
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

»امان« يساهم بالوصول الى 
٢٣٪ من إصابات كورونا المسجلة

االنباط- عمان

 اأك����د اح���د م���ؤ���س�����س��ي م���ب���ادرة ت��ط��ب��ي��ق “ 

اأن  ال�����س��اي��ط��ة،  ب�����س��ر  امل��ه��ن��د���س  اأمان” 

ال��ت��ط��ب��ي��ق ي��ح��ف��ظ خ�����س������س��ي��ة م��ع��ل���م��ات 

بالفعالية  وي��ع��م��ل  وب��ي��ان��ات��ه��م،  امل���اط��ن��ن 

والك�سف  املخالطن  تتبع  يف  منه  املطل�بة 

ع���ن م�����س��ادر اإ���س��اب��ت��ه��م ب��ف��رو���س ك���رون��ا 

امل�ستجد.

م��ل��ي���ين  ن��ح���  اإن   ، ال�����س��اي��ط��ة  وق�����ال 

ال���ق��ت  يف  التطبيق  ي�ستعمل�ن  م�ستخدم 

اأن التطبيق �ساهم بال��س�ل  احلايل، مبيناً 

23 باملائة من الإ�سابات التي  اإىل ما ن�سبته 

مت ت�سجيلها م�ؤخرا.

وح�������ل اآل����ي����ة ع���م���ل ال��ت��ط��ب��ي��ق، اأو����س���ح 

بطلب  ي��ق���م  حتميله  ع��ن��د  اأن���ه  ال�سايطة 

الأذون��������ات ل��ل������س���ل اىل ت�����س��ج��ي��ل امل���اق��ع 

بت�سجيل  ي���ب���داأ  ك��م��ا  ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات،  وار�����س����ال 

من  بزيارتها  امل�ستخدم  يق�م  التي  امل���اق��ع 

امل���دة  وت��خ��زي��ن  ا�س”،  ب���ي  ال�”جي  خ����ال 

اأن  اإىل  لف��ت��اً  فيها،  يق�سيها  التي  الزمنية 

ج��م��ي��ع ه���ذه امل��ع��ل���م��ات ت��خ��زن ع��ل��ى ه��ات��ف 

امل�ستخدم ال�سخ�سي، ومبا يحمي خ�س��سية 

امل�ستخدمن.

بحفظ  ي��ق���م  ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن  واأ����س���اف 

اأي  ل��دى  اأو  رئي�سية  خ����ادم  على  املعل�مات 

جهة.
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ال�شبت   23  �صفر  1442 هـ  - املوافق   10  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5477    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

اول ايام الحجر ٠٠ ٢٢ وفاة و١٢٣٠ 
إصابة محلية بـ»كورونا« خميس عطية يبرر عدم ترشحه لالنتخابات

 الملك يوجه بتوفير اي عناية يحتاجها عريقات

االناط-وكاالت

متكن طفل اأمركي يف مدر�سة اإعدادية 

اندماج  بناء مفاعل  املتحدة من  بال�ليات 

ن������وي ���س��غ��ر، ل��ي��دخ��ل ب���ذل���ك م������س���ع��ة 

�ساعات  “قبل  القيا�سية  ل��اأرق��ام  غيني�س 

فقط” من عيد مياده الثالث ع�سر.

وه�  اأو�س�الت،  جاك�س�ن  الطفل  وق��ال   

من مدينة ممفي�س ب�لية تيني�سي: “لقد 

لت�سريع  ال��ك��ه��رب��اء  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  متكنت 

ذرتن من الدي�تري�م معا حتى تندجما 

ا ني�تروًنا،  يف ذرة من الهلي�م 3 وحترر اأي�سً

امل��ي��اه  ا���س��ت��خ��دام��ه لت�سخن  وال����ذي مي��ك��ن 

وت�سغيل حمرك بخاري”.

واأ�ساف اأو�س�الت يف فيدي� من�س�ر على 

كامل،  اندماج  بعمل  اأق���م  “لن  الإنرتنت: 

داخ��ل  ب��ازم��ا  باإن�ساء  اأق����م  �ساأظل  لكنني 

الغرفة هنا”.

وتابع: “اأود اأن اأق�ل اإن اجلزء الأ�سعب 

ال�سمام  جعل  كيفية  معرفة  حماولة  ك��ان 

حم��ك��م الإغ�����اق، ل��ذل��ك اأم�����س��ي��ت ح���ايل 

ن�سف عام يف حماولة ت�سحيح ال�سمام”.

  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ه���ذه امل��ف��اع��ات 

الن�وية امل�سن�عة يف املنزل ممتعة ومثرة 

لاهتمام، لكنها ت�ستخدم طاقة اأكرب بكثر 

مما تنتج مقارنة مب�ساريع اندماج الطاقة 

ال��ت��ج��اري��ة ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل الن���دم���اج من 

امل��س�عة  الطاقة  تف�ق  طاقة  اإن��ت��اج  اأج��ل 

فيها.

التفا�صيل �ص »8«

 طفل أميركي يبني »مفاعال نوويا« ويدخل موسوعة غينيس

االمن العام : مستمرون في تقديم الخدمات االمنية 
واالسعافية من خالل االنتشار االمني الواسع 

 في ظّل إقرارها بتعاظم ترسانة حماس.. 
سًة من حرٍب جديدٍة  إسرائيل ُمتوجِّ

وتكِشف عن اتصاالٍت سرّيٍة مع قطر

االنباط-عمان

تابعت مديرية الأمن العام بكافة وحداتها 

احلظر  دخ����ل  منذ  انت�سارها  وت�سكياتها 

ال�سامل حيز التنفيذ، وعملت الق�ة الأمنية 

امل�سلحة- ال��ق���ات  م��ع  والتن�سيق  ب��ال��ت��ع��اون 

اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي، لإن���ف���اذ ال���ق���رار احلك�مي 

ال�سادر للحد من انت�سار ال�باء وحفاظاً على 

ال�سحة العامة.

ال��ع��ام على  الأم����ن  كما حر�ست م��دي��ري��ة 

ت�فر كافة الإمكانيات لك�ادر الدفاع املدين 

التي وا�سلت تلبية حاجات امل�اطنن املعلقة 

بالإ�سعاف والإنقاذ.

واأكدت مديرية الأمن العام على م�ست�ى 

التعاون الكبر وامللم��س من قبل امل�اطنن 

الذين اأبدوا م�ست�ى عال من اللتزام، معربة 

ع��ن �سكرها ل��ك��اف��ة امل���اط��ن��ن ال��ذي��ن اأب���دوا 

اأن رقم  املديرية  عالياً. وبينت  حر�سا ووعياً 

الط�ارئ امل�حد )911( .
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االنباط-وكاالت

هل اإ�سرائيل ب�سدد �سّن عدواٍن جديٍد على 

قطاع غ��ّزة على غ��رار احل��رب ال�سر�سة التي 

افتعلتها يف �سيف العام 2014، والتي ا�ستمّرت 

51 ي�ًما، لتتحّ�ل اإىل اأط���ل ح��رٍب يف تاريخ 

الدولة العربّية، كما ي�ؤّكد اخلرباء واملُحللن 

يف تل اأبيب

اأمنّيٍة  الإط���ار، ونقًا عن م�سادر  ه��ذا  يف 

���ل ال�����س���ؤون  رف��ي��ع��ة املُ�����س��ت���ى، ك�����س��ف ُم���را����سِ

الع�سكرّية يف القناة ال�12 بالتلفزي�ن العربّي، 

امل�ؤ�س�سة  اأّن  ع��ن  النقاب  ك�سف  دف����ري،  ن��ر 

الأمنّية يف دولة الحتال ت�سعى جاهدًة ل�اأد 

اأّي ت�سعيٍد جديٍد بينها وبن ف�سائل املُقاومة 

اأّك����دت  وال��ت��ي  غ����ّزة،  ق��ط��اع  يف  الفل�سطينّية 

امل�سادر، من �ساأنه اأْن يطّ�ر حلرب يف الأ�سابيع 

القلية القادمة، طبًقا لأق�ال امل�سادر

وت���اب���ع ال��ت��ل��ف��زي���ن ال����ع����ربّي، ن���ق���ًا عن 

ال��ذي قد  ال�سبب الرئي�سّي  اأّن  امل�سادر ذاتها، 

يكمن  ح��رٍب  اإىل  اجلن�ب  يف  الت�سعيد  يق�د 

يف الأم�������ال ال��ق��ط��رّي��ة ال��ت��ي مُت���َن���ح حلركة 

)ح��م��ا���س(، املُ�����س��ي��ِط��رة على ق��ط��اع غ���ّزة منذ 

العام 2007، ُم�سًرا اإىل وج���د نق�سٍّ ح��ادٍّ يف 

تق�م  اإ�سرائيل  ف���اإّن  ول��ذا  بالقطاع،  الأم����ال 

مب�ساٍع �سرّيٍة بهدف ا�ستمرار و�س�ل الأم�ال 

القطرّية للفل�سطينين املحا�سرين يف قطاع 

غّزة خال الأ�سهر القادمة.

التفا�صيل �ص »6«

 الجغبير: األردن ينتج 5 ماليين 
كمامة يوميًا

 العدوان يناشد الملك إنقاذ االندية 

االنباط- عمان

 قال رئي�س غرفتي �سناعة الأردن وعمان 

ي�سهد  الأردن  ان  اجلغبر،  فتحي  املهند�س 

ق��ف��زة ك��ب��رة يف جم���ال ���س��ن��اع��ة ال��ك��م��ام��ات 

واملعقمات.

ام�س  �سحفي  بت�سريح  اجلغبر  وب���ن 

اجلمعة، اأن حجم انتاج امل�سانع الأردنية من 

الكمامات ي�سل اىل 5 ماين كمامة ي�مياً، 

ي�ستهلك منها حمليا ملي�ن واحدة.

اإىل ان ال�ستثمار واإيجاد خط�ط  واأ�سار 

زاد يف  الكمامات  ج��دي��دة يف جم��ال �سناعة 

ال��ف��رتة الأخ����رة، ب��الإ���س��اف��ة ل��رف��ع ال��ق��درة 

الإن��ت��اج��ي��ة م��ن خ���ال زي����ادة ع���دد وردي����ات 

انتاج  القفزة يف  اأن  واأك���د،  الي�مية.  الإن��ت��اج 

العتماد  مبداأ  مع  متا�سياً  ياأتي  الكمامات 

على الذات.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط – عمان

النادي  رئي�س  العدوان  بكر  ال�سيد  نا�سد 

لن��ق��اذ  ب��ال��ت��دخ��ل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  الفي�سلي 

قطاع الريا�سة والندية من الو�ساع املالية 

ال�سعبة التي متر بها حاليا ب�سبب فرو�س 

ك���رون��ا وغ��ي��اب ال��دع��م امل���ادي عنها وا�ساف 

ال����ع����دوان خ����ال ح��دي��ث��ه ل��ربن��ام��ج املجلة 

و�سع  الردين  ان  التلفزي�ن  يف  الريا�سية 

الندية �سعب على اجليمع ب�سبب فرو�س 

ك�رونا الذي بات �سيفا على رقبة الريا�سة 

وعلى الندية  وت�سبب مب�ساكل عديدة على 

امل�ست�ى امل��ادي والفني وحتى على م�ست�ى 

ان�ساء قاعدة من الاعبن وا�ساف العدوان 

اننا خ�سرنا ماديا كثرا وكل الندية خ�سرت 

على  ونتمنى  مظلما  ب��ات  وامل�ستقبل  كثرا 

اكرث  خ�سرنا  لننا  معنا  تقف  ان  احلك�مة 

من ملي�ن و300 اىل ملي�ن و500 دينار وكنا 

نح�سل على ايرادات لكنها ت�قفت وا�سبحت 

اخل�سارة م�ساعفة .
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 ثعلب الدبلوماسية األمريكية: حان الوقت إلدراك 
المتغيرات وإال ستكون العواقب وخيمة

الداخلية : الحجر الصحي لسائقي الشاحنات 
ما زال قائما 

االنباط-وكاالت

ق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي الأ�سبق 

امل��ت��ح��دة  ال������لي�����ات  اإن  ك��ي�����س��ن��ج��ر،  ه�����ري 

للم�اجهة،  ح��دودا  ت�سعا  اأن  يجب  وال�سن 

واإل فاإن العامل �سيجد نف�سه يف و�سع مماثل 

للحرب العاملية الأوىل

“بل�مبرغ”  ل����ك���ال���ة  ت���ق���ري���ر  واأف��������اد 

املتحدة  ال���لي��ات  اأن  يعتقد  كي�سنجر  ب���اأن 

نزاعهما  ي�سمى  اأن  ميكن  اللتن  وال�سن، 

تر�سما  اأن  يجب  ب��اردة جديدة”،  “حرب  ب� 

حدود امل�اجهة، م�سددا على اأنه دون ذلك،.
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االنباط-عمان

الداخلية  وزارة  يف  م�����س���ؤول  م�سدر  اك���د 

ل�سائقي  ال�سحي  احل��ج��ر  ان  اجلمعة  ام�����س 

العربية  اململكة  م��ن  ال��ق��ادم��ن  ال�����س��اح��ن��ات 

ال�سع�دية عرب مركز  حدود العمري ما زال 

قائما ومل يطراأ عليه اي تغير.

و���س��دد امل�سدر على ���س��رورة الب��ق��اء على 

ه���ذا الج�����راء يف ال����ق���ت احل����ايل اح���رتازي���ا 

وذلك نظرا لتزايد  حالت الإ�سابة بفرو�س 

ك����رون���ا ومب����ا ب��ح��ف��ظ ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة 

العامة ل�سائقي ال�ساحنات وامل�اطنن ويح�ل 

دون انت�سار الفرو�س.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

اإ���س��اب��ة   1246 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

جديدة بفرو�س ك�رونا امل�ستجّد يف اململكة، منها 1230 

حملية، لرتفع العدد الإجمايل لاإ�سابات اإىل 22763.

لرتفع  وف����اة،  ح��ال��ة   22 ت�سجيل  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 

اإجمايل عدد ال�فيات اإىل 166 حالة.

الإعامي  امل�جز  وفق  الإ�سابات اجلديدة  وت�ّزعت 

 1230 على  ال�سحة  ووزارة  ال���زراء  رئا�سة  ال�سادر عن 

العا�سمة  حمافظة  يف  حالة   1046 منها  حملّية  حالة 

يف  ح��ال��ة  و49  البلقاء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و55  ع��ّم��ان، 

اإرب���د، منها  ال��زرق��اء، و15 حالة يف حمافظة  حمافظة 

حالة واحدة يف الرمثا، و14 حالة يف حمافظة عجل�ن، 

مبحافظة  ح��ال��ة  و13  امل���ف���رق،  مب��ح��اف��ظ��ة  ح��ال��ة  و14 

ح���الت  ال���ك���رك، و10  ح���ال���ة مب��ح��اف��ظ��ة  ج���ر����س، و11 

وحالة  العقبة،  مبحافظة  وحالتان  م��اأدب��ا،  مبحافظة 

واحدة مبحافظة الطفيلة.

ح��ال��ة بن   15 منها  خ��ارج��ّي��ة  ح��ال��ة   16 �سجلت  كما 

ال��ق��ادم��ن م��ن خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، وح��ال��ة واح����دة ل�سائق 

�ساحنة اأردين قادم عرب مركز حدود العمري.

 27 129 حالة �سفاء منها  اإىل ت�سجيل  واأ�سار امل�جز 

املنطقة  يف  حالة  و94  حمزة،  الأم��ر  مب�ست�سفى  حالة 

ح��الت يف  و8  املّيت،  البحر  امل�سابن يف  بعزل  ة  اخلا�سّ

ة املعتمدة. امل�ست�سفيات اخلا�سّ

التفا�صيل �ص »3«
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 إخماد حريق أعشاب جافة في اربد

 المستقلة لالنتخاب : نستقبل االستفسارات 
والشكاوى خالل فترة الحظر الشامل

 تحرير 5 مخالفات لمواطنين 
ومنشآت لمخالفة أمر الدفاع 11

االنباط- اربد

 اأخ�����م�����دت ك��������وادر الإط������ف������اء يف 

م��دي��ري��ة دف�����اع م����دين ����ش���رق اإرب����د 

����ش���ب يف اع���������ش����اب ج���اف���ة  ح����ري����ق����اً 

10 دومن���ات  مب�����ش��اح��ة ت��ق��در ب��ن��ح��و 

مبحافظة  الأردنية  احلمة  مبنطقة 

اإربد.

متت  ف��ق��د  اأم��ن��ي،  ب��ي��ان  وبح�شب 

ال�������ش���ي���ط���رة ع���ل���ى احل����ري����ق وم���ن���ع 

ومل  امل��ج��اورة،  املناطق  اإىل  اإنت�شاره 

ينتج عنه اأي اإ�شابات بالأرواح.

االنباط-عمان

اأع�����ل�����ن�����ت ال����ه����ي����ئ����ة امل�������ش���ت���ق���ل���ة 

ا�شتقبال   ت�شتمر يف   انها  لالنتخاب 

وال�شكاوى من خالل  ال�شتف�شارات 

بالهيئة   اخل��ا���ص  الت�����ش��ال  م��رك��ز 

وعرب   11٧100 املجاين  الرقم  على 

م�����واق�����ع ال����ت����وا�����ش����ل الج���ت���م���اع���ي 

اخلا�شة بها. 

ك��م��ا ت�����ش��ت��م��ر ال��ه��ي��ئ��ة يف خ��دم��ة 

ال����ش���ت���ع���الم ع����ن م���رك���ز الإق������راع 

م��ن خ��الل ال�شتعالم  اآل��ي��اً  وال��ف��رز 

الرقم  على  الن�شية  الر�شائل  ع��ر 

املجاين ٩٤٤٥٥.

النباط- الزرقاء

م��دي��ري��ة �شناعة  ك����وادر  ح���ررت   

وجت������ارة ومت���وي���ن ال����زرق����اء اأث���ن���اء 

ج���ولت���ه���ا ال��رق��اب��ي��ة وال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة 

ع��ل��ى الأ�����ش����واق وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة 

وال��ت��م��وي��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة اخل��م��ي�����ص 8 

خم���ال���ف���ات ب��ح��ق م��ن�����ش��اآت جت��اري��ة 

وم���واط���ن���ن ب�����ش��ب��ب خم��ال��ف��ة اأم���ر 

الدفاع رقم 11.

وق�������ال م����دي����ر امل����دي����ري����ة ع���م���اد 

، ان خم��ال��ف��ة واح���دة كانت  ال��ب��زور 

مل��ن�����ش��اأة جت���اري���ة، واأرب������ع خم��ال��ف��ات 

تعليمات  ملخالفتهم  مواطنن  بحق 

ال�شحة وال�شالمة العامة من حيث 

ارت������داء ال��ك��م��ام��ات داخ����ل امل��ن�����ش��اآت 

التجارية وفقاً ملا هو �شادر مبوجب 

اأمر الدفاع رقم 11 .

ك��وادر املديرية  ال��ب��زور، ان  واأك��د 

ت�����وا������ش�����ل ح����م����الت����ه����ا ال����رق����اب����ي����ة 

التجارية  املن�شاآت  على  والتفتي�شية 

ل�����ش��م��ان  ال������زرق������اء؛  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 

اللتزام باأوامر الدفاع الرامية ملنع 

 “ امل�شتجد  كورونا  فريو�ص  انت�شار 

كوفيد 1٩ .

االنباط- عمان

 اأجرى وزير اخلارجية و�شوؤون املغربن 

يف حكومة ت�شريف الأعمال اأمين ال�شفدي 

ال��ي��وم اجل��م��ع��ة اإت�����ش��اًل ه��ات��ف��ي��اً م��ع اأم��ن 

التحرير  مبنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر 

خالله  نقل  عريقات  �شائب  الفل�شطينية 

مت��ن��ي��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين له 

ب��ال�����ش��ف��اء م��ن ف��ريو���ص ك���ورون���ا ال���ذي ك��ان 

اأعلن اإ�شابته به اأم�ص.

واأب����ل����غ ال�����ش��ف��دي ع���ري���ق���ات ت��وج��ي��ه��ات 

اأي ع���ن���اي���ة ط��ب��ي��ة  ت���وف���ري  امل���ل���ك  ج���الل���ة 

ي��ح��ت��اج��ه��ا، م��ع��رب��ا ع��ن مت��ن��ي��ات��ه لعريقات 

بتغريدة  ال�شفدي  وقال  العاجل.  بال�شفاء 

على ح�شابه على توير، “ ات�شلت مبعايل 

على  ل��الط��م��ئ��ن��ان  ع���ري���ق���ات  ���ش��ائ��ب  الأخ 

�شحته بعد اإعالن اإ�شابته بفريو�ص كورونا، 

ونقلت متنيات جاللة امللك عبداهلل الثاين 

اأي  توفري  وتوجيهات جاللته  بال�شفاء،  له 

عناية �شحية يحتاجها”

االنباط- عمان 

امل��ك��ل��ف يف  ق��ال وزي���ر البيئة وال���زراع���ة 

�شالح  الدكتور  الأعمال  ت�شريف  حكومة 

اخلراب�شة، اأن م�شروع قانون هيئة اجلودة 

البيئية  الرقابة  يعزز  امل�شتهلك  وحماية 

ك���ون���ه ي���وؤم���ن ج��ه��ة خم��ت�����ش��ة وم��ت��ف��رغ��ة 

للمن�شاآت. الراخي�ص  للرقابة ومنح 

واأك�����د ال���دك���ت���ور اخل��راب�����ش��ة ، اه��م��ي��ة 

امل�شتهلك  وح��م��اي��ة  اجل���ودة  هيئة  اإدراك 

من  و�شالحيات  مهام  اليها من  اأوك��ل  ملا 

وزارة البيئة لكي تقوم مب�شوؤولياتها على 

م�شتوى عال من الكفاءة واملهنية وجناح 

امل�شتهلك. وحماية  جتربتها 

يعني  ل  الهيئة  اإن�����ش��اء  اأن  اىل  وا���ش��ار 

حتويل  واإمن��ا  اليها،  كامال  امللف  اإنتقال 

ك��ادر  وق��ت  م��ن  ت��اأخ��ذ  ال��ت��ي  ال�شالحيات 

بيئية  م��ل��ف��ات  لإدارة  ل��ت��ت��ف��رغ  ال�������وزارة 

اأخ������رى وحت��ق��ي��ق ال��ه��ي��ئ��ة لآل���ي���ة ت��وزي��ع 

الأدوار بينها وبن وزارة البيئة.

جناح  على  البيئة  وزارة  حر�ص  واك��د، 

عن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����ص  ال��ب��ي��ئ��ي  امل���ل���ف  اإدارة 

ح��ج��م ال�����ش��الح��ي��ات امل��م��ن��وح��ة ل���ل���وزارة، 

م�شرياً اىل اأن ما تناقلته بع�ص الو�شائل 

الإع����الم����ي����ة ح�����ول ان���ت���ق���اد الإج���������راءات 

احل��ك��وم��ي��ة ب��ن��ق��ل ب��ع�����ص ال�����ش��الح��ي��ات 

ل��ه��ي��ئ��ة اجل����ودة وح��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك، هو 

كالم عاٍر عن ال�شحة.

االنباط-عمان

اكد م�شدر م�شوؤول يف وزارة الداخلية 

ام�ص اجلمعة ان احلجر ال�شحي ل�شائقي 

العربية  اململكة  من  القادمن  ال�شاحنات 

ما  العمري  حدود  مركز   عر  ال�شعودية 

زال قائما ومل يطراأ عليه اي تغيري.

الب��ق��اء  ����ش���رورة  امل�شدر على  و���ش��دد 

ع��ل��ى ه����ذا الج�������راء يف ال���وق���ت احل���ايل 

ح���الت  لتزايد   ن��ظ��را  وذل����ك  اح���رازي���ا 

بحفظ  ومب��ا  ك��ورون��ا  بفريو�ص  الإ���ش��اب��ة 

ال�����ش��ح��ة وال�������ش���الم���ة ال���ع���ام���ة ل�����ش��ائ��ق��ي 

ال�������ش���اح���ن���ات وامل����واط����ن����ن وي����ح����ول دون 

الفريو�ص. انت�شار 

االنباط-عمان

 دع����ت ج��م��ع��ي��ة م��ع��ه��د ت�����ش��ام��ن ال��ن�����ش��اء 

التوعية  على  الركيز  �شرورة  اىل  الأردين 

املجتمعية احلقوقية العادلة جتاه خريجات 

الو�شمة  واإزال���ة  والتاأهيل  الإ���ش��الح  مراكز 

ليتمكّن  جتاههّن  والت�شامح  الجتماعية، 

من الإندماج باملجتمع والعي�ص بكرامة.

ج���اء ذل���ك، يف اج��ت��م��اع ت�����ش��اوري عقدته 

حليفة  م��دين  جمتمع  ومنظمات  اجلمعية 

ل��ل��م�����ش��روع ال�����ذي ت��ن��ف��ذه ت�����ش��ام��ن ب��دع��م 

على  املبني  العنف  �شحايا  والفتيات  الن�شاء 

وخريجات  نزيالت  من  الإجتماعي،  النوع 

والتاأهيل،  الإ���ش��الح  وم��راك��ز  ال��رع��اي��ة  دور 

واملوقوفات اإدارياً، مبقرها،. وبّينت املحامية 

انعام الع�شا من ت�شامن، ان اجلمعية حّققت 

والفتيات  ال��ن�����ش��اء  ق�شايا  ح��ل  يف  جن��اح��ات 

�شحايا العنف املبني على النوع الجتماعي، 

وخا�شة املوقوفات اإدارياً، واإجراء م�شاحلات 

ب�شهادة من الأطراف الر�شمية ذات العالقة.

واأو������ش�����ى امل���������ش����ارك����ون وامل���������ش����ارك����ات يف 

الج���ت���م���اع م���ن م��ن��ظ��م��ات جم��ت��م��ع م���دين، 

اململكة  م��ن��اط��ق  م���ن خم��ت��ل��ف  وح��ق��وق��ي��ن 

مب��ق��رح��ات ومب����ب����ادرات م��ن��ه��ا: ا���ش��ت��ث��م��ار 

التطبيقات التكنولوجية ومن�شات التوا�شل 

الج��ت��م��اع��ي يف ح��م��الت ال��دع��م وامل��ن��ا���ش��رة 

والتوعية بق�شايا هذه الفئة.

واأو�����ش����وا ب��ع��ق��د حم���ا����ش���رات ون�����ش��اط��ات 

م��وؤث��ري��ن من  ي��ق��ّدم��ه��ا  ت��وع��وي��ة جمتمعية 

رج������ال ال����دي����ن، و���ش��خ�����ش��ي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة 

اإ�شافة اىل حوارات مع م�شوؤولن  معروفة، 

ح��ك��وم��ي��ن وخ����راء وق�����ش��اة ب��ه��دف تعزيز 

هذه  مع  بالتعامل  ال��ع��ادل  احلقوقي  النهج 

الفئة، وتفعيل العقوبات البديلة.

ال�����ش��ب��ك��ة  م����دي����رة  اق����رح����ت  ذل������ك،  اإىل 

مرم�ص،  �شماح  العربيات  للن�شاء  القانونية 

ان ت�شاهم ال�شبكة يف عقد ور�شات وفعاليات 

وال�شتعانة  احلقوق،  كليات  طلبة  ت�شتهدف 

من  وحلفائها  ال�شبكة  ع�شوات  باملحاميات 

وم�شاعدات  ا�شت�شارات  تقدمي  يف  املحامن 

قانونية.

الأم��رية  واأك��دت كل من م�شوؤولة مراكز 

ال�����ش��ري��دة ورئ��ي�����ش��ة  امل���ف���رق وداد  ب�����ش��م��ة يف 

ج��م��ع��ي��ة غ����ور ال�����ش��ايف ب��ال��ك��رك ال��دك��ت��وره 

بيانات  قاعدة  اإن�شاء  اأهمية  �شتيوي،  جميلة 

ال��ن��وع  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي  ال��ع��ن��ف  للن�شاء ���ش��ح��اي��ا 

الرعاية  دور  خريجات  ومنهن  الجتماعي، 

الن�شاء يف  توعية  تعزيز  والتاأهيل، و�شرورة 

من  وغ��ريه��ا  وال��ك��ف��الت  القرو�ص  مو�شوع 

املعامالت املالية.

من  ك��ف��اوي��ن  ح��ن��ان  ال�شحفية  واأ����ش���ارت 

يف  ت�شامن  وممثلة  احل�شنة  النوايا  جمعية 

العقبة، اإىل �شرورة ا�شتهداف طلبة املدار�ص 

والتوعية  التثقيف  يف  والكليات  واجلامعات 

وال��ب��ن��ك��ي��ة، مثما نوهت  امل��ال��ي��ة  ب��امل��ع��ام��الت 

اأه��م��ي��ة ت��ن��اول الإع����الم ج��ان��ب التوعية  اىل 

البنكية،  وامل��ع��ام��الت  ال��ق��رو���ص  م�����ش��األ��ة  يف 

جتاه  امل�شبقة  النمطية  ال�شلبية  وال��ن��ظ��رة 

والتاأهيل  الإ���ش��الح  وم��راك��ز  دور  خريجات 

واملوقوفات.

ب�����دوره، اأّك�����د م��دي��ر اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

للنزلء واملوقوفن الدكتور ن�شال اأبو خلف، 

الغارمات  الن�شاء  لدعم  اجلمعية  ا�شتعداد 

وامل���وق���وف���ات ع��ل��ى م��ب��ال��غ م��ال��ي��ة ل تتعدى 

ا���ش��ت��ث��م��ار طلبة  اىل  داع���ي���اً  دي���ن���ار،  الأل�����ف 

ك��ل��ي��ات ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة يف اجل��ام��ع��ات 

الو�شمة  ودرا�شات يف مو�شوع  اأبحاث  بعمل 

الجتماعية واآثارها.

االنباط-عمان

تابعت مديرية الأمن العام بكافة وحداتها وت�شكيالتها 

ان��ت�����ش��اره��ا م��ن��ذ دخ����ول احل��ظ��ر ال�����ش��ام��ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ، 

ال��ق��وات  م��ع  والتن�شيق  بالتعاون  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وة  وعملت 

امل�شلحة-اجلي�ص العربي، لإنفاذ القرار احلكومي ال�شادر 

للحد من انت�شار الوباء وحفاظاً على ال�شحة العامة.

ك��م��ا ح��ر���ش��ت م��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام ع��ل��ى ت��وف��ري كافة 

الإم��ك��ان��ي��ات ل��ك��وادر ال��دف��اع امل���دين ال��ت��ي وا���ش��ل��ت تلبية 

حاجات املواطنن املعلقة بالإ�شعاف والإنقاذ.

ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام ع��ل��ى م�شتوى  واأك����دت م��دي��ري��ة الأم����ن 

الكبري وامللمو�ص من قبل املواطنن الذين اأبدوا م�شتوى 

املواطنن  لكافة  �شكرها  ع��ن  معربة  الل��ت��زام،  م��ن  ع��ال 

الذين اأبدوا حر�شا ووعياً عالياً.

وجد   )٩11( املوحد  ال��ط��وارئ  رق��م  اأن  املديرية  وبينت 

مل�����ش��اع��دة حم��ت��اج��ي اخل��دم��ة الأم��ن��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة، وف��ق 

اقت�شار  ع��ل��ى  باجلميع  مهيبة  واأم��ث��ل��ه��ا،  ال�شبل  اأف�����ش��ل 

لتجنب  الطارئة  ال�شرورية  للحالت  فقط  ا�شتخدامه 

اإع����اق����ة  ال��ع��م��ل وت����اأخ����ري ت���ق���دمي اخل���دم���ة الأم���ن���ي���ة اأو 

ملحتاجيها الإ�شعافية 

 الصفدي ينقل تمنيات جاللة الملك 
لعريقات بالشفاء العاجل من كورونا

 الخرابشة: هيئة حماية المستهلك تعزز الرقابة البيئية

الداخلية : الحجر الصحي لسائقي الشاحنات ما زال قائما 

 جلسة تشاورية تدعو إلزالة الوصمة االجتماعية عن خريجات مراكز اإلصالح والتأهيل

  نشكر المواطنين الذين ابدوا التزاما ووعيا عاليا

االمن العام : مستمرون في تقديم الخدمات االمنية واالسعافية من خالل االنتشار االمني الواسع 
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 شكاوى من غياب الرقابة على العروض الموسمية في الرصيفة

 الجغبير: األردن ينتج 5 ماليين كمامة يوميًا

 تطبيق أمان ساهم بالوصول إلى 23بالمئة 
من إصابات كورونا المسجلة بالمملكة

 دراسة : جائحة كورونا غيرت 
أساليب التسوق إلى األبد

 االمن العام : هاتف الطوائ الموحد 911 
وجد للحاالت الطارئة والضرورية فقط

 الطاقة : 29 محطة محروقات عاملة 
خالل حظر التجول الشامل

االنباط-عمان

ل��ل��ت��ج��ارة  امل���ت���ح���دة  الأمم  م����ؤمت���ر  ق����ال 

والتنمية )الأونكتاد(، اإن جائحة ك�فيد-19 

ال��ت�����س���ق عرب  الأب������د ط��ري��ق��ة  اإىل  ت  غ������رّ

 3700 �سمل  م�سح  نتائج  معلنة  الإن���رن���ت، 

م�ستهلك يف ت�سع دول.

وب���ح���ث���ت ال����درا�����س����ة يف ت����اأث����� ج��ائ��ح��ة 

النا�س  ا���س��ت��خ��دام  طريقة  على  ك������ف��ي��د-19 

وغ�ها  الإل��ك��رون��ي��ة،  للتجارة  ل���إن��رن��ت 

من  اأك��ر  اأف��اد  حيث  الرقمية،  الأدوات  من 

ن�����س��ف امل�����س��ارك��ن ب��اأن��ه��م ي��ت�����س���ق���ن عرب 

الإنرنت ب�سكل مت�ا�سل.

الليلة  املتحدة  الأمم  اأخبار  مركز  ونقل 

املا�سية عن الأمن العام ل�أونكتاد م�كي�سا 

ك���ف��ي��د-19  “اأدت ج��ائ��ح��ة   : ق���ل��ه  ك��ي��ت���ي 

اأكر،  التح�ل نح� عامل رقمي  ت�سريع  اإىل 

التغي�ات التي جنريها الآن �ستك�ن لها اآثار 

دائمة مع بدء القت�ساد العاملي بالتعايف”.

الت�س�ق عرب  ت�سريع  اأن  كيت�ي،  واأ�ساف 

الإنرنت على م�ست�ى العامل ي�ؤكد احلاجة 

اإىل  الأ���س��خ��ا���س  جميع  و���س���ل  �سمان  اإىل 

بعد اجلائحة.  م��ا  ع��امل  الآم��ن��ة يف  الفر�س 

م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ال��ت��ج��ارة 

غ�  النم�  ان  ت�يني،  كارل�  الإلكرونية 

�سيحدث  اللكرونية  التجارة  يف  امل�سب�ق 

ا�سطرابات يف اأطر البيع بالتجزئة ال�طنية 

وال����دول����ي����ة. وق�������ال: ل���ه���ذا ال�����س��ب��ب ي��ج��ب 

ع��ل��ى ���س��ان��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات اع��ت��م��اد ال��ت��ج��ارة 

الإل���ك���رون���ي���ة ب����ن ال�������س���رك���ات ال�����س��غ���ة 

وم�ستثمري  امل����اه���ب  وج����ذب  وامل��ت������س��ط��ة، 

التجارة الإلكرونية الدولين.

االنباط-عمان

اهاب الناطق الع�مي با�سم مديرية 

المن العام بكافة الخ�ة امل�اطنن عدم 

ال   911 امل�حد  الط�ارئ  الت�سال برقم 

ليتمكن   ، الطارئة  واحل���الت  لل�سرورة 

من القيام ب�اجبة وتلبية حاجة امل�اطن 

امللحة والطارئة ، وان ل يك�ن�ا �سبباً يف 

اع��اق��ة ال��ع��م��ل وت��اأخ��� ت��ق��دمي اخل��دم��ة 

الأمنية او ال�سعافية.

االنباط-عمان

 اأعلنت وزارة الطاقة والروة املعدنية 

ام�س اجلمعة عن 29 حمطة حمروقات 

ع��ام��ل��ة خ����ل ح��ظ��ر ال��ت��ج���ل ال�����س��ام��ل، 

الذي ي�ستمر حتى �سباح الحد.

وت�سمل القائمة امل�زعة على خمتلف 

مناطق اململكة، املحطات التابعة ل�سركة 

ت�تال الردن : حمطة اليادودة 1 ، املدينة 

الريا�سية الزرقاء اجلن�بي، الق�يرة، را�س 

الغ�ر  احل��م��ر،  ن��اي��ف��ة،  املحي�سن،  ال��ن��ق��ب، 

ال�سايف، ال�س�نة ال�سمالية، املغط�س.

امل��ح��ط��ات ال��ت��ب��اع��ة ل�����س��رك��ة ت�����س���ي��ق 

امل����ن����ت����ج����ات ال����ب����رول����ي����ة الردن�������ي�������ة : 

زيزيا  ق��ن��ازع   ، الها�سمية   ، ال�ستق�ل1 

البلد،  املفرق  الن�سر،  ق��س  ،الداخلية، 

احل�����س��ن، ال���ك���رك امل���رك���زي���ة، ال��ق���ي��رة، 

ال�س�بكي طريق املطار، خلدا1.

 : املنا�س�  ل�سركة  التابعة  املحطات 

املطار1، الطنيب، اجليزة، �سارع ال�سريف 

ح�����س��ن، ال��ط��ري��ق اخل��ل��ف��ي، ال��ب���ت��ا���س، 

ال�سيدية.

 تسجيل 22 وفاة و1230 إصابة محلية 
بـ»كورونا« و129 حالة شفاء

نتخابية ومدتها واأماكن و�سعها، و�سمح  نتخاب طبيعة الدعاية الإ ر قان�ن الإ اأطرّ

ع�م املقروءة وامل�سم�عة واملرئية  القان�ن عر�سها بالطريقة املنا�سبة يف و�سائل الإ

الربامج  عر�س  �سبيل  على  جتماعي،  الإ الت�ا�سل  وو�سائل  لكرونية  الإ وامل�اقع 

للفايرو�س  املجتمعي  والإنت�سار  ك���رون��ا  زم��ن  يف  ونحن  للمر�سحن؛  نتخابية  الإ

والتباعد اجل�سدي فرمبا الأن�سب الدعاية عن ُبعد من خ�ل الت�ا�سل الإجتماعي 

ولقاءات الت�ا�سل املرئي وغ�ها:

1. بداأنا نلحظ تزايد الدعاية الإنتخابية من خ�ل الت�ا�سل املرئي والإجتماعي 

زمن  يف  وخ�س��ساً  ب�سه�لة  امل�ستهدفة  والأعمار  للمجتمعات  وو�س�لها  لفعاليتها 

احلظر والعزل.

غياب  يلم�س  ال�س�ارع  ويف  الطرقات  على  الدعائية  للمادة  امل�ستعر�س  غالباً   .2

مر  الأ للمر�سحن ول يخل�  واإقت�سارها على عر�س �س�ر فردية  فيها  الرباجمية 

نتخابية. من �س�ر للق�ائم الإ

وكاأن  ميدانية،  �س�ر  ملعار�س  املدن  داخل  ال�س�ارع  ل�ا  يح�رّ املر�سح�ن  غالباً   .3

يف  التباين  وي��ك���ن  و���س��ام��ة!  ك���ر  الأ ال�����س���رة  �ساحب  للمر�سح  �سيك�ن  ن��ت��خ��اب  الإ

لدرجة  مر�سح،  لكل  املالية  امل���ءة  ويعك�س  للعيان  وا�سح  املر�سحن  �س�ر  عر�س 

�سناأمتنه  نتخابية كيف  الإ الدعاية  املال على  البع�س ي�سكك فيمن ي�سرف هذا  اأن 

على ال�طن وماله؟

املرور،  اإ�سارات  ي  يغطرّ وبع�سها  الروؤية،  حتجب  اأحياناً  الدعائية  امل�اد  بع�س   .4

ماكن املنا�سبة، وبع�سها يف مهب الريح. وبع�سها يف الأ

تبداأ  املناطق  بع�س  يف  ال�سريفة  غ�  التناف�سية  يف  ال��ب��اردة  احل��رب  واأحياناً   .5

منا�سري  خ���ل  م��ن  املر�سحن  لبع�س  نتخابية  الإ ال��دع��اي��ة  تخريب  خ���ل  م��ن 

مر�سحن اآخرين مناف�سن، وهذا ل ينم عن �سم� اأخ�ق.

ذهنية  وحترم  للتطبيق  وقابلة  واقعية  تك�ن  اأن  يجب  نتخابية  الإ الربامج   .6

واقع  يعرف  فالكل  ممكنه،  غ�  ل�سعارات  ت�سريحات  اأو  متثيً�  ولي�س  الناخب، 

احلال واملمكن وامل�ستحيل.

مهاجمة  ولي�س  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  اأنف�سهم  املر�سحن  ب��رام��ج  اإظ��ه��ار  مطل�ب   .7

بتعاد عن ال�سعارات ال�ساروخية والرباقة ما اأمكن! �ساءة اإليهم، والإ خرين اأو الإ الآ

نتخابي ويطلق م�قعه اخلا�س  8. معظم املر�سحن هذه الأيام �سيعر�س بيانه الإ

جتماعي ك��سيلة �سريعة وفعالة وغ�  الت�ا�سل الإ نتخابات من خ�ل �سبكات  بالإ

مكلفة يف زمن ك�رونا، وهذا عن ال�س�اب.

ل  للمر�سحن  ال��رباجم��ي��ة  امل����ادة  ن��ت��خ��اب��ي��ة  الإ ال��دع��اي��ة  تعك�س  اأن  نتطلع   .9

اإ�ستعرا�س �س�رهم لتك�ن العهد وامليثاق الق�مي بينهم والناخبن ليتم حما�سبتهم 

من خ�لها اإبان نيابتهم.

ال��دع��اي��ة وتن�عها  ُك��ر  ن  ن��ت��خ��اب��ي��ة لأ ب��ال��دع��اي��ة الإ امل��ب��ال��غ��ة  10. م��ط��ل���ب ع��دم 

ال�عي  من  حالة  خ�سم  يف  النيابي  املقعد  �سمان  يف  البتة  مقيا�ساً  لي�س  وتكلفتها 

��رة  م���ؤطرّ ك���رون��ا  زم��ن  يف  الإجتماعات  اأن  وخ�س��ساً  امل���اط��ن��ن؛  ل��دى  نتخابي  الإ

وحمدودة.

نتخابية اأنرّى كان ن�عها لي�س م�ؤ�سرا على ق�ة  ب�سراحة: ُكر اأو قلرّة الدعاية الإ

عتدال باملادة  اأو �سعف فر�سة املر�سح بالنجاح ول تتنا�سب معها، ولذلك مطل�ب الإ

نتخابية والتناف�سية ال�سريفة واإظهار الرباجمية ل ال�س�ر ال�سخ�سية، فدعاية  الإ

وبراجمهم  واأخ�قهم  وم�س�تهم  واأفعالهم  تاريخهم  هي  نتخابية  الإ املر�سحن 

الدوؤوب  وعملهم  وت�ا�سعهم  للنا�س وم�سداقيتهم  واإحرامهم وخدمتهم  واآدابهم 

الت�فيق لكل املر�سحن. من القلب وخدمتهم للنا�س و�سمعتهم الطيبة؛ متمنياً 

د.محمد طالب عبيدات

 الدعاية اإلنتخابية

االنباط-عمان

ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

ك�رونا  بف�و�س  ج��دي��دة  اإ�سابة   1246

حملية،   1230 منها  اململكة،  يف  امل�ستجدرّ 

اإىل  ل�تفع العدد الإجمايل ل�إ�سابات 

.22763

22 ح��ال��ة  ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ع���ن ت�����س��ج��ي��ل 

وفاة، ل�تفع اإجمايل عدد ال�فيات اإىل 

166 حالة.

ع���ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة وف��ق  وت����زرّ

ال�����س��ادر ع��ن رئا�سة  امل���ج��ز الإع����م���ي 

ال�زراء ووزارة ال�سحة على 1230 حالة 

حمافظة  يف  ح��ال��ة   1046 منها  ��ة  حم��ل��يرّ

و55 حالة يف حمافظة  ان،  العا�سمة عمرّ

البلقاء، و49 حالة يف حمافظة الزرقاء، 

م��ن��ه��ا  اإرب�������د،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح���ال���ة  و15 

ح��ال��ة واح���دة يف ال��رم��ث��ا، و14 ح��ال��ة يف 

مبحافظة  حالة  و14  عجل�ن،  حمافظة 

املفرق، و13 حالة مبحافظة جر�س، و11 

ال���ك���رك، و10 ح���الت  ح��ال��ة مب��ح��اف��ظ��ة 

مبحافظة  وح��ال��ت��ان  م��اأدب��ا،  مبحافظة 

ال���ع���ق���ب���ة، وح����ال����ة واح��������دة مب��ح��اف��ظ��ة 

الطفيلة.

منها  ��ة  خ��ارج��يرّ حالة   16 �سجلت  كما 

ال����ق����ادم����ن م����ن خ����ارج  ب����ن  15 ح���ال���ة 

�ساحنة  ل�سائق  واح���دة  وح��ال��ة  اململكة، 

اأردين قادم عرب مركز حدود العمري.

حالة   129 ت�سجيل  اإىل  امل�جز  واأ�سار 

الأم�  مب�ست�سفى  حالة   27 منها  �سفاء 

ة  اخلا�سرّ املنطقة  يف  ح��ال��ة  و94  ح��م��زة، 

���ت، و8  ب���ع���زل امل�����س��اب��ن يف ال��ب��ح��ر امل���يرّ

ة املعتمدة. حالت يف امل�ست�سفيات اخلا�سرّ

ف��ح�����س��اً   15961 اإج�������راء  اإىل  ول���ف���ت 

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

ال��ف��ح������س��ات ال���ت���ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب��دء 

ال�باء وحتى الآن 1387472 فح�ساً.

ال������������زارة اجل���م���ي���ع يف ظ���لرّ  ودع�������ت 

اإ�سابة حمليرّة،  ت�سجيل حالت  ا�ستمرار 

��ب��اع  ف���اع، واترّ ب���اأوام���ر ال���درّ اإىل الل���ت���زام 

م��ع��اي��� ال�����س���م��ة وال���ق��اي��ة، وارت����داء 

��ع��ات  ���ام���ات، وع����دم اإق���ام���ة ال��ت��ج��مرّ ال���ك���مرّ

���س��خ�����س��اً، وا����س���ت���خ���دام   20 لأك�����ر م���ن 

“اأمان” و”�سحتك”. تطبيقي 

الر�صيفة االنباط- 

 ا���س��ت��ك��ى ع�����دد م����ن امل����اط���ن���ن يف ل�����اء 

ال��ر���س��ي��ف��ة مب��ح��اف��ظ��ة ال����زرق����اء م���ن غ��ي��اب 

الرقابة على العرو�س امل��سمية والتخفي�سات 

ال��ت��ي ت��ع��ل��ن ع��ن��ه��ا ب��ع�����س امل��ح��ال وخ��ا���س��ة يف 

قطاعات اللب�سة والحذية واملفرو�سات.

وقال�ا ان ما يعلن عنه خارج بع�س املحال 

يجدونه  ل  متفاوتة  بن�سب  خ�س�مات  م��ن 

الرقابة  باحلقيقة داخلها، وطالب�ا بتكثيف 

العرو�س  هذه  يقدم�ن  الذين  التجار  على 

للتاأكد من �سحتها وم�سداقيتها و�س�حية 

ما يتم التخفي�س عليه ل��سته�ك.

وقال امل�اطن حممد احلمران، انه وجد 

عر�سا بن�سف ال�سعر على واجهة احد حمال 

الل��ب�����س��ة وع��ن��د ال�������س����ؤال داخ����ل امل��ح��ل عن 

امل�سم�لة  ال�سناف  ان  اكت�سف  التخفي�س 

حتى  ت�ستحق  ول  وق��دمي��ة  ج���دا  قليلة  ب��ه 

ال�سعر املخف�س. وا�سار امل�اطن ا�سعد احلاج 

اىل ان هناك بع�س العرو�س ال�همية تبداأ 

تباع  لكنها  بن�سب عالية  باع�ن تخفي�سات 

الباعة  ي��ربره��ا  قليلة،  بن�سب  امل��ح��ال  داخ��ل 

اأن بع�س ال�سناف  اأو  عادة بانتهاء الكميات 

جديدة ولي�ست خا�سعة للتخفي�س.

وي������س��ح م�����س��ع���د ال���س��ق��ر وه���� م���ظ��ف 

ان  املنزلية،  امل��ف��رو���س��ات  بيع  اح��د حم��ال  يف 

للتخل�س  م������س��م��ي��ة  ت���ك����ن  ال��ت��خ��ف��ي�����س��ات 

تخفي�س  وبن�سب  ال��ق��دمي��ة،  الب�سائع  م��ن 

متفاوتة، لن التاجر لن يخ�سر يف ب�ساعته، 

م�سيفا باأن ال�سعار يجب اأن تك�ن وا�سحة 

ل��ل��زب��ائ��ن وك���ذل���ك ن�����س��ب ال��ت��خ��ف��ي�����س على 

ال�سناف املعرو�سة.

ال�سناعة  مديرية  مدير  قال  جهته،  من 

ال��زرق��اء  وال��ت��م���ي��ن يف حمافظة  وال��ت��ج��ارة 

عماد البزور ل�كالة النباء الردنية )برا(، 

ان ك������ادر امل���دي���ري���ة ت��ن��ف��ذ ج�����لت رق��اب��ي��ة 

باأن  �سباحية وم�سائية على ال�س�اق، مبينا 

التي  التخفي�سات  ب��ان  التاأكد  مهامها  م��ن 

وهمية  ول��ي�����س��ت  حقيقية  ال��ت��ج��ار  ي��ق��دم��ه��ا 

م��ن خ����ل م��ق��ارن��ة ب��ن ���س��ج���ت ا�سعارها 

ال��ق��دمي��ة واجل����دي����دة، م����ؤك���دا اأن����ه يف ح��ال 

وج�د خمالفة وا�سحة يتم خمالفة التاجر 

الج���راء  لت��خ��اذ  املعنية  للجهات  وحت���ي��ل��ه 

املنا�سب قان�نيا.

امل��سمية  التخفي�سات  عرو�س  ان  وب��ن 

ل حتتاج لت�سريح خا�س من قبل املديرية، 

م������س��ح��اً اأن����ه ج���رت ال���ع���ادة ان ي��ت��ف��ق جت��ار 

ق��ط��اع ع��ل��ى م���اع��ي��د معينة  ال�����س���ق يف اي 

م��سم  نهاية  يف  ع��ادة  تك�ن  حيث  لقامتها 

اللب�سة  لقطاعات  الغلب  على  وهي  معن 

والحذية واملفرو�سات.

واأو�����س����ح اأن����ه يف ح����ال ت��ق��دمي اي ت��اج��ر 

حل��م��ل��ة ت��خ��ف��ي�����س��ات حت���ت����ي ع��ل��ى ج���ائ��ز 

ملديرية  ط��ل��ب  ب��ت��ق��دمي  م��ل��زم  ف��ان��ه  معينة، 

ال�سناعة والتجارة والتم�ين للح�س�ل على 

ت�سريح وتك�ن احلملة حتت الرقابة للتاأكد 

من م�سداقيتها.

امل�اطنن  بامكان  ان��ه  ال��ب��زور اىل  وا���س��ار 

ال�سناعة والتجارة  التقدم بال�سك�ى ل�زارة 

www.( الل��ك��روين من خ���ل م�قعها 

اخل��ا���س  ال��ت��ط��ب��ي��ق  او   )mit.gov.jo
الجهزة اخلل�ية ومن خ�ل  بال�زارة على 

باملديرية  اخلا�س  ال�سكاوى  برقم  الت�سال 

يف حمافظة الزرقاء )053983885(.

االنباط- عمان

 قال رئي�س غرفتي �سناعة الأردن وعمان 

ي�سهد  الأردن  ان  اجلغب�،  فتحي  املهند�س 

ق��ف��زة ك��ب���ة يف جم���ال ���س��ن��اع��ة ال��ك��م��ام��ات 

واملعقمات.

ام�س  �سحفي  بت�سريح  اجل��غ��ب���  وب���ن 

اجلمعة، اأن حجم انتاج امل�سانع الأردنية من 

الكمامات ي�سل اىل 5 م�ين كمامة ي�مياً، 

ي�ستهلك منها حمليا ملي�ن واحدة.

واإيجاد خط�ط  ال�ستثمار  ان  اإىل  واأ�سار 

يف  زاد  الكمامات  �سناعة  جم��ال  يف  ج��دي��دة 

ال��ف��رة الأخ�����ة، ب��الإ���س��اف��ة ل��رف��ع ال��ق��درة 

الإن��ت��اج��ي��ة م��ن خ����ل زي����ادة ع���دد وردي����ات 

الإنتاج الي�مية.

انتاج الكمامات ياأتي  اأن القفزة يف  واأك��د، 

مت��ا���س��ي��اً م���ع م���ب���داأ الع���ت���م���اد ع��ل��ى ال����ذات، 

ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج���ل��ة  واأن  ل�سيما 

ال�سناعي،  ل��ل��ق��ط��اع  ال��ك��ام��ل  ب��ال��دع��م  وج���ه 

ح��ي��ث زار امل�����س��ان��ع الأردن�����ي�����ة م��ن��ذ ب��داي��ة 

ليك�ن  اخلا�س  اهتمامه  ومنحها  اجلائحة 

الأردن مكتفياً ومعتمداً على ذاته من خ�ل 

�سناعته املحلية.

���س��ارع  اجل���ائ���ح���ة  ب���داي���ة  م���ع  ان����ه  وزاد، 

خط�ط  تط�ير  اىل  الردني�ن  ال�سناعي�ن 

ان���ت���اج ال��ك��م��ام��ات وواق���ي���ات ال���راأ����س وال���زي 

اخلا�س للجان التق�سي ال�بائي.

وو����س���ف امل��ه��ن��د���س اجل���غ���ب����، م�����س��ت���ى 

حيث  م��ن  مطمئن  ب��ان��ه  الأردن  يف  الإن���ت���اج 

وم�اد  الكمامات  لنتاج  الأولية  امل���اد  ت�فر 

ال��ت��ع��ق��ي��م، ج��ن��ب��ا اىل ج��ن��ب م���ع ال��ت�����س��دي��ر 

الفعلي من الإنتاج اىل دول العامل.

ورجح، ان يرتفع حجم ال�سته�ك حملياً 

ال�بائية  احلالة  ل�س�ء  نظراً  الكمامات،  من 

وارتفاع عدد الإ�سابات بف�و�س ك�رونا.

اأن حجم  اجل��غ��ب���،  امل��ه��ن��د���س  وي��ع��ت��ق��د 

ال���ع��ي ح���ل خ��ط���رة ه��ذا ال��ف���و���س ب��داأت 

ب��الرت��ف��اع حم��ل��ي��اً، يف ح��ن تنبرّه امل���اط��ن���ن 

اىل ���س��رورة ارت����داء ال��ك��م��ام��ات وا���س��ت��خ��دام 

املعقمات.

تعترب  الأردن  يف  امل�سانع  ان  اىل  ول��ف��ت 

الأف�������س���ل م����ن ح���ي���ث ����س���ن���اع���ات امل��ع��ق��م��ات 

وال����ق���اي���ة ب�����س��ك��ل ع����ام، م��دل��� ب��ذل��ك على 

ال�سناعات الأردنية يف هذا املجال التي ت�سل 

اإىل عدد كب� من دول العامل، اأهمها ال�س�ق 

الم�كية.

اأ�سار  املعقمات،  ا�سته�ك  اإجمايل  وح�ل 

املعقمات ي�سل اىل  الأردن من  انتاج  اأن  اىل 

��اً، يف ح��ن يبلغ حجم  ���س��ن���يرّ ال���ف ط��ن   200

ال�سته�ك حمليا نح� 50 الف طن.

وبن، ان انتاج الأردن من املطهرات يبلغ 

اً، بينما ل يتجاوز حجم  150 الف طن �سن�يرّ

ال�سته�ك حمليا 30 الف طن، اما معقمات 

الأيدي، فان انتاج الأردن منها يبلغ 25 الف 

��اً، ب��ي��د ان ح��ج��م ال���س��ت��ه���ك ل  ط��ن ���س��ن���يرّ

يتجاوز 5 الف طن �سن�يا.

االنباط- عمان

 اأكد احد م�ؤ�س�سي مبادرة تطبيق “ اأمان” 

التطبيق  اأن  ال�����س���ي��ط��ة،  ب�����س���  امل��ه��ن��د���س 

ي��ح��ف��ظ خ�����س������س��ي��ة م��ع��ل���م��ات امل���اط��ن��ن 

منه  املطل�بة  بالفعالية  ويعمل  وبياناتهم، 

م�سادر  ع��ن  وال��ك�����س��ف  امل��خ��ال��ط��ن  تتبع  يف 

اإ�سابتهم بف�و�س ك�رونا امل�ستجد.

م��ل��ي���ين  ن���ح����  اإن   ، ال�����س���ي��ط��ة  وق������ال 

ال���ق��ت  يف  التطبيق  ي�ستعمل�ن  م�ستخدم 

اأن التطبيق �ساهم بال��س�ل  احلايل، مبيناً 

23 باملائة من الإ�سابات التي  اإىل ما ن�سبته 

مت ت�سجيلها م�ؤخرا.

وح�������ل اآل����ي����ة ع���م���ل ال��ت��ط��ب��ي��ق، اأو����س���ح 

بطلب  ي��ق���م  حتميله  ع��ن��د  اأن���ه  ال�س�يطة 

الأذون��������ات ل��ل������س���ل اىل ت�����س��ج��ي��ل امل���اق��ع 

بت�سجيل  ي���ب���داأ  ك��م��ا  ال��ت��ن��ب��ي��ه��ات،  وار�����س����ال 

من  بزيارتها  امل�ستخدم  يق�م  التي  امل���اق��ع 

امل���دة  وت��خ��زي��ن  ا�س”،  ب���ي  ال�”جي  خ�����ل 

اأن  اإىل  لف��ت��اً  فيها،  يق�سيها  التي  الزمنية 

ج��م��ي��ع ه���ذه امل��ع��ل���م��ات ت��خ��زن ع��ل��ى ه��ات��ف 

امل�ستخدم ال�سخ�سي، ومبا يحمي خ�س��سية 

امل�ستخدمن.

بحفظ  ي��ق���م  ل  ال��ت��ط��ب��ي��ق  اأن  واأ����س���اف 

اأي  ل��دى  اأو  رئي�سية  خ����ادم  على  املعل�مات 

�سخ�سية  اأي��ة معل�مات  جهة، كما ل يطلب 

التطبيق يحفظ  ان  م���ؤك��دا  ه��ات��ف،  رق��م  اأو 

هاتف  على  الزمنية  وامل���دد  امل���اق��ع  ب��ي��ان��ات 

امل�ستخدم ال�سخ�سي.

التنبيهات،  ظ��ه���ر  ب��اآل��ي��ة  يتعلق  وف��ي��م��ا 

اأو�سح ال�س�يطة اأن القائمن على التطبيق 

وحتديداً  املنزيل  للعزل  الت�جه  قبل  كان�ا 

ال��ع��زل،  مل�ست�سفيات  امل��ر���س��ى  و����س����ل  ع��ن��د 

ب��ي��ان��ات امل�سابن ع��رب عدد  ب��اأخ��ذ  ي��ق���م���ن 

م��ن امل��م��ر���س��ن امل��درب��ن ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل مع 

ال��ت��ط��ب��ي��ق، ورف�����ع امل��ع��ل���م��ات ع��ل��ى اخل����ادم 

الرئي�س، لي�سار اإىل اإر�سال بيانات امل�سابن 

املخالطة  درج���ات  وف��ق  املخالطن  وحت��ذي��ر 

الأربع التي يعتمدها التطبيق.

املنزيل،  للعزل  الت�جه  بدء  اأنه مع  وبن 

على  القائمن  بتزويد  ال�سحة  وزارة  تق�م 

ويتم  امل�����س��اب��ن،  ه���ات��ف  ب���اأرق���ام  التطبيق 

الت�سال  مركز  خ���ل  من  معهم  الت�ا�سل 

ال�طني، وُيطلب من امل�ساب اإر�سال البيانات 

عن طريق ال�ات�س اب اأو الربيد الإلكروين، 

واأماكن  البيانات  م�ساركة  ذلك  عند  لي�سار 

ق�ساها  ال��ت��ي  الزمنية  والأوق�����ات  ال��ت���اج��د 

امل�ستخدم امل�ساب يف م�قع ما.

و�����س����دد ال�������س����ي���ط���ة ع���ل���ى اأه���م���ي���ة دور 

امل�����س��ت��خ��دم يف ت��ق��دي��ر امل����ق���ف ع��ن��د ظ��ه���ر 

التطبيق يخ�سع ملحددات  اأن  التنبيه، حيث 

م��ط���ري��ه،  اإرادة  ع���ن  خ���ارج���ة  ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة 

امل�����س��ت��خ��دم يف  ك���ان  اإذا  ال��ت��م��ي��ي��ز  ول مي��ك��ن��ه 

العام،  اأو يف و�سائط النقل  مركبته اخلا�سة 

اأو  ع��م��ل��ه  م���ك���ان  اأو  م��ن��زل��ه  يف  ي��ت���اج��د  اأو 

امل�ستخدم  دور  اأهمية  ي�ؤكد  ما  ع��ام،  مبكان 

ت�اجده  من  والتاأكد  للخريطة  الدخ�ل  يف 

يف املكان والزمان ال�سحيحن، لفتاً اإىل اأن 

تختلف  ا�س” قد  بي  “جي  اخل��رائ��ط  نظام 

قراءاته الزمنية يف حالت حمدودة.

ت�سل  كانت  التي  التنبيهات  تكرار  وح�ل 

يف ال�����س��اب��ق ل���أ���س��خ��ا���س ال����ذي ي��ت���اج��دون 

املخ�س�سة  امل�ست�سفيات  با�ستمرار يف حميط 

لعزل امل�سابن، اأكد ال�س�يطة اأن القائمن 

ع��ل��ى ال���ربن���ام���ج، وم��ن��ذ ال���راب���ع م���ن اأي��ل���ل 

امل���ا����س���ي، ق����ام�����ا ب��ا���س��ت��ث��ن��اء امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

هذه  م��ن  بها  املحيطة  واملناطق  املخ�س�سة 

التنبيهات.

التنبيهات مرتبط  تاأخر و�س�ل  اأن  وبن 

ب��ع��دة ع���ام��ل م��ن��ه��ا؛ م���ع��د اإج�����راء فح�س 

البيانات  واإدخ����ال  النتيجة  وظ��ه���ر  ك���رون��ا 

اإج�������راء  ����س���رع���ة  اأن  ال����ن����ظ����ام، ح���ي���ث  ع���ل���ى 

لزيادة  ت����ؤدي  النتائج  واإظ��ه��ار  الفح��سات 

ار���س��ال  �سرعة  وب��ال��ت��ايل  ال��ربن��ام��ج،  فعالية 

التنبيهات للمخالطن.

وفيما يتعلق بالأ�سخا�س الذين يق�م�ن 

حلذف  منهم  حم��اول��ة  يف  التطبيق  بحذف 

ال�س�يطة  اأع��اد  اإليهم،  املر�سلة  التنبيهات 

ل على  التاأكيد على اأن جميع البيانات ت�سجرّ

حال  ويف  اخل�س��سية،  على  حفاظاً  الهاتف 

على  �سي�ؤثر  ذلك  فاإن  البيانات،  حذف هذه 

املطل�بة،  بالكفاءة  وعمله  التطبيق  ق���درة 

امل�ستخدم من حماية  وبالتايل لن ي�ستطيع 

اآخر  نف�سه وبيئته يف حال خمالطته مل�ساب 

من م�ستخدمي التطبيق.

بناء على  ج��اءت  التطبيق  اأن فكرة  وب��ن 

جتارب عدد من دول العامل يف بداية انت�سار 

اأوائ����ل  م���ن  ك����ان  الأردن  واأن  ال�����ب����اء،  ه����ذا 

ال��ن���ع من  ه��ذا  بتط�ير  التي قامت  ال���دول 

التطبيقات.

واأ�سار اإىل اأن القائمن على هذه املبادرة، 

التطبيقات يف م�ساعدة  بحث�ا عن دور هذه 

ج���ه����د ال���دول���ة مل���اج��ه��ة ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا، 

اأن ه���ن���اك ال��ع��دي��د م���ن ال���درا����س���ات  م��ب��ي��ن��اً 

ه��ذا  ج���دوى  لبحث  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  العلمية 

احل��د  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا  التطبيقات  م��ن  ال��ن���ع 

الإ�سابات وال�فيات، حيث تنعك�س  من عدد 

خف�س  يف  اإي��ج��اب��اً  التطبيق  حتميل  ن�سبة 

وهذا  وال�فيات،  بالف�و�س  الإ�سابات  عدد 

م��ا اأك���دت���ه درا����س���ة ح��دي��ث��ة اأج��رت��ه��ا جامعة 

اأوك�سف�رد.

يف  اط��ل��ق��ت  ال�سحة  وزارة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ن��ه��اي��ات ���س��ه��ر اأي�����ار امل��ا���س��ي ت��ط��ب��ي��ق اأم����ان 

ب��ه��دف ح��م��اي��ة الأ���س��خ��ا���س وامل��ج��ت��م��ع، كما 

دعت ال���زارة مطلع ال�سهر اجلاري مقدمي 

من  واخلا�سة  العامة  املن�ساآت  يف  اخلدمات 

ه�اتف  على  التطبيق  حتميل  م��ن  ال��ت��اأك��د 

املراجعن والزائرين.

ال�سبت    10  /  10  / 2020



لندن - رويرتز

اجلمعة،  ام�س  النفط،  اأ�سعار  تراجعت 

لكن  �سابق  وقت  يف  حققته  ارتفاعاً  لتمحو 

القيا�سيني ما زاال يتجهان �سوب  اخلامني 

اأوائ���ل  منذ  اأ���س��ب��وع��ي  مك�سب  اأك���ر  حتقيق 

يونيو على خلفية خف�ض للإمدادات ناجم 

ع��ن ع��ا���س��ف��ة يف خ��ل��ي��ج امل��ك�����س��ي��ك واإ����س���راب 

عمايل بقطاع النفط البحري يف الرنويج.

وانخف�ض خام برنت 31 �سنتا اإىل 43.03 

غ���رب  خ����ام  وان���خ���ف�������ض  ل���ل���رم���ي���ل.  دوالر 

اإىل  �سنتا   34 االأم��رك��ي  الو�سيط  تك�سا�ض 

40.85 دوالر للرميل.

حتقيق  م�سار  على  القيا�سيان  واخلامان 

االأ�سبوع،  10% هذا  بنحو  اأ�سبوعية  مكا�سب 

وهو اأول ارتفاع يف ثلثة اأ�سابيع.

وقالت �سركة نفط نرويجية وم�سوؤولون 

نقابيون اإنهم �سيجتمعون مع و�سيط عينته 

اأن  الطرفان  ياأمل  م�سعى  يف  اليوم  الدولة 

يتمخ�ض عن اإنهاء االإ�سراب.

التعطل  زي��ادة  اإىل  الت�سعيد  ي��وؤدي  وقد 

التو�سل  يتم  مل  اإذا  اأمثاله  لثلثة  احلايل 

ي�سل  مم���ا  اأك���ت���وب���ر،   14 ب��ح��ل��ول  ح���ل  اإىل 

ب��اإج��م��ايل خ��ف�����ض ال��ط��اق��ة االإن��ت��اج��ي��ة اإىل 

النفطي  املكافئ  من  برميل  األ��ف   934 نحو 

يوميا.

دلتا  االإع�سار  اأوقف  املك�سيك،  ويف خليج 

1.67 مليون برميل يوميا، اأو ما يعادل %92 

م��ن اإج��م��ايل اإن��ت��اج اخل��ل��ي��ج ال��ن��ف��ط��ي، وه��و 

االإع�سار  خ��لل   2005 منذ  م�ستوى  اأع��ل��ى 

 %62 نحو  اأي�سا  املنتجون  واأوق��ف  كاترينا. 

من اإنتاج املنطقة من الغاز الطبيعي، اأو ما 

1.675 مليار قدم مكعبة يوميا. يعادل 

وت�����ق�����ول م���ن���ظ���م���ة ال����ب����ل����دان امل�������س���درة 

على  ال��ع��امل��ي  الطلب  اإن  )اأوب����ك(  ل��ل��ب��رول 

اأواخ��ر ثلثينيات  يف  ال��ذروة  �سيبلغ  النفط 

يف  االنخفا�ض  يبداأ يف  وق��د  احل��ايل  القرن 

ذلك احلني.

لندن - رويرتز

ت�سمل  كرى  مركزية  بنوك  �سبعة  من  جمموعة  �سرعت 

جم��ل�����ض االح��ت��ي��اط��ي االحت�����ادي االأم���رك���ي ال���ي���وم اجل��م��ع��ة 

رقمية  عملة  عليه  �ستبدو  ال��ذي  املحتمل  ال�سكل  حتديد  يف 

على  وال��ت��ف��وق  لل�سني  ري���ادي  ب���دور  ال��ل��ح��اق  يف  للم�ساعدة 

التابعة  امل�����س��ت��ق��رة  ل��ي��را  غ���رار عملة  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة  م�����س��اري��ع 

لفي�سبوك.

وق��ال��ت ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة وب��ن��ك ال��ت�����س��وي��ات ال��دول��ي��ة اإن 

ب�سعر  واالإت��اح��ة  امل��ت��ان��ة  ت�سمل  اأن  يجب  االأ�سا�سية  امل��لم��ح 

م��ن��خ��ف�����ض اأو ب����دون ت��ك��ل��ف��ة، وامل���ع���اي���ر امل��ن��ا���س��ب��ة واالإط�����ار 

الت�سريعي الوا�سح والدور امللئم للقطاع اخلا�ض.

املركزي  اإجنلرا  بنك  حمافظ  نائب  كونليف  جون  وقال 

تنامي  اإن  الدولية  الت�سويات  ببنك  املدفوعات  جلنة  ورئي�ض 

امل��دف��وع��ات ب��غ��ر ال��ن��ق��د م��ن��ذ ف��ر���ض اإج�����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام 

مل��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ي�����س��رع ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي مي��ك��ن بها 

اأ�سكال املال. للتكنولوجيا اأن تغر 

العملت  وث��ي��ق  ب�سكل  تفح�ض  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك  وب���داأت 

عملتها  عن  املا�سي  العام  في�سبوك  اأعلنت  اأن  بعد  الرقمية 

ليرا التي مل ُتطلق بعد والتي �ستكون مدعومة مبزيج من 

الرئي�سية والديون احلكومية. العملت 

وم��ن��ذ ذل���ك احل���ني ع���دل ال��ك��ي��ان ال���ذي ي��ق��ف وراء ليرا 

م�ستقرة”  “عملت  ع��دة  اإط���لق  يف  ح��ال��ي��ا  وي��اأم��ل  خططا 

مدعومة بعملت منفردة.

املواكبة  اإىل  بحاجة  امل��رك��زي��ة  البنوك  اإن  كونليف  وق��ال 

امل��دف��وع��ات  ف��ج��وات يف  ب�سد  اخل��ا���ض  ال��ق��ط��اع  ق��ي��ام  لتجنب 

بطرق غر منا�سبة.

املركزي  )البنك  االحت���ادي  االحتياطي  جمل�ض  وبجانب 

االأمركي( وبنك اإجنلرا، فاإن البنوك ال�سبعة التي حتالفت 

االأوروبي  املركزي  البنك  ت�سمل  الدولية  الت�سويات  بنك  مع 

لكن  امل��رك��زي،  ال��ي��اب��ان  وب��ن��ك  ال�سوي�سري  الوطني  والبنك 

ال�سعب ال�سيني. لي�ض بنك 

بنك  ي��ق��ول  فيما  رق��م��ي��ا،  ي��وان��ا  بالفعل  ال�����س��ني  وت��خ��ت��ر 

عملت  عامل  يف  اليوان  انت�سار  �سيعزز  اإن��ه  ال�سيني  ال�سعب 

يهيمن عليه الدوالر.

ي��اب��اين معني  دب��ل��وم��ا���س��ي  اأك���ر  اأوك���ام���ورا  وق���ال كينجي 

بال�سوؤون املالية اإن ال�سني ت�سعى للفوز مبيزة الريادة يف بناء

عملتها الرقمية اخلا�سة، حمذرا من اأن “هذا اأمر ينبغي 

اأن نخاف منه«.

وق����ال ك��ون��ل��ي��ف “ال اأع��ت��ق��د اأن ه���ذا ���س��ب��اق ب���ني ال��ب��ن��وك 

املركزية” م�سيفا اأنه ما من حل بعملة رقمية لبنك مركزي 

باأكمله. العامل  �سيهيمن على 

لندن - العربية

ال��ع��امل��ي��ة  جون�سون”  اآن����د  “جون�سون  ���س��رك��ة  ت��ع��ت��زم 

وذل��ك  دوالر  مليون   100 ي��ت��ج��اوز  مبلغ  ���س��داد  ال�سهرة 

املرفوعة �سد  الق�سائية  الدعاوى  اأجل ت�سوية مئات  من 

منتجها االأبرز واالأ�سهر، وهو م�سحوق االأطفال املعروف 

وامل��ن��ت�����س��ر يف خم��ت��ل��ف اأرج�����اء ال���ك���ون، وه���و م���ا ي��ع��ن��ي اأن 

امللحقات  من  �سنوات  بعد  مهددة  برمتها  باتت  ال�سركة 

الق�سائية.

“بلومبرغ” االأمركية  وبح�سب تقرير ن�سرته وكالة 

�ستدفع  ال�سركة  ف��اإن  االقت�سادية  باالأخبار  املتخ�س�سة 

ق�سائية  دع��وى  األ��ف  من  اأك��ر  ت�سوية  مقابل  املبلغ  ه��ذا 

م��ق��ام��ة ���س��د امل��ن��ت��ج ن��ف�����س��ه ول��لأ���س��ب��اب ذات���ه���ا، وذل����ك يف 

حماولة الإغلق ملف �سائك مفتوح منذ �سنوات.

م�سحوق  اأن  الق�سائية  الدعاوى  هذه  اأ�سحاب  ويزعم 

“جون�سون  �سركة  تنتجه  الذي  ال�سهر  العاملي  االأطفال 

وت�سر  ال�سرطان  ُت�سبب  م��واد  يت�سمن  جون�سون”  اأن��د 

بال�سحة.

���س��ن��وات من  اأرب�����ع  ال��ت�����س��وي��ة ه���ي االأوىل م��ن��ذ  وه����ذه 

ال�سركة ما يقرب من  الق�سائية، حيث تواجه  امللحقات 

20 األف دعوى ق�سائية تزعم اأن منتجات بودرة االأطفال 

ال�سرطان  ت�سبب  جون�سون”  اآن��د  “جون�سون  �سركة  من 

فيما  “االأ�سب�ستو�ض”،  ه��ي  م��ل��وث��ة  م���ادة  وج���ود  ب�سبب 

�ستقوم ال�سركة بهذه الت�سوية الألف دعوى ق�سائية، وهي 

اأول ت�سوية منذ اأربع �سنوات.

منتجات  من  عبوة  األف   33 با�ستدعاء  ال�سركة  وقامت 

املا�سي  العام  اأكتوبر من  اأول/  بودرة االأطفال يف ت�سرين 

االأ���س��واق  ال��ع��ب��وات م��ن  ه���ذه  اإن��ه��ا جمعت  2019، وق��ال��ت 

كميات  على  العثور  بعد  ال�سديد”  احل��ذر  م��ن  “بدافع 
“االأ�سب�ستو�ض«. من  �سئيلة 

ويف وقت الحق من ذلك ال�سهر قال الرئي�ض التنفيذي 

جور�سكي:  األيك�ض  جون�سون”  اآن���د  “جون�سون  ل�سركة 

لدينا ال حتتوي  االأطفال  بودرة  اأن  قاطع  ب�سكل  “نعتقد 
ه��ذا  م��ن  ف��ق��د  ي��وم��اً   13 ب��ع��د  ل��ك��ن  االأ�سب�ستو�ض”،  ع��ل��ى 

اإنها  االأم��رك��ي��ة  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  ق��ال��ت  الت�سريح 

يف  “االأ�سب�ستو�ض”  م��ن  �سئيلة  م�ستويات  ع��ل��ى  ع��رت 

عبوة من هذا املنتج.

2019 عن بيع  وكانت ال�سركة قد توقفت يف اأيار/مايو 

ب���ودرة االأط��ف��ال ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ه��ذه امل���واد امل�سكوك 

ف��ي��ه��ا داخ���ل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، وذل���ك ع��ل��ى ال��رغ��م من 

اإ�سرارها على اأنها اآمنة، لكن ال�سركة بررت ذلك بالقول 

ع��ادات  ال��ت��غ��رات يف  اإىل  منه  كبر  ج��زء  “يرجع يف  اإن���ه 

�سلمة  حول  امل�سللة  املعلومات  تغذيها  والتي  امل�ستهلك 

املنتج«.

عام  يف  ب��داأت  ق��د  املنتج  بهذا  املتعلقة  الق�سية  وك��ان��ت 

حتقيقاً  تاميز”  “نيويورك  جريدة  ن�سرت  عندما   2018

اأظهر اأن �سركة “جون�سون اأند جون�سون” كانت على علم 

“االأ�سب�ستو�ض”  تلوث  باحتمال  االأقل  على  عاماً   50 منذ 

يف منتجاتها دون اإخبار امل�ستهلكني.

�سد  الق�سائية  الدعاوى  اآالف  رفع  مت  لذلك  والحقاً 

بورم  اأ�سيبوا  اأنهم  يزعمون  اأ�سخا�ض  قبل  من  ال�سركة 

مرتبط  وكلهما  املبي�ض،  و�سرطان  املتو�سطة  الظهارة 

خا�سة  منتجات  ا�ستخدام  بعد  للأ�سب�ستو�ض،  بالتعر�ض 

بال�سركة.

االقت�صادي
40

النفط يتجه صوب قفزة أسبوعية 10% بفعل تعطل اإلمدادات

بنوك مركزية ترسم مالمح عملة رقمية لهذا السبب

مسحوق »جونسون آند جونسون » ُيكبد شركته 100 مليون دوالر.. 

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

أميركا تفرض رسومًا على لفائف 
األلومنيوم من 18 دولة

إجراءات بريطانية مرتقبة لحماية الوظائف

وا�شنطن - رويرتز

ق�����ال وي���ل���ب���ور رو�������ض وزي������ر ال���ت���ج���ارة 

االأم���رك���ي ام�����ض اجل��م��ع��ة اإن ال���والي���ات 

امل���ت���ح���دة ت��ف��ر���ض ر����س���وم���ا ج���دي���دة على 

منتجات لفائف اأملونيوم بقيمة 1.96 مليار 

دوالر من 18 دولة بعد اأن تو�سلت اإىل اأن 

ال�سلع ت�سهد حالة من االإغراق.

اأن  بيزن�ض  فوك�ض  �سبكة  رو����ض  واأب��ل��غ 

دول  ف��وري على  ب�سكل  �سُتفر�ض  الر�سوم 

الرغم  على  والبحرين،  اأملانيا  بينها  من 

من اأن اإقرار الوزارة بوجود اإغراق اأويل.

بالقرار  �ستتاأثر  التي  ال��دول  اأن  وذك��ر 

اأي�����س��ا ه���ي ال����رازي����ل وك���روات���ي���ا وم�سر 

واإيطاليا  واإندوني�سيا  والهند  وال��ي��ون��ان 

و�سلطنة ُعمان ورومانيا

اإفريقيا  وج��ن��وب  و�سلوفينيا  و�سربيا 

وكوريا اجلنوبية واإ�سبانيا وتايوان وتركيا.

اإن جلنة التجارة الدولية  وق��ال رو���ض 

يف  النهائي  ق��راره��ا  �ست�سدر  االأم��رك��ي��ة 

فراير 2021.

القائمة،  على  لي�ست  ال�سني  اأن  وتابع 

تفر�ض  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات  اأن  م�����س��ي��ف��ا 

بالفعل ر�سوما على منتجات األومنيوم من 

�سيني  طاقة  فائ�ض  اإىل  اأدى  مما  بكني، 

حل حمل االإنتاج يف دول اأخرى ومتخ�ض 

عن اإغراق يف الواليات املتحدة.

�سيكون  الر�سوم  اإن معدل  وق��ال رو���ض 

اأملانيا ليراوح بني 52% اإىل  االأك��ر بحق 

132% وتليها البحرين مبعدالت يف خانة 

االآحاد.

وق���ال اإن ارت��ف��اع ا���س��ت��ه��لك ال��والي��ات 

امل���ت���ح���دة م���ن م��ن��ت��ج��ات حم�����ددة يف ظل 

اجلائحة، مثل مركبات وقوارب الرحلت، 

لفائف  ت�����س��ع��ر  اأه��م��ي��ة  زي�����ادة  اإىل  اأدى 

االألومنيوم.

لندن - رويرتز

واج����ه االق��ت�����س��اد ال��ري��ط��اين ���س��ع��وب��ات 

لتعافيه من  انتكا�سة  اأغ�سط�ض، يف  يف  لينمو 

انت�سار  لكبح  الهادفة  ال��ع��ام  ال��ع��زل  اإج����راءات 

ف��رو���ض ك��ورون��ا، وم��ن امل��ق��رر اأن يعلن وزي��ر 

املالية ري�سي �سوناك عن املزيد من امل�ساعدة 

الوظائف يف ظل موجة  تنامي فقد  الإب��ط��اء 

ثانية من االإ�سابات بفرو�ض كورونا.

املحلي  الناجت  اأن  ر�سمية  بيانات  واأظهرت 

االإج���م���ايل زاد 2.1% م��ق��ارن��ة م��ع ي��ول��ي��و، ما 

ي��ق��ل ح��ت��ى ع���ن ن�����س��ف م��ت��و���س��ط ال��ت��وق��ع��ات 

اأج���رت���ه روي�����رز الآراء خ��راء  ا���س��ت��ط��لع  يف 

اأب��ط��اأ زي���ادة منذ ب��داأ  اقت�ساديني ومب��ا ميثل 

االقت�ساد يتعافى يف مايو من تراجع قيا�سي.

وي����رج����ع م��ع��ظ��م ال���ن���م���و ال�������ذي وق�����ع يف 

اأغ�سط�ض اإىل برنامج حكومي ا�ستثنائي لدعم 

املالية  اأن يعلن وزي���ر  امل��ق��رر  امل��ط��اع��م. وم��ن 

يف  الوظائف  لدعم  خطة  عن  �سوناك  ري�سي 

ال�����س��رك��ات ال��ت��ي رمب���ا ُي��ط��ل��ب منها االإغ���لق 

الإبطاء ارتفاع يف حاالت االإ�سابة بكوفيد-19. 

ويقول خراء اقت�ساد اإن البيانات رمبا ترفع 

احتماالت تقدمي بنك اإجنلرا املركزي ملزيد 

من التحفيز.

اأك���ر م��ن ن�سف من��و االقت�ساد يف  وج���اء 

اأغ�سط�ض من االإق��ام��ة وال��غ��ذاء، حيث ارتفع 

االإنتاج 71.4% بف�سل دعم حكومي للوجبات 

م��دت��ه ���س��ه��ر واح�����د، وم���ع ق�����س��اء امل���زي���د من 

االأف��راد عطلت يف بريطانيا وتخفيف قيود 

اإجراءات العزل العام.

وت��ك�����س��ف ال���ب���ي���ان���ات ال�������س���ادرة ام�������ض اأن 

قبل  م�ستواه  ع��ن   %9.2 اأق��ل  يظل  االقت�ساد 

اجلائحة. وانكم�ض االقت�ساد اأكر بكثر من 

اأي اقت�ساد اآخر يف جمموعة الدول ال�سبع يف 

الفرة بني اأبريل ويونيو.

العربية-وكاالت

الرئي�ض االأمركي دونالد ترمب وجود فر�ض  اأكد 

ج��ي��دة ل��ل��ت��و���س��ل اإىل ات���ف���اق م���ع ال��دمي��ق��راط��ي��ني يف 

االقت�ساد  لتحفيز  ج��دي��دة  ح��زم��ة  ب�����س��اأن  الكونغر�ض 

االأمركي، الذي يرزح حتت وطاأة تداعيات كوفيد-19، 

يف حتول جذري عن موقفه يف وقت �سابق هذا االأ�سبوع.

وت���ن���اق�������س���ت ت�����س��ري��ح��ات��ه اخل���م���ي�������ض م����ع ق�����راره 

امل��ف��اج��ئ ي���وم ال��ث��لث��اء امل��ا���س��ي تعليق امل��ف��او���س��ات مع 

انتخابات  بعد  م��ا  اإىل  الكونغر�ض  يف  الدميقراطيني 

الثالث من نوفمر الرئا�سية.

اأ�سابيع بني رئي�سة جمل�ض  وجتري مفاو�سات منذ 

النواب نان�سي بيلو�سي ووزير اخلزانة �ستيفن منوت�سني 

على اأمل التو�سل اإىل حزمة �سخمة لتحفيز االقت�ساد. 

امل��ح��ادث��ات متهما  ب��وق��ف  اأم���ر منوت�سني  ت��رم��ب  ل��ك��ن 

بيلو�سي بعدم التفاو�ض عن ح�سن نية.

لكن الرئي�ض تراجع اخلمي�ض قائل ملحطة “فوك�ض 

بزن�ض”، “بداأنا نتو�سل اإىل حمادثات مثمرة للغاية”، 

امل��رت��ب��ط��ة مب�����س��اع��دة �سركات  امل��ق��رح��ات  اإىل  م�����س��راً 

1200 دوالر  ك��ل منها  ق��در  �سيكات  وت��ق��دمي  ال��ط��ران 

للعمال الذين مت ت�سريحهم.

وقال “نتحدث عن اتفاق يتجاوز �سركات الطران”، 

م�سيفاً “اأظن اأن لدينا فر�سة جيدة حقا للقيام باأمر 

ما«.

لكن مديرة مكتب التوا�سل اال�سراتيجي يف البيت 

االأبي�ض األي�سا فرح قالت يف وقت الحق اإن اإدارة ترمب 

اأك��ر،  اأخ���رى  �سغرة” على  “حزمة  ل  تف�سّ ت���زال  ال 

م�سيفة اأن القرو�ض واملنح للأعمال التجارية ال�سغرة 

تت�سدر االأولويات.

وت��ت��ن��اق�����ض ت�����س��ري��ح��ات��ه��ا م���ع م���ا ق��ال��ه منوت�سني 

خلل حمادثاته مع بيلو�سي بعد ظهر اخلمي�ض، وفق 

موظفيها.

واأفاد درو هاميل املتحدث با�سم بيلو�سي على توير 

احتمال  ثمة  ك��ان  اإن  حتديد  على  رك��ز  “حوارهما  اأن 

اإىل اتفاق و�سيك على م�سروع قانون �سامل.  للتو�سل 

اتفاق  اإىل  بالتو�سل  الرئي�ض  اه��ت��م��ام  ال��وزي��ر  اأو���س��ح 

كهذا«.

وك���ان ه��ذا اآخ���ر حت��ول يف اأ���س��ب��وع �سهد العديد من 

التقّلبات على �سعيد هذا امللف.

من  ان��ت��ق��ادات  للمفاو�سات  املفاجئ  التعليق  واأث����ار 

امل��ال واالأع��م��ال بينما ت�سبب بتهاوي  احلزبني ودوائ���ر 

اأ�سواق االأ�سهم، ما دفع الرئي�ض لتغير موقفه ودعوة 

مل�ساعدة  “فورا”  منف�سل  ق��ان��ون  الإق����رار  الكونغر�ض 

�سركات الطران واالأعمال التجارية ال�سغرة والعمال.

اأن قانون كهذا لن يقر يف  اأ�سارت اإىل  لكن بيلو�سي 

الكونغر�ض ما مل يتم التو�سل اإىل اتفاق لتمرير حزمة 

اأو�سع لتحفيز االقت�ساد.

وقالت لل�سحافيني اخلمي�ض “كنت منفتحة للغاية 

ب�ساأن و�سع م�سروع قانون منف�سل ل�سركات الطران 

اأو اأن يكون جزءا من م�سروع قانون اأكر. لكن لن يتم 

اإقرار م�سروع قانون منف�سل من دون قانون اأو�سع«.

وترتبط االإجراءات اجلديدة بقانون “كرز” الذي 

اأقر يف اآذار/م��ار���ض عندما �سرب الوباء وانق�ست مدة 

تريليون  “كرز” 2،2  وخ�س�ض  بنوده.  بع�ض  تطبيق 

الناجم  الركود االقت�سادي  دوالر للتخفيف من وط��اأة 

ع��ن ك��وف��ي��د-19 وي��رى خ��راء اقت�ساد ب��اأن��ه لعب دورا 

اأ�سا�سيا يف التخفيف من االأ�سرار التي حلقت باأكر قوة 

اقت�سادية يف العامل.

واأقرت بيلو�سي اأن احلزبني اتفقا يف جماالت معينة، 

لكن اجلمهوريني “اأداروا ظهورهم للحزمة الكاملة«.

مليار   25 بقيمة  منف�سلة  تدابر  اإىل  ترمب  ودع��ا 

ت��ع��اين منها  ال��ت��ي  دوالر للتخفيف م��ن وط���اأة االأزم����ة 

�سركات الطران ولتخ�سي�ض 135 مليار دوالر للأعمال 

التجارية ال�سغرة.

منعوا  اجلمهوريني  اأن  اإىل  الدميقراطيون  واأ���س��ار 

اإق��رار م�سروع قانون منف�سل لتجّنب  االأ�سبوع املا�سي 

�سركات  يف  العاملني  املوظفني  من  كبر  ع��دد  ت�سريح 

الطران.

وت�����س��ك��ل ���س��رك��ات ال���ط���ران م�����س��در ق��ل��ق رئي�سي 

ال�سفر  اإذ تواجه تراجعا كبرا يف الطلب على  للنواب 

ال���دوالرات  مليارات  على  ك��وف��ي��د-19. وح�سلت  ج���ّراء 

كم�ساعدات يف اإطار قانون “كرز” هذا العام يف مقابل 

امتناعها عن ت�سريح املوظفني حتى اأكتوبر.

االآم��ال  تعلق  كانت  التي  االإ�سافية  امل�ساعدات  لكن 

عليها مل تاأت فاأعلنت �سركتا اخلطوط اجلوية املتحدة 

)ي��ون��اي��ت��د اي��رالي��ن��ز( واخل��ط��وط اجل��وي��ة االأم��رك��ي��ة 

األ��ف   19 اإىل   13 �ست�سّرحان  اأن��ه��م��ا  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع 

موظف.

وخف�ض ترمب من نرته يف حديثه مع “فوك�ض بزن�ض” 

اخلمي�ض قائل اإن ف�سل املحادثات “لي�ض ذنب اأحد«.

وقال “بدت اأنها اأمام طريق م�سدود لذا عّلقتها. ثم 

ا�ستاأنفنا املحادثات واأرى اأن االأ�سواق تبلي بلء ح�سنا«.

دعم  اإق���رار حزمة  اأن  اإىل  االقت�ساد  خ��راء  وي�سر 

حكومية جديدة اأمر غاية يف االأهمية ملنع موجة قرارات 

ولدعم  اإفل�سها  �سركات  اإع���لن  اأو  موظفني  ت�سريح 

العاطلني عن العمل.

واأعلنت وزارة العمل اأنه مت ت�سجيل 840 األف طلب 

جديد للح�سول على م�ساعدات بطالة االأ�سبوع املا�سي، 

بينما ح�سل اأكر من 25،2 مليون �سخ�ض يف الواليات 

املتحدة على �سكل من اأ�سكال امل�ساعدات احلكومية حتى 

19 �سبتمر.

بعد تعليق المحادثات.. ترمب: هناك فرص جيدة لحزم التحفيز

االعلن عن احلظر ال�سامل خلل اال�سابيع القادمة والجل غر معلوم ملدة يومني من كل 

ا�سبوع الذي كان متوقعاً �سكل �سدمة لدى العديد من املواطنني الذين ا�سبحوا ال يوؤمنون باأي 

اإجراء حكومي للحد من انت�سار الفرو�ض الذي نخر الن�سيج املجتمعي بقوة غر م�سبوقة .

اأ�سهر انها �سيطرت على انت�سار الفرو�ض وخرجت بت�سريحات املنت�سر  تغنت احلكومة قبل 

االردنية  التجربة  لن�سر  عربية  قنوات  مع  تلفزيونية  مقابلت  اج��راء  ومت  جمهول  ع��دو  على 

الناجحة اىل دول اخرى0000 ما الذي حدث لنعود اىل ال�سفر بل اقل من ال�سفر بكثر ؟

وعي املواطن هو ال�سبب ؟؟ حجة من ال يجد اي �سبب دائما احلكومة املن�سرفة كانت تنفي اي 

ا�ساءة او ت�سكيك بقدراتها وكاأنها مع�سومة عن اخلطاأ وان اخلطاأ هو جهل املواطن الذي تربى 

وتعلم مبدار�ض الوطن .

احلظر املعلن �سيكون مفيدا يف حالة واحدة فقط هي تاأمني حياة املواطن لي�ض من عدو ال 

يرى بالعني املجردة بل من الفواتر وااليجارات والقرو�ض0 وايجاد  حلول تخفف من االعباء 

له  ليت�سنى  لكل طالب  توفر جهاز  ناجحا عند  �سيكون  امل��واط��ن000 احلظر  كاهل  اثقلت  التي 

التعلم عن بعد وقوة انرنت هائلة ، ال ان تغم�ض احلكومة عينيها اجتاه تغول �سركات االت�ساالت 

يف هذه اللحظات احلرجة من ف�سل خطوط الهاتف وقطع خدمة االنرنت بحجة عدم ت�سديد 

اال�سركات !

ومبا اننا نتحدث عن التعليم عن بعد املدعوم من جهات دولية0 وهذا يعني ان هناك م�ساعدات 

بقيمة جمهولة ت�سل اىل االردن الي�سال اخلدمة بكفاءة مقبولة للطلبة فاأين هي وما هو الدعم 

املمنوح ؟

اغلقت وموظفني ال دخل  القادم00 م�ساريع  �سائد00 خوف من  .... احباط  امل��اََ  ياأن  موطني 

لهم00 وا�سواق مهددة بالهدم00 يف ظروف ا�ستثنائية  حكومات القرارات باالم�ض لن تكون واليوم 

ا�سبحت واقعاً .

ا�سعار  ان  امانة عمان  »اع��لن  ما ي�سحك  البلية  �سر  يقال  وكما  امل�سحكة  االخبار  ومن بني 

القبور لن ترتفع«00 وهذا يعني مت يا مواطن وانت مطمئن !!!!

جمانه جمال                 

موطني .... يأن الماَ  

ال�سبت    10  /  10  / 2020
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االنباط-وكاالت

ب�سبب تكوينات طبيعية واإبداع اخلالق، 

اأو بللعلل�للض املللنللاطللق الللتللي �للسللهللدت تللدخللًا 

بلل�للسللريللاً حللوّلللهللا اإىل اأمللاكللن فللريللدة، هللذه 

الللعللامل،  حلللول  ال�سياحية  املللنللاطللق  اأغللللرب 

ح�سب موقع »اإك�سرب�ض« الربيطاين.

- ال�سلم اإىل اجلنة يف هاواي

رغم اأنه غري مفتوح للجمهور، وُيحظر 

ت�سلقه ب�سبب خطورته، اإال اأن »ال�ُسلم اإىل 

 ،)Stairway to Heaven( »اجلنة

املعروف اأي�ساً با�سم »الطريق اإىل اجلنة« 

)Haiku Stairs(، والذي يعد ممراً 

اأواهللو بوالية »هلللاواي«، يعترب  يف منطقة 

ملللن اأهللللم االأملللاكلللن اللل�للسلليللاحلليللة، ويللتللكللون 

3922 درجة على طول  اإجمااًل من  ال�ُسلم 

�سل�سلة جبال Ko'olau يف اأواهو؛ مما 

االنحدار وخطرة،  �سديدة  الرحلة  يجعل 

لكنها مذهلة.

وقلل�للسللة بلللنلللاء اللل�للُسلللللم بلللللداأت مللنللذ عللام 

1943 الأغرا�ض ع�سكرية ل�سالح البحرية 

االأمريكية، ومت اإغاقه اأمام اجلمهور يف 

عام 1987.

وعلللللى اللللرغلللم ملللن اأنلللله يف علللام 2018، 

لديها  لي�ض  اإنلله  املحلية،  ال�سلطات  قالت 

خطط الإعادة فتح ال�سامل للجمهور، اإال 

اأنلله يف عللام 2020 مت االإعلللان عن خطط 

مدفوع  ن�ساط  اإىل  املكان  حتويل  ملحاولة 

االأجر، ولكن على اأية حال، املنع مل يوقف 

امل�ستك�سفني املخادعني عن حماولة جتاوز 

حلللواجلللز االأمللللللان، وبللعلل�للسللهللم يللتللمللكللن من 

�سعوده.

النهر امل�سحور يف الفلبني

حلللللللل�للللللللسللللللللل نللللللللللهللللللللللر هلللللللليللللللللنللللللللاتللللللللوان 

يف   )Surigao del Sur(امل�سحور

على  بناًء  ا�سمه  على  بالفلبني  مينداناو 

االعلللتلللقلللاد بلللاأنللله ملل�للسللحللور، بلل�للسللبللب تللعللدد 

العادية واالأعللمللاق غري  النهر غري  األللوان 

امل�ستك�سفة، والتي بدورها كانت البطل يف 

حول  املروية  املحلية  االأ�ساطري  من  عللدد 

هذا النهر مثل ق�س�ض اجلنيات.

- بوابة اجلحيم يف تركمان�ستان:

علللللبلللللارة علللللن حللللقللللل غلللللللاز طلللبللليلللعلللي يف 

انهار يف كهف حتت االأر�ض  تركمان�ستان، 

»بلللوابلللة  بللا�للسللم  وملللعلللروف   ،1971 عللللام  يف 

اجلحيم«،  اإىل  »الباب  وكذلك  اجلحيم«، 

مللراً   5350 الللغللاز  فللوهللة  م�ساحة  وتللبلللللغ 

قدم  كرة  ملعب  اأنها يف حجم  اأي  مربعاً؛ 

اأمريكي.

اأ�للسللرم  بعدما  الت�سمية  �سبب  ويللرجللع 

اجللليللولللوجلليللون الللنللار يف احلللفللرة لوقف 

انت�سار غاز امليثان، ويقال اإنها حترق منذ 

ذلك احلني.

- الغابة امللتوية يف بولندا

 Gmina( بلللللا�لللللسلللللم  امللللللللعلللللللروفلللللللة 

اأنللهللا  ملللن  اللللرغلللم  وعلللللى   )Gryfino
تلللبلللدو جللللللزءاً ملللن قلل�للسللة خلليللاللليللة ب�سبب 

اإال  اللل�للسللنللوبللر،  الأ�للسللجللار  الللغللريللب  ال�سكل 

اأنها حقيقية وتقع بالقرب من منطقة نو 

 )Nowe Czarnowo( ت�سارنوفو 

ببولندا.

وتللعللد هلللذه الللغللابللة عللبللارة عللن ب�ستان 

ذات  �سنوبر  اأ�للسللجللار  مللن  مللكللون  طبيعي 

�سكل غريب، ويقدر عمر االأ�سجار امل�سّوهة 

بني 70 و80 �سنة.

�للسللجللرة �للسللنللوبللر ب�سكل  وتللنللحللنللي كلللل 

االأر�للض  م�ستوى  فللوق  ال�سمال  نحو  حللاد 

مللبللا�للسللرة، ثلللم تللنللحللنللي للللللخلللللف يف و�للسللع 

م�ستقيم بعد رحلة جانبية من ثاثة اإىل 

ت�سعة اأقدام.

�سكل  لتحول  وا�سح  تف�سري  يوجد  وال 

ُيعتقد  اأنلله  اإال  الهيئة،  هللذه  اإىل  االأ�سجار 

اأنها �سنعت لت�سكيل هذا امل�سهد با�ستخدام 

اأو تقنية ب�سرية، بينما ي�سري تف�سري  اأداة 

اآخر اإىل اأنها ناجتة عن عا�سفة ثلجية.

- �ساالر دي اأويوين يف بوليفيا:

العامل،  يف  ملح  م�سطح  اأكللرب  عن  عبارة 

1000 كيلومر مربع،  اأكرث من  ميتد على 

وتلل�للسللّكللل نتيجة لللبللحللرية مللا قللبللل الللتللاريللخ، 

التي جفت وتركت حميطاً من امللح يعد هو 

ال�سحراء، وميثل  العامل وي�سبه  االأكللرب يف 

ثلللللث احللتلليللاطلليللات اللللعلللامل ملللن الللللليللثلليللوم. 

ويلللتلللدفلللق اللللللللزوار ملللن بللعلليللد لللللروؤيللللة امللللللح 

ال�سخرية  والللتللكللويللنللات  النا�سع  االأبلليلل�للض 

وامللللنلللاظلللر الللطللبلليللعلليللة املللر�للسللعللة بللاللل�للسللبللار 

بع�ض  يف  ارتفاعه  يتجاوز  الللذي  العماق، 

االأحيان 10 اأمتار.

االنباط-وكاالت

 Mayflower( جتلللللهللللليلللللز  مت 

 ،Autonomous Ship )MAS
بالذكاء  تعمل  بحرية  اأبحاث  �سفينة  وهي 

ال�سم�سية،  بالطاقة  وتعمل  اال�سطناعي 

الللبلليللانللات  جلللمللع  املللحلليللطللات  �ستعرب  والللتللي 

بليموث،  �للسللاحللل  قللبللالللة  امللليللاه،  يف  الللبلليللئلليللة 

اإجنلرا.

عامني  بعد  ر�سمياً  ال�سفينة  اإطاق  ومت 

لنماذج  والللتللدريللب  والللبللنللاء  الت�سميم  مللن 

بها. اخلا�سة  اال�سطناعي  الذكاء 

يللتللزامللن مللوعللد االإطلللللاق مللع الللذكللرى 

 Mayflower لرحلة   400 الللل ال�سنوية 

الللتللاريللخلليللة علللرب املللحلليللط االأطللللللل�لللسلللي مللن 

اأمريكا. اإىل  بليموث 

بحرية جتارب 

املقبلة  ال�ستة  االأ�سهر   MAS �ستق�سي 

يف اللللتلللجلللارب الللبللحللريللة، وجُتلللللري مللهللمللات 

بللحللثلليللة ورحلللللات خمللتلللللفللة قللبللل حمللاولللة 

.2021 االأطل�سي يف ربيع عام  املحيط  عبور 

بللنللاوؤه  مت   AI بللقللبللطللان   MAS تللتللملليللز 

 ،IBMو  ProMare مللطللوري  بوا�سطة 

االإح�سا�ض  القدرة على  ال�سفينة  والذي مينح 

بدون  البحر  يف  الللقللرارات  واتللخللاذ  والتفكري 

متنها. على  طاقم  اأو  ب�سري  قبطان 

قللللال اآنلللللدي �للسللتللانللفللورد كلللللارك رئلليلل�للض 

 IBM UK & اللللتلللكلللنلللوللللوجللليلللا  قللل�لللسلللم 

Ireland: »اإن ال�سفينه قادرة على م�سح 
واتخاذ  حمتملة،  خماطر  عن  بحثاً  االأفللق 

ا�ستناداً  م�سارها  وتغيري  م�ستنرية،  قرارات 

�سفينة  فللاإن  احللليللة؛  الللبلليللانللات  انللدمللاج  اإىل 

لديها  الللتللحللكللم،  ذاتلليللة   Mayflower
اأكرث من  قوا�سم م�سركة مع بنك حديث، 

ال�سابع  القرن  يف  نف�سه  اال�سم  حتمل  التي 

اال�للسللتللمللرار يف  علللللى  قللدرتللهللا  علل�للسللر، بف�سل 

الظروف �سعوبة،  اأكرث  اجلري يف مواجهة 

تلللعلللد هللللذه اللل�للسللفلليللنللة الللل�لللسلللغلللرية منلللوذجلللاً 

مللل�لللسلللغلللراً للللكلللل �لللسلللركلللة طلللملللوح يف اللللقلللرن 

والع�سرين«. احلادي 

رحلة بدون ركاب 

الربيطانية،  »تلغراف«  ل�سحيفة  ووفقاً 

التي  الرحلة  يف  اإن�سان  اأي  ي�سارك  لن  اأنلله 

الللذي  الللوقللت  يف  ملليللًا،   3220 طولها  يبلغ 

يللعللتللقللد فلليلله خلللرباء يف جملللال امللللاحلللة، اأن 

امل�ستقل على و�سك حتقيق اخراق  ال�سحن 

يف هذا املجال.

وتلللقلللدم اللل�للسللفلليللنللة عللللدة ملللزايلللا، اأهللمللهللا 

اال�ستغناء  عن  الناجتة  التكاليف  انخفا�ض 

اإىل  حلللاجلللة  وال  اللللبللل�لللسلللري،  اللللطلللاقلللم  عللللن 

مدار  على  التنقل  وميكنها  الطاقم،  اإراحة 

ال�ساعة.

وهو  ترامياران  بت�سميم  ال�سفينة  تتميز 

هوائي  وديناميكي  هيدروليكي  ديناميكي 

وملل�للسللتللقللر للللللغللايللة يف الللبللحللار الللهللائللجللة، مت 

واملواد  االألومنيوم  با�ستخدام   MAS بناء 

طوله  ويبلغ  اأطنان   5 حللوايل  يزن  املركبة، 

لتحقيق  ال�سفينة  ت�سميم  �سيتم  مراً،   15

20 عقدة. نحو  تبلغ  �سرعة 

املللل�لللسلللروع مبللثللابللة  يلللكلللون هللللذا  اأن  ميللكللن 

مللنلل�للسللة فللعللالللة مللن حلليللث الللتللكلللللفللة، ومللرنللة 

حماية  يف  �ست�ساعد  الللتللي  الللبلليللانللات  جلللمللع 

التي تدعمها. املحيطات وال�سناعات  �سحة 

من  العلمي  البحث  عمل  تن�سيق  �سيتم 

ِقللبللل جللامللعللة بللللليللمللوث بللاملللملللللكللة املللتللحللدة، 

 MAS مللن  امللليللاه  علليللنللات  �ستحلل  والللتللي 

اأثلللنلللاء اإبلللحلللارهلللا علللرب املللحلليللط االأطللللل�للسللي؛ 

اأ�سل وتوزيع والتاأثريات  املزيد حول  لفهم 

املحيط. يف  الدقيقة 

املالحة ذاتية  �سفن 

اأوىل  مللن  واحلللدة  ف�ستكون  جنللحللت؛  اإذا 

تعرب  التي  ال�سخمة  املاحة  ذاتية  ال�سفن 

امل�سروع  مطورو  ويعتقد  االأطل�سي،  املحيط 

اأن هلللذا �للسلليللفللتللح الللبللاب لللعلل�للسللر جللديللد من 

امل�ستقلة. االأبحاث  �سفن 

ال�سفن  من  النوع  هذا  ا�ستخدام  وميكن 

اأنللواع،  يف عللدة جمللاالت، وي�سمل ذلللك عللدة 

وعلللّبلللارات  اللل�للسللغللرية  اللل�للسللحللن  زوارق  مللثللل 

وزوارق  االآللليللة  اجلليد  وكا�سحات  الللركللاب 

و�سفن  ال�سيد  �سفن  اإىل  باالإ�سافة  القطر، 

العلمي. البحث 

بللوابللة   ProMareو  IBM اأطلللللقللت 

لتوفري  ملل�للسللمللمللة  جلللديلللدة،  تللفللاعللللليللة  ويلللب 

حتللديللثللات يف الللوقللت الللفللعلللللي حلللول مللوقللع 

من  والبيانات  البيئية  والظروف  ال�سفينة 

املختلفة. البحثية  م�ساريعها 

أغرب األماكن السياحية في العالم

االنباط- وكاالت

ح�سان �سغري ا�سمه كورت، هو رمز لاأمل 

املتجدد لبقاء نوعه، ُولد يف 6 اأغ�سط�ض 2020، 

برزيوال�سكي  ف�سيلة  مللن  ح�سان  اأول  وهللو 

امللل�للسللتللنلل�للسللخ بللنللجللاح يف اللللعلللامل، وهللللو حلل�للسللان 

اآ�سيا  �سهوب  باالنقرا�ض، موطنه  برّي مهدد 

الو�سطى.

العاملية  دييغو  �سان  حيوان  حديقة  اأعلنت 

الللللواليللللات  يف   »San Diego Zoo«

اأنللهللا جنللحللت يف ا�للسللتللنلل�للسللاخ ح�سان  املللتللحللدة، 

مادة  ا�ستن�ساخه من  واأنه مت  الربزيوال�سكي، 

عللامللاً؛   40 قبل  بالتربيد  حمفوظة  وراثلليللة 

مما اأدى اإىل اإحياء التنوع اجليني الذي كان 

ُيعتقد اأنه ُفقد منذ عقود.

باالنقرا�ض  مهدددة  �ساللة 

قللال   sciencealert مللوقللع  بح�سب 

علللامل احلللليلللوان بلللوب وايلللللز، كللبللري ملل�للسللوؤويل 

 San Diego Zoo يف  احلللليلللاة  علللللللوم 

املهر  هذا  يكون  اأن  املتوقع  »من   :Global
اأهللملليللة وراثلليللاً  اأكلللرث االأفلللللراد  اأحللللَد  ال�سغري 

الللتللنللّوع اجليني  يللعلليللد  اأن  نللاأمللل  نللوعلله،  مللن 

املهددة  برزيوال�سكي  ل�سالة  مل�ستقبل  االأمللل 

باالنقرا�ض«.

انقر�ست خيول الربزيوال�سكي من احلياة 

اأعدادها  تناق�ست  اإذ  1969؛  عام  منذ  الربية 

الللو�للسللطللى بعد  اآ�للسلليللا  �للسللهللول  كللبللري يف  ب�سكل 

احلرب العاملية الثانية، اإثر عدد من العوامل 

مثل: ال�سيد وال�ستاء القار�ض، وتناف�سها على 

الب�سر  ا�ستوطن  بعدما  املا�سية  مللع  العي�ض 

اأرا�سيها.

وحللل�للسللن احللللللظ؛ فللقللد �لللسلللاعلللدت بللرامللج 

علللللى بع�ض  املللكللثللفللة يف احللللفلللاظ  اللللربللليلللة 

اأ�سهمت  كللمللا  الللربزيللواللل�للسللكللي،  اأنلللللواع خلليللول 

يف اإعلللللادة دجمللهللا يف االأرا�للللسللللي الللعلل�للسللبلليللة يف 

مت  ح�ساناً   12 اأ�سل  فمن  ومنغوليا؛  ال�سني 

�ساعدت  و1947،   1899 ا�سطيادها بني عامي 

املكثفة يف احلفاظ على ن�سل  برامج الربية 

هذا النوع من اخليول حتى و�سلت اإىل األفي 

ح�سان موزعة حول العامل.

غري اأن الو�سول اإىل هذا التعداد املتزايد 

مل يللخللل مللن امللل�للسللاكللل؛ فللانللخللفللا�للض اأ�للسللاف 

اأو�سلها  فقط،  ح�ساناً   12 اإىل  اخليول  هللذه 

اإىل مرحلة تعرف »عنق الزجاجة ال�سكانية«، 

تعداد  عندها  ينخف�ض  الللتللي  النقطة  وهللي 

عدد اأي نوع ب�سكل حاد.

وملل�للسللري االأنلللللللواع اللللتلللي تلل�للسللل اإىل هللذه 

النقطة، اإما التعايف واالزدهار مرة اأخرى، اأو 

اأن ت�سل اإىل االنقرا�ض.

يوؤدي الو�سول اإىل مرحلة »عنق الزجاجة 

اللل�للسللكللانلليللة« اإىل انللخللفللا�للض الللتللنللوع الللوراثللي 

اأقل  النوع، ومن َثم ت�سبح  اأح�سنة ذلك  بني 

قدرة على التاأقلم مع ال�سغوط البيئية وما 

املجموعة  اأن هذه  كما  حتمله من متغريات، 

ال�سغرية تفقد بع�ض ال�سمات؛ مما يقلل من 

تنوعها اأكرث فاأكرث.

اأعللداد تلك  وبينما التنوع الوراثي يقل يف 

تتزايد  الللتللزاوج  ون�سب  ال�سغرية  املجموعة 

بللني اأفلللرادهلللا، يلللوؤدي ذلللك اإىل ظللهللور �سمات 

غري مف�سلة، كما يت�سبب يف زيادة احتمالية 

انقرا�ض هذه االأنواع على املدى الطويل.

املللكللثللفللة بذلت  اأن بللرامللج الللربلليللة  ورغلللم 

اأنللللواع تلك  علللللى  ُجللهللدهللا للحفاظ  ُقلل�للسللارى 

اخليول؛ فاإنها اأ�سهمت اأي�ساً يف ظهور بع�ض 

زاوجللللت بع�سها مع  الأنللهللا  ذللللك  امللل�للسللكللات، 

اخليول املحلية، وكان ن�سل هذا التزاوج مثرياً 

للللللجللدل، وهلللو مللا فللاقللم االنلللحلللراف الللوراثللي 

لهذه االأنواع ب�سكل اأكرب.

الوراثية املادة  من  اال�ستن�ساخ 

الوراثي الأحد االأح�سنة  التحليل  اأن  غري 

الللللذي اهللتللمللت بللله بلللراملللج الللربلليللة املللكللثللفللة، 

اأظهر  1975 و1998،  والللذي عا�ض بني عامي 

الربية  االأح�سنة  ن�سل فريد الأبوين من  اأنه 

االأ�سلية؛ مما يعني احتواءه على تنوع وراثي 

كبري مقارنًة بباقي اأفراد جمموعته.

خللللذت عينة مللن امللللادة الللوراثلليللة 
ُ
ولللذلللك اأ

لللهللذا احللل�للسللان، وُحللفللظللت جمللمللدة مللنللذ عللام 

1980 يف حديقة حيوان �سان دييغو.

بللالللطللبللع، ا�للسللتللمللر هلللذا احللل�للسللان الللفللريللد 

كللورت  ابنه  اأن  اإال  اأمللهللار طبيعية،  اإجنلللاب  يف 

واأعيد  التي ُحفظت  الوراثية  جاء من مادته 

20 عاماً من وفاة  اأكرث من  ا�ستخدامها بعد 

والده.

لنوعه فقط،  لي�ض  االأملللل،  كلللورت  وميللثللل 

باالنقرا�ض،  املهددة  االأخللرى  لللاأنللواع  ولكن 

ذللللك الأنللله جلللاء نللتللاجللاً مللللادة وراثللليلللة ُحفظت 

للللفلللرة طللويلللللة ملللن اللللزملللن؛ فللفللي اللل�للسللابللق 

احليوانات  من  القوار�ض  بع�ض  ا�سُتن�سخت 

عاماً   20 ملللدة  حفظت  التي  الأ�سافها  املنوية 

فقط.

ال�سبت    10  /  10  / 2020

بعد استخدامها كسلع... 
حيوانات مهددة باالنقراض

استنساخ حصان برّي مهدد باالنقراض

سفينة »ذاتية القيادة« تعبر األطلسي من أجل البيئة

االنباط-وكاالت

حلللللللذر تللللقللللريللللر نلللل�للللسللللرتلللله �للسللحلليللفللة 

»ديلللللي ملليللل« الللربيللطللانلليللة، مللن تلللداول 

ُخللملل�للض االأنللللللواع يف مملللللكللة احللليللوانللات 

اأي  اللللعلللامللللي،  اللللربيلللة  �لللسلللوق احلللليلللاة  يف 

الللطلليللور،  مللن  نلللوع   5500 مللن  اأكللللرث  اأن 

يتم  والللزواحللف  الربمائيات  الثدييات، 

بلليللعللهللا  يللتللم  اإذ  كلل�للسلللللع،  الللتللعللامللل مللعللهللا 

مليارات  قيمتها  تبلغ  لتجارة  و�سراوؤها 

اجلنيهات.

وبللحلل�للسللب اللل�للسللحلليللفللة، فللقللد الحللظ 

هلللذا  اأن  الللبلليللئللة  علللللللى  احلللللفللللاظ  دعللللللاة 

القانونية  التجارة  ي�سمل  الللذي  الرقم 

على   %50 بن�سبة  يزيد  القانونية،  وغري 

احلالية. التقديرات 

ووجد بحث اأجراه العلماء يف جامعة 

االأنلللواع  اأن  �سيفيلد  وجللامللعللة  فلللللوريللدا 

ب�سكل  ممثلة  كانت  باالنقرا�ض  املهددة 

الللر�للسللد، حيث  غلللري مللتللنللا�للسللب يف هلللذا 

من  اإدواردز«،  »ديفيد  الربوفي�سور  قال 

م�سارك  باحث  وهللو  »�سيفيلد«،  جامعة 

»اإن التنوع الهائل لاأنواع  يف الدرا�سة: 

وخطر  خميف،  اأمللر  تداولها  يتم  التي 

للغاية«.  اأمر مقلق  النمو  حدوث هذا 

يتم تداول 5579 من االأنواع الفقارية 

ي�سكل  مللا  نللوعللاً،   31745 عللددهللا  الللبللالللغ 

البيولوجي،  التنوع  على  �سديداً  خطراً 

كما اأنه بني الثدييات، يرتفع الرقم اإىل 

ح�سادها  يتم  التى  احليوانات  مع   %27

الفيل  اأنياب  مثل  ملوادها،  رئي�سي  ب�سكل 

الللعللاجلليللة. هلللذا ويللتللم بلليللع الللربمللائلليللات 

واللللللزواحلللللف يف كلللثلللري ملللن االأحلللليللللان كللل 

اأو حللللدائلللق  غلللريلللبلللة  األللليلللفلللة  حللليلللوانلللات 

23% من  تلللداول  يتم  احللليللوان، يف حللني 

اأنلللللواع اللللطللليلللور، كللحلليللوانللات ملل�للسللاحللبللة 

الطب. يف  وال�ستخدامها 

وتللللنللللبللللاأ الللللبللللاحللللثللللون بلللللللاأن اللللتلللجلللارة 

امللل�للسللتللقللبللللليللة �للللسللللواء اللللقلللانلللونللليلللة وغلللري 

 3196 اإىل  ي�سل  ما  �ست�سيف  القانونية، 

املهددة  ومنها  القائمة  يف  اإ�سافياً  نوعاً 

باالنقرا�ض.
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النباط- الأنا�ضول

م����ن����ع����ت ال�����������س�����رط�����ة الإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة، 

القدمية  ال��ب��ل��دة  خ���ارج  م��ن  الفل�سطينيني 

اأداء �سالة اجلمعة  ال�سرقية من  يف القد�س 

على  ال��ث��ال��ث  ل��الأ���س��ب��وع  الأق�����س��ى،  بامل�سجد 

التوايل

وق�������ال ����س���ه���ود ع����ي����ان ل����الأن����ا�����س����ول، اإن 

البوابات  عند  املنت�سرين  ال�سرطة  عنا�سر 

منعوا  ال��ق��دمي��ة،  ال��ق��د���س  لبلدة  اخل��ارج��ي��ة 

من  ال��ب��ل��دة  ���س��ك��ان  غ��ر  م��ن  الفل�سطينيني 

دخولها

بامل�سجد  ال�����س��الة  اأن  ال�����س��ه��ود  واأ����س���اف 

اق��ت�����س��رت ع��ل��ى ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن ���س��ك��ان 

القدمية البلدة 

وب������رر ع��ن��ا���س��ر ال�������س���رط���ة امل���ت���واج���دي���ن 

مب����داخ����ل ال���ب���ل���دة ال���ق���دمي���ة، امل���ن���ع ب��ق��ي��ود 

الإغ������������الق ال�����ت�����ي ت���ف���ر����س���ه���ا ال�������س���ل���ط���ات 

الإ�سرائيلية للحد من تف�سي كورونا

ومت��ن��ع ت��ل��ك ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���س��ة م��ن��ذ 3 

ت�سرين  اأكتوبر/  من   14 يف  وتنتهي  اأ�سابيع 

عن  البتعاد  م��ن  املواطنني  اجل���اري،  الأول 

منازلهم مل�سافة تزيد عن كيلومرت واحد

وع�����ادة م���ا ي�������س���ارك ب�����س��الة اجل��م��ع��ة يف 

منذ  �سخ�س  اآلف   10 م��ن  اأك���ر  الأق�����س��ى 

ت��ف�����س��ي ك���ورون���ا وي��زي��د ال��ع��دد ع��ن 50 األ��ف��ا 

العادية بالأيام 

كما ذكر ال�سهود، اأن متدينني يهود اأقاموا 

اإىل  امل��وؤدي  ال��واد  �سلوات تلمودية يف طريق 

اليهودي، يف  العر�س  الأق�سى مبنا�سبة عيد 

باملنطقة الإ�سرائيلية  لل�سرطة  انت�سار  ظل 

ووفق اآخر ح�سيلة ر�سمية، بلغت اإ�سابات 

 1.864 بينها   ،286.393 اإ�سرائيل  يف  كورونا 

وفاة، و225.180 حالة تعاف

النباط- الأنا�ضول

اليميني  ال��ل��ي��ك��ود  ح��زب  �سعبية  وا���س��ل��ت 

بنيامني  الوزراء  رئي�س  برئا�سة  الإ�سرائيلي 

ن��ت��ن��ي��اه��و ال���رتاج���ع ل�����س��ال��ح حت��ال��ف ميينا 

ال��ي��م��ي��ن��ي ب���زع���ام���ة وزي�����ر ال���دف���اع ال�����س��اب��ق 

بينيت نفتايل 

ج����اء ذل����ك يف ا���س��ت��ط��الع ل���ل���راأي اأج����راه 

على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،   Panel4all م��رك��ز 

ون�سرته  �سخ�سا،   3.098 من  ع�سوائية  عينة 

املحلية، اجلمعة �سحيفة معاريف 

الليكود  ح�سل  ال�ستطالع،  نتائج  ووف��ق 

م��ق��ع��دا   36 م����ع  م���ق���ارن���ة  م���ق���ع���دا   27 ع���ل���ى 

من  امل��ك��ون  بالكني�ست  الآن  عليها  ي�سيطر 

120 مقعدا

وب��امل��ق��اب��ل ت���ق���دم حت���ال���ف مي��ي��ن��ا ال��ي��م��ي��ن��ي 

املت�سدد برئا�سة بينيت بح�سوله على 22 مقعدا 

مقارنة مع 6 مقاعد يف الكني�ست احلايل

ول ت��ل��وح ب��الأف��ق ان��ت��خ��اب��ات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

ج����دي����دة، ل���ك���ن ا����س���ت���م���رار اخل����الف����ات ب��ني 

وزير  برئا�سة  اأبي�س  اأزرق  و�سريكه  الليكود 

الدفاع بيني غانت�س، اإ�سافًة اإىل ال�سكاليات 

ف��رو���س  تف�سي  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

اإمكانية  املبكرة  الن��ت��خ��اب��ات  جتعل  ك��ورون��ا 

واردة يف الأ�سهر القادمة

وح����ل ح����زب ه���ن���اك م�����س��ت��ق��ب��ل ال��و���س��ط��ي 

امل����ع����ار�����س ب���رئ���ا����س���ة ي���ائ���ر لب����ي����د، ث��ال��ث��ا 

م���رتاج���ع���ا  م����ق����ع����دا   16 ع����ل����ى  ب���ح�������س���ول���ه 

بالكني�ست،  احل���ايل  متثيله  ع��ن  مبقعدين 

وفق ذات النتائج

 4 )حت��ال��ف  امل�سرتكة  القائمة  وحافظت 

اأحزاب عربية(،على مكانتها بح�سولها على 

اأبي�س  اأزرق  ح��زب  ت��راج��ع  فيما  مقعدا،   15

من 15 مقعدا اإىل 10 مقاعد

ك��م��ا اأب���ق���ى ح����زب ���س��ا���س ال��ي��م��ي��ن��ي على 

9، ف��ي��م��ا ح�����س��ل ح���زب ي��ه��ودوت  م��ق��اع��ده ال�����

ه���ت���وراه ال��ي��م��ي��ن��ي ع��ل��ى 7 م��ق��اع��د، وح���زب 

اإ����س���رائ���ي���ل ب��ي��ت��ن��ا ال��ي��م��ي��ن��ي ع��ل��ى م��ق��ع��دي��ن 

9 مقاعد اإ�سافيني لي�سل اإىل 

على  فح�سل  املعار�س  مرت�س  حزب  اأما 

5 مقاعد، فيما مل يتخط حزب العمل ن�سبة 

بالكني�ست للتمثيل  املطلوبة  احل�سم 

واأو�سحت ال�سحيفة اأن هام�س اخلطاأ يف 

مزيد  ذك��ر  دون  باملئة،   4.4 بلغ  ال�ستطالع 

التفا�سيل من 

وك�����ان ا����س���ت���ط���الع اآخ�����ر ن�����س��رت��ه ال��ق��ن��اة 

تراجعا  اأظ��ه��ر  الأرب��ع��اء،   ،  12 الإ�سرائيلية 

حادا يف �سعبية الليكود

النباط-وكالت

جم��م��وع��ة  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  رج����ال   13 ات���ه���م 

اأمركية ميينية متطرفة بالتاآمر لأ�سهر من 

لولية  الدميوقراطية  احلاكمة  خطف  اأج��ل 

ب�سدة  امل��ع��ار���س��ة  وي��ت��م��ر  غريت�سن  مي�سيغن 

ل��ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري دون���ال���د ت���رام���ب وب���دء 

اأحبط مكتب التحقيقات  ، بعدما  اأهلية  حرب 

الفدرايل )اف بي اآي( خطتهم بف�سل مبّلغني 

وعمالء اخرتقوا �سفوفهم

ويفيد حم�سر التهام الذي ن�سر اخلمي�س 

مدعي  و�سفهم  الذين  املتاآمرين  من  �ستة  اأن 

ب��اأن��ه��م  ب���رج  اأن�����درو  مي�سيغن  غ���رب  منطقة 

ويتمر  خلطف  خططوا   ، عنيفون  متطرفون 

ال��ت��ي �ستجرى  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ق��ب��ل الن��ت��خ��اب��ات 

ال��ث��اين/ن��وف��م��ر، ثم  ت�سرين  م��ن  ال��ث��ال��ث  يف 

حماكمتها بتهمة اخليانة

ال��ع��دل يف ولي���و مي�سيغن  وذك����رت وزي����رة 

ينتمون  اآخ��ري��ن  رج���ال  �سبعة  اأن  ني�سيل  دان���ا 

وولفرين  ال�سغرة  املحلية  املجموعة  اإىل 

ووت�سمني ، اأوقفوا واتهموا بالتخطيط لعملية 

بهدف مهاجمة الكابيتول )مبنى الكونغر�س( 

وخ��ط��ف م�����س��وؤول��ني يف احل��ك��وم��ة مب��ن فيهم 

حاكمة الولية

امل�سلحني  ه�����وؤلء  اأن  ن��ي�����س��ي��ل  واأو����س���ح���ت 

اأطلقوا تهديدات بالقيام باأعمال عنف لإطالق 

حرب اأهلية ، موؤكدة اأن هذه املعلومات روعتها

يف  وي��ت��م��ر  غريت�سن  ���س��رح��ت  جهتها،  م��ن 

موؤمتر �سحايف عندما اأق�سمت اليمني قبل 22 

�سعبا.  يكون  قد  العمل  اأن  اأدرك  كنت  �سهرا، 

هذا  اأم��ر من  ح��دوث  اأت�سور  ب�سدق، مل  لكن 

النوع

باإ�سفاء  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  واتهمت 

�سرعية على اأعمال اإرهابيي الداخل ، خ�سو�سا 

ع����ر رف�������س���ه اإدان��������ة اأن�������س���ار ت���ف���وق ال��ب��ي�����س 

خ�سمه  مع  مناظرته  خالل  املا�سي،  الأ�سبوع 

الدميوقراطي جو بايدن

ترامب  يعر  مل  ت��وي��رت،  على  تغريدة  ويف 

عن اأي تعاطف مع ويتمر. وكتب بدل من اأن 

ت�سكرين على عمل مكتب التحقيقات الفدرايل 

 . البي�س  ت��ف��وق  م��وؤي��دي  م��ن  ب��اأن��ن��ي  ت�سفني 

واأ�ساف ل اأت�سامح مع اأي عنف كبر، والدفاع 

عن كل الأمركيني وحتى الذين يعار�سونني 

اأو يهاجمونني هو ما اأفعله ب�سفتي رئي�سكم

اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع  ب���داأ  التحقيق  وك���ان 

مواقع  عر  الفدرالية  ال�سرطة  علمت  عندما 

اأف����راد  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي اأن جم��م��وع��ة 

احلكومة  مكونات  بع�س  اإط��اح��ة  عن  تتحدث 

وقوات الأمن بالعنف

يتهمون  اأوق��ف��وا  ال��ذي��ن  ال�ستة  وامل��ت��ه��م��ون 

ويتمر باأنها م�ستبدة ومتار�س �سلطة بال رقابة

اآذار/ منت�سف  يف  ف��ر���س��ت  وي��ت��م��ر  وك��ان��ت 

لوقف  ال��ب��الد  القيود �سرامة يف  اأ���س��د  م��ار���س 

الواقعة  ولي��ت��ه��ا  يف  ك��وف��ي��د-19  وب���اء  انت�سار 

اأكر  يف �سمال البالد والتي كانت واح��دة من 

الوليات ت�سررا بالفرو�س

لهجمات  دائما  هدفا  بذلك  اأ�سبحت  وق��د 

ترامب الذي دعا اإىل حترير مي�سيغن

 للجمعة الثالثة.. إسرائيل تمنع فلسطينيين من الصالة بـ األقصى

 إسرائيل.. شعبية الليكود تواصل التراجع برئاسة نتنياهو

 المخطط األخطر.. مكتب التحقيقات الفدرالي ُيحبط مؤامرة كبيرة 
لخطف حاكمة والية أميركية وإطالق حرب أهلية وترامب المتهم

النباط- الأنا�ضول  

رح�������ب م�����������س�����وؤول يف م���ن���ظ���م���ة ال���ت���ح���ري���ر 

الفل�سطينية، اجلمعة، بدعوة رو�سيا ل�ستكمال 

احل�������وار وت���ع���زي���ز امل�������س���احل���ة ب����ني ال��ف�����س��ائ��ل 

الفل�سطينية

وق������ال اأح����م����د جم�������دلين، ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة 

التنفيذية ل� التحرير الفل�سطينية لالأنا�سول، 

اإن دعوة رو�سيا يلزم اأن ي�سبقها اتفاق الف�سائل 

ع��ل��ى اإجن����از ال��ق�����س��اي��ا اجل��وه��ري��ة والأ���س��ا���س��ي��ة 

املتعلقة بامل�ساحلة واإنهاء النق�سام

واأو�������س������ح: اأج���ن���دت���ن���ا احل���ال���ي���ة ه����ي ح����وار 

فل�سطيني- فل�سطيني، بعد ذلك نرحب بدعوة 

اأي دولة للحوار واللقاء

بذلت جهودا كبرة خالل  رو�سيا  واأ���س��اف: 

تعتره  ال��ذي  النق�سام،  لإنهاء  املا�سية  الفرتة 

مو�سكو خطوة �سرورية مل�ساعدتها على التحرك 

ال��دويل،  ال�سالم  موؤمتر  عقد  بخ�سو�س  دوليا 

مدعومة باملوقف الفل�سطيني املوحد

اجتماع  موعد  اأن  اإىل  جم���دلين  اأ���س��ار  كما 

القليلة  الأي���ام  الف�سائل �سيت�سح خ��الل  اأم��ن��اء 

املقبلة، دون تفا�سيل اأكر

اأع��ل��ن��ت رو�سيا،  امل��ا���س��ي،  اأغ�����س��ط�����س/اآب  ويف 

الفل�سطينية لالجتماع  الف�سائل  دع��وة  عزمها 

قريبا يف مو�سكو، من اأجل تعزيز م�سار امل�ساحلة 

بني حركتي فتح و حما�س

ويف �سباط/ فراير 2019، اجتمع 12 ف�سيال 

���س��رورة  خ��الل��ه  اأك����دوا  مو�سكو،  يف  فل�سطينيا 

املعروفة  الأم��ري��ك��ي��ة،  الت�سوية  خطة  مواجهة 

با�سم �سفقة القرن املزعومة، واإنهاء النق�سام

واخل����م����ي���������س، اأع����ل����ن����ت ح���رك���ت���ا ح���م���ا����س و 

للف�سائل  قريب  لقاء  عن   ، الإ�سالمي  اجلهاد 

الفل�سطينية يف القاهرة، ا�ستكمال لبحث ملف 

امل�ساحلة

واأو�سح بيان املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س 

اأن احلوار بني الف�سائل يف القاهرة ياأتي بهدف 

الوطنية  ل��ل��روؤي��ة  ���س��ام��ل  اإط�����ار  اإىل  ال��و���س��ول 

التفا�سيل  م��ن  م��زي��د  ذك��ر  دون  الفل�سطينية. 

ب�ساأنه

وكانت احلركتان قد اتفقتا يف تركيا، ال�سهر 

املا�سي، على روؤية تتعلق باإنهاء النق�سام وتوحيد 

ال�سف ملجابهة ما تتعر�س له الق�سية، واأكدتا اأن 

هذه الروؤية �ستعر�س قريبا �سمن حوار وطني 

�سامل ، بح�سب بيان م�سرتك للحركتني حينها

وموؤخرا، �سهدت ال�ساحة الفل�سطينية تقاربا 

ق��ادة  ل��ق��اءات عقدها  بعد   ، فتح  و  ب��ني حما�س 

لإنهاء  ولبنان،  تركيا، وقطر  كل من  فيهما يف 

م��ل��ف الن��ق�����س��ام ال��داخ��ل��ي واإمت������ام امل�����س��احل��ة، 

واإجراء انتخابات عامة

ال�ساحة  ت�سهد   ،2007 يونيو/حزيران  ومنذ 

الفل�سطينية انق�ساما عقب �سيطرة حما�س على 

قطاع غ��زة، يف حني تدير فتح ال�سفة الغربية، 

ومل تفلح العديد من الو�ساطات والتفاقيات يف 

ا�ستعادة الوحدة الداخلية

 فلسطين.. قيادي بمنظمة التحرير يرحب بدعوة روسيا لتعزيز المصالحة

 ثعلب الدبلوماسية األمريكية: حان الوقت 
إلدراك المتغيرات وإال ستكون العواقب وخيمة

 روسيا على بعد خطوة من التدخل 
في نزاع قره باغ

سًة   في ظّل إقرارها بتعاظم ترسانة حماس.. إسرائيل ُمتوجِّ
من حرٍب جديدٍة وتكِشف عن اتصاالٍت سرّيٍة مع قطر

النباط-وكالت

الأ�سبق  الأمريكي  اخلارجية  وزير  قال 

امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإن  ك��ي�����س��ن��ج��ر،  ه���ري 

وال�سني يجب اأن ت�سعا حدودا للمواجهة، 

و�سع  يف  نف�سه  �سيجد  ال��ع��امل  ف���اإن  واإل 

مماثل للحرب العاملية الأوىل

“بلومبرغ”  ل���وك���ال���ة  ت��ق��ري��ر  واأف������اد 

املتحدة  الوليات  اأن  يعتقد  كي�سنجر  ب��اأن 

نزاعهما  ي�سمى  اأن  اللتني ميكن  وال�سني، 

يجب اأن تر�سما  ب� “حرب باردة جديدة”، 

حدود املواجهة، م�سددا على اأنه دون ذلك، 

ي�ستحيل حتقيق خف�س عام للت�سعيد

وق�������ال وزي�������ر اخل����ارج����ي����ة الأم���ري���ك���ي 

اإن  القول  “ميكنكم  ال�سدد:  بهذا  الأ�سبق 

كان  اإذا  لكن  متاما.  م�ستحيل  الأم��ر  ه��ذا 

يف  اأنف�سنا  ف�سنجد  متاما،  م�ستحيال  هذا 

و�سع م�سابه للحرب العاملية الأوىل”

ب��ني  ال���������س����راع  اأن  ك��ي�����س��ن��ج��ر  وراأى 

تقنيات  ب�سبب ظهور  كان  وا�سنطن وبكني 

امل�سهد اجليو�سيا�سي جديدة غرت 

امل��ل��ق��ب بثعلب  الأ���س��ب��ق  ال���وزي���ر  واأك�����د 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، ق��ن��اع��ت��ه ب���اأن 

املتحدة  ال��ولي��ات  لتدرك  ح��ان  قد  الوقت 

امل��ت��غ��رات يف ال��ع��امل احل��دي��ث، وه��ي اأم��ور 

ل��ل��غ��اي��ة، بحيث ل  اأن��ه��ا، م��ع��ق��دة  اإىل  ل��ف��ت 

ميكن لدولة واحدة اأن ت�ستمر يف احلفاظ 

يف  ���س��واء  ال��وق��ت،  نف�س  يف  هيمنتها  ع��ل��ى 

القت�ساد اأو يف املجال ال�سرتاتيجي

وك�������ان ك��ي�����س��ن��ج��ر ق�����د �����س����رح يف ع���ام 

املتحدة  ال��ولي��ات  بني  ال�سراع  ب��اأن   2019

وخيمة”  “عواقب  اإىل  يوؤدي  قد  وال�سني 

ع��واق��ب  م��ن  “اأ�سواأ  ت��ك��ون  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 

ن�سح  ذل��ك،  ولتفادي  العاملية”،  احل���روب 

البلدين بحل خالفاتهما

اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  اأن  اإىل  اأي�����س��ا  ي�����س��ار 

اأع���ل���ن يف يوليو  ك���ان  ي���ي،  ال�����س��ي��ن��ي وان����غ 

حازمة  اإج��راءات  �ستتخذ  بكني  اأن  املا�سي 

ت���ده���ورت  اإذا  وا���س��ن��ط��ن  ���س��د  وح��ا���س��م��ة 

البلدين الدبلوما�سية بني  العالقات 

النباط-وكالت

حت����ت ال���ع���ن���وان اأع��������اله، ك���ت���ب ���س��رغ��ي 

بري�سا”،  “�سفوبودنايا  يف  اأك�����س��ي��ون��وف، 

بالقوة،  باغ  قره  ا�ستعادة  اأنقرة  اإم��الء  حول 

ال��دور  ن��ادر على خطورة  على باكو، واإج��م��اع 

الرتكي

وج�����اء يف امل���ق���ال: اأج������رى وزي�����ر ال���دف���اع 

هاتفية  حم��ادث��ات  �سويغو  �سرغي  الرو�سي 

واأذرب��ي��ج��ان،  اأرمينيا  ال��دف��اع يف  م��ع وزي���ري 

دي��ف��ي��د ت���ون���وي���ان وزاك������ر ح�����س��ن��وف. ج��رت 

يف  احل��ايل  الو�سع  مناق�سة  الت�سال  خ��الل 

ب��اغ(. ومل  قره  )ناغورين  اأرت�ساخ  جمهورية 

يتم الك�سف عن تفا�سيل اإ�سافية

تعطي  ل  الدبلوما�سية  اجلهود  اأن  يبدو 

نتائج. وقد حتدث )الناطق با�سم الكرملني 

دميرتي( بي�سكوف عن عدم وجود خطة بعد 

لعقد اجتماع ثالثي لروؤ�ساء رو�سيا واأرمينيا 

واأذربيجان

بري�سا”  “�سفوبودنايا  م��را���س��ل  وق����ال 

دميرتي اإيفانوف، العائد من �ستيباناكرت: 

من  منده�سون  اآرت�ساخ،  جمهورية  “�سكان 
لرو�سيا،  بالن�سبة  امل�سيحي.  ال��ع��امل  �سمت 

باأي �سفة.  �سيقبلونها  املحليني  ال�سكان  فاإن 

ي��ري��دون ذل��ك. ه��ذه حلظة غ��ر م�سروطة. 

�سيقبلون اأي م�ساعدة من رو�سيا، مبا يف ذلك 

الع�سكرية، وبعثة حفظ �سالم. وي�ساألون ملاذا 

ل تتدخل رو�سيا؟”

وب��ح�����س��ب اخل���ب���ر ال��ع�����س��ك��ري ب��وري�����س 

روجني:

ب��داأت  اإذا  بو�سوح.  موقفها  رو�سيا  بينت 

الأعمال احلربية يف اأرمينيا، ف�سوف نتدخل، 

واإذا بقي كل �سيء داخل حدود ناغورين قره 

ب���اغ، ف��ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ت��دخ��ل، لأن مو�سكو 

لي�س لديها مثل هذا اللتزام. تعرتف رو�سيا 

من  كجزء  املنطقة  لهذه  القانوين  بالو�سع 

اأذرب��ي��ج��ان، على ال��رغ��م م��ن اأن��ه��ا يف ال��واق��ع 

بها، حيث  العرق غر معرتف  اأحادية  دول��ة 

99.5% من �سكانها اأرمن

التوفيق  رو�سيا  ذل��ك، حت��اول  وب��ن��اًء على 

ب���ني اجل���ان���ب���ني، لإع�������ادة ال���و����س���ع ال���راه���ن 

انتهكته  وال��ذي  يفيدها،  ما  اإىل  ما  بطريقة 

الإج�����راءات ال��رتك��ي��ة. ف��اأن��ق��رة ب���ال���ذات، هي 

باغ  ق��ره  ب��اك��و ح��ل م�سكلة  اأم��ل��ت على  ال��ت��ي 

وق��ف  اإىل  ال��ت��و���س��ل  ي��ن��ب��غ��ي  الآن،  ب��ال��ق��وة. 

املفاو�سات  اإىل  الو�سع  واإع��ادة  النار،  اإط��الق 

واإىل ما كان عليه قبل احلرب، رمبا با�ستثناء 

اأذربيجان من ال�سيطرة  القرى التي متكنت 

عليها هذه الأيام

امل�سكلة يف اأن تركيا توا�سل ت�سعيد املوقف

ول��ي�����س ف��ق��ط اأرم��ي��ن��ي��ا وق����ره ب����اغ، ت�سع 

ورو�سيا  اإمن��ا  اخل��ط��ر،  م�سدر  على  اإ�سبعها 

واإيران. هذه حالة نادرة تتفق فيها الوليات 

املتحدة وفرن�سا وبريطانيا وكندا مع رو�سيا 

واإي�������ران. اإج���م���اع ن�����ادر. ت��خ��اط��ر اأذرب��ي��ج��ان 

وتركيا يف اأن جتدا نف�سيهما يف عزلة دولية

النباط-وكالت

اإ�سرائيل ب�سدد �سّن ع��دواٍن جديٍد على  هل 

ق��ط��اع غ����ّزة ع��ل��ى غ����رار احل����رب ال�����س��ر���س��ة التي 

افتعلتها يف �سيف العام 2014، والتي ا�ستمّرت 51 

يوًما، لتتحّول اإىل اأطول حرٍب يف تاريخ الدولة 

العرّية، كما يوؤّكد اخلراء واملُحللني يف تل اأبيب

يف ه���ذا الإط�����ار، ون��ق��اًل ع��ن م�����س��ادر اأم��ن��ّي��ٍة 

رفيعة املُ�ستوى، ك�سف ُمرا�ِسل ال�سوؤون الع�سكرّية 

يف القناة ال�12 بالتلفزيون العرّي، نر دفوري، 

دولة  يف  الأمنّية  املوؤ�س�سة  اأّن  عن  النقاب  ك�سف 

الحتالل ت�سعى جاهدًة لواأد اأّي ت�سعيٍد جديٍد 

يف  الفل�سطينّية  املُ��ق��اوم��ة  ف�سائل  وب��ني  بينها 

اأْن  �ساأنه  امل�سادر، من  اأّك���دت  والتي  غ��ّزة،  قطاع 

يطّور حلرب يف الأ�سابيع القلية القادمة، طبًقا 

لأقوال امل�سادر

امل�سادر  نقاًل عن  العرّي،  التلفزيون  وتابع 

ال����ذي ق���د يقود  ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ّي  اأّن  ذات���ه���ا، 

الت�سعيد يف اجلنوب اإىل حرٍب يكمن يف الأموال 

القطرّية التي مُتَنح حلركة )حما�س(، املُ�سيِطرة 

ُم�����س��ًرا اإىل  ال��ع��ام 2007،  على ق��ط��اع غ���ّزة منذ 

وجود نق�سٍّ حادٍّ يف الأموال بالقطاع، ولذا فاإّن 

ا�ستمرار  ب��ه��دف  ���س��رّي��ٍة  ت��ق��وم مب�ساٍع  اإ���س��رائ��ي��ل 

للفل�سطينيني  ال���ق���ط���رّي���ة  الأم��������وال  و����س���ول 

املحا�سرين يف قطاع غّزة خالل الأ�سهر القادمة

و�سّدّد التلفزيون العرّي يف تقريره على اأّن 

اإىل  ل  اأْن ي�سِ �ساأنه  الن�سبّي يف غ��ّزة من  الهدوء 

نحٍو  وعلى  القت�سادّي،  العامل  ب�سبب  نهايته 

خ��ا���سٍّ يف ك���ّل م��ا يتعّلق مُب��وا���س��ل��ة دول���ة قطر 

، لفًتا  بتحويل الأموال اإىل القطاع ب�سكٍل �سهريٍّ

اإىل اأّن عدًدا من قادة حركة املقاومة الإ�سالمّية 

والوعيد  التهديد  ب��اإ���س��م��اع  ب��ا���س��روا  )ح��م��ا���س( 

بالت�سعيد، وعلى هذه اخللفّية، اأو�سح التلفزيون 

رفيعي  اإ�سرائيل، عر م�سوؤولني  تقوم  العرّي، 

امل�ستوى، باإجراء ات�سالٍت بهدف �سمان ا�ستمرار 

و�سول الأموال من دولة قطر اإىل غّزة، على حّد 

تعبره

اأّن  اأب��ي��ب  ت��ل  ال��رف��ي��ع��ة يف  امل�����س��ادر  وك�سفت 

م�سوؤولني  م��ع  جت��ري  الإ�سرائيلّية  الت�����س��الت 

كبار يف قطر، حيُث يقودها من جانب الحتالل، 

املو�ساد )ال�ستخبارات اخلارجّية(،  رئي�س جهاز 

اأعمال  ُمن�ّسق  عليه  ُيطّلق  وْم��ن  يو�سي كوهني، 

الفل�سطينّية  املناطق  يف  الإ�سرائيلّية  احلكومة 

)املُحتّلة(، اجلرال كميل اأبو ركن، وهو من اأبناء 

ب  الطائفة الدرزّية يف الدولة العرّية، حيُث تن�سّ

اجل��ه��ود م��ن اأج���ل ا�ستمرارية و���س��ول الأم���وال 

القطرّية اإىل القطاع يف غ�سون الأ�سهر القادمة، 

لأّنه من وجهة النظر الأمنّية الإ�سرائيلّية فاإّن 

هذه الأم��وال ُتعتر اأحد اأّهم عوامل ال�ستقرار 

الن�سبّي بني اإ�سرائيل واملقاومة يف غّزة

وزارة  ويف  اجلي�س  يف  الع�سكرّية  املوؤ�س�سة  اإّن 

اأع��رب��ت ع��ن قلقها ال�سديد م��ن ح�سول  الأم���ن 

حما�س على �سواريخ �سّد الطائرات، لفتًة اإىل 

اأّن احلركة متّكنت من تهريب هذا الطراز من 

ال�سواريخ املُتقدّمة، املُ�سنّعة يف رو�سيا، اإىل قطاع 

غّزة، وذلك من خمازن الأ�سلحة يف ليبيا، والتي 

ار الأ�سلحة خالل احلرب الأهلية هناك،  قام جُتّ

ب�سرقتها

وجديٌر بالذكر اأّن الإعالم العرّي، كان نقل 

عن م�سادر ع�سكرّيٍة رفيعٍة يف تل اأبيب قولها اإّن 

الأجهزة الأمنّية الإ�سرائيلّية قلقة من تداعيات 

قطاع  اإىل  وم��ت��ط��وّرة  حديثة  ���س��واري��خ  تهريب 

الت�سوي�س  باإمكانها  ال�سواريخ  ه��ذه  لأّن  غ��زة، 

على احلرّية �سبه املطلقة ل�سالح اجلّو بالتحليق 

ال�سواريخ  ه��ذه  اأّن  ُمو�سحًة  القطاع،  �سماء  يف 

ا على الطائرات املدنّية يف  باتت م�سدر قلق اأي�سً

الرحالت الداخلّية

نقاًل  العرّية،  )هاآرت�س(  �سحيفة  و���س��ّدّدت 

ع�سكريني  خ���راء  اأّن  على  اأم��ن��ّي��ٍة،  م�سادر  ع��ن 

اأم��ري��ك��ي��ني ك��ب��ار اأع���رب���وا ع��ن ب��ال��غ قلقهم من 

تهريب �سواريخ )كتف � كتف( وبيعها حلما�س، 

يف ح��ني ق��ال��ت وك��ال��ة )AP( اإّن����ه ب��ال��رغ��م من 

اإ����س���رائ���ي���ل، ف�����اإن حما�س  اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة يف 

ح�سلت على جمموعٍة بارزٍة من الأ�سلحة �سملت 

�سواريخ الق�سام و�سواريخ حملية ال�سنع اآر-160 

م�سرة  وطائرات  الإيرانّية،  فجر-5  و�سواريخ 

حًة  ومدافع هاون، و�سّيدت اأنفاًقا هجومّيًة، ُمو�سِ

اأّن���ه على م��دار عقٍد م��ن ال��زم��ن �سيّدت حما�س 

تر�سانة �سخمة من ال�سواريخ والقذائف، وبداأت 

مبقذوفات ق�سرة املدى، والآن متتلك �سواريخ 

ت�ستطيع �سرب اأّي مكان يف العمق الإ�سرائيلّي، 

كما اأّكدت

ال�سبت    10  /  10  / 2020
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 السلط والعقبة في دوري المحترفين

 العدوان يؤكد ..هدفنا الفوز بلقب الدوري 

 مواجهات مثيرة في بطولة أمم أوروبا

 االرجنتين تستهل المشوار بانتصار

االنباط – عمان  

اال���س��ب��وع  ���س��م��ن  واح����دة  م��ب��اراة  ال��ي��وم  تقام  م�ساء 

احل����ادي ع�����س��ر االخ���ر م��ن ب��ط��ول��ة دوري ك���رة ال��ق��دم 

العقبة  �سباب  م��ع  ال�سلط  وجت��م��ع  املحرتفني  الن��دي��ة 

ال�سابعة  ال�ساعة  عند  ال���دويل  ع��م��ان  �ستاد  ملب  على 

وال��ن�����س��ف م�����س��اء ب��ع��د ان ق���رر احت���اد ال��ك��رة يف االي���ام 

العبي  ا�سابة  ب�سبب  االخرى  املباريات  تاجيل  املا�سية 

الفرق املختلفة بفرو�س كورونا ..ورغم وجود احلظر 

ال�سامل على كافة انحاء اململكة اال ان احتاد الكرة قام 

واالجهزة  الفريقني  الع�ساء  خا�سة  ت�ساريح  با�سدار 

الفنية واالدارية وكوادر احتاد الكرة القامة هذا اللقاء 

يف موعده ..

و���س��ي��ك��ون احل���ر����س ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال���ف���وز م���ن قبل 

لطريف  بالن�سبة  اله��م��ي��ت��ه  ب��ال��ن��ظ��ر  ك��ب��را  ال��ف��ري��ق��ني 

ال��ل��ق��اء ح��ي��ث ي��ح��ر���س ال�����س��ل��ط ع��ل��ى ال��ت��ق��دم خ��ط��وة 

حاليا  يحتل  ال��ذي  وه��و  امل��وؤخ��رة  مراكز  عن  واالبتعاد 

11 نقطة وي�سعى الجتياز عقبة  الثامن بر�سيد  املركز 

الفي�سلي  ام��ام  االخ��رة  خ�سارته  بعد  ال�سعبة  العقبة 

ف��وزه  بعد  ك��ث��را  العقبة  ف��ري��ق  ام��ال  انتع�ست  ..ف��ي��م��ا 

االخر وامل�ستحق على احل�سني بعر�س جميل اكد من 

املواقع اخلطرة وهو الذي  ال�سعي للهروب من  خالله 

مع  مت�ساويا  االخر  وقبل  العا�سر  املركز  حاليا  يحتل 

فريق �سباب االردن بر�سيد 9 نقاط ..

العقبة ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة رحلة  ي��ات��ي ح��ر���س  م��ن ه��ن��ا 

الدافئة  املراكز  نحو  والقفز خطوة كبرة  االنت�سارات 

..

 االنباط – عمان

ال���ع���دوان رئي�س  ب��ك��ر  ال�����س��ي��د  ن��ا���س��د 

النادي الفي�سلي جاللة امللك بالتدخل 

الن��ق��اذ ق��ط��اع ال��ري��ا���س��ة واالن���دي���ة من 

االو�����س����اع امل��ال��ي��ة ال�����س��ع��ب��ة ال���ت���ي متر 

ب���ه���ا ح���ال���ي���ا ب�����س��ب��ب ف����رو�����س ك���ورون���ا 

وغ���ي���اب ال���دع���م امل�����ادي ع��ن��ه��ا وا����س���اف 

املجلة  لربنامج  حديثه  خالل  العدوان 

االردين  ان  ال��ت��ل��ف��زي��ون  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة 

و�سع االندية �سعب على اجليمع ب�سبب 

ب��ات �سيفا على  ال��ذي  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

االندية  وت�سبب  وعلى  الريا�سة  رقبة 

امل���ادي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ع��دي��دة  مب�ساكل 

وال��ف��ن��ي وح���ت���ى ع��ل��ى م�����س��ت��وى ان�����س��اء 

العدوان  وا�ساف  الالعبني  من  قاعدة 

االندية  وك��ل  كثرا  م��ادي��ا  خ�سرنا  اننا 

مظلما  ب��ات  وامل�ستقبل  ك��ث��را  خ�����س��رت 

معنا  ت��ق��ف  ان  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ى  ونتمنى 

الن��ن��ا خ�����س��رن��ا اك���ر م��ن م��ل��ي��ون و300 

نح�سل  وك��ن��ا  دي��ن��ار  و500  م��ل��ي��ون  اىل 

وا�سبحت  توقفت  لكنها  اي���رادات  على 

اخل�������س���ارة م�����س��اع��ف��ة وخ�����س��و���س��ا من 

الدعم  م��ن  دي��ن��ار  ال��ف   150 اجلماهر 

اجل��م��اه��ري .. وح����ول ت���راج���ع ن��ت��ائ��ج 

الفريق قال العدوان ان تراجع نتائجنا 

اال�سا�سي يف  الركن  اوال اجلماهر هي 

احلقيقي  والداعم  الفي�سلي  منظومة 

املادي واملعنوي للفريق وهذه اجلائحة 

اث����رت ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ع��ان��ي��ن��ا وال ن���زال 

ت���راج���ع ن��ت��ائ��ج��ن��ا ل��ي�����س م��ق��ت�����س��ر على 

تراجعت  ال��ف��رق  كافة  ولكن  الفي�سلي 

وتعر�ست للخ�سارة لكن الدوري طويل 

ول��دي��ن��ا م��رح��ل��ة ق��ادم��ة ن��ام��ل معها ان 

ي��ت��ح�����س��ن ال��و���س��ع و���س��ن��ق��وم ب��ت��ع��اق��دات 

املدير  الو�سع ورغبات  ح�سب متطلبات 

الفني ..

ال����ق����ادم����ة يف م��ل��ف  ال�����ف�����رتة  وع������ن 

امل��ح��رتف��ني ق���ال ه��ن��اك جت��دي��د ل��دم��اء 

الفريق بتو�سية من املدير الفني نحن 

م�ستقبلية  خ��ط��ة  و�سعنا  ب��ان��ن��ا  اثبتنا 

ل���ب���ن���اء ف���ري���ق ����س���ب���اب وظ���ه���ر ه�����ذا يف 

منذ  وهدفنا  االخرة  الفريق  مباريات 

زمن بعيد هو احل�سول على البطوالت 

خارجيا  او  حمليا  ���س��واء  مو�سم  ك��ل  يف 

م��ن  االخ������ر  ال����دع����م  م���و����س���وع  ..ويف 

الو�سع  العدوان  قال  لالندية  االحت��اد 

ي��ع��اين هو  ال���ذي  ا���س��اب اي�سا االحت���اد 

للو�سول  معينة  خطة  توجد  وال  اي�سا 

ه��دف��ن��ا  ل���ك���ن  ال����ق����ادم����ة  امل���رح���ل���ة  اىل 

امل�������س���ارك���ة يف ال���ب���ط���والت ..ل���ي�������س م��ن 

هناك  لكن  ال���دوري  اي��ق��اف  م�سحلتنا 

برئا�سة  االحت��اد  يجد  ان  نامل  عقبات 

االمر علي احللول للو�سع الن هدفنا 

والنا�س ونامل  امن و�سالمة الالعبني 

ان���دي���ة   7 ه���ن���اك  احل����ل����ول الن  اي����ج����اد 

ا���س��ي��ب��ت ب���ك���ورون���ا ول�����س��ن��ا م���ع ت��اج��ي��ل 

امل��ب��اري��ات وال ال��غ��اء ال���دوري ..االحت���اد 

مبلغ  وه����و  دوالر  ال����ف   18 دع����م  ق����دم 

كورونا  باجراء فح�س  ..قمنا  متوا�سع 

ل��ك��ل ال���ف���ري���ق ق��ب��ل ي���وم���ني و���س��ن��ن��ج��ز 

ال����ه����دف وه�����و ال����ف����وز ب��ل��ق��ب ال������دوري 

احلايل وان يكون الفي�سلي على من�سة 

امل�ستقبل  يف  االن��دي��ة  ..ه���دف  التتويج 

على  املحرتفة  لالندية  راب��ط��ة  ا�سهار 

غرار االندية االوروبية واال�سيوية .

عوا�صم – وكاالت

دوري  م���ن���اف�������س���ات  ا����س���ت���ئ���ن���اف  م�����ع 

املنتخب  ي��ت��اأه��ب  ال�����س��ب��ت،  اأوروب�����ا  اأمم 

مثرة  ملواجهة  العامل  بطل  الفرن�سي 

اأم����ام ن��ظ��ره ال��ربت��غ��ايل ب��ط��ل اأوروب����ا 

وحامل لقب دوري االأمم، م�ساء االأحد 

املجموعة  م��ب��اري��ات  م��ن   3 اجل��ول��ة  يف 

ال���ث���ال���ث���ة ب���ال���ق�������س���م االأول. وي�������دخ�������ل 

م��ن��ت��خ��ب ف��رن�����س��ا امل���ب���اراة ب��ث��ق��ة ه��ائ��ل��ة 

وديا،   1-7 اأوكرانيا  على  االنت�سار  بعد 

املنتخب  ب����اأن  ع��ل��م��ا  امل��ا���س��ي،  االأرب���ع���اء 

االأوك������������راين اف���ت���ق���د ج����ه����ود ح���را����س���ه 

املباراة  كورونا. و�سهدت  ب�سبب  الثالثة 

ان�����س��م��ام احل��ار���س امل��ع��ت��زل اأول��ك�����س��ن��در 

قائمة  اإىل  عاما”   45“ �سوفكوف�سكي 

القائمة  �سمن  ي�ستمر  ورمبا  اأوكرانيا، 

ال�سبت . كما  اأمل��ان��ي��ا  �سد  مباراتهم  يف 

واالأحد  ال�سبت  يومي  مناف�سات  ت�سهد 

وي���وم���ي ال���ث���الث���اء واالأرب������ع������اء، غ��ي��اب 

منتخباتهم،  ع��ن  ال��الع��ب��ني  م��ن  ع���دد 

م��ن��ه��ا اإجن����ل����رتا واأ����س���ك���ت���ل���ن���دا، ب�����س��ب��ب 

ع������دوى ك���ورون���ا.  وي���ل���ت���ق���ي امل��ن��ت��خ��ب 

االإجن�������ل�������ي�������زي ن������ظ������ره ال���ب���ل���ج���ي���ك���ي 

م�����س��اء االأح�������د، يف ت���ك���رار ل��ل��ق��اء ق��ب��ل 

2018 يف رو���س��ي��ا. ال��ع��امل  ك��اأ���س   ن��ه��ائ��ي 

وي���ل���ت���ق���ي ي������وم االأرب�������ع�������اء م��ن��ت��خ��ب��ني 

ف���رن�������س���ا م�����ع ن����ظ����ره ال�����ك�����روات�����ي يف 

امل��ون��دي��ال نف�سه. ن��ه��ائ��ي  مل��ب��اراة   اإع����ادة 

وفازت فرن�سا يف نهائي مونديال رو�سيا 

ال��دي��وك  ك���رر  ك��م��ا   ،2-4 على كرواتيا 

الفوز بالنتيجة نف�سها يف لقاء الذهاب 

ب���ني امل��ن��ت��خ��ب��ني يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة 

الفرن�سي  املنتخب  املا�سي.وكان  ال�سهر 

االأمم  دوري  يف  م�������س���واره  ا���س��ت��ه��ل  ق���د 

.0-1 ب��ال��ف��وز ع��ل��ى ن��ظ��ره ال�����س��وي��دي 

مناف�سة  الفرن�سي  املنتخب  وي��خ��و���س 

املنتخب  اأم���ام  �سر�سة  ت��ك��ون  اأن  يتوقع 

رونالدو  كري�ستيانو  وجنمه  الربتغايل 

فوز  �سهد  ال��ذي  فران�س،  دو  �ستاد  على 

يورو  نهائي  يف  الديوك  على  الربتغال 

اأي�سا  الربتغايل  املنتخب  2016. وحقق 

الفوز يف مباراتيه املا�سيتني باملجموعة، 

ل��ك��ن��ه ت���ع���ادل م���ع اإ���س��ب��ان��ي��ا ���س��ل��ب��ي��ا يف 

املا�سي. وتنتظر  االأربعاء  ودية،  مباراة 

اأم��ام  �سعبة  مهمة  الربتغايل  املنتخب 

تاألق املهاجم الفرن�سي اأوليفييه جرو، 

ال�����ذي ���س��ج��ل ه���دف���ني ل���رف���ع ر���س��ي��د 

اأهدافه مع منتخب بالده اإىل 42 هدفا، 

ال��ث��اين يف قائمة  ل��ل��م��رك��ز  ب��ه��ا  ي�����س��ع��د 

تاريخه. ع��رب  ال��دي��وك  منتخب   ه��دايف 

واأب������دى ي���واخ���ي���م ل����وف امل���دي���ر ال��ف��ن��ي 

وانزعاج”  اأم���ل  “خيبة  اأمل��ان��ي��ا  ملنتخب 

ال��ث��واين  يف  ب��ه��دف  �سباكه  اه��ت��زاز  بعد 

ال��ودي  التعادل  اأم��ام تركيا يف  االأخ��رة 

ت���ع���ادل  ح����دث يف  م���ا  غ�����رار  ع���ل���ى   3-3

اإ���س��ب��ان��ي��ا يف ب��داي��ة  1-1 م��ع  امل��ان�����س��اف��ت 

م�سواره بدوري االأمم. وتعادل املنتخب 

االأملاين اأي�سا يف مباراته الثانية بدوري 

1-1. ويلتقي  ���س��وي�����س��را  اأم�����ام  االأمم 

اأملانيا نظره االأوكراين اليوم،  منتخب 

ال�ستعادة مذاق االنت�سارات الغائب منذ 

اأخفق  6 مباريات يف دوري االأمم، حيث 

اأي�سا يف االنت�سار على فرن�سا وهولندا 

ال��ب��ط��ول��ة. م����ن  االأوىل  ال��ن�����س��خ��ة   يف 

وي�������س���ت�������س���ي���ف امل���ن���ت���خ���ب االإ�����س����ب����اين 

م��ت�����س��در امل��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة ن��ظ��ره 

 ال�������س���وي�������س���ري ث����م ي��ل��ت��ق��ي اأوك����ران����ي����ا.

وي���ت���وق���ع ع�����ودة ال��ن��ج��م ال�������س���اب اأن�����س��و 

ف���ات���ي، وامل��خ�����س��رم ���س��رخ��ي��و رام��و���س 

ب��ع��د غ��ي��اب��ه��م��ا  اإ���س��ب��ان��ي��ا  اإىل ���س��ف��وف 

ع����ن ودي������ة ال����ربت����غ����ال. اأم����ا امل��ن��ت��خ��ب 

الثانية  املجموعة  مت�سدر  البلجيكي، 

اإجنلرتا  على  �سيفا  فيحل  ن��ق��اط(   6(

بعد  نقاط(،   4( الثاين  املركز  �ساحبة 

ال�����س��ل��ب��ي  ب��ت��ع��ادل��ه  ن��ق��ط��ت��ني  اأه�����در  اأن 

بعد  الثانية،  باجلولة  ال��دمن��ارك  اأم��ام 

اأي�سلندا  على  االأوىل  اجل��ول��ة  يف  ف��وزه 

يلتقي  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  1-0. ويف 

نقاط(،   4( املت�سدر  االإيطايل  املنتخب 

ن����ظ����ره ال���ب���ول���ن���دي ����س���اح���ب امل���رك���ز 

ال��ث��اين )3 ن��ق��اط(، وب��ف��ارق االأه����داف 

اأم�����ام ه��ول��ن��دا ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ب��و���س��ن��ة 

والهر�سك.

االرجنتنني – وكاالت

ا�ستهلت االأرجنتني م�سوارها يف ت�سفيات 

كاأ�س العامل لكرة القدم 2022 ب�سكل مثايل، 

عندما نفذ ليونيل مي�سي ركلة جزاء بنجاح 

لتفوز 1-�سفر على �سيفتها االإكوادور الليلة 

بهتاف  اخلالية  امل��درج��ات  املا�سية. واهتزت 

مي�سي” يف الدقيقة 12 عندما منح  “مي�سي 
بعد  ب��الده  ملنتخب  التقدم  بر�سلونة  مهاجم 

ركلة جزاء ح�سل عليها لوكا�س اأوكامبو�س اإذ 

جلاأ االحتاد االأرجنتيني ملكربات ال�سوت من 

اأج��ل �سنع االأج��واء داخ��ل ملعب بومبونرا.

وخ�����س��رت االأرج��ن��ت��ني م���رة واح����دة يف اآخ���ر 8 

كاأ�س  ت�سفيات  يف  االإك����وادور  �سد  مواجهات 

تعزيز  م��ن ف�سلها يف  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ال��ع��امل 

اأم��ام  للخطر  تتعر�س  مل  اأن��ه��ا  اإال  تقدمها، 

على  احل�����س��ول  املتوا�سعة. لكن  ن��ظ��رت��ه��ا 

التي  لالأرجنتني  جيد  اأم��ر  الثالث  النقاط 

منذ  الدولية  بالبطوالت  التتويج  عن  غابت 

اأن ح�سدت لقب كاأ�س كوبا اأمريكا يف 1993.

وم������ددت االأرج���ن���ت���ني ���س��ج��ل��ه��ا اخل�����ايل من 

ال��ه��زمي��ة اإىل ث��م��اين م��ب��اري��ات حت��ت ق��ي��ادة 

املدرب ليونيل �سكالوين وكان االنت�سار بداية 

اإيجابية ل�سبعة العبني يف الت�سكيلة االأ�سا�سية 

مل ي�سبق لهم اللعب يف ت�سفيات كاأ�س العامل 

من قبل.وتخرج االأرجنتني ملواجهة بوليفيا 

يف الب���از ي��وم ال��ث��الث��اء فيما تعود االإك����وادور 

ال�ست�سافة اأوروج���واي التي تغلبت 2-1 على 

ت�سيلي يف انطالق الت�سفيات.

كورونا تضرب  الحسين 
والفيصلي

 كينين الى نهائي فرنسا للتنس

 رفض احنجاج النصر السعودي

االنباط – عمان

ك�����س��ف��ت ال���ف���ح���و����س���ات ال���ت���ي خ�����س��ع 

ل��ه��ا ف��ري��ق احل�����س��ني اإرب���د ل��ك��رة ال��ق��دم، 

ع������ن ا�����س����اب����ت����ني ب����ف����رو�����س ك�����ورون�����ا 

احل�سني  ن��ادي  رئي�س  امل�ستجد. واأ�سار 

النتائج  ان  اىل  خ�ساونة،  �سهيب  اإرب��د 

اجل��م��ع��ة،  ال��ي��وم  ال���ن���ادي  ت�سلمها  ال��ت��ي 

اأك����دت اإ���س��اب��ة ح��ار���س امل��رم��ى حم��م��ود 

ال��ك��وام��ل��ه وم��ع��ال��ج ال��ف��ري��ق. واأك����د ان 

ال�سحي  ب��ال��ربوت��وك��ول  م��ل��ت��زم  ال��ن��ادي 

امل���ط���ب���ق م����ن خ�����الل ح���ج���ر امل�����س��اب��ني 

قريباً.  لالعبني  جديد  فح�س  واإج��راء 

وان  ���س��ب��ق  ال���ك���رة  احت����اد  ان  اىل  ي�����س��ار 

اإرب��د  احل�سني  م��ب��اراة  تاأجيل  عن  اأعلن 

القدم  لكرة  املحرتفني  بدوري  و�سحاب 

ب��ع��د ث��ب��وت اإ����س���اب���ات ك���ورون���ا يف ف��ري��ق 

�سحاب.

واأع����ل����ن ال��ف��ي�����س��ل��ي ع����ن اإ���س��اب��ت��ني 

ب�����س��ف��وف ف���رق���ه ال���ك���روي���ة، ب��ع��دم��ا مت 

ك��ورون��ا  ف��رو���س  لفحو�سات  اخل�����س��وع 

الر�سمي  م��وق��ع��ه  ع��رب  امل�����س��ت��ج��د.واأك��د 

م�سحة   33 ����س���دور  “في�سبوك”  ع��ل��ى 

حتى االآن بانتظار بقية النتائج. وك�سف 

الفريق  م��ن  الع��ب��نينّ  اإ���س��اب��ة  الفي�سلي 

االأول وهما حار�س املرمى الدويل يزيد 

اأبو ليلى وعودة اخلزاعلة باالإ�سافة اإىل 

العب الفئات العمرية اأيهم خر اهلل.

باري�س – وكاالت

كينني،  �سوفيا  االأمريكية  �سعدت 

بطولة  نهائي  اإىل  الرابعة،  امل�سنفة 

ك���ربى ل��ل��ت��ن�����س ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ه��ذا 

على  و5-7   4-6 م��ري��ح  ب��ف��وز  ال���ع���ام 

فرن�سا  يف  كفيتوفا،  ب��رتا  الت�سيكية 

اأ���س��رتال��ي��ا  ب��ط��ل��ة  املفتوحة. وكانت 

البولندية  �ستقابل  ال��ت��ي  املفتوحة، 

النهائي  يف  �سيانتيك  اإيجا  ال��واع��دة 

اليوم ال�سبت، الطرف االأكر حيوية 

امل��ب��اراة على ملعب  و���س��را���س��ة خ��الل 

فيليب �ساترييه. واأنهكت كينني )21 

امل�سنفة  كفيتوفا  مناف�ستها  ع��ام��ا( 

ال�����س��اب��ع��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ل��ع��ب يف قبل 

نهائي روالن جارو�س الأول مرة منذ 

 1-4 �سريعا  كينني  2012. وتقدمت 

م�ستغلة توتر كفيتوفا. ورغم حت�سن 

ح�����س��م��ت  ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة  ال���الع���ب���ة  اأداء 

الالعبة االأمريكية املجموعة االأوىل 

بطلة  كفيتوفا  ل�ساحلها. وفقدت 

لتتاأخر  تركيزها  مرتني  وميبلدون 

اأن  ق��ب��ل  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  3-2 يف 

ت��ك�����س��ر اإر����س���ال م��ن��اف�����س��ت��ه��ا وت��ت��ع��ادل 

اأهدرت �سربة  ما  �سرعان  لكنها   5-5

كينني  جمددا. وا�ستغلت  اإر���س��ال��ه��ا 

ال���ف���ر����س���ة ل���رت����س���ل حل�����س��م امل���ب���اراة 

ل�ساحلها،  وتنهيها  ال��ث��ان��ي��ة  ل��ل��م��رة 

���س��رب��ة  ك��ف��ي��ت��وف��ا  �����س����ددت  اأن  ب���ع���د 

بعيدا. اأمامية 

االنباط – عمان

اأ�����������س����������درت جل�����ن�����ة االن�����������س�����ب�����اط 

االآ�سيوي، قراًرا،  واالأخ��الق يف االحتاد 

اجل��م��ع��ة ب��رف�����س االع����رتا�����س امل��ق��دم 

م���ن ال��ن�����س��ر ال�������س���ع���ودي، ب��خ�����س��و���س 

اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  قبل  م��ب��اراة 

مل��ن��ط��ق��ة ال���غ���رب، وذل����ك ب��ح�����س��ب امل���ادة 

اآ���س��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  ت��ع��ل��ي��م��ات  م��ن   59

الن�سر قد تقدم باحتجاج  2020. وكان 

عدد  ت�سجيل  اأه��ل��ي��ة  ع��دم  على  ر�سمي 

م���ن الع���ب���ي ب��ر���س��ب��ول��ي�����س يف م���ب���اراة 

ال��ف��ري��ق��ني ب��ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي، وت��اأه��ل 

ال��ف��ري��ق االإي������راين خ��الل��ه��ا ل��ل��م��ب��اراة 

النهائية على ح�ساب الفريق ال�سعودي 

الرتجيحية. واأ�ساف  اجلزاء  ب�سربات 

ب��ي��ان ن�سره عرب  االآ���س��ي��وي يف  االحت���اد 

ي��ق��وم  “لن  االإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى  م���وق���ع���ه 

االحتاد االآ�سيوي لكرة القدم، بعمل اأي 

تعقيب اإ�سايف حول هذا االأمر«.

ال�سبت    10  /  10  / 2020
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 طفل أميركي يبني »مفاعال نوويا« 
ويدخل موسوعة غينيس

االناط-وكاالت

مت��ك��ن ط��ف��ل �أم���رك���ي يف م��در���س��ة 

بناء  من  �ملتحدة  بالواليات  �إع��د�دي��ة 

ليدخل  �سغر،  نووي  �ندماج  مفاعل 

ب���ذل���ك م��و���س��وع��ة غ��ي��ن��ي�����س ل����أرق���ام 

من  فقط”  ���س��اع��ات  “قبل  �لقيا�سية 

عيد مي�ده �لثالث ع�سر.

�أو�سو�لت،  جاك�سون  �لطفل  وق��ال   

وه�����و م����ن م���دي���ن���ة مم��ف��ي�����س ب���والي���ة 

��ستخد�م  من  متكنت  “لقد  تيني�سي: 

�ل����ك����ه����رب����اء ل���ت�������س���ري���ع ذرت���������ن م��ن 

�ل��دي��وت��ري��وم م��ع��ا ح��ت��ى ت��ن��دجم��ا يف 

��ا  �أي�����سً 3 وحت�����رر  �ل��ه��ل��ي��وم  م���ن  ذرة 

��ستخد�مه  ميكن  و�ل���ذي  ن��ي��وت��روًن��ا، 

ل��ت�����س��خ��ن �مل����ي����اه وت�����س��غ��ي��ل حم���رك 

بخاري”.

و�أ�ساف �أو�سو�لت يف فيديو من�سور 

ب��ع��م��ل  �أق������وم  “لن  �الإن����رن����ت:  ع��ل��ى 

�ن���دم���اج ك��ام��ل، ل��ك��ن��ن��ي ���س��اأظ��ل �أق���وم 

باإن�ساء ب�زما د�خل �لغرفة هنا”.

�جل��زء  �إن  �أق����ول  �أن  “�أود  وت���اب���ع: 

كيفية  معرفة  حماولة  كان  �الأ�سعب 

لذلك  �الإغ�ق،  حمكم  �ل�سمام  جعل 

�أم�سيت حو�يل ن�سف عام يف حماولة 

�ل�سمام”. ت�سحيح 

  وعلى �لرغم من �أن هذه �ملفاع�ت 

ممتعة  �مل��ن��زل  يف  �مل�سنوعة  �ل��ن��ووي��ة 

ت�ستخدم  لكنها  ل���ه��ت��م��ام،  وم��ث��رة 

مقارنة  تنتج  مم��ا  بكثر  �أك��ر  ط��اق��ة 

�لتجارية  �ل��ط��اق��ة  �ن��دم��اج  مب�ساريع 

�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل �الن��دم��اج م��ن �أج��ل 

�ملو�سوعة  �لطاقة  تفوق  طاقة  �إنتاج 

فيها.

ف��ق��ط، حطم  ع���اًم���ا   12 ع��م��ر  ويف 

�أو����س���و�ل���ت �ل���رق���م �ل��ق��ي��ا���س��ي �ل��ع��امل��ي 

غيني�س  مو�سوعة  يف  �مل�سجل  �ل�سابق 

م��ن��ذ ���س��ن��ت��ن ب��ا���س��م ري��ت�����س��ارد ه���ال، 

�لذين  �الأ�سخا�س  قائمة  �إىل  لين�سم 

متكنو� من بناء مفاعل نووي منزيل.

 كانت تصور عملية خطف 
»مزيفة«.. فوقعت الكارثة

االنباط-وكاالت

ماأ�ساوي  وذلك يف حادث  بالر�سا�س،  20 عاما  �لعمر  تبلغ من  فتاة مك�سيكية  ُقتلت 

توك”  “تيك  تطبيق  ع��ل��ى  ن�سرها  �أج���ل  م��ن  وه��م��ي��ة،  �خ��ت��ط��اف  عملية  ت�سوير  �أث��ن��اء 

�لق�سرة. للفيديوهات 

طريق  عن  �أ�سيبت  مارتينيز،  �أري��ل��ن  ب��اأن  ديلي”  نيوز  “مك�سيكو  �سحيفة  و�أف���ادت 

مدينة  يف  فيديو  مقطع  الأح���دث  ت�سويرها  �أث��ن��اء  �مل��ا���س��ي  �الأ���س��ب��وع  ر�أ���س��ه��ا  يف  �خل��ط��اأ 

ت�سيهو�هو�.

وكان ما ال يقل عن 10 �أ�سخا�س حا�سرين عندما بد�أت مارتينيز، �ملقيدة و�ملربوطة 

عيار  من  �مل�سد�س  من  ر�سا�سة  خرجت  ثم  �ملزيفن،  خاطفيها  مقاومة  يف  كر�سي،  على 

فا�ستقرت يف ر�أ�سها وقتلها على �لفور.  ،0.45
�لتو��سل  تطبيق  ع��ل��ى  ز�ئ��ف��ة  �خ��ت��ط��اف  عمليات  ���س��اب��ق  وق��ت  يف  مارتينيز  ون�����س��رت 

�الجتماعي تيك توك، �لذي يلقى رو�جا و��سعا يف �سفوف �ل�سباب و�ملر�هقن يف �لعامل.

وقالت  وفاتها.  من  ث��و�ٍن  قبل  مارتينيز  يوتيوب  موقع  على  فيديو  مقطع  وُيظهر   

ما  وف��ق  �ملميت،  �حل��ادث  وق��وع  ف��ور  �سروكي  جيب  �سيارة  يف  ف��ّر�  رجلن  �إن  �ل�سلطات 

�ملك�سيكية. �ل�سحيفة  ذكرت 

مل  لكنها  �ل��رج��ل��ن،  ع��ل��ى  ت��ع��رف��ت  �ملك�سيكية  �ل�����س��رط��ة  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ����س���ارت 

تتعقبهما بعد، م�سيفة نق� عن �ل�سرطة �أنه مل يت�سح �سبب ��ستخد�م م�سد�س حم�سو 

خ�ل �حلادث �لذي وقع يف 2 �أكتوبر �جلاري.

وذكرت تقارير �سحفية �أن مارتينيز هي �أم لطفل يبلغ من �لعمر عاما و�حد�.

 الشرطة األلمانية تلقي القبض على »سلطعون«

 باكستاني »بال ذراعين« يحقق شهرة في البلياردو

االنباط- وكاالت

�سيدة،  من  مكاملة  �الأملانية  �ل�سرطة  تلقت 

�قتحم  جمهوال”  “حيو�نا  �إن  ف��ي��ه��ا  ق��ال��ت 

�أن���ه  وت��ك��ت�����س��ف  �مل���وق���ع  �إىل  لتنتقل  م��ن��زل��ه��ا، 

بحري  )���س��رط��ان(  �سلطعون  ���س��وى  ي��ك��ن  مل 

عم�ق.

وح�����س��ب رو�ي����ة �ل�����س��ي��دة، ف��ق��د ح��اول��ت �أن 

�أملانيا،  تفتح باب منزلها يف فر�يبورغ جنوبي 

ويف حلظة ت�سلل �سرطان بحري �سيني كبر 

)25 ���س��ن��ت��ي��م��ر( م���ن �ل�����س��رف��ة ع���ر �ل��ب��اب 

�ملفتوح.

�إنها  �خلمي�س،  ف��ر�ي��ب��ورغ  �سرطة  وق��ال��ت   

“حيو�ن  ع��ن  ل���إب���غ  هاتفية  م��ك��امل��ة  تلقت 

ب��ل��دة  �ق��ت��ح��م م��ن��زال يف  غ���ر مرغوب” ف��ي��ه 

�ل�سوي�سرية  �حلدود  قرب  �أونرلوت�سرينغن، 

�سباح �الأربعاء.

�حتجاز  من  متكنت  �ل�سيدة  �أن  و�أو�سحت 

�ل�سرطان �لبحري حتت �سلة قمامة مقلوبة، 

قبل و�سول عنا�سر �ل�سرطة �لتي متكنت من 

عيادة  �إىل  نقله  ثم  وع��اء،  �ل�سرطان يف  و�سع 

بيطرية حملية.

موطنه  �لبحر  �سرطانات  من  �لنوع  وه��ذ� 

�آ�سيا، لكنه يوجد حاليا يف �لعديد من �الأنهار 

بعيد�  لي�س  �ل�سيدة  منزل  �أن  علما  �أملانيا،  يف 

عن نهر �لر�ين. و�سرطان �لبحر �ل�سيني ال 

يعد من �لق�سريات �خلطرة، علما �أنه مل يتم 

�الإب�غ عن وجوده يف �ملنطقة من قبل.

االنباط- وكاالت

باأو�ساط  و��سعة  �سهرة  �لذر�عن،  �أبر  باك�ستاين،  �ساب  حقق 

لعبة �لبلياردو يف باك�ستان، ويثر حممد �إكر�م �الإعجاب بالدقة 

بعد  �لذقن،  بو��سطة  ي�سددها  �لتي  �لكبرتن ل�سرباته  و�لقوة 

�سنو�ت من “�لعمل �لدوؤوب”.

وي��ن��ح��در حم��م��د �إك����ر�م م��ن في�سل �آب����اد، ك���رى م���دن �سرق 

طفولة  �لثمانية  �أ�سقائه  كما  عا�س  فقرة،  عائلة  وم��ن  �لب�د، 

�سن  ويف  علمي.  حت�سيل  �أي  ب���  بالعزلة  خ�لها  �سعر  �سعبة 

�ملر�هقة، بد�أ يرتاد قاعة للبلياردو ثم �أعجب باللعبة و�نكب على 

�لتمّرن على �أ�سولها “�سّر�ً”. وفق ما يوؤكد لوكالة فر�ن�س بر�س.

ويروي �ل�ساب �لباك�ستاين : “يف �لبد�ية، كنت �أقذف �لكر�ت 

�أط��ّور مهار�تي  ب��د�أت  منفرد� على طاولة بلياردو فارغة. بعدها 

تدريجا وبا�سرت �للعب مع �آخرين”.

�للعب  و�ل��د�ه طوي� من  �إ�سابة، منعه  تعر�سه الأي  وخ�سية 

�لعام  ملمار�ستها  ع��ودت��ه  على  �مل��ط��اف  نهاية  يف  ي��و�ف��ق��ا  �أن  قبل 

خ�ل  تظهره  م�����س��ورة  ت�سجي�ت  �نت�سرت  و���س��ري��ع��ا،  �مل��ا���س��ي. 

�ل��ل��ع��ب، م��ا ج��ع��ل��ه م��ن �مل�����س��اه��ر يف �أو����س���اط الع��ب��ي �ل��ب��ل��ي��اردو 

�لباك�ستانين.

 وي�سيف “�أ�سبحت معروفا”، مقر� باأنه بعيد متاما عن �أجو�ء 

و�سائل �لتو��سل �الجتماعي. وفق ما ذكرت وكالة فر�ن�س بر�س.

وحتتل �لبلياردو �لتي �أدخلت �إىل جنوب �آ�سيا خ�ل زمن �لهند 

�لريطانية، موقعا هاما يف �ل�ساحة �لريا�سية �لباك�ستانية. وقد 

كان موؤ�س�س باك�ستان حممد علي جناح مولعا بهذه �للعبة.

كما �أن حممد �إكر�م “ريا�سي حقيقي”، وفق ما يوؤكد حممد 

يتدرب.  �سمندري حيث  �لبلياردو يف مدينة  قاعة  ندمي �ساحب 

للوكالة.

 امرأة تتلقى هدية ابنها.. 
و«مصيبة« داخل الصندوق

االنباط-وكاالت

كانت �سيدة بريطانية تعد �لعدة من �أجل �الحتفال بعيد مي�د �بنها �خلام�س، لكن �أحد 

موظفي كرى �ملتاجر يف �لب�د خّرب كل خمططها و�أ�سابها بال�سدمة.

�لريطانية، �جلمعة، �أن ليز� ديفيز )41 عاما(، طلبت هدية  “�ل�سن”  وذكرت �سحيفة 

من متجر “�سبورت د�يركت” �لريا�سي �ل�سهر عر �الإنرنت، و�لهدية كانت دمية ترتدي 

م�ب�س نادي مان�س�سر يوناتيد.

�لنازية  رم��ز  وج��ود  م��ن  �سعقت  �إذ  �ل��ه��دي��ة،  �سندوق  بفتح  قامت  عندما  �مل��ف��اج��اأة  وك��ان��ت 

�ل�سليب �ملعقوف مر�سوما على �لدمية باللون �الأ�سود م�سوها �إياها.

وهو �ال�سم �الأول للزعيم  ومل يكتف �لفاعل بر�سم �ل�سليب �ملعقوف، بل �كتب “�أدولف”، 

�لنازي، �أدلوف هتلر.

 وقالت �الأم �إنها �أر�سلت �ل�سور �أوال �إىل �أفر�د �أ�سرتها �لذين �أجمعو� على �أنها مروعة ومل 

ي�سدقو� �أن �مر� مثل هذ� ميكن �أن يحدث يف ب�ده.

يكره  كان مكتوبا من قبل �سخ�س  �لك�م  �أن  �عتقدت  �الأوىل  �لوهلة  �أنه يف  �الأم  و�أ�سافت 

لكن عندما دققت يف �لرموز و�كت�سفت �أنها نازية �عترتها �سيئا مثر�  “�ل�سياطن �حلمر”، 
ل��سمئز�ز.

وتعتر �ل�سلطات �لريطانية �ل�سليب �ملعقوف جرمية كر�هية، وفتحت �ل�سرطة حتقيقا 

يف �حلادث.

�أكر متاجر �لتجزئة لل�سلع �لريا�سية يف �ململكة  ومن جانبها، �عتذرت “�سبورت د�يركت”، 

�ملتحدة، عما حدث ووعدت باإجر�ء حتقيق.
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