
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

برتبة قائد أعلى.. ترامب يقلد 
أمير الكويت وساًما نادًرا 

لم يمنح منذ 29 عاًما

االنباط-وكاالت

الأمريي  الديوان  �شوؤون  وزير  ح  �شرَّ

الكويتي ال�صيخ علي جراح ال�صب�ح، ب�أن 

ترامب، منح  دون�لد  الأمريكي  الرئي�س 

الع�صكري برتبة ق�ئد  و�ص�م ال�صتحق�ق 

اأعلى لأمري البالد ال�صيخ �صب�ح الأحمد 

اجل�بر ال�صب�ح؛ وذلك يف مرا�صم اأقيمت 

الأبي�س  البيت  يف  البي�ص�وي  املكتب  يف 

اليوم اجلمعة.

وبح�صب وك�لة الأنب�ء الكويتية، ي�أتي 

ه���ذا ال��ت��ك��رمي م��ن ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 

وال��دوؤوب��ة  العظيمة  ب���جل��ه��ود  اع��راًف��� 

املنطقة  يقوده يف  ال��ذي  الكبري  وال���دور 

وال���ع����مل وت��ت��وي��ًج��� ل��ع��الق���ت ال�����ص��راك��ة 

الكويت  دول��ة  بني  واملتميزة  الت�ريخية 

وال����ولي�����ت امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة ال��ت��ي 

ام��ت��دت على م��دى ع��ق��ود، وت��زام��ًن��� مع 

ق���رب ح��ل��ول ال���ذك���رى ال�����ص��ت��ني لإق���م��ة 

البلدين  ب��ني  الدبلوم��صية  ال��ع��الق���ت 

ال�صديقني.

الع�صكري  ال�صتحق�ق  و�ص�م  ويعترب 

ب��رت��ب��ة ق���ئ��د اأع��ل��ى م��ن اأرف����ع الأو���ص��م��ة 

الرئي�س  مينحه�  قلم�  التي  الع�صكرية 

خالل  احلليفة  ال��دول  لق�دة  الأمريكي 

فرات ت�ريخية؛ حيث ح�صل عليه اأحد 

اآخ��ر  منح  ومت  فقط،  دول��ة  رئي�س  ع�صر 

و�ص�م يف ع�م 1991.

ال�صيُخ ن��صر  البالد،  اأم��رَي  وقد مثَّل 

���ص��ب���ح الأح����م����د اجل����ب���ر ال�������ص���ب����ح، يف 

من  ال�صتحق�ق  و���ص���م  ا�صتالم  مرا�صم 

قبل الرئي�س الأمريكي دون�لد ترامب.

�صب�ح  ال�صيخ  الكويت  اأم��ري  ويتلقى 

الأح����م����د ال�����ص��ب���ح ال���ع���الج ب����ل���ولي����ت 

امل����ت����ح����دة، واأف���������د ال�����دي�����وان الأم������ريي 

ب������ص��ت��ق��رار ح���ل��ت��ه ال�����ص��ح��ي��ة ب��ق��ول��ه: 

»ح�لته م�صتقرة ويتلقى عالجه املقرر«.

واأو�شح وزير �شوؤون الديوان الأمريي 

ال�����ص��ي��خ ع��ل��ي ج����راح ال�����ص��ب���ح، يف ب��ي���ن 

ن�صرته وك�لة الأنب�ء الكويتية »كون�«، اأن 

الديوان على توا�صل م�صتمر مع ال�صيخ 

ن�ئب  ال�����ص��ب���ح  اجل���ب��ر  الأح��م��د  م�صعل 

رئ��ي�����س احل��ر���س ال��وط��ن��ي، ال���ذي ط��م���أن 

اجلميع على �صحة اأمري البالد.

ال�شبت  2  �صفر  1442 هـ  - املوافق   19  اأيلول  2020 م - العدد  5456   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 ٢١١ حالة محلية واول إصابة لكلب باربد

»كورونا« .. ٣ وفيات والوباء يصل ل٨ محافظات

االنباط-وكاالت

 ي���ق���ول اأح������د امل���ط���ل���وب���ني ال�����ص���ب��ق��ني يف 

اأحكم قب�صته  العدو  اإن   ، الث�نية  النتف��صة 

ع��ل��ى ال�����ص��ف��ة ع��ق��ب ق��ب��ول ال�����ص��ل��ط��ة اإن��ه���ء 

وم�صرية  املف�و�ص�ت  وا�صتئن�ف  النتف��صة 

جعل  م����   ،)2005  -  2002( ال��ت�����ص��وي��ة 

املق�ومني املتبّقني بني ن�َرين: اأمن ال�صلطة، 

غ���ب��ت منطقة و�صط  ه��ك��ذا،  ال��ع��دو.  واأم����ن 

فيم�  النتف��صة،  نه�ية  م�صهد  عن  ال�صفة 

بقي املط�َردون يف ال�صم�ل )ن�بل�س( واجلنوب 

)بيت حلم(. يف ن�بل�س، انق�صمت جمموع�ت 

املط�َردين الأخرية اإىل ثالث جبه�ت: الأوىل 

يف خميم عني بيت امل�ء وَت�صّدرته� »كت�ئب اأبو 

واأف��راد  ال�صعبية(  )اجلبهة  م�صطفى«  علي 

يف  والث�نية  )حم��س(،  الق�ص�م«  »كت�ئب  من 

البلدة القدمية وَتتمّثل يف جمموعة »ف�ر�س 

الأق�صى«  �صهداء  ل�»كت�ئب  الت�بعة  الليل« 

)فتح(، والث�لثة داخل خميم بالطة وق�ده� 

ال�صهيد ه�ين الكعبي من »�صهداء الأق�صى«

ال��ك��ع��ب��ي ك�����ن »اآخ������ر ال���ف���ر����ص����ن« ال��ذي��ن 

على  احل�صول  اأو  �صالحهم  ت�صليم  رف�صوا 

»عفو«؛ اإذ مل ُتفلح تهديدات حم�فظ ن�بل�س 

اآن�����ذاك، ج��م���ل حم��ي�����ص��ن، يف اإي��ق���ف��ه، حتى 

��ر  ���صِ
ُ
ارت��ق��ى ���ص��ه��ي��داً ب��ر���ص������س ال��ع��دو. ك��م��� اأ

م��ق���وم��ون م��ن »���ص��راي��� ال��ق��د���س« )اجل��ه���د 

الإ�صالمي( خالل احل�دثة نف�صه� يف ني�ص�ن/ 

اأم� »ف�ر�س الليل« يف البلدة   .2008 اأبريل 

ق�ئده�  العدو  اغتي�ل  اإثر  نهكت 
ُ
ف�أ القدمية 

ال�صهيد ب��صم اأبو �صرية )القذايف(.

مطاردي انتفاضة االقصى بين مالحقة االحتالل واعتقال السلطة لهم بحجة حمايتهم 

فرض حظر التجّول الشامل في سويمة والروضة 
بلواء الشونة الجنوبّية اعتبارًا من األحد

 وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 120  الف طن قمح

الوحدات والحسين في اقوى لقاءات 
دوري المحترفين

 السفير االميركي الجديد
 يصل الى عمان

 االتحاد األوروبي يعلن صفقة »مليونية« 
جديدة للقاح كورونا

منظمة التجارة تختار السعودي محمد التويجري 
ضمن المرشحين الـ 5 للمرحلة الثانية

االنباط – عمان

اجل��ول��ة  من�ف�ص�ت  ال��ي��وم  م�����ص���ء  ت�صت�نف 

امل���ح���رف���ني  دوري  ب���ط���ول���ة  م����ن  ال�������ص����ب���ع���ة 

مع  الول الوحدات  يجمع  بلق�ءين   ،2020
احل�صني عند اخل�م�صة م�ص�ء على �صت�د عم�ن 

ال��دويل، بينم� يحل �صب�ب الأردن �صيف� على 

م�ص�ء  والن�صف  ال�ص�بعة  عند  الرمث�  نظريه 

على �صت�د احل�صن ب�إربد. يف اللق�ء الول الذي 

يتوقع ان يكون القوى والكرث اث�رة ب�لنظر 

لتق�رب م�صتوى الفريقني اىل ج�نب التق�رب 

نظريه  الوحدات  النقطي ي�صتقبل  الف�رق  يف 

احل�����ص��ني يف م��واج��ه��ة ق��وي��ة وم���ث���رية، حيث 

يت�صدر الوحدات الرتيب الع�م بر�صيد 15 

الفر�صة  اإت���ح��ة  يعني  ق��د  تعرث  واأي  نقطة، 

ملط�رديه.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-عمان

 و�صل ال�صفري المريكي املكلف اىل الردن 

هرني ت. وو�صر اإىل عم�ن ام�س اجلمعة عن 

طريق احدى الرحالت التج�رية. 

وق����ل���ت ال�����ص��ف���رة الم���ريك���ي���ة ب��ع��م���ن يف 

ب��ي���ن ���ص��ح���يف ام�����س، ان���ه ووف���ق����ً لإر����ص����دات 

املكلف  ال�صفري  دخل  الأردنية،  ال�صحة  وزارة 

وو���ص��ر ف����وراً اإىل احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي.  وق���ل 

�ص�بق�ً  �صغل  ال���ذي  وو���ص��ر،  املكلف  ال�صفري 

من�صب ن�ئب رئي�س البعثة والق�ئم ب�لأعم�ل 

ب�لني�بة خالل فرة عمله ال�ص�بقة يف الأردن 

اأع��ود  ان  “ي�صعدين   :2015-2018 م��ن 

ال��ب��ن���ء  م��وا���ص��ل��ة  اىل  واأت���ط���ل���ع  الأردن  اإىل 

املتحدة  ال��ولي���ت  بني  القوية  ال�صراكة  على 

والأردن«.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

واف����ق الحت������د الأوروب�������ي، اجل��م��ع��ة، على 

من  ل�”كوفيد19-”  حم��ت��م��ل  ل��ق���ح  ����ص���راء 

و”غالك�صو  “�ص�نويف”  الأدوي�������ة  ���ص��رك��ت��ي 

�صميث كالين”، وذلك ب�لتزامن مع اقراب 

�صراء  برن�مج  اإىل  لالن�صم�م  النه�ئي  املوعد 

اللق�ح�ت الت�بع ملنظمة ال�صحة الع�ملية.

و����ص���ت���زّود ال�����ص��رك��ت���ن الحت������د الأوروب������ي 

م��ن  ج���رع���ة  م���ل���ي���ون   300 اإىل  ي�����ص��ل  مب����� 

ال���ل���ق����ح، ال������ذي ت�����أم����الن يف ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى 

املقبل. وت�أتي هذه  الع�م  املوافقة لال�صتعم�ل 

ال�صفقة بعد اتف�ق الحت�د الأوروب��ي و�صركة 

مليون   400 ح��ج��ز  ع��ل��ى  “اأ�صرازينيك�” 
جرعة من اللق�ح الذي يتم تطويره ب�لتع�ون 

مع ج�معة اأك�صفورد الربيط�نية.

التفا�صيل �ص »8«

االنباط-عمان

اإ�ص�بة جديدة بفريو�س   213 اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل 

حملية،   211 منه�  اجلمعة،  ام�س  اململكة  يف  امل�صتجّد  كورون� 

لريتفع العدد الإجم�يل لالإ�ص�ب�ت اإىل 4344.

وتوزعت الإ�ص�ب�ت اجلديدة ح�صب املوجز الإعالمي ال�ص�در 

عن رئ��صة الوزراء ووزارة ال�صحة على النحو الآتي: 211 ح�لة 

 29 و  ع��ّم���ن،  الع��صمة  ح���لت يف حم�فظة   104 منه�  حملّية 

ح�لة يف حم�فظة البلق�ء، و30 ح�لة يف حم�فظة الكرك، و 20 

اإرب��د، و4  ح�لة يف حم�فظة الزرق�ء، و10 ح���لت يف حم�فظة 

ح�لت يف لواء الرمث�، و9 ح�لت يف حم�فظة مع�ن، و3 ح�لت 

اإىل  اإ�ص�فة  م���أدب���،  حم�فظة  يف  وح�لت�ن  املفرق،  حم�فظة  يف 

الق�دمني من اخل���رج، مّمن  ت�صجيل ح�لتني خ�رجّيتني، بني 

يقيمون يف فن�دق احلجر.

كم� �ُصّجلت 3 ح�لت وف�ة منه� اثنت�ن يف م�صت�صفى الأمري 

العدد  لريتفع  ة،  اخل��صّ امل�صت�صفي�ت  اأح��د  يف  وواح��دة  حمزة، 

الإجم�يل للوفي�ت اإىل 29 ح�لة.

20 ح�لة يف  95 ح�لة �صف�ء منه�  واأ�ص�ر املوجز اإىل ت�صجيل 

ة بعزل  املنطقة اخل��صّ الأمري حمزة، و63 ح�لة يف  م�صت�صفى 

امل�ص�بني يف البحر املّيت، و3 ح�لت يف م�صت�صفى امللكة علي�ء، 

ة. و9 ح�لت يف اأحد امل�صت�صفي�ت اخل��صّ

اإجم�يل  لي�صبح  11766 فح�ص�ً خمربّي�ً،  اإج��راء  اإىل  ولفت 

ال��وب���ء وح��ت��ى الآن  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  ال��ت��ي  ع��دد الفحو�ص�ت 

1045700 فح�ص�ً. ودعت ال��وزارة اجلميع يف �صوء ارتف�ع عدد 

ل�صنة   )11( رقم  الّدف�ع  ب�أمر  اللتزام  اإىل  املحلّية،  الإ�ص�ب�ت 

.2020

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

طرحت وزارة ال�صن�عة والتج�رة والتموين، 

120 ال��ف ط��ن م��ن م����دة القمح  ع��ط���ًء ل�����ص��راء 

���ص��م��ن ���ص��ي������ص��ت��ه��� يف احل���ف����ظ ع��ل��ى خم���زون 

ا�صراتيجي من القمح.

الإلكروين،  موقعه�  عرب  ال��وزارة  واأ���ص���رت 

اإىل اأن اخر موعد لقبول العرو�س هو ال�ص�عة 

الث�نية من ظهر يوم الأربع�ء املقبل.

ودع���ت ال�����وزارة ال��راغ��ب��ني ب���ل���ص��راك اإىل 

 650 مق�بل  العط�ء  من  ن�صخة  على  احل�صول 

دين�راً غري م�صردة.

وت��ع��ت��م��د ال�����وزارة يف ع��م��ل��ي���ت ال�����ص��راء على 

يكفي  خم���زون  ل�صم�ن  دوري���ة  ع��ط���ءات  ط��رح 

لأطول مدة ممكنة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 ب��ن���ء ع��ل��ى ت��و���ص��ي��ة خ��ل��ّي��ة اأزم����ة ك���ورون���� يف 

ق��ّررت  الأزم����ت،  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز 

جل���ن���ة ا����ص���ت���دام���ة ���ص��ال���ص��ل ال���ع���م���ل والإن����ت�����ج 

ال�ص�مل  التجّول  حظر  فر�س  ام�س  والتوريد 

ال�صونة  ب��ل��واء  وال��رو���ص��ة  �صومية  منطقتي  يف 

من  اعتب�راً  البلق�ء  ملح�فظة  الت�بع  اجلنوبّية 

املقبل  الأح��د  يوم  �صب�ح  من  ال�ص�د�صة  ال�ص�عة 

اأ���ص��ب��وع��ني،  ومل�����ّدة  2020م  اأي���ل���ول   20 امل���واف���ق 

ه�تني  يف  الوب�ئّية  احل���ل��ة  ل�صوء  ن��ظ��راً  وذل��ك 

املنطقتني.

التفا�صيل �ص »2«

رويرتز -الريا�ص

اخت�رت منظمة التج�رة الع�ملية ال�صعودي 

حم��م��د ال��ت��وي��ج��ري ���ص��م��ن امل��ر���ص��ح��ني ال���� 5 

للمرحلة الث�نية بعد خروج 3 مر�صحني من 

�صب�ق قي�دة منظمة التج�رة الع�ملية، من اأ�صل 

ثم�نية مر�صحني.

ال�صعودي  املر�صح  يتن�ف�س  اأن  املقرر  وم��ن 

منظمة  ل��ق��ي���دة  مر�صحني   4 م��ع  �صيتن�ف�س 

التج�رة الع�ملية.

مم��دوح  ح���م��د  ق����ل  ل�”رويرز”،  ووف��ق��� 

اإن��ه  م�صرية  اأ���ص��ول  م��ن  ال�صوي�صري  املر�صح 

خرج مع مر�صحي املك�صيك ومولدوف�.

ومن املقرر اأن تعلن املنظمة ام�س اجلمعة 

�صيخو�صون  ال��ذي��ن  مر�صحني  اخلم�صة  ع��ن 

اجلولة الث�نية من ت�صويت الأع�ص�ء لختي�ر 

املدير الع�م اجلديد للمنظمة الع�ملية املعنية 

ب�لتج�رة.

التفا�صيل �ص »3«



املحلي
20

 تخصيص منطقة حرجية في اربد 
لعزل الحيوانات المصابة بكورونا

 ضبط 2650 مخالفة لقطع 
االشارة الضوئية

 وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 
120 الف طن قمح

 الزرقاء : شكاوى من مخالفات حافالت 
النقل العام وسيارات األجرة ألوامر الدفاع

االنباط-اربد

خ�����ص�����ص��ت م���دي���ري���ة زراع��������ة ارب������د، 

منطقة حرجية لعزل احليوانات امل�صابة 

ا�صابة كلب  بفريو�س كورونا بعد واقعة 

بالفريو�س يف الرمثا ام�س.

وق�����ال م���دي���ر ���ص��ح��ة ارب�����د ال��دك��ت��ور 

ريا�س ال�صياب ام�س اجلمعة، انه مت نقل 

الكلب امل�صاب من منزل مالكه يف الرمثا 

التي  اإرب��د  ع��زل حرجية يف  اىل منطقة 

ت��ت��وف��ر فيها م��ع��اي��ري ال��رف��ق ب��احل��ي��وان 

واحلفاظ على �صالمته.

التن�صيق  مت  ان����ه  ال�����ص��ي��اب  وا����ص���اف 

مكان  لتحديد  ارب��د  زراع��ة  مديرية  مع 

حيوانات  اي  او  الكلب  حلجر  خم�ص�س 

اخرى قد تتعر�س لال�صابة بالفريو�س 

الح���ق���ا وف�����ق ق����وان����ن وق����واع����د ال���رف���ق 

املنظمات  قوانن  مع  املت�صقة  باحليوان 

واجلمعيات التي تعنى بذلك.

زارعة  من جانبه قال مدير مديرية 

انه  ال��وايل الطاهات،  الدكتور عبد  اربد 

ا���ص��ول  م��ع  يتفق  امل��ك��ان مب��ا  مت جتهيز 

وق�����واع�����د ال����رف����ق ب����احل����ي����وان وت���وف���ري 

احتياجاته داخل احد االماكن احلرجية 

التي مت توفري حرا�صة م�صددة عليها من 

قبل العاملن يف ق�صم احلراج.

االنباط-عمان

 اأع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة االأم�����ن ال���ع���ام، ان��ه 

وم��ن��ذ ب��داي��ة احل��م��ل��ة امل���روري���ة اخلا�صة 

اأطلقتها االإدارات املرورية للت�صدي  التي 

ملخالفات القيادة املتهورة التي بداأت مطلع 

ال�صهر احلايل، عن �صبط 2650 خمالفة 

لقطع اال�صارة ال�صوئية .

مت  م��روري��ة  خمالفة   79 �صبطت  كما 

اتخاذ ا�صد االجراءات القانونية واالإدارية 

بحقها من خالل حجز املركبات وحتويل 

�صائقيها اإىل املراجع الق�صائية واالإدارية 

املخت�صة.

�صحفي  ب���ي���ان  يف  امل���دي���ري���ة  واأك��������دت 

وتعزيز  احلملة  موا�صلة  اجلمعة،  ام�س 

امل���ت���خ���ذة خ��الل��ه��ا ل�صبط  االإج�����������راءات 

امل��خ��ال��ف��ات اخل��ط��رة م��ث��ل ق��ط��ع االإ���ص��ارة 

ال�صوئية وال�صرعات العالية، واملمار�صات 

اخل��اط��ئ��ة، وال��ت��ج��اوز اخل��اط��ئ وغ��ريه��ا 

ال�صرر  باإيقاع  تهدد  التي  املخالفات  من 

مب�صتخدمي الطريق.

وث��م��ن��ت م��دي��ري��ة االأم����ن ال��ع��ام جهود 

امل���واط���ن���ن ال���ذي���ن اأظ����ه����روا ت���ع���اون���اً مع 

الرقم املعلن من اإدارة ال�صري على تطبيق 

اإر�صال  عرب   )0770999030( اآب  الوات�س 

البالغات وامل�صاهدات، االأمر الذي اأف�صى 

اإىل ���ص��ب��ط ع����دد ك��ب��ري م���ن امل��خ��ال��ف��ن 

ومركباتهم، موؤكدة حر�صها على متابعة 

ك��اف��ة ال��ب��الغ��ات وال�����ص��ك��اوى ال����واردة من 

امل���واط���ن���ن ع��ل��ى ال���رق���م امل��ع��ل��ن و����ص���واًل 

لتحقيق الردع واإنهاء هذه املمار�صات.

االنباط- عمان

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  طرحت 

120 ال��ف  وال��ت��م��وي��ن، ع��ط��اًء ل�����ص��راء 

�صيا�صتها  �صمن  القمح  مادة  من  طن 

ا�صرتاتيجي  يف احلفاظ على خمزون 

من القمح.

واأ������ص�����ارت ال��������وزارة ع����رب م��وق��ع��ه��ا 

االإلكرتوين، اإىل اأن اخر موعد لقبول 

العرو�س هو ال�صاعة الثانية من ظهر 

يوم االأربعاء املقبل.

ودع������������ت ال�������������������وزارة ال�����راغ�����ب�����ن 

ن�صخة  اإىل احل�صول على  باال�صرتاك 

650 دي��ن��اراً غري  م��ن ال��ع��ط��اء م��ق��اب��ل 

م�صرتدة.

ال�صراء  الوزارة يف عمليات  وتعتمد 

دوري����ة ل�صمان  ع���ط���اءات  ع��ل��ى ط���رح 

خمزون يكفي الأطول مدة ممكنة.

اململكة  ا�صتهالك  معدل  ان  يذكر 

ال��ق��م��ح يبلغ نحو  ال�����ص��ن��وي م��ن م���ادة 

 60 من  �صهري  مبعدل  طن  ال��ف   780

اإىل 65 الف طن.

االنباط - الزرقاء

�صكا مواطنون مبحافظة الزرقاء من 

و�صيارات  العام  النقل  حافالت  خمالفات 

“ العاملة  “التك�صي وال�صرفي�س  االأج��رة 

املحافظة  م��ن��اط��ق  خ��ط��وط  ع��ل��ى معظم 

وعدم االلتزام باأوامر الدفاع وحتميل 75 

باملئة من �صعتها، كما ن�صت اأوامر الدفاع، 

ظل  يف  املواطنن  لقلق  مدعاة  اأ�صبح  ما 

تداعيات جائحة كورونا .

ال���ع���دي���د من  ان   ، م���واط���ن���ون  وق������ال 

احلافالت تقوم بتحميل ركاب باأكرث من 

120 باملئة من �صعتها، متجاوزة تعليمات 

زي���ادة،  رك���اب  حتميل  ب��ع��دم  ال�صري  اإدارة 

ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  ناهيك ع��ن ع��دم التقيد 

التي تن�س �صراحة على �صرورة احلفاظ 

على التباعد ب��ن ال��رك��اب وع��دم حتميل 

اأكرث من 75 باملئة التزاماً باأوامر الدفاع 

الرامية ملنع انت�صار فريو�س كورونا.

الرحمن  ع��ب��د  امل��وظ��ف ح�صن  واأ����ص���ار 

اىل اأن الو�صع القائم حالياً على خطوط 

حافالت النقل العام يف حمافظة الزرقاء 

ي���ن���ذر ب���ع���واق���ب وخ���ي���م���ة، خ���ا����ص���ة وان 

الكمامة  ب��اإرت��داء  يتقيدون  ال  ال�صائقن 

اأو ال��ق��ف��ازات وك��ذل��ك ال��رك��اب، ويقومون 

اأك����رث م���ن االأي����ام  بتحميل رك����اب زي�����ادة 

العادية قبل جائحة الكورونا .

م����ن ج��ه��ت��ه ت�������ص���اءل امل��ت��ق��اع��د خ��ال��د 

اإدارة ال�صري وهيئة تنظيم  خ��ازر عن دور 

وال��ت��ي من  بهذا اخل�صو�س  ال��ع��ام  النقل 

مع  خا�صة  ذل���ك،  م��راق��ب��ة  م�صوؤولياتها 

تداعيات انت�صار جائحة كورونا، داعياً اإىل 

اإج���راءات �صارمة وم�صددة  �صرورة و�صع 

ال��ت��ج��اوزات حفاظاً على  للحد م��ن ه��ذه 

�صحة املواطنن و�صالمتهم.

�صرطة  مراقبة  ���ص��رورة  اىل  دع��ا  كما 

ال�صري لذلك وو�صع حدد ال�صتهتار بع�س 

بتحميل  تقوم  التي  احل��اف��الت  اأ���ص��ح��اب 

رك����اب اأك����رث م���ن امل�����ص��م��وح ب���ه م���ع وج���ود 

تعليمات بعدم حتميل اأكرث من 75 باملئة 

من �صعة احلافالت وذل��ك مبوجب ن�س 

اأوامر الدفاع .

وق������ال ال���ت���اج���ر ن���ائ���ل ع���ب���د اخل���ال���ق، 

يقومون  التك�صي  ���ص��ي��ارات  اأ���ص��ح��اب  ان 

بتحميل ال�صيارة كاملة بالركاب، وكذلك 

“ العاملة  “ ال�صرفي�س  اأ�صحاب �صيارات 

بن اخلطوط الداخلية اأو بن حمافظة 

الزرقاء والعا�صمة عمان، وال ي�صرتطون 

ارت����داء ال��ك��م��ام��ات على ال���رك���اب، ناهيك 

عن العديد من املمار�صات االخرى ومنها 

ال���ت���دخ���ن داخ�����ل احل����اف����الت و����ص���ي���ارات 

االج������رة وال������ذي ي�����ص��ر ب�����ص��ح��ة ال���رك���اب 

ومنهم كبار ال�صن واالطفال .

من جهتها، قالت مديرة مكتب هيئة 

الزرقاء  مبحافظة  ال��ربي  النقل  تنظيم 

لبنى عبد الهادي، انه بناًء على املالحظات 

ال��������واردة ف��ق��د مت ال��ت��وا���ص��ل م���ع ج��ه��ات 

ال��زرق��اء حجازي  ع��دي��دة منها حم��اف��ظ 

الأجل  منا�صبة  اآلية  اإيجاد  بهدف  ع�صاف 

م��راق��ب��ة و���ص��ائ��ط ال��ن��ق��ل ال��ع��ام و���ص��ي��ارات 

هذه  االجرة “التك�صي وال�صرفي�س” ملنع 

التجاوزات.

وا�صارت اىل انه �صيتم تنظيم حمالت 

اأ���ص��ح��اب  منظمة مل��راق��ب��ة م���دى ال���ت���زام 

احل��اف��الت للنقل ال��ع��ام ب���اأوام���ر ال��دف��اع 

على  تن�س  ال��ت��ي  ال�صحية  والتعليمات 

عدم حتميل احلافلة باأكرث من 75 باملئة 

ن�صر فريو�س  ملنع  التحميلية  �صعتها  من 

كورونا امل�صتجد بن املواطنن، والتي من 

املقعد  راك��ب يف  اأي  ع��دم حتميل  �صمنها 

�صيارات  اأو  احلافالت  يف  �صواًء  االأم��ام��ي، 

االجرة “التك�صي وال�صرفي�س«.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل 213 اإ�صابة جديدة بفريو�س 

211 حملية،  اململكة ام�س اجلمعة، منها  امل�صتجّد يف  كورونا 

لريتفع العدد االإجمايل لالإ�صابات اإىل 4344.

وت��وزع��ت االإ���ص��اب��ات اجل��دي��دة ح�صب امل��وج��ز االإع��الم��ي 

النحو  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ة  ال�����وزراء ووزارة  رئ��ا���ص��ة  ع��ن  ال�����ص��ادر 

ح���االت يف حمافظة   104 م��ن��ه��ا  ح��ال��ة حم��ل��ّي��ة   211 االآت����ي: 

البلقاء، و30 حالة  29 حالة يف حمافظة  و  العا�صمة عّمان، 

و10  ال��زرق��اء،  20 حالة يف حمافظة  و  ال��ك��رك،  يف حمافظة 

حاالت يف حمافظة اإربد، و4 حاالت يف لواء الرمثا، و9 حاالت 

وحالتان  املفرق،  حمافظة  يف  حاالت  و3  معان،  حمافظة  يف 

خارجّيتن،  حالتن  ت�صجيل  اإىل  اإ�صافة  ماأدبا،  حمافظة  يف 

بن القادمن من اخلارج، مّمن يقيمون يف فنادق احلجر.

اث��ن��ت��ان يف م�صت�صفى  م��ن��ه��ا  وف���اة  ح���االت   3 ���ُص��ّج��ل��ت  ك��م��ا 

ة، لريتفع  االأمري حمزة، وواحدة يف اأحد امل�صت�صفيات اخلا�صّ

العدد االإجمايل للوفيات اإىل 29 حالة.

واأ�صار املوجز اإىل ت�صجيل 95 حالة �صفاء منها 20 حالة يف 

ة بعزل  م�صت�صفى االأمري حمزة، و63 حالة يف املنطقة اخلا�صّ

امل�صابن يف البحر املّيت، و3 حاالت يف م�صت�صفى امللكة علياء، 

ة. و9 حاالت يف اأحد امل�صت�صفيات اخلا�صّ

ولفت اإىل اإجراء 11766 فح�صاً خمربّياً، لي�صبح اإجمايل 

االآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�صات  عدد 

1045700 فح�صاً.

ودع���ت ال����وزارة اجلميع يف ���ص��وء ارت��ف��اع ع��دد االإ���ص��اب��ات 

 ،2020 ل�صنة   )11( رق��م  ال��ّدف��اع  باأمر  االل��ت��زام  اإىل  املحلّية، 

واّتباع معايري ال�صالمة والوقاية، وارتداء الكّمامات، وعدم 

20 �صخ�صاً، وا�صتخدام تطبيقي  اإقامة التجّمعات الأكرث من 

“اأمان” و”�صحتك”.

االنباط-عمان

املطاعم   طالب م�صتثمرون بقطاع 

ال�����ص��ي��اح��ي��ة، اع�������ص���اء ب��غ��رف��ة جت���ارة 

ع����م����ان، ب���ال���ع���ودة ع����ن ق������رار اغ����الق 

�����ص����االت امل���ط���اع���م مل�����دة ا����ص���ب���وع���ن، 

موؤكدين ان القرار غري مربر ويعمق 

اخل�صائر.

وق����ال����وا خ����الل ل���ق���اء ع��ق��د م�����ص��اء 

غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����س  م���ع  اخل��م��ي�����س 

جت��ارة عمان، ان ق��رار االغ��الق يهدد 

ي��وؤدي  وق��د  وا�صتثماراتهم  اعمالهم 

امل��ن�����ص��اآت  ال���ع���دي���د م���ن  اف���ال����س  اىل 

ال�����ص��ي��اح��ي��ة، م���ا ي��ن��ع��ك�����س ���ص��ل��ب��اً على 

ال���ع���ام���ل���ن ل����دي����ه����م، م����وؤك����دي����ن ان 

يقوم  مالية  ب�صيكات  ملتزم  قطاعهم 

ب�����ص��داده��ا م���ن امل��ب��ي��ع��ات، ب��اال���ص��اف��ة 

وجتار  م�صانع  من  م�صرتيات  لعقود 

ت�صغيلية  املحال وم�صاريف  وايجارات 

اخرى .

امل����ط����اع����م  ق������ط������اع  ان  وب������ي������ن������وا، 

جائحة  بداية  ومنذ  تلقى  ال�صياحية 

الهزات  م��ن  العديد  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

ج�����راء االإغ�������الق واحل���ظ���ر ال�����ص��ام��ل 

ال�صياحي  الن�صاط  وتوقف  واجلزئي 

مالية  خ�صائر  فيه  العاملن  كبد  ما 

مو�صحن  ال��دن��ان��ري،  مبالين  تقدر 

ال�صياحة  امل��ط��اع��م  م��ن  ب��امل��ئ��ة   70 ان 

املنزيل،  التو�صيل  خدمة  لديها  لي�س 

وح���ت���ى امل���ط���اع���م ال���ت���ي مت���ل���ك ه���ذه 

50 باملئة من  اخلدمة فانها ال تغطي 

. م�صاريفها 

وا�صاروا اىل ان القطاع ي�صم اكرث 

م���ن ال���ف م��ط��ع��م ���ص��ي��اح��ي ي�����ص��غ��ل ما 

يقارب 22 الف موظف 70 باملئة منهم 

م���ن االي������دي ال��ع��ام��ل��ة االردن����ي����ة مت 

اال�صتثمار فيهم وتدريبهم على اعلى 

م�صتوى من املهنية.

الغرفة  ادارة  جمل�س  اك��د  ب���دوره، 

�����ص����رورة االل����غ����اء ال����ف����وري ل��ل��ق��رار 

ك���ون ق��ط��اع امل��ط��اع��م ال�����ص��ي��اح��ي��ة من 

بالتعليمات  التزاماً  القطاعات  اك��رث 

واالر������ص�����ادات ال�����ص��ح��ي��ة وال�����ص��الم��ة 

العامة.

املطاعم  مبيعات  ان  املجل�س،  وبن 

ال�������ص���ي���اح���ي���ة ت����راج����ع����ت وم����ن����ذ ب���دء 

باملئة   50 م��ن  اك���رث  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة 

ج����راء ت��وق��ف امل��و���ص��م ال�����ص��ي��اح��ي من 

عودة  وعدم  االجنبية  العربية  الدول 

وغريها  املوؤمترات  واإقامة  املغرتبن 

ت�صتقطب  كانت  التي  الن�صاطات  من 

تعليمات  اىل  ا�صافة  االع��م��ال،  رج��ال 

وزارة ال�صياحة وجلنة االوبئة .

تقف  ال���غ���رف���ة  ان  امل��ج��ل�����س،  واك�����د 

مطالبهم  وتدعم  اع�صائها  كل  خلف 

ال��ع��ادل��ة ول���ن ت��ت��خ��ل��ى ع��ن��ه��م، داع��ي��ة 

وتعوي�س  تعوي�صهم  اىل  احل��ك��وم��ة 

كل القطاعات املت�صررة جراء قرارات 

احل��ظ��ر ال�����ص��ام��ل واجل���زئ���ي واوام����ر 

الدفاع .

االنباط-عمان

وامل���م���ر����ص���ات  امل���م���ر����ص���ن  ن���ق���ي���ب  زار 

وال���ق���اب���الت ال���ق���ان���ون���ي���ات خ���ال���د رب��اب��ع��ة 

اخلمي�س،  ي��وم  امل��وؤ���ص�����س  امل��ل��ك  م�صت�صفى 

يف  للعاملن  التغيري  ي��وم  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 

القطاع ال�صحي .

واطلع ربابعة على االجراءات ال�صحية 

وال��ب��ي��ئ��ة االآم����ن����ة ال���ت���ي ت�����ص��م��ن ���ص��الم��ة 

املمر�صن واملمر�صات، وقال:” اننا نتعهد 

ب��ال��ع��م��ل م���ع ج��م��ي��ع ج��ه��ات االخ��ت�����ص��ا���س 

الي���ج���اد ال��ت�����ص��ري��ع��ات ال���الزم���ة وامل��ت��اب��ع��ة 

ب��ي��ئ��ة �صحية  ت��وف��ري  ال���دائ���م���ة م���ن اج���ل 

اآم���ن���ة حت��ف��ظ ���ص��الم��ة ك���اف���ة امل��م��ر���ص��ن 

وامل���م���ر����ص���ات وال����ق����اب����الت ال���ق���ان���ون���ي���ات 

العاملن يف القطاع ال�صحي« .

اطلقته  ال���ذي  ال��ت��غ��ي��ري  ي���وم  ان  ي��ذك��ر 

يهدف  ال�صحية،  املوؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة 

ال�صحية  اخل���دم���ات  ج����ودة  حت�����ص��ن  اىل 

وتفعيل مبادئ �صالمة املر�صى وحقوقهم، 

وحت���ف���ي���ز ج��م��ي��ع ال���ع���ام���ل���ن يف ال��ق��ط��اع 

لتقدمي  وم��وؤ���ص�����ص��ات  اأف����راد  م��ن  ال�صحي 

خالل  من  ال�صحية  الرعاية  يف  االأف�صل 

وفعاليات خمتلفة. اأن�صطة 

االنباط-عمان

كورونا  اأزم���ة  خلّية  تو�صية  على  بناء   

االأزمات،  واإدارة  الوطني لالأمن  املركز  يف 

ق�����ّررت جل��ن��ة ا���ص��ت��دام��ة ���ص��ال���ص��ل ال��ع��م��ل 

واالإن����ت����اج وال���ت���وري���د ام�����س ف��ر���س حظر 

ال���ت���ج���ّول ال�����ص��ام��ل يف م��ن��ط��ق��ت��ي ���ص��ومي��ة 

التابع  اجلنوبّية  ال�صونة  بلواء  والرو�صة 

مل��ح��اف��ظ��ة ال��ب��ل��ق��اء اع���ت���ب���اراً م���ن ال�����ص��اع��ة 

ال�����ص��اد���ص��ة م��ن ���ص��ب��اح ي���وم االأح����د املقبل 

اأ�صبوعن،  ومل��ّدة  2020م  اأيلول   20 املوافق 

وذل����ك ن��ظ��راً ل�����ص��وء احل��ال��ة ال��وب��ائ��ّي��ة يف 

املنطقتن. هاتن 

كما تقّرر ا�صتمرار عزل منطقة �صومية 

املناطق،  بقّية  الرو�صة عن  وعزل منطقة 

وذل�����ك ب�����ص��ب��ب ت���زاي���د ح�����االت االإ����ص���اب���ة 

فيهما، وتفادياً المتدادها لبقّية املناطق.

ال��ل��ج��ن��ة االأم���ن���ّي���ة  ت��ف��وي�����س  وق�����د مّت 

ال�صونة  ل��واء  يف  االإداري  احلاكم  برئا�صة 

اجل����ن����وب����ّي����ة ب���ف���ت���ح امل����ن���������ص����اآت ال����الزم����ة 

للمواطنن،  االأ�صا�صية  احلياة  ال�صتدامة 

بق�صاء  للمواطنن  لل�صماح  اآل��ي��ة  وو���ص��ع 

متفاوتة  اأوقات  يف  االأ�صا�صية  احتياجاتهم 

من  االأدن��ى  احل��د  ت�صمن  املناطق  بح�صب 

االخ��ت��الط يف االأم���اك���ن امل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل��ك 

�صرًيا على االقدام.

كما مّت تفوي�س احلاكم االإداري باتخاذ 

ال�����ق�����رارات ال����الزم����ة ل����دخ����ول ���ص��ال���ص��ل 

ال���ت���وري���د واإ�����ص����دار ال��ت�����ص��اري��ح ال��الزم��ة 

مع  بالتن�صيق  ال�صرورة  عند  للمزارعن 

م��ع احل���االت  وال��ت��ع��ام��ل  ال���زراع���ة،  وزارة 

والطارئة. االإن�صانّية 

االنباط-عمان

املكلف  ال�����ص��ف��ري االم��ريك��ي   و���ص��ل 

اإىل  وو����ص���رت  ت.  ه����ري  االردن  اىل 

عمان اليوم اجلمعة عن طريق احدى 

التجارية.  الرحالت 

بعمان  االمريكية  ال�صفارة  وقالت 

يف ب���ي���ان ���ص��ح��ايف ام�������س، ان����ه ووف���ق���اً 

االأردن���ي���ة،  ال�����ص��ح��ة  وزارة  الإر����ص���ادات 

اإىل  دخل ال�صفري املكلف وو�صرت فوراً 

ال�صحي.   احلجر 

وقال ال�صفري املكلف وو�صرت، الذي 

���ص��غ��ل ���ص��اب��ق��اً م��ن�����ص��ب ن���ائ���ب رئ��ي�����س 

بالنيابة  ب��االأع��م��ال  وال��ق��ائ��م  ال��ب��ع��ث��ة 

االأردن  يف  ال�صابقة  عمله  فرتة  خالل 

اأعود  ان  “ي�صعدين   :2018-2015 من 

م��وا���ص��ل��ة  اىل  واأت���ط���ل���ع  االأردن  اإىل 

ال���ب���ن���اء ع��ل��ى ال�����ص��راك��ة ال���ق���وي���ة بن 

الواليات املتحدة واالأردن«.

 و�صي�صتخدم ال�صفري املكلف وو�صرت 

لقب “�صفري” بعد قبول جاللة امللك 

عبداهلل الثاين اأوراق اعتماده ر�صمياً، 

وزارة  اإىل  م��ب��دئ��ي��اً  ���ص��ت��ق��دم  وال���ت���ي 

اخلارجية و�صوؤون املغرتبن.

االنباط-عمان

 اأط���ل���ق���ت غ����رف����ة ����ص���ن���اع���ة ع��م��ان 

اأدوات  لتوفري  حملة  اجل��م��ع��ة،  ام�����س 

ال���������ص����الم����ة ال����ع����ام����ة م�����ن ك���م���ام���ات 

وق���ف���ازات وم��ع��ق��م��ات ل��ت��وزي��ع��ه��ا على 

تزايد  بعد  اجلنوبية،  االغ���وار  �صكان 

ع��دد اال���ص��اب��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا يف 

اللواء.

ال�صناعية  ال�صركات  الغرفة  ودعت 

امل���ع���م���ق���ات  �����ص����ن����اع����ة  يف  ال����ع����ام����ل����ة 

وال����ك����م����ام����ات وال�����ق�����ف�����ازات ال���ت���ربع 

ال�صناعي  القطاع  ان  للحملة، موؤكدة 

ي�صارع دائما خلدمة جمتمعه وتقدمي 

اأروع االأمثلة يف امل�صوؤولية املجتمعية.

وح�����ث رئ���ي�������س ال���غ���رف���ة امل��ه��ن��د���س 

�صحفي  ت�صريح  يف  اجلغبري،  فتحي 

ال�����ص��ن��اع��ي��ن ع��ل��ى م�����ص��ان��دة احل��م��ل��ة 

وت��ق��دمي ي��د ال��ع��ون الأه����ايل االغ���وار 

اجلنوبية.

»كورونا« .. ٣ وفيات والوباء يصل ل٨ محافظات
 ٢١١ حالة محلية واول إصابة لكلب باربد

 المطاعم السياحة تطالب بالعودة عن قرار اغالق صاالت المطاعم

 نقيب الممرضين يطمئن على الممرضين 
والممرضات بمستشفى الملك المؤسس

فرض حظر التجّول الشامل في سويمة والروضة 
بلواء الشونة الجنوبّية اعتبارًا من األحد

 السفير االميركي الجديد يصل الى عمان

 حملة لصناعة عمان لتوفير مستلزمات الصحة لسكان األغوار الجنوبية

ال�سبت    19  /  9  / 2020



رويرتز -الريا�ض

اخ�����ت�����ارت م���ن���ظ���م���ة ال����ت����ج����ارة ال���ع���امل���ي���ة 

ال���������ض����ع����ودي حم���م���د ال����ت����وي����ج����ري ���ض��م��ن 

املر�شحني ال� 5 للمرحلة الثانية بعد خروج 

3 مر�ضحني من �ضباق قيادة منظمة التجارة 

العاملية، من اأ�ضل ثمانية مر�ضحني.

ومن املقرر اأن يتناف�س املر�ضح ال�ضعودي 

منظمة  لقيادة  مر�ضحني   4 مع  �ضيتناف�س 

العاملية. التجارة 

مم��دوح  حامد  ق��ال  ل�”رويرتز”،  ووف��ق��ا 

اإنه  م�ضرية  اأ�ضول  من  ال�ضوي�ضري  املر�ضح 

خرج مع مر�ضحي املك�ضيك ومولدوفا.

امل��ن��ظ��م��ة ام�����س  ت��ع��ل��ن  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

اجل��م��ع��ة ع���ن اخل��م�����ض��ة م��ر���ض��ح��ني ال��ذي��ن 

ت�ضويت  م��ن  الثانية  اجل��ول��ة  �ضيخو�ضون 

االأع�������ض���اء الخ��ت��ي��ار امل���دي���ر ال���ع���ام اجل��دي��د 

للمنظمة العاملية املعنية بالتجارة.

وق���ال اأح���د امل�����ض��ادر اإن���ه ك��ان ه��ن��اك دعم 

ق���وي م���ن دول اأم���رك���ا ال��ات��ي��ن��ي��ة واآ���ض��ي��ا 

قرار  لكن  �ضياد،  خي�ضو�س  املك�ضيك  ملر�ضح 

اآخ��ري��ن  االأوروب����ي دع��م مر�ضحني  االحت���اد 

اأ�ضعف فر�ضه.

ومل يرد الفريقان اللذان قادا احلملتني 

ال���دع���ائ���ي���ت���ني مل���ر����ض���ح م����ول����دوف����ا ت���ي���ودور 

طلب  على  االآن  حتى  و�ضياد  اأوليانوف�ضكي 

للتعقيب.

ال�������ض���ع���ودي���ة  م���ر����ض���ح  اأك�������د  ذل�������ك،  اإىل 

حممد  امل�ضت�ضار  التجارة  منظمة  لرئا�ضة 

بروك�ضل  من  �ضابقة  مقابلة  يف  التويجري 

مع “العربية” اأنه �ضيعمل على تطوير اآلية 

عمل املنظمة.

ع��اق��ات  للمملكة  اإن  ال��ت��وي��ج��ري  وق���ال 

جت���اري���ة م���ع ال���ق���وى ال����ك����رى، وك�����ان لها 

الع�ضرين،  جمموعة  ق��ي��ادة  يف  ق��ي��ادي  دور 

طرحتها  التي  املهمة  البنود  بني  من  وك��ان 

منظمة  اإ�ضاح  هو  بها  واهتمت  ال�ضعودية 

العاملية. التجارة 

املنظمة  اأع�ضاء  يهم  البند  هذا  اإن  وقال 

ال� 164 بحكم الظروف التاريخية التي مير 

بها العامل والتجارة العاملية، ويهم موا�ضيع 

اال���ض��ت��دام��ة، وف��ت��ح ال��وظ��ائ��ف، وف��ت��ح نظام 

املتعدد،  التجاري  بالنظام  احل��رة  التجارة 

االأع�ضاء، ويف  ال��دول  اأهمية لدى  له  وه��ذا 

هذا التوقيت بالذات.

الرت�ضيح،  ب��اإع��ان  اململكة  تريث  وح��ول 

منذ  ج��رى  ما  هو  املهم  اإن  التويجري  ق��ال 

العديد  ه��ن��اك  ك��ان  فقد  الرت�ضيح،  اإع���ان 

يف  التجارة  وزراء  مع  املثمرة  اللقاءات  من 

وقمت  اخلارجية،  وزراء  وم��ع  املنظمة  دول 

ب��زي��ارة اإىل ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��رك��ي��ة، 

واالآن يف اأوروبا ملقابلة الكثر من االأع�ضاء 

ولدينا الكثر من االأجندة وال يزال هناك 

اأ�ضبوعان على املرحلة االأوىل من الرت�ضيح، 

بينما �ضتكون املرحلة النهائية بعد �ضهرين.

اأو الطرح  اأن االأه���م ه��ي االأج��ن��دة  واأك���د 

ال����ذي ي��ق��دم��ه امل��ر���ض��ح ال�����ض��ع��ودي ل��ق��ي��ادة 

تهتم  فعالة  ق��ي��ادة  يت�ضمن  وه��و  املنظمة، 

التي تواجه  وامل�ضتقبلية  باملوا�ضيع احلالية 

امل��ن��ظ��م��ة، واأي�����ض��ا امل��ر���ض��ح ال�����ض��ع��ودي، ي��اأت��ي 

م��ن دول���ة لها ع��اق��ات جت��اري��ة مم��ي��زة مع 

اململكة،  بدور  اليقني  ومن  الكرى،  ال��دول 

وموقعها وقدراتها على خمتلف امل�ضتويات.

ر�ضم ال�ضيا�ضات وتنفيذها

تراأ�س  ح��ال  يف  ال�ضعودي  املوقف  وب�ضاأن 

اإن  التويجري  ق��ال  للمنظمة،  التويجري 

“املنظمة اأن�ضاأت منذ 25 عاما بينما ان�ضمت 
وللمنظمة   ،2005 ع����ام  م��ن��ذ  ل��ه��ا  امل��م��ل��ك��ة 

االأع�ضاء  العاقة بني  قوانني كثرة حتكم 

اخلافات،  حتل  كيف  يقرر  من  هم  الذين 

وكيف تدار النقا�ضات«.

يف  يتمثل  املنظمة  رئ��ي�����س  دور  اأن  واأك���د 

روح  تعتمد  بينما  فعاال  “و�ضيطا  يكون  اأن 

املوجودة،  والقوانني  االأع�ضاء  على  العمل 

واآليات النقا�س«.

 25 وعمرها  املنظمة  قوانني  اأن  واعتر 

عاماً هي التي ت�ضبط عملها، لكن ما ميكن 

فوزه،  حال  يف  ال�ضعودي  املر�ضح  ي�ضيفه  اأن 

يتمثل يف طرح وتاأييد “املوا�ضيع اجلديدة، 

ميكن  وكيف  االإلكرتونية،  التجارة  ومنها 

وكيف  ك��ورون��ا،  بعد جائحة  االأث��ر  يكون  اأن 

اأخ��رى،  منظمات  م��ع  تتعاون  اأن  للمنظمة 

للو�ضول اإىل حلول تخدم املنظمة والتجارة 

العاملية يف ذات الوقت«.

وعن حظوظه يف الفوز، قال التويجري: 

البع�س  واأع��رف  املناف�ضني  اأح��رتم  “اإنني 
ال��ك��ث��ر من  ل��دي  ال��وق��ت  م��ن��ه��م، ويف نف�س 

اململكة من خال  االأفكار، وهناك دعم من 

رئ��ا���ض��ت��ه��ا جم��م��وع��ة ال��ع�����ض��ري��ن، وم��وق��ع��ه��ا 

ودورها، ويف النهاية يجب اأن يتفق االأع�ضاء 

على مر�ضح واحد، ومن بني املتناف�ضني من 

مثل  ه��و  م��ن  وه��ن��اك  �ضيا�ضي،  اأو  ف��ن��ي  ه��و 

القدرة  بني  يجمع  ال��ذي  ال�ضعودي  املر�ضح 

على ر�ضم ال�ضيا�ضات والقدرة على تنفيذها، 

امل�ضتقبلية  النظرة  ياأتي يف ظل  واأي�ضا هذا 

ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، واالأول�����وي�����ات احل��ال��ي��ة يف ظل 

الظروف اخلارجية«.

ال��ت��وي��ج��ري جملة م��ن اخل���رات  ول���دى 

واالأعمال  واملال  الدولية  التجارة  جمال  يف 

العربية  املنطقة  يف  غ��ره  ل��دى  تتوافر  ال 

ال����رج����ل مي��ث��ل  اأن  ع����ن  ف�������ض���ًا  ب���رم���ت���ه���ا، 

يف  للنفط  منتج  اأك��ر  ه��ي  التي  ال�ضعودية 

العامل واأهم العب دويل يف اأ�ضواق الطاقة، 

واالأه���م  االأك���ر  االقت�ضاد  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�ضًا 

على االإطاق يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط.

يف  م�ضت�ضاراً  حاليا  ال��ت��وي��ج��ري  ويعمل 

ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال�����ض��ع��ودي ب��درج��ة وزي���ر، 

وح��ت��ى وق���ت ���ض��اب��ق م��ن ال��ع��ام احل���ايل ك��ان 

ال�ضعودية،  يف  والتخطيط  االقت�ضاد  وزي��ر 

ح��ي��ث ك���ان م��ن ب��ني م�����ض��وؤول��ي��ات��ه االأخ����رى 

االإ�ضراف على تنفيذ روؤية ال�ضعودية 2030.

وم��ن ب��ني اخل���رات وال��ت��ج��ارب ال�ضابقة 

التحول  للتويجري، رئا�ضته للجنة برنامج 

اإدارة  جم��ل�����س  يف  وع�������ض���وي���ت���ه  ال���وط���ن���ي، 

اال�ضرتاتيجية  لل�ضراكات  ال�ضعودي  املركز 

ل�ضوؤون  العليا  اللجنة  وع�ضوية  ال��دول��ي��ة، 

امل����ح����روق����ات، وع�������ض���و ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 

وع�ضو   ،2018 ع��ام  م��ن��ذ  ال��رق��م��ي  للتحول 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة، ورئ��ي�����س 

يف  اململكة  م�ضاركة  على  االإ�ضرافية  اللجنة 

دولية  منا�ضب  وهي  دبي”،   2020 “اإك�ضبو 
مهمة يف املجال االقت�ضادي.

وتقول جملة “فورب�س” اإن “التويجري 

اأح����د ���ض��ان��ع��ي ال�����ض��ي��ا���ض��ات ال��رئ��ي�����ض��ي��ني يف 

اللجان  من  للعديد  كمدير  ويعمل  اململكة 

ال�ضعودية  الهيئة  ذل���ك  يف  مب��ا  الرئي�ضية 

والهيئة  اال���ض��ط��ن��اع��ي،  وال��ذك��اء  للبيانات 

امل��ل��ك��ي��ة مل��دي��ن��ة ال���ري���ا����س وال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة 

الوطني  وامل��رك��ز  وامل��ق��د���ض��ات،  امل��ك��رم��ة  ملكة 

اجل��ان��ب  ���ض��اب��ق��اً  ت��راأ���س  ك��م��ا  للخ�ضخ�ضة، 

اإ����ض���ب���ان���ي���ا  ال���������ض����ع����ودي يف م���ب���اح���ث���ات م����ع 

وال���رت���غ���ال وب����رون����اي وال���ي���اب���ان وك���وري���ا 

والنم�ضا«. وماليزيا 

ومن بني اأدواره الرئي�ضية االأخرى داخل 

�ضركة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  اأن���ه  ال�ضعودية 

العامل،  �ضركة نفط يف  اأك��ر  وه��ي  اأرام��ك��و، 

كما اأنه ع�ضو اللجنة اال�ضرتاتيجية ملجل�س 

ال�ضوؤون االقت�ضادية والتنمية.

لندن - رويرتز

التجزئة  مبيعات  اأن  اجلمعة  ام�س  ر�ضمية  اأرق��ام  اأظهرت 

الريطانية وا�ضلت ت�ضجيل مكا�ضب ال�ضهر املا�ضي، اإذ حققت 

اأجزاء من القطاع تعافيا اأ�ضرع وترة من معظم االقت�ضاد.

اأح���ج���ام مبيعات  اإن  ال��وط��ن��ي��ة  االإح�������ض���اءات  م��ك��ت��ب  وق���ال 

عن  قليا  ي��زي��د  م��ا  اآب،  اأغ�ضط�س  يف   %0.8 زادت  التجزئة 

0.7% يف ا���ض��ت��ط��اع اأج��رت��ه روي���رتز  م��ت��و���ض��ط ت��وق��ع��ات ع��ن��د 

وم��ق��ارن��ة م��ع نف�س ال��ف��رتة م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ح��ني ارتفعت 

2.8%، مقابل توقعات بنمو �ضنوي %3.

م�ضتويات  بالفعل  الريطانية  التجزئة  مبيعات  وتخطت 

4% مقارنة مع ما قبل  ما قبل كوفيد يف يوليو وترتفع االآن 

االأزمة.

التجزئة  جت��ار  ب��ني  ح��ادا  انق�ضاما  يخفي  االنتعا�س  لكن 

املبيعات  ارتفعت  اإذ  التقليدية،  املتاجر  ويف  االإن��رتن��ت  ع��ر 

�ضنوي  اأ�ضا�س  على   %34.4 بالريد  والطلب  االإن��رتن��ت  عر 

يف اأغ�����ض��ط�����س، ب��ي��ن��م��ا ي���واج���ه ال��ع��دي��د م���ن جت����ارة ال��ت��ج��زئ��ة 

ت��راج��ع  ب�ضبب  ���ض��ع��وب��ات  ال��ب��ق��ال��ة  ق��ط��اع  خ���ارج  التقليديني 

االإقبال.

وع��و���س اق��ت�����ض��اد ب��ري��ط��ان��ي��ا ن�����ض��ف ان��ه��ي��اره ب��ف��ع��ل اأزم���ة 

كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو، بدعم من اإعادة فتح احلانات 

وامل��ط��اع��م ب��ع��د اإج�����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام، ل��ك��ن م��ن امل��ت��وق��ع اأن 

ب�ضاأن  والتوتر  الوظائف  فقدان  تنامي  مع  االنتعا�س  يتباطاأ 

االنف�ضال عن االحتاد االأوروبي.

ال��رب��ع  20% يف  ب��ل��غ��ت  ب��وت��رة ق��ي��ا���ض��ي��ة  ان��ك��م�����س  اأن  وب��ع��د 

اإن  ال��ي��وم اجلمعة  الوطنية  االإح�����ض��اءات  ق��ال مكتب  ال��ث��اين، 

الناجت منا 6.6% يف يوليو، مبعدل اأبطاأ من الوترة ال�ضهرية 

امل�ضجلة يف يونيو.

توقعوا  اآراءهم  رويرتز  ا�ضتطلعت  اقت�ضاديون  كان خراء 

منوا %6.7.

ال��رب��ع  ان��خ��ف��ا���س يف  اأ���ض��د  اق��ت�����ض��اد بريطانيا م��ن  وع���اين 

اأك���ر م��ن اأي دول���ة ب��ني جم��م��وع��ة ال���دول ال�ضبع يف  ال��ث��اين 

الفرتة بني اأبريل ويونيو.

وتبددت االآمال يف تعاف �ضريع اإذ تواجه ال�ضركات �ضعوبات 

العديدون  زال  وم��ا  االجتماعي  التباعد  قواعد  مع  للتكيف 

الذهاب  اأو  العامة  املوا�ضات  با�ضتخدام  ال�ضفر  مرتددين يف 

اإىل االأماكن املزدحمة.

اتفاق جتاري  التوتر بني لندن وبروك�ضل ب�ضاأن  كما يزيد 

ملا بعد انف�ضال بريطانيا عن االحتاد االأوروبي.

االقت�صادي
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تعافي مبيعات التجزئة البريطانية مستمر بوتيرة سريعة

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

األسهم األميركية تستقطب أكبر تدفقات 
أسبوعية منذ مارس 2018

حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية 
الليبية بـ»شروط«

األسهم األميركية تستقطب أكبر 
تدفقات أسبوعية منذ مارس 2018

لندن - رويرتز

اأب��ح��اث بنك اأوف اأم��رك��ا اأن  اأظ��ه��رت 

�ضناديق االأ�ضهم ا�ضتقطبت ما يزيد عن 

16 مليار دوالر يف االأ�ضبوع املنتهي يف 16 

�ضراء  امل�ضتثمرون على  اأقبل  اإذ  �ضبتمر، 

كثيفة  مبيعات  بعد  االأم��رك��ي��ة  االأ���ض��ه��م 

اأ�ضهم  بقيادة  ال�ضهر  م��ن  �ضابق  وق��ت  يف 

التكنولوجيا.

وق��ال بنك اأوف اأم��رك��ا اإن��ه يف “نوبة 

�ضخ  االأمركية”،  االأ���ض��ه��م  ع��ل��ى  اإق��ب��ال 

م��ل��ي��ار دوالر يف   24 ق���راب���ة  امل�����ض��ت��ث��م��رون 

اأك��ر  اأك���ر اقت�ضاد يف ال��ع��امل، يف  اأ���ض��ه��م 

دخول للتدفقات منذ مار�س 2018. تاأتي 

التدفقات بعد نزول املوؤ�ضر نا�ضداك ع�ضرة 

باملئة يف اأوائل �ضبتمر.

ونزحت 58.9 مليار دوالر من �ضناديق 

النقد و�ضهد الذهب اأول خروج للتدفقات 

يف اأربعة اأ�ضهر بقيمة 400 مليون دوالر.

يف غ�����ض��ون ذل�����ك، ���ض��ه��دت ���ض��ن��ادي��ق 

اأ�ضهم االأ�ضواق النا�ضئة نزوحا بقيمة 2.5 

مليار دوالر لكن �ضناديق الديون النامية 

�ضجلت دخ��ول تدفقات لاأ�ضبوع احلادي 

ع�ضر على التوايل.

�سكاي نيوز - اأبوظبي

الليبي،  الوطني  اجلي�س  ق��ائ��د  اأع��ل��ن 

متلفزة  كلمة  يف  ح��ف��رت،  خليفة  امل�����ض��ر 

وت�ضدير  اإن��ت��اج  ا�ضتئناف  اجلمعة،  ام�س 

النفط الليبي.

وقال حفرت يف بيان، اإن تدين م�ضتوى 

اجلي�س  ج��ع��ل  امل��واط��ن��ني،  ل���دى  املعي�ضة 

ي���غ�������س ال����ط����رف ع����ن ك����ل االع����ت����ب����ارات 

اأن��ه  اإىل  م�ضرا  والع�ضكرية،  ال�ضيا�ضية 

تقرر ا�ضتجابة للدوافع الوطنية ا�ضتئناف 

اإنتاج وت�ضدير النفط الليبي.

اأن  اإىل  الليبي  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  واأ����ض���ار 

عمليات الت�ضدير اخلا�ضة بالنفط الليبي 

ع��ادال  توزيعا  ت�ضمن  لتدابر  �ضتخ�ضع 

للعائدات بني ال�ضعب، وعدم توظيفها يف 

دعم االإرهاب.

ولفت حفرت اإىل اأن قرار ام�س جاء بعد 

ف�ضل كل املبادرات التي مت تقدميها �ضابقا 

حلل االأزمة الليبية، والتي كانت على حد 

دون  ال�ضلطة  تقا�ضم  على  ت��رك��ز  و�ضفه 

االهتمام باملواطن الليبي.  

لندن - رويرتز

اأب��ح��اث بنك اأوف اأم��رك��ا اأن  اأظ��ه��رت 

�ضناديق االأ�ضهم ا�ضتقطبت ما يزيد عن 

16 مليار دوالر يف االأ�ضبوع املنتهي يف 16 

�ضراء  امل�ضتثمرون على  اأقبل  اإذ  �ضبتمر، 

كثيفة  مبيعات  بعد  االأم��رك��ي��ة  االأ���ض��ه��م 

اأ�ضهم  بقيادة  ال�ضهر  م��ن  �ضابق  وق��ت  يف 

التكنولوجيا.

وق��ال بنك اأوف اأم��رك��ا اإن��ه يف “نوبة 

�ضخ  االأمركية”،  االأ���ض��ه��م  على  اإق��ب��ال 

م��ل��ي��ار دوالر يف   24 ق���راب���ة  امل�����ض��ت��ث��م��رون 

اأك��ر  اأك���ر اقت�ضاد يف ال��ع��امل، يف  اأ���ض��ه��م 

دخول للتدفقات منذ مار�س 2018. تاأتي 

التدفقات بعد نزول املوؤ�ضر نا�ضداك ع�ضرة 

باملئة يف اأوائل �ضبتمر.

ونزحت 58.9 مليار دوالر من �ضناديق 

النقد و�ضهد الذهب اأول خروج للتدفقات 

يف اأربعة اأ�ضهر بقيمة 400 مليون دوالر.

يف غ�����ض��ون ذل�����ك، ���ض��ه��دت ���ض��ن��ادي��ق 

اأ�ضهم االأ�ضواق النا�ضئة نزوحا بقيمة 2.5 

مليار دوالر لكن �ضناديق الديون النامية 

�ضجلت دخ��ول تدفقات لاأ�ضبوع احلادي 

ع�ضر على التوايل.

دبي -العربية

ل��رج��ل مي��ت��ل��ك م��ل��ي��ارات ال������دوالرات ف��اإن 

الق�ضور  يف  والعي�س  وال���رتف  ال��رغ��د  ح��ي��اة 

ق���د ت���ب���دو اأم�����را م��ن��ط��ق��ي��ا وم���األ���وف���ا، ول��ك��ن 

االأ���ض��ول  ذوي  االأم��رك��ي  للملياردير  لي�س 

االأيرلندية ت�ضاك فيني.

ف���ال���رج���ل ال������ذي ك�����ان ي���وم���ا م����ا مي��ت��ل��ك 

يعي�س  دوالرات  مليارات   8 بنحو  تقدر  ث��روة 

هي  مفل�ضا”  و”املوت  م��ت��وا���ض��ع  م��ن��زل  يف 

االأم���ن���ي���ة ال��ت��ي ي��ت��م��ن��اه��ا وال���ت���ي ي��ب��دو اأن��ه��ا 

على و�ضك اأن تتحقق، اإذ ترع رجل االأعمال 

اخلرية  لاأعمال  ث��روت��ه  بكافة  االأم��رك��ي 

نف�ضه  ليجد  احلياة  قيد  على  ي��زال  ال  بينما 

اأجرته  مطول  حوار  بح�ضب  بالفعل،  مفل�ضا 

جم��ل��ة ف��ورب�����س االأم���رك���ي���ة م���ع امل��ل��ي��اردي��ر 

�ضابقا املفل�س حاليا ت�ضاك فيني.

تعلمنا  “لقد  ح������واره  يف  ف��ي��ن��ي  وي���ق���ول 

التامة.  وال�ضعادة  بالر�ضا  اأ�ضعر  ال��ك��ث��ر... 

الرحلة  تلك  خ��ال  �ضاعدين  م��ن  ك��ل  اأ�ضكر 

ال��ط��وي��ل��ة. ول��ك��ل ه����وؤالء ال��ذي��ن ي��ت�����ض��اءل��ون 

قيد  على  واأن��ت  والعطاء  الترع  ج��دوى  عن 

�ضيعجبكم  االأمر  لهم... جربوا  اأقول  احلياة 

بكل تاأكيد«.

ترع  املا�ضية  عقود  االأرب��ع��ة  م��دار  وعلى 

للجمعيات  دوالر  م��ل��ي��ارات   8 ب��ن��ح��و  ف��ي��ن��ي 

اخلرية واجلامعات حول العامل من خال 

م��وؤ���ض�����ض��ت��ه ل���اأع���م���ال اخل���ري���ة يف وق���ت مل 

ال����روة �ضوى  ت��ل��ك  ال��رج��ل م��ن  يجنب ف��ي��ه 

مليوين دوالر له ولزوجته.

جيم�س بوند االأعمال اخلرية

ق��د ي��ب��دو ال��ق��ي��ام ب��ال��ع��م��ل اخل����ري اأم���را 

م���األ���وف���ا ل���رج���ال االأع���م���ال ول��ك��ن غ��ال��ب��ا ما 

ت�����ض��اح��ب��ه��م ع��د���ض��ات ال���ك���ام���رات وع��ن��اوي��ن 

من  كجزء  �ضخائهم  ع��ن  للتحدث  ال�ضحف 

فيني  اإىل  بالن�ضبة  ولكن  الأنف�ضهم،  الدعاية 

ف���اإن ال��ق��ي��ام ب��اخل��ر يف اخل��ف��اء ك���ان عنوانا 

“جيم�س  اأط��ل��ق ع��ل��ي��ه ل��ق��ب  الأع��م��ال��ه ح��ت��ى 

بوند االأعمال اخلرية.

الوقت  “ يف  ويقول تقرير جملة فورب�س 

الذي يتباهى به االأغنياء باأعمالهم اخلرية 

من خال جي�س من رجال العاقات العامة 

الإب������راز ت��رع��ات��ه��م، ف�����اإن ف��ي��ن��ي ك����ان ي��ب��ذل 

حول  ترعاته  على  لاإبقاء  جهده  ق�ضارى 

���ض��را، ولكن جن��اح االأع��م��ال اخلرية  ال��ع��امل 

التي كان الرجل يقوم بها جعلت منه اأيقونة 

ال ت�ضاهى يف هذا املجال.

اآخرين  اأعمال  رج��ال  الرجل  �ضيت  ودف��ع 

اإىل  ب��اف��ي��ت وب��ي��ل غ��ي��ت�����س  ع��ل��ى غ����رار وارن 

اأث��ري��اء  الإق��ن��اع   2010 بالعام  م��ب��ادرة  اإط���اق 

االأق������ل ول����و بن�ضف  ب���ال���ت���رع ع��ل��ى  ال���ع���امل 

قيد  على  وه��م  اخل��ري��ة  لاأعمال  ثرواتهم 

احلياة.

كان  “لقد  فيني  عن  بافيت  وارن  ويقول 

االإل��ه��ام  م��ن حيث  ال��زاوي��ة  ه��و حجر  ت�ضاك 

اإن��ه من��وذج يحتذى به لنا  امل��ب��ادرة..  يف تلك 

بعد  عاما   12 نحو  االأم��ر  �ضي�ضتغرق  جميعا. 

وفاتي للقيام مبا اأجنزه هو يف حياته.

ويعتقد فيني اأن الترعات ال�ضخية يجب 

ت�ضتلزم  التي  الكبرة  امل�ضاكل  اإىل  تتوجه  اأن 

ب��اأم��وال��ه يف  ح��ا ف��وري��ا، فقد �ضاهم ال��رج��ل 

اإحال ال�ضام يف ايرلندا ال�ضمالية وحتديث 

نظام الرعاية ال�ضحية املتهالك يف فيتنام.

على  دوالر  مليون   350 نحو  فيني  واأنفق 

نيويورك  والي��ة  يف  املهملة  روزف��ل��ت  ج��زي��رة 

ل�ضناعة  كبر  مركز  اإىل  حتويلها  يف  وجن��ح 

التكنولوجيا.

ويلخ�س فيني م�ضرته يف جمال االأعمال 

يقول  اإذ  الكلمات  من  جمموعة  يف  اخلرية 

علينا  ينبغي  مل���اذا  وا���ض��ح��ا  �ضببا  اأرى  “ال 
ن�ضهم  اأن  املمكن  من  وقت  يف  العطاء  تاأجيل 

اإجن��ازات  وحتقيق  كبر  تغير  ب��اإح��داث  فيه 

م���ن خ���ال دع���م االأ����ض���ي���اء ال��ت��ي حت��ت��اج اإىل 

تعطي  اأن  ك��ب��رة  ملتعة  اإن��ه��ا  حقا  امل�����ض��اع��دة. 

واأنت حي على اأن تعطي وتترع بعد وفاتك«.

ملياردير أميركي تمنى اإلفالس وتحققت رغبته.. 

ال�سبت    19  /  9  / 2020
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اجلدي )21 كانون االول -كانون الثاين(امليزان )23 اأيلول - 23 ت�شرين االولال�سرطان )21 حزيران - 22  متوزاحلمل )21 اآذار - 20 ني�سان(

الثور  )21 ني�سان - 20 اأيار(

احلوت  )19 �شباط - 20 اأذار(القو�س )22 ت�شرين الثاين - 20 كانون االول(العذراء  )23 اآب - 22 اأيلول(اجلوزاء  )21  اأيار - 21 حزيران(

الدلو )20 كانون الثاين - 18 �شباط(العقرب  )24 ت�شرين االول  -21 ت�شرين الثاين(اال�شد  )23   متوز  - 22 اآب(

الفجر        5:00

ال�شروق      6:18

الظهر      12:30   

الع�شر        3:59

املغرب       6:42

الع�شاء      8:00

رقم الطوارئ   911

مواقيت الصالةجد الفروق بني ال�سورتني
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5100000:  لالستفسار  هاتف  مركز تحكم العمليات

2017-03-02 الرحالت المغادره بتاريخ

الموعد المحطه رقم الرحله
02:25 جده RJ

02:30 الدوحه RJ

03:10 ديترويت- مونتلاير  RJ

05:15 جده RJ

05:30 بغداد RJ

06:45 العقبه RJ

07:00 تل ابيب RJ

08:00 القاهره RJ

08:00 دبي RJ

08:10 الرياض RJ

09:55 بصره RJ

10:10 برلين RJ

10:30 اربيل RJ

10:30 برشلونه RJ

10:45 الجزائر RJ

11:10 فرانكفورت RJ

11:10 لندن RJ

11:15 اسطنبول RJ

11:15 نيويورك RJ

11:30 الدوحه RJ

11:45 باريس RJ

12:00 ابو ظبي RJ

12:30 اثينا RJ

12:30 جده RJ

13:15 القاهره RJ

13:50 الكويت RJ

14:50 الرياض RJ

اعالنات خاصة
 للمحامين في  العقبة

إعالن قضائي
 في صحيفتين معتمدتين
) الرأي * الغد * الدستور (

بأسعار مغرية
لالستفسار هاتف - 0790097576

تلفاكس: 032033088
هاتف : 06-5200100

شركة رونزا للدعاية و االعالن

Ronza Advertising Company 

العنوان - �شارع ا�شبيلية/ مقابل مطعم املهند�س /عمارة رقم 13 / الطابق الرابع

�أفقيا

 1- قاعدة بحرية امريكية بجزر هاواي 

�ضهدت معركة �ضخمة خالل �حلرب �لعاملية �لثانية –

 2- فرعون م�ضري – ع�شب –

 3- بئر عميقة – عا�ضمة �أوروبية – 

4- قلة �لنوم – �أر�ض خ�ضر�ء – 5- �إنق�ضم 

ن�شفني – �له �ل�ضم�ض عند �مل�ضريني –

 6- قوة �خللق و�لتوليد عند �ل�ضاعر �أو 

الكاتب – حيو�ن ال وجود له –

 7- خ�ضب – و�حد باالأجنبية – �ضتم – 

8- ح�ضون – �ضحري باالأجنبية –

 9- نوتة مو�ضيقية – ��ضم حمله ثالثة 

�أخوة ر�ضامني فرن�ضيني –

 10- طائر مائي

 عموديا

ً 1- بناء مميز يف �مارة دبي

 – 2- ميّر – دولة ��ضيوية 

– 3- ثرى – طائر من ف�ضيلة �لغربان – 
هالك وحلول �ل�ضر 

– 4- �أكلت �لطعام – دولة �أوروبية 
– 5- �ضمري منف�ضل – معيب – حرف 

نفي – 6- من عو��ضم �ليونان �لقدمية 

خربتها �حلروب و�لغزو�ت – قّدم ر�أ�ض 

مال – 7- ر�تب �ضهري – �لذي ياأتي من 

جانب �ليمني – 8- �آلة من خ�ضب تلف عليها 

�خليطان – من �أنو�ع �ملو�ضيقى –

 9- مفرد �أولياء – مو�ضيقي �يطايل ر�حل

 – 10- مدينة لبنانية يف �لبقاع

ولكن  ح��ول��ك،  ه��م  م��ن  حتفيز  ميكنك  �ل��ي��وم 

�الآن  �أه��د�ف��ك  الأن  �خلا�ضة  �حتياجاتك  تهمل  ال 

�لن�ضط  �أ���ض��ل��وب��ك  ق��ب��ل.  ذي  ع��ن  �أو���ض��ح  �أ�ضبحت 

م���ع���دي مل���ن ه���م ح���ول���ك وي��ل��ح��ظ��ه �الآخ��������رون. ال 

و�ال�ضتمتاع  باأفكارك  �الحتفال  مينع  �ضبب  يوجد 

ب��وق��ت��ك، ل��ك��ن ال ت���دع ه���ذ� ي��ت��ح��ول �إىل �ل��و���ض��ع 

�حلايل،  �لوقت  بال�ضحة يف  ت�ضعر  �أنت  �لطبيعي. 

لكن �لكثري من �حلياة �لرغدة قد يوؤذي �ضحتك.

قوية  و�الجتماعية  �لتنظيمية  م��ه��ار�ت��ك 

ع��ل��ى غ���ري �ل����ع����ادة، ف��ي��ج��ب �أن ت�����ض��ت��غ��ل ذل��ك 

�لعمل  تنجح يف  �ضوف  �الأمور.  على  لل�ضيطرة 

وخ�����ارج�����ه، وح���ت���ى يف ح���ي���ات���ك �ل�����ض��خ�����ض��ي��ة، 

���ض��وف ي��ن��ت��ج ع���ن ن��ظ��رت��ك �ل���د�ف���ئ���ة ل��الأم��ور 

�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ف��و�ئ��د. ���ض��وف ي��ق��درك �ل��ن��ا���ض 

من  بع�ض  �إع���ادة  يف  فكر  مب���ودة.  ويعاملونك 

هذه �الأمور. رطان:

ب��ق��دوم��ه��ا منذ  ت��ن��ب��اأت  �ل��ت��ي  �ل��ع��ر�ق��ي��ل  �إن 

ف���رة ط��وي��ل��ة ت��ظ��ه��ر ت��دري��ج��ًي��ا وت��ت��ح��ول �إىل 

تلك  و�ج���ه  م�ضتحياًل.  ت��ف��ادي��ه��ا  وب���ات  و�ق���ع، 

ك��ان��ت  �أ����ض���رع وق����ت، ح��ت��ى و�إن  �ل��ت��ح��دي��ات يف 

تر�كمت  ذل��ك،  يف  تاأخرت  كلما  �ضعبة.  �ملهمة 

�ل��ع��ر�ق��ي��ل ووج���ب ع��ل��ي��ك م�����ض��اع��ف��ة �مل��ج��ه��ود 

لتجاوزها. 

عجب  وال  و�ل��ت��ف��اوؤل،  بالطاقة  مفعم  �أن��ت 

وبكفاءة  ب�ضرعة  ينجح  تو�جهه  �ضيء  ك��ل  �أن 

م��ن حولك  ك��ل  �إع��ج��اب  ج��ي��دة.  نتيجة  ويثمر 

بك و��ضح ويعزز من ثقتك بذ�تك. لكن �حذر 

�أو  ل��ل��غ��رور  �الأه����د�ف نتيجة  �ل��ت��م��ادي يف  م��ن 

�لكثري من �لتمحي�ض، الأن هذ� �حلظ �جليد 

�لو��ضح �ضرعان ما �ضيتحول �إىل �ضوء حظ. 

�����ض���ت���ج���م���ع ����ض���ج���اع���ت���ك م�����ن �أج�������ل حت��ق��ي��ق 

�مل�ضروعات �ملُعد لها منذ مدة ود�فع عن �أفكارك 

�ملت�ضككني.  على  تتغلب  حتى  �ل��ذ�ت��ي  بالتاأكيد 

�ضوف يتجاوب من حولك باإيجابية مع حما�ضك 

�ضحيح  ه��ذ�  �أك��ر.  ت�ضجيعك  يحاولون  و�ضوف 

ا بالن�ضبة حلياتك �لعاطفية. ال تخجل من  �أي�ضً

�إظهار هذ� �جلانب �ملكت�ضف حديًثا من ذ�تك – 

هكذ� يكون �لتقدم �إىل �الأمام. 

�ضوف تقابلك �لتحديات ب�ضورة متكررة ب�ضكل 

غري عادي �ليوم، م�ضببة لك �لكثري من �ل�ضغوط. 

رمبا يجب �أن تبتعد عن �لطريق �أحياًنا بداًل من 

حتمل م�ضئولية كل �ضيء. �ضوف ي�ضاعك هذ� على 

يف  خا�ضة  بحق،  �لهامة  لالأ�ضياء  طاقتك  توفري 

ا �أن تفكر يف �ضحتك، الأنه على  �لعمل. يجب �أي�ضً

�ملدى �لطويل لن يعود عليك بالفائدة �أن ت�ضتهلك 

كل قوتك يف مدة زمنية ق�ضرية. 

ت�����ض��ري كما  �ل��وق��ت �حل����ايل، �الأم�����ور ال  يف 

باأعباء  نف�ضك  ترهق  فاأنت  �الأنف�ض،  ت�ضتهيه 

و�أعمال كثرية حماواًل درء �ضوء �حلظ لديك، 

ق��وًي��ا. يجب  ت��اأث��رًي�  على �ضحتك  ي��وؤث��ر  مم��ا 

وقد  ت���دوم،  وال  تتغري  �الأم���ور  ب���اأن  تقتنع  �أن 

�الأح��ي��ان.  بع�ض  يف  �ل�����ض��يء  ح���دوث  ي�ضتحيل 

�الأمور  ت�ضري  قلياًل عندما ال  نف�ضك  رِفه عن 

كما تتوقع. 

ه��ن��اك م���ا ي��ع��وق��ك ع���ن �ل��ت��ق��دم يف �جت���اه 

�أهد�فك، فال تياأ�ض �أو تتوقع تلقي �لكثري من 

�ملو��ضاة من �أي �ضخ�ض. �ح�ضد قوتك و��ضتمر 

ك��ان الب��د من  و�إن  – حتى  �أح��الم��ك  تتبع  يف 

بت�ضرع  تت�ضرف  ال  �ل�����ض��يء.  بع�ض  تغيريها 

�مل�ضكلة  هذه  �إىل  �نظر  طاقتك.  على  وحافظ 

�أن���ه لن  �إجن���ازه���ا، وث���ق  ي��ج��ب  �أخ����رى  كمهمة 

يقف �أمامك �أي �ضيء. 

لتقوية  م��وؤي��ًد�  موقًفا  تبني  �ليوم  ميكنك 

�لرو�بط �الأ�ضرية، و�ضوف تتقبل عائلتك ذلك 

ب�����ض��دة يف خططك.  ب�����ض��ع��ادة و���ض��وف ت��دع��م��ك 

ا  �أي�ضً ي�ضتمر  �ضوف  �لعالقات  �لتعزيز يف  هذ� 

�ضخ�ض  من  تتقرب  قد  �لعاطفية.  حياتك  يف 

حم�����دد، ق���د ي��ن��ت��ج ع���ن ذل����ك ع���الق���ة ط��وي��ل��ة 

�ملدى. 

وذه��ن��ي متناغم  ب��دين  ت��و�زن  ف��رة  تعي�ض 

ا،  �أي�ضً �الأف��ق  عائق خارجي يف  الأي  وال ظهور 

بل على �لنقي�ض، غالبية حميطك ودي معك 

لكونك  ح��ال.  باأف�ضل  ت�ضري  وحياتك  وخ��دوم 

بكل  �لقيام  فباإمكانك  �أكر،  باحليوية  تتمتع 

تت�ضاءل  �أن  عليك  ذل��ك،  مع  فعله.  ترغب  ما 

�ضارت  �ذ�  لك  بالن�ضبة  �لو�ضع  �ضيكون  كيف 

�الأمور �أ�ضعب من �الآن.

هدفك  �أن  يبدو  �ملتغرية،  �لظروف  ب�ضبب 

خارج �ل�ضيطرة من جديد. ال يجب �أن ينتابك 

�لتفكري يف  ب��اإع��ادة  �ب���د�أ  �ل��ي��اأ���ض و�الإح���ب���اط؛ 

�مل���وق���ف ب��ت��م��ع��ن. ق���د ي���ك���ون جم����رد �ن��ط��ب��اع 

ومي���ك���ن ج��ع��ل �خل�������ض���ارة يف �أ����ض���ي���ق �حل����دود 

هذ�  يكن  مل  �ذ�  �ملنا�ضبة.  �الإج���ر�ء�ت  باتخاذ 

هو �لو�ضع، فتذكر �إن خمطط �لرحلة غايتك 

يف حد ذ�ته. 

����ض���وف حت�����ض��ل �ل����ي����وم ع���ل���ى �ل���ك���ث���ري م��ن 

�ل��ف��ري��ق  روح  �أن  ك��م��ا  �ل���ع���م���ل،  يف  �اله���ت���م���ام 

ذل��ك،  �أم��ك��ن  كلما  ف��ري��ق  يف  �ع��م��ل  ملحوظة. 

بعمل  ق��م  ب��ر�ح��ت��ك.  ت�ضعر  يجعلك  ه��ذ�  الأن 

���ض��يء غ��ري ع����ادي �ل��ي��وم م��ع �أ���ض��دق��ائ��ك. ما 

�أن��ت يف حالة مز�جية  �إق��ام��ة حفلة؟  ر�أي��ك يف 

�أي �ضيء. لكن ال ترهق  ُمل  جيدة وميكنك حًتَ

نف�ضك، و�إال ف�ضوف تعر�ض �ضحتك للخطر.

الأقوى  احلياة  مبعارك  ليفوز    

�آجللًا  �أو  عاجًا  �إن  ولكن  �لأ�للسللرع  �أو 

الذي يفوز هو من يعتقد اأنه ي�ستطيع.

 

املوت  حيز  على  اأجل�س  كاأنني    

وردي��ة  �سغرية  حبة  احل��ي��اة  وك���اأن 

الفكرة.  حيز  اأفقد  ل  كي  اأتناولها 

الكتابة  ���س��روط  م��ن  �سرط  ال��دق��ة 

واختزال احلياة اإىل ماأ�ساة خال�سة، 

منزلق اإىل الكذب. 

نفكر  التي  الأ�سياء  اأعجب  ما   

احلياة  ب��ن  امل�ساحة  تلك  يف  فيها 

اأعرتف  هو  له  حياة  ل  دونه  واملوت. 

ميلكه  ل  لأن��ه  له  حياة  ل  بذلك  يل 

عليه  احل�����س��ول  اأ���س��ت��ط��ي��ع  ل��ي��ت��ن��ي 

لأهديه له.

زال ينب�س  الأمل يف داخلي ل    

باحلياة. 

 ح��ت��ى ت��ذل��ل م�����س��اع��ب ال��ع��م��ل 

تذلل  وكى  العمل  برب  عالقتك  ح�سن 

م�ساعب احلياة ح�سن عالقتك بربك.

 احلياة بكل ما فيها تقف دائًما 

املعنى  اتزان  بن  الو�سطية  حد  على 

و���س��ده م��ن ح��ب وك��ره وح��ق وباطل 

وعدل وظلم.

 اأحمل روحى على راحتي واألقى 

ت�سر  حياة  فاإّما  الردى  مهاوى  يف  بها 

ال�سديق واإّما ممات يغيظ العدا. 

اأبواب  وقلبي  مفتاح  احلياة  حيث 

يعرث  اأن  ل�سواك  اأري���د  ل  متفّرفة 

علّي. 

حكم

ال�سبت    19  /  9  / 2020



منوعـات
50

االنباط-وكاالت

امللهمات  اأ�صبحن  العربيات  الأدي��ب��ات 

وكتنب  الأدب،  ���ص��اح��ة  يف  ب����رزن  ال��ل��وات��ي 

رواي��������ات اأ����ص���ه���م���ت يف ت�����ص��ك��ي��ل ال�����ص��اح��ة 

اإىل  بت�صمينها  جديرة  واأ�صبحت  الأدبّية 

ع�صاق  م��ن  كنِت  ���ص��واء  ة  اخلا�صّ مكتبتك 

للتكنولوجيا  حمبة  اأو  املطبوعة  الكتب 

اللوحية، خا�صة  الأج��ه��زة  على  وال��ق��راءة 

على  للح�صول  تر�صيحه  مت   بع�صها  واأن 

جوائز مرموقة، ا�صتمتعي بهذه الروايات 

واأن��ِت حتت�صني كوباً من القهوة يف �صرفة 

املنزل ومنهن:

كتب عربية ملهمة

نغم حيدر لروايتها الأخرية 

»اأعياد ال�شتاء«

��ة ���ص��اه��ن��از  ت�����روي ه����ذه ال����رواي����ة ق�����صّ

وراوية الالجئتني اللتني جمعتهما غرفة 

واحدة يف �صقيع اللجوء.

�شهال العجيلي لروايتها 

»�شيف مع العدو«

حكاية ثالث ن�صاء، نتعرف من خاللها 

العربّية  املنطقة  تاريخ  اإىل مائة عام من 

وما حولها. �صدرت هذه الرواية يف 2018 

الق�صرية  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ال��ق��ائ��م��ة  ودخ��ل��ت يف 

لعام  العربية  ل��ل��رواي��ة  العاملية  للجائزة 

.2019

جمانة حداد لروايتها »بنت 

اخلياطة«

ت��ن��اق�����ش ج��م��ان��ة ال��ن��ا���ص��ط��ة يف جم��ال 

الإن�صان  وحقوق  التعبري  وحرية  امل�صاواة 

اخلافية  الن�صاء  اأوج����اع  ال��رواي��ة  ه��ذه  يف 

م��ن��ه��ا وامل���ع���ل���ن���ة، ب����ني اأوج���������اع احل�����روب 

والغت�صابات واجلوع والفقر والهجرة.

جنوى بن �شتوان لروايته

ا »زرايب العبيد«

عبيد  مالك  ة  ق�صّ الرواية  هذه  ت��روي 

اإح��دى عبداته.  يقع يف حب  اأبي�ش  ليبي 

الفتاة  حبيبته  عن  اإب��ع��اده  عائلته  حت��اول 

اأحداثها  ت��دور  بطفله.  احلامل  ال�صوداء 

يف احل��ق��ب��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة، وق���د و���ص��ل��ت اإىل 

ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال��ق�����ص��رية ل��ل��ج��ائ��زة 

العاملية للرواية العربية لعام 2017.

�شهد الراوي لروايتها

 »�شاعة بغداد«

تاأخذنا هذه الرواية اإىل ذكريات طفلة 

حبي�صة  عائلتها  مع  نف�صها  جتد  عراقّية 

��ن ���ص��د ال����غ����ارات اجل���وّي���ة،  م��ل��ج��اأ حم�����صّ

وترينا املجتمع وال�صخ�صيات من منظور 

هذه الطفلة الربيئة وخميلتها.

اإنعام كجه جي لروايتها 

»النبيذة«

ت��ن��اق�����ش ه���ذه ال���رواي���ة ت��اري��خ ال��ع��راق 

ال���ق���دمي واحل���دي���ث ع���رب 3 ���ص��خ�����ص��ي��ات، 

ت��اج  امل���ت���ح���ررة  ال�����ص��ح��اف��ي��ة  ه���ي  الأوىل 

امل��ل��وك ع��ب��د امل��ج��ي��د ال��ع��راق��ي��ة م��ن اأ���ص��ل 

اإي������راين، وال��ث��ان��ي��ة ه���ي م��ن�����ص��ور ال��ب��ادي 

زميلها الفل�صطيني يف اإذاعة كرات�صي، اأما 

الثالثة فهي عازفة الكمان يف الأورك�صرتا 

الوطنية العراقية وديان املالح.

هدى بركات لروايتها

 »بريد الليل«

القائمة  اإىل  الليل  بريد  رواي��ة  و�صلت 

ل��دورة  العربية  البوكر  جل��ائ��زة  الطويلة 

خم�صة  ق�����ص�����ش  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي   .2019

خطابات  عرب  ت��روى  خمتلفني  اأ�صخا�ش 

حميمّية.

نهى ال�شاذيل لروايتها »قبل اأن 

يقتلني زوجي«

�صدرت هذه الرواية يف معر�ش الكتاب 

ية  يف القاهرة هذا العام، وهي تناق�ش ق�صّ

العنف الأ�صري عندما يكون اأقرب النا�ش 

هو م�صدر اخلطر.

اأحالم م�شتغامني لروايتها

ا كفراق«  »�شهًيّ

ة  ق�صّ ال��رواي��ة  ه��ذه  يف  الكاتبة  ت���روي 

رج���ل ي��ع��اين ل��وع��ة ال���ف���راق، وف��ق��د ثقته 

ال��رواي��ة  بطلة  م��ن  ك��ّل��ي��اً. يقرتب  باحلب 

وتك�صف الأحداث ماآربه لحقاً.

اإميان حميدان لروايتها 

»خم�شون غرامًا من اجلنة«

ت��دور  ن��ورا وك��م��ال  ة ح��ب بطالها  ق�صّ

وب��ريوت،  ودم�صق  ا�صطنبول  يف  اأحداثها 

وت��ت��ط��ّرق ال��ك��ات��ب��ة يف ه���ذه ال���رواي���ة اإىل 

وي����الت احل�����روب وم��ع��ان��اة ال��ن�����ص��اء حتت 

وطاأتها.

االنباط-وكاالت

اأي  اأو  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ق���واع���د  ل��ت��ع��ل��م 

ل��غ��ة ب�����ص��ه��ول��ة، ع��ل��ي��ك ف��ق��ط و���ص��ع��ه��ا يف 

ما  عادة  جيداً.  وفهمها  ال�صحيح  مكانها 

الأوىل  املراحل  يف  �صعبة  القواعد  تكون 

اللغات  ت�صتهر  ج��دي��دة.  ل��غ��ة  اإت��ق��ان  م��ن 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��اأمن��اط��ه��ا ال��ن��ح��وي��ة امل��م��ي��زة؛ 

كانت  لو  حتى  مفهومة  املنطوقة  فاللغة 

ال�صحيحة،  النحوية  القواعد  اإىل  تفتقر 

عليك  يتعني  عندما  تكمن  امل�صكلة  اأن  اإل 

اأو من�صور على و�صائل  كتابة مقال ملدونة 

للمدر�صة؛  ورقة  اأو  الجتماعي  التوا�صل 

لذلك  منا�صبة،  قواعد  اإىل  بحاجة  فاأنت 

ف���اإن حم��اول��ة ف��ه��م ال��ق��واع��د الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

اأمر ل مفر منه. بنف�صك  بذلك  والقيام 

القواعد  لتعلم  خ��ط��وات   8 يلي  م��ا  يف 

ب���������ص����ه����ول����ة ب���ن���ف�������ص���ك ب���ح�������ص���ب م���وق���ع 

م���وق���ع  وه�������و   ،»bilingua.io.«

املختلفة. اللغات  تعلم  يف  متخ�ص�ش 

اللغة قواعد  تعلم  خطوات 

الكلمات اأكرب عدد ممكن من  1- تعلم 

الكلمات  فاإن  ب�صهولة،  القواعد  لتعلم 

اح�صل  لغة.  لأي  الأ�صا�صي  العن�صر  هي 

ب��ت��ن��زي��ل��ه، وت��ع��ل��م  ق���م  اأو  ق���ام���و����ش  ع��ل��ى 

اأك�����رب ع����دد مم��ك��ن م��ن��ه��ا. ا���ص��ت��خ��دم ك��ل 

ك��ل��م��ة ج���دي���دة ب��ق��در م���ا ت�����ص��ت��ط��ي��ع حتى 

حتى  ال��ق��واع��د  ب�صاأن  تقلق  ل  تتذكرها. 

الكلمات  ا���ص��ت��خ��دام  عند  ب��ال��راح��ة  ت�صعر 

ما  ن�صف  فهم  وت�صتطيع  تعلمتها،  التي 

الأقل. على  ت�صمعه 

2- حتدث اإىل النا�س

من  املجتمع،  من  ج��زءاً  جتعلك  اللغة 

التحدث  دون  تعلمها  حم��اول��ة  ال�صعب 

ت��اأت��ي  ف��ر���ص��ة  اأي  اغ��ت��ن��م  الآخ���ري���ن.  اإىل 

الهاتف.  على  حتى  النا�ش،  مع  للتحدث 

كيفية  اإىل  ت�صتمع  واأن���ت  ال��ق��واع��د  تعلم 

ا�صتخدام الآخرين للكلمات حتى لو كنت 

الكلمات  �صمعت  كلما  القواعد.  تعرف  ل 

اأكرث. تعلمت  �صحيح؛  ب�صكل  امل�صتخدمة 

وتعلم �شاهد   -3

اأف�����ص��ل ط��ري��ق��ة ل��ت��ع��ل��م ال��ق��واع��د هي 

التلفزيونية  والربامج  الأفالم  م�صاهدة 

املثال،  �صبيل  على  بها.  تهتم  التي  باللغة 

فمن  الإجنليزية؛  باللغة  مهتماً  كنت  اإذا 

 The Big Bang« م�صاهدة  اجل��ي��د 

���ص��خ�����ص��ي��ة  وب���خ���ا����ص���ة   ،»Theory
خجل  بال  ي�صحح  ال��ذي  كوبر،  �صيلدون 

العر�ش. اأي �صخ�ش يف  قواعد 

اخ�����رت م����ا ت����ري����د، وا����ص���ت���م���ع ب��ع��ن��اي��ة، 

ح���اول  ����ص���يء.  اأي  ت��ف��ه��م  مل  اإذا  وارج�����ع 

باللغة  ترجمة  مع  ن�صخة  على  احل�صول 

الإجن���ل���ي���زي���ة مل�����ص��اع��دت��ك ع��ل��ى ف��ه��م م��ا 

الثقيلة. اللكنات  ذوو  الأ�صخا�ش  يقوله 

الت�شحيحات عن  ا�شاأل   -4

ل يحب معظم النا�ش اإخبارك اإذا كنت 

�صحيح؛  غ��ري  ب�صكل  م��ا  كلمة  ت�صتخدم 

لأن����ه����م ي���ع���ت���ق���دون اأن�������ك ق����د ت��ت��ع��ر���ش 

ت�صحيحك  النا�ش  م��ن  اط��ل��ب  ل��الإه��ان��ة. 

اأخطائك.  من  تتعلم  حتى  احلاجة؛  عند 

حتريره  مت  ما  �صيء  لديك  يكون  عندما 

وت�����ص��ح��ي��ح��ه، ق���م مب��راج��ع��ت��ه وم��ق��ارن��ت��ه 

اأخطاأت. اأين  ملعرفة  الأ�صلي  بامل�صتند 

5- تعرف على اأجزاء اجلمل

م��ن  ال���ع���دي���د  ع����رف����ت  اأن  ب���ع���د  الآن 

ك��ي��ف��ي��ة  ت�����ع�����رف  اأن  ي����ج����ب  ال����ك����ل����م����ات، 

ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف ج��م��ل��ة. مي��ك��ن��ك ال��ق��ي��ام 

ب��ذل��ك ع���ن ط��ري��ق جت��م��ي��ع ك���ل ال��ك��ل��م��ات 

التي تعرفها يف اأجزاء من الكالم. حتتاج 

اإىل م��ع��رف��ة ذل���ك ع��ن��د ت��ع��ل��م ال��ق��واع��د؛ 

ب��ك��ي��ف��ي��ة  ���ص��ت��خ��ربك  ال���ك���الم  اأج������زاء  لأن 

اجلملة. يف  الكلمة  ا�صتخدام 

يف  معنى  على  دل  م��ا  ه��و  ال���ص��م:   •
اأن  مي��ك��ن  ب���زم���ن،  الق������رتان  دون  ذات�����ه 

اأو جماد. اأو نبات  يكون ا�صم علم 

اأو  م��ت��ك��ل��م  ع��ل��ى  ي����دل  ال�����ص��م��ري:   •
اأو غائب. خماطب 

ا�صماً. ت�صف  ال�صفة:   •
مع  احلدث  على  تدل  كلمة  • الفعل: 

بزمان. اقرتانه 

الفعل. زمن  اأو  مكان  • ظرف: 
اإذا  اإل  معناه  يظهر  ل  اجلر:  • حرف 

الفعل. اقرتن بغريه، ول يدخل على 

الكلمات  لتحديد  جهداً  تبذل  عندما 

ب���و����ص���ف���ه���ا اأج���������زاء م����ن ال����ك����الم ط����وال 

ال���وق���ت، حت�����ص��ل ع��ل��ى ف��ك��رة اأف�����ص��ل عن 

ك��ي��ف��ي��ة جت��م��ي��ع ال��ك��ل��م��ات يف ج��م��ل��ة. قد 

العمل،  م��ن  الكثري  يتطلب  الأم���ر  ي��ب��دو 

كافية،  ولفرتة  كثرياً  به  قمت  اإذا  ولكن 

تلقائياً. ف�صي�صبح 

6- ابحث عن الأمناط

اأجزاء  حتدد  عندما  اأمناطاً  �صتالحظ 

اإليها  التعرف  ح��اول  اجلملة.  يف  الكالم 

النحوية،  مالحظاتك  من  التحقق  دون 

ت�����ص��ن��ع جملك  ع��ن��دم��ا  الأمن�����اط  وات���ب���ع 

اخل��ا���ص��ة. ���ص��رتى ك��ي��ف اأث��م��رت ج��ه��ودك 

الآن. حتى 

الفعل اأ�شكال  ممار�شة   -7

ال��ف��ع��ل  اأو  الق�������رتان  اأ����ص���ك���ال  ت��ع��ت��رب 

واح������دة م���ن اأك�����رب ال���ت���ح���دي���ات يف ت��ع��ل��م 

بطريقة  الفعل  يغري  القرتان  القواعد. 

تعرف  رمبا  عنه.  مبعلومات  ليخربك  ما 

وامل�صتقبل،  وامل��ا���ص��ي  امل�����ص��ارع  ع��ن  �صيئاً 

للوقت. ت�صريفات  وهذه 

ه���ن���اك ن���وع���ان م���ن الأف����ع����ال ع��ن��دم��ا 

وغري  املنتظم  بالت�صريف،  الأم��ر  يتعلق 

املنتظم.

ق���د ت���واج���ه ب��ع�����ش امل�����ص��ك��الت ع��ن��دم��ا 

توجد  ل  ال�صاذة.  بالأفعال  الأم��ر  يتعلق 

ق���واع���د حم�����ددة؛ ل���ذل���ك ع��ل��ي��ك م��ع��رف��ة 

كلمة. كل  ت�صريف  كيفية 

�صيغة  على  العثور  ميكنك  ذلك،  ومع 

ال���ف���ع���ل ال�����ص��ح��ي��ح��ة ل��ل��ج��م��ل��ة ح���ت���ى م��ع 

باملمار�صة،  ذل��ك؟  كيف  ال�صاذة.  الأف��ع��ال 

راج�����ع ق��ائ��م��ة الأف����ع����ال ال�����ص��ائ��ع��ة، وق��م 

جملة. يف  وا�صتخدمها  بت�صريفها، 

التطبيقات ا�شتخدم   -8

قد يبدو الأمر وكاأنه غ�ش، لكن تطبيقات 

على  ت�صاعدك  اأن  ميكن  املحمولة  الأج��ه��زة 

م�صتوى؛  اأي  ع��ل��ى  ب�صهولة  ال��ق��واع��د  تعلم 

و�صتعلمك  ال�صتخدام،  و�صهلة  مريحة  اإنها 

ال��ق��واع��د ب�����ص��ه��ول��ة ع���رب ج��م��ي��ع اخل���ط���وات. 

م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق��ات الأج���ه���زة امل��ح��م��ول��ة، 

ب��اإت��ق��ان  ل��ك  ت�صمح  وظ��ائ��ف  ع��ل��ى  �صتح�صل 

تريدها. طريقة  باأي  اللغة  قواعد 

قصص وروايات عربية إلثراء وقت فراغك

االنباط- وكاالت

احل��ال��ة  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف  اأم  ك���ل  ت��ت��ط��ل��ع 

من  تتمكن  حتى  بناتها؛  عند  النف�صية 

التعامل مع ابنتها، وت�صاعدها على عبور 

مرحلة املراهقة احلرجة ب�صالم من دون 

على  توؤثر  �صلبية  عالمات  اأي  ت��رتك  اأن 

ال��دك��ت��ورة  ت��ق��ول  امل�صتقبل.  يف  امل��راه��ق��ة 

اأم�������رية ح����رباي����ر اخل����ب����رية ال��ن��ف�����ص��ي��ة: 

مت��ر ال��ب��ن��ات مب��رح��ل��ة ح��رج��ة ك��ث��رية يف 

حياتهن، وتعّد مرحلة املراهقة هي اأكرث 

متر  حيث  حياتهن،  يف  �صعوبة  امل��راح��ل 

و�صلوكية  وج�صدية  هرمونية  بتغريات 

وع�����ص��ب��ي��ة ك���ث���رية ت���وؤث���ر ع��ل��ى ح��ال��ت��ه��ن 

وذلك  املراهقة،  مرحلة  خ��الل  النف�صية 

يعود لعدة اأ�صباب هي:

اأ�شباب �شوء احلالة النف�شية 

م������رور ال���ف���ت���اة ب���ت���غ���ريات ه��رم��ون��ي��ة 

ناجتة عن مرحلة البلوغ، وهو ما ُي�صبب 

تقلبات نف�صية ومزاجية كثرية.

ال�صن على  البنات يف ه��ذه  ق��درة  ع��دم 

مبفردها،  احلياة  م�صكالت  مع  التعامل 

مما ي�صبب املزيد من ال�صغوط النف�صية 

ب�صبب قلة اخلربات احلياتية.

واجتماعية  اأ���ص��ري��ة  م�����ص��ك��الت  وج���ود 

لها  ُت�صبب  الأبوين  وبني  البنت  حياة  يف 

ال�صعور بالقلق والتوتر والكتئاب.

وم�صكالت  مل�صايقات  ال��ب��ن��ت  ت��ع��ر���ش 

�صعوراً  لها  ُت�صبب  ال��درا���ص��ة  زم���الء  م��ن 

ب��ال�����ص��ي��ق، وه����ذا ُي���ع���ّد م���ن اأه����م اأ���ص��ب��اب 

ت����ردي احل���ال���ة ال��ن��ف�����ص��ي��ة ع��ن��د ال��ب��ن��ات، 

وتتعر�ش  م�صاعرها  البنت  ُتخفي  حيث 

للكبت.

م������رور ال���ب���ن���ت مب�������ص���ك���الت ع��اط��ف��ي��ة 

وجت�������ارب غ����ري م���وّف���ق���ة ب�����ص��ب��ب ن��ق�����ش 

�صلبية  م�صاعر  لها  ُي�صبب  مم��ا  اخل��ربة، 

بالإحباط. و�صعوراً 

ال���ت���اأخ���ر ال����درا�����ص����ي و����ص���ع���ور ال��ب��ن��ت 

ب����ع����دم ال�����ق�����درة ع���ل���ى حت���ق���ي���ق ال���ن���ج���اح 

الف�صل  دائرة  يف  تدخل  يجعلها  والتفوق 

والكتئاب.

وال���ص��ط��ه��اد  للتنمر  ال��ب��ن��ت  ت��ع��ر���ش 

ُي�صبب  الأ�صرة  داخل  اأو  املدر�صة  �صواء يف 

لها الكثري من الأمرا�ش النف�صية.

ال�شبت    19  /  9  / 2020

للشباب والبنات.. جهاز 
إلكتروني يساعدك على النوم

االأنباط ــ  وكاالت 

للمراهقني  املتكررة  التحذيرات  رغم 

قبل  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج��ه��زة  ت�صغيل  م��ن 

اإىل  اأمريكية جديدة  درا�صة  ت�صري  النوم، 

�صحة  تفيد  قد  افرتا�صية  بيئة  زيارة  اأن 

املراهقة؛  �صن  يف  والفتيات  ال�صباب  ن��وم 

ع��ن��دم��ا ق���ام ال��ب��اح��ث��ون ب��ت��ق��ي��ي��م ف��ع��ال��ي��ة 

على  تعتمد  للنوم  ج��دي��دة  ا�صرتاتيجية 

ال��واق��ع الف��رتا���ص��ي وال��ت��ن��ف�����ش ال��ب��ط��يء 

اأثناء النوم وامل�صاعدة  لتعزيز ال�صرتخاء 

املدار�ش  طالب  لدى  ال�صريع  النوم  على 

الثانوية.

فعالة  حلول 

اأن  ل��ل��درا���ص��ة  الأول��ي��ة  النتائج  اأ���ص��ارت 

ان��خ��ف��ا���ش  زاد م���ع  ق���د  ال��ن��ع��ا���ش  ���ص��ع��ور 

انخف�ش  كما  والأرق،  اليقظة  اإح�����ص��ا���ش 

م����ع����دل ����ص���رب���ات ال���ق���ل���ب ب���ع���دم���ا ح��ق��ق 

بال�صرتخاء،  �صعوراً  الفرتا�صي  الواقع 

مبعدل  اأي�صاً  املراهقني  ن��وم  لوحظ  كما 

6 دق��ائ��ق اأ���ص��رع م��ن ال�����ص��اب��ق ف�����ص��اًل عن 

مقارنًة  النوم  كفاءة  يف   ٪3 بن�صبة  زي��ادة 

ال��ه��ادئ��ة  الأن�����ص��ط��ة  مُت��ار���ش  ع��ادي��ة  بليلة 

ديلي«. »�صاين�ش  موقع  ح�صب  النوم،  قبل 

ق��ال��ت ال��ب��اح��ث��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل��ل��درا���ص��ة 

نتائجنا  »ت�صري  يوك�صيل  ديالرا  الدكتورة 

الف��رتا���ص��ي  ال���واق���ع  ا���ص��ت��خ��دام  اأن  اإىل 

وال�صرتخاء  البطيء  التنف�ش  وتقنيات 

ت��ع��زي��ز ال���ص��رتخ��اء  ت�����ص��اع��د يف  اأن  مي��ك��ن 

بوجه  النوم  نوعية  وحت�صني  النوم  وق��ت 

ينامون  الذين  �صواء  املراهقني  لدى  عام 

ال��ذي��ن  اأو  ���ص��ع��وب��ات  دون  ج��ي��د  ب�����ص��ك��ل 

الرغم  »على  م�صيفاً  الأرق«،  من  يعانون 

م��ن اأن ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��و���ص��ل��ن��ا اإل��ي��ه��ا ل 

اإمكانية  اإىل  ت�صري  اأن��ه��ا  اإل  اأول��ي��ة،  ت��زال 

الفرتا�صي  ال��واق��ع  تطبيق  م��ن  التمكن 

لت�صهيل  وال���ص��رتخ��اء  التنف�ش  وتقنيات 

النوم، والتي ميكن اأن تكون حلوًل فعالة 

النوم«. مل�صاكل 

املرحلة  يف  طالباً   29 الدرا�صة  �صملت 

 16 ال���ث���ان���وي���ة ت�������رتاوح اأع����م����اره����م ب����ني 

من  ي��ع��ان��ون  ك��ان��وا  منهم   10 ع��ام��اً،  و18 

نوم  تقييم  ج��رى  ث��م  ال��ن��وم  يف  �صعوبات 

النوم  اأمناط  متابعة  بوا�صطة  امل�صاركني 

دقيقة   20 يف  انخراطهم  مع  ليلتني،  ملدة 

على  ت�صاعد  التي  الهادئة  الأن�صطة  من 

النوم مثل قراءة كتاب، ويف املقابل ق�صوا 

20 دق��ي��ق��ة م��ن ال��ت��ن��ف�����ش ال��ب��ط��يء اأث��ن��اء 

الفرتا�صي. الواقع  بيئة  جتربة 

ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  »ي���وك�������ص���ي���ل«  واأ�����ص����اف����ت 

م��ه��م��ة ب�����ص��ك��ل خ���ا����ش يف حت���دي���د ط���رق 

النوم  وا�صطرابات  املراهقني  اأرق  ع��الج 

الأخرى التي ت�صكل عوامل خطر وتوؤدي 

ل����ص���ط���راب���ات ج�������ص���دي���ة وع���ق���ل���ي���ة م��ث��ل 

الكتئاب.

وراء  البحث  اأن  اإىل  الباحثة  واأ���ص��ارت 

اأهمية  لهما  وعالجها  الأرق  ا�صطرابات 

ك���ب���رية، م���ع ت��وف��ر ط���رق ب�����ص��ي��ط��ة وغ��ري 

املنزل  يف  اإجراوؤها  ميكن  اأنه  كما  مكلفة، 

لال�صتخدام  واع��دة  نتائج  اأع��ط��ت  بعدما 

وا�صع. الطويل على نطاق  املدى  على 

كيف 
تتعلم النحو 

والصرف؟

أسباب تردي الحالة النفسية عند البنات
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االنباط-وكاالت

 ييييقيييول اأحيييييد املييطييلييوبيين اليي�ييسييابييقيين يف 

االنتفا�سة الثانية ، اإن العدو اأحكم قب�سته 

عييلييى اليي�ييسييفيية عييقييب قييبييول اليي�ييسييلييطيية اإنييهيياء 

وم�سرية  املفاو�سات  وا�ستئناف  االنتفا�سة 

الت�سوية )2002 - 2005(، ما جعل املقاومن 

واأميين  ال�سلطة،  اأميين  نيياَرييين:  بيين  املتبّقن 

ال�سفة  و�سط  منطقة  غابت  هكذا،  العدو. 

بقي  فيييييمييا  االنييتييفييا�ييسيية،  نييهيياييية  عيين م�سهد 

واجليينييوب  )نابل�س(  ال�سمال  يف  املييطيياَردون 

)بيت حلم(. يف نابل�س، انق�سمت جمموعات 

اإىل ثييياث جييبييهييات:  امليييطييياَرديييين االأخييييييرية 

وَت�سّدرتها  امليياء  بيت  عن  خميم  يف  االأوىل 

»كيييتيييائيييب اأبيييييو عيييليييي ميي�ييسييطييفييى« )اجلييبييهيية 

اليي�ييسييعييبييييية( واأفييييييراد مييين »كييتييائييب الييقيي�ييسييام« 

)حيييميييا�يييس(، والييثييانييييية يف الييبييلييدة الييقييدمييية 

التابعة  الليل«  »فار�س  وَتتمّثل يف جمموعة 

والثالثة  )فتح(،  االأق�سى«  �سهداء  لي»كتائب 

هاين  ال�سهيد  وقادها  باطة  خميم  داخييل 

الكعبي من »�سهداء االأق�سى«

الييكييعييبييي كييييان »اآخييييير اليييفييير�يييسيييان« الييذييين 

على  احل�سول  اأو  �ساحهم  ت�سليم  رف�سوا 

تيييهيييدييييدات حمييافييظ  ُتييفييلييح  اإذ مل  »عيييفيييو«؛ 

اإيقافه،  يف  حمي�سن،  جمال  اآنيييذاك،  نابل�س 

حيييتيييى ارتيييقيييى �يييسيييهيييييييداً بييير�يييسيييا�يييس اليييعيييدو. 

يير مييقيياومييون ميين »�ييسييرايييا الييقييد�ييس«  �ييسِ
ُ
كييمييا اأ

نف�سها  االإ�سامي( خال احلادثة  )اجلهاد 

الليل«  اأما »فار�س   .2008 اأبريل  ني�سان/  يف 

نييهييكييت اإثيييير اغييتيييييال 
ُ
يف الييبييلييدة الييقييدمييية فيياأ

الييعييدو قييائييدهييا اليي�ييسييهيييييد بييا�ييسييم اأبييييو �سرية 

متتالية  ا�ستباكات  اأعييقيياب  ويف  )الييقييذايف(. 

لييلييمييجييمييوعيية ميييع اأمييييين اليي�ييسييلييطيية واإ�يييسيييابييية 

ت�سليم  املييطيياَردون  َقييّرر  املقاومن،  عدد من 

ووقف  عنهم  بالعفو  وعييود  مقابل  اأنف�سهم 

ميياحييقييتييهييم، �ييسييريييطيية بييقييائييهييم يف مييقييّرات 

َتبّقى بع�س مطاَردي  اأمن ال�سلطة. بذلك، 

»اليييقييي�يييسيييام« والييييعييييدد االأكيييييير مييين مييقيياومييي 

»اليي�ييسييعييبييييية« داخيييييل عييين بيييييت امليييييياء، حيث 

�سّد  ميي�ييسييركيية  عييمييليييييات  تنفيذ  يف  جنييحييوا 

عنهم،  بحثاً  املخيم  اقتحامه  خييال  العدو 

لكن �سرعان ما �سّن جي�س االحتال حملة 

ويقع  �سهداء  منهم  لريتقي  عليهم  كبرية 

الق�سم االأكر اأ�سرياً

نوفمر  اليييثييياين/  تيي�ييسييرييين  منت�سف  يف 

امليييقيييّربييية من  »مييييعيييياً«،  وكيييالييية  نييقييلييت   ،2007

اليي�ييسييلييطيية، عييين ميي�ييسييدر يف اأمييييين اليي�ييسييلييطيية 

اليييعييين،  خميييييييم  حتيييا�يييسييير  ال  االأخييييييييرية  اأن 

لييكيينييهييا »تيييفييير�يييس حييي�يييسييياراً عييلييى جمييمييوعيية 

حتى  احليي�ييسييار  و�سي�ستمّر  بيياليينييظييام،  ُتييخييّل 

هذه  يف  اعتقلت  اأن  َتييبييّن  ثييّم  ي�ست�سلموا«، 

احلييمييليية اأربيييعييية مييين »اليي�ييسييعييبييييية« وخيياميي�ييسيياً 

اأبريل  ني�سان/  يف  الحييقيياً،  »االأقيي�ييسييى«.  ميين 

املطاَرد  نف�سه، وجد  املخيم  2009، ويف ذلك 

م�سطفى«(  علي  »اأبييو  )قائد  حميدان  جيياد 

اأو  حييولييه  َميين  ا�ست�سهاد  بعد  وحيييييداً  نف�سه 

اعتقالهم، فا�سطّر اإىل ت�سليم نف�سه ُمكَرهاً 

اأن  قبل  لل�سلطة،  التابع  »اجلنيد«  ل�سجن 

الع�سكرية«  »اال�ستخبارات  مقّر  اإىل  ينقل 

الييفييليي�ييسييطييييينييييية، حيييييث ال يييييزال هيينيياك حتى 

خييا�ييس حميدان  ميينييه،  مييقييّربيين  وفييق  االآن. 

2016 الأنيييه �ساق  اإ�ييسييرابيياً عيين الييطييعييام عييام 

باحتجازه وحرمانه حياته الطبيعية،  ذرعاً 

ليييكييين االإ�ييييييسييييييراب مل ُييييثيييمييير �ييييسييييوى وعييييود 

بتح�سن ظروف احتجازه يف اال�ستخبارات، 

االأ�سا�سية  امل�ساألة  ال�سلطة  ُتناق�س  مل  فيما 

امل�سعطي،  اأحمد  اأي�ساً،  عنه.  االإفييراج  وهي 

قاد  نابل�س،  �سرقي  احلطب  دييير  قرية  من 

من  ال�ساحة  خلّو  عقب  عليج«  اأبييو  »كتائب 

اأن  اإىل  للماحقة  َتييعييّر�ييس  لكنه  حييميييييدان، 

حمّل  ميين   2010 عييام  ال�سلطة  اأميين  اعتقله 

عن  اإ�سراباً  ليخو�س  نابل�س،  و�سط  جتاري 

احلاالت جميعها،  ويف  عامن.  قبل  الطعام 

ال تفتاأ ال�سلطة تتحّدث عن حت�سن ظروف 

حييّل  اإيييجيياد  دون  ميين  لييكيين  هييييوؤالء،  معي�سة 

لق�سيتهم، ويف ظّل رف�س م�ستمّر الإطاق 

�سراحهم

الوحيدين  لي�سا  وامل�سعيطي  حييميييييدان 

املييطييلييوب راأ�ييسيياهييمييا لييلييعييدو، فييفييي بيييييت حلم 

جمييمييوعيية ميين املييطييلييوبيين هيييم: �ييسييادي اأبييو 

املهد  كني�سة  مبعدي  اأحييد  )واليييده  جلغيف 

اإىل غزة(، وهادي دعدرة وحممد رم�سان. 

لكن االأخريين فوجئا، خال متوز/ يوليو 

وعييودتييهييمييا  عنهما  »الييعييفييو«  بيياإلييغيياء   ،2011

املُييلييّقييب  املييطييلييوبيين. ودعيييييييدرة،  اإىل قيييوائيييم 

بييي»اليي�ييسييييي�ييسيياين«، هييو مييرافييق قييائييد »�ييسييهييداء 

اأحمد  ال�سهيد  ال�سفة،  جنوب  يف  االأق�سى« 

ب�ساحه حتى  متم�سكاً  بقي  الذي  البلبول، 

الرمق االأخري ورف�س ت�سليم نف�سه لريتقي 

ميييع جمييمييوعيية مييين »�يييسيييراييييا اليييقيييد�يييس« عييام 

مرزوق  وعي�سى  �سحادة  حممد  ُهييم:   ،2008

وعييميياد الييكييامييل، حيين اأطييلييقييت قيييوة خا�سة 

اإ�سرائيلية النار بكثافة على مركبتهم

الييي�يييسيييليييطييية،  اأمييييينيييييي يف  يييييقييييول ميييي�ييييسييييدر 

نييهييائييييياً  يييرفيي�ييس  اإن »اليييعيييدو  لييييي»االأخييييبييييار«، 

االإفراج عن املطاَردين املحتجزين... جمّرد 

اغتيال  يعني  االأمنية  للمقّرات  مغادرتهم 

»ن�سمح  م�سيفاً:  اعتقالهم«،  اأو  لهم  العدو 

وهم  دائماً  عائاتهم  مع  باالت�ساالت  لهم 

اأن  امل�سدر  ي�سيف  كيياإخييوة«.  بيننا  يعي�سون 

عيي�ييسييرات امليييطييياَرديييين مييكييثييوا داخيييل املييقييّرات 

جزئي«  »عفو  على  وح�سلوا  متفاوتة،  ملييدد 

املييقييّرات  داخييل  مبيتهم  �سريطة  الييعييدو  ميين 

ليييييًا، ثيييّم نييالييوا »الييعييفييو الييكييامييل«، وهيينيياك 

َمييين مّت تييفييريييغييهييم )اأ�ييسييبييحييوا عيينييا�ييسيير يف 

مياطل  »الييعييدو  م�ستدركاً:  ال�سلطة(،  اأميين 

املتبّقن« بخ�سو�س املحتجزين 

بييداييية اليي�ييسييهيير اجلييييياري، جَتييييّرع املييطيياَرد 

بتلّقيه �سربة ال  اإ�سافية،  مّرة  كاأ�ساً  دعدرة 

تقّل ق�ساوة عن وجوده يف �سجن فل�سطيني 

فارق  الذي  والده  فَقد  اإذ  العدو،  قاوم  الأنه 

ليوؤّم  كورونا،  بفريو�س  اإ�سابته  بعد  احلياة 

اأبيه  جثمان  على  اجليينييازة  �ييسيياة  املييطييلييوب 

يف �ييسيياحييٍة داخييييل مييقييّر »االأمييييين الييوقييائييي«، 

حيث ميكث منذ 2011. فكم من عزيز على 

يفقدوا حتى  اأن  ورفاقه يجب  »ال�سي�ساين« 

ال�سلطة  �ستبقى  وهيييل  قيي�ييسيييييتييهييم،  حُتيي�ييسييم 

حتتجزهم حتى مع اإعانها وقف »التن�سيق 

االأمني«؟

االنباط- وكاالت

اأن  ا�ستخباراتية  ووثائق  تقارير  ك�سفت   

زعيييييم داعيي�ييس احلييييايل، حمييمييد �ييسييعيييييد عبد 

ا�ستخباراتية  الرحمن املوىل قدم معلومات 

القب�س على  �سهلت  االأمريكية،  القوات  اإىل 

ع�سرات من اأع�ساء تنظيم القاعدة

اأعييييييده دومييييينيييييك نيييييكييولييز،  ويف تييقييرييير 

الييدفيياع واالأمييين يف �سحيفة  �ييسييوؤون  مرا�سل 

اأن  تظهر  وثائق   “ بعنوان  تلغراف  الديلي 

مع  تعاون  االإ�سامية  الدولة  تنظيم  زعيم 

اأمريكا اأثناء وجوده يف ال�سجن عام 2008”

اأن  وتظهر وثائق وملفات �سدرت حديثا 

عبد  �سعيد  حممد  احلييايل،  التنظيم  زعيم 

الرحمن املوىل، قدم معلومات ا�ستخباراتية 

عن  اعتقاله،  بعد  االأمييريييكييييية،  الييقييوات  اإىل 

ع�سرات من زمائه اجلهادين وكذلك عن 

بالعراق،  املو�سل  يف  القاعدة  تنظيم  هيكل 

ما اأدى اإىل �سن �سربات على التنظيم

تييقييارييير  ثيياثيية  اأن  اإىل  الييكيياتييب  وييي�ييسييري 

ا�يييسيييتيييجيييواب تييكييتيييييكييييية �ييييسييييادرة عيييين مييركييز 

الييذي  امليييوىل،  اأن  تييزعييم  االإرهييييياب،  مكافحة 

قا�س  من�سب  الييوقييت  ذليييك  يف  ي�سغل  كيييان 

�سخ�سيات  اأ�سماء  حدد  القاعدة،  تنظيم  يف 

عمليات  وراء  كيييانيييوا  الييتيينييظيييييم،  مييين  بيييييارزة 

االغييتيييييال واخلييطييف واإنييتيياج عييبييوات نا�سفة 

ت�ستخدم لقتل قوات التحالف

وُيعتقد اأن الرجل الثاين يف قيادة تنظيم 

القاعدة يف العراق يف ذلك الوقت، ُقتل على 

يد القوات االأمريكية بعد ثمانية اأ�سهر من 

اإدالء املوىل با�سمه

تظهر  التقارير  فاإن  ال�سحيفة،  وبح�سب 

اأن املوىل قدم تفا�سيل عن “جميع املنا�سب 

على  اأ�ييسييرف  باأنه  اعييرف  كما  الرئي�سية”، 

اخلييلييييية االإعيييامييييييية لييلييجييميياعيية، واأنيييييه كييان 

االإعامية  املخرجات  بجميع  ياأذن  اأن  عليه 

ل�سمان التزامها مببادئ ال�سريعة

وييييقيييول الييكيياتييب اإنيييييه عييلييى ميييييدار ثيياث 

جل�سات ا�ستجواب، قدم املوىل اأ�سماء 68 فردا 

�سخ�سا،   19 �سوة  ذلييك  يف  مبا  التنظيم،  يف 

هواتف  واأرقيييام  ج�سدية  باأو�ساف  اأدىل  كما 

ل�سخ�سيات  التنظيم  يف  واأدوار  حمييمييوليية 

وقتل  بع�سهم  عييلييى  الييقييبيي�ييس  األييقييى  بيييييارزة، 

البع�س االآخر على يد قوات التحالف الحقا

علم  اأخ�سائية  ليغون،  قالت جينا  وترى 

واملعلومات  االأ�سماء  اأن  التنظيمي،  النف�س 

االإفيييراج  مفتاح  “كانت  املييويل  قدمها  التي 

عنهم”،  بيي�ييسييهييوليية  تييخييلييى  ولييييذلييييك  عييينيييه، 

يتخلى  و�سوف  بعيد،  زعيم  “هذا  م�سيفة 

دون  ي�سبحون  عندما  ب�سهولة  النا�س  عن 

فائدة له”

وقيييد اأفييييرج عيين املييييوىل )امليييعيييروف داخييل 

اإبييراهيييييم  اأبيييو  تنظيم الييدوليية حيياليييييا بييا�ييسييم 

يييذع  2009 ومل  عيييام  الييقيير�ييسييي(  الييهييا�ييسييمييي 

�ييسيييييتييه اإال ميييوؤخيييرا عيينييدمييا اأ�ييسييبييح زعيييييمييا 

يف  الييبييغييدادي  بكر  اأبيييو  مقتل  بعد  للتنظيم 

اأكتوبر من العام املا�سي

ويعتقد هارورو اإنغرام، وهو باحث اأول يف 

وا�سنطن،  جورج  بجامعة  التطرف  برنامج 

داخل  الثقة حقا”  “�ستهز  الوثائق  اأن هذه 

ميكن  ال  اأنييييه  “تظهر  اإذ  الييتيينييظيييييم،  قيييييادة 

الوثوق به”، يق�سد زعيم التنظيم

مطاردي انتفاضة االقصى بين مالحقة االحتالل 
واعتقال السلطة لهم بحجة حمايتهم 

 تقارير استخباراتية: أمريكا عقدت صفقات مع زعيم داعش الجديد

االنباط-وكاالت

ا�يييسيييتييي�يييسيييهيييد اليييطيييبيييييييب نيي�ييسييال 

جيييبييياريييين ظييهيير امييي�يييس اجلييمييعيية، 

ميييتييياأثيييرا بيياإ�ييسييابييتييه جييييراء اإلييقيياء 

قيييييوات االحييييتييييال االإ�يييسيييرائيييييييليييي 

قنبلة غاز �سوبه يف مدينة جنن 

املحتلة الغربية  ال�سفة  �سمال 

واأفييييييييادت مييي�يييسيييادر طييبييييية بييياأن 

جيييبييياريييين اليييذيييين يييعييمييل طييبيييييب 

قبل  من  العتداء  تعر�س  اأ�سنان 

اإلقاء قنبلة  قوات االحتال عر 

�يييسيييوت بييياليييقيييرب تيي�ييسييبييبييت بييوقييف 

لديه القلب 

نقله  جيييرى  اأنيييه  اإىل  واأ�يييسيييارت 

احلييييكييييومييييي،  مييي�يييسيييتييي�يييسيييفيييى  اإىل 

واأعلن  روحه  ارتقت  ما  و�سرعان 

ا�ييسييتيي�ييسييهيياده خلييطييورة حالته  عيين 

ل�سحية ا

 استشهاد طبيب باعتداء 
لالحتالل في جنين

 البيت األبيض يكشف عن 5 دول في 
الشرق األوسط تريد التطبيع مع اسرائيل 

 نتنياهو يتوقع عودة السلطة الفلسطينية 
للمفاوضات مع إسرائيل بعد نوفمبر

 صحيفة عبرية: الجيش اإلسرائيلي يهدد حزب اهلل 
ب رد قاس على أي استهداف لجنود إسرائيليين

 سجال جديد بين ترامب وبايدن 
بسبب كورونا

االنباط-وكاالت

اأكد كبري موظفي البيت االأبي�س مارك 

ال�سرق  منطقة  يف  اأخييرى  دوال  اأن  ميدوز 

امل�ستقبل  يف  حتذو  قد  وخارجها  االأو�سط 

امليينييظييور حييييذو االإمييييييييارات والييبييحييرييين يف 

تطبيع عاقاتها مع اإ�سرائيل

به  اأدىل  تيي�ييسييريييح  يف  ميييييييدوز،  واأعيييلييين 

لييليي�ييسييحييفييييين اأمييي�يييس اجلييمييعيية عييلييى منت 

والييية  اإىل  املتوجهة  الرئي�سية  الييطييائييرة 

دونالد  الرئي�س  اأقييام  حيث  وي�سكون�سن 

دول  خم�سة  اأن  انتخابيا،  جتمعا  تييرامييب 

اإىل  االن�سمام  بجدية”  “تدر�س  اأخيييرى 

مبييوجييبييه  مت  الييييذي  اإبراهام”  “اتفاق 
جانب  ميين  اإ�سرائيل  بيين  ال�سام  اإحيييال 

واالإمارات والبحرين من جانب اآخر

املييي�يييسيييوؤول االأميييرييييكيييي عن  مل يييكيي�ييسييف 

اأ�ييسييميياء تييلييك الييييدول، واكييتييفييى بييالييقييول اإن 

اإقييليييييمييييية واالآخيييرييييان خييارج  ثيياثيية منها 

ال�سرق االأو�سط

االنباط-وكاالت

تيييوقيييع رئييييي�ييس اليييييييوزراء االإ�ييسييرائيييييلييي، 

بييينيييييييمييين نييييتيييينييييييييياهييييو، عيييييييييودة الييي�يييسيييليييطييية 

الفل�سطينية، اىل املفاو�سات مع اإ�سرائيل، 

بيييعيييد انييييتييييهيييياء االنييييتييييخييييابييييات اليييرئيييا�يييسييييييية 

االأمريكية يف نوفمر القادم

اليوم”  “اإ�سرائيل  �سحيفة  وبح�سب 

�ييسييبيياح  اخلييييير،  اأوردت  اليييتيييي  اليييعيييريييية، 

“ال�سلطة  اإن  نتنياهو  قييال  اجلمعة،  يييوم 

الييفييليي�ييسييطييييينييييية �ييسييتييعييود لييلييمييفيياو�ييسييات مع 

االنتخابات  انتهاء  فييور  قريبا،  اإ�سرائيل 

االأمريكية”

وبح�سب ال�سحيفة، اأ�ساف نتنياهو، يف 

جل�سات مغلقة، اأن “اتفاقيات ال�سام بن 

اإ�سرائيل واالإمارات والبحرين، مل ترك 

اإىل  العودة  �سوى  خيار  اأي  للفل�سطينين 

طاولة املفاو�سات”

ووفييييقييييا لييليي�ييسييحيييييفيية اليييعيييريييية، اأ�يييسيييار 

ال�سلطة  عودة  “يف حال  اأنه  اىل  نتنياهو، 

على  معها  التفاو�س  �سيتم  للمفاو�سات، 

اأ�سا�س خطة ترامب، �سفقة القرن”

االنباط-وكاالت

هيييييييدد قييييائييييد املييينيييطيييقييية الييي�يييسيييميييالييييييية 

الييعيي�ييسييكييرييية يف اإ�ييسييرائيييييل اأمييييري بييرعييم، 

اأي  على  قا�س  رد  بييي  اللبناين  اهلل  حييزب 

اإ�سرائيلين ا�ستهداف جلنود 

وياأتي هذا التهديد يف ظل التوترات 

على احلدود االإ�سرائيلية اللبنانية، بعد 

�سبق  اهلل، حيث  مقتل عن�سر من حزب 

مقاتليه،  اأحييد  اللبناين  احلييزب  نعى  اأن 

قتل  والذي  كامل حم�سن،  ويدعى علي 

التي  االإ�ييسييرائيييييلييييية  اليييغيييارات  اإحييييدى  يف 

مطار  قييرب  ع�سكريا  موقعا  ا�ستهدفت 

دم�سق الدويل ب�سوريا

�سحيفة  مييع  مقابلة  يف  بييرعييم  وقيييال 

هييينييياك حيييالييية من  اإن  هيييييييوم  ييي�ييسييرائيييييل 

الييييييطييييييوارئ عيييليييى احلييييييييدود مييييع لييبيينييان 

�ست�ستمر ملدة �سهرين كاملن من خال 

الدفع بع�سرات االآف من اجلنود الذين 

يجب عليهم ر�سد حتركات حزب اهلل

لييلييجيينييود،  ا�يييسيييتيييهيييداف  اأي  اأن  واأكييييييد 

الييو�ييسييع ووقيييوع  تيي�ييسييعيييييد  �ييسيييييوؤدي اإىل 

حيييرب طييويييليية تيي�ييسييتييميير لييعييدة اأيييييام على 

االأقل

اأنييه من االأف�سل حلييزب اهلل  واأ�ييسيياف 

اأن يت�سرف بعقانية، واأال يعرف باأثر 

رجعي اأنه اأخطاأ يف املا�سي بتقدير الرد 

االإ�سرائيلي، كما حدث له يف عام 2006

لي  العام  االأميين  اأكييد  �سابق،  ويف وقييت 

على  الرد  اأن  ن�سراهلل،  اهلل ح�سن  حزب 

ا�ست�سهاد اأحد عنا�سر احلزب يف �سوريا، 

 ، وقييت  م�ساألة  واملو�سوع  قائماً  يييزال  ال 

االإ�سرائيلي  اال�ستنفار  اأن  اإىل  م�سريا 

على احلدود منذ اليوم االأول ال�ست�سهاد 

حميي�ييسيين واإلييييغيييياء امليييينيييياورات واالأعييييمييييال 

الع�سكرية، نوع من العقاب

لييييي�ييس  الييييييرد  ميييين  الييييهييييدف  اإن  وقييييييال 

تثبيت  اإمنييييا  االإعييييامييييي  اال�ييسييتييعييرا�ييس 

ما  الييرد  اأن  مييوؤكييداً   ، اال�ستباك  قييواعييد 

وامل�ساألة ق�سية وقت وعليهم  زال قائماً 

اأن يبقوا منتظرين

يعي�سون  االإ�سرائيلين  اأن  اإىل  واأ�سار 

الأول ميييرة خمييياوف ميين خييطيير الييوجييود 

والبقاء

االنباط-وكاالت

االأمريكي  الرئي�س  بن  ال�سجال  يييزال  ال 

دونييييالييييد تييييرامييييب، واملييير�يييسيييح الييدميييقييراطييي 

االأفييييق، حيث  يييلييوح يف  بييايييدن،  للرئا�سة جييو 

“كوفيد  اأزمييية  ا�ستغال  الييطييرفييان  يييحيياول 

قبل  االأمريكية  املتحدة  الييواليييات  يف   ”19

الي3  يف  املقررة  االنتخابات  ماراثون  انطاق 

من نوفمر املقبل

واتييهييم الييرئييييي�ييس دونييالييد تييرامييب ،بييايييدن 

الواليات  لقاح يف  تطوير  وجه  يقف يف  باأنه 

 100 قرابة  اأن  مو�سًحا  االأمريكية،  املتحدة 

مييليييييون جييرعيية ميي�ييسييادة لييلييفييريو�ييس �ستكون 

متاحة قبل نهاية العام اجلاري

ويف هذا ال�سدد،”هيئة االأغذية والدواء” 

�ييسييتييعييليين عييمييا قيييرييييب عييين الييلييقيياح املييرتييقييب، 

ح�سبما اأعلن الرئي�س ترامب

ميين جييانييبييه، اتييهييم امليير�ييسييح الييدميييقييراطييي 

جوزيف  االأمريكية  الرئا�سية  لانتخابات 

بييياييييدن ميينييافيي�ييسييه الييرئييييي�ييس دونييياليييد تييرامييب 

مبا  كييورونييا،  جائحة  اأزمييية  اإدارة  يف  بالف�سل 

رئا�سة  لييتييويل  اأبًدا”  مييوؤهييل  “غري  يجعله 

الباد

اإدارة الرئي�س االأمريكي  اأن  وي�سر بايدن 

متار�س �سغوطا على موؤ�س�ستي هيئة الغذاء 

االأمييرا�ييس،  على  ال�سيطرة  ومييركييز  واليييدواء 

وهو ما نفاه روؤ�ساء ال�سركتن

وقال بايدن، يف خطاب األقاه اأمام جمهوره 

“تكمن امل�سوؤولية االأوىل  يف والية دياوير، 

وهو  االأمريكي،  ال�سعب  حماية  يف  للرئي�س 

اأميير يجعله غري موؤهل  مل يفعل ذلييك، هييذا 

اإىل  م�سرًيا  الرئي�س،  من�سب  ل�سغل  اأبدا” 

على  وقائية  اإجيييراءات  فر�س  ترامب  رف�س 

اليي�ييسييعيييييد اليييوطييينيييي ملييكييافييحيية املييير�يييس مثل 

التباعد االجتماعي واإلزام املواطنن بارتداء 

الكمامة

واأكد بايدن، اأنه ال يثق اإطاقا برامب يف 

كل ما يتعلق باإنتاج لقاح فعال �سد فريو�س 

كورونا وتوزيعه، وقال “اأثق باللقاحات واأثق 

تييرامييب،  بييدونييالييد  اأثيييق  بييالييعييلييميياء، لكنني ال 

يثقوا  اأن  اأي�سا  لاأمريكين  ميكن  ال  واالآن 

به”

واأ�ييسيياف: “هناك �ييسيييء واحيييد مييوؤكييد، ال 

يف  تتدخل  بييياأن  لل�سيا�سة  ن�سمح  اأن  ميكننا 

م�ساألة اللقاح باأي �سكل من االأ�سكال”

كييييورونييييا  فييييريو�ييييس  اأن  بييياليييذكييير  جييييدييييير 

 197 اأودى بحياة ما ال يقل عن  )كوفيد19( 

األييف مييواطيين اأمييريييكييي، واأ�ييسيياب اأكيير ميين 6 

ميياييين ونيي�ييسييف املييليييييون مييواطيين يف عموم 

املييتييحييدة االأمييريييكييييية ميينييذ انت�سار  اليييوالييييات 

الوباء مطلع العام 2020

الييرئييييي�ييس  اإدارة  اأن  اإىل  اأيييي�يييسيييا  يييي�يييسيييار 

تييرامييب تو�سلت يف وقت  االأمييريييكييي دونييالييد 

مليار   1.525 بقيمة  �سفقة  اإبييرام  اإىل  �سابق 

دوالر مع “�سركة مودرنا” لت�سنيع وتقدمي 

100 مليون جرعة من لقاح كورونا

وميين املييقييرر انييطيياق ميياراثييون انتخابات 

الييييي3 مييين نوفمر  الييرئييا�ييسيية االأمييريييكييييية يف 

املقبل، وهي االنتخابات الرئا�سية الي59 التي 

جتري كل اأربع �سنوات

ال�سبت    19  /  9  / 2020
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الوحدات والحسين في اقوى لقاءات دوري المحترفين

 ليفربول وتشيلسي في اقوى لقاءات انجلترا

الدوري االسباني يتواصل والبطل يظهر

 جويحان بطل سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

االنباط – عمان

اجلولة  مناف�سات  ال��ي��وم  م�ساء  ت�ستانف 

ال�سابعة من بطولة دوري املحرتفني 2020، 

احل�سني  مع  االول الوحدات  يجمع  بلقاءين 

ع���ن���د اخل���ام�������س���ة م�������س���اء ع���ل���ى ����س���ت���اد ع��م��ان 

�سيفا  االأردن  ���س��ب��اب  ي��ح��ل  بينما  ال�����دويل، 

والن�سف  ال�سابعة  عند  الرمثا  نظريه  على 

م�����س��اء ع��ل��ى ���س��ت��اد احل�����س��ن ب���اإرب���د. يف اللقاء 

االول الذي يتوقع ان يكون االق��وى واالكرث 

اث��ارة بالنظر لتقارب م�ستوى الفريقني اىل 

النقطي ي�ستقبل  ال��ف��ارق  يف  التقارب  جانب 

ال��وح��دات نظريه احل�سني يف مواجهة قوية 

الرتتيب  ال���وح���دات  يت�سدر  حيث  وم��ث��رية، 

العام بر�سيد 15 نقطة، واأي تعرث قد يعني 

اإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة مل���ط���اردي���ه، ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 

الفوز  ورغ���م  الفريق  وان  �سيما  ال�سدارة ال 

املا�سية على  ال��ذي حققه يف اجلولة  الكبري 

الفني  وم�ستواه  عر�سه  ان  اال  االردن  �سباب 

مل يكن لري�سي جماهريه بعد اداء متو�سط 

امل�������س���ت���وى ..وه�������و م����ا ي��ن��ط��ب��ق مت���ام���ا على 

انت�ساراته  موا�سلة  يف  ف�سل  ال��ذي  احل�سني 

الذي  االم��ر  ام��ام احل�سني  بالتعادل  واكتفى 

املت�سدر ويتوق  م���ن  االق�����رتاب  م���ن  ح��رم��ه 

احل�����س��ني ال����س���ت���ع���ادة ن��غ��م��ة ال����ف����وز، ب��ع��دم��ا 

ال�سلبي  بالتعادل  املا�سية  اجل��ول��ة  يف  تعرث 

نقطة.  12 بر�سيد  ث��ال��ث��ا  ليحل  م��ع��ان،   م��ع 

نظريه  الرمثا  الثاين ي�ست�سيف  اللقاء  ويف 

�سباب االأردن يف مباراة مهمة لكال الفريقني 

ال �سيما بعدما افتقدا بو�سلة الفوز يف اجلولة 

مع  �سلبيا  ت��ع��ادل  ق��د  الرمثا  املا�سية. وكان 

�سباب العقبة لي�ستقر باملركز الرابع بر�سيد 

9 نقاط.  ال �سيما وان الفريق كان قد حقق 

الوحدات  املت�سدر  ال���دوري على  ف��وز يف  اول 

وك��ان��ت ج��م��اه��ريه مت��ن��ي ال��ن��ف�����س مبوا�سلة 

م�سرية االنت�سارات اال ان التعادل اوقف زحف 

للعودة  ي�سعى  وه��و  ال�����س��دارة  ال��غ��زالن نحو 

املقابل،  .. يف  ال�سباب  ب��واب��ة  م��ن  م��ن ج��دي��د 

للخ�سارة  تعر�س  ال���ذي  االأردن  �سباب  ف���اإن 

اأمام الوحدات 1-3 يف اجلولة املا�سية، ياأمل 

اإيجابية. نتيجة  حتقيق  ع��ر  اال�ستفاقة  يف 

على  موقفه  �سعوبة  االأردن  �سباب  وي���درك 

التا�سع،  امل��رك��ز  يحتل  الرتتيب  حيث  �سلم 

تراجع م�ستواه  ال��ذي  نقاط .وهو   5 بر�سيد 

وب��ات يحتل موقعا  املو�سم احل��ايل  الفني يف 

ي�سعة جاهدا  املوؤخرة وهو  قريبا من مراكز 

للعودة من جديد الفاق االنت�سارات لتمنحه 

دفعة معنوية جديدة يحتاجها جنوم الفريق 

وجهازه الفني اجلديد .

لندن – وكاالت

يف  حقيقي  اختبار  اأول  ليفربول،  ي��واج��ه 

حملته للدفاع عن لقب ال��دوري االإجنليزي، 

�ساحب  ت�سيل�سي،  على  �سيًفا  يحل  عندما 

ملعب  على  االأح���د  غد  ال�سخمة،  ال�سفقات 

املرحلة  مباريات  قمة  يف  ب��ري��دج،  �ستامفورد 

ال��ذي  ت�سيل�سي،  للم�سابقة. واأنفق  الثانية 

يتوىل قيادته املدرب ال�ساب فرانك المبارد، ما 

يقرب من 200 مليون جنيه اإ�سرتليني، لتعزيز 

�سفوفه هذا املو�سم، من بينهم الثنائي االأملاين 

تيمو فرينر وكاي هافرتز. وكان فرينر هدفا 

يقرر  اأن  قبل  احل��ايل  ال�سيف  يف  لليفربول 

املهاجم  ويعتقد  ت�سيل�سي،  اإىل  االن�����س��م��ام 

االأملاين اأن فريقه اجلديد، لديه القدرة على 

اإزع����اج بطل ال����دوري امل��م��ت��از.و���س��رح فرينر 

ملوقع ت�سيل�سي “ليفربول فاز بالدوري املو�سم 

اأح��رز  ال���ذي  ال��ف��ري��ق  امل��ا���س��ي وميتلك نف�س 

 اللقب، لذا �سيكون بنف�س قوة العام املا�سي«.

حيث  ه��ام،  و�ست  �سيفه  مع  اآر�سنال  ويلتقي 

باملدفعجية، مدعوًما  امللقب  الفريق  �سيكون 

بنجمه اجلابوين الدويل وقائده اأوبامياجن، 

ال��ذي مدد تعاقده مع الفريق لثالثة اأع��وام 

اأخ������رى، ب��ع��د ارت��ب��اط��ه ب��ال��رح��ي��ل ملجموعة 

اإىل  اأوب��ام��ي��اجن  الكرى. واأملح  االأن��دي��ة  م��ن 

اإن���ه ات��خ��ذ ه���ذا ال��ق��رار الأن���ه ي���رى م�ستقبال 

ك���ب���ريا ل���ل���ن���ادي. وق���ال اأوب����ام����ي����اجن مل��ه��اج��م 

راي��ت، يف مقابلة جرت  اإي��ان  ال�سابق  اآر�سنال 

الذين  الالعبني  اإىل  “انظر  ال��ن��ادي  مبوقع 

“الالعبون  ال�سيف«. واأ�ساف  ه���ذا  ج����اءوا 

�سبب  ه��و  وه��ذا  كالنار  ي��اأت��ون  ا  اأي�سً ال�سباب 

نقوم  �سيئا  ل��دي��ن��ا  اأن  اأع���ل���م  الأن���ن���ي  ب��ق��ائ��ي. 

االأف�سل  اأن  اأ�سهر  ب�سعة  قبل  قلت  لقد  ب��ه. 

بالن�سبة الآر���س��ن��ال. ح��ان  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ���س��ي��اأت��ي 

 ال����وق����ت ع���ل���ى اجل���م���ي���ع اح��������رتام ن���ادي���ن���ا«.

وي�������خ�������رج م����ان���������س���������س����رت �����س����ي����ت����ي مل�����الق�����اة 

وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون االإث���ن���ني امل��ق��ب��ل، يف حني 

كري�ستال  ي��ون��اي��ت��د،  مان�س�سرت  ي�ست�سيف 

التعايف  باال�س، و�سيحاول توتنهام هوت�سبري 

من خ�سارته االفتتاحية اأمام اإيفرتون، بالفوز 

لي�سرت  �ساوثهامبتون. ويلتقي  على م�سيفه 

مع  ليدز  يلعب  ح��ني  يف  برينلي،  �سيفه  م��ع 

���س��ي��ف��ه ف���ول���ه���ام، يف م��واج��ه��ة ب���ني فريقني 

�ساعدين من دوري الدرجة االأوىل، ويواجه 

األ��ب��ي��ون،  بروميت�س  و���س��ت  �سيفه  اإي��ف��رت��ون 

ويلتقي نيوكا�سل مع �سيفه برايتون، واأ�ستون 

فيال مع �سيفيلد.

مدريد – وكاالت

ال���دف���اع عن  م��دري��د حملة  ري����ال  ي�ستهل 

ل��ق��ب ال������دوري االإ����س���ب���اين، ي����وم غ���د االأح����د 

عندما يحل �سيفا على ريال �سو�سيداد، الذي 

�سيلفا،  ديفيد  خ��رة  م��ن  ي�ستفيد  اأن  ي��اأم��ل 

املن�سم حديثا، يف حتقيق مفاجاأة اأمام حامل 

�سيتي  مان�س�سرت  األعاب  �سانع  اللقب. وغاب 

اأم��ام  االفتتاحية  فريقه  مباراة  عن  ال�سابق، 

تواجده  ب�سبب   ،1-1 انتهت  التي  الوليد  بلد 

يف احل��ج��ر ال�����س��ح��ي، ل��ل��ت��ع��ايف م���ن ف��ريو���س 

ك�����ورون�����ا. ودون ت���واج���د م���ارت���ني اأودي����ج����ارد، 

املا�سي م��ع��ارا م��ن ري��ال  املو�سم  ال��ذي ق�سى 

وبتواجد  ل��الإب��داع،  �سو�سيداد  افتقد  مدريد، 

ه��ذه  تنتهي  اأن  ينبغي  ال��ف��ري��ق  م���ع  �سيلفا 

امل�سكلة. يف الوقت نف�سه، يتطلع اأوديجارد اأن 

زين  الفني  للمدير  جيد  ب�سكل  نف�سه  يقدم 

اأكرث  اإمكانية لعبه يف  اأن  زي��دان، كما  الدين 

باإمكانه  �سيكون  امل���درب  اأن  تعني  مركز  م��ن 

املراكز  اأح��د  يف  اأو  امللعب  و�سط  به يف  الدفع 

اأن  ي��رج��ح  �سيلفا،  الهجوم. وبتواجد  بخط 

من  ما  ب�سيء  للخروج  نف�سه  يعد  �سو�سيداد 

ال�سكوك  اللقب. وحتوم  حامل  اأم���ام  امل��ب��اراة 

ح���ول م�����س��ارك��ة ه�����ازارد يف امل����ب����اراة، الأن����ه مل 

ا�ستعدادا  ال��ودي��ة،  خيتايف  م��ب��اراة  يف  ي�سارك 

اأخ����رى  ���س��ك��وك  اجلديد. وهناك  ل��ل��م��و���س��م 

اأ�سين�سيو، مما  اإي�سكو وماركو  ب�ساأن م�ساركة 

منطقية  ف��ر���س��ة  ل��دي��ه  اأودي���ج���ارد  اأن  يعني 

ل��ب��دء امل��ب��اراة ال��ت��ي ت��ق��ام على ملعب اأن��وي��ت��ا، 

الوقت  املا�سي. يف  املو�سم  فيه يف  تاألق  ال��ذي 

اأول  ي�سجل  اأن  اإمي����ري،  اأون����اي  ي��اأم��ل  نف�سه 

انت�سار له كمدير فني لفريق فياريال عندما 

اإيبار اليوم ال�سبت. وحقق  فريقه  ي�ست�سيف 

الفريق التعادل 1-1 اأمام هوي�سكا يف اجلولة 

�سجله جريارد  ال��ذي  الهدف  بف�سل  االأوىل، 

م��وري��ن��و م��ن رك��ل��ة ج���زاء.وخ���رج فران�سي�س 

م�سابا،  للفريق،  حديثا  املن�سم  ك��وك��ول��ني، 

ال��الع��ب ال  اأن  اأظ��ه��رت  الفحو�س  اأن  ورغ���م 

اأنه  اإال  اإ�سابة خطرية يف الركبة،  يعاين من 

�سيغيب عن اللقاء. و�سيكون تاكيفو�سا كوبو، 

امل��ع��ار م��ن ري���ال م��دري��د وال����ذي ���س��ارك اأم���ام 

هوي�سكا، موجودا يف الت�سكيل االأ�سا�سي، حيث 

االأوىل. للمرة  اللقاء  ب��داي��ة  منذ   �سي�سارك 

املو�سم  و�سيف  بر�سلونة،  فريق  و�سي�سطر 

املا�سي، لالنتظار اأ�سبوعا جديدا قبل خو�س 

اأول مبارياته يف الليجا، حيث اأجلت مباراته 

مع اأتلتيك بلباو، ب�سبب االرتباطات االأوروبية 

من املو�سم املا�سي، التي انتهت يف اأغ�سط�س/ 

قيادة  حتت  بر�سلونة،  يبداأ  املا�سي.ولن  اآب 

امل�����درب اجل��دي��د رون���ال���د ك���وم���ان، م��ب��اري��ات��ه 

اأي��ل��ول عندما  27 �سبتمر/  ال���دوري قبل  يف 

ي�ست�سيف فياريال على ملعب كامب نو.كما 

ال���دوري  بطل  اإ�سبيلية،  م��ب��ارات��ي  تاأجيل  مت 

االأوروب��ي، اأمام اإلت�سي، واأتلتيكو مدريد اأمام 

بقية  ال�����س��ب��ب.ويف  لنف�س  ليفانتي  م�سيفه 

م��ب��اري��ات ه����ذه اجل���ول���ة ي��ل��ت��ق��ي خ��ي��ت��ايف مع 

اأو�سا�سونا، و�سلتا فيجو مع فالن�سيا، وهوي�سكا 

م��ع ق���اد����س، وغ��رن��اط��ة م��ع اأالف��ي�����س، وري���ال 

بيتي�س مع بلد الوليد.

االنباط – عمان

منت  على  جويحان  �ساكر  املت�سابق   ت��وج 

�سيارة ميت�سوبي�سي بروتو تايب، بلقب �سباق 

احل�����س��ني ل��ت�����س��ل��ق م��رت��ف��ع ال����رم����ان حمققا 

الثانية  باجلولة  ال�سباق  يف  ل��ه  وق��ت  اف�سل 

ك�سر  عن  ويعجز  دقيقة،   1.51.249 والبالغ 

ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي امل�����س��ج��ل ب��ا���س��م امل��ت�����س��اب��ق 

دقيقة.  1.48.28 ب��زم��ن  ���س��ادي��ان   خات�سيك 

وك���ان ال�سباق ق��د اأق��ي��م ي���وم اأم�����س م��ن دون 

جمهور، وحر�ست االأردنية لريا�سة ال�سيارات 

على تطبيق الروتوكول ال�سحي ب�سكل دقيق، 

حفاظا على �سالمة الريا�سيني ب�سكل يتوافق 

بدء  وقبل  املطبق،  ال�سحي  الروتوكول  مع 

مناف�سات ال�سباق ومل يتم م�ساركة اأي �سخ�س 

يف ال�����س��ب��اق غ���ري خ��ا���س��ع ل��ف��ح�����س ف��ريو���س 

ال�سحة واللجنة  بالتعاون مع وزارة  كورونا، 

الريا�سي. وقاد  ال��ط��ب  احت����اد  يف  االومل��ب��ي��ة 

املت�سابق  جويحان ركب امل�ساركني يف ال�سباق 

الذي تكون من جولتني وجولة ثالثة اأخرية 

يف  ال�����س��ائ��ق��ون  يحققها  نتيجة   15 الأف�����س��ل 

اجلولتني االأوىل والثانية، ويبلغ طول امل�سار 

3000 مرت والبداية 203 اأمتار، والنهاية 446 

مرتا وفرق االرتفاع 243 مرتا، ويبلغ م�ستوى 

التدرج %8..    

لل�سباق - االأول:  النهائية  وتاليا النتائج 

������س�����اك�����ر ج�����وي�����ح�����ان ع�����ل�����ى م�������نت �����س����ي����ارة 

اأف�سل  حمققا  ت��اي��ب،  ب��روت��و  ميت�سوبي�سي 

- الثاين:  دقيقة.   1.51.249 بزمن  له  وق��ت 

م�سطفى ع��ط��اري ع��ل��ى م��نت ���س��ي��ارة اي��ف��و7 

 1.52.771 ب��زم��ن  ل��ه  وق���ت  اأف�����س��ل  ، حمققا 

منت  ع��ل��ى  وري���ك���ات  غ��ي��ث  دقيقة.  الثالث: 

�سيارة ايفو 7 بروتو تايب،  بزمن  1.54.269 

منت  ع��ل��ى  القي�سي  ع��م��ار  دقيقة،  الرابع: 

�سيارة بي ام دبليو ايه 30، حمققا اأف�سل وقت 

له بزمن 2.01.975 دقيقة.  اخلام�س: اأجمد 

ايفو  ميت�سوبي�سي  �سيارة  منت  على  عنا�سوة 

اأف�سل وقت له بزمن 2.02.028  8، ، حمققا 

منت  على  ال�سرفا  اإي��ه��اب  دقيقة.  ال�ساد�س: 

�سيارة ايفو 10، حمققا اأف�سل وقت له بزمن 

ده�سان  رائ����د  دقيقة.  ال�سابع:   2.02.910

على م��نت ���س��ي��ارة ���س��وب��ارو ام��ري��زا، حمققا 

دق��ي��ق��ة.  2.03.262 ب��زم��ن  ل���ه  وق���ت   اأف�����س��ل 

ال�������ك�������وؤو��������س وال����������ف����������ئ����������ات  االأول: ����س���اك���ر 

ج���������وي���������ح���������ان.  ال���������ث���������اين:  م���������س����ط����ف����ى 

 ع������ط������اري.  ال������ث������ال������ث: غ�����ي�����ث وري�������ك�������ات.

ال����ف����ائ����زون يف ال����دف����ع ال������رب������اع������ي  االأول: 

�����س����اك����ر ج�����وي�����ح�����ان  ال�����ث�����اين: م�����س��ط��ف��ى 

 ع�������ط�������اري. ال�������ث�������ال�������ث: غ�����ي�����ث وري�������ك�������ات

ال�����دف�����ع اخل��������ل��������ف - االأول:  ال�����ف�����ائ�����زون يف 

���������س��������امل ط�������ع�������ي�������م�������ة. ال�������ث�������اين: ع�����م�����ار 

 ال����ق����ي���������س����ي. ال����ث����ال����ث: �����س����اك����ر ج����وي����ح����ان.

ال�����ف�����ائ�����زون يف ال�����دف�����ع االأم���������ام���������ي االأول: 

اأجم��������د احل��������وراين. ال��������ث��������اين: م�����س��ط��ف��ى 

 ج������م������ع������ة .  ال������ث������ال������ث: ع�����ا������س�����م ع����������ارف.

ال�������ف�������ائ�������زون ب�����ال�����دف�����ع اخل�������ل�������ف�������ي  االأول 

����س���امل   : ال����ق����ي���������س����ي .  ال����ث����اين  ع�����م�����ار   :

 ط�����ع�����ي�����م�����ة.- ال�����ث�����ال�����ث: ف����������ادي �����س����اه����ني.

�سيكاخوا .  كاأ�س  ع��ب��د   : امل��ب��ت��دئ��ني  - كاأ�س 

وريكات  غيث  فريق  البيئة:  على  املحافظة 

ا�س  ملكاوي. كاأ�س  حممد  الفريق  – مدير 
ام 3: م�سطفى جمعة.- كاأ�س او اف 1 : عبد 

�ساهني  ف���ادي   :4 ام  ا����س  - كاأ�س  �سيكاخوا. 

.كاأ�س ا�س ام 5: رائد ده�سان. - كاأ�س ا�س ام 6: 

�ساكر جويحان.

 صالح يعود لمنزله بالشاحنة

 ازارينكا تسحق كينين في 
ايطاليا للتنس

 وفاة نجم لبنان عطوي

لندن – وكاالت

جنم  �سالح،  حممد  امل�سري  تعر�س 

ل��ي��ف��رب��ول، حل���ادث ���س��غ��ري اأث���ن���اء ق��ي��ادة 

�سيارته على الطريق ال�سريع )M6( يف 

ل�سحيفة “ذا  اإجن�������ل�������رتا. ووف�������ًق�������ا 

تعر�س  ���س��الح  �سيارة  اإط���ار  �سن«، فاإن 

ل��ل��ث��ق��ب، ل���ذا ق���ام ب��ط��ل��ب م�����س��اع��دة من 

اأن  اإىل  امل����روري����ة. واأ�����س����ارت  اخل���دم���ات 

اخل��دم��ات  م��ن  ري��دج��ون  روب  ال�سرطي 

املرورية، جاء مل�ساعدة �سالح على ركوب 

ليفربول  جن��م  واإع���ادة  االإن��ق��اذ،  �ساحنة 

ري��دج��ون  امل���ن���زل. وق���ال  اإىل  و���س��ي��ارت��ه 

كان قد �سافر من قبل  اإذا  عما  “�ساألته 
يف �ساحنة اإنقاذ، وبالطبع مل يفعل ذلك 

بنتلي  مثل  اأنها  اأخرته  لكني  قبل،  من 

امل�سري(«. واأ�ساف  النجم  �سيارة  )ن��وع 

“كان �سالح مهذًبا للغاية عندما اأعدته 
املنزل، وفور و�سولنا ذهب الإح�سار  اإىل 

اب��ن��ت��ه ال�����س��غ��رية ك���ي ت�����س��اه��د ال�����س��ي��ارة 

االإنقاذ«. واأمت  �ساحنة  من  نزولها  اأثناء 

اأن����ه من  ل�����س��الح  ق��ل��ت  “لقد  ري���دج���ون 

االحتفال  من  ليفربول  يتمكن  اأال  العار 

اأك��د يل  ال��ع��ام، لكنه  م��ع اجلماهري ه��ذا 

يف  باللقب  اأخ���رى  م��رة  �سيفوزون  اأن��ه��م 

املقبل«. العام 

روما – وكاالت

ق���دم���ت ف��ي��ك��ت��وري��ا اأزاري���ن���ك���ا ع��ر���س��ا 

امل�سنفة  لت�سحق  التن�س،  فنون  يف  رائعا 

و0-6،   0-6 ك��ي��ن��ني  ���س��وف��ي��ا  ال���ث���ال���ث���ة 

لبطولة  ال��ث��اين  ال���دور  م��ن  بها  وتطيح 

يف  اأزاري��ن��ك��ا  املفتوحة  وخ�سرت  اإيطاليا 

اأمريكا املفتوحة يف نيويورك يوم  نهائي 

ل��ت��ف��وز على  ال�����س��ب��ت، وط����ارت اإىل روم���ا 

ف��ي��ن��و���س ول��ي��ام��ز يف م���ب���اراة ا���س��ت��غ��رق��ت 

اإىل  واحتاجت  االأول  ال��دور  يف  �ساعتني 

�ساعة واحدة لتجهز على بطلة اأ�سرتاليا 

كينني،  االأم��ري��ك��ي��ة  جت��د  املفتوحة. ومل 

ال��دور  خو�س  من  القرعة  اأعفتها  التي 

االأول، حال ل�سربات اأزارينكا من اخلط 

22 خطاأ �سهال، مقابل  اخللفي وارتكبت 

حت�سل  ملناف�ستها. ومل  فقط  اأخ��ط��اء   4

ك��ي��ن��ني ع��ل��ى اأي ف��ر���س��ة ل��ك�����س��ر اإر����س���ال 

البي�ساء،  رو�سيا  من  القادمة  مناف�ستها 

فازت  بينما  31 عاما،  العمر  البالغة من 

اإر�سالها  نقاط  من   %89 بن�سبة  اأزارينكا 

االأول.

بريوت – وكاالت

ت��ل��ق��ت ال��ك��رة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، ن��ب��اأ ح��زي��ًن��ا، 

�����س����ب����اح اجل�����م�����ع�����ة، م������ن م�������س���ت�������س���ف���ى 

ب�����اإع�����الن وف����اة  ب��������ريوت،  امل���ق���ا����س���د يف 

حم����م����د ع������ط������وي. وك������ان ع�����ط�����وي ق��د 

ب��ر���س��ا���س��ة جمهولة  راأ����س���ه،  يف  اأ���س��ي��ب 

اأ����س���اب���ي���ع، ح��ي��ث الزم   3 امل�������س���در، م��ن��ذ 

عائلة  املركزة. واأعلنت  ال��ع��ن��اي��ة  غ��رف��ة 

الر�سا�سة  م�سدر  �ستتابع  اأنها  الفقيد، 

ق�سائًيا.  وكان عطوي قد لعب ل�سفوف 

اأن��دي��ة االأن�����س��ار واالأخ����اء االأه��ل��ي عاليه 

والت�سامن �سور، ومنتخب لبنان بكامل 

ف��ئ��ات��ه، ح��ي��ث مت��ت��ع ب���اأخ���الق���ه ال��ط��ي��ب��ة 

وح�����س��ن ���س��ريت��ه ال���ذات���ي���ة، وت�����س��دي��دات��ه 

القوية.

ال�سبت    19 /  9  / 2020



80

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

فارس شرعانحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
ص. ب. 962556  -  الـرمـز البريـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - فاكس االدارة :  065200111 - فاكس االعالن: 065200114 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة

www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

 االتحاد األوروبي يعلن صفقة »مليونية« 
جديدة للقاح كورونا

االنباط-وكاالت

واف����ق الحت����اد الأوروب�������ي، اجل��م��ع��ة، على 

من  ل�”كوفيد19-”  حمتمل  ل��ق��اح  ���ش��راء 

و”غالك�شو  “�شانويف”  الأدوي�������ة  ���ش��رك��ت��ي 

�شميث كالين”، وذلك بالتزامن مع اقرتاب 

املوعد النهائي لالن�شمام اإىل برنامج �شراء 

اللقاحات التابع ملنظمة ال�شحة العاملية.

و�شتزّود ال�شركتان الحت��اد الأوروب���ي مبا 

اللقاح،  م��ن  جرعة  مليون   300 اإىل  ي�شل 

ال�����ذي ت����اأم����الن يف ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى امل��واف��ق��ة 

لال�شتعمال العام املقبل.

ات��ف��اق الحت��اد  وت��اأت��ي ه��ذه ال�شفقة بعد 

على  “اأ�شرتازينيكا”  و���ش��رك��ة  الأوروب��������ي 

الذي  اللقاح  من  جرعة  مليون   400 حجز 

اأك�شفورد  جامعة  مع  بالتعاون  تطويره  يتم 

الربيطانية.

اجل��رع��ات  م��الي��ن  ول��ق��اء ح�شولها على 

من اللقاح، �شتمّول املفو�شية الأوروبية جزءا 

التي يتحملها منتجو  الأولية  التكاليف  من 

اللقاحات، ح�شبما ذكرت “رويرتز«.

ودعا املدير العام ملنظمة ال�شحة العاملية، 

تيدرو�س اأدهانوم غيربي�شو�س، الثنن، دول 

العامل الن�شمام اإىل خطة “كوفاك�س” قبل 

اأي  انتهاء مهلة يوم اجلمعة، ل�شمان توزيع 

امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  م��ن  للوقاية  لقاح 

بعدل وفعالية.

وقال تيدرو�س يف فعالية اإقليمية للمنظمة 

من اأج��ل اأوروب���ا ج��رى بثها عرب الإن��رتن��ت: 

الدخول  ذات  ال���دول  �شكان  يح�شل  مل  “اإذا 
ف��اإن  ال��ل��ق��اح��ات،  على  واملنخف�شة  املتو�شطة 

ال��ف��رو���س ���ش��ي��وا���ش��ل ال��ف��ت��ك ب��ال��ن��ا���س، كما 

م�شتوى  على  الق��ت�����ش��ادي  التعايف  �شيتاأخر 

العامل«.

ال�����دول  م����ن   92 ت�����ش��ع��ى  الآن،  وح���ت���ى 

م�شاعدة  على  للح�شول  ال��دخ��ل  منخف�شة 

عرب خطة “كوفاك�س”، وهو جزء من مظلة 

)اآكت اأك�شيلريتور( التابعة للمنظمة لتعزيز 

ت��ط��وي��ر ال��ل��ق��اح��ات وط����رق ال��ع��الج وو���ش��ائ��ل 

الت�شخي�س ملكافحة وباء كوفيد19-.

وع��رّبت نحو 80 دولة من ال��دول الأعلى 

دخال عن اهتمامها باملبادرة، لكن يتعن على 

العديد منها تاأكيد نيتها لالن�شمام بحلول 

نهاية هذا الأ�شبوع.

للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  ووف����ق 

ل�شناعة  ���ش��رك��ة   28 ف�����اإن  “يوني�شف”، 
الأدوي��ة يف ع�شر دول م�شتعدة لإنتاج كميات 

العامن  اللقاحات خ��الل  غر م�شبوقة من 

القادمن ملكافحة جائحة كوفيد19-.

وقالت “يوني�شف” اإن 28 �شركة ل�شناعة 

اللقاحات ك�شفت عن خطط النتاج ال�شنوي 

عام  حتى  كوفيد19-  بلقاحات  يتعلق  فيما 

.2023
“يوني�شف” لل�شوق  اأجرته  وك�شف تقييم 

“اأن �شركات الت�شنيع م�شتعدة لأن تنتج ب�شكل 
اللقاحات  من  م�شبوقة  غر  كميات  جماعي 

خالل العام اأو العامن القادمن«.

غر اأن ال�شركات اأ�شارت اإىل اأن التوقعات 

اإىل حد بعيد على اأمور منها جناح  “تتوقف 
لل�شراء  اتفاقات  واإب��رام  ال�شريرية،  التجارب 

الأم����ور  وتب�شيط  ال��ت��م��وي��ل  وت��اأك��ي��د  امل�شبق 

التنظيمية وطرق الت�شجيل«.

خطة  يف  “يوني�شف” اجلديد  دور  وينبع 

“كوفاك�س” من و�شعها كاأكرب م�شرت منفرد 
للقاحات يف العامل.

املتحدة  ل���الأمم  التابعة  املنظمة  وذك����رت 

اأن��ه��ا ت�شرتي اأك���ر م��ن م��ل��ي��اري ج��رع��ة من 

الدورية  التطعيم  لعمليات  �شنويا  اللقاحات 

ومكافحة تف�شي الأم��را���س وذل��ك نيابة عن 

قرابة 100 دولة.

و”غالك�شو  “�شانويف”  ل�شركتي  و�شبق 

�شميث كالين” اأن وقعتا �شفقة بقيمة 2.1 

مليار دولر، لتزويد الوليات املتحدة ب�100 

خيار  مع  املرتقب،  اللقاح  من  جرعة  مليون 

ميّكن وا�شنطن من �شراء 500 مليون جرعة 

اإ�شافية، هذا اإىل جانب �شفقة مع بريطانيا 

لدعمها ب�60 مليون جرعة.

 بالفتة فطرت القلوب.. عجوز يبحث 
عن أصدقاء بعد وفاة زوجته

االنباط-وكاالت

التوا�شل الجتماعي، وانهالت  �شبعيني مبوجة تعاطف وا�شعة على و�شائل  حظي رجل 

و�شعها على  انت�شرت �شورة لفتة  اأن  بعد  اأ�شخا�س يطلبون �شداقته،  الر�شائل من  عليه 

نافذة منزله، اأعرب فيها عن �شعوره بالوحدة بعد وفاة زوجته، وعن حاجته للتعرف على 

اأ�شدقاء.

وعّلق توين وليامز )75 عاما( لوحة على نافذة منزله يف بريطانيا، كتب عليها: “لقد 

اأحد  يوجد  ل  عائلة..  اأو  اأ�شدقاء  لدي  لي�س  روح��ي.  وت��واأم  العزيزة  زوجتي  جو.  خ�شرت 

لأحتدث معه«.

األ  حتمله..  ميكن  ل  ع��ذاب  �شاعة   24 م��دار  على  املتوا�شل  ال�شمت  “اأجد  واأ���ش��اف: 

ميكن لأحد اأن ي�شاعدين؟«.

يوجد  ول  البنكريا�س،  �شرطان  مع  �شراع  بعد  املا�شي،  مايو  زوجته يف  ويليامز  وخ�شر 

لديه اأي اأبناء اأو اأ�شدقاء.

اإع���الن يف  اأ���ش��دق��اء م��ن خ��الل ن�شر  ال��ت��ع��رف على  وب��ع��د وف���اة زوج��ت��ه، ح���اول ويليامز 

اأ�شبه  �شغرة  بطاقات  يطبع  اأن  حاول  ثم  ات�شالت،  اأي  يتلق  مل  اأنه  اإل  حملية،  �شحيفة 

هذه  لتف�شل  منطقته،  يف  اأو  ال�شوبرماركت  يف  اأ�شخا�س  على  وتوزيعها  العمل  ببطاقات 

اأي�شا. املحاولة 

حيث  نفافذته،  على  الالفتة  هذه  تعليق  ال�شبعيني  الرجل  قرر  امل��ح��اولت،  تلك  وبعد 

طلبات  عليه  لتنهمر  الجتماعي،  التوا�شل  و�شائل  على  ون�شرها  �شورتها  اأح��د  التقط 

من  ال��ك��ث��ر  منحته  ك��ب��رة،  اإع��الم��ي��ة  بتغطية  ق�شته  وحت��ظ��ى  ال��ربي��د،  ع��رب  ال�����ش��داق��ة 

الأ�شدقاء.

 لتعويض خسائرها.. شركات تنظم رحالت »غريبة« في زمن الوباء

 واشنطن تحظر رسميا »تيك توك« و»وي تشات«.. وتحدد الموعد

االنباط-وكاالت

ح���ق���ق���ت �����ش����رك����ة اخل������ط������وط اجل����وي����ة 

من  كثرين  حلم  “كانتا�س”  الأ���ش��رتال��ي��ة 

ع�����ش��اق ال�����ش��ف��ر وال���ذي���ن ا����ش���ط���روا لإل��غ��اء 

وب��اء  لتف�شي  ال��ع��ام  ه��ذا  رحالتهم  م�شاريع 

“كوفيد19-” حول العامل وما رافق ذلك 
املفرو�شة  ل��الإج��راءات  اإغ��الق وت�شديد  من 

ع��ل��ى ال��ت��ن��ق��ل، وذل����ك م��ن خ���الل اإط��الق��ه��ا 

ه���وؤلء  ع��ط�����س  “غريبة” ت����روي  ل��رح��الت 

الأ�شخا�س.

ع��ن خطط  “كانتا�س” م��وؤخ��را  واأع��ل��ن��ت 

ل��ت��ن��ظ��ي��م رح�����الت مت��ت��د ع��ل��ى م�����دار �شبع 

مناظر  على  الطائرة  خاللها  متر  �شاعات، 

خالبة، وذلك دون اأن تهبط يف اأي مطار.

اإن”  اإن  “�شي  ���ش��ب��ك��ة  ذك����رت  وح�����ش��ب��م��ا 

الأمركية، فاإن رحالت “كانتا�س” �شت�شمل 

كو�شت  وغ��ول��د  ك��وي��ن��زلن��د  ف���وق  التحليق 

ع��دد من  اإىل جانب  ه��ذا  ويلز،  �شاوث  ونيو 

املناطق النائية يف البالد.

و���ش��ي��ت��م��ك��ن امل�����ش��اف��رون م���ن ال���ش��ت��م��ت��اع 

مب�شاهدة مناطق اجلذب ال�شياحي ال�شهرة 

يف اأ���ش��رتال��ي��ا م��ث��ل م��ي��ن��اء ���ش��ي��دين واحل��ّي��د 

امل���رج���اين ال��ع��ظ��ي��م و���ش��اط��ئ ب���ون���دي، كما 

ترفيهيا  برناجما  للركاب  ال�شركة  �شتوفر 

منوعا يت�شمن م�شاركة �شخ�شيات م�شهورة.

و�شتخ�ش�س ملثل هذه الرحالت طائرات 

درمياليرن”،   787 “بوينغ  ط�����راز  م���ن 

والتي عادة ما ت�شتخدم يف الرحالت اجلوية 

العابرة للقارات، وتتميز بنوافذها الكبرة، 

للم�شاهدة من  الذي يجعلها مثالية  الأم��ر 

ارتفاع 30 األف قدم.

 134 ب��ي��ع��ت  ف��ق��د  “كانتا�س”  ووف�����ق 

ت���ذك���رة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف ال����درج����ات ل��ل��رح��ل��ة 

املزمع ت�شيرها يف 10 اأكتوبر القادم، والتي 

اإىل   566 الواحدة منها بن  ي��رتاوح ثمن 

مت �شراوؤها  حيث  اأمركيا،  دولرا   2734
خالل 10 دقائق فقط من الإعالن عنها.

الآ�شيوية جتارب مماثلة  القارة  و�شهدت 

لتلك اخلا�شة ب�”كانتا�س”، اإذ �شّرت �شركة 

لها  مقرا  تايوان  من  تتخذ  التي  “اإيفا” 
رحالت جوية دون هبوط، كما قدمت �شركة 

»ANA« اليابانية ذات التجربة عرب رحلة 

مب�شاهدة  الركاب  خاللها  ا�شتمتع  ق�شرة 

املناظر اجلميلة يف اليابان.

ومن املقرر اأن تنطق رحلة اأخرى يف 19 

�شتمّكن  تايبيه،  مطار  من  القادم  �شبتمرب 

جزيرة جيجو  م�شاهدة  من  �شخ�شا   120
ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة م��ن اجل���و، ك��م��ا ت��در���س 

اخل���ط���وط اجل���وي���ة ال�����ش��ن��غ��اف��وري��ة اأي�����ش��ا 

اأكتوبر  من  ابتداء  م�شابهة  رح��الت  تنظيم 

القادم.

االنباط-وكاالت

�شتحظر  اأنها  اجلمعة،  الأم��رك��ي��ة،  التجارة  وزارة  اأعلنت 

امل��ع��ام��الت ال��ت��ج��اري��ة الأم���رك���ي���ة م���ع ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��وا���ش��ل 

توك”  و”تيك  ت�شات”  “وي  لل�شن  اململوكة  الج��ت��م��اع��ي 

ابتداء من يوم الأحد.

رئي�شين  متجرين  على  �شيتعن  الأم��رك��ي،  احلظر  ومبوجب 

لتطبيقات الهاتف املحمول تديرهما اأبل وغوغل، اإزالة التطبيقات، 

ال�����ش��رك��ات الأم��رك��ي��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات من  اأي�����ش��ا على  كما مينع 

امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  داخ���ل  الأم�����وال  كتحويل  ويت�شات”،  خالل” 

ح�شبما ذكرت مرا�شلة “�شكاي نيوز عربية” يف وا�شنطن.

اأن يعلن  املتوقع  ال��ذي من  الوقت  الإع��الن يف  وياأتي ه��ذا 

احلكومة  كانت  اإذا  ما  اجلمعة،  ترامب،  دونالد  الرئي�س  فيه 

لال�شتحواذ  “اأوراكل”  ل�شركة  �شفقة  على  ل  اأم  �شتوافق 

على ح�شة يف “تيك توك”، وت�شبح �شريكا تقنيا لل�شركة يف 

الوليات املتحدة.

الأمركي،  التجارة  “الأ�شو�شيتد بر�س” عن وزير  ونقلت 

ال�شن  “ملكافحة جمع  اإن احل��ظ��ر ج��اء  ق��ول��ه  رو����س،  وي��ل��رب 

اخلبيث للبيانات ال�شخ�شية للمواطنن الأمركين«.

وكانت احلكومة قد قالت �شابقا اإن ا�شتخدام “تيك توك” 

وتنزيله للتوا�شل لن يكون معاملة حمظورة، على الرغم من 

غر  اأو  مبا�شر  ب�شكل  تتاأثر  “قد  التطبيق  على  املرا�شلة  اأن 

مبا�شر” باحلظر، ولن يخ�شع الأ�شخا�س الذين ي�شتخدمونه 

للمرا�شلة لعقوبات.

“بايت  اأن �شركة  واأث���ار بع�س خ��رباء الأم���ن خم��اوف م��ن 

دان�س ليمتد”، ال�شينية التي متتلك “تيك توك”، �شتحافظ 

 100 بنحو  اخلا�شة  املعلومات  اإىل  الو�شول  اإمكانية  على 

يخلق  مم��ا  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  للتطبيق  م�شتخدم  مليون 

خطرا اأمنيا.

 نظام تشغيل آيفون الجديد
 »14«.. هل يجعلك سعيدا؟

االنباط-وكاالت

يتمتع الإ�شدار اجلديد من نظام الت�شغيل iOS 14 لهواتف اآيفون بعدد من املزايا 

والقدرات التي ت�شّهل على امل�شتخدمن اأعمالهم.

يف  متوفرة  مزايا   6 اأب��رز  التقنية  بالأخبار  املتخ�ش�س  نت”  “�شي  موقع  وا�شتعر�س 

:iOS الإ�شدار اجلديد من نظام الت�شغيل

عمل “تاغ” ل�شخ�س يف حمادثة ن�شية

للفت  ل�شخ�س حمدد  “تاغ”  عمل  “اآي م�شج”  املتوفرة يف حمادثات  امليزة  تتيح هذه 

انتباهه، وهي ميزة مفيدة يف املجموعات التي ت�شم عددا كبرا من الأع�شاء، اإذ تتيح الرد 

مبا�شرة على الر�شائل، واإن�شاء حمادثات �شمن املحادثة الواحدة.

تثبيت حمادثة

عناء  امل�شتخدم  على  الر�شائل،  تطبيق  م��ن  العلوي  اجل��زء  يف  حم��ادث��ة  تثبيت  يخفف 

بالعثور  الرغبة  واملحادثات اجلماعية، يف حال  الت�شال  الطويلة جلهات  القائمة  فح�س 

على جهات الت�شال املف�شلة لديه.

وتعد هذه اخلا�شية مفيدة للم�شتخدمن الذين يجرون “درد�شة” يومية مع الأ�شدقاء 

واأفراد العائلة، اأو يخططون حلدث مهم قادم مثل حفلة م�شاهدة فيديو اأو فيلم جماعية.

ميزة الرتجمة

بغوغل،  اخل��ا���س  ال��رتج��م��ة  لتطبيق  ال��ل��ج��وء  ب���دل  الآن  امل�شتخدمن  مب��ق��دور  ب���ات 

ويتيح  الن�شو�س  يرتجم  وال��ذي  اجلديد،  بالنظام  املدمج  الرتجمة  بربنامج  ال�شتعانة 

اإجراء حمادثات مع اأ�شخا�س يتحدثون لغات اأخرى.

واجهة رئي�شية منظمة مبكتبة برامج

يتمتع الإ�شدار احلديث من iOS بواجهة رئي�شية »Home Page« منظمة ت�شم 

تلقائي  ب�شكل  الهاتف  املدجمة يف  التطبيقات  النظام برتتيب  ويقوم  الربامج”.  “مكتبة 
مبجلدات بناء على فئة الربنامج، وذلك لت�شهيل العثور على التطبيقات.

�شكل جديد »الويدجت”.. 

لل�شا�شة  اإ�شافتها  امل�شتخدمون  ي�شتطيع  لل�”ويدجت”،  اجل��دي��د  الت�شميم  بف�شل 

الرئي�شية باأحجام متعددة، كما يتوفر خيار »Smart Stack« الذي يعر�س معلومات 

من تطبيقات متعددة يرى النظام اأن امل�شتخدم بحاجة لها. 

ي�شتيقظ  عندما  بالتقومي  متبوعة  الطق�س  اأداة  تظهر  اأن  ميكن  امل��ث��ال،  �شبيل  فعلى 

امل�شتخدم يف ال�شباح.

و�شع ال�شورة داخل ال�شورة

يدعم الإ�شدار اجلديد لنظام الت�شغيل ميزة »Picture-in-picture«، اأي و�شع 

على  فيديو  مقطع  ت�شاهد  كنت  اإذا  اأن��ه  مبعنى  الفيديو،  ملقاطع  ال�شورة  داخ��ل  ال�شورة 

من�شة ما اأو برنامج ومن ثم خرجت من التطبيق، �شيظل الفيديو مكانه، وميكن النقر 

مع ال�شتمرار على الفيديو لتحريكه اأو تغير حجمه.

ال�سبت    19 /  9  / 2020


