
 علينا غرس بذور جديدة ليتسنى لألجيال 
المقبلة أن تحيا وتزدهر

 إعادة ضبط العولمة ستساعد على توجيه 
الموارد العالمية لدعم قطاعات محورية

 دعونا نجعل صحة الشعوب على رأس 
االولويات

  علينا مواصلة بذل الجهود لمعالجة شح 
الغذاء

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

ال�شبت   30  �صفر  1442 هـ  - املوافق   17  ت�شرين الأول  2020 م - العدد  5484    - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

 خالل مشاركته في حوار »بورلوغ« الدولي حول األمن الغذائي
الملك: موقعنا االستراتيجي يمّكننا من العمل كمركز إقليمي للغذاء

االنباط-وكاالت

خمطط  �أوروب��ي��ة  دول  خم�س  �أد�ن���ت 

�آالف  �إقامة  �الإ�سر�ئيلي  كيان �الحتالل 

�ل���وح���د�ت �ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة �جل���دي���دة يف 

�ل�سفة �لغربية وطالبته بوقفه فور�.

وفرن�سا  �أملانيا  خارجية  وزر�ء  و�أك���د 

بيان  يف  و�إ�سبانيا  و�إيطاليا  وبريطانيا 

وك��ال��ة  و�أوردت  �ل���ي���وم  ���س��در  م�����س��رك 

تو�سيع  �ن  منه  بر�س مقتطفات  فر�ن�س 

�مل�����س��ت��وط��ن��ات ي�����س��ك��ل �ن��ت��ه��اك��ا ل��ل��ق��ان��ون 

�إمكانية  متز�يد  ب�سكل  وي��ه��دد  �ل��دويل 

�مل�ستقلة  �لفل�سطينية  �ل��دول��ة  �إق��ام��ة 

وحت��ق��ي��ق ت�����س��وي��ة ب���ن �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن 

و”�إ�سر�ئيل”.

يف  �خلارجية  �ل�سيا�سة  مفو�س  وكان 

�الحت���اد �الأوروب����ي ج��وزي��ب ب��وري��ل �أك��د 

�لوحد�ت  �آالف  �إقامة  �أن خمطط  �أم�س 

ينتهك  �لغربية  �ل�سفة  يف  ��ستيطانية 

ويقو�س  �ل�سلة  ذ�ت  �لدولية  �لقر�ر�ت 

ف���ر����س �إق����ام����ة �ل����دول����ة �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

م��ط��ال��ب��ا ب��وق��ف خم��ط��ط��ات �الح��ت��الل 

�ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة وع��م��ل��ي��ات ه����دم م��ن��ازل 

عليها. و�ال�ستيالء  �لفل�سطينين 

التفا�صيل �ص »6«

 خمس دول أوروبية تدين مخطط »إسرائيل« االستيطاني بالضفة
برنت دون 43 دوالرًا مع تجدد مخاوف 

انتشار كورونا
طوكيو - رويرتز

ه��ب��ط��ت �أ���س��ع��ار �ل��ن��ف��ط �م�����س �جل��م��ع��ة، 

�أن  م���ن  ب��ف��ع��ل خم�����اوف  ���س��ل��ب��ا  ت����اأث����رت  �إذ 

�رت��ف��اع��ا ك��ب��ر�ً ل��الإ���س��اب��ات ب��ك��وف��ي��د-19 يف 

يف  �لطلب  يكبح  �ملتحدة  و�ل��والي��ات  �أوروب���ا 

�مل�ستهلكة  �ملناطق  �أكرب  بن  من  منطقتن 

ل���ل���وق���ود يف �ل����ع����امل، ب��ي��ن��م��ا �أ����س���اف���ت ق��وة 

�ل�����دوالر �الأم���رك���ي �مل��زي��د م��ن �ل�����س��غ��وط 

�الأ�سعار. على 

ون����زل����ت �ل���ع���ق���ود �الآج����ل����ة خل�����ام ب��رن��ت 

 %0.9 �أو ما يعادل  38 �سنتا  ت�سليم دي�سمرب 

هبطت  بينما  للربميل،  دوالر   42.78 �إىل 

�لعقود �الآجلة خلام غرب تك�سا�س �لو�سيط 

 %0.9 35 �سنتا �أو  �الأمركي ت�سليم نوفمرب 

�إىل 40.61 دوالر للربميل.

نحو  على  �لقيا�سيان  �خل��ام��ان  وت��ر�ج��ع 

ط��ف��ي��ف يف �ل��ي��وم �ل�����س��اب��ق، ل��ك��ن مل ي��ط��ر�أ 

مع  مقارنة  تقريباً  يذكر  تغر  �أي  عليهما 

�ملا�سي. �الأ�سبوع 

�ل��دول فر�س  �أع���ادت بع�س  �أوروب���ا،  ويف 

ع��ام ملو�جهة  و�إج����ر�ء�ت ع��زل  حظر جت��ول 

زيادة كبرة يف �الإ�سابات �جلديدة بفرو�س 

�أ�سد  قيود�  بريطانيا  فر�ست  فيما  كورونا، 

لكبح �نت�سار كوفيد-19 يف لندن �ليوم.

التفا�صيل �ص »4«

 »فايزر« تكشف موعد طلب ترخيص 
لقاحها المضاد لكورونا

 الصفدي يدين قرار اسرائيل ببناء 4900 
وحدة استيطانية

 وزارة الصحة : تسجيل 28 وفاة و1523 
إصابة محلية بفيروس كورونا

االنباط-وكاالت

�الأم���رك���ي���ة  “فايزر”  ����س���رك���ة  ت���وق���ع���ت 

�أن تتقدم بطلب ترخي�س  �لعمالقة لالأدوية 

ل���ال����س���ت���خ���د�م �ل�����ط�����ارئ ل���ل���ق���اح���ه���ا �مل�������س���اد 

نحو  بعد  �أي  نوفمرب،  �أو�خ���ر  يف  لكوفيد-19 

�أ�سبوعن من �النتخابات �لرئا�سية �الأمركية 

�ملقررة يف �لثالث من �ل�سهر نف�سه.

بطرح  ق��دم��ا  ب���اأن مت�سي  �ل�سركة  وت��اأم��ل 

�للقاح بعد تو�فر بيانات �ل�سالمة يف �الأ�سبوع 

�أدى على  م��ا  وه��و  نوفمرب،  �سهر  م��ن  �لثالث 

�ملالية  �الأ����س���و�ق  يف  �أ�سهمها  رف���ع  �ىل  �ل��ف��ور 

�الأمركية بن�سبة 2 يف �ملئة.

�لتنفيذي  وقال رئي�س “فايزر” ومديرها 

�إذ�  و��سحا،  “الأكون  ر�سالة:  ب��ورال يف  �أل��ربت 

ف��اإن  �إي��ج��اب��ي��ة،  �ل��ب��ي��ان��ات ج���اءت  �أن  �فر�سنا 

فايزر �ستتقدم يف وقت قريب بطلب للح�سول 

على ترخي�س لال�ستخد�م �لطارئ يف �لواليات 

�مل���ت���ح���دة ب��ع��د حت��ق��ي��ق م��رح��ل��ة �ل���ت���اأك���د من 

�ل�سالمة يف �الأ�سبوع �لثالث من نوفمرب”.

التفا�صيل �ص »8« التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

وفاة  حالة   28 ت�سجيل  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت   

بفرو�س كورونا �مل�ستجد يف �ململكة �م�س �جلمعة، 

ل��رت��ف��ع �ل���ع���دد �الإج����م����ايل ل��ل��وف��ي��ات م��ن��ذ ب��دء 

�لوباء �إىل 310 حاالت، �إ�سافة �إىل ت�سجيل 1539 

�لكلي  �لعدد  لرتفع  بالفرو�س،  جديدة  �إ�سابة 

لالإ�سابات �إىل 34548.

وت���وّزع���ت �الإ����س���اب���ات �جل���دي���دة وف���ق �مل��وج��ز 

�الإع���الم���ي �ل�����س��ادر ع��ن رئ��ا���س��ة �ل�����وزر�ء ووز�رة 

�ل�����س��ح��ة ع��ل��ى 1523 ح��ال��ة حم��ل��ّي��ة، م��ن��ه��ا 907 

�لعا�سمة عّمان، و135 حالة  ح��االت يف حمافظة 

يف حمافظة �ل��زرق��اء، و 105 ح��االت يف حمافظة 

 10 منها  �إرب���د،  حمافظة  يف  حالة  و101  �لبلقاء، 

ح��االت يف �لرمثا، و67 حالة يف حمافظة جر�س، 

و56 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، و52 ح��ال��ة يف 

حمافظة ماأدبا، و35 حالة يف حمافظة �ملفرق، و35 

حالة يف حمافظة �لكرك، و12 حالة يف حمافظة 

�لعقبة، و9 حاالت يف حمافظة معان، جميعها من 

لو�ء �لبر�، و9 حاالت يف حمافظة �لطفيلة.

التفا�صيل �ص »3«

 وزير الشباب: نعمل على تعزيز نهج اإلعتماد 
على الذات ورفع ميزات الشباب التنافسية

 القوات المسلحة تنفذ خطة فرض الحظر 
الشامل بمحافظات المملكة

االنباط- عمان

�سالمة”  “حممد  �ل�������س���ب���اب  وزي�������ر  ق�����ال   

�ل��ن��اب��ل�����س��ي، �ن �ل��������وز�رة ���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز 

�ل���ذ�ت ل��دى �ل�سباب م��ن خالل  �الإع��ت��م��اد على 

جملة من �لرب�مج و�الأن�سطة و�لور�س �لتاأهيلية، 

بناء على ما جاء بكتاب �لتكليف �ل�سامي.

كتاب  �ن  ت�سريحات،  يف  �لنابل�سي  وب��ن 

ت��ع��زي��ز نهج  �ه��م��ي��ة  �أك����د  �ل�����س��ام��ي،  �لتكليف 

�العتماد على �لذ�ت، لتمكن �ملو�رد �لب�سرية 

�ملهنية  و�مل��ه��ار�ت  بالعلوم  وتزويدها  �لو�عدة 

و�لتقنية لرفع ميز�ت �ل�سباب �لتناف�سية.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

�خلمي�س،  م�ساء  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت  ب���د�أت   

�ل�����س��ام��ل من  بتنفيذ خ��ط��ة ف��ر���س �حل��ظ��ر 

خالل �إقامة نقاط �لغلق على كافة �ملد�خل 

ب��امل�����س��ارك��ة مع  �ململكة  مل��ح��اف��ظ��ات  و�مل���خ���ارج 

�الأج���ه���زة �الأم��ن��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك �سمن 

�جل����ه����ود �ل���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا �ل����ق����و�ت �مل�����س��ل��ح��ة 

�الأردن����ي����ة - �جل��ي�����س �ل��ع��رب��ي يف م��و�ج��ه��ة 

جائحة كورونا.

وت���اأت���ي ع��م��ل��ي��ة �الن��ت�����س��ار ل��ف��ر���س حظر 

�لتجول �ل�سامل يف كافة �ملحافظات.

التفا�صيل �ص »2«

2



املحلي
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 األمن العام: رصد مواقع إلكترونية 
أُنشئت الستغالل جريمة الزرقاء

 الرصيفة ورشة عمل بعنوان كتابة 
مقترحات المشاريع والعمل التطوعي

عجلون: تجهيز كرفانات لفحص 
فيروس كورونا

االنباط- عمان

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

مديرية االمن العام، انه وخال االيام 

مكافحة  وحدة  ر�سدت  املا�سية  القليلة 

اجلرائم االلكرتونية مواقع الكرتونية 

ن�����س��ئ��ت 
ُ
و���س��ف��ح��ات ت��وا���س��ل اج��ت��م��اع��ي اأ

ب���ه���دف اح���ت���ي���ايل ال����س���ت���غ���ال ج��رمي��ة 

املجني  مع  املواطنني  وتعاطف  الزرقاء 

عليه وبحجة جمع التربعات له ولذويه 

ومعظمها تدار من خارج االردن.

االع���ام���ي اجلميع  ال��ن��اط��ق  وح����ذر 

م����ن ال���ت���ع���ام���ل م����ع م���ث���ل ت���ل���ك امل���واق���ع 

وال�������س���ف���ح���ات واإع����ت����ب����اره����ا ���س��ف��ح��ات 

الأولئك  �سحية  يقعوا  ال  لكي  اإحتيالية 

امل��ح��ت��ال��ني ال���ذي���ن ي�����س��ت��غ��ل��ون ت��ع��اط��ف 

ال��ن��ا���س ل��ت��ح��ق��ي��ق ارب�����اح م���ادي���ة ب��ط��رق 

احتيالية.

واك����د، اأن وح���دة م��ك��اف��ح��ة اجل��رائ��م 

املواقع  تلك  بتتبع  با�سرت  االلكرتونية 

واتخاذ  من�سئيها  وحتديد  وال�سفحات 

كافة االجراءات القانونية حيالهم.

الر�صيفة االنباط- 

م�ساء  الر�سيفة  �سابات  مركز  نفذ   

اخل��م��ي�����س ور����س���ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان ك��ت��اب��ة 

التطوعي  والعمل  امل�ساريع  مقرتحات 

عرب تطبيق )زووم( �سارك فيها ع�سرون 

تطوير  بهدف  املركز  اع�ساء  من  �سابة 

م���ه���ارات وق�����درات امل�����س��ارك��ات يف اع���داد 

امل�ساريع  امل�ساريع وخ�سو�سا  مقرتحات 

املرتبطة بالعمل التطوعي.

الزرقاء  حمافظة  �سباب  مدير  واكد 

ال���دك���ت���ور ع��م��ر ال���غ���وي���ري يف م��داخ��ل��ة 

ل���ه ع��ل��ى اه��م��ي��ة االن�����س��ط��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة 

احلياتية  للمهارات  ال�سباب  اك�ساب  يف 

واط��اق  قدراتهم  بتطوير  ت�سهم  التي 

ط��اق��ات��ه��م وت��اأه��ي��ل��ه��م ل��ي��ك��ون��وا اف����رادا 

ف���اع���ل���ني وم��ن��ت��ج��ني يف جم��ت��م��ع��ات��ه��م، 

وقادرين على العمل على حل م�سكات 

املجتمع بطرق ابداعية.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ب��ي��ن��ت م����دي����رة م��رك��ز 

اأن   ، اإ�ست�ستية  غفران  الر�سيفة  �سابات 

الور�سة ت�سمنت تدريب امل�ساركات على 

امل�سروع ومرحلة  خطوات اعداد وكتابة 

التخطيط والتحليل وتقييم امل�سروع.

ت��ط��رق��ت  ال����ور�����س����ة  اأن  وا�����س����اف����ت، 

م���ف���ه���وم  ع������ن  احل������دي������ث  اىل  اي���������س����ا 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واه��م��ي��ت��ه واه���داف���ه 

وم�����س��وؤول��ي��ات امل��ت��ط��وع وك��ي��ف��ي��ة اع���داد 

ي�سهم يف  التطوعي مبا  العمل  م�ساريع 

حتقيقها لاهداف التي اأن�ساأت الأجلها.

االنباط- عجلون

ال�سوؤون ال�سحية يف   قال مدير 

تي�سري  الدكتور  عجلون  حمافظة 

عناب، اأن ال�سحة تعمل حاليا على 

اج��راء  ل��غ��اي��ات  ك��رف��ان��ات   5 جتهيز 

فح�س فريو�س كورونا .

وا����س���اف ال���دك���ت���ور ع���ن���اب ، ان��ه 

امل��راك��ز  ال��ك��رف��ان��ات يف  ت���وزي���ع  مت 

ال�����س��ام��ل��ة يف ك���ف���رجن���ة وع��ن��ج��ره 

وع���ج���ل���ون وا���س��ت��ف��ي��ن��ا وع����رج����ان، 

�ستكون  الكرفانات  اأن  اىل  م�سريا 

ومعدات  م�ستلزمات  بكافة  م��زودة 

ظل  يف  وخ��ا���س��ة  ال��ك��ورون��ا  فح�س 

احل���ال���ة ال��وب��ائ��ي��ة وت���زاي���د اع����داد 

اال�سابات.

وبني عناب، اأن فرق اال�ستق�ساء 

ال���وب���ائ���ي ت���وا����س���ل اخ����ذ ال��ع��ي��ن��ات 

م����ن خم��ت��ل��ف م���ن���اط���ق امل��ح��اف��ظ��ة 

وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ك���اف���ة امل��وؤ���س�����س��ات 

واملحال والدوائر من اجل االلتزام 

وال��وق��ائ��ي��ة  ال�سحية  ب���االج���راءات 

ل���ل���ح���د م�����ن ان���ت�������س���ار ال���ف���ريو����س 

وحفاظاً على ال�سامة العامة.

االنباط- عمان

وزي����ر  ال����������وزراء  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  دان   

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

ال�سفدي قرار ا�سرائيل بناء 4900 وحدة 

الغربية  ال�سفة  يف  ج��دي��دة  اإ�ستيطانية 

املحتلة.

على  ل��ه  ت��غ��ري��دة  يف  ال�����س��ف��دي   وا�سار 

“تويرت”  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  م��وق��ع 

للقانون  خرقا  يعد  القرار  ه��ذا  ان  ام�س 

الدويل واإمعاناً يف اخلطوات الا�سرعية 

ال���ت���ي ت���ق���و����س ح����ل ال���دول���ت���ني وف���ر����س 

ال�����س��ام��ل. واك����د اهمية  ال�����س��ام  حت��ق��ي��ق 

وا�سح يف رف�س هذه  ايجاد موقف دويل 

اخلطوات وال�سغط لوقفها وهو �سرورة 

حلماية ال�سام وحماية القانون الدويل.

االنباط- عمان

مديرية  با�سم  االإع��ام��ي  الناطق  نفى   

�سخ�س  اأي  اإ���س��اب��ة  اأو  وف����اة  ال���ع���ام  االم����ن 

مكافحة  اإدارة  نفذتها  التي  املداهمات  اإث��ر 

املخدرات يف لواء الرمثا .

وا�ساف الناطق االعامي يف بيان ام�س 

اجل��م��ع��ة، اأن����ه ج���رى ر���س��د ���س��ف��ح��ات ُت���دار 

م��ن خ���ارج االأردن حت���اول اإخ��ت��اق وت��روي��ج 

اأحد  وف��اة  ح��ول  خاطئة  ومعلومات  اكاذيب 

االأ����س���خ���ا����س اإث�����ر ت��ل��ك امل���داه���م���ات ب��ه��دف 

العام  ال��راأي  وت�سليل  الكاذبة  االأخبار  ن�سر 

ومهاجمة بع�س ال�سخو�س ون�سر االأكاذيب 

حولهم.

ال�سفحات  تلك  متابعة  يتم  ان��ه  واأك����د، 

من قبل وحدة اجلرائم االإلكرتونية، مهيباً 

ال�سفحات  تلك  مثل  م��ن  احل���ذر  باجلميع 

م�سبوهة  اأه����داف����اً  ال��ت��ي حت��م��ل  امل�����س��ب��وه��ة 

وم�سللة وال تن�سر �سوى االأكاذيب واالخبار 

امللفقة والتي ال اأ�سا�س لها من ال�سحة.

االنباط-عمان

 اوق����ف م��دع��ي ع����ام حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات 

ال����ك����ربى، ال���ق���ا����س���ي ال���دك���ت���ور ع���ب���داالإل���ه 

الع�ساف، ام�س اجلمعة، جميع املتهمني على 

اأح��د  ي��وم��اً يف   15 ال���زرق���اء،  خلفية ج��رمي��ة 

مراكز االإ�ساح والتاأهيل.

ال���ع���ام جلميع  امل���دع���ي  اأ���س��ن��د  ، ف��ق��د  و   

امل��ت��ه��م��ني، ج��ن��اي��ة ال�����س��روع ب��ال��ق��ت��ل العمد 

ب������االإ�������س������رتاك، واح�����������داث ع����اه����ة دائ����م����ة 

ب��������اال���������س��������رتاك، واخل�������ط�������ف اجل����م����اع����ي 

اخ����رى، وان جميع  ب���اال����س���رتاك، وج���رائ���م 

للمثول  ال��ي��وم  ح�سروا  بالق�سية  املعنيني 

ال��ع��ام، والتحقيقات م��ا زال��ت  ام��ام االدع���اء 

ج���اري���ة ل���ل���وق���وف ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��اب�����س��ات 

احلادثة.

االنباط- عمان

اخلمي�س،  م�ساء  امل�سلحة  ال��ق��وات  ب���داأت   

بتنفيذ خ��ط��ة ف��ر���س احل��ظ��ر ال�����س��ام��ل من 

خال اإقامة نقاط الغلق على كافة املداخل 

ب��امل�����س��ارك��ة مع  مل��ح��اف��ظ��ات اململكة  وامل���خ���ارج 

االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، وذل����ك �سمن 

اجلهود التي تبذلها القوات امل�سلحة االأردنية 

- اجلي�س العربي يف مواجهة جائحة كورونا.

وت���اأت���ي ع��م��ل��ي��ة االن��ت�����س��ار ل��ف��ر���س حظر 

ال���ت���ج���ول ال�������س���ام���ل يف ك���اف���ة امل���ح���اف���ظ���ات، 

ف��ريو���س  ان��ت�����س��ار  م���ن  احل���د  يف  للم�ساهمة 

االإ���س��اب��ات  اأع�����داد  م��ن  وللتخفيف  ك���ورون���ا 

فرق  عمل  لت�سهيل  املجال  وات��اح��ة  اليومية 

التق�سي الوبائي. ي�سار اإىل اأن حظر التجّول 

الواحدة من منت�سف  ال�ساعة  يبداأ  ال�سامل 

ليلة اجلمعة، وملدة 48 �ساعة، لينتهي ال�ساعة 

ل��ي��ل��ة االأح����د،  ب��ع��د منت�سف  ال����واح����دة م���ن 

وي�ستثنى للخروج فقط اجلهات املعلن عنها 

م���ن ق��ب��ل خ��ل��ي��ة االأزم������ة يف امل���رك���ز ال��وط��ن��ي 

لاأمن واإدارة االإزمات.

 الصفدي يدين قرار اسرائيل 
ببناء 4900 وحدة استيطانية

 األمن ينفي وقوع وفيات بمداهمات 
لمكافحة المخدرات بالرمثا

 توقيف جميع المتهمين بجريمة الزرقاء بجناية الشروع بالقتل العمد

 القوات المسلحة تنفذ خطة فرض الحظر الشامل بمحافظات المملكة

  علينا غرس بذور جديدة ليتسنى لألجيال 

المقبلة أن تحيا وتزدهر

 إعادة ضبط العولمة ستساعد على توجيه الموارد 
العالمية لدعم قطاعات محورية كالبنية التحتية الزراعية

االنباط-عمان

 �سارك جالة امللك عبداهلل الثاين، اليوم اجلمعة، يف حوار 

“بورلوغ” الدويل، الذي تنظمه موؤ�س�سة جائزة الغذاء العاملية، 
اآليات تطوير قطاع الزراعة والت�سنيع الغذائي. ملناق�سة 

الكلمة  امل��رئ��ي،  االت�����س��ال  ع��رب تقنية  امل��ل��ك،  واأل��ق��ى ج��ال��ة 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ام�������س اخل���ت���ام���ي ل���ل���ح���وار، ال�����ذي ع��ق��د خ��ال 

ي��ل��ي  ال�����س��ه��ر احل�������ايل، وف���ي���م���ا  12-16 م����ن  ب����ني  ال����ف����رتة م����ا 

�سكرا  �ستين�سون،  الرحيمالرئي�سة  الرحمن  اهلل  ن�سها:”ب�سم 

هذا  موؤمتركم  يف  امل�ساركة  فر�سة  على  لك،اأ�سدقائي،اأ�سكركم 

االأغذية  يوم  مع  يتزامن  الذي  اليوم،  هذا  يف  خا�سة  االأ�سبوع، 

على  الطعام  يوفرون  بالذين  لاحتفاء  منا�سبة  وهو  العاملي، 

و�سواًل  وتخزينه،  ونقله،  بزراعته،  العامل،  حول  االأ�سر  موائد 

اإىل توزيعه، ويحافظون على �سامتنا خال جائحة كورونا.

هذا  يق�سون  الب�سر  من  املايني  اأن  نتذكر  اأن  علينا  ولكن 

اليوم با طعام، فهو بالن�سبة لهم يوم اآخر من اجلوع. فلن�ساأل 

690 مليون �سخ�س من نق�س الغذاء  اأنف�سنا، ملاذا يعاين قرابة 

يف القرن احلادي والع�سرين؟ ملاذا ميوت يف وقتنا هذا حوايل 9 

موا�سلة  علينا  لذا،  عام؟  كل  التغذية  �سوء  من  �سخ�س  مليون 

بذل اجلهود ملعاجلة �سح الغذاء.

وكما كان جلياً خال نقا�ساتكم يف االأيام املا�سية، فاإن اخلطر 

على  كبري  ب�سكل  اأث��رت  اجلائحة  هذه  “كورونا”.  مع  يبداأ  مل 

التحديات  من  اأن عدداً  اإال  نعتمد عليها،  التي  الغذائية  النظم 

قبل،  كانت موجودة من  الغذائي  االأمن  تواجه  التي  اخلطرية 

العامل،  ح��ول  لل�سرب  ال�ساحلة  امل��ي��اه  و�سح  امل��ن��اخ��ي،  كالتغري 

واالأزمات االقت�سادية العاملية، واال�سطرابات االإقليمية، واأزمة 

األ��ق��ت بظالها ع��ل��ى االإم����دادات  جل���وء ع��امل��ي��ة غ��ري م�����س��ب��وق��ة، 

���س��واء،  ح��د  على  امل�ست�سيفة،  واملجتمعات  لاجئني  الغذائية 

وهي حتٍد يعرفه االأردن جيدا.

ال��ذي يجب ط��رح��ه ه��و لي�س: ه��ل علينا  ال�����س��وؤال  ف��اإن  ل��ذا، 

اتخاذها  علينا  التي  االإج���راءات  هي  ما  ب��ل،  اإج���راء؟  اأي  اتخاذ 

لن�سل اإىل النتيجة املرجوة؟ بعد “كورونا”، لن يكفي اأن نعود 

اإذ ينبغي علينا اغتنام  الو�سع عليه قبل اجلائحة؛  اإىل ما كان 

اأف�����س��ل واأك���ر فاعلية و���س��م��واًل.  ال��ف��ر���س��ة، ل��ب��ن��اء ن��ظ��ام ع��امل��ي 

العمل  اأي تعزيز  العوملة،  اإعادة �سبط  اإىل  اأدعو  ولهذا، ما زلت 

االبتكار  روح  على  والرتكيز  اجلميع،  ملنفعة  امل�سرتك،  العاملي 

اأن  ال��ع��ومل��ة،  �سبط  اإع����ادة  ���س��اأن  م��ن  امل�ستقبل.  يتطلبها  ال��ت��ي 

احلاجة،  تقت�سيه  ملا  وفقا  العاملية،  امل��وارد  توجيه  على  ت�ساعد 

لدعم قطاعات حمورية، كالبنية التحتية الزراعية.

االإن���ت���اج، وال��ت��زوي��د،  امل��ت��ق��دم��ة يف جم���االت  فلندعم االأف��ك��ار 

والتخزين، وتبادل اخلربات، ففي الوقت الذي يتم فيه ا�ستثمار 

ال�سعوب  دع��ون��ا جن��ع��ل �سحة  ال��ت�����س��ل��ح،  امل����وارد يف  م��ن  ال��ك��ث��ري 

البلدان  امل��زارع��ني يف  اإذ ال بد من دع��م  االأول��وي��ات؛  راأ���س  على 

النامية، ليتمكنوا من احل�سول على التمويل والتدريب ب�سكل 

توفرها  التي  احللول  ولن�سّخر  جمتمعاتهم،  ويخدموا  اأف�سل، 

املحا�سيل،  لتنويع  ال��زراع��ة  جم��ال  يف  اجل��دي��دة  التكنولوجيا 

واإن�ساء �سبكات اأمن غذائي متينة.

وقف  ولطاملا  والعاملي،  االإقليمي  العمل  اأ�سا�س  التعاون  اإن 

لهم؛  الدعم  املنطقة وقدموا  ال�سعوب يف  اإىل جانب  االأردنيون 

واآ�سيا  اإفريقيا  تاقي  نقطة  يف  اال�سرتاتيجي،  موقعنا  اإن  اإذ 

ال���دويل،  العمل  وتن�سيق  ت�سهيل  م��ن  االأردن  مي��ّك��ن  واأوروب�����ا، 

من  وهذا  للغذاء.  اإقليمي  كمركز  عمله  اإمكانية  اإىل  باالإ�سافة 

الغذائية  ل��اأزم��ات  العاملية  اال�ستجابة  ويعزز  ي�سارع  اأن  �ساأنه 

وال���ك���وارث، ك��االن��ف��ج��ار امل��اأ���س��اوي ال���ذي وق���ع يف ب���ريوت يف اآب 

املا�سي، والذي دمر �سوامع الغذاء ومرافق املرفاأ احليوية.

عاملنا  �سبط  اإع��ادة  تتطلب  العاملية  للمخاطر  اال�ستجابة  اإن 

وُن��ظ��م��ه. ول��ب��ن��اء االأم����ن ال��غ��ذائ��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وًى ع��امل��ي، ال بد 

املالية  االأدوات  توفري  ت�سمل  متينة،  تنظيمية  عمل  ط��ر 
ُ
اأ من 

وزيادة  الزراعة،  تقنيات  يف  العاملية  اخل��ربات  وتبادل  املطلوبة، 

واالآن؛  قدماً  من�سي  اأن  فعلينا  العلمي،  البحث  يف  اال�ستثمار 

الأن التن�سيق �سروري ملنع ن�سوب اأزمة نق�س غذاء و�سوء تغذية 

اأوبئة وحتديات  ملواجهة  اإن مل نكن م�ستعدين  عاملية قد تطراأ 

جديدة يف املرحلة القادمة.

التي  الكرمية  واحلياة  الغذائي  االأمن  مفهوم  اأ�سدقائي،اإن 

ميكن اأن يوفرها، را�سخ يف تاريخنا يف منطقة ال�سرق االأو�سط، 

اأول  ان��ط��اق  اإق��ل��ي��م��ن��ا  �سهد  ���س��ن��ة،  اآالف  ع�����س��رة  ح���وايل  فقبل 

والتجارة  املحا�سيل  ب��زراع��ة  االإن�����س��ان  ب��داأ  زراع��ي��ة، ح��ني  ث��ورة 

ت�سعى  كانت  وغريها،  منطقتنا  يف  اآن��ذاك،  ال�سعوب  وتلك  بها. 

متكني  يف  بابتكاراتها  و�ساهمت  التقليدية،  االأ�ساليب  لتطوير 

نعمل  اأن  علينا  وال��ي��وم،  امل�ستقبل.  اإىل  التطلع  م��ن  الب�سرية 

بنف�س اجلراأة، واأن ننظر اإىل م�ستقبلنا بعيون جديدة.

ق��ب��ل احل�����س��اد، ي��ك��ون ال��ع��م��ل، م���ن ت��خ��ط��ي��ط وزراع�����ة وري 

وعناية، وتكيف مع املتغريات، وتطوير طرق جديدة للم�ساهمة 

يف ازدهار احلياة. ونحن، يف هذا الع�سر، م�سوؤولون عن حماية 

جديدة،  ب��ذور  غر�س  علينا  كما  واملحا�سيل،  وامل���زارع  احل��ق��ول 

ليت�سنى لاأجيال املقبلة اأن حتيا وتزدهر.

وع���رب ه���ذا احل����وار، وغ���ريه م��ن اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة لتحقيق 

للم�ستقبل.  ال��ب��ذور  ت��غ��ر���س��ون  اأن��ت��م  ال��ع��امل��ي،  ال��غ��ذائ��ي  االأم����ن 

�سيثمر عملكم حم�سواًل عاملياً، يتمثل يف توفري  ومب�سيئة اهلل، 

متناول  يف  يكون  بالبيئة،  ورفيق  التكلفة  وقليل  م�ستداٍم  غذاٍء 

اجلميع.

اإذا اأردنا النجاح. �سكراً لكم”. علينا اأن ن�ستمر يف العمل معاً 

العاملية،  الغذاء  جائزة  موؤ�س�سة  رئي�سة  اأ�سادت  جانبها،  من 

باربرا �ستين�سون، بجهود جالة امللك، منذ بدء جائحة كورونا، 

ال��غ��ذائ��ي،  االأم���ن  ال��رتك��ي��ز على  اإىل  ال���دويل  املجتمع  دع���وة  يف 

مثل  دولية  منظمات  مع  العمل  يف  االأردن  م�ساعي  اإىل  م�سرية 

برنامج االأغذية العاملي يف هذا ال�سدد.

وك����ان ج��ال��ة امل���ل���ك، ب��ع��ث ب��ر���س��ال��ة اإىل امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

لربنامج االأغذية العاملي ديفيد بيزيل، هناأه فيها على ح�سول 

جالته  موؤكداً  العام،  لهذا  لل�سام  نوبل  جائزة  على  املنظمة 

حر�س االأردن على موا�سلة التعاون مع املنظمة لتحقيق هدف 

التي  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  �سمن  اجل���وع،  على  الق�ساء 

اأطلقتها االأمم املتحدة.

وع��ق��د ح���وار ب��ورل��وغ ال���دويل مب�����س��ارك��ة م�����س��وؤول��ني اأمم��ي��ني 

وموؤ�س�سات  ودبلوما�سيني  حكومية  غري  منظمات  عن  وممثلني 

دولية تعمل يف قطاعات الزراعة والت�سنيع واالأمن الغذائي.

الغذائي،  االأم��ن  على  املناخي  التغري  اأث��ر  امل�ساركون  وبحث 

عليه،  فر�س احل�سول  والت�ساوي يف  للغذاء  الو�سول  واإمكانية 

يف  احلديثة  والتكنولوجيا  االأ�ساليب  يف  واال�ستثمار  والتغذية، 

الزراعة لتح�سني نوعية ووفرة الغذاء.

ي�سار اإىل اأن موؤ�س�سة جائزة الغذاء العاملية، ومقرها يف والية 

االإب��داع  تعزيز  اإىل  ت�سعى  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  اآي��وا 

الغذاء  العمل لتح�سني نوعية وكمية  واالبتكار والت�سجيع على 

ال�سعوب. وتوفريه ملختلف 

 خالل مشاركته في حوار »بورلوغ« الدولي حول الزراعة واألمن الغذائي في العالم

الملك: موقع األردن االستراتيجي يمّكننا من العمل كمركز إقليمي للغذاء

ال�سبت    17  /  10  / 2020
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 وزير الشباب: نعمل على تعزيز نهج اإلعتماد على الذات ورفع ميزات الشباب التنافسية

 الطاقة :27 محطة محروقات 
تعمل خالل الحظر الشامل

 إيقاف محطة ضخ معالجة الرصيفة عن العمل بسبب تغير نوعية المياه

 عجلون: مواطنون يطالبون الجهات 
المعنية بمراقبة معاصر الزيتون

 إربد: حواريتان حول التنمية المستدامة 
واألخبار الزائفة وأثرها على المجتمع

 جلسة حوارية بالزرقاء حول قانون اإلنتخاب

 صحة إربد تتسلم كرافانات إلستقبال مصابي كورونا

 الزرقاء: تحرير 23 مخالفة لمنشآت 
تجارية ومواطنين

االنباط- عجلون

اب��ن��اء حمافظة   ط��ال��ب ع���دد م��ن 

ال�سالمة  جل��ن��ة  وامل���زارع���ن  ع��ج��ل��ون 

متابعة  على  العمل  والزراعة  العامة 

عمل معا�سر الزيتون وخ�سو�ساً مع 

املخالفات  ملنع  القطاف  مو�سم  ب��دء 

املتكررة .

اىل  العنانزه  حممد  امل��زارع  وا�سار 

املعا�سر  مطابقة  م��ن  التاكد  اهمية 

م��ادة  الن��ت��اج  ال�سحية  لال�سرتاطات 

زيت الزيتون �سمن موا�سفات تتمتع 

من  ال��ع��دي��د  اأن  وخ�سو�سا  ب��اجل��ودة 

رزقهم  م�سادر  يف  يعتمدون  االه��ايل 

على مو�سم الزيتون لتخفيف االعباء 

وامل�ستلزمات املرتتبة عليهم .

العمل  تن�سيق  جل��ن��ة  ع�سو  وب���ن 

اهمية  عزبي  ب�سام  املهند�س  البيئي 

ال��ت��اأك��د م��ن م���دى ت��ط��ب��ي��ق ا���س��ح��اب 

وال�سالمة  ال�سحة  ل�سروط  املعا�سر 

العامة وذلك للتخفيف من اال�سرار 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��ت��ج ع���ن خم��ل��ف��ات 

االنت�سار  من  الزيبار  ومنع  الزيتون 

حر�سا  ل��ه  املخ�س�سة  احل��ف��ر  خ���ارج 

املواطنن  ت���زود  ال��ت��ي  الينابيع  على 

ال�سرب. مبياه 

بدوره، قال مدير زراعة املحافظة 

امل���ه���ن���د����س رائ�������د ال�������س���رم���ان ام�������س 

اجلمعة ان كوادر املديرية وبالتعاون 

وامل��ي��اه  وال��رق��اب��ة  ال�سحة  م��ع جل��ان 

املعا�سر  على  امل�ستمر  بالك�سف  تقوم 

طرح  وع���دم  تراخي�سها  م��ن  للتاكد 

على  �سلبا  يوؤثر  ب�سكل  الزيبار  م��ادة 

مكب  اإىل  بال�سهاريج  ونقلها  البيئة 

االإكيدر.

يف  م��ع�����س��رة   15 ه���ن���اك  ان  وب�����ن 

لكافة  م�ستوفية  مرخ�سة  املحافظة 

اال���س��رتاط��ات ال���الزم���ة، م�����س��را اىل 

اأن���ه م��ن امل��ت��وق��ع ان��ت��اج 22 ال���ف طن 

زيت زيتون خالل املو�سم احلايل.

االنباط- اإربد

ال�سمالية  ال�سونة  �سباب  م��رك��ز  نظم 

ال��ت��اب��ع مل��دي��ري��ة ���س��ب��اب حم��اف��ظ��ة اإرب����د 

ام�س اجلمعة ندوة حوارية حول اأهداف 

روؤي���ة  وع��الق��ت��ه��ا يف  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

زووم  تطبيق  ع��ر  وذل���ك   ،2025 االردن 

ومب�ساركة 20 ع�سواً من اأع�ساء املركز.

وحت��دث خ��الل ال��ن��دوة املحامي خالد 

املغربي، وقال اأن اأهداف التنمية امل�ستدامة 

متكاملة، اأي انها تدرك اأن العمل يف جمال 

ما �سيوؤثر على النتائج يف جماالت اخرى، 

ت��وازن  اأن  يجب  التنمية  اأن  اىل  م�سرا 

بن االإ�ستدامة االجتماعية واالقت�سادية 

التعهد بعدم  والبيئية، وذل��ك من خالل 

ترك اأي �سخ�س يف اخللف حيث التزمت 

الأولئك  التقدم  بت�سريع  البلدان  جميع 

ال��ذي��ن يف اخل��ل��ف. واأ���س��ار اىل اأن اه��داف 

التنمية امل�ستدامة م�سممة جلعل العامل 

يتحول ايل اأ�سفار يف العديد من جوانب 

احلياه املتغرة ، مبا يف ذلك الفقر املدقع 

الن�ساء  �سد  والتمييز  واالي����دز،  واجل���وع 

للو�سول اىل  والفتيات واجلميع بحاجه 

هذه االهداف الطموحه .

ح����وار مف�سل  دار  ال���ن���دوة  ن��ه��اي��ة  ويف 

ب��ن احل�����س��ور وامل��ح��ام��ي امل��غ��رب��ي رد فيه 

املختلفة  واإ�ستف�ساراتهم  اأ�سئلتهم  على 

حول مو�سوع التنمية امل�ستدامة وكيفية 

حتقيقها.

�سابات  اخ��ر، نظم مركز  وعلى �سعيد 

اإرب��د  �سباب  ملديرية  التابع  ح���وران  �سهل 

ال��ي��وم جل�سة ح��واري��ة ع��ر تطبيق زووم 

بعنوان االخبار الزائفة واال�ساعة واأثرها 

ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع، ب��ح�����س��ور 20 ع�����س��وا من 

ق��ازان  والء  املركز  ورئي�سة  املركز  اأع�ساء 

وامل�سرفة خلود ابو زياد.

وحتدث خالل اجلل�سة امل��درب حممد 

وال�سحافة  االإع��الم  العزام ح��ول مفهوم 

اأنها  مبينا  وال�سحافة،  االإع���الم  واأهمية 

احلقائق  ت��ب��ن  وال��ت��ي  ال��راب��ع��ة  ال�سلطة 

وت������رز ال���ق�������س���اي���ا ال���ع���ام���ة ودوره���������ا يف 

املغلوط والق�سايا  التفريق بن االإع��الم 

ع��ن مفهوم  ال��غ��ر حقيقية. كما حت��دث 

بن  اال�ساعة  ت��داول  يتم  وكيف  اال�ساعة 

ت�ساعد  ال��ت��ي  وال��ع��وام��ل  املجتمع  اأف�����راد 

وبخا�سة  ك��ب��رة  ب�سورة  اإنت�سارها  على 

االإجتماعي  االإت�����س��ال  و�سائل  م��ن خ��الل 

املختلفة، وع��ن دور امل��واط��ن امل��ح��وري يف 

عدم ن�سر اأي خر دون التحقق منه ومن 

ح��وار  دار  اجلل�سة  نهاية  ويف  م�����س��ادره. 

مف�سل بن امل�ساركات والعزام، رد فيه على 

اأ�سئلتهن واإ�ستف�سارتهن املختلفة.

االنباط- الزرقاء

م�����س��اء  االأزرق  ���س��ب��اب  م��رك��ز  ن��ظ��م 

اأم���������س، ج��ل�����س��ة ح����واري����ة ال��ك��رتون��ي��ة 

قانون   “ حول  “زووم”  تطبيق  عر 

وفتاة  �ساباً   20 “، مب�ساركة  االإنتخاب 

القطاع  لتحفيز  امل��رك��ز،  اأع�����س��اء  م��ن 

ال�سبابي على امل�ساركة يف االقرتاع .

وبن مدير �سباب الزرقاء الدكتور 

عمر الغويري ، ان الهدف من اجلل�سة 

لدى  الوعي  م�ستوى  رف��ع  على  تركز 

ال�������س���ب���اب يف م���و����س���وع االن���ت���خ���اب���ات 

وت�سجيعهم  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  وامل�����س��ارك��ة 

النيابية  االإنتخابات  يف  امل�ساركة  على 

وتر�سحاً. ت�سويتاً 

عن  احلديث  اجلل�سة  ت�سمنت  كما 

وتعديالته،  احل��ايل  االإنتخاب  قانون 

جمل�س  لع�سوية  ال��رت���س��ح  و���س��روط 

ال����ن����واب، و�����س����روط واآل����ي����ة امل�����س��ارك��ة 

احل��دي��ث  اإىل  اإ����س���اف���ة  االإق�������رتاع،  يف 

)جمل�سي  الت�سريعية  ال�سلطة  ع��ن 

كل  واخت�سا�سات  واالأع��ي��ان(،  النواب 

اأحكام  وف��ق  بينهما  والعالقة  منهما، 

الد�ستور.

االنباط- اإربد

اإرب��د  حمافظة  �سحة  مديرية  ت�سلمت   

ام�س اجلمعة 20 كرافاناً من وزارة ال�سحة 

الالزمة  واالأج��ه��زة  االأدوات  بكافة  جمهزة 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل������االت ال���ت���ي ت���ع���اين من 

اأعرا�س م�سابهة الأعرا�س فرو�س كورونا.

الدكتور  املحافظة  �سحة  مدير  وق��ال 

مكيفة  ال��ك��راف��ان��ات  ان   ، ال�سياب  ري��ا���س 

وم��ه��ي��ئ��ة الإ���س��ت��ق��ب��ال امل���راج���ع���ن ال��ذي��ن 

ي�سكون من اأعرا�س كورونا ويتم التعامل 

الوبائي  التق�سي  ف��رق  داخلها من  معهم 

والكوادر الطبية والفنية قبل اأن ي�سار اإىل 

العزل  اق�سام  اىل  اإ�سابته  تثبت  من  نقل 

املوجودة يف امل�ست�سفيات.

وا�سار اإىل اأنه مت توزيع الكرافانات على 

وال��رم��وك  ب�سمة  االأم����رة  م�ست�سفيات 

وم��ع��اذ ب��ن ج��ب��ل واأب����و ع��ب��ي��دة وال��ع��ي��ادات 

ب�سمة  االأم��������رة  مل�����س��ت�����س��ف��ى  اخل���ارج���ي���ة 

واملراكز ال�سحية ال�ساملة مبختلف الوية 

باإ�ستقبال  ت��ب��داأ  اأن  م��رج��ح��اً  امل��ح��اف��ظ��ة، 

احلاالت امل�ستبه باإ�سابتها بكورونا اإعتبارا 

م���ن ي����وم االث���ن���ن امل��ق��ب��ل، الف��ت��ا اإىل اأن 

خمتر كورونا مب�ست�سفى االأمرة رحمة 

800 عينة ملخالطن  اأم�س  اإ�ستقبل  باإربد 

مل�سابن  والثانية  االوىل  الدرجتن  م��ن 

ثبت اإ�سابتهم.

االنباط- الزرقاء

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

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

ج���والت���ه���ا ال��رق��اب��ي��ة وال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة 

ع��ل��ى امل��ن�����س��اآت ال��ت��ج��اري��ة امل��ت��ن��وع��ة 

 23 الزرقاء،  واالأ���س��واق يف حمافظة 

خالل  وم��واط��ن��ن  ملن�ساآت  خمالفة 

املا�سين. اليومن 

وقال مدير املديرية عماد البزور 

اأن����ه مت حت��ري��ر خم��ال��ف��ت��ن بحق   ،

بحق  خمالفة   18 و  جتارية  من�ساآت 

باالإجراءات  التقيد  لعدم  مواطنن 

ال�����س��ح��ي��ة ال�������س���ادرة مب��وج��ب اأم���ر 

11 ، اإ�سافة اإىل حترير  الدفاع رقم 

ث������الث خم����ال����ف����ات ب���ح���ق م���ن�������س���اآت 

جت����اري����ة ل����ع����دم ال���ت���ق���ي���د ب����اإع����الن 

االأ�سعار.

 وزارة الصحة :تسجيل 28 وفاة و1523 إصابة 
محلية بفيروس كورونا

االنباط-عمان

ت�سجيل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

28 ح���ال���ة وف����اة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا 

اجلمعة،  ام�س  اململكة  يف  امل�ستجد 

للوفيات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لرتفع 

310 ح���االت،  اإىل  ال��وب��اء  ب���دء  م��ن��ذ 

اإ�سابة   1539 ت�سجيل  اإىل  اإ���س��اف��ة 

العدد  لرتفع  بالفرو�س،  جديدة 

الكلي لالإ�سابات اإىل 34548.

وت����وّزع����ت االإ����س���اب���ات اجل���دي���دة 

وف����ق امل���وج���ز االإع����الم����ي ال�����س��ادر 

ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة  عن 

م��ن��ه��ا  حم���ل���ّي���ة،  ح���ال���ة   1523 ع���ل���ى 

العا�سمة  حمافظة  يف  ح��االت   907

حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و135  ع����ّم����ان، 

105 حاالت يف حمافظة  الزرقاء، و 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و101  ال��ب��ل��ق��اء، 

ال��رم��ث��ا،  يف  ح���االت   10 منها  اإرب����د، 

ج���ر����س،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح���ال���ة  و67 

ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و56 

و35  م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  حالة  و52 

حالة يف حمافظة املفرق، و35 حالة 

ح��ال��ة يف  و12  ال��ك��رك،  يف حمافظة 

ال��ع��ق��ب��ة، و9 ح�����االت يف  حم��اف��ظ��ة 

ل��واء  م��ن  جميعها  م��ع��ان،  حمافظة 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح������االت  و9  ال����ب����رتا، 

الطفيلة.

16 ح��ال��ة خ��ارج��ّي��ة  ك��م��ا ���س��ج��ل��ت 

ال��ق��ادم��ن من  ب��ن  ح��ال��ة   11 منها 

ل�سائقي  ح���االت  و5  امل��م��ل��ك��ة،  خ���ارج 

����س���اح���ن���ات ق����ادم����ن ع����ر م���رك���زّي 

حدود العمري وجابر.

ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  امل�����وج�����ز  واأ�������س������ار 

امل�ست�سفيات  يف  ���س��ف��اء  ح��ال��ة   127

 17645 اإجراء  اإىل  اإ�سافة  املعتمدة، 

اإج��م��ايل  لي�سبح  خم��رّي��اً،  فح�ساً 

منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد 

 1535529 االآن  وح��ت��ى  ال��وب��اء  ب���دء 

. فح�ساً

ودع����ت ال������وزارة اجل��م��ي��ع يف ظ��ّل 

ا���س��ت��م��رار ت�����س��ج��ي��ل ح����االت اإ���س��اب��ة 

ب����اأوام����ر  االل������ت������زام  اإىل  حم����ل����ّي����ة، 

ال�سالمة  م��ع��اي��ر  واّت��ب��اع  ال���ّدف���اع، 

وال����وق����اي����ة، وارت��������داء ال���ك���ّم���ام���ات، 

من  الأك��ر  التجّمعات  اإقامة  وع��دم 

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

“اأمان” و”�سحتك”.

االنباط- عمان

�سالمة”  “حممد  ال�����س��ب��اب  وزي���ر  ق���ال   

تعزيز  على  �ستعمل  ال���وزارة  ان  النابل�سي، 

االإع���ت���م���اد ع��ل��ى ال�����ذات ل���دى ال�����س��ب��اب من 

خ�����الل ج��م��ل��ة م����ن ال����رام����ج واالأن�������س���ط���ة 

والور�س التاأهيلية، بناء على ما جاء بكتاب 

ال�سامي. التكليف 

كتاب  ان  ت�سريحات،  يف  النابل�سي  وبن 

نهج  تعزيز  اهمية  اأك��د  ال�سامي،  التكليف 

االع���ت���م���اد ع���ل���ى ال��������ذات، ل��ت��م��ك��ن امل������وارد 

ال��ب�����س��ري��ة ال����واع����دة وت���زوي���ده���ا ب��ال��ع��ل��وم 

وامل���ه���ارات امل��ه��ن��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة ل��رف��ع م��ي��زات 

التناف�سية. ال�سباب 

وب��ال��ت�����س��ارك مع  ال�����وزارة  ان  اإىل  ول��ف��ت 

حث  على  �ستعمل  املعنية،  اجلهات  خمتلف 

ال�سباب على امل�ساركة يف العملية االنتخابية 

اإ���س��ت��ج��اب��ة حل��اج��ة ال�����س��ب��اب امللحة  امل��ق��ب��ل��ة، 

ب��اإخ��ت��ي��ار م���ن مي��ث��ل��ه��م مب��ج��ل�����س ال���ن���واب، 

ويعر عن اأفكارهم واآمالهم وطموحاتهم.

�ستعمل  ال��وزارة  ان  ال�سباب،  وزي��ر  واأك��د 

وزارات  ج���م���ي���ع  م����ع  وان�������س���ج���ام  ب���ت���ن���اغ���م 

بكتاب  جاء  ما  لتنفيذ  الدولة،  وموؤ�س�سات 

جائحة  ظ���روف  ظ��ل  يف  ال�����س��ام��ي  التكليف 

خ�سو�ساً  وتداعياتها  االإ�ستثنائية  كورونا 

و�سالمته،  امل��واط��ن  �سحة  على  باملحافظة 

وال��ت��ي ت��ع��د اول��وي��ة ق�����س��وى ل���دى ال��ق��ي��ادة 

احلكمية. الها�سمية 

ات��خ��اذ  ع��ل��ى  �ستعمل  ال�����وزارة  ان  وق����ال، 

والتدابر  االحرتازية  االج��راءات  خمتلف 

اجل��ائ��ح��ة يف  ه��ذه  م��ع  بالتعامل  ال��وق��ائ��ي��ة 

ل��ه��ا، من  ال��ت��اب��ع��ة  امل��راك��ز وامل��ن�����س��اآت  جميع 

اأج����ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���س��ح��ة ج��م��ي��ع اف���راد 

ال�سباب املجتمع وخ�سو�سا فئة 

االنباط- عمان

املعدنية،  وال���روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

27 حم��ط��ة حم��روق��ات  ام�����س اجل��م��ع��ة، ع���ن 

ال��ذي  ال�سامل،  التجول  حظر  خ��الل  عاملة 

ي�ستمر حتى �سباح االحد.

امل���وزع���ة ع��ل��ى خمتلف  ال��ق��ائ��م��ة  وت�����س��م��ل 

م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة امل��ح��ط��ات ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة 

ال��زرق��اء  ال���ي���ادودة1،  االردن : حمطة  ت��وت��ال 

القويرة،  -ارب��د،  البا�سات  جممع  اجلنوبي، 

راأ�������س ال���ن���ق���ب، ال���ق���ط���ران���ه، احل���م���ر، ال��غ��ور 

ال�سايف .

ك��م��ا وت�����س��م��ل امل��ح��ط��ات ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة 

ت�����س��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات ال���ب���رتول���ي���ة االردن����ي����ة : 

اال����س���ت���ق���الل1، ال��ه��ا���س��م��ي��ة، ق���ن���ازع-زي���زي���ا، 

ال���داخ���ل���ي���ة، ق���و����س ال��ن�����س��ر-ج��ر���س، امل��ف��رق 

القويرة،  امل��رك��زي��ة،  ال��ك��رك  احل�سن،  البلد، 

املطار، اال�سرافية، خلدا1. ال�سويكي-طريق 

وامل���ح���ط���ات ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة امل��ن��ا���س��ر: 

اخللفي- الطريق  اجليزة،  الطنيب،  املطار1، 

ال�سريف  ال�����س��ايف،  ال��ب��وت��ا���س-غ��ور  ال��ع��ق��ب��ة، 

ال�سيدية. ح�سن-العقبة، 

االنباط- الزرقاء

 اأوقفت كوادر ق�سم �سحة البيئة والغذاء 

حمافظة  يف  ال�سحية  ال�سوؤون  مديرية  يف 

“مياهنا  الزرقاء بالتعاون مع كوادر �سركة 

“ �سباح ام�س اجلمعة، حمطة �سخ معاجلة 
نوعية  ت��غ��ر  ب�سبب  ال��ع��م��ل  ع��ن  الر�سيفة 

املياه .

ال�سحية  ال�����س��وؤون  مديرية  مدير  وب��ن 

ال���ك���وادر  ، ان  ال���رواح���ن���ة  ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل 

“، قامت  “ مياهنا  ال�سحية وك��وادر �سركة 

بجمع عينات م�سرتكة وفح�سها، حيث تبن 

امل�ستخدمة  املياه  نوعية  يف  تغراً  هناك  ان 

يف امل��ح��ط��ة وال���ت���ي ت��غ��ذي ل����واء ال��ر���س��ي��ف��ة 

ومنطقة طربور.

واأ�ساف انه مت اإيقاف املحطة عن العمل 

لفح�سها  العينات  من  املزيد  جمع  و�سيتم 

ب��ا���س��ت��م��رار، ح��ي��ث ل���ن ي��ت��م اإع�������ادة ال��ع��م��ل 

باملحطة اإال بعد التثبت من خالل العينات 

التي يتم فح�سها خمرياً باأن املياه املعاجلة 

مطابقة للقاعدة الفنية ملياه ال�سرب .

ال�سبت    17  /  10  / 2020



الريا�س- وا�س

للتقنيات  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ة  ح�سلت 

املتقدمة )وهج(، على رخ�سة اجلودة، كاأول 

��ع م��ك��ون��ات ط��ائ��رات  ���س��رك��ة ���س��ع��ودي��ة ت�����س��ِنّ

ال��ت��اي��ف��ون امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة يف ال�����س��ع��ودي��ة، من 

تتخذ  التي  �سي�ستمز”  اإي  اإي��ه  “بي  �سركة 

من لندن مقراً لها.

“وهج” اأمي���ن بن  ���س��رك��ة  رئ��ي�����س  واأك����د 

ه��ذه  ع��ل��ى  ح�سولهم  اأن  احل���ازم���ي،  اأح��م��د 

الرخ�سة، داللة على التزام “وهج” بجودة 

وحر�سها  ت�سنيعها،  ي��ت��م  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ج��ات 

ع��ل��ى ت��وط��ن ه���ذه ال�����س��ن��اع��ات، م��ن خ��ال 

وذل���ك مت��ا���س��ًي��ا مع  ب�سرية وط��ن��ي��ة،  ك���وادر 

ال�سناعات  توطن  يف   ،2030 اململكة  روؤي��ة 

الع�سكرية.

ل��”وا�س”:  ت�سريح  يف  احل��ازم��ي  وق���ال 

احلا�سلة  ال�سركات  اإحدى  وهج  �سركة  تعد 

���س��م��ان  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي   AS9100 ع��ل��ى 

ت�����س��ن��ي��ع امل���ن���ت���ج���ات يف جم�����ايل ال���ط���ران 

من  الرخ�سة  وه��ذه  عالية،  بدقة  وال��دف��اع 

�سركة بي اإيه اأي �سي�ستمز هي تتويج لعمل 

وج��ه��ود ا���س��ت��م��رت مل���دة 12 ���س��ه��راً، و���س��ارك 

املواد  املتخ�س�سن يف هند�سة  فيه عدد من 

ومدققي اجلودة، وتطوير �سل�سلة التوريد، 

وفريق تطوير االأعمال يف كلتا ال�سركتن.

اأن هذه فر�سة ل�سركة وهج الأن  واأو�سح 

امل���وردة  ال�سركات  �سل�سلة  م��ن  ج���زًءا  ت��ك��ون 

التابعة ل�سركة بي اإيه اإي �سي�ستمز، لتوفر 

اململكة،  يف  تايفون  لطائرة  االآلية  املكونات 

مع  التعاون  يف  ا�ستمرارهم  اأن  اإىل  م�سرا 

دعمهم  يوؤكد  للتوريد  ال�سعودية  ال�سركات 

اململكة. لروؤية 

الربيطانية  التايفون  ط��ائ��رة  اأن  يذكر 

امل��ق��ات��ل��ة يف  ال��ط��ائ��رات  اأح���دث  ت��ع��د  ال�سنع 

ال��ع��امل مل��ا مت��ت��از ب��ه م��ن ق���درة ع��ال��ي��ة على 

متقدمة  قتالية  اإم��ك��ان��ات  ومت��ل��ك  ال��ق��ت��ال 

االأ�سلحة  م��ن  ع��دد  اأك��رب  وق��درة على حمل 

املختلفة، اإ�سافة اإىل كونها متعددة املهمات 

املوجودة يف  تقدما  املقاتات  اأكرث  من بن 

العامل، وميتلكها كل من �ساح اجلو امللكي 

ال��ربي��ط��اين، واالأمل������اين، وال���ق���وات اجل��وي��ة 

االإي���ط���ال���ي���ة، واالإ����س���ب���ان���ي���ة، وال��ن��م�����س��اوي��ة، 

وال�����ق�����وات اجل����وي����ة امل���ل���ك���ي���ة ال�������س���ع���ودي���ة. 

ومت����ت����از ط����ائ����رة ال���ت���اي���ف���ون ب��ت�����س��م��ي��م��ه��ا 

العايل. االأيروديناميكي 

طوكيو - رويرتز

هبطت اأ�سعار النفط ام�س اجلمعة، اإذ تاأثرت �سلبا بفعل 

يف  بكوفيد-19  لاإ�سابات  كبراً  ارتفاعا  اأن  من  خم��اوف 

الطلب يف منطقتن من  يكبح  املتحدة  وال��والي��ات  اأوروب���ا 

بن اأكرب املناطق امل�ستهلكة للوقود يف العامل، بينما اأ�سافت 

قوة الدوالر االأمركي املزيد من ال�سغوط على االأ�سعار.

دي�سمرب  ت�سليم  ب��رن��ت  خل���ام  االآج���ل���ة  ال��ع��ق��ود  ون��زل��ت 

للربميل،  دوالر   42.78 اإىل   %0.9 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  �سنتا   38

الو�سيط  تك�سا�س  غرب  خلام  االآجلة  العقود  هبطت  بينما 

االأمركي ت�سليم نوفمرب 35 �سنتا اأو 0.9% اإىل 40.61 دوالر 

للربميل.

اليوم  القيا�سيان على نحو طفيف يف  وتراجع اخلامان 

ال�سابق، لكن مل يطراأ عليهما اأي تغر يذكر تقريباً مقارنة 

مع االأ�سبوع املا�سي.

ويف اأوروب�����ا، اأع����ادت بع�س ال����دول ف��ر���س ح��ظ��ر جت��ول 

واإج�����راءات ع��زل ع��ام مل��واج��ه��ة زي���ادة ك��ب��رة يف االإ���س��اب��ات 

قيودا  بريطانيا  فر�ست  فيما  كورونا،  بفرو�س  اجلديدة 

اأ�سد لكبح انت�سار كوفيد-19 يف لندن اليوم.

اأداء  ال�����دوالر الأف�����س��ل  اإذ ي��ت��ج��ه  ال��ن��ف��ط،  ت���راج���ع  ك��م��ا 

االإ�سابات  ارتفاع  ت�سبب  اإذ  ام�س،  ال�سهر  هذا  يف  اأ�سبوعي 

يف  اأم��رك��ي  حتفيز  �سوب  تقدم  اإح���راز  وتعرث  بالفرو�س 

�سعي امل�ستثمرين القلقن ل�سراء االأ�سول االآمنة.

لانخفا�س  االأمركي  بالدوالر  املُ�سعر  النفط  ومييل 

حن يرتفع الدوالر، اإذ ت�سبح م�سرتيات الوقود للم�سرتين 

الذين يدفعون بعمات اأخرى اأعلى تكلفة.

واأن���ه���ت جل��ن��ة ف��ن��ي��ة ت��اب��ع��ة مل��ن��ظ��م��ة ال��ب��ل��دان امل�����س��درة 

املجموعة  ل��ل��ن��ف��ط،  منتجن  وح��ل��ف��اء  )اأوب�����ك(  ل��ل��ب��رتول 

ب�ساأن  واأبدت قلقها  باأوبك+، اجتماعها اخلمي�س،  املعروفة 

تقيد فيه قيود  ال���ذي  ال��وق��ت  النفط يف  اإم����دادات  ارت��ف��اع 

اجتماعية لكبح كوفيد-19 ا�ستهاك الوقود.

ني�سان  االأبحاث لدى  كيكوكاوا   مدير  وقال هرويوكي 

اعتبارا  اأوب��ك+  على حت��رك  االأن��ظ��ار  “جميع  �سيكيوريتيز 

من يناير«.

االإم�����دادات  تخفي�سات  اأوب����ك  تقل�س  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

احلالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً مبقدار مليوين 

فيه  اع��رتف  ال��ذي  الوقت  يناير حتى يف  يف  يومياً  برميل 

ب��اأن الطلب على الوقود  اأوب��ك حممد باركيندو  اأم��ن عام 

يبدو �سعيفا.

للطلب  ال�سلبية  التوقعات  اإن  ب��اأوب��ك+  م�سادر  وق��ال��ت 

وارتفاع االإمدادات من ليبيا رمبا يعنيان اأن اأوبك قد متدد 

التخفي�سات القائمة يف العام املقبل.

لندن- العربية

اأن  جون�سون  بوري�س  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د 

مل  ما  اتفاق  ب��دون  بريك�ست  لتنفيذ  م�ستعدة  بريطانيا 

يح�سل تغر جوهري يف النهج االأوروبي.

وقال جون�سون للتلفزيون الربيطاين “لقد تخلوا عن 

اأي تقدم من جانب  التبادل احلر ومل يطراأ  اتفاق  فكرة 

تغر  ح�سول  عند  اإلينا  تعالوا  لهم:  نقول  لذا  بروك�سل 

البحث يف التفا�سيل  جوهري يف النهج واإال ينا�سبنا جداً 

العملية” للخروج من دون اتفاق جتاري.

بيان  ب�سبب  ن�سب  خاف  بعد  جون�سون  حترك  وياأتي 

�سادر عن قمة زعماء االحتاد االأوروبي، اخلمي�س، يف هذا 

ال�سدد.

وط��ل��ب ال���ق���ادة االأوروب�����ي�����ون م���ن ب��ري��ط��ان��ي��ا، ت��ق��دمي 

ت���ن���ازالت ح���ول ق���واع���د ال��ت��ج��ارة امل��ن�����س��ف��ة ل��ك�����س��ر ج��م��ود 

يف  غ�سبا  اأث��ار  ال��ذي  االأم��ر  بريك�ست،  بعد  ما  مفاو�سات 

“فران�س  لوكالة  وف��ق��ا  امل��ح��ادث��ات،  م�سر  وي��ه��دد  ل��ن��دن 

بر�س«.

يخطط  ك��ان  اإذا  م��ا  جون�سون  يحدد  اأن  املتوقع  وم��ن 

امل�ستقبلية  العاقات  ب�ساأن  املفاو�سات  يف  قدما  للم�سي 

مع االحتاد االأوروبي اأو تنفيذ تهديده ال�سابق باالن�سحاب 

من املفاو�سات والرتكيز بداًل من ذلك على �سيناريو عدم 

التو�سل التفاق على الرغم من العواقب االقت�سادية.

ب�سكل  بريطانيا  اأ�سهر على خروج  ثمانية  ورغم مرور 

ر���س��م��ي م��ن ال��ت��ك��ت��ل االأوروب������ي، ف���اإن اإح����راز ت��ق��دم ب�ساأن 

التو�سل التفاق جتاري بنهاية العام ال يزال بعيد املنال.

وي����دور اخل����اف ب���ن اجل��ان��ب��ن يف امل���ح���ادث���ات ب�����س��اأن 

ال���ع���اق���ات ال��ت��ج��اري��ة واالق��ت�����س��ادي��ة امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ح��ول 

م�سايد االأ�سماك، وتوفر �سمانات ب�ساأن املعاير البيئية 

واالجتماعية، واإدارة النزاعات املحتملة.

وق����د اأع�����رب اجل���ان���ب���ان ع���ن خ��ي��ب��ة اأم��ل��ه��م��ا يف ن��ت��ائ��ج 

ال��دالئ��ل  ك��ل  لكن  امل��ا���س��ي��ة،  القليلة  االأي���ام  امل��ح��ادث��ات يف 

يوم  النهائي  املوعد  بعد  املفاو�سات  اأمد  اإطالة  اإىل  ت�سر 

فر�سة  اآخ��ر  باأنه  مرة  ذات  لندن  و�سفته  ال��ذي  اخلمي�س 

واقعية للتو�سل اإىل اتفاق.

ول��ك��ن ب��ي��ان��ا ل��زع��م��اء االحت����اد االأوروب������ي مت ال��ت��وق��ي��ع 

اإىل  عليه يف قمة بروك�سل م�ساء اخلمي�س، دعا بريطانيا 

التفاق”  التو�سل  اأجل  من  الازمة  اخلطوات  “اتخاذ 
ديفيد  الربيطانين  املفاو�سين  كبر  غ�سب  اأث���ار  ق��د 

فرو�ست.

“تويرت” بعد  م��وق��ع  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة  ف��رو���س��ت  ون�����س��ر 

�ساعات من �سدور بيان قمة االحتاد االأوروبي: “فوجئت 

باالقرتاح الذي ي�سر اإىل اأنه من اأجل الو�سول التفاق، 

جانب  م��ن  امل�ستقبلية  التحركات  جميع  ت��اأت��ي  اأن  يجب 

اململكة املتحدة.. اإنه نهج غر ماألوف للمفاو�سات«.

واأو�سح فرو�ست اأنه من املقرر اأن يديل رئي�س الوزراء 

التهديد باالن�سحاب  اأن  اإىل  ببيان ي�سر فيه  الربيطاين 

ما زال قائماً.

االقت�صادي
40

شركة سعودية تحصل على رخصة لتصنيع مكونات التايفون البريطانية

برنت دون 43 دوالرًا مع تجدد مخاوف انتشار كورونا

جونسون: بريطانيا مستعدة لبريكست دون اتفاق بهذه الحالة

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

أكبر قضية تهرب ضريبي في التاريخ 
األميركي بنحو ملياري دوالر

السيارات المستعملة تجتاح هذه 
المدينة العالمية بسبب كورونا

العربية-وكاالت

تهما  االأمركية  العدل  وزارة  وجهت 

اإىل رج���ل االأع���م���ال روب����رت ب��روك��م��ان، 

ه���ي���و����س���ن  يف  ال������ربجم������ي������ات  ق����ط����ب 

ال�سريبي  بالتهرب  تتعلق  االأمركية، 

اإخفاء نحو ملياري دوالر يف  من خال 

ق�سية  اأك��رب  يف  اآم��ن��ة  �سريبية  م��اذات 

مل��واط��ن  توجيهها  ي��ت��م  ���س��ري��ب��ي  ت��ه��رب 

اأمركي يف التاريخ.

البالغ  ب��روك��م��ان  اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت 

79 ع��ام��ا، ت��ه��رب من  م��ن ال��ع��م��ر ن��ح��و 

دف����ع ال�����س��رائ��ب م���ن خ����ال جم��م��وع��ة 

م���ن ال���ك���ي���ان���ات وال�������س���رك���ات ال��وه��م��ي��ة 

ال��ت��ي اأ���س�����س��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع ع���دد من 

جرى  االأمركي  الداخل  يف  االأ�سخا�س 

االأم���وال  الإخ��ف��اء  ك��واج��ه��ة  ا�ستعمالهم 

التنظيمية  اجلهات  مراقبة  عن  بعيداً 

ذك���رت���ه �سحيفة  م���ا  ب��ح�����س��ب  ب��ال��ب��اد، 

تاميز«. “فاينن�سال 
واأ�������س������اف ك���ب���ر حم���ق���ق���ي ج���رائ���م 

اأخفى  بروكمان  اأن  ال�سريبي،  التهرب 

 Vista Equity �سركة  االأم��وال يف 

وه��و ���س��ن��دوق خ��ا���س ل��اأ���س��ه��م يف ج��زر 

���س��خ  اإىل  ب����روك����م����ان  ع���م���د  ال���ك���امي���ن 

بلغت  اإذ   ،2000 العام  منذ  فيه  االأم��وال 

مليون   300 ن��ح��و  حينها  يف  م�ساهمته 

يف  م�ساهمته  حجم  ارت��ف��ع  فيما  دوالر، 

اإىل نحو مليار دوالر بحلول  ال�سندوق 

العام 2004.

العربية نيويورك- 

نيويورك

تهافت عدد متزايد من �سكان نيويورك 

الأن���ه���م يتجنبون  ال�������س���ي���ارات  ����س���راء  ع��ل��ى 

و�سائل النقل العام ب�سبب فرو�س كورونا، 

االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل ازده��ار �سوق املركبات 

تقليل  يف  االآم�����ال  ق��ّو���س  لكنه  امل�ستعملة 

االزدحام يف هذه الوالية.

وق�����د و����س���ل م���وؤ����س���ر م���ان���ه���امي لقيمة 

اجتاهات  يتتبع  ال��ذي  امل�ستعملة  ال�سيارات 

االأ���س��ع��ار يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، اإىل اأع��ل��ى 

يف   163،7 عند  االإط����اق  على  ل��ه  م�ستوى 

اأغ�سط�س مقابل 141،3 قبل عام.

ال�سيارات  تاجر  ك��ان  يونيو،  مطلع  ويف 

امل�ستعملة كري�س �ستيليانو على و�سك اإفراغ 

خمزونه، وهو اأمر مل يقرتب من حتقيقه 

ملا  وفقا  ع��ام��اً،   30 املمتدة  املهنية  يف حياته 

نقلته “فران�س بر�س«.

ال�سيارات  ي�سرتون  النا�س  “كان  وق���ال 

فقط لتجنب املوا�سات العامة. اأي مركبة 

يف حال جيدة �ستفي بالغر�س«.

واأو�سح رودي بلوكر، وهو بائع �سيارات 

اأن  اأح��د املعار�س يف بروكلن،  م�ستعملة يف 

الزيادة يف بيع ال�سيارات كانت نتيجة اأي�سا 

قيمتها  تبلغ  ال��ت��ي  االأ���س��ب��وع��ي��ة  لل�سيكات 

اإىل  احل��ك��وم��ة  اأر���س��ل��ت��ه��ا  وال��ت��ي  دوالر   600

االأمركين العاطلن عن العمل حتى نهاية 

يوليو بهدف امل�ساعدة يف اإنعا�س االقت�ساد. 

وم����ع ذل�����ك، مل ي��رت��ف��ع م��ب��ي��ع ال�����س��ي��ارات 

اجلديدة.

ال�سيارات  مبيعات  اأن  من  الرغم  وعلى 

يونيو، فما  منذ  ارت��ف��اع��اً  �سهدت  اجل��دي��دة 

زالت منخف�سة ب�سكل كبر عن العام 2019 

بالن�سبة اإىل كل ال�سركات امل�سنعة الكربى.

�سردا  ماغدالينا  االأوبئة  عاملة  واأ�سارت 

التي ا�سرتت �سيارة “بي اإم دبليو �ستي�سن” 

ا�ستئجار  عقد  “مع  دوالر  األ���ف   35 مقابل 

�سيارة مع خيار ال�سراء، عليك االلتزام ملدة 

ثاث �سنوات«.

واأ�سافت “عندما ت�سرتي �سيارة جديدة، 

اأن  امل���ال مب��ج��رد  ف��اإن��ك تخ�سر الكثر م��ن 

ت��خ��رج��ه��ا م���ن امل���وق���ف. ب����دا ����س���راء ���س��ي��ارة 

م�ستعملة كاأنه ا�ستثمار اأف�سل«.

من  تبلغ  لفتاة  اأم  وه���ي  ���س��ردا،  اأرادت 

ال��ع��م��ر �سبع ���س��ن��وات، ب��دي��ًا م��وؤق��ت��اً الأن��ه��ا 

اأن تعود مدينة نيويورك ذات يوم  تاأمل يف 

رك��وب مرتو  تتمكن من  واأن  اإىل طبيعتها 

االأنفاق باأمان جمدداً.

ويوافق جيني�ستو على ذلك قائًا “ياأمل 

اجلميع باأن يكون االأمر موؤقتاً«.

طبيعته،  اىل  الو�سع  ع��اد  “اإذا  واأ���س��اف 

اأعتقد اأننا �سنعيد بيع ال�سيارة«.

األتورناتفز”  “تران�سبورتي�سن  واأ���س��ارت 

وهي منظمة غر ربحية تعمل على تخفيف 

ن�سبة ال�����س��ي��ارات م��ن ���س��وارع ن��ي��وي��ورك، يف 

انخف�ست  امل����رور  ح��رك��ة  اأن  اإىل  �سبتمرب 

بن�سبة 9% فقط مقارنة بالعام املا�سي على 

ال��رغ��م م��ن ك���ون م��ع��ظ��م ���س��ك��ان ن��ي��وي��ورك 

يعملون من منازلهم.

وح�����ّذرت امل��ج��م��وع��ة م��ن اأن امل��دي��ن��ة قد 

ت�سبح متخمة ومقفلة وخمتنقة بال�سيارات 

اإذا مل ُيتخذ اأي اإجراء.

ومل ي�سع رئي�س بلدية نيويورك بيل دي 

بازيو الذي ن�سب نف�سه بطًا يف مكافحة 

اأي خطة ملنع االزدح���ام الناجت عن  التلوث، 

وباء كورونا.

كذلك اأرج��ىئ تنفيذ خمطط لتخفيف 

���َع قبل  االزدح������ام يف و���س��ط م��ان��ه��ات��ن ُو����سِ

الوباء. وكان تنفيذ املخطط مقرراً يف يناير 

2021، لكن موعداً جديداً حدد له هو نهاية 

2021 على االأقل.

وراأى جيني�ستو اأن “تهافت النا�س اليوم 

على �سراء �سيارات دليل على ف�سل �سيا�سات 

النقل العام يف املدينة«.

العربية-وكاالت

دع���ت امل�ست�سارة االأمل��ان��ي��ة اأجن��ي��ا م���رك���ل،  ك���ًا من 

ت��ن��ازالت  ت��ق��دمي  اإىل  االأوروب�����ي،  ودول االحت���اد  بريطانيا 

جت��اري،  ات��ف��اق  اإىل  للتو�سل  الرامية  املفاو�سات  الإجن���اح 

ينظم العاقة بن الطرفن، يف مرحلة ما بعد بريك�ست.

واأعلنت مركل يف ختام اليوم االأول من القمة االأوروبية 

يف بروك�سل، لقد طلبنا من بريطانيا اأن تظل منفتحة على 

تقدمي تنازالت للتو�سل اإىل اتفاق، بالطبع هذا يعني اأنه 

يتعن علينا نحن اأي�ساً اأن نقدم تنازالت، م�سرة يف الوقت 

نف�سه، اإىل اأن هذا ال يعني تخلي كل طرف عن خطوطه 

احلمراء، وفقا ملا نقلته “فران�س بر�س«.

واأعرب قادة الدول االأع�ساء ال�27 يف بروك�سل عن تفاوؤل 

حذر، لكنهم حثوا موؤ�س�سات االحت��اد وال��دول االأع�ساء يف 

خلروج  اال�ستعدادات  م�ساعفة  اإىل  املكتوبة  خا�ساتهم 

بريطاين “دون �سفقة«.

ملوا�سلة  بريطانيا  اإىل  دع���وة  وج��ه��وا  ذل��ك  م��ع  لكنهم 

املباحثات االأ�سبوع املقبل يف لندن، واالأ�سبوع التايل له يف 

بروك�سل.

وقال كبر مفاو�سي االحتاد االأوروب��ي مي�سال بارنييه 

مع  �ساأحتدث  الغد  “اعتبارا من  القادة  مع  عقب حديثه 

لكامل  االثنن  لندن  يف  �سنكون  فرو�ست.  ديفيد  نظري 

االأ�سبوع، مبا يف ذلك نهاية االأ�سبوع اإن اقت�سى االأمر«.

واأ�ساف “هذا ما اقرتحته على الفريق الربيطاين«.

وج��اءت الدعوة االأوروب��ي��ة عقب اإ�سدار رئي�س ال��وزراء 

ال��ربي��ط��اين ب��وري�����س ج��ون�����س��ون حت��ذي��را ح���ول اإم��ك��ان��ي��ة 

االن�����س��ح��اب م���ن امل��ف��او���س��ات م���ا مل مت��ه��د ن��ت��ائ��ج القمة 

االأوروبية النفراجة.

ب��اال للتحذير، وحمل  لكن مل يلق االحت���اد االأوروب����ي 

جون�سون م�سوؤولية الو�سول اإىل اتفاق قبل نفاد الوقت.

وبنربة غر معهودة، قال كبر املفاو�سن الربيطانين 

ديفيد فرو�ست ، اإن بلده ي�سعر ب�”خيبة اأمل اإزاء خا�سات 

بعد  مل��ا  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ف��او���س��ات  االأوروبية” ح���ول  ال��ق��م��ة 

بريك�ست.

واأ�ساف اأنه “متفاجئ من اأن االحتاد االأوروبي مل يعد 

طلب  وم��ن  اتفاق  اإىل  املكثف” للو�سول  بالعمل  ملتزما 

دول التكتل اأن تبذل لندن جهودا اإ�سافية، م�سراً اإىل اأن 

جون�سون �سيحدد اخلطوات التالية.

و�سهدت االأج���واء توترا رغم ما اأب��داه االأوروب��ي��ون من 

انفتاح على تقدمي تنازالت يف ملف ال�سيد البحري الذي 

ميثل اأحد اأهم اخلطوط احلمر لهم.

واأملح الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون اإىل اإمكانية 

تقدمي تنازالت حول حقوق ال�سيد، وقال اإنه منفتح على 

اإيجاد “ت�سوية جيدة” ت�سمن لل�سيادين الفرن�سين حق 

الن�ساط يف املياه الربيطانية.

وميثل اإ�سرار فرن�سا ودول اأوروبية اأخرى �سمايل القارة 

الن�ساط يف مياه اململكة املتحدة حجر ع��رثة يف  على حق 

املفاو�سات حتى االآن.

وقال بارنييه يف هذا ال�سدد “نعلم اأن علينا بذل جهود. 

يجب اأن تكون هذه اجلهود معقولة«.

وح��اول ال��ق��ادة االأوروب��ي��ون اإب��ق��اء ملف بريك�ست خارج 

جدول اأعمال قممهم االأخرة، لكن طلب منهم، اخلمي�س، 

اإ���س��ارة اإىل  اإب��ق��اء هواتفهم خ���ارج غرفة االج��ت��م��اع��ات، يف 

اأهمية املو�سوع وح�سا�سيته.

على  القليل  �سوى  للقمة  الر�سمي  البيان  يعر�س  وال 

م�سّودة  توجد يف  كانت  منه جملة  كما حذفت  جون�سون، 

�سابقة، تدعو بارنييه اإىل “تكثيف” النقا�سات مع فرو�ست.

و�سبق اأن نبهت املفو�سة االأوروب��ي��ة اأور���س��وال ف��ون دير 

اأن��ه  اإىل  القمة  ع�سية  هاتفي  ات�����س��ال  يف  جون�سون  الي��ن 

اأن  واأ�سافت  اأمامنا”،  العمل  الكثر من  ي��زال يوجد  “ال 
ب��اأي  “لي�س  لكن  ات��ف��اق  اإىل  الو�سول  يف  ترغب  بروك�سل 

ثمن«.

ويف حتول مفاجئ، ا�سطرت فون دير الين اإىل مغادرة 

القمة االأوروبية والدخول يف حجر �سحي عقب اكت�ساف 

اإ�سابة اأحد اأع�ساء فريقها بفرو�س كورونا امل�ستجد.

وغ�����ادرت ب��ري��ط��ان��ي��ا االحت�����اد االأوروب�������ي يف 31 ك��ان��ون 

يف  الأ�سهر  وفرو�ست  بارنييه  انخرط  لكن  الثاين/يناير، 

عقب  التجارة  ينظم  اتفاق  ح��ول  مثمرة  غر  مفاو�سات 

املرحلة االنتقالية.

�سيتم تطبيق قواعد  التو�سل الت��ف��اق،  ع��دم  ح��ال  ويف 

منظمة التجارة العاملية.

وي�����س��دد ال���ط���رف���ان ع��ل��ى ج��ه��وزي��ت��ه��م��ا ل��ت��ط��ب��ي��ق تلك 

القواعد، واأنهما يف�سانها على توقيع اتفاق �سيء، لكن 

يحذر خرباء من نتائج �سلبية يف حال اللجوء اإليها.

هي  اأ�سا�سية،  م�سائل  ب��ث��اث  اأوروب����ا  خم���اوف  وتتعلق 

قواعد املناف�سة املن�سفة وطريقة مراقبة تطبيقها و�سمان 

حق ال�سيد يف املياه الربيطانية.

على  �سيادتها  ال�ستعادة  بريطانيا  ت�سعى  ناحيتها  من 

االأوروب���ي قانونيا على  اإ�سراف االحت��اد  مياهها، وترف�س 

ال�سفقة، وت�سدد على اأنها تريد اتفاق جتارة ب�سيط �سبيه 

باالتفاق الذي وقعه التكّتل مع كندا.

اأك��رث  بريطانيا  اقت�ساد  اأن  على  بروك�سل  ت�سدد  لكن 

اندماجا بكثر يف االقت�ساد االأوروب��ي، عاوة على قربها 

اجلغرايف، وبالتايل توجد �سرورة حلماية �سوقها املوحدة.

من جهتها، اعتربت رئي�سة امل�سرف املركزي االأوروب��ي 

حول  العالية  ال��ره��ان��ات  اأن  اخلمي�س  الغ����ارد  كري�ستن 

بن  اتفاق  اإىل  التو�سل  ترجح  برك�سيت  بعد  ما  اقت�ساد 

الطرفن.

العاملي  االقت�ساد  ح��ول  نقا�س  خ��ال  امل�سوؤولة  وقالت 

النقد  ل�سندوق  االف��رتا���س��ي��ة  ال�سنوية  االج��ت��م��اع��ات  يف 

الدويل “اإذا احت�سبنا ال�سرر الذي �ستتكبده اململكة املتحدة 

من جهة واالحت��اد االأوروب���ي من جهة ثانية يف حال عدم 

ال�سروري  اأن��ه من  الوا�سح  ي�سر من  الت��ف��اق،  التو�سل 

التو�سل التفاق«.

االتفاق  توقيع  واإن جرى  اأنها متفائلة حتى  واأ�سافت 

“ثاثة دقائق قبل منت�سف الليل” يف اآخر يوم من الفرتة 
االنتقالية.

ميركل تدعو لتقديم تنازالت حول بريكست.. ولندن غاضبة

ال�سبت    17  /  10  / 2020
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تتبع  ج��ه��از  بتوزيع  �سنغافورة  ق��ام��ت 

جهات الت�شال الرقمي على الأ�شخا�ص 

ال����ه����وات����ف  ي�������ش���ت���خ���دم���ون  ال������ذي������ن ل 

ال��ذك��ي��ة، ك��ج��زء م��ن ج��ه��ود دول���ة املدينة 

تهدف  اإذ  التاجية،  الفريو�شات  لحتواء 

 TraceTogether Tokens
لي�شوا  ال��ذي��ن  ال�شعفاء  ال�شن  كبار  اإىل 

عر�شة  اأك����ر  ول��ك��ن��ه��م  رق��م��ي��اً  مت�شلني 

ل���إ���ش��اب��ة ب��ال��ف��ريو���ص ال���ت���اج���ي، وف��ق��اً 

 Smart Nation عن  �شادر  لبيان 

 and Digital Government
.)Office )SNDGO

ل�أ�شخا�ص  ال�شن  ك��ب��ار  تنبه  اأج��ه��زة 

امل�شابني بالفريو�ص التاجي

ه���ذه  م����ن  الأوىل  ال���دف���ع���ة  ووزع�������ت 

الأج����ه����زة ع��ل��ى ك���ب���ار ال�����ش��ن امل��ع��ر���ش��ني 

ملخاطر، ولهم دعم عائلي حمدود، ومن 

ورف�ص  التنقل،  يف  م�شاكل  م��ن  يعانون 

امل��ث��ارة على خلفية  امل��خ��اوف  م�����ش��وؤول��ون 

قائلني  امل�شتخدمني،  خ�شو�شية  انتهاك 

لتعقب  ت�����ش��م��م  مل  الأج����ه����زة  ه����ذه  اإن 

حتركات النا�ص.

حماية  اإىل  امل��م��ي��زة  ال���رم���وز  وت��ه��دف 

هواتف  لديهم  لي�ص  ال��ذي��ن  الأ���ش��خ��ا���ص 

ي�شتخدمها  التي  الطريقة  بنف�ص  ذكية 

TraceTogether احلايل،  تطبيق 

وال�������ذي ي�����ش��ت��خ��دم ال���ب���ل���وت���وث ل��ت��ن��ب��ي��ه 

امل�شتخدمني اإذا كانوا على ات�شال ب�شخ�ص 

اإ�شابتهم بفريو�ص كورونا، وتر�شل  ثبتت 

 Bluetooth اإ���ش��ارات  املميزة  الرموز 

الهواتف  اأو  الأخ��رى،  املميزة  الرموز  اإىل 

الذكية مع التطبيق، وكل واحد ي�شتخدم 

رمز QR خم�ش�ص.

اأثار تتبع الفريو�شات التاجية خماوف 

لكن  ال���ع���امل،  ح���ول  اخل�شو�شية  ب�����ش��اأن 

ب��ي��ان��ات  اأي  اإن  ت���ق���ول   SNDGO
ملدة  وتخزينها  ت�شفريها  �شيتم  م�شجلة 

25 ي���وم���اً ف���ق���ط، ح��ي��ث جت��م��ع ال���رم���وز 

امل��م��ي��زة ب��ي��ان��ات ال��ق��رب ف��ق��ط، ب���دًل من 

ب��ي��ان��ات امل��وق��ع اجل���غ���رايف، ول��ي�����ص لديها 

ات�شال خلوي اأو ات�شال بالإنرتنت. وهذا 

امل�شفرة  البيانات  اأخذ  اأنه ل ميكن  يعني 

من الرمز املميز عن ُبعد، ولن يتم تنزيل 

البيانات اإل اإذا كانت الختبارات الفردية 

اإيجابية للفريو�ص التاجي، وفقاً للبيان.

البطارية  بعمر  املميزة  الرموز  تقدر 

�شحن،  اإىل  حت��ت��اج  ول  اأ���ش��ه��ر   9-6 م��ن 

وخفيفة  ���ش��غ��رية  اأن���ه���ا  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

مب���ا ي��ك��ف��ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق م���ن احل���ب���ل، وق���ال 

�شيوا�شل  ال����ذي   ،SNDGO ف��ري��ق 

ل��ل��دف��ع��ات  ووظ��ائ��ف��ه  ت�شميمه  ت��ط��وي��ر 

�شتقوم  املتطوعني  ف��رق  اإن  امل�شتقبلية، 

بتو�شيل الرموز وتوفر تعليمات ب�شيطة 

ل��شتخدام.

ك��ان��ت ���ش��ن��غ��اف��ورة واح�����دة م���ن اأوائ����ل 

ال��������دول ال����ت����ي اأط����ل����ق����ت ت��ط��ب��ي��ق ت��ت��ب��ع 

ك��ام��ل.  ب�شكل  ي��ع��م��ل   Bluetooth
ي���ط���ل���ب ال���ت���ط���ب���ي���ق ب���ع�������ص امل���ع���ل���وم���ات 

املحمول،  الهاتف  رق��م  مثل  ال�شخ�شية، 

ال�شلطات  م��ع  ال��ب��ي��ان��ات  م�����ش��ارك��ة  وي��ت��م 

ال�����ش��ح��ي��ة ب��ع��د ال��ت�����ش��خ��ي�����ص الإي��ج��اب��ي 

للفريو�ص التاجي.

يونيو   8 وب��ح��ل��ول  ال��ت��ط��ب��ي��ق ط��وع��ي 

�شخ�ص،  مليون   1.8 بوا�شطة  تنزيله  مت 

وفقاً لبيان حقائق حكومي. علماً باأنه يف 

يونيو من العام املا�شي، �شجلت �شنغافورة 

اإجمايل عدد ال�شكان 5.7 مليون.

االنباط-وكاالت

م��ع ان��ت�����ش��ار ف��ريو���ص ك��ورون��ا يف جميع 

املواطنني  الباحثون  طماأن  العامل  اأن��ح��اء 

باأن عدوى انتقال فريو�ص كورونا �شعيفة 

موقع  وبح�شب  ال��دم��وع.  طريق  ع��ن  ج��داً 

اأظ��ه��رت الدرا�شات  اأن��ه يف ح��ني  »م���ريور«، 

امل��خ��اط  خ����ل  م��ن  ينت�شر  ال��ف��ريو���ص  اأن 

والقطريات املطرودة بال�شعال اأو العط�ص؛ 

ف��ق��د ظ���ه���رت اجت����اه����ات اأخ������رى ت��ت�����ش��اءل 

خ�ل  من  الفريو�ص  انت�شار  اإمكانية  عن 

�شوائل اجل�شم الأخرى؛ اأي دموع العني.

م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����ن  ب���اح���ث���ون  ق�����ام  الآن، 

اجلامعة الوطنية يف �شنغافورة بتقييم ما 

اإذا كان ميكن للفريو�ص التاجي اأن ينت�شر 

اأن خطر  من خ�ل الدموع، لكنهم يرون 

العدوى منخف�ص. انتقال 

عينات  ال��ب��اح��ث��ون  ج��م��ع  ال���درا����ش���ة،  يف 

دموع من 17 مري�شاً بالفريو�ص التاجي 

الأع��را���ص عليهم، حتى  وق��ت ظ��ه��ور  م��ن 

ك�شف  وقد  يوماً،   20 ح��وايل  بعد  تعافوا 

حت��ل��ي��ل ال����دم����وع اأن������ه مل ي���ت���م اك��ت�����ش��اف 

الفريو�ص يف دموعهم طوال فرتة املر�ص.

عينات  الباحثون  اأخذ  نف�شه،  الوقت  يف 

م��ن م��وؤخ��رة احل��ل��ق والأن����ف خ���ل نف�ص 

كانت  بينما  اأنه  فوجدوا  الزمنية،  الفرتة 

دم�����وع امل���ر����ش���ى خ��ال��ي��ة م���ن ال���ف���ريو����ص، 

ف����اإن اأن���وف���ه���م وح��ن��اج��ره��م ك��ان��ت ت��ع��ج ب�

.COVID-19
ت��اأت��ي ال��درا���ش��ة ب��ع��د ف���رتة وج��ي��زة من 

اأو  ال����وردي����ة،  ال���ع���ني  اأن  اخل������راء  ك�����ش��ف 

ال��ت��ه��اب امل��ل��ت��ح��م��ة، ت��ت��ط��ور ل���دى ح���وايل 

٪3-1 من الأ�شخا�ص امل�شابني بفريو�ص 

الأمريكية  الأكادميية  واأو�شحت  كورونا. 

عني  ذا  �شخ�شاً  راأي��ت  »اإذا  العيون:  لطب 

وردي����ة، ف��� داع���ي ل��ل��ذع��ر. ه���ذا ل يعني 

ب��ال��ف��ريو���ص  م�����ش��اب  ال�����ش��خ�����ص  ه����ذا  اأن 

التاجي«.

ل��ك��ّن م�����ش��وؤويل ال�����ش��ح��ة ي��ع��ت��ق��دون اأن 

اأو ال��ت��ه��اب  ال��ع��ني ال���وردي���ة ال��ف��ريو���ش��ي��ة، 

امللتحمة، تتطور يف حوايل 1 اإىل ٪3 من 

الأ�شخا�ص امل�شابني بفريو�ص كورونا.

ب���ن���اًء ع���ل���ى ذل�����ك، ن�����ش��ح��ت ال���دك���ت���ورة 

»�شونال تويل«، املتحدثة با�شم الأكادميية 

الأم��ري��ك��ي��ة ل��ط��ب ال��ع��ي��ون: »م��ن امل��ه��م اأن 

الكثري  م��ن وج��ود  ال��رغ��م  اأن��ه على  تتذكر 

اأن  اإل  التاجي،  الفريو�ص  ب�شاأن  القلق  من 

احتياطات الفطرة ال�شليمة ميكن اأن تقلل 

ب�شكل كبري من خطر الإ�شابة بالعدوى«.

نظافة  واتبع  كثرياً،  يديك  اغ�شل  »لذا 

مل�ص  وجتنب  اجليدة،  ال��شقة  العد�شات 

اأو فرك اأنفك وفمك، خا�شة عينيك«.

أجهزة لتعقب الوباء في سنغافورة بداًل من تطبيقات الهواتف الذكية

االنباط- وكاالت

�شمن  م��ن  امل����راأة  ت��ك��ون  اأن  بغريب  لي�ص 

الفائزين بجائزة نوبل، فكثريات هّن الن�شاء 

الرجال،  من  قرنائهّن  على  متيزن  ال�تي 

وتفوقن يف جم��الت ع��دة، وم��وؤخ��ًرا مت منح 

الفرن�شية  م��ن  لكل  للكيمياء  ن��وب��ل  ج��ائ��زة 

جنيفر  والأمريكية  �شاربانتييه،  اإمي��ان��وي��ل 

"مق�شات  طورتا  وراث��ة  عاملتا  وهما  داودن���ا، 

اجل��ي��ن��ات  ت���ع���دي���ل  ع���ل���ى  ق�������ادرة  جزيئية" 

اإجن��از ُيعتر ثوريًّا يف جمال  الب�شرية، وهو 

الكيمياء.

خ�ل  التحكيم  جلنة  اأو���ش��ح��ت  ب��دوره��ا 

الإع�ن عن ا�شمي الفائزتني يف �شتوكهومل 

وجنيفر  لإمي���ان���وي���ل  اأع��ط��ي��ت  اجل���ائ���زة  اأّن 

ل��ت��ع��دي��ل  و���ش��ي��ل��ة  "تطوير  يف  ل��ن��ج��اح��ه��م��ا 

اجلينات" بوا�شطة "اأداة لإعادة �شوغ قانون 

احلياة".

بع�ج  يب�شر  ال��ع��امل��ت��ني  اإجن����از  اأّن  ي��ذك��ر 

الأم����را�����ص ال���وراث���ي���ة وح��ت��ى ال�����ش��رط��ان يف 

لتغيري  ا�شتخدامها  وميكن  الأي��ام،  من  يوم 

احل��م�����ص ال���ن���ووي ل��ل��ح��ي��وان��ات وال��ن��ب��ات��ات 

وال���ك���ائ���ن���ات احل���ي���ة ال��دق��ي��ق��ة ب���دق���ة ع��ال��ي��ة 

للغاية.

 "ك��ص غو�شتاف�شون" رئي�ص جلنة نوبل 

للكيمياء اأو�شح قائً�:" اإّن هناك قوة هائلة 

علينا  ت��وؤث��ر  وال��ت��ي  اجلينية،  الأداة  ه��ذه  يف 

جميًعا، لن حتدث ثورة يف العلوم الأ�شا�شية 

ا اإىل نتائج مبتكرة  فح�شب، بل �شتوؤدي اأي�شً

و�شتوؤدي اإىل ع�جات طبية جديدة رائدة".

تركيب  اأي  تعديل  الآن  ميكن  اأن��ه  مبيًنا 

جيني "لإ�ش�ح ال�شرر اجليني"، واأّن الأداة 

ا كبرية"، اإل اأنه  "�شوف توفر للب�شرية فر�شً
الهائلة  "القوة  اأّن  من  ذات��ه  الوقت  يف  ح��ذر 

علينا  يتعني  اأن���ه  تعني  التكنولوجيا  ل��ه��ذه 

ا�شتخدامها بحذر �شديد".

اأ�شئلة  اأث��ارت  التكنولوجيا  هذه  اأّن  يذكر 

حني  العلمي،  املجتمع  يف  خطرية  اأخ�قية 

باملق�ص  دراي����ة  اأك���ر  ال��ع��امل  اأ���ش��ب��ح معظم 

ك�شف  عندما  وذل���ك   ،2018 ع��ام  يف  اجليني 

كوي"  جيان  "خه  الدكتور  ال�شيني  العامل 

اأول طفلتني معدلتني  اإجن��اب  �شاعد يف  اأن��ه 

مقاومة  هند�شة  ملحاولة  ال��ع��امل،  يف  جينيًّا 

العدوى امل�شتقبلية بفريو�ص الإيدز.

العامل  اأنحاء  جميع  يف  عمله  �شجب  ومت 

ب�شبب  اآم��ن��ة  ب�شرية غ��ري  ب��اع��ت��ب��اره جت���ارب 

مق�شودة  غ��ري  ت��غ��ي��ريات  يف  الت�شبب  خطر 

ميكن اأن تنتقل اإىل الأجيال القادمة، وحكم 

عليه بال�شجن.

اأّن _وبح�شب موقع  اإىل  الإ���ش��ارة  جت��در 

�شاربانتييه،  اإمي��ان��وي��ل  �شي"_  ب��ي  "بي 
وداودنا هما اأول �شيدتني تتقا�شمان اجلائزة، 

تكنولوجيا  يف  لعملهما  منحهما  مت  وق���د 

تعديل اجلينات.

وكانت و�شائل الإع�م العاملية قد و�شفت 

�شيكون  اأث��ره  واأّن  بالتاريخي،  الإجن���از  ه��ذا 

كبرًيا جًدا يف امل�شتقبل.

اجلديد،  العاملتني  هاتني  اكت�شاف  ويتيح 

وامل���ع���روف ب��ا���ش��م امل��ق�����ص اجل��ي��ن��ي، لإج����راء 

ت��غ��ي��ريات حم�����ددة ودق��ي��ق��ة ع��ل��ى احل��م�����ص 

النووي املوجود يف اخل�يا احلية، وهو اأمر 

غري م�شبوق..

ال�سبت    17  /  10  / 2020

كيفية التعامل مع الطفل 
في سن البلوغ

إنجاز ثوري في مجال الكيمياء يمنح عالمتين جائزة نوبل

عدوى انتقال كورونا عن طريق الدموع ضعيفة جًدا

االنباط-وكاالت

ال��ط��ف��ل يف ���ش��ن ال���ب���ل���وغ ..م���واق���ف���ه 

ت�شيطر  حيث  ؛  كثرية  ل�آباء  املحرجة 

ع���اط���ف���ة  امل����راه����ق����ني ع���ل���ى ت��ف��ك��ريه��م 

الهرمونية  التغريات  ب�شبب  العق�ين؛ 

ال���ت���ي مي������رون ب���ه���ا، وال����ت����ي ت�����ش��ع��ره��م 

ب��اخل��وف وع���دم ال���راح���ة اأح��ي��ان��اً، ول��ذا 

ي����ج����ب ع����ل����ى الآب�����������اء ت���غ���ي���ري ط���ري���ق���ة 

بدل  الن�شائح،  بع�ص  واإت��ب��اع  التعامل 

والنقد  والتوبيخ  والعتاب  الرف�ص  من 

البن-  من  ت�شدر  وكبرية  �شغرية  لكل 

وه����و ح����ال اأغ���ل���ب الآب������اء م���ع اأب��ن��ائ��ه��م 

ال��ب��ل��وغ- فيكون  ل�����ش��ن  ح��ال��ة و���ش��ول��ه��م 

الأب��ن��اء  ج��ان��ب  م��ن  الطبيعي  الفعل  رد 

معاً  واخلطر  والأهم  وتفاقم،  ازدياد  يف 

هو: جلوء البن البالغ اإىل اأفراد ال�شلة 

مبثابة  واتخاذهم  معهم،  والف�شف�شة 

كيفية  عن  النا�شح.  وال�شديق  القدوة 

البلوغ  �شن  يف  الطفل  مع  الآب��اء  تعامل 

حت��دث��ن��ا ال���دك���ت���ورة ف��اط��م��ة ال�����ش��ن��اوي 

اأ�����ش����ت����اذة ط����ب ال���ن���ف�������ص وا����ش���ت�������ش���اري���ة 

والزوجية الجتماعية  الع�قات 

للتعامل  �أ�سا�سيات   

�لبلوغ �سن  مع 

يتنا�سب  ب�سكل  تو��سلي 

�بنتك و�سخ�سية 

على  والرتبية  النف�ص  علماء  اأج��م��ع 

اأن ���ش��ع��ف ق���درة الآب����اء ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل 

و�شخ�شية  يتنا�شب  ب�شكل  الأب��ن��اء  م��ع 

اأم  هي  اجلديدة  املراهق،  البالغ،  الب��ن 

امل�شاكل

الثنني  بني  �شوية  ع�قة  اأجل  ومن 

منا�شبة  الأبناء  يراها  التي  وبالطريقة 

لهم دون فر�ص من جانب الآباء، هناك 

ال��وال��دي��ن  ع��دة رك��ائ��ز واأ���ش��ا���ش��ي��ات على 

التعامل عند  اإتباعها  واملدر�شني 

م��ن��ه��ا م���ث���� ال���ت���ع���رف -ع����ن ط��ري��ق 

 - األنت  عامل  دخ��ول  اأو  بالكتب  القراءة 

وكيفية  امل��راه��ق��ة،  مرحلة  طبيعة  على 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا ح��ت��ى مت��ر ب�����ش���م دون 

كل م�شا

امل����راه����ق ي���ح���ت���اج لإ����ش���ب���اع ح��اج��ات��ه 

لذاته  املعنوية من حب ورعاية وتقدير 

باحتياجاته  اله��ت��م��ام  م��ن  اأك��ر  وراأي���ه 

امل��ادي��ة م��ن م��اأك��ل وم�����ش��رب وم�����ش��روف، 

ف���� ت���دف���ع اب���ن���ك ل��ل��ف�����ش��ف�����ش��ة، واأخ����ذ 

اآخرين من  اخلاطئة  املعلومة 

للم�ساركة �البن  �دفعي 

�لتعليق   يف 

م���ع  الب�����������ن  ج�����ل�����و������ص  اأن  اع�����������رف 

معهم،  ال��ط��وي��ل  واحل��دي��ث  الأ���ش��دق��اء 

وت�شجيعك  الف�شائيات،  اأمام  ال�شهر  اأو 

للنجاح الدرا�شي لي�ص كل �شيء يف حياة 

امل���راه���ق، ب���ل ه���و ج���زء م���ن ال��ن��ج��اح��ات 

اإليها وي�شعى  البن  يطلبها  التي 

وامل��ح��اورة  ب��ال��ن��ق��ا���ص  تقبلها  ع��ل��ي��ك   

على  التعليق  يف  للم�شاركة  الب��ن  ودف��ع 

اأو  اجتماعية  اأو  كانت  اأ�شرية  الأحداث؛ 

الكثري له  ت�شيف  بذلك  اأنت  �شيا�شية، 

ي��ت��ق��ب��ل  اب���ن���ك  اأن جت��ع��ل  ت�����ش��ت��ط��ي��ع   

ويحبها  ذات���ه  ي��ح��رتم  ك�����ش��خ�����ص  ن��ف�����ش��ه 

وي��ح��ب��ه الآخ����رون وي��ح��رتم��ون��ه اأي�����ش��اً، 

ومعقولة كبرية  بدرجة 

�لبلوغ �سن  مع  �لتعامل  كيفية 

بالأمان للمراهق احلب ومده  اأعط 

ب��الأم��ان، واأدخ��ل  اأعطه احل��ب وم��ده 

يف ق��ل��ب��ه وع��ق��ل��ه ث��ق��اف��ة ال���ف���روق؛ ب���اأن 

لي�ص  وكلنا  وق��درات��ه،  ظروفه  فرد  لكل 

ب�شمته  اإن�����ش��ان  ول��ك��ل  واح����داً،  �شخ�شاً 

اخلا�شة

ح��دث��ه ع���ن ال���ف���روق ب���ني الإخ�����وة يف 

للحديث  بعدها  وانطلق  الواحد،  البيت 

ع��ن الأ���ش��ح��اب واخ��ت���ف��ات��ه��م؛ ب��ه��دف 

كل  يف  بهم  الق��ت��داء  اأو  تقليدهم  ع��دم 

وعمل قول 

���ش��ت��ق��رب��ك منه  ال�����ش��اب��ق��ة  اخل���ط���وات 

وجت���ع���ل���ه ي��ف��ت��ح ق��ل��ب��ه ل�����ك، واخل���ط���وة 

الأخ������رية ه���ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه ك�����ش��دي��ق 

فقط كاأب  ولي�ص  حقيقي  ورفيق 

�ملر�هقة هو�يات  على  تعريف 

ه���ي���ا: ت���ع���رف ع���ل���ى ه����واي����ات����ه، م����اذا 

ي��ح��ب وم����اذا ي��ك��ره؟ م��ن ه��م اأ���ش��ح��اب��ه 

بث  معه  حديثك  يف  وح���اول  امل��ق��رب��ون؟ 

التي  زادك  واجعلها  وال��ود،  الألفة  روح 

بابنك اجلميلة  ع�قتك  عن  بها  تدافع 

والتي  بها  واللتزام  احل��دود  حتديد 

م��ن امل��ح��ت��م��ل اأن ي��ع��ار���ش��ه��ا امل��راه��ق��ون، 

اهتمام  عن  ناجتة  اأنها  يعلمون  ولكنهم 

بهم الأهل 

ال�����ش����ت����م����اع اإل����ي����ه����م ع���ن���د رغ��ب��ت��ه��م 

ينتهوا  حتى  مقاطعتهم  وع��دم  بالك�م 

املجال  املراهقني  اإع��ط��اء  التحدث،  من 

للتعلم من اأخطائهم ما دامت يف حدود 

الأمان

فنح جمال جديد للتحاور مع   

�ملر�هق

لب������د م�����ن ت���ق���ب���ل ف����ك����رة اأن�����ه�����م ق��د 

ي�����ش��ل��ك��ون ط����رق����اً خم���ت���ل���ف���ًة ع����ن ط���رق 

حيال  بالقلق  ال�شعور  ح��ال  ويف  الأه��ل، 

وق�����وع امل����راه����ق يف م�����ش��ك��ل��ة م����ا، ي��ج��ب 

ال���ت���ح���دث م���ع���ه وت��ث��ق��ي��ف��ه ب��امل��ع��ل��وم��ات 

بامل�شكلة املتعلقة 

اإع�������ط�������اء امل�����راه�����ق�����ني م�������ش���اح���ت���ه���م 

اخل���ا����ش���ة، وب��ع�����ش��اً م���ن اخل�����ش��و���ش��ي��ة، 

عدم  مثل  الأه��ل  يرتكبها  اأخطاء  هناك 

اع���رتاف���ه���م ب����اأن اب��ن��ه��م مل ي��ع��د ط��ف��ً� 

طريقة  يغريوا  اأن  عليهم  وباأن  �شغرياً، 

معه تعاملهم 

امل���راه���ق قد  اأن  ي��ت��وق��ع الأه����ل دوم����اً 

ي��ق��ع يف الأخ���ط���اء وي��رت��ك��ب ���ش��ل��وك��ي��ات 

وغ��ريه��ا،  امل��خ��درات  تعاطي  مثل  �شيئة 

اإىل  ر�شالًة خاطئًة  وهم بذلك يو�شلون 

يرتكب  دام ل  م��ا  اأن���ه  م��ف��اده��ا  امل��راه��ق 

اإن�شان جيد ال�شنيعة فهو  الأخطاء  هذه 

للتحاور  جديد  جمال  فتح  من  لبد 

ب���ني امل���راه���ق ووال���دي���ه، ق����راءة ال��ك��ث��ري 

من  الن�شائح  لأخ���ذ  ال��رتب��ي��ة  ك��ت��ب  م��ن 

اخل����راء ع��ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل وت��رب��ي��ة 

املراهقني اأبنائهم 

يف حال ال�شك بقيام املراهق بت�شرف 

الكحول  اأو  املخدرات  تعاطي  مثل  �شيئ 

الت�شرف  ويجب  الأمر،  اإهمال  يجب  ل 

قبل  امل�شكلة  ح��ل  وحم��اول��ة  ال��ف��ور  على 

التفاقم

�لتي  �ملو�قف  �أمام  للأهل  ن�سائح 

�الإحر�ج لهم  ت�سبب 

بعقلنية �ملر�هق  مع  �لتحدث 

م��ث��ال ذل����ك، ع��ن��دم��ا ي��ق��ل��ل اأب��ن��اوؤه��م 

ويكلمونهم  احرتامهم،  من  املراهقون 

ب��ط��ري��ق��ة خم��ت��ل��ف��ة عن  ي��ع��ام��ل��ون��ه��م  اأو 

هذه  ويف  ب��ه��م،  زرع��وه��ا  ال��ت��ي  الطريقة 

التالية اخلطوات  باإتباع  ين�شح  احلالة 

الت�شرفات  لبع�ص  نف�شياً  ال�شتعداد 

الح���رتام؛  قلة  ع��ن  الناجتة  الب�شيطة 

تقبلها  ع��ل��ى  الأه����ل  ي�����ش��اع��د  ذل���ك  لأن 

ح�شولها عند 

م��ع��اق��ب��ة امل��راه��ق ع��ن��د ت�����ش��رف��ه غري 

مثل  الأم���د،  ق�شرية  بعقوبات  امل��ح��رتم 

���ش��ح��ب رخ�����ش��ة ق��ي��ادت��ه ل��ل�����ش��ي��ارة م��دة 

فقط. واحد  اأ�شبوع 
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االنباط-وكاالت

 ي��وا���س��ل الأ����س���ر م��اه��ر الأخ���ر����س )49 

عاًما(، من مدينة جنني يف ال�سفة الغربية 

لليوم  الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابه  املحتلة، 

ا لعتقاله الإداري.  )82( على التوايل، رف�سً

ويقبع يف م�ست�سفى كابالن الإ�سرائيلي، منذ 

اأ�سابيع بو�سع �سحي خطر

وُي�����ع�����اين الأ������س�����ر م����ن ه�������زال و���س��ع��ف 

و�سعوبة  ال���وزن،  يف  ح��اد  ونق�س  �سديدين، 

متكرر،  ب�سكل  للوعي  وف��ق��دان  احل��رك��ة،  يف 

ون���وب���ات ت�����س��ن��ج، ع��ل��م��اً اأن����ه ي��رف�����س اإج����راء 

الفحو�س الطبية، واأخذ املدعمات

ويخو�س الأ�سر الأخر�س الإ�سراب منذ 

يوليو   27 ي���وم  لع��ت��ق��ال��ه،  الأوىل  اللحظة 

املا�سي

و�سرع اأكرث من )30( اأ�سًرا يف �سجن “عوفر” 

باإ�سراب مفتوح عن الطعام، ا�سناداً لالأ�سرى

االنباط-وكاالت

اأوروب�����ي�����ة خم��ط��ط  اأدان�������ت خ��م�����س دول 

ك��ي��ان الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي اإق��ام��ة اآلف 

الوحدات ال�ستيطانية اجلديدة يف ال�سفة 

الغربية وطالبته بوقفه فورا.

وف��رن�����س��ا  اأمل���ان���ي���ا  خ��ارج��ي��ة  وزراء  واأك�����د 

وب��ري��ط��ان��ي��ا واإي��ط��ال��ي��ا واإ���س��ب��ان��ي��ا يف ب��ي��ان 

وك���ال���ة  واأوردت  ال����ي����وم  ����س���در  م�������س���رك 

تو�سيع  ان  م��ن��ه  مقتطفات  ب��ر���س  ف��ران�����س 

الدويل  للقانون  انتهاكا  ي�سكل  امل�ستوطنات 

ويهدد ب�سكل متزايد اإمكانية اإقامة الدولة 

بني  ت�سوية  وحتقيق  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

و”اإ�سرائيل”. الفل�سطينيني 

وك���ان م��ف��و���س ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة يف 

الحت������اد الأوروب���������ي ج���وزي���ب ب���وري���ل اأك���د 

ال��وح��دات  اآلف  اإق���ام���ة  اأن خم��ط��ط  اأم�����س 

ينتهك  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

ال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ذات ال�����س��ل��ة وي��ق��و���س 

مطالبا  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  فر�س 

ال�ستيطانية  الح��ت��الل  خمططات  بوقف 

وع���م���ل���ي���ات ه�����دم م����ن����ازل ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

عليها. وال�ستيالء 

الوجود  على  املفتوحة  حربها  اإط��ار  ويف 

لتنفيذ  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة  يف  الفل�سطيني 

خم��ط��ط��ات ال�����س��م ال���س��ت��ع��م��اري��ة اأع��ل��ن��ت 

املا�سية  الأي����ام  خ���الل  الح���ت���الل  ���س��ل��ط��ات 

األف وحدة   12 اأكرث من  خمططات لإقامة 

عام  خ��الل  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ستيطانية 

.2020

االنباط-وكاالت

ا������س�����ت�����ول�����ت ������س�����ل�����ط�����ات الح������ت������الل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي، اخل��م��ي�����س، ع��ل��ى اأك���رث من 

الفل�سطينية�،  الأغ���وار  يف  دومن  األ��ف   11

ل�سالح ما ي�سمى املحميات الطبيعية، يف 

واحدة من اأكرب عمليات ال�ستيالء

وق�����ال م���دي���ر ع����ام ت��وث��ي��ق ان��ت��ه��اك��ات 

الح����ت����الل يف ه��ي��ئ��ة م���ق���اوم���ة اجل�����دار 

الحتالل  اإن  ع���واد،  قا�سم  وال�ستيطان 

دومن،   11.200 ع��ل��ى  ا���س��ت��ي��الئ��ه  اأع���ل���ن 

3 حمميات طبيعية اإ�سرائيلية يف  ل�سالح 

الفل�سطينية الأغوار 

يف  تقع  املحميات  تلك  اأن  ع���واد  وب��ني 

دي���ر ح��ج��ل��ة ب���اأري���ح���ا، والأخ������رى ج��ن��وب 

“م�سواه”  م�����س��ت��وط��ن��ة  ق���رب  اجل��ف��ت��ل��ك 

والثالثة  املواطنني،  اأرا�سي  على  املقامة 

�����س����رق ع�����ني احل�����ل�����وة وال����ف����ار�����س����ي����ة يف 

ال��واق��ع��ة  املنطقة  يف  ال�سمالية  الأغ����وار 

ورومت”  “م�سكيوت،  م�ستوطنتي  ب��ني 

امل��ق��ام��ت��ني ع��ل��ى اأرا�����س����ي امل���واط���ن���ني يف 

الأغوار

الح��ت��الل ينوي خالل  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

مناطق  اأربع  عن  الإعالن  املقبلة  الفرة 

ال�سفة  يف  طبيعية  ك��م��ح��م��ي��ات  ج��دي��دة 

الغربية

ع��م��ل��ي��ات  م��ع��ظ��م  اأن  اإىل  ع����واد  ون����وه 

“املحميات  بند  حت��ت  ت��ن��درج  ال�ستيالء 

الطبيعية”، يخ�س�س الحتالل اأرا�سيها 

لحقا للبناء ال�ستيطاين، مبينا اأنه منذ 

الحتالل  ���س��ادق  ال��ق��رن،  �سفقة  اإع���الن 

اأك��رث  على  للم�سادقة  خمططات  واأودع 

12 األف وحدة ا�ستيطانية يف ال�سفة  من 

والقد�س. الغربية 

 األسير »األخرس« يواصل معركة إضرابه عن الطعام داخل سجون االحتالل لليوم ال82

 خمس دول أوروبية تدين مخطط »إسرائيل« االستيطاني بالضفة

 االحتالل يستولي على أكثر من 11 ألف دونم في األغوار

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت م�����س��ادر اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ر���س��م��ي��ة، ام�����س اجلمعة، 

نائب رئي�س جهاز  اإيالن )64 عاًما(،  عن وفاة يت�سحاق 

ال�ساباك الأ�سبق، جراء اإ�سابته بفرو�س كورونا

وبح�سب موقع �سحيفة معاريف العربية، فاإن اإيالن 

�سريع  ب�سكل  حالته  وتدهورت  موؤخًرا  للم�ست�سفى  نقل 

يعلن  اأن  قبل  ال�سطناعي،  التنف�س  بجهاز  ربطه  ومت 

عن وفاته اليوم

وك����ان اإي�����الن ي��ع��اين م���ن م��ر���س ال��ت��ل��ي��ف ال���رئ���وي، 

واأجرى العام املا�سي عملية جراحية ناجحة لزرع الرئة

و���س��غ��ل اإي������الن ع����دة م��ن��ا���س��ب داخ�����ل ج���ه���از الأم����ن 

حاول  تقاعده  وبعد  عاًما،   30 لنحو  “ال�ساباك”  العام 

الندماج يف احلياة ال�سيا�سية

وخ���دم اإي����الن يف امل��وؤ���س�����س��ة الأم��ن��ي��ة م��ا ب��ني الأع����وام 

-2010 ع��ام��ي  ب��ني  ل��ه  من�سب  اآخ���ر  ويف   ،2012-1982

يف  وع��م��ل  ال�����س��اب��اك،  رئي�س  ن��ائ��ب  من�سب  �سغل   ،2011

ال��ب��داي��ة ب�����اإدارة م��ن��ع ال��ت��ج�����س�����س، ث��م ان��ت��ق��ل ل��ل��ع��م��ل يف 

التحقيقات  دائ����رة  يف  لح��ًق��ا  وع���ني  ال��ع��رب��ي،  ال��و���س��ط 

ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ومت ت��رق��ي��ت��ه ل��ي��ك��ون رئ��ي�����س ف��ري��ق 

الفل�سطينيني الأ�سرى  املحققني مع 

ويف اأوائل العقد الأول من القرن احلادي والع�سرين، 

�سغل  الواقي،  ال�سور  وعملية  الثانية  النتفا�سة  خالل 

منطقة  يف  ال�ساباك  الأم���ن  جهاز  قائد  من�سب  اإي���الن 

ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، وك���ان م�����س��وؤوًل ع��ن �سعبة ال�����س��وؤون 

اخلارجية، التي كانت م�سوؤولة عن اإحباط الهجمات

وتناف�س اإيالن مع يورام كوهني على رئا�سة ال�ساباك 

عام 2011، لكنه مل ينتخب حينها

وانتقل بعد انتهاء مهمته، اإىل الن�ساط ال�سيا�سي، ويف 

انتخابات الكني�ست احلادية والع�سرين ان�سم اإىل قائمة 

حزب تالم مع مو�سيه يعلون، �سمن حتالف حزب اأزرق 

- اأبي�س، وح�سل على املركز 39، ويف النتخابات الثالثة 

بعد  واأعلن  القائمة،  على   45 املركز  اإىل  انتقل  الأخ��رة 

ب�سبب  حينها  جرى  ما  معترًبا  بغ�سب،  ا�ستقالته  ذلك 

امل�سركة القائمة 

“اجلروزيني” هو من خطط لغتيال  امللقب  اإيالن 

املهند�س يحيى عّيا�س

وكان ايالن طالب يف اآخر ت�سريح �سحفي له يف �سهر 

احلل  ه��و  ه��ذا  لأن  غ��زة  ق��ط��اع  باحتالل  املا�سي  يونيو 

الوحيد لإنهاء املقاومة فيه

بنيامني  بينهم  م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون  �سيا�سيون  ون��ع��ى 

ال�ساباك  رئي�س جهاز  رئي�س احلكومة، وكذلك  نتنياهو 

ورئي�س  اجل��ي�����س  وزي���ر  غانت�س  وب��ي��ن��ي  اأرغ���م���ان،  ن���داف 

الكبر  الأمني  بدوره  م�سيدين  اإيالن،  البديل،  الوزراء 

يف جهاز ال�ساباك

وق���ال اأرغ���م���ان ع��ن��ه “اإنه ك���ان اأح��م��د اأع���م���دة ج��ه��از 

ال�����س��اب��اك، حم��ق��ق ب���ارز ورج���ل خم��اب��رات م��ن ال��درج��ة 

الأوىل، يدين الكثر من الإ�سرائيليني بحياتهم له دون 

اأن يعرفوا ذلك”

اإن  كا�سبيت،  الإ�سرائيلي بن  ال�سحفي  فيما قال عنه 

واجلوا�سي�س”،  وامل�ستجوبني  الإرهابيني  “اأرعب  اإ�سمه 

بحثت  التي  احلية  اإ�سرائيل  “اأ�سطورة  يعترب  كان  واأنه 

ع���ن م��ع��ظ��م الإره���اب���ي���ني وق�����س��ت ���س��ن��وات م��ت��ت��ال��ي��ة يف 

ومبدًعا،  “ذكًيا،  ك��ان  واأن���ه  ومالحقتهم”،  حماربتهم 

ولديه قوة هائلة يف غرف ال�ستجواب”

يكون  ي��ك��اد  “ل  م��ع��اري��ف  �سحيفة  م��وق��ع  عنه  وق���ال 

اأو  اأو ه��ج��وم متعدد الإره��اب��ي��ني  اإره��اب��ي  ه��ن��اك ه��ج��وم 

اإي��الن،  يت�سحاق  يلم�سها  مل  موقوتة  قنبلة  يف  حتقيق 

ومل ي�سمها من م�سافة �سفر”

دوره  ع��ن  تتحدث  �سابقة  مقابالت  ل��ه  امل��وق��ع  ون�سر 

مع  والتحقيق  الفل�سطينيني  امل��ق��اوم��ني  اغ��ت��ي��الت  يف 

الأ�سرى وقيادة عمليات لعتقال العديد منهم

 خطط الغتيال عّياش و طالب باحتالل القطاع.. 
وفاة نائب رئيس الشاباك األسبق بكورونا  

 مسؤول ألماني: الخالفات مع الواليات 
المتحدة ستستمر حتى بدون ترامب

 فروانة: »2650« أسير صدر بحقهم 
أحكاًما مختلفة بينهم »544« مؤبد

 بسبب »تمويل« القذافي لحملته االنتخابية.. توجيه تهمة 
تشكيل عصابة إجرامية للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي

االنباط-وكاالت

اأعرب من�سق احلكومة الأملانية ل�سوؤون 

ع���رب الأط��ل�����س��ي، ب��ي��ر ب���اي���ر، ع���ن توقعه 

اأمل��ان��ي��ا  ب��ني  ال�سعبة  ال��ع��الق��ات  ا���س��ت��م��رار 

وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ح��ت��ى يف ح���ال اإخ��ف��اق 

ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب يف 

النتخابات املقبلة

وقال ال�سيا�سي املنتمي للحزب امل�سيحي 

الدميقراطي يف ت�سريحات لوكالة الأنباء 

الأملانية )د.ب.اأ( اإنه اإذا فاز الدميوقراطي 

ف�����س��وف تتح�سن الت�����س��الت  ب��اي��دن،  ج��و 

الح��رام  م��ن  امل��زي��د  ا�ست�سعار  و�سُيجرى 

املقابل  اأخ��رى، م�سيفا يف  وال�سداقة مرة 

اأن���ه ل ميكن ح��ل ال��ع��دي��د م��ن اخل��الف��ات 

ال�سيا�سية ب�سهولة

واأ�����س����اف ب���اي���ر: ال��ن��ق��ا���س ح����ول )خ��ط 

اأن��اب��ي��ب ال��غ��از ال��رو���س��ي( ن���ورد ���س��رمي 2 

اأن تظل  امل��ت��وق��ع  ل���ن ي��ن��ح�����س��ر. ك��م��ا م���ن 

وكذلك  التجارة،  ق�سايا  ح��ول  اخلالفات 

ه��دف  لتحقيق  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ط��ل��ب 

اإىل  الع�سكرية(  النفقات  )ل��زي��ادة  الناتو 

ن�سبة 2?? )من الناجت املحلي الإجمايل(، 

وهو طلب مربر يف راأيي

ويف املقابل، يتوقع باير اأنه يف حال فوز 

اإىل  تدريجيا  �سيعود  الأخ���ر  ف��اإن  ب��اي��دن 

اح����رام امل��ع��اه��دات وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة، 

على �سبيل املثال فيما يتعلق باملوقف جتاه 

منظمة ال�سحة العاملية اأو اتفاقية حماية 

املناخ التابعة لالأمم املتحدة

اأن  اإىل  ب��اي��ر  اأ����س���ار  نف�سه  ال��وق��ت  ويف 

ت���رام���ب خ��ل��ق واق���ع���ا ل مي��ك��ن ال���راج���ع 

الوقت  يف  مو�سحا  ال�سهولة،  ب��ه��ذه  عنه 

الإع���الء  يف  امل��ب��ال��غ��ة  ينبغي  ل  اأن���ه  نف�سه 

م��ن ق��در ال��زم��ن ال��ذي �سبق ت��رام��ب فيما 

الأمل��ان��ي��ة-الأم��ري��ك��ي��ة،  ب��ال��ع��الق��ات  يتعلق 

وق����ال: اأح����ذر م��ن ارت����داء ن��ظ��ارات وردي���ة 

ع��ن��د ال��ن��ظ��ر اإىل م��ا���س��ي ال��ع��الق��ات عرب 

اأن����ه ح��ت��ى يف عهد  الأط��ل�����س��ي ، م��و���س��ح��ا 

ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ب������اراك اأوب����ام����ا مل 

ي��ك��ن ك��ل ���س��يء ع��ل��ى م��ا ي����رام، م�����س��را يف 

التي  الدبلوما�سية  الت�سدعات  اإىل  ذل��ك 

وكالة  قبل  من  التن�ست  عمليات  �سببتها 

ال�ستخبارات الأمريكية )اإن اإ�س اإيه(

االنباط-وكاالت

ف���روان���ة املخت�س  ال��ن��ا���س��ر  ق���ال ع��ب��د   

وا�ستناداً  اأنه  واملحررين،  الأ�سرى  ب�سوؤون 

اإىل اأحدث تقرير �سادر عن ادارة ال�سجون 

املعطيات  تفا�سيل  ويتناول  الإ�سرائيلية 

واملعتقلني  بالأ�سرى  اخلا�سة  الح�سائية 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ال��ق��اب��ع��ني يف ال�����س��ج��ون 

من  اأ���س��ر   ”2650“ ف����اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

اجمايل الأ�سرى، قد �سدر بحقهم اأحكاماً 

“مدى  م��وؤب��د   ”544“ بينهم  خم��ت��ل��ف��ة، 

احلياة”

واأ���س��اف ف��روان��ة: اأن “من ب��ني ه��وؤلء 

الأ�����س����رى امل��ح��ك��وم��ني ي��وج��د ن��ح��و )59( 

ت������راوح  ط����ف����اًل،   )55( ب��ي��ن��ه��م  ط����ف����ال، 

اأعمارهم ما بني 16-18 عاما و)4( اآخرين 

تراوح اأعمارهم ما بني 14-16 عاماً

واأو�سح اأن من بني الأ�سرى املحكومني 

بحقهم  ����س���درت  اأ����س���را   )1501( ي��وج��د 

تزيد  ل�سنوات  الفعلي  بال�سجن  اأح��ك��ام��ا 

ع��ن 10���س��ن��وات، وم���ن ب��ني ه����وؤلء )173( 

ا�سرا يق�سون اأحكاما تراوح ما بني10-

15�سنة، واأن )290( اأ�سرا يق�سون احكاما 

 20-15 ب��ني  ت���راوح م��ا  ل��ف��رات  بال�سجن 

اأحكاماً  يق�سون  اأ���س��را   )494( وان  �سنة، 

وتقل  20�سنة  عن  تزيد  ل�سنوات  بال�سجن 

وع��دده��م )544(  الباقي  امل��وؤب��د، فيما  ع��ن 

امل��وؤب��د  بال�سجن  اأح��ك��ام��ا  يق�سون  اأ���س��را 

)مدى احلياة( ملرة واحدة اأو لعدة مرات

امل��ح��ك��وم��ني  ب���ني  م���ن  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

اأح��ك��ام��ا  ب��ح��ق��ه��م  ����س���در  ا����س���را   )1149(

ب��ال�����س��ج��ن ل���ف���رات ت��ق��ل ع���ن 10����س���ن���وات، 

ب��ح��ق��ه��م  �����س����در  اأ������س�����راً   )792( ب��ي��ن��ه��م 

3�سهور- واأقل من  اأحكاما تراوح ما بني 

بحقهم  ���س��در  ا���س��را  و)357(  5���س��ن��وات، 

بني  ما  ت��راوح  لفرات  بال�سجن  اأحكاما 

5-10�سنوات

واأكد فروانة، على اأن حماكم الحتالل 

الإ�سرائيلي تفتقر ملعاير املحاكمة العادلة 

ومل تكن يوما نزيهة، وهي جزء من ق�ساء 

و�سرعنة  والقهر  الظلم  قوامه  اإ�سرائيلي 

الفل�سطيني،  ال�سعب  هدم حياة وم�ستقبل 

واأن جميع اأحكامها تع�سفية وقا�سية وغر 

�سرعية

و�سدد على اأنه ل يجوز ملحاكم الحتالل 

اأن حُتاكم املواطنني الفل�سطينيني، ب�سبب 

للمحتل  وم��ق��اوم��ت��ه��م  ل��ل��ظ��ل��م  رف�����س��ه��م 

حقوقهم  لن��ت��زاع  �سعيا  املختلفة،  واأذرع���ه 

امل�����س��روع��ة وو����س���وًل ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه��داف��ه��م 

ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��ي�����س ب��ح��ري��ة وك����رام����ة، يف 

وعا�سمتها  م�ستقلة  فل�سطينية  دولة  ظل 

القد�س ال�سريف

���س��ج��ون  يف  الأ������س�����رى  ع�����دد  اأن  ي���ذك���ر 

الحتالل يبلغ )4400( اأ�سر، بينهم )38( 

معتقل  و)350(  ط��ف��اًل  و)155(  اأ����س���رة 

اإداري،

االنباط-وكاالت

�������ه ال���ق�������س���اء ال���ف���رن�������س���ي، اجل��م��ع��ة  وَجّ

تهمة   ،2020 الأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����س��ري��ن   16

للرئي�س ال�سابق نيكول �ساركوزي بت�سكيل 

ع�سابة اإجرامية يف ق�سية التمويل الليبي 

حلملته عام 2007.

امل��دع��ي  ب����اأن  فرن�سية  ���س��ح��ف  واأف�����ادت 

العام وّجهت التهم ل�ساركوزي بعد حتقيق 

حول وجود �سبهات بح�سول متويل ليبي 

حلملته النتخابية الرئا�سية يف عام 2007، 

م�سروعية  ال�ستئناف  حمكمة  اأك���دت  اإذ 

ال��ت��ح��ق��ي��ق ال�����ذي ب�����داأ ق��ب��ل 8 ����س���ن���وات يف 

�سكاوى  اأن  يعني  م��ا  املت�سعب،  امل��ل��ف  ه��ذا 

�ساركوزي ومعاونيه مت رف�سها.

اإىل  اأ����س���م���اوؤه���م  وردت  م����ن  ب����ني  م����ن 

األك�سندر  الأعمال  رجل  �ساركوزي،  جانب 

جوهري، املتهم منذ يناير/كانون الثاين، 

يف اإطار هذه الق�سية، الذي قال حماميه 

للقلق، ما  اإَنّ رف�س كل اللتما�سات مثر 

يعني اأن املحامني دائماً على خطاأ والنيابة 

العامة دائماً على حق.

����ب ف��ن�����س��ان ب��ري��ن��غ��ارث،  يف امل��ق��اب��ل، رَحّ

حمامي منظمة “�سربا” غر احلكومية 

ال���ت���ي اع����ر�����س ف���ري���ق �����س����ارك����وزي ع��ل��ى 

اعتبارها جهة مدنية يف الق�سية، بالقرار، 

يف  جن���ح���وا  ال���ق�������س���اة  اأن  “اأظن  وق�������ال: 

مقاومة ال�سغوط املختلفة”.

ت�������وّرط �����س����ارك����وزى: ال��ق�����س��ة ظ��ه��رت 

م��وق��ع  ن�����س��ر  ع��ن��دم��ا   ،2012 ع����ام  ل��ل��ع��ل��ن 

الزعيم  اإن  تقول  وثيقة  “ميديابارت” 
ال��ل��ي��ب��ي ال����راح����ل م��ع��م��ر ال����ق����ذايف م����ّول 

النتخابات  يف  الناجحة  �ساركوزي  حملة 

الرئا�سية.

التحقيقات التي ا�ستمرت طوياًل اأثبتت 

اأن اأحد املقربني من نيكول �ساركوزي، وهو 

جمع  قد  جوبر،  ت��ري  ال�سابق  م�ساعده 

ي��ق��رب من  م��ا   ،2006 ف��رباي��ر/���س��ب��اط  يف 

ن�سف مليون يورو من الأموال الليبية يف 

عرب  تلقاها  الباهاما،  بجزر  �سري  ح�ساب 

“اأوف �سور” التي ميلكها الو�سيط  �سركة 

اللبناين زياد تقي الدين.

ك�����ان امل����رج����م ال�����س��خ�����س��ي ل��ل��رئ��ي�����س 

مي�سوري،  مفتاح  ال��ق��ذايف،  معمر  ال��راح��ل 

اإي”،  اإف  “اآر  الدولية  لإذاع��ة فرن�سا  قال 

اإنه كان �ساهداً على ق�سية التمويل هذه، 

اإىل اأن�����ه ال��ت��ق��ى ����س���ارك���وزي ع��ام  م�����س��راً 

اآن���ذاك  2005 ع��ن��دم��ا زار ط��راب��ل�����س وك���ان 

للداخلية يف حكومة جاك �سراك،  وزي��راً 

 2006 ع��ام  نهاية  ب��داأ  التمويل  ات��ف��اق  واأن 

عندما اأخرب �ساركوزي، القذايف باأنه ينوي 

اأّي����ده وب��ارك��ه  ال��ر���س��ح للرئا�سة، وه��و م��ا 

العقيد الراحل، على حد قوله.

وق����ال م��ي�����س��وري وف���ق م���ا ن��ق��ل��ه اأي�����س��اً 

موقع اجلزيرة نت، اإنه راأى وثيقة التفاق 

رة- على  -ال��ت��ي اع��ت��ربه��ا ���س��ارك��وزي م�����زَوّ

مكتب القذايف، كما اأن الدليل )اإي�سال من 

كبر  ل��دى  حم��ف��وظ  الفرن�سي(  ال��ط��رف 

املحا�سبني يف عهد القذايف.

اأي���ام م��ن �سماعه  اأك��رث م��ن ع�سرة  بعد 

ق�������س���اة م��ك��اف��ح��ة ال���ف�������س���اد، وج���ه���ت اإىل 

ل�”النتماء  اتهام  �ساركوزي لئحة  نيكول 

يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  م����ن  ك���ج���زء  الإجرامي” 

ال�ستباه يف متويل ليبيا حلملته الرئا�سية 

لعام 2007 ، ح�سبما اأفادت التقارير. وهي 

.)PNF( مكتب املدعي املايل الوطني

يونيو/ يف  ال�سابق،  ا�ستجوابه  واأث��ن��اء 

حزيران 2019 ، قال رئي�س الدولة ال�سابق، 

الق�سية”.  ه����ذه  يف  مت���ام���اً  “بريء  اإن����ه 

رف�س  ث��م  “موؤامرة”  ا�ستنكر  ق��د  وك���ان 

وقت  التحقيق  ق�ساة  اأ�سئلة  على  الإجابة 

التحقيق. اإل��غ��اء  ب��ه��دف  ال�ستئناف  نظر 

ولكن، قبل اأقل من �سهر، �سادقت حمكمة 

ال���س��ت��ئ��ن��اف يف ب��اري�����س ع��ل��ى ���س��ح��ة ه��ذه 

الق�سية التي وجه فيها بالفعل ل�ساركوزي 

ب��ت��ه��م��ة   2018 م����ار�����س  يف  ات����ه����ام  لئ���ح���ة 

اختال�س  و”اإخفاء  ال�سلبي”  “الف�ساد 
الأموال”.

ال�سبت    17  /  10  / 2020
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كورونا لن تؤجل مباريات الدوري

الثاني   جويحان بطل سباق السرعة 

 ايفرتون المتصدر مع ليفربول المتعثر

 مواجهات صعبة للبرشا والريال

االنباط – عمان

ال��ق��دم بيانا  ال��ط��وارئ يف احت���اد ك��رة  ا���ص��درت جلنة 

بتطبيق  الكامل  االحت��اد  ال��ت��زام  خالله  اك��دت  اجلمعة 

يوم  اق��راره��ا  ج��رى  والتي  الن�صاط  ا�صتدامة  تعليمات 

امل��وؤج��ل��ه م��ن مرحلة  امل��ب��اري��ات  11 اجل���اري وان  االح���د 

الذهاب لدوري املحرتفني اىل جانب اجلوالت الثالث 

امل��ق��رر  م��وع��ده��ا  �صتقام يف  االي���اب  م��رح��ل��ة  م��ن  االوىل 

ب�صكل  اللجنة  وتتفهم  منها  ال  ترحيل  او  تاجيل  دون 

كورونا  جائحة  فر�صتها  التي  ال�صعبة  الظروف  كامل 

الوقوف على  الوقت ذاته على  لكن االحتاد حري�ص يف 

وان��ه��اء  ك��اف��ة  املنظومة  ارك���ان  م��ن  م��ن  واح���دة  م�صافة 

ال�صادرة  التعليمات  وتطبيق  املحدد  الوقت  يف  املو�صم 

دون اي ا�صتثناء ..

وب��ه��ذا ال��ق��رار ���ص��ت��ق��ام م��ب��اراة ال���وح���دات وال�����ص��ري��ح 

الوحدات  كان  ان  بعد  القادم  االربعاء  يوم  موعدها  يف 

العبيه  من  ع��دد  ا�صابة  ب�صبب  اقامتها  على  احتج  قد 

بكورونا .

االنباط – عمان

جويحان لقب  �صاكر  املت�صابق  حقق 

�����ص����ب����اق ال���������ص����رع����ة ال�����ث�����اين ب���ب���ط���ول���ة 

 ،2020 لعام  ال�صرعة  ل�صباقات  االأردن 

ال�����ذي اأق���ي���م ي����وم اخل��م��ي�����ص يف ح��ل��ب��ة 

���ص��وف��ك�����ص يف م����ارك����ا، وح����ل امل��ت�����ص��اب��ق 

غ��ي��ث وري��ك��ات يف امل��رك��ز ال��ث��اين، وج��اء 

الثالث  امل��رك��ز  يف  قطان   ي��زن  املت�صابق 

يف ال���رتت���ي���ب ال���ع���ام ل���ل�������ص���ب���اق.واأح���رز 

املركز  اأي�صا  جويحان  �صاكر  املت�صابق 

املت�صابق  وح��ل  ال��رب��اع��ي،  للدفع  االأول 

للدفع  االأول  امل��رك��ز  يف  طعيمة   ���ص��امل 

اخل���ل���ف���ي، وج�����اء امل��ت�����ص��اب��ق م�����ص��ط��ف��ى 

االأمامي. للدفع  االأول  املركز   جمعة يف 

املت�صابقني  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�صة  ودارت 

لبلوغ  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل  اجل��ول��ت��ني  يف 

15 نتيجة  اجلولة الثالثة وهي الف�صل 

وت�������ص���اع���دت ح��دت��ه��ا ب���ني امل��ت�����ص��اب��ق��ني 

���ص��اك��ر ج��وي��ج��ان وي����زن ق���ط���ان وغ��ي��ث 

وري���ك���ات واأ����م���ر ن��ا���ص��ي��ف وم�����ص��ط��ف��ى 

ال���ع���ط���اري واي����ه����اب ال�����ص��رف��ا وحم��م��د 

وم�صطفى  طعيمة   و���ص��امل  �صبيحات 

ج��م��ع��ة وم�����ص��ط��ف��ى وائ���ل وج���اد نبا�ص 

االأخ��رة  الكلمة  وك��ان��ت  ده�صان  ورائ��د 

ل��ل��م��ت��األ��ق ���ص��اك��ر ج��وي��ح��ان ال����ذي ن��ال 

تناف�صا  ال�صباق  و�صهد   ، ال�صباق  لقب 

األ��ق��اب  ل��ن��ي��ل  املت�صابقني   ب��ني  ���ص��دي��دا 

اخللفي  وال��دف��ع  الرباعي  الدفع  فئات 

االأمامي. وتاليا  النتائج  وال����دف����ع 

 - ال���ث���اين   ال�صرعة   ل�����ص��ب��اق  ال��ف��ن��ي��ة 

االأول:  لل�صباق املركز  ال��ع��ام  الرتتيب 

����ص���اك���ر ج����وي����ح����ان. امل����رك����ز ال����ث����اين: 

غ���ي���ث وري����ك����ات.امل����رك����ز ال���ث���ال���ث: ي���زن 

الرباعي املركز  ال��دف��ع  ق��ط��ان.  اأبطال 

الثاين:  جويحان. املركز  �صاكر  االأول: 

غ��ي��ث وري���ك���ات. امل���رك���ز ال��ث��ال��ث : ي��زن 

اخللفي املركز  ال��دف��ع  قطان .. اأبطال 

ط����ع����ي����م����ه. امل����رك����ز  �������ص������امل  االأول: 

ال��ث��ال��ث:  نبا�ص. املركز  ج���اد  ال���ث���اين: 

ع����م����ار ال����ق����ي���������ص����ي. .. اأب����ط����ال ال���دف���ع 

م�����ص��ط��ف��ى  االأول:  االأم����ام����ي امل����رك����ز 

ج������م������ع������ة امل������رك������ز ال�������ث�������اين:اأح�������م�������د 

اأجم����د  ال���ث���ال���ث :  ج����ان����خ����وت. امل����رك����ز 

احلوراين.

لندن – وكاالت

ع��ل��ى منطقة  ق��امت��ة  اأج������واء  خ��ي��م��ت 

م��ر���ص��ي�����ص��اي��د ب�����ص��م��ال اإجن���ل���رتا يف ظل 

ا����ص���ت���م���رار ق����ي����ود وت������اأث������رات ج��ائ��ح��ة 

ك���وف���ي���د-19 ل���ك���ن ج���م���اه���ر اإي���ف���رت���ون 

االأم��ل  اأ�صباب  بع�ص  االأق��ل  على  لديهم 

فريقهم  وتفوق  تاألق  ظل  يف  وال��ت��ف��اوؤل 

ل����ل����دوري  امل����و�����ص����م احل�������ايل  ب����داي����ة  يف 

االإجن���ل���ي���زي امل��م��ت��از ل���ك���رة ال���ق���دم. ويف 

�صيلتقي  ال�����ص��ب��ت  املحلية اليوم  ال��ق��م��ة 

مت�صدر  اأن�صيلوتي  كارلو  امل��درب  فريق 

ج����ودي���������ص����ون  م����ل����ع����ب����ه  يف  ال�����رتت�����ي�����ب 

ب�������ارك م����ع ����ص���ي���ف���ه ل���ي���ف���رب���ول ح���ام���ل 

م���ب���اراة  اإي���ف���رت���ون  اللقب. و�صيدخل 

ال�����ص��ب��ت ب��اإح�����ص��ا���ص ن����ادر ب��ال��ت��ف��وق على 

الفريق  هو  العمالق. واإيفرتون  اجل��ار 

الكاملة  ال��ع��الم��ة  ال���ذي ج��م��ع  ال��وح��ي��د 

االإجنليزي  ال��دوري  اأربع مباريات يف  يف 

ثالثة  تهديفه  معدل  وبلغ  املو�صم  ه��ذا 

ويتقا�صم  ال���واح���دة  امل���ب���اراة  يف  اأه����داف 

�صدارة  كالفرت-لوين  دومينيك  العبه 

املقابل  حاليا. يف  البطولة  هدايف  قائمة 

ف������اإن ل���ي���ف���رب���ول ال������ذي ت���ف���وق ب�����ص��ورة 

العطلة  دخل  املا�صي  املو�صم  يف  كا�صحة 

اأمام   2-7 الدولية االأخرة بعد هزميته 

اأ�صتون فيال وهو ميلك ثاين اأ�صواأ �صجل 

ن��ت��ائ��ج ب��ع��د خ��و���ص��ه اأول اأرب���ع م��ب��اري��ات 

ال�صابق  م��ن  ف��اإن��ه  املو�صم. وبالطبع  يف 

اأي حت�����والت يف  الأوان�������ه احل���دي���ث ع���ن 

االأزرق  اإىل  االأحمر  من  القوى  موازين 

يف  فاإنه  تاأكيد  بكل  لكن  مر�صي�صايد  يف 

فاإن  ليفربول  اإيفرتون وتعرث  تاألق  ظل 

امل���ب���اراة امل��ق��ب��ل��ة حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام وا���ص��ع 

النطاق خارج حدود املدينة التي ينتمي 

لوين  كالفرت  الفريقان. وحظي  اإليها 

باهتمام اإعالمي كبر بعد ت�صجيله �صتة 

اأهداف يف الدوري حتى االآن لكن العبي 

ال�صبب  ب��ال��ف��ع��ل  ك��ان��وا  ال��ف��ري��ق اجل����دد 

مناف�ص  اإىل  اأن�صيلوتي  فريق  حت��ول  يف 

حمتمل على مكان يف املربع الذهبي بعد 

تعرثه وتراجعه يف املو�صم املا�صي. وقدم 

����ص���ان���ع ال���ل���ع���ب ال���ك���ول���وم���ب���ي خ��ام��ي�����ص 

ث��الث��ي  ���ص��م��ن  الف���ت���ا  اأداء  رودري���ج���ي���ز 

كالفرت-لوين  جانب  اإىل  الهجوم  خط 

وريت�صارلي�صون كما متيز يف خط الو�صط 

اهلل  وع���ب���د  اآالن  ال����رازي����ل����ي  ال����الع����ب 

ليفربول  �صي�صعى  دوكوري. وبالتاأكيد 

ل��الن��ت��ف��ا���ص وال����ع����ودة ل�����ص��اب��ق ت��ف��وق��ه 

وت��األ��ق��ه مت��ام��ا م��ث��ل م��ان�����ص�����ص��رت �صيتي 

اأداء يبعث على  ومان�ص�صرت يونايتد بعد 

 القلق من جانب كل منهما هذا املو�صم.

وبعد هزمية �صيتي على اأر�صه 5-2 اأمام 

ج��واردي��وال  ف��ري��ق  ت��ع��ادل  �صيي  لي�صرت 

يونايتد  ليدز  اجلديد  الوافد  اأمام   1-1

اأول  م��ن  اث��ن��ني  ي��ون��اي��ت��د  يف ح��ني خ�صر 

الهزمية  ذلك  له مبا يف  مباريات  ثالث 

هوت�صبر  ت��وت��ن��ه��ام  اأم����ام   1-6 ال��ك��ب��رة 

مع  �صيتي  املا�صية.و�صيلتقي  اجلولة  يف 

اآر����ص���ن���ال ال�����ص��ب��ت يف ح���ني يحل  ���ص��ي��ف��ه 

الرنويجي  امل��درب  يقوده  الذي  يونايتد 

على  ���ص��ي��ف��ا  ���ص��ول�����ص��ك��اي��ر  ج���ون���ار  اأويل 

ن��ي��وك��ا���ص��ل ي���ون���اي���ت���د. ويف ي����وم االأح����د 

�صيفه  م��ع  هوت�صبر  توتنهام  �صيلتقي 

اأن  يتوقع  م��ب��اراة  يف  يونايتد  ه��ام  و�صت 

ت�����ص��ه��د ع����ودة ال��ن��ج��م ال��وي��ل��زي ج��اري��ث 

ال�����ص��اب��ق بعد  ال��ل��ن��دين  اإىل ف��ري��ق��ه  ب��ي��ل 

ان�صمامه معارا من ريال مدريد.

مدريد – وكاالت

يعود ال���دوري االإ���ص��ب��اين لكرة ال��ق��دم اإىل 

التوقف  بعد  واالأح���د  ال�صبت  يومي  املالعب 

ب�����ص��ب��ب ن�����ص��اط امل��ن��ت��خ��ب��ات، ل��ل��م��ن��اف�����ص��ة يف 

انطالقتها  �صت�صهد  التي  ال�صاد�صة  اجل��ول��ة 

ح�����ص��ور ال��ف��رق االأرب���ع���ة ال��ت��ي ���ص��ت��ب��داأ دوري 

اإ�صبيلية  املقبل. و�صيقدم  االأ���ص��ب��وع  االأب��ط��ال 

وبر�صلونة،  م��دري��د  وري���ال  م��دري��د  واأتلتيكو 

ب����ه����ذا ال����رتت����ي����ب، ي������وم ����ص���ب���ت م����ن ال���ع���ي���ار 

اأندل�صية  مب��واج��ه��ة  �صيبداأ  وال���ذي  الثقيل، 

بزيارة  بااليدو�ص  يف  و�صي�صتمر  غرناطة،  يف 

انتقاال  فيجو؛  �صيلتا  اإىل  الروخيبالنكو�ص 

�صي�صهد  ال���ذي  �صتيفانو  دي  األ��ف��ري��دو  مللعب 

مواجهة املت�صدر اأمام قاد�ص ال�صاعد حديثا 

لدوري االأ�صواء؛ و�صتنتهي يف ملعب كولي�صيوم 

�صعب  اختبار  يف  خيتايف  يف  بريز  األفون�صو 

اجلديد. و�صيحاول  ك��وم��ان  رون��ال��د  مل�صروع 

ريال مدريد جتنب لعنة املت�صدر هذا املو�صم. 

التي  ال��ف��رق  م��ن  اأي  يتمكن  مل  االآن  فحتى 

اأنهت جولة على راأ�ص الرتتيب من االحتفاظ 

بهذا املركز. و�صيواجه رجال املدرب الفرن�صي 

زي��ن الدين زي���دان ه��ذا التحدي اأم���ام فريق 

األفارو  ال��ذي يقوده  الت�صليح مثل ذلك  جيد 

اللتني قام  الزيارتني  ال��ذي فاز يف  �صرفرا 

اأن  ل��ه  ي�صبق  مل  وب��ي��ل��ب��او.  هوي�صكا  يف  بهما 

خرج فائزا من معقل امللكي، لكنه مل يكن قد 

حقق ذلك اأي�صا يف �صان مامي�ص. وقد يكون 

ح��ار���ص امل��رم��ى تيبو ك���ورت���وا، ال���ذي ا�صطر 

ملغادرة مع�صكر بلجيكا ب�صبب م�صكالت بدنية، 

اأج��ل اللقاء، ومع ذلك،  ل�”زيزو” من  متاحا 

فاإن املدرب الفرن�صي، مثل بقية املدربني، لن 

باأكمله  الفريق  مع  للعمل  وق��ت  لديه  يكون 

كان  اإذا  م��ا  ملعرفة  االن��ت��ظ��ار  عليه  و�صيتعني 

جميع الالعبني الدوليني �صيعودون يف حالة 

خيتايف  �صيحاول  جانبه،  جيدة. من  بدنية 

امل��و���ص��م، يف  ل��ه ه���ذا  ال��ه��زمي��ة االأوىل  ن�صيان 

هزائمه  �صل�صلة  واإن���ه���اء   ، �صبا�صتيان  ���ص��ان 

املتتالية اأم��ام بر�صلونة، الذي مل يتمكن من 

 ه��زمي��ت��ه م��ن��ذ م���ا ي��ق��رب م���ن ت�����ص��ع ���ص��ن��وات.

على  امل��ب��اراة  ف���اإن  ك��وم��ان،  مل�صروع  وبالن�صبة 

اأر�ص األفون�صو بريز �صتكون اختبارا حقيقيا 

اجلولة  يف  امل��ق��ررة  الكال�صيكو  مواجهة  قبل 

التالية على ملعب الكامب نو. ومل يتعر�ص 

مواجهة  لكن  االآن،  حتى  للهزمية  البار�صا 

انتهت  وال��ت��ي  ال��ت��وق��ف  ف��رتة  قبل  اإ�صبيلية، 

بالتعادل 1-1 ك�صفت عن اأوجه الق�صور التي 

للتعامل  ورج��ال��ه  ال��ه��ول��ن��دي  امل����درب  يحتاج 

ال��ق��ادم  و���ص��ي��ف��ه  ل�صيلتا  معها. وبالن�صبة 

اأتلتيكو مدريد لي�ص لديهما خيار اآخر �صوى 

اإىل  منهما  ك��ل  �صيحتاج  ح��ي��ث  اال���ص��ت��ف��اق��ة، 

العودة للم�صار ال�صحيح بعد النتائج االأخرة 

اأب��ط��اأت ب��داي��ة تبعث ب��االأم��ل لكليهما. ال��ت��ي 

واألقى تعادالن �صلبيان اأمام هوي�صكا وفياريال 

بظاللهما على الن�صوة االأولية التي �صعر بها 

امل��درب االأرجنتيني دييجو �صيميوين،  رج��ال 

ال���ذي ينتظر ع���ودة ال��دول��ي��ني، مب��ا يف ذلك 

االأوروج����وائ����ي  اجل���دي���دة،  ال��ك��رى  �صفقته 

لوي�ص ���ص��واري��ز، ال��ذي اأن��ه��ى م��ب��اراة منتخب 

بالده اأمام االإكوادور باإ�صابة يف الكاحل. على 

جانب اآخر، كانت بداية اإ�صبيلية للمو�صم اأكرث 

بتعادل  انت�صارين وخ��رج  تفاوؤال، حيث حقق 

من قلعة الكامب نو بعد اأداء رائ��ع، ما يرفع 

لوبيتيجي،  ج��ول��ني  لفريق  املعنوية  ال����روح 

اجلولة  غرناطة. و�صتختتم  م��واج��ه��ة  قبل 

ال�صاد�صة م�صاء االأح��د مبباراة بني مطاردى 

�صو�صييداد، يف  وري���ال  بيتي�ص  م��دري��د،  ري��ال 

اأي�����ص��ا م��واج��ه��ة م��رت��ق��ب��ة بني  ي���وم �صي�صهد 

�صيخ�صوها  م���ب���اراة  يف  وف��ال��ن�����ص��ي��ا  ف��ي��اري��ال 

ف��ري��ق ال��غ��وا���ص��ات ال�����ص��ف��راء ب��ع��دة العبني 

كانوا يدافعون حتى وقت قريب عن قمي�ص 

اخلفافي�ص.

 اهداف بالجملة في دوري 
الناشئات الكروي

 الوداد واالهلي في قمة افريقية

 شيانتيك تتأقلم مع حياة النجومية

االنباط – عمان

ح�����ص��م��ت ف�����رق ع����م����ان، االأه����ل����ي، 

االأردن،  ���ص��ب��اب  ال��ق��اد���ص��ي��ة،  ال��ن�����ص��ر، 

ال�����دور رب��ع  اإىل  ت��اأه��ل��ه��ا  واحل�����ص��ني 

للنا�صئات  حمادة  دوري  من  النهائي 

ت16 ب��ع��د خ��ت��ام م��ن��اف�����ص��ات اجل��ول��ة 

اخل���ام�������ص���ة مل���و����ص���م 2020. وت�������ص���ه���د 

ب��ط��اق��ة ال���ت���اأه���ل ال�����ص��اب��ع��ة ���ص��راع��اً 

ب���ني ف��ري��ق��ي ال���ع���روب���ة وع���م���ان اف 

بينما  الثالثة،  املجموعة  �صمن  �صي 

على  وجر�ص  ال��راي��ة  فريقا  يتناف�ص 

املجموعة  �صمن  “الثامنة”  ح�صد 

ف��وز  امل���ب���اري���ات  الرابعة. و�صهدت 

 ،2-5 ال��ع��روب��ة  ���ص��ي ع��ل��ى  ع��م��ان اف 

���ص��ب��اب   ،0-5 ال���ب���رتاء  ع��ل��ى  االه���ل���ي 

االأردن على حماده 10-0، عمان على 

ال��راي��ة  ف��از  6-0. كما  االأرث��وذك�����ص��ي 

على  وال��ن�����ص��ر   ،0-17 ال���ط���رة  ع��ل��ى 

جر�ص  على  احل�صني   ،0-12 عجلون 

اال���ص��ت��ق��الل  ع��ل��ى  ال��ق��اد���ص��ي��ة   ،0-2

3-1. ك�������م�������ا مت����ك����ن احل���������ص����ني م��ن 

يف   ،0-13 ال��ط��رة  على نظره  ال��ف��وز 

الرابع  اال�صبوع  من  املوؤجلة  امل��ب��اراة 

..ووا����ص���ل ع��م��ان ت�����ص��در امل��ج��م��وع��ة 

 15 اإىل  ر�صيده  رف��ع  اأن  بعد  االأوىل 

نقطة، ثم االأهلي 10، االأرثوذك�صي 4، 

الن�صر  نقاط. وحافظ  دون  البرتاء 

 13 ب�  الثانية  املجموعة  �صدارة  على 

اال�صتقالل   ،10 القاد�صية  ثم  نقطة، 

�صباب  نقاط. وعزز  دون  عجلون   ،6

الثالثة،  للمجموعة  �صدارته  االأردن 

بعد اأن رفع ر�صيده اإىل 15 نقطة، ثم 

حماده   ،6 �صي  اف  عمان   ،9 العروبة 

دون نقاط. كما حافظ احل�صني على 

بر�صيد  ال��راب��ع��ة  املجموعة  ���ص��دارة 

 ،6 9، ج��ر���ص  ال���راي���ة  ن��ق��ط��ة، ث��م   15

نظام  نقاط. وح�صب  دون  الطرة  ثم 

ال���ب���ط���ول���ة، ي���ت���اأه���ل ���ص��اح��ب امل��رك��ز 

اإىل  االأول والثاين من كل جمموعة 

الدور ربع النهائي، الذي يقام بنظام 

خروج املغلوب من مباراة واحدة.

الدار البي�ضاء – وكاالت

مواجهة  املغربي،  ال���وداد  يخو�ص 

االأه��ل��ي  اأم���ام  ال�صبت،  ال��ي��وم  �صعبة، 

امل�صري، يف ذهاب ن�صف نهائي دوري 

حممد  ملعب  على  اأفريقيا،  اأب��ط��ال 

البي�صاء. و�صيحاول  بالدار  اخلام�ص 

ال��������وداد ال���ب���ي�������ص���اوي، ك�����ص��ر وف�����ص 

�صراكة االأرقام التي ميزت مواجهاته 

ال��ث��م��ان��ي��ة اأم�������ام االأه���ل���ي. وت���ق���اب���ل 

االأهلي مع الوداد 8 مرات يف بطوالت 

امل�صري  ال��ف��ري��ق  وانت�صر  اأف��ري��ق��ي��ا، 

مثلهما  اخل�������ص���ارة  م��ق��اب��ل  م���رت���ني، 

تتويج  اآخ��ر  مرات. وكان   4 والتعادل 

للوداد باللقب القاري، قبل 3 �صنوات، 

بالتعادل يف  االأه����ل����ي،  ح�����ص��اب  ع��ل��ى 

1-1، وح��ق��ق ال����وداد ال��ف��وز  ال��ق��اه��رة 

البي�صاء، وكان يقود  ب���ال���دار    0-1

االأه��ل��ي ح�����ص��ام ال���ب���دري، اأم���ا ال���وداد 

عموتة. وكانت  احل�صني  يدربه  ك��ان 

بهذه  اأر�صه  على  للوداد  هزمية  اآخر 

خ�صر  حني   ،2016 اإىل  تعود  امل�صابقة 

م���ن االأه����ل����ي وحت����دي����ًدا يف اجل��ول��ة 

بف�صل  املجموعات،  دور  من  الرابعة 

هدف علي ربيعة، والذي مكن يومها 

يف  انت�صار  اأول  حتقيق  م��ن  االأه��ل��ي 

جم��م��وع��ت��ه، وراف������ق ال�������وداد ل��ل��دور 

الثاين.

 ب����������ول����������ن����������دا- وك���������������االت

قالت اإيجا �صيانتيك الفائزة ببطولة 

ف��رن�����ص��ا امل��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��ن�����ص اإن��ه��ا حت��اول 

ال��ت��اأق��ل��م م��ع ح��ي��اة امل�����ص��اه��ر اجل��دي��دة 

ت��ت��وج  ب��ول��ن��دي��ة  اأول  اأ���ص��ب��ح��ت  اأن  ب��ع��د 

ب��ل��ق��ب يف ال���ب���ط���والت االأرب�������ع ال��ك��رى 

عاما(   19( �صيانتيك  للفردي. وتغلبت 

على االأمريكية �صوفيا كينني 6-4 و1-6 

حتقق  العبة  اأ�صغر  لت�صبح  ال�صبت  يوم 

مونيكا  م��ن��ذ  ج��ارو���ص  روالن  يف  ال��ل��ق��ب 

�صيانتيك  1992. واأب���ل���غ���ت  يف  ���ص��ي��ل��ي�����ص 

ه���ي���ئ���ة االإذاع�����������ة ال���ري���ط���ان���ي���ة )ب�����ي.

“االأو�صاع  لبولندا  العودة  بعد  بي.�صي( 

ب���اأن  “اأ�صعر  هنا«. واأ�صافت  ج��ن��ون��ي��ة 

االعتياد  واأح���اول  متاما  تغرت  حياتي 

عن  خمتلفة  ب��ول��ن��دا  ت��رك��ت  ذل���ك.  على 

ب�صعبية  اأحظى  الأنني  اإليها  ع��دت  التي 

باليابانية  ات�صلت  اإن��ه��ا  االآن«. وق���ال���ت 

األ��ق��اب  بثالثة  ال��ف��ائ��زة  اأو���ص��اك��ا  نعومي 

للح�صول  ال��ك��رى  االأرب����ع  ب��ال��ب��ط��والت 

جيدة  حالة  يف  “اأنا  دعم. وتابعت  على 

�صاأت�صل  م�����ص��اك��ل  اأي  واج��ه��ت  اإذا  ل��ك��ن 

الن�صائح  م��ن��ه��ا  اأط��ل��ب  الأن��ن��ي  ب��ن��ع��وم��ي 

“توا�صلنا  الدعم«. ووا�صلت  اأو  دائ��م��ا 

���ص��ري��ع��ا ع���ر االن���رتن���ت ب��ع��د ال��ن��ه��ائ��ي 

واأ����ص���ع���ر ب��اأن��ن��ي اأح���ظ���ى ب��ال��دع��م وه���ذا 

رائع«.

ال�سبت    17  /  10  / 2020
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 دراسة »حاسمة« تكشف احتمال 
اإلصابة بكورونا على متن الطائرة

االنباط-وكاالت

وزارة  ع����ن  �����ص����ادرة  درا�����ص����ة  ك�����ص��ف��ت 

اأن خطر  ال���دف���اع الأم��رك��ي��ة، م����ؤخ���را، 

على  امل�ستجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س  ان��ت��ق��ال 

م��ن رح���ات ال��ط��ران منخف�س ج��دا، 

ف��ي��م��ا ك����ان ا���س��ت��ئ��ن��اف امل���اح���ة اجل��وي��ة 

حول العامل قد قوبل بتحفظ وخماوف 

�سحية.

نيوز”  “�سكاي  �سبكة  موقع  وبح�سب 

ال��درا���س��ة حتمل  ه��ذه  ف��اإن  الربيطانية، 

تاأثرت  التي  الطران  ل�سركات  �سارا  نباأ 

على نحو بالغ من جراء قيود الإغاق.

يكون  حينما  اأن����ه  ال��ب��اح��ث��ون،  واأورد 

ف��اإن  للكمامة،  م��رت��دي��ا  ال��ط��ائ��رة  راك���ب 

ف��ق��ط من  امل��ئ��ة  0.003 يف  ي��ق��ارب  م��ا 

جزيئات الهواء التي تتحرك يف منطقة 

تنف�سه هي التي تكون ناقلة للعدوى.

ووفق الدرا�سة، فاإن ن�سبة نقل العدوى 

املتدين جدا حتى  امل�ستوى  تظل يف هذا 

عن  م�سغولة  الطائرة  مقاعد  كانت  واإن 

الطاقة  خف�س  اأن  معناه  وه��ذا  اآخ��ره��ا، 

النحو  على  �سروريا  لي�س  ال�ستيعابية 

الذي نت�سوره.

 وانطلقت الدرا�سة من فر�سية وجود 

راك�����ب واح�����د م�����س��اب ف��ق��ط ع��ل��ى من 

املر�س  نقل  احتمال  قا�ست  ثم  الطائرة، 

ي��اأخ��ذوا  مل  الباحثني  لكن  اآخ��ري��ن،  اإىل 

ب��احل�����س��ب��ان اح��ت��م��ال ق��ي��ام��ه ب��ال��ت��ح��رك 

داخل الطائرة.

طائرتني  على  التجربة  اإج���راء  ومت   

“بوينغ  ط��راز  من  اإحداهما  جتاريتني، 

 ،”767 “بوينغ  والأخ�������رى   ”777
�ساعدت  الكمامات  اأن  النتائج  وك�سفت 

على تقليل خطر انت�سار العدوى عندما 

يقوم �سخ�س ما بال�سعال، حتى واإن تعّلق 

الأمر باأ�سخا�س قريبني منه.

معاجلة  اأنظمة  اأن  ال��درا���س��ة  وذك���رت 

ت�سفية  تتيح  الطائرة  من  على  الهواء 

تلك  م���ن  امل��ئ��ة  يف   99.99 ي���ق���ارب  م���ا 

اجلزيئات يف غ�سون �ست دقائق فقط.

املعافى  ال�سخ�س  اأن  الباحثون  وق��ّدر 

من العدوى يحتاج اإىل ال�سفر ملدة ت�سل 

اإىل 54 �ساعة على الطائرة مع �سخ�س 

م�����س��اب ح��ت��ى يتلقى ج��رع��ة ق����ادرة على 

الإ�سابة بالعدوى.

وق������ال ك���ب���ر م�������س���وؤويل ال���ع���م���اء يف 

الأمركية،  اإيرلينز”  “يونايتد  �سركة 

توبي اإتكفي�ست، اإن هذه الدرا�سة تك�سف 

خال  بالفرو�س  الإ���س��اب��ة  احتمال  اأن 

الرحات يكاد يكون �سبه منعدم.

وج���رى مت��وي��ل ال��درا���س��ة والإ����س���راف 

عليها من قبل اإدارة النقل التابعة لوزارة 

ال��دف��اع الأم��رك��ي��ة، وه��ي موؤ�س�سة تقوم 

اأف���راد  ل��ف��ائ��دة  بت�سير رح���ات جت��اري��ة 

اجلي�س الأمركي وعائاتهم.

 6 ع��ن  م��ا يزيد  ال��درا���س��ة  وا�ستغرقت 

اأ���س��ه��ر ك��م��ا ح��ر���س��ت ع��ل��ى اإج����راء 300 

ال��ط��ران  م��ن  �صاعة   38 خ��ال  فح�س 

و45 �ساعة من الختبارات على الأر�س.

 دراسة تحذر من »وباء مركب« 
يهدد العالم

االنباط- وكاالت

ك�سفت درا�سة عاملية حول �سحة الإن�سان، اأن العامل يواجه “عا�سفة عاتية” من زيادة معدلت 

العامة وهو ما ت�سبب  باأمرا�س مزمنة واأمرا�س معدية م�ستمرة واإخفاقات يف ال�سحة  الإ�سابة 

يف زيادة معدلت الوفاة خال جائحة كوفيد19-.

وقالت الدرا�سة اإن تف�سي فرو�س كورونا وتداخل اجلائحة مع زيادة عاملية م�ستمرة يف اأمرا�س 

اأعداد  لتفاقم  اأدى  الهواء،  تلوث  مثل  بيئية  خماطر  اإىل  اإ�سافة  وال�سكري،  ال�سمنة  مثل  مزمنة 

الوفيات ب�سبب الإ�سابة بالفرو�س.

وحّللت الدرا�سة التي حملت عنوان “العبء العاملي لاأمرا�س” ون�سرت يف دورية “لن�سيت” 

الطبية، 286 �سببا للوفاة و369 من الأمرا�س والإ�سابات و87 عامل خطورة يف 204 باد 

ومناطق لتقدمي �سورة للو�سع ال�سحي الأ�سا�سي ل�سكان العامل وتاأثر كوفيد19-.

وتعليقا على الدرا�سة، قال ريت�سارد هورتون رئي�س حترير دورية “لن�سيت” اإن “ك�فيد19- 

العاملية  وا�سفا اقرتان جائحة كورونا وارتفاع معدلت الإ�سابة  حالة طوارئ �سحية خطرة”، 

بال�سمنة وال�سكري وغرها من الأمرا�س املزمنة باأنها “وباء مركب”.

الدم  ال�سكر يف  ن�سبة  وزي��ادة  ال��دم  ارتفاع �سغط  املزمنة مثل  الأم��را���س  اأن  واأو���س��ح هورتون   

وال�سمنة وارتفاع معدل الكولي�سرتول، وهي اأعرا�س يعاين منها املايني يف اأنحاء العامل، لعبت 

دورا مهما يف وفاة ما يربو على املليون ب�سبب الإ�سابة بكوفيد19- حتى الآن.

الريا�سة  ممار�سة  وع��دم  �سحية  غر  غذائية  اأنظمة  عن  ناجتة  الأع��را���س  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف 

انح�سار  بعد  بلد  ك��ل  يف  ال�سحي  الو�سع  حت��دي��د  “�سنوا�سل  اأن���ه  اإىل  م�سرا  كافية،  مب��ع��دلت 

اجلائحة”.

وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن اأهم اأ�سباب اعتال الأ�سخا�س يف �سن اخلم�سني وما فوقه على م�ستوى 

العامل هي مر�س نق�س تروية القلب وال�سكتات الدماغية وال�سكري.

الطرق ومر�س  ح��وادث  كانت  والأربعني،  والتا�سعة  العا�سرة  الأ�سغر عمرا بني  الفئات  اأما يف 

نق�س املناعة املكت�سبة “الإيدز” واأمل اأ�سفل الظهر وا�سطرابات الكتئاب هي الأكرث �سيوعا.

عوامل  مواجهة  يف  العامة  ال�سحة  باإخفاقات  املقرتن  املزمنة  الأمرا�س  زي��ادة  اأن  ك�سفت  كما 

اخلطورة التي ميكن جتنبها جعلت �سكان العامل اأكرث �سعفا يف مواجهة الطوارئ ال�سحية مثل 

جائحة كورونا.

 دواء لعالج السرطان يبشر بنتائج واعدة مع مرضى كورونا

 صالح يحتفل بعيد ميالد ابنته على طريقة »األبطال الخارقين«

االنباط-وكاالت

قالت �سركة اإ�سبانية خمت�سة يف �سناعة 

الأدوية، اجلمعة، اإن عقارا لعاج ال�سرطان 

امل���داواة م��ن مر�س  اأظ��ه��ر نتائج واع���دة يف 

الإ�سابة  عن  ينجم  ال��ذي   ”19 “ك�فيد 
امل�ستجد. بفرو�س كورونا 

“فارما  �سركة  فاإن  “رويرتز”،  وبح�سب 

للعقار  �سريرية  جتربة  اإن  قالت  قد  مار” 

ك�����س��ف��ت جن���اع���ة ال������دواء و����س���ط ال��ب��ال��غ��ني، 

معربة عن اأملها يف بدء املرحلة الثالثة من 

ال�سريرية. التجارب 

مار”  “فارما  ���س��رك��ة  اأ���س��ه��م  وارت��ف��ع��ت 

10 يف امل��ئ��ة يف ت���داولت �سباح  ب��اأك��رث م��ن 

من  ب��اأك��رث  زادت  قيمته  اأن  ك��م��ا  اجل��م��ع��ة، 

ثاث مرات، بف�سل النتائج الواعدة لدواء 

“اأبليدين”.
اإىل  اأدى  ال��ع��ق��ار  اأن  ال�سركة  واأو���س��ح��ت 

يف  الفرو�س”  “بروتني  ك��م��ي��ة  ت���راج���ع 

امل��ئ��ة من  80.7 يف  ف��خ��رج  امل��ر���س��ى،  ج�سم 

م�����س��ت��خ��دم��ي��ه م���ن امل�����س��ت�����س��ف��ى ق��ب��ل ال��ي��وم 

اخل��ام�����س ع�����س��ر م���ن ال���ع���اج، ف��ي��م��ا غ���ادر 

الثامن. اليوم  قبل  املئة  يف   38.2
وذكرت ال�سركة، يف بيان، اأنها قررت على 

مباحثات  يف  تدخل  اأن  النتائج،  ه��ذه  �سوء 

م���ع ال����وك����الت ال���ت���ي ت�����س��رف ع��ل��ى ����س���وؤون 

الثالثة  امل��رح��ل��ة  ترتيب  اأج��ل  م��ن  ال�سحة 

ال�سريرية. من التجارب 

امل��رح��ل��ة  اإج�������راء  اإىل  ال�����س��رك��ة  وت��ت��ج��ه 

ال��ت��ج��ارب مب�����س��ارك��ة مر�سى  ال��ث��ال��ث��ة م��ن 

ي��خ�����س��ع��ون ل���ل���ع���اج ب�����س��ب��ب م�����س��اع��ف��ات 

اإىل  حتول  الذي  كورونا  بفرو�س  الإ�سابة 

عاملية. جائحة 

ال���وك���ال���ة  اأع����ط����ت  ذل������ك،  غ�������س���ون   ويف 

الإ���س��ب��ان��ي��ة ل���اأدوي���ة وم��ن��ت��ج��ات ال��رع��اي��ة 

حتى  لل�سركة  الأخ�سر،  �سوءها  ال�سحية 

ت��زي��د م��ن ع���دد امل��ر���س��ى ال��ذي��ن ي��ع��اجل��ون 

نظرا  امل�ست�سفيات،  يف  “األبيدين”  ب���دواء 

خال  اأظهرها  التي  امل�سجعة  النتائج  اإىل 

مرحلة التجربة الأوىل.

دواء  يعد  “األبيدين”  اأن  بالذكر  جدير 

م��ع��ت��م��دا م���ن ق��ب��ل ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ح��ي��ة يف 

اأ�سرتاليا لعاج ال�سرطان النخاعي املتعدد.

االنباط-وكاالت

اح��ت��ف��ل جن���م ل��ي��ف��رب��ول الإجن��ل��ي��زي 

مكة  ابنته  م��ي��اده  بعيد  �ساح  حممد 

مرتديا زي الأبطال اخلارقني.

ح�سابه  على  امل�سري  ال���دويل  ون�سر 

�سورته  “اإن�ستغرام”  الر�سمي يف موقع 

�سخ�سيات  زي  ارت���دي���ا  وق���د  م��ك��ة،  م���ع 

.The Incredibles
ال�����س��ورة قائا:   وع��ل��ق ���س��اح على 

اأمرتي”. �سعيد  مياد  “عيد 
 وي��ق��دم ���س��اح م��ن��ذ ب��داي��ة مو�سمه 

اإذ  ل��ي��ف��رب��ول،  م���ع  ق���وي���ا  اأداء  اجل���دي���د 

�سجل 5 اأهداف يف اجلولت ال�4 الأوىل 

بالدوري الإجنليزي، الذي عاد خلزائن 

كما  الغياب،  من  عاما   30 بعد  ال��ن��ادي 

ت����ّوج ب�����دوري اأب���ط���ال اأوروب������ا وال�����س��وب��ر 

الأوروب�����ي وك��اأ���س ال��ع��امل ل��اأن��دي��ة ع��ام 

2019

 »فايزر« تكشف موعد طلب 
ترخيص لقاحها المضاد لكورونا

االنباط-وكاالت

ترخي�س  بطلب  تتقدم  اأن  لاأدوية  العماقة  “فايزر” الأمركية  �سركة  توقعت 

نحو  بعد  اأي  نوفمرب،  اأواخ��ر  يف  لكوفيد19-  امل�ساد  للقاحها  الطارئ  لا�ستخدام 

اأ�سبوعني من النتخابات الرئا�سية الأمركية املقررة يف الثالث من ال�سهر نف�سه.

وت��اأم��ل ال�����س��رك��ة ب���اأن مت�����س��ي ق��دم��ا ب��ط��رح ال��ل��ق��اح ب��ع��د ت��واف��ر ب��ي��ان��ات ال�سامة 

يف  اأ�سهمها  رف��ع  اىل  الفور  على  اأدى  ما  وه��و  نوفمرب،  �سهر  من  الثالث  الأ�سبوع  يف 

2 يف املئة. الأ�سواق املالية الأمركية بن�سبة 

“لأك�ن  ر���س��ال��ة:  يف  ب��ورل  األ���ربت  التنفيذي  وم��دي��ره��ا  “فايزر”  رئي�س  وق��ال 

�ستتقدم يف وق��ت  ف��اي��زر  ف���اإن  اإي��ج��اب��ي��ة،  ال��ب��ي��ان��ات ج���اءت  اأن  اف��رت���س��ن��ا  اإذا  وا���س��ح��ا، 

بعد  املتحدة  الوليات  يف  الطارئ  لا�ستخدام  ترخي�س  على  للح�سول  بطلب  قريب 

نقلت  ح�سبما  حتقيق مرحلة التاأكد من ال�سامة يف الأ�سبوع الثالث من نوفمرب”، 

بر�س”. “فران�س 
الوليات  حلكومة  لقاحها  من  جرعة  مليون   100 لبيع  اتفاق  “فايزر”  ول��دى 

500 مليون جرعة اإ�سافية. املتحدة، وتتيح لها خيار �سراء 

اأخ��رى، مبا يف ذل��ك الحت��اد الأوروب���ي،   وجت��ري ال�سركة حم��ادث��ات مع حكومات 

حول �سفقات مماثلة.

اإىل  التو�سل  يف  اأمله  عن  عدة  م��رات  يف  ترامب  دونالد  الأمركي  الرئي�س  وع��رّب 

من  العامة  ال�سحة  خ��رباء  ل��دى  خم��اوف  اأث��ار  مما  نوفمرب،   3 انتخابات  قبل  لقاح 

“�سغوط �سيا�سية” على العملية التنظيمية لعتماد اللقاحات. ممار�سة 

وي��ن�����ّس ب��روت��وك��ول الخ��ت��ب��ارات اخل��ا���س ب��ل��ق��اح��ات ك���ورون���ا ع��ل��ى اإج�����راء حتليل 

وخ��رباء  البيولوجيا  جم��ال  يف  واأخ�سائيني  علماء  لكن  ن�سبيا،  �سريع  للمعطيات 

اختبار  لوا  وف�سّ مت�سّرع،  اعتماد  منح  خماطر  من  ح��ذروا  ال�سريرية  الختبارات  يف 

اإ�سافية، للتاأكد من فعاليتها واآثارها اجلانبية املحتملة. اأ�سهر  اللقاحات لب�سعة 
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