
 تعليق الدوام بمدرسة خاصة وإغالق مساجد 
وعزل مناطق وبنايات

 منع الزيارات وإغالق أقسام ووقف العمليات 
الجراحية بالبشير

ال تلفتوا للشائعات ونحن المصدر الوحيد لمعلومات الحادث

الحنيطي .. االستجابة السريعة والمهنية حالت دون خسائر اكبر
»الجيش« .. ارتفاع الحرارة سبب انفجار »الطافح«

االنباط-عمان

تفقد رئي�س هيئة االركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف اأحمد احلنيطي 

�سباح ام�س اجلمعة، موقع االنفجار الذي وقع يف اأحد م�ستودعات ذخائر 

مدينة  م��ن  القريبة  ال��ط��اف��ح  منطقة  يف  التفكيك  قيد  ال��ق��دمي��ة  ال��ه��اون 

الزرقاء والواقعة يف منطقة معزولة غري ماأهولة بال�سكان.

القوات  بها  قامت  التي  االإج���راءات  الركن احلنيطي على  اللواء  واطلع 

عزل  عمليات  على  ا�ستملت  والتي  االأمنية  االأج��ه��زة  مع  بالتعاون  امل�سلحة 

املنطقة بعد االنفجار وعمليات االطفاء واإجراءات تطهري املنطقة من قبل 

امللكي من بحث وتفتي�س وم�سح للمنطقة املحيطة للتاأكد  الهند�سة  �سالح 

من خلوها من اأي مادة قابلة لالنفجار.

واأوعز رئي�س هيئة االركان امل�سرتكة اإىل اتخاذ كافة االجراءات والتدابري 

مع  التعامل  يف  العالية  واملهنية  ال�سريعة  اال�ستجابة  اأن  م��وؤك��داً  املطلوبة، 

االنفجار وبوقت قيا�سي للقوات امل�سلحة واالجهزة االأمنية حال دون وقوع 

خ�سائر اأكرب.

انفجارا  اإن  الع�سايلة  االإع��الم اجمد ع��ودة  الدولة ل�سوؤون  و قال وزي��ر 

وقع يف ال�ساعات االوىل من فجر ام�س اجلمعة مب�ستودع يحتوي على قنابل 

مورترز غري �ساحلة لال�ستعمال تابع للقوات امل�سلحة - اجلي�س العربي يقع 

�سرق مدينة الزرقاء .

وا�ساف الع�سايلة اأن التحقيقات االولية ت�سري اىل اأن االنفجار نتج عن 

متا�س كهربائي يف امل�ستودعات التي تقع يف منطقة معزولة وغري ماأهولة 

“وفقا  وق���ال  ال��ك��م��ريات.  بوا�سطة  املبا�سرة  للمراقبة  وتخ�سع  بال�سكان 

للقيادة العامة فانه حتى اللحظة مل ت�سجل اأي اإ�سابات نتيجة االنفجار”.

للقوات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف  م�����س��وؤول  ع�سكري  ���س��رح م�سدر  م��ن جهته 

امل�سلحة االردنية - اجلي�س العربي، اأن اإنفجاراً وقع فجر ام�س اجلمعة يف 

اأحدى م�ستودعات ذخائر الهاون القدمية قيد التفكيك يف منطقة الطافح 

القريبة من مدينة الزرقاء .

التفا�صيل �ص »2« 3

ال�شبت   24  حمرم  1442 هـ  - املوافق   12  اأيلول  2020 م - العدد  5449   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 عداد اإلصابات يتسارع واوضاع مقلقة في »البشير«

وفاة جديدة و١٩٧ إصابة محلية ١٣٦ منها بالعاصمة

»كورونا« .. على خطى الدول المجاورة.. والقادم اصعب

االنباط-وكاالت

اأحرنوت”  “يديعوت  �سحيفة  ق��ال��ت 

ج��ي�����س  اإن  اجل����م����ع����ة،  ام���������س  ال����ع����ربي����ة، 

الحتمال  ي�ستعد  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل 

هجوما  ال��ل��ب��ن��اين،  اهلل”  “حزب  ينفذ  اأن 

جديدا عند احلدود ال�سمالية

يف  كبار  �سباط  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 

خ�سائر  هناك  كانت  “اإذا  قولهم،  اجلي�س، 

كما وعد ن�سر اهلل، فال بد من الرد بقوة 

كبرية حتى لو كان الثمن اأيام من القتال 

يف ال�������س���م���ال، ك���ل ذل����ك م���ن اأج�����ل ت��غ��ي��ري 

التنظيم  ع�ام  اأم��ن  و�سعها  التي  املعادلة 

ال�سي�عي.
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 »يديعوت«: جيش االحتالل يستعد الحتمال تنفيذ حزب اهلل هجومًا جديدًا عند الحدود الشمالية

 اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية جودة البرمجيات وتقنيات المعلومات

 الخارجية ترحب بنتائج المحادثات 
االيجابية بين االطراف الليبية

ترامب يعلن إبرام اتفاق سالم 
بين البحرين وإسرائيل

 االوقاف تشيد بالتزام المصلين 
خالل صالة الجمعة

نقيب األلبسة: الطرود البريدية تشكل 
تحديًا للتجارة المحلية

 وزارة الصحة تدعو الطلبة الى االلتزام 
بالبرنامج الوطني للمطاعيم

برنت يواصل تراجعه دون 40 دوالرًا 
بفعل ضعف الطلب

االنباط-عمان

 اأ�سادت وزارة االوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 

اال���س��الم��ي��ة ب���ال���ت���زام امل�����س��ل��ن ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

امل�ساجد  اأك��د عليها خطباء  التي  واالإر���س��ادات 

بعد  تاأتي  والتي  ام�س،  اجلمعة  �سالة  خ��الل 

العا�سمة  امل�����س��اج��د مب��ح��اف��ظ��ت��ي  ف��ت��ح  اإع�����ادة 

والزرقاء.

وق����ال����ت ال�����������وزارة ع���ل���ى ل�������س���ان ال���ن���اط���ق 

االعالمي ح�سام احلياري، اإن امل�سلن اظهروا 

ب��امل�����س��وؤول��ي��ة وال��وع��ي الأه��م��ي��ة التباعد  ح�����س��اً 

االج��ت��م��اع��ي، وارت�������داء ال��ك��م��ام��ات واح�����س��ار 

النتقال  جتنباً  م�سل  بكل  اخلا�سة  ال�سجادة 

عدوى فريو�س كورونا.

بدقة  تابعت  ال��وزارة  ان  واأ�ساف احلياري، 

م���ن خ����الل م��وظ��ف��ي��ه��ا واالأئ����م����ة وامل���وؤذن���ي���ن 

ع��م��ل��ي��ات دخ�����ول امل�����س��ل��ن وادائ����ه����م ل�����س��الة 

اجل���م���ع���ة وال����ت����اأك����ي����د ع���ل���ي���ه���م وت���ذك���ريه���م 

باالر�سادات حتى ن�سل اىل ما و�سلنا اليه من 

التزام كبري. واكد انه وبتوجيهات مبا�سرة من 

وزير االوقاف الدكتور حممد اخلاليلة.
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االنباط-عمان

 اأك������د ن��ق��ي��ب جت�����ار االأل���ب�������س���ة واالأق���م�������س���ة 

واالأحذية منري ديه، اأن الطرود الربيدية باتت 

وخا�سة  املحلية  ال��ت��ج��ارة  اأم���ام  حت��دي��اً  ت�سكل 

تداعيات  ج��راء  تواجهها  التي  االأزم���ة  ظ��ل  يف 

فريو�س كورونا امل�ستجد.

وق��ف  ب�����س��رورة   ، بت�سريحات  دي���ه  وط��ال��ب 

الطرود الربيدية الإنعا�س التجارة املحلية ودعم 

باململكة، مو�سحاً  العاملة  ال�سركات واملوؤ�س�سات 

الربيدية هي  الطرود  االأك��رب من  امل�ستفيد  اأن 

�سركات اجنبية تعمل خارج االأردن.

وا�سار اإىل اأن اال�ستغناء عن ال�سراء بوا�سطة 

ال����ط����رود ال���ربي���دي���ة ���س��ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ن�����س��اط 

احل��رك��ة ال��ت��ج��اري��ة ب��ال�����س��وق امل��ح��ل��ي��ة ملختلف 

القطاعات املت�سررة من اأزمة فريو�س كورونا،
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االنباط-عمان

دعت وزارة ال�سحة الطلبة يف املدار�س اىل 

لطلبة  ال��وط��ن��ي  التطعيم  ب��ربن��ام��ج  االل��ت��زام 

)الدفترييا  الثنائي  مطعوم  وخا�سة  املدار�س 

ال�������س���ف االول  ل��ط��ل��ب��ة  وال�������س���ل���ل  وال�����ك�����زاز( 

ومطعوم الثنائي لل�سف العا�سر ب�سبب اهمية 

املطاعيم يف انقاذ �سحة االطفال.

وق������ال م�����س��اع��د االم������ن ال����ع����ام ل��ل��رع��اي��ة 

ال�����س��ح��ي��ة ال����دك����ت����ور ع����دن����ان ا����س���ح���ق ام�����س 

ب��ت��وف��ري  ت���ق���وم  ال�����س��ح��ة  وزارة  ان  اجل���م���ع���ة، 

م�ستوى  على  مميز  وطني  مطاعيم  برنامج 

م�سريا  االردن،  يف  لالطفال  والعامل  املنطقة 

م��ن  اك����ر  م��ن��ذ  م�����س��ت��م��ر  ال���ربن���ام���ج  ان  اىل 

تطويره  على  ال����وزارة  وتعمل  ع��ام��ا  ع�سرين 

العاملية. امل�ستجدات  ليواكب كافة 
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االنباط-عمان

ج����ودة  وج���م���ع���ي���ة  ال�������س���ب���اب  وزارة  وق���ع���ت   

ل�سركة  املمثلة  املعلومات  وتقنيات  الربجميات 

لال�ست�سارات”  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ك��ا  اآر  اإت�������س   “
يف  اخلمي�س  اأم�س  تورونتو،  ومقرها  الكندية 

مقر الوزارة، اتفاقية تعاون م�سرتك يف جمال 

التاأهيلية ل�سوق العمل. الدورات التدريبية 

ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ���س��در ع���ن ال�����وزارة 

ام�س اجلمعة، ن�ست االتفاقية التي وقعها عن 

ال�سبابية  القيادات  اإعداد  مركز  مدير  الوزارة، 

رئي�س  اجلمعية  وع��ن  ع�سيلة  م��اج��د  ال��دك��ت��ور 

ال��ه��ي��ئ��ة االإداري�������ة ال���دك���ت���ور اأمي����ن اأب����و ال����رب، 

االإلكرتونية  التدريبية  ال���دورات  تقدمي  على 

مل�ساعدة ال�سباب الباحثن عن العمل يف العثور 

املنا�سبة ملوؤهالتهم ورغباتهم. على الوظائف 

من  ع��دد  ت��ق��دمي  على  االت��ف��اق��ي��ة،  وت�ستمل 

امل��ح��ا���س��رات االإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��وع��وي��ة، ب��واق��ع 

اأجزاء،  اأربعة  على  موزعة  تدريبي  فيديو   49
اأ�سلوب  ح��ول  تف�سيلياً  اإر���س��ادي��ا  دل��ي��اًل  ومتثل 

التعامل مع اأ�سواق العمل.

ال��ب��اح��ث��ن ح��ول  ت��دري��ب  ع��ل��ى  ت�ستمل  ك��م��ا 

ومهاراتهم  العملية  ق��درات��ه��م  تطوير  كيفية 

امل���خ���ت���ل���ف���ة، وحت�����دي�����د م���ه���ن���ه���م امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 

الباحثن  وت�سويق  ج��دي��دة،  مهن  وا�ستك�ساف 

الذاتية  ال�����س��رية  كتابة  ذل��ك  يف  مب��ا  الأنف�سهم 

احرتافية. بطريقة 
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طوكيو - رويرتز

الثاين  لليوم  النفط  اأ���س��ع��ار  انخف�ست 

مفاجئة  زي���ادة  ت�سببت  اإذ  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

التاأثري  االأمريكية يف  اخل��ام  يف خم��زون��ات 

بالفعل يف  تعاين  التي  املعنويات  �سلبا على 

ظل تاآكل الطلب على الوقود مع ا�ستمرار 

جائحة كورونا.

وتراجع خام برنت 15 �سنتا اأو ما يعادل 

للربميل،  دوالر   39.91 اإىل   0.4%
اخلمي�س،  اأم�����س   2% نحو  هبط  اأن  بعد 

�سنتات  �سبعة  االأم��ريك��ي  اخل��ام  ن��زل  بينما 

دوالر   37.23 اإىل   0.2% ي��ع��ادل  م��ا  اأو 

يف   2% ان���خ���ف�������س  اأن  ب���ع���د  ل���ل���ربم���ي���ل، 

اجلل�سة ال�سابقة.

واخل���ام���ان ال��ق��ي��ا���س��ي��ان م��ن��خ��ف�����س��ان ما 

يزيد عن �ستة باملئة لكل منهما هذا االأ�سبوع 

لالأ�سبوع  خ�سائر  ت�سجيل  �سوب  ويتجهان 

الثاين، اإذ ت�ساءلت االآمال يف تعاف منتظم 

على  موؤ�سرات  ظل  يف  ال��وق��ود  على  للطلب 

موجة ثانية لتف�سي فريو�س كورونا.

ويف الواليات املتحدة، ارتفعت املخزونات 

اإذ  التوقعات،  عك�س  على  املا�سي  االأ���س��ب��وع 

العمليات  اإىل  التكرير ببطء  عادت م�سايف 

ب�سبب عوا�سف  االإنتاج  اإغ��الق مواقع  بعد 

يف خليج املك�سيك ومنطقة اأو�سع نطاقا.
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املحلي
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ضبط سائق شاحنة نقل قادها 
باستهتار

 ابن سفير الكويت يغرد٠٠ 
اهلل يحفظ االردن

مشروع العمالة المكثفة يساهم 
بتشغيل 14٠ شابا وشابة في عجلون

االنباط- عمان

 ق����ال ال���ن���اط���ق االع����ام����ي ب��ا���س��م 

العاملني  اإن  ال��ع��ام،  االم��ن  مديرية 

يف االم�����ن ال���وق���ائ���ي مت���ك���ن���وا ام�����س 

���س��ائ��ق �ساحنة  ���س��ب��ط  اجل��م��ع��ة، م��ن 

على  وا���س��ت��ه��ت��ار  بطي�س  ق��اده��ا  ن��ق��ل 

احد الطرق.

 وا���س��اف ال��ن��اط��ق االع��ام��ي، اأن��ه 

وب���ع���د ان��ت�����س��ار م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و على 

يظهر  االجتماعي  التوا�سل  من�سات 

بطي�س  ال�ساحنة  يقود  ال�سائق  فيه 

وا���س��ت��ه��ت��ار م��ن خ���ال اإخ����راج قدمه 

�سديداً  خطراً  �سكل  ما  النافذة  من 

ع���ل���ى ح���ي���اة و����س���ام���ة م�����س��ت��خ��دم��ي 

االم��ن  يف  العاملون  با�سر  ال��ط��ري��ق، 

ال����وق����ائ����ي ال���ت���ح���ق���ق م����ن ال��ف��ي��دي��و 

املعلومات  وجمع  والتحري  والبحث 

ومت حتديد مركبة ال�سحن و�سائقها 

ك��ان  ال��ت��ي  وامل��رك��ب��ة  وج���رى �سبطه 

يقودها و�سيتم اتخاذ ا�سد االجراءات 

القانونية واالدارية بحقه.

ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  رواد  وت�����داول   

فيديو  مقطع  اخلمي�س،  االجتماعي 

بطريقة  املركبة  يقود  وه��و  لل�سائق 

خمالفة وخطرة.

 االنباط- عمان

دع����ا ي��و���س��ف ال���دي���ح���اين  جنل 

عزيز  االردن  يف  الكويتي  ال�سفري 

اأن يحفظ  اليوم  الديحاين �سباح 

عينه  م��ن  ويحر�سها  االردن  اهلل 

ال���ت���ي ال ت���ن���ام وذل�����ك ب���ع���د  ل��ي��ل��ة 

�سهدتها  ال��ت��ي  االن���ف���ج���ارات  م���ن 

م�ستودعات  يف  ال��زرق��اء  حمافظة 

العربي  التابعه للجي�س  الذخرية 

وا����س���اف  ال��دي��ح��اين   ب��ال��ق��ول 

موقع  ع��ل��ى  ن�سرها  ت��غ��ري��دة  ع��ر 

التوا�سل االجتماعي توتري �سباح 

ن�����س��ت��ودع��ك  ان��ن��ا  “اللهم  ال���ي���وم  

اه���ل���ن���ا   واح���ب���اب���ن���ا ال��ن�����س��ام��ى يف 

االردن ..

وكانت �سهدت حمافظة الزرقاء 

م�������س���ت���ودع���ات  ك���ب���ري يف  ت���ف���ج���ري 

العربي  للجي�س  التابعه  الذخريه 

الأ������س�����ب�����اب ن����اج����م����ه ع�����ن مت���ا����س 

با�سم  ال��ن��اط��ق  بح�سب  ك��ه��رب��ائ��ي 

الع�سايلة احلكومة اجمد 

االنباط - عجلون

املكثفة  ال��ع��م��ال��ة  م�����س��روع  ���س��اه��م 

الذي تنفذه منظمة العمل الدولية 

وب���ا����س���راف م���ن م��دي��ري��ة اال���س��غ��ال 

ت�سغيل  يف  ال��ك��رى  عجلون  وبلدية 

ع��ج��ل��ون  م����ن  و�����س����اب����ة  ����س���اب���ا   140

وكفرجنه.

وق�������ال رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة ع��ج��ل��ون 

ال��زغ��والن  ح�سن  املهند�س  ال��ك��رى 

�سهور   10 مدته  تبلغ  الذي  امل�سروع 

وينفذ يف املناطق التابعة للبلدية يف 

عجلون وعني جنا وعنجرة وال�سفا 

والروابي يعمل به 84 �سابا و�سابة.

للتخفيف  ج��اء  امل�سروع  ان  وب��ني 

ال�سعبة  االقت�سادية  ال��ظ��روف  من 

نتيجة  املحافظة  ابناء  يعي�سها  التي 

ال�سباب  يقوم  حيث  كورونا  جائحة 

االع�ساب  وازال���ة  التنظيف  ب��اأع��م��ال 

اجل����اف����ة وا�����س����راره����ا ع���ل���ى ال��ب��ي��ئ��ة 

والغابات واال�سجار احلرجية خا�سة 

يف ظل ارتفاع درجات احلرارة كونها 

تعتر وقودا ل�سرعة انت�سار النريان 

حال اندالع احلرائق.

وا���س��ار م��دي��ر اال���س��غ��ال ال��دك��ت��ور 

امل�سروع  اهمية  اىل  العلوان،  ماجد 

�سمن  و�سابة  �سابا   56 ي�سغل  ال��ذي 

ال��ع��ام��ة للحد  ال�����س��ام��ة  اج������راءات 

وينفذ  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  انت�سار  م��ن 

76 كم وت�سرف املديرية على  بطول 

تنفيذه يف مدينة كفرجنه.

ن���ظ���ام  ه�����و  امل�����������س�����روع  ان  وب�������ني 

اآالت  ب��دون  العمال  ي�ستخدم  عاملي 

وتوفري  املجتمعات  حت�سني  ب��ه��دف 

بيئية  م�����س��اري��ع  �سمن  ع��م��ل  ف��ر���س 

وانتاجية.

االنباط-عمان

الركن  ال��ل��واء  امل�سرتكة  االرك����ان  هيئة  رئي�س  تفقد 

ي��و���س��ف اأح��م��د احل��ن��ي��ط��ي ���س��ب��اح ام�����س اجل��م��ع��ة، موقع 

الهاون  ذخائر  م�ستودعات  اأح��د  يف  وق��ع  ال��ذي  االنفجار 

من  القريبة  الطافح  منطقة  يف  التفكيك  قيد  القدمية 

مدينة الزرقاء والواقعة يف منطقة معزولة غري ماأهولة 

بال�سكان.

التي  االإج���راءات  على  احلنيطي  الركن  اللواء  واطلع 

قامت بها القوات امل�سلحة بالتعاون مع االأجهزة االأمنية 

االنفجار  بعد  املنطقة  على عمليات عزل  ا�ستملت  والتي 

قبل  م��ن  املنطقة  تطهري  واإج����راءات  االط��ف��اء  وعمليات 

�ساح الهند�سة امللكي من بحث وتفتي�س وم�سح للمنطقة 

املحيطة للتاأكد من خلوها من اأي مادة قابلة لانفجار.

اإىل اتخاذ كافة  واأوع��ز رئي�س هيئة االرك��ان امل�سرتكة 

اال�ستجابة  اأن  م��وؤك��داً  املطلوبة،  وال��ت��داب��ري  االج����راءات 

ال�سريعة واملهنية العالية يف التعامل مع االنفجار وبوقت 

قيا�سي للقوات امل�سلحة واالجهزة االأمنية حال دون وقوع 

خ�سائر اأكر.

و ق���ال وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون االإع�����ام اجم���د ع���ودة 

االوىل من فجر  ال�ساعات  وقع يف  انفجارا  اإن  الع�سايلة 

ام�س اجلمعة مب�ستودع يحتوي على قنابل مورترز غري 

اجلي�س   - امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ت��اب��ع  لا�ستعمال  ���س��احل��ة 

العربي يقع �سرق مدينة الزرقاء .

اىل  ت�سري  االولية  التحقيقات  اأن  الع�سايلة  وا�ساف 

اأن االنفجار نتج عن متا�س كهربائي يف امل�ستودعات التي 

تقع يف منطقة معزولة وغري ماأهولة بال�سكان وتخ�سع 

ل��ل��م��راق��ب��ة امل��ب��ا���س��رة ب��وا���س��ط��ة ال��ك��م��ريات. وق���ال “وفقا 

للقيادة العامة فانه حتى اللحظة مل ت�سجل اأي اإ�سابات 

نتيجة االنفجار”.

القيادة  يف  م�سوؤول  ع�سكري  م�سدر  �سرح  جهته  من 

اأن  العربي،  اجلي�س   - االردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات  العامة 

اأح��دى م�ستودعات  ام�س اجلمعة يف  وق��ع فجر  اإن��ف��ج��اراً 

ذخائر الهاون القدمية قيد التفكيك يف منطقة الطافح 

القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة يف منطقة معزولة 

غري ماأهولة بال�سكان .

واأ�����س����اف امل�������س���در، اأن����ه مل ي��ن��ج��م ع���ن االن���ف���ج���ار اأي 

ا�سابات يف االرواح واقت�سرت على اأ�سرار مادية، وت�سري 

التحقيقات االولية اأن االنفجار ناجت عن االرتفاع ال�سديد 

لدرجات احلرارة االمر الذي اأدى حلدوث تفاعل يف املادة 

الكيميائية املوجودة داخل اإحدى ح�سوات قذائف الهاون 

التي اأدت لوقوع االنفجار .

لن�سر  الوحيد  امل�سدر  باأنها  امل�سلحة  ال��ق��وات  وت��وؤك��د 

امل���ع���ل���وم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����احل����ادث ب��ك��ل ���س��ف��اف��ي��ة وت��ه��ي��ب 

تتناقلها بع�س  التي  لل�سائعات  االلتفات  باملواطنني عدم 

و�سائل االعام ومواقع التوا�سل االجتماعي .

االنباط-عمان

 اأ�سادت وزارة االوقاف وال�سوؤون واملقد�سات اال�سامية 

عليها  اأكد  التي  واالإر�سادات  بالتعليمات  امل�سلني  بالتزام 

تاأتي  والتي  ام�س،  امل�ساجد خال �ساة اجلمعة  خطباء 

بعد اإعادة فتح امل�ساجد مبحافظتي العا�سمة والزرقاء.

ح�سام  االع��ام��ي  الناطق  ل�سان  على  ال���وزارة  وق��ال��ت 

والوعي  بامل�سوؤولية  ح�ساً  اظهروا  امل�سلني  اإن  احلياري، 

الكمامات واح�سار  التباعد االجتماعي، وارتداء  الأهمية 

ال�����س��ج��ادة اخل��ا���س��ة ب��ك��ل م�����س��ل جت��ن��ب��اً الن��ت��ق��ال ع��دوى 

فريو�س كورونا.

خال  من  بدقة  تابعت  ال��وزارة  ان  احلياري،  واأ�ساف 

امل�سلني  دخ��ول  عمليات  وامل��وؤذن��ي��ني  واالأئ��م��ة  موظفيها 

وادائ��ه��م ل�����س��اة اجل��م��ع��ة وال��ت��اأك��ي��د عليهم وت��ذك��ريه��م 

ال��ت��زام  م��ن  ال��ي��ه  و�سلنا  م��ا  اىل  ن�سل  ب��االر���س��ادات حتى 

كبري.

واك����د ان���ه وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ب��ا���س��رة م��ن وزي����ر االوق����اف 

وكثفت  امل�ساجد  جلان  تابعت  اخلايلة  حممد  الدكتور 

امل�����س��اج��د وت��ع��ق��ي��م��ه��ا ب�سكل  اإع�����ادة ���س��ي��ان��ة  ج��ه��وده��ا يف 

ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث ان  ال�����س��اة  ب��ع��د ع���ودة  م�ستمر خ�����س��و���س��ا 

ال��ن��ج��اح واالل����ت����زام ال����ذي ي�����س��ج��ل ل������اأردن ه���و ح��ر���س 

االردنيني على تطبيق ا�سرتاطات ال�سامة العامة.

املديرية  ن�سامى  بذلها  التي  اجلهود  احلياري  وثمن 

امل�ساجد  امام  تواجدهم  خال  من  العام  لاأمن  العامة 

وت��ن��ظ��ي��م ال�����س��ري وم�����س��اع��دة ك�����وادر االأوق�������اف ب��ت��وج��ي��ه 

امل�سلني للتباعد وااللتزام باالجراءات املتبعة.

االنباط-عمان

وج��م��ع��ي��ة  ال�������س���ب���اب  وزارة  وق����ع����ت   

ج���ودة ال��رجم��ي��ات وت��ق��ن��ي��ات امل��ع��ل��وم��ات 

ا�سرتاتيجيكا  اآر  اإت�س   “ ل�سركة  املمثلة 

وم���ق���ره���ا  ال���ك���ن���دي���ة  لا�ست�سارات” 

تورونتو، اأم�س اخلمي�س يف مقر الوزارة، 

ت����ع����اون م�������س���رتك يف جم���ال  ات���ف���اق���ي���ة 

ل�سوق  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات 

العمل.

ووف����ق����ا ل���ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي �����س����در ع��ن 

االتفاقية  ن�ست  اجلمعة،  ام�س  ال���وزارة 

ال��ت��ي وق��ع��ه��ا ع��ن ال�����وزارة، م��دي��ر مركز 

ماجد  الدكتور  ال�سبابية  القيادات  اإعداد 

ع�����س��ي��ل��ة وع���ن اجل��م��ع��ي��ة رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة 

االإداري����ة ال��دك��ت��ور اأمي��ن اأب��و ال���رب، على 

االإلكرتونية  التدريبية  ال��دورات  تقدمي 

يف  العمل  عن  الباحثني  ال�سباب  مل�ساعدة 

العثور على الوظائف املنا�سبة ملوؤهاتهم 

ورغباتهم.

عدد  تقدمي  على  االتفاقية،  وت�ستمل 

التوعوية،  االإلكرتونية  املحا�سرات  من 

49 ف��ي��دي��و ت��دري��ب��ي م��وزع��ة على  ب��واق��ع 

اأرب���ع���ة اأج������زاء، ومت��ث��ل دل���ي���ًا اإر����س���ادي���ا 

ت��ف�����س��ي��ل��ي��اً ح����ول اأ����س���ل���وب ال��ت��ع��ام��ل مع 

العمل. اأ�سواق 

ال��ب��اح��ث��ني  ت��دري��ب  ع��ل��ى  ت�ستمل  ك��م��ا 

العملية  ق��درات��ه��م  ت��ط��وي��ر  كيفية  ح��ول 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، وحت��دي��د مهنهم  وم��ه��ارات��ه��م 

ج��دي��دة،  م��ه��ن  وا���س��ت��ك�����س��اف  امل�ستقبلية 

وت�����س��وي��ق ال��ب��اح��ث��ني الأن��ف�����س��ه��م مب���ا يف 

ال��ذات��ي��ة بطريقة  ال�����س��رية  ك��ت��اب��ة  ذل���ك 

احرتافية.

االتفاقية،  توقيع  اثناء  ع�سيلة  واأك��د 

ومت���ك���ني  دع������م  يف  ال�����������وزارة  دور  ع���ل���ى 

ال�����س��راك��ات  ال�����س��ب��اب االأردين م��ن خ��ال 

م��ع ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س الإي��ج��اد 

دورات تدريبية متقدمة تلبي احتياجات 

معرفياً  وت��وؤه��ل��ه��م  ال�����س��ب��اب  وط��م��وح��ات 

���س��وق  اإىل  ل���ل���دخ���ول  وم���ه���ن���ي���اً  وع���ل���م���ي���اً 

العمل ب�سكل احرتايف، وترجمة اأفكارهم 

ال��ري��ادي��ة ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع م��ن اأج��ل 

اإن�ساء م�ساريعهم اخلا�سة .

اأب����و ال�����رب، اىل ان  م���ن ج��ه��ت��ه ا����س���ار 

ت��وق��ي��ع االت���ف���اق���ي���ة م���ع ال��������وزارة، ت��اأت��ي 

ال�سباب  لدعم  اجلمعية  ن�ساطات  �سمن 

ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ع��م��ل وم�����س��اع��دت��ه��م يف 

العثور على الوظائف املنا�سبة ملوؤهاتهم 

ورغ��ب��ات��ه��م ع���ن ط���ري���ق ت��دري��ب��ه��م على 

ك��ي��ف��ي��ة ت��ط��وي��ر ق���درات���ه���م وم��ه��ارات��ه��م، 

وط����������رق حت�����دي�����د جم����������االت ع���م���ل���ه���م، 

اأنف�سهم. ت�سويق  وم�ساعدتهم على 

االنباط-عمان

اأك���د نقيب جت���ار االأل��ب�����س��ة واالأق��م�����س��ة   

واالأحذية منري ديه، اأن الطرود الريدية 

املحلية  التجارة  اأم��ام  حت��دي��اً  ت�سكل  باتت 

وخ��ا���س��ة يف ظ���ل االأزم������ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا 

جراء تداعيات فريو�س كورونا امل�ستجد.

وط���ال���ب دي���ه ب��ت�����س��ري��ح��ات ، ب�����س��رورة 

التجارة  الإنعا�س  الريدية  الطرود  وق��ف 

امل��ح��ل��ي��ة ودع������م ال�������س���رك���ات وامل���وؤ����س�������س���ات 

امل�ستفيد  اأن  م��و���س��ح��اً  باململكة،  ال��ع��ام��ل��ة 

�سركات  الريدية هي  الطرود  االأكر من 

اجنبية تعمل خارج االأردن.

ال�����س��راء  اأن اال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن  اإىل  وا���س��ار 

على  �سينعك�س  الريدية  الطرود  بوا�سطة 

املحلية  بال�سوق  التجارية  احلركة  ن�ساط 

مل��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات امل��ت�����س��ررة م��ن اأزم���ة 

35 باملئة من  اأن  فريو�س كورونا، مو�سحاً 

هي  اململكة  تدخل  التي  الريدية  الطرود 

واأحذية. الب�سة 

وك�������ان م����دي����ر م����رك����ز ج����م����رك م���ط���ار 

مفلح  الدكتور  جمارك  عقيد  التخلي�س، 

ام�س،  �سحفي  بت�سريح  اأو�سح  عليم،  اأب��و 

 2020  -2019 ع��ام  اأجن���ز خ��ال  امل��رك��ز  اأن 

من  ب��ري��دي  ط��رد  األ��ف  و900  مليونا  نحو 

خال 285 األف بيان جمركي.

ال��رتاج��ع  اأن  اإىل  دي���ه  ا���س��ار  ذل���ك،  اإىل 

ب��ن�����س��اط ���س��وق االأل��ب�����س��ة واالأح����ذي����ة منذ 

وتعمق  م�سبوق،  غري  احل��ايل  العام  بداية 

بعد  املا�سي  اآب  �سهر  منت�سف  منذ  اك��ر 

ارتفاع اال�سابات املحلية بفريو�س كورونا، 

املبيعات  تراجع كبري بحجم  موؤكدا وجود 

طيلة  امل�سرتين  م��ن  “خالية”  واال���س��واق 

اأيام االأ�سبوع.

وب���ني دي���ه، اأن م��ب��ي��ع��ات غ��ال��ب��ي��ة حم��ال 

اأيام  طيلة  “�سفرية”  واالأح��ذي��ة  املاب�س 

االأ����س���ب���وع يف ب��ع�����س ا����س���واق امل��ح��اف��ظ��ات، 

مطالباً بقرارات حتفيزية الإنعا�س القطاع 

والر�سوم  ال�سرائب  تخفي�س  جلهة  �سواء 

اجلمركية وتوفري ال�سيولة واالأيجارات.

ال تلفتوا للشائعات ونحن المصدر الوحيد لمعلومات الحادث
»الجيش« .. ارتفاع الحرارة سبب انفجار »الطافح«

الحنيطي .. االستجابة السريعة والمهنية حالت دون خسائر اكبر
العضايلة.. تماس كهربائي وراء االنفجار

 االوقاف تشيد بالتزام المصلين خالل صالة الجمعة

 اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية جودة البرمجيات وتقنيات المعلومات

نقيب األلبسة: الطرود البريدية تشكل تحديًا للتجارة المحلية
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 توقيع اتفاقية تعاون لدعم تعليم وتمكين الشباب

 وزارة الصحة تدعو الطلبة الى االلتزام بالبرنامج الوطني للمطاعيم

 الكرك : إغالق مسجد في منطقة الثالجة

 مأدبا : تزويد قسم الطوارئ 
بمستشفى النديم بأجهزة حديثة

عريقات: حمى اهلل األردن

 اختتام برنامج مهاراتي في عجلون

 إربد: تحرير مخالفتين لعدم التقيد 
بأمر الدفاع 11

 الخارجية ترحب بنتائج المحادثات 
االيجابية بين االطراف الليبية

االنباط-الكرك

 اأغ��ل��ق��ت م��دي��ري��ة اأوق�����اف ال��ك��رك ام�س 

اجل���م���ع���ة، م�����س��ج��دا يف م��ن��ط��ق��ة ال��ث��اج��ة 

الواقعة و�سط املحافظة ملدة 14 يوما.

وق����ال م��دي��ر امل���دي���ري���ة ال���دك���ت���ور ح��م��ود 

ال�سمور، اإن االإغاق ياأتي �سمن االجراءات 

االح���رازي���ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن ان��ت�����س��ار ف��رو���س 

كورونا وذلك نظرا لظهور اإ�سابة بالفرو�س 

يف املنطقة.

ب��ال��ق��رارات  االل��ت��زام  اىل  ال�سمور  ودع���ا 

واالر��������س�������ادات احل���ك���وم���ي���ة وات�����خ�����اذ ك��اف��ة 

االج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة ل��ل��ح��د م���ن ان��ت�����س��ار 

ال���ف���رو����س، م�����س��را اىل ان����ه ���س��ي��ت��م ات��خ��اذ 

يخالف  من  كل  بحق  القانونية  االج���راءات 

تلك االر�سادات والقرارات .

االنباط- ماأدبا

احلكومي  الندمي  م�ست�سفى  مدير  قال 

اأن��ه مت  املعايعة،  اب��راه��ي��م  ال��دك��ت��ور  مب��اأدب��ا 

باأجهزة  حديثة من  الطوارئ  تزويد ق�سم 

و18  كهربائية  ا���س��رة  منها  ال�سحة  وزارة 

���س��ري��را واج���ه���زة ���س��غ��ط وم��راق��ب��ة وع��م��ل 

م�سرا   والتوليد،  الن�سائية  لق�سم  �سيانة 

بزيادة  الكلى  ق�سم  تو�سعة  �سيتم  ان��ه  اإىل 

عدد اال�سرة فيه من 10 لت�سبح 26 �سريراً. 

واأو������س�����ح ال����دك����ت����ور امل���ع���اي���ع���ة ، ام�����س 

امل�ست�سفى  يف  اال���س��غ��ال  ن�سبة  ان  اجلمعة، 

ب��ل��غ��ت 70 ب��امل��ئ��ة م���ن ا����س���ل ع����دد اال����س���رة 

امل�ست�سفى،  اق�سام   يف  �سريراً   120 البالغة 

ال�سهر  امل�ست�سفى  اجري يف  اأنه  اىل  م�سرا 

ملواطنني  خم��ري  فح�س  ال��ف   80 املا�سي 

و150 عملية جراحية، 

ف��ي��م��ا ب���ل���غ ع�����دد امل���راج���ع���ني ل���ع���ي���ادات 

وب��ل��غ ع��دد  8 االف م���راج���ع  االخ��ت�����س��ا���س 

12 ال��ف  م��راج��ع��ي اال����س���ع���اف وال����ط����وارئ 

�سعاعية  ���س��ورة  االف   6 واج�����راء  م��راج��ع 

60 مري�سا �سهريا. وعمليات غ�سيل كلى ل� 

االنباط-عمان

التنفيذية  اللجنة  ���س��ر  اأم���ني  مت��ن��ى   

�سائب  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة 

عريقات، اجلمعة، اأن يحمي اهلل االأردن

وق����ال ع��ري��ق��ات، يف ت��غ��ري��دة ل���ه على 

ح�����س��اب��ه ال�����س��خ�����س��ي ب��ت��وي��ر: ح��م��ى اهلل 

ب��ل��دا  دائ���م���ا  وج���ع���ل���ه  ال�����س��ق��ي��ق،  االردن 

اهلل  ع��ام��را، وحمى  زاخ��را  م�ستقرا  اآم��ن��ا 

ج���ال���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل اب�����ن احل�����س��ني، 

امل�سيحية  املقد�سات  على  ها�سميا  و�سيا 

فل�سطني  دولة  عا�سمة  فى  واال�سامية 

ال��ق��د���س، وم��داف��ع��ا ع���ن ق�����س��اي��ا ال��ع��رب 

وامل�سلمني

االنباط- عجلون

برنامج  فعاليات  اجلمعه  ام�س  اختتمت 

وبدعم  ال�سباب  وزارة  تنفذه  الذي  مهاراتي 

م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف وه��ي��ئ��ة اأج���ي���ال 

ال�������س���ام ل���ع���دد م���ن امل����درب����ني وم�����س��اع��دي 

امل���درب���ني مب��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ع���ر تطبيق 

زووم .

وق����ال م��دي��ر ���س��ب��اب امل��ح��اف��ظ��ة ال��دك��ت��ور 

ح��م��زه ال��ع��ق��ي��ل��ي، ان ال��رن��ام��ج ي��ه��دف اإىل 

ت����دري����ب امل�������س���ارك���ني واإك�������س���اب���ه���م امل����ه����ارات 

التوا�سل  ومنها مهارات  وتنميتها  احلياتية 

واالت�����س��ال وت�����س��وي��ق ال��ع��م��ل ب��اال���س��اف��ة اىل 

املحا�سرات التثقيفية .

وق����دم امل����درب����ان ب����راء ع��ري��ق��ات وط���ال 

اخل��ط��اط��ب��ة ����س���رح���اً ع���ن ال���رن���ام���ج ال���ذي 

الذات  اإدارة  مبهارات  التعريف  على  ي�ستمل 

امل�سرك،  والعمل  واالإجتماعية  واالإدراك��ي��ة 

املالية  الثقافة  منها  مو�سوعات  اىل  اإ�سافة 

واالإبتكار االإجتماعي.

االنباط- اإربد

 ح�����ررت م��دي��ري��ة ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

اجلمعة،  ام�س  اإرب��د  حمافظة  يف  والتموين 

ب��اأم��ر  التقيد  ل��ع��دم  ل�سخ�سني  خمالفتني 

ال����دف����اع 11 ال��ق��ا���س��ي ب���اإت���ب���اع االإج��������راءات 

للحد  الكمامة  وارت���داء  الوقائية  ال�سحية 

من تف�سي فرو�س كورونا.

ان  اخل�ساونة  رائد  املديرية  وقال مدير 

وامل�سائية  ال�سباحية  املديرية  كوادر  جوالت 

م�����س��ت��م��رة خ����ال اأي������ام اال����س���ب���وع وال��ع��ط��ل 

ال��ر���س��م��ي��ة ل�����س��م��ان ت��ط��ب��ي��ق ت��ع��ل��ي��م��ات اأم���ر 

بتعليمات  االل��ت��زام  اىل  ا�سافة   ،11 ال��دف��اع 

ق���ان���ون ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة، م�����س��را اىل 

حترير خمالفتني اليوم ملحال جتارية لعدم 

اعانها قوائم االأ�سعار .

االنباط-عمان

و���س��وؤون  وزارة اخل��ارج��ي��ة  رح��ب��ت 

املغربني اليوم بالتطورات والنتائج 

االأطراف  االإيجابية للمحادثات بني 

ال��ل��ي��ب��ي��ة وال����ت����ي ج�����رت يف م��دي��ن��ة 

يومني  م��دار  على  املغربية  بوزنيقة 

ت�سوية  نحو  تفاهمات  اإىل  واأف�ست 

�سيا�سية �ساملة لاأزمة الليبية .

وث���م���ن ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م 

املغربني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة 

ال�سفر �سيف اهلل علي الفايز جهود 

دعم  واأك��د  ال�سقيقة  املغربية  اململكة 

التي  وامل��ب��ادرات  اجل��ه��ود  ك��ل  اململكة 

من  الليبية  االأزم����ة  ح��ل  ت�ستهدف 

خ�����ال م���ف���او����س���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة مب��ا 

ي�����س��م��ن وح����دة ل��ي��ب��ي��ا وا���س��ت��ق��راره��ا 

و�����س����ي����ادت����ه����ا ومي�����ن�����ع ال����ت����دخ����ات 

اخل������ارج������ي������ة وي�����ح�����ف�����ظ م�������س���ال���ح 

ال�سقيق. �سعبها  وتطلعات 

»كورونا« .. على خطى الدول المجاورة.. والقادم اصعب
 عداد اإلصابات يتسارع واوضاع مقلقة في »البشير«

وفاة جديدة و١٩٧ إصابة محلية ١٣٦ منها بالعاصمة

االأنباط-عمان  

    للمرة االأوىل منذ ت�سجيل اأول اإ�سابة 

كورونا يف اململكة �سجلت ام�س 1٩7 اإ�سابة 

اك��ر من �سعفي  حملية وه��و رق��م يعادل 

اي رقم مت ت�سجيله يف اي يوم منذ تزايد 

االإ�سابات  ع��داد  ت�سارع   00 االإ�سابات  عدد 

نقرب  اننا  يوؤ�سر  الرقم  لهذا  وو�سلولها 

ب�سرعة لنت�ساوي مع اعداد الدول املجاورة 

وان ما ت�سهده اململكة وما �ست�سهده يوؤ�سر 

باأن قادم كورونا �سيكون اأخطر واكثز حدة 

وامل�ستجدات  املعطيات  توؤكده  ما  وه��ذا   00

التي �سجلت يف م�ست�سفى الب�سر ومنطقة 

املخت�سة  اجل���ه���ات  ال�����س��ايف وجل����وء  غ����ور 

العديد  امل�ساجد وعزل  املزيد من  الإغ��اق 

من املناطق واملباين واللجوء للدرا�سة عن 

بعد يف مدار�س عديدة واإغاق بع�سها مما 

يطرح ت�ساوؤالت عن االإجراءات التي ميكن 

خال  املخت�سة  اجل��ه��ات  عليها  ت��ق��دم  اأن 

االأي�����ام ال��ق��ادم��ة ن��ح��و م��زي��د م��ن الت�سدد 

او ت���رك االأم�����ور ع��ل��ى ال���غ���ارب وم���ا يعنيه 

“مناعة القطيع” وهو ما توؤكد  ذلك من 

احلكومة على رف�سه جملة ونف�سيا

 206 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

امل�ستجّد  كورونا  بفرو�س  جديدة  ح��االت 

يف اململكة ام�س اجلمعة، منها 1٩7 حملية، 

اإىل  لاإ�سابات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع 

.2٩45

وت����وزع����ت احل�������االت اجل����دي����دة ح�����س��ب 

امل���وج���ز االإع����ام����ي ال�������س���ادر ع���ن رئ��ا���س��ة 

ال��ن��ح��و  ع���ل���ى  ال�����س��ح��ة  ووزارة  ال���������وزراء 

136 حالة  1٩7 حالة حملّية منها  االآت��ي: 

حالة   60( ع��ّم��ان  العا�سمة  حم��اف��ظ��ة  يف 

خم��ال��ط��ة مل�����س��اب��ني ���س��اب��ق��ني، و76 ح��ال��ة 

حتت اال�ستق�ساء(، و33 حالة يف حمافظة 

البلقاء  حم��اف��ظ  اعلنها  ق��د  ك��ان  البلقاء 

نايف هدايات احلجايا،.

واأ�ساف احلجايا ، ان اال�سابات توزعت 

واإ�سابة  الرو�سة با�سابتني  على منطقتي 

ف��رق  ان  اىل  م�����س��راً  ���س��ومي��ة،  مب��ن��ط��ق��ة 

ت����زال م�ستمرة  ال��وب��ائ��ي م��ا  اال���س��ت��ق�����س��اء 

ب��ج��م��ع ال��ع��ي��ن��ات م��ن امل��خ��ال��ط��ني وع��ي��ن��ات 

ع�سوائية.

العمل  �سا�سل  ا�ستدامة  جلنة  وكانت 

الذي  اجتماعها  خال  والّتوريد  واالإنتاج 

ُعِقد م�ساء ام�س، وبناًء على تو�سية خلّية 

االأزم����ة يف امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��اأم��ن واإدارة 

بلدة �سومية �سرقّي  ق��ررت عزل  االأزم���ات، 

ب��ال��ك��ام��ل، واملنطقة  امل��ّي��ت  ال��ب��ح��ر  ط��ري��ق 

الكرامة،  ببلدة  املعزولة  باملباين  املحيطة 

�سباح  م��ن  ال�ساد�سة  ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��اراً 

ام�س اجلمعة، وحتى اإ�سعار اآخر.

وي���اأت���ي ه����ذا االإج�������راء اح����رازي����اً بعد 

ت�سجيل املنطقة اإ�سابات اآخرها 18 اإ�سابة 

ام�������س، وح��ت��ى ت��ت��م��ك��ن ف���رق اال���س��ت��ق�����س��اء 

ال���وب���ائ���ي م���ن ال��ت��و���س��ع يف اأخ�����ذ ال��ع��ي��ن��ات 

فيها.،  ال��وب��ائ��ي  ال��و���س��ع  على  وال�سيطرة 

خم��ال��ط��ة مل�����س��اب��ني ���س��اب��ق��ني، و٩ ح���االت 

بلدية  ب��ا���س��رت  حيث  ال��ك��رك  حمافظة  يف 

ال��ك��رى ام�����س اجل��م��ع��ة، بتعقيم  ال��ك��رك 

م����ن����زل ظ����ه����رت ف���ي���ه اإ�����س����اب����ة ب���ف���رو����س 

كورونا يف منطقة الثاجة الواقعة و�سط 

املحافظة.

وقال رئي�س البلدية اإبراهيم الكركي، اإن 

هذه االإج��راء ياأتي متا�سياً مع االإج��راءات 

موؤكدا  الفرو�س،  انت�سار  ملنع  احلكومية 

اأن ك�����وادر ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى ج��اه��زي��ة ت��ام��ة 

التعقيم مبختلف مناطق  لتنفيذ حمات 

املحافظة

وم�����ن ج��ه��ت��ه اأع����ل����ن م���دي���ر ال�������س���وؤون 

ال�����س��ح��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال����ك����رك ال���دك���ت���ور 

اإ�سابة  اأمين الطراونة ام�س اجلمعة، عن 

ج����دي����دة ب���ف���رو����س ك����ورون����ا يف م��ن��ط��ق��ة 

الثاجة الواقعة و�سط املحافظة.

اأن��ه مت عزل   ، الدكتور الطراونة  وق��ال 

املنزل الذي ت�سكن فيه امل�سابة، م�سراً اإىل 

بلغ  املحافظة  يف  الكلي  االإ�سابات  ع��دد  ان 

50 اإ�سابة..

، خمالطة مل�سابني �سابقني، و٩ حاالت 

يف حم��اف��ظ��ة اإرب�������د، خم��ال��ط��ة مل�����س��اب��ني 

�سابقني حيث كانت قد اأعلنت مديرة �سحة 

ل���واء ال��رم��ث��ا ال��دك��ت��ورة اإخ���ا����س ال�سعد 

اإ�سابة جديدة  ام�س اجلمعة، عن ت�سجيل 

من  الثاثني  يف  ل�ساب  ك��ورون��ا  بفرو�س 

لزميل  خم��ال��ط  ال�سجرة،  ب��ل��دة  يف  العمر 

له بالعمل، حيث يعمل ال�ساب يف العا�سمة 

عمان.

وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ال�����س��ع��د اإن�����ه ج��رى 

بعد ظهور  ال�سجرة  بلدة  منزلني يف  عزل 

ام�س  فجر  امل�ساب  حتويل  ومت  اإال���س��اب��ة، 

فيما  حل��ج��ره،  امل��ي��ت  ال��ب��ح��ر  منطقة  اىل 

قامت فرق التق�سي الوبائي ب�سحب عينات 

من ذوي امل�ساب.

التق�سي  ف���رق  اإن  ال�����س��ع��د،  واأ����س���اف���ت 

 100 ب�سحب  اليوم  م�ساء  �ستقوم  الوبائي 

ال��درج��ات،  خمتلف  م��ن  ملخالطني،  عينة 

جديدة  عينات  �سحب  حاليا  يجري  فيما 

اأع��ل��ن عنها  ال��ت��ي  م��ن خمالطي االإ���س��اب��ة 

ال��ي��وم. وا���س��ارت اىل ان االج��ه��زة املخت�سة 

ق��ام��ت ب��ع��زل م��ن��زل امل�����س��اب و���س��ت��وا���س��ل 

املخالطني  ملعرفة  ال�سجرة  بلدة  َعملها يف 

م���ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة و���س��ي��ت��ّم 

اأوام��ر الدفاع  ت�سديد االإج��راءات وتطبيق 

ال�سامة  جل��ان  قبل  م��ن  املخالفني  على 

العامة.

ال����زرق����اء،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح������االت  و7   ،

يف  ح��االت  و3  �سابقني،  مل�سابني  خمالطة 

حمافظة ماأدبا، خمالطة مل�سابني �سابقني

اأعلن مدير م�ست�سفى االمر  وكان قد 

ح��م��زة ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال�����رزاق اخل�����س��م��ان، 

ام�����س اجل��م��ع��ة، ع��ن وف���اة �سيدة تبلغ من 

العمر 67 عاماً م�سابة بالكورونا.

وا�ساف الدكتور اخل�سمان ، ان املتوفاة 

وم�ساحبة  م��زم��ن��ة  اأم���را����س  م���ن  ت��ع��اين 

اال�سطناعي،  التنف�س  اجهزة  على  وكانت 

اف����راد عائلتها  اث��ن��ني م��ن  ان  م�����س��را اىل 

زوج���ه���ا واب�����ن ع��م��ه��ا اأي�������س���اً ع��ل��ى اج��ه��زة 

التنف�س اال�سطناعي.كما �سجلت ٩ حاالت 

خارجّية، بني القادمني من اخل��ارج، مّمن 

يقيمون يف فنادق احلجر.

حاالت   103 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ���س��ار 

����س���ف���اء ت����وزع����ت ك���م���ا ي���ل���ي: 13 ح���ال���ة يف 

يف  ح��ال��ة  و٩0  ح���م���زة،  االأم�����ر  م�ست�سفى 

ة بعزل امل�سابني يف البحر  املنطقة اخلا�سّ

املّيت.

ف��ح��و���س��ات   18007 اإج������راء  اإىل  ول��ف��ت 

خمرّية، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات 

ال��وب��اء وحتى االآن  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  التي 

٩5٩025 فح�ساً.

ارتفاع  ال���وزارة اجلميع يف �سوء  ودع��ت 

عدد االإ�سابات املحلّية ب�سكل غر م�سبوق، 

الّدفاع رقم )11( ل�سنة  باأمر  اإىل االلتزام 

والوقاية،  ال�سامة  معاير  واّتباع   ،2020

وارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات 

الأكر من 20 �سخ�ساً، وا�ستخدام تطبيقي 

“اأمان” و”�سحتك”.
كما اعلن مدير عام م�ست�سفيات الب�سر 

 16 ت�سجيل  عن  زري��ق��ات  حممود  الدكتور 

اإ�سابة جديدة بفرو�س كورونا بني كوادر 

امل�ست�سفى.

وبني الدكتور زريقات ام�س اجلمعة، ان 

اال�سابات ظهرت بعد اجراء اكر من 300 

فح�س ملخالطني يف الكادر الطبي، م�سرا 

اىل ان فرق اال�ستق�ساء م�ستمرة يف العمل 

وح�سر امل�سابني.

وق�����ال ال���دك���ت���ور زري����ق����ات ان����ه يف ح��ال 

تطبيق  يتم  ال��ك��وادر  بني  ا�سابات  ت�سجيل 

ف��رو���س  مب�سابي  اخل��ا���س  ال��روت��وك��ول 

ال���ك���وادر الطبية  ب���ني  ك���ورون���ا وان��ت�����س��اره 

ال��ك��وادر  بحجر  والعاملني  والتمري�سية 

ال��ط��ب��ي��ة وال��ت��م��ري�����س��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة يف ه��ذه 

لكل  امل��خ��ري  الفح�س  واج����راء  االأق�����س��ام 

يكون  بحيث  زم��ن��ي  ب��رن��ام��ج  �سمن  منهم 

الفح�س يف اليوم االول وال�سابع والعا�سر، 

مر�سى  واإدخ����ال  ا�ستقبال  اي��ق��اف  و�سيتم 

العمليات  اإجراء  واملفا�سل وتوقف  العظام 

ب��اإ���س��ت��ث��ن��اء  اخ����ر  ا����س���ع���ار  اإىل  اجل���راح���ي���ة 

باال�سافة  ال��ط��ارئ��ة  اجل��راح��ي��ة  العمليات 

وج��ود  فيها  ت��ب��ني  ال��ت��ي  االأق�����س��ام  لتعقيم 

�ساعة   72 ب��ع��د  ف��ت��ح��ه��ا  واع�����ادة  م�����س��اب��ني 

ح�����س��ب ت��و���س��ي��ات جل����ان ���س��ب��ط ال���ع���دوى 

مل�ست�سفيات الب�سر ومنع الزيارة من قبل 

اأق�سام  جميع  اإىل  باتا  منعا  املر�سى  ذوي 

م�ست�سفيات الب�سر.

ودع����ا ال��ف��ئ��ات االك����ر ع��ر���س��ة وت���اأث���راً 

بفرو�س كورونا من كبار ال�سن وا�سحاب 

وال�سكري  ال�سغط  املزمنة مثل  االمرا�س 

وال���ت�������س���ل���ب ال���ل���وي���ح���ي ل����ع����دم م���راج���ع���ة 

امل�ست�سفى الخذ ادويتهم.

الفئات  اإن  زري���ق���ات  ال��دك��ت��ور  وا����س���اف 

االأك�����ر ت���اث���راً ل���ن ي�����س��م��ح ل��ه��ا ب��ال��دخ��ول 

ك��اإج��راء  االدوي���ة  ال�ستام  امل�ست�سفى  اىل 

اح��رازي بعد ت�سجيل عدد من االإ�سابات 

ب���ال���ف���رو����س وح���ف���اظ���اً ع���ل���ى ���س��ام��ت��ه��م 

وال��ت��اأك��د م��ن ع���دم ان��ت��ق��ال ال���ع���دوى لهم 

ار�سال من ينوب عنهم ال�ستام  وميكنهم 

االأدوية.

الر�سيفة  اوق��اف  مديرية  اغلقت  فيما 

ب�سبب  املدينة  ام�س اجلمعة م�سجدين يف 

ب��اإج��راءات ال�سامة العامة  ع��دم االل��ت��زام 

ا�ستدعاء  ق��ررت  كما  اجلمعة  �ساة  اثناء 

العاملني يف امل�سجدين للتحقيق معهم .

الدكتور  الر�سيفة  اأوق��اف  مدير  وق��ال 

حم��م��د ف���وزي ، اإن���ه ت��ق��رر اغ���اق م�سجد 

القاد�سية وم�سجد حمزة  التوحيد يف حي 

ب���ن ع��ب��دامل��ط��ل��ب مب��ن��ط��ق��ة ح���ي احل�����س��ني، 

قبل  ارتكبت من  اأن خمالفات  اىل  م�سرا 

متثلت  امل�سجدين  يف  والعاملني  امل�سلني 

ب���ع���دم االإل�����ت�����زام ب������االإج������راءات ال��وق��ائ��ي��ة 

لب�س  م��ن  م�سبقاً  عنها  املعلن  وال�سحية 

وا�ستخدام  اجل�����س��دي  وال��ت��ب��اع��د  الكمامة 

���س��ج��ادة خ��ا���س��ة ل��ك��ل م�����س��ل االم����ر ال���ذي 

انت�سار  خلطر  امل�سجد  رواد  حياة  يعر�س 

عدوى فرو�س كورونا.

وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رب���ي���ة  وزارة  ق�����ررت  ك��م��ا 

التعليم  اىل  املدر�سي  التعليم  من  التحول 

ع��ن ب��ع��د مل���دة 14 ي��وم��ا يف اإح����دى امل��دار���س 

اخلا�سة يف لواء اجلامعة بعمان، وذلك بعد 

ت�سجيل اإ�سابة يف املدر�سة خمالطة الإ�سابة 

مثبتة معلن عنها �سابقا .

لاأوبئة  الوطنية  اللجنة  ع�سو  وق��ال 

جمال الرحمي اإنه كان من املتوقع ارتفاع 

اأعداد اال�سابات بفرو�س كورونا

اململكة  ل��ق��ن��اة  ت�����س��ري��ح��ات  واأ����س���اف يف 

اللحظة ال تزال كوادر  اأنه لغاية  اجلمعة، 

على  ق����ادرة  وامل�ست�سفيات  ال�سحة  وزارة 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���و����س���ع احل�����ايل واح���ت���واء 

امل�سابني بالفرو�س

وبني اأن االأردن دخل يف مرحلة االنت�سار 

املجتمعي لفرو�س كورونا، فهناك �سل�سلة 

االأردن  يف  ك���ورون���ا  ال����س���اب���ات  جم��ت��م��ع��ي��ة 

اأو احل��دود خطرا  حالياً، وال ي�سكل املطار 

علينا

وا���س��ت��ب��ع��د ال����ع����ودة ل��ل��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل 

لالتزام  املواطنني  داعيا  كاملة،  ب�سورة 

ب��ال��ك��م��ام��ات وال��ت��ب��اع��د االج��ت��م��اع��ي، فهي 

اأزمة قد متر خال �سنة اأو �سنتني

ولفت اإىل اأنه قد يح�سل تغيرات على 

واحل��ج��ر،  ك��ورون��ا  مل�سابي  ال��ع��زل  طريقة 

م���وؤك���دا ع����دم م��ن��اق�����س��ة ه����ذا االأم�����ر حتى 

اللحظة داخل جلنة االأوبئة

ملرحلة  ي�سل  قد  االأردن  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ي��ع��ال��ج ب��ه��ا ك���ورون���ا ك��االن��ف��ل��ون��زا، بحيث 

ي�سبح معاجلة املري�س تبعا حلالته

االنباط-عمان

االردن،  وبنك  نقل  ايليا  موؤ�س�سة  وقعت 

لفائدة  بينهما  ال�سراكة  لتجديد  اتفاقية 

تعليم ومتكني عدد من ال�سباب االأردين.

وتهدف االتفاقية اىل خلق ق�س�س جناح 

عدد  مبنح  االأردين  املجتمع  وتنمية  جديدة 

م��ن ال��ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ي��ني ال��ف��ر���س��ة للتعلم 

وت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ه��م ال��ت��ي ���س��وف ت��وؤه��ل��ه��م 

اأف��رادا منتجني ومبدعني وفاعلني  ليكونوا 

يف املجتمع.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة ع���ن امل��وؤ���س�����س��ة، رئي�س 

جمل�س االأمناء غ�سان نقل، وعن بنك االردن 

املدير العام �سالح حماد.

ومب����وج����ب االت���ف���اق���ي���ة ���س��ي��ق��وم ال��ب��ن��ك 

جامعيني  ط��ال��ب��ني  درا����س���ة  ر���س��وم  بتغطية 

تخ�س�سات  يف  املوؤ�س�سة  ط��اب  من  اردنيني 

ت�سمح  ال  ممن  واالإداري���ة،  امل�سرفية  العلوم 

حت�سيلهم  مبوا�سلة  االقت�سادية  ظروفهم 

مب�سروفهم  والتكفل  اجلامعي  االأك��ادمي��ي 

فرة  ط��وال  املوا�سات  حيث  من  ال�سهري 

يف  ال��ط��ل��ب��ة  اإحل����اق  �سيتم  مثلما  ال��درا���س��ة، 

ب��رام��ج ت��ط��وي��ر ذات��ي��ة م��ن خ���ال ت��دري��ب��ات 

المنهجية تقدمها موؤ�س�سة ايليا نقل لتنمية 

قدراتهم وتهيئتهم لدخول �سوق العمل.

وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة اأع�����رب غ�����س��ان ن��ق��ل يف 

ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي، ع��ن اع���ت���زازه ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال�سراكة  اه��م��ي��ة  اىل  م�����س��را  االردن،  ب��ن��ك 

ب����ني خم��ت��ل��ف امل���وؤ����س�������س���ات ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

اح����داث ال��ت��ن��م��ي��ة م��ن خ���ال اي��ج��اد فر�س 

ال��ع��م��ل وت���وزي���ع ال��ف��ر���س ب��ع��دال��ة، م��وؤك��دا 

ق��اع��دة  تو�سيع  اىل  ال��دائ��م  امل��وؤ���س�����س��ة  �سعي 

امل�ستفيدين من طلبة العلم وقادة امل�ستقبل .

تاأتي  االتفاقية  اأن  حماد  اأك��د  جانبه  من 

االل��ت��زام  على  االأردن  بنك  حر�س  �سياق  يف 

والتي  يتبناها  التي  املجتمعية  مب�سوؤوليته 

التعليم  قطاع  دعم  يف  خا�ساً  اهتماماً  تويل 

باعتباره ركيزة من ركائز التنمية املجتمعية، 

امل��ه��ارات  تطوير  يف  املوؤ�س�سة  ب���دور  م�سيدا 

ال�سخ�سية والعملية لل�سباب االأردين.

االنباط-عمان

املدار�س  يف  الطلبة  ال�سحة  وزارة  دع��ت 

الوطني  التطعيم  ب��رن��ام��ج  االل���ت���زام  اىل 

الثنائي  مطعوم  وخ��ا���س��ة  امل��دار���س  لطلبة 

)الدفتريا والكزاز( وال�سلل لطلبة ال�سف 

ال��ع��ا���س��ر  ل��ل�����س��ف  ال��ث��ن��ائ��ي  االول وم��ط��ع��وم 

ان���ق���اذ �سحة  امل��ط��اع��ي��م يف  اه��م��ي��ة  ب�����س��ب��ب 

االطفال.

وق����ال م�����س��اع��د االم����ني ال���ع���ام ل��ل��رع��اي��ة 

ال�����س��ح��ي��ة ال���دك���ت���ور ع���دن���ان ا���س��ح��ق ام�����س 

بتوفر  ت��ق��وم  ال�سحة  وزارة  ان  اجل��م��ع��ة، 

برنامج مطاعيم وطني مميز على م�ستوى 

االردن،  يف  ل���اط���ف���ال  وال����ع����امل  امل��ن��ط��ق��ة 

م�سرا اىل ان الرنامج م�ستمر منذ اكر 

م���ن ع�����س��ري��ن ع��ام��ا وت��ع��م��ل ال������وزارة على 

تطويره ليواكب كافة امل�ستجدات العاملية.

تقوم  ال����وزارة  ان  ا�سحق  ال��دك��ت��ور  وب��ني 

بني  بالتن�سيق  درا���س��ي  ع��ام  ك��ل  ب��داي��ة  عند 

له  التابعة  وامل��دار���س  ال�سحي  املركز  ادارة 

من اجل فح�س الطلبة وتطعيمهم.

املطاعيم عالية  ان  ا�سحق  الدكتور  واكد 

وف��ع��ال��ي��ة  ع��ال��ي��ة  م��اأم��ون��ي��ة  اجل�����ودة وذات 

لاأطفال يف االردن.

ال�سبت    12 /  9  / 2020

  تعليق الدوام بمدرسة خاصة 
وإغالق مساجد وعزل مناطق وبنايات
 منع الزيارات وإغالق أقسام ووقف 

العمليات الجراحية بالبشير



لندن - رويرتز

بعد  اتفاق جتاري  اأول  بريطانيا  اأبرمت 

انف�صالها عن الحتاد الأوروبي مع اليابان 

ام�����س اجل��م��ع��ة، واأ�����ص����ادت ب��الت��ف��اق ال���ذي 

الوقت  يف  التاريخية”،  “باللحظة  و�صفته 

اإىل  للتو�صل  ���ص��ع��وب��ات  ف��ي��ه  ت��واج��ه  ال���ذي 

يف  الأق���رب  التجاريني  �صركائها  مع  اتفاق 

الحتاد الأوروبي.

وقالت بريطانيا اإن التفاق، الذي جرت 

املوافقة عليه من حيث املبداأ، يعني اأن %99 

معفاة  �صتكون  ال��ي��اب��ان  اإىل  �صادراتها  م��ن 

ال��ب��ن��ود اخلا�صة  اإن  وق��ال��ت  ال��ر���ص��وم.  م��ن 

ب��امل�����ص��ائ��ل ال��رق��م��ي��ة وال��ب��ي��ان��ات يف الت��ف��اق 

جت�����اوزت ب��ك��ث��ر ت��ل��ك ال������واردة يف الت��ف��اق 

ال��ت��ج��اري ل��احت��اد الأوروب����ي م��ع ال��ي��اب��ان، 

املالية  التكنولوجيا  �صركات  �صي�صاعد  مما 

الربيطانية العاملة يف البلد الآ�صيوي.

امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات  ���ص��رك��ات  و�صت�صتفيد 

وم���ن���ت���ج���و الأغ�����ذي�����ة و����ص���ان���ع���و امل���ع���اط���ف 

“خطوة  ميثل  ال��ذي  التفاق  من  وغرهم 

اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ان�������ص���م���ام  ����ص���وب  هامة” 

لل�صراكة  والتقدمية  ال�صاملة  الت��ف��اق��ي��ة 

ع����رب امل���ح���ي���ط ال����ه����ادي يف م��ن��ط��ق��ة اآ���ص��ي��ا 

الهادي. واملحيط 

ال��ت��ج��ارة  اإدارة  ع���ن  ����ص���ادر  ب��ي��ان  وق����ال 

كبارا  يابانيني  م�صتثمرين  اإن  الربيطانية 

وهيتا�صي  ني�صان  مثل  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف 

على  املخف�صة  ال��ر���ص��وم  م��ن  �صي�صتفيدون 

وتب�صيط  ال��ي��اب��ان  م��ن  ال��ق��ادم��ة  امل��ك��ون��ات 

التنظيمية. الإجراءات 

بوري�س  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  وك���ان 

اإن الن��ف�����ص��ال ع���ن الحت����اد  ج��ون�����ص��ون ق����ال 

الأوروبي مينح بريطانيا حرية اإبرام اتفاقات 

جتارية مع بقية الدول يف اأنحاء العامل.

ويقول منتقدون اإن مثل تلك التفاقات 

ال�����ص��ادرات  ف��اق��د  تعو�س  اأن  امل�صتبعد  م��ن 

اإب����رام  ي��ت��م  مل  اإذا  الأوروب������ي  الحت����اد  اإىل 

اتفاق مع بروك�صل.

بريطانيا  من  الأوروب���ي  الحت��اد  وطلب 

الن�صحاب،  اتفاقية  خل��رق  خطة  تلغي  اأن 

ل���ك���ن ح���ك���وم���ة رئ���ي�������س ال����������وزراء ب���وري�������س 

ج��ون�����ص��ون رف�����ص��ت مم���ا ق���د ي�����ص��ي��ع اأرب����ع 

بريطانيا  ان�صحاب  حم��ادث��ات  م��ن  �صنوات 

التكتل. من 

طوكيو - رويرتز

ال��ث��اين  ل��ل��ي��وم  ال��ن��ف��ط  اأ���ص��ع��ار  انخف�صت 

مفاجئة  زي����ادة  ت�صببت  اإذ  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

التاأثر  يف خم��زون��ات اخل��ام الأم��رك��ي��ة يف 

يف  بالفعل  تعاين  التي  املعنويات  على  �صلبا 

ا�صتمرار  مع  الوقود  على  الطلب  تاآكل  ظل 

جائحة كورونا.

اأو ما يعادل  15 �صنتا  وتراجع خام برنت 

اأن  بعد  للربميل،  دولر   39.91 اإىل   %0.4

نزل  بينما  اخلمي�س،  اأم�����س   %2 نحو  هبط 

يعادل  ما  اأو  �صنتات  �صبعة  الأمركي  اخلام 

اأن  بعد  للربميل،  دولر   37.23 اإىل   %0.2

انخف�س 2% يف اجلل�صة ال�صابقة.

واخلامان القيا�صيان منخف�صان ما يزيد 

ع��ن ���ص��ت��ة ب��امل��ئ��ة ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا ه���ذا الأ���ص��ب��وع 

لاأ�صبوع  خ�صائر  ت�صجيل  �صوب  ويتجهان 

تعاف منتظم  الآمال يف  ت�صاءلت  اإذ  الثاين، 

م��وؤ���ص��رات على  ال��وق��ود يف ظ��ل  للطلب على 

موجة ثانية لتف�صي فرو�س كورونا.

ويف الوليات املتحدة، ارتفعت املخزونات 

اإذ  ال��ت��وق��ع��ات،  عك�س  على  املا�صي  الأ���ص��ب��وع 

العمليات  اإىل  ببطء  التكرير  م�صايف  عادت 

عوا�صف  ب�صبب  الإن��ت��اج  مواقع  اإغ��اق  بعد 

يف خليج املك�صيك ومنطقة اأو�صع نطاقا.

وارت��ف��ع��ت خم��زون��ات اخل���ام يف ال��ولي��ات 

املتحدة مليوين برميل مقارنة مع توقعات 

بانخفا�صها 1.3 مليون برميل يف ا�صتطاع 

للراأي اأجرته رويرتز.

املتعاملون  ب���داأ  اآخ���ر،  �صلبي  م��وؤ���ص��ر  ويف 

ال��ن��ف��ط اخل��ام  ن��اق��ات لتخزين  ي��ح��ج��زون 

القت�صادي  التعايف  تعرث  ظل  يف  والديزل، 

مع ا�صتمرار جائحة كوفيد-19 با هوادة.

ُت���ط���رح م�����ص��األ��ة زي���ادة  وم���ن امل���رج���ح اأن 

�صبتمرب   17 يف  اج��ت��م��اع  خ���ال  امل��خ��زون��ات 

ال��ت��اب��ع��ة ملنظمة  ال�����ص��وق  م��راق��ب��ة  ل��ل��ج��ن��ة 

وحلفاء  )اأوب��ك(  للبرتول  امل�صدرة  البلدان 

امل��ع��روف��ة  امل��ج��م��وع��ة  م��ن بينهم رو���ص��ي��ا، يف 

با�صم اأوبك+.

الإم��������دادات خلف�س  امل��ج��م��وع��ة  وت��ق��ي��د 

امل����خ����زون����ات ل���ك���ن حم���ل���ل���ني ي���ق���ول���ون اإن 

امتثال  على  الأرج��ح  على  �صركز  الجتماع 

لتخفي�صات  ال�����ص��ع��ي  م���ن  ب����دًل  الأع�������ص���اء 

اأكرب.

نيويورك –رويرتز

ال���دولر  اإذ انتع�س  ام�����س اجل��م��ع��ة  ال��ذه��ب  اأ���ص��ع��ار  ن��زل��ت   

مك�صب  لتحقيق  طريقه  يف  النفي�س  املعدن  لكن  الأم��ري��ك��ي، 

اأ�صبوعي بدعم من خماوف حيال تعايف القت�صاد العاملي من 

تراجع ناجم عن فرو�س كورونا.

الذهب  تراجع  جرينت�س،  بتوقيت   0528 ال�صاعة  وبحلول 

1938.53 دولر لاأوقية  0.8 باملئة اإىل  يف املعامات الفورية 

من  ال��ث��اين  منذ  م�صتوياته  اأف�صل  بلغ  اأن  بعد  )الأون�����ص��ة(، 

والذهب  اخلمي�س.  يوم  دولر   1965.94 عند  اأيلول  �صبتمرب 

مرتفع 0.3 باملئة منذ بداية الأ�صبوع اجلاري.

0.9 باملئة اإىل  وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

1945.50 دولر.

التي  فيك�س  دي��ل��ي  ل��دى  املحللة  ي��اجن  م��ارج��ري��ت  وق��ال��ت 

تغطي تداولت العمات وال�صلع الأولية واملوؤ�صرات “انتعا�س 

م��وؤ���ص��ر ال���دولر الأم��ري��ك��ي دف��ع اأ���ص��ع��ار ال��ذه��ب لانخفا�س 

عقب اللهجة املحايدة للبنك املركزي الأوروبي اأم�س.

الطويل  اإىل  املتو�صط  الأم��د  يف  للذهب  التوقعات  “تظل   

اإيجابية”.

اليورو  مقابل  كبر  ت��راج��ع  م��ن  ال���دولر  موؤ�صر  وانتع�س 

اأداء  اأف�صل  ت�صجيل  م�صار  على  ومي�صي  ال�صابقة  اجلل�صة  يف 

اأ�صبوعي منذ منت�صف مايو اأيار. ويزيد ارتفاع الدولر تكلفة 

الذهب حلائزي العمات الأخرى.

ال��ولي��ات  يف  الأ�صبوعية  البطالة  اإع��ان��ة  طلبات  وح��وم��ت 

ي�صر  مما  املا�صي  الأ�صبوع  مرتفعة  م�صتويات  عند  املتحدة 

على  ال�صك  من  بظال  ويلقي  العمل  �صوق  تعايف  تباطوؤ  اإىل 

الآمال يف انتعا�س اقت�صادي �صريع.

28 باملئة منذ بداية العام اجلاري  اأ�صعار الذهب  وارتفعت 

�صخمة  حت���ف���ي���زات  م���رك���زي���ة  وب���ن���وك  ح���ك���وم���ات  ���ص��خ��ت  اإذ 

لتخفيف  منخف�صة  ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار  واأب���ق���ت  الق��ت�����ص��اد  يف 

التداعيات القت�صادية لفرو�س كورونا.

وبالن�صبة للمعادن النفي�صة الأخرى، تراجعت الف�صة 1.3 

باملئة   0.7 الباديوم  وفقد  لاأوقية  دولر   26.58 اإىل  باملئة 

اإىل 2277.97 دولر.

يتجه  لكنه  دولر   922.29 اإىل  باملئة   0.4 الباتني  وهبط 

يف  املنتهي  الأ�صبوع  منذ  اأ�صبوعي  اأداء  اأف�صل  حتقيق  �صوب 

ال�صابع من اأغ�صط�س اآب بارتفاع ثاثة باملئة.

االقت�صادي
40

إعفاء جمركي ضخم بعد اتفاق بريطانيا واليابان التجاري

برنت يواصل تراجعه دون 40 دوالرًا بفعل ضعف الطلب

الذهب ينزل عن ذروة أسبوع في ظل ضغوط ارتفاع الدوالر

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

جدل في العراق حول مساهمته في تخفيضات 
نفط أوبك+ في ظل اقتصاد منهك

مسودة: توقعات بعجز لميزانية روسيا 
عند 4.4% من الناتج المحلي في 2020

وول ستريت تفتح مرتفعة مع تقدم 
أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى

بغداد-رويرتز 

ع���اد اإىل ال��ظ��ه��ور ج���دل داخ���ل ال��ع��راق 

يطلب  اأن  عليه  ينبغي  ك��ان  اإذا  م��ا  ب�صاأن 

نفط  لإم�������دادات  تخفي�صات  م��ن  اإع���ف���اء 

اإذ ي�صغط انخفا�س الأ�صعار على  اأوب��ك+ 

للحكومة  حتديا  وي�صكل  العامة،  ماليته 

ال��ت��ي ت���واج���ه ���ص��ع��وب��ات مل��ع��اجل��ة ال��دم��ار 

وتف�صي  احل���رب  م��ن  �صنوات  ع��ن  الناجم 

الف�صاد.

واأخ���ف���ق ال���ع���راق، ث���اين اأك���رب منتج يف 

اأوب������ك، يف ال�����ص��اب��ق يف الل����ت����زام ال��ك��ام��ل 

اإذ ي�صخ  اأوب���ك+،  اإن��ت��اج نفط  بتخفي�صات 

اأك��رث من الأه���داف املحددة لإنتاجه منذ 

توقيع التفاق للمرة الأوىل يف 2016 بني 

اأوبك وحلفائها بقيادة رو�صيا.

وق��ال م�صدر يف اأوب��ك “يعتقد العراق 

اأنه مل ُيعامل بال�صكل الائق يف دي�صمرب 

كانون الأول 2016 حني مل يتم ا�صتثناوؤه. 

ويف ظل ا�صتمرار معاناة القت�صاد ب�صبب 

انخفا�س الأ�صعار فاإن هذه الق�صية تظل 

تعاود الظهور”.

والق��ت�����ص��اد وق��ط��اع النفط يف ال��ع��راق 

م��ن��ه��ك��ان ب��ف��ع��ل ����ص���ن���وات م����ن احل�����روب 

مت�صددين  م���ع  وم���واج���ه���ات  وال��ع��ق��وب��ات 

وت�صكو  الأمريكي.  الغزو  بعد  اإ�صاميني 

ب��غ��داد م��ن اأن��ه��ا ت��ك��اف��ح لإح���ي���اء �صناعة 

الوقت  يف  رك���ود،  م��ن  تعاين  التي  النفط 

اأوب���ك  اأع�����ص��اء  بقية  ف��ي��ه  ي�صتفيد  ال���ذي 

ويعززون ح�ص�صهم ال�صوقية.

ويعول العراق على النفط لتمويل 97 

باملئة من ميزانيته احلكومية. واأبلغ وزير 

املالية علي عاوي الربملان يوم الأربعاء اأن 

اإ�صاح القت�صاد العراق �صي�صتغرق خم�س 

احلكومي  الدين  واأن  العمل  من  �صنوات 

بلغ ما يرتاوح بني 80 و90 باملئة من الناجت 

القومي، بينما يبلغ الدين اخلارجي 133 

مليار دولر.

اأي�����ار، نفذت  اأول م��اي��و  واع��ت��ب��ارا م��ن 

منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك( 

وح���ل���ف���اء، ف��ي��م��ا ي��ع��رف ب��ا���ص��م جمموعة 

اأوبك+، خف�صا قيا�صيا مبقدار 9.7 مليون 

باملئة  ع�صرة  ي��ع��ادل  م��ا  اأو  يوميا  برميل 

من الإنتاج العاملي، بعد اأن �صحق فرو�س 

العاملي. واعتبارا من  كورونا ثلث الطلب 

اأول اأغ�صط�س اآب، جرى تخفيف اخلف�س 

اإىل 7.7 مليون برميل يوميا حتى دي�صمرب 

كانون الأول.

الت��ف��اق  ع��راق��ي��ون  �صيا�صيون  وينتقد 

الأع��م��ال  ت�صريف  حكومة  وقعته  ال���ذي 

ال�����ص��اب��ق��ة وال�����ذي مب��وج��ب��ه ت��ل��ت��زم ب��غ��داد 

بخف�س كبر لإنتاجها.

عند  حاليا  النفط  اأ�صعار  ت���داول  وم��ع 

م�صادر  ت��ق��ول  للربميل،  دولرا   40 نحو 

اإن املعار�صة  ل��روي��رتز  ال��ع��راق واأوب���ك  يف 

الأب���واب  خلف  تزيد  النفط  لتخفي�صات 

دع���وات  اإح���ي���اء  ع��ن  اأح���ادي���ث  واإن  املغلقة 

قدمية للنظر يف حجم التخفي�صات عادت 

للظهور.

وقال م�صوؤول عراقي كبر مطلع على 

املحادثات اإن هناك خافا يف وجهات النظر 

ال��وزراء  رئي�س  ومكتب  النفط  وزارة  بني 

اأو  للتخفي�صات  الكامل  الم��ت��ث��ال  ب�صاأن 

طلب اإعفاء يف العام املقبل.

مو�سكو -رويرتز 

ام�س اجلمعة  اأظ��ه��رت م�صودة وثيقة   

 5.41 اإجماليه  ما  جمع  تعتزم  رو�صيا  اأن 

هذا  دولر(  مليار   72.3( روب��ل  تريليون 

العام بالإ�صافة اإىل الإنفاق من �صندوقها 

الوطني للرثوة للم�صاهمة يف تغطية عجز 

امليزانية املتوقع عند 4.4 باملئة من الناجت 

املحلي الإجمايل.

وبح�صب وثيقة اطلعت عليها رويرتز، 

ف�����اإن م���ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ن��خ��ف�����س اخل��ط��ة 

ال���ت���ي ت�صمل  ل���اق���رتا����س،  الإج���م���ال���ي���ة 

ومتويا  بالروبل  حكومية  �صندات  ط��رح 

خارجيا، اإىل 3.82 تريليون روبل يف العام 

عجز  ينكم�س  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اإذ  امل��ق��ب��ل، 

اإىل 2.4 باملئة من الناجت املحلي  امليزانية 

الإجمايل.

وت��خ��ط��ط رو���ص��ي��ا لأن ت��ن��ف��ق اإج��م��ال 

ال��رثوة  �صندوق  م��ن  روب���ل  مليار   483.7

يف  للم�صاعدة   2021-2020 يف  ال��وط��ن��ي 

متويل العجز.

وت��ف��ي��د ال��وث��ي��ق��ة اأن�����ه ُي��ت��وق��ع ارت���ف���اع 

ال��ن��اجت املحلي  اإىل  ال��دي��ن  اإج��م��ايل  ن�صبة 

الإجمايل اإىل 18.5 باملئة يف العام اجلاري 

واإىل 21 باملئة يف 2023 من 12.3 باملئة يف 

2019. وامتنعت وزارة املالية عن التعليق.

نيويورك- رويرتز

ارتفاع  على  الأمريكية  الأ�صهم  فتحت 

�صركات  باأ�صهم  م��دع��وم��ة  اجلمعة  ام�����س 

نتائج  اأك���دت  اإذ  الثقل  ذات  التكنولوجيا 

ف�صلية تفوق التوقعات لأوراكل على متانة 

خال  بالتكنولوجيا  املرتبطة  ال�صركات 

اأزمة فرو�س كورونا.

ال�صناعي  ج��ون��ز  داو  امل��وؤ���ص��ر  و���ص��ع��د 

79.28 نقطة اأو ما يعادل 0.29 باملئة اإىل 

27613.86 نقطة.

ب���ورز 500  ان��د  امل��وؤ���ص��ر �صتاندرد  وف��ت��ح 

اإىل  باملئة   0.40 اأو  نقطة   13.51 مرتفعا 

ن��ا���ص��داك  امل��وؤ���ص��ر  ورب����ح  نقطة   3352.70

اإىل  باملئة   0.83 اأو  نقطة   90.47 املجمع 

11010.07 نقطة.

العربية- رويرتز

قال م�صوؤولون اإن ال�صودان اأعلن حالة 

طوارئ اقت�صادية بعد اأن تراجعت عملته 

والتي  الأخ��رة  الأ�صابيع  يف  تراجعا ح��اداً 

 10 خ���ال  قيمتها  م��ن   %42 ن��ح��و  ف��ق��دت 

اأي����ام، وب��ل��غ �صعر ال����دولر، ي��وم الأرب��ع��اء، 

ق��ل��ي��ا يف  ي���رتاج���ع  اأن  ق��ب��ل  270 ج��ن��ي��ه��ا 

تداولت اخلمي�س.

�صحافيا  م���وؤمت���را  امل�����ص��وؤول��ون  واأب���ل���غ 

متلفزا اأن احلكومة النتقالية، التي تدير 

الب�صر  عمر  بنظام  الإطاحة  منذ  الباد 

خا�صة  حم��اك��م  �صت�صكل  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام 

التهريب  ملكافحة  القادمة  الأي���ام  خ��ال 

وفقا  القت�صاد،  تقو�س  اأخ���رى  وج��رائ��م 

لوكالة “رويرتز«.

هبة  ال�صودانية،  املالية  وزي��رة  وق��ال��ت 

اأ�صباب  اأي  هناك  لي�صت  اإن��ه  علي،  حممد 

احلايل  النخفا�س  وراء  تقف  اقت�صادية 

اإج�����راءات  اإىل  م�����ص��رة  امل��ح��ل��ي��ة،  للعملة 

عاجلة تتخذها وزارتها للحد من تدهور 

العملة.

واأك��������دت ال������وزي������رة، وج������ود ت��رت��ي��ب��ات 

العملة  ت��ع��ام��ات جت���ار  ل��وق��ف  حم��ك��م��ة 

ال���ذي���ن ي���دي���رون اأن�����ص��ط��ت��ه��م يف اخل����ارج، 

م�����ص��رة اإىل ����ص���رورة ال��ت��ن�����ص��ي��ق الأم��ن��ي 

م��ع ع��دد م��ن ال���دول لإجن���اح ج��ه��ود وقف 

امل�صاربات.

الأي��ام  يف  ح��ادة  تقلبات  اجلنيه  و�صهد 

الأغذية  الأخ��رة، مما حدا كبار م��وردي 

ل��وق��ف ت���وزي���ع م��ن��ت��ج��ات��ه��م ورف����ع اأ���ص��ع��ار 

الأغذية بني 50 و100% يف متاجر البقالة 

والتجزئة.

“اإنهم  ال��ت��ج��ار ق���د ق����ال:  اأح����د  وك����ان 

يتلقون على مدار ال�صاعة طلبيات كبرة 

يعني  مم��ا  لل�صعر  �صقف  اأي  حتديد  دون 

�صيولة  متتلك  ك��ب��رة  ج��ه��ات  ه��ن��ال��ك  اأن 

�صخمة ت�صارب يف �صوق العمات«.

ال�����ص��وق يعمل  اأن  م��ت��ع��ام��ل��ون  واأو����ص���ح 

جهات  يف  الأول  يتمثل  م�صتويات،   3 على 

اإطاقا وت�صخ  ال�صوق  كبرة ل تظهر يف 

ال�صيولة  و�صطاء كميات �صخمة من  عرب 

اأ�صخا�س عاديني ينفذون  التي توزع على 

اأوامر ال�صراء.

ال��داخ��ل��ي��ة،  امل�����ص��رتي��ات  اإىل  واإ����ص���اف���ة 

ه���ن���اك ج���ه���ات ع���دي���دة ت��ن�����ص��ط يف ���ص��راء 

حتويات املغرتبني يف اخلارج وت�صليمهم 

وك��اء  ع��رب  ال�����ص��وداين  باجلنيه  مقابلها 

ي��ع��م��ل��ون يف ال����داخ����ل خ������ارج امل��ن��ظ��وم��ة 

الر�صمية. امل�صرفية 

���ص��ع��ر  ال���ك���ب���ر يف  الرت�����ف�����اع  ظ����ل  ويف 

الأخ���رى،  الرئي�صية  وال��ع��م��ات  ال����دولر 

وا�صطر  ك��ب��ر،  ب�صكل  الأ����ص���واق  ارت��ب��ك��ت 

ال�صلع  ب��ي��ع  اأ���ص��ح��اب حم���ات  ع���دد م���ن 

الأ���ص��ا���ص��ي��ة والأج���ه���زة الإل��ك��رتون��ي��ة اإىل 

وق���ف ال��ب��ي��ع مت��ام��ا خ��وف��ا م��ن ال��ت��ع��ر���س 

خل�صائر اأكرب.

ويتزامن ذلك مع في�صان غر م�صبوق 

ل��ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ت�����ص��ب��ب يف ت�����ص��ري��د ع�����ص��رات 

خ�ص�صت  اإن��ه��ا  احلكومة  وت��ق��ول  الآلف. 

����ص���وداين  150 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه  اأك�����رث م���ن 

�صحايا  مل�����ص��اع��دة  دولر(  م��ل��ي��ون   2.73(

الفي�صان، وفقا لوكالة الأنباء الر�صمية.

وكانت حكومة الب�صر حاولت ت�صييق 

ال�����ص��وداء  ال�����ص��وق  متعاملي  ع��ل��ى  اخل��ن��اق 

الذين األقت القب�س على عدد منهم، لكن 

وُخف�صت  ال�صوق.  ن�صاط  يوقف  مل  ذل��ك 

قيمة العملة اأربع مرات منذ 2018.

ال��ث��اين يف  ه��و  ال�����ص��ودان  والت�صخم يف 

ال��ع��امل ب��ع��د ف��ن��زوي��ا، ح��ي��ث ق��ف��ز امل��ع��دل 

من  ي��ول��ي��و  يف   %143.78 اإىل  ال��رئ��ي�����ص��ي 

136.36% يف يونيو.

الأم����ن  ق�����وات  اإن  امل�������ص���وؤول���ون  وق�����ال 

�صت�صدد الرقابة على احلدود ويف املطارات 

لوقف تهريب �صلع مثل الذهب.
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االنباط-وكاالت

ت��خ��ّط��ى ع���دد ال��وف��ي��ات ال��ن��اج��م��ة عن 

عتبة  العامل  يف  امل�ستجّد  كورونا  فريو�س 

الـــــ900 األ���ف وف���اة م��ن��ذ ظ��ه��ر ك��وف��ي��د-19 

للمرة الأوىل يف ال�سني يف دي�سمرب.

واأظ���ه���ر ال��ت��ع��داد ال���ذي اأج���رت���ه وك��ال��ة 

فران�س بر�س اأّنه لغاية ال�ساعة 21,30 ت غ 

من ليل الأربعاء ح�سد الفريو�س الفّتاك 

اأرواح 900.052 �سخ�ساً يف العامل من اأ�سل 

27.711.866 �سخ�ساً اأ�سيبوا بكوفيد-19.

الكاريبي  والبحر  الالتينية  واأم��ريك��ا 

اإذ  الوباء  من  الأك��ر ت�سّرراً  املنطقة  هي 

الوفيات  ثلث  م��ن  اأك��ر  لوحدها  �سّجلت 

الناجمة عن كوفيد-19 )300.340 وفاة( 

تليها اأوروبا )219.616 وفاة(.

اأم��ا م��ن حيث ال���دول الأك���ر ت�سجياًل 

ال��وب��اء فتت�سّدر  ال��ن��اج��م��ة ع��ن  ل��ل��وف��ي��ات 

 190.478( امل��ّت��ح��دة  ال���ولي���ات  ال��ق��ائ��م��ة 

وفاة( تليها الربازيل )127.464 وفاة( ثم 

الهند )73.890 وفاة( فاملك�سيك )68.484 

وفاة(.

االنباط-وكاالت

كاليفورنيا  ولي���ة  يف  م��ن��اط��ق  اكت�ست 

م�ساهد  يف  الأح��م��ر،  باللون  الأم��ريك��ي��ة، 

اأفالم  اأحد  من  ماأخوذة  وكاأنها  �سريالية 

العلمي. للخيال  هوليوود 

احلمراء”  “املدن  ����س���ور  وان���ت�������س���رت 

والتي  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على 

كاليفورنيا  ولي��ة  �سكان  بكثافة  �ساركها 

فران�سي�سكو. �سان  خليج  ومنطقة 

اأ���س��ع��ل��ت  ال��ت��ي  ال��غ��اب��ات  ح���رائ���ق  واأدت 

م���ن���اط���ق ع�����دي�����دة ب���ال�������س���اح���ل ال���غ���رب���ي 

الأم���������ريك���������ي، لك����ت���������س����اء ال���������س����م����اء يف 

ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ب��ال��ل��ون الأح���م���ر امل��ت��وه��ج، 

ال���ذي ر���س��م ل��وح��ات ج��م��ي��ل��ة وح��زي��ن��ة يف 

الوقت. نف�س 

�سبكة  يف  اجلوية  الأر�ساد  خبري  وقال 

“عندما  جونز:  غود�سون  اإن”  اإن  “�سي 
ي�����س��ب��ح ال���دخ���ان وال����رم����اد اأك����ر ك��ث��اف��ة 

ميكن  فاإنه  الغابات،  حرائق  من  بالقرب 

ال�����س��م�����س مت���ام���ا، مم��ا  ي��ق��ط��ع ����س���وء  اأن 

يجعل ال�سماء تبدو وكاأنها جوف الليل«.

واأ���س��ع��ل ال�����س��ك��ان الأ�����س����واء، ون��ظ��روا 

تبدو  جعلها  مما  ال�سداأ  بلون  �سماء  اإىل 

حرائق  دخان  حتمل  الرياح  ليال.  وكاأنها 

الغابات من بعيد. يحرتق كل من حريق 

بعد  على  كومبلك�س  نورث  اخلور وحريق 

ذل���ك ميكن  وم���ع   ، م��ي��ل   200 م���ن  اأك����ر 

اخلليج.  منطقة  يف  بوجودهما  ال�سعور 

اأم��اك��ن اأخ���رى ، م��ث��ل ���س��امل ، اأوري��غ��ون ، 

مماثلة. العامل  نهاية  توهجات  ت�سهد 

وق�������ال اأح�������د ����س���ك���ان ف��ران�����س��ي�����س��ك��و: 

طبيعية  ن�سخة  مثال  والرماد  “الدخان 
ب��ي��ن��م��ا  اإن�ستغرام”،  ب����اإع����دادات  ل�����س��ور 

اأو  “باملرعب”  امل��ن��ظ��ر  اآخ������رون  و����س���ف 

“بالكابو�س«.

ف�����ق�����د اأع�����ل�����ن�����ت ف��������رق الإط��������ف��������اء يف 

ال��ت��ي  اأن احل���رائ���ق  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا الث��ن��ني 

�سهدتها الولية هذا العام، والتي ما زال 

حتى  التهمت  م�ستعر،  منها  كبري  ق�سم 

م��رب��ع،  ك��ي��ل��وم��رت   8000 م���ن  اأك����ر  الآن 

م�سرية اإىل اأن هذه امل�ساحة من احلرائق 

33 عاما. لها مثيل منذ  ي�سبق  مل 

الإطفاء،  ف��رق  با�سم  املتحدثة  وقالت 

منذ  مرة  اأول  “هذه  اإن  توملات�سوف،  لني 

33 ع��ام��ا ن��ت��خ��ط��ى ف��ي��ه��ا م��ل��ي��وين ف���دان 

ما  ب��ح�����س��ب  مربع(”،  ك��ي��ل��وم��رت   8000(

بر�س. فران�س  ذكرت 

 الجائحة تحصد أرواح أكثر من 900 ألف شخص حول العالم

االنباط- وكاالت

ن�سرت �سركة “وورنر برذرز” الأربعاء 

الإع���������الن امل���رت���ق���ب ل��ف��ل��م��ه��ا ال�����س��خ��م 

دي�����س��م��رب،  يف  ع��ر���س��ه  امل��ق��رر  “ديون”، 
وال�����ذي ���س��ي��ك��ون اأح�����د اأب�����رز امل��ر���س��ح��ني 

حل�����س��د ج��وائ��ز الأو���س��ك��ار ال��ع��ام امل��ق��ب��ل، 

الن��ت��ق��ادات،  بع�س  الإع���الن لق��ى  ولكن 

“تهمي�س” العرب. ب�سبب 

“الكثبان  اأو  “ديون”،  فيلم  ويقتب�س 

خ��ي��ال  رواي������ة  ع���ن  ق�����س��ت��ه  الرملية”، 

ع��ل��م��ي اأم��ريك��ي��ة ����س���درت يف ال�����س��ت��ي��ن��ات 

���س��راع بني  ع��ن  ت��ت��ح��دث  الإ����س���م،  بنف�س 

اإمرباطوريات وكواكب وهمية، يف جمرة 

بعيدة عنا، يف زمن غري معلوم.

الكندي  يخرجه  ال��ذي  الفيلم  ويركز 

دي���ن���ي�������س ف����ي����الن����وي����ف ع����ل����ى ال���ك���وك���ب 

الفيلم،  اأبطال  له  يهاجر  الذي  الرملي، 

وي����واج����ه����ون ف���ي���ه م�����س��اع��ب وحت���دي���ات 

واأطماع خمتلفة.

ال�سحراء  ال��رم��ل��ي  ال��ك��وك��ب  وي�����س��اب��ه 

اإن ع�����ددا م���ن م��ظ��اه��ر  ال��ع��رب��ي��ة، ح��ت��ى 

اأبطال  ل��دى  متواجدة  العربية  الثقافة 

ملوقع  وفقا  للكوكب،  املهاجرين  الفيلم 

اإن�����س��اي��در، ول��ت��ع��زي��ز ال�����س��ورة ال��واق��ع��ي��ة، 

قرر فيالنويف ت�سوير اأجزاء كبرية من 

الفيلم يف وادي رم يف الأردن.

العربية”  “اللم�سة  م���ن  وب���ال���رغ���م 

يت�سمن  ل  العمل  طاقم  اأن  اإل  للفيلم، 

اأثار  ما  وهو  اأي مواهب متثيلية عربية، 

اجلدل على مواقع التوا�سل الجتماعي.

األ��ك�����س��ان��در  ليك�سي  امل��خ��رج��ة  وك��ت��ب��ت 

“فيلم  ت����وي����رت:  م���وق���ع  ع���ل���ى  ����س���اخ���رة 

الأو���س��ط، ومت  ال�سرق  دي��ون عن ح�سارة 

ت�����س��وي��ره يف ال�����س��رق الأو����س���ط، م��ن دون 

اأت��وق  ل  الأو���س��ط.  ال�سرق  اأي ممثل من 

النتظار«.

“اأول  اآخر على تويرت:  وكتب �سخ�س 

�سيء يخطر ببالك عند م�ساهدة وقراءة 

ال��ك��ب��ري  ال���ت���اأث���ري  ه����و  “ديون”  رواي�������ة 

عليه،  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  لل�سرق 

ب�سكل  البي�س  من  التمثيل  طاقم  ولكن 

تقريبا«. كامل 

  وانهالت النتقادات على موقع تويرت 

حتى  ال��ع��رب��ي��ة،  امل���واه���ب  “لتهمي�س” 
للموقع،  غربيني  م�ستخدمني  قبل  من 

اأنا متحم�س لفيلم  “نعم  اأحدهم:  فكتب 

م�سكلة  اأجت��اه��ل  ل��ن  ولكنني  “ديون” 
اأي ممثل  لهم  لي�س  العرب  “التبيي�س.. 
يف الفيلم وهذه م�سكلة حقيقية بالن�سبة 

يل«.

مئات  �سيكلف  ال��ذي  الفيلم  اأن  يذكر 

امل���الي���ني لإن���ت���اج���ه، م��ق��ت��ب�����س ع���ن رواي���ة 

1965، كما مت اإنتاج  اأمريكية �سدرت عام 

لقى   ،1984 عام  الق�سة  عن  �سابق  فيلم 

جناحا كبريا.

ال�سبت    12  /  9  / 2020

نوع من الخبز قاد الصين إلى 
الفوز في إحدى الحروب

أمريكية تنجب 11 طفاًل وترغب 
في أربعة آخرين

االأنباط ــ  وكاالت 

ي�����س��ب��ه ال�����دون�����ات الأم���ري���ك���ي���ة يف 

وكذلك  باملنت�سف  والثقب  ا�ستدارته 

يف ال��ق��رم�����س��ة اخل���ارج���ي���ة، ول��ك��ن��ه يف 

با�سم  م��ع��روف  �سيني  خبز  احلقيقة 

»غ��وان��غ ب��ي��ن��غ« ول��دي��ه م��ا���ٍس بطويل 

ب����اإح����دى احل�����روب  ال�������س���ني  ف�����وز  يف 

ال���ق���دمي���ة، ف��م��ا ه���ي ال��ق�����س��ة وك��ي��ف 

�ساعدت خمبوزات �سغرية متوا�سعة، 

 500 قبل  الفوز يف حرب  على  ال�سني 

اإن«. اإن  عام، ح�سب موقع »�سي 

اخلبز ق�سة 

تدافع  ال�سني  كانت   1563 ع��ام  يف 

ع���ن ن��ف�����س��ه��ا ���س��د اع���ت���داء ق��را���س��ن��ة 

القرا�سنة  كان  ليلة  كل  اليابان،  من 

ما  وي��اأخ��ذون  قواربهم  من  يت�سللون 

»ت�سي  اجلرنال  جي�س  من  و�سعهم  يف 

اأحد  يالحظهم  اأن  وقبل  جيغوانغ««، 

يختفون  القرا�سنة  كان  اجلي�س  من 

مذهلة. ب�سرعة 

ب���ط���ري���ق���ة م�����ا ك������ان ال���ق���را����س���ن���ة 

ي����ع����رف����ون اأم������اك������ن مت�����رك�����ز ج��ي�����س 

اجلرنال، وهذه الطريقة كانت عبارة 

ع����ن ت��ت��ب��ع اإ����س���ع���ال اجل���ن���د ل��ل��ن��ريان 

طعامهم. لطهي 

وب���ع���د اك���ت�������س���اف ج��ي�����س اجل����رنال 

»ت�������س���ي« ل��ط��ري��ق��ة ت��ت��ب��ع ال��ق��را���س��ن��ة 

ال���ي���اب���ان���ي���ني ل���ه���م، مت اخ������رتاع خ��ب��ز 

»غ��وان��غ ب��ي��ن��غ«، ح��ي��ث اأ���س��ب��ح اجل��ن��ود 

قادرين على طهي هذا اخلبز يف فرن 

ط��ي��ن��ي حت���ت الأر��������س، ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن 

اأن  اجل��ن��ود م��ن ط��ه��ي ط��ع��ام��ه��م دون 

الطهي. نريان  تك�سفهم 

وي���اأت���ي ���س��ر ال��ف��ت��ح��ة يف م��ن��ت�����س��ف 

رغ��ي��ف اخل��ب��ز ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن اجل��ن��ود 

م���ن رب���ط ���س��ل�����س��ل��ة اخل��ب��ز ل��ي��ح��م��ل��وه 

ح��ول اأع��ن��اق��ه��م اأو م��ا ي��ع��رف ب��ق��الدة 

اخل���ب���ز وال���ت���ي ت��ت��ي��ح ل��ل��ج��ن��ود ح��ري��ة 

احل��رك��ة م��ع احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ط��اق��ة 

اأ�سا�سي. كغذاء  اخلبز  الالزمة من 

ال�����س��ي��ن��ي��ون  اخل����ب����ازون  ي����زال  ول 

ال��ن��وع م��ن اخل��ب��ز بنف�س  ي��ع��دون ه��ذا 

يعدها  كان  التي  التقليدية  الطريقة 

ب���ه���ا اجل����ن����ود، ف��ب��ع��د ث���ق���ب ال��ف��ت��ح��ة 

امل��م��ي��زة يف ال���و����س���ط، ي��ت��م ل�����س��ق ك��ل 

طيني  فرن  داخل  العجني  من  قطعة 

بالفحم. ت�سخينه  يتم 

وب���ع���د �����س����روق ال�����س��م�����س ي��ت��ه��اف��ت 

من  النوع  هذا  �سراء  على  ال�سينيون 

�سعبية  اأك���ل���ة  ي��ع��د  ل  وال�����ذي  اخل��ب��ز 

دور  ل����ه  ول���ك���ن���ه  ال���������س����ني،  يف  ف���ق���ط 

تاريخي يف هزمية الأعداء وكان خري 

من  ي��وم  يف  ال�سينيني  للجنود  رفيق 

اإىل النت�سار على  الأيام، بل وقادهم 

القرا�سنة.

وي���ت���م ا����س���ت���خ���دام ه����ذا ال���ن���وع م��ن 

اأو  الإف����ط����ار  اإم�����ا يف وج���ب���ات  اخل���ب���ز 

اأح����ي����اًن����ا م����ع ال�����غ�����داء وك����ذل����ك ي��ع��د 

تناوله  وميكن  خفيفة  لوجبة  مثالًيا 

باأي �سيء. مبفرده دون ح�سوه 

االأنباط ــ  وكاالت 

بلداننا  م��األ��وف��اً يف  الأم���ر  ي��ك��ون  رمب��ا 

العربية اأن تنجب املراأة اأحد ع�سر طفاًل، 

تكون  عندما  للده�سة  مثري  اأم��ر  ولكنه 

يتعدى  اأمريكية يف جمتمع ل  املراأة  هذه 

اأكر  الواحدة  العائلة  فيه معدل مواليد 

من طفلني، ويبدو اأن )بريتني ت�سري�س( 

عاماً  وثالثني  واح��داً  العمر  من  البالغة 

ق��د ك�����س��رت ال��ق��اع��دة، وق�����س��ت م��ا ي��ق��رب 

م����ن ع�������س���ر ����س���ن���وات م����ن ح���ي���ات���ه���ا وه���ي 

الأول وهي يف  ولدت طفلها  حامل، حيث 

وا�ستقبلت  عمرها،  من  ع�سرة  ال�ساد�سة 

ثالثة  منهم  اآخرين،  اأطفال  ع�سرة  بعده 

وهم  لها  بالن�سبة  م��ف��اج��اأة  ك��ان��وا  ت��وائ��م 

ال��ع��م��ر الآن ع���اًم���ا واح����ًدا،  ي��ب��ل��غ��ون م���ن 

وه���ي ت�����س��ارك م��ت��اب��ع��ي��ه��ا ع��ل��ى ان�����س��ت��غ��رام 

ب��ل��ق��ط��ات ط��ري��ف��ة ع���ن ح��ي��ات��ه��ا ال��ي��وم��ي��ة 

ه���ي وزوج���ه���ا واأولده�������ا، وت��ت��ح��دث لهم 

خروج  عند  النا�س  وا�ستغراب  ده�سة  عن 

ما  وع���ادة  ال��ع��ام��ة،  الأم��اك��ن  اإىل  العائلة 

الأطفال  ت�سرف  بح�سن  املتابعون  يعجب 

وي��ر���س��ل��ون ل��ه��م يف امل��ن��ا���س��ب��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وج���ب���ات ال��ع�����س��اء اجل����اه����زة ت���ع���ب���رياً ع��ن 

للعائلة. حبهم 

بالعائلة البيت  �ضاق  عندما 

يتكون  منزل  يف  بريتني  اأ�سرة  وتعي�س 

م���ن خ��م�����س غ����رف ن����وم وي���ق���ع يف ولي���ة 

اأولده��ا  ت��وزع  وه��ي  الأمريكية  كان�سا�س 

حيث  اخلم�س  الغرف  هذه  على  ب�سعوبة 

ال��ث��الث��ة يف غ��رف��ة نومها  ال��ت��وائ��م  ي��ق��ي��م 

ه����ي وزوج����ه����ا ك���ري�������س ب��ي��ن��م��ا ي��ت�����س��ارك 

ولكن  الأخرى  الغرف  الآخرون  الأطفال 

لتحويل  خ��ط��ة  اإع����داد  ال���زوج���ني  ن��ي��ة  يف 

الأر���س  حت��ت  ال�سفلي  وال��ط��اب��ق  ال�سطح 

ذك��رت  وق��د  ل���الأولد  اإ�سافية  اأم��اك��ن  اإىل 

ه��ي  ت��ن��ف��ق  ب��اأن��ه��ا  ���س��ح��ف��ي  ل���ق���اء  الأم يف 

اأ���س��ب��وع��ي��ا  دولر   300 ح�����وايل  وزوج����ه����ا 

علب  وخم�س  اأطفال  حفاظة   600 ل�سراء 

و66   )cereal  ( احل���ب���وب  رق���ائ���ق  م���ن 

ال�سغوط  قنينة حليب ولكن بالرغم من 

كبرية  اأ���س��رة  وج��ود  على  املرتتبة  املالية 

)ديلي  �سحيقة  وح�سب  الأم  فاإن  احلجم 

اأربعة  باإجناب  راغبة  زالت  ما  تيلغراف( 

ك��ان  اإذا  ف��ق��ط  ول���ك���ن  اآخ����ري����ن،  اأط����ف����ال 

ت��ق��ول،  ك��م��ا  ب��ال��ف��ك��رة  مقتنعني  اأط��ف��ال��ه��ا 

بعيدة  لي�ست  الأمنية  هذه  اأن  ترى  وهي 

ي��ك��ون  اأن  ق��ب��اًل  ت��ف��ك��ر  امل���ن���ال؛ لأن���ه���ا مل 

اأح���د ع�سر ط��ف��اًل، ول��ك��ن ه��ذا ما  ع��ن��ده��ا 

ح���دث وه���ي ل ت�����س��ع��ر ب��اأن��ه��ا ق���د اأجن��ب��ت 

لأن��ه��ا  الآن  ح��ت��ى  الأط��ف��ال  م��ن  يكفي  م��ا 

كبرية  اأ���س��رة  يف  تعي�س  اأن  دائ��م��اً  تتمنى 

تتحدث معه. دائماً من  فيها  جتد 

�ضاقة يومية  مهام 

وك����ان����ت ب���رت���ن���ي ق����د اأجن����ب����ت ط��ف��ل��ه��ا 

���س��ت��ة  ب��ع��د  ال�����س��اب��ق  زوج���ه���ا  م���ن  الأول 

اأي���ام م��ن ع��ي��د م��ي��الده��ا ال�����س��اد���س ع�سر 

واأجن����ب����ا ب���ع���ده اأرب����ع����ة اأط����ف����ال اآخ���ري���ن 

م��ت��وق��ع بطفلها  غ��ري  ب�����س��ك��ل  ح��م��ل��ت  ث��م 

ثمانية  الآن  العمر  من  البالغ  ال�ساد�س 

اأع�������وام، ول��ك��ن��ه��ا ان��ف�����س��ل��ت ع���ن زوج��ه��ا 

ت���رب���ي���ة  �����س����ن����وات يف  ث������الث  واأم�����������س�����ت 

اأط��ف��ال��ه��ا مب��ف��رده��ا ك���اأم وح��ي��دة ق��ب��ل اأن 

ت��ل��ت��ق��ي ب��زوج��ه��ا احل����ايل ك��ري�����س ال���ذي 

تعرتف  وهي  اأطفال  خم�سة  منه  اأجنبت 

الأطفال  من  العدد  هذا  تربية  ب�سعوبة 

ال�سابعة  ال�����س��اع��ة  يف  ي��وم��ه��ا  ي��ب��داأ  ح��ي��ث 

�سباًحا من اأجل تنظيف واإطعام التوائم 

الإفطار  وجبة  باإعداد  تبداأ  ثم  الثالثة 

لأولده���������ا الآخ�����ري�����ن والإط���������الع ع��ل��ى 

بها  اخلا�سة  الإلكرتوين  الربيد  ر�سائل 

وبعدها  القهوة  من  فنجان  تناول  اأثناء 

ت����ب����داأ مب���ه���م���ة غ�����س��ي��ل امل���الب�������س ح��ي��ث 

وجبة  ع�����س��رة  اإث��ن��ت��ا  غ�سل  عليها  يتعني 

زوجها  يقوم  بينما  الواحد،  الأ�سبوع  يف 

لإي�سال  ي��وم  كل  واإي��اب��اً  ذه��اب��اً  برحلتني 

منها  واإح�����س��اره��م  امل��در���س��ة  اإىل  الأولد 

لح��ق��اً، ومب��ج��رد اأن ي��ن��ام ال��ت��وائ��م ت��ب��داأ 

العائلة على  الع�ساء حيث جتل�س  باإعداد 

ع�سر  باثني  الأب  �سممها  طعام  طاولة 

���س��ي��ارة  ي��ب��ح��ث��ون الآن ع��ن  م��ق��ع��داً وه���م 

ك���ب���رية احل���ج���م ت�����س��ع ال��ع��ائ��ل��ة ب��ع��د اأن 

بقدوم  القدمية  �سيارتهم  عليهم  �ساقت 

الثالثة. التوائم 
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االنباط- وكاالت

ال�ش�ؤون  لتن�شيق  املتحدة  الأمم  مكتب  وثق   

مبنًى   389 وم�����ش��ادرة  ه��دم  )اأوت�����ش��ا(  الإن�شانية 

ميلكه فل�شطيني�ن بني �شهري مار�س واأغ�شط�س 

2020، اأي مبعدل 65 مبنًى �شهرياً

رغم  الهدم،  �شيا�شة  ت�شتمر  املكتب،  وبح�شب 

اأن الحتالل الإ�شرائيلي اأ�شار يف املراحل الأوىل 

�شيا�شاته  تقييد  اإىل  ك���ف��ي��د-19  ج��ائ��ح��ة  م��ن 

ط�يلة الأمد يف هدم منازل الفل�شطينيني

ويف ر���ش��ال��ة م�������ش���ّ�رة، دع���ا م��ن�����ش��ق ال�����ش���ؤون 

املحتلة  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة  الأر�������س  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة 

الهدم  عمليات  وق��ف  اإىل  ماكغ�لدريك،  جيمي 

غ��ر امل�����ش��روع��ة خ��ا���ش��ة يف ظ��ل ان��ت�����ش��ار جائحة 

ك�فيد-19

يف  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  �شيا�شة  اإن  وق���ال: 

ا�شتمرت  فل�شطيني�ن  ميلكها  التي  املبان  ه��دم 

حتى خالل تف�شي جائحة ك�فيد-19، وكنتيجة 

بال  الفل�شطينيني  م��ن  ال��ك��ث��ر  اأ���ش��ب��ح  ل��ذل��ك 

ماأوى، وفقد الكثر منهم اإمكانية ال��ش�ل اإىل 

اخلدمات و�شبل عي�شهم

امل��ب��ان  ت���دم���ر  اأن  واأو�����ش����ح م��اك��غ���ل��دري��ك 

القلق  على  يبعث  ك���ف��ي��د-19  خ��الل  الأ�شا�شية 

من  العاملية  اجلائحة  زادت  حيث  خا�س،  ب�شكل 

وهم  �شعفهم،  واأوج��ه  الفل�شطينيني  احتياجات 

يف الأ����ش���ل ي���رزح����ن حت��ت وط����اأة ال������ش��ع غر 

الطبيعي النا�شئ عن احتالل ع�شكري طال اأمده

اأر����س حمتلة  اأن ه��دم امل��ب��اين يف  واأ���ش��ار اإىل 

حمظ�ر من قبل القان�ن الإن�شاين الدويل، اإل 

اإذا كان حتمياً للعمليات احلربية

االنباط-وكاالت

ال���ع���راق���ي م�شطفى  ال����������زراء  رئ���ي�������س  اأك������د 

ال��ك��اظ��م��ي، ورئ��ي�����س اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان ال���ع���راق 

متبادل”  “ح�ار  اعتماد  ال���ب���ارزاين،  نيجرفان 

وال�شعي لإجراء انتخابات “ناجحة«

بيان  - يف  للكاظمي  الإع��الم��ي  املكتب  وذك���ر 

اأوردته قناة )ال�ش�مرية ني�ز(، ام�س /اجلمعة/ - 

“اإن رئي�س ال�زراء التقى رئي�س اإقليم كرد�شتان، 
وذلك �شمن زيارة الكاظمي احلالية اإىل الإقليم، 

حيث جرى - خالل اللقاء - بحث جممل الأو�شاع 

والق�شايا التي ي�شهدها البلد«

واأ�شاف البيان، اأنه جرى طرح امللفات امل�شرتكة 

ب���ني احل��ك���م��ة الحت����ادي����ة ال��ع��راق��ي��ة وح��ك���م��ة 

ت�حيد  اأهمية  على  امل�شرتك  والتاأكيد  الإقليم، 

ال�شف�ف وامل�اقف يف م�اجهة التحديات الراهنة، 

و�شهد اللقاء ت�افقاً م�شرتكاً وتاأكيداً على اأهمية 

اعتماد احل�ار املتبادل والد�شت�ر كخيمة جامعة 

حلل كل امللفات، وال��ش�ل بها اإىل اأف�شل �ش�رة 

تخدم ال�شعب العراقي بجميع مك�ناته

واأ�شار اإىل اأنه مت التاأكيد على ا�شتمرار التن�شيق 

ملنع  ال��ع��راق��ي��ة  امل�شلحة  ال���ق����ات  �شمن  الأم���ن���ي 

باأي  النفاذ  “داع�س” الإرهابي من  فل�ل تنظيم 

���ش���رة، ومب��ا ي���ؤّم��ن ال�شتقرار وع���دة النازحني 

تك�ن  ناجحة  انتخابية  عملية  واإج���راء  الكاملة، 

املعّب احلقيقي عن اإرادة العراقيني واختياراتهم 

الدميقراطية

االنباط-وكاالت

اأحرن�ت” العبية،  “يديع�ت  قالت �شحيفة 

الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  جي�س  اإن  اجلمعة،  ام�س 

ي�شتعد لحتمال اأن ينفذ “حزب اهلل” اللبناين، 

هج�ما جديدا عند احلدود ال�شمالية

ونقلت ال�شحيفة عن �شباط كبار يف اجلي�س، 

“اإذا كانت هناك خ�شائر كما وع��د ن�شر  ق�لهم، 

اهلل، ف��ال ب��د م��ن ال���رد بق�ة كبرة حتى ل��� كان 

ال��ث��م��ن اأي�����ام م���ن ال��ق��ت��ال يف ال�����ش��م��ال، ك���ل ذل��ك 

ع�ام  اأم��ني  التي و�شعها  املعادلة  تغير  اأج��ل  من 

التنظيم ال�شي�عي«

ووب��ح�����س ال�����ش��ب��اط ف���اإن���ه ل��ي�����س م���ن اجل��ي��د 

ا�شتمرار ال�اقع احل��ايل ال��ذي يختبئ فيه جن�د 

اجلي�س الإ�شرائيلي حتى ل يتم ك�شفهم من قبل 

قنا�شة احلزب

االنباط-وكاالت

 ع��ل��ى ع��ك�����س اجل��م��ه���ري��ني؛ ال��ذي��ن ع��ج��زوا 

عن التفاق على برنامج اإعادة انتخاب الرئي�س 

دون��ال��د ت��رام��ب ل���لي��ة ج��دي��دة، اعتمد احل��زب 

ال���دمي���ق���راط���ي وج�����زي����ف ب���اي���دن ن��ه��ج��ا اأك���ر 

من  متعددة؛  نظر  وج��ه��ات  ي�شتخدم  تقليدية، 

اأجل ال��ش�ل اإىل البيت الأبي�س

من  البالد  اأنحاء  من  الدميقراطي�ن  وان�شم 

اأجل �شياغة برنامج احلزب ، بحًثا عن ر�شم اأطر 

ذات م�شداقية متهد الطريق اإىل املقعد الرئا�شي، 

وال���ذي مي��ر ه��ذه امل���رة على اأن��ق��ا���س م��ا اع��ت��بوه 

عي�با فادحة يف اأداء املناف�س اجلمه�ري ترامب

وي������م احل�������ش���اب، 3 ن���ف��م��ب امل���ق���ب���ل، ي��ق��رر 

الناخب�ن البنامج الذي �شي�جه البالد خالل 

ال�شن�ات الأربع املقبلة، ما بني منح ترامب �شك 

اإتاحة  اأو   ، املتخبط  النهج  ذات  على  ال�شتمرار 

ال��ف��ر���ش��ة اأم����ام ال��بن��ام��ج ال��دمي��ق��راط��ي ال��ذي 

اإن��ه��اء  يف  ت�شتثمر  رئي�شية  ملفات   10 يت�شمن 

�شيا�شات ترامب الكارثية

يبداأ برنامج املن�شة الدميقراطية من حيث 

وق��ف ال��ع��امل عند ف��رو���س ك���رون��ا، حيث اتهم 

الأمر  الأزم��ة،  اإدارة  بالتخبط يف  ترامب  بايدن 

الذي اأدى اإىل تفاقم امل�شهد على نح� كارثي يف 

ال�ليات املتحدة

و�شدد املر�شح الدميقراطي على اأنه ل جمال 

املناف�س  متهما   ، باجلائحة  يتعلق  فيما  للخطاأ 

الأم��ري��ك��ي  ال�شعب  ك��ذب على  ب��اأن��ه  اجل��م��ه���ري 

ب�شاأن خط�رة املر�س، وهذا يجعله م�ش�ؤول عن 

وفاة ع�شرات الآلف من الأمريكيني

وعلى الرغم من م�قف الدميقراطيني من 

�شع�ر  تباين  اأن  اإل  ال���ب��اء،  جت��اه  ت��رام��ب  اأداء 

الإدارة احلالية، دفع ج�  الناخبني جتاه تعامل 

مع  التعامل  يف  طم�ح  علمي  برنامج  تبني  اإىل 

الأوبئة، حال ال��ش�ل اإىل البيت الأبي�س

الأوبئة  مع  التعامل  الدمي�قراطي�ن  وق��رر 

امل�شتقبلية؛ من خالل قيادة جهد عاملي لل�قاية 

وال��ك�����ش��ف وال���ش��ت��ج��اب��ة، وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا بطبيعة 

احلال مكافحة وباء ك�فيد-19

الرعاية  خ��دم��ات  يف  بالت��شع  ب��اي��دن  وتعهد 

لقاح  والدفع يف اجت��اه احل�ش�ل على  ال�شحية، 

ال���ذي يهدد  ال���ب��اء  ع��ل��ى  للق�شاء  وف��ع��ال  اآم���ن 

العامل

ويف ال�قت الذي تئن ال�ليات املتحدة حتت 

وطاأة البطالة، اعرتف بايدن اأن قاعدة الفر�س 

تراجعت ب�شدة، واأ�شبح الأمريكي�ن اأقل احتمال 

امل���ج���دي��ن يف  اأول��ئ��ك  ال��دخ��ل م��ن  لت�شلق �شلم 

كندا، والدمنارك، واململكة املتحدة

وق�����ال ال��دمي��ق��راط��ي���ن اإن���ه���م ���ش��ي�����ش���غ���ن 

ال�شعب  مع  جديدا  واقت�شاديا  اجتماعيا  عقدا 

الأمريكي

بايدن  اأك��د  ال�ظائف،  ت�افر  برنامج  وح���ل 

لإخ���راج  حا�شمة  اإج�����راءات  لت��خ��اذ  م�شتعد  اأن���ه 

يف  ال�شتثمار  خالل  من  الرك�د؛  من  القت�شاد 

وال�شركات  النظيفة،  والطاقة  التحتية،  البنية 

ال�شغرة

وقدم الدميقراطي�ن تعهدا بالعمل على رفع 

احلد الأدنى لالأج�ر الفيدرالية؛ اإىل 15 دولرا 

يف ال�شاعة، حتى ل يحتاج العمال اإىل الحتفاظ 

ب�ظائف متعددة لتغطية نفقاتهم

لقان�ن حماية حق  الأول�ية  واأعطى احلزب 

التنظيم PRO ل�شتعادة حق�ق العمال، مبا يف 

ذلك احلق يف تك�ين نقابات

امل������ل������ف ال�����ث�����ال�����ث ع�����ل�����ى اأج��������ن��������دة احل�������زب 

ال����دمي�����ق����راط����ي؛ ي��ت��ع��ل��ق مب���ع���ادل���ة ال���رع���اي���ة 

ال�����ش��ح��ي��ة، ع���ب حت��ق��ي��ق خ��دم��ة ع��امل��ي��ة ج��ي��دة؛ 

وباأ�شعار معق�لة

ببناء  اأخ���را  �شنق�م  الدميقراطي�ن:  وق��ال 

ال�شعب  ي�شتحقه  ال��ذي  ال�شحية  الرعاية  نظام 

الأمريكي دائما

النهاية  يف  ي�فر  النظام  اأن  احل��زب  واأو���ش��ح 

اأ�شعار  من  يقلل  �شاملة؛  �شحية  رعاية  تغطية 

واأق�شاط  طبية،  و�شفة  ت�شتلزم  التي  العقاقر 

التاأمني، والتكاليف التي تدفعها من اجليب

ي�شتهدف  النظام  اأن  الدميقراطي�ن  وت��اب��ع 

ال�شيطرة على نفقات الرعاية ال�شحية ال�شاملة، 

وي��ع��ال��ج الإج���ح���اف امل��ت��ج��ذر يف ن��ظ��ام ال��رع��اي��ة 

ال�شحية لدينا

و�شغل نظام العدالة اجلنائية م�شاحة كبرة 

من البنامج الدميقراطي، خا�شة مع ت�شاعد 

وت����رة ال��ع��ن�����ش��ري��ة ع��ل��ى ن��ح��� لف���ت يف الآون����ة 

الن�شيج  األ��ق��ت بظل ق��امت على  الأخ����رة، وال��ت��ي 

الأ�ش�د  امل���اط��ن  مقتل  راأ�شها  وعلى  املجتمعي، 

ج�رج فل�يد على يد ق�ات ال�شرطة

بايدن  اأ���ش��ار  ال�شائك،  ال��ع��دال��ة  ملف  وح����ل 

اأكب عدد من  فيها  الأمريكية  ال�شج�ن  اأن  اإىل 

اأن  معتبا  الق�شبان،  وراء  العامل  يف  ال�شجناء 

النظام م�جه نح� العقاب ولي�س اإعادة التاأهيل

غر  م��ن  اأن���ه  ال��دمي��ق��راط��ي  املناف�س  واأردف 

املقب�ل؛ اأن يتحدث الآباء ال�ش�د مع اأطفالهم يف 

حماولة حلمايتهم من �شباط ال�شرطة؛ الذين 

من املفرت�س اأن يحمل�ا على عاتقهم حمايتهم 

وخدمتهم

و�شاق الدمي�قراطي�ن حزمة من التعهدات؛ 

فيما يتعلق مبلف حماية احلق�ق املدنية، وعلى 

الأمريكية،  العليا  املحكمة  ق�شاة  تعيني  راأ�شها 

تركيبة  يعك�ش�ن  الذين  الفيدراليني،  والق�شاة 

ال�ليات املتحدة

ي�شتهدف  الجت��اه  اأن هذا  بايدن على  و�شدد 

الفردية،  املدنية  واحلق�ق  القان�ن،  �شيادة  دعم 

واحلريات، و�شيحرتم الق�شاة الأحكام ال�شابقة، 

مثل حق املراأة اأن تختار الإجها�س

وتعهد احلزب الدميقراطي اأن يعيد ال�شلطة 

حق  ل�شمان  الت�ش�يت؛  حق�ق  لقان�ن  الكاملة 

كل من يحق لهم الت�ش�يت، وه� ما اأطلق عليه 

�شفاء روح ال�ليات املتحدة

ال��بن��ام��ج ال��دمي��ق��راط��ي و���ش��ع ع��ل��ى راأ����س 

الأول�يات اأزمات املناخ، معتبا اأنه ل ي�جد وقت 

ن�شيعه يف معاجلة هذا امللف

ب�شكل عاجل  ال��ت��ع��ام��ل  اأه��م��ي��ة  ب��اي��دن  واأك����د 

ال مع الع�ا�شف القيا�شية وحرائق الغابات  وفَعّ

املدمرة، والفي�شانات التاريخية، م�شددا على اأن 

الذي  بالعلم  يهتم  ترامب جتاهل اخلطر، ومل 

يثبت اأن تغر املناخ حقيقي وقاتل

اجله�د  ب��اإل��غ��اء  الدميقراطي  املر�شح  ووع��د 

الق�انني  لتخفيف  ت��رام��ب  عليها  حر�س  التي 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة، ال��ت��ي ي�����ش��ف��ه��ا اجل��م��ه���ري���ن ب��اإل��غ��اء 

ال�����ش���اب��ط ب��ه��دف ا���ش��ت��ق��الل ال��ط��اق��ة، ع��ل��ى اأن 

ُت�����ش��ت��ب��دل حل��م��اي��ة الأرا����ش���ي ال��ع��ام��ة وامل��م��رات 

املائية

وك���م���ا ه���� م���ذك����ر يف ب��ن��د ح��م��اي��ة احل��ق���ق 

امل��دن��ي��ة ل��الأم��ري��ك��ي��ني مت�����ّش��ك ال��دمي��ق��راط��ي���ن 

ب��ال��ق��ت��ال ل���ش��ت��ع��ادة وح��م��اي��ة ح��ق الأم��ري��ك��ي��ني 

الأ�شا�شي يف الت�ش�يت

مير  الدميقراطية  حماية  اأن  احل��زب  واأك���د 

ال�ليات  حكام  �شد  بق�ة  ال��رتاج��ع  طريق  عب 

الأ�شخا�س  الذين حرم�ا  الت�شريعية،  والهيئات 

ذوي  وك��ذل��ك  حق�قهم،  م��ن  وال�شباب  املل�نني 

الدخل املنخف�س وذوي الإعاقة

ب�شاأن  ت��رام��ب  اإدارة  ال��دمي��ق��راط��ي���ن  وات��ه��م 

العائالت، وو�شعت  اأنها ف�شلت  الهجرة  ق�انني 

القدوم  النا�س من  اأقفا�س، ومنعت  الأطفال يف 

اإىل ال�ليات املتحدة على اأ�شا�س عقيدتهم

فر�شه  ال��ذي  امل�شلمني  حظر  ب��اي��دن  وانتقد 

ت���رام���ب، واإب����ع����اد ال��الج��ئ��ني وط��ال��ب��ي ال��ل��ج���ء 

الفارين من العنف وال�شطهاد

واأ�شر ج� على اأن الدميقراطيني �شي�شع�ن 

حدا لتلك املمار�شات التي ل تتنا�شب مع املبادئ 

اإن�����ش��اء نظام  الأم��ري��ك��ي��ة، ع��ل��ى ن��ح��� ي��ق���د اإىل 

هجرة اإن�شاين للقرن احلادي والع�شرين

اأن  ي���رون  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اأن  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

بالغ  اأم���ر  امل��ب��ك��رة  الطف�لة  مرحلة  يف  التعليم 

قال  لالأطفال،  تعليمي  اأ�شا�س  بناء  يف  الأهمية 

لتقدمي  ال���لي��ات  مع  �شتعمل  اإدارت���ه  اإن  بايدن 

احل�����ش��ان��ة جل��م��ي��ع الأط����ف����ال ال���ذي���ن ت����رتاوح 

اأعمارهم بني 3 و4 �شن�ات

ولفت املناف�س الدميقراطي اإىل العمل اأي�شا 

التكلفة  م��ي�����ش���ر  ب�شكل  الأط���ف���ال  رع��اي��ة  ع��ل��ى 

لعائالت الطبقة العاملة

الريادة الأمريكية

ترامب،  عهد  يف  اإن��ه  الدمي�قراطي�ن  يق�ل 

حالة  يف  ونف�ذها  املتحدة  ال�ليات  �شمعة  باتت 

ال��رئ��ي�����س  اإدارة  اأع���ق���اب مت��زي��ق  ل��ه��ا، يف  ي��رث��ى 

اجلمه�ري لاللتزامات الدولية

�شاهمت  دونالد  �شيا�شة  اأن  بايدن  يرى  فيما 

يف اإ���ش��ع��اف ال��ت��ح��ال��ف��ات الأم��ري��ك��ي��ة، وت�����ش���ي��ه 

التعريفات  اإدخ����ال  اأن  ك��م��ا  ال��ب��الد،  م�شداقية 

اجلمركية اأ�شر كثرا بالعمال الأمريكيني

وكان اجلمه�ري�ن برروا هذه الإج��راءات اأن 

ال�قت قد حان لبدء احللفاء دفع ح�شتهم من 

اأجل احلماية الأمريكية، واأن الر�ش�م اجلمركية 

ال�ليات  من  ال�شتفادة  من  اأخ��رى  دول  منعت 

املتحدة

تغير  على  بالعمل  الدميقراطي�ن  وتعهد 

ه���ذا امل�����ش��ار، وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات م���ع احل��ل��ف��اء، 

املعل�مات  اإىل  وال���ش��ت��م��اع  ال��ن��ات���،  حلفاء  مثل 

ال�شتخباراتية املتعلقة بال�شاأن الرو�شي

وت�����ش��م��ن ب��رن��ام��ج ب���اي���دن اإع������ادة ال��ع��الق��ات 

ال����دب����ل�����م����ا�����ش����ي����ة ب������ني ال���������لي��������ات امل����ت����ح����دة 

احلا�شمة  امل�����ش��اع��دة  وت��ق��دمي  والفل�شطينيني، 

وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  الفل�شطيني  لل�شعب 

غزة

ولفت اإىل اأن تلك اخلط�ة، تاأتي يف اإطار ما 

اأي  عار�س  كما  الأمريكي،  القان�ن  مع  يت�افق 

حترك لإ�شرائيل ب�شكل غر عادل، وتعهد بنزع 

ال�شرعية عنه

يف 21 اأغ�شط�س/ اآب املا�شي، اأعلن ال�شينات�ر 

الدميقراطي ج� بايدن، قب�له تر�شيح حزبه له 

للرئي�س  مناف�شا  الرئا�شية  النتخابات  خل��س 

اأعلن  ال��ذي  ترامب،  دونالد  احل��ايل  اجلمه�ري 

خ��شه لالنتخابات يف 27 من ذات ال�شهر

املتحدة،  ال���لي��ات  ت�شهد  اأن  امل��رت��ق��ب  وم��ن 

ال���ث���الث���اء 3 ن����ف���م���ب/ ت�����ش��ري��ن ث����اين امل��ق��ب��ل، 

النتخابات الرئا�شية ال�50 يف تاريخ البالد

 األمم المتحدة توّثق هدم قوات االحتالل للمباني الفلسطينية خالل أزمة كورونا

 العراق: اعتماد حوار متبادل بين بغداد وأربيل والسعي إلجراء انتخابات ناجحة

 »يديعوت«: جيش االحتالل يستعد الحتمال تنفيذ حزب اهلل هجومًا جديدًا عند الحدود الشمالية

 إلصالح »ما أفسده ترامب«.. 10 ملفات في حقيبة بايدن

ترامب يعلن إبرام اتفاق سالم بين 
البحرين وإسرائيل

 مسؤول عسكري أوروبي: ال حل عسكريا 
في شرق المتوسط

 لندن تتوصل مع اليابان إلى أول اتفاق 
تجاري رئيسي لمرحلة ما بعد بريكست

 »األسرى للدراسات« يطالب بالضغط 
على االحتالل النقاذ حياة األسرى

 بلير يكشف: اغتيال المبحوح أوقف 
المفاوضات بين اإلمارات وإسرائيل 5 سنوات

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن الرئي�س الأم��رك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، 

اجل��م��ع��ة، ات��ف��اق مملكة ال��ب��ح��ري��ن واإ���ش��رائ��ي��ل 

اإي��اه ب�«الإجناز  اإب��رام اتفاق �شالم، وا�شفا  على 

التاريخي«.

وغ���رد ت��رام��ب ع��ل��ى ح�شابه ال��ر���ش��م��ي عب 

ت���ي��رت، ق��ائ��ال: »اإجن���از تاريخي اآخ��ر ال��ي���م!.. 

�شديقانا العظيمان اإ�شرائيل ومملكة البحرين 

يتفقان على اتفاق �شالم«.

ال�شالم  ت�شنع  دول���ة عربية  »ث���اين  وت��اب��ع: 

اإىل  اإ�����ش����ارة  ي�����م����ا!«، يف   30 اإ���ش��رائ��ي��ل يف  م���ع 

اتفاق ال�شالم الذي اأبرمته دولة الإم��ارات مع 

اإ�شرائيل.

االنباط-وكاالت

الأوروبية  الأرك��ان  لهيئة  العام  املدير  قال 

اإن��ه ل ي�جد حل  الأدم����رال ه��اريف بليج�ن، 

ع�شكري يف �شرق املت��شط، م�شرا اإىل احلاجة 

لروؤية ا�شرتاتيجية م�شرتكة داخل اأوروبا

“لو  ل�شحيفة  حديث  يف  بليج�ن  واأ�شاف 

الأزم��ة يف �شرق  “حل  اأن  فيغارو” الفرن�شية، 

امل��ت������ش��ط مي��ر ح��ت��م��ا ع��ب ط��اول��ة احل�����ار يف 

نطاق احرتام �شيادة الدول

اإىل  الأوروب�����ي  الع�شكري  امل�����ش���ؤول  واأ���ش��ار 

وج�د انق�شام بني الدول الأوروبية ب�شاأن اأزمة 

امل�شاألة  ه��ذه  واأن  ت��رك��ي��ا،  م��ع  املت��شط  ���ش��رق 

لي�شت اأول�ية بالن�شبة للبع�س منها

وك���ان���ت ال�����دول الأوروب����ي����ة ال�����ش��ب��ع املطلة 

ع��ل��ى امل��ت������ش��ط اأك�����دت يف خ��ت��ام ق��م��ت��ه��ا ح���ل 

ا�شتعدادها  اأم�س،  املت��شط،  �شرق  يف  الأو�شاع 

لفر�س عق�بات على تركيا ما مل ترتاجع عن 

املنطقة الأحادية” يف  “حتركاتها 
وت�����ش��اع��د ال��ت���ت��ر ب��ني الحت����اد الأوروب�����ي 

�شفينة  اإر�شال  بعد  النات�،  يف  الع�ش�  وتركيا، 

يف  وال��غ��از  النفط  ع��ن  للتنقيب  تركية  م�شح 

م��ن��اط��ق يف ����ش���رق ال��ب��ح��ر امل��ت������ش��ط ت��ط��ال��ب 

الي�نان وقب�س بال�شيادة عليها

االنبط-وكاالت

ت��شلت  اأن��ه��ا  اجلمعة  بريطانيا  اأع��ل��ن��ت   

اإىل اتفاق للتجارة احلرة مع اليابان، يف اأول 

بعد  ما  ملرحلة  لندن  تبمها  كبرة  اتفاقية 

بريك�شت

اأن  واأفادت وزارة التجارة الدولية يف بيان 

احلرة  للتجارة  اتفاقا  اأبرمت  املتحدة  اململكة 

ات��ف��اق جت���اري رئي�شي  اأول  ه���  ال��ي��اب��ان،  م��ع 

لبيطانيا كدولة جتارية م�شتقلة ، م��شحة 

التجارة  حجم  بزيادة  ي�شمح  اأن  يفرت�س  اأنه 

م���ع ال��ي��اب��ان مب���ا ي��ق��در ب������15،2 م��ل��ي��ار جنيه 

مليار   16،5 دولر،  مليار   19،5( ا�شرتليني 

ي�رو(

االنباط-وكاالت

ط��ال��ب م��رك��ز الأ���ش��رى ل��ل��درا���ش��ات، ام�س 

اجل��م��ع��ة، امل���ؤ���ش�����ش��ات احل��ق���ق��ي��ة وال��دول��ي��ة 

ب��ال�����ش��غ��ط ع���ل���ى الح�����ت�����الل لإن�����ق�����اذ ح��ي��اة 

ال�شج�ن  يف  املر�شى  الفل�شطينيني  الأ�شرى 

الأ�شر  ت�شريح  نتائج  اأعقاب  يف  ال�شرائيلية 

على  اأك���دت  وال��ت��ي  اخل��ط��ي��ب  داوود  ال�شهيد 

مماطلة  ج��راء  ح��ادة  قلبية  جللطة  تعر�شه 

ال��ت��دخ��ل  يف  ط����ي���ل  ل����ق���ت  ال�����ش��ج��ن  اإدارة 

الرعاية  وتقدمي  حياته  لإنقاذ  الالزم  وعمل 

له ال�شحية 

وق�������ال م����دي����ر امل�����رك�����ز راأف���������ت ح���م���دون���ة 

“دولة  اإن  اجل���م���ع���ة،  ���ش��ح��ف��ي  ت�����ش��ري��ح  يف 

الطبي  ال�شتهتار  �شيا�شة  اتبعت  الح��ت��الل 

ب��ح��ق الأ���ش��رى وخ��ا���ش��ة م��ع ذوي الأم��را���س 

جراحية،  لعمليات  يحتاج�ن  ومل��ن  امل��زم��ن��ة، 

ملعاملة  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  للمبادئ  امل��خ��ال��ف  الأم���ر 

العامة  اجلمعية  اعتمدتها  ال��ت��ي  ال�شجناء 

لالأمم املتحدة يف 1979 و1990م على الت�ايل 

ال�شجناء  ���ش��ح��ة  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  اأك����دت  وال��ت��ي 

املحتجزين،  لالأ�شخا�س  الطبية  وال��رع��اي��ة 

والتي اعتبت اأن اأي خمالفة يف هذا اجلانب 

يرقى اإىل درجة املعاملة غر الإن�شانية«

جرمية  على  ال�شك�ت  اأن  ح��م��دون��ة  واأك���د 

�شهداء  قائمة  �شي�شاعف  اخلطيب  ا�شت�شهاد 

احل��رك��ة ال���ط��ن��ي��ة الأ����ش���رة ال��ت��ي و���ش��ل��ت ل 

من  حم���ذراً   ،1967 ال��ع��ام  منذ  �شهيد   )225(

�شيا�شة ال�شتهتار الطبي يف ال�شج�ن

والط��الع  الأ�شرى  زي��ارة  باأهمية  وطالب 

ع��ل��ى جم���ري���ات ح��ي��ات��ه��م وح�����ش��ر م��ر���ش��اه��م 

عمليات  لإج��راء  الطبية  للط�اقم  وال�شماح 

ج���راح���ي���ة ع���اج���ل���ة مل����ن ه����م ب���ح���اج���ة ل���ذل���ك، 

وط��ال��ب ب��ت��دخ��ل ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اأ���ش��ب��اب وف��اة 

الحتالل  �شج�ن  يف  الفل�شطينيني  املعتقلني 

وب��ع��د خ��روج��ه��م م��ن الأ���ش��ر وال��ت��ي اأ�شبحت 

ت�شكل كاب��شاً مفزعاً لأهايل الأ�شرى ويجب 

التخل�س منه حتت كل اعتبار

يف  العاملة  الدولية  امل�ؤ�ش�شات  طالب  كما 

الفل�شطينيني  ح��ي��اة  ب��اإن��ق��اذ  ال�شحة  جم��ال 

واللذين  الإ�شرائيلية  ال�شج�ن  يف  امل��ر���ش��ى 

ممن  اأ�شر   )700( قرابة  اإىل  عددهم  و�شل 

 )300( منهم  خمتلفة  اأم��را���س  م��ن  ي��ع��ان���ن 

اأم���را����س م��زم��ن��ة كالقلب  ي��ع��اين م��ن  اأ���ش��ر 

وال�شكر  والرب�  الكل�ي  والف�شل  وال�شرطان 

وال�شغط واأمرا�س اأخرى

على  خط�رة  هنالك  اأن  حمدونة  واأ�شاف 

م��راج  �شجن  مب�شت�شفى   “ املر�شى  الأ���ش��رى 

م��رتدي��ة  ب��ح��ال��ة �شحية  “ ك���ن��ه��م  ب��ال��رم��ل��ة 

نتيجة  حياتهم  على  حقيقي  خطر  وهنالك 

ال���ش��ت��ه��ت��ار ال��ط��ب��ي وع����دم ت���ف��ر ال��رع��اي��ة 

وال���ع���ن���اي���ة ال�������ش���ح���ي���ة والدوي����������ة ال����الزم����ة 

وال��ف��ح������ش��ات ال��ط��ب��ي��ة ال���دوري���ة ل��الأ���ش��رى، 

يف  ال�شحايا  م��ن  امل��زي��د  يخلف  ال���ذي  الأم���ر 

ح���ال ا���ش��ت��م��رار الح���ت���الل يف ���ش��ي��ا���ش��ت��ه دون 

حياة  انقاذ  اأج��ل  من  جدية  دولية  �شغ�طات 

املر�شى منهم قبل ف�ات الأوان

النباط-وكالت

ت�ين  ال��بي��ط��اين،  ال�����زراء  رئي�س  ك�شف 

ب��ني  الت���������ش����الت  ب�����دء  يف  دوره  ع����ن  ب���ل���ر، 

اإ�شرائيل ودولة الإمارات، واأن هذه املفاو�شات 

ت�قفت خلم�س �شن�ات ب�شبب اغتيال حمم�د 

املبح�ح

ب�����ش��ك��ل  ا���ش��ت��م��رت  امل���ح���ادث���ات  اأن  وت����اب����ع، 

يف  دخ��ل��ت  لكنها  2010؛  يناير  حتى  اإي��ج��اب��ي 

جهاز  يف  ع��م��الء  ق��ي��ام  ب�شبب  وقطيعة  اأزم���ة 

يف  القيادي  باغتيال  الإ�شرائيلي  “امل��شاد” 
اأح��د  امل��ب��ح���ح، يف  حم��م���د  “حما�س”  ح��رك��ة 

بعد  اإل  امل��ح��ادث��ات  ت��ت��ج��دد  دب���ي ومل  ف��ن��ادق 

�شن�ات خم�س 

ب��ل��ر، خ���الل م��ق��اب��ل��ة م��ع �شحيفة  وق���ال 

�شاهم  اإن��ه  فقال  الي�م”،  “اإ�شرائيل  اليمني 

ب�����ش��ك��ل ك���ب���ر يف اإجن�������از م���ع���اه���دة ال�����ش��الم 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة الإم���ارات���ي���ة، واأ����ش���اف اأن���ه ق��ام 

15 ع���ام���اً، وت��ن��ق��ل بني  ب����دور ال������ش��ي��ط م��ن��ذ 

�شل�شلة  ل��ع��ق��د  ون��ي��ق������ش��ي��ا  واأب����ظ���ب���ي  ل��ن��دن 

م�خل�،  يت�شحاق  املحامي  مع  �شرية  لقاءات 

املبع�ث اخلا�س الأ�شبق لنتنياه�، ومع وزير 

يف احلك�مة الإماراتية

ب�شكل  ا�شتمرت  امل��ح��ادث��ات  اإن  بلر  وق��ال 

اإيجابي حتى �شهر يناير )كان�ن الثاين( من 

وقطيعة  اأزم���ة  يف  دخ��ل��ت  لكنها  2010؛  �شنة 

ب�����ش��ب��ب ق���ي���ام ع���م���الء يف ج���ه���از »امل����������ش����اد« 

الإ����ش���رائ���ي���ل���ي ب��اغ��ت��ي��ال ال���ق���ي���ادي يف ح��رك��ة 

فنادق  اأح���د  يف  امل��ب��ح���ح،  حم��م���د  “حما�س” 
اإل بعد  دبي. ومل يتم جتديد هذه املحادثات 

 2015 عامي  بني  الفرتة  ويف  �شن�ات.  خم�س 

و2018 جرت حمادثات مكثفة؛ لكنها ت�قفت 

اإذ ت��ن��ح��ى م�����ش��ت�����ش��ار ن��ت��ن��ي��اه���  اأخ������رى،  م����رة 

ق�شري،  ب�شكل  م���خل���،  اخل��ا���س،  وم��ب��ع���ث��ه 

اإل��ي��ه م��ن ���ش��ب��ه��ات ف�����ش��اد يف �شفقة  مل��ا ن�����ش��ب 

»3000 الغ�ا�شات املعروفة ب�ت “الق�شية 

وقال بلر اإنه علم فيما بعد اأن الطرفني 

وا���ش��ال الت�����ش��الت ب��ط��رق اأخ����رى م��ن دون 

احلاجة خلدماته. و�شدد بلر على اأن ما اأتاح 

اإ�شرائيل  الخرتاق يف املحادثات، ه� م�افقة 

ال�شم  ب���ق��ف خمطط  الإم����ارات  ���ش��رط  على 

وف���ر����س ال�����ش��ي��ادة ع��ل��ى اأج�����زاء م���ن ال�����ش��ف��ة 

الغربية

ال�سبت    12 /  9  / 2020
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الجزيرة واالهلي في لقاء العراقة

 الدوري االسباني ينطلق بغياب الكبار

 اوساكا وازارينكا في نهائي امريكا للتنس

 ليفربول يبدأ الدفاع عن اللقب امام ليدز يونايتد

االنباط – عمان

اال�سبوع  مناف�سات  اليوم  م�ساء  تنطلق 

ال�������س���اد����س م���ن ال�������دوري ال����ك����روي الن��دي��ة 

امل���ح���رف���ن ب���اق���ام���ة ل���ق���اء وح���ي���د ي��ج��م��ع 

اجل���زي���رة وااله���ل���ي يف ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ���س��ت��اد ع��م��ان ال����دويل .. وه��ي 

م����ب����اراة ع��ل��ى درج�����ة ك���ب���رة م���ن االه��م��ي��ة 

الهمية  بالنظر  العريقن  الفريقن  لكال 

ي�سعى  حيث  الرتيب  على  وتاثره  الفوز 

والعودة  الثالثة  النقاط  خلطف  اجلزيرة 

 7 ال���ذي مي��ل��ك  م��ن ج��دي��د للمقدمة وه���و 

نقاط يف حماولة ال�ستغالل و�سع مناف�سه 

و�سعته  �سعبة  ظروفا  يعي�س  الذي  االهلي 

يف املركز قبل االخر بر�سيد نقطة واحدة 

ال��ف��وز من  اي��ة نتيجة غ��ر  ي���درك ان  وه��و 

ت�����س��ع��ه يف ورط�����ة وت���زي���د م��ن  ان  ���س��ان��ه��ا 

���س��ع��وب��ة م��وق��ف��ه يف ����س���راع ال����ه����روب من 

مراكز املوؤخرة ..

امل��ح��رف��ن قد   وك��ان��ت م��ب��اري��ات دوري 

املباريات  باأقامة  اخلمي�س  م�ساء  انطلقت 

حيث اأحلق  اخلام�س  اال�سبوع  من  املوؤجلة 

ال��وح��دات  بفريق  االأوىل  اخل�����س��ارة  الرمثا 

مقابل  دون  بهدف  عليه  بفوزه  املو�سم  هذا 

يف امل��واج��ه��ة ال��ت��ي ج��م��ع��ت ال��ف��ري��ق��ن على 

ملعب ا�ستاد عمان الدويل يف �ساعة متاأخرة 

الوحيد  امل��ب��اراة  ه��دف  اخلمي�س  ليلة  م��ن 

�سجله املحرف اللبناين يف �سفوف الرمثا 

حم��م��د ع��ث��م��ان ق��ب��ل ٣ دق���ائ���ق م���ن ن��ه��اي��ة 

الرمثا  رفع  االنت�سار  االأول. بهذا  ال�سوط 

ل��ي�����س��ع��د  ال��ث��ام��ن��ة  ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  ر����س���ي���ده 

ال��وح��دات  تلقى  فيما  اخلام�س  امل��رك��ز  اإىل 

اخل�سارة االأوىل هذا املو�سم وبقي مت�سدراً 

١٢ ن��ق��ط��ة وب���ف���ارق االأه�����داف عن  ب��ر���س��ي��د 

ال�����س��ري��ح ال�����ذي ف����از ب������دوره ع��ل��ى ���س��ب��اب 

العقبة بهدف نظيف �سجله هداف الدوري 

 7٥ حتى االآن ، حممد العك�س ، يف الدقيقة 

اأه��داف وذل��ك خالل   7 اإىل  لرفع ر�سيده 

ا�ستاد  يف  الفريقن  جمعت  التي  املواجهة 

احل�سن مبدينة اإربد.

مدريد – وكاالت

ري�����ال  ال����ك����ب����ر،  ال�����رب�����اع�����ي  يف غ����ي����اب 

م��دري��د واأت��ل��ت��ي��ك��و وب��ر���س��ل��ون��ة واإ���س��ب��ي��ل��ي��ة، 

ع���ن ان���ط���الق���ة امل���و����س���م اجل���دي���د ل���ل���دوري 

ب��ن فالن�سيا  امل��واج��ه��ة  االإ���س��ب��اين، جت��ت��ذب 

بن  م��ن  االهتمام  معظم  ليفانتي،  وج��اره 

اليومن  يف  �ستقام  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  جميع 

االأوىل  امل��رح��ل��ة  مناف�سات  �سمن  املقبلن 

االأح��د  غد  الفريقان  امل�سابقة ويلتقي  من 

يف ديربي مبكر بالدوري االإ�سباين، والذي 

اليوم،  اإىل  اجلمعة  م��ن  انطالقته  تاأجلت 

ب����ن راب���ط���ة  ال������ذي دب  ب�����س��ب��ب اخل������الف 

الدوري االإ�سباين واالحتاد االإ�سباين للعبة 

اجلمعة. وجلاأ  ي��وم  م��ب��اري��ات  اإق��ام��ة  ب�ساأن 

هذا  البارزين  العبيه  بع�س  لبيع  فالن�سيا 

اآخ��ري��ن  الع��ب��ن  م��ع  يتعاقد  ومل  ال�سيف، 

ل��ي��ح��ل��وا م��ك��ان��ه��م، وذل����ك ب�����س��ب��ب امل��خ��اوف 

واأتلتيكو  الريال  النادي. ويغيب  يف  املالية 

وب��ر���س��ل��ون��ة ع��ن ان��ط��الق��ة امل��و���س��م اجل��دي��د 

ل����ل����دوري االإ����س���ب���اين، ب�����س��ب��ب م�����س��ارك��ت��ه��م 

اأب����ط����ال  ل��������دوري  امل�����ت�����اأخ�����رة  ال���ن���ه���اي���ة  يف 

اأوروب���ا. وت���اأج���ل���ت م��ب��اري��ات ري����ال م��دري��د 

حامل لقب البطولة مع خيتايف، وبر�سلونة 

اإ�سبيلية  م��ع  م��دري��د  واأتلتيكو  اإلت�سي،  م��ع 

االإ���س��ب��اين. ال����دوري   ب��امل��رح��ل��ة االأوىل م��ن 

مبرور  احتفل  ال��ذي  لليفانتي،  ي�سبق  ومل 

ال��ف��وز  اأن ح��ق��ق  ت��اأ���س��ي�����س��ه،  ١١١ ع��ام��ا ع��ل��ى 

على فالن�سيا ب�ستاد املي�ستايا، لكن الفر�سة 

ق���د ت���ك���ون م���وات���ي���ة ل���ه ه����ذه امل����رة. وق����ال 

حتقيق  “اأمتنى  الفريق  مدافع  باير  روب��ر 

ال��ف��وز  ل��ن��ا  امل���ب���اراة. مل ي�سبق  ه��ذا يف ه��ذه 

اأننا  اأعتقد  ولكني  مبلعبه.  فالن�سيا  على 

بالن�سبة  جيدة  ف��رة  يف  امل��ب��اراة  �سنخو�س 

�سو�سييداد  الفوز«. ويحل  م��ن  متكننا  لنا 

ولكنه  االأح���د،  غ��د  الوليد  بلد  على  �سيفا 

املميزين  العبيه  م��ن  ع��دد  جهود  �سيفتقد 

املن�سم  �سيلفا  ديفيد  املخ�سرم  بينهم  ومن 

ح��دي��ث��ا ل��ل��ف��ري��ق وذل����ك ب�����س��ب��ب االإ���س��اب��ات 

�سانع  �سيلفا  كورونا. واأ�سبح  ب��ف��رو���س 

املنتخب  ���س��ي��ت��ي وجن���م  م��ان�����س�����س��ر  األ���ع���اب 

االإ�����س����ب����اين يف ال�������س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة، اأب�����رز 

ال��الع��ب��ن امل��ن�����س��م��ن ل���ل���دوري االإ���س��ب��اين 

الالعب  اإ�سابة  ثبتت  ال�سيف. ولكن  ه��ذا 

ب��ف��رو���س ك��ورون��ا يف نف�س ال��ي��وم ال���ذي مت 

�سو�سييداد. وي�ستهل  ب��ري��ال  تقدميه  فيه 

اأتلتيك  �سيفه  مبواجهة  مو�سمه  غرناطة 

ولكنها  اجلمعة  مقررة  كانت  والتي  بيلباو 

تاأجلت اإىل اليوم . وتفتتح فعاليات املرحلة 

االأوىل من امل�سابقة اليوم باملباراة بن اإيبار 

املرحلة،  مباريات  بقية  ويف  فيجو.  و�سيلتا 

وديبورتيفو  اأو���س��ا���س��ون��ا  م��ع  ق��اد���س  يلتقي 

مع  وف��ي��اري��ال  بيتي�س،  ري���ال  م��ع  اأالف��ي�����س 

هوي�سكا غد االأحد.

امريكا – وكاالت  

فيكتوريا  اأم����ام  و٣-6  و٣-6   ١-6 ول��ي��ام��ز  �سرينا  خ�����س��رت 

اأزارينكا يف الدور قبل النهائي ببطولة اأمريكا املفتوحة للتن�س 

البي�ساء  القادمة من رو�سيا  الالعبة  املا�سية لتحرمها  الليلة 

م��ن حم��اول��ة م��ع��ادل��ة ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي بح�سد ال��ل��ق��ب ٢4 يف 

البطوالت االأربع الكربى على اأر�سها هذا العام. وتلعب اأزارينكا 

الثالثة على مالعب  النهائية  اأو�ساكا يف مباراتها  نعومي  �سد 

�سرينا يف  اأم��ام  بعدما خ�سرت  ال�سبت  اليوم  فال�سينج ميدوز 

م��رات  �ست  باللقب  ال��ف��ائ��زة  �سرينا  و٢0١٣. وا�ستهلت   ٢0١٢

املباراة ب�سل�سلة من ال�سربات الناجحة با�ستاد اآرثر اآ�س وح�سمت 

املجموعة االأوىل يف اأكرث من ن�سف �ساعة بقليل.لكن اأزارينكا، 

االأرب��ع  البطوالت  اإح��دى  النهائي يف  ال��دور قبل  التي تخو�س 

اإيقاعها يف املجموعة  اأع���وام، زادت  الكربى الأول م��رة يف �سبعة 

القوية. ووا�سلت  ال�سربات  تبادل  �سال�سل  يف  وتفوقت  الثانية 

الالعبة احلا�سلة على لقب اأ�سراليا املفتوحة مرتن ال�سغط 

يف املجموعة الفا�سلة مع معاناة �سرينا البالغ عمرها ٣8 عاما 

من اإ�سابة يف الكاحل االأي�سر لتحجز مكانها يف النهائي ب�سربة 

اإر�سال �ساحقة. وتاأهلت نعومي اأو�ساكا احلا�سلة على لقبن يف 

البطوالت االأربع الكربى اإىل نهائي البطولة للمرة الثانية يف 

م�سرتها بعد تغلبها 7-6 و٣-6 و6-٣ على جينفر برادي.

لندن – وكاالت

توتنهام  عانى  �سنوات طويلة،  م��دار  على 

م���ن م�����س��اك��ل االإ�����س����اب����ات، وب�����دا ع���اج���ًزا يف 

على  باملناف�سة  املتعلقة  ال�سعبة  التحديات 

الميال  اإي��ري��ك  االأرجنتيني  االألقاب. لكن 

جنم الفريق، يعتقد باأن النجاح قادم خالل 

املو�سم اجلديد، واأن الفريق ميكنه املناف�سة 

بقوة على لقب الدوري االإجنليزي يف املو�سم 

بقيادة  ليفربول  يتطلع  املرتقب. يف املقابل، 

مديره الفني االأملاين يورجن كلوب، للدفاع 

ع��ن لقبه يف ال��ب��ط��ول��ة وحت��ق��ي��ق امل��زي��د من 

بقيادة  توتنهام،  القيا�سية.واأنهى  االأرق����ام 

مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  الفني  مديره 

بالدوري  ال�ساد�س  املركز  يف  املا�سي  املو�سم 

ال���ف���ري���ق،  املمتاز. وي�ستهل  االإجن����ل����ي����زي 

م�����س��رت��ه يف امل���و����س���م اجل����دي����د ب����ال����دوري 

غد  اإيفرتون،  �سيفه  مبواجهة  االإجنليزي، 

اإيفرتون هذا املو�سم  االأحد. وتت�سم �سفوف 

النادي  اأمت  حيث  اجلنوبية،  اأمريكا  بنكهة 

ري��ال  م��ن  رودري��ج��ي��ز  خامي�س  م��ع  التعاقد 

اأالن من  الربازيلي  الو�سط  مدريد، والعب 

لقبه  عن  للدفاع  ليفربول  نابويل. وي�سعى 

ال���ذي اأح����رزه يف امل��و���س��م امل��ا���س��ي بعد غياب 

ال��دوري  بلقب  التتويج  من�سة  عاما عن   ٣0

االإجنليزي. وي�ستهل ليفربول، حملة الدفاع 

مبواجهة  ال�سبت،  اليوم  البطولة  لقب  عن 

ل���ي���دز ي���ون���اي���ت���د ال���ع���ائ���د ل�������دوري ال���درج���ة 

اإىل  ليفربول  اإجنلرا. ويتطلع  يف  املمتازة 

احل���ف���اظ ع��ل��ى ���س��ج��ل��ه خ��ال��ي��ا م���ن ال��ه��زائ��م 

ع��ل��ى ملعبه،  ي��خ��و���س��ه��ا  ال��ت��ي  امل���ب���اري���ات  يف 

مو�سم  منذ  اجليد  ال�سجل  ه��ذا  حيث ميتد 

يف  ال��ف��وز  ال��ف��ري��ق،  ح��ق��ق  ٢0١6-٢0١7 واإذا 

رقم  امل��ب��اراة  �ستكون  يونايتد،  ليدز  م��ب��اراة 

التي يحافظ فيها على  التوايل  60 له على 

لي�سبح  مبلعبه،  الهزائم  من  خاليا  �سجله 

ع��ل��ى ب��ع��د ٣ م���ب���اري���ات ف��ق��ط م���ن م��ع��ادل��ة 

حققه  وال��ذي  ال�ساأن،  بهذا  القيا�سي  الرقم 

باي�سلي  بوب  ال�سابق  مدربه  بقيادة  الفريق 

يف الفرة من ١978 اإىل ١98١.. وي�ست�سيف 

ف����ول����ه����ام، ن����ظ����ره اآر������س�����ن�����ال، ف���ي���م���ا ي��ح��ل 

باال�س،  كري�ستال  على  �سيفا  �ساوثهامبتون 

نيوكا�سل  ن��ظ��ره  ه����ام،  و���س��ت  وي�ست�سيف 

ب��روم��ي��ت�����س  و����س���ت  ال�سبت. وي�ست�سيف 

املمتازة هذا  الدرجة  العائد لدوري  األبيون، 

االأح���د. غ��د  �سيتي  لي�سر  ن��ظ��ره   امل��و���س��م، 

ويحل ت�سيل�سي �سيفا على برايتون، االإثنن 

امل��ق��ب��ل، يف م���ب���اراة ي�����س��ت��ط��ي��ع م���ن خ��الل��ه��ا 

ت�سيل�سي ا�ستعرا�س قوته بعد ال�سفقات التي 

اأبرمها هذا ال�سيف لتدعيم �سفوفه. و�سم 

و�سط  خ��ط  الع��ب  هافرتز  ك��اي  ت�سيل�سي، 

دف��اع  ت�سيلويل قلب  وب��ن  ل��ي��ف��رك��وزن،  ب��اي��ر 

ل��ي�����س��ر، وت��ي��م��و ف��رن��ر م��ه��اج��م الي��ب��زي��ج، 

وح���ك���ي���م زي����ا�����س جن����م اأي���اك�������س. ومي���ت���ل���ك 

بالالعب  للدفع  الفر�سة  وولفرهامبتون، 

����س���اح���ب ال�����س��ف��ق��ة ال��ق��ي��ا���س��ي��ة يف ت���اري���خ 

ال��ف��ري��ق مع  ال���ن���ادي، وذل���ك ع��ن��دم��ا يلتقي 

الدفع  ميكنه  حيث  املقبل،  االإثنن  �سيفيلد 

باملهاجم ال�ساب فابيو �سيلفا. وميتلك قطبا 

مان�س�سر، املان يونايتد و�سيتي، مزيًدا من 

الوقت، لال�ستعداد قبل بداية م�سرتهما يف 

اأيلول/�سبتمرب احلايل،  ١9 و٢0  امل�سابقة يف 

امل�سابقة  يف  م�سرتهما  بداية  تاأجلت  حيث 

ب�سبب م�ساركتهما يف االأدوار النهائي لدوري 

االأبطال والدوري االأوروبي.

 التحاق الليبي التربي 
بصفوف السلط

 مانشستر يونايتد يودع الشلهوب

 الجزائري باليلي يقترب من االهلي

االنباط – عمان

الليبي  املحرف  يبداأ  ان  املنتظر  من 

اح���م���د ال����رب����ي ت���دري���ب���ات���ه م����ع ف��ري��ق 

ا�ستعدادا  القادمة  االي��ام  خ��الل  ال�سلط 

ان اأعلن  بعد  املحرفن  دوري  ملباريات 

النادي و�سوله اىل عمان اخلمي�س واأكد 

على  الر�سمي  ح�سابه  عرب  ال�سلط  نادي 

اإىل  �سيخ�سع  ال��رب��ي  اأن  »ف��ي�����س��ب��وك«، 

بتدريبات  االل��ت��ح��اق  قبل  احل��ج��ر  ف��رة 

لل�سلط  وق��ع  قد  الربي  الفريق. وكان 

اأن  ق���ب���ل  امل���ا����س���ي  ����س���ب���اط  ف����رباي����ر/  يف 

م�سابقة  توقفت  بعدما  ب��الده  اإىل  يعود 

اأذار  م��ار���س/  ك��ورون��ا يف  ب�سبب  ال���دوري 

املا�سي. ويعترب الربي “٢8 عاماً”، من 

امل��داف��ع��ن امل��م��ي��زي��ن ح��ي��ث ل��ع��ب حلر�س 

وكذلك  م�سر،  م��ن  والداخلية  احل���دود 

ع���ن متثيله  ف�����س��ال  الأه���ل���ي ط��راب��ل�����س، 

مل��ن��ت��خ��ب ب������الده يف ع�����دة ا���س��ت��ح��ق��اق��ات 

عربية وقارية. جدير بالذكر اأن ال�سلط 

بطولة  يف  م�����س��واره  ال���س��ت��ئ��ن��اف  ي�ستعد 

مع  املقبل  االأح���د  يلتقي  حيث  ال���دوري 

الثاين  عبداهلل  امللك  �ستاد  على  �سحاب 

بالقوي�سمة .

الريا�ض – وكاالت

ح���ر����س ن����ادي م��ان�����س�����س��ر ي��ون��اي��ت��د، 

ع��ل��ى ت���ودي���ع ال��ن��ج��م ال�����س��ع��ودي حممد 

ال�������س���ل���ه���وب، اأ����س���ط���ورة ال����ه����الل، ال���ذي 

ال��ي��وم اخلمي�س،  م�����س��اء  اع��ت��زال��ه  اأع��ل��ن 

ب��ع��د م�����س��رة دام���ت الأك���رث م��ن عقدين 

م����ن ال�����زم�����ن، ح���ق���ق���ه���ا ف���ي���ه���ا ال���ع���دي���د 

م�����ن االإجن�������������ازات ال���ق���ي���ا����س���ي���ة.  وك���ان 

لل�سياطن  ب��ح��ب��ه  امل���ع���روف  ال�����س��ل��ه��وب 

احل��م��ر، ق��د ك��ت��ب ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�سابه 

الإح��دى  م�ساهدته  اأث��ن��اء  ب�”توير”، 

“اللون  ال�سابقة:  مان�س�سر  م��ب��اري��ات 

االأح���م���ر مي���الأ ���س��ا���س��ة ال��ت��ل��ف��از.. ي��ب��دو 

ح�ساب  يونايتد«.  واأعاد  مان�س�سر  اأن��ه 

م��ان�����س�����س��ر ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ن�����س��ر ه��ذه 

التغريدة، بعد اإعالن ال�سلهوب اعتزاله، 

يا  ووف��ي��ت  “كفيت  ق��ائ��ال:  عليها  وع��ل��ق 

والع��ب  ال���ويف  م�سجعنا  ال���ب���ن���دري..  ب��و 

التوفيق  ل��ك  نتمنى  ال�سعودي،  ال��ه��الل 

يف م�سرتك القادمة بعد قرار اعتزالك 

كرة القدم«.

القاهرة – وكاالت

مفاو�سات  امل�����س��ري يف  االأه��ل��ي  دخ��ل 

باليلي جنم  يو�سف  للتعاقد مع  مكثفة 

منتخب اجلزائر واأهلي جدة، بداية من 

املو�سم اجلديد.

ومدير  والد  باليلي،  حفيظي   وقال 

وان  منرب  برنامج  عرب  الالعب،  اأعمال 

ب��ق��ن��اة ال��ن��ه��ار، اإن االأه��ل��ي امل�����س��ري ب��داأ 

ال�سعودي  نظره  مع  بالفعل  التفاو�س 

يو�سف. واأ�ساف  ل�سم  التفاق  للتو�سل 

واالأه���ل���ي  ب��الي��ل��ي  ب���ن  ع��ق��د  “هناك 
بالفعل  رح��ب  ال��الع��ب  لكن  ال�����س��ع��ودي، 

امل�����س��ري، خا�سة  ل��الأه��ل��ي  ب��االن�����س��م��ام 

اأفريقيا«. واأ�سار  اأكرب فريق يف قارة  اأنه 

االأك�����رث  االأه���������الوي  ال���ع���ر����س  اأن  اإىل 

الزمالك  من  اهتمام  وج��ود  رغم  جدية 

وب�����رام�����ي�����دز ل�������س���م ال������الع������ب، ل��ك��ن 

حل�سم  واالأق��رب  االأف�سل  يبقى  االأهلي 

تدعيم  ع��ن  االأه��ل��ي  ال�سفقة. ويبحث 

اجلناح  مركز  يف  �سوبر  بالعب  �سفوفه 

ال��ه��ج��وم��ي، ب��ع��د ن��ه��اي��ة اإع����ارة رم�����س��ان 

���س��ب��ح��ي الع����ب ال���ف���ري���ق ال�������س���اب���ق م��ن 

هيدير�سفيلد تاون وانتقاله لبراميدز، 

بداية من املو�سم اجلديد. وتاألق يو�سف 

ب��الي��ل��ي م��ع ال��رج��ي ال��ت��ون�����س��ي وق���اده 

ل��دوري  متتاليتن  بن�سختن  للتتويج 

���س��اه��م يف تتويج  اأف��ري��ق��ي��ا، ك��م��ا  اأب��ط��ال 

م��ن��ت��خ��ب اجل���زائ���ر ب��ل��ق��ب اأمم اأف��ري��ق��ي��ا 

.٢0١9

ال�سبت    12 /  9  / 2020



80

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
ص. ب. رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

962556  -  الـرمـز البريـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - فاكس االدارة :  065200111 - فاكس االعالن: 065200114 

www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

 »بؤر كورونا؟«.. دراسة تتهم المطاعم والحانات بنشر الفيروس

االنباط- وكاالت

الأن  كورونا  ن�شر  يف  املطاعم  ت�شاهم 

روادها يخلعون الكمامات

�����ش����ّددت درا�����ش����ة ح��دي��ث��ة ن�����ش��رت يف 

ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة، اخل���م���ي�������س، ع��ل��ى 

يف  واحل��ان��ات  للمطاعم  املحتمل  ال��دور 

قللت  وق��ت  يف  ك��ورون��ا،  ج��ائ��ح��ة  تف�شي 

امل�شرتك  النقل  و�شائل  دور  اأهمية  من 

واملكاتب.

امل��ط��اع��م واحل���ان���ات مو�شع  وت�����ش��ّك��ل 

الكمامات  و���ش��ع  اأن  اإىل  ن��ظ��راً  �شبهات 

يتمكن  لكي  م��ع��دوم  ب��ل  ال  قليل،  فيها 

الزبائن من تناول الطعام وامل�شروبات.

لكن الدرا�شات اجلدية كانت ال تزال 

خطورة  درج���ة  تراتبية  ���ش��ان  يف  قليلة 

العامة. االأماكن 

املخالطة  تعقب  ع��م��ل��ي��ات  واأظ���ه���رت 

اأ���ش��خ��ا���ش��اً  اأن  ال����والي����ات  م���ن  ع����دد  يف 

املطاعم  ب��ال��ف��رو���س يف  اأ���ش��ي��ب��وا  ك���راً 

واحلانات.

وتذهب الدرا�شة اجلديدة يف االجتاه 

قاطع  ب�شكل  ت��وؤك��د  ال  اأن��ه��ا  ول��و  نف�شه، 

امل���ك���ان ال����ذي اأ���ش��ي��ب ف��ي��ه االأ���ش��خ��ا���س 

“فران�س  ب��ح�����ش��ب  ف��ع��ل��ي��اً،  ب���ال���ع���دوى 

بر�س«.

ال��وق��اي��ة من  م���راك���ز  خ����راء  ووزع   

االأم����را�����س وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا يف ال���والي���ات 

امل��ت��ح��دة ا���ش��ت��ب��ي��ان��ات ع��ل��ى ن��ح��و 300 

���ش��خ�����س، ح�������ش���روا الإج�������راء ف��ح��و���س 

م�شت�شفى   11 يف  امل���ا����ش���ي  ي��ول��ي��و  يف 

اأم�����رك�����ي�����اً، وج��������اءت ن���ت���ائ���ج ف��ح��و���س 

اإيجابية. ن�شفهم 

وم��ن ب��ن االأ���ش��ئ��ل��ة ال��ت��ي ط��رح��ت يف 

يف  للتب�شع  خ��رج��ت��م  ه��ل  اال���ش��ت��ب��ي��ان: 

ظهور  �شبقت  التي  ع�شر  االأربعة  االأيام 

العوار�س لديكم؟ هل ا�شتقليتم اإحدى 

ق�شدمت  ه��ل  امل�����ش��رتك؟  النقل  و���ش��ائ��ل 

اأو  ري��ا���ش��ة  ق��اع��ة  اأو  م��ك��ت��ب��اً  اأو  م���ن���زاًل 

اأو حانة....حيث كان  اأو مطعماً  كني�شة 

اأ�شخا�س؟ يوجد نحو ع�شرة 

ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  اأن  للباحثن  وت��ب��ّن 

اأو  اإي��ج��اب��ي��ة  ف��ح��و���ش��ه��م  نتيجة  ج���اءت 

الكمامات  ي�شعون  ال�شواء،  على  �شلبية 

بالطريقة  ويت�شرفون  نف�شه،  بالقدر 

ع��ي��ن��ه��ا جل���ه���ة ال���وق���اي���ة يف ك����ل اأن�����واع 

االأم����اك����ن ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء م��ك��ان��ن اث��ن��ن: 

احلانات واملطاعم.

ق�����ش��دوا  ال���ذي���ن  ع����دد  اأن  ول���وح���ظ 

امل��ط��اع��م واحل���ان���ات ب��ن ذوي ال��ن��ت��ائ��ج 

من  م��رت��ادي��ه��ا  �شعف  يبلغ  االإي��ج��اب��ي��ة 

االأ�شبوعن  يف  االإيجابية  النتائج  ذوي 

اللذين �شبقا العوار�س االأوىل.

وم���ن امل��ف��رت���س اأن ي��ت��م ت��اأك��ي��د ه��ذه 

وخ�شو�شاً  اأخ����رى،  ب��اأب��ح��اث  ال��درا���ش��ة 

الداخلية  امل�����ش��اح��ات  ب��ن  اأن��ه��ا ال مت��ّي��ز 

واخلارجية.

ل��ك��ن ه���ذه ال���درا����ش���ة ت���وؤك���د ���ش��رورة 

و�����ش����ع ال���ك���م���ام���ة ل���ت���ف���ادي االإ����ش���اب���ة 

كان  اأي��اً  ال���رذاذ  تطاير  ج��ّراء  بالعدوى 

حجمه.

 الطيارون سيواجهون هذا 
العدو الجديد في 2024

االنباط-وكاالت

االأم��ر  وه��و  ال�شماء،  يف  جديد  ع��دو  مواجهة  يف  الطيارون  �شيدخل  �شنوات،   3 بعد 

الذي يتطلب حت�شرا خا�شا، وفق ما ك�شفه وزير الدفاع االأمركي مارك اإ�شر.

اإجراء جتارب حية على طائرات تكتيكية  البنتاغون يعتزم  اإن  االأربعاء،  اإ�شر،  وقال 

“الطيارين الب�شرين«. تعتمد على الذكاء اال�شطناعي �شد 

وياأتي هذا االإعالن بعد ثالثة اأ�شابيع من هزمية “خوارزمية الذكاء اال�شطناعي” 

طيارا ب�شريا يف حماكاة قتالية بن طائرات F-16، وهو اأمر و�شفه اإ�شبر باأنه مثال 

على “تاأثر االآلة” على م�شتقبل وزارة الدفاع.

اأظهر  اال�شطناعي  للذكاء  املذهل  “االنت�شار  اإن  تاميز”  “اآ�شيا  ملوقع  تقرير  وقال 

قدرة اخلوارزميات املتقدمة على التفوق على الب�شر يف املعارك االفرتا�شية«.

واأ�شاف “اخلوارزمية، التي طورتها �شركة هرون �شي�شتيمز، هزمت ب�شهولة الطيار 

املقاتل يف جميع اجلوالت اخلم�س«.

حقيقية  مناف�شة  يف  ذروتها  االفرتا�شية  واملعارك  املحاكاة  هذه  “�شتبلغ  اإ�شر  وذكر 

.»2024 وحية ت�شمل طائرات تكتيكية �شد طيارين ب�شريين يف عام 

القتال  يربط  افرتا�شي  اختبار  اآخر  اأغ�شط�س   20 يوم  جرت  التي  املواجهة  وكانت 

اجلوي بالذكاء اال�شطناعي، اأ�شرفت عليه وكالة اأبحاث البنتاغون.

 السعر والموعد والمميزات.. كل ما تريد معرفته عن »آيفون 12«

 دول أوروبية تستقبل قاصرين من مخيم يوناني دمره حريق

االنباط-وكاالت

االأمركية لالإعالن عن  “اأبل”  ت�شتعد �شركة 

يف وقت الحق من  “اآيفون 12”  هاتفها اجلديد 

ك�شف  يف  الت�شريبات  تتوا�شل  فيما  ال�شنة،  ه��ذه 

بع�س اخل�شائ�س واملزايا املنتظرة.

تقريرا  نت”  دي  “زي  جملة  موقع  وخ�ش�س 

ترافق  التي  التفا�شيل  كل  عن  للحديث  مف�شال 

اأحدث هاتف مرتقب لل�شركة االأمركية العمالقة.

اإن���ه م��ن املنتظر ط��رح 4 ط���رازات  ق��ال امل�شدر 

الآي����ف����ون 12، اث����ن����ان ع����ادي����ا واآخ���������ران م����ن ن���وع 

الت�شكيلة  اأن  اإىل  الت�شريبات  وت�شر   .»PRO«

 iPhone 12و  iPhone 12« ���ش��ت�����ش��م 

 iPhoneو  iPhone 12 Proو  Max
.»12 Pro Max

اأحجام العر�س ما بن 5.4  اأن ت��رتاوح  ميكن 

بو�شة و6.1 بو�شة لكل من iPhone 12 و12 

و  Pro م��ن  لكل  و6.7   6.1 ب��ن  وم���ا   ،Max
.Pro Max

ميكن اأن تبداأ االأ�شعار من 649 دوالر وت�شل 

اإىل ما فوق 1099 دوالرا، وهو االأمر الذي اأكده 

جون برو�شر، الذي يعرف بت�شريبه معلومات حول 

اأبل وغوغل.

وقال يف تغريدة على ح�شابه يف تويرت اإن اآيفون 

12 �شيكلف 649 دوالرا و”برو ماك�س” �شيكلف 
1099 دوالرا.

اآي��ف��ون  ع��ن ط�����رازات  “اأبل”  تعلن  ال���ع���ادة،  يف 

اجلديدة يف �شبتمر، قبل اأن تطرحها يف االأ�شواق 

بعد 10 اأيام تقريبا من احلدث. لكن “اأبل” قالت 

يف وقت �شابق اإن االأجهزة اجلديدة �شتتاأخر ب�شعة 

اأ�شابيع هذه ال�شنة.

ويتوقع متابعون اأن يجري العر�س املنتظر يف 

12 من �شهر اأكتوبر املقبل، اأو ما جاوره.
فاإن ط��رازات اآيفون  وفقا لتقرير “بلومرغ”، 

اجلديدة �شتبتعد عن احلواف الدائرية امل�شتخدمة 

يف iPhone 11، فيما يرجح اأن جتري العودة 

اإىل ت�شميم iPhone 5 ذي احلواف امل�شطحة.

فيما يخ�س اجلزء اخللفي، ال يبدو اأنه �شيطراأ 

عليه تعديالت، با�شتثناء �شمه كامرتن، مقابل 3 

كامرات التي كانت يف الن�شخة ال�شابقة.

ه��ن��اك اأي�����ش��ا ت��ك��ه��ن��ات ب����اأن ط����راز اآي���ف���ون 12 

يعتمد  اأن  االألومنيوم، على  اإط��ارا من  �شي�شتخدم 

طراز “برو” على الفوالذ املقاوم لل�شداأ.

كما يجري احلديث عن ا�شتبدال اللون االأخ�شر 

الذي طرح يف اآيفون 11، باللون االأزرق.

ت�شر كل الت�شريبات اإىل اأن اجلواب هو “نعم”، 

اإذ يبدو اأن “اأبل” باتت على ا�شتعداد الإ�شدار اأول 

جهاز لها متوافق مع �شبكات اجليل اخلام�س.

وك�شفت تقارير �شابقة، يف اأغ�شط�س املا�شي، اأن 

الطرازات االأربعة من اآيفون 12 �شتكون جميعها 

مزودة ب�”5 جي«.

االنباط- وكاالت

اأعلن وزير الداخلية االأملاين هور�شت �شيهوفر، 

يف برلن، اجلمعة، اأن 10 دول اأع�شاء يف االحتاد 

400 مهاجر قا�شر  االأوروب���ي �شت�شتقبل ح��واىل 

جزيرة  م��ن  اإج���الوؤه���م  ومت  ب��ال��غ��ون،  يرافقهم  ال 

الهائل يف خميم  اليونانية بعد احلريق  لي�شبو�س 

موريا.

ال����دول  م���ع  “ات�شاالتنا  اإن  ���ش��ي��ه��وف��ر  وق�����ال 

بالتو�شل  �شمحت  االأوروب����ي  االحت���اد  يف  االأع�شاء 

اإىل م�شاركة ع�شر منها يف نقل هوؤالء القا�شرين”، 

مو�شحا اأن كال من اأملانيا وفرن�شا �شتتكفل مبا بن 

100 و150 من هوؤالء االأطفال.
هذا وما يزال اآالف املهاجرين عالقن يف جزيرة 

لي�شبو�س لليوم الثالث يف �شوارع قرب اأكر خميم 

اأن  بعد  اجل��م��ع��ة،  ال��ي��وم  ال��ي��ون��ان،  للمهاجرين يف 

�شوته احلرائق باالأر�س.

امل��ع��روف بظروف املعي�شة  وك��ان خميم م��وري��ا، 

ال�شيئة فيه، ي�شت�شيف اأكر من 12000 مهاجر، 

اأي اأربعة اأ�شعاف قدرته املعلنة.

وح�����ول ح���ري���ق م���دم���ر ي����وم االأرب�����ع�����اء امل��وق��ع 

امل��رتام��ي االأط����راف اإىل كتلة م��ن امل��ع��دن املتفحم 

واخليام املحرتقة.

اآالف  اأم��ن��ت  اإن��ه��ا  اليونانية  احل��ك��وم��ة  وق��ال��ت 

الذين  للمهاجرين  موؤقت  م��اأوى  لتوفر  اخليام 

ف���روا م��ن ال��ن��ران. ور���ش��ت ع��ب��ارة رك���اب يف ميناء 

ميتيليني باجلزيرة لتقدمي امل�شاعدة.

ل��ك��ن خ��ط��ط احل��ك��وم��ة ق��وب��ل��ت مب��ق��اوم��ة من 

اأن  يخ�شون  ال��ذي��ن  وال�����ش��ك��ان  املحلية  ال�شلطات 

ت��ت��ح��ول امل���الج���ئ امل���وؤق���ت���ة اإىل خم��ي��م اآخ����ر دائ���م 

للمهاجرين.

وق������ال وزي������ر ال���ه���ج���رة ن��وت��ي�����س م��ي��ت��ارات�����ش��ي 

لتلفزيون ميغا اليوناين يف �شاعة متاأخرة من م�شاء 

اخلمي�س، اإن ال�شكان يريدون خروج املهاجرين.

 »حرب تغريدات« تستهدف 
نتفليكس.. والشركة تعلق

االنباط- وكاالت

دع����ا االآالف م���ن م�����ش��ت��خ��دم��ي االإن����رتن����ت، اخل��م��ي�����س، ع���ر ���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ش��ل 

الفرن�شي  الفيلم  الإدراجها  للفيديو،  “نتفليك�س”  �شركة  مقاطعة  اإىل  االجتماعي، 

من�شتها. على  “مينيون” 
واعتر مغردون اأن هذا الفيلم الروائي ي�شفي “الطابع اجلن�شي” على الطفالت 

اللواتي يوؤدين اأدوار البطولة فيه. 

#كان�شلنتفليك�س  و�شم  تغريدة حتت  األف   200 وُن�ِشرت على “تويرت” اأكر من 

لبع�س  العامل  م�شتوى  على  ال�شبكة  و�شوم  �شدارة  يف  جعله  مما  نتفليك�س(،  )اإلغاء 

الوقت.

 ويتناول “مينيون” الذي نال جائزة اأف�شل اإخراج يف مهرجان “�شندان�س” ق�شة 

الرتبية  مبادئ  بن  التوفيق  حت��اول  اإمي��ي،  ُتدعى  ع�شرة  احلادية  يف  باري�شية  فتاة 

و�شبكات  امل��ظ��اه��ر  هيمنة  م��واك��ب��ة  وم�شتلزمات  ال�شنغالية،  عائلتها  يف  ال�����ش��ارم��ة 

التوا�شل االجتماعي على اأبناء جيلها واالأطفال الذين يف عمرها.

حّيها،  �شكان  من  اأخريات  فتيات  ثالث  اإىل  ت�شّمها  رق�س  بفرقة  اإمي��ي  وتلتحق 

من  كثرات  توؤديها  التي  كتلك  اأحياناً،  االإباحية  من  ب�شيء  توحي  رق�شات  ويوؤّدين 

جنمات مو�شيقى البوب احلالية.

واقت�شر املدافعون عن الفيلم على بع�س االأ�شخا�س، من بينهم املمثلة االأمركية 

تي�ّشا توم�شون التي وجدته “رائعا«.

“يتيح ل�شوت جديد اأن يعّر عن نف�شه”، يف  “تويرت” اأنه  وراأت يف تغريدة على 

اإ�شارة اإىل املخرجة ميمونة دوكوريه، التي “تنهل من جتربتها” يف هذا الفيلم.

“مينيون”  اأن  بر�س  لوكالة فران�س  “نتفليك�س” يف ت�شريح  با�شم  ناطقة  وقالت 

فيلم اجتماعي “�شد اإ�شفاء طابع جن�شي على االأطفال«.

و�شبكات  ك��ك��ّل  املجتمع  ي�شّكلها  ال��ت��ي  ال�����ش��غ��وط  “يتناول  الفيلم  اأن  و���ش��رح��ت 

التوا�شل االجتماعي على الفتيات ال�شغرات«.

التي  بالق�شايا  معنين  اأنف�شهم  ي��ع��ت��رون  م��ن  جميع  “ندعو  ق��ائ��ل��ة:  وختمت 

يطرحها هذا الفيلم اإىل م�شاهدته«.

ال�سبت    12 /  9  / 2020


