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د٠ هياجنة: الوضع الوبائي يدعو للحذر

27 وفاة و2487 إصابة 
محلية بفيروس كورونا

 اللواء الحواتمة : التحقيقات مع 
فارضي اإلتاوات أكدت صلتهم مع 

تجار ومروجي المواد المخدرة

االنباط-وكاالت

�إمي���ان���وي���ل  �ل��ف��رن�����س��ي  �ل��رئ��ي�����س  �أّن  ي���ب���دو 

م����اك����رون، جن���ح يف �إث�������ارة ع���اط���ف���ة �ملُ�����س��ل��م��ن 

تبّني  �إ���س��ر�ره  خلفّية  وعلى  �مل���ّرة،  ه��ذه  �لعرب 

�حلرّيات فيما يتعّلق مُبهاجمة �لرموز �لدينّية 

�لإ�سالمّية، من خالل و�سائل �لإعالم، وحادثة 

لر�سوم  ن�سرها  و�إع��ادة   ، �إيبدو  �ساريل  �سحيفة 

ك��اري��ك��ات��ورّي��ة ُم�����س��ي��ئ��ة ل��ن��ب��ي �لإ����س���الم حممد، 

�نتقاماً  �سي�ساين  �ساب  �رتكبها  �لتي  و�جلرمية 

قام  فرن�سي  �أ�ستاذ  قبل  من  و�إهانته  لر�سوله، 

�ملُ�سيئة  �ل��ر���س��وم  لعر�سه  ر�أ���س��ه  بقطع  �ل�����س��اب 

�أمام طالبه

�ل���و����س���وم ك���ث���رة، وت��ت�����س��ّدر �ل��ت��ف��اع��ل على 

ماكرون  فمنها   ، تويرت  �ملُ�سّغر  �لتدوين  موقع 

وكلها  �لأّم��ة،  لنبي  ُت�سيء  فرن�سا  للنبي،  ُي�سيء 

حممد،  �لنبي  ع��ن  ُت��ام��ي  تفاعلّية،  تغريد�ت 

وُتهاجم فرن�سا، وحرياتها �ملزعومة

��ستنكرت  �أنها  �ملُت�سّدرة،  �لو�سوم  �لالفت يف 

تركيا  ولعل  و�لإ�سالمّية  �لعربّية  �ل��دول  على 

����س��ت��ث��ن��اء، ���س��م��ت��ه��ا ع��ل��ى �إ����س���اءة ف��رن�����س��ا لنبي 

�ملُ�����س��ل��م��ن، ف��ي��م��ا ك����ان ق���د ����س���ارع زع���م���اء تلك 

�ل�����س��ح��ي��ف��ة  ب�����س��ح��اي��ا  �ل���ت���ع���زي���ة  �إىل  �ل�������دول، 

�ل�ساخرة، وعملّية كان قد تبّناها تنظيم �لدولة 

�لإ�سالمّية.

التفا�صيل �ص »6«

 ُنصرًة للنبي محمد.. الكويت تقود حملة شعبّية عربّية لُمقاطعة المنتجات الفرنسّية

دبي تؤسس أول مركز شحن جوي
 في العالم للقاح »كوفيد 19«

برنت دون 43 دوالرًا بعد تصريحات بوتين 
حول اإلمدادات

 في 10 أيام.. أوروبا سجلت 
»أخطر أرقام« مع كورونا

 برشلونة وريال مدريد كالسيكو
 فقد بريقه

دبي - وام

عززت دبي ريادتها �لعاملية، باإن�ساء �أول مركز 

“كوفيد  �سحن جوي يف �لعامل، خم�س�س للقاح 

19” يف �لإمارة.

م�ستوى  على  ري��ادي��ا  موقعا  �لناقلة  وت��ت��ل 

�لعامل من خالل �إعالنها عن �إعادة فتح حمطة 

�ل��دويل  مكتوم  �آل  مطار  يف  �سنرت�ل”  “�سكاي 
وتوزيع  لتخزين  خم�س�س  مركز  مبثابة  لتكون 

�للقاح عاملياً.

كما �سكلت “�لإمار�ت لل�سحن �جلوي” فريقا 

خم�س�سا لال�ستجابة �ل�سريعة لتن�سيق �لطلبات 

من خمتلف �جلهات و�لهيئات �مل�ساركة يف �لنظام 

�لدويل لتوزيع �للقاحات وتلبية �لناقلة لطلبات 

نقل �للقاحات.

وق�����ال �ل�����س��ي��خ �أح���م���د ب���ن ���س��ع��ي��د �آل م��ك��ت��وم 

�ل��رئ��ي�����س �لأع���ل���ى �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ط��ر�ن 

�لإمار�ت و�ملجموعة �أن دبي تتمتع مبوقع مثايل 

كبو�بة ومركز توزيع للقاحات “كوفيد-19”

التفا�صيل �ص »8«

طوكيو - رويرتز

بيد  �جلمعة،  �م�س  �لنفط   �أ�سعار  تر�جعت 

يف  حققتها  �لتي  �ملكا�سب  مبعظم  مت�سكت  �أنها 

�جلل�سة �ل�سابقة بعد �أن �أ�سار �لرئي�س �لرو�سي 

ف���الدمي���ر ب���وت���ن �إىل �أن�����ه م�����س��ت��ع��د ل��ت��م��دي��د 

�لذي  �لوقت  تخفي�سات قيا�سية لالإمد�د�ت يف 

�لوليات  يف  بكوفيد-19  �لإ�سابات  فيه  ترتفع 

�ملتحدة و�أوروبا.

وهبط خام برنت 24 �سنتا �أو 0.6% �إىل 42.22 

دولر للربميل بعد �أن �رتفعت 1.7% �خلمي�س، 

ما  �أو  �سنتا   28 �لأم��ري��ك��ي  �خل���ام  ت��ر�ج��ع  بينما 

بعد  للربميل  دولر   40.36 �إىل   %0.7 ُي��ع��ادل 

و�خل��ام��ان  �ل�سابقة.  �جلل�سة  يف   %1.5 رب��ح  �أن 

خ�����س��ارة  �أول  لتكبد  ط��ري��ق��ه��م��ا  يف  �ل��ق��ي��ا���س��ي��ان 

�أ�سبوعية يف ثالثة �أ�سابيع. ومل يكن للمناظرة 

دونالد ترمب  �لأمركي  �لرئي�س  �لنهائية بن 

�أثر ملمو�س  ومناف�سه �لدميقر�طي جو بايدن 

على �لأ�سعار ب�سكل فوري.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

�لإ�سابة  �أن ح��الت  ل��روي��رتز  �إح�����س��اء  �أظ��ه��ر 

باأكرث  ز�دت  �أوروب��ا  يف  �مل�سجلة  كورونا  بفرو�س 

�إ�سابة  �ألف   200 �أيام متجاوزة   10 �ملثلن يف  من 

ل��ل��م��رة �لأوىل، م��ع ر���س��د ع���دد م��ن دول  ي��وم��ي��ا 

ج��ن��وب �أوروب����ا �أك��رب ع��دد م��ن �لإ���س��اب��ات يف يوم 

و�حد هذ� �لأ�سبوع

و�أع��ل��ن��ت �أوروب���ا ع��ن 100 �أل��ف �إ���س��اب��ة يف يوم 

و�حد لأول مرة يف 12 �أكتوبر

7.8 مليون  �لآن حو�يل  �أوروبا حتى  و�سجلت 

�أل��ف   247 �إ���س��اب��ة بفرو�س ك��ورون��ا ون��ح��و  ح��ال��ة 

حالة وفاة، ح�سب �إح�ساء رويرتز

و�لنم�سا  �إيطاليا  مثل  �أوروبية  دول  ور�سدت 

ح��الت  �أع��ل��ى  و�ل��ب��و���س��ن��ة  و�سلوفينيا  وك��رو�ت��ي��ا 

�إ���س��اب��ة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا يف ي���وم و�ح����د، �أم�����س 

�خلمي�س

وت�سجل �أوروبا كمنطقة حالت �إ�سابة يومية 

�ملتحدة  و�ل��ولي��ات  و�ل��رب�زي��ل  �لهند  م��ن  �أك��رث 

جانب  يف  �ل��زي��ادة  ه��ذه  �سبب  وي��رج��ع  جمتمعة، 

تلك  من  بكثر  �أك��رث  �ختبار�ت  �إج���ر�ء  �إىل  منه 

�لتي �أجريت يف �ملوجة �لأوىل من �جلائحة

كورونا  بفرو�س  �لإ���س��اب��ة  ح��الت  ع��دد  وبلغ 

نحو  و�لوفيات  حالة  مليون   41.4 ح��و�يل  عامليا 

1.1 مليون حالة.

التفا�صيل �ص »6«

مدريد – وكاالت

ب��ع��دم��ا ك���ان ي��وم��اً �أك���رث �مل��ب��اري��ات ت��رق��ب��اً يف 

ع����امل ك����رة �ل���ق���دم، ف��ق��د ل��ق��اء �ل����� »ك��ال���س��ي��ك��و« 

ب��ن ب��ر���س��ل��ون��ة وغ��رمي��ه �لأزيل ري����ال م��دري��د 

�أّن �مل���و�ج���ه���ة �ل��ت��ي  ب��ع�����س��اً م���ن ب���ري���ق���ه، غ���ر 

�ملرحلة  يف  ن��و«  »كامب  ملعب  على  �ستجمعهما 

�ل�����س��اب��ع��ة م��ن �ل�����دوري �مل��ح��ل��ي م�����س��اء �ل�سبت، 

�أك��رث  ي��وم��اً  ك��ان  عدة. بعدما  عناوين  �ستحمل 

لقاء  �ل��ق��دم، فقد  ك��رة  ع��امل  يف  ترقباً  �ملباريات 

�لأزيل  وغرميه  بر�سلونة  بن  “كال�سيكو”  �ل� 

ريال مدريد بع�ساً من بريقه، غر �أّن �ملو�جهة 

ن���و«. “كامب  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  �ستجمعهما   �ل��ت��ي 

رون���ال���دو،  كري�ستيانو  �ل��ربت��غ��ايل  رح��ي��ل  ب��ع��د 

�ل�سنو�ت  يف  �إنيي�ستا  �أندري�س  نيمار،  �لرب�زيلي 

�لأخ��������رة، و�لأوروغ�������وي�������اين ل��وي�����س ���س��و�ري��ز 

و�ل����وي����ل����زي غ����اري����ث ب����اي����ل ه�����ذ� �مل���و����س���م ع��ن 

بريقه،  من  كثر�ً  �لكال�سيكو  فقد  �لفريقن، 

وكاد �أن يت�ساءل وهجه ب�سكل �أكرب.

التفا�صيل �ص »7«

 الفايز يتفقد مدى إلتزام فنادق البحر الميت 
بالتعليمات واالشتراطات الصحية

الضمان: صدور نظام الحماية االجتماعية المرتبط 
بتأمين األمومة ودخوله حيز التنفيذ

االنباط- عمان

ع��دًد� من فنادق  �م�س �جلمعة،  �لفايز  نايف  و�لآث��ار  �ل�سياحة  تفقد وزي��ر 

�ل��ب��ح��ر �مل��ي��ت، وذل���ك ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م���دى �إل��ت��ز�م��ه��ا ب���الج���ر�ء�ت و�ل�����س��روط 

و�مل��ر�ف��ق  �ملن�ساآت  و�ل��ت��ز�م  و�لآث����ار،  �ل�سياحة  وز�رة  و�سعتها  �ل��ت��ي  �ل�سحية 

بالدليل �لإر�سادي �لذي �أقرته �لوز�رة وعممته على �ملن�ساآت �ل�سياحية م�سبقا.

وخالل �جلولة �لتفقدية قام �لوزير �لفايز بالطالع على �سل�سلة �لإجر�ء�ت 

�لوقائية �لتي تتبعها �لفنادق منذ دخول �لز�ئر من باب �لفندق وحتى مغادرته 

و�أثناء عملية �لت�سكن، وكذلك �طلع على عملية تعقيم �لأمتعة، وقيا�س درجات 

�حلر�رة وتعقيم �ليدين من قبل �لز�ئرين، بال�سافة �ىل �لجر�ء�ت �ل�سحية 

�ملتبعة يف منطقة �ل�ستقبال، ومنطقة �ملطاعم و�ملطابخ وبرك �ل�سباحة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 2489 �ل�سحة، عن ت�سجيل  �أعلنت وز�رة   

�مل�ستجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  �إ���س��اب��ة ج��دي��دة 

يف �مل��م��ل��ك��ة �م�����س �جل��م��ع��ة، ل��رت��ف��ع �ل��ع��دد 

�لإجمايل لالإ�سابات �إىل 48930، �إ�سافة �إىل 

ت�سجيل 27 وفاة، ليبلغ �لعدد �لكلي للوفيات 

508 حالت.

وت��وزع��ت �لإ���س��اب��ات �جل��دي��دة على 2487 

مبحافظة  ح��ال��ة   1416 منها  حملّية،  ح��ال��ة 

مبحافظة  ح��ال��ة  و321  ع���ّم���ان،  �ل��ع��ا���س��م��ة 

�إرب��د، منها 139 حالة يف �لرمثا، و256 حالة 

مبحافظة  ح��ال��ة  و179  �ل��زرق��اء،  مبحافظة 

و77  م��اأدب��ا،  ح��ال��ة مبحافظة  و101  �ل��ك��رك، 

حالة مبحافظة �لبلقاء، و66 حالة مبحافظة 

و19  �ل��ع��ق��ب��ة،  مبحافظة  ح��ال��ة  و31  ج��ر���س، 

حالة مبحافظة �ملفرق، و15 حالة مبحافظة 

م��ع��ان، منها 4 ح���الت يف �ل��ب��رت�، و5 ح��الت 

مبحافظة �لطفيلة، وحالة و�حدة مبحافظة 

عجلون.

ل�سائقي  خارجّيتان،  حالتان  �سجلت  كما 

حدود  مركز  عرب  قادمن  �أردنين  �ساحنات 

�لعمري.
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االنباط-عمان

ق����ال م���دي���ر �لم�����ن �ل���ع���ام �ل���ل���و�ء �ل��رك��ن 

على  �لم��ن��ي��ة  �حلملة  �إن  �حل��و�مت��ة،  ح�سن 

�لإت���او�ت  وفار�سي  �جلرمية  �ل�سو�بق  �رب���اب 

ومروعي �ملو�طنن �ف�ست للقاء �لقب�س على 

599 �سخ�ساً وهم بح�سب �ملعلومات معظمهم 

�لجر�مية،  �لعمال  تلك  ز�ل��و� ميار�سون  ما 

وه���ن���اك �ع�����د�د ق��ل��ي��ل��ة م��ن��ه��م لذو� ب��ال��ف��ر�ر 

وت���و�رو� عن �لنظار و�سيتم متابعتهم حلن 

�لقاء �لقب�س عليهم .

بالتحقيقات  �لتو�سع  �ن  �حل��و�مت��ة،  و�ك��د 

عليهم  �لقب�س  �لقي  �ل��ذي��ن  �ل�سخا�س  م��ع 

م��ن فار�سي �لإت�����او�ت، ق���ادت ل��وج��ود رو�ب��ط 

وث��ي��ق��ة ب��ي��ن��ه��م وب����ن جت����ار وم���روج���ي �مل����و�د 

�مل����خ����درة، وق��ي��ام��ه��م ب��ال��ت��ع��اون ف��ي��م��ا بينهم 

وت��اأم��ن ب��وؤر يف ع��دد م��ن �ملناطق يف خمتلف 

 . �مل��خ��در�ت  مناطق �ململكة لالجتار وت��روي��ج 

و�أ�سار �ىل �ن عدد�ً من �ملقبو�س عليهم خالل 

�لإت���او�ت ثبت تورطهم  �حلملة على فار�سي 

وترويج  ب��الجت��ار  مرتبطة  بن�ساطات  كذلك 

�مل��و�د �ملخدرة، حيث جرى �لتو�سع بالتحقيق 

مب�ساركة �د�رة مكافحة �ملخدر�ت.
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االنباط-عمان

ن��ظ��ام �حلماية  ���س��دور  ع��ن  �لج��ت��م��اع��ي  لل�سمان  �ل��ع��ام��ة  �ملوؤ�س�سة  �أع��ل��ن��ت 

تاريخ  من  �عتبار�ً  �لتنفيذ  ودخوله حيز  �لأمومة  بتاأمن  �ملرتبط  �لجتماعية 

ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية 20 ت�سرين �أول 2020 .

�لنظام جاء  ب��اأن هذ�  �لإعالمي  بيان �سادر عن مركزها  �ملوؤ�س�سة يف  وبينت 

�لأمومة  بتاأمن  و�مل�سمولة  �لقطاع �خلا�س  �لعاملة يف  �مل��ر�أة  مل�ساعدة ومتكن 

�آخ��ر بعد �نتهاء ف��رتة �ج��ازة �موتها، وذلك  �أي عمل  �إىل  �أو  �لعودة �ىل عملها  

من خالل �مل�ساهمة يف كلف ح�سانة طفلها �سو�ء كان ذلك يف ح�سانة موؤ�س�سية 

منظمة �أو يف �ملنزل، كما يتيح �لنظام للموؤ�س�سة �مل�ساهمة يف دعم �لكلف �لت�سغيلية 

للح�سانات وفقا لأ�س�س يتم �عتمادها لهذه �لغاية. 
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هو  وما  ت�ساألني،  �إخالك  �ملتغري�ت،  من  �لُعجاب  �لعجب  طياتها  يف  حتمل  �سنة  يف  دخلنا   

�لعجب �لُعجاب؟

�سوف �أجيبك، هناك ما هو جديد يف حتكمه بنف�سك وم�ساعرك و�أ�سلوب حياتك، مل تعتد 

عليه �سابقاً.

�نه �لزمن �لذي �أ�سبحت تغ�سل يديك فيه من ثالث �ىل �أربع مر�ت باملعقمات بعد �ل�سالم 

�لذي  �لزمن  �إنه  �ليك،  �أقربهم  وتعانق  ُتقبل  �أن  تتمنى  �أ�سبحت  بل  لديك،  �لنا�س  �أعز  على 

�ل��ذي جعلك جتل�س  �ل��زم��ن  �إن��ه  �أن يقرتب منك،  �ملمكن  م��ن  �سخ�س  �أي  م��ن  جعلك خائفاً 

�سرتك �ساعات بعد جمال�ستك بع�س �لأ�سخا�س، �إنه �لزمن �لذي �أ�سبحت تغ�سل 
ُ
بعيد�ً عن �أ

حبة �لتفاح ثالث مر�ت قبل �أكلها، وتخلع مالب�سك لرتميها بعيد�ً فور و�سولك �ىل �ملنزل 

�أ�سبحت حت��ذر من جمال�سة من حتب،  بل  �ل��وب��اء،  �أنها حتمل لك  من  منها خوفاً  منزعجاً 

وترتقب �أن تت�سل بك �جلهات �ملعنية لتخربك �أنك دخلت عامل �لوباء بعد زيارتك لإحدى 

�ملوؤ�س�سات لكت�ساف حالت وباء لديهم، و�لأ�سعب من ذلك عندما يطلب �أحدهم منك فح�س 

درجة  وترتفع  �سريعاً  بالنب�س  قلبك  ويبد�أ  �ملو�قع  �أح��د  دخولك  قبل  منها  ليتاأكد  حر�رتك 

لديك  �لت�سوق  �أ�سبح  ج�سمك،  ح��ر�رة  يف  �رتفاع  من  تخوفاً  بل  مر�ساً  لي�س  ج�سمك  ح��ر�رة 

هماً ولي�س متعة، �أ�سبحت تنظر �ىل �ملقهى وتعود بك ذكريات جلو�سك مع �أ�سحابك د�خله 

نقر�أ  �أن  ن�سينا  ذلك  من  و�ل�سعب  و�سمه،  �ل��ورد  مل�س  من  تخاف  �أ�سبحت  �لقريب،  بالم�س 

�لقر�أن على �مليت لن �لت�ساوؤل هل �مليت موبوء �أم ل ؟ �سيطر على كل م�ساعرنا، ف�ساع �لأجر 

يف �لقر�ءة برتتيبات وبرتكولت �لعز�ء �لدقيقة، �أ�سبحنا نخاف �لقرت�ب من �ملري�س خوفاً 

من �نتقال �لوباء لنا، بل �أ�سبح �لنا�س يتجنبون �ملكاملات خوفاً من �أن يدعوهم �أحدهم لروؤيته 

فُيحرج من �لرف�س، �أ�سبحت �ساندوي�سة �ملنزل �ألذ من �أ�سهى طبق من �خلارج، �أ�سبح م�سك 

بفقد ثقتنا بتنف�سه، و�لباب م�سدر قلق  �أ�سبح �لهو�ء مهدد�ً  �أن كان متعة،  بعد  �لنقود ُرعباً 

لفتحه، �أ�سبحت �لعط�سة �سك كبري ُيرعب �لأ�سرة، بل �أ�سبحت قائمة م�سرتياتنا �لأ�سا�سية 

قبل �لطعام هي �لكمامات و�لقلفز�ت و�ملعقمات.

وت�ساألني �أين �لقلق، هذ� لي�س قلقاً، بل رعب دخل دون �إذن �ىل حياتنا ليتمكن منا وي�سبح 

جزء�ً من حياتنا ويقلب �ملو�زين. و �أ�سبحت جملة ) �أين كمامتك؟( هي �لعبارة �ملتد�ولة بني 

�أفر�د �ملجتمع بكافة م�ستوياته.

فهل ي�ستمر هذ� �لرعب يف م�سرية حياتنا.

د. ايمان الشمايلة الصرايرة

 تغيرت منظومة حياتنا 
.. أين كمامتك؟

 سيقدم دعمًا نقديًا للمؤمن عليهن بقيمة تتراوح 
بين )25( إلى )60( دينارًا شهريًا ولمدة ستة أشهر

 9ر38 سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

الضمان: صدور نظام الحماية االجتماعية 
المرتبط بتأمين األمومة ودخوله حيز التنفيذ

االنباط-عمان

لل�سمان  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة  �أع��ل��ن��ت 

�لج��ت��م��اع��ي ع��ن ���س��دور ن��ظ��ام �حلماية 

�لأم��وم��ة  ب��ت��اأم��ني  �مل��رت��ب��ط  �لجتماعية 

تاريخ  �عتبار�ً من  �لتنفيذ  ودخوله حيز 

ت�سرين   20 �لر�سمية  �جلريدة  يف  ن�سره 

�أول 2020 .

وب��ي��ن��ت �مل��وؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان ���س��ادر عن 

�لنظام جاء  باأن هذ�  �لإعالمي  مركزها 

مل�ساعدة ومتكني �ملر�أة �لعاملة يف �لقطاع 

�خل���ا����س و�مل�����س��م��ول��ة ب��ت��اأم��ني �لأم���وم���ة 

�آخر  عمل  �أي  �إىل  �أو  عملها   �ىل  �لعودة 

بعد �نتهاء فرتة �جازة �موتها، وذلك من 

طفلها  ح�سانة  كلف  يف  �مل�ساهمة  خالل 

موؤ�س�سية  ح�����س��ان��ة  يف  ذل���ك  ك���ان  ���س��و�ء 

�لنظام  يتيح  كما  �مل��ن��زل،  يف  �أو  منظمة 

ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة �مل�����س��اه��م��ة يف دع����م �ل��ك��ل��ف 

يتم  لأ�س�س  وفقا  للح�سانات  �لت�سغيلية 

�عتمادها لهذه �لغاية. 

“بدل  ع�����ن  �ل�����دع�����م  ق���ي���م���ة  وح��������ول 

�لعاملة  �لأم  �ستتلقاه  �ل���ذي  �لرعاية” 

وف��ق��اً ل��ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج، ب��ي��ن��ت �مل��وؤ���س�����س��ة 

ب����اأن ق��ي��م��ة ه����ذ� �ل���دع���م ����س���ت���رت�وح بني 

�سهرياً  دي���ن���ار�ً   )60( �إىل  دي���ن���ار�ً   )25(

�إذ�  �أق�سى، بحيث  �أ�سهر كحد  �ستة  وملدة 

عليها ح�سانة طفلها يف  �ملوؤمن  �ختارت 

منزلها �أو يف �إي منزل تختاره، في�سرف 

 )25( مب��ق��د�ر  �سهرياً  ن��ق��دي��اً  دع��م��اً  لها 

لتقدم  �لتايل  �ل�سهر  من  �عتبار�ً  دينار  

�ملوؤمن عليها بطلب �حل�سول على بدل 

�ل��رع��اي��ة، �أم����ا يف ح���ال �خ���ت���ارت �مل��وؤم��ن 

ع��ل��ي��ه��ا ح�����س��ان��ة م��وؤ���س�����س��ي��ة م��رخ�����س��ة 

ل��رع��اي��ة ط��ف��ل��ه��ا، ف��ي��ح��دد ب���دل �ل��رع��اي��ة 

�ل�سهري وفقاً لأجر �ملوؤمن عليها، فكلما 

�لرعاية  ب��دل  ز�د  كلما  �جرها  �نخف�س 

وعلى �لنحو �لتايل:

�لأجر �ل�سهري للموؤمن عليها    بدل 

كحد  �أ���س��ه��ر  )ل�ستة  �ل�����س��ه��ري  �ل��رع��اي��ة 

�أق�سى(

300 دينار فاأقل    60 دينار

�أكرث من 300 ولغاية 500 دينار    50 

دينار

�أكرث من 500 دينار لغاية 1000 دينار    

40 دينار

ب���اأن���ه ي�سرتط  �مل��وؤ���س�����س��ة  و�أو����س���ح���ت 

ل���س��ت��ف��ادة �مل���وؤم���ن ع��ل��ي��ه��ا م���ن ب��رن��ام��ج 

�نتهاء  بعد  �لعمل  �إىل  تعود  �أن  �لرعاية 

�لطفل  و�أن يكون  �لأمومة،  �ج��ازة  فرتة 

�مل��ول��ود ع��ل��ى ق��ي��د �حل��ي��اة، و�أن ل يزيد 

�سهرياً،  دينار   1000 �مل�سمول عن  �أجرها 

م�����س��ريًة ب����اأن ����س��ت��ح��ق��اق �مل���وؤم���ن عليها 

لبدل �لرعاية يبقى قائماً ما د�م �لطفل 

�ل��ذي ��ستحقت على ولدت��ه ب��دل �ج��ازة 

�لأمومة مل يكمل 60 �سهر�ً من عمره.

وحول �مكانية ��ستفادة �ملوؤمن عليهن 

مم��ن ح�سلن على ب��دل �ج���ازة �لأم��وم��ة 

�ل�سابقة،  �ل��ف��رت�ت  خ��الل  �ملوؤ�س�سة  م��ن 

ب��ي��ن��ت �مل��وؤ���س�����س��ة ب�����اأن �ل���ن���ظ���ام �جل��دي��د 

�ج���ازة  ب���دل  ��ستحقت  م��ن  ك��ل  �سي�سمل 

 20 تاريخ  قبل  �جازتها  تنته  �أمومة ومل 

2020، وهو تاريخ ن�سر  ت�سرين �أول لعام 

�ملرتبطة  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �حل��م��اي��ة  ن��ظ��ام 

�لر�سمية  �جل��ري��دة  يف  �لأم��وم��ة  بتاأمني 

ودخوله حيز �لتنفيذ.

وحول �لبدء باإجر�ء�ت تطبيق �لنظام 

على  ح��ال��ي��ا  تعمل  �أن��ه��ا  �مل��وؤ���س�����س��ة  بينت 

�ل��الزم��ة للتقدم  �ل��رتت��ي��ب��ات  ����س��ت��ك��م��ال 

�ملقرره  �لرب�مج  من  �ل�ستفادة  بطلبات 

يف �ل��ن��ظ��ام وم���ن �مل��ت��وق��ع �لن��ت��ه��اء من 

�إعد�دها قبل نهاية ت�سرين �لثاين �ملقبل 

و�سيتم �لعالن. عن ذلك يف حينه.

االنباط-عمان

 21  بلغ �سعر بيع غر�م �لذهب عيار 

بال�سوق  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  رغ��ب��ة  �لأك����رث 

دي��ن��ار  90ر38  �م�����س �جل��م��ع��ة،  �مل��ح��ل��ي��ة 

ل��غ��اي��ات ���س��ر�ء �مل��و�ط��ن��ني م��ن حم��الت 

جلهة  دي���ن���ار  30ر37  م��ق��اب��ل  �ل�����س��اغ��ة 

�لبيع .

وح�سب �سر �لنقابة �لعامة لأ�سحاب 

حم�������الت جت���������ارة و�����س����ي����اغ����ة �حل���ل���ي 

ب��ل��غ �سعر  و�مل���ج���وه���ر�ت رب��ح��ي ع����الن، 

و18   24 عياري  �لذهب  من  �لغر�م  بيع 

�ل�ساغة  �ل�����س��ر�ء م��ن حم��الت  ل��غ��اي��ات 

عند 50ر46 و60 ر34 دينار على �لتو�يل 

.

�أن  �إىل   ، ت�سريحات  يف  عالن  و��سار 

غر�مات   7 وزن  �ل��ر���س��ادي  �ل��ل��رية  �سعر 

�للرية  �سعر  بلغ  فيما  دي��ن��ار�،   273 بلغ 

�لإجنليزي وزن 8 غر�مات 309 دنانري، 

حمليا  ���س��ع��ي��ف  �ل��ط��ل��ب  �أن  م��و���س��ح��ا 

وكذلك �لعر�س .

�ل��ذه��ب  ���س��ع��ر  �أن  �إىل  ع���الن  و�����س���ار 

بال�سوق �لعاملية بلغ ظهر �م�س �جلمعة 

1906 دولر�ت لالأون�سة �لو�حدة .

االنباط-عمان

ق��ال م��دي��ر �لم���ن �ل��ع��ام �ل��ل��و�ء �ل��رك��ن ح�سني �حل��و�مت��ة، 

وفار�سي  �جلرمية  �ل�سو�بق  �رب���اب  على  �لمنية  �حلملة  �إن 

 599 �ملو�طنني �ف�ست للقاء �لقب�س على  �لإت��او�ت ومروعي 

ميار�سون  ز�ل��و�  ما  معظمهم  �ملعلومات  بح�سب  وه��م  �سخ�ساً 

قليلة منهم لذو�  �ع���د�د  وه��ن��اك  �لج��ر�م��ي��ة،  �لع��م��ال  تلك 

�لقاء  و�سيتم متابعتهم حل��ني  �لن��ظ��ار  ع��ن  وت����و�رو�  ب��ال��ف��ر�ر 

�لقب�س عليهم .

�ل�سخا�س  م��ع  بالتحقيقات  �لتو�سع  �ن  �حل��و�مت��ة،  و�ك��د 

�لذين �لقي �لقب�س عليهم من فار�سي �لإتاو�ت، قادت لوجود 

رو�ب����ط وث��ي��ق��ة بينهم وب���ني جت���ار وم���روج���ي �مل����و�د �مل��خ��درة، 

وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتاأمني بوؤر يف عدد من �ملناطق 

يف خمتلف مناطق �ململكة لالجتار وترويج �ملخدر�ت .

و�أ�سار �ىل �ن عدد�ً من �ملقبو�س عليهم خالل �حلملة على 

مرتبطة  بن�ساطات  ك��ذل��ك  ت��ورط��ه��م  ثبت  �لإت�����او�ت  ف��ار���س��ي 

بالجتار وترويج �ملو�د �ملخدرة، حيث جرى �لتو�سع بالتحقيق 

ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  م��ا مكنهم  �مل���خ���در�ت  م��ك��اف��ح��ة  �د�رة  مب�����س��ارك��ة 

61 ق�سية �إجتار وترويج  �حلملة منذ ��سبوع من �لتعامل مع 

للمخدر�ت و�لقي �لقب�س خاللها على 120 �سخ�ساً متورطاً.

�ل��ق��ر�ر بتو�سيع  �ت��خ��ذن��ا  و���س��دد م��دي��ر �لم���ن �لعام” �ن��ن��ا 

وت��روي��ج  �لجت���ار  ق�سايا  ب��اجت��اه  �خلا�سة  �لمنية  �حل��م��الت 

�ملو�د �ملخدرة بعد �ن بات لدينا كل �ملعلومات �لتي متكننا من 

�سرب تلك �لبوؤر �لتي تن�سر وتروج �ل�سموم بني �فر�د �ملجتمع، 

تلك  وت��روي��ج  ب��الجت��ار  يقوم  م��ن  ك��ل  و�سبط  عليها  للق�ساء 

�لغاية  �ملجتمع، ولن نتو�نى لتحقيق تلك  �ف��ر�د  �ل�سموم بني 

من ��ستخد�م كل ما منلك من قوة وعزمية لتخلي�س �ملجتمع 

من �سرورهم، فكم من �برياء من �بنائنا كانو� �سحية جل�سع 

وطمع �ولئك �ملجرمني ممن �متهنو� ترويج �ملو�د �ملخدرة بني 

�فر�د �ملجتمع” .

�لمن  رج��ال  مع  وقفو�  �لذين  �لردنيني  �حلو�متة  و�سكر 

�لعام منذ بد�ية �حلمالت �لمنية و�ساندوهم و�ظهرو� حبهم 

لوطنهم وحر�سهم على حمايته، د�عيا كل من ميلك معلومات 

حول جتار ومروجي �ملو�د �ملخدرة تزويد �لجهزة �لمنية بها 

�لتعامل  و�سيتم   )0790196196  ( �آب  �لو�ت�س  رق��م  ذ�ت  على 

معها مبنتهى �ل�سرية.

االنباط- عمان

ت��ف��ق��د وزي�����ر �ل�����س��ي��اح��ة و�لآث��������ار ن��اي��ف 

�ل��ف��اي��ز �م�������س �جل��م��ع��ة، ع������دًد� م���ن ف��ن��ادق 

�ل��ب��ح��ر �مل���ي���ت، وذل����ك ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م��دى 

�ل�سحية  و�ل�����س��روط  ب��الج��ر�ء�ت  �إلتز�مها 

و�لآث������ار،  �ل�����س��ي��اح��ة  وز�رة  و���س��ع��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 

�لإر�سادي  بالدليل  و�ملر�فق  �ملن�ساآت  و�لتز�م 

�ملن�ساآت  �ل���وز�رة وعممته على  �أق��رت��ه  �ل��ذي 

�ل�سياحية م�سبقا.

وخ����الل �جل��ول��ة �ل��ت��ف��ق��دي��ة ق���ام �ل��وزي��ر 

�لإج����ر�ء�ت  �سل�سلة  على  ب��الط��الع  �ل��ف��اي��ز 

دخ��ول  منذ  �لفنادق  تتبعها  �لتي  �لوقائية 

�ل���ز�ئ���ر م���ن ب���اب �ل��ف��ن��دق وح��ت��ى م��غ��ادرت��ه 

على  �طلع  وكذلك  �لت�سكني،  عملية  و�أث��ن��اء 

ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ق��ي��م �لأم���ت���ع���ة، وق��ي��ا���س درج����ات 

�حلر�رة وتعقيم �ليدين من قبل �لز�ئرين، 

�ملتبعة  �ل�سحية  �لج����ر�ء�ت  �ىل  بال�سافة 

�ملطاعم  ومنطقة  �ل���س��ت��ق��ب��ال،  منطقة  يف 

و�ملطابخ وبرك �ل�سباحة.

و�سدد �لفايز على �سروروة �إلتز�م وتقيد 

�ل�سحية  بال�سرت�طات  �ل�سياحية  �ملن�ساآت 

و�ل��ت��ع��اون  �لر����س���ادي،  بالدليل  �ملن�سو�سة 

من  للحد  �لل��ت��ز�م  باهمية  �ل��وع��ي  ن�سر  يف 

�ملحافظة  وك��ذل��ك  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  �نت�سار 

ومرتاديها  �ل�سياحية  �ملن�ساآت  �سالمة  على 

من �ملو�طنني و�لعاملني فيها.

بيان،  يف  و�لآث���ار  �ل�سياحة  وز�رة  وق��ال��ت 

�أن����ه و�ث���ن���اء �جل���ول���ة �ت���خ���ذت ك�����و�در وف���رق 

و�لآث����ار،  �ل�سياحة  ل����وز�رة  تابعة  تفتي�سية 

حلماية  �مللكية  و�لد�رة  �ل��ف��ن��ادق،  وجمعية 

بحق  �لقانوين  �ملقت�سى  و�ل�سياحة،  �لبيئة 

�مل��خ��ال��ف��ني �ل��ذي��ن مل ي��ت��ق��ي��دو� ب���اإج���ر�ء�ت 

و�سعتها  �لتي  �ل�سحية  �مل��ح��اذي��ر  و���س��روط 

�لوز�رة، ومل يلتزمو� بالدليل �لإر�سادي.

ور�فق �لوزير يف �جلولة �مني عام �لوز�رة 

�ل��دك��ت��ور ع��م��اد ح��ج��ازي��ن، ورئ��ي�����س جمعية 

�لفنادق عبد�حلكيم �لهندي.

االنباط- عمان

 با�سرت �لقو�ت �مل�سلحة م�ساء �خلمي�س، بتنفيذ 

خطة فر�س �حلظر �ل�سامل من خالل �إقامة نقاط 

�لغلق على كافة �ملد�خل و�ملخارج ملحافظات �ململكة 

وذل��ك  �ملختلفة،  �لأم��ن��ي��ة  �لأج��ه��زة  م��ع  بامل�ساركة 

�سمن �جلهود �لتي تبذلها �لقو�ت �مل�سلحة �لأردنية 

- �جلي�س �لعربي يف مو�جهة جائحة كورونا.

�لتجول  حظر  لفر�س  �لنت�سار  عملية  وت��اأت��ي 

فرق  عمل  لت�سهيل  �مل��ح��اف��ظ��ات،  ك��اف��ة  يف  �ل�سامل 

�ل��الزم��ة،  �لفحو�سات  لج���ر�ء  �ل��وب��ائ��ي  �لتق�سي 

و�حل���د م��ن وت���رية �لإ���س��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س، لي�ستمر 

�لنظام �ل�سحي بالتعايف بفاعلية مع �لوباء و�أعد�د 

�مل�سابني، وب�سكل يحفظ �سحة �ملو�طن .

يوم  يكون  �سوف  �ل�سامل  �حلظر  �أن  �ىل  ي�سار 

�أن  �لعام، وعلى  �أ�سبوع حتى نهاية  �جلمعة من كل 

من  �ل��و�ح��دة  �ل�ساعة  �ل�سامل  �لتجّول  حظر  يبد�أ 

لينتهي  ���س��اع��ة،   24 ومل���دة  �جل��م��ع��ة،  ليلة  منت�سف 

�ل�سبت،  ليلة  منت�سف  بعد  م��ن  �ل��و�ح��دة  �ل�ساعة 

من  عنها  �ملعلن  �جل��ه��ات  فقط  للخروج  وي�ستثنى 

و�إد�رة  �لوطني لالأمن  �ملركز  �لأزم��ة يف  قبل خلية 

�لإزمات.

االنباط-وكاالت

�نت�سارها  �ل��ع��ام  �لأم����ن  م��دي��ري��ة  كثفت   

�لأم����ن����ي يف حم���اف���ظ���ات �مل��م��ل��ك��ة م��ن��ذ ب��دء 

منت�سف  م��ع  �ل�سامل  �حلظر  ق��ر�ر  �سريان 

ل��ي��ل��ة �خل��م��ي�����س، وب��ذل��ت م��رت��ب��ات��ه��ا ج��ه��ود�ً 

�أية جتاوز�ت  ملنع  �ملحافظات  كافة  كبرية يف 

على  �سلباً  توؤثر  و�لتي  �لبع�س  يرتكبها  قد 

�جل���ه���ود �حل��ك��وم��ي��ة يف �حل����د م���ن �ن��ت�����س��ار 

جائحة كورونا.

وت���اب���ع���ت م���دي���ري���ة �لأم������ن �ل���ع���ام م��دى 

�لعامة  �ل�سحة  بتعليمات  �مل�سلني  �ل��ت��ز�م 

و�ل�سوؤون  �لأوق���اف  وز�رة  عنها  �أعلنت  �لتي 

و�مل���ق���د����س���ات �لإ����س���الم���ي���ة خ����الل �ل�����س��اع��ة 

�مل�سموح بها للم�سلني بتاأدية �سالة �جلمعة 

يف �مل�ساجد.

�لعام �جلميع �ىل  ودع��ت مديرية �لأم��ن 

�للتز�م وع��دم �خل��روج من �ملنازل حتت �أي 

ظرف كان ويف حال �ل�سرورة �لت�سال على 

طائلة  وحتت   ،)911( �ملوحد  �لطو�رئ  رقم 

�مل�ساءلة �لقانونية.

 اللواء الحواتمة : التحقيقات مع فارضي اإلتاوات 
أكدت صلتهم مع تجار ومروجي المواد المخدرة

 الفايز يتفقد مدى إلتزام فنادق البحر الميت بالتعليمات واالشتراطات الصحية

 القوات المسلحة تنفذ خطة فرض الحظر الشامل في محافظات المملكة

 انتشار امني كثيف في كافة محافظات المملكة
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مسؤول ملف كورونا: الوضع الوبائي في المملكة يدعو للحذر

 وزارة األوقاف تستنكر حادثة االعتداء على خطيب مسجد بمحافظة إربد

 رصد 5 مخالفات انتخابية في دائرة اربد الرابعة

 جمعية اصدقاء االمن العام تدعو 
الستمرار الحمالت االمنية

محافظ إربد: ضبط 65 شخصًا و3 
منشآت خالفوا أوامر الدفاع

�النباط- �إربد

الإداري������ة جلمعية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���رت   

العام”  الأم��ن  اأ�صدقاء  “ن�صامى 
للجهود  وتقديرها  اع��ت��زازه��ا  ع��ن 

ال���ت���ي ب��ذل��ه��ا ج���ه���از الأم������ن ال��ع��ام 

الأخ��رة  الأمنية  احلمالت  خ��الل 

ل�����ص��ب��ط اخل���ارج���ن ع���ن ال��ق��ان��ون 

وفار�صي الإتاوات وجتار ومروجي 

املخدرات. ومتعاطي 

العميد  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  واأك����د 

بيان  يف  املعايطة  حممد  املتقاعد 

اليوم، وقوف جميع كوادر  �صحايف 

انطالقاً  العام  الأمن  اجلمعية مع 

غفر(،  مواطن  )ك��ل  �صعارها  من 

م�����ص��ددة ع��ل��ى م�����ص��وؤول��ي��ات اأف����راد 

امل��ج��ت��م��ع يف ال��ت�����ص��دي ل��ل��ج��رمي��ة 

وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��ن��ظ��وم��ة الأم���ن 

�����ص����رورة  اإىل  داع�����ي�����ا  والأم�������������ان، 

ا�����ص����ت����م����رار احل�����م�����الت الم���ن���ي���ة 

على  اخل���روج  ا�صكال  ك��ل  لجتثاث 

القانون .

ب�صدد  ان��ه��ا  اجل��م��ع��ي��ة  واأع��ل��ن��ت 

ت��ن��ف��ي��ذ جم��م��وع��ة م���ن الأن�����ص��ط��ة 

�صاأنها ايجاد  التي من  وامل�صروعات 

املجتمع من  اأف��راد  بن  اأمني  وعي 

ال�����ص��رط��ة  اأ����ص���دق���اء  دورات  خ���الل 

واليافعات. اليافعن  ول�صيما 

�صي�صار  ان��ه  اىل  وا�صاراملعايطة 

لحقا اىل اإطالق برنامج ال�صرطي 

جمموعة  يت�صمن  ال��ذي  ال�صغر 

م��ن امل��ح��ا���ص��رات ل��الط��ف��ال بهدف 

معارفهم  وزي��ادة  قانونياً  متكينهم 

وواجباتهم. بحقوقهم 

�النباط- �إربد

 ق�����ال حم����اف����ظ اإرب�������د ر�����ص����وان 

65 خمالفة  انه مت ت�صجيل  العتوم، 

الدفاع يف  اأوامر  لأ�صخا�س خالفوا 

ال�صاد�صة  ال�صاعة  حتى  املحافظة 

. ام�س  اخلمي�س  م�صاء 

وا����ص���اف ال��ع��ت��وم ان���ه مت ك��ذل��ك 

ت�����ص��ج��ي��ل ث���الث حم��ال��ف��ات لأوام���ر 

ال��دف��اع م��ن ق��ب��ل م��ن�����ص��اآت جت��اري��ة، 

الأ�صخا�س  خمالفات  ان  اىل  لفتا 

53 خم��ال��ف��ة �صمن  ب��واق��ع  ت��وزع��ت 

اخ��ت�����ص��ا���س م��دي��ري��ة ���ص��رط��ة ارب��د 

وع�����ص��ر خم��ال��ف��ات ت��اب��ع��ة مل��دي��ري��ة 

����ص���رط���ة ال���رم���ث���ا وخم���ال���ف���ت���ن يف 

اإربد. �صرطة غرب 

واكد العتوم، انه مت التعامل مع 

ومن�صاآت  ا�صخا�س  م��ن  املخالفن 

مبوجب  ال�����ص��ادرة  التعليمات  وف��ق 

اأوام�������ر ال����دف����اع ����ص���واء م���ا ي��ت��ع��ل��ق 

الغ�����الق  اأو  امل���ال���ي���ة  ب���ال���غ���رام���ات 

اإ���ص��اف��ة  14 ي���وم���اً ل��ل��م��ن�����ص��اآت،  مل���دة 

اىل ال��غ��رام��ات امل��ال��ي��ة، م�����ص��ددا انه 

ل ت���ه���اون ب��ت��ن��ف��ي��ذ اأوام�����ر ال��دف��اع 

ح���ف���اظ���اً ع���ل���ى ����ص���ح���ة امل���واط���ن���ن 

و�صالمتهم.

تسجيل 27 وفاة و2487 إصابة محلية بفيروس كورونا

النيابية  الإن��ت��خ��اب��ات  ع��ن  البع�س  ل��ع��زوف  دع���وات  ع��ن  النا�س  بع�س  يتحدث 

لأ���ص��ب��اب خم��ت��ل��ف��ة؛ وحت���وي ه���ذه الأ���ص��ب��اب ج��م��ل��ة م��ن امل�����ص��ب��ب��ات اأ���ص��ا���ص��ه��ا ع��دم 

الثقة  وف��ق��دان  الإن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  وخم��رج��ات  ال��ن��واب  مبجل�س  البع�س  ث��ق��ة 

وحالت  الإقت�صادي  والتحدي  كورونا  جائحة  وظرف  لالإنتخابات  باملرت�صحن 

ال�صخ�صية  مب�صاحلهم  واإهتمامهم  النواب  وفعالية  وهناك  هنا  املنت�صرة  الفقر 

وظروف قانون الدفاع وعدم توّفر فر�س العمل ووجود احل�صوات بن املرت�صحن 

ال�صباب  طموحات  وغياب  املرت�صحن  بن  وال�صعبية  الوطنية  ال��رام��ج  وغياب 

املرت�صحن  بن  توازن  وجود  وعدم  الإنتخابي  القانون  يف  ملثالب  البع�س  ونظرة 

جمحفة  ال��دع��وات  ه��ذه  اأن  نظري  ويف  وغ��ره��ا؛  املفتوحة  الن�صبية  ال��ق��وائ��م  يف 

املواطنة  بحكم  اجلميع  ينطلق  اأن  ف��الأوىل  واملرت�صحن؛  واملواطن  الوطن  بحق 

الأف�صل  لإخ��ت��ي��ار  باأ�صواتهم  والإدلء  امل�صاركة  لتعظيم  لل�صناديق  ال�صاحلة 

للوطن:

باملدن  الق�صبات  يف  تتجاوز  ل��ن  الناخبن  ن�صبة  اأن  على  ي��راه��ن  البع�س   .1

عن  واملخيمات  وال��ب��ادي��ة  الأري���اف  يف  تزيد  ورمب��ا  باملائة؛  ثالثن  ع��ن  الرئي�صة 

امل��ن��اط��ق ذات  ال��ع��زوف يف  ل��ن��وع م��ن  ت��وؤ���ّص��ر  اأك���ر؛ وه��ذه الن�صب  اأو  ب��امل��ائ��ة  �صتن 

الكثافة ال�صكانية مما يوؤ�ّصر ل�صرورة العمل على زيادة هذه الن�صب.

٢. ال��ب��ع�����س ي��ع��زف ع��ل��ى وت���ر ع���دم ف��ع��ال��ي��ة جم��ل�����س ال���ن���واب وع����دم ال��ث��ق��ة به 

املجال�س اخلم�س الأخرة؛ حيث كثر من النواب-اإّل من رحم ربي-  وخ�صو�صاً 

يوؤ�ّصر ل�صرورة ُح�صن  القليل للوطن لكنه عمل لنف�صه؛ وهذا ما  مل يقّدم �صوى 

بالت�صريع  النواب  عمل  لتاأطر  والتطّلع  املرت�صحن  مل�صرة  والتطّلع  الإختيار 

والرقابة. وامل�صاءلة 

حيث  ج��ذري��ة  لتغيرات  بحاجة  الإن��ت��خ��اب  ق��ان��ون  اأن  على  ي��ع��زف  البع�س   .3

وجتميع  احلزبية  لدعم  ل  ُف�صّ اأن��ه  من  بالرغم  الع�صائرية  يفتت  باأنه  يتهمونه 

وطني  اإجماع  حالة  ي�صّكل  اإنتخابي  قانون  يوجد  ل  باأنه  نوؤمن  ولكننا  �صملها؛ 

القانون  قبول  ل�صرورة  يوؤ�ّصر  وه��ذا  املعادلة،  اأط��راف  كل  بن  و�صطي  توافق  بل 

على  الإنتخاب  القانون  لأن  الإق��رتاع  ل�صناديق  للذهاب  اجلميع  ودعوة  كان  اأّنى 

اجلميع ول ي�صّكل اأي فروقات بن املرت�صحن.

لت�صّرفاتهم؛  كنتيجة  بالنواب  ال�صعب  ثقة  اإن��ع��دام  عن  يتحّدث  وبع�صهم   .4

هواتفهم  واأرق����ام  �صكنهم  م��ك��ان  ي��غ��ّرون  اإنتخابهم  ح��ال  ال��ن��واب  ب���اأن  فيقولون 

وت�صّرفاتهم مع ناخبيهم واملزيد من هذه الت�صرفات؛ ومع ذلك باإمكان الناخبن 

ليوؤدي  لهم  اإيجاد جمموعات �صاغطة وحما�صبة  النواب من خالل  اإيقاع  �صبط 

لعدًماإنتخاب مثل هوؤلء مرة ثانية.

كورونا حيث كثر  الإقت�صادي وظروف  التحدي  وتر  يعزف على  والبع�س   .5

عاتبن  باأنهم  يعني  ما  الت�صغيلية؛  وامل��دخ��ولت  امل��ادي  و�صعها  تاأثر  النا�س  من 

باأن  اأقول  لكنني  الإنتخابات؛  ملقاطعة  ويدعون  ينتخبوا  ولن  العام  الو�صع  على 

هذه اجلائحة واآثارها عاملية وتاأثر الأردن كغره من الدول ول �صر يف الذهاب 

لالإنتخابات كحق وواجب وطني.

6. وبع�صهم يقول باأن هنالك غياب للحزبية والرامج يف طروحات املرت�صحن 

نرهن  ملاذا  لكن  بع�صهم ميتلكها؛  فاإن  ذلك �صحيحاً  كان  واإن  النيابي؛  للمجل�س 

والثقة  �صيا�صياً  اإذا مل يتم تنميتها  نبني حياة حزبية  اأن  لنا  �صوتنا بذلك وكيف 

بها؟

الواحدة  القائمة  املر�صحن يف  والبع�س يعزي ذلك لعدم وجود توازن بن   .٧

ولي�س  البع�س  على  ينطبق  اأي�����ص��اً  وه��ذا  الكتلة؛  اأع�����ص��اء  ب��ن  احل�����ص��وات  وك��رة 

ال�صعبية يف  امل�صاركة  به لغايات تعظيم  الإدلء  اأمانه والأ�صل  ال�صوت  الكل؛ لكن 

الإنتخابات.

بن  وامل����راأة  ال�صباب  لتمثيل  �صعف  اأو  غ��ي��اب  هنالك  ب���اأن  ي��ق��ول  والبع�س   .٨

لكن  امل�����ص��ارك��ة؛  الإق��ب��ال على  ���ص��ي��وؤول ل�صعف  وه���ذا حتماً  امل��ط��روح��ة؛  ال��ق��وائ��م 

احلقيقة اأن املراأة بادرت يف الت�صجيل والتكّتل يف القوائم واآثر بع�صهن للتناف�صية 

مع الرجل يف القائمة الواحدة.

اجلميع  ي��وؤرق  مو�صوع  النتخابات  ع��ن  والبع�س  ال�صباب  ع��زوف  ب�صراحة: 

احل��راك  اإىل  اأتطلع  عندما  اأت��ف��اءل  لكنني  علمياً؛  ذل��ك  مالب�صات  على  للوقوف 

النيابي والإجتماعي على قدم و�صاق؛ واأنا اأي�صاً مع خدمة الوطن بامل�صاركة واأن 

بامل�صاركة  باأ�صواتنا  الأدلء  خالل  من  ال�صاحلة  مواطنتنا  تعظيم  ذلك  يتطلب 

�صوب اأردن مزدهر وفق الروؤى امللكية ال�صامية.

د.محمد طالب عبيدات

 عزوف البعض عن 
اإلنتخابات

�النباط-عمان

ت�صجيل  ع��ن  ال�����ص��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا   ٢4٨9

امل�صتجّد يف اململكة ام�س اجلمعة، لرتفع 

 ،4٨930 اإىل  لالإ�صابات  الإجمايل  العدد 

٢٧ وفاة، ليبلغ العدد  اإ�صافة اإىل ت�صجيل 

50٨ حالت. الكلي للوفيات 

وت���وزع���ت الإ����ص���اب���ات اجل���دي���دة على 

ح��ال��ة   1416 م��ن��ه��ا  حم��ل��ّي��ة،  ح��ال��ة   ٢4٨٧

حالة  و3٢1  ع��ّم��ان،  العا�صمة  مبحافظة 

139 ح���ال���ة يف  اإرب�������د، م��ن��ه��ا  مب��ح��اف��ظ��ة 

ال��زرق��اء،  مبحافظة  حالة  و٢56  الرمثا، 

و1٧9 حالة مبحافظة الكرك، و101 حالة 

مبحافظة  ح��ال��ة  و٧٧  م��اأدب��ا،  مبحافظة 

ال��ب��ل��ق��اء، و66 ح��ال��ة مب��ح��اف��ظ��ة ج��ر���س، 

حالة  و19  العقبة،  مبحافظة  حالة  و31 

مبحافظة  حالة  و15  امل��ف��رق،  مبحافظة 

معان، منها 4 حالت يف البرتا، و5 حالت 

مب��ح��اف��ظ��ة ال���ط���ف���ي���ل���ة، وح����ال����ة واح�����دة 

عجلون. مبحافظة 

ك���م���ا ���ص��ج��ل��ت ح���ال���ت���ان خ���ارج���ّي���ت���ان، 

عر  ق��ادم��ن  اأردن��ي��ن  �صاحنات  ل�صائقي 

مركز حدود العمري.

ال�صادر عن  الإع��الم��ي  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���ص��ة 

للعالج  اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  احل��الت  عدد 

حالة،   151 بلغ  املعتمدة  امل�صت�صفيات  يف 

تتلّقى  التي  اإجمايل عدد احلالت  لي�صل 

 105٧ اإىل  حالّياً  امل�صت�صفيات  يف  ال��ع��الج 

حالة، بينما يخ�صع بقّية امل�صابن للعزل 

املنزيل.

ولفت اإىل ت�صجيل 105 حالت �صفاء يف 

اإجراء  اإىل  اإ�صافة  املعتمدة،  امل�صت�صفيات 

اإجمايل  لي�صبح  خمرّياً،  فح�صاً   1٧06٧

بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�صات  ع��دد 

اجلائحة وحتى الآن 16٨3٢36 فح�صاً.

ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�صتمرار 

ت�����ص��ج��ي��ل ح�����الت اإ����ص���اب���ة حم���ل���ّي���ة، اإىل 

الل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��ّدف��اع، واّت��ب��اع معاير 

الكّمامات،  وارت���داء  وال��وق��اي��ة،  ال�صالمة 

وع���دم اإق��ام��ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات لأك���ر م��ن ٢0 

“اأمان”  تطبيقي  وا���ص��ت��خ��دام  ���ص��خ�����ص��اً، 

و”�صحتك”.

�النباط-عمان

ك���ورون���ا يف وزارة  م��ل��ف  م�������ص���وؤول  ق���ال   

تعليقاً  الهياجنة،  وائ��ل  ال��دك��ت��ور  ال�صحة 

“اإن  الأردن:  يف  ال���وب���ائ���ي  ال���و����ص���ع  ع��ل��ى 

الو�صع يدعو للحذر”.

وج���اء ح��دي��ث ال��ه��ي��اج��ن��ة، خ��الل جل�صة 

وطن”  “�صحة  م��ب��ادرة  نظمتها  نقا�صية 

ال���ت���ط���وع���ي���ة، ت���ن���اول���ت م��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة 

كورونا )كوفيد-19(، واأثرها على املجتمع 

بح�صور  ف��ي��ه،  ال�صحي  وال��واق��ع  الأردين 

ال��ق��ط��اع ال�صحي  م�����ص��وؤول��ن وخ���راء م��ن 

التعامل  يف  متخ�ص�صن  واأطباء  الأردين، 

مع مر�صى الكورونا من الوليات املتحدة، 

اأم�س اخلمي�س، عر تقنية الت�صال  م�صاء 

املرئي.

وب�صاأن حالة الر�صد الوبائي يف اململكة، 

بعملية  ت��ق��وم  ال����وزارة  ب���اأن  الهياجنة  ق��ال 

ان���ت���ق���ال ج���وه���ري���ة م���ن ال���ر����ص���د ال���ورق���ي 

ل��ل��ب��ي��ان��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ح��و���ص��ات ك���ورون���ا 

من  ك��ام��ل��ة،  اإل��ك��رتوين  اإدخ����ال  عملية  اإىل 

ال�صفر(  )ن��ق��ط��ة  الأوىل  الإدخ�����ال  حل��ظ��ة 

يتم  بحيث  الفح�س،  نتيجة  خ��روج  لغاية 

حال  املفحو�س  لل�صخ�س  النتيجة  اإب���الغ 

خ��روج��ه��ا، وب���ذل���ك ���ص��ي��ت��م اخ��ت�����ص��ار وق��ت 

خروج نتيجة الفح�س ب�صكل ملمو�س.

الأردين  ال�صحي  ال��ن��ظ��ام  ق���درات  وع��ن 

الهياجنة  اأ���ص��ار  اجلائحة،  م��ع  التعامل  يف 

الدكتور  اأداره��ا  التي  النقا�صية  اجلل�صة  يف 

ماأمون الب�صر القريوتي، اإىل وجود 1300 

�صرير خم�ص�صة ملر�صى كورونا من الذين 

 ٧00 و  احل��ث��ي��ث��ة،  ل��ل��ع��ن��اي��ة  ي��ح��ت��اج��ون  ل 

تنف�س  للعناية احلثيثة، و600 جهاز  �صرير 

وغرها. ا�صطناعي، 

من  الرغم  على  اأن��ه  الهياجنة،  واأو���ص��ح 

ارتفاع حالت الإ�صابة بكورونا موؤخرا، اإّل 

يت�صاعف خ��الل هذا  ع��دد احل��الت مل  اأن 

لفتا  ال�صابقة،  الأ�صابيع  يف  كما  الأ�صبوع، 

ولكن  للتوج�س  “يدعونا  الو�صع  اأن  اإىل 

موؤكدا �صرورة  اأن نكون متفائلن”،  علينا 

ح��م��اي��ة ال���ك���وادر ال�����ص��ح��ي��ة، ح��ف��اظ��ا على 

النظام ال�صحي. ا�صتمرارية ودميومة 

الأم��را���س  ا�صت�صاري  حت��ّدث  ذل��ك،  اإىل 

الدكتور  �صابقا  الأط��ب��اء  ونقيب  الباطنية 

املدين  املجتمع  دور  العرموطي، عن  اأحمد 

واجلمعيات  ال�صحية،  املهنية  )ال��ن��ق��اب��ات 

الأردن��ي��ة يف  الأه��ل��ي��ة، وغ��ره��ا( والتجربة 

مكافحة جائحة كورونا.

واأّكد العرموطي، اأن جائحة كورونا هي 

ق�صية وطنية تهم كل املواطنن، فالقطاع 

امل���دين م��ع��ن��ي ب��ه��ا ك��م��ا ال��ق��ط��اع ال��ر���ص��م��ي، 

م���ق���اب���الت  اإج���������راء  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�������ص���را 

الذين  امل��واط��ن��ن  م��ع  وال�����ص��ورة  بال�صوت 

بن  الطماأنينة  لن�صر  امل��ر���س  م��ن  تعافوا 

ال��ن��ا���س، وحم��ارب��ة ال��و���ص��م��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

والتنمر التي تالحق امل�صابن.

ب��������دوره، ل���ف���ت ا����ص���ت�������ص���اري الأم����را�����س 

ال�صدرية والعناية احلثيثة الدكتور فرا�س 

اأن اجلائحة ك�صفت عن عدم  اإىل  الهواري، 

جاهزية النظام ال�صحي العاملي، والأنظمة 

خا�س،  ب�صكل  النامية  ال��دول  يف  ال�صحية 

اأن عدم اجلاهزية خا�صة يف  اأظهرت  حيث 

رئي�صيا  �صببا  كان  احلثيثة،  العناية  اأق�صام 

اإىل خ��ي��ار  ل���ل���ذه���اب  ال������دول  ب��ع�����س  ل����دى 

ال��دول  ا�صتطاعت  بينما  ال�صامل،  احلظر 

اإىل  ت��ف��ادي  ال��ق��وي��ة،  ال�صحية  النظم  ذات 

ا�صتيعاب  وا�صتطاعت  اخل��ي��ار،  ه��ذا  ما  حد 

ال�صدمة.

ال��رتك��ي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال����ه����واري،  ودع����ا 

ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة احل��دي��ث��ة، 

التخ�ص�صات،  متعددة  الفرق  على  القائمة 

احلثيثة،  العناية  اأخ�صائي  يقودها  والتي 

اليوم  ال��ف��رق  ه��ذه  تاأ�صي�س  اأهمية  م��وؤك��دا 

مبا هو موجود من قدرات حملية و�صريعا 

ل���الإ����ص���راف ع��ل��ى امل����ب����ادىء الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف 

ن�صب  ال��ف��رق يف  لإح���داث  امل��رك��زة؛  العناية 

خا�صة  وخف�صها،  ب���الأردن  ك��ورون��ا  وف��ي��ات 

اأو  ع���الج���ات  الآن  ل��غ��اي��ة  ي���وج���د  ل  واأن�����ه 

امل�صتوى  ع��ل��ى  ك��ورون��ا  ل��ف��رو���س  ل��ق��اح��ات 

العاملي.

ال�صرعي  الطب  م�صت�صار  وحت���ّدث  ه��ذا 

لدى  العنف  مواجهة  يف  ال��دويل  واخلبر 

امل��ت��ح��دة ال��دك��ت��ور ه��اين  م��وؤ���ص�����ص��ات الأمم 

ال�������ص���رع���ي يف  ال���ط���ب  ع����ن دور  ج���ه�������ص���ان، 

بعد  خا�صة  الأوب��ئ��ة،  انت�صار  م��ع  التعامل 

اجل����دل ح����ول دف����ن وف���ي���ات ك���ورون���ا ودور 

الطب ال�صرعي يف ذلك، قائال: اإن التعامل 

من  لي�س  ودفنها  ك��ورون��ا  وفيات  جثث  مع 

اخ��ت�����ص��ا���س ال��ط��ب ال�����ص��رع��ي، ب��ل ه��و من 

ل��ل��م��ادة  وف��ق��ا  ال�����ص��ح��ة،  اخ��ت�����ص��ا���س وزارة 

اأن  م��وؤك��دا  العامة،  ال�صحة  قانون  من   ٢٢

اخ��ت�����ص��ا���س ال��ط��ب ال�����ص��رع��ي يف ال��ت��ع��ام��ل 

بالك�صف  ي��ك��ون حم����ددا  امل���وت���ى  ج��ث��ث  م���ع 

الق�صائي.

جثث  مع  التعامل  اأن  جه�صان،  واأ�صاف 

بنقل اجلثة  اأن يكون  وفيات كورونا، يجب 

الدفن،  مكان  اإىل  امل�صت�صفى  من  مبا�صرة 

حيث اأثبتت العديد من الدرا�صات ال�صادرة 

حديثا، اأن الفرو�س قد يبقى حيا يف جثة 

ت�صريح  اأن  م�����ص��ي��ف��ا  اأي�����ام،  ل��ع��دة  امل��ت��وف��ى 

اجلثث لبع�س وفيات كورونا فيه خطورة، 

�صديد،  بحذر  معه  التعامل  يتم  اأن  ويجب 

لهذه  جمهزة  ت�صريح  غ��رف  يف  يتم  بحيث 

العامل  م�صت�صفيات  اأن  اإىل  م�صرا  الغاية، 

العربي غر جمهزة مبثل هذه الغرف .

وت�������ص���م���ن ال���ن�������ص���اط ال���ع���ل���م���ي، ال����ذي 

�صارك  حم��ا���ص��رة  وطن”  “�صحة  نظمته 

ف��ي��ه��ا م���ن ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة الأم��رك��ي��ة 

ك����ل م����ن ا����ص���ت�������ص���اري الأم�����را������س امل��ع��دي��ة 

العناية  وا�صت�صاري  رائد اخلري،  الدكتور 

احل��ث��ي��ث��ة ال��دك��ت��ور ي���زن ع��اب��دي��ن، ت��ن��اول 

يف  الف�صلى  وامل��م��ار���ص��ات  امل�صتجدات  فيها 

ت�صخي�س وعالج جائحة كوفيد-19، حيث 

الوقائية  الإجراءات  اأهمية  على  فيها  اأّكدا 

ظل  يف  ال��ع��دوى،  ملنع  ال�صحية  وال��ت��داب��ر 

ناجعة  وع��الج��ات  للقاحات  التو�صل  ع��دم 

لكوفيد-19 لغاية اليوم.

واأفادت موؤ�ص�صة مبادرة “�صحة وطن”، 

ه��ذه اجلل�صة  ب��اأن  ال��غ��ول،  �صهى  ال��دك��ت��ورة 

مت��ث��ل ج�����زءا م���ن امل�������ص���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

ل��الأط��ب��اء الأردن���ي���ن جت���اه وط��ن��ه��م، وه��ي 

تنّظمها  التي  الثانية  الفرتا�صية  اجلل�صة 

املبادرة �صمن �صل�صلة الن�صاطات التي تاأتي 

املتمثلة  الرئي�صية  املبادرة  اأه��داف  اإط��ار  يف 

وق�صايا  املزمنة  ب��الأم��را���س  الوعي  بن�صر 

املجتمعية. ال�صحة 

�النباط-عمان

وال�صوؤون  الأوق���اف  وزي��ر  ا�صتنكر   

وامل���ق���د����ص���ات الإ����ص���الم���ي���ة ال���دك���ت���ور 

حم��م��د اخل��الي��ل��ة ح���ادث���ة الع���ت���داء 

ال���ت���ي ت���ع���ر����س ل���ه���ا ام���������س، خ��ط��ي��ب 

حمافظة  يف  عبداهلل  الأم��ر  م�صجد 

اربد عقب انتهاء �صالة اجلمعة.

وق�����ال ال���ن���اط���ق الإع����الم����ي ب��ا���ص��م 

واملقد�صات  وال�صوؤون  الأوق��اف  وزارة 

الإ����ص���الم���ي���ة ح�����ص��ام احل����ي����اري، اإن���ه 

اجلمعة  و���ص��الة  خطبتي  اأداء  وب��ع��د 

الأمر عبداهلل مبحافظة  يف م�صجد 

اإربد، اأقدم اأب واأبنائه بالعتداء على 

امل�صجد. خطيب 

كان  اخلطيب  ان  احل��ي��اري،  واك���د 

عممتها  ال��ت��ي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  م��ل��ت��زم��ا 

اإىل ان �صبب العتداء  ال��وزارة، لفتا 

كما  اخل��ط��ب��ة  اإط��ال��ة  ب�صبب  ي��ك��ن  مل 

يتم تداوله.

وا�صاف اأنه مت نقل خطيب امل�صجد 

وحالته  امل�صت�صفى  اإىل  عليه  املعتدى 

اف��اد  م��ا  بح�صب  م�صتقرة  ال�صحية 

الكادر الطبي امل�صرف عليه.

الأوق�������اف  وزي������ر  اأن  اإىل  واأ������ص�����ار 

ال����دك����ت����ور حم����م����د اخل����الي����ل����ة ق����ام 

ب���ال���ت���وا����ص���ل م����ع خ���ط���ي���ب امل�����ص��ج��د 

ال�صحية،  ح��ال��ت��ه  ع��ل��ى  والط��م��ئ��ن��ان 

الإداري  احل���اك���م  م���ع  ت���وا����ص���ل  ك��م��ا 

امل��ع��ن��ي م���ن اأج����ل ات���خ���اذ الإج������راءات 

وحتويلهم  املعتدين  بحق  القانونية 

للق�صاء.

وب���ن ان ال���وزي���ر اخل��الي��ل��ة، اأك���د 

ق�صائيا  املعتدين  مالحقة  ���ص��رورة 

وع����دم ال�����ص��م��اح ل��ك��ل م���ن ت�����ص��ول له 

نف�صه العتداء على كوادر الوزارة يف 

اأئمة وخطباء وواعظات  امل�صاجد من 

وموؤذنن، م�صرا اإىل اأنهم منارة علم 

ي��ق��وم��ون ع��ل��ى ن�����ص��ر ر���ص��ال��ة ال��دع��وة 

واحلث على الف�صيلة بن النا�س.

�النباط- �إربد

 ر����ص���دت جل��ن��ة ان���ت���خ���اب ال���دائ���رة 

اإربد والتي ت�صم  الرابعة يف حمافظة 

األ���وي���ة الأغ������وار ال�����ص��م��ال��ي��ة وال���ك���ورة 

والطيبة 5 خمالفات منذ بدء الدعاية 

. النتخابية للمرت�صحن 

وق������ال رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة امل��ه��ن��د���س 

خم��ال��ف��ات   4 اأن   ، اخل�����ص��اون��ة  م��ع��ن 

الدعاية  تعليمات  مبخالفة  ات�صلت 

ملرت�صحن  �صور  بعر�صها  النتخابية 

ك��ج��دران  بها  م�صموح  غ��ر  اأم��اك��ن  يف 

امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة وغ���ره���ا ومت��ت 

ازالتها بالتن�صيق مع املرت�صحن .

خمالفة  ر���ص��دت  اللجنة  اأن  وب��ن، 

لإح������دى امل���رت����ص���ح���ات ت���ق���وم ب��ت��وزي��ع 

العائالت،  بع�س  على  غذائية  ط��رود 

ح���ي���ث مت ال���ت���وا����ص���ل م����ع امل��رت���ص��ح��ة 

التي  الر�صمية  بالتعليمات  واحاطتها 

على  وتوقيعها  املمار�صات  تلك  متنع 

تعهد خطي بعدم خمالفتها .

 ٢٢٧٢ ان  اخل�����������ص�����اون�����ة،  وق���������ال 

م���وظ���ف���اً وم���وظ���ف���ة ����ص���ي�������ص���ارك���ون يف 

الدائرة  يف  النيابية  النتخابات  اإدارة 

ت�صير  على  تدريبهم  ج��رى  الرابعة، 

عملية القرتاع من خالل اتباع كافة 

ال�صحية،  وال���ص��رتاط��ات  الإج����راءات 

٨٧ م��رك��زاً  ان���ه مت جت��ه��ي��ز  لف��ت��اً اىل 

�صندوقاً   39٨ عليها  م��وزع  ل��الإق��رتاع 

. مربوطة الكرتونياً 

يف  امل�صجلن  ال��ن��اخ��ب��ن  ع���دد  وب��ل��غ 

ناخباً   1٨٧049 باإربد  الرابعة  الدائرة 

لالنتخابات  تر�صحت  فيما  ون��اخ��ب��ة، 

بخم�صة  ل��ل��ظ��ف��ر  ت��ت��ن��اف�����س  ق��ائ��م��ة   1٢

م���ق���اع���د خم�����ص�����ص��ة ل���ه���ا يف جم��ل�����س 

النواب .

ال�سبت    24  /  10  / 2020



طوكيو - رويرتز

تراجعت اأ�سعار النفط  ام�س اجلمعة، 

التي  املكا�سب  مبعظم  مت�سكت  اأنها  بيد 

�أن  ب��ع��د  �ل�����س��اب��ق��ة  �جل��ل�����س��ة  يف  حققتها 

اأ�سار الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني 

تخفي�سات  ل��ت��م��دي��د  م�����س��ت��ع��د  �أن����ه  �إىل 

ق��ي��ا���س��ي��ة ل�����إم����د�د�ت يف �ل���وق���ت �ل���ذي 

ت��رت��ف��ع ف��ي��ه �لإ���س��اب��ات ب��ك��وف��ي��د-19 يف 

�لوليات �ملتحدة و�أوروبا.

 %0.6 اأو  �سنتا   24 برنت  خ��ام  وهبط 

�أن  ب��ع��د  ل��ل��رم��ي��ل  دولر   42.22 �إىل 

تر�جع  بينما  �خلمي�س،   %1.7 ارتفعت 

ُيعادل  م��ا  �أو  �سنتا   28 �لأم��ري��ك��ي  �خل��ام 

بعد  للرميل  دولر   40.36 �إىل   %0.7

�ل�����س��اب��ق��ة.  �جل��ل�����س��ة  يف   %1.5 رب����ح  اأن 

و�خل����ام����ان �ل��ق��ي��ا���س��ي��ان يف ط��ري��ق��ه��م��ا 

ث�ثة  يف  �أ�سبوعية  خ�سارة  �أول  لتكبد 

�أ�سابيع.

�ل��ن��ه��ائ��ي��ة بني  ل��ل��م��ن��اظ��رة  ي��ك��ن  ومل 

�ل���رئ���ي�������س �لأم�����رك�����ي دون����ال����د ت��رم��ب 

�أثر  بايدن  جو  �لدميقر�طي  ومناف�سه 

ملمو�س على �لأ�سعار ب�سكل فوري، على 

�لنظيفة  �لطاقة  خطط  �أن  من  �لرغم 

ل���أخ��ر ت�����س��ل��ط �ل�����س��وء ع��ل��ى ���س��رك��ات 

و�لأ�سهم. �لنفط 

وب���د�أت �لأ���س��ع��ار تنزل يف وق��ت لحق 

�جلل�سة  ملعظم  ثباتها  بعد  �جلل�سة  من 

�لآ�سيوية وخ�ل �ملناظرة.

ل  رو���س��ي��ا  �إن  �خلمي�س  ب��وت��ني  وق���ال 

منتجني  بني  �تفاق  لتغير  حاجة  ترى 

�لإم����د�د�ت  خف�س  ب�����س��اأن  للنفط  ك��ب��ار 

�ل���ع���امل���ي���ة، ل��ك��ن��ه مل ي�����س��ت��ب��ع��د مت��دي��د 

تخفي�سات �إنتاج �لنفط �إذ� كانت �أو�ساع 

�ل�سوق ترر ذلك.

وت��ع��ت��ر ت�����س��ري��ح��ات ب��وت��ني م��وؤ���س��ر 

ح�������ول ������س����ت����ع����د�د رو�����س����ي����ا مل���و�����س���ل���ة 

ت��خ��ف��ي�����س��ات �لإن���ت���اج غ��ر �مل�����س��ب��وق��ة يف 

م��و�ج��ه��ة ت���ر�ج���ع �ل��ط��ل��ب �ل��ن��اج��م عن 

جائحة فرو�س كورونا وتخمة �لإنتاج.

القاهرة-العربية

ترددت �أنباء عن �إقالة �لبنك �ملركزي �مل�سري، ه�سام عز 

�أكر  �لدويل،  �لتجاري  �لبنك  �إد�رة  رئي�س جمل�س  �لعرب، 

للتفتي�س  تقرير  خلفية  على  �ملحلية،  بال�سوق  خا�س  بنك 

�أ�سفر عن خمالفات ج�سيمة. �مليد�ين 

�أو  لنفي  ب��ي��ان  �أي  �مل�����س��ري  �مل��رك��زي  �لبنك  ي�سدر  ومل 

نت”،  “العربية  ل�  م�سادر  قالت  فيما  �لأن��ب��اء،  هذه  تاأكيد 

�أو ت��ق��دم��ه هو  �إق��ال��ة ع��ز �ل��ع��رب  �إن���ه مل ي��ت��اأك��د ح��ت��ى �لآن 

با�ستقالته.

ون�����س��رت م��وق��ع و���س��ح��ف م�����س��ري��ة م���ا ق��ال��ت �إن����ه ب��ي��ان 

من�سوب للبنك �ملركزي �مل�سري، يت�سمن �إقالة عز �لعرب.

اأن  �ليوم”  “�مل�سري  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  يف  وج��اء 

لأحكام  ج�سيمة  خمالفات  “وجود  ت�سمن  �ملتد�ول  �لبيان 

ق���ان���ون �ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي و�جل���ه���از �مل�����س��ريف و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 

�ل���رق���اب���ي���ة، و�ل�����ق�����ر�ر�ت �ل�������س���ادرة ع���ن �ل���ب���ن���ك �مل���رك���زي 

�إىل  بالإ�سافة  �ل�سليمة،  �مل�سرفية  و�ملمار�سات  و�لأع���ر�ف 

ومتابعة  منح  على  �ل��رق��اب��ة  لإج����ر�ء�ت  �ل�سديد  �ل�سعف 

�مل�سرفية  �لأ�س�س  جميع  و�إه���د�ر  وم�سد�قيتها،  �لئتمان 

�أ�سا�سها«. من 

�أوجه ق�سور حادة يف بيئة  “وجود  �أي�سا:  وقال �لتقرير 

�لرقابة �لد�خلية، ما نتجت عنه خ�سائر مالية �سخمة«.

على  �لتد�ول  �لبور�سة  �إد�رة  �أوقفت  نف�سه،  �ل�سياق  ويف 

�سهم �لبنك �لتجاري �لدويل خ�ل جل�سة نهاية �لأ�سبوع، 

وذكرت يف بيان �أن �لإيقاف بناء على قر�ر من هيئة �لرقابة 

�ملالية، ومن �ملنتظر �أن يتم �إ�سد�ر بيان باأ�سباب �لإيقاف.

�لإد�رة  �أع�ساء جمل�س  �أحد  تعيني  �ملركزي  �لبنك  وقرر 

�إد�رة  ملجل�س  تنفيذي  غ��ر  رئ��ي�����ًس��ا  �لتنفيذيني  غ��ر  م��ن 

بيانات  تعديل  بطلب  ومو�فاته  �ل���دويل،  �لتجاري  �لبنك 

�لت�سجيل حتى يت�سنى له �تخاذ �ل�زم يف هذ� �ل�ساأن، علًما 

عن  �لقانونية  �مل�سوؤولية  يتحمل  �لبنك  �إد�رة  جمل�س  �أن 

تنفيذ هذ� �لقر�ر.

�ل��ت��ج��اري  �ل��ب��ن��ك  �إن  �آخ���ر، ق��ال��ت م�����س��ادر  وع��ل��ى �سعيد 

�إقالة  تد�عيات  لبحث  حاليا  ط��ارئ  �جتماع  يعقد  �ل��دويل 

و�ختيار  �لبنك،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��ع��رب،  ع��زب  ه�سام 

�لتنفيذيني،  �لإد�رة غر  �أع�ساء جمل�س  رئي�س جديد من 

لي�سبح رئي�ًسا غر تنفيذي للبنك، وفقا لأمو�ل �لغد.

و�أ�سارت �مل�سادر �إىل �أن �لبنك �لتجاري �لدويل �سي�سدر 

�أزم��ة  تفا�سيل  ك��اف��ة  فيه  ُيعلن  قليل  بعد  تف�سيليا  بياًنا 

�إقالة رئي�س جمل�س �لإد�رة، ومن يخلفه يف �ملن�سب.

�أنباء قوية بتعيني �سريف  �أن هناك  �إىل  �مل�سادر،  ولفتت 

�سامي، رئي�ساً غر تنفيذي للبنك خ�ل �ل�ساعات �ملقبلة.

العربية وكاالت

م��ع �ق���ر�ب موعد �لنتخابات �لأم��رك��ي��ة وح��ال��ة م��ن عدم 

�ليقني ب�ساأن �لقت�ساد يف خ�سم جائحة كورونا، حذرت �سركة 

�إد�رة �لأ�سول من تقلبات  يف  بارترنز” �ملتخ�س�سة  “جاجنهام 
عنيفة يف �أ�سو�ق �لأ�سهم و�ملال �لأمركية خ�ل �لفرة �ملقبلة 

عن  بعيد�  �لعامل  يف  �لأك��ر  �لقت�ساد  �أن  على  موؤ�سر�ت  و�سط 

م�سار �لتعايف من تبعات �جلائحة.

�ل�سركة يف مذكرة بحثية، ن�سر موقع ماركت ووت�س  وقالت 

نحو  و�لقت�ساد مييل  �ل�سوق  كل من  �أد�ء  �إن  منها،  مقتطفات 

�لهدوء عما كانت عليه �لأو�ساع يف مار�س �ملا�سي ولكن �لعديد 

من �لأمور رمبا ت�سر �إىل �قر�ب �ل�سوق من “مركز �لعا�سفة” 

يف �إ�سارة �إىل �حتمال حدوث موجة تقلبات عنيفة باأ�سو�ق �لأ�سهم 

خ�ل �لفرة �ملقبلة. ويف �آخر مناظرة رئا�سية بني بايدن وترمب 

يف وقت �سابق من فجر �م�س �جلمعة، كانت �أ�سو�ق �ملال حمور� 

يف  و�جل��م��ه��وري  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ملر�سحني  ب��ني  �ساخن  لنقا�س 

�ل�سباق نحو �لبيت �لأبي�س ففي �لوقت �لذي تفاخر فيه ترمب 

�ملكا�سب  تلك  بايدن  و�سف  �لأ�سهم،  �لأ���س��و�ق  �أ���س��و�ق  مبكا�سب 

بالوهمية و�لتي ل تعك�س �لو�سع �حلقيقي لقت�ساد �لب�د.

وتابعت �ملذكرة �لبحثية �أن تريليونات �لدولر�ت �لتي جرى 

�سخها يف �لقت�ساد من قبل �لفدر�يل �لأمركي رمبا �ساهمت 

على نحو كبر يف �إخفاء �لكثر من �مل�ساكل �لقت�سادية و�ملالية 

�لتي ت�سببت فيها جائحة كورونا و�لتي �نعك�ست ب�سكل كبر على 

�أعمال �ل�سركات خ�ل �لفرة �ملا�سية.

وحذرت �ملذكرة من �أن عدم �لتو�سل �إىل �تفاق ب�ساأن حزمة 

باأ�سو�ق  عنيفة  تقلبات  مبوجة  تعجل  رمب��ا  �جل��دي��دة  �لتحفيز 

�ل�سد  من  حالة  و�سط  �ملقبلة  �لقليلة  �لأ�سابيع  خ���ل  �لأ�سهم 

و�جلذب بني �حلزبني �جلمهوري و�لدميقر�طي ب�ساأن �لتفا�سيل 

�ملتعلقة باحلزمة.

وتلقت �لأ�سو�ق �لأمركية �ملزيد من �لدعم يف �أو�خر تعام�ت 

جل�سة �خلمي�س بعد ت�سريحات نان�سي بيلو�سي رئي�سة جمل�س 

�لنو�ب �لأمركية ب�ساأن �إمكانية �لتو�سل �إىل �تفاق بني �حلزبني 

�إىل  �خل���ف حولها  �أدى  و�لتي  �لإن��ق��اذ �جلديدة  ب�ساأن حزمة 

حالة من �لتقلبات يف �ل�سوق على مد�ر �لأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية.

�لدخل  �جل��دي��دة  �لتحفيز  ح��زم��ة  “بدون  امل��ذك��رة  وت��اب��ع��ت 

�ل�سخ�سي �سيتاأثر وخلق �لوظائف �سيتباطاأ و�لإنفاق �ل�سته�كي 

�سينخف�س و�ملزيد من �ل�سركات �ل�سغرة و�ملتو�سطة �ستتعرث.. 

�سيكون �لو�سع كارثيا على �لقت�ساد«.

االقت�صادي
40

برنت دون 43 دوالرًا بعد تصريحات بوتين حول اإلمدادات

أنباء عن إقالة المركزي المصري رئيس التجاري الدولي لـ»مخالفات جسيمة«

األسواق األميركية في عين العاصفة لتلك األسباب

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

سويسرا قد تضطر للتخارج من أسهم 
أميركية بـ100 مليار دوالر لهذا السبب

»غولدمان ساكس«: مخاطر
» هبوط حاد« لليرة التركية تتزايد

العربية- جنيف

�ل�سوي�سري،  �لوطني  �لبنك  يجد  قد 

للتخارج  م�سطر�  نف�سه  �ملركزي،  �لبنك 

من جانب كبر من حمفظة ��ستثمار�ته 

 100 بنحو  �ملقدرة  �لأمركية  �لأ�سهم  يف 

�لبنك  ملنع  �سعبي  مليار دولر مع �جت��اه 

�لدفاع  �سركات  �أ�سهم  يف  �ل�ستثمار  م��ن 

�لأمركية �مل�سنعة ل�أ�سلحة.

وي���ت���ج���ه �مل����و�ط����ن����ون �ل�����س��وي�����س��ري��ون 

للت�سويت على �لأمر يف ��ستط�ع �سعبي 

يف �أو�خ������ر ن��وف��م��ر يف وق����ت ت�����س��ر فيه 

 %54 نحو  تاأييد  �إىل  �ل���ر�أي  ��ستط�عات 

م���ن �ل�����س��وي�����س��ري��ني ل��ل��ق��ر�ر وه����و �لأم����ر 

�لذي من �ساأنه �أن مينع �لبنك و�سناديق 

�ملعا�سات �ل�سوي�سرية من �ل�ستثمار يف �أي 

�أك��رث من 5% من دخلها من  �سركة ياأتي 

مبيعات �ل�س�ح، بح�سب ما ذكرته وكالة 

بلومرغ.

�ل�سوي�سري  �مل���رك���زي  �ل��ب��ن��ك  وي��ق��در 

حجم مبيعات �لأ�سهم �لتي �سيتعني عليه 

�إج��م��ايل  م��ن   %11 بنحو  منها  �ل��ت��خ��ارج 

حمفظته �ل�ستثمارية يف �لأ�سهم �لعاملية 

و�لتي متثل ��ستثمار�ت يف نحو 300 �سركة 

يركز �جلانب �لأكر منها يف �أ�سو�ق �ملال 

�لأمركية.

ورغم �سح �لبيانات �لتي يوفرها �لبنك 

حول حجم ��ستثمار�ته يف �سركات �ل�س�ح 

�سوق  �إىل  �إف�����س��اح��ات  �أن  �إل  �لأم��رك��ي��ة، 

لأ�سهم  �أظ���ه���رت متلكه  �لأم���رك���ي  �مل���ال 

�سركة  دولر يف  مليون  نحو 369  قيمتها 

لل�سو�ريخ  �ملنتجة   Tomahawk
املوجهة ونحو 388 مليون دولر يف �سركة 

.52-B بوينغ �مل�سنعة لقاذفات

ول�����دى �مل����رك����زي �ل�����س��وي�����س��ري �ل���ذي 

يتمتع بال�ستق�لية �سيا�سات تتعلق بعدم 

�ل���س��ت��ث��م��ار يف �أ���س��ه��م ���س��رك��ات �لأ���س��ل��ح��ة 

�لألغام  �مل�سنعة  كال�سركات  دوليا  �ملد�نة 

ولكن �لبنك يبقى حمل �نتقاد يف �ل�سارع 

ب�سخه  تتعلق  مطالب  م��ع  �ل�سوي�سري 

ملزيد من �لأمو�ل يف �لقت�ساد بالإ�سافة 

�إىل �أن ��ستثمار�ته �خلارجية جتعل حياد 

�سيا�سته �ملالية على �ملحك.

ول���ط���امل���ا ت���دخ���ل �ل���ب���ن���ك يف �ل�����س��وق 

ما  وه���و  �ل�سوي�سري  �ل��ف��رن��ك  لإ���س��ع��اف 

بال�ستثمار�ت  و����س��ع  ن��ط��اق  على  �رت��ب��ط 

�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ن��ك م���ا ج��ع��ل��ه يف �لآون�����ة 

�لأخ���رة يتوخى �مل��زي��د م��ن �حل��ذر فيما 

يتعلق با�ستثمار�ته يف �أ�سو�ق �لأ�سهم.

كرى  بف�سيحة  �لبنك  ��سم  و�رت��ب��ط 

�إج����ر�ء زوج���ة رئي�س  �ل��ع��ام 2012 م��ع  يف 

�لعملة  ���س��وق  يف  ملعاملة  حينه  يف  �لبنك 

قبل �أ�سابيع من فر�س �لبنك حد� �أق�سى 

�أث����ار تكهنات  م��ا  �ل��ف��رن��ك  ل�سعر ���س��رف 

ح�سلت  �سرية  معلومات  من  با�ستفادتها 

عليها من زوجها.

العربية- رويرتز

قال غولدمان �ساك�س �إن خطر تعر�س 

�لعملة �لركية لتقلبات ح��ادة و��سطر�ر 

�ل��ف��ائ��دة  �أ���س��ع��ار  ل��رف��ع  �ل�سيا�سات  ���س��ن��اع 

�لبنك  �أبقى  �أن  بعد  ز�د  قد  �أك��ر  بدرجة 

�ملركزي �سعره �لقيا�سي دون تغير.

وق��ال م��ر�د �أون���ور �ملحلل يف غولدمان 

قد  �حل��اد  �لهبوط  خماطر  �أن  “نعتقد 
�إىل  �حلمي�س،” م�سر�ً  ق��ر�ر  عقب  ز�دت 

ت�سور حمتمل يوؤخر �لبنك �ملركزي فيه 

ت�سديد �ل�سيا�سة �لنقدية، مبا يف�سي �إىل 

ثم  وم���ن  �لعملة  يف  �لتقلبات  م��ن  م��زي��د 

�لطلب،  يف  و�نكما�س  �أع��ل��ى  ف��ائ��دة  �أ�سعار 

وفقا لوكالة “رويرز«.

�إن م�����س��ت��وي��ات عجز  وق����ال غ��ول��دم��ان 

م��ي��ز�ن �مل��ع��ام���ت �جل��اري��ة و���س��د�د دي��ون 

��ستمر�ر  �إىل  ي�����س��ر�ن  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع 

�أن  �لأم���و�ل عن �لقت�ساد، م�سيفا  ن��زوح 

و�حتياطيات  �لعملة  على  ي�سغط  ذل���ك 

�لنقد �لأجنبي.

�سناع  على  “�سيتعني  �أون����ور  و�أ���س��اف 

ومازلنا  �مل�سائل،  تلك  معاجلة  �ل�سيا�سات 

نرى �أن �لفائدة �سرتفع �إىل 17% بنهاية 

�لنهاية  يف  �سيمليه  �لتوقيت  لكن  �ل�سنة، 

�أد�ء �للرة �لركية.«

�ل��رك��ي��ة �خلمي�س  �ل���ل���رة  ت��ر�ج��ع��ت 

 7.8 على  ي��زي��د  م��ا  عند  ��ستقرت  �أن  بعد 

�أعلى م�ستوى منذ  �ل���دولر، وه��و  مقابل 

مع  �لأول،  ت�سرين  �أك��ت��وب��ر  م��ن  �ل�ساد�س 

ترقب م�ستثمرين �جتماع �لبنك �ملركزي 

و�ملتوقع فيه رفع �سعر �لفائدة.

و�سجلت �للرة 7.8280، مر�جعة نحو %0.4 

بعد �أن لم�ست 7.7935 عند �إغ�ق �لأربعاء.

وفقدت �لعملة �لركية نحو 24% من 

قيمتها هذ� �لعام ب�سبب ت�ساوؤل �حتياطات 

�لتبعات  ب��اه��ظ  وت��دخ��ل  �لأج��ن��ب��ي  �لنقد 

للدولة يف �سوق �لعملة.

من  متتالية  �أي����ام   4 �لعملة  و���س��ه��دت 

�مل��ك��ا���س��ب م��ت��ع��اف��ي��ة م���ن م�����س��ت��وي��ات ق��رب 

بفعل  م��وؤخ��ر�  لها  قيا�سي و�سلت  ت��ر�ج��ع 

توتر�ت جيو�سيا�سية من بينها �لنز�ع بني 

�أنقرة  بني  و�خل���ف  و�أذربيجان  �أرمينيا 

�لبحر  ب�سرق  م����و�رد  ملكية  على  و�أث��ي��ن��ا 

املتو�سط.

�أن من  ل���روي���رز  ����س��ت��ط���ع  و�أظ���ه���ر 

�أن ي��رف��ع �ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي �سعر  �مل��ت��وق��ع 

 %12 �إىل  �أ����س���ا����س  ن��ق��ط��ة   175 ال���ف���ائ���دة 

لل�سيا�سة  �إ����س���ايف  ت�����س��دي��د  يف  �خل��م��ي�����س 

�لنقدية ملو�جهة ت�سخم يفوق �ل�%10.

�ل�سعب  ح��زب  رئي�س  �نتقد  ذل���ك،  �إىل 

�جلمهوري �ملعار�س كمال كيلت�سد�ر �أوغلو 

يف وقت �سابق حكومة �لرئي�س رجب طيب 

�للرة  قيمة  �نخفا�س  ب�سبب  �أردوغ�����ان 

�لركية �إىل م�ستويات قيا�سية، وقال “ل 

�أمان للرة يف حكومة �أردوغان«.

و�أكد كيلت�سد�ر �أوغلو يف تغريدة ن�سرها 

�ل��دي��ن  “�رتفاع  ت��وي��ر،  يف  ح�سابه  ع��ر 

 12 �سد�ده خ�ل  �ملقرر  �خلارجي لركيا 

�سهر�ً �ملقبل �إىل 171.4 مليار لرة تركية 

بنهاية �سهر يونيو«.

وب�سبب  �أغ�سط�س  يف  “فقط  و�أ���س��اف 

هذ�  تكلفة  ز�دت  �ل��ل��رة  قيمة  �نخفا�س 

�لدين للنا�س مبقد�ر 70 مليار لرة، ويف 

�لأ�سهر �ل� 7 �لأوىل من �لعام �جلاري، مت 

�مل��و�زن��ة ل�سد  دف��ع 53.7 مليار ل��رة م��ن 

عجز نظام �ل�سمان �لجتماعي، يف �لأ�سهر 

�ل��سبعة �لأوىل من �لعام �جلاري، مت دفع 

فو�ئد �إجمالية بقيمة 79.9 مليار لرة«.

و�أ�سار كيلت�سد�ر �أوغلو �إىل �أّن “�لعجز 

يف ميز�نية �لعام �حلايل بلغ يف �لأ�سهر �ل� 

7 املا�سية 139.2 مليار لرة، هذ� �ملبلغ هو 

�أعلى عجز يف �ملو�زنة يف تاريخ �جلمهورية 

�لركية حتى �لآن«.

بريوت-العربية

�لتي  �لدفع  �آلية  حتديد  مت  “توير” �أن��ه  على  ح�سابه  عر  �للبناين  �جلي�س  �أعلن 

على  دولر  مليون   66 ي��ع��ادل  م��ا  لبنانية  ل��رة  مليار   100 مبلغ  ت��وزي��ع  يف  �سيعتمدها 

�أ�سحاب �لوحد�ت �ل�سكنية �ملت�سررة، و�أنه بناء على ت�سنيف �لوحد�ت �لذي مت خ�ل 

�لعادية  �لفئات  �سمن  �مل�سنفة  �ل�سقق  �لتوزيع  �آلية  �ست�سمل  �لأ���س��ر�ر،  م�سح  مرحلة 

واملتو�سطة.

وقال �جلي�س �للبناين �إن �آلية �لتوزيع �ست�سمل �ل�سقق �مل�سنفة �سمن �لفئات �لعادية 

و�ملتو�سطة وعدد �لوحد�ت �ل�سكنية �مل�ستفيدة �سيكون �أكرث من 10 �آلف وحدة.

وتظهر نتائج �مل�سح �لإجمالية ت�سرر �أكرث من 62 �ألف وحدة �سكنية و14848 موؤ�س�سة 

جتارية و20 موؤ�س�سة حكومية.

�لأ�سبوع  خ���ل  �سابق  وق��ت  يف  ك�سفت  ق��د  ل�إغاثة  �لعليا  �للبنانية  �لهيئة  وك��ان��ت  

متهيد�ً  �للبناين،  �جلي�س  خزينة  �إىل  لبنانية،  ل��رة  مليار   100 حتويلها  عن  �حل��ايل 

�جلي�س  ق��ي��ادة  �ستتوىل  �آل��ي��ة  وف��ق  ب���روت،  م��رف��اأ  �نفجار  مت�سرري  ل�سالح  ل�سرفها 

و�سعها لتنظيم عملية توزيع �ملعونات.

�إىل جانب ذلك، �أو�سحت �لهيئة يف بيان لها �أن قيادة �جلي�س �سيعد قو�ئم �إ�سمية على 

�أ�س�س �لأولوية، ومنح �لتعوي�سات ل�أكرث مت�سررين، بح�سب قر�ر �حلكومة �للبنانية 

�لتفجر�ت  مت�سرري  �ع��ت��رت  �أن��ه��ا  �إىل  لف��ت��ًة  �لتعوي�سات،  ودف��ع  ب��الإغ��اث��ة  �خل��ا���س 

�سهد�ء �جلي�س  �للبناين، و�سرفت لهم قيمة رو�تب تقاعدية كحال  كجنود يف �جلي�س 

�للبناين.

دم��رت  م�سرد،  �أل��ف   300 خلف  ق��د  �ملا�سي،  �أغ�سط�س   4 ب��ريوت  م��رف��اأ  انفجار  وك��ان 

منازلهم ب�سكل كامل �أو جزئي، بالإ�سافة �إىل مقتل 200 �سخ�س و�إ�سابة 6 �آلف �آخرين.

�لحتياجات  ذوي  من  لإعاقة  تعر�س  جريح  كل  �أن  �لهيئة  �أك��دت  نف�سة،  �ل�سياق  يف 

�خلا�سة، �سي�ستفيد من تقدميات �سحية من �ل�سمان �لجتماعي مدى �حلياة، وذلك 

يف ظل وجود �لكثر من �مل�سابني، �لذين يعانون حالياً من �إعاقات د�ئمة.

بعد مرور 3 أشهر.. هذه آلية دفع التعويضات لضحايا انفجار بيروت

ال�سبت    24  /  10  / 2020
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وهو  نوبل،  جائزة  نوبل  �ألفريد  �بتكر 

م�ساهماته  ت�سمنت  �سويدي  �أعمال  رجل 

وت�سنيع  �لديناميت  �خ���ر�ع  �ملجتمع  يف 

�سقيقه  ت���ويف   ،1888 ع���ام  يف  �لأ���س��ل��ح��ة. 

لودفيج، لكن �سحيفة فرن�سية �أخطاأت يف 

نعي �ألفريد بعنو�ن »تاجر �ملوت مات«. من 

�ألفريد  معاناة  ت�سبب يف  هذ�  �أن  �لو��سح 

من  �سل�سلة  �بتكر  فقد  �سمري،  �أزم��ة  من 

�لذين مينحون  �أول��ئ��ك  لتكرمي  �جل��و�ئ��ز 

»�أك������ر ف���ائ���دة ل��ل��ب�����س��ري��ة« يف �ل��ف��ي��زي��اء 

و�لكيمياء وعلم وظائف �لأع�ساء و�لطب 

نوبل  ج��ائ��زة  �أ�سيفت  و�ل�����س��ام.  و�لأدب 

�لتذكارية يف �لعلوم �لقت�سادية عام 1968 

تخليد�ً لذكرى �ألفريد نوبل.

غ����ري����ب����ة  م�����ع�����ل�����وم�����ات   10 �إل��������ي��������ك 

ع�������ن ج�������ائ�������زة ن������وب������ل ب����ح���������س����ب م����وق����ع 

.scientificamerican

1. خطاب اجلائزة

�أن  �جل��و�ئ��ز  على  للحائزين  ميكن  ل 

يتحدثو� بتلقائية خال ��ستام �جلائزة 

يف ح��ف��ل ت��وزي��ع �جل���و�ئ���ز، وف��ًق��ا مل��ا ذك��ره 

�حلائز على جائزة نوبل عام 2013 ر�ندي 

�لنقل  يف  �أبحاثه  ع��ن  ف��از  �ل��ذي  �سيكمان 

ن�ص  ت�سليم  ي��ج��ب  �إن����ه  ي��ق��ول  �خل���ل���وي. 

ن��وب��ل قبل  �إىل م��وؤ���س�����س��ة  ه����ذ� �خل���ط���اب 

�أكرث من 24 �ساعة لل�سماح برجمته �إىل 

�ل�سويدية.

2. فائزين يف ال�سجن

كان ثاثة من �حلائزين على �جلائزة 

�جلائزة،  على  ح�سلو�  عندما  �ل�سجن  يف 

نوبل  ب��ج��ائ��زة  �ل��ف��ائ��زي��ن  م��ن  وجميعهم 

لل�سام وهم �ل�سحفي �لأملاين كارل فون 

�أو�سيت�سكي عام 1935، و�ل�سيا�سي �لبورمي 

و�لنا�سط   ،1991 ع��ام  ك��ي  �سو  ���س��ان  �أوجن 

ليو  �لإن�����س��ان  ح��ق��وق  جم���ال  يف  �ل�سيني 

�سياوبو عام 2010.

3. بيع نوبل

ب������اع ل����ي����ون ل����ي����درم����ان �حل����ائ����ز ع��ل��ى 

 1988 عام  بها  فاز  �ل��ذي  �لفيزياء،  جائزة 

�مل��ي��ون،  للنيوترينو  �مل�����س��رك  لكت�سافه 

ول���ك���ن ب����اع ج���ائ���زة ن���وب���ل يف وق����ت ���س��اب��ق 

رعايته  نفقات  لتغطية  �ل��ع��ام  نف�ص  م��ن 

تك�سف  �لذي مل  �مل�سري،  ودفع  �لطبية. 

د�ر �ملز�د عن هويته، 765 �ألف دولر مقابل 

�أن جائزتني لنوبل  ذلك. �جلدير بالذكر 

مت بيعهما فقط من خال �لفائز بنف�سه 

كل من هذه �ملبيعات حدثت يف 2004.

4. امللياردير الرو�سي

�سر�ء جائزة نوبل

دف������ع �مل����ل����ي����اردي����ر �ل����رو�����س����ي �أل���ي�������س���ر 

ل�����س��ر�ء  دولر  م���ل���ي���ون   4.7 ع���ث���م���ان���وف 

لعامل  �ملمنوحة  �لذهبية  نوبل  ميد�لية 

�لأحياء جيم�ص و�ت�سون عن عمله يف فك 

�سفرة �حللزون �ملزدوج للحم�ص �لنووي، 

ل��ك��ن��ه �أع�����اد �مل��ي��د�ل��ي��ة �إىل �ل���ف���ائ���ز. ق��ال 

�أن تبقى مع  �مليد�لية يجب  �إن  عثمانوف 

�أن  �لتي دفعها يجب  �لأم��و�ل  و�أن  �لفائز 

تذهب لاأبحاث.

5. الأمن

و�ج�����ه ب���ري���ان ���س��م��ي��دت، �حل���ائ���ز على 

 2011 ل���ع���ام  �ل���ف���ي���زي���اء  ن���وب���ل يف  ج���ائ���زة 

�ملظلمة،  �ل��ط��اق��ة  �ك��ت�����س��اف  يف  مل�����س��ارك��ت��ه 

عر  �لذهبية  ميد�ليته  جلب  يف  �سعوبة 

�أمن �ملطار.

6. الفائز الأكرب والأ�سغر

جائزة  على  �حل��ائ��زي��ن  عمر  متو�سط 

ن��وب��ل، يف جميع ف��ئ��ات �جل��و�ئ��ز، ه��و 59. 

ليونيد  كان  باجلائزة  �لأك��ر  �لفائز  لكن 

هورويز �لبالغ من �لعمر 90 عاًما، و�لذي 

 .2007 يف  �لقت�ساد  يف  نوبل  بجائزة  ف��از 

فازت  يو�سفز�ي.  م��الل  فائزة هي  �أ�سغر 

كانت  عندما   2014 ع��ام  �ل�����س��ام  ب��ج��ائ��زة 

تبلغ من �لعمر 17 عاماً.

7. اأدولف هتلر

م��ن��ع �أدول�����ف ه��ت��ل��ر ث��اث��ة م��ن �لأمل����ان 

�حل��ائ��زي��ن ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل م��ن قبول 

)�لكيمياء،  ك��ون  ريت�سارد   - نوبل  ج��ائ��زة 

)�ل��ك��ي��م��ي��اء،  ب��وت��ي��ن��ان��ت  �أدول������ف   ،)1938

)�لف�سيولوجيا  دوماك  وغريهارد   )1939

�لنهاية  يف  جميًعا  ذهبو�  لح��ًق��ا،   .)1939

لتلقي �سهادتهم وميد�لياتهم ولكن لي�ص 

�جلائزة �لنقدية.

8. الو�سية

جائزة نوبل

�ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي  وق����ع   ،1895 ن��وف��م��ر  يف 

�لأخرية،  و�سيته  نوبل  �ألفريد  �ل�سويدي 

جائزة  لتاأ�سي�ص  ث��روت��ه  معظم  وجت��اه��ل 

ن��وب��ل بعد وف��ات��ه. يف ذل��ك �ل��وق��ت �أث���ارت 

حركته �جلدل. طعنت عائلته يف �لو�سية 

�ختارها  �لتي  �جلائزة  جلنة  رف�ست  كما 

�سنو�ت  خم�ص  م��رت  لقد  رغباته.  تنفيذ 

قبل �أن يتم منح �أول جائزة نوبل.

9. العائلة

�لفوز  ب��اردي��ن يف  ج��ون  ���س��ارك  عندما 

 1956 �ل���ف���ي���زي���اء ع����ام  ن���وب���ل يف  ب���ج���ائ���زة 

�ملو�سلية  ن��ظ��ري��ة  ت��ط��وي��ر  يف  مل�����س��اع��دت��ه 

 BCS ل��ف��ائ��ق��ة �مل��ع��روف��ة ب��ا���س��م ن��ظ��ري��ة�

ب���دًل من  �مل��ن��زل  ت���رك معظم ع��ائ��ل��ت��ه يف 

�إح�سارهم حل�سور حفل توزيع �جلو�ئز. 

يف  عائلنه  غياب  �إىل  �ل�سويد  ملك  و�أ�سار 

باأنه  �لفائز  ووع��د  ب��اردي��ن.  ووب��خ  �حلفل 

�سيح�سرهم »يف �ملرة �لقادمة«. ثم، يف عام 

نوبل  بجائزة  بالفعل  ب��اردي��ن  ف��از   ،1972

�لثانية )مما جعله ثالث �سخ�ص يف تاريخ 

�جل��ائ��زة ي��ف��وز م��رت��ني(. يف ذل��ك �ل��وق��ت، 

حر�ص على �إح�سار عائلته باأكملها.

10. الوقت امل�ستغرق

غالباً ما يكون هناك تاأخري كبري بني 

نوبل  بجائزة  جدير  باكت�ساف  عامل  قيام 

وتلقيه �جلائزة - ير�وح متو�سط �لوقت 

فئة  على  �ع��ت��م��اد�ً  ع��ام��اً،   30 �إىل   20 م��ن 

�جلائزة. يف بع�ص �لأحيان يكون �لنتظار 

�أط�����ول: يف ع���ام 1966 ُم��ن��ح ب��ي��ت��ون رو���ص 

�لطب  �أو  �لأع�����س��اء  ج��ائ��زة علم وظ��ائ��ف 

�أن  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �ل��ف��ريو���س��ات  لعمله ع��ل��ى 

�إىل  ��ستند  �كت�ساف  وه��و  �لأور�م،  ت�سبب 

بحث مت �إجر�وؤه يف �أو�ئل �لعقد �لأول من 

50 عاًما تقريباً.  بفارق  �لع�سرين،  �لقرن 

�ل��ط��رف �لآخ���ر م��ن �لطيف، يف عام  على 

 Chen Ning م��ن  ك��ل  ح�سل   ،1957

على   Tsung-Dao Leeو  Yang
ق��و�ن��ني  ع��ل��ى  لعملهما  �ل��ف��ي��زي��اء  ج��ائ��زة 

�لتكافوؤ يف فيزياء �جل�سيمات - وهو عمل 

مت �إجنازه يف عام 1956.

ترجمات - اأبوظبي

�لذي  م�سابقة علمية لتحديد �جلزيء 

ميكن �أن يرتبط بفريو�ص كورونا

�لذي  م�سابقة علمية لتحديد �جلزيء 

ميكن �أن يرتبط بفريو�ص كورونا

 14 جن��ح��ت م��ر�ه��ق��ة تبلغ م��ن �ل��ع��م��ر 

�لأمريكية  تك�سا�ص  ولية  يف  تعي�ص  عاما، 

وطنية  علمية  مب�سابقة  �لفوز  يف  موؤخر�، 

يرتبط  �أن  ميكن  �ل��ذي  �جل��زيء  لتحديد 

بفريو�ص كورونا ورمبا يعطله.

�لنمذجة  �سيرولو  �أنيكا  و��ستخدمت 

ل��ل��ب��ح��ث ع��ن م��رك��ب يرتبط  �حل��ا���س��وب��ي��ة 

�ل��ذي   ،»SARS-CoV-2« ب��روت��ني 

ي�����رز ع���ل���ى ����س���ط���ح �ل����ف����ريو�����ص وي��ت�����س��ل 

باخلايا �لب�سرية لإحد�ث �لعدوى.

ويقول خر�ء �إنه من �لناحية �لنظرية، 

ي��ج��ب �أن مي��ن��ع ه���ذ� �مل��رك��ب ك���ورون���ا من 

�إ�سابة �خلايا، ح�سبما ذكر موقع »ليف 

�لعلمية. بالأخبار  �ملتخ�س�ص  �ساين�ص« 

م�سادة  جديدة  عقاقري  ت�سميم  وعند 

ل���ل���ف���ريو����س���ات، غ��ال��ب��ا م���ا ي���ق���وم �ل��ع��ل��م��اء 

�لتي قامت  باإجر�ء در��سات ح�سابية، مثل 

�سيرولو. بها 

10 معلومات غريبة عن جائزة نوبل
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�أهمية  لها  �أ�سبح  �ملختلفة  �لتطبيقات 

ب��ال��غ��ة يف �ل��ع�����س��ر �حل��ا���س��ر، وي��ت��ع��ني �لآن 

�أحدث  �أن يتكيف مع  على كل عمل جتاري 

�ل��ت��ط��ور�ت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، وي��دخ��ل ع��امل 

على  وج��وده��ا  على  يتاأقلم  �أو  �لتطبيقات 

ت تطبيقات �لأجهزة  �أقل �لأحو�ل، لقد غريرّ

�ملحمولة و�للوحية من حياة �لب�سر بح�سب 

خ��ب��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

�لكثري  "توجد  ت��ق��ول:  �لتي  ح�سمت  غ��ادة 

على  حتتوي  و�لتي  �ل��ق��ر�ءة  تطبيقات  من 

مايني �لكتب ميكنك قر�ءتها و�ل�ستمتاع 

ه��ذ� من على هاتف  وك��ل  ت�ساء،  بها وقتما 

�أو �لأن��دروي��د �خلا�ص ب��ك، �لذي  �لأي��ف��ون 

يجعلك تتحول من قر�ءة �لكتب �لتقليدية 

�لورقية، �إىل �لقر�ءة �لإلكرونية".

تطبيقات القراءة الإلكرتونية

 للكتب العربية

Freda تطبيق

 Freda ت��ط��ب��ي��ق  �����س���ت���خ���د�م  مي��ك��ن��ك 

بتن�سيقات:  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل��ك��ت��ب  ل���ق���ر�ءة 

و  FB2و  MOBIو  EPUB
لقر�ءة  بالإ�سافة   ،TXTو  HTML
50000 كتاب جم��اين، من خال  �أك��رث من 

�لإلكرونية  �لكتب  ب�سحب  �لتطبيق  قيام 

�مل���ج���ان���ي���ة م����ن م����و�ق����ع �ل���ك���ت���ب �مل���ع���روف���ة 

و  Gutenberg م���ث���ل:  �ل���وي���ب  ع��ل��ى 

.Feedbooks
�لتحكم  عنا�سر  تخ�سي�ص  ميكنك  كما 

و�خل���ط���وط و�لأل���������و�ن، وو����س���ع ت��ع��ل��ي��ق��ات 

ت��و���س��ي��ح��ي��ة ع���ل���ى ك��ت��ب��ك �لإل���ك���رون���ي���ة، 

�سوت،  �إىل  �لن�ص  حتويل  �أد�ة  و��ستخد�م 

و�إن�ساء �إ�سار�ت مرجعية.

بالإ�سافة �ىل �أن �لتطبيق يعتر و�حد�ً 

�لإلكرونية  �لكتب  ق���ر�ءة  تطبيقات  م��ن 

�ل��ذي  وي��ن��دوز  �لت�سغيل  ن��ظ��ام  �ل��وح��ي��د يف 

�ل���ق���ر�ءة،  �إع������د�د�ت م��ائ��م��ة لع�سر  ي��وف��ر 

OpenDyslexic وخط

 Icecream Ebook تطبيق

Reader

 Icecream Ebook يقدم تطبيق

Reader جتربة �أكرث ب�ساطة عند قر�ءة 
تن�سيقات  وي���دع���م  �لإل���ك���رون���ي���ة،  �ل��ك��ت��ب 

 ،EPUB، FB2 �لإل��ك��رون��ي��ة:  �ل��ك��ت��ب 

و  ،MOBI، PDF، CBR، CBZ
.TXT

بالإ�سافة لأدو�ت لإد�رة �لكتب، و�لبحث، 

و�لتعليقات �لتو�سيحية، ل يدعم �لتطبيق 

�ملز�منة �ل�سحابية، ولكن لديه ميزة �أر�سفٍة 

وت�سديٍر مفيدٍة للو�سول �إىل مكتبة �لكتب 

�لإل��ك��رون��ي��ة �خل��ا���س��ة ب��ك يف �ل��ك��ث��ري من 

�لأجهزة �ملختلفة.

NOOK تطبيق

عامل  يف  كبري  حت�سن  مبثابة  يعد  وه��و 

عن  بحث  ب��ط��رق  يتميز  وه��و  �لتطبيقات، 

ك��ل��م��ات حم�����ددة يف ك���ل ك���ت���اب، وه����و يتيح 

�ل��ت��ح��ك��م يف ح��ج��م �خل����ط ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

�ل���ق���درة ع��ل��ى و���س��ع �إ����س���ارة م��رج��ع��ي��ة على 

مرة  ب�سهولة  لإيجادها  كتاب  كل  �سفحات 

�أخرى لحقاً.

ميز�ت  �لقر�ءة  تطبيقات  بع�ص  متتلك 

�لتحكم باخلطوط و�لألو�ن وترك تعليقات 

ميز�ت  �لقر�ءة  تطبيقات  بع�ص  متتلك 

�لتحكم باخلطوط و�لألو�ن وترك تعليقات

iBooks تطبيق

وه����و ي��ع��د خ���ي���ار�ً م��ق��ن��ع��اً ع��ن��د �ل��ب��ح��ث 

�أي���ف���ون، وه��و  ع��ن تطبيق جم���اين ل��ه��ات��ف 

و�ل�سرح  �ملُب�سطة  �ملتحركة  بالر�سوم  يتميز 

�ل���ت���و����س���ي���ح���ي ل���ل���ن�������ص، مب����ا ي��ج��ع��ل��ه م��ن 

تطبيقات �لقر�ءة �ملميزة، وهو يقدم �لكثري 

م���ن �ل��ك��ت��ب �ل���ر�ئ���ع���ة م��ق��ارن��ة ب��غ��ريه من 

�لتطبيقات.

Kindle تطبيق

ت���وف���ر �أم���������ازون جم���م���وع���ة ك���ب���رية م��ن 

يف  و�ملدفوعة  �ملجانية  �لإلكرونية  �لكتب 

مكتبة تطبيق كندل، وميتلك هذ� �لتطبيق 

�أي�ساً  و�جهة �سهلة �ل�ستخد�م، وهو يدعم 

�لحتياجات �لأ�سا�سية للم�ستخدم.

Kobo تطبيق

وه����و خ���ي���ار ر�ئ�����ع �آخ�����ر ح��ي��ث مي��ت��ل��ك 

�ل���ك���ث���ري م����ن �مل����ي����ز�ت وخ�����ي�����ار�ت �ل��ك��ت��ب 

و�مل�����ج�����ات و�ل���ك���وم���ي���دي���ا وح����ت����ى ك��ت��ب 

بيانات  قاعدة  يف  �أي�ساً  متوفرة  �لأطفال 

�لإلكرونية للكتب  كبرية 

 م����ن خ������ال �ل���ت���ط���ب���ي���ق، ك���م���ا ي���وف���ر 

خال  من  هائلة  ميز�ت  تكامل  �لتطبيق 

�لجتماعي �لتو��سل  مو�قع 

 ب��ح��ي��ث مي��ك��ن م�����س��ارك��ة �مل���ق���روء�ت به 

�ملو�قع �آخرين عر تلك  مع 

�لتفاعلية.  
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مراهقة تكتشف جزيئا قد يقضي على كورونا.. 
االنباط-وكاالتوتفوز بـ 25 ألف دوالر

�سهل،  بع�سها  باخليار�ت.  مليئة  �حلياة 

�لنظر  بغ�ص  ج��دي��ة،  �أك��رث  �لآخ��ر  و�لبع�ص 

ع���ن م����دى �أه���م���ي���ة �ل����ق����ر�ر، ف�����اإن م���ه���ار�ت 

�إذ�  خا�سة  �حل��ي��اة،  يف  مفيدة  �جليد  �ل��ق��ر�ر 

وي��وؤدي  م��ا  �سيء  حيال  ب��ال��ردد  ت�سعر  كنت 

بع�ص  ت��ق��دم  �سيدتي  وعليه  �إح��ب��اط��ك.  �إىل 

جيدة  ق��ر�ر�ت  �تخاذ  كيفية  ح��ول  �لن�سائح 

.au. reachout بح�سب موقع

اخلطوة 1: ل تدع التوتر

 يغلب عليك

و�لقلق  بالتوتر  ت�سعري  �أن  �ل�سهل  م��ن 

�إىل  متيلني  قد  �سعباً.  خيار�ً  تو�جه  عندما 

�لت�سرع يف �تخاذ قر�ر�تك دون �لتفكري فيها 

�أو �أن تتجنبي �تخاذ قر�ر لأن �لتوتر  جيد�ً، 

ت�سعرين  ك��ن��ت  �إذ�  ه��دف��ك.  ع��ن  �أب��ع��دك  ق��د 

بالقلق حيال قر�ر ما، فحاويل �إد�رة توترك 

حتى ل يوؤثر على تفكريك.

اخلطوة2: امنحي نف�سك

 بع�ض الوقت

م����ن �ل�����س��ع��ب �ل��ت��ف��ك��ري ب���و����س���وح حت��ت 

�لأوىل  فكرتك  ت��ك��ون  ل  و�أح��ي��ان��اً  �ل�سغط، 

�لفر�سة  نف�سك  �منحي  د�ئماً.  �لأف�سل  هي 

حتى  �لوقت  من  لفرة  و�لتفكري  للجلو�ص 

ت��ت��م��ك��ن��ي م��ن م��ع��اجل��ة خ��ي��ار�ت��ك و�ل�����س��ع��ور 

بالثقة ب�ساأن م�سار �لعمل �لذي تختارينه.

اخلطوة 3: وازين 

وال�سلبيات الإيجابيات 

نفقد  �أحياناً  كبري�ً،  ق��ر�ر�ً  نو�جه  عندما 

بالإيجابيات  قائمة  �كتبي  �لكبرية.  �ل�سورة 

و�ل�سلبيات لكل م�سار عمل ثم قارين بينها. 

بنف�ص  �لعيوب  ت��ك��ون  ل  �لأح��ي��ان،  بع�ص  يف 

�أو قد يجعل خيار�تك  �لذي نتخيله،  �ل�سوء 

�أكرث و�سوحاً.

اخلطوة 4: فكري يف

 اأهدافك وقيمك

�أنف�سنا  م��ع  �سادقني  نكون  �أن  �ملهم  م��ن 

وم���ا ن��ق��دره يف �حل���ي���اة. ع��ن��دم��ا ت���اأخ���ذي يف 

�ل��ت��ي تهمك يف ق���ر�ر ما،  �لع��ت��ب��ار �لأ���س��ي��اء 

وينتهي  و��سحاً  �لأف�سل  فقد ي�سبح �خليار 

بك �لأمر بنتيجة تر�سيك.

اخلطوة 5: النظر 

يف كل الحتمالت

مي��ك��ن �أن ي���وؤدي �ت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر �إىل ع��دة 

ن���ت���ائ���ج خم��ت��ل��ف��ة وق�����د ل ت����ك����ون ج��م��ي��ع��ه��ا 

و�����س���ح���ة. ع��ن��د �ل��ت��ف��ك��ري يف ك���ل خ���ي���ار، ل 

بل  ف��ق��ط؛  و�ل�سلبيات  �لإي��ج��اب��ي��ات  ت�سردي 

�كتبي �أي عو�قب حمتملة.
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االنباط-وكاالت

�إميانويل ماكرون،  �لفرن�سي  �لرئي�س  �أّن  يبدو 

�مل��ّرة،  �ملُ�سلمني �لعرب ه��ذه  �إث���ارة عاطفة  جنح يف 

�إ���س��ر�ره تبّني �حل��رّي��ات فيما يتعّلق  وعلى خلفّية 

�لإ�سالمّية، من خالل  �لدينّية  �لرموز  مُبهاجمة 

و�سائل �لإع���الم، وح��ادث��ة �سحيفة �ساريل �إي��ب��دو ، 

لنبي  ُم�سيئة  كاريكاتورّية  لر�سوم  ن�سرها  و�إع���ادة 

�لإ����س���الم حم��م��د، و�جل��رمي��ة �ل��ت��ي �رت��ك��ب��ه��ا �ساب 

�أ�ستاذ  �سي�ساين �نتقاماً لر�سوله، و�إهانته من قبل 

�لر�سوم  لعر�سه  ر�أ���س��ه  بقطع  �ل�ساب  ق��ام  فرن�سي 

�ملُ�سيئة �أمام طالبه

موقع  على  �لتفاعل  وتت�سّدر  ك��ث��رة،  �لو�سوم 

ُي�سيء  م��اك��رون  فمنها   ، ت��وي��ر  �ملُ�سّغر  �ل��ت��دوي��ن 

�لأّم��ة، وكلها تغريد�ت  ُت�سيء لنبي  للنبي، فرن�سا 

تفاعلّية، ُتامي عن �لنبي حممد، وُتهاجم فرن�سا، 

وحرياتها �ملزعومة

�لالفت يف �لو�سوم �ملُت�سّدرة، �أنها ��ستنكرت على 

��ستثناء،  تركيا  ولعل  و�لإ�سالمّية  �لعربّية  �ل��دول 

�سمتها على �إ�ساءة فرن�سا لنبي �ملُ�سلمني، فيما كان 

قد �سارع زعماء تلك �ل��دول، �إىل �لتعزية ب�سحايا 

�ل�سحيفة �ل�ساخرة، وعملّية كان قد تبّناها تنظيم 

�لدولة �لإ�سالمّية، �نتقاماً من �لإ�ساءة بحّق خامت 

�لإ�سالمّية، ومل  للعقيدة  و�ملُر�سلني وفقاً  �لأنبياء 

�ل��دول  �إد�ن���ة �سريحة من قبل  �إي  بالفعل  ي�سدر 

�لعربّية، جتاه ت�سريحات ماكرون، و�لتي عاد و�أّكد 

�لنا�سرة  �ل�سحيفة  �سد  �إج���ر�ء  �أّي  يّتخذ  لن  �أن��ه 

للكاريكاتر �ملُ�سيء

عن  ُمتقّدمة  خطوة  لها  ك��ان  �سعبّياً،  �لكويت 

�لتعبر  �آث��رت  �لتي  و�خلليجّية،  �لعربّية  �ل�سعوب 

ورئي�سها  فرن�سا،  م��ن  وغ�سبها  �متعا�سها،  ع��ن 

�لديرة  ورفعت  حممد،  للنبي  لالإ�ساءة  �فر��سّياً 

من  و�سحبها  �لفرن�سّية،  �ملنتجات  ملّقاطعة  حملة 

�لأ�سو�ق

�مل��رك��زّي��ة يف �لكويت،  وق���ّررت بالفعل �لأ���س��و�ق 

��ستمر�ر  خلفّية  وعلى  فرن�سا،  منتجات  ُمقاطعة 

ن�سر �لر�سوم �ملُ�سيئة، وغ��ّرد مبارك حميد �لعنزي 

تعاونّية  جمعّية  �إد�رة  جمل�س  �أع�����س��اء  �أح���د  وه��و 

�د�رة جمعية  ب�سفتي ع�سو جمل�س  باخُل�سو�س: 

مدينة جابر �لحمد �لتعاونية، تقدمت بكتاب �إىل 

جمل�س �لد�رة ب�سفة عاجلة ملقاطعة ورفع �ملنتجات 

�لفرن�سية لدى �جلمعية وذلك ب�سبب �لر�سومات 

زمالئي  جميع  و�دع����و�  �ل��ك��رمي  لر�سولنا  �مل�سيئة 

باجلمعيات �لتعاونية للمقاطعة

 �ملحامي �لكويتي ونائب جمل�س �لأّم��ة �ل�سابق 

خلفّية  على  حديثاً  عنه  و�ملُ��ف��رج  �ل��دوي��ل��ة،  نا�سر 

ق�سايا �إ�ساءة لل�سعودّية و�لإمار�ت، �أو�سح بدوره يف 

تغريدة �إن هذه �حلملة من �لكويت �نت�ساًر� لدينها، 

وعقيدتها، ودفاعاً عن ر�سولها

ومل تتنّب �ل�سلطات �لكويتّية حملة �ملُقاطعة، ومل 

باخُل�سو�س،  ت�سريحات  �أي  حكومتها  عن  ي�سدر 

�أّن �حلملة يقودها �لغ�سب �ل�سعبي �لكويتي  وبد� 

من �لإ�ساءة �لفرن�سّية للنبي حممد

للمنتجات  ���س��وًر�  ك��وي��ت��ّي��ون،  ن�سطاء  وت����د�ول 

�لفرن�سّية �لتي جرى رفعها من �جلمعّيات �لكويتّية 

باأ�سماء  قائمة  ن�سر  ج���رى  كما   ، جت��ارّي��ة  �أ����س���و�ق 

�ملنتجات �لفرن�سّية تف�سيلّياً ملُقاطعتها، كما جرى 

�لتاأكيد على ُمقاطعة �سياحة فرن�سا، وعدم �ل�سفر 

�إليها

�أن �لعربّية �ل�سعودّية ت�سهد  يحدث يف �لأثناء، 

ح��م��ل��ًة ملُ��ق��اط��ع��ة �ل��ب�����س��ائ��ع �ل��رك��ّي��ة، وه���ي حملة 

من�سوبة  بت�سريحات  تتعّلق  �سيا�سّية،  خلفيتها 

للرئي�س �لركي رجب طيب �أردوغ��ان �سد تهديد 

دول �خلليج، لكنها يبدو �أن �ملُقاطعة للمنتج �لركي 

يف �أوجهها، وتلقى دعماً �سبه ر�سمّياً، فرئي�س جمل�س 

�لغرف �لتجارّية يف �ململكة عجالن �لعجالن يقود 

تلك �حلملة، ودعت بع�س �لأ�سو�ت �ل�سعودّية، �إىل 

�لركّية  جانب  �إىل  �لفرن�سّية  �لب�سائع  مقاطعة 

�لإ�سالمّية ، لكن �سوت تلك �ملُقاطعة للفرن�سيني، 

ل ياأخذ �سد�ه كما تركيا ورئي�سها يف �ل�سعودّية

وق���د ي��ك��ون �لق��ت�����س��اد �ل��ف��رن�����س��ي، يف غ��ن��ى عن 

لب�سائعه،  �ملُ��ق��اط��ع��ة  ل��ه  تكّبدها  ج��دي��دة،  �سقطة 

�ل�سياحي  مو�سمها  غلق  ج����ّر�ء  فرن�سا  فخ�سائر 

بفعل تف�ّسي فرو�س ك��ورون��ا، ت��ر�وح بني 30 �إىل 

40 مليار يورو، هذ� عد� �أّن حجم �لتبادل �لتجاري 

بني �لكويت لوحدها وباري�س، يبلغ 21 مليار دولر، 

ويبلغ حجم �ل�ستثمار �لكويتي يف فرن�سا 6 مليار�ت 

دولر

االنباط-وكاالت

�أن ح��الت �لإ�سابة  ل��روي��رز  �إح�����س��اء  �أظ��ه��ر 

باأكرث  ز�دت  �أوروب��ا  يف  �مل�سجلة  كورونا  بفرو�س 

�إ�سابة  �ألف   200 �أي��ام متجاوزة   10 من �ملثلني يف 

ي��وم��ي��ا ل��ل��م��رة �لأوىل، م��ع ر���س��د ع���دد م��ن دول 

ج��ن��وب �أوروب����ا �أك���ر ع��دد م��ن �لإ���س��اب��ات يف يوم 

و�حد هذ� �لأ�سبوع

و�أع��ل��ن��ت �أوروب����ا ع��ن 100 �أل��ف �إ���س��اب��ة يف يوم 

و�حد لأول مرة يف 12 �أكتوبر

7.8 مليون  �أوروب��ا حتى �لآن حو�يل  و�سجلت 

�أل��ف  �إ���س��اب��ة بفرو�س ك��ورون��ا ون��ح��و 247  ح��ال��ة 

حالة وفاة، ح�سب �إح�ساء رويرز

و�لنم�سا  �إيطاليا  مثل  �أوروبية  دول  ور�سدت 

ح��الت  �أع��ل��ى  و�ل��ب��و���س��ن��ة  و�سلوفينيا  وك��رو�ت��ي��ا 

�إ���س��اب��ة ب��ف��رو���س ك���ورون���ا يف ي���وم و�ح����د، �أم�����س 

�إ�سابة  �أوروبا كمنطقة حالت  �خلمي�س وت�سجل 

ي��وم��ي��ة �أك���رث م��ن �ل��ه��ن��د و�ل���ر�زي���ل و�ل��ولي��ات 

يف  �لزيادة  هذه  �سبب  ويرجع  جمتمعة،  �ملتحدة 

جانب منه �إىل �إج��ر�ء �ختبار�ت �أكرث بكثر من 

تلك �لتي �أجريت يف �ملوجة �لأوىل من �جلائحة

كورونا  بفرو�س  �لإ���س��اب��ة  ح��الت  ع��دد  وبلغ 

نحو  و�لوفيات  حالة  مليون   41.4 ح��و�يل  عامليا 

1.1 مليون حالة

لالإ�سابات  �إجمايل  �أعلى  �لأربعاء  يوم  و�سهد 

�مل�سجلة يف يوم و�حد يف جميع �أنحاء �لعامل عند 

422835 �إ�سابة، بح�سب �إح�ساء رويرز

وي�سر �لإح�ساء �إىل �أن �أوروبا متثل ما يقرب 

من 19 باملئة من حالت �لإ�سابة عامليا، وحو�يل 

22 باملئة من �لوفيات على م�ستوى �لعامل

�لتي لديها  �أوروب��ا، �سجلت فرن�سا،  ويف غرب 

�جل��دي��دة  ل��ل��ح��الت  �أي���ام  ل�سبعة  متو�سط  �أع��ل��ى 

�إ���س��اب��ة يف �ل��ي��وم، �أعلى   25480 �أوروب����ا ب��و�ق��ع  يف 

حالة   41622 ع��ن��د  �لإط����الق  ع��ل��ى  ل��ه��ا  م�ستوى 

�إ���س��اب��ة م��وؤك��دة ج��دي��دة ب��ك��وف��ي��د-19، �خلمي�س، 

بح�سب �ل�سلطات �ل�سحية �لفرن�سية

�لوطني  �ملعهد  ع��ن  ���س��ادرة  بيانات  و�أظ��ه��رت 

لل�سحة �لعامة، �خلمي�س، �أن هولند�، وهي دولة 

�أخ��رى يف غرب �أوروب��ا، �سجلت �أكرث من 9 �آلف 

حالة خالل 24 �ساعة وهو رقم قيا�سي جديد

ومددت �أملانيا، �لتي �سجلت �أكرث من 10 �آلف 

من  �لتحذير  �خلمي�س،  م��رة،  لأول  يوميا  حالة 

ومعظم  وبولند�  و�إيرلند�  �سوي�سر�  �إىل  �ل�سفر 

�لنم�سا و�لأقاليم �لإيطالية مبا فيها روما

االنباط-وكاالت

�ملجاز،  خربة  �إىل  طويلة  تر�بية  درب  تقود   

�لقرية �لفل�سطينية �لقاحلة �لو�قعة على تالل 

مك�سوة باحل�سى حيث �سكان من �لبدو مهددون 

بالطرد من منطقة �سحر�وية �سنفها �جلي�س 

�لإ�سر�ئيلي ميد�ن تدريب

لي�س هناك �أي مع�سكر يف �لوقت �حلا�سر، بل 

جمرد قطعان من �ملاعز تنقب بني �حل�سى بحثا 

عن بع�س �لع�سب

ي����ع����ود �خل�������الف ح������ول خ����رب����ة �مل����ج����از �إىل 

ثالثة  تويل  �جلي�س  �أعلن  عندما  �لثمانينات 

�آلف هكتار من �سحر�ء يهود� عند �أق�سى جنوب 

�ل�سفة �لغربية �ملحتلة، �إىل ميد�ن �لرماية 918 

جلنوده، معتر� �أن �ملنطقة غر ماأهولة ب�سكل 

د�ئ��م غ��ر �أن �ل�سكان، وه��م ح��و�ىل �أل��ف ب��دوي 

فيها  ��ستقرو�  معزولة  قرية   12 على  م��وزع��ني 

تدريجيا، يوؤكدون �أنهم يقيمون يف �ملنطقة منذ 

من  طويل  وق��ت  قبل  �أي  ع�سر،  �لتا�سع  �ل��ق��رن 

�حتالل �جلي�س �لإ�سر�ئيلي �ل�سفة �لغربية عام 

1967

و�سبق �أن طردو� من �ملنطقة عام 1999، غر 

تبت  �أن  �نتظار  يف  �إليها  بالعودة  لهم  �سمح  �أن��ه 

�ملحكمة �لعليا يف �مللف �لذي رفعته �إليها منظمة 

�إ�سر�ئيلية للدفاع عن حقوق �لإن�سان

ت�سدر  �سنو�ت،  ��ستمرت  ق�سائية  �آلية  وبعد 

�ملحكمة �لعليا قر�رها بحلول �ل�سيف �ملقبل. يف 

هذه �لأثناء، تطرح ت�ساوؤلت كثرة: هل يتم نقل 

�أو  �لفل�سطينيني؟  �إج���الء  �أو  �ل��رم��اي��ة؟  م��ي��د�ن 

�ل�سماح لل�سكان بالبقاء لب�سعة �أ�سابيع يف �ل�سنة 

و�إخالء �ملنطقة للجي�س لباقي �لوقت؟

ي��روي ن�سال يون�س، رئي�س جمل�س م�سافر   

يعي�سون  �ل��ب��دو  �أن  خ��رب��ة،   12 ي�سم  �ل��ذي  يطا 

�أن يتم �قتالعهم من  با�ستمر�ر يف �خل��وف من 

جذورهم

�إن��ه منذ جل�سة �ملحكمة �لأخ���رة يف  وي��ق��ول 

�آب/�أغ�سط�س ياأتي �جلي�س ب�سكل متز�يد ويهدد 

مب�سادرة �لأكو�خ و�إجالء �ل�سكان

�ل��ذي��ن  �ملحليني  �ل�����س��ك��ان  ب��اإم��ك��ان  ك���ان  و�إن 

�مل��و����س��ي،  ت��رب��ي��ة  م��ن  �أ���س��ا���س��ي  ب�سكل  يعتا�سون 

�لبقاء يف �ملنطقة �إىل حني �سدور قر�ر �ملحكمة 

ر  �لعليا، �إل �أنه ل يحق لهم �لبناء فيها ويح�سّ

�جلي�س لهدم �أي مبان تقام بدون رخ�سة

على تلة مقابلة للقرية، �أقيمت مدر�سة من 

معدنية،  �سفائح  تعلوها  �سغرة  م��ب��ان  �أرب��ع��ة 

�أن  �إىل  �أح��د �جل��در�ن ت�سر  وعّلقت لوحة على 

�لتاد �لأوروبي مّول �ملدر�سة

�أنه على غر�ر  ويو�سح مديرها جاد نو�جعة 

ب��اق��ي �ل�����س��ك��ان، ت���و�ج���ه م��در���س��ة خ��رب��ة �مل��ج��از 

�إ�سر�ئيل متنع  �أن  �إىل  ، م�سر�  �سعوبات كرى 

�إقامة �سبكات ملّد �لكهرباء و�ملياه ومتنع �إ�سالح 

�لطريق �ملوؤدية �إىل �ملدر�سة

و����س���درت �أو�م������ر ه���دم ع���دة ط��ال��ت ب�����س��ورة 

خا�سة خ��ز�ن �مل��ي��اه و�حل��م��ام��ات، م��ا ز�ل يتعني 

تنفيذها

و�أك����د مم��ث��ل �لت����اد �لأوروب������ي يف �ل��ق��د���س 

���س��ف��ني ك���ون ف���ون ب��ورغ�����س��دورف خ���الل جولة 

�ملنطقة �سمن موكب �سم  بها موؤخر� على  قام 

ع�سر�ت �لدبلوما�سيني �سنو��سل م�ساعدة �سكان 

ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة، م��ن ب���اب �مل�����س��وؤول��ي��ة �لأخ��الق��ي��ة 

و�لو�جب �لإن�ساين

�أ�سئلة  على  رد�  �لإ�سر�ئيلي  �جلي�س  و�أع��ل��ن 

918 هو  �أن ميد�ن �لرماية  وكالة فر�ن�س بر�س 

منطقة تدريب هامة

�أن  �ملنطقة ط��امل��ا  و�ل��ت��دري��ب��ات حم��ظ��ورة يف 

لكن �جلي�س  ق��ر�ره��ا،  ت�سدر  �لعليا مل  �ملحكمة 

ينّظم فيها متارين �أخرى

�أن��ه على مر  و�أو���س��ح �جلي�س لفر�ن�س بر�س 

�ل�سنني ) ( بد�أ �ل�سكان �لفل�سطينيون �لبناء يف 

هذه �ملنطقة ب�سورة غر قانونية، ما حّد ب�سكل 

�لإ�سر�ئيلي(  )�جلي�س  ت�ساحال  قدرة  من  كبر 

على �إجر�ء تدريبات يف �ملنطقة

 وبح�سب منظمة كرم نافوت غر �حلكومية 

م�سادرة  عمليات  مبر�قبة  �ملعنية  �لإ�سر�ئيلية 

�لأر��سي يف �ل�سفة �لغربية، فاإن 18% من هذه 

، ومت يف  رماية  �ملحتلة �سنفت ميادين  �ملنطقة 

�لن�سبة  ه��ذه  م��ن  فقط   %20 ��ستخد�م  �ل��و�ق��ع 

للقيام بتدريبات ع�سكرية

بت�سيلم �حلقوقية  ملنظمة  �لعام  �ملدير  و�أك��د 

�لإ�سر�ئيلية حجاي �إلعاد �أن �إعالن هذ� �لقطاع 

م��ي��د�ن رم��اي��ة ك��ان ذري��ع��ة لإخ���الء �ملنطقة من 

�لفل�سطينيني

�أكيفوت لالأبحاث حول �لنز�ع  وك�سف معهد 

وثيقة  �ل�سنة عن  �لفل�سطيني هذه  �لإ�سر�ئيلي 

يعر�س   ،1981 �ل��ع��ام  �إىل  تعود  حمفوظات  م��ن 

�أرييل �سارون �لذي  �ل��وزر�ء �ل�سابق  فيها رئي�س 

ك��ان يف ذل��ك �حل��ني وزي���ر� ل��ل��زر�ع��ة، تخ�سي�س 

قطاع م�سافر يطا للجي�س

وق��ال �سارون يف ذلك �ملح�سر لجتماع عقد 

لكم  ن��ق��دم  �أن  ن��ري��د  �مل�ستوطنات  م�ساألة  ح��ول 

ميادين تدريب �إ�سافية، وهذه �ملناطق ) ( يجب 

�أن تقع بني �أق�سى تالل �خلليل و�سحر�ء يهود�

 ُنصرًة للنبي محمد.. الكويت تقود حملة شعبّية عربّية لُمقاطعة المنتجات الفرنسّية

 في 10 أيام.. أوروبا سجلت »أخطر أرقام« مع كورونا

 منطقة صحراوية نائية وسط صراع بين بدو عرب و جيش االحتالل
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قالت هيئة �سوؤون �لأ�سرى و�ملحررين، �جلمعة، �إن �إد�رة 

�لأ�سر  �إب��ق��اء  ع��دم  ق���ٌررت  �لإ�سر�ئيلية  كبالن  م�ست�سفى 

بحجة  يوما،   89 منذ  �لطعام  عن  �مل�سرب  �لأخر�س  ماهر 

�لطاقم  مع  �لتعاون  ويرف�س  �لعالج  يرف�س  �لأخر�س  �أن 

�ملر�سى  باقي  �سحة  تعٌر�س  له  �ل��زٌو�ر  ك��رثة  و�أن  �لطبي، 

عندهم خلطر �لعدوى و�نتقال �لفرو�سات

ق��و�ت  ق��ام��ت  �مل�ست�سفى  ق���ر�ر  ���س��وء  �أن���ه على  و�أ���س��اف��ت 

�لح���ت���الل ب��اق��ت��ح��ام غ��رف��ت��ه ون��ق��ل��ه ب�����س��ك��ل ه��م��ج��ي �إىل 

م�ست�سفى د�ئرة �ل�سجون يف �لرملة )مر��س(

جتديد  ق��ررت  �لح��ت��الل  �سلطات  �أن  �لهيئة  و�و�سحت 

�لأخ��ر���س  �للطيف  عبد  ماهر  لالأ�سر  �لإد�ري  �لعتقال 

)49 ع��ام��اً( م��ن م��دي��ن��ة ج��ن��ني، و�ل����ذي ي��و����س��ل �إ���س��ر�ب��ه 

��ا  �مل��ف��ت��وح ع��ن �ل��ط��ع��ام ل��ل��ي��وم �ل���� 89 ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، رف�����سً

لعتقاله �لإد�ري

وذك������رت �ل��ه��ي��ئ��ة �أن ه����ذ� �ل��ت�����س��رف ي��ع��ك�����س �ل��ع��ق��ل��ي��ة 

�لإجر�مية و�لإرهابية لالحتالل �لإ�سر�ئيلي جتاه �لأ�سر 

�لتدهور،  �سديد  �سحي  و�سع  من  معاناته  رغم  �لأخر�س 

�أرج�����اء ج�سده  �ل����وزن وت�����س��ن��ج��ات يف  ن��ق�����س ح���اد يف  وم���ن 

�إغماء متقطعة وحالت 

و�ملعدة  �لر�أ�س  يف  �سديدة  �آلم  من  �لأخر�س  يعاين  كما 

توقف  م��ن  �لأط��ب��اء  ح��ذر  بينما  �حل��رك��ة،  ي��ق��وى على  ول 

ب�سكل مفاجئ قلبه 

و�ع��ت��ق��ل��ت ق����و�ت �لح���ت���الل �لأ����س���ر �لأخ���ر����س ب��ت��اري��خ 

�أربعة  مل��دة  �لإد�ري  لالعتقال  تويله  ومت   ،2020/7/27

�أ�سهر، وهو متزوج و�أب ل�ستة �أبناء وكان �عتقل عدة مر�ت 

�أم�سى خاللها �أربع �سنو�ت جمتمعة

 هيئة األسرى توضح ظروف نقل األسير األخرس إلى مستشفى سجن الرملة

 عائلة عريقات: وضعه الصحي
 ما زال خطيًرا

 روسيا تعلن تصفية خليتين 
إرهابيتين في شمال القوقاز

موسكو تدعو إلى تحرك عاجل إزاء المرتزقة 
القادمين من الشرق األوسط إلى قره باغ 

 إيران ترد بالمثل على الواليات المتحدة وتفرض 
عقوبات على سفير واشنطن في بغداد 
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�لتنفيذية  �للجنة  �سر  �أم��ني  عائلة  قالت 

ملنظمة �لتحرير �سائب عريقات، يوم �جلمعة، 

نتيجة  ح���رًج���ا،  ز�ل  م���ا  �ل�����س��ح��ي  و���س��ع��ه  �إن 

�إ�سابته بفرو�س كورونا

ز�ل مت�سال  ما  �إن عريقات  �لعائلة  وقالت 

ب��ج��ه��از �لي��ك��م��و )ج��ه��از رئ���ة خ��ارج��ي( لدعم 

وظائف �جلهاز �لتنف�سي

�لقيادي  �سحة  على  خطر  ت��ده��ور  وط���ر�أ 

�مل�ساب  عريقات  �سائب  �لتحرير  منظمة  يف 

ب��ف��رو���س ك���ورون���ا وذل����ك ب��ع��د ي���وم م��ن نقله 

مل�ست�سفى “هد��سا” يف �لقد�س �ملحتلة، وجرى 

�إخ�ساعه للتنف�س �ل�سناعي و�لتخدير �لكامل

�سحة  �إن  ه��د����س��ا  م�ست�سفى  �إد�رة  وق��ال��ت 

ت��ده��ورت م��ع �سعف ك��ب��ر يف جهاز  ع��ري��ق��ات 

�مل��ن��اع��ة بعد زر�ع��ت��ه رئ���ًة قبل �أك���رث م��ن ع��ام، 

�خل��ط��ورة  ذ�ت  �ل��ف��ئ��ات  ���س��م��ن  ي�سنف  ح��ي��ث 

�لعالية

وكان عريقات قد نقل قبل �أيام من منزله 

يف �أريحا �إىل �مل�ست�سفى �لإ�سر�ئيلي بطلب من 

�ل�سلطة �لفل�سطينية وجرى نقله عر طو�قم 

طبية �إ�سر�ئيلية وبحماية من جي�س �لحتالل 

من �أريحا للقد�س

االنباط-وكاالت

 ق����ال ج���ه���از �لأم�����ن �لت������ادي �ل��رو���س��ي، 

ك�سف  عنا�سره متكنت من  �إن  �ليوم �جلمعة، 

وت�����س��ف��ي��ة خ��ل��ي��ت��ني لإره���اب���ي���ني دول���ي���ني من 

�ل��ت��ك��ف��ر و�ل��ه��ج��رة ���س��م��ت��ا ع�سرين  ج��م��اع��ة 

ع��ن�����س��ر�، وذل�����ك يف ج��م��ه��وري��ت��ي ق��ر����س��اي��ف��و 

�سركي�سيا، ود�غ�ستان، بالقوقاز

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان، �أ����س���دره ج��ه��از �لأم���ن 

�ليوم، و�وردته قناة رو�سيا  �لرو�سي  �لتادي 

�ليوم

ووف��ق��ا ل��الأم��ن �لت����اد �ل��رو���س��ي، م��ار���س 

يف  وعملو�  �ملتطرفة  للعقيدة  �لرويج  ه��وؤلء 

جمال جتنيد �أن�سار لهم

دع���و�  �مل���ذك���وري���ن  �أن  �إىل  �جل���ه���از  و�أ�����س����ار 

�مل�سلمني �لرو�س �إىل رف�س �لقو�نني �لعلمانية 

دولة  �إقامة  و�إىل  �مل��دين،  �ملجتمع  وموؤ�س�سات 

�إ�سالمية خالفة يف �سمال �لقوقاز

وخ������الل ده�����م وت��ف��ت��ي�����س �أم�����اك�����ن �إق���ام���ة 

�ملعتقلني، عرث رجال �لأمن على ثالث قنابل 

ي��دوي��ة، وث��الث��ة م�����س��د���س��ات، وخ��ر�ط��ي�����س من 

ع���ي���ار�ت خم��ت��ل��ف��ة، وب��ن��دق��ي��ة ���س��ي��د، و�أ���س��ل��ح��ة 

�ملطبوعات  من  �لكثر  �إىل  بالإ�سافة  �أخ��رى، 

�ملتطرفة

كانت وز�رة �لد�خلية �لرو�سية �أعلنت �أم�س 

�لأول �لأربعاء، �رتفاع عدد �جلر�ئم يف رو�سيا 

 ،2020 م���ن  �لأوىل  �ل��ت�����س��ع��ة  �ل�����س��ه��ور  خ���الل 

مقارنة بنف�س �لفرة من �لعام �ملا�سي، لأكرث 

من  فالأكرث  �لتطرف  جر�ئم  �أم��ا  �لثلث،  من 

43 يف �ملئة

االنباط-وكاالت 

دع�����ت �خل���ارج���ي���ة �ل���رو����س���ي���ة و�ل�������س���ف���ارة 

�لفوري  �ل�سحب  �إىل  مو�سكو  ل��دى  �لأرمنية 

�لأو���س��ط  �ل�����س��رق  م��ن  �ل��ق��ادم��ني  للم�سلحني 

�إقليم  يف  �لنز�ع  منطقة  من  �إفريقيا،  و�سمال 

قره باغ.

بيان  يف  �لرو�سية  �خلارجية  بذلك  �أف���ادت 

�أوليغ  �جلمعة  �ليوم  جمع  لقاء  عقب  ن�سرته 

�سرومولوتوف، نائب �لوزير، و�سفر �أرمينيا 

يف رو�سيا ورد�ن توغانيان.

وجهات  ت��ب��ادل  �لطرفني  �إن  �لبيان  وق��ال 

قره  يف  �مل�ستمر  �لت�سعيد  خلفية  على  �لنظر 

جماعات  عنا�سر  “نقل  �أن  على  و���س��دد�  ب���اغ، 

�ل�سرق  دول  بع�س  من  �سرعية  غر  م�سلحة 

�أمر  �ملنطقة  �إىل  �إفريقيا”  و�سمال  �لأو���س��ط 

من  �سحبهم  �ل�����س��روري  “من  و  م��رف��و���س، 

هناك دون تاأخر«.

ويف وق��ت ���س��اب��ق، ع��رت رو���س��ي��ا م���ر�ر� عن 

ت��ت��ح��دث ع���ن نقل  ت��ق��اري��ر  �إز�ء  ق��ل��ق��ه��ا  ب��ال��غ 

�أنها  م��وؤك��دة  ب���اغ،  ق��ره  �إىل  �أج��ان��ب  م�سلحني 

متلك معلومات تثبت �سحة هذه �لبيانات.

االنباط-وكاالت 

ل����وز�رة خارجيتها  ب��ي��ان  �إي����ر�ن يف  �أع��ل��ن��ت 

�جل���م���ع���ة، ف����ر�����س ع���ق���وب���ات ع���ل���ى �ل�����س��ف��ر 

�إرهابية  �أعمال  ل��دوره يف  �لأم��رك��ي يف بغد�د 

قا�سم  �جل��ر�ل  �غتيال  منها  م�ساحلها،  �سد 

�سليماين، وذلك غد�ة فر�س و��سنطن عقوبات 

على �سفر طهر�ن يف �لعر�ق

�ل���ذي ن�سره  �لبيان  و�أف����ادت �خل��ارج��ي��ة يف 

���س��ع��ي��د خ��ط��ي��ب ز�ده، عن  ب��ا���س��م��ه��ا  �مل��ت��ح��دث 

ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى �ل�����س��ف��ر م��اث��ي��و ت��ول��ر 

ونائبه �ستيف فاغني و�لقن�سل يف مدينة �أربيل 

يف  فاعل  ب�سكل  �ن��خ��رط��و�  لكونهم  و�ل��ر  روب 

تنظيم، متويل، قيادة، و�رتكاب �أعمال �إرهابية 

�أو �سعب �جل��م��ه��وري��ة  م�����س��ال��ح ح��ك��وم��ة  ���س��د 

�لإ�سالمية �لإير�نية

ال�سبت    24  /  10  / 2020
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 برشلونة وريال مدريد كالسيكو فقد بريقه

 صرار يحصد  لقب سباق الدرفت الثاني

 الرمثا يحتج على فحوصات كورونا

 ليفربول مع شيفلد لمواصلة االنتصارات

مدريد – وكاالت

ب��ع��دم��ا ك���ان ي��وم��اً اأك���ر امل��ب��اري��ات ت��رق��ب��اً يف 

ع����امل ك����رة ال���ق���دم، ف��ق��د ل���ق���اء ال����� »ك��ا���س��ي��ك��و« 

ب��ر���س��ل��ون��ة وغ���رمي���ه الأزيل ري����ال م��دري��د  ب���ن 

ال��ت��ي  امل���واج���ه���ة  اأّن  ب���ري���ق���ه، غ���ر  م���ن  ب��ع�����س��اً 

املرحلة  يف  ن��و«  »ك��ام��ب  ملعب  على  �ستجمعهما 

ال�����س��اب��ع��ة م���ن ال�����دوري امل��ح��ل��ي م�����س��اء ال�����س��ب��ت، 

اأك��ر  ي��وم��اً  ك��ان  عدة. بعدما  ع��ن��اوي��ن  �ستحمل 

ال��ق��دم، فقد لقاء  امل��ب��اري��ات ترقباً يف ع��امل ك��رة 

الأزيل  وغ��رمي��ه  بر�سلونة  “كال�سيكو” ب��ن  ال��� 

ريال مدريد بع�ساً من بريقه، غر اأّن املواجهة 

ن���و«. “كامب  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى  ���س��ت��ج��م��ع��ه��م��ا   ال���ت���ي 

ب��ع��د رح��ي��ل ال��رت��غ��ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 

ال�سنوات  يف  اإنيي�ستا  اأندري�س  نيمار،  الرازيلي 

الأخ���������رة، والأوروغ�������وي�������اين ل���وي�������س ����س���واري���ز 

والويلزي غاريث بايل هذا املو�سم عن الفريقن، 

ف��ق��د ال��ك��ا���س��ي��ك��و ك���ث���راً م���ن ب��ري��ق��ه، وك����اد اأن 

بر�سلونة  �سمح  لو  اأك��ر  ب�سكل  وهجه  يت�ساءل 

قبل  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  جنمه  برحيل 

اأّث��رت على  املو�سم احلايل. عوامل عدة  انطاق 

امل��اع��ب  ذل����ك، ل �سيما غ��ي��اب اجل��م��اه��ر ع��ن 

امل�ستجد، حيث  كورونا  تداعيات فرو�س  ب�سبب 

 99 ن��ح��و  ال��ك��ات��ال��وين ه��ت��اف��ات  ال��ن��ادي  �سيفتقد 

امل�ستويات  ف���اإّن  ذل��ك،  اإىل  م�سجع. اإ�سافة  األ��ف 

واملرينغي  البلوغرانا  يقدمها  التي  املتذبذبة 

هذا املو�سم مل ت�ساهم يف انتظار املباراة احلدث 

رابطة  رئي�س  اأّن  اإل  ال��ع��ادة،  ج��رت  كما  بلهفة 

اأك��د يف حديث ح�سري  ال��دوري خافير تيبا�س 

مع وكالة فران�س بر�س اأن “اأي مباراة كرة قدم 

لكن  جمهور،  دون  من  لعبت  اإذا  اأهميتها  تفقد 

اأنه  “اأعتقد  كا�سيكو«. وتابع  يبقى  كا�سيكو 

اأب���واب  اأقيمت خلف  م��ب��اراة   300 م��ن  اأك���ر  بعد 

مغلقة، تبّن اأّن العرو�س التي يقدمها الاعبون 

امللعب ل تزال على حالها”، معتراً  اأر���س  على 

ق��دم بن  ك��رة  م��ب��اراة  اأه���م  ه��و  “الكا�سيكو  اأّن 

اإّنها عامة جتارية معروفة  العامل،  الأندية يف 

ب�سكل جيد، وجتذب كثرين من حولها«.  الآن 

وي����دخ����ل امل�������درب ال���ه���ول���ن���دي رون����ال����د ك���وم���ان 

واح��دة:  ومهمته  الكا�سيكو  يف  الأوىل  مباراته 

الأزيل  بغرميه  توالياً  الثالثة  الهزمية  اإحل���اق 

الفرن�سي  ن��ظ��ره  وو����س���ع  اأ����س���ب���وع،  غ�����س��ون  يف 

���س��غ��ط هائل. مني  زي�����دان حت���ت  ال���دي���ن  زي����ن 

نظيف  ب��ه��دف  مفاجئة  بخ�سارة  امللكي  ال��ن��ادي 

ع��ل��ى اأر����س���ه ام����ام ق���اد����س ال���واف���د اجل���دي���د اإىل 

ال�”ليغا”،  يف  ال��ف��ائ��ت  ال�سبت  الأ����س���واء  دوري 

“�سانتياغو  ملعب  على  اأي�����س��اً  ي�سقط  اأن  قبل 

الأوك���راين  دانييت�سك  �ساختار  اأم���ام  برنابيو” 

2-3 يف م�ستهل م�سواره يف م�سابقة دوري اأبطال 

اأوروب�����ا ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي ح��ق��ق لقبها 13 م��رة 

)رقم قيا�سي(. مل تكن حال بر�سلونة اأف�سل يف 

�سفر- بنتيجة  ب��دوره  �سقط  عندما  ال�”ليغا” 

ق��اري��اً  اأّن����ه ع��ّو���س  اإل  اأم����ام م�سيفه خ��ي��ت��ايف،   1

فرينت�سفارو�س  �سيفه  على   1-5 مقنع  ب��ف��وز 

املجري. اإل انه ب�سكل عام مل تكن بداية كومان 

ال����ذي خ��ل��ف ك��ي��ك��ي �سيتين م��ع ن��ه��اي��ة امل��و���س��م 

امل��ا���س��ي م��ث��ال��ي��ة، م��ع ث��اث��ة ان��ت�����س��ارات، ت��ع��ادل 

ال�”ليغا”  يف  التا�سع  املركز  يحتل  وهو  وخ�سارة 

اأربع مباريات، لكنه خا�س  7 نقاط من  بر�سيد 

�سو�سييداد  ري��ال  املت�سدرين  من  اأق��ل  مباراتن 

معاناة  ا�ستمرار  نقطة(. ورغم   11( وف��ي��اري��ال 

امل��ه��اج��م ال��ف��رن�����س��ي اأن���ط���وان غ��ري��زم��ان ال���ذي 

اأبقاه  حيث  الفريق  مع  م�ستواه  لإي��ج��اد  يكافح 

اأم��ام فرينت�سفارو�س،  البدلء  دكة  كومان على 

لرد  ال�سباب  بالاعبن  موؤمناً  الهولندي  بقي 

قال  ال���ذي  ف��ات��ي  اأن�سو  وخ�سو�ساً  ل��ه،  اجلميل 

اإل��ي��ه��ا ب��اأك��ر  “ندخل  ع��ن م���ب���اراة ال��ك��ا���س��ي��ك��و 

حافز ممكن، اإنه الكا�سيكو، وهي مباراة لطاملا 

بالدرجة  كومان  بها«. و�سيعّول  باللعب  حلمت 

الأوىل حتماً على مي�سي اأف�سل هّداف يف تاريخ 

لقاءات الفريقن، والذي قدم مباراة كبرة اأمام 

اأّن��ه  مدربه  تاأكيد  من  ي��وم  بعد  املجري  الفريق 

“لي�ست لدي اأّي �سكوك حيال اأداء” الأرجنتيني، 
اأف�����س��ل  ي���ك���ون  اأن  مل��������ردوده  “ميكن  م�����س��ي��ف��اً 

امل��ا���س��ي��ة«. راأي���ن���اه يف الأي����ام القليلة  ال���ذي   م��ن 

كاعبن  تواجها  اأن  وزي��دان  لكومان  ي�سبق  مل 

بعدما لعب الأول يف �سفوف النادي الكاتالوين 

اإىل  1989 و1995، فيما و�سل الثاين  بن عامي 

فريق العا�سمة الإ�سبانية يف العام 2001 قبل اأن 

ري��ال مدريد ل يبدو  اأّن  2006. ورغم  يعتزل يف 

يف اأف�����س��ل اأي���ام���ه، ف��ق��د ي��اأخ��ذ ال��ث��ق��ة م��ن �سجل 

زيدان كمدرب يف ملعب “كامب نو” الذي زاره 

يف خم�س منا�سبات ومل يخ�سر خالها اأّي مباراة 

النادي  كما خ�سر  تعادلت(،  وثاثة  )انت�ساران 

اإىل  زي����ارات  �سبع  اآخ���ر  م��ب��اراة واح���دة يف  امللكي 

�ساختار  اأم��ام  غالياً  زي��دان  خ�سمه ودفع  ملعب 

اأب��رز  على  باإبقائه  الكا�سيكو،  يف  تفكره  ثمن 

عنا�سره الأ�سا�سية على دكة البدلء يف مقدمتهم 

فيني�سيو�س  والرازيلي  بنزمية  كرمي  مواطنه 

والأملاين طوين كرو�س الذين دخلوا يف ال�سوط 

الثاين، ولوكا�س فا�سكيز واإي�سكو، كما قّرر عدم 

املجازفة باإ�سراك القائد �سرخيو رامو�س لعدم 

تعافيه كلياً من الإ�سابة يف الركبة. ومن املتوقع 

الأ���س��ا���س��ي��ة  الت�سكيلة  اإىل  ال��اع��ب��ون  ي��ع��ود  اأن 

ت�سع مرات  واجهه  الذي  بر�سلونة  اأم��ام  للملكي 

كمدرب يف جميع امل�سابقات وخ�سر مرتن فقط، 

كانتا يف عقر دراه يف الرنابيو. 

 االنباط - عمان

ح��ق��ق امل��ت�����س��اب��ق ف���ار����س ����س���رار ل��ق��ب �سباق  

ال���درف���ت اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة الأردن 

ل�سباقات الدرفت – الجنراف، الذي اأقيم م�ساء 

دون  م��ن  – م��ارك��ا  �سوفك�س  حلبة  يف  اخلمي�س 

اأب��ط��ال  م��ن  نخبة  ال�سباق  يف  و���س��ارك  جمهور،  

�سباقات الدرفت وتكون من جولتن وجولة ثالثة 

لأف�سل 13 نتيجة ، وكانت املناف�سة على اأ�سدها يف 

اجلولة الأوىل التي ت�سدرها فار�س �سرار، وحلق 

ب��ه ع�����س��ام اجل��م��ل ث��ان��ي��ا، وم��وؤي��د ي��و���س��ف ثالثا، 

وحم��م��ود اجل��ب��ايل راب��ع��ا، واأن�����س احللو خام�سا، 

وفرا�س هنية �ساد�سا، وبا�سم اأحمد �سابعا، وحممد 

وحممد  تا�سعا،  اجلبايل  واأحمد  ثامنا،  الفقهاء 

فار�س  الثانية،بقي  اجل��ول��ة  ع��ا���س��را.ويف  كعو�س 

املركز  اإىل  احللو  يا�سر  وت��ق��دم  مت�سدرا  ���س��رار 

الثاين، وتقدم حممد الفقهاء اإىل املركز الثالث، 

وج��اء يا�سر احللو يف املركز ال��راب��ع، وح��ل اأحمد 

املركز اخلام�س وج��اء ع�سام اجلمل  اجلبايل يف 

يف املركز ال�ساد�س، وجاء خمي�س �سمور يف املركز 

ال�سابع،  وحل با�سم اأحمد يف املركز الثامن، وجاء 

حممود اجلبايل يف املركز التا�سع، وتراجع موؤيد 

يو�سف اإىل املركز العا�سر.ورمى  فار�س �سرار بكل 

نتيجة يف   13 ثقله يف اجلولة احلا�سمة لأف�سل 

اجلولتن الأوىل والثانية، معلنا فوزه يف ال�سباق 

ت���ارك���ا خلفه  حم��م��د ال��ف��ق��ه��اء ب��امل��رك��ز ال��ث��اين، 

الثالث.وتاليا  نتائج  املركز  يف  اجلبايل   واأحمد 

ال��ف��ائ��زي��ن ب��ال�����س��ب��اق ال���ث���اين ل���ل���درف���ت   الأول: 

ف��ار���س ���س��رار )ب��ي ام دبليو اي��ه 30( وجمع 375 

دبليو  ام  )بي  الفقهاء   حممد  - الثاين:  نقطة. 

 : -  الثالث:  نقطة.   364 نقطة  وجمع   )30 اي��ه 

13( وجمع   اأ���س  �سيلفيا  )ني�سان  اأحمد اجلبايل 

)بي  احللو  يا�سر   : ال��راب��ع  نقطة. -   362 نقطة 

نقطة.  اخلام�س    355 وجمع    )30 اي��ه  دبليو  ام 

اأن�����س احل��ل��و )ب��ي ام دبليو اي��ه 46 ( وج��م��ع 343 

ا�سكونا  )اأوب���ل  هنية   فرا�س  نقطة -  ال�ساد�س: 

�سمور  خمي�س  نقطة.   ال�سابع:   327 وج��م��ع   )

)تويوتا جي تي 86( وجمع  322 نقطة.- الثامن 

  307 30( وجمع  اأحمد )بي ام دبليو ايه  : با�سم 

نقطة. - التا�سع: ع�سام اجلمل )بي ام دبليو ايه 

30( وجمع 290  نقطة. - العا�سر: حممد كعو�س 

)بي ام دبليو ايه 30( وجمع 271  نقطة.

االنباط – عمان

خ����اط����ب ن����ادي ال���رم���ث���ا اإحت�������اد ك�����رة ال���ق���دم 

م�ساركة  �سروط  ت�سارب  اأ�سباب  على  للوقوف 

امل��ح��رف��ن، بعد  ال��اع��ب��ن يف م��ب��اري��ات دوري 

اإ�سابتهم بفرو�س كورونا .وقال امن �سر نادي 

الرمثا  ان خ��ط��اب  ع��اق��ول��ة  اأب���و  ال��رم��ث��ا حممد 

لاحتاد ياأتي احتجاجاً على عدم و�سوح الروؤيا 

يف ظ��ل ارت���ف���اع اإ���س��اب��ات ف��رو���س ك���ورون���ا بن 

الاعبن. وقال ان مديرية �سحة الرمثا ابلغت 

كورونا  بفرو�س  امل�ساب  ال��اع��ب  ب��اأن  الحت��اد 

ال  للتدريبات  ال��ع��ودة  له  اع��را���س ل يحق  دون 

ب��ع��د ع�����س��رة اأي����ام م��ن احل��ج��ر، وال��اع��ب ال��ذي 

حجر  لأ���س��ب��وع��ن  يحتاج  اع��را���س  عليه  تظهر 

خمالفة  مت  ح��ال  ويف  بالعودة،  له  ال�سماح  قبل 

بقيمة  غرامة  عليه  �ستفر�س  النادي  ف��اإن  ذلك 

ان  اىل  عاقولة  اب��و  دينار . واأ�سار  اآلف  ث��اث 

على  ال�����س��ح��ة  وزارة  بتعليمات  م��ل��ت��زم  ال��رم��ث��ا 

اأجل احلفاظ على  الفريق من  ح�ساب م�سلحة 

�سحة املواطن، لفتا اىل ان الأمر امل�ستغرب هو 

اأخ���رى يح�سلون على  اأن��دي��ة  وج��ود لعبن يف 

جتريه  ال��ذي  ك��ورون��ا  بفح�س  اإيجابية  نتيجة 

يعيدون  قليلة  اي���ام  ب��ع��د  ول��ك��ن  ال�سحة  وزارة 

نتيجة  ع��ل��ى  ويح�سلون  اآخ���ر  مب��ك��ان  الفح�س 

دون  املباريات  يف  للم�ساركة  يدفعهم  ما  �سلبية 

ا�ستكمال احلجر ال�سحي.

لندن – وكاالت

ي��ت��ط��ل��ع ف���ري���ق���ا اإي����ف����رت����ون واأ�����س����ت����ون ف��ي��ا 

املمتاز  الإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  ���س��دارة  يف  للبقاء 

املعتادة،  غر  بدايتهما  وموا�سلة  القدم،  لكرة 

م��ع ان��ط��اق م��ب��اري��ات اجل��ول��ة ال�����س��اد���س��ة من 

الفرق الكرى بالدوري  البطولة، بينما ت�سعى 

يحتل  الذي  اإيفرتون،  الفارق. ويحل  لتقلي�س 

يخ�سر  نقطة ومل   13 بر�سيد  الرتيب  �سدارة 

امل��و���س��م، �سيفا على  ب��ال��دوري ه��ذا  ل��ق��اء  اأي  يف 

خلفهما  الأح����د  وي����اأت����ي  ي����وم  ���س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون 

�سيفيلد  يواجه  ال��ذي  اللقب،  حامل  ليفربول، 

للتخل�س  ي�سعى  حيث  ال�سبت،  م�ساء  يونايتد 

م��ن ف��ق��دان ج��ه��ود ف��رج��ي��ل ف���ان داي���ك ب�سبب 

لإج��راء  م�سطرا  اإي��ف��رت��ون  الإ�سابة. و�سيكون 

تغيرا يف هذه اجلولة، بعد اإيقاف ريت�سارلي�سون 

ب��ط��اق��ة ح��م��راء يف م��ب��اراة  ع��ق��ب ح�سوله ع��ل��ى 

.2/2 بالتعادل  انتهت  التي  الأخ���رة   ليفربول 

وي���اأم���ل ي���ورج���ن ك���ل���وب، م����درب ل��ي��ف��رب��ول، اأن 

ي�������س���اه���م ال����ف����وز ال������ذي ح��ق��ق��ه ف���ري���ق���ه خ����ارج 

دوري  يف  ال���ه���ول���ن���دي  اأي����اك���������س  ع���ل���ى  م��ل��ع��ب��ه 

�سيفيلد  على  ال��ف��وز  حتقيق  يف  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال 

ال�سبت. ويخطط  ي��واج��ه��ه  ع��ن��دم��ا  ي��ون��اي��ت��د 

ك��ل��وب لأن ي��ع��ود امل��داف��ع ج��وي��ل م��ات��ي��ب بعدما 

غ���اب ع���ن ال��ف��ري��ق اأم�����ام اأي���اك�������س، وق���د ي��دخ��ل 

األ��ك��ان��ت��ارا ح�سابات  تياجو  ال��و���س��ط  خ��ط  لع��ب 

اأ����س���ي���ب ب���ك���دم���ة م����ن ت��دخ��ل  اأن  امل�������درب ب���ع���د 

املا�سية. وقال  اجلولة  يف  عليه  ريت�سارلي�سون 

متاما«. خمتلف  حتد  ال�سبت،  “مباراة   كلوب: 

اأن  ب��ع��د  ي��ون��اي��ت��د  �سيفيلد  “نواجه  واأ����س���اف: 

ح�����س��ل��وا ع��ل��ى راح�����ة ك���اف���ي���ة. ون���ح���ن ب��ح��اج��ة 

جاهزين  لنكون  ���س��ري��ع،  ب�سكل  حاليا  للتعايف 

الذي  �سيتي،  مان�س�سر  املباراة«. ويحل  لتلك 

ل��دي��ه م���ب���اراة م��وؤج��ل��ة وي��ح��ت��ل امل��رك��ز احل���ادي 

ع�����س��ر ب���ف���ارق ث����اث ن���ق���اط خ��ل��ف ل��ي��ف��رب��ول، 

هام  و���س��ت  على  �سيفا  ال��ث��ال��ث،  امل��رك��ز  �ساحب 

فرناندينيو،  الو�سط  خط  لعب  بدون  ال�سبت، 

ال�����ذي ي��غ��ي��ب ع���ن ال��ف��ري��ق مل����دة ���س��ت��ة اأ���س��اب��ي��ع 

���س��اح��ب  اآر����س���ن���ال،  الإ�سابة. ويلتقي  ب�����س��ب��ب 

�ساحب  ���س��ي��ت��ي،  لي�سر  م��ع  اخل��ام�����س،  امل��رك��ز 

عودة  امل��ب��اراة  ت�سهد  اأن  وينتظر  ال��راب��ع،  املركز 

���س��ف��ائ��ه من  ب��ع��د  ج��ي��م��ي ف����اردي لع���ب لي�سر 

الإ����س���اب���ة. وي�������س���ط���دم م��ان�����س�����س��ر ي��ون��اي��ت��د 

�ساحب  وولفرهامبتون،  يلعب  فيما  بت�سيل�سي، 

يلتقي  بينما  ن��ي��وك��ا���س��ل،  م��ع  ال�����س��اد���س،  امل��رك��ز 

توتنهام، �ساحب املركز ال�سابع، مع برنلي يوم 

كري�ستال  مع  فولهام  يلعب  املقبل. كما  الثنن 

بال�س، ويلتقي برايتون مع و�ست بروميت�س.

 االهلي والسلط وال بديل 
عن الفوز

 الفيصلي يحتج على مشاركة مرضي

 اصدار جدول مباريات ربع 
نهائي  بطولة الناشئات

االنباط – عمان

تتوا�سل م�ساء اليوم مناف�سات بطولة 

دوري كرة القدم لندية املحرفن باقامة 

يلتقي يلتقي  ح��ي��ث  م��وؤج��ل  واح���د  ل��ق��اء 

م�ساء  ال�ساد�سة  عند  ال�سلط  مع  الأه��ل��ي 

على �ستاد امللك عبداهلل الثاين، يف مباراة 

من  ي��ع��زز  فيها  ال��ف��وز  للفريقن  مهمة 

�سيما  ل  الرتيب  �سلم  على  ح�سورهما 

املركز  حاليا  يحتل  ال���ذي  اله��ل��ي  ف��ري��ق 

الخ����ر ب��ر���س��ي��د 6 ن��ق��اط وه���و و���س��ع ل 

وارت��ب��اط��ه  ال��ف��ري��ق  ع��راق��ة  م��ع  يتنا�سب 

بكل  ي�سعى  لذلك  وهو  بالدوري  القدمي 

ق���وة لق��ت��ن��ا���س ال���ف���وز وال��ت��ق��دم خ��ط��وة 

مهمة نحو مناطق المان لن اية نتيجة 

غر الفوز من �ساأنها ان ت�سعف ح�سوره 

يف ال�����دوري وت��ع��ق��د م��وق��ف��ه ع��ل��ى ج��دول 

امل��ب��اراة من  تقل  املقابل ل  ..يف  الرتيب 

حيث الهمية عن مناف�سه الخر ال�سلط 

والتقدم  للفوز  الخ���ر  ه��و  يحتاج  ال���ذي 

الذي  وهو  املقدمة  نحو  متقدمة  خطوة 

 12 بر�سيد  ال��ث��ام��ن  امل��رك��ز  حاليا  يحتل 

ن��ق��ط��ة وه����و م��رك��ز ق��ري��ب م���ن املنطقة 

اخلطرة وهو ي�سعى اليوم لابتعاد كثرا 

الععودة  م��ن  متكن  م��ا  اذا  امل��ق��دم��ة  نحو 

بالنقاط الثاثة املهمة ..

االنباط – عمان

قدمت ادارة النادي الفي�سلي احتجاجا 

م�ساركة  على  ال��ق��دم  ك���رة  لحت���اد  ر�سميا 

لع����ب ف��ري��ق اجل���زي���رة حم��م��ود مر�سي 

قبل ان مت�سي الفرة القانونية للحجر 

ال�سحي الذي يجب ان يخ�سع له الاعب 

امل�ساب بفرو�س كورونا ح�سب الرتوكول 

ال�سحي ال��ذي اق��ره احت��اد ال��ك��رة موؤخرا 

ال�سيد رمزي  ال��ن��ادي  �سر  ام��ن  ..وح�سب 

ل��ان��ب��اط فان  ال���ذي حت��دث  ال�سند�س  او 

الدارة تاكدت من م�ساركة الاعب بهذه 

امل��ق��ررة  امل���دة  ي�ستكمل  ان  دون  الطريقة 

..وكانت املباراة التي اقيمت بن الفريقن 

امل��ح��رف��ن قد  اط����ار م��ب��اري��ات دوري  يف 

انتهت بالتادل بهدف لكل فريق .

االنباط – عمان

اأ�����س����در احت������اد ك�����رة ال����ق����دم، ج����دول 

دوري  لبطولة  الثمانية،  دور  م��ب��اري��ات 

 ،2020 مل��و���س��م   16 ت  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ات  ح��م��اده 

وال����ذي ي��ق��ام ي��وم��ي الث��ن��ن وال��ث��اث��اء 

الأول،  ت�������س���ري���ن  و27   26 امل���ق���ب���ل���ن 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و مب��دي��ن��ة احل�����س��ن 

مع  احل�سن  الث��ن��ن  لل�سباب. ويلتقي 

ع��م��ان اف ���س��ي ع��ن��د ال��ث��ال��ث��ة وال��ن�����س��ف 

الأه��ل��ي  م��ع  الن�سر  يلعب  فيما  ع�����س��را، 

م�ساء. وتختتم  والن�سف  ال�ساد�سة  عند 

ياقي  عندما  الثاثاء،  الدور  مباريات 

الثالثة  �سباب الأردن نظره جر�س عند 

ال�ساعة  ت�سهد  فيما  ع�����س��را،  وال��ن�����س��ف 

والن�سف م�ساء مواجهة عمان  ال�ساد�سة 

تلعب  التعليمات،  القاد�سية. وح�سب  مع 

م��ب��اري��ات ه���ذا ال����دور وم���ا ي��ل��ي��ه ب��ن��ظ��ام 

خروج املغلوب من اول مرة.

ال�سبت    24  /  10  / 2020
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دبي تؤسس أول مركز شحن جوي في 
العالم للقاح »كوفيد 19«

دبي - وام

عززت دبي ريادتها �لعاملية، باإن�شاء �أول مركز 

“كوفيد  �شحن جوي يف �لعامل، خم�ش�ص للقاح 

�لإمارة. 19” يف 
م�شتوى  على  ري��ادي��ا  موقعا  �لناقلة  وحت��ت��ل 

�لعامل من خالل �إعالنها عن �إع��ادة فتح حمطة 

�ل��دويل  مكتوم  �آل  مطار  يف  �شنرت�ل”  “�شكاي 
وتوزيع  لتخزين  خم�ش�ص  مركز  مبثابة  لتكون 

�للقاح عاملياً.

كما �شكلت “�لإمار�ت لل�شحن �جلوي” فريقا 

خم�ش�شا لال�شتجابة �ل�شريعة لتن�شيق �لطلبات 

من خمتلف �جلهات و�لهيئات �مل�شاركة يف �لنظام 

�لدويل لتوزيع �للقاحات وتلبية �لناقلة لطلبات 

نقل �للقاحات.

وقال �ل�شيخ �أحمد بن �شعيد �آل مكتوم �لرئي�ص 

�لإم�����ار�ت  ل��ط��ر�ن  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ص  �لأع��ل��ى 

كبو�بة  مثايل  مبوقع  تتمتع  دب��ي  �أن  و�ملجموعة 

�إىل  “كوفيد19-”  ل��ل��ق��اح��ات  ت���وزي���ع  وم���رك���ز 

و�لت�شالت  �لتحتية  �لبنية  فلدينا  �لعامل  بقية 

�لتي  �لأ���ش��و�ق  ي�شع  �للوج�شتية وموقع جغر�يف 

د�ئ��رة  �لعامل �شمن  �شكان  ثلثي  �أك��ر من  ت�شم 

ن�شف قطرها 8 �شاعات بالطائرة.

�لإم���ار�ت  �أن  �أحمد بن �شعيد  �ل�شيخ  و�أ���ش��اف 

لل�شحن �جلوي متكنت على مدى �شنو�ت وبف�شل 

��شتثمارها �مل�شتمر يف �لقدر�ت و�لعمليات �خلا�شة 

دبي  للحر�رة من و�شع  �لأدوي���ة �حل�شا�شة  بنقل 

�لرئي�شيني  �لعامليني  �لأدوي���ة  على قائمة عمالء 

على  �لقّيمة  ل�شحناتهم  مف�شلة  ع��ب��ور  كنقطة 

مد�ر �لعام. ويعد �إن�شاء مركز خم�ش�ص للقاحات 

�شبكتنا  ي�شخر  �أ�شا�شيا  “كوفيد19-” م�شروعا 
ورح��الت��ن��ا وك��ف��اء�ت��ن��ا يف خ��دم��ة ح��ي��اة �ل��ن��ا���ص يف 

جميع �أنحاء �لعامل«.

�أكرب مرفق جوي للقاحات”كوفيد19-”

و�أ�شار �إىل �أن مركز لقاحات �لإمار�ت لل�شحن 

�شيكون  �ل������دويل  م��ك��ت��وم  �آل  م���ط���ار  يف  �جل�����وي 

�لعامل خم�ش�ص للقاحات  �أك��رب مرفق ج��وي يف 

لناقالت  دب��ي  ه��ذ� مركز  ويتيح  “كوفيد19-” 
�ل�شحن �جلوي نقل �للقاحات من مو�قع �لت�شنيع 

للتوزيع  و�إع��د�ده��ا  �ل�شحنات  وتخزين  �ملختلفة 

�لإقليمي و�لعاملي.

جتدر �لإ�شارة �إىل �أن “�شكاي �شنرت�ل” يف دبي 

ورل��د �شنرت�ل ي�شم منطقة خم�ش�شة لتخزين 

�لأدوي��ة ميكن �لتحكم بحر�رتها تزيد م�شاحتها 

على 4000 مرت مربع وتتيح هذه �ملن�شاأة �حلائزة 

�لأوروب�����ي  �جل��ي��د  �ل��ت��وزي��ع  “ممار�شات  �ع��ت��م��اد 

GDP« تخزين وتوزيع لقاحات “كوفيد19-” 
�ملنتظرة وتقدر �لطاقة �ل�شتيعابية لهذه �ملن�شاأة 

بنحو 10 ماليني ق���ارورة لقاح دفعة و�ح��دة يف 

نطاق بيئة ترت�وح حر�رتها با�شتمر�ر بني -2 8 

درجات مئوية.

دب��ي ورلد  �ملن�شاأة �حلديثة يف  ق��در�ت  وتتعزز 

�حلاويات  من  �لعامل  يف  �أ�شطول  باأكرب  �شنرت�ل 

�مل��ربدة للم�شاعدة يف حماية �ل�شحنات �حل�شا�شة 

للحر�رة �أثناء نقلها بني �لطائرة ومبنى �ل�شحن، 

�ل�شاحنات  �أر�شفة  من  كبر  ع��دد  تو�فر  �أن  كما 

مو�قف  وقربها من  بحر�رتها  �لتحكم  يتم  �لتي 

وف��ع��ال��ًة  ���ش��ري��ع��ًة  م��ن��اول��ًة  �شي�شمن  �ل���ط���ائ���ر�ت 

للب�شائع وتوزيعها �إىل خمتلف وجهاتها �لعاملية.

و�شتوفر �لإم���ار�ت لل�شحن �جل��وي بالإ�شافة 

�إىل �لتخزين �ملربد مناطق خم�ش�شة للخدمات 

ذ�ت �لقيمة �مل�شافة مثل �إع��ادة تغليف �للقاحات 

عرب  عمالئها  على  لتوزيعها  تربيدها  وتعزيز 

�لعامل.

وبف�شل �حلجم �لكبر للمن�شاأة �لتي ميكنها 

�ل��ت��ع��ام��ل م��ع م��الي��ني ج��رع��ات �ل��ل��ق��اح وت�شكيل 

فريق خم�ش�ص للتعامل مع �لطلبات وتنفيذها 

�شتتمكن “�لإمار�ت لل�شحن �جلوي” من �لتعامل 

بفعالية مع �لطلبات �ل�شخمة ونقلها �شريعاً فور 

�لبدء يف �إنتاج وتد�ول �للقاح.

و���ش��ت��ت��م��ك��ن �ل���ن���اق���ل���ة ب���ع���د ذل�����ك م����ن خ���الل 

من  “�لت�شارتر”  و�لعار�شة  �ملنتظمة  �ل��رح��الت 

نقل �للقاحات �إىل �لأ�شو�ق �لتي �شتكون يف �أم�ص 

�حلاجة �إليها.

وتوظف “�لإمار�ت لل�شحن �جلوي” �خلرب�ت 

�لتي �كت�شبتها على مدى عقود يف نقل �ملنتجات 

يف  �لتحكم  ي��ت��م  �ل��ت��ي  و�ل��ل��ق��اح��ات  �ل�شيدلنية 

حلول  تطوير  يف  �لعامليني  للم�شنعني  حر�رتها 

مبتكرة �شتلبي �لتحدي �ملتمثل يف توزيع لقاحات 

ق�شر.  زم��ن��ي  �إط���ار  ويف  عامليا  “كوفيد19-” 
��شتثمار�ت  كما و�شعت �لناقلة منذ عام 2016 

���ش��خ��م��ة ل��ت��ط��وي��ر ق���در�ت���ه���ا ع��ل��ى ن��ق��ل �لأدوي�����ة 

منتج  ت��ق��دمي  ذل���ك  و�شمل  ل��ل��ح��ر�رة.  �حل�شا�شة 

“�لإمار�ت فارما” �ملتخ�ش�ص وتطوير بنية حتتية 
 GDP حائزة �عتماد ممار�شات �لتوزيع �جليد

يف دبي وكذلك يف نقاط �ملن�شاأ و�لوجهات �لرئي�شة 

وذلك يف �إطار برناجمها “ممر�ت �لأدوية” �لذي 

يغطي �لآن �أكر من 30 مدينة.

�لتي  �لدو�ئية  �ملنتجات  �إجمايل �شحنات  وز�د 

رب��ع  ع��ل��ى  �جلوي”  لل�شحن  “�لإمار�ت  نقلتها 

مليون طن خالل �ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية.

وب��ف�����ش��ل �أ���ش��ط��ول��ه��ا م���ن ط����ائ����ر�ت �جل�����ش��م 

�لعري�ص �حلديثة و�شبكتها خطوطها �لتي تغطي 

�أكر من 130 وجهة عرب �لقار�ت �ل�شت  حالياً 

�ل�شرت�تيجي  �جل��غ��ر�يف  �مل��وق��ع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

لل�شحن  “�لإمار�ت  �شتتمكن  دب���ي  يف  مل��رك��زه��ا 

�جلوي” من نقل �إم��د�د�ت �للقاحات ب�شرعة من 

مو�قع �لت�شنيع �إىل وجهاتها يف خمتلف مناطق 

�لعامل على رحالتها �ملنتظمة ورحالت �لركاب.

�جلوي” عملت  لل�شحن  “�لإمار�ت  �أن  يذكر 

ط����و�ل �لأ���ش��ه��ر �لقليلة �مل��ا���ش��ي��ة ع��ل��ى ����ش��ت��ع��ادة 

 75 �إىل  خدماتها  و����ش��ت��اأن��ف��ت  �لعاملية  �شبكتها 

وجهة يف مايو �ملا�شي و�رتفع عدد �لوجهات �إىل 

 135 نحو  �إىل  ثم  �ملا�شي  يوليو  بحلول   100
وج��ه��ة ب��ح��ل��ول �أو�ئ����ل �أك��ت��وب��ر �جل����اري. وتغطي 

�ملناطق  جميع  �جل���وي  لل�شحن  �لإم����ار�ت  �شبكة 

�ل��ت��ي ت�شم م��ر�ك��ز �مل��ن��ت��ج��ات �ل��دو�ئ��ي��ة وم��و�ق��ع 

نقل  �شي�شهل  ما  �لعامل  عرب  �لرئي�شة  �لت�شنيع 

لقاح “كوفيد19-” مبجرد بدء �إنتاجه بنجاح.

الكويت تتجه لفتح األجواء 
للقادمين من الدول المحظورة

الكويت-العربية

�أبدى  �ل�شباح  با�شل  �ل�شيخ  �ل�شحة  �أن وزير  �مل�شتوى، عن  ك�شفت م�شادر كويتية رفيعة 

بو�در طيبة لدى �جتماعه مع ممثلي طر�ن �خلطوط �جلوية �لكويتية وطر�ن �جلزيرة 

ب�شاأن مقرتحات فتح �لأجو�ء �أمام �لقادمني من �لدول �ملحظورة.

و�أكدت �مل�شادر ترحيب وزير �ل�شحة مببادرتي “�لكويتية” وطر�ن �جلزيرة �ملتمثلتني 

�أع��ر����ص  �أي  ل��ت��اليف ح���دوث  و�إج����ر�ء�ت �شحية  �ح����رت�ز�ت  ب�شرط وج���ود  �لأج����و�ء  يف فتح 

جانبية، وفقا ملا نقلته “�لأنباء«.

وقالت �مل�شادر: لقد وجدنا تفهما �إيجابيا كبر� ملطالبنا وو�فق �لوزير على �قرت�ح فتح 

�لأجو�ء يف مطار �لكويت �لدويل �أمام �لقادمني من �لدول �ملحظورة.

�لتنفيذية،  �لإج���ر�ء�ت  تت�شمن  متكاملة  تنفيذية  عمل  خطة  �لوزير  طلب  و�أ�شافت: 

34، و�شيتم و�شعها متهيد�  وكيفية �لفحو�شات، وخطط ��شتقبال �لقادمني من �لدول �ل� 

للتنفيذ.

وبينت �مل�شادر �أن وزير �ل�شحة طلب �تخاذ كل �لحرت�ز�ت �ل�شحية حفاظا على �شحة 

�مل�شافرين.

“�لكويتية” و  كل من  �لآن  �مل�شادر:  �جابت  �لأج��و�ء،  فتح  �شوؤ�ل حول موعد  على  ورد� 

�ملطلوبة وتقدمي تقاريرهما خلطة �لعمل �لتي  �ل�شتعد�د�ت  بتنفيذ  “�جلزيرة” �شتقومان 
�شنبد�أ يف و�شعها بد�ية �لأ�شبوع.

�ل�����ش��م��اح ب��دخ��ول  �مل�����ش��ادر: �ن �ح�����رت�ز�ت ع��دي��دة وف��ح��و���ش��ات �شتطبق ق��ب��ل  و�أ���ش��اف��ت 

�ل�شحية،  �لإج���ر�ء�ت  ت�شهيل  مثل  �لأم��ور  كل  تت�شمن  متكاملة  خطة  و�شتقدم  �لقادمني 

�لتي من �ملتوقع �ن تتم يف بلد�نهم قبل �لو�شول و�إجر�ء�ت �أخرى عند �لو�شول و�إجر�ء�ت 

ثالثة بعد فرتة �حلظر.

وقالت �مل�شادر: �شنكون عند وعدنا بتنفيذ ��شتعد�د�ت متكاملة حتى ل يحدث �أي �شغط.

لخفض ضغط الدم ومحاربة أمراض القلب.. عليك بالشاي والتفاح

ميزة جديدة في واتساب.. وداع نهائي لـ»الدردشات المزعجة«

دبي--العربية

�شغط  مر�شى  باتباع  حديثة  در����ش��ة  �أو���ش��ت 

�لدم لنظام غذ�ئي غني بالفالفانول، وهو مركب 

طبيعي ن�شط بيولوجياً موجود يف �لتفاح و�لتوت 

�مل�شاعدة على خف�ص �شغط  �أج��ل  و�ل�����ش��اي، م��ن 

�لدم ودرء �أمر��ص �لقلب، وفقاً ملا ن�شرته �شحيفة 

“ديلي ميل« Daily Mail �لربيطانية.
ودر�ص باحثون بريطانيون و�أمركيون �لنظام 

ا  �شخ�شً  25،168 ل����  �ل����دم  و���ش��غ��ط  �ل��غ��ذ�ئ��ي 

ي��ع��ي�����ش��ون يف م��ق��اط��ع��ة ن��ورف��ول��ك �لإجن��ل��ي��زي��ة. 

�أن �ل�شخ�ص �لذي  وك�شفت �لنتائج، يف �ملتو�شط، 

يتبع نظاًما غذ�ئًيا غنًيا بالفالفانول يعاين من 

�شغط دم ي�شل �إىل 4 مم زئبق �أقل من �ل�شخ�ص، 

�لذي يتناول كميات منخف�شة من �لفالفانول. 

وتعادل تلك �لنتيجة ما يحققه �تباع نظام غذ�ئي 

با�شم  �مل���ع���روف  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �ل��ن��ظ��ام  �أو  متو�شطي 

DASH لل�شيطرة على �رتفاع �شغط �لدم.
وعلى عك�ص �لدر��شات �ل�شابقة، �لتي �عتمدت 

يف �أغلب �حل��الت عن معرفة ما يتم تناوله من 

�أطعمة وم�شروبات عن طريق �ملري�ص نف�شه، جلاأ 

فح�ص  طريقة  �إىل  �ل��در����ش��ة  ه��ذه  يف  �لباحثون 

�ملوؤ�شر�ت �حليوية �لغذ�ئية، �أي �ملوؤ�شر�ت �لقائمة 

على حتليل عينات �لدم لتحديد �ملدخول �لغذ�ئي 

وب�شكل  �لغذ�ئية،  �حلالة  �أو  �لغذ�ئي  �لتمثيل  �أو 

�أ�شا�شي لتحديد م�شتويات �لفالفانول يف �لدم.

وق����ال �ل��ب��اح��ث �ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��در����ش��ة وخ��ب��ر 

جامعة  م��ن  كونلي  غ��ون��رت  بروفي�شور  �لتغذية 

“ريدينغ”: “تعرب نتائج هذه �لدر��شة عن ر�شد 
مو�شوعي يثبت �لعالقة بني �لفالفانول، �ملوجود 

يف �ل�شاي وبع�ص �لفو�كه، وخف�ص �شغط �لدم«.

وتوؤكد نتائج �لدر��شة �أنه ميكن حتقيق نف�ص 

نتائج �لدر��شات �ل�شابقة، �لتي �أو�شت باتباع نظام 

غذ�ئي حمدد لل�شيطرة على �رتفاع �شغط �لدم، 

من خالل تناول كميات منا�شبة من �لفالفانول.

م�شادر رئي�شية للفالفانول

“�مل�شادر  �أن  ك��ون��ل��ي  ب��روف��ي�����ش��ور  و�أ�����ش����اف 

و�لتوت”  و�لتفاح  و�لكاكاو  �ل�شاي  هي  �لرئي�شية 

يف �لنظام �لغذ�ئي �لربيطاين. وتابع بروفي�شور 

�أك��رب  “و�حدة م��ن  �ل��در����ش��ة  �إن  ق��ائ��اًل:  ك��ون��ل��ي 

�ل��در����ش��ات على �لإط����الق ل���ش��ت��خ��د�م �مل��وؤ���ش��ر�ت 

�لن�شطة  �مل��رك��ب��ات  لفح�ص  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �حل��ي��وي��ة 

بيولوجًيا«.

�مل��وؤ���ش��ر�ت  ����ش��ت��خ��د�م  “�إن  و�أ����ش���اف ق���ائ���اًل: 

�حليوية �لغذ�ئية لتقدير كمية �ملركبات �لغذ�ئية 

�إليه منذ فرتة طويلة  ُينظر  بيولوجًيا  �لن�شطة 

على �أنه �ملعيار �لذهبي للبحث �لعلمي، لأنه ي�شمح 

بقيا�ص �ملدخول ب�شكل مو�شوعي«.

�لغذ�ئية  �حل��ي��وي��ة  �مل��وؤ���ش��ر�ت  قيا�ص  ويتميز 

�لتي  �لغذ�ئية  �لبيانات  عك�ص  على  �أع��ل��ى  بدقة 

يقوم �ملر�شى بالإبالغ عنها باأنف�شهم، حيث ميكن 

�لتباين  تعالج  �أن  �لغذ�ئية  �حليوية  للموؤ�شر�ت 

ُيرجع  �أن  �لغذ�ء. لذلك ميكن  �لهائل يف تكوين 

�لباحثون �ل�شلة و�لرتباط بني �نخفا�ص �شغط 

�لدم وتناول �لفالفانول بثقة تامة.

ومن جانبه قال هاغن �شروتر، كبر م�شوؤويل 

�إيدج”،  “مار�ص  ���ش��رك��ة  يف  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لأب���ح���اث 

قامت  و�لتي  �لغذ�ئية  �ل�شناعات  يف  �ملتخ�ش�شة 

روؤى  �لدر��شة  ه��ذه  “ت�شيف  �ل��در����ش��ة:  بتمويل 

رئي�شية ملجموعة متز�يدة من �لأدلة �لتي تدعم 

و�ل��ت��غ��ذي��ة، م�شًر�  لل�شحة  �ل��ف��الف��ان��ول  ف��و�ئ��د 

�حليوية  �ملوؤ�شر�ت  حتاليل  نظام  تطبيق  �أن  �إىل 

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ي�شفي م�����ش��د�ق��ي��ة ودق����ة ع��ل��ى نتائج 

�لدر��شة.

ترجمات - اأبوظبي

�أ�شبح باإمكان م�شتخدمي تطبيق و�ت�شاب جتنب �لدرد�شات 

�ملزعجة �إىل �لأبد، بعد �أن كان �لتطبيق يتيح هذه �مليزة ملدة 

�أق�شاها عام و�حد فقط.

�لعاملة  لالأجهزة  �لتجريبي  �إ���ش��د�ره  يف  و�ت�شاب  ويتيح 

�إمكانية   ،2.20.201.10 �لرقم  ويحمل  �أن��دروي��د  بنظام 

�أج���ل جتنب �لر�شائل  �إىل �لأب����د، م��ن  �ل��درد���ش��ة  كتم ���ش��وت 

�ملزعجة من بع�ص �لأ�شخا�ص �أو �ملجموعات.

ب�”د�ئم”،  و��شتبدلت �شركة و�ت�شاب خيار �لكتم ملدة عام 

�إذ كان يتعني على  �ل��ذي �عتربه كثرون خيار� ذكيا،  �لأم��ر 

�مل�شتخدم �إعادة تفعيل هذه �خلا�شية كل عام.

�فتح  �أول،  �ملزعجة:  �لدرد�شات  و�إليك طرقة تفعيل كتم 

تطبيق و�ت�شاب، ثانيا، �نتقل �إىل �لدرد�شة �لتي تريد كتمها، 

ر�بعا،  �لت�شال،  جهة  �أو  �ملجموعة  ��شم  على  ��شغط  ثالثا، 

خ��ي��ار�ت  )�أو  د�ئ��ًم��ا  وح���دده  �ل�شوت  كتم  خ��ي��ار  على  ��شغط 

�أخرى(.

على  و�ت�شاب  تطبيق  يف  �خل��ط��و�ت  نف�ص  �ت��ب��اع  وميكنك 

�أجهزة �حلا�شوب �لعادية.

الجمجمة اللغز.. سنوات من البحث 
تقود لكشف السر

ترجمات - اأبوظبي

�لأمركية  �أريغون  ولي��ة  يف  �لغابات  حماية  من  موظفان  عر   ،1986 عام  يف 

على جمجمة �شبه كاملة قرب مع�شكر حكومي.

و�أبلغ �ملوظفان �ل�شلطات بالأمر، �لتي بدورها �أجرت ت�شريحا للجمجمة.

�ملحققة يف  نقال عن  �أريغون  ولية  دبلوي” �ملحلي يف  “كي. جي.  ويقول موقع 

عمر  �أن  �لبد�ية  يف  �عتقد  �ل�شلطات  �أن  ن��ان،  م��اري  كالكاما�ص،  مقاطعة  �شرطة 

�جلمجمة يبلغ 10 �أعو�م، مبعنى �أنها تعود �شخ�ص تويف منذ عقد من �لزمان.

و�أ�شافت �ملحققة �لأمركية �أن �لعتقاد �ل�شائد حينها �أن �جلمجمة تعود لذكر 

يف �لع�شرينيات من عمره، لكن �لق�شية دخلت يف غياهب �لن�شيان ل�شنو�ت طويلة، 

ب�شبب عدم وجود فح�ص �حلم�ص �لنووي “دي �أن �إيه«.

�لطبيبة  �أج��رت  عندما  �لق�شية  ملف  فتح  �ل�شلطات  �أع��ادت   ،2008 عام  ويف 

�ل�شرعية يف �لولية، فرونيكا فان�ص فح�ص �جلمجمة.

�أن  �إىل  �ل��ن��ووي لتخل�ص  م��ن �حل��م�����ص  ع��ي��ن��ات  �لأم��رك��ي��ة  �ل��ط��ب��ي��ب��ة  وج��م��ع��ت 

�جلمجمة تعود �إىل فتاة يف �أو�ئل �لع�شرينيات من عمرها �أو يف �أو�خر �شن �ملر�هقة، 

غر �أن �حلقيقة مل تت�شح ب�شكل كامل هنا.

و�لأخ��ر  �لأول  �ل���ش��م  معرفة  م��ن  تتمكن  مل  �إذ�  “�إنه  فان�ص:  �لطبية  وق��ال��ت 

ل�شاحب �جلمجمة، فهذ� يعني �أنك مل حتل لغز �لق�شية«.

�إىل معلومات جديدة، عرب  �ل�شلطات من �لو�شول  2019، متكنت  وخالل عام 

ل�شكل  تقريبا  �شورة  ير�شم  �ل��ذي  �ل��ن��ووي،  للحم�ص  �لظاهري  �لنمط  ��شتخد�م 

يف  �لبحث  عرب  �جليني  �لأن�شاب  علم  �أي�شا  �لق�شية  يف  و�شاعد  �جلمجمة،  �شاحب 

قو�عد �لبيانات عن ن�شب �ل�شخ�ص، يف معرفة هوية �شاحب �جلمجمة.

عام  �آثارها  فقدت  فتاة  �إىل  تعود  �إن �جلمجمة  �لأمركي  �لإخباري  �ملوقع  وقال 

.1976
وذكرت فان�ص: “نريد �أن نحل �لق�شية ونعيد �لعتبار ل�شخ�ص �ملتوفى«.

و�أو�شحت �أن �جلمجمة تعود �إىل �لفتاة و�ند� هر، م�شر� �إىل �أن �شقيقتيها مل 

.1976 ي�شاهد�نها �أو ي�شمعا عنها �شيئنا منذ يونيو 

لغز�  يز�ل  ل  �لوقت  ذلك  يف  لها  حدث  وما  عاما،  وكانت و�ند� تبلغ حينها 19 

غام�شا حتاول �ل�شلطات حلها، رغم م�شي كل هذه �ل�شنو�ت.

ودعت �ل�شلطات �أي �شخ�ص ميلك معلومات عن �لفتاة �لر�حلة �إىل تقدميها.
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