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االنباط-عمان 

 ق������ال وزي�������ر الأوق�����������اف وال���������ش�����ؤون 

حممد  الدكت�ر  الإ�شالمية  واملقد�شات 

اخلاليلة اإن �ش�ء الظن ي�لد ال�شغائن 

والأح����ق����اد وال����ع����داوة وال��ف��رق��ة وي��ه��دم 

الظن  نح�شن  اأن  اأمرنا  اهلل  واأن  الأمم، 

بالآخرين.

واأ������ش�����اف اخل���الي���ل���ة خ�����الل خ��ط��ب��ة 

اجل��م��ع��ة ام�����س، م��ن م�شجد امل��غ��ف���ر له 

احل�����ش��ن ب���ن ط����الل ط��ي��ب اهلل ث����راه، 

بح�ش�ر عدد قليل من امل�شلن، ان �ش�ء 

ال��ظ��ن ل ي��غ��ن��ي م��ن احل���ق ���ش��ي��ئ��اً وعلى 

اليقن  واخل���ر  ال��ع��ل��م  يتبع  ان  امل�شلم 

الظن  اأن  اإىل  لفتا  الإخت�شا�س،  واأه��ل 

اأكذب احلديث.

امل��ج��ت��م��ع  اأن  اإىل  اخل��الي��ل��ة  واأ�����ش����ار 

ال��ق��ل���ب  ت��اآل��ف��ت  اذا  ال  ق����ي���اً  ي��ك���ن  ل 

ان ح�شن  م����ؤك���داً  ال��ن��ف������س،  وت�����ش��اف��ت 

ويغر�س  التاآلف  ير�شخ  ال��ذي  ه�  الظن 

على  ق��ادراً  ق�ياً  ليك�ن جمتمعاً  املحبة، 

م���اج��ه��ة الأم���را����س والأوب���ئ���ة وي��دح��ر 

الإ�شاعة.

التفا�صيل �ص »2«

 رو�صيا اليوم-وكاالت

�شتيفن  الق��ت�����ش��ادي  اخل��ب��ر  اأط��ل��ق 

روت�������س، حت��ذي��را ج��دي��دا ب�����ش��اأن ان��ه��ي��ار 

هيئة  ع�ش�  روت�س،  ق��ال  حيث  ال��دولر، 

القام  العام  اإن  ييل،  بجامعة  التدري�س 

�شيك�ن قا�شيا على الدولر.

قد  التي  “فكرته  فاإن  للخبر  ووفقا 

�شينهار  ال����دولر  ب���اأن  جمن�نة”  ت��ب��دو 

يجب األ تبدو كذلك، م�شرا اإىل وج�د 

بيانات تدل على ذلك.

اجل��اري يف  “عجز احل�شاب  اإن  وق��ال 

اأو���ش��ع مقيا�س  امل��ت��ح��دة، وه���  ال���لي��ات 

لخ���ت���الل ال����ت�����ازن ال������دويل م���ع ب��ق��ي��ة 

ال���ع���امل، ع��ان��ى م���ن ت���ده����ر ق��ي��ا���ش��ي يف 

���ش��ج��ل م���ا ي�شمى  ك��م��ا  ال���ث���اين.  ال���رب���ع 

معدل املدخرات ال�طنية ال�شافية، وه� 

جم��م���ع م��دخ��رات الأف�����راد وال�����ش��رك��ات 

يف  قيا�شيا  انخفا�شا  احل��ك���م،  والقطاع 

الربع الثاين عائدا اإىل املنطقة ال�شلبية 

امل���ال���ي���ة  الأزم���������ة  م���ن���ذ  الأوىل  ل���ل���م���رة 

العاملية«.

ويف ي���ن��ي��� امل���ا����ش���ي، ت����ق���ع اخل��ب��ر 

الق���ت�������ش���ادي ح�����دوث ان���ه���ي���ار ل���ل���دولر 

الأمريكي.

التفا�صيل �ص »3«

ال�شبت  9  �صفر  1442 هـ  - املوافق   26  اأيلول  2020 م - العدد  5463    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 3 وفيات و610 إصابات محلية بـ »كورونا«

 األوبئة: فقدنا السيطرة على 
مصادر العدوى وبؤر كورونا

االنباط-وكاالت

انتهت عطلة راأ�س ال�شنة العرية والتي 

خاللها  وت�ا�شلت  املا�شي  ال�شبت  ب���داأت 

ي���م��ي��ا اق���ت���ح���ام���ات امل��ت��ط��رف��ن ال��ي��ه���د 

يت�شدى  حيث  املبارك  الأق�شى  للم�شجد 

العزل والذين  املقد�شي�ن  املرابط�ن  لهم 

والعنف  القمع  اأ�شكال  ل�شتى  يتعر�ش�ن 

على اأيدي ق�ات الأمن الإ�شرائيلية التي 

ترافق اأولئك املتطرفن حلمايتهم

وي�����ق������م امل����ت����ط����رف�����ن ال����ي����ه�����د ب���ه���ذه 

ومم��ن��ه��ج  دوري  ب�����ش��ك��ل  الق����ت����ح����ام����ات 

الإ�شرائيلية  احلك�مة  قبل  من  ومدع�م 

التي ي�شيطر عليها حزب الليك�د اليميني 

مع  املتحالف  نتانياه�  بنيامن  برئا�شة 

الأحزاب الدينية املتطرفة

اأيام الأعياد  اليه�د  وي�شتغل املتطرف�ن 

الأع��ي��اد  م��ن  وغ��ره��ا  اليه�دية  الدينية 

يرفع�ن  وه��م  الإقتحامات  ه��ذه  لتنظيم 

�شعائر  وي����ؤدون  متطرفة  دينية  �شعارات 

تلم�دية وهم يجتمع�ن عند هدف واحد 

وه���� ال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى 

امل���ب���ارك وه���دم���ه وب���ن���اء ال��ه��ي��ك��ل امل��زع���م 

مكانه. فيما تق�م احلك�مات الإ�شرائيلية 

امل��ت��ع��اق��ب��ة م��ن��ذ ���ش��ق���ط ال���ق���د����س حتت 

بت�فر   1967 ع���ام  ي���ن��ي���  يف  الح���ت���الل 

الغطاء الأمني وال�شيا�شي والدعائي على 

اإع��الن  النف�س دون  م��ت��درج وط���ي��ل  نح� 

اأي �شمانات اأو حتى جمرد تلميحات باأن 

ت��ل��ك احل��ك���م��ات ت��ع��ار���س ال��ه��دف ال��ذي 

 اقتحامات المسجد األقصى المبارك تشهد مرحلة خطيرة

 أجواء خريفية في السهول وحارة في باقي 
مناطق المملكة

 عجلون: مطالب بمعالجة االختالالت التي 
تحدثها االمطار بفصل الشتاء

 الخرابشة: الواقع يحتم علينا
 الحجر المنزلي

 اعتماد رصيف رقم 8 الستقبال 
السفن بميناء العقبة الجديد

منافسات قوية في سباقات الكارتينغ

 مستوطنون يحرقون عشرات أشجار 
الزيتون جنوب بيت لحم 

االنباط- عّمان

 ق���ال وزي����ر ال�����ش��ح��ة الأ���ش��ب��ق ال��دك��ت���ر 

�شعد اخلراب�شة ان ال�اقع يحتم علينا غر 

خمرين تبني �شيا�شة العزل املنزيل.

وق����ال اخل��راب�����ش��ة ع���ر ت���ي��ر “ يجب 

�ش�اء لالأطفال  املنزيل  اللج�ء اىل احلجر 

بدون  للحالت  العمرية  ال�شرائح  باقي  اأو 

اأع��را���س  م��ن  تعاين  التي  اأو حتى  اأع��را���س 

اأ�ش�س حمكمة  يتم و�شع  اأن  ب�شرط  خفيفة 

الدعم  لتقدمي  م�شتمر  �شحي  وب��اإ���ش��راف 

وامل�شاندة للمعزولن ولأ�شرهم ت�شمن عدم 

املر�شية  احلالة  تفاقم  وعدم  العدوى  ن�شر 

للم�شاب”.
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االنباط- العقبة

الأردن��ي��ة  البحرية  الهيئة  ع��ام  مدير  اأك��د   

متابعة  جلنة  ان  ال�شلمان،  حممد  العقبة  يف 

ال�شفن  لأم��ن  الدولية  امل��دون��ة  اأح��ك��ام  تطبيق 

وافقت  املينائية،  واملرافق   ISPS CODE
250 مرا  8 بط�ل  على اعتماد ر�شيف رقم 

مبيناء  ال�شفن  ل�شتقبال  وغاط�س)13.5( 

اجلديد. العقبة 

ام�س  �شحفي  ت�شريح  يف  ال�����ش��ل��م��ان  وق���ال 

اجل��م��ع��ة، ان���ه ب��اع��ت��م��اد ه���ذا ال��ر���ش��ي��ف ت��ك���ن 

ت�شعة  وع��دده��ا  اجل��دي��د  امليناء  ار�شفة  جميع 

مب��ن��ظ���م��ة م����ان���ئ ال��ع��ق��ب��ه ق���د اك��ت��م��ل��ت ومت 

حمليا  بها  املعم�ل  الأ���ش���ل  ح�شب  اعتمادها 

. ودوليا 
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االنباط-عمان

)فئة  لقب  ال��ن��ج��ار  اأم���ر  املت�شابق  ن��ال 

ال�شيني�ر(، فيما فاز املت�شابق حمزة الفايز 

املت�شابق  وح��ظ��ى  اجل���ن��ي���ر(،  )ف��ئ��ة  لقب 

ذروة  يف  امل��ا���ش��رز  فئة  بلقب  حب�س  ع��الء 

�شباق  لقب  على  ال�شائقن  ب��ن  امل��ط��اردة 

ال��ك��ارت��ي��ن��غ )اجل���ل��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن بط�لة 

اأقيم  ال��ذي  الكارتينغ(،  ل�شباقات  الأردن 

�شنر،  �شبيد  ج����ردن  اأم�����س يف حلبة  ي���م 

ال�شيارات،.  لريا�شة  الأردنية  من  بتنظيم 

بلغت املناف�شة ذروتها يف ال�شباق، و�شط اأداء 

مراكزهم،  لتعزيز  للمت�شابقن  ت�ش�يقي 

ال�شباق  فئات  يف  الأق����ى  املناف�شة  وك��ان��ت 

)ال�شيني�ر واجل�ني�ر- ماك�س( من خالل 

عرو�س مميزة كان اأبطالها ال�شائق�ن، من 

ب�شكل  �شياراتهم  وجاهزية  اأدائ��ه��م  خ��الل 

ق�ي على حلبة ال�شباق.

التفا�صيل �ص »7«

االنباط-عمان 

ادارة  ت��ق��ري��ر  ب��ح�����ش��ب  الأج���������اء  ت���ك����ن 

خريفية  ال�شبت،  ال��ي���م  اجل���ي��ة،  الر���ش��اد 

اجلبلية  امل��رت��ف��ع��ات  يف  احل������رارة  م��ع��ت��دل��ة 

مناطق  ب��اق��ي  يف  ن�شبياً  وح����ارة  وال�����ش��ه���ل 

على  الغي�م  من  كميات  ظه�ر  مع  اململكة، 

�شعيف  احتمال  م��ع  منخف�شة،  ارت��ف��اع��ات 

خالل �شاعات ال�شباح .
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االنباط- عجلون

اجلهات  عجل�ن  حمافظة  اأه��ايل  طالب 

الإخ��ت��اللت والأ���ش��رار يف  املعنية مبعاجلة 

البنى التحتية وال�ش�ارع يف املحافظة وو�شع 

لف�شل  ا�شتعدادا  الالزمة  العملية  اخلطط 

ال�شتاء واتخاذ ال�شبل الكفيلة لأي طارئ.

وقال حمافظ عجل�ن �شلمان النجادا ان 

والتعاون  بالتن�شيق  العامة  ال�شالمة  جلنة 

م��ع م����دراء ال���دوائ���ر ال��ر���ش��م��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات 

والقطاع اخلا�س من خالل غرفة العمليات 

ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وال���غ���رف ال��ف��رع��ي��ة يف ال��دوائ��ر 

امل��ع��ن��ي��ة، ان��ه��ت ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا والإج������راءات 

ال����الزم����ة ل��ف�����ش��ل ال�����ش��ت��اء ل���ه���ذا ال���ع���ام يف 

ظ���ل ج��ائ��ح��ة ف���رو����س ك�����رون����ا وال����ق����ف 

ومعاجلة  ال���دوائ���ر  خمتلف  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى 

اأبرزها العبارة  امل�شاكل التي حتدث كل عام 

عبن  مثلث  على  املياه  وجتمع  ال�شندوقية 

وم�شاكل البنى التحتية .

ان��ه �شيك�ن ه��ن��اك حزمة  ال��ن��ج��ادا  واأك���د 

م���ن الإج���������راءات ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ت�����ش��ارك��ي��ة 

م��ا ب��ن جميع ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام واخل��ا���س 

وال��ع��م��ل ب���روح ال��ف��ري��ق ال���اح��د ع��ل��ى م��دار 

ال�����ش��اع��ة م��ن خ���الل خ��ط��ة ط�����ارئ ال�شتاء 

اأكمل  القادم وذلك بهدف ت�زيع املهام على 

مبينا  للم�اطنن،  اخلدمات  وتقدمي  وجه 

اأن اخلطة املبكرة للط�ارئ تت�شمن �شيانة 

ت�شريف  ومناهل  وقن�ات  عبارات  وتنظيف 

تتك�ن  التي  الأب��ن��ي��ة  واإزال����ة خملفات  امل��ي��اه 

الطرق  الأتربة واحلجارة على ج�انب  من 

ال��رئ��ي�����ش��ي��ة خ�����ش������ش��ا ع��ل��ى ط��ري��ق��ي وادي 

الط�احن كفرجنة.
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االنباط-عمان 

 620 ت�شجيل  ال�شحة عن  وزارة  اأعلنت   

امل�شتجّد يف  حالة جديدة بفرو�س ك�رونا 

حملية،   610 منها  اجلمعة،  ام�س  اململكة 

اإىل  ل��الإ���ش��اب��ات  ال��ع��دد الإج��م��ايل  لرتفع 

.7211

امل�جز  وت�زعت احل��الت اجلديدة وفق 

الإع���الم���ي ال�����ش��ادر ع���ن رئ��ا���ش��ة ال������زراء 

 610 الآت����ي:  ال��ن��ح���  ع��ل��ى  ال�شحة  ووزارة 

ح�������الت يف   306 م���ن���ه���ا  ح�������الت حم���ل���ّي���ة 

يف  حالة  و146  ع��ّم��ان،  العا�شمة  حمافظة 

حمافظة  يف  حالة  و91  البلقاء،  حمافظة 

ال��ك��رك،  ح��ال��ة يف حمافظة  و24  ال���زرق���اء، 

ح��الت  و9  امل��ف��رق،  و16 حالة يف حمافظة 

يف حمافظة معان، و8 ح��الت يف حمافظة 

و3 حالت  الرمثا،  ل���اء  اإرب���د، وحالتان يف 

يف حمافظة عجل�ن، وحالتان يف حمافظة 

الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ت��ان  و  م���اأدب���ا، 

وحالة واحدة يف حمافظة جر�س.

بن  خ��ارج��ّي��ة،  ح����الت   10 �شجلت  ك��م��ا 

ال��ق��ادم��ن م��ن اخل����ارج، مّم���ن يقيم�ن يف 

فنادق احلجر، اإ�شافة اإىل ت�شجيل 3 حالت 

لل�فيات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع  وف���اة، 

ت�شجيل  اإىل  امل���ج��ز  واأ���ش��ار  39 ح��ال��ة.  اإىل 

98 حالة �شفاء منها 15 حالة يف م�شت�شفى 

امل��ن��ط��ق��ة  يف  ح���ال���ة  و74  ح����م����زة،  الأم�������ر 

ة بعزل امل�شابن يف البحر املّيت، و3  اخلا�شّ

حالت يف م�شت�شفى امللكة علياء.

التفا�صيل �ص »2«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الخرابشة: الواقع يحتم علينا 
المنزلي الحجر 

 أجواء خريفية في السهول وحارة 
في باقي مناطق المملكة

اعتماد رصيف رقم 8 الستقبال 
السفن بميناء العقبة الجديد

 مسرحية طرق تفوز بجائزة أفضل 
عمل متكامل بمهرجان ليالي 

المسرح الحر

22200000000022222

االنباط-عمان

للأوبئة  الوطنّية  اللجنة  با�سم  الناطق  ق��ال   

الدكتور نذير عبيدات، اإن االنت�سار املجتمعي يعني 

اأن يتعر�ص ال�سخ�ص للعدوى دون معرفة م�سدرها.

واأ�ساف يف حديثه لربنامج “ي�سعد �سباحك” 

ب��وؤر  يوجد  اأن��ه  االأردين،  التلفزيون  �سا�سة  ع��رب 

كورونا وا�سحة ال نعرف م�سدر العدوى فيها.

واأو�سح اأن عددا كبريا من امل�سابني ال ُيعرف 

م�����س��در ال���ع���دوى ل��ه��م، واأ���س��ب��ح��ت ب����وؤر ك��ورون��ا 

منت�سرة يف اأكرث من مكان وال روابط بينها.

اأنه  يفرت�ص  اأن  عليه  �سخ�ص  “كل  اأن  وب��ني 

ي��خ��ال��ط اأ���س��خ��ا���س��ا م�����س��اب��ني وع��ل��ي��ه اأن يحمي 

نف�سه من اأي �سخ�ص من خلل االلتزام بو�سائل 

اأنه  اأن يفرت�ص  اأن��ه على ال�سخ�ص  الوقاية، كما 

م�ساب ومل تظهر عليه االأعرا�ص واأن م�سوؤوليته 

اأن يحمي االآخرين”.

اأن�����ه ال مي��ك��ن حتقيق  اإىل  ع��ب��ي��دات  واأ�����س����ار 

احل��م��اي��ة اإال م���ن خ����لل االل����ت����زام ب����اإج����راءات 

ال�سلمة العامة، قائل “ال�سلح الذي منلكه هو 

ارتداء الكمامة والتباعد اجل�سدي”.

وح�����ول م��ن��اع��ة ال��ق��ط��ي��ع، ق����ال ع���ب���ي���دات اإن 

وغري  عملية  غري  القطيع  مناعة  ا�سرتاتيجية 

اأخلقية وغري واقعية وتعترب �سببا خل�سارة اأرواح 

كثرية من النا�ص.

تعني  القطيع  م��ن��اع��ة  اأن  ع��ب��ي��دات  واأو����س���ح 

ل��ي��ك��ون  ال�����س��ك��ان  م���ن   75% ن��ح��و  ي�����س��اب  اأن 

النا�ص من  باملجتمع حتمي  كافية  مناعة  هناك 

اأن  يتحمل  بلد  “هل هناك  الفريو�ص، مت�سائل 

ت�ساب هذه الن�سبة من �سكانه؟”.

وع��ن ع��دم فر�ص حظر �سامل، ق��ال عبيدات 

اإن الهدف ببداية اجلائحة كان اأن تبقى احلاالت 

ب��ح��ده��ا االأدن������ى، ل��ذل��ك ك��ان��ت ه��ن��اك اإج�����راءات 

“قا�سية” ومهمة لل�سيطرة على الو�سع ولتاأخري 
انت�سار الفريو�ص يف البلد.

وا����س���ت���درك ع��ب��ي��دات ق��ول��ه اأن����ه م���ع معرفة 

م���دى ت��اأث��ري االإغ����لق����ات ع��ل��ى االق��ت�����س��اد وم��ع 

ان��ت�����س��ار ال���ف���ريو����ص ال���ي���وم، ف���ل ب���د م���ن تغيري 

اال�سرتاتيجية.

واأكد عبيدات اأنه ال يوجد لغاية اليوم مطعوم 

م��ع��ت��م��د وم���ت���وف���ر الع���ط���ائ���ه ك���ربن���ام���ج ر���س��م��ي 

للمواطنني.

الوطني  املطاعيم  برنامج  اأن  عبيدات  و�سدد 

اأف�سل الربامج على م�ستوى  اأح��د  االأردين يعد 

العامل، م�سريا اإىل اأن االأردن ا�ستطاع اأن يتغلب 

على اأمرا�ص كثرية قبل العديد من دول العامل 

املحافظة  �سرورة  موؤكدا  الربنامج،  هذا  بف�سل 

عليه واأن ال علقة له بفريو�ص كورونا.

وك�����س��ف ع��ب��ي��دات اأن����ه و���س��ل ل������لأردن ال��ي��وم 

مطعوم االنفلونزا املو�سمية، موؤكدا اأن االأولوية 

�ستكون للفئة ذات االختطار العايل ككبار ال�سن، 

احلوامل، ذوي االأمرا�ص املزمنة، االأطفال.

هذا  لكن  املطعوم  باأخذ  دائما  “نن�سح  وق��ال 

اإ���س��ارة  يف  وذل����ك  م�ساعفة”،  الن�سيحة  ال��ع��ام 

اإىل اأن��ه �سيتعذر التفريق بني ح��االت االنفلونزا 

وكورونا.

واأ�ساف عبيدات اأنه للحفاظ على القطاعات 

ب��اإج��راءات  مرتاديها  يلتزم  اأن  يحب  مفتوحة، 

ال�سلمة العامة.

ك���م���ا ����س���دد ع���ل���ى �����س����رورة اإع����ط����اء م��ط��ع��وم 

للكوادر  خا�سة  العام  لهذا  املو�سمية  االإنفلونزا 

ال��ع��ايل، م��ع اق��رتاب  ال�سحية وف��ئ��ات االختطار 

وقت االإنفلونزا املو�سمية.

واأ����س���اف ع���رب امل��م��ل��ك��ة، اأن ف��ئ��ات االخ��ت��ط��ار 

ال��ع��ايل ه��ي “كبار ال�سن مل��ن ه��م اأك���رث م��ن 60 

ع���ام���اً واأ����س���ح���اب االأم����را�����ص امل��زم��ن��ة وامل��ر���س��ى 

ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ���س��ع��ف امل��ن��اع��ة )امل��ر���س��ى 

الذين يعاجلون باأدوية مهبطات املناعة والعلج 

الكيماوي واملناعي( واحلوامل”.

اإع��ط��اءه  ميكن  “املطعوم  اأن  ع��ب��ي��دات  واأّك����د 

لكافة الفئات العمرية التي تزيد عن 6 اأ�سهر”.

عن  الكيلين،  زي��د  ال�سيادلة  نقيب  وك�سف 

“تخفي�ص �سعر مطعوم االإنفلونزا الثلثي من 
5.5 دينار”. اإىل  12 دينار 

واأ�سار الكيلين اإىل اأن “املطعوم �سيتوفر يف 

االأ�سواق االأ�سبوع املقبل”.

وق����ال م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء 

والدواء نزار مهيدات، اخلمي�ص، اإّن املوؤ�س�سة تقوم 

“الرباعي  املو�سمي  االأنفلونزا  بت�سجيل مطعوم 

فعالية  ت�سمن  عاملية  اأ�س�ص  ح�سب  والثلثي”، 

�سلالت  جتديد  مراعاة  مع  املطعوم  وماأمونية 

الفريو�ص �سنويا، كما يوجد اأقرا�ص حتتوي على 

امل�سابني  ملعاجلة   )Oseltamivir( امل���ادة 

باالإنفلونزا، وت�سرف باإ�سراف طبي.

واأ�ساف مهيدات، اأنه مت تخفي�ص �سعره ال�سنة 

ال�سوق  يف  توفريه  و�سيتم   ،50% نحو  املا�سية 

مو�سحا  اأك��ت��وب��ر،  اأول/  ت�سرين  ب��داي��ة  االأردين 

م�ستودعات  قبل  م��ن  ا���س��ت��رياده  يتم  املطعوم  اأن 

االأدوية و�سيوزع على ال�سيدليات ح�سب حاجتها.

 األوبئة: فقدنا السيطرة على مصادر العدوى وبؤر كورونا

ال�سبت    26  / 9  / 2020

االنباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 620 

حالة جديدة بفريو�ص كورونا امل�ستجّد يف 

حملية،   610 منها  اجلمعة،  ام�ص  اململكة 

اإىل  للإ�سابات  االإجمايل  العدد  لريتفع 

.7211

وتوزعت احلاالت اجلديدة وفق املوجز 

االإع���لم���ي ال�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة ال����وزراء 

 610 االآت���ي:  النحو  على  ال�سحة  ووزارة 

306 ح������االت يف  ح������االت حم���ل���ّي���ة م��ن��ه��ا 

حمافظة العا�سمة عّمان، و146 حالة يف 

حمافظة البلقاء، و91 حالة يف حمافظة 

الكرك،  حمافظة  يف  حالة  و24  ال��زرق��اء، 

و16 حالة يف حمافظة املفرق، و9 حاالت 

يف حمافظة معان، و8 حاالت يف حمافظة 

اإربد، وحالتان يف لواء الرمثا، و3 حاالت 

يف حمافظة عجلون، وحالتان يف حمافظة 

الطفيلة،  حمافظة  يف  حالتان  و  م��اأدب��ا، 

وحالة واحدة يف حمافظة جر�ص.

بني  خ��ارج��ّي��ة،  ح���االت   10 �سجلت  كما 

يقيمون يف  مّم��ن  اخل���ارج،  م��ن  القادمني 

 3 ت�سجيل  اإىل  اإ���س��اف��ة  احل��ج��ر،  ف��ن��ادق 

ح���االت وف����اة، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد االإج��م��ايل 

للوفيات اإىل 39 حالة.

حالة   98 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 

15 حالة يف م�ست�سفى االأمري  �سفاء منها 

��ة  ح��م��زة، و74 ح��ال��ة يف امل��ن��ط��ق��ة اخل��ا���سّ

بعزل امل�سابني يف البحر املّيت، و3 حاالت 

يف  ح���االت  و6  علياء،  امللكة  م�ست�سفى  يف 

ة املعتمدة. امل�ست�سفيات اخلا�سّ

ف��ح�����س��اً   14064 اإج��������راء  اإىل  ول���ف���ت 

خم��������ربّي��������اً، ل���ي�������س���ب���ح اإج�������م�������ايل ع����دد 

الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء 

وحتى االآن 1142025 فح�ساً.

ودع���ت ال�����وزارة اجل��م��ي��ع اإىل االل��ت��زام 

 ،2020 ل�سنة  و16(   11( ال��ّدف��اع  ب��اأم��رّي 

واّتباع معايري ال�سلمة والوقاية، وارتداء 

التجّمعات الأكرث  اإقامة  الكّمامات، وعدم 

تطبيقي  وا���س��ت��خ��دام  ���س��خ�����س��اً،   20 م���ن 

“اأمان” و”�سحتك”.

االنباط- عمان

 ق������ال وزي�������ر االأوق�����������اف وال���������س����وؤون 

حممد  الدكتور  االإ�سلمية  واملقد�سات 

ال�سغائن  الظن يولد  �سوء  اإن  اخلليلة 

واالأح����ق����اد وال����ع����داوة وال��ف��رق��ة وي��ه��دم 

الظن  نح�سن  اأن  اأمرنا  اهلل  واأن  االأمم، 

باالآخرين.

واأ������س�����اف اخل���لي���ل���ة خ�����لل خ��ط��ب��ة 

له  امل��غ��ف��ور  م�سجد  م��ن  ام�����ص،  اجل��م��ع��ة 

ث����راه،  ب���ن ط����لل ط���ي���ب اهلل  احل�������س���ني 

ب��ح�����س��ور ع���دد ق��ل��ي��ل م���ن امل�����س��ل��ني، ان 

���س��وء ال��ظ��ن ال ي��غ��ن��ي م���ن احل���ق ���س��ي��ئ��اً 

وع��ل��ى امل�����س��ل��م ان ي��ت��ب��ع ال��ع��ل��م واخل���رب 

اأن  اإىل  االإخت�سا�ص، الفتا  واأهل  اليقني 

اأكذب احلديث. الظن 

امل��ج��ت��م��ع  اأن  اإىل  اخل���لي���ل���ة  واأ�����س����ار 

ال��ق��ل��وب  ت��اآل��ف��ت  اذا  اال  ق���وي���اً  ي��ك��ون  ال 

ح�سن  ان  م���وؤك���داً  ال��ن��ف��و���ص،  وت�����س��اف��ت 

ويغر�ص  التاآلف  ير�سخ  ال��ذي  هو  الظن 

على  قادراً  قوياً  جمتمعاً  ليكون  املحبة، 

م��واج��ه��ة االأم���را����ص واالأوب���ئ���ة وي��دح��ر 

االإ�ساعة.

ل��ي�����ص من  ال��ظ��ن  ���س��وء  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ن���زغ���ات  ال����ذك����اء وه����و م���ن  ال��ف��ط��ن��ة او 

حقاً  الباطل  ي�سور  ما  وهو  ال�سياطني، 

واحلق باطًل، مبيناً اأن اهلل اأمرنا ُح�سن 

الظن باالآخرين، والنبي علمنا اأن ح�سن 

والعبادة. الطاعة  ح�سن  من  الظن 

اىل  االل������ت������ف������اف  ع��������دم  اىل  ودع����������ا 

اال�����س����اع����ات واالخ�����ب�����ار ال���زائ���ف���ة ال��ت��ي 

التوا�سل  مواقع  عرب  البع�ص  يتداولها 

علم  غري  على  تبنى  والتي  االجتماعي 

ب��احل��ك��م ال�������س���رع���ي، وك���اأن���ه���ا ن���وع���ا م��ن 

ي��زرع  ال��ذي  االأم��ر  والبطولة،  التباهي 

وال��ف��ن واالح��ق��اد اىل جانب  ال��ع��دوات 

ت����رب����ي ج���ي���ل ال ي���ح�������س���ن ال���ظ���ن  ان����ه����ا 

باالخرين.

االنباط- عجلون

ط���ال���ب اأه������ايل حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون اجل��ه��ات 

املعنية مبعاجلة االإختلالت واالأ�سرار يف البنى 

املحافظة وو�سع اخلطط  وال�سوارع يف  التحتية 

العملية اللزمة ا�ستعدادا لف�سل ال�ستاء واتخاذ 

ال�سبل الكفيلة الأي طارئ.

ال��ن��ج��ادا ان  وق���ال حم��اف��ظ ع��ج��ل��ون �سلمان 

مع  والتعاون  بالتن�سيق  العامة  ال�سلمة  جلنة 

والقطاع  والبلديات  الر�سمية  ال��دوائ��ر  م���دراء 

الرئي�سية  العمليات  غرفة  خ��لل  م��ن  اخل��ا���ص 

وال���غ���رف ال��ف��رع��ي��ة يف ال���دوائ���ر امل��ع��ن��ي��ة، ان��ه��ت 

لف�سل  ال���لزم���ة  واالإج����������راءات  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 

ال�����س��ت��اء ل���ه���ذا ال���ع���ام يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ف��ريو���ص 

كورونا والوقوف على جاهزية خمتلف الدوائر 

اأب��رزه��ا  ع��ام  ك��ل  حت��دث  التي  امل�ساكل  ومعاجلة 

مثلث  على  امل��ي��اه  وجت��م��ع  ال�سندوقية  ال��ع��ب��ارة 

عبني وم�ساكل البنى التحتية .

واأك������د ال���ن���ج���ادا ان����ه ���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ح��زم��ة 

بني  م��ا  والت�ساركية  بالتن�سيق  االإج����راءات  م��ن 

بروح  والعمل  واخلا�ص  العام  القطاعات  جميع 

خلل  م��ن  ال�ساعة  م���دار  على  ال��واح��د  الفريق 

خ��ط��ة ط������وارئ ال�����س��ت��اء ال����ق����ادم وذل�����ك ب��ه��دف 

اخلدمات  وتقدمي  وجه  اأكمل  على  املهام  توزيع 

للطوارئ  املبكرة  اخلطة  اأن  مبينا  للمواطنني، 

ت��ت�����س��م��ن ���س��ي��ان��ة وت��ن��ظ��ي��ف ع����ب����ارات وق���ن���وات 

االأبنية  خملفات  واإزال��ة  املياه  ت�سريف  ومناهل 

التي تتكون من االأتربة واحلجارة على جوانب 

وادي  طريقي  على  خ�سو�سا  الرئي�سية  الطرق 

جنا  ع��ني  وط��ري��ق  عجلون  كفرجنة  الطواحني 

ع��ن��ج��رة وع��م��ل ج����دران ا���س��ت��ن��ادي��ة ع��ل��ى ج��وان��ب 

الطرق حفاظا على ال�سلمة العامة .

�����س����اف ان����ه م���ن ���س��م��ن اخل���ط���ة م��ع��اجل��ة 
َ
واأ

االإرب���اك���ات ال��ت��ي حت��دث ك��ل ع��ام منها مداهمة 

تدفق مياه االأودية وال�سيول القريبة من منازل 

املواطنني من خلل و�سع اجلدران اال�ستنادية 

وت���رح���ي���ل ب���ي���وت ال�����س��ع��ر ل��ل��م��واط��ن��ني ال���ذي���ن 

ي��ق��ط��ن��ون ب���ني ال��غ��اب��ات وذل����ك حل��م��اي��ت��ه��م من 

االأمطار  مياه  مداهمة  من  تنتج  التي  االأخطار 

ملنازلهم .

واأ�سار مدير اأ�سغال املحافظة الدكتور ماجد 

العلوان اإىل ان الفرق الفنية والهند�سية واليات 

على  اأي��ل��ول  �سهر  منذ  تعمل  املخت�سة  املديرية 

االأمطار  مياه  جم��اري  ت�سريف  قنوات  تنظيف 

يف ع���رج���ان وب���اع���ون وا���س��ت��ف��ي��ن��ا وم��ث��ل��ث عبني 

وكفرجنة وعني جنا وعنجره وطريق امل�ست�سفى 

العديد  تنفيذ  مت  اأن���ه  اىل  م�����س��ريا  ال��ع�����س��ك��ري، 

وتاأهيل  التحتية  البنى  مبجال  ال��ع��ط��اءات  م��ن 

و���س��ي��ان��ة ال��ط��رق ال��رئ��ي�����س��ي��ة وف��ت��ح ع���دة ط��رق 

زراعية وفرعية مبختلف مناطق املحافظة .

العلوان ان خطة الطوارئ اخلا�سة يف  واأك��د 

ال�ستاء وجتهيز  اأعدت ال�ستقبال ف�سل  املديرية 

ول���ودرات  ثلوج  كا�سحات  م��ن  املخت�سة  االآل��ي��ات 

واإذا  امل���دي���ري���ة  وق���ري���در وق���لب���ات م��ت��وف��رة يف 

القطاع  اآليات من  ا�ستئجار  �سيتم  دعت احلاجة 

اخلا�ص للتعامل مع ظروف جوية متوقعة .

املهند�ص  الكربى  بلدية عجلون  رئي�ص  وبني 

لف�سل  اع���دت  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  اأن  ال��زغ��ول  ح�سن 

ال�������س���ت���اء ال����ق����ادم ج������اءت خم��ت��ل��ف��ة ج�����دا ن��ظ��را 

للظروف اال�ستثنائية التي مير بها الوطن بظل 

جائحة كورونا، حيث ركزت اخلطة على معاجلة 

االختلالت ونقاط ال�سعف التي تتكرر كل عام 

بف�سل ال�ستاء واتخاذ ال�سبل الكفيلة الأي طارئ.

�ستكون  اخلطة  اأن  زغ��ول  املهند�ص  واأ���س��اف 

للبلدية  التابعة  املناطق  لكافة  مراحل   3 على 

وامل�����س��ن��ف��ة ب��ال��ق�����س��وى وامل��ت��و���س��ط��ة واخل��ف��ي��ف��ة، 

مع  املا�سي  االأ�سبوع  اجتماع  عقد  مت  ان��ه  مبينا 

مدراء املناطق للرتكيز على امللحظات وامل�ساكل 

التي تتكرر �سنويا باالإ�سافة اإىل اأهمية التن�سيق 

م���ن خ����لل غ���رف���ة ال��ع��م��ل��ي��ات يف ال��ب��ل��دي��ة مع 

واملحافظة  املدين  الدفاع  الدوائر منها  خمتلف 

واالأ�سغال للتعامل مع اأي طارئ .

 3 وفيات و610 إصابات محلية بـ »كورونا«

 وزير األوقاف: سوء الظن يولد الضغائن واألحقاد 
ويهدم األمم

 عجلون: مطالب بمعالجة االختالالت التي تحدثها 
االمطار بفصل الشتاء

االنباط-عمان

 ق�����ال وزي������ر ال�����س��ح��ة االأ����س���ب���ق ال���دك���ت���ور 

غري  علينا  يحتم  ال��واق��ع  ان  اخلراب�سة  �سعد 

خمريين تبني �سيا�سة العزل املنزيل.

وقال اخلراب�سة عرب تويرت “ يجب اللجوء 

اىل احل��ج��ر امل��ن��زيل ���س��واء ل��لأط��ف��ال اأو باقي 

اأو  اأعرا�ص  ب��دون  للحاالت  العمرية  ال�سرائح 

ب�سرط  اأعرا�ص خفيفة  تعاين من  التي  حتى 

�سحي  وباإ�سراف  حمكمة  اأ�س�ص  و�سع  يتم  اأن 

للمعزولني  وامل�ساندة  الدعم  لتقدمي  م�ستمر 

ال��ع��دوى وع��دم  ن�سر  ع��دم  والأ���س��ره��م ت�سمن 

تفاقم احلالة املر�سية للم�ساب”.

ا�ستفتاء  على  اخلراب�سة  من  ردا  ذلك  جاء 

وزي������ر ال�����س��ح��ة ب��خ�����س��و���ص ال����ع����زل امل���ن���زيل 

للم�سابني.

وك��ت��ب اخل��راب�����س��ة “يف ال���وق���ت ال����ذي كنا 

احل��ايل  امل�ستوى  اإىل  ن�سل  اأن  فيه  نتمنى  ال 

م��ن ان��ت�����س��ار ال���وب���اء يف ب��ل��دن��ا ال��ع��زي��ز وال���ذي 

ت��زاي��دا م�����س��ط��ردا يف م��ع��دل احل���دوث  ي�سهد 

لكن واحلال كذلك فالواقع يحتم علينا غري 

خمريين تبني �سيا�سة العزل املنزيل”.

االنباط- عمان

ادارة  ت��ق��ري��ر  بح�سب  االأج�����واء  ت��ك��ون 

ال�سبت، خريفية  اليوم  االر�ساد اجلوية، 

اجلبلية  املرتفعات  يف  احل���رارة  معتدلة 

مناطق  باقي  يف  ن�سبياً  وح��ارة  وال�سهول 

اململكة، مع ظهور كميات من الغيوم على 

ارتفاعات منخف�سة، مع احتمال �سعيف 

خ��لل ���س��اع��ات ال�����س��ب��اح ل��ه��ط��ول اأم��ط��ار 

اجزاء حمدودة من   خفيفة ومتفرقة يف 

�سمالية  ال��ري��اح  وت��ك��ون  امل��م��ل��ك��ة،  ���س��م��ال 

اأحياناً. ال�سرعة تن�سط  غربية معتدلة 

وي�����ط�����راأ ي�����وم االأح�������د ارت�����ف�����اع ق��ل��ي��ل 

على درج���ات احل���رارة م��ع ب��ق��اء االأج���واء 

املرتفعات  يف  احل���رارة  معتدلة  خريفية 

باقي  يف  ن�سبياً  وحارة  وال�سهول  اجلبلية 

على  الغيوم  ظ��ه��ور  م��ع  اململكة،  مناطق 

ارت���ف���اع���ات م��ن��خ��ف�����س��ة، وت���ك���ون ال���ري���اح 

غربية  ���س��م��ال��ي��ة  اىل   ���س��رق��ي��ة  ���س��م��ال��ي��ة 

ال�سرعة.   معتدلة 

االنباط- العقبة

االأردن��ي��ة  البحرية  الهيئة  ع��ام  اأك��د مدير   

متابعة  جلنة  ان  ال�سلمان،  حممد  العقبة  يف 

ال�سفن  الأم��ن  الدولية  امل��دون��ة  اأح��ك��ام  تطبيق 

وافقت  املينائية،  واملرافق   ISPS CODE
على اعتماد ر�سيف رقم 8 بطول 250 مرتا 

مبيناء  ال�سفن  ال�ستقبال  وغاط�ص)13.5( 

العقبة اجلديد.

ام�ص  �سحفي  ت�سريح  يف  ال�سلمان  وق���ال 

اجل��م��ع��ة، ان���ه ب��اع��ت��م��اد ه���ذا ال��ر���س��ي��ف تكون 

ت�سعة  وع��دده��ا  اجلديد  امليناء  ار�سفة  جميع 

مب��ن��ظ��وم��ة م���وان���ئ ال��ع��ق��ب��ه ق���د اك��ت��م��ل��ت ومت 

حمليا  بها  املعمول  االأ���س��ول  ح�سب  اعتمادها 

ودول����ي����ا ومت اإ�����س����دار ����س���ه���ادة امل��ط��اب��ق��ة من 

االردن���ي���ة وه���ي اجلهة  ال��ب��ح��ري��ة  الهيئة  ق��ب��ل 

تطبيق  مبتابعة  واملعنية  الر�سمية  احلكومية 

هذه املدونة الدولية على املوانئ الوطنية.

اأهمية هذا الر�سيف، من حيث  واأ�سار اىل 

العامة  الب�سائع  �سحن  �سفن  ر���س��و  اإم��ك��ان��ي��ة 

 )70000( م��ن  اأك���رث  اإىل  ت�سل  ازاح���ة  ذات 

بعر�ص  ال�سفن  انتظار  فرتة  �سيقلل  مما  طن 

اأو  للتحميل  للدخول  دوره���ا  النتظار  البحر 

ال��غ��رام��ات  تقليل  وب��ال��ت��ايل  ب�ساعتها  تفريغ 

�سيتم  ان��ه  اىل  ذل��ك، الفتا  على  املرتبة  املالية 

اخلارطة  على  االر�سفة اجلديدة  تنزيل هذه 

امل���لح���ي���ة االدم���ريال���ي���ة مل��ي��ن��اء ال��ع��ق��ب��ة رق��م 

ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��ظ��م��ة  رق���م  واإع���ط���اء   )801(

ك��اف��ة  ا���س��ت��ك��م��ال  ف����ور   )IMO( ال���دول���ي���ة 

املعلومات املطلوبة.

االنباط-عمان

عمر  اإخ����راج  “طرق” م��ن  م�سرحية  ح�سلت   

ال�سمور على جائزة اأف�سل عمل م�سرحي متكامل، 

وجائزة اأف�سل اإخراج يف ختام مهرجان ليايل امل�سرح 

املركز  اأم�����ص يف  اأق��ي��م م�ساء  ال���ذي  ال�سبابي  احل��ر 

من  االفرتا�سي  العامل  عرب  ومنه  امللكي،  الثقايف 

خلل من�سات الكرتونية حملية وعربية وعاملية.

حممود  الفنان  ممثل  اأف�سل  بجائزة  ف��از  كما 

الر�سايدة عن دوره يف من م�سرحية “ذاكرة �سفراء، 

وفاز بجائزة اأف�سل ممثلة الفنانة مي�ص الزعبي عن 

دورها يف م�سرحية “هذيانات �سك�سبري”، منا�سفة 

دوره���ا يف م�سرحية”  �ساري عن  رن��دا  الفنانة  مع 

اي��اد  �سينوغرافيا  اأف�����س��ل  ب��ج��ائ��زة  وف����از  طرق”، 

الرميوين عن م�سرحية “هذيانات �سك�سبري”.

اأم��ني عام  ال��ذي ح�سره  وا�ستمل حفل اخلتام 

وزارة ال��ث��ق��اف��ة ه���زاع ال����رباري م��ن��دوب��ا ع��ن وزي��ر 

امل�سرحية  االأعمال  الثقافة، على فيلم ق�سري عن 

عاما   20 م���رور  مبنا�سبة  اخ���ر  وفيلم  امل�����س��ارك��ة، 

املنظمة  اجل��ه��ة  احل��ر  امل�سرح  ف��رق��ة  تاأ�سي�ص  على 

�سعار” الو�سع  العام  ه��ذا  ال��ذي حمل  للمهرجان 

ال��ك��رمي  ع��ب��د  ال��ف��ن��ان  وت���ك���رمي   ،“ كوفيد19- 

القوا�سمي عن دوره يف اإثراء احلركة الفنية املحلية 

والعربية بالكثري من االأعمال الدرامية الهادفة.

وقراأ رئي�ص جلنة التحكيم الفنان ماهر خما�ص 

بيان اللجنة الذي ت�سمن االأ�س�ص التي اعتمدتها 

باإقامة هذه  التي حكمت عملها، م�سيداً  واملعايري 

والتنوع  ك���ورون���ا،  جائحة  انت�سار  ظ��ل  يف  ال����دورة 

لبع�سها،  املتميز  وامل�ستوى  امل�سرحية  االأع��م��ال  يف 

والتمكن من اأدوات امل�سرح لدى بع�ص املخرجني، 

واأداء  ال�سينوغرافيا،  يف  االج��ت��ه��ادات  خ��لل  م��ن 

بع�ص املمثلني.



االقت�صادي
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وا�شنطن – رويرتز

ب�����ص��ن��دوق النقد  ق���ال م�����ص���ؤول ك��ب��ر 

االق��ت�����ص��ادي��ة  ال���ت����ق���ع���ات  اإن   ، ال������دويل 

ال��ع��امل��ي��ة ل��ي�����ص��ت ق��امت��ة مت��ام��ا ك��م��ا ك��ان 

م�صرا  فقط،  اأ�صهر  ثالثة  قبل  مت�قعا 

من  اأف�صل  ج��اءت  اقت�صادية  بيانات  اإىل 

ال��ت���ق��ع��ات م���ن ال�����ص��ن واالق���ت�������ص���ادات 

املتقدمة.

جري  ال�صندوق  با�صم  املتحدث  لكن 

الت�قعات  اإن  لل�صحافين،  ق��ال  راي�����س 

تنط�ي  ت��زال  ال  ع��ام  ب�صكل  االقت�صادية 

فرو�س  جلائحة  نتيجة  �صع�بات  على 

ك�����رون����ا وت����اأث����ره����ا ع���ل���ى ال���ك���ث���ر م��ن 

االقت�صاد. قطاعات 

“غر  ي�������زال  ال  امل������ق�����ف  اإن  وق�������ال 

النامية  ال��دول  من  الكثر  يف  م�صتقر” 

واالأ�ص�اق النا�صئة بخالف ال�صن، الفتا 

حيال  اأي�صا  قلق  النقد  �صندوق  اأن  اإىل 

الدين. تنامي م�صت�يات 

اإىل ذلك، قال املتحدث با�صم �صندوق 

ال��ن��ق��د ال���دويل ج��ري راي�����س ي���م اأم�����س 

جمم�عة  يدفع  ال�صندوق  اإن  اخلمي�س 

ال��ع�����ص��ري��ن ل��الق��ت�����ص��ادات ال��ك��رى بق�ة 

مدف�عات  لتجميد  مبادرة  متديد  نح� 

خ���دم���ة ال�����دي������ن ال���ر����ص���م���ي���ة ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

بالن�صبة لدول العامل االأ�صد فقرا ملا بعد 

العام. نهاية 

اإن  دوري��������ة  اإف���������ادة  راي���������س يف  وق�������ال 

ال�����ص��ن��دوق ي��دع��� اأي�����ص��ا امل��ق��ر���ص��ن من 

مبادرة  يف  امل�صاركة  اإىل  اخلا�س  القطاع 

قادة  اأقرها  التي  الدي�ن  اأعباء  تخفيف 

جمم�عة الع�صرين يف اأبريل.

وقال النائب االأول ملدير عام �صندوق 

ال��ن��ق��د ال����دويل ي����م االأرب���ع���اء، اإن اأزم���ة 

املت�قع،  اأكرث من  فرو�س ك�رونا طالت 

يف  ���ص��ن���ات  �صت�صتغرق  ال��ن��م���  ع����دة  واإن 

بع�س الدول.

واأب���ل���غ ج��ي��ف��ري اأوك���ام����ت���� م��ن��ا���ص��ب��ة 

ا�����ص����ت���������ص����اف����ه����ا م������رك������ز ال�������درا��������ص�������ات 

ال�صندوق  اأن  والدولية،  اال�صرتاتيجية 

قدم مت�يال عاجال بنح� 90 مليار دوالر 

العمل  ي���ا���ص��ل  ل��ك��ن��ه  ب��ل��دا،   80 حل����ايل 

ب�صبل  يتعلق  فيما  االأع�����ص��اء  ال���دول  م��ع 

تداعياتها  وت��خ��ف��ي��ف  اجل��ائ��ح��ة  اح��ت���اء 

االقت�صادية.

ذخ���رت���ن���ا  ت���ر����ص���ي���د  “نحاول  وق������ال 

امل��ال��ي��ة. ن��ت��ح��دث ع���ن ع�����دة اإىل ال��ن��م��� 

عديدة  ودول  ���ص��ن���ات،  ب�صع  �صت�صتغرق 

امل�����ص��اع��دة يف  اأن حت��ت��اج اإىل  م��ن امل��رج��ح 

غ�ص�ن ذلك«.

رو�سيا اليوم-وكاالت

�صتيفن  االق��ت�����ص��ادي  اخل��ب��ر  اأط���ل���ق 

روت�������س، حت��ذي��را ج��دي��دا ب�����ص��اأن ان��ه��ي��ار 

روت�����س، ع�ص� هيئة  ق��ال  ال���دوالر، حيث 

القام  العام  اإن  ييل،  بجامعة  التدري�س 

�صيك�ن قا�صيا على الدوالر.

قد  التي  “فكرته  فاإن  للخبر  ووفقا 

�صينهار  ال�����دوالر  ب���اأن  جمن�نة”  ت��ب��دو 

يجب اأال تبدو كذلك، م�صرا اإىل وج�د 

بيانات تدل على ذلك.

يف  اجل��اري  احل�صاب  “عجز  اإن  وق��ال 

اأو���ص��ع مقيا�س  امل��ت��ح��دة، وه���  ال���الي��ات 

الخ���ت���الل ال����ت�����ازن ال������دويل م���ع ب��ق��ي��ة 

ال���ع���امل، ع���ان���ى م���ن ت���ده����ر ق��ي��ا���ص��ي يف 

���ص��ج��ل م���ا ي�صمى  ك��م��ا  ال���ث���اين.  ال���رب���ع 

معدل املدخرات ال�طنية ال�صافية، وه� 

جم��م���ع م���دخ���رات االأف�����راد وال�����ص��رك��ات 

قيا�صيا  ان��خ��ف��ا���ص��ا  احل���ك����م،  وال��ق��ط��اع 

امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  ع���ائ���دا  ال���ث���اين  ال���رب���ع  يف 

ال�صلبية للمرة االأوىل منذ االأزمة املالية 

العاملية«.

ت����ق���ع اخل��ب��ر  امل���ا����ص���ي،  ويف ي���ن��ي��� 

االق���ت�������ص���ادي ح�����دوث ان���ه���ي���ار ل���ل���دوالر 

املقبلن،  العامن  اأو  العام  يف  االأمريكي 

بحل�ل  يحدث  ذل��ك  اأن  ي��رى  االآن  لكنه 

نهاية عام 2021.

ك��م��ا رج���ح روت�������س، ال��رئ��ي�����س ال�����ص��اب��ق 

���ص��ت��ان��ل��ي  “م�رغان  اال���ص��ت��ث��م��ار  ل��ب��ن��ك 

اقت�صادي  رك���د  ح��دوث  احتمال  اآ�صيا”، 

م���زدوج يف ال���الي��ات امل��ت��ح��دة ف���ق %50 

“مع اق��رتاب��ن��ا من  ال���ع���ام، وق����ال:  ه���ذا 

م������ص��م االإن���ف���ل����ن���زا وارت����ف����اع م��ع��دالت 

االإ���ص��اب��ة اجل���دي���دة و���ص��ع���د ال���ف��ي��ات، 

ف���اإن خ��ط��ر ح���دوث ه��زة )اق��ت�����ص��ادي��ة يف 

ال��ذي  ب��االأم��ر  امل��ت��ح��دة( لي�س  ال���الي��ات 

ميكنك جتاهله«.

اأن  “بل�مرغ”  م���ق��ع  م���ن  وي��ظ��ه��ر 

ي��ق��ي�����س قيمة  ال�����ذي  ال�������دوالر،  م����ؤ����ص���ر 

ال���ع���م���ل���ة االأم����ري����ك����ي����ة اأم��������ام ����ص���ل���ة م��ن 

العمالت الرئي�صية، كان يف بداية العامل 

اجلاري عند م�صت�ى 97 نقطة، اأما االآن 

94 نقطة. فيبلغ امل�ؤ�صر 

با�صم  املتحدث  ق��ال  اأخ���رى  جهة  م��ن 

���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل، ج���ري راي�����س 

اأم�س اخلمي�س اإن الت�قعات االقت�صادية 

ال��ع��امل��ي��ة ل��ي�����ص��ت ق��امت��ة مت��ام��ا ك��م��ا ك��ان 

مت�قعا يف ي�ني� املا�صي.

واأ�صار اإىل اأن بيانات اقت�صادية جاءت 

وغرها  ال�صن  من  املت�قع  من  اأف�صل 

من االقت�صادات املتقدمة.

“غر  اإن امل�قف ال يزال  وقال راي�س 

النامية  ال��دول  من  الكثر  م�صتقر” يف 

واالأ�����ص�����اق ال��ن��ا���ص��ئ��ة ب��خ��الف ال�����ص��ن، 

اأي�صا  قلق  النقد  �صندوق  اأن  اإىل  الفتا 

حيال تنامي م�صت�يات الدين.

ويف وقت �صابق قالت منظمة التعاون 

املحلي  الناجت  اإن  والتنمية  االقت�صادي 

تريلي�نات   7 �صيخ�صر  العاملي  االإجمايل 

اأزم����ة  ج�����راء   2021 ع����ام  ب��ن��ه��اي��ة  دوالر 

“بال�صدمة  ذل�����ك  وا����ص���ف���ا  ك������رون�����ا، 

الكبرة«.

صندوق النقد: األوضاع االقتصادية أفضل
 من التوقعات

خبير اقتصادي محذرا: الدوالر سينهار في 2021

أزمة كورونا تضرب وقود الطائرات 
بمقتل.. وهذا استخدامه الجديد

المستثمرون يسحبون 25.8 مليار دوالر 
من صناديق األسهم األميركية

الدين العام الفرنسي يسجل مستوى 
غير مسبوق

برنت دون 42 دوالرًا وسط مخاوف 
بشأن الطلب

�سكاي نيوز-وكاالت

ق��د ال ي��ع��رف ك��ث��رون اأن ال���ق���د ال��ذي 

ي�����ص��ّغ��ل ال��ط��ائ��رات م��ن ب��ن اأغ��ل��ى امل�����ص��ق��ات 

النفطية، لكن يف زمن فرو�س ك�رونا الذي 

كل  تغر  الطران  حركة  على  قي�دا  فر�س 

“بل�مرغ”  ل���ك��ال��ة  تقرير  بح�صب  ���ص��يء، 

االأمركية. االإخبارية 

وح�������ص���ب امل���������ص����در، ف������اإن اأ�����ص����ع����ار وق�����د 

كثرا  انخف�صت  )ال��ك��رو���ص��ن(  ال��ط��ائ��رات 

النقل  قطاع  اأ�صابت  التي  ال�صلل  حالة  اإث��ر 

اجل�ي العاملي.

وت���ف���ادي���ا ل��ل��خ�����ص��ائ��ر، ع��م��ل��ت ال�����ص��رك��ات 

مك�نات  مع  الكرو�صن  م��زج  على  امل�صنعة 

ت�صتخدمه  ثمنا  اأق��ل  وق���د  لت�فر  اأخ���رى، 

ال�������ص���ف���ن، وي��ت��م��ي��ز ال�����ق�����د اجل���دي���د ب���اأن���ه 

الكريت. منخف�س 

ا�صتهالك  يف  الكبر  االنخفا�س  ظل  ويف 

الديزيل  من  كميات  �صقت  الطائرات،  وق�د 

وزيت الغاز، ف�صال عن الكرو�صن، طريقها 

البحرية. ال�صناعات  نح� 

وي��ع��ك�����س ه����ذا ال���ت���ح����ل ال�����ذي مل ي��ك��ن 

طلب  انهيار  فقط،  ع��ام  نح�  قبل  مت�ص�را 

ق���ط���اع ال����ط����ران ع��ل��ى ال�����ق�����د يف اأع���ق���اب 

جائحة ك�رونا.

وم����ع ح��دي��ث احت����اد ال��ن��ق��ل اجل�����ي ب���اأن 

الرحالت اجل�ية لن تع�د اإىل طبيعتها قبل 

الكرو�صن  بقاء  يعني  ذلك  فاإن   ،2024 عام 

ل�صن�ات  البحرية  املركبات  وق�د  �صناعة  يف 

مقبلة.

لندن - رويرتز

ك�������ص���ف ت���ق���ري���ر ت����دف����ق����ات ال�������ص���ن���ادي���ق 

االأ���ص��ب���ع��ي��ة م��ن ب��ن��ك اأوف اأم���رك���ا، ام�����س 

25.8 مليار  �صحب�ا  امل�صتثمرين  اأن  اجلمعة، 

يف  االأم��رك��ي��ة  االأ���ص��ه��م  �صناديق  م��ن  دوالر 

اأكر  املنتهي ي�م االأربعاء، يف ثالث  االأ�صب�ع 

ن����زوح ل��ل��ت��دف��ق��ات ع��ل��ى االإط�����الق م���ن تلك 

الفئة من االأ�ص�ل.

ا�صتناداً  اأم��رك��ا  اأوف  بنك  حملل�  وق��ال 

من  التا�صع  يف  املنتهي  لالأ�صب�ع  بيانات  اإىل 

لتتبع  اإي.ب���������ي.اإف.اآر  ���ص��رك��ة  م��ن  �صبتمر 

االأم���ال  �صحب  ج��رى  اإن��ه  املالية  التدفقات 

من  الرئي�صي  امل�صتفيد  كانت  قطاعات  من 

التعايف يف اأعقاب انهيار ك�فيد-19 يف مار�س 

اآذار.

وت���ك���ب���دت اأ����ص���ه���م ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ن��زوح��ا 

االأك��ر  وه���  دوالر،  مليار  بقيمة  للتدفقات 

11.6 مليار  بينما تدفقت   ،2019 منذ ي�ني� 

دوالر من االأ�صهم القيادية االأمركية.

 %7.2 ب���رز  ان��د  �صتاندرد  امل���ؤ���ص��ر  وخ�صر 

منذ بداية �صبتمر يف اأول اأداء �صهري �صلبي 

منذ مار�س، فيما تراجع امل�ؤ�صر نا�صداك ما 

يزيد عن %10.

و���ص��م��ل��ت ال��ت��ح��رك��ات ال��ك��ب��رة االأخ����رى 

ل��ل��ت��دف��ق��ات اال����ص���ت���ث���م���اري���ة ه����ذا االأ����ص���ب����ع 

���ص��ن��ادي��ق ال�����ص��ن��دات م��رت��ف��ع��ة ال��ع��ائ��د ال��ت��ي 

مار�س،  منذ  للتدفقات  خ��روج  اأك��ر  �صجلت 

5.4 مليار دوالر. لتخ�صر 

النا�صئة  االأ�ص�اق  دي�ن  �صناديق  و�صجلت 

نزوحا للتدفقات لالأ�صب�ع الثاين ع�صر على 

ال�صندات  �صناديق  ا�صتقطبت  بينما  الت�ايل 

ب�جه عام 1.3 مليار دوالر.

اليوم  تا�س-رو�سيا 

ال��ف��رن�����ص��ي يف نهاية  ال��ع��ام  ال��دي��ن  ارت��ف��ع 

م�صب�ق،  غ��ر  م�����ص��ت���ى  اإىل  امل��ا���ص��ي  ي���ن��ي��� 

امل��ح��ل��ي  ال����ن����اجت  م����ن   %114.1 ب���ل���غ  ح���ي���ث 

االإج�����م�����ايل، وف���ق���ا مل���ا اأع���ل���ن���ه ام�������س امل��ع��ه��د 

االقت�صادية  وال��ب��ح���ث  لالإح�صاء  ال���ط��ن��ي 

)اإن�صي(

اأن حجم  واأو�صح تقرير �صدر عن املعهد، 

ي�رو،  تريلي�ن   2.638 نح�  االآن  بلغ  الدين 

12.7% عن م�صت�ى الدين يف  بزيادة ن�صبتها 

نهاية مار�س من هذا العام.

االأك��ر  ال��زي��ادة  ه��ذه  تعد  للمعهد  ووف��ق��ا 

منذ العام 1995. وزاد الدين العام الفرن�صي 

منذ مار�س 2020 ب�اقع 113.4 مليار ي�رو.

ال��زي��ادة احل��ادة يف  ه��ذه  اإن  املعهد  ويق�ل 

لتم�يل  رئي�صي  ب�صكل  ت��رج��ع  ال��دي��ن  حجم 

ك�رونا،  اأزم��ة  مل�اجهة  اتخاذها  اإج��راءات مت 

ا���ص��ت��ح��ق��اق��ات مرتبطة  ���ص��رف  ذل���ك  مب��ا يف 

بالبطالة.

طوكيو - رويرتز

وتتجه  اجلمعة  ام�س  النفط  اأ�صعار  نزلت 

ب�صبب  اأ���ص��ب���ع��ي  ان��خ��ف��ا���س  ت�صجيل  ���ص���ب 

ت��ن��ام��ي امل���خ���اوف ب�����ص��اأن ت���اأث���ر ال��ط��ل��ب على 

النطاق  وا���ص��ع  ج��دي��د  ارت��ف��اع  بفعل  ال���ق���د 

وكذلك  ك���رون��ا،  بفرو�س  االإ�صابة  حل��االت 

لل�صادرات  حمتملة  ع���دة  اإزاء  القلق  بع�س 

من ليبيا.

اإىل  �صنتات  اأرب��ع��ة  ب��رن��ت  خ��ام  وانخف�س 

خ��ام  ت��راج��ع  بينما  ل��ل��رم��ي��ل،  دوالر   41.90

ثمانية  االأم��رك��ي  ال������ص��ي��ط  تك�صا�س  غ��رب 

�صنتات اإىل 40.23 دوالر للرميل.

وي��ت��ج��ه ب��رن��ت ���ص���ب ال���رتاج���ع ن��ح��� %3 

على  االأمركي  اخلام  ومي�صي  االأ�صب�ع  هذا 

2%. ويتجه اخلامان  م�صار االنخفا�س بنح� 

ال��ق��ي��ا���ص��ي��ان ���ص���ب ت�����ص��ج��ي��ل ن����زول ���ص��ه��ري، 

�صيك�ن االأول لرنت يف �صتة اأ�صهر.

امل��رك��زي  ال��ب��ن��ك  يهمك?اأعلن  م������ص���ع 

اأ�صعار  قل�س  اأن��ه  اخلمي�س،  ال��ي���م  امل�����ص��ري، 

نقطة   50 واح���دة  لليلة  الرئي�صية  ال��ف��ائ��دة 

ع��ل��ى...امل��رك��زي  ن�صر  ب��ي��ان  اأ���ص��ا���س.واأك��د يف 

نقطة   50 ال��ف��ائ��دة  اأ���ص��ع��ار  يخف�س  امل�����ص��ري 

اأ����ص���ا����س امل���رك���زي امل�����ص��ري ي��خ��ف�����س اأ���ص��ع��ار 

50 نقطة اأ�صا�س اأ�ص�اق الفائدة 

ل��الأب��ح��اث يف مذكرة”  اإي�������ه.اإن.زد  وق���ال 

ت���ق��ع��ات ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط ت��ظ��ل زاخ���رة 

ت��ن��ام��ي اح��ت��م��االت  ي�����ص��ت��م��ر  اإذ  ب��ال��ت��ح��دي��ات 

فر�س قي�د جديدة على التنقل«.

معدل  اأعلى  حيث  املتحدة،  ال���الي��ات  ويف 

واأكر  ك�رونا  فرو�س  جائحة  من  لل�فيات 

طلبات  ارتفعت  العامل،  يف  للنفط  ا�صتهالك 

اإع��ان��ة ال��ب��ط��ال��ة االأ���ص��ب���ع امل��ا���ص��ي ع��ل��ى غر 

املت�قع مما ي�صر اإىل اأن التعايف االقت�صادي 

ي����ت����داع����ى وي�����دف�����ع ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ال�����ق�����د 

لالنخفا�س.

ال�اليات  يف  ال�ق�د  على  الطلب  زال  وما 

ت��ق��ي��د اجل��ائ��ح��ة  اإذ  امل��ت��ح��دة يف ح��ال��ة رك�����د 

ال�����ص��ف��ر. وان��خ��ف�����س م��ت������ص��ط ال��ط��ل��ب على 

م�صت�اه  ع��ن   %9 اأ���ص��اب��ي��ع  اأرب��ع��ة  يف  البنزين 

قبل عام بح�صب ما اأظهرته بيانات حك�مية 

ي�م االأربعاء.

ال����ع����امل، ت��ب��ل��غ  اأخ�������رى م����ن  اأج��������زاء  ويف 

ال���زي���ادات ال��ي���م��ي��ة ل��الإ���ص��اب��ات ب��ال��ف��رو���س 

مما  جديدة  قي�د  وُتفر�س  قيا�صيا  م�صت�ى 

�صيقيد على االأرجح ال�صفر وطلب ال�ق�د.

اأم�س  ويف ليبيا، حملت ناقلة نفط �صحنة 

ث��الث��ة مرافئ  ب��ن  اخلمي�س م��ن م��رف��اأ م��ن 

املا�صية  القليلة  االأيام  يف  فتحها  اأعيد  ليبية 

ال�صحنات يف  املزيد من  املت�قع حتميل  ومن 

املقبلة. االأيام 

ل��ك��ن حم��ل��ل��ن ي���ث���رون ت�������ص���اوؤالت ب�����ص��اأن 

ب��ه��ا ليبيا  ت���ع���زز  ال���ت���ي ق���د  ال�����ص��رع��ة  م����دى 

االإمدادات.

بسبب الديون.. أميركا تهدد تركيا بسحب شركاتها
دبي- العربية 

ديفيد  تركيا،  ل��دى  االأم��رك��ي  ال�صفر  ق��ال 

�صاترفيلد، اإن الدي�ن امل�صتحقة على امل�صت�صفيات 

احلك�مية الرتكية، ل�صركات االأدوية االأمركية، 

ارتفعت اإىل ح�ايل 2.3 مليار دوالر، حمذراً من 

اأنه �صتك�ن هناك ع�اقب لعدم �صداد الدي�ن، اأو 

يف  ال�صركات  �صتفكر  اإذ  ال�صداد،  يف  التخفي�صات 

اأو �صتقلل من تعر�صها  مغادرة ال�ص�ق الرتكية، 

لل�ص�ق الرتكي.

ولفت �صاترفيلد اإىل اأن ال�صركات االأمركية 

امل�صايف  اإذا ف�صلت  �ص�قها  التخلي عن  �صتفكر يف 

ل�صركات  الدي�ن  مدف�عات  �صداد  يف  احلك�مية 

القان�ن  وان��ت��ق��د  بالكامل،  االأم��رك��ي��ة  االأدوي����ة 

الرتكي اجلديد الذي يفر�س قي�داً على م�اقع 

الت�ا�صل االجتماعي الكبرة.

وقال ديفيد �صاترفيلد، يف كلمة اأمام م�ؤمتر 

ال���دي����ن  اإن  االإن�����رتن�����ت،  ب��ث��ه ع���ر  جت�����اري مت 

ل�صركات  احلك�مية  امل�صت�صفيات  على  امل�صتحقة 

االأدوي����ة يف ال���الي��ات امل��ت��ح��دة، واأم��اك��ن اأخ���رى، 

230 ملي�ن دوالر قبل عام،  ارتفعت من ح�ايل 

اإىل ح�ايل 2.3 مليار دوالر.

وقال �صاترفيلد، اإن وزير التجارة االأمركي، 

اأثار الق�صية مع الرئي�س الرتكي،  ويلر رو�س، 

رج����ب ط��ي��ب اأردوغ���������ان، ووزي�����ر امل��ال��ي��ة ب���رات 

الرتتيبات  اإج��راء  وتاأكد من  ع��ام،  قبل  األبرق، 

للدفع الف�ري.

ُط��ل��ب م��ن هذه  اأن���ه بعد م���رور ع���ام،  واأردف 

ال�صركات )االأمركية(، قب�ل تخفي�صات كبرة 

هناك  �صتك�ن  اأن��ه  م�صيفاً  امل�صتحقة،  املبالغ  يف 

يف  التخفي�صات  اأو  الدي�ن،  �صداد  لعدم  ع�اقب 

ال�صداد.

ال�صركات يف  “�صتفكر  ال�صياق:  وق��ال يف هذا 

تعر�صها  من  �صتقلل  اأو  الرتكية  ال�ص�ق  مغادرة 

ال  االجت����اه  ه���ذا  “اإن  وق���ال  الرتكي”.  لل�ص�ق 

يخدم م�صالح تركيا«.

وب��ل��غ ح��ج��م ال���ت���ج���ارة ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ن اأن��ق��رة 

املا�صي،  ال��ع��ام  دوالر  مليار   21 نح�  ووا�صنطن 

وقال البلدان اإنهما يهدفان اإىل رفعها اإىل 100 

مليار دوالر.

ومع ذلك، هناك عقبات، مبا يف ذلك الر�ص�م 

اجل��م��رك��ي��ة االأم��رك��ي��ة ع��ل��ى ال�����ص��ل��ب ال��رتك��ي، 

العام  رو�صية  �صاروخية  دف��اع��ات  اأن��ق��رة  و���ص��راء 

اإىل ط��رد تركيا من  وا�صنطن  دف��ع  م��ا  امل��ا���ص��ي، 

حتالف ينتج طائرات اإف -35.

برنامج االأف�صليات التجارية االأمركية

االأعمال  جمل�س  ا�صت�صافه  ال��ذي  امل�ؤمتر  يف 

االأمركي الرتكي، يف 22 �صبتمر اجلاري، قالت 

وزي����رة ال��ت��ج��ارة ال��رتك��ي��ة، روه�����ص��ار ب��ي��ك��ان، اإن 

التعريفات اجلمركية على ال�صلب، واإلغاء تركيا 

االأمركية،  التجارية  االأف�صليات  برنامج  من 

اأ�����ص����ر ب���اجل���ه����د امل����ب����ذول����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف 

التجاري.

ال�����ص��ي��ا���ص��ات م��ن قبل  “مثل ه���ذه  واأ���ص��اف��ت 

ال�اليات املتحدة، حتد ب�صدة من قدرة ال�صركات 

الرتكية على دخ�ل ال�ص�ق االأمركية«.

كما اأعرب �صاترفيلد عن قلقه ب�صاأن قان�ن مت 

تبنيه يف ي�لي� املا�صي، يق�ل حزب اأردوغان، اإنه 

�صيجعل م�اقع الت�ا�صل االجتماعي االأمركية 

ال�صلطات  اأمام خماوف  اأكرث عر�صة للم�صاءلة، 

معار�ص�ن  يق�ل  فيما  املحت�ى،  ب�صاأن  الرتكية 

اإن القان�ن اجلديد �صي�صكت املعار�صة.

وقال ال�صفر االأمركي يف تركيا: “ال�صيا�صة 

التي ُتلزم �صركات الت�ا�صل االجتماعي الكبرة 

بتخزين بيانات امل�صتهلك يف تركيا فقط، ميكن 

اأن تخلق جمااًل غر متكافئ بطبيعته”، م�صيفاً 

“قد جتر ال�صركات االأمركية يف النهاية  اأنها 

على مغادرة ال�ص�ق«.
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االنباط-وكاالت

ب��ع��د م��ا ي��ق��رب م��ن ال��ع��ام م��ن ظهور 

حديثة  درا�سة  وجدت  “كورونا”،  موجة 

اأن الفريو�س امل�ستجد م�ستمر يف التطور 

ال��ع��امل  دول  ت���وا����س���ل  ف��ي��م��ا  وال���ت���ح���ور، 

كل  امل�سابني  من  مرتفعة  اأع��داد  ت�سجيل 

يوم.

“غارديان”  ����س���ح���ي���ف���ة  وق�������ال�������ت 

اأم��ريك��ي��ة حللت  درا���س��ة  اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

 ”19 ل�”كوفيد  ج��ي��ن��ي  ت�سل�سل  اآالف   5

خالل فرات متفرقة من اجلائحة.

ووجدت الدرا�سة اأن طفرات الفريو�س 

حتى  م�سمرة  تزال  وال  طويال  ا�ستمرت 

اأو تغري  اأكرث فتكا  االآن، لكنها مل جتعله 

اآثاره.

اأن  اإىل  العامة  ال�سحة  خ��راء  وي�سري 

جميع الفريو�سات لها طفرات، حيث يعد 

املخلوقات  ل��ه��ذه  اأ�سا�سية  �سمة  ال��ت��ح��ور 

املجهرية، لكن “معظمها غري مهم”.

وق�����ال ع�����امل ال���ف���ريو����س���ات يف امل��ع��ه��د 

املعدية  واالأم��را���س  للح�سا�سية  الوطني 

املبالغة يف  ينبغي  “ال  اإنه  دافيد مورينز، 

تف�سري الدرا�سة اجلديدة”.

واأ�����س����اف: “ال ت��ق��دم ه���ذه ال��ط��ف��رات 

اأك���رث  اأ���س��ب��ح  ك���ورون���ا  اأن  ع��ل��ى  دل��ي��ل  اأي 

يف  به  امل�سابني  عدد  ا�ستمرار  رغم  فتكا، 

االرتفاع ب�سكل يومي”.

واأ�سار اإىل اأنه “من املحتمل اأن ي�ستمر 

بعد  حتى  والتحور  التحول  يف  الفريو�س 

اللقاح، مما �سيتعني تعديله متاما  اإيجاد 

كما يتم تغيري لقاح االإنفلونزا كل عام”.

اأكرث  اليوم  حتى  العامل  دول  و�سجلت 

ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ���س��اب��ة  مليون   32 م��ن 

حالة  األ��ف   988 نحو  بينها  من  امل�ستجد، 

وف�����اة، اأم����ا ع���دد احل�����االت ال��ت��ي مت��اث��ل��ت 

24 مليونا. ال� لل�سفاء فناهزت 

االنباط-وكاالت

كورونا  اإ���س��اب��ات  اأرق���ام  ترتفع  وق��ت  يف 

يف دول غربية عدة، فيما قد ميثل موجة 

اأع��ل��ن��ت �سركة  ث��ان��ي��ة ل��ل��ف��ريو���س ال��ف��ت��اك، 

للتكنولوجيا  االأم��ريك��ي��ة  “نوفافاك�س” 
احل����ي����وي����ة، اخل���م���ي�������س، اأن����ه����ا ب���������داأت، يف 

التجارب  من  الثالثة  املرحلة  بريطانيا، 

ال�����س��ري��ري��ة ع��ل��ى ل��ق��اح��ه��ا امل�����س��اد مل��ر���س 

كوفيد-19.

وه����ذا ال��ل��ق��اح ال��ت��ج��ري��ب��ي ه��و احل���ادي 

املرحلة  ه��ذه  يبلغ  ال��ذي  ال��ع��امل،  ع�سر يف 

النهائية.

متطوع،  اآالف   10 اإن  ال�����س��رك��ة  وق��ال��ت 

ع���ام���اً،  و84   18 ب���ني  اأع���م���اره���م  ت������راوح 

�سي�ساركون يف هذه التجارب.

ون���ق���ل ال���ب���ي���ان ع����ن م���دي���ر االأب����ح����اث 

غلني،  غريغوري  ال�سركة،  يف  والتطوير 

قوله اإنه “ب�سبب امل�ستوى احلايل املرتفع 

اأن  اإىل  ون��ظ��راً  ���س��ار���س-ك��وف-2،  النتقال 

يف  االأرج����ح  ع��ل��ى  �سي�ستمر  امل�����س��ت��وى  ه���ذا 

فاإّننا  املتحدة،  اململكة  يف  اأن يكون مرتفعاً 

من  الثالثة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  ب��اأن  متفائلون 

�ست�ستفيد  املحورية  ال�سريرية  التجارب 

م���ن ع��م��ل��ي��ة ت���ط���وع ���س��ري��ع��ة، و���س��ي��ت��وف��ر 

تقييماً قريب املدى لفعالية” اللقاح.

وهذا هو اللقاح احلادي ع�سر يف العامل 

الذي يدخل املرحلة االأخرية من التجارب 

ال�سريرية التي ي�سارك فيها ع�سرات اآالف 

املتطوعني يق�سمون يف العادة اإىل ق�سمني 

وهمياً،  لقاحاً  يتلقى  ن�سف  مت�ساويني: 

والن�سف االآخر يتلقى اللقاح التجريبي.

 واأك�����رث امل�����س��روع��ات ال��غ��رب��ي��ة ت��ق��دم��اً 

للفريو�س  م�ساد  لقاح  اإن��ت��اج  طريق  على 

الفتاك هو اللقاح التجريبي الذي طورته 

جلامعة  ال�سريكة  اآ���س��رازي��ن��ي��ك��ا،  ���س��رك��ة 

اأك�������س���ف���ورد، ول���ق���اح���ان اآخ�����ران ط��ورت��ه��م��ا 

�سركتا “فايزر” و”مودرنا”.

وب����امل����وازاة م���ع ذل����ك، ه��ن��اك م�����س��اري��ع 

ك��ل من  ال��ع��م��ل عليها يف  ي��ج��ري  مم��اث��ل��ة 

ورو�سيا. ال�سني 

�سركات   6 م��ن  واح���دة  و”نوفافاك�س” 

ح�������س���ل���ت م�����ن احل����ك����وم����ة ال���ف���ي���درال���ي���ة 

االأم��ريك��ي��ة ع��ل��ى مت��وي��ل مب��ئ��ات ماليني 

لفريو�س  م�ساد  ل��ق��اح  الإن��ت��اج  ال����دوالرات 

ك�����ورون�����ا، وه�����ي اخل���ام�������س���ة ال���ت���ي ي��دخ��ل 

الثالثة. املرحلة  التجريبي  لقاحها 

وح�������س���ل���ت ال�������س���رك���ة ع���ل���ى اأك�������رث م��ن 

ال��ع��ام��ة  االأم�������وال  م���ن  دوالر  م��ل��ي��ار   1.6

100 مليون جرعة من  الإنتاج  االأمريكية، 

اللقاح.

ال�سبت    26  /  9  / 2020

 شركة صينية: لقاح كورونا 
سيكون جاهزا في هذا الموعد

 لمسة الوالدين.. ماذا تفعل
 بمخ رضيعهما؟

االنباط- وكاالت

ق�����ال�����ت �����س����رك����ة ع����ق����اق����ري ����س���ي���ن���ي���ة، 

الذي  كورونا  فريو�س  لقاح  اإن  اخلمي�س، 

تطوره �سيكون جاهزا بحلول اأوائل 2020 

للتوزيع على ال�سعيد العاملي مبا يف ذلك 

املتحدة. الواليات 

وت��ع��ه��د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 

ب��ال��ت��ق��دم  وي����دون����غ،  ي���ن  “�سينوفاك”، 
االأمريكية  وال��دواء  الغذاء  لهيئة  بطلب 

املتحدة  ال��والي��ات  يف  ك��ورون��ا  ل��ق��اح  لبيع 

من  واالأخ���رية  الثالثة  املرحلة  اجتاز  اإذا 

جتاربه على الب�سر.

�سخ�سيا  ح��ق��ن  اأن���ه  وي��دون��غ  واأو����س���ح 

التجريبي. باللقاح 

ك���ان���ت  ال�����ب�����داي�����ة  يف  ين:”  وق���������ال 

ووه��ان،  لل�سني  موجهة  ا�سراتيجيتنا 

عدلنا  وي��ول��ي��و  يونيو  يف  اأ���س��ه��ر،   6 وب��ع��د 

ا���س��رات��ي��ج��ي��ت��ن��ا، ب��ح��ي��ث ت��ك��ون م��وج��ه��ة 

للعامل”.

ال��ل��ق��اح  ت���وف���ري  ه���و  “هدفنا  وت���اب���ع: 

ل��ل��ع��امل مب���ا يف ذل����ك ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

واالحتاد االأوروبي وجهات اأخرى”.

ول���ط���امل���ا ح���ال���ت ال���ل���وائ���ح وال���ق���واع���د 

واالحت��اد  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ال�سارمة 

بيع  ب��دون  واأ�سراليا  واليابان  االأوروب��ي 

ين  لكن  اأرا�سيها،  على  �سينية  لقاحات 

قال اإن ذلك قد يتغري.

األ���ف   24 م���ن  اأك�����رث  اأن  ي���ن  واأو�����س����ح 

���س��خ�����س ي�����س��ارك��ون ح��ال��ي��ا يف ال��ت��ج��ارب 

يف  كورونا  لفريو�س  ال�سريرية  العالجية 

الرازيل وتركيا واإندوني�سيا، ومن املقرر 

اإجراء جتارب اإ�سافية يف بنغالد�س ورمبا 

ت�سيلي.

تلك  “�سينوفاك” اختارت  اأن  وا�ساف 

الدول الأنها جميعا �سهدت تف�سيا خطريا 

ال�سكان  ت��ع��داد  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ل��ف��ريو���س، 

القدرة  وحم��دودي��ة  منها  كل  يف  ال�سخم 

على البحث والتطوير.

يونيو  امل��واف��ق��ة يف  ���س��ي��ن��وف��اك  ون��ال��ت 

امل���ا����س���ي ه����ي و����س���ي���ن���وف���ارم وك��ان�����س��ي��ن��و، 

االآالف  ع�سرات  توفري  من  معا  ومتكنت 

“كورونا  كورونا  لقاح  من  اجلرعات  من 

فاك” حلكومة بكني، بح�سب ين.

م�سرح  �سينوفاك  م��وظ��ف��ي  اإن  وق���ال 

اأي  الأن  للقاح،  الطارئ  باال�ستخدام  لهم 

�ستعني  ال�سركة  داخ���ل  للفريو�س  تف�س 

عجزها عن تطوير اللقاح.

االنباط- وكاالت

ك�����س��ف ب��ح��ث ج��دي��د، ن�����س��ر اخل��م��ي�����س، 

ال���ذي���ن  ال�������والدة  ح���دي���ث���ي  االأط����ف����ال  اأن 

وخز  طريق  عن  الدم  لفح�س  يخ�سعون 

ع��ق��ب ال����ق����دم، ي���ك���ون ل��دي��ه��م ا���س��ت��ج��اب��ة 

وذلك  اأخماخهم،  االأمل يف  الإ���س��ارات  اأق��ل 

هناك  وك��ان  ال��وال��دي��ن،  اأح��د  حملهم  اإذا 

مبا�سر. تالم�س 

ودر�����س ال��ع��ل��م��اء ن�����س��اط امل���خ ل���دى 27 

اأ�سهر،  اإىل ثالثة  اأعمارهم  طفال و�سلت 

عن  الدم  لفح�س  يخ�سعون  كانوا  بينما 

ط��ري��ق وخ��ز ع��ق��ب ال��ق��دم، وخ��ل�����س��وا اإىل 

بينما  اآب��اوؤه��م  يحملهم  الذين  اأولئك  اأن 

تغطيهم املالب�س اأو البطانيات مل يكونوا 

ال��ت��الم�����س  اأن  اإىل  ي�����س��ري  مم���ا  ه���ادئ���ني، 

املبا�سر اأمر بالغ االأهمية.

الطبيب يف  ف��اب��ري��زي،  ل��ورن��زو  وق���ال 

كلية لندن، الذي �سارك يف االإ�سراف على 

اإذا  م��ا  ت��اأك��ي��د  ميكننا  ال  “بينما  ال��ب��ح��ث 

فاإن  اأقل،  باأمل  بالفعل  ي�سعر  الطفل  كان 

ال��دور  تعزز  اإليها  تو�سلنا  التي  النتائج 

امل��ه��م ل��ل��ت��الم�����س ب��ني االآب�����اء واأط��ف��ال��ه��م 

حديثي الوالدة.

واأ�ساف “عندما يحمل اأحد الوالدين 

ال��ط��ف��ل وي��ت��م ال��ت��الم�����س امل��ب��ا���س��ر، ف���اإن 

اإ�سارات االأمل يف املخ ت�سعف اإىل حد ما”، 

بح�سب ما نقلت “رويرز”.

الدورية  يف  ُن�سرت  التي  الدرا�سة  ويف 

االأوروب��ي��ة ل���الأمل، وج��د ف��ري��ق فابريزي 

املخ االأولية لالأمل كانت هي  ا�ستجابة  اأن 

نف�سها �سواء كان هناك تالم�س مبا�سر اأو 

من خالل املالب�س.

ال��ق��دم  اإن وخ����ز ع��ق��ب  ل��ك��ن��ه��م ق���ال���وا 

خم�س  اإىل  اأرب��ع  من  �سل�سلة  اأث��ار  عندما 

موجات من ن�ساط املخ، تراجعت املوجات 

ال��الح��ق��ة م���ن ال��ن�����س��اط ع��ن��د االأط���ف���ال 

ك��ان هناك  اآب���اوؤه���م ح��ني  ال��ذي��ن حملهم 

مبا�سر. تالم�س 

االنباط- وكاالت

اأع��ل��ن ال��ع��ل��م��اء ع��ن اك��ت�����س��اف مثري، 

ي��ت��م��ث��ل يف ال���ع���ث���ور ع��ل��ى ب��ق��اي��ا ك��ائ��ن 

ح����ي ب����ح����ري م���ف���ر����س م����ن ال��ع�����س��ر 

اجل��ورا���س��ي ي�����س��ب��ه احل��ي��ت��ان ال��ق��ات��ل��ة، 

وذلك يف اأكرث �سحاري العامل جفافا، 

ت�سيلي. يف 

ت�سيلي  جامعة  يف  الباحثون  وق��ال 

ال���زواح���ف  م���ن  ك����ان  ال��ب��ل��ي��و���س��ور  اإن 

160 مليون عام،  التي عا�ست قبل نحو 

ع�سة  م��ن  اأق���وى  بع�سة  يتمتع  وك���ان 

رك�س. التريانو�سور 

وه���������ذه احل�����ف�����ري�����ات ث�������اين اأق�������دم 

النوع  لهذا  ت�سجيلها  يجري  حفريات 

من الكائنات يف ن�سف الكرة اجلنوبي.

و����س���ح���راء اأت���اك���ام���ا ال�����س��ا���س��ع��ة يف 

اإىل حد  ت�سيلي كانت يوما ما مغمورة 

كبري مبياه املحيط الهادئ، وهي االآن 

ج��رداء  ���س��ح��راء  و���س��خ��وره��ا  برمالها 

مل  اأجزاء  وت�سم  القمر،  ب�سطح  اأ�سبه 

ل�سنوات.  االأمطار  ملياه  تتعر�س 

ي�سيطر  ال��ب��ل��ي��و���س��ور  زاح���ف  وك���ان 

ع����ل����ى امل����ن����ط����ق����ة ب�����راأ������س�����ه ال����ك����ب����ري، 

ووج���ه���ه امل����م����دود، وع��ن��ق��ه ال��ق�����س��رية 

ج�سمه  ج��ان��ب  اإىل  احل����ادة،  واأ���س��ن��ان��ه 

ال��ه��ي��درودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة،  ال��رك��ي��ب��ة  ذي 

الزعانف. ت�سبه  التي  واأطرافه 

ال���ع���ل���م���اء، يف م���وق���ع���ني م��ن  وع�����رث 

ح��و���س ن��ه��ر ل����وا، ق��ري��ب��ا م���ن م��دي��ن��ة 

التنقيب،  باأعمال  ت�ستهر  التي  كاالما 

ع���ل���ى ب���ق���اي���ا ف����ك و����س���ن وط������رف م��ن 

“ت�سبه  التي  الكائنات  لهذه  االأطراف 

القاتلة. احليتان  بيئيا” 

وق�������ال رودري������غ������و اأوت�����������ريو، ع���امل 

احل���ف���ري���ات ب��ج��ام��ع��ة ت�����س��ي��ل��ي، ك��ب��ري 

ال��ك�����س��ف  اإن  ال���درا����س���ة،  يف  ال��ب��اح��ث��ني 

�سد  على  العلماء  م�ساعدة  يف  �سي�سهم 

التطور. نظرية  يف  الثغرات 

اإجمايل  اأن  ُيعتقد  اإنه  اأوتريو  وقال 

اإىل   6 ب��ني  م��ا  ي��راوح  ط��ول احلفرية 

نحو  اجلمجمة  ط��ول  ويبلغ  اأم��ت��ار.   7

امل����ر، وب���ه���ا اأ����س���ن���ان ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا م��ا 

�سنتيمرات  ع�����س��رة  اإىل  ث��م��ان��ي��ة  ب��ني 

. تقريبا

)علوم  جملة  يف  ال��درا���س��ة  ون�����س��رت 

اأوائل  اأمريكا اجلنوبية( يف  االأر�س يف 

اجلاري. �سبتمر 

 »الحوت القاتل« ظهر بعد 160 مليون عام

 السرعة والمتطوعون.. 
اللقاح اـ 11  يستفيد من 

»موجة كورونا«

 دراسة: طفرات فيروس 
كورونا مستمرة.. لكن 

»ال داعي للقلق«
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االنباط-وكاالت

يتطلب النجاح يف العمل بذل ق�صارى 

اجل��ه��د م��ن اأج���ل توظيف ك��اف��ة ال��ق��درات 

واملواهب املوجودة لدى الإن�صان، من اأجل 

اأن حتقيق  اأك��م��ل وج��ه، كما  اإمت��ام��ه على 

الإت���ق���ان ف��ي��ه ي��ت��ط��ل��ب ب��ال��درج��ة الأوىل 

اأج���ل ممار�صة  الإخ���ا����ص يف ال��ن��ي��ة، م��ن 

اإىل  بالإ�صافة  واإجنازها،  املطلوبة  املهمة 

حماولة الرتكيز التام يف تاأديته؛ للو�صول 

هذه  اإىل  وللو�صول  النتائج،  اأف�صل  اإىل 

النتيجة كما تقول الدكتورة �صناء اجلمل 

خبرية التنمية الب�صرية؛ عليك الهتمام 

اأجل حتقيق النجاح يف العمل،  باأمور من 

ومنها ما يلي:

حتقيق النجاح

و�صع اجلهد يف اخلطط

قبل  فعله  ال�صخ�ص  ي��ري��د  م��ا  ف��ه��م   -

البحث يف الكيفية التي يريد بها حتقيق 

ما يرغب فيه.

بغر�ص  وا�صتخدامه  اجلهد  اح��رتام   -

حتقيق ال���ص��ت��ف��ادة م��ن��ه وم���ن الآخ��ري��ن، 

والرتكيز على القيم الداخلية واخلارجية 

لتحقيق النمو الدائم.

حتقيق  اأن  على  ال�صخ�صية  ت��دري��ب   -

بالقيمة  ال�صعور  ال�صخ�صي، مثل  التعزيز 

الذاتية، والر�صا الداخلي اأهم بكثري من 

الأرباح املادية.

- ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ف��ك��رة زي����ادة ال��زب��ائ��ن 

وخلق املزيد من احلاجة للطلب؛ مل�صاعفة 

طلبهم للمنتج اأو اخلدمة املوجودة.

ومواعيد  ال�صاملة  باجلودة  اللتزام   -

العمل املحددة، والرتكيز على الإنتاجية.

- و�صع اجلهد يف اخلطط والأولويات 

اخلا�صة بالعمل.

- حماولة اإجناز اأكرث من احلد الأدنى 

املتوقع؛ لمتاك مهارات العمل املختلفة 

ب��ه��دف ال���رتق���ي وال�����ص��ع��ود ل��اأع��ل��ى مع 

الوقت.

- اخ��ت��ب��ار ال��ن��ف�����ص م���ن خ���ال جت��رب��ة 

تنفيذ  العمل، وحماولة  اأ�صياء جديدة يف 

نوعاً  و�صعبة  م�صتحيلة  تبدو  قد  مهمات 

ما.

النف�ص،  يف  ال�صتثمار  على  امل��داوم��ة   -

وامل����ب����ادرة ل���زي���ادة ال��ق��ي��م��ة امل��ه��ن��ي��ة ل��دى 

ال�صخ�ص.

اأن  اإذ  ال���دائ���م؛  ب��ال��ت��دري��ب  - الل���ت���زام 

جديدة  خ��رات  لكت�صاب  يحتاج  الإب���داع 

ط���وال ال��وق��ت، وق�����ص��اء ال��وق��ت م��ع اأن��ا���ص 

ال��ت��ع��ل��م م��ن خ��رات��ه��م  ب��ه��دف  خمتلفني 

احلديثة.

- ت��دوي��ن امل��اح��ظ��ات ال��ه��ام��ة، بهدف 

واإظهارها  وتذكرها لحقاً  بها  الحتفاظ 

وقت احلاجة اإليها.

ب�صيط،  ح��ي��اة  ع��ل��ى من���ط  احل���ف���اظ   -

وحم���اول���ة ال��ع��ي�����ص م���ع ال���ق���درات امل��ال��ي��ة 

امل���ال  امل��ت��اح��ة، دون الإ�����ص����راف يف ���ص��رف 

والتفريط فيه.

اأمور يجب جتنبها؛ للنجاح يف العمل:

حتقيق النجاح يف العمل

البعد  التي يجب  الأم��ور  بع�ص  توجد 

العمل،  النجاح يف  اأجل حتقيق  عنها، من 

ومنها ما يلي:

- ال��ت��وق��ف ع���ن ال���ك���ام ال����ف����ارغ؛ لأن 

امل��وظ��ف��ون  ال���ذي يق�صيه  ال��ت��اف��ه  ال��ك��ام 

ي�صبب  الآخ��ري��ن،  اأخطاء  التحدث عن  يف 

لتحقيق  وال��ت��ف��اين  الإجن���از  ع��ن  الت�صتت 

جودة العمل.

الأ�صل يف  لأن  الفظاظة؛  البعد عن   -

والبتعاد  اللطف،  النا�ص هو  التعامل مع 

عن امل�صاكل واحل�صا�صيات.

- جتنب لب�ص املاب�ص التي ل تنا�صب 

العمل، واللتزام بالزي الر�صمي املائم.

تناول  يف  طويل  وق��ت  ق�صاء  جتنب   -

اأطعمة ذات روائح قوية  اأو جلب  الطعام، 

ملكان العمل.

- اتخاذ اللياقة العامة مبدءاً للتعامل 

اأج���واء عمل  م��ع الآخ��ري��ن، وجتنب خلق 

م�����ص��ح��ون��ة م����ن خ�����ال اغ���ت���ي���اب زم����اء 

العمل.

- حم���اول���ة اإجن�����از ال�����ص��غ��ل امل��ط��ل��وب، 

فيما  ال��رئ��ي�����ص  يطلبه  م��ا  رف�����ص  وع����دم 

يتعلق باملهام املختلفة.

العمل يف  ه��وات��ف  ا���ص��ت��خ��دام  - جتنب 

املحادثات ال�صخ�صية.

- جت���ن���ب ال����ل����ق����اءات ال�����ص��خ�����ص��ي��ة يف 

العمل؛ لأن مكان ال�صغل خم�ص�ص فقط 

من اأجله.

- جتنب بناء الفرق وال�صلل يف العمل؛ 

جت��ن��ب��اً خل�����ص��ارة ب��ع�����ص ال����زم����اء، ومل��ن��ع 

تنامي الأجواء التناف�صية ال�صلبية فيه.

االنباط-وكاالت

للمطربة  "رفقا"  اأغ��ن��ي��ة  اأزم���ة  انتقلت 

ال�����ص��وري��ة ا���ص��ال��ة م���ن ج����دال ال�����ص��و���ص��ي��ال 

م��ي��دي��ا لأروق�����ة الأزه�����ر ال�����ص��ري��ف، ب��ع��دم��ا 

اأ�����ص����در جم���م���ع ال���ب���ح���وث الإ����ص���ام���ي���ة يف 

من  كلمات  اقتبا�ص  على  تعليق  اأول  م�صر، 

اأن  اأغ��ن��ي��ة، م��وؤك��دا  ن��ب��وي �صريف يف  ح��دي��ث 

�صرعا. الفعل غري جائز  هذا 

اال�ستماع  بعدم  ين�سح  االأزهر 

رفقا الأغنية 

جم���م���ع ال���ب���ح���وث الإ����ص���ام���ي���ة جت��اه��ل 

الأغنية  ا�صم  ذكر  اأو  ا�صالة  ل�صم  الإ�صارة 

ت�صتلم"،  "ل  األ���ب���وم  ���ص��م��ن  ����ص���درت  ال��ت��ي 

اجل�����دل  ر�����ص����د  اإىل  ب�����الإ������ص�����ارة  م���ك���ت���ف���ي���ا 

ح���ول ا���ص��ت��خ��دام ك��ل��م��ات احل��دي��ث ال��ن��ب��وي 

اإن��ه تابع  ال�����ص��ري��ف، وق��ال يف ب��ي��ان ر���ص��م��ي: 

وو�صائل  الإع���ام  و�صائل  يف  ت��داول��ه  مت  م��ا 

اقتبا�ص  من  اأخ��ريا،  الجتماعي  التوا�صل 

النبي  اأح���ادي���ث  ب��ع�����ص ج��م��ل م��ن  الأغ����اين 

و�صلم. عليه  اهلل  �صلى 

م��ن  الق���ت���ب���ا����ص  اأن  ب��ي��ان��ه  يف  واأ�����ص����اف 

ح���دي���ث ال��ن��ب��ي ل��ي�����ص��ب��ح ج����زءا م���ن اأغ��ن��ي��ة 

غ��ري ج��ائ��ز ���ص��رع��ا ول ي��ل��ي��ق مب��ق��ام ال��ن��ب��وة 

قد  ملا  �صرعا  يجوز  ول  الأنبياء،  مكانة  ول 

اأمور  اأداء الأغاين ويلت�صق بها من  ياب�ص 

النبوة. وجال  تتنايف 

وت����اب����ع ال���ب���ي���ان: ان���ط���اق���ا م����ن واج����ب 

ال��ن�����ص��ي��ح��ة هلل ور���ص��ول��ه وع���ام���ة امل��وؤم��ن��ني 

وخ�����ا������ص�����ت�����ه�����م، ف����������اإن جم�����م�����ع ال����ب����ح����وث 

بعدم  ك��اف��ة  امل�����ص��ل��م��ني  ين�صح  الإ���ص��ام��ي��ة، 

ال��ت��ع��ر���ص ل�����ص��م��اع م��ث��ل ه����ذه الأغ������اين اأو 

ترويجها. اأو  بها  التغني 

اأنهم  يعلموا  اأن  وعليهم  قائا:  ووا�صل 

م���اأم���ورون ب��ت��وق��ري ه���ذا ال��ن��ب��ي ال��ع��ظ��ي��م –

واإع��اء  واإع���زازه،  و�صلم–  عليه  اهلل  �صلى 

ال�صريفة  باأحاديثه  والُبعد  ومقامه  ق��دره 

واللهو. الت�صلية  �صاحات  عن 

كيف تكون ناجحًا في عملك؟

االنباط- وكاالت

ُت����ع����ّد ال���ري���ا����ص���ة و���ص��ي��ل��ة ����ص���روري���ة 

اإن�صان  لكل  والعافية  ال�صحة  لإك�����ص��اب 

م��ن امل��ه��د اإىل ال��ل��ح��د. وك��ف��اءة الإن�����ص��ان 

ال���ب���دن���ي���ة وك����ف����اءة اأج���ه���زت���ه احل��ي��وي��ة 

واأه��م��ه��ا ال��ق��ل��ب، ت���ت���اأث���ران ك��ّل��م��ا ت��ق��ّدم 

اجلهد  عمر  لكل  ل��ذا  بالعمر؛  الإن�����ص��ان 

العامة  ال�صحة  على  حفاظاً  له  املنا�صب 

وك����ف����اءة ال���ب���دن والأج�����ه�����زة احل��ي��وي��ة؛ 

اأو  دون خلل  والعطاء  العمل  لت�صتمر يف 

اإرهاق.

يوؤثر النمّو ال�صريع يف فرتة املراهقة 

ب���ح�������ص���ب اخل����ب����ري ال����ري����ا�����ص����ي ح�����ص��ن 

امل��راه��ق��ني من  على �صحة  ك��ث��رياً  ع��اب��د 

مُبعّدل  الأط��راف  تنمو  حيث  اجلن�صني، 

التي تطراأ على  اأن التغريات  اأ�صرع، كما 

)مظاهر  الفتيات  لدى  خا�صة  اجل�صم، 

والبعد  النطواء  اإىل  تدفعهن  الأنوثة( 

عن الن�صاط احلركي، الأمر الذي يوؤثر 

ع��ل��ى ال�����ص��ح��ة ال��ع��ام��ة يف اأه����م م��راح��ل 

النمّو.

الريا�سة  ملمار�سة  ن�سائح 

ي���ج���ب الن����ت����ب����اه وت���ه���ي���ئ���ة ال���ف���ر����ص 

مل��زاول��ة  ل��ه��م؛  املنا�صب  وامل��ك��ان  املنا�صبة 

الريا�صة ِبحرّية ودون حرج.

ُت���ع���ّد ال��ر���ص��اق��ة وال���ت���واف���ق ال��ع�����ص��ل��ي 

يجب  التي  الأن�صطة  اأه��م  من  الع�صبي 

العناية بها؛ حتى نتحا�صى امل�صاكل التي 

امل��راه��ق��ون م��ن اجلن�صني  ل��ه��ا  ي��ت��ع��ّر���ص 

خ��ا���ص��ة يف ح��رك��ة امل�����ص��ي واجل����ري؛ مّم��ا 

يعوقهم عن مزاولة الريا�صة.

الهرمونات  واأهمها  الهرمونات  اإفراز 

اأهم ما ميّيز هذه املرحلة،  اجلن�صية هو 

حيث تزداد القوة الع�صلّية لدى الذكور 

املعروف  ال��ذك��ورة  هرمون  اإف��راز  نتيجة 

حجم  وي��زداد  “الت�صتا�صتريون”.  با�صم 

ال�������ص���در ل�����دى الإن��������اث ن��ت��ي��ج��ة اإف������راز 

هرمون املعروف با�صم “الإ�صرتوجني”.

توّجه  للمراهقني  الريا�صة  م��زاول��ة 

كما  مفيد،  �صحي  عمل  نحو  طاقاتهم 

ت��خ��ّل�����ص��ه��م م���ن م�����ص��اك��ل ه���ذه امل��رح��ل��ة، 

واجلن�صية  ال��ن��ف�����ص��ي��ة  امل�����ص��اك��ل  اأه��ّم��ه��ا: 

قدراً  لهم  ن�صمن  وبذلك  والجتماعية. 

ك��اف��ي��اً ال���ت���وازن الج��ت��م��اع��ي وال��ن��ف�����ص��ي 

والبدين. والعاطفي 

وال�سباب: الريا�سة 

وُت��ع��ت��ر  ال����ق����ّوة  ي��ع��ن��ي  ال�������ص���ب���اب  اإن 

لإب��راز  ال��و���ص��ائ��ل؛  اأف�صل  ه��ي  الريا�صة 

عليها  واملحافظة  واحليوية  القّوة  ه��ذه 

وو�صعها يف ال�صكل املائم ل�صباب اليوم.

ل��ل��ري��ا���ص��ة  ال�����ص��اب مم��ار���ص��اً  ك���ان  اإذا 

امل��زاول��ة  يف  ال�صتمرار  فعليِه  �صباه،  يف 

حفاظاً على �صحته. ويجب اأن تعرف كل 

�صاّبة اأن املحافظة على وزنها الذي يبداأ 

يف الزدي��اد يف هذه ال�صن، ل ياأتي فقط 

)الرجيم(  ال��غ��ذائ��ي  النظام  طريق  ع��ن 

واإمّنا بالريا�صة والنظام الغذائي معاً.

ف��ال�����ص��ب��اب ي��ع��ن��ي الإن���ت���اج وك��ل��م��ا ك��ان 

ذلك  كان  اأف�صل،  وقّوة  �صحة  يف  �صباُبنا 

اإىل حت�����ص��ني الإن���ت���اج وامل��ظ��ه��ر  م���وؤ����ص���راً 

العام والقوام.

ي��ك��ون��ان  ال�����ص��اب��ة ع��ن��دم��ا  اأو  ال�����ص��اب 

مم���ار����ص���ني ل��ل��ري��ا���ص��ة ب�����ص��ك��ل م��ن��ت��ظ��م، 

يكونان اأقل عر�صة لاأمرا�ص كما تكون 

ث��ق��ت��ه��م ب��اأن��ف�����ص��م ج��ي��دة وع��ال��ي��ة. وم��ن 

والوجه  والأ�صنان  وال�صعر  القوام  حيث 

ونظافة  حيوية  اأك��رث  يكون  ذل��ك  وغ��ري 

واإ�صراقاً.

ال�سبت    26  /  9  / 2020

الصعوبات التي تواجه 
الطالب الجامعي

االأنباط ــ  وكاالت 

امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة م��ن اأه���م امل��راح��ل 

ب�صبب  ال��ط��ال��ب��ة؛  اأو  ال��ط��ال��ب  ح��ي��اة  يف 

ال�صخ�صي  النمو  فر�ص  م��ن  ت�صيفه  م��ا 

ه���ذه  اأن  غ�����ري  الأك�������ادمي�������ي،  وال���ت���ع���ل���م 

الإن�����ص��ان؛  بها  مي��ر  مرحلة  ك��اأي  امل��رح��ل��ة 

ي��واج��ه ف��ي��ه��ا ال��ط��ال��ب ب��ع�����ص ال��ت��ح��دي��ات 

وال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي جت��ع��ل��ه خ����ارج ن��ط��اق 

وبح�صب  روت��ني،  من  اعتاده  وما  الراحة 

ال�����دك�����ت�����ورة اإب����ت����ه����اج ط����ل����ب����ة، اخل����ب����رية 

ال���رتب���وي���ة، ف����اإن الن���ت���ق���ال م���ن م��رح��ل��ة 

درا�صية اإىل اأخرى يجعل حياة الطلبة يف 

يحدث  م��ا  ب�صبب  وذل��ك  م�صتمر؛  تغيري 

م��ن جت��دي��د يف الأف���ك���ار وت��راك��م اخل��رة 

وزي������ادة امل���ع���رف���ة، وي���ع���د دخ����ول ال��ط��ل��ب��ة 

ل���ل���م���رح���ل���ة اجل���ام���ع���ي���ة ن���ق���ل���ة ك���ب���رية يف 

حياتهم؛ نظراً ملا حتمل هذه املرحلة من 

والتطور  املتعلم،  �صخ�صية  بناء  يف  اأهمية 

يف م�����ص��ت��وى ال��ت��ف��ك��ري وال���ث���ق���اف���ة، وع��ل��ى 

يف  اجلامعية  املرحلة  اأهمية  م��ن  ال��رغ��م 

ي��واج��ه��ون فيها  ف��اإن��ه��م  ال��ط��ل��ب��ة؛  ح��ي��اة 

ال�صعوبات. من  الكثري 

م�سكالت املرحلة اجلامعية 

وت����خ����ت����ل����ف امل�����������ص�����ك�����ات ب����اخ����ت����اف 

م�����������ص�����ادره�����ا، ف����م����ن����ه����ا الق����ت���������ص����ادي����ة 

والج����ت����م����اع����ي����ة وال�������ص���خ�������ص���ي���ة، ال���ت���ي 

ما  وم��ن��ه��ا  الأ���ص��ت��اذ،  اأو  ب��ال��ط��ال��ب  تتعلق 

تلك  ت��ك��ون  وق��د  ال��ع��ل��م��ي��ة،  ب��امل��ادة  يتعلق 

التوا�صل  ف��ق��دان  ع��ن  ن��اجت��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

م����ع الأ�����ص����دق����اء وزم�������اء ال����درا�����ص����ة يف 

الطالب  اع��ت��اد  وال��ت��ي  ال��ث��ان��وي��ة،  املرحلة 

ذلك  اإىل  اإ�صافة  الزمن،  من  فرتة  عليها 

جماًل  الطلبة  تعطي  اجلامعة  بيئة  فاإن 

اأكر للحرية، ويف نف�ص الوقت م�صوؤولية 

الت�صرف  اأو  التخ�ص�ص،  اختيار  يف  اأك��ر 

املحا�صرات،  ح�صور  اأو  الفراغ،  اأوق��ات  يف 

… اإلخ. بن�صبة معينة  الغياب  اأو 

ت�����ص��ب��ح  ال����وق����ت  اإدارة  اأن  جن����د  ه���ن���ا 

ع��ام،  ب�صكل  الطلبة  منها  يعاين  م�صكلة 

يواجهون  حيث  خا�صة،  اجل��دد  والطلبة 

ف������رتات ���ص��غ��ط درا�����ص����ي ل ي�����رتك ل��ه��م 

واللتزامات  الواجبات  لأداء  كافياً  وقتاً 

التي  ال��ف��رتات  وب��ني  الأخ��رى،  الدرا�صية 

ي��ق�����ص��ون��ه��ا خ�����ارج اأوق������ات امل���ح���ا����ص���رات، 

ح���ي���ث ل ي����وج����د ج�������دول زم����ن����ي حم���دد 

ال��درا���ص��ة  اأث��ن��اء  عليه  اع��ت��ادوا  مل��ا  م�صابه 

الأحيان  معظم  يف  ي��وؤدي  وهذا  الثانوية، 

وع��دم  ال��واج��ب��ات،  اأداء  يف  الت�صويف  اإىل 

الل�����ت�����زام مب���واع���ي���د امل���ح���ا����ص���رات، ك��م��ا 

التحديات  بع�ص  اجل��دد  الطلبة  ي��واج��ه 

الأك����ادمي����ي����ة؛ م���ث���ل ���ص��ع��وب��ة ال���درا����ص���ة 

ا�صتخدام  �صعوبة  اأو  الإنكليزية،  باللغة 

امل�صتخدمة  احلديثة  التعلم  تكنولوجيا 

حت��دي��ات  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  اجل���ام���ع���ة،  يف 

ا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ف��ك��ري الإب���داع���ي وال��ن��ق��دي 

يف ال���درا����ص���ة ب�����دًل م���ن احل���ف���ظ. وم���ن 

التي  التحديات  اأهم  اأن  اآخر، جند  جانب 

ي��واج��ه��ه��ا ال��ط��ل��ب��ة امل���غ���رتب���ون )ال���ذي���ن 

ي���در����ص���ون يف ب���ل���دان ب��ع��ي��دة ع���ن ب��ل��ده��م 

الوطن( هي احلنني اإىل الوطن وال�صعور 

عن  بعدهم  ب�صبب  ذلك  ويكون  بالعزلة، 

التكيف  و�صعوبات  واأ�صدقائهم  اأ�صرهم 

ال�صعوبة  الواقع اجلديد، ف�صًا عن  مع 

وال����ق����وان����ني  ال���ق���ي���م  ع���ل���ى  ال����ت����ع����رف  يف 

اجل��دي��دة،  البيئة  مبوجبها  ت�صري  ال��ت��ي 

وق��درت��ه��م ع��ل��ى م��ائ��م��ة اأن��ف�����ص��ه��م ل��ه��ذه 

ال��ب��ي��ئ��ة واحل�����ص��ارة اجل���دي���دة، وت��ط��وي��ر 

اأ����ص���ال���ي���ب ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع���ه���ا، وال���ت���وف���ي���ق 

الأ���ص��ل��ي��ة،  وح�����ص��ارت��ه  بيئته  وب��ني  بينها 

بع�ص  امل��ت�����ص��ادات يف  وج����ود  م���ع  خ��ا���ص��ة 

ال��ق��ي��م ب���ني احل�������ص���ارت���ني. مي��ك��ن ت��وق��ع 

احل�صاري  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اأق��ل��م  �صعوبة 

)التمكن  ال��ل��غ��وي��ة  ال��ق��درة  ع��ل��ى  ا���ص��ت��ن��اداً 

م����ن ال���ل���غ���ة(، ال����ف����رتة ال���ت���ي م����رت ع��ل��ى 

ومدى  اجل��دي��دة،  البيئة  يف  الفرد  وج��ود 

اجل��دي��دة  البيئة  ب��ني  والخ��ت��اف  البعد 

وم�صتوى  الأ���ص��ل��ي��ة،  وب��ي��ئ��ت��ه  وح�����ص��ارت��ه 

اجلديدة. الثقافات  مع  التعامل 

تأثير الرياضة على الشباب والمراهقين

األزهر يضع أصالة في ورطة 
بسبب أغنية »رفقا« .. 
كلماتها غير جائزة شرعا
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االباط-وكاالت

ان��ت��ه��ت ع��ط��ل��ة راأ�����س ال�����س��ن��ة ال��ع��ري��ة وال��ت��ي 

يوميا  خاللها  وتوا�سلت  املا�سي  ال�سبت  ب���داأت 

الأق�سى  للم�سجد  اليهود  املتطرفني  اقتحامات 

املبارك حيث يت�سدى لهم املرابطون املقد�سيون 

القمع  اأ�سكال  ل�ستى  يتعر�سون  وال��ذي��ن  ال��ع��زل 

والعنف على اأيدي قوات الأمن الإ�سرائيلية التي 

ترافق اأولئك املتطرفني حلمايتهم

القتحامات  بهذه  اليهود  املتطرفون  ويقوم 

ب�سكل دوري وممنهج ومدعوم من قبل احلكومة 

الليكود  ح��زب  عليها  ي�سيطر  التي  الإ�سرائيلية 

اليميني برئا�سة بنيامني نتانياهو املتحالف مع 

الأحزاب الدينية املتطرفة

وي�����س��ت��غ��ل امل��ت��ط��رف��ون ال��ي��ه��ود اأي�����ام الأع���ي���اد 

لتنظيم  الأع��ي��اد  من  وغريها  اليهودية  الدينية 

دينية  �سعارات  يرفعون  وه��م  الإقتحامات  ه��ذه 

متطرفة ويوؤدون �سعائر تلمودية وهم يجتمعون 

امل�سجد  ال���س��ت��ي��الء على  عند ه��دف واح���د وه��و 

املزعوم  الهيكل  وب��ن��اء  وه��دم��ه  امل��ب��ارك  الأق�سى 

م��ك��ان��ه. ف��ي��م��ا ت��ق��وم احل���ك���وم���ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

الح��ت��الل  حت��ت  ال��ق��د���س  �سقوط  منذ  املتعاقبة 

الأم��ن��ي  ال��غ��ط��اء  بتوفري   1967 ع��ام  يونيو  يف 

وطويل  متدرج  نحو  على  والدعائي  وال�سيا�سي 

جمرد  حتى  اأو  �سمانات  اأي  اإع��الن  دون  النف�س 

الهدف  تعار�س  احل��ك��وم��ات  تلك  ب��اأن  تلميحات 

وهو  املتطرفة  الدينية  اجل��م��اع��ات  تعلنه  ال��ذي 

بناء الهيكل املزعوم على اأنقا�س امل�سجد الأق�سى

خم�سة  نحو  الإ�سرائيلية  الأعياد  عدد  ويبلغ 

ع�سر عيدا على مدار ال�سنة معظمها اأعياد دينية 

ذك��رى ما  اأخ��رى مثل  تتعلق مبنا�سبات  والبقية 

 ( الإ���س��ت��ق��الل  ي��وم  اأو  الهولوك�ست(   ( ب���  ي��ع��رف 

مبعنى   ، ..وغ��ريه��م��ا  الفل�سطينية(  النكبة  ي��وم 

اأن معظم اأيام ال�سنة ت�سهد اقتحامات املتطرفني 

اقتحاماتهم  اأن  املبارك. غري  الأق�سى  للم�سجد 

تناغم  يف  يتمثل  خطريا  بعدا  اكت�سبت  الأخ��رية 

العمل بني اجلماعات املتطرفة والعمل ال�سيا�سي 

احل���ك���وم���ي اىل ج���ان���ب ال���غ���ط���اء ال�����ذي حت���اول 

التطورات ال�سيا�سية الأخرية يف املنطقة متريره 

على  الها�سمية  الو�ساية  جت���اوز  يعني  م��ا  وه��و 

املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية وبخا�سة امل�سجد 

وادي  اتفاقية  يف  اإق���راره���ا  وال��ت��ي مت  الأق�����س��ى. 

وكان   .  1994 عام  الإ�سرائيلية  الأردنية  عربة 

وزير الأمن الداخلي الإ�سرائيلي جلعاد اإردان قد 

املبيتة جتاه  النوايا  املا�سي عن  اأكتوبر  ك�سف يف 

الو�ساية الأردنية وقال اإن تلك التفاقية “ خطاأ 

تاريخي مت ارتكابه “ م�ستندا اإىل قاعدة غريبة 

وهي اأن “ املبادئ تتغري مع الوقت”

وال���واق���ع ه���و اأن الأط���م���اع الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

اليوم  منذ  تتوقف  مل  امل��ب��ارك  الأق�سى  امل�سجد 

الأول لوقوع القد�س حتت الحتالل الإ�سرائيلي 

. ففي يونيو 1967 اقتحم مو�سيه دايان وزير 

احل����رب الإ���س��رائ��ي��ل��ي اآن�����ذاك امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 

حاخام  ج��وري��ن  �سلومو  معه  م�سطحبا  امل��ب��ارك 

ال��ب��وق يف  ال���ذي ق��ام بنفخ  اجلي�س الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

“ جبل  ال��ي��ه��ود اىل  ع���ودة  ت��ورات��ي معلنا  طق�س 

البيت” واإىل اأر�س اللنب والع�سل التي وعدوا بها 

كما يعتقدون

الحتالل  �سلطات  داه��م��ت  ال�سهر  نف�س  ويف 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي م��ق��ر دائ����رة الأوق�����اف الإ���س��الم��ي��ة 

بالقوة على  باأوامر مبا�سرة من دايان وا�ستولت 

م��ف��ت��اح ب���اب امل��غ��ارب��ة امل�����وؤدي اىل ���س��اح��ة حائط 

للم�سجد  الغربية  اجلنوبية  اجل��ه��ة  يف  ال���راق 

الهيئات  ومطالبات  احتجاجات  و�سط  الأق�سى 

تتوقف  مل  التي  والوطنية  الدينية  واملوؤ�س�سات 

ل�ستعادته

الإ���س��الم��ي��ة يف  الأوق����اف  اإدارة  وق��د حر�ست 

القد�س منذ اليوم الأول لالإحتالل عام 1967 

على مقاومة تدخل �سلطات الحتالل يف اأي �ساأن 

حماولة  بقوة  ورف�ست  الأق�سى  بامل�سجد  يتعلق 

ب��ه��ا كما  وزارة الأدي�����ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة لإحل��اق��ه��ا 

الإ�سرائيلية  لل�سرطة  تواجد  اأي  ترف�س  ظلت 

يف �ساحات وبوابات امل�سجد الأق�سى ،حتت ذريعة 

ت��وف��ري الأم����ن واحل��م��اي��ة ال��ت��ي ���س��ارت مل��راف��ق��ة 

وحماية املتطرفني يف اقتحاماتهم وا�ستفزازاتهم 

مل�ساعر امل�سلني امل�سلمني

اإىل  الر�سمية  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال��ن��واي��ا  وت��ت��ج��ه 

فر�س تق�سيم زماين ومكاين للم�سجد الأق�سى 

ول��و بالقوة على غ��رار ما ح��دث ع��ام 1994 يف 

اخلليل  مدينة  يف  ال�سريف  الإبراهيمي  امل�سجد 

الإ�سرائيلي  املتطرف  ارتكبها  التي  املجزرة  اث��ر 

29 فل�سطينا  باروخ جولد�ستاين وراح �سحيتها 

معاقبة  من  وبدل  الفجر.  �سالة  تاأديتهم  اأثناء 

اجل����اين ف��ق��د ع��وق��ب��ت ال�����س��ح��ي��ة ح��ي��ث فر�ست 

للم�سجد  جمحفا  تق�سيما  الح��ت��الل  �سلطات 

الإب���راه���ي���م���ي ومي���ن���ع امل�����س��ل��ون امل�����س��ل��م��ون من 

دخوله خالل الأعياد اليهودية ومت اإغالق �سارع 

ال�سهداء بوجه.....

االنباط-وكاالت

ع�سرات  اجلمعة،  ام�س  م�ستوطنون،  اأح��رق   

بلدة اخل�سر  اأرا�سي  املعمرة يف  الزيتون  اأ�سجار 

جنوب بيت حلم

اجل���دار  م��ق��اوم��ة  هيئة  م��دي��ر مكتب  واأف�����اد 

وال����س���ت���ي���ط���ان يف ب���ي���ت حل����م ل���وك���ال���ة الأن����ب����اء 

�سجرة   50 اأح��رق��وا  امل�ستوطنني  ب��اأن  الر�سمية 

جنوب  ال�����س��ام  وادي  منطقة  يف  م��ع��م��رة  زي��ت��ون 

اأم��ني  ل��ل��م��واط��ن  ت��ع��ود ملكيتها  غ���رب اخل�����س��ر، 

خ�سر �سالح

م��ن  ����س���ع���دوا  امل�����س��ت��وط��ن��ني  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

اع��ت��داءات��ه��م ع��ل��ى اأرا����س���ي امل��واط��ن��ني يف ب��ل��دة 

اخل�����س��ر، مت��ث��ل��ت ب��ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى اأر���س��ي��ه��م، 

ومنعهم من الو�سول اإليها

االنباط-وكاالت

اكت�سف اأهايل قرية كفر قدوم �سرق قلقيلية 

وجلان احلرا�سة ال�سعبية كامريا مراقبة داخل 

ح��ج��ر م��ن ال���ط���وب، اأح�����س��ره ج��ن��ود الح��ت��الل 

اليوم  القرية فجر  اقتحام  معهم خالل عملية 

اجلمعة

املزروعة  املراقبة  ومت توثيق و�سع كامريات 

اأح�سره اجلنود يف  ال��ذي  ال��ط��وب،  داخ��ل حجر 

�سريط فيديو م�سور، وظهر يف ال�سريط امل�سور 

واآخر  �سلم  ومعهم  امل�ساة  اجلنود  جمموعة من 

اأزق���ة  يت�سللون يف  وه���م  ال��ط��وب  ح��ج��ر  ي��ح��م��ل 

القرية، ومت زرع حجر الطوب على جدران اأحد 

امل��ك��ان، وعند  م��ن  ان�سحبوا  ذل��ك  امل��ن��ازل، وبعد 

والعثور  الطوب  اإزال��ة حجر  الأم��ر مت  اكت�ساف 

ب��داخ��ل��ه ع��ل��ى ك��ام��ريا وب��داخ��ل احل��ج��ر اأج��ه��زة 

اأخرى لت�سغيل الكامريا عن بعد

مراد �ستيوي من�سق امل�سرية ال�سبوعية قال: 

ومت  ط��وب،  حجر  ومعهم  م�ساة  جنود  “ت�سلل 
مل�سجد  املقابلة  املنازل  اأح��د ج��دران  و�سعه على 

امل�سرية  م��ن��ه  ال���ذي تنطلق  ب��ن اخل��ط��اب  ع��م��ر 

الأ�سبوعية، وعند العثور على الكامريا من قبل 

اإتالفها،  مت  املواطنني  ويقظة  احلرا�سة  جل��ان 

اقتحم جي�س الحتالل  وبعدها بفرتة ق�سرية 

واقتحموا  ال��ك��ام��ريا  مل��ك��ان  وت��وج��ه��وا  بوح�سية 

وه��ددوه  اأطفاله  وروع��وا  �ستيوي،  ح�سام  منزل 

بالعتقال، ومت تخريب حمتويات املنزل”

ال�سعبية  احلرا�سة  “جلان  �ستيوي:  واأ�ساف 

ق��ام��ت ب���اإت���الف ال��ك��ام��ريا ال��ت��ي ك��ان��ت ب��داخ��ل 

ومغلق  الأم����ام  م��ن  فتحات  ول��ه  ال��ط��وب  حجر 

اأن الكامريا  من اجلهة اخللفية وعلى ما يبدو 

بها  يتم  التي  الأ�ساليب  وه��ذا من  ج��داً،  دقيقة 

منذ  انطلقت  ال��ت��ي  ال�سعبية  امل�سرية  مواجهة 

ع�سر �سنوات، وقد يكون هناك كامريات مراقبة 

امل��واج��ه��ات، فهذه  اأم��اك��ن  اإ�سافية مت زرع��ه��ا يف 

و�سط  يف  زرع���ت  كونها  اكت�سافها  مت  ال��ك��ام��ريا 

وهناك  امل��رك��زي،  القرية  جامع  وقبالة  القرية 

ك��ام��ريات مراقبة  زرع  ع��ل��ى  ك��ب��رية  اح��ت��م��الت 

ال��ق��ري��ة يف  اأم��ن��ي��ة يف مناطق بعيدة ع��ن و���س��ط 

منطقة الأطراف”

الح���ت���الل  “ف�سل  ق���ائ���اًل:  ���س��ت��ي��وي  ول���ف���ت 

يف ق��م��ع امل�����س��رية الأ���س��ب��وع��ي��ة وا���س��ت��خ��دام ع��دة 

و�سائل اأمنية منها زرع عبوات نا�سفة يف منطقة 

املواجهات، حتى تنفجر يف امل�ساركني يف امل�سرية، 

واأ���س��ي��ب م��واط��ن ج���راء ه��ذه ال��ع��ب��وات، وال��ي��وم 

وقبلها  الأم��ن��ي��ة  امل��راق��ب��ة  ك���ام���ريات  دور  ج���اء 

الكمائن بني اأ�سجار الزيتون وحمالت العتقال 

واملالحقة”

 اقتحامات المسجد األقصى المبارك تشهد مرحلة خطيرة

 االحتالل ُيخفي كاميرا مراقبة داخل حجر في كفر قدوم 
ولجان الحراسة الشعبية تكتشفها 

االنباط-وكاالت

اخلرطوم  مت�سي  خجولة،  تبدو  بخطى 

رف��ع  يف  اأم���ال  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��ع  التطبيع  ن��ح��و 

لالإرهاب،  الراعية  الدول  قائمة  من  ا�سمها 

الدولرات للخروج  واحل�سول على مليارات 

املت�ساعدة القت�سادية  اأزمتها  من 

ه��ك��ذا ب���دا امل�����س��ه��د يف ع��ا���س��م��ة ال����الءات 

ت��ف��او���س، ل اع���رتاف  ال��ث��الث��ة ل ���س��ل��ح، ل 

ب���اإ����س���رائ���ي���ل ، ب���ع���د ع������ودة رئ���ي�������س جم��ل�����س 

العا�سمة  من  الرهان،  عبدالفتاح  ال�سيادة 

اأبوظبي الإماراتية 

ق��ال  اجل���اري،  اأي��ل��ول  �سبتمر/   23 ويف 

امل�������س���وؤول���ني  م���ع  م��ب��اح��ث��ات��ه  اإن  ال����ره����ان، 

 3 ا�ستمرت  التي  الإم���ارات،  يف  الأمريكيني 

اأي����ام، ت��ن��اول��ت ق�����س��اي��ا ع���دة، ب��ي��ن��ه��ا ال�����س��الم 

اإ�سرائيل مع  العربي 

واأ�����س����اف جم��ل�����س ال�������س���ي���ادة الن���ت���ق���ايل، 

ن��اق�����س��ت  امل��ب��اح��ث��ات  اأن  ب���ي���ان،  الأرب����ع����اء، يف 

امل�سرتك،  الهتمام  ذات  الق�سايا  من  ع��ددا 

ال��دول  قائمة  من  ال�سودان  ا�سم  رف��ع  بينها 

ال��راع��ي��ة ل��الإره��اب، وال��ق��ي��ود الأخ���رى التي 

ال�سودانيني على  املتحدة  الوليات  تفر�سها 

ي���اأت���ي ذل�����ك، رغ����م ن���ف���ي وزي�����ر الإع�����الم 

ال�����������س�����وداين امل����ت����ح����دث ب����ا�����س����م احل���ك���وم���ة 

مناق�سة  ���س��ال��ح،  حممد  في�سل  النتقالية 

الإم�������ارات ق�سية  ي����زور  ك���ان  ال����ذي  ال���وف���د 

اإ�سرائيل مع  التطبيع 

ال�������س���ودان  واأع���ل���ن���ت ق�����وى ���س��ي��ا���س��ي��ة يف 

ل���ل���ت���ط���ب���ي���ع، يف خ�����س��م  ال����ق����اط����ع  رف�������س���ه���ا 

ح���دي���ث ع���ن ت��ط��ب��ي��ع حم��ت��م��ل ب���ع���د ت��وق��ي��ع 

الإم������ارات وال��ب��ح��ري��ن ات��ف��اق��ي��ت��ي ���س��الم يف 

اإىل  لتن�سما  اجلاري،  اأيلول  �سبتمر/   15
الأردن )1994(، وم�سر )1979(

التطبيع  الأمريكية  الإدارة  و�سع  ولعل 

قائمة  من  ال�سودان  ا�سم  ورفع  اإ�سرائيل  مع 

الدول الراعية لالإرهاب يف �سلة واحدة، هو 

لطي  النتقالية  احلكومة  بتوجه  عجل  ما 

بح�سب  ال�سائكة،  تعقيداته  رغم  امللف،  هذا 

مراقبني

خرجت  ال�سودان،  حكومة  �سمت  وو�سط 

دولر،  مليارات   7 دفع  طلبها  عن  ت�سريبات 

نهايته،  اإىل  التطبيع  حتى مت�سي يف طريق 

اع��ت��ره  م��ا  اإع���الم حم��ل��ي��ة،  و���س��ائ��ل  بح�سب 

م���راق���ب���ون م����ن����اورة ح���ت���ى ل ت���ث���ري ���س��خ��ط��ا 

لك�سب  الأم�����وال  وت��دف��ع مب��و���س��وع  ���س��ع��ب��ي��ا، 

داخليا للخطوة  موؤيدين 

والأرب����������ع����������اء، ن����ق����ل����ت و������س�����ائ�����ل اإع�������الم 

���س��ودان��ي��ة،ع��ن ت��و���س��ل اجل��ان��ب��ني ال�����س��وداين 

م�������س���رتك���ة  اج����ت����م����اع����ات  يف  والأم������ري������ك������ي 

ي��ت��ح�����س��ل مب��وج��ب��ه  ات���ف���اق  اإىل  ب���اأب���وظ���ب���ي، 

7 مليارات دولر ال�سودان على مبلغ 

ال�����س��ودان  اإن  الإع������الم،  و���س��ائ��ل  وق���ال���ت 

و4  ن����ق����دا،  دولر  م����ل����ي����ارات   3 ���س��ي��ت�����س��ل��م 

م��ل��ي��ارات ك��م�����س��اع��دات ع��ي��ن��ي��ة ول��وج�����س��ت��ي��ة، 

على  ال�����س��ودان  ح�����س��ول  ت�سهيل  ع��ن  ف�سال 

واملانحني النقد  �سندوق  من  ومنح  قرو�س 

املطلوب  املبلغ  اأن  ي��رون  حمللني  اأن  اإل 

م���ن ال�������س���ودان ل���ن ي�����س��اه��م يف ح���ل اأزم�����ات 

امل��ب��ل��غ ل مي��ك��ن  ه����ذا  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ال���ب���الد، 

ال��ب��الد  ت��غ��ي��ريا م��ل��م��و���س��ا، ك���ون  ُي���ح���دث  اأن 

التحتية  للبنية  وتفتقد  اقت�ساديا،  منهارة 

لتنمية وا

ف��ال�����س��ودان ي��ع��اين م��ن اأزم����ة اق��ت�����س��ادي��ة 

والقمح  ال��وق��ود  ان��ع��دام  يف  تتمثل  ط��اح��ن��ة، 

وق����ط����ع ال����ك����ه����رب����اء، والرت������ف������اع اجل���ن���وين 

اأك��ر  اإىل  ال���دولر  �سعر  وو���س��ول  لالأ�سعار، 

ك�سعر  جنيها   55 مقابل  جنيها،   250 من 

�سمي ر

ال�������س���الم  ف��ع��م��ل��ي��ة  ذل������ك،  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

البالد  اأن  باعتبار  للغاية،  مكلفة  بال�سودان 

النازحني،  عودة  لتحمل  اأكر  لدعم  بحاجة 

واإع�����م�����ار امل���ن���اط���ق ال���ت���ي دم����ره����ا ال�������س���راع 

ودارف����ور،  الأزرق  وال��ن��ي��ل  ك��ردف��ان  ب��ج��ن��وب 

وت��ك��ل��ف��ة دم���ج ق����وات احل���رك���ات امل�����س��ل��ح��ة يف 

احلكومي اجلي�س 

وي�����س��ه��د ال�����س��ودان ح��رب��ا يف دارف����ور منذ 

الأزرق  النيل  وليتي  يف  وكذلك   ،2003
وي�����س��ع��ي   ،2011 م��ن��ذ  ك����ردف����ان  وج���ن���وب 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����س��الم يف ال���ولي���ات م���ن خ��الل 

ال�سودان يف عا�سمة جنوب  مفاو�سات �سالم 

امل�سلحة احلركات  مع  جوبا،  ال�سودان 

وي���ظ���ل ال���������س����وؤال امل����ط����روح ب����ق����وة، م����اذا 

����س���ت���ج���ن���ي اخل�����رط�����وم م�����ن ال���ت���ط���ب���ي���ع م��ع 

اإ���س��رائ��ي��ل يف ظ��ل الأزم�����ات ال��ط��اح��ن��ة ال��ت��ي 

ت��ع��اين م��ن��ه��ا، واآم�����ال ال�����س��ع��ب امل��ع��ل��ق��ة على 

حتديات  اإىل  اإ���س��اف��ة  النتقالية،  احل��ك��وم��ة 

املرحلة؟

وي��ع��ت��ر حم��ل��ل��ون، اأن ال��ف��ائ��دة ال��وح��ي��دة 

اأن حت�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا اخل���رط���وم  ال���ت���ي مي��ك��ن 

اجلانب  م��ع  حاليا  اجل��اري��ة  املفاو�سات  م��ن 

مع  للتطبيع  ال�����س��ودان  وق��ب��ول  الأم��ري��ك��ي، 

اإ�سرائيل، هي احل�سول على متويل دويل يف 

املقبلة الفرتة 

اإل اأن البع�س يرى، اأنه حتى هذه الفائدة 

اإىل  التطبيع  يف  امل�سي  ب��دون  تتم  اأن  ميكن 

ال�����س��ودان  ا���س��م  اإزال�����ة  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  ن��ه��اي��ت��ه، 

كفيل  ل��الإره��اب  ال��راع��ي��ة  ال���دول  قائمة  م��ن 

وح�سوله  الدولية،  عزلته  من  البلد  باإخراج 

اأي�سا الدويل  التمويل  على 

وب��ح�����س��ب اق���ت�������س���ادي���ني، ف�����اإن الأم������وال 

ال��ت��ي ط��ل��ب��ه��ا ال�������س���ودان ق���د ت�����س��اه��م يف حل 

ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  اأزم����ت����ه ج���زئ���ي���ا، يف ح����ال مت 

ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  تنمية  يف  �سحيح  ب�سكل 

ب�سبب  تواجهه حتديات  ما  وهو  وال�سناعي، 

والف�ساد الإدارة  �سوء 

التكميلية  املفاو�سات  انعقاد  ح��ني  واإىل 

جمل�س  بيان  بح�سب  واأمريكا،  ال�سودان  بني 

اإح��دى  يف  املقبل  الأ���س��ب��وع  امل��ق��ررة  ال�سيادة، 

ال����دول الأف��ري��ق��ي��ة، ي��ظ��ل ه���ذا امل��ل��ف ق��اب��ال 

لتغريات

ف��ال��ت��ط��ب��ي��ع وم��ط��ال��ب ال�����س��ودان امل��ال��ي��ة، 

وح���ذف ا���س��م��ه م��ن ق��ائ��م��ة ال����دول ال��راع��ي��ة 

ل���������الإره���������اب، ره��������ن ب������ق������درة امل����ف����او�����س����ني 

ح�ساب  على  نقاط  حتقيق  على  ال�سودانيني 

الكثريون  يربطها  ال��ت��ي  وا���س��ن��ط��ن،  رغ��ب��ات 

املقبلة الأمريكية  الرئا�سة  بانتخابات 

يف  ترامب،  دونالد  الرئي�س  اإدارة  ورفعت 

عقوبات   ،2017 الأول  ت�سرين  اأكتوبر/   6
اق��ت�����س��ادي��ة وح��ظ��را جت��اري��ا ك���ان م��ف��رو���س��ا 

1997 ال�سودان منذ  على 

ل��ك��ن وا���س��ن��ط��ن مل ت��رف��ع ا���س��م ال�����س��ودان 

امل��درج  ل��الإره��اب  الراعية  ال��دول  قائمة  من 

الأخ��رية  ا�ست�سافة  اإث��ر   ،1993 ع��ام  منذ 

بن  اأ�سامة  القاعدة  لتنظيم  ال�سابق  الزعيم 

لدن
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االنباط-وكاالت

فجر  اإ�سرائيلي،  اإخباري  موقع  ك�سف 

ب��ن��ي��ام��ني  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  اأن  اجل���م���ع���ة، 

ن��ت��ن��ي��اه��و اأوع�������ز ب���امل�������س���ادق���ة ع���ل���ى ب��ن��اء 

ج���دي���دة  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  وح������دة   5000
الغربية بال�سفة 

ال�سابعة الإخباري،  القناة  وقال موقع 

امل��ج��ل�����س  ب���ان���ع���ق���اد  اأوع�������ز  ن��ت��ن��ي��اه��و  اإن 

والبناء  للتخطيط  الأع��ل��ى  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ب��ع��د ان��ت��ه��اء الأع���ي���اد 

الأول  ت�سرين  اأكتوبر/  مطلع  اليهودية 

املقبل

وي���ت���ب���ع امل���ج���ل�������س ل�����������الإدارة امل���دن���ي���ة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وه����ي ال������ذراع ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الفل�سطينية بالأرا�سي  الدفاع  لوزارة 

اأوع����ز  ن��ت��ن��ي��اه��و  اأن  امل���وق���ع،  واأ�����س����اف 

ب���ن���اء  ع���ل���ى  ب���امل�������س���ادق���ة  امل���ج���ل�������س  اإىل 

من  الع�سرات  يف  �سكنية  وح��دة   5000
الغربية بال�سفة  امل�ستوطنات 

ومل ت��وؤك��د احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأو 

تنفي طلب نتنياهو بانعقاد املجل�س

الإ����س���رائ���ي���ل���ي  امل��ج��ل�����س  ي��ج��ت��م��ع  ومل 

فراير/ منذ  والبناء  للتخطيط  الأعلى 

�سباط املا�سي، ما ف�سره قادة امل�ستوطنني 

ع��ل��ى اأن�����ه جت��م��ي��د ل��ل��ب��ن��اء ال���س��ت��ي��ط��اين 

الغربية بال�سفة 

الإ�سرائيليني  امل�ستوطنني  قادة  واأعلن 

يف الأ����س���اب���ي���ع الأخ�������رية اأن���ه���م اح��ت��ج��وا 

املجل�س  م��ن  ط��ل��ب��ه  ع���دم  ع��ل��ى  لنتنياهو 

ا�ستيطانية الجتماع لإقرار م�ساريع 

اأن��������ه يف الأي��������ام  ك����م����ا ذك�������ر امل������وق������ع، 

ات�سالت ما بني جمال�س  الأخ��رية جرت 

امل�����س��ت��وط��ن��ات ورئ���ي�������س ال���������وزراء، ح��ي��ث 

ط��ال��ب��وا ب��وق��ف جت��م��ي��د ال��ب��ن��اء وه����ددوا 

بتنظيم احتجاجات وا�سعة �سد نتنياهو

من  امل�ستوطنني  ق��ادة  يتوقع  واأردف: 

املجل�س  ودع��وة  ب��وع��ده  الل��ت��زام  نتنياهو 

الأعلى لالجتماع من اأجل اإقرار م�ساريع 

البناء

االنباط-وكاالت

بداأ الحتاد الأوروبي ياأخذ م�سافة من 

فتح  بعدما  فنزويال  يف  املتحدة  الوليات 

نيكول�س مادورو  الرئي�س  مفاو�سات مع 

املقبلة،  الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  ب�����س��اأن 

�سبيه  ب�سيناريو  يتعلق  الأم���ر  اأن  وي��ب��دو 

مبا يحد من موقف اأوروبي مع اإيران يف 

معار�سة وا�سنطن

الإ�سبانية  �سي  ب��ي  اآي  ج��ري��دة  وك��ان��ت 

قد ن�سرت منذ اأيام خر اإر�سال املفو�سية 

اخلارجية  بالعالقات  املكلفة  الأوروب��ي��ة 

وال���دف���اع ب��ع��ث��ة اإىل ال��ع��ا���س��م��ة ك��اراك��ا���س 

الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  مو�سوع  لبحث 

دي�سمر  خالل  فنزويال  �ست�سهدها  التي 

امل��ق��ب��ل. وا����س���رتط���ت ال��ب��ع��ث��ة الأوروب����ي����ة 

تاأجيل  م����ادورو  نيكول�س  الرئي�س  على 

الن��ت��خ��اب��ات ���س��ت��ة اأ���س��ه��ر م��ق��اب��ل اإر���س��ال 

الحت�����اد الأوروب��������ي م��راق��ب��ني اإىل ه��ذه 

الن���ت���خ���اب���ات ويف ح���ال���ة وج�����ود ���س��روط 

ال��ت�����س��وي��ت، وقتها  دمي��ق��راط��ي��ة وح��ري��ة 

�سيقبل الحتاد بهذه النتخابات

و����س���ك���ل اخل������ر م����ف����اج����اأة ح��ق��ي��ق��ي��ة 

لوا�سنطن �سواء يف البيت الأبي�س اأو وزارة 

الأمريكية  الإدارة  تتبنى  اإذ  اخل��ارج��ي��ة، 

عدم  يف  تتجلى  رادي��ك��ال��ي��ة  اإ�سرتاتيجية 

احل��وار مع الرئي�س م��ادورو والدفاع عن 

الرئي�س املوؤقت خوان غوايدو بدله، وهو 

دعمته  ال���ذي  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 

الوليات املتحدة والحتاد الأوروب��ي منذ 

�سنة ون�سف

وزير  فلبيتي م�ساعدة  كاري  واعترت 

اخلارجية الأمريكي الأربعاء من الأ�سبوع 

اجلاري خطاأ ما قام به الحتاد الأوروبي، 

الرئي�س  هو  ال�سرعي  املخاطب  واعترت 

امل��وؤق��ت خ���وان غ���واي���دو. يف ال��وق��ت ذات���ه، 

الأمريكي  املبعوث  اأبراهامز  اإليوت  طلب 

اخل���ا����س يف م��ل��ف ف��ن��زوي��ال واإي������ران من 

الحت������اد الأوروب��������ي الإح����ج����ام ع���ن دع��م 

كما  م�سرحية،  مبثابة  �ستكون  انتخابات 

جاء يف و�سفه

وكان الحتاد الأوروب��ي ي�ساير الوليات 

املتحدة يف ملف فنزويال، ولكنه بداأ يرتاجع 

ت��دري��ج��ي��ا ع���ن ���س��ي��ا���س��ة امل��ق��اط��ع��ة ل��ن��ظ��ام 

اع��رتاف��ه  رغ��م  م���ادورو  نيكول�س  الرئي�س 

بخوان غوايدو رئي�سا موؤقتا. وكان عدد من 

خراء الحتاد الأوروبي قد اعرتفوا بخطاأ 

م�سايرة وا�سنطن يف هذا امللف

الوليات  دعم  الرتاجع عن  بدء  وبعد 

املتحدة يف امللف الإيراين من خالل عدم 

وا�سنطن  تنوي  التي  للعقوبات  المتثال 

فر�سها على اإيران، بداأ الحتاد الأوروبي 

ير�سم �سيا�سة جديدة م�ستقلة عن البيت 

الأبي�س يف ملف فنزويال. وتاأكد الحتاد 

الأوروبي من �سعوبة تغيري نظام مادورو 

تناق�سات  يف  ال�سقوط  وع���دم  ج��ه��ة،  م��ن 

اأنظمة دكتاتورية  من خالل التعامل مع 

فنزويال  ومعار�سة  الأو���س��ط  ال�����س��رق  يف 

من جهة اأخرى

بعد احتجاجات المستوطنين ٠٠ نتنياهو 
يوعز ببناء ٥٠٠٠ وحدة استيطانية 

 بعد االختالف حول إيران.. االتحاد 
األوروبي يبتعد عن سياسة واشنطن 

تجاه فنزويال

 مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون جنوب بيت لحم 



الريا�ضي
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برلني – وكاالت

ب��رمي��ن،  ف���ردر  ف��ري��ق  �شالكه  ي�شت�شيف 

اليوم ال�شبت، يف اجلولة الثانية من الدوري 

�شت�شهد  م��ب��اراة  يف  )بوند�شليجا(،  الأمل���اين 

الفريقني. مدربي  على  كبرة  �شغوطا 

ن�����ش��ي��ان  ي�����اأم�����ان يف  ال���ف���ري���ق���ان   وك������ان 

املو�شم  خال  حققاها  التي  ال�شيئة  النتائج 

امل���ا����ش���ي، ول���ك���ن ه�����ذه الآم��������ال ت���ب���خ���رت يف 

اجل��دي��د، حيث  امل��و���ش��م  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة 

خ�����ش��ر ���ش��ال��ك��ه ب��ن��ت��ي��ج��ة ك��ب��رة اأم�����ام ب��اي��رن 

اأم��ام  ب��رمي��ن )4-1(  و���ش��ق��ط  م��ي��ون��خ )8-0( 

وهناك  الفريقان  يلتقي  برلني.والآن  هرتا 

���ش��غ��وط ك���ب���رة م��ل��ق��اة ع��ل��ى ع���ات���ق دي��ف��ي��د 

كوفلدت،  وف��ل��وري��ان  �شالكه،  م��درب  ف��اج��ر، 

مبدربيهما  الناديان  برمين. ومت�شك  مدرب 

�شالكه  واأن��ه��ى  امل��ا���ش��ي،  امل��و���ش��م  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 

ف�شل يف  بعدما  ع�شر  الثاين  املركز  املو�شم يف 

وتفادى  م��ب��اراة،   16 اآخ��ر  يف  ف��وز  اأي  حتقيق 

ال���ف���ري���ق ال���ه���ب���وط م�����ش��ت��ف��ي��دا م����ن ق���اع���دة 

بعد  بهدفني  الأر���ض  خ��ارج  الهدف  احت�شاب 

ملحق  مباراتي  يف  هايدنهامي  مع  تعادل  اأن 

والهبوط. ال�شعود 

ما  اأي�شا  برمين  يعلم  نف�شه،  ال��وق��ت   يف 

ينتظره بعد اخل�شارة يف اجلولة الأوىل اأمام 

برلني. هرتا 

ليفركوزن مع  باير  ال�شبت،  اأي�شا  ويلتقي 

فريقني  بني  جتمع  مباراة  يف  ليبزج  �شيفه 

لفريق  انتقالهما  بعد  بارزين  جنمني  فقدا 

ت�����ش��ي��ل�����ش��ي الإجن���ل���ي���زي ه��م��ا ك����اي ه��اف��رت��ز 

وت��ي��م��و ف���رن���ر.ومي���ك���ن ل���ف���ل���وري���ان ف��رت��ز، 

وي���دخ���ل  ه���اف���رت���ز  خ���ط���ى  ع���ل���ى  ي�����ش��ر  اأن 

ليفركوزن،  باير  لفريق  الأ�شا�شي  الت�شكيل 

فريق  تعاقد  بينما  بو�ض،  بيرت  يدربه  الذي 

ناجل�شمان،  جوليان  املدرب  بقيادة  ليبزيج، 

���ش��ورل��ون،  األك�شندر  ال��روي��ج��ي  امل��ه��اج��م  م��ع 

اأم��ام  مبارياته  اأول  يخو�ض  اأن  ميكن  ال��ذي 

ليفركوزن.

 وت���ق���ام م���ب���اري���ات اأخ������رى ال�����ش��ب��ت ح��ي��ث 

يونيون  مع  مون�شنجادباخ  بورو�شيا  يلتقي 

واأوج�شبورج  �شتوجتارت،  مع  وماينز  برلني، 

مع بورو�شيا دورمتوند واأرمينيا بيلفيلد مع 

مع  ه��وف��ن��ه��امي  الأح���د  ي��وم  كولون. ويلتقي 

فولف�شبورج. مع  وفرايبورج  ميونخ  بايرن 

 شالكه وبريمن لمعالجة الجراح

 الصريح ينهي ارتباطه بالعالونه

 التسجيل لدورة اللياقة البدنية

 كورونا تخدم توتنهام بالتاهل

 المصرية ميار تتقدم في فرنسا

االنباط – عمان

ان����ه����ى ن�������ادي ال�������ش���ري���ح ارت���ب���اط���ه 

م���ع جن���م ال���ف���ري���ق ال����ك����روي ال���اع���ب 

حم��م��د ال��ع��اون��ه ب��ع��د ان ت��و���ش��ل معه 

بينهما  فيما  العقد  ف�شخ  لتفاق على 

املخال�شة  اتفاقية  بالرتا�شي. ووقع 

من نادي ال�شريح عمر العجلوين،  ومل 

ي�����ش��ارك ال��ع��اون��ة ك��ث��را يف م��ب��اري��ات 

فريقه ببطولة دوري املحرتفني طيلة 

العاونة  املا�شية. ويعترب  جولت   8 ال�

من الاعبني اجليدين، حيث �شبق له 

اللعب لعدة فرق حملية اأبرزها الأهلي 

وال��ف��ي�����ش��ل��ي واحل�����ش��ني اإرب�����د ق��ب��ل اأن 

ينتقل بداية املو�شم احلايل لل�شريح.

االنباط – عمان

با�شتقبال  ال���ق���دم  ك���رة  احت����اد  ب����داأ 

ط���ل���ب���ات امل�������ش���ارك���ة ب�������دورة ال��ل��ي��اق��ة 

بالفرتة  تقام  والتي  املحلية،  البدنية 

من 25 - 29 ت�شرين اأول املقبل، و�شط 

ت��ط��ب��ي��ق ب����روت����وك����ول ���ش��ح��ي م�����ش��دد 

ل��ل��ح��ف��اظ ع���ل���ى ال�������ش���ام���ة ال���ع���ام���ة.

 10 ال�شبت  حتى  الت�شجيل  وي�شتمر 

املتقدم  على  وي�شرتط  الأول،  ت�شرين 

على  حا�شا  يكون  اأن  ال���دورة،  لهذه 

للم�شتوى  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت��دري��ب  ���ش��ه��ادة 

ال������������دورات  الرابع D. وت�شهد 

امل���ن���اه���ج  يف  ت����ط����وي����راً  ال���ت���دري���ب���ي���ة، 

وفق  العملية،  والتطبيقات  النظرية 

روؤي��ة احت��اد ك��رة ال��ق��دم وال��ت��ي تهدف 

ال��وط��ن��ي،  ب��امل��درب  والرت���ق���اء  ل�شقل 

وتعزيز قدراته وخرباته.

لندن – وكاالت

تاأهله  اجلمعة،  توتنهام  ن��ادي  اأعلن 

كاأ�ض  الرابع يف  الدور  اإىل  ر�شمي  ب�شكل 

الإجنليزية. واأبرز  امل��ح��رتف��ني  راب��ط��ة 

امل����وق����ع ال���ر����ش���م���ي ل���ت���وت���ن���ه���ام، ال��ب��ي��ان 

ال�����ش��ادر م��ن الحت���اد الإجن��ل��ي��زي لكرة 

ح�شاب  على  �شبرز  تاأهل  ب�شاأن  القدم، 

البيان: “وفًقا  اأورينت. وقال  ل��ي��ت��ون 

ل����ق����واع����د ال�����ك�����اأ������ض، ت�����اأه�����ل ت���وت���ن���ه���ام 

و�شيلعب  ال��راب��ع،  ال��دور  اإىل  هوت�شبر 

 29 ال���ث���اث���اء  ي����وم  ت�����ش��ي��ل�����ش��ي  م���ع  الآن 

ميكن  “ل  اأيلول«. واأ�شاف:  �شبتمرب/ 

�شد ليتون  ت���وت���ن���ه���ام  م�����ب�����اراة  ل���ع���ب 

اأوري���ن���ت يف ال����دور ال��ث��ال��ث، وال��ت��ي ك��ان 

22 م���ن ال�����ش��ه��ر  م���ق���رًرا ل��ه��ا ال���ث���اث���اء 

لعبي  من  عدد  اإ�شابة  ب�شبب  اجل��اري، 

 م��ن��اف�����ض ���ش��ب��رز ب���ف���رو����ض ك����ورون����ا«.

تاأهل  الإجنليزي  الحتاد  وتابع: “قرر 

يتمكن  مل  اأورينت  لأن ليتون  توتنهام، 

اإدارًي����ا خلو�ض  م��ن ال��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه 

املباراة«.

باري�س - وكاالت

�شريف  م��ي��ار  امل�شرية  ال��اع��ب��ة  تقدمت 

اإح���دى  للتن�ض،  ج��ارو���ض  رولن  ب��ط��ول��ة  يف 

البطولت الأربع الكربى، بعد اأن فازت على 

اخلمي�ض،  اليوم  ماكنايل،  كاتي  الأمريكية 

ل���ل���دور  ل���ل���ت���اأه���ل  رد،  دون  مب���ج���م���وع���ت���ني 

ماكنايل  على  �شريف  ميار  الثالث. وتفوقت 

���ش��ري��ف  6-2 و6-4. وف��������ازت م��ي��ار  ب��ن��ت��ي��ج��ة 

الكولومبية ماريا  على  املا�شية  امل��ب��اراة  يف 

م�شرية  تن�ض  لعبة  لت�شبح اأول  اأو�شوريو، 

اإحدى بطولت جراند �شام  حتقق فوزا يف 

تن�ض  لع��ب��ة  اأول  م��ي��ار  ت��ع��د  الكربى. كما 

�شاركت  لاأوملبياد، بينما  ت��ت��اأه��ل  م�شرية 

املفتوحة  ب��راج  بطولة  من  ن�شختني  اآخ��ر  يف 

الذهبية  امليدالية  ميار  بالت�شيك. وحققت 

يف  اأقيمت  التي  الأفريقية  الأل��ع��اب  دورة  يف 

املغرب، يف نوفمرب/ ت�شرين الثاين املا�شي.

االنباط – عمان

)فئة  ل��ق��ب  ال��ن��ج��ار  اأم���ر  املت�شابق  ن��ال 

الفايز  املت�شابق حمزة  ال�شينيور(، فيما فاز 

املت�شابق  وح��ظ��ى  اجل��ون��ي��ور(،  )ف��ئ��ة  ل��ق��ب 

ع���اء ح��ب�����ض ب��ل��ق��ب ف��ئ��ة امل��ا���ش��رتز يف ذروة 

امل���ط���اردة ب��ني ال�����ش��ائ��ق��ني ع��ل��ى ل��ق��ب �شباق 

ال��ث��ان��ي��ة م��ن بطولة  ال��ك��ارت��ي��ن��غ )اجل���ول���ة 

اأقيم  ال���ذي  ال��ك��ارت��ي��ن��غ(،  ل�شباقات  الأردن 

�شنرت،  �شبيد  ج���وردن  حلبة  يف  اأم�����ض  ي��وم 

ال�شيارات،.  لريا�شة  الأردنية  من  بتنظيم 

بلغت املناف�شة ذروتها يف ال�شباق، و�شط اأداء 

مراكزهم،  لتعزيز  للمت�شابقني  ت�شويقي 

ال�شباق  ف��ئ��ات  يف  الأق���وى  املناف�شة  وك��ان��ت 

)ال�شينيور واجلونيور- ماك�ض( من خال 

عرو�ض مميزة كان اأبطالها ال�شائقون، من 

ب�شكل  �شياراتهم  وج��اه��زي��ة  اأدائ��ه��م  خ��ال 

قوي على حلبة ال�شباق.

املت�شابقني  بني  قوية  مناف�شات  ودارات 

يف فئة “ال�شينيور– ماك�ض”، للو�شول اإىل 

املت�شابقني  بني  وجز  ومد  التتويج،  من�شة 

م�شاد  وحممد  النا�شر  وعون  النجار  اأمر 

وف��ار���ض ح��و���ض وع���اء ح��ب�����ض، وم��ه��ن��د اأب��و 

املت�شابق  وا�شتطاع  النجار  وه�شام  ���ش��ربة 

�شباق  و�شهد  الفئة.  لقب  نيل  النجار  اأمر 

عملية  من  – ماك�ض   ال�شينيور  �شباق  فئة 

)بريفاينل  وج��ول��ة  والت�شفيات  الإح��م��اء 

وج��ول��ة  ل��ف��ة   15 و���ش��م��ت  الأول(،  لل�شباق 

ل��ف��ة.   20 و����ش���م���ت   )2 ل��ل�����ش��ب��اق  )ف���اي���ن���ل 

فئة  رائ��ع��ة يف  م��ن  الأك���ر  املناف�شة  وك��ان��ت 

“اجلونيور- ماك�ض”، كل من حمزة الفايز 
وعبداهلل الد�شوقي واأركان مكالدة وفي�شل 

لقب  نيل  الفايز  حمزة  وا�شتطاع  نا�شخو، 

ماك�ض”  “اجلونيور-  �شباق  وتكون  الفئة  

وجولة  والت�شفيات  الإح��م��اء،  عملية  م��ن 

15 لفة  )بريفاينل لل�شباق الأول(، و�شمت 

ومن ثم جولة )فاينل( و�شمت 20 لفة. يف 

فئة  بلقب  حب�ض  ع��اء  املت�شابق  ف��از  ح��ني 

املا�شرتز.

وت���ال���ي���ا ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ن��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اق فئة 

اأم���ر  الأول:  ماك�ض”:   “ال�شينيور- 
ال��ن��ج��ار.  ال��ث��اين: ع��ون ال��ن��ا���ش��ر  الثالث: 

حممد م�شاد.  الرابع: فار�ض حو�ض

الأول:  ماك�ض”:   “اجلونيور-  ف��ئ��ة   -

الد�شوقي.  الثاين: عبداهلل  الفايز.   حمزة 

نا�شخو. الثالث: في�شل 

فئة املا�شرتز :عاء حب�ض.

مدريد - وكاالت

م�شرته  ك��وم��ان  رون��ال��د  الهولندي  ي�شتهل 

عندما  الأح���د  غ��د  ي��وم  لرب�شلونة  فني  كمدير 

الإ�شباين،  ال��دوري  فياريال يف  يحل �شيفا على 

و���ش��ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان��ه ال���ش��ت��ع��ان��ة ب��خ��دم��ات جنم 

الفريق ليونيل مي�شي.

لكيكي  خلفا  بر�شلونة  تدريب  كومان  وتوىل 

 8-2 للفريق  التاريخية  اخل�شارة  عقب  �شيتني 

اأمام بايرن ميونخ يف دوري اأبطال اأوروبا ال�شهر 

املا�شي، ولطاملا اأراد املدرب الهولندي تويل زمام 

الأمور يف الفريق.

الفريق  ملدافع  تكون هذه عودة جميلة   ولن 

ال�شابق، حيث اأن املدرجات �شتكون خالية ب�شبب 

اأن ف��ري��ق��ه �شيكون  وب���اء ف��رو���ض ك���ورون���ا، ك��م��ا 

امل�شابقة  يف  الفرق  اأغلب  عن  مباراتني  متاأخرا 

فياريال،  فريق  متاأخرا. وبداأ  حملته  ب��دء  بعد 

اإميري، املو�شم ب�شكل بطيء حيث  اأوناي  بقيادة 

اإي��ب��ار  على  يتغلب  اأن  قبل  هوي�شكا  م��ع  ت��ع��ادل 

طريق  الفريق  وج��د  حيث  املا�شية،  اجل��ول��ة  يف 

التغير  ري���اح  ب����داأت  ذل���ك  النت�شارات. ورغم 

فيدال  اأرت���ورو  يرحل  حيث  بر�شلونة،  يف  تظهر 

ال��اع��ب  ت�شعيد  مت  ب��ي��ن��م��ا  ����ش���واري���ز،  ول��وي�����ض 

للفريق  ر�شمي  ب�شكل  فاتي  اأن�شوماين  النا�شئ 

الأول. ويعد فاتي “17 عاما” هو الأمل ال�شخم 

قدم  بعدما  املقبل،  املو�شم  يف  للفريق  اجل��دي��د 

املنتخب  يف  اإن���ري���ك���ي  ل��وي�����ض  م���ع  م��ذه��ا  اأداء 

اأوا���ش��ل  اأن  “يجب  ف��ات��ي:  الإ�شباين. واأو�شح 

ال��ع��م��ل ب��ت��وا���ش��ع. امل������درب ه���و م���ن ي���ح���دد من 

�شيلعب«.

يف ال���وق���ت ن��ف�����ش��ه، ���ش��ي��ت��ط��ل��ع ري�����ال م��دري��د 

لتح�شني نتيجة التعادل ال�شلبي التي حققها يف 

اجلولة املا�شية اأمام ريال �شو�شيداد، عندما يحل 

�شيفا على ريال بيتي�ض. وافتقد الريال، بقيادة 

زي��دان، لاإبداع والربيق يف  الدين  امل��درب زين 

ملعب �شان �شيب�شتيان، وهي م�شاكل مت جتاهلها 

مع قرب نهاية املو�شم املا�شي حيث حقق الفريق 

وان��ه��ي��ار  اجل�����زاء  رك����ات  م���ن  ب�شل�شلة  ال��ل��ق��ب 

ال��ري��ال،  زال  بر�شلونة. وما  التقليدي  غ��رمي��ه 

البلجيكي  اجلناح  جلهود  يفتقد  اللقب،  حامل 

اإدي����ن ه�����ازارد، ل��ك��ن م��ارت��ن اأودي����ج����ارد �شيكون 

م��ت��اح��ا ب��ع��دم��ا ج����اءت ن��ت��ي��ج��ة ف��ح�����ض ف��رو���ض 

الفح�ض  اأث��ب��ت  حيث  اإي��ج��اب��ي��ة،  الأوىل  ك��ورون��ا 

الرويجي. ويف  ال��اع��ب  عينة  �شلبية  ال��ث��اين 

مع  األفي�ض  يلتقي  اجلولة،  هذه  مباريات  بقية 

خيتايف، وفالن�شيا مع هوي�شكا، واإلت�شي مع ريال 

واأتلتيكو  ليفانتي  م��ع  واأو���ش��ا���ش��ون��ا  �شو�شيداد، 

مدريد مع غرناطة، وبلد الوليد مع �شلتا فيجو.

منافسات قوية في سباقات الكارتينغ

 برشلونة يستهل مشواره في الدوري

 مانشستر المتعثر يسعى لتصحيح المسار
لندن – وكاالت

اجلديد  املو�شم  يف  متعرة  بداية  بعد 

لكرة  الإجنليزي  املمتازة  الدرجة  لدوري 

ال��ذي  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  ي�شعى  ال��ق��دم 

�شول�شكاير  ج��ون��ار  اأويل  امل����درب  ي��ق��وده 

ل��ان��ت�����ش��ارات  وال���ع���ودة  امل�����ش��ار  لت�شحيح 

ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا ع��ل��ى ب��راي��ت��ون اآن���د 

يونايتد  ال�شبت. وبداأ  اليوم  األبيون  هوف 

م�����ش��رت��ه يف ال�������دوري امل���م���ت���از م���ت���اأخ���را 

اإ���ش��ايف  ب��ع��د ح�شوله ع��ل��ى وق��ت  اأ���ش��ب��وع��ا 

ل���ل���راح���ة ن��ت��ي��ج��ة م�����ش��ارك��ت��ه يف ال�����دوري 

م��ب��ارات��ه  3-1 يف  ل��ك��ن��ه خ�����ش��ر  الأوروب�������ي 

كل  ليتبخر  بال�ض  كري�شتال  اأمام  الأوىل 

انطاق  قبل  وا�شحا  ك��ان  ال��ذي  ت��ف��اوؤل��ه 

املو�شم. وتعر�ض اأداء يونايتد اأمام بال�ض 

ب�شببه  و�شلط  النطاق  وا�شعة  لنتقادات 

ال�����ش��وء ع��ل��ى ت���راج���ع ن�����ش��اط ال���ن���ادي يف 

رغم  احلالية  ال�شيفية  النتقالت  �شوق 

تعاقد  الذي  اجلديد  الوحيد  الاعب  اأن 

بيك  دي  ف��ان  دوين  الهولندي  وه��و  معه 

الفريق  مع  الأول  ظهوره  يف  ال�شباك  هز 

يف مواجهة كري�شتال بال�ض

يونايتد  ف��از  احل��ايل  الأ�شبوع  .وخ��ال 

3- 0 ع��ل��ى ل��وت��ون ت����اون يف  خ����ارج اأر����ش���ه 

ك���اأ����ض راب���ط���ة امل��ح��رتف��ني.ل��ك��ن امل��ن��اف�����ض 

امل��ق��ب��ل ب��راي��ت��ون ال���ذي ف��از ب��ج��دارة 3- 0 

املا�شية  على نيوكا�شل يونايتد يف اجلولة 

ال��ذي  ال��وق��ت  �شعوبة. ويف  اأك���ر  �شيكون 

على  الأول  ف��وزه  عن  يونايتد  فيه  يبحث 

م�شتوى الدوري �شيلتقي كري�شتال بال�ض 

ب��ارك  �شيلهر�شت  م��ل��ع��ب  يف  واإي���ف���رت���ون 

منهما يف حتقيق  كل  ياأمل  بينما  اللندين 

الفوز الثالث على التوايل وح�شد العامة 

 الكاملة يف هذه املرحلة املبكرة من املو�شم.

و���ش��ت��ك��ون ب���داي���ة اآر����ش���ن���ال امل�����ش��ج��ع��ة ه��ذا 

يف  املقبل  الإثنني  ي��وم  املحك  على  املو�شم 

ال�شيوف  �شي�شعى  حيث  ليفربول  ملعب 

م�شرة  يف  لا�شتمرار  الأر����ض  واأ�شحاب 

على  الثالث  ال��ف��وز  وحتقيق  الن��ت�����ش��ارات 

اأي�شا  �شيتي  لي�شرت  التوايل. و�شي�شعى 

اإىل حتقيق النت�شار الثالث على التوايل 

مان�ش�شرت  ي�شت�شيف  ع��ن��دم��ا  امل��و���ش��م  يف 

اأخرى  الأحد. وهناك فرق  �شيتي يوم غد 

وم��ن��ه��ا  الآن  ح��ت��ى  اأه�����داف  اأي  حت���رز  مل 

قمة  ���ش��ي��خ��و���ض  ال���ذي  ي��ون��اي��ت��د  �شيفيلد 

حملية على م�شتوى يورك�شاير مع �شيفه 

ليدز يونايتد يوم الأحد  وبينما مل يحرز 

���ش��ي��ف��ي��ل��د اأي اأه�����داف ف����اإن ل��ي��دز ال��واف��د 

اجل���دي���د اأح�����رز ���ش��ب��ع��ة اأه������داف واه���ت���زت 

�شباكه �شبع مرات اأي�شا يف مباراتني.
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االنباط-وكاالت

ال��والي��ات  اأن رج��ا يف  االأط��ب��اء  ك�شف 

بعدما  االأخ����رة،  اأن��ف��ا���ش��ه  لفظ  امل��ت��ح��دة 

ا���ش��ت��م��ر يف ت���ن���اول ك��م��ي��ة ت���ع���ادل ك��ي�����ش��ا 

يومًيا،  العرق�شو�س  حلوى  م��ن  ون�شف 

اأ�شابيع. ولعدة 

م��ن  ك���ب���رة  ك��م��ي��ة  ا���ش��ت��ه��اك  واأدى 

ت��وق��ف  اإىل  ال�����ش��ه��رة  ت��ل��ك احل���ل���وي���ات 

 54 العمر  البالغ من  البناء  قلب عامل 

مل��ا ذك��ره م�شعفون يف والي��ة  ع��اًم��ا، وف��ًق��ا 

ما�شات�شو�شت�س.

وانهار الرجل، الذي مل تعلن هويته، 

واأ�شيب بنوبة قلبية، اأثناء تناول الغداء 

ال�شريعة، بح�شب ما  يف مطعم للوجبات 

“�شكاي نيوز”. نقلت 

وع���ن���د ال��ك�����ش��ف ع��ل��ي��ه ت��ب��ن اأن����ه ك��ان 

يعاين من انخفا�س خطر يف م�شتويات 

يف  م�شكات  اإىل  اأدى  مم��ا  البوتا�شيوم، 

القلب. �شربات 

عمليات  ال���ط���وارئ  م�شعفو  واأج�����رى 

االإن���ع���ا����س ال��ق��ل��ب��ي، ومت��ك��ن��وا ف��ع��ا من 

لكنه  ل�شاعات،  احل��ي��اة  قيد  على  ابقائه 

تويف يف اليوم التايل.

احلالة  و�شفوا  الذين  االأط��ب��اء  وق��ال 

اإن  ال��ط��ب��ي��ة  اإنغاند”  “نيو  جم��ل��ة  يف 

ح���م�������س اجل���ل�������ش���ري���زي���ك، امل�����وج�����ود يف 

العرق�شو�س االأ�شود هو ال�شبب.

يف  القلب  طبيب  بوتاال،  نيل  واأو���ش��ح 

“حتى  العام:  ما�شات�شو�شت�س  م�شت�شفى 

العرق�شو�س  م��ن  ���ش��غ��رة  ك��م��ي��ة  ت��ن��اول 

ميكن اأن يرفع �شغط الدم قليًا”.

اأن  اإىل  نيوز”  “�شكاي  واأ�������ش������ارت 

نوع  بتغير  موؤخرا  قام  قد  كان  الراحل 

احل��ل��وى ال��ت��ي اع��ت��اد ت��ن��اول��ه��ا، اإذ حت��ول 

الفواكه  بنكهة  اللفائف  ا�شتهاك  م��ن 

اآخ�����ر م�����ش��ن��وع م��ن  ن����وع  اإىل  احل����م����راء 

ال��ع��رق�����ش��و���س االأ����ش���ود، وق���د ح���دث ذل��ك 

اأ�شابيع. قبل وفاته بب�شعة 

واأك������دت ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة يف 

ال��ك��ث��ر من  ت��ن��اول  اأن  امل��ت��ح��دة  امل��م��ل��ك��ة 

ي��ك��ون  اأن  ال��ع��رق�����ش��و���س االأ�����ش����ود مي��ك��ن 

الذين  الأول��ئ��ك  بالن�شبة  خا�شة  ���ش��اًرا، 

ت��زي��د اأع��م��اره��م ع��ن 40 ع��اًم��ا، وال��ذي��ن 

ل��دي��ه��م ت��اري��خ م��ن اأم���را����س ال��ق��ل��ب، اأو 

ارتفاع �شغط الدم، اأو كليهما.

وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا ع��ل��ى 

 57 اأك����ر م���ن  ت���ن���اول  “اإن  االإن���رن���ت: 

يومًيا  االأ���ش��ود  العرق�شو�س  م��ن  غ��راًم��ا 

اإىل  ي��وؤدي  االأق��ل قد  اأ�شبوعن على  مل��دة 

ارت��ف��اع  مثل  خ��ط��رة،  �شحية  م�شكات 

���ش��غ��ط ال������دم وع������دم ان���ت���ظ���ام ���ش��رب��ات 

القلب.

 ، النا�س  ملعظم  “”بالن�شبة  واأ�شافت: 

االأطعمة  يف  املوجود  العرق�شو�س  يعترب 

اآم���ًن���ا ل���اأك���ل، واآم���ًن���ا ح��ت��ى ع��ن��د ت��ن��اول��ه 

من  ق�شرة  لفرات  االأدوي��ة  يف  بكميات 

الوقت”.

ال�شحية  اخل���دم���ات  ه��ي��ئ��ة  واأ���ش��اف��ت 

يجب  ع���م���رك،  ك���ان  “مهما  ال��وط��ن��ي��ة: 

ك���ب���رة من  ك��م��ي��ات  ت���ن���اول  ت��ت��ج��ن��ب  اأن 

زمنية  ف��رة  خ��ال  االأ���ش��ود  العرق�شو�س 

ق�شرة”.

االنباط- وكاالت

يف  جانرو  دي  ري��و  كرنفال  منظمو  اأعلن 

الربازيل، اأن ن�شخة العام 2021 من الكرنفال 

اأن  ك��ان مفر�شاً  ال��ع��امل، وال��ت��ي  االأ���ش��ه��ر يف 

جتري يف فرباير املقبل، اأرجئت اإىل اأجل غر 

م�شمى، ب�شبب وباء كوفيد-19، الذي ما زال 

يتف�شى بقوة يف الربازيل.

وقال جورجي كا�شتانيرا، رئي�س الرابطة 

جانرو  دي  ريو  يف  ال�شامبا  ملدار�س  امل�شتقلة 

احل��دث  ه��ذا  تنظيم  على  القائمة  )ليي�شا(، 

اإىل  انتهينا  “لقد  لل�شحافين:  ال�����ش��ن��وي، 

ا�شتنتاج مفاده اأنه يجب تاأجيل احلدث”.

اإج�����راوؤه  مي��ك��ن��ن��ا  ال  “بب�شاطة  واأ�����ش����اف: 

ال�شامبا  ل��دى م��دار���س  يف ف��رباي��ر. لن يكون 

الوقت اأو املوارد املالية والتنظيمية لكي تكون 

جاهزة يف فرباير”.

�شارك ع�شرات اآالف االأ�شخا�س يف كرنفال 

الربازيل، الذي يعد من اأ�شهر املهرجانات يف 

العامل.

ومل ي��ع��ل��ن ك��ا���ش��ت��ان��ي��را امل���وع���د اجل��دي��د 

املحتمل لهذا احلدث الذي يجذب �شنوياً اإىل 

�شائر  من  ال�شّياح  ماين  ال�شاحلية  املدينة 

اأنحاء الربازيل والعامل اأجمع.

الفعالية  ع��ل��ى  ينطبق  “ليي�شا”  وق����رار 

ال��ر���ش��م��ي��ة االأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ال���ك���رن���ف���ال، وه��ي 

على  جت��ري  التي  ال�شامبا،  م��دار���س  م�شابقة 

جادة �شامبودرومو ال�شهرة، وال ي�شري على 

التي  ال�����ش��وارع  ح��ف��ات  اأي  “التجمعات”، 
جتري على هام�س الكرنفال.

ومل تعلن �شلطات املدينة بعد ما اإذا كانت 

باأن  علما  التجمعات،  ه��ذه  بح�شول  �شت�شمح 

�شت�شطر  اأن��ه��ا  اإىل  ت�شر  التكهنات  معظم 

اأقل  على  تاأجيله  اأو   ،2021 كرنفال  اإلغاء  اإىل 

تقدير.

وتعد ال��ربازي��ل ث��اين دول��ة يف ال��ع��امل بعد 

الوفيات  اأع��داد  �شعيد  على  املتحدة  الواليات 

الناجمة عن وباء كورونا. وبلغ عدد امل�شابن 

�شخ�س،  مليون   4.7 ال��ربازي��ل  يف  بالفرو�س 

تويف منهم حوايل 140 األفا.

االنباط-وكاالت

متكن فاأر ي�شمى “ماغوا “ من تنظيف 

االأل�����غ�����ام يف  م����ن  م����رب����ع  م����ر  األ������ف   141

خطر  تقلي�س  يف  بذلك  لي�شاهم  كمبوديا، 

بالقرب  يعي�شون  كثرين  وف��اة  اأو  اإ�شابة 

املكان. من 

وت��ق��دي��را جل���ه���وده وت��ف��ان��ي��ه يف ع��م��ل��ه، 

”ال�شجاع”،  ب� ي��و���ش��ف  ال���ذي  م��اغ��وا  م��ن��ح 

“�شكاي  اأوردت  م��ا  وف��ق  ذه��ب��ي��ة،  ميدالية 

اجلمعة. نيوز”، 

يف  متخ�ش�س  اإف��ري��ق��ي  ج���رذ  وم���اغ���وا، 

متكن  وق��د  االأر�شية،  االأل��غ��ام  عن  الك�شف 

 28 39 م��ن��ه��ا، ف�����ش��ا ع���ن  اك��ت�����ش��اف  م���ن 

ق��ط��ع��ة م���ن ال���ذخ���ائ���ر غ���ر امل��ت��ف��ج��رة يف 

كمبوديا.

“بي  موؤ�ش�شة  ل��ل��ف��اأر  اجل��ائ��زة  وم��ن��ح��ت 

ب�شوؤون احليوانات. املعنية  اإيه”،  دي  اأ�س 

وق���ال���ت امل�������ش���وؤول���ة يف امل��وؤ���ش�����ش��ة، اإم���ي 

���ش��ي�����ش��ت��م��ت��ع  وم���اغ���وا  “الفاأر  اإن  دي���ك���ن، 

اإىل  يعود  اأن  قبل  االأ���ش��ب��وع،  نهاية  بعطلة 

اأداء واجباته من اأجل اإنقاذ حياة النا�س”.

اأو”  ب���ي  اأو  ب���ي  “اإي  م��وؤ���ش�����ش��ة  وك���ان���ت 

ق���د دّرب����ت م���اغ���وا ع��ل��ى اك��ت�����ش��اف االأل���غ���ام 

االأر���ش��ي��ة. ول��ف��ت��ت اجل���ائ���زة االأن���ظ���ار اإىل 

م���ع���ان���اة ع�����دد م����ن ����ش���ك���ان ك���م���ب���ودي���ا م��ن 

االأل����غ����ام االأر����ش���ي���ة ال���ت���ي ال ت�����زال ت��ق��ت��ل 

منهم. العديد  وت�شيب 

زرع  مت  اأن�����ه  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات  وت�����ش��ر 

اأر����ش���ي يف  ل��غ��م  6 م��اي��ن  اإىل   4 ب���ن  م���ا 

1975 و1998، مما اأدى  كمبوديا بن عامي 

األف قتيل.  64 اأكر من  اإىل �شقوط 

االنباط- وكاالت

اخلمي�س،  االإ���ش��ب��ان��ي��ة،  ال�����ش��ل��ط��ات  اأع��ل��ن��ت 

قبالة  االإب��ح��ار  م��ن  ال�شراعية  امل��راك��ب  حظر 

وذلك  الغربية،  ال�شمالية  �شواحلها  من  ع��دد 

ب�شكل موؤقت،

االإبحار  يف  ال�شراعية  املراكب  حظر  وياأتي 

�س  َتعُرّ بعد  اإ�شبانيا،  �شواحل  من  ق�شم  قبالة 

خال  قاتلة  حيتان  م��ن  لهجمات  منها  ع��دد 

االأ�شابيع االأخرة.

يقّل  التي  ال�شراعية  امل��راك��ب  اإب��ح��ار  وُمنع 

ط��ول��ه��ا ع��ن 15 م���راً م��ن��ذ ال��ث��اث��اء، قبالة 

امل��ن��ط��ق��ة امل���م���ت���دة ع��ل��ى م�����ش��اف��ة ن��ح��و 100 

واإ�شتا�شا  غ��ران��دي  بريوريفيو  ب��ن  كيلومر 

غ��رب  )���ش��م��ال  غالي�شيا  مبنطقة  ب��ار���س  دي 

اإ�شبانيا(.

ونقلت وكالة ال�شحافة الفرن�شية عن وزارة 

النقل االإ�شبانية يف بيان اإن هذا االإجراء يهدف 

االأفراد واملراكب على ال�شواء”. حماية  “اإىل 
واأ�شارت الوزارة اإىل اأن الهجوم االأول الأحد 

على  اللون  وال�����ش��وداء  البي�شاء  احليتان  ه��ذه 

مركب �شراعي �شّجل يف 19 اأغ�شط�س الفائت، 

وتلته هجمات اأخرى ت�شببت باأ�شرار خمتلفة 

للمراكب، وخ�شو�شاً لدّفة قيادتها.

ع نطاقه   وي�شري هذا املنع اأ�شبوعاً وقد ُيَو�َشّ

لي�شمل اأجزاء اأخرى من ال�شاحل “تبعاً لطرق 

هجرة” هذه احليتان القاتلة.

وت�������داول م�����ش��ت��خ��دم��و ���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ش��ل 

االجتماعية مقطع فيديو ُيظهر حيتاناً قاتلة 

ت�شبح على مقربة من يخت يف اأغ�شط�س على 

الركاب  يكت�شف  اأن  قبل  �شاحل غاليثيا،  طول 

اأن دّفة القيادة يف املركب مت�شررة.

وي�شل وزن احليتان القاتلة اإىل �شتة اأطنان 

حافلة،  بحجم  اأي  اأم��ت��ار،  ع�شرة  اإىل  وطولها 

تتابع  التي  احلكومية  غر  املنظمات  بح�شب 

الق�شية. 

االنباط- وكاالت

ل��ق��ي اأرب���ع���ة اأ���ش��خ��ا���س م�����ش��رع��ه��م يف 

حت��ط��م ط���ائ���رة يف غ��وات��ي��م��اال، ك��ان��ت يف 

رح��ل��ة ل��ت��ه��ري��ب خم����درات ب���ن ف��ن��زوي��ا 

واملك�شيك.

يف  امل��خ��درات  مكافحة  �شرطة  وق��ال��ت 

غواتيماال يف بيان، اخلمي�س، اإن الطائرة 

حتطمت ليل الثاثاء االأربعاء يف منطقة 

130 ك��ل��م ���ش��م��ال  ُب���ع���د  ن��ائ��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ى 

“فران�س  وف����ق  غ���وات���ي���م���اال،  ال��ع��ا���ش��م��ة 

بر�س”.

م��ن  اأق���ل���ع���ت  ال���ط���ائ���رة  اأن  واأ����ش���اف���ت 

كلم   80( املك�شيكية  ك��وي��رن��اف��اك��ا  مدينة 

اإىل  ع��ائ��دة  مك�شيكو(  ال��ع��ا���ش��م��ة  ج��ن��وب 

ف����ن����زوي����ا، وك����ان����ت حت����ّل����ق ب�����ش��ك��ل غ��ر 

قانوين يف االأجواء الغواتيمالية.

واأو���ش��ح ال��ب��ي��ان اأن امل��ح��ّق��ق��ن وج��دوا 

كيلوغرامات  ث��اث��ة  ال��ط��ائ��رة  ح��ط��ام  يف 

مت  اأن��ه  واأ�شاف  واأ�شلحة.  الكوكاين  من 

العثور على جثتن االأربعاء وعلى جثتن 

اأخرين اخلمي�س.

اأحد  اأن  االأولية  التحقيقات  واأظهرت   

للعدالة  مطلوب  خم��درات  تاجر  القتلى 

2019 من �شجن يف  ف��راره يف مار�س  منذ 

غواتيماال.

الغواتيمالية،  الداخلية  لوزارة  ووفقاً 

ف�����اإن ال�����ش��ل��ط��ات االأم���رك���ي���ة ���ش��ب��ق واأن 

ط���ال���ب���ت غ����وات����ي����م����اال ب��ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا ه���ذا 

ال�شجن، مّتهمة اإياه باأنه ع�شو يف �شبكة 

لنقل املخدرات من اأمركا الاتينية اإىل 

املتحدة. الواليات 

غواتيماال  ر�شدت  العام،  بداية  ومنذ 

ت���ه���ري���ب،  ب���ع���م���ل���ي���ات  ت����ق����وم  ط����ائ����رة   26

غالبيتها يف مناطق نائية من الباد. ويف 

54 طائرة ب�شبهة  املا�شي اعر�شت  العام 

قيامها بعمليات نقل غر م�شروعة.

باملئة   90 اإن  املتحدة  ال��والي��ات  وتقول 

اأرا�شيها  اإىل  يهرب  الذي  الكوكاين  من 

ي��ت��م ن��ق��ل��ه ج���وا وب����را وب���ح���را، ع��ل��ى منت 

ع��رب  غ���وا����ش���ات،  يف  اأح���ي���ان���ا  اأو  ق������وارب 

واملك�شيك. الو�شطى  اأمركا 
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