��ل��ع 

فعل”  ه��و  “�لت�ضامن  ت��ق��ول:  ع��ب��ارة  �ضاركت  ح��ني  �ن�ضتغر�م 

�لتقطو� يف م�ضرية مت�ضامنة  ملتظاهرين  مكتوب على �ضورة 

مع فل�ضطني

�أ�ضكال  جميع  “يدينون  �إنهم  ر�ضالتهم  يف  �لفنانون  وق��ال 

�لإ���ض��الم.  وكر�هية  �ل�ضامية  م��ع��اد�ة  ذل��ك  يف  مبا  �لعن�ضرية، 

وجاء يف �لر�ضالة �أن “معار�ضة نظام �ضيا�ضي �أو �ضيا�ضة تختلف 

عن �لتع�ضب و�لكر�هية و�لتمييز �لذي ي�ضتهدف �أي جمموعة 

�ضكاًل  �لأول  نعترب  “نحن  هويتهم”.  �أ�ضا�س  على  �لب�ضر  من 

�ضرعًيا و�ضرورًيا للتعبري �ل�ضيا�ضي و�لأخالقي، و�لثاين على 

�أنه عن�ضرية

حيث  �إ�ضر�ئيلية،  حلملة  لذلك  نتيجة  �لنجمة  وتعر�ضت 

لدى  �لإ�ضر�ئيلي  �لح��ت��الل  دول��ة  �ضفري  �إرد�ن،  جلعاد  �نتقد 

�لأمم �ملتحدة من�ضور و�ت�ضون �لذي غرد: “قد تنجح �لرو�ية 

يف هاري بوتر لكنها ل تعمل يف �لو�قع‹

�ل�ضابق لدى  �لإ�ضر�ئيلي  �ل�ضفري  د�ن��ون،  د�ين  �تهمها  كما 

�لأمم �ملتحدة ، ب� “معاد�ة �ل�ضامية”. ون�ضر د�نون لقطة �ضا�ضة 

جريفندور  م��ن  ن��ق��اط   10“ �لتعليق:  م��ع  و�ت�����ض��ون،  ملن�ضور 

لكونه معادًيا لل�ضامية«

االنباط- وكاالت

ح���ظ���رت ه���ون���غ ك����ون����غ، �م�������س �جل��م��ع��ة، 

كاإجر�ء  دولة   150 �لرت�نزيت من  رحالت 

�حرت�زي ب�ضبب �نت�ضار فريو�س كورونا.

�أعلنت  �جل���اري،  يناير  من  �خلام�س  ويف 

ه��ون��غ ك��ون��غ ح��ظ��ر �ل���رح���الت �جل���وي���ة من 

�أوم��ي��ك��رون من  مل��ت��ح��ور  تف�ضي  ب��ع��د  دول   8
طو�قم  باإ�ضابة  ب��د�أ  حيث  ك��ورون��ا،  فريو�س 

جوية و�متد �إىل �ملدينة �لتي ت�ضعى لتطبيق 

��ضرت�تيجية “�ضفر كوفيد” �ضارمة.

�ل��رك��اب م��ن تلك  ل��رح��الت  ُي�ضمح  ول���ن 

�ل����دول �ل��ث��م��اين ب��ال��ه��ب��وط يف ه��ون��غ ك��ون��غ، 

يف  �أق��ام��و�  �ل��ذي��ن  لالأ�ضخا�س  ُي�ضمح  ول��ن 

�إىل  ب��رك��وب ط���ائ���ر�ت متجهة  �ل����دول  ت��ل��ك 

�لرت�نزيت،  بينها رحالت  هونغ كونغ، ومن 

�أ���ض��رت�ل��ي��ا وك��ن��د� وفرن�ضا  �ل���ق���ر�ر  وي�����ض��م��ل 

و�ل��ه��ن��د وب��اك�����ض��ت��ان و�ل��ف��ل��ب��ني وب��ري��ط��ان��ي��ا 

و�لوليات �ملتحدة.

وحت���������اول �ل�������ض���ل���ط���ات يف ه����ون����غ ك���ون���غ 

للمتحور  �ل�ضريع  �لإنت�ضار  على  �ل�ضيطرة 

قبل  قامت  �إذ�  ك��ورن��ا،  فريو�س  من  �جلديد 

�أ���ض��ب��وع ب��اح��ت��ج��از �آلف �ل���رك���اب ع��ل��ى منت 

�ضفينة �ضياحية لإخ�ضاعهم للفحو�ضات بعد 

خمالطتهم مل�ضابني.

م���ع �رت����ف����اع �أرق�������ام �مل�����ض��اب��ني ب��امل��ت��ح��ور 

خ�ضو�ضاً  �لعامل  ح��ول  كورونا  من  �جلديد 

�أن  �لعاملية  �ل�ضحة  منظمة  ك�ضفت  �أوروب���ا، 

�أكر من %50 من �ضكان �أوروبا �ضي�ضابون 

باأوميكرون خالل 6 �إىل 8 �أ�ضابيع.

و�أو����ض���ح ك��ه��ان��ز ك��ل��وج �مل���دي���ر �لإق��ل��ي��م��ي 

�إ�ضابة  �ملتوقع  �أن��ه من  �أوروب���ا،  للمنظمة يف 

�أك�����ر م���ن ن�����ض��ف ���ض��ك��ان �ل����ق����ارة ب�����ض��الل��ة 

يف  كورونا  فريو�س  من  �ملتحورة  �أوميكرون 

خالل �ل�ضتة �أو �لثمانية �أ�ضابيع �ملقبلة.

ميزة جديدة في »واتساب« على »آندرويد«.. قريبًا
االنباط وكاالت

ل��ل��ت��و����ض��ل  “و�ت�ضاب”  ت��ط��ب��ي��ق  ي��ط��ور 

�ل��ف��وري م��ي��زة خ��ا���ض��ة ت��ت��ي��ح �ل��ق��درة على 

�أثناء �خلروج  �ل�ضتماع للر�ضائل �ل�ضوتية 

من �ملحادثة.

 »WABetaInfo« موقع  وبح�ضب 

�لإل����������ك����������رتوين، �مل���ت���خ�������ض�������س ب����اأخ����ب����ار 

فاإنه عندما تبد�أ يف �ل�ضتماع  “و�ت�ضاب”، 
ق��ائ��م��ة  �إىل  وت���ع���ود  ���ض��وت��ي��ة،  ر���ض��ال��ة  �إىل 

“و�ت�ضاب”  �لدرد�ضات �خلا�ضة بك، يظهر 

�لقدرة  تت�ضمن  جديدة  م�ضتخدم  و�جهة 

�ل�ضوتية،  �لر�ضالة  ب�ضريط  �لتحكم  على 

و�ل�ضتئناف  ت�ضغيل،  و�إع����ادة  �إي��ق��اف  م��ن 

و�لرف�س.

ووفقاً للموقع، هذه �مليزة قيد �لتطوير، 

لذ� فهي لي�ضت جاهزة �لآن.

أستراليا تسجل أعلى درجة حرارة منذ 60 عامًا

األسبرين يقلل من اإلصابة 
بالسرطان ألصحاب  الوزن الثقيل

االنباط- وكاالت

عقود،  �ضتة  من  �أكر  منذ  حر�رة  درجة  �أعلى  �جلمعة،  �م�س  �أ�ضرت�ليا  �ضجلت 

وحّذر �لعلماء باأن �لو�ضع يقرتب من �خلروج عن �ل�ضيطرة.

���ض��دي��دة �حل���ر�رة  مل��ا نقلته �ضبكة ي��ورون��ي��وز �لأوروب���ي���ة، جت��ت��اح م��وج��ة  ووف��ق��اً 

 50.7 �حل���ر�رة  درج��ة  فيها  جت���اوزت  حيث  ل��ل��ب��الد،  �ل��غ��رب��ي  �ل�ضمايل  �ل�ضاحل 

�لأ�ضرت�لية  �ل�ضلطات  نا�ضدت  حيث  عاماً،   62 يف  م�ضتوى  �أعلى  م�ضجلة  مئوية، 

�ل�ضكان بعدم �خلروج �ليوم �جلمعة من منازلهم.

وت��ع��ت��رب �أ���ض��رت�ل��ي��ا �أح���د �أك���رب دول �ل��ع��امل م��ن ح��ي��ث كمية �ن��ب��ع��اث��ات غ���از�ت 

�أو  �لفحم  على  �ع��ت��م��اده��ا  تقليل  ترف�س  حكومتها  لكن  �حل����ر�ري،  �لح��ت��ب��ا���س 

ذلك  �إن  قائلة  �لأخ���رى،  �لأح��ف��وري  �ل��وق��ود  م�ضادر  ت�ضتخدم  �لتي  �ل�ضناعات 

�ضيكون على ح�ضاب ت�ضريح �لعمالة.

االنباط - وكاالت

ت در��ضة علمية حديثة على تناول حبوب �لأ�ضربين بجرعات �أ�ضبوعية حمددة،  ح�ضّ

�لأوز�ن  لأ�ضحاب  بالن�ضبة  خا�ضة  �ل�ضرطان،  ب�ضبب  �ل��وف��اة؛  خطر  من  يقلل  ما  وه��و 

�لثقيلة.

و�أ�ضارت �لدر��ضة �جلديدة، �لتي ن�ضرها �ملعهد �لقومي لل�ضرطان يف �لوليات �ملتحدة، 

�لوفاة  ي��وؤدي لنخفا�س خطر  �لأ�ضبوع؛  �أك��ر يف  �أو  م��ر�ت   3 �لأ�ضربين  تناول  �أن  �إىل 

بال�ضرطان، و�لوفاة ب�ضكل عام.

متى يجب تناول الأ�سربين؟

قال �لدكتور »هويل لومانز كروب«، �لباحث يف جمال �لوقاية من �ل�ضرطان، يف �ملعهد 

من  يقلل  قد  �لأ�ضربين  ��ضتخد�م  �أن  »�كت�ضفنا  �ملتحدة:  بالوليات  لل�ضرطان  �لقومي 

خطر �لوفاة؛ ب�ضبب �لأمر��س �ملعوية، خا�ضة لالأ�ضخا�س �أ�ضحاب �لوزن �لز�ئد، و�لتي 

تقلل من �أوز�نهم قلياًل«.

وتدعم نتائج �لدر��ضة تو�ضية فريق مهام �خلدمات �لوقائية بالوليات �ملتحدة، �لذي 

�أن يتناولو� جرعة منخف�ضة من  50 و59 عاماً، يجب  �أعمار  �إن �ل�ضخا�س بني  قال 

�لأ�ضربين؛ للوقاية من �ضرطان �لقولون.

يحتاجون  ل  ملن  �لأ�ضربين  ��ضتخد�م  �أ�ضر�ر  عن  در��ضة  »ه��ارف��ارد«  جامعة  ون�ضرت 

جرعة  با�ضتخد�م  �أو�ضت  �لقلب،  �أم��ر����س  من  يعانون  ل  �لذين  من  وخ�ضو�ضاً  فعاًل، 

يومية من �لأ�ضربين فقط لالأ�ضخا�س �لذين �أ�ضيبو� بالفعل بنوبة �أو جلطة قلبية، �أو 

جرى ت�ضخي�ضهم مبر�س �لقلب.

�إجمايل خطر �لوفاة بال�ضرطان  �أن �لأ�ضربين بجرعات منخف�ضة، قلل من  وذكرت 

�أ�ضيبو� مبر�س  �ضخ�س  �ألف   149 �أكر من  �ضملت  در��ضة  بعد  وذلك   ،15% بن�ضبة 

�ل�ضرطان.

بيع صفحة مصورة لـ«سبايدر مان« في مزاد بسعر قياسي
االنباط-وكاالت

�مل�����ض��ّورة  �ل�����ض��ر�ئ��ط  �أح���د  م��ن  �أ�ضلية  �ضفحة  بيعت 

�ل��رج��ل  فيها  يظهر  وورز”  “�ضيكرت  �ضل�ضلة  �ضمن 

بلغ  قيا�ضي  ب�ضعر   1984 �لعام  �إىل  وتعود  �لعنكبوت 

3.36 ماليني دولر، يف مز�د ُنّظم �خلمي�س بالوليات 
�ملتحدة.

جم��ال  يف  �لأق�����وى  مان”  “�ضبايدر  ذل���ك  وي��ج��ع��ل 

�ملز�د�ت بني �لأبطال �خلارقني.

وت��ت��ك��ّون ه���ذه �ل�����ض��ف��ح��ة �ل��ت��ي �أجن���زه���ا م��اي��ك زي��ك 

“�ضيكرت  �ضل�ضلة  م��ن  �ل��ث��ام��ن  �ل��ع��دد  م��ن  و�مل���اأخ���وذة 

ع��ام��ي  كوميك�س”  “مارفيل  ن�����ض��رت��ه��ا  �ل��ت��ي  وورز” 

1984 و1985، من ثالث خانات.
ب��ال��زّي  �لأوىل  ل��ل��م��رة  �ل��ب��ط��ل �خل���ارق  وي��ظ��ه��ر فيها 

ف�ضائي(  )طفيلي  �ضيمبيوت  �أّنه  �ضيثبت  �لذي  �لأ�ضود 

و�ضي�ضاهم يف تكّون �ل�ضرير �خلارق “فينوم«.

�أّن  �أوك�ضنز”  “هريتادج  �مل������ز�د�ت  د�ر  و�أو����ض���ح���ت 

�لكبري  �ل��ت��ط��ور  “تت�ضمن  �لق�ضة  م��ن   25 �ل�ضفحة 

باركر  بيرت  ح�ضل  فيها  �إذ  �ل��غ��الف!  على  عنه  �ملعلن 

على  �لعنكبوت(  �ل��رج��ل  ق��ن��اع  خلف  �ملختبئ  )�مل��ر�ه��ق 

بدلته �ل�ضود�ء �جلديدة«.

و�أ�ضاف: “�إّنها بدلة تخبئ �ضّر�ً! ف�ضرعان ما يّت�ضح 

�ضخ�ضية  ن�ضاأت  هكذ�  �خلا�ضة،  خطتها  ولها  حّية  �أّنها 

فينوم«.

وُعر�ضت �ل�ضفحة بد�يًة مببلغ 330 �ألف دولر.

�أ�ضلية  ويعود �لرقم �لقيا�ضي �ل�ضابق يف بيع �ضفحة 

من �أحد �ل�ضر�ئط �مل�ضّورة �لأمريكية �إىل عام 2014، 

�ضفحة  دولر  �أل���ف   657 ن��ح��و  م��ق��اب��ل  ب��ي��ع��ت  ع��ن��دم��ا 

�أحد  يف  ولفريين  �ضخ�ضية  �لأوىل  للمرة  فيها  ظهرت 

�أعد�د من “ذي �إنكريديبل هالك” عام 1974.

�أيام يف د�ل�س )تك�ضا�س(،  �أربعة  وخالل مز�د ��ضتمر 

�لإ���ض��د�ر  م��ن  ن�ضخة  ب���اأّن  �أوك�ضنز”  “هريتادج  �أف���ادت 

�لأّول ل�”�أوك�ضن كوميك�س” عام 1938 وفيها �لظهور 

�لأّول ل�ضوبرمان، بيعت مقابل 3.18 مليون دولر.

�أ�ضعار�ً  �ملا�ضي  يف  �أخريان  ن�ضختان  حققت  �أن  و�ضبق 

�أعلى يف �ملز�د�ت، وفق �ضحيفة “هوليوود ريبورتر«.

ال�سبت    15 /  1  / 2022

بسبب فضائحه.. قصر باكنغهام يجرد 
األمير أندرو من ألقابه العسكرية

االنباط وكاالت

�أعلن ق�ضر باكنغهام �أن �لألقاب �لع�ضكرية لدوق يورك وكذلك رعايته �مللكية قد �أعيدت 

�إىل �مللكة.

�أدو�ره يف رعاية �جلمعيات، يف خطوة تاأتي  �أندرو ُجّرد من  �أّن �لأمري  و�أ�ضاف �خلمي�س 

�إليز�بيث  �مللكة  �أجن��ال  دع��وى مدنية رفعتها �ضّد ثاين  رّد  �لأمريكي  �لق�ضاء  غ��د�ة رف�س 

�لثانية �مر�أة تّتهمه فيها بالعتد�ء عليها جن�ضياً حني كانت قا�ضر�ً.

وقال ق�ضر باكنغهام يف بيان �إّنه “مبو�فقة �مللكة وقبولها، �أعيدت �إىل �مللكة �ألقاب دوك 

يورك �لع�ضكرية ورعاياته �مللكية. �ضي�ضتمّر دوق يورك يف عدم تويّل �أّي من�ضب عام و�ضيد�فع 

عن نف�ضه يف هذه �لق�ضية كمو�طن عادي”، يف �إ�ضارة �إىل �أّن �مللكة �إليز�بيث �لثانية لن متّول 

�أتعاب حماميه ور�ضوم �ملحاكمة.

لقب  ��ضتخد�م  عن  �أي�ضا  �ضيتوقف  عاما(   61( �أن���درو  �لأم��ري  �إن  ملكي  م�ضدر  وق��ال 

“�ضاحب �ل�ضمو �مللكي” ب�ضفة ر�ضمية.
�لتي  �لق�ضية  �ضد  نف�ضه”  �لدفاع عن  “�ضيو��ضل  �إن��ه  �ل��دوق  وق��ال م�ضدر مقرب من 

رفعتها فريجينيا جوفري يف نيويورك.

150 من قد�مى �ملحاربني يف �لبحرية و�جلي�س  �أك��ر من  �أن طلب  وج��اء �لقر�ر بعد 

من �مللكة، جتريد �أندرو من جميع رتبه و�ألقابه �لع�ضكرية، و�ضط مز�عم بتورطه يف ق�ضية 

�عتد�ء جن�ضي يف �لوليات �ملتحدة عام 2001.

ورف�س قا�س يف نيويورك، �أم�س �لأربعاء، طلب حمامي �لأمري �أندرو �إلغاء �لق�ضية �لتي 

2001، عندما  �لأم��ري بدعوى �لعتد�ء �جلن�ضي عليها عام  �أمريكية �ضد  �م��ر�أة  رفعتها 

كانت يف �ل�ضابعة ع�ضرة من عمرها.

و�عترب �لقا�ضي لوي�س كابالن، يف قر�ره، �أن طلب رد هذه �لدعوى �ملدنية �لتي رفعتها 

�لأمريكية فريجينيا جوفري، �إحدى �ضحايا �لعتد�ء�ت �جلن�ضية للخبري �ملايل �لأمريكي 

جيفري �إب�ضتني، “ُرف�س من �لنو�حي كافة«.

عام  �ملدعية  وقعته  باتفاق  م�ضت�ضهدين  �لق�ضية،  باإلغاء  �أن��درو  �لأم��ري  حمامو  وطالب 

�إب�ضتني  �إب�ضتني �ملد�ن بارتكاب جر�ئم جن�ضية، تعهدت مبوجبه عدم مالحقة  2009 مع 
و”متهمني حمتملني �آخرين«.

يذكر �أن �لأمري �أندرو، �لبالغ 61 �ضنة، يو�جه م�ضكالت ق�ضائية منذ �ضنو�ت على خلفية 

�ضالته بجيفري �إب�ضتني، �لذي �نتحر يف �ل�ضجن عام 2019.

وكانت جوفري، قد �تهمت �لأمري �أندرو بالعتد�ء �جلن�ضي عليها وهي يف �ضن �ملر�هقة يف 

منازل رجل �لأعمال �لأمريكي �لر�حل جيفري �إب�ضتني، و�ضريكته غيلني ماك�ضويل.

ود�أب �لأمري �أندرو، �لبن �لثاين مللكة بريطانيا، على نفي هذه �ملز�عم.

وذكر حمامو �لأمري �أندرو �أن جوفري و�فقت يف �ملحكمة عام 2009 على عدم مقا�ضاة 

�أي �ضخ�س �آخر مرتبط باإب�ضتني عندما �ضوت مطالبتها بالتعوي�س من �إب�ضتني.


