
الملك يستجيب لنداء مريض 
ويوجه بنقله للمدينة الطبية

االنباط-عمان

وج���ه ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين بنقل 

اإىل  احلكومي  امل��ف��رق  م�شت�شفى  م��ن  مري�ض 

الديوان  نفقة  وعلى  الطبية  احل�شني  مدينة 

امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي ب��ع��د م��ن��ا���ش��دة ع���ر م��واق��ع 

التوا�شل االجتماعي.

لنداء  ا�شتجابة  امللك  جالة  توجيه  وج��اء 

امل���واط���ن ال����ذي ي��ع��اين م���ن ���ش��ع��ف يف ع�شلة 

القلب.

وك����ان وج���ه امل���واط���ن ذو ال���� 52 ع��ام��ا ن��داء 

جل���ال���ة امل���ل���ك ل��ن��ق��ل��ه اإىل م��دي��ن��ة احل�����ش��ني 

الطبية لتلقي العاج.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ي�شطر اأحمد ح�شن )موظف42- عاما(، 

حمل  م��ن  ي�شافر  ك��ي  طويلة  م�شافة  لقطع 

عمله  م��ك��ان  اإىل  �شنعاء  بالعا�شمة  اإق��ام��ت��ه 

مبحافظة عدن )جنوب(، �شالكا غري الطريق 

تعطلها  نتيجة  ع��ره��ا؛  ال�شفر  اع��ت��اد  ال��ت��ي 

بفعل احلرب.

كانت الطريق الرئي�شية بني �شنعاء وعدن 

خال  ُتقطع  مرت،  كيلو   400 البالغة نحو 

لكن  �شاعات،  و9  فرتة زمنية ترتاوح بني 7 

اإىل طريق  ت��غ��ري  ال���راه���ن  ال��وق��ت  ال�����ش��ف��ر يف 

اأخ����رى ب��دي��ل��ة، ت��زي��د يف ع���دد ال�����ش��اع��ات تبعاً 

لكونها تعر م�شافة اأطول

ع��اوة على ذل��ك، ف��اإن قطع هذه الطريق 

ووقوعها  �شيقها  ج��راء  باملخاطر؛  حمفوف 

كما  االن��ح��دار،  �شديدة  جبلية  مرتفعات  بني 

هو احلال يف الطريق بني تعز وعدن؛ اإذ ي�شكو 

وعورتها  نتيجة  خ��ط��ورت��ه��ا،  م��ن  امل�����ش��اف��رون 

وامتائها بال�شخور واحُلفر التي تتزايد مع 

هطول االأمطار

يقول ح�شن ملرا�شل االأنا�شول، اإن الطريق 

ي�شتخدمها  فرعية  ال�شابق  يف  كانت  البديلة 

ومل  امل��ج��اورة،  القرى  بني  التنقل  يف  ال�شكان 

تكن مهياأة الأن ت�شبح رئي�شية

بح�شبه،  ال��ط��ري��ق،  ه��ذه  عر�ض  يت�شع  وال 

���ش��وى ل�����ش��ي��ارة واح����دة يف ك��ث��ري م��ن امل��ن��اط��ق، 

مم��ا يجر ال�����ش��ي��ارات على ال��ب��ق��اء ط��وي��ًا يف 

الطريق.

التفا�صيل �ص »5«

الحرب تقطع شرايين الحياة بين محافظات اليمن
األمم المتحدة 

تدعو إلنهاء االحتالل لألراضي 
الفلسطينية.

الفراية: العالقات األردنية القطرية تشهد 
تطورا مستمرا

منخفضان مطريان جديدان يؤثران على األردن 
االسبوع المقبل

االنباط-برتا

بحث وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة م���ازن ال��ف��راي��ه، لدى 

لقائه يف الدوحة اليوم اخلمي�ض، رئي�ض جمل�ض 

ال�شيخ خالد  القطري  الداخلية  ال��وزراء ووزير 

ث���اين، ع��اق��ات  اآل  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن خليفة 

ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني 

و�شبل تعزيزها وتطويرها ال �شيما يف املجاالت 

االأمنية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

اآل  رائ��د  االر���ش��اد اجلوية  اإدارة  ك�شف مدير 

اململكة  على  يوؤثر  جديد  منخف�ض  عن  خطاب 

االأح�����د امل��ق��ب��ل ي��ح��م��ل ام���ط���ارا وي��ت��خ��ل��ل��ه كتلة 

هوائية باردة جدا.

االأ�شبوع  اأي���ام  اأغ��ل��ب  اأن  اآل خ��ط��اب  واأ���ش��اف 

ب��ني احل��ني  امل��ق��ب��ل �شت�شهد ه��ط��والت م��ط��ري��ة 

واالآخر.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-عمان

مديرية  با�شم  االإع��ام��ي  الناطق  دع��ا 

االأم������ن ال���ع���ام امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني اىل 

ت��وخ��ي اأق�����ش��ى درج�����ات احل��ي��ط��ة واحل���ذر 

خ���ال ال�����ش��اع��ات ال��ق��ادم��ة ول��غ��اي��ة �شباح 

اجل��م��ع��ة، ب�����ش��ب��ب ت���دين درج�����ات احل����رارة 

وت�شكل االجنماد. و�شدد على �شرورة عدم 

احل��رك��ة ب��امل��رك��ب��ات خ���ال ���ش��اع��ات م�شاء 

ام�����ض اخل��م��ي�����ض، و����ش���اع���ات ���ش��ب��اح ال��ي��وم 

اجلمعة، ملا ت�شكله القيادة من خطورة على 

ال�شائق وم�شتخدمي الطريق ب�شبب ت�شكل 

االجنماد.

التفا�صيل �ص »3«

  االنباط-عمان

االت�����ش��االت  ق��ط��اع  تنظيم  هيئة  اأك����دت 

اإ����ش���ارات  ب���ني  ت���داخ���ل  اأن�����ه ال وج�����ود الأي 

اجليل  �شبكات  مع  اجلوية  املاحة  اأنظمة 

يف  ال��ه��ي��ئ��ة،  وق���ال���ت  االأردن.  يف  اخل��ام�����ض 

بيان ام�ض اخلمي�ض، اإن االأردن يقع �شمن 

االأو���ش��ط  ال�شرق  )منطقة  االأول  االإق��ل��ي��م 

واأوروب������ا واأف��ري��ق��ي��ا(، وامل��ت��ع��ل��ق ب��ال��ت��وزي��ع 

العاملي ل��ل��رتددات، وف��ق��اً ل��احت��اد ال��دويل 

لات�شاالت، والتي ت�شتخدم نطاق الرتدد 

عن  ن�شبيا  بعيد  وه���و  م.ه�����،   3800-3400

النطاق املخ�ش�ض الأنظمة املاحة اجلوية 

4200-4400 م. ه�، ما يعني تفادي التداخل 

امل��ح��ت��م��ل ب���ني اأن���ظ���م���ة اجل���ي���ل اخل��ام�����ض، 

واأن����ظ����م����ة امل����اح����ة اجل����وي����ة ل���ل���ط���ائ���رات 

م�شتقبا.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ق����ّدم رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�����ش��رتك��ة 

اأح��م��د احلنيطي،  ي��و���ش��ف  ال��رك��ن  ال���ل���واء 

اليوم اخلمي�ض، واجب العزاء بوفاة الوكيل 

ال��ذي  امل�شاقبة،  ���ش��امل  ح��ام��د  حممد  اأول 

ا�شت�شهد اثناء تنفيذه واجبه الر�شمي يوم 

االثنني، على اإحدى الواجهات احلدودية.

امل�شرتكة،  االأرك��ان  رئي�ض هيئة  واأع��رب 

ع���ن ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه ل����ذوي ال�����ش��ه��ي��د، 

الذي التحق بكوكبة ال�شهداء ممن �شبقوه 

وقدموا اأرواحهم يف �شبيل حماية الوطن.

�شكرهم  عميق  ع��ن  ال�شهيد  ذوو  وع��ر 

وت��ق��دي��ره��م ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة م��وؤك��دي��ن 

ال���ت���ف���اف���ه���م ح�����ول ال����ق����ي����ادة ال��ه��ا���ش��م��ي��ة، 

وا�شتعدادهم للت�شحية بالغايل والنفي�ض.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

ال�شرق  اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوث  دع��ا 

االأو�شط تور وين�شاند اإىل اإنهاء االحتال 

االإ�شرائيلي لاأرا�شي الفل�شطينية املحتلة 

وعدم تهجري الفل�شطينيني من بيوتهم يف 

املحتلة. القد�ض  مدينة 

اإف��ادة قدمها خال  وين�شاند يف  وقال 

ج��ل�����ش��ة جم��ل�����ض االأم�����ن ال�����دويل ال���دوري���ة 

يف  املتحدة  ل��اأمم  ال��دائ��م  باملقر  املنعقدة 

ن��ي��وي��ورك ن��دع��و ال�����ش��ل��ط��ات االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

وع��دم  الفل�شطينيني  ت��ه��ج��ري  اإن���ه���اء  اإىل 

جراح  ال�شيخ  بحي  منازلهم  من  اإخائهم 

ال��ق��د���ض املحتلة  ���ش��ل��وان يف م��دي��ن��ة  وب��ل��دة 

مبا يتفق مع القانون الدويل الفتاً اإىل اأن 

اإجراءات االحتال التهويدية �شتوؤدي اإىل 

تفاقم التوتر يف املنطقة

اأوروب�����ي�����ة  دول  اأرب��������ع  دع������ت  ب�����دوره�����ا 

االحتال االإ�شرائيلي اإىل وقف خمططاته 

اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة وال���ت���ه���وي���دي���ة يف م��دي��ن��ة 

االإجراءات  اأن هذه  املحتلة موؤكدة  القد�ض 

الفل�شطينية الدولة  اإقامة  �شتعرقل 

التفا�صيل �ص »5«

األمن يدعو لعدم الحركة 
بالمركبات بسبب تدني درجات 

الحرارة وتشكل االنجماد

»تنظيم االتصاالت«: 5G ال يتداخل 
مع أنظمة المالحة الجوية في االردن

الحنيطي يقدم واجب العزاء لذوي 
الشهيد المشاقبة
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ولي العهد يوجه رسالتي شكر لألمن العام 
والخدمات الطبية

الصفدي يبحث مع نظيره القبرصي 
تعزيز العالقات

االنباط-عمان

وج���ه ���ش��م��و االأم�����ري احل�����ش��ني ب���ن ع��ب��داهلل 

اإىل  وتقدير  �شكر  ر�شالة  العهد،  ويل  ال��ث��اين 

الطبية  اخلدمات  واإىل  العام  االأم��ن  مديرية 

الوطنية  التطعيم  حملة  يف  جلهودها  امللكية، 

�شد فريو�ض كورونا.واأكد �شمو ويل العهد يف 

منت�شبو  بذلها  التي  باجلهود  اعتزازه  ر�شالته 

من  امللكية  الطبية  واخل��دم��ات  ال��ع��ام  االأم���ن 

كافة الوحدات والت�شكيات، منذ بدء احلملة 

الهادفة ملواجهة الوباء وحت�شني املجتمع.

االأم��ن  )االأخ����وة يف مديرية  �شموه:  وق��ال 

العام، ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان

اأج��������رى ن����ائ����ب رئ���ي�������ض ال�����������وزراء ووزي������ر 

ال�شفدي  اأمي��ن  املغرتبني  و���ش��وؤون  اخلارجية 

اإيواني�ض  القر�شي  اخلارجية  وزي��ر  ونظريه 

كا�شوليد�ض، ام�ض، حُمادثات حول �شبل تعزيز 

من  ع��دداً  اأي�شاً  وتناولت  الثنائية،  العاقات 

الق�شايا االإقليمية.

واأّكد الوزيران خال املحادثات، التي مّتت 

العمل  موا�شلة  اأهمية  هاتفي،  ات�����ش��اٍل  ع��ر 

البلدين  ب��ني  الثنائية  العاقات  تعزيز  على 

ب��ال��ذك��رى  �شيحتفان  ال��ّل��ذي��ن  ال�����ش��دي��ق��ني، 

الدبلوما�شية  ال��ع��اق��ات  ل��ت��اأ���ش��ي�����ض  ال�����ش��ت��ني 

ال���ق���ادم، وزي����ادة  ���ش��ب��اط  ���ش��ه��ر  بينهما خ���ال 

ال�شراكة  عاقات  اإط��ار  يف  والتعاون  التن�شيق 

اال�شرتاتيجية مع االحتاد االأوروبي.

التفا�صيل �ص »2«



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

امل�سرتكة  االأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ق���ّدم 

احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، واج����ب ال���ع���زاء ب��وف��اة 

الوكيل اأول حممد حامد �سامل امل�ساقبة، 

ال����ذي ا���س��ت�����س��ه��د اث���ن���اء ت��ن��ف��ي��ذه واج��ب��ه 

ال���ر����س���م���ي ي�����وم االث����ن����ن، ع���ل���ى اإح�����دى 

الواجهات احلدودية.

واأعرب رئي�س هيئة االأركان امل�سرتكة، 

ل���ذوي ال�سهيد،  ت��ع��ازي��ه وم��وا���س��ات��ه  ع��ن 

ال�����ذي ال��ت��ح��ق ب��ك��وك��ب��ة ال�����س��ه��داء ممن 

�سبقوه وقدموا اأرواحهم يف �سبيل حماية 

الوطن.

وعرب ذوو ال�سهيد عن عميق �سكرهم 

م��وؤك��دي��ن  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  وت��ق��دي��ره��م 

ال��ت��ف��اف��ه��م ح����ول ال���ق���ي���ادة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 

وا�ستعدادهم للت�سحية بالغايل والنفي�س 

من اأجل هذا الوطن وقيادته الها�سمية، 

وحفاظاً على اأمنه وا�ستقراره.

الحنيطي يقدم واجب العزاء لذوي الشهيد المشاقبة

اجلمعة    21  /  1  / 2021

االنباط-عمان

وج����ه ج���ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين بنقل 

اإىل  احل��ك��وم��ي  امل��ف��رق  م�ست�سفى  م��ن  م��ري�����س 

ال��دي��وان  نفقة  وع��ل��ى  الطبية  احل�سن  مدينة 

امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي ب��ع��د م��ن��ا���س��دة ع���رب م��واق��ع 

التوا�سل االجتماعي.

لنداء  ا�ستجابة  امل��ل��ك  ج��ال��ة  توجيه  وج���اء 

املواطن الذي يعاين من �سعف يف ع�سلة القلب.

وك����ان وج���ه امل���واط���ن ذو ال���� 52 ع��ام��ا ن��داء 

جلالة امللك لنقله اإىل مدينة احل�سن الطبية 

لتلقي العاج.

ويعاين املري�س من جتمع لل�سوائل يف جميع 

اأجزاء ج�سده، وم�ساكل يف الرئة والكبد، جعلته 

ال ي�ستطيع احلركة ب�سبب التنفخات.

االنباط-عمان

وج���ه ���س��م��و االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ع��ب��داهلل 

اإىل  وتقدير  �سكر  ر�سالة  العهد،  ويل  الثاين 

الطبية  اخلدمات  واإىل  العام  االأمن  مديرية 

الوطنية  التطعيم  حملة  يف  جلهودها  امللكية، 

�سد فريو�س كورونا.

اعتزازه  ر�سالته  يف  العهد  ويل  �سمو  واأك��د 

ال��ع��ام  االأم���ن  ب��ذل��ه��ا منت�سبو  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 

واخلدمات الطبية امللكية من كافة الوحدات 

وال��ت�����س��ك��ي��ات، م��ن��ذ ب����دء احل��م��ل��ة ال��ه��ادف��ة 

ملواجهة الوباء وحت�سن املجتمع.

االأم��ن  )االأخ���وة يف مديرية  �سموه:  وق��ال 

العام، ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ب��اأط��ي��ب حتياتي  اإل��ي��ك��م  اأب��ع��ث  اأن  ي�����س��رين 

والعافية  ال�سحة  ب���دوام  اأم��ن��ي��ات��ي  وخ��ال�����س 

ب��ج��زي��ل  اأت���ق���دم  واأن  وال��ت��وف��ي��ق،  وال�����س��ع��ادة 

����س���ك���ري وع���م���ي���ق ت���ق���دي���ري ع���ل���ى ج��ه��ودك��م 

�سد  ال��وط��ن��ي��ة  التطعيم  حملة  يف  املخل�سة 

فريو�س كورونا.

ب��ج��ه��ودك��م  اع�����ت�����زازي  اأوؤك���������د  اإذ  واإن�����ن�����ي 

عام  من  اأك��ر  م��رور  بعد  العمل  يف  وتفانيكم 

مكافحة  اإىل  تهدف  التي  احلملة،  ه��ذه  على 

العلي  اهلل  الأ���س��األ  املجتمع،  وحت�سن  ال��وب��اء 

القدير اأن ميتعكم مبوفور ال�سحة والعافية، 

موا�سلة  يف  اخل��رّية  اجلهود  هذه  يبارك  واأن 

خدمة االأردن الغايل و�سعبه العزيز).

العام،  االأم��ن  مديرية  اأعربت   جهتها  من 

اع��ت��زازه��ا وت��ق��دي��ره��ا ل�سمو  اخل��م��ي�����س، ع��ن 

االأم�����ري احل�����س��ن ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ويل 

ال���ع���ه���د، ع��ل��ى ر���س��ال��ت��ه ال���ت���ي وج��ه��ه��ا اأم�����س 

ت��ق��دي��را جل��ه��وده��ا يف حملة  ل��ه��ا  االأرب����ع����اء، 

التطعيم الوطنية �سد فريو�س كورونا.

اعتزازه  ر�سالته  يف  العهد  ويل  �سمو  واأك��د 

ال��ع��ام  االأم���ن  ب��ذل��ه��ا منت�سبو  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 

وتفانيهم  ك��اف��ة  والت�سكيات  ال��وح��دات  م��ن 

ملواجهة  الهادفة  احلملة  بدء  منذ  العمل،  يف 

الوباء وحت�سن املجتمع.

االنباط-عمان

اأج����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر 

اخل���ارج���ي���ة و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ن اأمي���ن 

ال�������س���ف���دي ون���ظ���ريه وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة 

ام�س،  كا�سوليد�س،  اإيواني�س  القرب�سي 

العاقات  تعزيز  �سبل  ح��ول  ��ادث��ات  حمحُ

ال��ث��ن��ائ��ي��ة، وت���ن���اول���ت اأي�������س���اً ع�����دداً من 

االإقليمية. الق�سايا 

واأّك������د ال����وزي����ران خ����ال امل���ح���ادث���ات، 

اأهمية  هاتفي،  ات�����س��اٍل  ع��رب  مّت��ت  ال��ت��ي 

العاقات  تعزيز  على  العمل  موا�سلة 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ن، 

ال�ستن  ب��ال��ذك��رى  �سيحتفان  ال��ّل��ذي��ن 

الدبلوما�سية بينهما  العاقات  لتاأ�سي�س 

خ�����ال ���س��ه��ر ����س���ب���اط ال�����ق�����ادم، وزي�����ادة 

ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون يف اإط�����ار ع��اق��ات 

ال�����س��راك��ة اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع االحت���اد 

االأوروبي.

وا���س��ت��ع��ر���س ال���وزي���ران ن��ت��ائ��ج زي���ارة 

جالة امللك عبداهلل الثاين اإىل قرب�س 

واأّكدا  املا�سي،  االأول  كانون  �سهر  خال 

خمرجاتها،  متابعة  على  العمل  اأهمية 

قادة  قمة  خمرجات  على  البناء  وكذلك 

التن�سيق  اآل���ي���ة  ���س��م��ن  ال���ث���اث  ال�����دول 

 – ال���ق���رب����س���ي   – االأردين  ال���ث���اث���ي 

ن��ه��اي��ة �سهر  ���ق���دت  ال���ي���ون���اين، وال���ت���ي عحُ

متوز املا�سي لتدعيم التعاون والتن�سيق 

يحُعزز  امل�سرتك بن الدول الثاث، ومبا 

امل�سرتكة بينهما. الروابط وامل�سالح 

وب��ح��ث ال����وزي����ران اآخ����ر امل�����س��ت��ج��دات 

االإقليمية واجلهود املبذولة حلل اأزمات 

املنطقة وتكري�س االأمن واال�ستقرار.

واأّك�������د وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ق��رب���س��ي 

-القرب�سية،  االأردن��ي��ة  العاقات  متانة 

ب��ق��ي��ادة  ال��رئ��ي�����س  امل��م��ل��ك��ة  دور  ��ث��م��ن��اً  محُ

تكري�س  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.

وات����ف����ق ال������وزي������ران ع���ل���ى م��وا���س��ل��ة 

ذات  الق�سايا  اإزاء  وال��ت�����س��اور  التن�سيق 

ي��خ��دم م�سالح  امل�����س��رتك مب��ا  االه��ت��م��ام 

ال�سفدي  هّناأ  كما  ال�سديقن.  البلدين 

اأيام،  عدة  قبل  توليه،  على  كا�سوليد�س 

للخارجية. وزيراً  م�سوؤولياته 

الملك 
يستجيب 

لنداء مريض 
ويوجه بنقله 

للمدينة 
الطبية

ولي العهد يوجه رسالتي شكر لألمن العام والخدمات الطبية

الصفدي يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز العالقات

االنباط-عمان

ن��ق��ل رئ��ي�����س ال����دي����وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي 

ي���و����س���ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي ت����ع����ازي ج��ال��ة 

النعريات  ع�سرية  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك 

اأيوب  عرفات  الطبيب  املتقاعد  اللواء  بوفاة 

النعريات.

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

اأ���س��رة امل��رح��وم، ع��ن ت��ع��ازي وم��وا���س��اة جالة 

امللك، �سائا املوىل اأن يتغمده بوا�سع رحمته.

االنباط-عمان

ال�������س���وؤون اخل��ارج��ي��ة  دان رئ��ي�����س جل��ن��ة 

ال��ن��ي��اب��ي��ة، ال��ن��ائ��ب خ��ل��دون حينا مم��ار���س��ات 

عن  معربا  ال�سريف،  القد�س  يف  االح��ت��ال 

رف�س اللجنة لقيام االحتال بهدم منزلن 

ال�����س��ي��خ ج����راح يف مدينة  ل��ع��ائ��ل��ت��ن يف ح���ي 

القد�س ال�سريف.

االح��ت��ال  ل�سيا�سات  رف�سه  حينا  واأك���د 

يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل تغيري 

الأبناء  الق�سري  والتهجري  القائم  الو�سع 

امل��دي��ن��ة خ��ا���س��ة اأب���ن���اء ح���ي ال�����س��ي��خ ج����راح، 

ورف�����س مم��ار���س��ات االح��ت��ال ال��ه��ادف��ة اإىل 

ت�سريد الفل�سطينين من منازلهم الإحداث 

املواثيق  م��ع  يتعار�س  مب��ا  دمي��غ��رايف  تغيري 

الدولية كافة.

ك��م��ا اأك����د اه��م��ي��ة ال�����دور ال����ذي ي��ق��وم به 

االأردن، بقيادة جالة امللك يف دعم الق�سية 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة واال����س���ق���اء ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، 

واأه���م���ي���ة ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة يف ح��م��اي��ة 

املدينة  يف  وامل�سيحية  االإ�سامية  املقد�سات 

املقد�سة.

االنباط-برتا

ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  عام  اأمن  و�سف 

ال��ق��د���س، ع��ب��داهلل ك��ن��ع��ان، ���س��ي��ا���س��ة ال��ه��دم 

النطاق  وا�سعة  االإ�سرائيلية  واال�ستيطان 

باجلرمية  ج��راح،  ال�سيخ  وح��ي  القد�س  يف 

العن�سري  ال��ف�����س��ل  ���س��ي��ا���س��ة  ت��ك��ر���س  ال��ت��ي 

)االأبرتهايد).

االأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  كنعان  وق��ال 

االأردنية )برتا( اإن ال�سيا�سة التي ينتهجها 

االحتال االإ�سرائيلي، وال�سيما هدم منزل 

ع��ائ��ل��ة ���س��احل��ي��ة امل��ق��د���س��ي��ة اأخ�����ريا، تظهر 

ال�سرعية  املنظمات  للعامل كله مبا يف ذلك 

من��وذج  اأم���ام  اأن��ن��ا  واحلقوقية،  والقانونية 

»اأبرتهايد«. دولة عن�سرية 

ل�����س��وؤون  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال��را���س��خ  االأردين  امل��وق��ف  ت��وؤك��د  ال��ق��د���س، 

ال���ث���اين  امل���ل���ك ع���ب���د اهلل  ب���ق���ي���ادة ج���ال���ة 

التاريخية على املقد�سات  �ساحب الو�ساية 

اال�سامية وامل�سيحية حامل ملف الق�سية 

وامل��ن��ادي  ك��اف��ة،  امل��ح��اف��ل  يف  الفل�سطينية 

ب���ال�������س���ام ال�������س���ام���ل وال�����ع�����ادل و�����س����رورة 

التم�سك بحل الدولتن، مبا يف ذلك اإقامة 

القد�س  وعا�سمتها  الفل�سطينية  ال��دول��ة 

ال�سرقية على حدود عام 1967.

واأك���د اأن ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

ي��ح��ر���س يف ج��م��ي��ع ات�������س���االت���ه ول���ق���اءات���ه 

االنتهاكات  وقف  اإىل  الدعوة  على  الدولية 

الفل�سطينين  االأ�سقاء  بحق  االإ�سرائيلية 

والتي تقو�س فر�س حتقيق ال�سام العادل 

وال�سامل.

ل�����س��وؤون  امللكية  اللجنة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

املوقف  م�ساندة  العامل  من  تاأمل  القد�س، 

ل��ا���س��ت��ق��رار يف  ال�����س��اع��ي  االأردين  وال�����دور 

امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا ت��ن��ا���س��د م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��اون 

االإ�����س����ام����ي وج���ام���ع���ة ال��������دول ال��ع��رب��ي��ة 

تكثيف  عنها  املنبثقة  واملوؤ�س�سات  واللجان 

ج���ه���وده���ا ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة واالإع����ام����ي����ة 

وال���ث���ق���اف���ي���ة واالق���ت�������س���ادي���ة جت�����اه اأه��ل��ن��ا 

يف ف��ل�����س��ط��ن وال���ق���د����س دع���م���ا حل��ق��وق��ه��م 

العادلة. وق�سيتهم 

واأ�سار اإىل اأن هذه ال�سيا�سة ال ميكن اأن 

املن�سود،  وال�سام  االأم��ن  للمنطقة  حتقق 

ا�ستمرار �سلطات االحتال  اإطار  خا�سة يف 

لل�سرعية  ال��راف�����س  االأح������ادي  ب��ال�����س��ل��وك 

وحق  االإن�سان  وحقوق  الدولية،  والقرارات 

ت��ق��ري��ر م�سريه  يف  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب 

واحل����ف����اظ ع���ل���ى مم��ت��ل��ك��ات��ه وم��ق��د���س��ات��ه 

وامل�سيحية. االإ�سامية 

اأن  ل��ل��ع��امل  االأوان  اآن  »ل���ق���د  واأ�����س����اف 

البحث  مرحلة  اإىل  وينتقل  كلمته،  يقول 

ع����ن ����س���ب���ل اأك�������ر ج����دي����ة ك��ف��ي��ل��ة ب����اإل����زام 

واالأ�سر  القتل  يف  جرائمها  بوقف  اإ�سرائيل 

واالع���ت���ق���ال واق���ت���ح���ام امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 

وتهديد  ال�سريف  القد�سي  احلرم  املبارك/ 

قرارات  مئات  واإ�سدار  امل�سيحية،  الكنائ�س 

االإب��ع��اد ال�����س��ادرة ع��ن حم��اك��م االأب��رت��ه��اي��د 

يف  وال��ع��ام��ل��ن  امل�سلن  بحق  االإ�سرائيلية 

االأق�سى. امل�سجد 

ل��ل��ت��ط��ه��ري  امل�����وؤمل�����ة  امل�������س���اه���د  اأن  وب�����ن 

ال��ع��رق��ي ال����ذي مي��ار���س ب�����س��ك��ل ق��ا���س �سد 

اخلدماتية  وامل��وؤ���س�����س��ات  امل��واط��ن��ن  م��ن��ازل 

ال�سيخ  ح���ي  يف  واالق��ت�����س��ادي��ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة 

واأحياء  بلدات  من  وغريها  و�سلوان  ج��راح 

لل�سمود  رم��ز  ه��ي  وفل�سطينية،  مقد�سية 

على  احل��ف��اظ  يف  الفل�سطيني  وال��ن�����س��ال 

التاريخية. الهوية 

واأو�سح اأن هذه االعتداءات واالنتهاكات 

ال���ت���ي ي��ت��ذم��ر م��ن��ه��ا اجل��م��ي��ع مب���ن ف��ي��ه��م 

م��ن��ظ��م��ات ع��امل��ي��ة واإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 

مم��ار���س��ات وح�����س��ي��ة ت��ط��ال ك���ل م���ن يعمل 

الأج����ل ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي م���ن ه��ي��ئ��ات 

بع�سها  ت��ع��ر���س  واإن�����س��ان��ي��ة  ح��ق��وق  ع��امل��ي��ة 

الدخول  اأع�ساوؤها من  منع  كما  لاإغاق، 

امل��ح��ت��ل��ة.  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  االأرا������س�����ي  اإىل 

--)برتا(

االنباط-عمان

ب��ح��ث وزي����ر ال�����س��ح��ة، ال���دك���ت���ور ف��را���س 

ال�����ه�����واري، ون����ظ����ريه يف ح���ك���وم���ة ال���وح���دة 

ال��زن��ات��ي،  علي  ال��دك��ت��ور  الليبية،  الوطنية 

�سبل تعزيز العاقات الثنائية بن البلدين 

ال�����س��ق��ي��ق��ن، ال���س��ي��م��ا يف امل���ج���ال ال�����س��ح��ي 

امل�سرتك.

وع����ر�����س ال�����ه�����واري، خ�����ال ا���س��ت��ق��ب��ال��ه 

الدكتور الزناتي يف الوزارة ام�س اخلمي�س، 

اأبرز االإجنازات االأردنية على م�ستوى وزارة 

ال�����س��ح��ة، وال�����ذي ي��ت��م��ث��ل ب��ت��د���س��ن م��راك��ز 

م��ع��ت��م��دة ع��امل��ي��ا ل��ل��ت��دري��ب امل��ت��خ�����س�����س يف 

التمري�س والطب.

واأك����د اأن ه���ذه ال���زي���ارة ت���دل ع��ل��ى عمق 

البلدين  يف  ال�سحة  وزارت����ي  ب��ن  ال��ع��اق��ة 

ال�سقيقن، وتعزيزها مع االأ�سقاء العرب.

وب���ح���ث ال�����وزي�����ران اآل����ي����ات ح���ل امل��ل��ف��ات 

وتطويره  التعاون  ا�ستمرار  بهدف  العالقة، 

ع���ل���ى امل�������س���ت���وى االأك�����ادمي�����ي وال���ت���دري���ب���ي، 

وال�سياحة العاجية.

�سكره  ع��ن  الليبي  ال��وزي��ر  ع��رب  ب����دوره، 

وت���ق���دي���ره ع���ل���ى اجل����ه����ود ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا 

الكوادر ال�سحية العاملة يف القطاع ال�سحي 

باملر�سى  اهتمام  من  يولونه  وم��ا  االأردين، 

الليبين، وتذليل بع�س ال�سعوبات وت�سهيل 

ال���ذي���ن يتلقون  امل��ر���س��ى  اإج�������راءات دخ����ول 

العاج يف امل�ست�سفيات االأردنية.
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االنباط-برتا

عبد  ال�شيخ  القطري  الثقافة  وزي��ر  ق��ال 

احل����راك  اإن  ث�����اين،  اآل  ح��م��د  ب���ن  ال��رح��م��ن 

ال��ث��ق��ايف الأردين ح����راك ق���وي وك��ب��ر ج��دا، 

ون���ح���ن يف ق��ط��ر ف����خ����ورون ب���ه���ذا احل�����راك، 

وب��امل�����ش��ارك��ة الأردن����ي����ة يف م��ع��ر���ض ال��دوح��ة 

الكبر  ب��احل�����ش��ور  وك��ذل��ك  للكتاب  ال����دويل 

لدور الن�شر الأردنية.

واك�������د ال�����وزي�����ر يف ت�������ش���ري���ح���ات، ع��ق��ب 

هيفاء  الأردن���ي���ة  الثقافة  ل��وزي��رة  حم��ا���ش��رة 

للكتاب  ال���دويل  ال��دوح��ة  معر�ض  يف  النجار 

م�����ش��اء الرب�����ع�����اء، ان ال���ع���اق���ات الأردن����ي����ة 

ان  اىل  م�شرا  وتاريخية،  وطيدة  القطرية 

الوزيرة النجار اأحتفتنا مبحا�شرتها القيمة 

وح��دي��ث��ه��ا اجل��م��ي��ل وع��م��ق ك��ل��م��ات��ه��ا، وبحث 

و�شبل  بالثقافة  تتعلق  اأم��ور عديدة  يف  معها 

تعزيزها وتطويرها.

املرتقب  ال��ت��ع��اون  ح��ول  ���ش��وؤال  على  وردا 

بني الأردن وقطر فيما يتعلق باإعان مدينة 

اإربد عا�شمة للثقافة العربية 2022، اأ�شار 

هذا  يف  كبر  ح�شور  لقطر  �شيكون  ان��ه  اىل 

اأن �شناعة  احلدث الثقايف الكبر، لفتا اىل 

العربية،  املجتمعات  ل��دى  ال��ث��ق��ايف  التغير 

واإع��ادة ثقافتنا لربيعها حتتاج جلهد، ووقت 

طويل من العمل اجلاد.

مرتبطان  والثقافة  القت�شاد  اأن  واأو�شح 

اأن  اإىل  م�����ش��را  وث��ي��ق��ا،  ارت��ب��اط��ا  ببع�شهما 

�شوي�شرا يف القرن التا�شع ع�شر كانت واحدة 

م��ن ال���دول ال��ف��ق��رة اق��ت�����ش��ادي��ا، ول متتلك 

موارد طبيعية توؤهلها لأن تكون دولة غنية، 

ولكن نظامها البنكي املحكم كان �شببا رئي�شيا 

النجاح  هذا  و�شبب  القت�شادية،  نه�شتها  يف 

الذي حققه قطاعها امل�شريف نابع من ثقافة 

ال�شعب ال�شوي�شري يف احلفاظ على ال�شرية.

العربية  املجتمعات  ثقافة  اأن  اىل  واأ���ش��ار 

ايجاد  اىل  داعيا  الآنية،  النتائج  على  تعتمد 

ا�شرتاتيجية النف�ض الطويل من اأجل حتقيق 

اأهدافنا.

ل  ج��زءا  الآن  اأ�شبحت  الثقافة  اإن  وق��ال، 

وعي  لديها  و�شعوبنا  جمتمعنا،  م��ن  يتجزاأ 

هذا  ي��وؤك��ده  م��ا  وه��و  الثقافة،  باأهمية  كبر 

الدوحة  معر�ض  لفعاليات  الكبر  احل�شور 

ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف ن�����ش��خ��ت��ه احل��ال��ي��ة رغ��م 

الظروف ال�شعبة التي مير بها العامل جراء 

جائحة كورونا.

االنباط-عمان

اجلوي  املنخف�ض  اإن  وال��ري  املياه  قالت   

الخ������ر رف�����ع ح���ج���م الم����ط����ار ال��رتاك��م��ي��ة 

ال��ه��اط��ل��ة م��ن��ذ ب���داي���ة امل���و����ش���م ع��ل��ى جميع 

حمافظات اململكة حتى �شباح ام�ض اخلمي�ض 

طويل  ال�شنوي  املعدل  من   )37،2%( اىل 

المد البالغ )8،1( مليار م3، م�شرة اإىل اأن 

اأعلى ن�شبة هطول خال ال�شاعات ال� )24( 

احل�شن  حمطة   / اإرب���د  يف  �شجلت  املا�شية 

ملم.  18،4
 واأو�شحت الوزارة اأن كميات املياه الداخلة 

اإىل ال�����ش��دود م��ن��ذ ب��داي��ة امل��و���ش��م امل��ط��ري يف 

ام�ض بلغت  �شباح  وحتى   20/11/2021
تخزين  ل��رتف��ع  م3  مليون   20،355 نحو 

95 م��ل��ي��ون م3  ن��ح��و  ال��ك��ل��ي اىل  ال�������ش���دود 

طاقتها  م��ن   28،2% كلية  تخزين  بن�شبة 

وتركزت  م3  مليون   336،4 البالغة  الكلية 

منذ  ط��ال  امللك  �شد  اىل  الداخلة  الكميات 

بداية املو�شم املطري لت�شجل نحو 11،217 

مليون م3.

 وحول معدلت الهطول بينت ان حمطات 

حمافظات  يف  �شجلت  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ر���ش��د 

ب��ل��غ )7،3( م��ل��م،  ال��ع��ا���ش��م��ة ع��م��ان م��ع��دل 

ملم   )7،7( ،م����اأدب����ا  م��ل��م   )8،5( ال��ب��ل��ق��اء 

ملم  جر�ض)6،4(   ، م��ل��م   )1( ،ال����زرق����اء 

ملم   )6،6( ارب�����د   ، م��ل��م  ،املفرق)1،3( 

ملم  الكرك)9،2(   ، م��ل��م  ،عجلون)7،7( 

 ، ملم  معان)3،5(   ، ملم   )4،6( الطفيلة   ،

العقبة )0،1( ملم . 

ونتيجة لاجنماد  ب��ان��ه  ال����وزارة  ون��وه��ت 

وان��ق��ط��اع��ات ال��ك��ه��رب��اء ف��ق��د ت���اأث���رت بع�ض 

املناطق بتوقف حمطات ال�شخ لعدة �شاعات 

حيث اثرت على كميات ال�شخ لبع�ض املناطق 

، يف حمافظة الزرقاء توقفت حمطة القنية 

مل����دة 8 ����ش���اع���ات وك���ذل���ك ت���اث���رت حم��اف��ظ��ة 

 4 مل��دة  اللجون  مياه  حمطة  بتوقف  الكرك 

عملت  الفنية  ك��وادره��ا  ان  م��وؤك��دة   ، �شاعات 

واع����ادة  طبيعتها  اىل  الم�����ور  اع�����ادت  ح��ت��ى 

ال�شخ للمناطق . واع��ادت وزارة املياه والري 

من  ال�شتفادة  �شرورة  اىل  اجلميع  منا�شدة 

كافة الهطولت املطرية وعدم القاء املخلفات 

يف جم���اري الودي����ة وال��ت��اأك��د م��ن ع��دم ربط 

ال�شرف  �شبكات  على  المطار  مياه  مزاريب 

املياه  ع��دادات  حماية  من  والتاأكد   ، ال�شحي 

ومرافق املياه املنزلية من الجنماد .

االنباط-عمان

دع���ا ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ب��ا���ش��م م��دي��ري��ة 

توخي  اىل  واملقيمني  املواطنني  العام  الأم��ن 

اأق�������ش���ى درج�������ات احل���ي���ط���ة واحل�������ذر خ���ال 

ال�����ش��اع��ات ال��ق��ادم��ة ول��غ��اي��ة ���ش��ب��اح اجلمعة، 

ب�����ش��ب��ب ت�����دين درج��������ات احل���������رارة وت�����ش��ك��ل 

الجن��م��اد.و���ش��دد على ���ش��رورة ع��دم احلركة 

باملركبات خال �شاعات م�شاء ام�ض اخلمي�ض، 

و���ش��اع��ات ���ش��ب��اح ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، مل��ا ت�شكله 

القيادة من خطورة على ال�شائق وم�شتخدمي 

الطريق ب�شبب ت�شكل الجنماد.

لو�شائل  الم��ن  ال�شتخدام  �شرورة  واأك��د 

من  ت�شببه  ملا  با�شتمرار  وتفقدها  التدفئة، 

ح����وادث اخ��ت��ن��اق او ح��ري��ق ن��اج��م��ة ع��ن �شوء 

ال����ش���ت���خ���دام او ال��ت��ع��ام��ل ومي���ك���ن ت��اف��ي��ه��ا 

الناطق  واحل���ذر.واأه���اب  احليطة  من  بقليل 

الن�شرات اجلوية  الإعامي ب�شرورة متابعة 

ب��ا���ش��ت��م��رار وات���ب���اع اإر�����ش����ادات رج����ال الأم����ن 

لدللتهم  ال��ط��رق��ات  على  املنت�شرين  ال��ع��ام 

وال�شرورة عدم  وم�شاعدتهم، وعند احلاجة 

املوحد  الطوارئ  بالت�شال على رقم  ال��رتدد 

.(911(

وزير الثقافة القطري: الحراك 
الثقافي األردني مدعاة للفخر

المنخفض يرفع تخزين السدود إلى 
95 مليون م3 بنسبة %28.2 

اجلمعة    21  /  1  / 2021

األمن يدعو لعدم الحركة بالمركبات 
بسبب تدني درجات الحرارة 

وتشكل االنجماد

االنباط-برتا

ال�شحية  ب��احل��ال��ة  م��ط��ل��ع��ان  خ���ب���ران  راأى 

ال���وزراء  ق���رار جمل�ض  اأن  اململكة  بها  ال��ت��ي مت��ر 

املدار�ض  يف  الثاين  الدرا�شي  الف�شل  بدء  تاأجيل 

�شباط  من  الع�شرين  اإىل  ة  واخلا�شّ احلكومّية 

الّطلبة  بهدف احلفاظ على �شّحة  ياأتي  املقبل، 

ة املنحنى  والكوادر التعليمّية، وي�شهم يف ك�شر حدَّ

الوبائي الذي ي�شهد ت�شاعداً يف الوقت احلايل.

 2 نحو  اخ��ت��اط  منع  يف  ال��ق��رار  وي�شاهم 

م��ل��ي��ون و170 األ���ف ط��ال��ب وط��ال��ب��ة يف وق��ت 

يف  ال��وب��ائ��ي  ��ي  ال��ت��ف�����شِّ ذروة  اململكة  ب��ه  ت�شهد 

موجته الرابعة، اإذ ت�شر التقديرات ال�شحّية 

اإىل اأنَّ املوجة احلالّية من الوباء التي ي�شهدها 

وجاء  اأ�شابيع.  ة  لعدَّ �شعوداً  �شت�شتمّر  الأردن 

ق����رار جم��ل�����ض ال�����وزراء ب��ع��د م��واف��ق��ة اللجنة 

كورونا،  جائحة  مع  للتعامل  الُعليا  الإطارية 

امل�شتندة  لاأوبئة  الوطنيَّة  اللجنة  وتو�شية 

اإىل ت��و���ش��ي��ة جل��ن��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط امل���رك���زّي���ة يف 

وزارة الرتبية والتعليم، وذلك ب�شبب الرتفاع 

امل��ل��ح��وظ يف اأع����داد ون�����ش��ب الإ���ش��اب��ات �شمن 

امل���وج���ة ال���راب���ع���ة، وال���ت���ي ت�����ش��ك��ل الإ����ش���اب���ة يف 

متحور »اوميكرون« الن�شبة الغالبة منها.

رئ��ي�����ض جل��ن��ة ال�����ش��ح��ة وال��ب��ي��ئ��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، 

اأن ق���رار رئا�شة  ال��ن��ائ��ب ف��ري��د ح����داد، اع��ت��ر 

الوزراء الذي ن�شبت به وزارة الرتبية بتاأجيل 

الثاين  الدرا�شي  الف�شل  خال  املدار�ض  دوام 

اأ���ش��اب��ي��ع   3 ب���واق���ع  امل��ق��ب��ل،  ���ش��ب��اط   20 اإىل 

واملجتمع،  الطلبة  م�شلحة  يف  ي�شب  تقريباً، 

ال���ش��اب��ات.  ارت��ف��اع  م��ن  التخفيف  يف  وي�شهم 

الأنباء  لوكالة  خا�شة  ت�شريحات  يف  واأ�شاف، 

اأن��ن��ا نعلم م��دى الكتظاظ  الأردن��ي��ة )ب���رتا(، 

اأم���ر ل ب��د من  ال���ذي ت�شهده امل���دار����ض، وه���و 

اأخ������ذه ب��احل�����ش��ب��ان يف ظ���ل ان��ت�����ش��ار م��ت��ح��ور 

النت�شار  �شرعة  �شماته  من  ال��ذي  اوميكرون 

يف التجمعات الكبرة وحتى ال�شغرة. واأ�شار 

اإىل اأن الرملان يدعم القرارات احلكومية التي 

ولها  واملجتمع،  امل��واط��ن  م�شلحة  على  تقوم 

مع  الت�شاور  �شمة  وتتخذ  منطقية،  تريرات 

ال��وزارة  اأن  اإىل  م�شراً  العاقة،  ذات  اجلهات 

ن��اق�����ش��ت ال���ق���رار م�����ش��ب��ق��اً م���ع جل��ن��ة ال��رتب��ي��ة 

وال��ت��ع��ل��ي��م يف ال����رمل����ان، وق���دم���ت م�����ش��وغ��ات 

ال��ق��رار واأ���ش��ب��اب��ه، وال��ت��ي يف مقدمتها  ات��خ��اذ 

الطلبة،  اأبنائنا  و�شحة  �شامة  على  احلفاظ 

الأم��ور  كافة  تتقدم على  اأول��وي��ة  تكون  بحيث 

الأخرى، اإ�شافة اإىل اهتمام الوزارة با�شتمرار 

يوؤكد  ما  وه��ذا  املدار�ض،  يف  الوجاهي  التعليم 

عليه ال��ق��رار ال��ذي �شدر ي��وم اأم�����ض. واأو���ش��ح 

يهدف  اأ�شابيع   3 اأن تاأخر دوام املدار�ض ملدة 

الوجاهي،  التعليم  ا�شتمرار  على  للمحافظة 

لذلك تقرر تاأجيل الدوام حتى نتجاوز فرتة 

اإىل  الذروة التي نعي�شها حالياً، ليعود طلبتنا 

ل  اآم��ن��ه  تعليمية  �شحية  بيئة  يف  م��دار���ش��ه��م 

الدرا�شي  للعام  التعليمية  اخلطة  فيها  تتاأثر 

لأيام  الأدنى  احلد  وحتى   2022  /  2021
الدوام الر�شمي التي ترتاوح من 195-200 

ال���ّدوام املدر�شي  اذ �شيتّم متديد  ي��وم درا���ش��ي، 

ت��اأخ��ر بدء  ل��ف��رتة  ل��ف��رتة م�شاوية ومم��اث��ل��ة 

يف  ال��ث��اين  ال��درا���ش��ي  الف�شل  لينتهي  ال����ّدوام 

ال�ّشاد�ض من مّتوز املقبل.

وب���ني اأن ال���ق���رار راف��ق��ه ن���وع م��ن ال��ت��وازن 

الثانوية  طلبة  دوام  على  احلفاظ  خ��ال  من 

العامة حتى ل تتاأثر درا�شتهم ومتابعة املنهاج 

املقرر، واأن بقائهم على مقاعد الدرا�شة ي�شكل 

مرونة كبرة يف القرار احلكومي الذي ي�شب 

اأك���د وزي��ر  يف م�شلحة ال��ط��ال��ب. م��ن ج��ه��ت��ه، 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م الأ���ش��ب��ق، ال��دك��ت��ور وليد 

امل��ع��اين، اأه��م��ي��ة ال��ق��رار وا���ش��ف��ا ب��اأن��ه منا�شب 

خال هذه الفرتة واحلالة الوبائية التي متر 

بها الباد من حيث �شرعة انت�شار الفرو�ض، 

وارتفاع اأعداد احلالت امل�شابة به يومياً.

الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح  وب��ني يف 

)ب����رتا(، اأن ق���رار ت��اأج��ي��ل دوام امل���دار����ض ل��� 3 

يوؤثر  ول  الدرا�شية،  اخلطة  مي�ض  ل  اأ�شابيع 

ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة، لأن���ه جم���رد اإزاح�����ة يف توقيت 

�شوف  تاأجيلها  ج��رى  التي  امل��دة  واأن  ال���دوام، 

الدرا�شي  الف�شل  اأيام  الطلبة خال  يعو�شها 

ال���ث���اين، وب��ال��ت��ايل ل ت��اأث��ر ع��ل��ى امل�����ش��رة او 

اخل���ط���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة واأي�������ام ال�����دوام 

التاأجيل  ق��رار  اأن  واأو���ش��ح  للطلبة.  الر�شمي 

واأن��ه  ال��وج��اه��ي،  التعليم  ا�شتمرار  اإىل  ي�شر 

ملدة  ال��دوام  تاأخر  واأن  عنه،  تراجع  ول  قائم 

�شهر  مطلع  ال��دوام  بدء  لأن  جاء  اأ�شابيع   3
ال��ت��ي  ال���راب���ع���ة  امل���وج���ة  ي�����ش��ك��ل ذروة  ���ش��ب��اط 

ن�شهدها حالياً، واأن الفرو�ض �شريع النت�شار، 

املدار�ض  التي من �شمنها  التجمعات  وي�شيب 

واجلامعات.

االنباط-برتا

بحث وزير الداخلية مازن الفرايه، 

لدى لقائه يف الدوحة اليوم اخلمي�ض، 

رئي�ض جمل�ض الوزراء ووزير الداخلية 

بن  خليفة  ب��ن  خالد  ال�شيخ  القطري 

التعاون  عاقات  ثاين،  اآل  عبدالعزيز 

ال���ق���ائ���م���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني 

�شيما يف  و�شبل تعزيزها وتطويرها ل 

الأمنية. املجالت 

وت���اأت���ي زي����ارة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة اإىل 

قطر، تلبية لدعوة من رئي�ض جمل�ض 

ال�����وزراء ال��ق��ط��ري لإج����راء م�����ش��اورات 

ح��ي��ال ع���دد م��ن ال��ق�����ش��اي��ا امل�����ش��رتك��ة، 

الرابعة  الدفعة  وح�شور حفل تخريج 

ال�شرطة  بكلية  املر�شحني  الطلبة  من 

القطرية.  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة 

و����ش���دد اجل��ان��ب��ان خ���ال ال��ل��ق��اء على 

اآف��اق  تو�شيع  يف  قدما  امل�شي  ���ش��رورة 

�شيما  ل  امل�شرتك،  والتن�شيق  التعاون 

يف امل���ج���الت الأم��ن��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة. 

واأك���د ال��وزي��ر ال��ف��راي��ه، اأن ال��ع��اق��ات 

الأردن�����ي�����ة ال���ق���ط���ري���ة ت�����ش��ه��د ت���ط���ورا 

ال��ذي  ال��دع��م  ج��راء  بينهما،  م�شتمرا 

ت��ل��ق��اه ه����ذه ال���ع���اق���ات م���ن ق��ي��ادت��ي 

ال���ب���ل���دي���ن ال�����ش��ق��ي��ق��ني، وح��ر���ش��ه��م��ا 

امل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى ت��وف��ر ج��م��ي��ع اأ���ش��ك��ال 

ل��ك��ل م���ا يحقق  ال���رع���اي���ة واله���ت���م���ام 

ن��ه��اي��ة  امل�������ش���رتك���ة. ويف  م�����ش��احل��ه��م��ا 

ال���ل���ق���اء، ات��ف��ق اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى اإدام����ة 

ال���ت���وا����ش���ل وال��ت��ن�����ش��ي��ق ح���ي���ال ج��م��ي��ع 

الهتمام  ذات  وامل��و���ش��وع��ات  الق�شايا 

امل�شرتك. 

االنباط-عمان

امل��م��ل��ك��ة  ل����دى  الأردن  ���ش��ف��رة  ب��ح��ث��ت 

�شبل تطوير  غ��ن��ي��م��ات،  ج��م��ان��ة  امل��غ��رب��ي��ة، 

التعاون مبجال النقل مع املغرب ال�شقيق.

واللوجي�شتيك  النقل  وزي���ر  وا�شتقبل 

امل����غ����رب����ي حم����م����د ع����ب����د اجل����ل����ي����ل ام�������ض 

اخلمي�ض، ال�شفرة غنيمات مبقر الوزارة، 

حيث اأ�شاد الطرفان مبتانة العاقات التي 

جتمع اململكتني يف �شتى املجالت، ل�شيما 

و�شبل  واللوج�شتيك،  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع��ي  يف 

تطوير وتعزيز هذه العاقات.

ومت ب��ح��ث ت��ف��ع��ي��ل ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ع��اون 

املوقعة بني البلدين، والعمل على تطوير 

ال���رب���ط ال���ب���ح���ري ب���ني امل����وان����ئ امل��غ��رب��ي��ة 

والأردنية، وتن�شيق اجلهود بني ال�شلطات 

الطرفني  ناق�ض  كما  للبلدين،  املينائية 

ال��ت��ع��اون يف جم���ال النقل  ت��ط��وي��ر  اآف�����اق 

اجل���وي م��ن خ��ال تعزيز ال��رب��ط اجل��وي 

بني البلدين.

االنباط-عمان

اجل��وي��ة  الر����ش���اد  اإدارة  م��دي��ر  ك�����ش��ف 

رائد اآل خطاب عن منخف�ض جديد يوؤثر 

امطارا  يحمل  املقبل  الأح��د  اململكة  على 

جدا. باردة  هوائية  كتلة  ويتخلله 

اأي����ام  اأغ����ل����ب  اأن  خ���ط���اب  اآل  واأ�����ش����اف 

مطرية  هطولت  �شت�شهد  املقبل  الأ�شبوع 

هوائية  كتلة  يرافقها  والآخر،  احلني  بني 

اأوروب��ا  �شرق  �شمال  من  قادمة  جدا  ب��اردة 

و���ش��ت��ت��م��رك��ز ت��ق��ري��ب��ا ف���وق ت��رك��ي��ا وت��دف��ع 

ه�������واء ����ش���دي���د ال����������رودة ب�����اجت�����اه ����ش���رق 

املتو�شط.

وت��وق��ع اأي�����ش��ا ت�����ش��ك��ل م��ن��خ��ف�����ض ج��وي 

املقبل. الأربعاء  على  الثاثاء  ليلة  اآخر 

وح���ذر م��ن ت�����ش��ك��ل ال�����ش��ق��ي��ع ع��ل��ى ج��زء 

م���ن ال���غ���ور ال�������ش���م���ايل وال���و����ش���ط، داع���ي���ا 

الازمة. اأخذ الحتياطات  اإىل  املزارعني 

كما حذر اأي�شا من احتمال تدين مدى 

ب�شبب  الليل  ���ش��اع��ات  يف  الأف��ق��ي��ة  ال��روؤي��ة 

اجلبلية  امل��رت��ف��ع��ات  ف��وق  ال�����ش��ب��اب  ت�شكل 

البادية. مناطق  من  واأجزاء  العالية 

خبيران: قرار تأجيل دوام المدارس حماية للطلبة والمجتمع

وزير الداخلية يلتقي رئيس مجلس الوزراء القطري

الفراية: العالقات األردنية القطرية تشهد تطورا مستمرا

غنيمات تبحث تفعيل التعاون مع المغرب في مجاالت النقل

منخفضان مطريان 
جديدان يؤثران على األردن  

االسبوع المقبل
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  االنباط-عمان

االت�صاالت  تنظيم قطاع  اأكدت هيئة 

اأن���ه ل وج���ود لأي ت��داخ��ل ب��ن اإ���ش��ارات 

اأن��ظ��م��ة امل���اح���ة اجل���وي���ة م���ع ���ش��ب��ك��ات 

اجليل اخلام�س يف الأردن.

ام�������س  ب����ي����ان  ال����ه����ي����ئ����ة، يف  وق�����ال�����ت 

اخلمي�س، اإن الأردن يقع �شمن الإقليم 

الأول )منطقة ال�شرق الأو�شط واأوروبا 

العاملي  بالتوزيع  واملتعلق  واأف��ري��ق��ي��ا(، 

ل�����ل�����رددات، وف����ق����اً ل����احت����اد ال�����دويل 

ل��ات�����ش��الت، وال���ت���ي ت�����ش��ت��خ��دم ن��ط��اق 

بعيد  وه���و  م.ه�����،   3800-3400 ال����ردد 

لأنظمة  املخ�ش�س  النطاق  ع��ن  ن�شبيا 

ما  ه���،  م.   4400-4200 اجلوية  املاحة 

ي��ع��ن��ي ت���ف���ادي ال���ت���داخ���ل امل��ح��ت��م��ل بن 

اأن���ظ���م���ة اجل���ي���ل اخل����ام���������س، واأن���ظ���م���ة 

املاحة اجلوية للطائرات م�شتقبا.

ت��ن��اول��ت��ه  م���ا  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ش���ار 

و����ش���ائ���ل الإع������ام ح����ول امل���و����ش���وع مبا 

الأم��رك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ب��ال��ولي��ات  يتعلق 

الثاين  الإقليم  تقع �شمن  كونها  حدث 

ي�شتخدم  وال�����ذي  ال�������رددات،  ل��ت��وزي��ع 

وه��و  ه���،  3700-3980م.  ال���ردد  ن��ط��اق 

م���ا ق���د ي�����ش��ب��ب ه����ذا ال���ت���داخ���ل، وذل���ك 

ل ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة. واأو�����ش����ح اأن 

ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع الحت���اد 

الدرا�شات  وجلان  لات�شالت،  ال��دويل 

ال��ف��ن��ي��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه ع��ل��ى م��راج��ع��ة 

ومتابعة التقارير والنتائج الفنية بهذا 

اخل�����ش��و���س م��ع الأخ����ذ ب��ع��ن الع��ت��ب��ار 

الدول  بع�س  اتخذتها  التي  املمار�شات 

م�شاكل  اأي  لحتواء  والعاملية  الأوربية 

قد تظهر م�شتقبا.

  االنباط-عمان

ال��رق��م��ي  الق���ت�������ش���اد  وزارة  ان��ت��ه��ت 

والريادة اأخرا من حتديثات واإ�شافات 

على تطبيق �شند احلكومي.

وق����ال����ت ال����������وزارة، ع���ل���ى ���ش��ف��ح��ت��ه��ا 

ال���ر����ش���م���ي���ة ع���ل���ى م�����واق�����ع ال���ت���وا����ش���ل 

قامت  اإنها  اخلمي�س،  ام�س  الجتماعي 

التطبيقات،  اإىل متاجر  التطبيق  برفع 

ح��ي��ث ���ش��ي��ظ��ه��ر ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم��ن خ��ال 

املقبلة. القليلة  الأيام 

اإ�شافة عدد  ج��رى  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ارت 

بهدف احل�شول  ب�شيط من اخلدمات؛ 

ع��ل��ى امل��اح��ظ��ات وال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة، 

400 خدمة  اأك���ر م��ن  اإ���ش��اف��ة  و���ش��ي��ت��م 

املقبلة،  املرحلة  خ��ال  تباعاً  حكومية 

العدد  اإىل  و�شمن خطة ربعية، و�شول 

امل��ط��ل��وب وح�����ش��ب م�����ش��ف��وف��ة اأول���وي���ات 

ت���اأخ���ذ ب��ع��ن الع���ت���ب���ار جم��م��وع��ة من 

املعاير.

االنباط-عمان

ا�شتيتية،  ن��اي��ف  ال��ع��م��ل،  وزي���ر  بحث 

�شفر  ام�س اخلمي�س، مع  لقائه  خال 

هال  ال�شيخ  الأردن،  يف  ُعمان  �شلطنة 

املعمري، �ُشبل تعزيز التعاون امل�شرك، 

وت�������ب�������ادل اخل�����������رات ب������ن ال���ب���ل���دي���ن 

الأردنية  الكفاءات  وت�شويق  ال�شقيقن، 

من  وال���ش��ت��ف��ادة  ال�شلطنة،  يف  للعمل 

اخل������رات ال���ُع���م���ان���ي���ة يف ال���ع���دي���د م��ن 

املجالت.

الأردن  ي��رب��ط  م��ا  اأن  ا�شتيتية  واأك���د 

�شادقة  اأخ��وة  ع��اق��ات  ُع��م��ان  و�شلطنة 

وم��ت��ي��ن��ة، ب��ح��ك��م��ة ق���ي���ادت���ي ال��ب��ل��دي��ن، 

وجالة  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جالة 

دوم��اً  يبعث  ط��ارق،  بن  هيثم  لطان  ال�ُشّ

ع��ل��ى ال��ف��خ��ر والع����ت����زاز وف���ت���ح ال��ب��اب 

اأمام مزيدا من التعاون يف العديد من 

امللفات.

م���ن ج��ه��ت��ه، اأك����د ال�����ش��ف��ر ال��ُع��م��اين 

ب��ق��ي��ادة  للمملكة  ع��ال��ي��اً  ب���اده  ت��ق��دي��ر 

ال��ث��اين، م�شرا  اهلل  امل��ل��ك عبد  ج��ال��ة 

برهنت  البلدين  قيادتي  حكمة  اأن  اإىل 

دوم�����اً ع��ل��ى ع��م��ق ال���ع���اق���ات الأخ���وي���ة 

بينهما.

الثنائية بن  اأن العاقات  اإىل  ولفت 

ال��ب��ل��دي��ن، ُت��ه��د دائ��م��ا ال��ط��ري��ق لفتح 

���ش��وؤون  يف  م�شرك  ت��ع��اون  لأي  امل��ج��ال 

العمل.

»تنظيم االتصاالت«: 5G ال يتداخل مع أنظمة 
المالحة الجوية في االردن

وزير العمل يبحث تسويق الكفاءات األردنية للعمل في ُعمان

400 خدمة حكومية ستضاف 
للنسخة المحدثة من »تطبيق سند«

اجلمعة   21 /1/ 2022 

الحمل الكهربائي يتخطى حاجز 4 
آالف ميغاواط

  االنباط-عمان

م�شاء  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  احل��م��ل  ب��ل��غ 

وه��و  م��ي��غ��اواط،   4010 الرب���ع���اء، 

احل�����م�����ل الق�����������ش�����ى ال���������ذي ي��ت��م 

ت�����ش��ج��ي��ل��ه يف امل��م��ل��ك��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ 

ميغاواط،   3820 النهاري  احلمل 

ال��ك��ه��رب��اء  ���ش��رك��ة  ب��ي��ان��ات  بح�شب 

الوطنية.

ب��ي��ان ام�س  ال�����ش��رك��ة يف  واك���دت 

ع��ل��ى مواجهة  ق��درت��ه��ا  اخل��م��ي�����س، 

الكهربائية  الطاقة  على  الطلب 

م�������ن خ���������ال ت����ن����ف����ي����ذ اخل����ط����ط 

من  وال��ت��اأك��د  املائمة  الت�شغيلية 

قدرة حمطات التوليد وجاهزيتها 

ل���ش��ت��ي��ع��اب ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة 

ف�شل  خ��ال  املتوقعة  الكهربائية 

ال�شتاء احلايل.

االنباط-عمان

بكل  الأردين  الق��ت�����ش��ادي  املنتدى  ت��اب��ع 

للحكومة  ال�شامي  امللكي  التوجيه  اهتمام 

التقني  والتعليم  الت�شغيل  خطط  ملتابعة 

وال����ت����دري����ب ال���ن���وع���ي، واع���ت���ب���ار حم���ارب���ة 

م�شتدامة  ع��م��ل  ف��ر���س  وت��وف��ر  ال��ب��ط��ال��ة 

اولوية للعام احلايل.

وث���م���ن امل���ن���ت���دى ت��وج��ي��ه ج���ال���ة امل��ل��ك 

احلكومة اىل ت�شكيل فريق وطني ل�شياغة 

ن�شبة  ت��خ��ف��ي�����س  ت�����ش��ت��ه��دف  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

للحكومات  ع��اب��رة  ت��ك��ون  ب��ح��ي��ث  ال��ب��ط��ال��ة 

ا����ش���ت���ن���اداً ل�����روؤى ج���ال���ة امل���ل���ك ب��ال��ت��ع��اون 

وال�����ش��راك��ة ال��ف��اع��ل��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

ما  دوري،  ب�����ش��ك��ل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ُي��ت��اب��ع  ب��ح��ي��ث 

ي�����ش��ت��ل��زم حت��ف��ي��ز ب��ي��ئ��ة ال����ش���ت���ث���م���ار جت���اه 

ت��ق��ل��ي��ل ك���ل���ف الع����م����ال وت��ق��ل��ي��ل م��ظ��اه��ر 

. البروقراطية 

اخلمي�س،  ام�����س  �شحفي  ب��ي��ان  يف  وق���ال 

ان اأي تقييم لاأداء احلكومي او املوؤ�ش�شات 

امل�������ش���اه���م���ة يف  ي���ق���ا����س مب����ق����دار  ي���ج���ب ان 

ال��ف��ق��ر وال��ب��ط��ال��ة وه���ذا يتطلب  م��واج��ه��ة 

ت�����ش��اف��ر ج���ه���ود ك���اف���ة م��وؤ���ش�����ش��ات ال���دول���ة 

بالإ�شافة اىل تعاون  ا�شتثناء  الأردنية دون 

واخلا�س  العام  القطاع  بن  وفّعال  حقيقي 

ال�شتثمارات  وجذب  الت�شغيل  يكون  بحيث 

ه��ي امل��وج��ه ل��ك��اف��ة ال���ق���رارات الق��ت�����ش��ادي��ة 

وامل���ال���ي���ة وه����ي ال���ل���غ���ة ال���ت���ي ي���ف���ر����س ان 

تتحدث بها موؤ�ش�شات الدولة.

واكد املنتدى و�شع خرات اع�شائه كافة 

و�شي�شتمر  ال�شامي  امللكي  التوجه  تنفيذ  يف 

امل�شركة مع  املبادرات والرامج  يف تقدمي 

اإح��ال  ت�شتهدف  وال��ت��ي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 

ال��ع��م��ال��ة الردن����ي����ة وت��ق��ل��ي��ل ن�����ش��ب ال��ف��ق��ر 

والبطالة.

المنتدى االقتصادي يثمن توجيه الملك بصياغة 
التقني استراتيجية للتشغيل والتعليم 

ضمان االستثمار تتوقع تحسن 
مؤشرات االقتصاد األردني

االنباط-عمان

ل�شمان  العربية  املوؤ�ش�شة  ك�شفت 

عن  ال�����ش��ادرات  وائ��ت��م��ان  ال�شتثمار 

ارت����ف����اع ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل 

اإىل  باملئة و�شول   2 ل��اأردن مبعدل 

مع   ،2021 ع���ام  دولر  م��ل��ي��ار  3ر45 

7ر2  توقعات مبوا�شلة منوه مبعدل 

5ر47 مليار دولر  اإىل  باملئة و�شول 

العام احلايل.

تقريرها  يف  املوؤ�ش�شة  واو���ش��ح��ت 

)توير(  على  ح�شابها  على  املن�شور 

وامل�����ش��ت��ن��د اىل اح�������ش���اءات ���ش��ن��دوق 

النقد الدويل، ان ن�شيب الفرد من 

اىل  ارتفع  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 

توقعات  م��ع   2021 ع��ام  دولر   4394

دولر   4565 اىل  ارتفاعه  مبوا�شلة 

عام 2022.

ا���ش��ت��ق��رار �شعر  ال��ت��ق��ري��ر  وت��وق��ع 

 0.7 ع��ن��د  الأردين  ال��دي��ن��ار  ���ش��رف 

طفيف  ارت��ف��اع  مع  دولر  لكل  دينار 

ب��امل��ئ��ة ع��ام   2 ال��ت�����ش��خ��م اىل  مل��ع��دل 

.2022

ك���م���ا ت���وق���ع من����و ال����ش���ت���ث���م���ارات 

 8.9 اىل  الأردن  يف  الج���م���ال���ي���ة 

من  7ر18  ل��ت��م��ث��ل  دولر  م���ل���ي���ارات 

الناجت عام 2022 مع توقعات بتح�شن 

وتراجعه  العامة  امل��وازن��ة  يف  العجز 

وكذلك  ال��ن��اجت،  م��ن  باملئة   5.9 اىل 

ت��راج��ع عجز احل�����ش��اب اجل���اري اىل 

 ،2022 ل��ع��ام  ال��ن��اجت  ب��امل��ئ��ة م��ن   4.4

من  الحتياطات  بنمو  توقع  مقابل 

مليار  8ر17  لتبلغ  الأجنبية  العملة 

1ر9 اأ�شهر من واردات  دولر لتغطي 

ال�شلع واخلدمات.

العربية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 

ل�������ش���م���ان ال�����ش����ت����ث����م����ار وائ����ت����م����ان 

تاأ�ش�شت  “�شمان” والتي  ال�شادرات 

م�شركة،  عربية  كهيئة   1974 ع��ام 

مم��ل��وك��ة م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ات ال���دول 

هيئات  اأرب��ع  اإىل  بالإ�شافة  العربية 

م��ال��ي��ة ع���رب���ي���ة، وت��ت��خ��ذ م���ن دول���ة 

ال��ك��وي��ت م��ق��راً ل��ه��ا، وح��ا���ش��ل��ة على 

قبل  م��ن  م��رت��ف��ع  ائ��ت��م��اين  ت�شنيف 

منذ  العاملية  بورز”  اأند  “�شتاندرز 
متعددة  هيئة  اأول  وُتعد   ،2008 عام 

الأط��������راف ل���ت���اأم���ن ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

العامل.

4,5 مليون مسافر عبر مطار الملكة 
علياء في 2021

  االنباط-عمان

ال��دويل  علياء  امللكة  م��ط��ار  ا�شتقبل 

نحو 4،560 مليون م�شافر العام املا�شي، 

العام  ع��ن  باملئة   122،3 ن�شبته  ب��ارت��ف��اع 

.2020

وق��ال��ت جمموعة امل��ط��ار ال���دويل، يف 

حركة  اإن  اخلمي�س،  ام�س  �شحفي  بيان 

ال��ط��ائ��رات ع��ر امل��ط��ار ارت��ف��ع��ت ال��ع��ام 

ال��ع��ام  ع��ن  ب��امل��ئ��ة   92،4 بن�شبة  امل��ا���ش��ي 

2020، فيما زادت حركة ال�شحن اجلوي 

لت�شل  املا�شي،  العام  باملئة   20،8 بن�شبة 

ال��ذي  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  58278 ط��ن��ا  اإىل 

�شبقه.

ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 

اإج����م����ايل  اإن  ك����ل����ود،  ن���ي���ك���ول  امل�����ط�����ار، 

 2021 امل�شجلة يف عام  الفعلية  احلركات 

هذه  اأرق��ام  لكن  التوقعات،  �شمن  كانت 

امل�شتويات  احلركات مل تقرب بعد من 

اأم��ل��ه بال�شر مع  امل��رغ��وب��ة. وع��ر ع��ن 

امل�شار  على  العاملي  اجلوي  النقل  قطاع 

امل�شافرين  ح��رك��ة  ل���ش��ت��ع��ادة  ال�شحيح 

واأك��د  اجل��ائ��ح��ة.  ان��ت�����ش��ار  ق��ب��ل  امل�شجلة 

م��وا���ش��ل��ة ت�����ش��غ��ي��ل م��ط��ار امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء 

واأف�شل  الدولية  املعاير  وف��ق  ال��دويل 

املمار�شات.
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االنباط-وكاالت

دعا مبعوث الأمم املتحدة اإىل ال�سرق الأو�سط 

الإ�سرائيلي  الحللتللال  اإنللهللاء  اإىل  وين�ساند  تللور 

تهجري  وعللللدم  املللحللتلللللة  الفل�سطينية  لللاأرا�للسللي 

الللقللد�للس  مللديللنللة  يف  بلليللوتللهللم  ملللن  الفل�سطينيني 

املحتلة.

وقللال وين�ساند يف اإفللادة قدمها خال جل�سة 

باملقر  املنعقدة  اللللدوريلللة  الللللدويل  الأمللللن  جمل�س 

الدائم لاأمم املتحدة يف نيويورك ندعو ال�سلطات 

الإ�سرائيلية اإىل اإنهاء تهجري الفل�سطينيني وعدم 

وبلدة  جللراح  ال�سيخ  بحي  منازلهم  من  اإخائهم 

مع  يتفق  املحتلة مبللا  الللقللد�للس  مدينة  يف  �للسلللللوان 

اإجلللراءات الحتال  اأن  اإىل  القانون الللدويل لفتاً 

التهويدية �ستوؤدي اإىل تفاقم التوتر يف املنطقة

بلللدورهلللا دعلللت اأربلللللع دول اأوروبلللليللللة الحللتللال 

ال�ستيطانية  خمططاته  وقللف  اإىل  الإ�سرائيلي 

اأن  موؤكدة  املحتلة  القد�س  مدينة  يف  والتهويدية 

هذه الإجراءات �ستعرقل اإقامة الدولة الفل�سطينية

و�لللسلللددت هلللذه اللللللدول يف بلليللان ملل�للسللرك لكل 

اأن  مللن فرن�سا واأملللانلليللا واإ�للسللبللانلليللا واإيللطللاللليللا على 

للقانون  �سارخ  انتهاك  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات 

اللللللدويل )وتلللقلللف يف طللريللق حتللقلليللق �للسللام علللادل 

و�سامل(.

االنباط-وكاالت

تقود موؤ�س�سة “اأمريكيون من اأجل العدالة يف 

اأع�ساء  على  لل�سغط  �سيا�سيا  فل�سطني” حراكا 

للدفع  الأمريكية،  اخلارجية  ووزارة  الكونغر�س 

باجتاه حما�سبة الحتال على جرمية قتل امل�سن 

الفل�سطيني - الأمريكي عمر اأ�سعد.

جمل�س  يف  اأعلل�للسللاء  اأدان  نللللللادرة،  خللطللوة  ويف 

امل�سن  الأمريكي )كونغر�س( جرمية قتل  النواب 

ثم  الإ�سرائيلي،  الحتال  قللوات  قبل  اأ�سعد، من 

�سحله مل�سافة 200 مر، يوم 12 كانون ثاين/يناير 

اجلاري

وو�سف ال�سيناتور تامي بالدوين، النائب عن 

ولية وي�سكون�سن التي عا�س فيها املواطن اأ�سعد، 

“ماأ�ساة  باأنها  “توير” احلادثة  يف تغريدة على 

مروعة تتطلب حتقيًقا �سامًا«

اأ�سعد،  اأقللدم تعازّي لعائلة  اأن  “اأريد  واأ�ساف: 

وي�سكون�سن،  يف  امللللوجلللودون  اأوللللئلللك  فيهم  مبللن 

املاأ�ساوية  الذين يعانون من جللراء هذه اخل�سارة 

وي�ستحقون الإجابات«

وقللللال اأ�للسللامللة اأبللللو ار�للسلليللد، املللديللر التنفيذي 

لل”اأمريكيون من اأجل العدالة يف فل�سطني”، اإن 

منظمته حتاول “يف اخلطوة القادمة البحث عن 

متثيل قانوين لعائلة اأ�سعد، بعد اإطاقنا حلملتنا 

يف اجلانب ال�سيا�سي، والتي اأثمرت حتى الآن عن 

باأع�ساء  بالت�سال  اأمريكي  اآلف  ثاثة  جتللاوب 

الكونغر�س، واإر�سال ر�سائل لهم، وال�سغط عليهم” 

وفق قوله

وك�سف اأبو ار�سيد يف حديث مع “قد�س بر�س”، 

تكلموا �سراحة  نللواب  �ستة  مللن  اأكللر  “هناك  اأن 

عن هذه الق�سية، وطالبوا اخلارجية الأمريكية 

باأن ت�سغط على اإ�سرائيل، كي يكون هناك ك�سف 

للللللحللقللائللق، وحتللملليللل املللجللرمللني اللللذيلللن ارتللكللبللوا 

اجلرمية م�سوؤوليتهم، وحماكمتهم اأمام القانون«

بل”تغيري يف الللراأي العام  ولفت اإىل ما و�سفه 

كان  واإن  الفل�سطينية،  الق�سية  جتللاه  الأمريكي 

بطيئاً، لكنه حتول يف الجتاه ال�سحيح، و�سي�سهد 

ت�سارعاً”، متابعاً: “ما زلنا يف بداية الطريق«

من جهته؛ قال الباحث الفل�سطيني املخت�س 

يف ال�ساأن الأمريكي، توفيق مو�سى، اإن “ت�سامن 

املتحدة مع بع�سها، ي�سكل  الللوليللات  الأقليات يف 

مثا  اللل�للسللود  مللع  نت�سامن  نللحللن  قللللوة..  عن�سر 

هم  وبللالللتللايل  البي�س،  العن�سريني  مللواجللهللة  يف 

ويت�سامنون  )كفل�سطينيني(  مبعاناتنا  ي�سعرون 

معنا«

بر�س”  “قد�س  مللع  حللديللث  يف  مو�سى  و�للسللدد 

على اأن “اأمام فل�سطينيي اأمريكا م�سواراً طويًا 

مللن التعب والإعللللداد؛ لتحقيق اخلللراق كبري يف 

ال�سيا�سة الأمريكية والراأي العام الأمريكي«

واأ�ساف: “متّكنا من اإي�سال ر�سالتنا لأع�ساء 

فيه  لدينا  اأ�سبح  الللذي  الأمللريللكللي،  بالكونغر�س 

ممثلون عرب وم�سلمون، وهم يدافعون دائما بكل 

�سراحة عن الق�سية الفل�سطينية، وهذا مل يكن 

موجوداً خال ال�سنوات ال�سابقة«.

االنباط-وكاالت

عللامللا(،  )ملللوظلللف-42  اأحللمللد ح�سن  ي�سطر 

لقطع م�سافة طويلة كي ي�سافر من حمل اإقامته 

مبحافظة  عمله  مللكللان  اإىل  �سنعاء  بالعا�سمة 

اعتاد  التي  الطريق  �سالكا غري  )جنوب(،  عدن 

ال�سفر عربها؛ نتيجة تعطلها بفعل احلرب.

وعدن  �سنعاء  بني  الرئي�سية  الطريق  كانت 

البالغة نحو 400 كيلو مر، ُتقطع خال فرة 

زمنية تللراوح بني 7 و9 �ساعات، لكن ال�سفر يف 

بديلة،  اأخلللرى  اإىل طريق  الللراهللن تغري  الوقت 

تزيد يف عدد ال�ساعات تبعاً لكونها تعرب م�سافة 

اأطول عاوة على ذلك، فاإن قطع هذه الطريق 

حمفوف باملخاطر؛ جراء �سيقها ووقوعها بني 

مرتفعات جبلية �سديدة النحدار، كما هو احلال 

يف الطريق بني تعز وعللدن؛ اإذ ي�سكو امل�سافرون 

ملللن خللطللورتللهللا، نللتلليللجللة وعلللورتلللهلللا وامللتللائللهللا 

بللاللل�للسللخللور واحُللللفلللر الللتللي تللتللزايللد ملللع هطول 

الأمطار

الطريق  اإن  الأنللا�للسللول،  ملرا�سل  يقول ح�سن 

ي�ستخدمها  فرعية  ال�سابق  يف  كللانللت  البديلة 

ال�سكان يف التنقل بني القرى املجاورة، ومل تكن 

مهياأة لأن ت�سبح رئي�سية

ول يت�سع عر�س هذه الطريق، بح�سبه، �سوى 

ل�سيارة واحللدة يف كثري من املناطق، مما يجرب 

ال�سيارات على البقاء طويًا يف الطريق، خا�سة 

يف الأوقات التي تكر حركة ال�سري فيها

الأكللر  تعترب  وعللدن  �سنعاء  بللني  والطريق 

حيوية واأهمية على م�ستوى اليمن، فهي تربط 

اأهللم مدينتني بالباد، وقبل احلللرب كانت  بني 

احلركة بينهما تتم بحافات النقل اجلماعي اأو 

�سيارات الأجرة، كما كانت ت�ستخدم الطائرة بني 

الزمنية  املللدة  مطاري �سنعاء وعللدن، ول تزيد 

لل�سفر عن 30 دقيقة يف هذه احلالة

حاجة للمعاجلة يف هذا ال�سدد، قال مكتب 

املللبللعللوث الأممللللي اخلللا�للس اإىل اللليللمللن يف بيان 

ن�سره بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاين املا�سي، اإن 

هناك حاجة اإىل العديد من الإجللراءات ملعاجلة 

ق�سية التنقل يف اليمن ب�سكل �سامل واأو�سح اأن 

ال�سفر لليمنيني زاد ب�سكل كبري  متو�سط وقت 

عما كان عليه قبل احلرب؛ بفعل جلوئهم لطرق 

اأطول وغري ممهدة، وخطرية تنت�سر فيها نقاط 

التفتي�س الأمنية التي يديرها عنا�سر م�سلحة 

من جمموعات خمتلفة، يرتكبون يف كثري من 

الأحيان انتهاكات حلقوق الإن�سان

اأثلللنلللاء ال�سفر بني  وعلللن املللعللانللاة الإ�للسللافلليللة 

املللحللافللظللات حتللدثللت اأمللللل حمللمللود )37 عللامللا( 

ملرا�سل الأنا�سول قائلة: مع تغري خطوط ال�سفر 

ب�سبب احلرب فاإن معاناة امل�سافرين ل تقت�سر 

على طول امل�سافة يف الطرق البديلة، بل اإن هناك 

معاناة اأخرى ب�سبب خماطر الطرقات اجلديدة 

التي ل تخلو منها اأي طريق وتتمثل هذه املخاطر 

من  للكثري  اللل�للسلليللارات  تللعللر�للس  اإىل  بح�سبها، 

حوادث ال�سري، كما توجد معوقات اأخرى ناجتة 

عن كرة احلواجز الأمنية ونقاط التفتي�س التي 

اأكللر من جهة وت�سري حممود اإىل اأن كل  تتبع 

جهة تعمد اإىل ن�سب نقاط التفتي�س يف مناطق 

�سيطرتها، وتتفاوت طريقة التعامل بني نقطة 

واأخللرى، اإل اأنها يف الغالب تكون اأكللر ت�سديداً 

يف مداخل املدن الرئي�سية وت�سيف: على �سبيل 

املثال تكر اإجللراءات النقاط يف مداخل �سنعاء 

من قبل جماعة احلوثي، فيما ت�سدد نقاط تابعة 

للمجل�س النتقايل اجلنوبي )املدعوم اإماراتيا( 

يف مداخل مدينة عدن، وتفعل نقاط التفتي�س 

احلكومية ال�سيء نف�سه يف مداخل مدينة ماأرب 

)�سرق( واملعاناة ل تقت�سر على �سكان حمافظات 

الذين  اليمنيني  غالبية  ت�سمل  ولكنها  بعينها، 

اإىل  للتنقل من حمافظة  الللظللروف  ت�سطرهم 

لللل خالد نا�سر )26 عللامللا(، الللذي  اأخلللرى، وفللقللاً 

يروي ق�سة �سفره من �سنعاء اإىل مدينة املكا 

عا�سمة حمافظة ح�سرموت )جنوب �سرق(،

اأخللذت  الرحلة  اإن  الأنللا�للسللول  ملرا�سل  يللقللول 

اأكر من 20 �ساعة، ب�سبب ا�سطراره اإىل اتخاذ 

الللطللريللق اللللبلللديلللل، رغللللم اأن اللل�للسللفللر كللللان عرب 

لأن  �للسللاعللات،   10 نحو  يللاأخللذ  الرئي�س  الللطللريللق 

م�سافة الطريق بني �سنعاء واملكا تبلغ نحو 800 

كيلو مر

ي�سيف نا�سر اأنه وجمموعة من امل�سافرين 

يف  ال�سفر  �سائقها  اعللتللاد  اأجلللرة  �سيارة  ا�ستقلوا 

هذه الطرقات اجلديدة، و�سارت لديه خربة يف 

التعامل مع نقاط التفتي�س املوجودة على امتداد 

الطريق وي�سري اإىل اأن الرحلة بداأت بعد اخلروج 

من �سنعاء بالتوجه جنوباً ثم النحراف �سرقاً 

يف مناطق جبلية تليها مناطق �سحراوية ممتدة، 

وامتد �سفرهم �ساعات طويلة من العناء، يتخلله 

التوقف املتكرر ب�سبب نقاط التفتي�س اأحياناً، اأو 

تعطل �سيارات ووقوفها عائقا بالطريق

والأمر نف�سه ينطبق على ال�سفر بني �سنعاء 

ح�سرموت،  ملحافظة  التابعة  �سيئون  ومدينة 

بينهما  الرئي�سية  الطريق  م�سافة  تبلغ  والللتللي 

نللحللو 600 كيلو ملللر، يللتللم اجللتلليللازهللا بللقللرابللة 8 

�ساعات

اأما يف الوقت الراهن فا ميكن الو�سول اإىل 

�سيئون قبل 15 �ساعة من ال�سفر، ذلك اأنه يتعني 

اأكللر من 800 كيلو مللر، يف  على امل�سافر قطع 

الطرق البديلة، كما يقول نا�سر

ال�سفر داخل املحافظة الواحدة اإذا كان ما �سبق 

ير�سد معاناة ال�سفر من حمافظة اإىل اأخللرى، 

وهي يف الغالب حمافظات غري متجاورة، فاإن ما 

يلي يتناول معاناة التنقل بني مناطق متجاورة 

داخل حمافظة واحللدة فمحافظة ال�سالع التي 

وعللدن  �سنعاء  بللني  الرئي�س  الطريق  على  تقع 

اإذ  لفللللت؛  ب�سكل  �سكانها  للللدى  املللعللانللاة  تظهر 

امل�ستمرة مع جماعة  امل�سلحة  املواجهات  اأوقفت 

احلوثي الطريقني الرئي�سيني داخل املحافظة، 

وهما طريق ال�سالع- اإب وطريق قعطبة- دمت 

وت�سبب هذا الأمر اإىل �سطر املحافظة لق�سمني، 

�سيطرة  حتللت  ويللقللع  املحافظة  �سمال  اأحللدهللمللا 

احلوثيني، والآخللر جنوبها ويقع حتت �سيطرة 

وي�سم  النتقايل،  واملجل�س  احلكومية  الللقللوات 

حممد  يقول  اأخلللرى  ومناطق  املحافظة  مركز 

�للسللالللح )30 عللامللا(، مللن حمللافللظللة اللل�للسللالللع اإن 

اإىل  املحافظة  �سمال  يف  منطقة  مللن  النللتللقللال 

اأخللرى يف اجلنوب ل يتم اإل باإحدى طريقتني، 

على  م�سياً  طويلة  جبلية  مرتفعات  ت�سلق  اإمللا 

الأقدام، اأو ق�ساء رحلة طويلة تكون فيها حركة 

ال�سري �سبه دائرية ويجد كبار ال�سن والأطفال يف 

الطريق الأوىل )ت�سلق املرتفعات( �سعوبة هائلة 

عند �سلوكها، كما ي�سعب فيها نقل اأي اأغرا�س 

ملللع اللل�للسللخلل�للس امللل�للسللافللر لأنلللله بللالللكللاد ي�ستطيع 

النتقال بنف�سه، بح�سب �سالح ويو�سح �سالح يف 

حديثه ملرا�سل الأنا�سول، اأن امل�سافة )يف الطريق 

املللحللافللظللة يف ال�سالع  الللرئلليلل�للسلليللة( بللني مللركللز 

ومدينة دمت الواقعة حتت �سيطرة احلوثيني، 

على �سبيل املثال تبلغ نحو 60 كيلو مرا، ميكن 

اجتيازها ب�ساعة من الزمن لكن اللجوء للطرق 

ق�ساء  يعني  الرئي�سية،  اأغلقت  بعدما  البديلة، 

اأكر من 10 �ساعات �سفر، على م�سافة تزيد عن 

400 كيلو مر، ما يلزم امل�سافر من ال�سالع اإىل 

دمت اخلروج من املحافظة ثم املرور مبحافظتي 

حلج )جنوب(، والبي�ساء )�سرق(، ثم العودة اإىل 

املحافظة نف�سها قبل الو�سول اإىل الهدف، وفق 

قوله

األمم المتحدة تدعو إلنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية

الحرب تقطع شرايين الحياة بين محافظات اليمن

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلية  الإعام  ك�سفت و�سائل 

الإ�للسللرائلليللللليللة  الللللوزاريللللة  اللللللجللنللة  اأن 

للللل�للللسللللوؤون الللتلل�للسللللليللح �لللسلللادقلللت املل�للس 

اخلمي�س، على �سفقة ل�سراء غوا�سات 

نووية من اأملانيا

اأن  اإىل  العلللللام  و�للسللائللل  واأ�للللسللللارت 

3 غوا�سات  الل اأملانيا �ساعفت من ثمن 

“اإ�سرائيل« �ستزود بها 

ت�سليم  �للسلليللتللم  لللاتللفللاقلليللة  ووفلللقلللا 

الللبللحللريللة  �لللسلللاح  اإىل  غلللوا�لللسلللة  اأول 

�سنوات   9 حللوايل  خللال  الإ�سرائيلية 

و�للسللتللكللون ملللن بلللني اأكللللر الللغللوا�للسللات 

تطورا من نوعها يف العامل

ال�سابعة  القناة  قالت  جانبها،  ومن 

التفاقية  توقيع  احتفال  اإن  العربية، 

اأقلليللمللفللي تلللل اأبللليلللب، بللحلل�للسللور مللديللر 

الإ�للسللرائلليللللليللة  “الأمن”  وزارة  عللللام 

اللللللللللللللواء احللللتلللليللللاط اأمللللللللري اإيللل�لللسللليلللل، 

“تي�سنكروب”  ل�سركة  الللعللام  واملللديللر 

الأمللللانللليلللة اللللدكلللتلللور روللللللف فللريتلل�للس، 

يف ملللقلللر الللللللللللوزارة، وبلللحللل�لللسلللور قللائللد 

وكبار  �للسللاعللر،  ديفيد  البحرية  �للسللاح 

املللوؤ�للسلل�للسللة  املللل�لللسلللوؤوللللني الآخلللللريلللللن يف 

الإ�سرائيلية الأمنية 

اإ�لللسلللرائللليلللل  اأن  اللللقلللنلللاة  واأو�لللسلللحلللت 

�سل�سلة  من  غوا�سات  ثاث  �ست�سري 

بللقلليللمللة  “ديكرد”  �للسللمللى  جللللديللللدةت 

تقارب 3 مليارات يورو

كلللملللا �للسللتللقللوم احللللكلللوملللة الأمللللانللليلللة 

بتمويل جزء من التفاقية من خال 

موقعة  لتفاقية  وفقا  خا�سة،  منحة 

بني البلدين يف عام 2017.

رغم إعالن موعد اجتماع المركزي.. 
الشعبية والديمقراطية لم تحددا 

موقفهما من المشاركة

إسرائيل تصادق على صفقة 
لشراء غواصات نووية من ألمانيا

االنباط-وكاالت

اأكللدت حركة مقاطعة “اإ�سرائيل” اأن موؤ�س�سة 

“اإيكو بي�س” التي تقودها ندى جمدلين ت�ساعد 
له  وت�سهل  الحللتللال  جللرائللم  على  “التغطية  يف 

التطبيع مع الدول العربية«.

واتللهللم ن�سطاء جملللدلين بللاأنللهللا تللواطللئللت مع 

املللتللحللدة، جلعاد  الأمم  الحللتللال يف  دوللللة  �سفري 

اأردان، خال كلمتها يف اجتماع للمنظمة الدولية 

يوم اأم�س، اإذ اعتربت اأن م�سوؤولية التلوث البيئي 

يف غزة تقع على “النق�سام” ولي�س “اإ�سرائيل”، 

الللزراعللة  يف  اإ�سرائيلية  تقنيات  ل�ستخدام  ودعللت 

وغريها

وقال حممود نواجعة من�سق حركة املقاطعة يف 

لقاء مع “�سبكة قد�س”، اإن “كلمة ندى جمدلين 

ل�سلوك موؤ�س�سة   اأمام الأمم املتحدة تاأتي امتداداً 

التطبيع”،  لأغرا�س  �سممت  بي�س” التي  “ايكو 
واأ�سار اإىل املوؤ�س�سة ت�سم فل�سطينيني واإ�سرائيليني 

واأردنيني ولها فروع يف خمتلف املناطق

وحذر جمدلين من خطة اأعلنت عنها املوؤ�س�سة 

خ�سراء”،   - “زرقاء  ا�سم  عليها  واأطلقت  موؤخراً 

واأكد اأن الهدف منها فتح الباب اأمام دول الإقليم 

للتطبيع مع الحتال

و�سدد على اأن جمدلين تن�سجم مع التطبيع 

العربي مع الحتال وقد رحبت به يف ت�سريحات 

املجال  لفتح  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�سار  �سابقة، 

اأمام الحتال لخراق مزيد من الدول العربية 

والأغلللوار  النقب  اأرا�للسللي  على  تقنياته  وا�ستخدام 

ن�ساطات  تتابع  املقاطعة  حركة  اإن  وقللال  وغريها 

املوؤ�س�سة وتتوا�سل مع البلديات واملجال�س املحلية 

من اأجل اإف�سال م�ساريعها، وك�سف عن طرد “اإيكو 

بي�س” من مناطق خمتلفة يف الأغللوار واإخراجها 

من موؤ�س�سة “اأ�سدقاء من اأجل البيئة” الدولية 

بعد �سغوطات فل�سطينية.

اأن املوؤ�س�سة تغطي  وجدد نواجعة تاأكيده على 

على جرائم الحتال، من خال القول اإن الكارثة 

البيئة يف قطاع غزة لي�ست ب�سبب الحتال الذي 

يحا�سر ال�سعب الفل�سطيني هناك ومينع امتاك 

جتاه  العادمة  املياه  وي�سخ  املياه  ملعاجلة  تقنيات 

�سواطئ القطاع

وتابع: كما اأن املوؤ�س�سة تفتح املجال للتطبيع مع 

الحتال من خال الفل�سطينيني اأنف�سهم، وهي 

 2013 عللام  يف  اإ�سرائيل  عنها  اأعلنت  ا�سراتيجية 

يف �سياق مواجهة حركة املقاطعة، كما اأنها تخرب 

جهودنا يف ف�سح الحتال وحما�سرته

التغطية  يف  اأي�ساً  املوؤ�س�سة  ت�ساهم  واأ�للسللاف: 

ب�سكل  النا�س  �ساألنا  اإذا  الأغلللوار،  على �سرقة مياه 

اإن  البي�سا مثًا ف�سيقولون  وا�سح يف قرية عني 

املياه ل�سالح  املوؤ�س�سة ت�ساعد الحتال يف �سرقة 

امل�ستوطنات

حركة المقاطعة : ندى مجدالني تشارك بالتغطية على جرائم االحتالل

االنباط-وكاالت

الوطني  املجل�س  رئي�س  اإعان  مع 

�للسللللليللم اللللزعلللنلللون حتلللديلللد اللل�للسللاد�للس 

ملللن فلللربايلللر املللقللبللل مللوعللد لنللعللقللاد 

التحرير، ما  املركزي ملنظمة  املجل�س 

جتري  الفل�سطينية  الف�سائل  تللزال 

نللقللا�للسللات وحلللللللوارات داخللللللليلللة بلل�للسللاأن 

امل�ساركة من عدمها.

يف الللل�لللسللليلللاق، قلللللال نلللائلللب الأملللللني 

قي�س  الللدميللقللراطلليللة  للجبهة  الللعللام 

الللو�للسللول حتى  يتم  اإنلله مل  ليلى  اأبللو 

ف�سائل  بللني  تللوافللقللات  اإىل  اللللللحللظللة 

املنظمة حول املخرجات التي �سي�سل 

يف  عقده  املزمع  املركزي  املجل�س  لها 

فرباير املقبل يف رام اهلل

“�سبكة  لللللل  لللليلللللللى  اأبللللللو  واأ�لللللسلللللاف 

هي  الللقللائللمللة  “احلوارات  قد�س”: 

امل�ساركة،  مللن  موقفنا  �ستحدد  التي 

واحللللللللوار ملل�للسللتللمللر �للللسللللواء مللللن قللبللل 

اللللللجللنللة املللكلللللفللة ملللن حللركللة فللتللح اأو 

احللللللللوارات الللثللنللائلليللة ملللع الللفلل�للسللائللل 

الللنللتللائللج  الأخللللللللرى ويف �لللسلللوء هلللللذه 

موقفنا« �سنقرر 

للجبهة  العام  الأمني  نائب  و�سدد 

�سل�سلة من  “هناك  اأن  الدميقراطية 

والتنظيمية  ال�سيا�سية  ال�ستحقاقات 

�سمنها  مللن  اجلللبللهللة  تطرحها  الللتللي 

لتنفيذ  واآليات  �سمانات  وجود  طلب 

وعدم  �سابقاً  اتخذت  التي  للقرارات 

تنفيذها  دون  قللللرارات  اتللخللاذ  تللكللرار 

التي يجب  الق�سايا  وهي واحدة من 

عليها« التوافق 

فتح  مللن  �سخ�سيات  تر�سيح  وعللن 

املنظمة،  يف  قلليللاديللة  منا�سب  ل�سغل 

يف  وع�سو  ف�سيل  “كل  قللائللًا:  علق 

اأن ير�سح نف�سه لكن  باإمكانه  املجل�س 

يف الللنللهللايللة املللجللللل�للس هللو مللن يللبللت يف 

ما  اعتربنا  ونحن  الر�سيحات  هللذه 

اأعلللللن عللن مللركللزيللة فللتللح هللو مقرح 

لللبللعلل�للس املللللواقللللع اللللتلللي �للسلليللتللنللاولللهللا 

املجل�س يف البحث«

مللن جللانللبللهللا، قللالللت علل�للسللو املكتب 

مللرمي  ال�سعبية  للجبهة  اللل�للسلليللا�للسللي 

امل�ساورات ما تزال جارية  اإن  اأبو دقة 

من  للجبهة  الداخلية  الأطلللر  داخللل 

اأجللللل اتللخللاذ اللللقلللرار الللنللهللائللي بلل�للسللاأن 

املللللركللللزي من  املللجللللل�للس  امللل�للسللاركللة يف 

عدمه

“�سبكة  لللللل  دقلللللة  اأبلللللللو  واأ�للللسللللافللللت 

ولوفدها  لفتح  اأبلغناه  “ما  قد�س”: 

الللنللهللائللي  الللللقللللرار  اأن  وا�لللسلللحلللاً  كللللان 

الداخلية  امل�ساورات  �سوء  يف  �سيتخذ 

اللللتلللي �للسللتللقللررهللا الأطللللللر الللقلليللاديللة 

يتم  مل  اأنللله  على  ملل�للسللددة  للجبهة”، 

اإبللللللاغ فللتللح بلللاأيلللة تللفللا�للسلليللل اأخللللرى 

بللخللاف مللا حتللدث بلله علللزام الأحللمللد 

ع�سو اللجنة املركزية لفتح

باحثان: تحول »بطيء« في الرأي العام األمريكي لصالح القضية الفلسطينية 

االحتالل يعتقل فلسطينيا 
»ُمقعدا« ونجله جنوبي جنين 

االنباط-وكاالت

اعلللللتلللللقلللللللللللت قللللللللللللوات الحللللللتللللللال 

اخلمي�س،  ام�س  فجر  الإ�سرائيلي، 

املللللللواطللللللن عللللبللللدالللللقللللادر خلللزميللليلللة، 

وهلللو ُمللقللعللد مللن ذوي الحللتلليللاجللات 

اخلللا�للسللة، وجنللللله اللل�للسللاب )نللبلليللل(، 

يف  وتفتي�سه،  منزلهما  اقتحام  عقب 

بلدة قباطية جنوبي جنني.

الللبلللللدة  ذات  مللللن  اعلللتلللقلللللللت  كلللملللا 

كميل،  معت�سم  اللل�للسللاب  )قللبللاطلليللة( 

واللل�للسللاب نللللزار اأبللللو �للسلللللبللك ملللن حي 

مللن خملليللم قلنديا  بللالللقللرب  املللطللار 

�لللسلللملللال الللللقللللد�للللس امللللحلللتلللللللة، خلللال 

مداهمة منزله، فجر اليوم

وتللللللنللللللفللللللذ قللللللللللللللوات الحللللللللتللللللللال 

الإ�للسللرائلليللللليللة العلللتلللقلللالت، خللال 

امل�ستهدفني،  لبيوت  ليلية  مداهمات 

مقامة  توقيف  مراكز  اإىل  وتنقلهم 

اإىل  ثم  ومن  املحتلة،  الأرا�سي  على 

اأو ال�سجون مراكز التحقيق 

ويلللللللبلللللللللللللللغ عللللللللللللللدد امللللللعلللللتلللللقلللللللللللني 

الحتال  �سجون  يف  الفل�سطينيني 

وفلللق   ،4650 نلللحلللو  الإ�للللسللللرائلللليلللللللللي 

نللللادي الأ�لللسلللري الللفللللل�للسللطلليللنللي )غللري 

حكومي(.



االنباط-وكاالت

اللبنانية الأ�سبق، �سعد  عاد رئي�س احلكومة 

احلريري، ام�س اخلمي�س اإىل بريوت بعد غياب 

ا�ستمر لـ4 اأ�سهر، حيث من املقرر اأن يبداأ �سل�سلة 

م�ساورات حول النتخابات النيابية القادمة.

ال�سراي  بــزيــارة  ن�ساطه  احلــريــري  وا�ستهل 

جمل�س  رئي�س  ا�ستقباله  يف  كــان  حيث  الكبري، 

الــعــام ملجل�س  الــــوزراء جنيب ميقاتي والأمــــن 

الـــــوزراء الــقــا�ــســي حمــمــود مــكــيــة، عــنــد الباحة 

اخلارجية لل�سراي

وعـــقـــد اجـــتـــمـــاع بــــن الــرئــيــ�ــســن مــيــقــاتــي 

ال�سيا�سية  امل�ستجدات  اآخـــر  تــنــاول  واحلــريــري 

والأو�ساع العامة من خمتلف جوانبها

وبــحــ�ــســب املــعــلــومــات فــمــن املـــقـــرر اأن يــبــداأ 

امل�سوؤولن يف  مــع  مــ�ــســاورات  �سل�سلة  احلــريــري 

تيار امل�ستقبل لإتخاذ قرار نهائي ب�ساأن العزوف 

اأو خو�س النتخابات النيابية املقرر اإجراوؤها يف 

مايو املقبل

و�سيقوم احلــريــري مبناق�سة اخلــيــارات بن 

ترك  اأو  دعمها،  احلريري  يتوىل  لوائح  اعتماد 

الأمر للنواب وقيادات التيار لتخاذ القرار الذي 

يرونه منا�سبا، وميله لعدم تبني تر�سيح لوائح 

يدعمها مع اإبقائه الباب مفتوحا لهذا اخليار

وكان احلريري اأعلن يف يوليو 2021 اعتذاره 

عـــن تــ�ــســكــيــل احلــكــومــة بــعــد اأن كــــان قـــد كلف 

بت�سكيلها يف اأكتوبر 2020 عقب ا�ستقالة حكومة 

ح�سان دياب، اإثر انفجار مرفاأ بريوت، لكنه عجز 

عن اإيجاد �سيغة للتوافق على ت�سكيلة حكومية 

الــدويل  املجتمع  يطلبه  اإ�سالحيا  م�سارا  تبداأ 

مل�ساعدة لبنان على اخلروج من اأ�سواأ اأزمة مالية 

واقت�سادية تع�سف بالبالد.

الدويل
60 اجلمعة   21/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت
 

اللبنانية،  “الأخبار”  �سحيفة  قــالــت 

اإنــــه بــعــد طـــول تخطيط  امــ�ــس اخلــمــيــ�ــس، 

فرج  وماجد  ال�سيخ  ح�سن  بــداأ  وحت�سري، 

خطواتهما العملية لوراثة الرئي�س حممود 

من  �سهَرين  قرابة  ُبعد  على  وذلك  عبا�س، 

املوؤمتر الثامن حلركة “فتح«.

اخلطوات  اأول  فاإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 

فرج،  مع  بالتوافق  ال�سيخ،  باختيار  بــداأت، 

لــتــمــثــيــل احلــــركــــة يف »الــلــجــنــة  ـــحـــاً  مـــر�ـــسّ

خلالفة  اأمامه  الباب  لينفتح  التنفيذية«، 

ال�سيا�سي،  املــلــّف  وتــ�ــســّلــم  عــريــقــات  �ــســائــب 

ــة  فــيــمــا �ــســيــكــون املـــلـــّف الأمــــنــــي مـــن حــ�ــسّ

اإقــ�ــســاء ممنهجة  عــمــلــيــة  مــقــابــل  فــــرج، يف 

للمعاِر�سن، وعلى راأ�سهم جربيل الرجوب 

ومروان الربغوثي

حركة  يف  م�سادر  عن  ال�سحيفة  ونقلت 

“فتح” قولها، “اإن تعين ال�سيخ جاء �سمن 
املــخــابــرات  جــهــاز  رئي�س  وبــن  بينه  تــوافــق 

لل�سيطرة  متــهــيــداً  فــــرج،  مــاجــد  الــعــامــة، 

وقْطع  وال�سلطة،  فتح  مفا�سل  جميع  على 

الـــطـــريـــق اأمـــــام طـــمـــوحـــات عــ�ــســو الــلــجــنــة 

املركزية للحركة جربيل الرجوب، وتوطئة 

لإق�ساء تّيار مروان الربغوثي من املوؤمتر 

الثامن املُزمع عقده يف نهاية اآذار املقبل«

واأكدت امل�سادر، اأن انتخاب ال�سيخ ع�سواً 

لــتــويّل  اأمــامــه  الــبــاب  الــتــنــفــيــذيــة، يفتح  يف 

ل�سائب  خلَفاً  التنفيذية  �سّر  اأمن  من�سب 

متاأّثراً  املا�سي  العام  تــويّف  الــذي  عريقات، 

باإ�سابته بفريو�س كورونا، ما ميّهد خلطوة 

يف  ال�سيا�سي  امللّف  توّليه  يف  تتمّثل  لحقة 

فيما  عبا�س،  وفــاة  بعد  واملنّظمة  ال�سلطة 

ا�ستكمال  بــعــد  الأمـــنـــي،  املــلــّف  فـــرج  يــتــوىّل 

�ــســيــطــرتــه عــلــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وقــيــادة 

الأقاليم يف احلركة يف ال�سّفة املحتلة

املقبل  املــوؤمتــر  اأن  امل�سادر  اأكــدت  كــما 

جــهــاز  لــرئــيــ�ــس  بـــــارزاً  �ــســعــوداً  �سي�سهد 

املخابرات ماجد فرج، خا�سة اأن الأخري 

مُي�سك بالكثري من املفا�سل التنظيمية 

لــلــحــركــة يف الــ�ــســفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 

يف  متمّثلة  �سعوبات  يواجه  لكّنه  غــزة، 

مكان  اإيــجــاد  يــريــدون  مناف�سن  وجــود 

وخا�سة  عبا�س،  بعد  ما  مرحلة  يف  لهم 

الــرجــوب.  الــطــرياوي وجــربيــل  توفيق 

ووفــــق املـــعـــلـــومـــات، فــــاإن الــ�ــســيــخ وفـــرج 

الطرياوي  مع  ال�سدام  جتنُّب  يــريــدان 

املــخــاطــرة  اأن  اإىل  نـــظـــراً  والـــــرجـــــوب، 

اإىل تو�سيع جبهة  باإخراجهما قد توؤّدي 

املعار�سن

االنباط-عمان

فت باأّنها  اأّكدت م�سادر �سيا�سّية اإ�سرائيلّية ُو�سِ

الـــ13  القناة  نقلت  كما  اأّكــــدت،  املُ�ستوى،  رفيعة 

رئي�س كيان الحتالل،  اأّن  العربّي،  بالتلفزيون 

الــفــرة  تــركــّيــا يف  �ــســيــزور  يت�سحاق هــرتــ�ــســوغ، 

القريبة، لفتًة يف ذات الوقت اإىل اأّن مفاو�سات 

حثيثة جتــري بــن اجلــانــبــْن لرتيب الــزيــارة 

وو�سع جدول اأعمالها، كما قالوا.

هناك  العربّي   )YNET( موقع  وبح�سب 

مفاو�سات هادئة بن اإ�سرائيل وتركيا منذ فرة 

لــرتــيــب لــقــاء بــن الــرئــيــ�ــس الــركــي ونــظــريه 

الإ�سرائيلي

الــرئــيــ�ــس  اإّن  الــــثــــالثــــاء  اردوغـــــــــــان  وقـــــــال 

اأْن يـــزور  الإ�ـــســـرائـــيـــلـــّي هــرتــ�ــســوغ مـــن املــمــكــن 

اأقــوالــه خــالل لــقــاءه مع  تركيا قريبا، وجـــاءت 

الــوليــات  بيان  اإىل  تطرقه  وخــالل  �سحافين 

املتحدة باإعالنها �سحب دعمها من م�سروع خط 

اي�ست مد املمتد على 2000 كلم لنقل الغاز من 

ومن  والــيــونــان  اإىل قرب�س  ثــم  ومــن  اإ�سرائيل 

هناك اإىل اأوروبا، ُم�سيًفا اأّن امل�سروع مل يكن من 

اأْن يخرج اإىل حيز التنفيذ، ومن اجلّيد  املمكن 

اأن الأمريكين فهموا اأّنه ل يوجد اأي اأمر جيد 

�سيخرج من هذا �س

اأثار  اأ�ساف املوقع العربّي،  ال�سياق،  ويف هذا 

اردوغان اإمكانية اإبرام �سفقة طاقة بن اإ�سرائيل 

ــه قد تكون هناك لــقــاءات بينه  اإّن وتركيا، وقــال 

وبن الرئي�س هرت�سوغ، ُم�سرًيا اإىل مكاملته مع 

رئي�س الــوزراء نفتايل بينيت وحقيقة ا�ستقباله 

وفًدا من احلاخامات اليهود، وبح�سب اردوغان: 

لي�ست  فال�سيا�سة  ال�سيا�سة،  �سنمار�س  كــّنــا  اإْن 

�سراًعا، نحن بحاجة اإىل نقل ال�سيا�سة باجتاه 

خط ال�سالم، على حّد تعبريه

ويف حــال مّت اللقاء بن هرت�سوغ واردوغـــان، 

فاإّنه �سيكون اللقاء الأول بن م�سوؤول اإ�سرائيلي 

يف تركيا منذ مدة طويلة: عملًيا، زيارة من هذا 

القبيل جرت فعلًيا عام 2014، خالل زيارة الوزير 

عمري بريت�س اإىل اأنقرة

اأّن اردوغـــــان قـــال خــالل  واأ�ـــســـار املــوقــع اإىل 

املا�سي  ال�سهر  ق�سره  يف  احلاخامات  ا�ستقباله 

اإّن تطبيع العالقات مع اإ�سرائيل هام- �سيجري 

الــدول  يف  اليهودية  لتعزيز  ودعـــا   ، قريًبا  هــذا 

الإ�سالمية وقال : العالقات بن تركيا واإ�سرائيل 

دائًما �ستكون قوية- و�سنوا�سل تعزيزها ، وتعهد 

مبحاربة معاداة ال�سامية، وعرّب بكلمات متوازنة 

الإ�سرائيلي-الفل�سطينّي،  ال�سراع  بخ�سو�س 

وقال اإّنه ياأمل بال�سالم العادل

ونقل املوقع الإخبارّي الإ�سرائيلّي عن م�سادر 

وازنــٍة يف تل اأبيب قولها اإّنــه منذ اإطــالق �سراح 

الزوجْن الإ�سرائيليْن بعد اعتقالهما يف تركيا 

ات�سالت  جتــري  اردوغــــان،  ق�سر  لت�سويرهما 

هادئة بن اإ�سرائيل وتركيا، ومّت خاللها احلديث 

اإىل تركيا، و�سّدّدت  اإمكانية زيــارة هرت�سوغ  عن 

امل�سادر على اأّن املحادثات جتري برقابٍة ُمبا�سرٍة 

من وزير اخلارجّية، يائري لبيد

اإىل ذلك، اأّكدت اإدارة الرئي�س الأمريكّي جو 

اإ�سرائيل  من  لكلٍّ  الأخـــرية  الأ�سابيع  يف  بايدن 

واليونان وقرب�س اأّنها مل تعد تدعم بناء م�سروع 

خط اأنابيب الغاز اإي�ست ميد املقرح من اإ�سرائيل 

اإىل اأوروبا

وقال م�سدٌر دبلوما�سيٌّ اإ�سرائيليٌّ اإّن م�سوؤويل 

وزارة اخلارجية الأمريكّية نقلوا املوقف اجلديد 

وامتنعت  الإ�ــســرائــيــلــيــة،  اخلــارجــيــة  وزارة  اإىل 

الأخرية عن التعليق على الأمر، ح�سب �سحيفة 

جريوزاليم بو�ست الإ�سرائيلية

اأوردت  وبح�سب ال�سحيفة الإ�سرائيلّية التي 

النباأ، لفَت الرئي�س الركي رجب طّيب اأردوغان 

يف  جمـــدًدا  اإ�سرائيل  مــع  احلــديــث  اإمكانية  اإىل 

اأوروبـــا، م�سرًيا  اإىل  الطبيعي  الغاز  م�ساألة نقل 

اإىل اأن اجلانب الإ�سرائيلّي على م�ستوى الرئي�س 

ورئي�س الــوزراء يبعث ر�سائل يف هذا ال�ساأن اإىل 

تركيا

ُي�سار اإىل اأنه يف 3 كانون الثاين )�سباط( من 

واإ�سرائيل  واليونان  قرب�س  وقعت   ،2019 العام 

يف الــعــا�ــســمــة اأثــيــنــا، اتــفــاق خــط اإيــ�ــســت ميد/ 

EASTMED ملد اأوروبا بالغاز الطبيعي.

االنباط-وكاالت

فاير  “غلوبال  تــقــريــر  اأ�ــســدر 

للجيو�س  ال�سنوي  ترتيبه  بور” 

الأكــر قــوة يف الــعــامل، كما اأفــرد 

م�ساحة لرتيب اجليو�س الأكر 

قوة يف منطقة ال�سرق الأو�سط.

وبــحــ�ــســب الــتــقــريــر، فــقــد حل 

اجلي�س امل�سري يف املرتبة الأوىل، 

املـــرتـــبـــة  الــــركــــي يف  واجلــــيــــ�ــــس 

ثالثا،  الإيراين  الثانية، واجلي�س 

حّل  فقد  الإ�سرئيلي  اجلي�س  اأمــا 

رابعا.

جـــاء  اخلـــامـــ�ـــســـة،  املـــرتـــبـــة  ويف 

اجلي�س ال�سعودي، واحتل اجلي�س 

وجاء  ال�ساد�س،  املرتبة  العراقي 

اجلـــيـــ�ـــس الإمـــــاراتـــــي يف املــرتــبــة 

ال�سابعة.

ثامنا،  الــ�ــســوري  اجلي�س  وحـــّل 

املرتبة  يف  الكويتي  اجلي�س  وكان 

الــتــا�ــســعــة، اأمــــا املــرتــبــة الــعــا�ــســرة 

فــــكــــانــــت مـــــن نـــ�ـــســـيـــب اجلـــيـــ�ـــس 

الأردين.

ويقول “غلوبال فاير بور” اإنه 

50 عامال ملنح اجليو�س  ي�ستخدم 

اأن ي�سع  املواقع يف الرتيب، كما 

اجليو�س  تقدم  مدى  على  اإ�سارة 

يف  ــتــقــرارهــا  ا�ــس اأو  تــراجــعــهــا  اأو 

القائمة، مثل عدد القوات ومدى 

حـــيـــازتـــهـــا لـــلـــدبـــابـــات والـــقـــطـــع 

الــبــحــريــة والـــطـــائـــرات املــقــاتــلــة، 

الكثري. وغريها 

 2022 لــعــام  تــقــريــره  اأن  وذكــــر 

عـــن الــ�ــســرق الأو�ـــســـط �ــســمــل 15 

ت�سنيفه  يف  يعتمد  حــيــث  دولــــة، 

لــرتــيــب الـــقـــوات الــعــ�ــســكــريــة يف 

140 على عــدد الــقــوات  الـــدول الــــ

ــكــريــة الـــعـــامـــلـــة الــنــ�ــســطــة  الــعــ�ــس

واملتاحة، كما ي�سيف يف الرتيب 

الــنــهــائــي قــــوة الـــ�ـــســـالح والـــقـــوة 

اللوج�ستية  الـــقـــدرة  اإىل  املــالــيــة 

واجلغرافية.

حتليلًيّا  ــا  عــر�ــسً املــوقــع  ويــقــدم 

140 قـــوة  لــلــبــيــانــات املــتــعــلــقــة بـــــــ

عـــ�ـــســـكـــريـــة، وجــــــــاءت الــــوليــــات 

تليها  الأوىل  املــرتــبــة  يف  املــتــحــدة 

واليابان،  والهند  وال�سن  رو�سيا 

ومملكة بوتان يف املرتبة الأخرية.

اجليو�س  ملــواقــع  بالن�سبة  اأمـــا 

الـــ�ـــســـرق  يف  الأوىل  ـــة  اخلـــمـــ�ـــس

الأو�ـــســـط عــلــى املــ�ــســتــوى الــعــاملــي 

فكانت على النحو التايل:

حلت م�سر يف املرتبة 12، تليها 

وجـــــاءت   ،13 املـــرتـــبـــة  يف  تـــركـــيـــا 

اإ�سرائيل  اأما   ،14 اإيران يف املرتبة 

وحلت   ،18 املرتبة  يف  جــاءت  فقد 

.20 ال�سعودية يف املرتبة 

تصنيف أقوى جيوش العالم لعام 2022.. مصر األولى في الشرق األوسط 

بشرط اإلبعاد عن »حي الشيخ جراح«..محكمة االحتالل 
تقرر اإلفراج عن معتقلي »منزل صالحية« بالقدس

االنباط-وكاالت

قـــــررت حمــكــمــة الحـــتـــالل الإ�ــســرائــيــلــي 

املركزية يف القد�س ام�س اخلمي�س، تثبيت قرار 

الإفــراج عن معتقلي منزل عائلة �ساحلية يف 

حي ال�سيخ جراح، �سرق القد�س املحتلة

واأفــاد حمامي عائلة �ساحلية اأنــور ب�سري، 

بــاأن حمكمة الحــتــالل رف�ست طلب �سرطة 

الحتالل متديد اعتقال كل من: اأمري وعادل 

وبــالل  عكرماوي  وعمر  �ساحلية،  وحمــمــود 

غيث، الذين كانوا �سمن من اعتقلتهم اأم�س 

خــالل هــدم منزيل عائلة �ساحلية يف ال�سيخ 

جراح، مقابل فر�س غرامة 1000 �سيقل على 

جراح  ال�سيخ  عن  وابعادهم  منهم،  واحــد  كل 

�سيقل،  اآلف  وغــرامــة خم�سة  يــوًمــا،  ثالثن 

لكل من يخرق قرار الإبعاد

و�سارك، عدد ن�سطاء اليهود لل�سالم، وعدد 

ممثلي الف�سائل واجلهات الر�سمية وجحافل 

واملــرجــعــيــات  الر�سمية  واجلــهــات  املنا�سلن 

الــوطــنــيــة، يف وقــفــة اأمــــام املــحــكــمــة املــركــزيــة 

التي اأ�سفرت عن اطالق �سراح معتقلي عائلة 

�ساحلية

وكانت �سلطات الحتالل هدمت الأربعاء، 

مــنــزلــن لــعــائــلــة �ــســاحلــيــة يف حـــي الــ�ــســيــخ 

اأن حا�سرت  جراح �سرق القد�س املحتلة، بعد 

املت�سامنن  ال�سبان  على  واعــتــدت  املــنــزلــن، 

 5 بينهم   ،21 واعتقلت  بال�سرب  العائلة  مــع 

مت�سامنين ا�سرائيلين

في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي لتركيا منذ ٢٠١٤ 

»االتحاد األوروبي « سيرد بعقوبات 
»هائلة« على روسيا حال هاجمت أوكرانيا

االنباط-وكاالت

قــالــت رئــيــ�ــســة املــفــو�ــســيــة الأوروبـــيـــة 

اخلمي�س  ام�س  لين  دير  فون  اأور�ــســول 

رو�سيا  �سريد على  الأوروبـــي  الحتــاد  اإن 

“هائلة” اإذا  بعقوبات اقت�سادية ومالية 

قامت بهجمات اأخرى على اأوكرانيا

واأ�ــســافــت فـــون ديـــر ليـــن يف افــتــتــاح 

تدهور  “اإذا  العاملي  القت�سادي  املنتدى 

الهجمات  مــن  مــزيــد  وقـــع  اإذا  الــو�ــســع، 

اأوكرانيا،  اأرا�سي  وحــدة  ت�ستهدف  التي 

�سرند بعقوبات اقت�سادية ومالية هائلة. 

جمــتــمــع عــرب الأطــلــ�ــســي يــقــف ثــابــتــاً يف 

حماولت  نقبل  “ل  تقول  وتابعت  هذا« 

رو�سيا لتق�سيم اأوروبا اإىل مناطق نفوذ. 

اإذا وقعت هجمات، فنحن م�ستعدون«.

بعد غياب 4 أشهر.. سعد الحريري يعود إلى بيروت

انتظره طفله وزوجته واألكالت من يد أمه... 
االحتالل يغدر باألسير النجار ويجدد اعتقاله اإلداري

االنباط-وكاالت

الأكالت اللي بحبها اأو  يوكل  حلق�س  “ما 
يعي�س احلياة”، تقول والــدة الأ�سري جماهد 

الــنــجــار، مــن بــلــدة �ــســلــواد �ــســرق رام اهلل، عن 

من  اعتقاله  اإعــــادة  عقب  امل�ستمرة  معاناته 

قليلة فقط  �سهور  بعد  قبل جي�س الحتالل 

من الإفــراج عنه من اعتقال ا�ستمر 9 �سنوات 

متوا�سلة

يـــوم اأمـــ�ـــس، اأعـــلـــن جمــاهــد اإ�ـــســـرابـــه عن 

واملــاء احتجاجاً على جتديد اعتقاله  الطعام 

وللمطالبة بالإفراج عنه، واأ�سارت والدته اإىل 

اأنــه حمتجز حالياً يف �سجن النقب ول تعلم 

عن ظروفه �سيئاً

تــروي والـــدة جماهد يف لقاء مــع “�سبكة 

قد�س”، اأنــه كــان من املقرر الإفـــراج عنه يوم 

اأم�س بعد اأن ح�سل على وعودات قبل 4 �سهور 

كانون  يناير/   19 يف  الإداري  اعتقاله  باإنهاء 

اأن خا�س الإ�ــســراب عن الطعام  الــثــاين، بعد 

ال�سحي  تراجع خاللها و�سعه  يوماً   43 ملدة 

ب�سكل كبري، لكن خمابرات الحتالل اأ�سدرت 

 4 ملــدة  لــه  الإداري  العــتــقــال  بتجديد  قــــراراً 

�سهور

تــ�ــســف الــــوالــــدة قــــرار جتــديــد العــتــقــال 

“غدر” من قبل الحتالل بعد  الإداري باأنه 

الوعودات التي تلقاها جماهد بالإفراج عنه، 

وت�سيف: اأ�سرب عن الطعام ملدة 43 يوماً نقل 

اأن تدهور و�سعه  بعد  امل�ست�سفى  اإىل  خاللها 

ال�سحي ب�سكل خطري وكاد القلب اأن يتوقف 

عنده وفك الإ�سراب بعد اتفاق باأن يفرج عنه

وتقول: 9 �سنوات من النتظار والعذابات 

اأفرج  اأن  مل تكن كافية عند الحتالل، وبعد 

عنه وتزوج واأجنب طفله الأول عادوا لعتقاله 

تهمة  اأي  دون  الإداري  لالعتقال  وحتــويــلــه 

�سوى اأنه كان اأ�سرياً

وزوجــة  العائلة  تعي�سها  كبرية  »�سدمة” 

جمـــاهـــد وطــفــلــه حمــمــد الـــــذي كــــان عــمــره 

�سهران فقط عند اعتقاله، وتقول: “ما حدا 

بعلم بحالنا غري ربنا ت�سع �سنن واأنــا اأ�ستنى 

يــفــرج عــنــه واأفـــــرح فــيــه، الــ�ــســدمــة الأوىل ملا 

اأ�ــســرب كان  ملــا  بـــدون �سبب،  رجــعــوا يعتقلوه 

مق�سي �سنة يف العتقال الإداري، بده يعي�س 

حياته مع ابنه اللي ما �سافه«

»حلــــد هــــذه الــلــحــظــة عــايــ�ــســة بــحــلــم اإنـــه 

جماهد رجع لل�سجن بعد 9 �سنن اعتقال”، 

تقول الوالدة وهي تغالب دموعها، وت�سيف: 

جمــاهــد كـــان يــعــاين يف الــ�ــســجــن مــن مر�س 

ال�سغط لكن عندما خرج من ال�سجن حت�سنت 

�سحته كثرياً، من يجب اأن ي�سال عن �سدمته 

هو جماهد الــذي يواجه الآن الــربد واحلزن 

بعد اأن كان ينتظر الإفراج واللقاء مع زوجته 

وطفلته

قــبــل اأيــــام مــن مــوعــد الإفـــــراج الـــذي كــان 

مــقــرراً يــوم اأمــ�ــس قــال جمــاهــد لــوالــدتــه كما 

تـــــروي: “ميا دخــلــيــلــي مــ�ــســاري زيـــــادة على 

الـــربيـــد عــ�ــســان اأ�ـــســـري لبــنــي األـــعـــاب واأنــــا 

مروح لأنه بده يتعرف علي”، لكن خمابرات 

الحـــتـــالل كــعــادتــهــا خــربــت فــرحــة الـــوالـــدة 

والعائلة التي ح�سرت له الأكــالت والأجــواء 

التي يحبها

الشيخ وفرج على وشك انهاء خطتها لخالفة عباس

مفاوضات مع تركّيا لزيارة الرئيس هرتسوغ ألنقرة 
وترحيب إسرائيلي بتصريحات أردوغان
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ي�����وا������ص�����ل ح�����ك�����ام ب������ط������والت امل����ح����رف����ن 

ت���دري���ب���ات���ه���م االأ����ص���ب���وع���ي���ة ا����ص���ت���ع���دادا ل��ب��دء 

مناف�صات بطولة درع االحتاد 24 �صباط املقبل. 

اإىل رفع م�صتوى اجلاهزية  التدريبات  وتهدف 

تعديالت  �صرح  اإىل  اإ���ص��اف��ة  والبدنية،  الفنية 

التحكيمية،  احل��االت  اأب��رز  ومناق�صة  القانون 

 2022 اجل��دي��د  للمو�صم  التح�صريات  اإط��ار  يف 

واأقام االحتاد االأردين لكرة القدم، حفل ت�صليم 

 ،2022 ل��ل��م��و���ص��م  ل��ل��ح��ك��ام  ال���دول���ي���ة  ال�������ص���ارات 

ال�صكران،  حممد  د.  القدامى،  احلكام  بح�صور 

املجيد.  عبد  اللطيف  وعبد  علي،  اأبو  واإ�صحاق 

لل�صاحة   8 االحت��اد،  يف  احلكام  جلنة  واعتمدت 

اأحمد  اأده���م خم��ادم��ة،  ال��دول��ي��ة:  ال�����ص��ارة  لنيل 

ف��ي�����ص��ل، حم��م��د ع��رف��ة، حم��م��د م��ف��ي��د، ���ص��دام 

وحنن  مبي�صن  اإ�صراء  ح�صن،  اأ�صامة  عمارة، 

مراد. و�صمت قائمة احلكام امل�صاعدين: اأحمد 

اأحمد  ع��ب��ي��دات،  اأمي��ن  ال��ب��ك��ار،  حممد  مون�س، 

قي�س  ���ص��ع��ادة،  حمزة  عبيد،  اأب��و  حمزة  ���ص��م��ارة، 

خمي�س، عمرو عجاج، �صابرين العبادي، اإ�صالم 

لتقنية  اللجنة خمادمة  اعتمدت  كما  العبادي. 

اأبو طوق،  الفيديو امل�صاعد »VAR«، وحممد 

يعقد  ذل����ك،  اإىل  ل��ل�����ص��االت.  اخ��ل��ي��ل  وحم��م��د 

مقيمن  دورة  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االأردين  االحت����اد 

ك��ان��ون   23 –  21 ال���ف���رة  ح���ك���ام ج����دد خ����الل 

الثاين اجلاري.

العبنا الرياحي يعود لتدريبات القادسية 

الكويت – وكاالت 

الرياحي،  اأح��م��د  االأردين  امل��ح��رف  ك�صف 

يف  القاد�صية،  ن��ادي  �صد  مت��رده  اأنباء  حقيقة 

االأخرية  املباريات  يف  امل�صاركة  عن  غيابه  ظل 

تدريبات  عن  الرياحي  ويتغيب  والتدريبات. 

القاد�صية، وهو ما ف�صره البع�س باأن الالعب 

ال��رح��ي��ل، ال�صيما م��ع و���ص��ول  ي��ت��م��رد وي��ري��د 

الكويت وخارجها.  داخل  له من  عدة عرو�س 

واأك������د ال���ري���اح���ي ع���ر ح�����ص��اب��ه يف »ت���وي���ر«، 

وبعد  ب��ه،  اأمل��ت  �صحية  وعكة  م��ن  يتعافى  اأن��ه 

الفريق.  لتدريبات  �صيعود  لل�صفاء  التماثل 

ومل ي�����ص��ارك ال���ري���اح���ي م���ع ال��ق��اد���ص��ي��ة ه��ذا 

من  العديد  يف  االأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف  املو�صم 

اجل��زائ��ري خري  امل���درب  يف�صل  اإذ  امل��ب��اري��ات، 

اجلامايكي  باملحرف  اللعب  م�صوي،  الدين 

روم���اري���و، اإىل ج��ان��ب ع��ي��د ال��ر���ص��ي��دي وب��در 

امل��ط��وع يف خ��ط ال��ه��ج��وم. وك���ان ن���ادي العن 

ال�صتعارة  ر�صمي  بكتاب  تقدم  ق��د  ال�صعودي، 

ال���ري���اح���ي، يف ف����رة االن���ت���ق���االت ال�����ص��ت��وي��ة 

رف�س  القاد�صية،  ن��ادي  لكن  حاليا،  اجل��اري��ة 

العر�س ب�صبب توا�صع القيمة املالية.وي�صتعد 

دور  يف  ال�صاملية  اأم��ام  قوية  ملواجهة  القاد�صية 

16 لكاأ�س ويل العهد اجلمعة. الـ

غموض مستقبل 
صالح مع ليفربول 

لندن - وكاالت

�صالح،  حممد  مفاو�صات  م�صري  ي���زال  ال 

جنم ليفربول االإجنليزي، مع م�صوؤويل ناديه 

اآخ��ر. ويف  اإ�صعار  لتمديد تعاقده، معلقا حلن 

اأعمال  الوقت ذات��ه، وا�صل رام��ي عبا�س، وكيل 

اإث��ارة اجل��دل بر�صائله الغام�صة ب�صاأن  �صالح، 

هذا امللف. ون�صر “عبا�س” عر ح�صابه الر�صمي 

هاتفه  يت�صفح  وه���و  ل��ه  »توير« �صورة  على 

اأم��ام��ه حممد �صالح  يجل�س  بينما  امل��ح��م��ول، 

وه��و ي�صحك  ط��اول��ة،  ليفربول على  بقمي�س 

ب�صدة. وينتهي تعاقد قائد منتخب م�صر مع 

تقارير  وت��ن��اول��ت   .2023 �صيف  يف  ل��ي��ف��رب��ول 

النادي االإجنليزي مردد  اأن  �صحفية عديدة، 

يف اال�صتجابة لرغبات حممد �صالح ب�صاأن رفع 

ال�صن،  ال��الع��ب يف  م��ع تقدم  رات��ب��ه، خ�صو�صا 

وبلوغه 30 عاما بحلول يونيو/حزيران املقبل. 

اأما �صالح، فقد اأكد يف اأكرث من مرة علنا اأنه 

يريد البقاء يف ليفربول، ولكن االأمر يبقى يف 

مع  حاليا  الالعب  ويتواجد  ال��ن��ادي.  اإدارة  يد 

منتخب بالده يف الكامريون، حيث تاأهل رفقة 

منتخب م�صر لدور ال�16، بعدما احتل و�صافة 

برشلونة يعرض نجمه 
للبيع  ديمبلي 

مدريد - وكاالت

عر�س  االإ���ص��ب��اين،  بر�صلونة  ن��ادي  ق��رر 

م��ه��اج��م��ه ال���ف���رن�������ص���ي، ع���ث���م���ان دمي��ب��ل��ي، 

ال�صتوية  االن��ت��ق��االت  ف���رة  خ���الل  للبيع 

اجل����اري����ة. وق����ال م��ات��ي��و األ���ي���م���اين م��دي��ر 

مع  حم��ادث��ات  “بداأنا  بر�صلونة  يف  ال��ك��رة 

�صتة  مرت  لقد  يوليو،  يف  دميبيلي  وك��الء 

ا  عرو�صً بر�صلونة  وق��دم  اأ�صهر،  �صبعة  اأو 

ليبقى  طريقة  اإي��ج��اد  وح��اول��ن��ا  خمتلفة، 

م��ع��ن��ا، ول��ك��ن وك���الء ال��الع��ب رف�����ص��وا كل 

ت�صريحات  يف  األيماين  اأ�صاف  العرو�س«. 

»ماركا« االإ�صبانية:  ���ص��ح��ي��ف��ة  اأب���رزت���ه���ا 

امل��دة  ان��ت��ه��اء  م��ن  ي��وًم��ا   11 ق��ب��ل  »واالآن.. 

اأن  ال��ن��ادي  اإدارة  ت���درك  ل��ع��ق��ده،  االأخ����رية 

يريد  ال  واأن��ه  التجديد،  يريد  ال  الالعب 

امل�صتقبلي«.  بر�صلونة  مب�صروع  االرتباط 

اإخ��ب��ار  “لقد مت  ال��ب��ار���ص��ا  م�����ص��وؤول  واأك����د 

الالعب ووكالوؤه باأنه يتعن عليه مغادرة 

ن��اٍد  اإىل  لالنتقال  ال�صعي  وعليه  ال��ن��ادي، 

اجل��اري«.  ثان  يناير/كانون   31 قبل  اآخ��ر 

وب�صاأن ا�صتبعاد عثمان دميبلي من مباراة 

اخلمي�س،  ب��ل��ب��او،  اأت��ل��ت��ي��ك  ���ص��د  بر�صلونة 

املدرب  اأبلغنا  “لقد  األيماين  ماتيو  اأو�صح 

مب�صروع  ملتزم  غ��ري  العبا  يريد  ال  ب��اأن��ه 

النادي، فاالأمر ال يتعلق مبجرد ا�صتبعاده 

م���ن م���ب���اراة، ل��ك��ن��ن��ا ن��دع��م امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

وينتهي  �صارم«.  موقفه  الأن  كامل،  ب�صكل 

بنهاية  البار�صا  مع  دميبلي  عثمان  تعاقد 

املو�صم اجلاري.

نجداوي يلتحق بسلة فريق الوحدات 

االنباط – عمان 

الوحدات  لنادي  االإداري���ة  الهيئة  اأك��د ع�صو 

ال�صلة  ك��رة  ن�صاط  م��دي��ر  اب��و معيل�س  م.ح���امت 

اإىل االأردن  على و�صول الالعب زي��ن جن��داوي 

ف���ج���ر اجل���م���ع���ة ل���الإل���ت���ح���اق ب�����ص��ف��وف ف��ري��ق 

معيل�س  ابو  وبن  ال�صلة.  بكرة  االأول  الوحدات 

فح�س  اأج��رى  ا�صبانيا  يف  املتواجد  الالعب  ان 

كورونا مرتن وكانت النتيجة اإيجابية وهو ما 

اخر موعد و�صوله اإىل االأردن؛ ب�صبب القوانن 

ال�����ص��ارم��ة ال��ت��ي ت��ف��ر���ص��ه��ا امل��م��ل��ك��ة االإ���ص��ب��ان��ي��ة 

�صلبية  ثبوت  يتوجب  ال�صفر، حيث  قيود  ح��ول 

ان  ذك��ره  اجلدير  ال�صفر  قبل  الطبي  الفح�س 

زين جنداوي يبلغ من العمر 25 عاما؛ ويجيد 

اللعب يف مركزي 4 5 “باور فورورد” نظري ما 

ميتلكه من طول فارع 2.2 �صم؛ و�صبق ان �صارك 

مع   NCCA االأمريكي  اجلامعات  دوري  يف 

 ،Citadel Bulldogs ج��ام��ع��ة  ف���ري���ق 

وخ��ا���س جت��رب��ة اح��راف��ي��ة يف ا�صبانيا م��وؤخ��را 

 CD Udea م��ع فريق  الف�صي  ال����دوري  يف 

املو�صم  ه��ذا  معه  لعب  وال���ذي   Algeciras
ا�صا�صيا،  ب��ه��ا  وت���واج���د  ل��ق��اء   11  ،2022-2021

وكان معدل الت�صجيل 13.91. و�صبق لنجداوي 

امل�����ص��ارك��ة يف ���ص��ف��وف املنتخب ال��وط��ن��ي خ��الل 

الفرة التح�صريية لكاأ�س العامل 2019، و�صارك 

وب��ول��ون��دا  الت�صيك  يف  املنتخب  مع�صكرات  يف 

ورو�صيا؛ و�صارك يف بطولة ويليام جونز االأخرية 

التي اأقيمت يف ال�صن تايبيه.

منتخبنا لكرة اليد يفقد فرصة التأهل االسيوي 

االنباط – عمان 

ت���ع���ر����س امل���ن���ت���خ���ب ال����وط����ن����ي ل���ك���رة 

البطولة  يف  ل��ه  ال��ث��ان��ي��ة  للخ�صارة  ال��ي��د 

االآ���ص��ي��وي��ة وال���ت���ي ت�����ص��ت�����ص��ي��ف��ه��ا م��دي��ن��ة 

املنتخب  اأم��ام  وج��اءت  ال�صعودية  الدمام 

�صمن   28-24 بنتيجة  اجلنوبي  الكوري 

ورغ����م  االأوىل.  امل���ج���م���وع���ة  م����ب����اري����ات 

قدم  الوطني  منتخبنا  اأن  اإال  اخل�����ص��ارة 

م���ب���اراة ك��ب��رية اأم�����ام امل��ن��ت��خ��ب ال��ك��وري 

اجل����ن����وب����ي وال��������ذي ي���ع���ت���ر م����ن اأجن����ح 

م��ن��ت��خ��ب��ات ال����ق����ارة ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ك��رة 

االآ���ص��ي��وي  للقب  حتقيقاً  واالأك����رث  ال��ي��د 

9 األ����ق����اب وو����ص���ي���ف ال��ن�����ص��خ��ة  ب��ر���ص��ي��د 

املا�صية.  وانتهى الربع االأول من املباراة 

بفارق  اجلنوبي  الكوري  املنتخب  بتقدم 

تاألق لالعبي  و�صط   14-13 هدف وحيد 

ما  ك��ل  ب��ذل��وا  وال��ذي��ن  الوطني  املنتخب 

ظ��ه��روا  ال���ذي  االأداء  ل��ت��ق��دمي  بو�صعهم 

اجلنوبي  الكوري  املنتخب  وجم��اراة  فيه 

جنح  الثاين  ال�صوط  ويف  للقب.  املر�صح 

تو�صيع  يف  اجل��ن��وب��ي  ال���ك���وري  امل��ن��ت��خ��ب 

اأه���داف   4 ال��ف��ارق يف ن��ه��اي��ة امل��ب��اراة اإىل 

اأي�صاً  ق��دم  منتخبنا  اأن  اإال  ذل��ك  ورغ���م 

املنتخب  اأه���داف  وج��اءت  مم��ي��زاً.  �صوطاً 

ال���وط���ن���ي يف ه�����ذه امل�����ب�����اراة م����ن خ���الل 

ح�������ص���ان )11(  اأب�����و  خ���ال���د   : ال���الع���ب���ن 

وع��ب��دال��رح��م��ن  ف��ري��ح��ات )4(  و����ص���دام 

ال��ه��ن��داوي  ال���ع���ق���رب���اوي )3( وحم���م���ود 

الب�س  واأحمد   )1( العتيبي  واأحمد   )2(

رم��ان  اأب��و  وم��ع��اذ ط��ه )1( و�صهيب   )1(

)1(. وع��ل��ى ���ص��وء ه��ذه اخل�����ص��ارة وا�صل 

الثالث  املركز  احتالل  الوطني  املنتخب 

فر�صة  وفقد  نقاط  ب��دون  جمموعته  يف 

كان  حيث  الرئي�صي  ال���دور  اإىل  ال��ت��اأه��ل 

يف  االأوىل  م��ب��ارات��ه  خ�����ص��ر  ق��د  منتخبنا 

البطولة يوم اأم�س اأمام املنتخب الكويتي 

يف  منتخبنا  و�صيلتقي   42-31 بنتيحة 

اخ���ر م��ب��اري��ات��ه ب����دور امل��ج��م��وع��ات اأم���ام 

هو  تلقى  وال���ذي  ال�صنغافوري  املنتخب 

االخر خ�صارتن متتاليتن.

رادوكانو تودع استراليا للتنس 

�سيدين – وكاالت 

ودع�����ت ال��ري��ط��ان��ي��ة اإمي�����ا رادوك����ان����و 

من  للتن�س  امل��ف��ت��وح��ة  اأ���ص��رال��ي��ا  ب��ط��ول��ة 

اأم��ام  ب�صقوطها  اخلمي�س،  الثاين  ال��دور 

كوفينيت�س.  دان��ك��ا  مونتينيجرو  الع��ب��ة 

رادوكانو  ومتكنت كوفينيت�س من هزمية 

و6-4   4-6 بنتيجة  للقب   17 ال��� املر�صحة 

ال�����ص��اب��ة  ال���ري���ط���ان���ي���ة  ل���ت���وا����ص���ل  و3-6 

ت��وج��ت  اأن  م���ن���ذ  خم���ي���ب  اأداء  ت����ق����دمي 

اأول  واأ�صبحت  املفتوحة،  اأمريكا  ببطولة 

العبة قادمة من االأدوار التمهيدية تفوز 

يف  كوفينيت�س  و�صتواجه  �صالم.  بجراند 

الرومانية  مبباراة  الفائزة  الثالث  الدور 

بياتري�س  وال��رازي��ل��ي��ة  ه��ال��ي��ب  �صيمونا 

حداد مايا.
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أكثر من 100 مليونير: النظام الضريبي مصمم بشكل
 »يجعل األثرياء أكثر ثراء«

�سكاي نيوز عربية - �أبوظبي

طلب  ب��ت��ق��دمي  اللبنانية  ال��ف��ت��وى  دار  حت��رك��ت 

�ضد  قانونية  اإج���راءات  التخاذ  العامة  النيابة  اإىل 

وا�ضعة  و�ضخرية  واأث��ار جدال  النبوة  ادع��ى  �ضخ�ص 

على و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.

وظهر »مدعي النبوة« يف مقطع فيديو، حامال 

جبينه،  على  مفهومة  غري  اأ�ضكاال  ورا�ضما  ع�ضا، 

وقال اإنه »مر�ضل من ال�ضماء«.

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  ال���ف���ت���وى  دار  حت����رك  ي���ت���اأخ���ر  ومل 

موقع  على  الر�ضمي  ح�ضابها  ع��ر  اأع��ل��ن��ت،  حيث 

اتخاذ  العامة  النيابة  من  طلبت  اأنها  »في�ضبوك«، 

االإجراء القانوين يف حقه.

وقالت يف تدوينتها: »بناء على توجيهات مفتي 

دري��ان،  اللطيف  عبد  ال�ضيخ  اللبنانية  اجلمهورية 

باإخبار  ال��ك��ردي  اأم��ن  ال�ضيخ  الفتوى  اأم��ن  تقدم 

منذر  ن�ضاأت  املدعو  �ضد  التمييزية  العامة  للنيابة 

من  مر�ضل  ر���ض��ول  اأن���ه  وبهتانا  زورا  ي��دع��ي  ال���ذي 

ال�ضماء �ضاحب ر�ضالة �ضماوية«.

واأ����ض���اف���ت: »وق�����د ط��ل��ب م���ن ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 

بحق  ال���الزم  القانوين  االإج���راء  ات��خ��اذ  التمييزية 

ن�ضاأت منذر وكل من يظهره التحقيق، �ضندا الأحكام 

املادتن 317 و474 من قانون العقوبات«.

�النباط-وكاالت

كثري م��ن االأم���ور ال��ت��ي حت��دث يف ه��ذا العامل 

قد  ما  ومنها  تف�ضري  اأي  لها  جتد  ال  قد  الوا�ضع 

االآخ���ر،  للبع�ص  وغ��ري��ب��ا  للبع�ص  طبيعيا  ي��ك��ون 

االأمر هنا ال ينطبق على الغرابة بل قد يكون من 

حيث  االن�ضاين،  او  االجتماعية  امل�ضوؤولية  جانب 

وجه نحو 102 مليونري نداء غري معتاد لزيادة 

ال�ضرائب التي يدفعونها.

دافو�ص  منتدى  اإىل  حتديدا  موجهة  الر�ضالة 

االقت�ضادي العاملي، خال�ضتها اأن 102 مليونري 

فيها  قالوا  دي��زين،  اأبيجيل  دي��زين  وريثة  بينهم 

اإن النظام ال�ضريبي احلايل غري عادل و«م�ضمم 

ب�ضكل مدرو�ص جلعل االأثرياء اأكرث ثراء«.

اأن  ال��ع��امل  »ي��ج��ب على  اأن���ه  الر�ضالة  وج���اء يف 

يطالب االأغنياء بدفع ن�ضيبهم العادل«، واأ�ضافت 

»افر�ضوا �ضرائب علينا نحن االأغنياء، افر�ضوها 

االآن«.

ن�ضرتها جمموعات من  التي  الر�ضالة  وتابعت 

من  و«مليونريات  الوطنيون«  »املليونريات  بينها 

اأجل االإن�ضانية«، اإنه »ب�ضفتنا مليونريات، نعلم اأن 

النظام ال�ضريبي احلايل لي�ص عادال«.

بينما  اإن��ه  يقول  اأن  ملعظمنا  »ميكن  واأ���ض��اف��ت 

م��ر ال��ع��امل ب��ق��در ه��ائ��ل م��ن امل��ع��ان��اة يف العامن 

الوباء لكن  اأثناء  تزداد  �ضاهدنا ثروتنا  املا�ضين، 

ال��ق��ل��ي��ل م��ن��ا مي��ك��ن اأن ي��ق��ول ب�����ض��دق اإن��ن��ا ندفع 

ن�ضيبا عادال من ال�ضرائب«.

ق��ائ��م��ة امل��وق��ع��ن ع��ل��ى ال��ر���ض��ال��ة ت�ضمل رج��اال 

اأثرياء من الواليات املتحدة وكندا واأملانيا  ون�ضاء 

وب��ري��ط��ان��ي��ا وال�����دمن�����ارك وال����روي����ج وال��ن��م�����ض��ا 

وهولندا واإيران.

اأوردت يف  العاملية  »اأوك�ضفام« اخلريية  منظمة 

تقرير ها هذا االأ�ضبوع اأن اأغنى ع�ضرة اأ�ضخا�ص يف 

العامل �ضاعفوا ثرواتهم لت�ضل اإىل 1.5 تريليون 

يف  الوباء،  لظهور  املوالين  العامن  خالل  دوالر 

حن ارتفع معدل عدم امل�ضاواة والفقر.

دار الفتوى اللبنانية تتحرك ضد »مدعي النبوة«

      

�النباط-وكاالت

لي�ص  وال���ط���م���وح  االأح�����الم  حت��ق��ي��ق 

ل��ه م��وع��د وال ي��ق��ف اأم��ام��ه ح��اج��ز يف 

وهذا  واالإ�ضرار،  االإرادة  توفرت  حال 

يف  تركية  م�ضنة  �ضيدة  م��ع  ح�ضل  م��ا 

حققت  ح��ي��ث  ال��رك��ي��ة،  اأوردو  والي���ة 

الثانوي  التعليم  �ضهادة  نيل  حلمها يف 

عاما.  84 بلوغها  بالرغم من 

اجلميلة،  الق�ضة  هذه  تفا�ضيل  ويف 

ا���ض��ت��اأن��ف��ت ال�����ض��ي��دة غ��ون��ا���ص اأون��ورم��ا 

 ،2013 ع�����ام  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي  م�������ض���واره���ا 

9 ����ض���ن���وات م��ن  ل��ت��ت��م��ك��ن ب��ع��د ق���راب���ة 

االج���ت���ه���اد ن��ي��ل ال�������ض���ه���ادة ال��ث��ان��وي��ة، 

ل��ت��ق��رر ب��ع��د ذل����ك اإك���م���ال م�����ض��واره��ا 

ملحو  دورة  دخ��ول��ه��ا  ع��ق��ب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 

 ،2021 دي�ضمر  يف  ن��ال��ت  ث��م  االأم��ي��ة، 

الثانوية. املرحلة  �ضهادة 

ل��دى  االج��ت��م��اع��ي،  ال�ضعيد  وع��ل��ى 

ولكنها  حفيدا،  و18  اأوالد   6 اأون��ورم��ا 

ا���ض��ت��ط��اع��ت ت�����ض��ل��م ����ض���ه���ادة ال��ت��خ��رج 

ل��ن  اإن ط��م��وح��ه��ا  وق���ال���ت  ال���ث���ان���وي���ة، 

ي��ت��وق��ف ع��ن��د ه����ذه امل��رح��ل��ة ب���ل ان��ه��ا 

و����ض���ع���ت ه���دف���ا ج����دي����دا ال���ض��ت��ك��م��ال 

على  واحل�����ض��ول  التعليمي  م�ضوارها 

ال�����ض��ه��ادة اجل��ام��ع��ي��ة اأي�����ض��ا، م�����ض��رية 

م�ضوارها  لتعليق  »ا�ضطرت  اأنها  اىل 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي ����ض���اب���ق���ا، ب�������ض���ب���ب ���ض��ي��ق 

املادية«. االإمكانات 

ُمسنة تركية تحصل على شهادة الثانوية في عمر 
»84« عاما

أستاذة مصرية تعكف 
على تصميم برنامج لتدريس

 »لغة قديمة«

قوة »بركان تونغا« 
وصلت إلى الفضاء.. وهذا ما حدث

كشف مالبسات مقتل
 بطلة العالم في مصر .. المتهم 

»عتيد اإلجرام«

�النباط-وكاالت

هناك  ول��ك��ن  نف�ضه،  يعيد  ال  ال��ت��اري��خ 

اأن يحفظه  من يقلب يف دفاتره ويحاول 

ل���الج���ي���ال ال����ق����ادم ح���ت���ى ت�����ض��ت��ف��ي��د م��ن��ه 

امل��ب��ادرات  تكون  وق��د   ، واحل�ضارة  بالعلم 

ال��ف��ردي��ة اح��ي��ان��ا اأك���رث ت��اأث��ريا واإن��ت�����ض��ارا 

من تلك املدعومة او التي تتبناها جهات 

ر���ض��م��ي��ة او م��وؤ���ض�����ض��ات ك��ب��رية، وم���ن هنا 

هدى  امل�ضرية  الت�ضكيلية  الفنانة  تعكف 

واحل�ضارة(  الفنون  )اأ�ضتاذ  العزيز  عبد 

)احل�����ض��ارة  لتعليم  ب��رن��ام��ج  اأول  ت�ضمم 

وال���ف���ن���ون امل�����ض��ري��ة( ل��ل��م��دار���ص ب��ه��دف 

تعريف الطالب مبعامل وفنون احل�ضارة 

امل�ضرية وتراكماتها عر الع�ضور.

وب��ح�����ض��ب ال��ف��ن��ان��ة، ي��ه��دف ال��رن��ام��ج 

امل����دار�����ص ع��ل��ى لغتهم  ل��ت��ع��ري��ف ط����الب 

امل�����ض��ري��ة ال���ق���دمي���ة، وم���ع���رف���ة ط��ري��ق��ة 

اأحد  باإعتبارها  »الهريوغليفية«  الكتابة 

القدمية،  امل�ضرية  واأ�ضهر اخلطوط  اأهم 

القدمي  تاريخهم  الطالب على  اإط��الع  و 

بهدف املعرفة ورفع الوعي واإثارة اهتمام 

والتي  الهريوغليفية  بالكتابة  ال��ط��الب 

ك���ان���ت م���ن اأه�����م و����ض���ائ���ل ال���ت���وا����ض���ل مع 

احل�ضارة امل�ضرية القدمية.

اأن  العزيز  عبد  ه��دى  الفنانة  وق��ررت 

تقوم بن�ضر الفن امل�ضري القدمي ب�ضورة 

تطوير  من  م�ضر  �ضهدته  ما  بعد  كبرية 

اأجمع  العامل  وروؤي��ة  ال�ضياحية  للمناطق 

وافتتاح  امل��وم��ي��اوات  نقل  مثل  احتفالن 

تقدم  اأن  ق��ررت  ول��ذل��ك  الكبا�ص،  طريق 

الأول م��رة م���ادة ت��اري��خ ال��ف��ن امل�����ض��ري يف 

امل���دار����ص، واأك�����دت اأن���ه مت االإع�����داد لهذه 

�ضنعت  تعليمية  مناذج  با�ضتخدام  املناهج 

ا لهذه املادة. خ�ضي�ضً

ت��ق��وم بتدري�ص  اأن��ه��ا  ال��ف��ن��ان��ة  وت��ق��ول 

م���ن���ه���ج احل�����������ض�����ارة ل���ل���ط���ل���ب���ة ب��ال�����ض��ف 

االإع�����دادي وال��ث��ان��وي ح��ي��ث ي��ت��م تدري�ص 

ت��اري��خ ال��ف��ن��ون ب��داي��ة م��ن قبل االأ���ض��رات 

اإىل الفن احلديث وي�ضمل املنهج العمارة 

اللغة  وم��ب��ادئ  ال��ق��دمي  امل�����ض��ري  واالأدب 

ودرا���ض��ة  الهريوغليفي  واخل���ط  املقد�ضة 

متعمقة ملعابد ومتاحف م�ضر با�ضتخدام 

والنحت،  والطباعة  اخل�ضب  على  احلفر 

اأن��ه��ا ت��ق��وم ب��ع��م��ل رح����الت ميدانية  ك��م��ا 

ل��ل��م��ت��اح��ف وت���ق���دم ل��ه��م حم���اك���اة للفن 

تعليم  اأن  اإىل  م�ضرية  ال��ق��دمي،  امل�����ض��ري 

لالأطفال  )الهريوغليفية(  الكتابة  رموز 

لبناء  االأويل  اخل��ط��وة  ه��ي  وال���دار����ض���ن 

الثقافة باحل�ضارة امل�ضرية القدمية.

اأن  العزيز  عبد  ه��دى  الفنانة  وت��اأم��ل 

تتبنى الدولة برناجمها وتعميمه فى كل 

يقت�ضر  وال  التعليمية  واملراحل  املدار�ص 

 »: قائلة  االأج��ن��ب��ي��ة،  امل��دار���ص  على  فقط 

اأرب��ي طفل يعرف كل تفا�ضيل  اأن  اأه��دف 

ح�ضارته امل�ضرية العظيمة.«

ترجمات - �أبوظبي

قال موقع »�ضاين�ص األريت« اإن العلماء 

ي��ع��ك��ف��ون ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ع���ن االآث������ار ال��ت��ي 

خّلفها »بركان تونغا« يف الف�ضاء.

وك�����ان ث������وران ه���ائ���ل ج���دي���د ل��رك��ان 

ه��ون��غ��ا ت��ون��غ��ا ه��ون��غ��ا ه���ا اإب������اي ح��دي��ث 

ال�ضحف واملواقع العاملية، نهاية االأ�ضبوع 

امل���ا����ض���ي، ب��ع��دم��ا و���ض��ل��ت ت��داع��ي��ات��ه اإىل 

م��وج��ات  اإىل  واأدى  ال��ك��ي��ل��وم��رات  م��ئ��ات 

ت�ضونامي.

اال�ضطناعية  االأق��م��ار  �ضور  واأظ��ه��رت 

االنفجار املذهل الذي خلفه الركان، مع 

ت�ضاعد عمود من الرماد والبخار والغاز 

على �ضكل ع�ص الغراب فوق مياه املحيط 

الهادئ الزرقاء.

وق��ال��ت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة اإن ال��ث��وران 

ا�ضتمر ثماين دقائق وكان مدويا لدرجة 

اأنه �ضمع »مثل دوي رعد من بعيد«.

اأن عمود  األ�����ريت«  »���ض��اي��ن�����ص  واأو����ض���ح 

ط��ب��ق��ة  اإىل  و������ض�����ل  ال����ه����ائ����ل  ال������رم������اد 

ال�ضراتو�ضفري، وهي الطبقة الثانية من 

الغالف اجلوي لالأر�ص.

اأن ال��ث��وران الركاين  وت��اب��ع: »وي��ب��دو 

وّل�����د ���ض��ل�����ض��ل��ة م���ن م���ا ي�����ض��م��ى -م���وج���ات 

اجلاذبية اجلوية-، التي مت الك�ضف عنها 

ب��وا���ض��ط��ة ق��م��ر ا���ض��ط��ن��اع��ي ت��اب��ع لوكالة 

نا�ضا«.

معرفة  اإىل  حاليا،  العلماء،  ويتطلع 

تاأثري هذه املوجات على الف�ضاء.

�النباط-وكاالت

م�ضاء  م�ضرية،  اإع���الم  و���ض��ائ��ل  ذك���رت 

ك�ضفت  االأم��ن��ي��ة  االأج���ه���زة  اأن  االأرب����ع����اء، 

روان  مقتل  واق��ع��ة  يف  ج��دي��دة  تفا�ضيل 

حم��م��د احل�����ض��ي��ن��ي ب��ط��ل��ة ال��ع��امل يف ك��رة 

ال�����ض��رع��ة، وال��ت��ي ع��رث ع��ل��ى جثتها اأع��ل��ى 

���ض��ط��ح ع��م��ارة ب�����ض��ارع اجل��ي�����ص يف د���ض��وق 

مبحافظة كفر ال�ضيخ.

مبحافظة  االأمنية  االأج��ه��زة  ومتكنت 

كفر ال�ضيخ من اإلقاء القب�ص على م�ضجل 

وذلك  د�ضوق،  �ضقي، مقيم مبدينة  خطر 

ع���ق���ب حت����دي����ده مب���ع���رف���ة ف�����رق ال��ب��ح��ث 

مب��دي��ري��ة اأم���ن ك��ف��ر ال�����ض��ي��خ، وذل���ك بعد 

مقتل  غ��م��و���ص  ك�����ض��ف  ب�����ض��رع��ة  تكليفات 

ف��وق  جثتها  ع��ل��ى  ع��رث  وال��ت��ي  ال�ضحية، 

اإحدى العمارات ب�ضارع د�ضوق، والتي متت 

ع��ن ط��ري��ق ر���ض��د امل��ت��ه��م يف 4 ك��ام��ريات 

ال�ضحية  املتهم خلف  مراقبة قبل دخول 

العمارة التي عرث على جثتها.

املتهم  اأن  االأمنية  االأج��ه��زة  واأو�ضحت 

ال�ضكنية  العمارة  مبدخل  الظالم  ا�ضتغل 

باالإكراه،  ل�ضرقتها  عليها  املجني  وباغت 

الراأ�ص  غطاء  عنها  ن��زع  قاومته  وعندما 

راأ���ض��ه��ا يف احل��ائ��ط  ب��رط��م  وخنقها وق���ام 

ث��م �ضرق احللق اخلا�ص  اأك��رث م��ن م��رة، 

ب���ه���ا وال����ه����ات����ف امل���ح���م���ول وغ��������ادر حم��ل 

والدتها  اأخ��ر  التايل  اليوم  ويف  الواقعة، 

هاتفيا مبكان اجلثة اأعلى ال�ضطوح.

واأ�ضارت التحقيقات اإىل اأن املتهم بقتل 

روان احل�ضيني بطلة العامل بكرة ال�ضرعة 

مطلوب على ذمة 17 ق�ضية وهو »عتيد 

االإج�����رام«، واأن���ه ارت��ك��ب اجل��رمي��ة بق�ضد 

باالإكراه، وفقا ل�ضحيفة  ال�ضحية  �ضرقة 

»امل�ضري اليوم« امل�ضرية.

وق���ام���ت االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة ب��ت��ف��ري��غ 

ال����ك����ام����ريات يف حم���ي���ط م���وق���ع ارت���ك���اب 

ومتابعة  العيان  �ضهود  وب�ضوؤال  اجلرمية 

االت�ضاالت الهاتفية اخلا�ضة بالفتاة روان 

اإىل اجلاين،  احل�ضيني، حتى مت التو�ضل 

الذي رد على ات�ضال والدة املجني عليها 

اأعلى  العثور على اجلثة  واأخرها مبكان 

ال�ضطوح.

بداية الواقعة

من  ب��الًغ��ا  امل�ضرية  ال�ضرطة  وتلقت 

ع��ل��ى ج��ث��ة روان  ب��ال��ع��ث��ور  االأه�����ايل يفيد 

احل�����ض��ي��ن��ي ف���وق ���ض��ط��ح اإح����دى ال��ب��ن��اي��ات 

ال�ضكنية ب�ضارع اجلي�ص يف د�ضوق، وعليها 

اآثار خنق حول رقبتها.

اإن��ه��ا  اأ����ض���رة روان احل�����ض��ي��ن��ي،  وق���ال���ت 

عر  جم��ه��ول  م��ن  هاتفًيا  ات�����ض��ااًل  تلقت 

يفيد  بابنتهم،  اخلا�ص  املحمول  الهاتف 

البناية  ت��ل��ك  �ضطح  ع��ل��ى  جثتها  ب��وج��ود 

اإىل  ف��وًرا  ال�ضرطة و�ضلت  واأن  د�ضوق،  يف 

برفع  وقامت  القتيلة،  على  العثور  مكان 

الب�ضمات، وفح�ص اجلثة.

احل�����ض��ي��ن��ي،  روان  ج����ن����ازة  و����ض���ّي���ع���ت 

الد�ضوقي  اإبراهيم  م�ضجد  من  الثالثاء، 

من  االآالف  فيها  و�ضارك  د�ضوق،  مبدينة 

امل�ضلن و�ضط حالة من الغ�ضب ال�ضديد 

ومطالبات  ال��ف��ت��اة،  مقتل  ع��ل��ى  واحل����زن 

مرتكبي  من  ال��ع��ادل  الق�ضا�ص  ب�ضرورة 

اجلرمية.

من هي روان احل�سيني؟

يف  ت����در�����ص  احل�����ض��ي��ن��ي  روان  وك����ان����ت 

جامعة  ال�ضيدلة  بكلية  الثالثة  الفرقة 

العلمي  تفوقها  اإىل  واإ�ضافة  ال�ضيخ،  كفر 

ا من بطالت م�ضر والعامل يف  كانت اأي�ضً

وزارة  كرمتها  حيث  ال�ضرعة،  ك��رة  لعبة 

بعد   2016 ع���ام  يف  امل�����ض��ري��ة  ال�����ض��ب��اب 

فوزها باملركز االأول يف بطولة العامل التي 

اأقيمت يف بولندا.


