
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

اجلمعة   20  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   6  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5504    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

بتوجيهات ملكية..العيسوي 
يستقبل ابناء السعود وينقل 

تعازي ومواساة الملك لهم

 تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

السفير السعودي يؤكد األهمية التي توليها 
بالده لعالقاتها مع األردن

 والال: ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو 
لعدم مساندته له في االنتخابات الرئاسية

 االنباط-عمان  

ام�س  ع��م��ان،  يف  ال�سعودية  ال�سفارة  نظمت   

اخل��م��ي�����س، م���ائ���دة م�����ش��ت��دي��رة ح����ول م�����ش��ارك��ة 

التي  الع�شرين  اجتماعات  جمموعة  يف  الأردن 

ال�شعودية  العربية  وتراأ�شها  اململكة  ت�شت�شيفها 

نهاية ال�شهر احلايل، بح�شور عدد من الوزراء 

اإىل  بالإ�شافة  املعنيني،  الأردنيني  وامل�شت�شارين 

�شفراء لعدد من دول جمموعة الع�شرين.

نايف  الأردن،  ل��دى  ال�شعودي  ال�شفري  واأك��د 

العالقات بني  ال�شديري، عمق ومتانة  بندر  بن 

اإىل اأن دعوة الأردن  البلدين ال�شقيقني، م�شرياً 

تاأكيد  ر�شالة  ه��ي  الع�شرين  قمة  يف  للم�شاركة 

لعالقاتها  اململكة  توليها  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

من  الأردن  متكني  على  وحر�شها  الأردن،  م��ع 

ط���رح وج��ه��ات ن��ظ��ره��ا وق�����ش��اي��اه��ا وحت��ق��ي��ق ما 

الإجن����ازات  م�شتعر�شاً  م��ن��ه،  ال���ش��ت��ف��ادة  مي��ك��ن 

الع�شرين  ملجموعة  اململكة  رئا�شة  متكنت  التي 

مع  التعامل  يف  جناحها  اأب��رزه��ا  حتقيقها،  م��ن 

امل�شتجد واحل���د من  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة 

ال�شفري  وعر�س  والقت�شادية.  ال�شحية  اآثارها 

الع�شرين،  لقمة  الأ�شا�شية  امل��ح��اور  ال�شديري 

ال��ت��ي ت�شتمل ع��ل��ى مت��ك��ني الإن�����ش��ان م��ن خ��الل 

�شّيما  ل  اجلميع،  متكن  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  تهيئة 

امل�����راأة وال�����ش��ب��اب، م��ن ال��ع��ي�����س ال��ك��رمي والعمل 

الأر�س  للحفاظ على كوكب  اإ�شافة  والزده��ار، 

م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود اجل��م��اع��ي��ة حلماية 

الغذائي  بالأمن  يتعلق  فيما  ا  الكوكب، خ�شو�شً

وامل���ائ���ي وامل���ن���اخ وال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة، ب��الإ���ش��اف��ة 

ا�شرتاتيجيات  تبني  عرب  جديدة  اآف��اق  لت�شكيل 

البتكار  منافع  مل�شاركة  امل��دى  وطويلة  جريئة 

والتقدم التقني.

التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-عمان  

امل��ل��ك��ي يو�شف  ال���دي���وان  ا���ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س   

الراحل  ال�شابق  النائب  ابناء  العي�شوي  ح�شن 

ي��ح��ي��ى ال�����ش��ع��ود ال�����ذي ت����ويف ي����وم ال��ث��الث��اء 

الطريق  على  م��روع  �شري  ح��ادث  اإث��ر  املا�شي 

ال�شحراوي.

ون��ق��ل رئ��ي�����س ال���دي���وان امل��ل��ك��ي ال��ه��ا���ش��م��ي 

تعازي  اللقاء،  خالل  العي�شوي  ح�شن  يو�شف 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين وم��وا���ش��ات��ه اإىل 

و�شقيقه  ال�شعود،  يحيى  ال�شابق  النائب  اأ�شرة 

اللذين توفاهما اهلل بحادث �شري موؤ�شف.

وح�������ش���ر ال���ل���ق���اء ال�����ذي ج����اء ب��ت��وج��ي��ه��ات 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين، �شمري ال�شاحب 

مدير مكتب �شمو المري غازي بن حممد.

يذكر اأن الراحل يحيى ال�شعود تويف، م�شاء 

الثالثاء بعد تعر�شه حلادث �شري مروع، على 

كبرياً  حزناً  ت��رك  مما  ال�شحراوي،  الطريق 

امل�شرفة  اإثر مواقفه الوطنية  العام  امل�شهد  يف 

الفل�شطينية.. الأردن والق�شية  جتاه 

 االنباط-عمان  

اإ�شابة   4630 ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

و 40 وفاة بفريو�س كورونا امل�شتجّد يف اململكة 

ام�������س اخل��م��ي�����س، ل��ريت��ف��ع ال���ع���دد الإج���م���ايل 

لالإ�شابات اإىل 95864 ، والوفيات اإىل 1069 .

وت���وّزع���ت الإ���ش��اب��ات اجل��دي��دة ع��ل��ى 2833 

حالة يف حمافظة العا�شمة عّمان، و703 حالت 

ال��زرق��اء، و421 حالة يف حمافظة  يف حمافظة 

63 حالة يف الرمثا، و152 حالة يف  اإرب��د، منها 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و119  ال��ب��ل��ق��اء،  حم��اف��ظ��ة 

ال��ع��ق��ب��ة،  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  و117  ع��ج��ل��ون، 

و110 حالت يف حمافظة معان، منها 14 حالة 

ال��ك��رك،  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  ال���ب���رتا، و75  يف 

ح��ال��ة يف  و20  امل��ف��رق،  ح��ال��ة يف حمافظة  و73 

حمافظة ماأدبا، و7 حالت يف حمافظة جر�س.

ال�شادر عن رئا�شة  املوجز الإعالمي  واأ�شار 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء 

امل�شت�شفيات  يف  ل��ل��ع��الج  ال��ي��وم  دِخ���ل���ت 
ُ
اأ ال��ت��ي 

املعتمدة بلغ 233 حالة، فيما غادرت 148 حالة 

امل�شت�شفيات بعد �شفائها.

اإج��م��ايل ع��دد احل���الت التي  اأن  ول��ف��ت اإىل 

 1590 بلغ  حالّياً  امل�شت�شفيات  يف  العالج  تتلّقى 

ح���ال���ة، م��ن��ه��ا 323 ح��ال��ة ع��ل��ى اأ����ش���ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

احلثيثة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

الرئي�س  اإن  ع��ربي  اإل��ك��رتوين  م��وق��ع  ق��ال 

اأمل  بخيبة  ي�شعر  ترامب،  دونالد  الأمريكي، 

م���ن رئ��ي�����س ال������وزراء الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، ب��ن��ي��ام��ني 

ن��ت��ن��ي��اه��و، ل��ع��دم م�����ش��ان��دت��ه ل��ه يف الن��ت��خ��اب��ات 

الرئا�شية

وذك���ر امل��وق��ع الإل���ك���رتوين وال���ال ال��ع��ربي، 

الأمريكية  الإدارة  اأن  اخلمي�س،  اليوم  �شباح 

ت�شعر باأن نتنياهو قد خانها ومل يدعم ترامب 

اإىل  بقوة  القفز  بعدما حر�س على عدم  علنا، 

ل األ يعلن  امل�شتنقع ال�شيا�شي الأمريكي، وف�شَّ

�شراحة عن مر�شحه املف�شل يف النتخابات

تكون  ب���اأن  ي��اأم��ل  ك���ان  نتنياهو  ب���اأن  واأف����اد 

لكنه  لرتامب،  انت�شار  مبثابة  الأوىل  النتائج 

وقت  يف  ح��ال��ي��ا،  ال�شمت  وي��ل��ت��زم  خمطئا  ك��ان 

امل��ر���ش��ح  م��ع  ال�����ش��داق��ة  ذك���ري���ات  ل��ب��ث  ي�شتعد 

الدميقراطي، جو بايدن

واأكد املوقع اأن املكاملة الهاتفية التي جمعت 

ال�����ش��ودان��ي��ني،  وال��ق��ادة  ونتنياهو  ت��رام��ب  ب��ني 

اتفاق  خاللها  اأع��ل��ن��وا  وال��ت��ي  اأ���ش��ب��وع��ني،  قبل 

�شغريا  جزءا  اأن  اإل  تاريخية،  كانت  التطبيع، 

م��ن��ه��ا ج���رى اأم����ام ك���ام���ريات ال��ت��ل��ف��زي��ون اأث���ار 

ترامب،  ���ش��وؤال  بعد  نتنياهو،  م�شت�شاري  قلق 

ن��ت��ن��ي��اه��و، ع���ن م��ر���ش��ح��ه امل��ف�����ش��ل، ح��ي��ث رد 

الأخري بتعليق دبلوما�شي، باأنه �شيكون �شعيدا 

دف��ع  ي��ري��د  اأم��ري��ك��ا  يف  �شخ�س  اأي  م��ع  للعمل 

ال�شالم قدما

واأو�����ش����ح اأن�����ه ب��ع��د ����ش���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة، ج��رت 

حم���ادث���ة غ���ري ر���ش��م��ي��ة ب���ني اأح����د م�����ش��ت�����ش��اري 

ترامب واأحد م�شت�شاري نتنياهو.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

ي���وا����ش���ل الأ������ش�����ري م����اه����ر ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف 

ال��ي��وم  امل��ح��ت��ل��ة،  بال�شفة  م��ن ج��ن��ني  الأخ��ر���س 

اإ�شرابه  يف   100 ال��� بعد  الثاين  يومه  اخلمي�س 

الإداري  لعتقاله  رف�شا  الطعام  ع��ن  املفتوح 

و�شط تدهور خطري على حالته ال�شحية

لل�شهداء  ال��ق��د���س  مهجة  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 

ان ال�شري  بيان  والأ�شرى واجلرحى قالت، يف 

الأخ����ر�����س ب����ات يف و����ش���ع ���ش��ح��ي ح����رج ج����داً، 

ويعاين من ت�شنجات متكررة و�شغط يف ع�شلة 

القلب و�شعف يف النب�شات

الأخ����ر�����س ما  اأن  ال��ق��د���س  واأك������دت م��ه��ج��ة 

مب�شفى  الباطني  الق�شم  يف  حالياً  يرقد  زال 

»كابالن« بو�شع �شحي بالغ اخلطورة، راف�شاً 

ف���ك اإ����ش���راب���ه ع���ن ال��ط��ع��ام ح��ت��ى ال���ش��ت��ج��اب��ة 

مل��ط��ل��ب��ه ال���ع���ادل وامل�������ش���روع يف اإن���ه���اء اع��ت��ق��ال��ه 

الإداري واحلرية

وك��������ان رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة �������ش������وؤون الأ������ش�����رى 

واملحررين اللواء قدري اأبو بكر، اأكد اأن هناك 

الأخر�س،  الأ�شري ماهر  خطر كبري على حياة 

ح���ي���ث ب�����داأ ي��ف��ق��د ح����وا�����س ال�����ش��م��ع وال��ب�����ش��ر 

تدريجياً وبدى غري قادر على الكالم، وهناك 

اأع�شائه احليوية خطر يتهدد 

التفا�صيل �ص »5«

 اليوم الثاني بعد المئة: األسير ماهر األخرس يواصل معركته البطولية

مستقلة االنتخاب: حملة إلزالة 
اللوحات المخالفة

  الجمارك تحبط تهريب لوازم أراجيل 
وسجائر الكترونية

مذكرة تفاهم بين شركة البوتاس 
ونقابة المناجم والتعدين

 الصحة العالمية: 
»تعبنا وكورونا لم يتعب«

االنباط- عمان

اأط���ل���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����ش��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب، 

لإزال��ة  حملة  املعنية،  الأج��ه��زة  م��ع  بالتعاون 

على  واملنت�شرة  املخالفة  النتخابية  اللوحات 

ج���دران امل���دار����س، ب��اع��ت��ب��اره��ا م��راك��ز اق��رتاع 

الطرقات  يف  التالفة  اللوحات  وكذلك  وفرز، 

لل�شقوط  تعر�شت  التي  الرئي�شة،  وال�شوارع 

ت�شبب  ال��ذي  الأم��ر  الأح��وال اجلوية،  نتيجة 

ال�شري. باإعاقة 

واأك����د ال��ن��اط��ق الع���الم���ي ب��ا���ش��م ال��ه��ي��ئ��ة، 

ج��ه��اد امل���وم���ن���ي، يف ت�����ش��ري��ح ���ش��ح��ف��ي ام�����س 

مع  بالتعاون  تتم  احلملة  ه��ذه  اأن  اخلمي�س، 

الكربى  عمان  واأم��ان��ة  ال��ع��ام  الأم��ن  مديرية 

واملجال�س  والإ�شكان  العامة  الأ�شغال  ووزارة 

البلدية، من خالل جلان النتخاب بامليدان.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

ل��دائ��رة اجلمارك  الإع��الم��ي  الناطق  ق��ال 

العاملة  اجلمركية  ال��ك��وادر  اإن  ن�شري،  عماد 

حاوية  �شبط  م��ن  متكنت  العقبة  جمرك  يف 

مت ال��ت�����ش��ري��ح ع���ن حم��ت��وي��ات��ه��ا ع���ل���ى م��ن 

اإن��ارة  األ��واح  عن  عبارة  انها  اجلمركي  البيان 

ام�����س  ���ش��ح��ف��ي  ب��ي��ان  يف  )LED(.واو�شح 

احلاوية  بحمولة  ال�شتباه  مت  انه  اخلمي�س، 

بالأ�شعة  الفح�س  ج��ه��از  على  حتويلها  ومت 

ول����وازم  اأج�����زاء  ���ش��ب��ط  وج����رى   )X Ray(

���ش��ج��ائ��ر واأراج���ي���ل ال��ك��رتون��ي��ة مت اخ��ف��اوؤه��ا 

بطريقة فنية داخل وحدات الإنارة وا�شتملت 

ال��ب�����ش��ائ��ع امل���ه���رب���ة ع���ل���ى ك���وي���الت اأرج���ي���ل���ة 

 60 33 الف كويل واكرث من  الكرتونية بعدد 

الف راأ�س �شيجارة الكرتونية .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

عمال  لنقابات  العام  الحت��اد  رئي�س  رع��ى 

مذكرة  توقيع  ام�����س،  املعايطه  م��ازن  الردن 

والنقابة  العربية  البوتا�س  �شركة  بني  تفاهم 

العامة للعاملني يف املناجم والتعدين، تهدف 

التعاون والتن�شيق  اإدامة  اإىل  التفاهم  مذكرة 

وح���ل اخل���الف���ات حت��ت م��ظ��ل��ة ق��ان��ون العمل 

العمالية. للنقابات  املوحد  والنظام 

وج����اء يف م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م، ال��ت��ي وق��ع��ه��ا 

العربية  البوتا�س  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

جمال ال�شرايرة ممثاًل عن ال�شركة، ورئي�س 

»اأي  اأن  ال��ف��ن��اط�����ش��ة،  ال��ع��ام��ة خ��ال��د  ال��ن��ق��اب��ة 

خ���الف ي��ح�����ش��ل ب��ني ال��ط��رف��ني ي��ع��ت��رب اأم����ًرا 

واخ��ت��الف  الآراء  تباين  اإىل  وم���رّده  طبيعًيا 

الطيبة  ال��ع��الق��ة  يف�شد  ول  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات 

بني الطرفني.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ع���ن اأن 

الوقت احلا�شر مرحلة �شعبة  العامل يعي�س يف 

وحرجة من جائحة الفريو�س التاجي

منظمة  ممثلة  فوينوفيت�س،  ميليتا  وقالت 

ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ب��رو���ش��ي��ا: »���ش��ت��ك��ون الأ���ش��ه��ر 

البلدان  بع�س  و���ش��ت��واج��ه  ج���ًدا،  �شعبة  املقبلة 

معدل  اأن  اإىل  م�شرية  للغاية«،  �شعبة  اأو�شاًعا 

الإ�شابات ب�«كوفيد-19« يف ت�شارع م�شتمر

واأ����ش���اف���ت: ي��ع��ت��ق��دون يف م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة 

بالوقت  التنبوؤ  لأوان��ه  ال�شابق  من  اأنه  العاملية، 

اإىل حياته  ف��ي��ه  ال��ع��امل  ي��ع��ود  اأن  ال���ذي مي��ك��ن 

التاجي م�شتمر  الفريو�س  انت�شار  لأن  ال�شابقة، 

اإج����راءات  ال�����ش��ك��ان، ح��ي��ث مب��ج��رد تخفيف  ب��ني 

عدد  يبداأ  املفرو�شة،  والقيود  ال�شحي  احلجر 

امل�شابني بالزدياد ثانية

وا����ش���ت���ن���اًدا اإىل ه����ذا، دع���ت مم��ث��ل��ة امل��ن��ظ��م��ة 

قواعد  وم��راع��اة  واليقظة  احل���ذر  اإىل  ال��ن��ا���س، 

وارت���داء  اليدين  وتعقيم  ال�شخ�شية  النظافة 

الكمامات

وق�����ال�����ت: »ل����ق����د ت���ع���ب���ن���ا ج���م���ي���ًع���ا م����ن ه���ذا 

الفريو�س  ولكن  املفرو�شة،  والقيود  الفريو�س 

مل يتعب اأبًدا«

ورًدا على �شوؤال فيما اإذا كانت تنوي التطعيم 

بلقاح رو�شي �شد الفريو�س التاجي.

التفا�صيل �ص »6«



املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

 الخارجية تتابع حادثة مقتل سيدة 
أردنية وابنها في أميركا

 ارتفاع نسبة الهطول للموسم المطري 
7.2% من المعدل السنوي

 القبض على شخص يصنع ويبيع 
مشروبات كحولية مقلدة

 حمالت أمنية على مروجي المواد 
المخدرة في الزرقاء والكرك والرمثا
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االنباط- عمان

ق���ال ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ل���دائ���رة اجل��م��ارك 

يف  العاملة  اجلمركية  الكوادر  اإن  ن�سري،  عماد 

ال��ع��ق��ب��ة متكنت م��ن �سبط ح��اوي��ة مت  ج��م��رك 

ال��ت�����س��ري��ح ع��ن حم��ت��وي��ات��ه��ا ع��ل��ى م��ن ال��ب��ي��ان 

.)LED( اجلمركي انها عبارة عن األواح اإنارة

واو�سح يف بيان �سحفي ام�س اخلمي�س، انه 

مت اال�ستباه بحمولة احلاوية ومت حتويلها على 

وج��رى   )X Ray( ب��االأ���س��ع��ة  الفح�س  ج��ه��از 

�سبط اأجزاء ولوازم �سجائر واأراجيل الكرتونية 

مت اخفاوؤها بطريقة فنية داخل وحدات االإنارة 

وا�ستملت الب�سائع املهربة على كويات اأرجيلة 

الكرتونية بعدد 33 الف كويل واكرث من 60 

اىل  باالإ�سافة   ، الكرتونية  �سيجارة  راأ���س  االف 

اأرجيلة الكرتونية بواقع الف قطعة،  اأداب��رتات 

و60 كروز �سجائر من�ساأ اأجنبي.

وب����ن ان����ه ع��ل��ى ال���ف���ور مت حت��ري��ر حم�سر 

امل�سبوطة  امل��واد  على  والتحفظ  اأ�سويل  �سبط 

اجلمركي  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  اىل  الق�سية  واح��ال��ة 

الإجراء املقت�سى القانوين.

واأ����س���اف ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ان ه���ذه امل���واد 

الر�سمية  املوافقات  اإىل  حلاجتها  تهريبها  يتم 

وموؤ�س�سة  وال�����دواء  ال��غ��ذاء  موؤ�س�سة  ق��ب��ل  م��ن 

املوا�سفات واملقايي�س ملا ت�سكله من اأ�سرار على 

�سحة و�سامة املواطنن كما اأن دائرة اجلمارك 

تعمل ل��ل��وق��وف ���س��د ك��ل م��ن ت�����س��ول ل��ه نف�سه 

للعبث باالأمن االقت�سادي واالجتماعي.

عملية  تعزيز  على  تعمل  ال��دائ��رة  ان  وب��ن 

ال���رق���اب���ة اجل���م���رك���ي���ة يف امل����راك����ز احل����دودي����ة 

ال��ت��ي ت��ه��دف اىل ت��ط��وي��ر ورف����ع ك��ف��اءة العمل 

اجلمركي وتطوير املنظومة االأمنية با�ستخدام 

خ��ال  م��ن  وامل��ت��ط��ورة  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 

ق��ادرة  باالأ�سعة  تعمل  فح�س  اأج��ه��زة  ا�ستخدام 

التي  واأ�سكالها  اأنواعها  بكافة  امل��واد  ك�سف  على 

ت�سكل خطراً على الوطن واملواطن.

 الجمارك تحبط تهريب لوازم أراجيل وسجائر الكترونية
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االنباط-عمان

ام�س  ع��م��ان،  يف  ال�سعودية  ال�سفارة  نظمت   

اخل��م��ي�����س، م���ائ���دة م�����س��ت��دي��رة ح����ول م�����س��ارك��ة 

التي  الع�سرين  اجتماعات  جمموعة  يف  االأردن 

ال�سعودية  العربية  وتراأ�سها  اململكة  ت�ست�سيفها 

ال��وزراء  نهاية ال�سهر احل��ايل، بح�سور عدد من 

اإىل  باالإ�سافة  املعنين،  االأردنين  وامل�ست�سارين 

�سفراء لعدد من دول جمموعة الع�سرين.

نايف  االأردن،  ل��دى  ال�سعودي  ال�سفري  واأك���د 

بن  العاقات  ومتانة  عمق  ال�سديري،  بندر  بن 

االأردن  اأن دعوة  اإىل  ال�سقيقن، م�سرياً  البلدين 

تاأكيد  ر�سالة  ه��ي  الع�سرين  قمة  يف  للم�ساركة 

اململكة لعاقاتها مع  توليها  التي  االأهمية  على 

طرح  من  االأردن  متكن  على  وحر�سها  االأردن، 

وج��ه��ات ن��ظ��ره��ا وق�����س��اي��اه��ا وحت��ق��ي��ق م��ا ميكن 

اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه، م�����س��ت��ع��ر���س��اً االإجن�������ازات ال��ت��ي 

من  الع�سرين  ملجموعة  اململكة  رئ��ا���س��ة  متكنت 

حتقيقها، اأبرزها جناحها يف التعامل مع جائحة 

ف���ريو����س ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د واحل����د م���ن اآث���اره���ا 

ال�سحية واالقت�سادية.

االأ�سا�سية  املحاور  ال�سديري  ال�سفري  وعر�س 

لقمة الع�سرين، التي ت�ستمل على متكن االإن�سان 

من خال تهيئة الظروف التي متكن اجلميع، ال 

�سّيما املراأة وال�سباب، من العي�س الكرمي والعمل 

االأر���س  كوكب  على  للحفاظ  اإ�سافة  واالزده���ار، 

م��ن خ���ال ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود اجل��م��اع��ي��ة حلماية 

الغذائي  باالأمن  يتعلق  فيما  ا  خ�سو�سً الكوكب، 

وامل���ائ���ي وامل���ن���اخ وال��ط��اق��ة وال��ب��ي��ئ��ة، ب��االإ���س��اف��ة 

ا�سرتاتيجيات  تبني  عرب  جديدة  اآف��اق  لت�سكيل 

االبتكار  منافع  مل�ساركة  امل���دى  وطويلة  جريئة 

والتقدم التقني.

ع��ن تقديرهم  امل�����س��ارك��ون  اأع����رب  ب���دوره���م، 

ل��اأردن  والداعمة  دائماً  امل�سرفة  اململكة  ملواقف 

مبختلف الظروف، مثمنن التعاون الوثيق بن 

البلدين ال�سقيقن ملا تتطلبه امل�سالح امل�سرتكة 

يف ظل الرعاية التي توليها قيادتي البلدين.

ال��ل��ق��اء ح����وار م��و���ّس��ع رّك����ز على  ودار خ���ال 

ح��ي��وي��ة ه���ذه ال��ق��ّم��ة، وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا االإي��ج��اب��ي��ة، 

ال���س��ي��م��ا يف ظ���ل ال����ظ����روف ال��ع��امل��ي��ة احل��ال��ي��ة، 

تقّدمها،  التي  الفر�س  من  اال�ستفادة  و���س��رورة 

يف  االأردن  م�ساركة  اأهمية  امل�ساركون  وا�ستعر�س 

هذه القمة العاملية.

االنباط- عمان

اأط���ل���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب، 

الإزال��ة  حملة  املعنية،  االأج��ه��زة  مع  بالتعاون 

اللوحات االنتخابية املخالفة واملنت�سرة على 

اق��رتاع  م��راك��ز  باعتبارها  امل��دار���س،  ج���دران 

وفرز، وكذلك اللوحات التالفة يف الطرقات 

لل�سقوط  تعر�ست  التي  الرئي�سة،  وال�سوارع 

نتيجة االأح��وال اجلوية، االأم��ر الذي ت�سبب 

باإعاقة ال�سري.

ب��ا���س��م الهيئة،  ال��ن��اط��ق االع��ام��ي  واأك����د 

ج��ه��اد امل��وم��ن��ي، يف ت�����س��ري��ح ���س��ح��ف��ي ام�����س 

بالتعاون مع  تتم  اأن هذه احلملة  اخلمي�س، 

الكربى  واأم��ان��ة عمان  العام  االأم��ن  مديرية 

واملجال�س  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال  ووزارة 

البلدية، من خال جلان االنتخاب بامليدان، 

وب����اإ�����س����راف م��ب��ا���س��ر م����ن ف���ري���ق ال���دع���اي���ة 

االنتخابية يف الهيئة.

التاأكد  اإىل  املرت�سحن  كل  املومني  ودع��ا 

وذلك  اأماكنها،  يف  لوحاتهم  ثبات  مدى  من 

باأن  علًما  ال�سائدة،  اجلوية  ل��اأح��وال  نظًرا 

اأو القائمة  االإزال��ة �ستتم على نفقة املرت�سح 

من ح�ساب التاأمينات املودعة لدى »االأمانة« 

والبلديات.

االنباط- عمان

 ب���ل���غ ح���ج���م ال���ت���م���وي���ل مل��ت��ط��ل��ب��ات خ��ط��ة 

اال���س��ت��ج��اب��ة ل���اأزم���ة ال�����س��وري��ة ل��غ��اي��ة ام�س 

6ر30  وبن�سبة  دوالر،  مليون   689 اخلمي�س، 

باملئة من حجم متويل اخلطة البالغ قيمتها 

وزارة  ب��ي��ان��ات  بح�سب  دوالر،  م��ل��ي��ار  249ر2 

التخطيط والتعاون الدويل. 

واأظهرت بيانات الوزارة، ان عجز التمويل 

560ر1  ن��ح��و  بلغت  االأردن  ا�ستجابة  خل��ط��ة 

من  احل���ايل،  ال��ع��ام  ب��داي��ة  منذ  دوالر  مليار 

ح���ج���م م����وازن����ة ���س��ن��وي��ة خم�����س�����س��ة ل��دع��م 

الجئن �سورين يف االأردن.

مليون   189 اىل  اخلطة  مكونات  وتوزعت 

املجتمعات  ودع����م  ال��اج��ئ��ن،  ل��دع��م  دوالر 

امل�ست�سيفة بنحو 146 مليون دوالر، وبند دعم 

اخلزينة الذي اأ�سيف اأخريا لربنامج اخلطة 

لهذا العام 353 مليون دوالر، يف حن مل ميول 

وتوزعت  املوؤ�س�سية.  ال��ق��درات  بناء  دع��م  بند 

امل��ن��ح ع��ل��ى م��ك��ون��ات اخل��ط��ة م��ن خ���ال ع��دة 

بنود اأولها بند النظام االلكرتوين والذي بلغ 

نحو 225 مليون دوالر، بند التمويل اال�سايف 

95 مليون دوالر، وبند االتفاقيات الثنائية 14 

مليون دوالر، وبند دعم اخلزينة 353 مليون 

امل��ن��ظ��م��ات  ب��ن��د  ي��ح�����س��ل  مل  ح���ن  يف  دوالر، 

االممية على التمويل حتى تاريخه.

وبح�سب بيانات وزارة التخطيط، ت�سدرت 

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االم��ريك��ي��ة قائمة ال��دول 

ال�سورية  ل��اأزم��ة  اال�ستجابة  خلطة  املانحة 

احل��ك��وم��ة  ت��ل��ت��ه��ا  دوالر،  م��ل��ي��ون   372 ل��ت��ب��ل��غ 

دوالر،  مليون  9ر87  ب�  تقدر  مبنحة  االأملانية 

وذلك حتى يوم ام�س اخلمي�س.

خ��ط��ة  اأق�������رت  احل���ك���وم���ة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 

اال���س��ت��ج��اب��ة االأردن�����ي�����ة ل����اأزم����ة ال�����س��وري��ة 

لاأعوام 2020-2022 بحجم اإجمايل بلغ نحو 

6ر6 مليار دوالر.

االنباط- عمان

ق���ال وزي����ر االأوق������اف وال�������س���وؤون وامل��ق��د���س��ات االإ���س��ام��ي��ة 

اأداء  لغايات  احلظر  رفع  فرتة  اإن  اخلايلة  حممد  الدكتور 

ال�ساعة  ولغاية   11.10 ال�ساعة  من  �ستبداأ  اجلمعة  �ساة 

على  �سريا  للم�سجد  الذهاب  يكون  بحيث  ظهرا،   12.10

االقدام فقط.

واأكد اخلايلة �سرورة االلتزام باإجراءات ال�سامة العامة 

املتعلقة بالتباعد واإح�سار �سجادة ال�ساة وارتداء الكمامة.

ي��ذك��ر اأن اأم����ر ال���دف���اع رق���م 19 ف��و���س وزي����ر االأوق�����اف 

حفاظا  تاأتي  والتي  ال�ساأن  ه��ذا  يف  االإجرائية  بال�ساحيات 

على �سحة و�سامة املواطنن.

السفير السعودي يؤكد األهمية التي توليها بالده 
لعالقاتها مع األردن

مستقلة االنتخاب: حملة إلزالة اللوحات المخالفة

 التخطيط: 689 مليون دوالر حجم التمويل لمتطلبات خطة 
االستجابة لألزمة السورية

 وزير األوقاف: رفع الحظر غدا من 11.10 
لغاية 12.10  ألداء صالة الجمعة

االنباط- عمان

 قال الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية 

علي  اهلل  ال�����س��ف��ري �سيف  امل��غ��رتب��ن  و����س���وؤون 

ال�����س��ف��ارة االردن���ي���ة يف وا���س��ن��ط��ن  اأن  ال��ف��اي��ز، 

لها  تعر�ست  التي  النار  اإط��اق  حادثة  تتابع 

اأردنية يف مدينة ال�س فيغا�س يف والية  عائلة 

نيفادا االأمريكية، واأدت اإىل مقتل �سيدة اأردنية 

االأول��ي��ة  التحقيقات  اأن  الفايز  وب��ن  واإب��ن��ه��ا. 

ت�سري اإىل اأن اجل��اين، ال��ذي يقطن يف اإحدى 

ال�سقق املجاورة، وعلى اإثر تكرار �سكوى �سكان 

ال��ع��م��ارة ع��ل��ي��ه )م��ت��ع��اط��ي خم�����درات( ب�سبب 

االإزع������اج امل��ت��ك��رر، واع��ت��ق��اد اجل����اين خ��ط��اأً اأن 

توجه  االأردن��ي��ة،  العائلة  ال�سكوى مقدمة من 

ال�سيدة  على  ال��ن��ار  واإط��ل��ق  العائلة،  �سقة  اإىل 

اأردنية(،  واخلادمة )من جن�سية غري  وابنتها 

بطلقات  ابنتها  واإ�سابة  وفاتهما،  اإىل  اأدى  ما 

نارية.

طفلها،  باختطاف  قام  اجل��اين  ان  واأ�ساف 

تبادل  وح��دث  ال��ف��ور  على  ال�سرطة  وح�سرت 

الإطاق النار مع اجلاين، ما اأ�سفر عن مقتل 

اإىل  امل��غ��دورة  ابنة  نقل  والطفل، ومت  اجل��اين 

امل�ست�سفى لتلقي العاج.

مع  توا�سل  على  ال�سفارة  اأن  الفايز  وب��ن 

لتقدمي  العائلة  ذوي  وم��ع  املحلية  ال�سلطات 

كافة امل�ساعدات املمكنة.

االنباط-عمان

ك�����س��ف وزي������ر امل����ي����اه وال�������ري ال���دك���ت���ور 

م��ع��ت�����س��م ���س��ع��ي��دان ع���ن ارت���ف���اع ال��ه��ط��ول 

مرت  م��ل��ي��ون   592 اىل  امل��ط��ري  للمو�سم 

مكعب بن�سبة7.2 باملئة من املعدل ال�سنوي 

طويل االمد البالغ 8.1 مليار مرت مكعب 

الليلة  التي هطلت  �سنويا، نتيجة االمطار 

املا�سية.

وا�سارت الوزارة يف بيان ام�س اخلمي�س، 

الفي�سانات  ان  اأكد  �سعيدان  الوزير  اأن  اىل 

يف االودية وال�سيول حتتاج لنحو 48 �ساعة 

ارتياحه  عن  معربا  ال�سدود،  اىل  للو�سول 

و���س��ع��ادت��ه ب��ال��ه��ط��والت امل��ط��ري��ة ال��ت��ي هلت 

ع��ل��ى امل��م��ل��ك��ة خ����ال ال��ي��وم��ن امل��ا���س��ي��ن، 

وم�ستب�سرا بان يكون املو�سم املطري وفريا

االنباط- عمان

اجلنائي  البحث  اإدارة  يف  العاملون  القى 

احدى  م��راآب  ا�ستخدم  �سخ�س  على  القب�س 

لت�سنيع  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال��ب��ن��اي��ات 

م�سروبات كحولية مقلدة.

وق���ال ال��ن��اط��ق االإع���ام���ي ب��ا���س��م مديرية 

للعاملن يف  وردت  اإن معلومات  العام،  االمن 

ق�سم بحث جنائي جنوب عمان حول قيام احد 

كحولية  م�سروبات  وبيع  بت�سنيع  اال�سخا�س 

مقلدة.

امل��ع��ل��وم��ات ومتابعة  ب��ج��م��ع  ان���ه  وا����س���اف، 

وا�ستخدامه  ال�سخ�س  ُحددت هوية  التحقيق 

لتقليد  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال���ب���ن���اي���ات  اح�����دى  مل������راآب 

امل�سروبات الكحولية، وجرت مداهمته والقاء 

القب�س عليه.

كميات  على  داخ��ل��ه  ع��رث  امل���راآب  وبتفتي�س 

املغ�سو�سة  الكحولية  امل�����س��روب��ات  م��ن  ك��ب��رية 

امل�ستخدمة يف  امل����واد  م��ن  وك��م��ي��ات  واملُ��ق��ل��دة 

تقليد تلك امل�سروبات.

االنباط- عمان

 كثف العاملون يف اإدارة مكافحة املخدرات 

م���ن���ذ ب����داي����ة اال����س���ب���وع رق���اب���ت���ه���م وج��م��ع��ه��م 

ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ح�����ول ع�����دد م����ن اال����س���خ���ا����س 

امل���واد  وت���روي���ج  االجت����ار  بق�سايا  امل�����س��ب��وه��ن 

امل���خ���درة يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، ح��ي��ث ج��رى 

حتديد  اجلرمية  ن�ساطاتهم  من  التاأكد  بعد 

اماكنهم ونفذت �سل�سلة من احلمات االمنية 

وامل���داه���م���ات خ���ال االي����ام امل��ا���س��ي��ة الأم��اك��ن 

تواجدهم.

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

االمن العام ان احلمات واملداهمات االمنية 

القب�س  اإل��ق��اء  اىل  اف�ست  املجرمن  الأوك���ار 

املخدرة  امل��واد  مروجي  من  �سخ�سا   16 على 

احدهم م�سنف باخلطري جدا وم�سلح وبحقه 

بحوزة  و�سبط  املخدرات،  بق�سايا  طلباً   13

امل��ق��ب��و���س ع��ل��ي��ه��م ك��م��ي��ات ك��ب��رية م���ن امل����واد 

ا�سلحة  ث��اث��ة  اىل  ا�سافة  املتفرقة  امل��خ��درة 

نارية احدها اوتوماتيكي.

ك���م���ا مت��ك��ن��ت ق�����وة ام���ن���ي���ة م�����س��رتك��ة م��ن 

مداهمة مكان تواجد واحد من اكرث مروجي 

امل����واد امل���خ���درة ن�����س��اط��ا يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك، 

اربعة  بحوزته  و�سبط  عليه  القب�س  وال��ق��ي 

ا���س��ل��ح��ة ن���اري���ة، وك��م��ي��ات م��ت��ف��رق��ة م��ن امل���واد 

املخدرة املعدة للبيع.

ف��ي��م��ا ج�����رى يف ل������واء ال���رم���ث���ا م��داه��م��ة 

�سخ�سن م��ن م��روج��ي امل���واد امل��خ��درة، حيث 

االول  ب��ح��وزة  و�سبط  عليهما  القب�س  القي 

���س��اح ن����اري وك��م��ي��ة م���ن ال���ذخ���رية وك��م��ي��ات 

املعدة للبيع، فيما  املواد املخدرة  متفرقة من 

االأكيا�س  من  جمموعة  الثاين  بحوزة  �سبط 

واملعدة  ال�سناعي  التي حتوي مادة احل�سي�س 

للبيع.
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 األمانة: جوالت تفتيشية وإجراءات 
بحق المنشآت المخالفة ألوامر الدفاع

األشغال تدعو المواطنين ألخذ الحيطة 
والحذر واالبتعاد عن مجاري السيول

التربية: االثنين آخر موعد الستكمال طلبات 
المستفيدين من مكرمة ابناء المعلمين

الخارجية تغلق مبناها بسبب 
إصابة موظفين بفيروس كورونا

 الضمان توّفر خدمة طلب االستفادة من إعفاءات 
وتسهيالت تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت

 تسجيل 40 وفاة و4630 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

مذكرة تفاهم بين شركة البوتاس ونقابة المناجم والتعدين

 تمديد فترة استقبال المشاركات في جائزة الحسين للسرطان لإلعالميين

 مذكرة تفاهم بين الملكية لفنون الطهي والوطني لتمويل المشاريع الصغيرة

 المركزي يسمح بتأجيل أقساط برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

االنباط- عمان

�إ�صابة   4630 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

و 40 وفاة بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف اململكة 

ام�����س اخل��م��ي�����س، ل��ريت��ف��ع ال���ع���دد الإج���م���ايل 

للإ�سابات اإىل 95864 ، والوفيات اإىل 1069 .

وت��وّزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة ع��ل��ى 2833 

ال��ع��ا���س��م��ة ع���ّم���ان، و703  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

ح���الت يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، و421 ح��ال��ة يف 

63 ح��ال��ة يف ال��رم��ث��ا،  حم��اف��ظ��ة اإرب�����د، م��ن��ه��ا 

حالة  و119  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و152 

يف حمافظة عجلون، و117 حالة يف حمافظة 

العقبة، و110 حالت يف حمافظة معان، منها 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و75  ال��ب��را،  يف  ح��ال��ة   14

امل���ف���رق،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح���ال���ة  و73  ال�����ك�����رك، 

و20 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م���اأدب���ا، و7 ح���الت يف 

حمافظة جر�س.

واأ�سار املوجز الإعلمي ال�سادر عن رئا�سة 

ع��دد احل��الت  اأن  اإىل  ال�سحة  ال��وزراء ووزارة 

امل�ست�سفيات  يف  ل��ل��ع��لج  ال��ي��وم  اأُدِخ���ل���ت  ال��ت��ي 

املعتمدة بلغ 233 حالة، فيما غادرت 148 حالة 

�سفائها. بعد  امل�ست�سفيات 

التي  احل���الت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 

 1590 بلغ  حالّياً  امل�ست�سفيات  يف  العلج  تتلّقى 

ح��ال��ة، م��ن��ه��ا 323 ح��ال��ة ع��ل��ى اأ����س���ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

احلثيثة.

ف��ح�����س��اً   25258 اإج��������راء  اإىل  اأ�����س����ار  ك���م���ا 

الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  خم��رّي��اً، 

ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال���وب���اء وح��ت��ى الآن 

ن�سبة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ف��ح�����س��اً،   )1،980،683(

اإىل  و�سلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية  الفحو�سات 

)18.3 ( باملئة.

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

الل��ت��زام  اإىل  حملّية،  اإ���س��اب��ة  ح��الت  ت�سجيل 

ب���اأوام���ر ال����ّدف����اع، واّت���ب���اع م��ع��اي��ري ال�����س��لم��ة 

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

وا�ستخدام  �سخ�ساً،   20 من  لأك��ر  التجّمعات 

تطبيقي “اأمان” و “�سحتك”.

االنباط-عمان

عمال  لنقابات  العام  الحت��اد  رئي�س  رع��ى 

مذكرة  توقيع  ام�����س،  املعايطه  م��ازن  الردن 

تفاهم بني �سركة البوتا�س العربية والنقابة 

ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ني يف امل���ن���اج���م وال��ت��ع��دي��ن، 

التعاون  اإدام����ة  اإىل  التفاهم  م��ذك��رة  ت��ه��دف 

والتن�سيق وحل اخللفات حتت مظلة قانون 

العمالية.  للنقابات  امل��وح��د  وال��ن��ظ��ام  العمل 

رئي�س  وقعها  التي  التفاهم،  وجاء يف مذكرة 

العربية جمال  البوتا�س  �سركة  اإدارة  جمل�س 

ال�������س���راي���رة مم���ث���ًل ع���ن ال�����س��رك��ة، ورئ��ي�����س 

“اأي  اأن  الفناط�سة،  خ��ال��د  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ق��اب��ة 

اأم���ًرا  يعتر  ال��ط��رف��ني  ب��ني  يح�سل  خ���لف 

واختلف  الآراء  تباين  اإىل  وم���رّده  طبيعًيا 

وجهات النظر ول يف�سد العلقة الطيبة بني 

يكون  الحتكام  اأن  اإىل  م�سرية  الطرفني”، 

حت��ت مظلة ق��ان��ون ال��ع��م��ل وال��ن��ظ��ام امل��وح��د 

للنقابات العمالية.

بخيار  ال��ط��رف��ني  قناعة  امل��ذك��رة،  واأك����دت 

احل�����وار وال�����س��راك��ة ومت�����س��ك��ه��م��ا ب��ا���س��ت��م��رار 

امل��ت��ب��ادل، ودور  ال��ودي��ة والح���رام  العلقات 

دعم  يف  الردن  عمال  لنقابات  العام  الحت��اد 

ج��ه��ود ال��ت��ع��اون وال��ت��وا���س��ل ل��ل��ح��ف��اظ على 

ا����س���ت���م���رار احل������وار وال�����ت�����وازن ب���ني م�����س��ال��ح 

الطرفني ما يدعم ا�ستقرار علقات العمل. 

ال�سركة يف  اإدارة  الفناط�سة، دور  ب��دوره ثمن 

احلفاظ على �سلمة العاملني خلل جائحة 

ك��ورون��ا يف دع��م �سندوق همة وط��ن وال���دور 

الكبري لها يف دعم القت�ساد الوطني م�سيًدا 

بترع العمال بيوم عمل كم�ساهمة يف تعزيز 

اجلهود الوطنية ملواجهة جائحة كورونا.

ان
ّ
االنباط- عم

لل�سرطان،  موؤ�س�سة احل�سني  اأعلنت   

امل�ساركات  ا�ستقبال  ف��رة  مت��دي��د  ع��ن 

لعام  للإعلميني  املوؤ�س�سة  ج��ائ��زة  يف 

الأول  ك��ان��ون  م��ن  الأول  ح��ت��ى   ،2020

امل��ق��ب��ل، لإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة لأك����ر ع��دد 

م���ن الإع���لم���ي���ني ل��ل��م�����س��ارك��ة يف ه��ذه 

اجلائزة.

وا����س���ارت امل��وؤ���س�����س��ة يف ب��ي��ان ام��ا���س 

اخلمي�س، اىل اأنه �سيكون تلقي الأعمال 

امل�������س���ارك���ة ����س���م���ن جم������ايل م��ك��اف��ح��ة 

�سرطان  عن  املبكر  والك�سف  التدخني، 

اإن اجلائزة تت�سمن7  وا�سافت  الثدي. 

العمل  جم��الت  خمتلف  ت�سمل  ف��ئ��ات، 

املطبوعة،  ال�سحافة  )ف��ئ��ة  ال�سحفي 

ف���ئ���ة ال�����س��ح��اف��ة الإل����ك����رون����ي����ة، ف��ئ��ة 

املرئي،  الإعلم  فئة  ال�سحايف،  العمود 

ف��ئ��ة الإع�������لم امل�������س���م���وع، ف��ئ��ة م��واق��ع 

ال�سباب(.  التوا�سل الجتماعي، وفئة 

االنباط- عمان

 وق��ع��ت الأك���ادمي���ي���ة امل��ل��ك��ي��ة ل��ف��ن��ون 

تفاهم  مذكرة  الأرب��ع��اء،  اأم�س  الطهي 

امل�ساريع  لتمويل  ال��وط��ن��ي  البنك  م��ع 

لتق�سيط  خيار  توفري  بهدف  ال�سغرية 

الأكادميية  لطلبة  الدرا�سية  الر�سوم 

الطالب  على  اإ�سافية  تكاليف  اأي  دون 

ح�سب بيان �سادر عن الأكادميية اليوم 

اخلمي�س.

بني  التعاون  اإط��ار  يف  املذكرة  وتاأتي 

خم��ت��ل��ف امل�����س��اري��ع ال��ت��اب��ع��ة ل�����س��ن��دوق 

امللك عبداهلل الثاين للتنمية.

ووق�����ع الت���ف���اق���ي���ة ع���ن الأك���ادمي���ي���ة 

وجيه  الدكتور  اأمنائها  جمل�س  رئي�س 

ع��وي�����س، وم��دي��ر ع���ام ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي 

ل��ت��م��وي��ل امل�������س���اري���ع ال�����س��غ��رية ���س��ام��ح 

املحاريق.

وك���ر����س���ت امل����ذك����رة روؤي�������ة ور����س���ال���ة 

ال���ط���ل���ب���ة  مت�����ك�����ني  يف  الأك�������ادمي�������ي�������ة 

التعليمي  م�����س��اره��م  يف  وم�����س��اع��دت��ه��م 

يف ظ��ل ال���ظ���روف ال��راه��ن��ة م��ن خ��لل 

م��ن��ح��ه��م ال��ت��م��وي��ل ال�����ذي ي��ح��ت��اج��ون��ه 

التعليمية. م�سريتهم  لإكمال 

وج����اءت امل���ذك���رة ت��رج��م��ة مل�����س��وؤول��ي��ة 

ال���ب���ن���ك ال���وط���ن���ي ل��ت��م��وي��ل امل�����س��اري��ع 

الأردين  ال�سباب  متكني  نحو  ال�سغرية 

و���س��م��ان  امل��ج��ت��م��ع  يف  دوره  وت���ع���زي���ز 

ح�����س��ول��ه ع���ل���ى ال���ف���ر����س ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

امللئمة، وت�سجيعاً لدور الأكادميية يف 

رفد القطاع ال�سياحي يف الأردن بكوادر 

ع��ل��ى م�ستوى  ودول���ي���اً  م��وؤه��ل��ة حم��ل��ي��اً 

فنون الطهي.

االنباط-عمان

للم�ستفيدين  املركزي  البنك  �سمح   

ال�سغرية  ال�����س��رك��ات  ب��رن��ام��ج دع��م  م��ن 

وامل��ت��و���س��ط��ة مل���واج���ه���ة اأزم������ة ف��ريو���س 

ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، ت��اأج��ي��ل الأق�����س��اط 

.2021 املرتبة عليهم حتى نهاية 

واو����س���ح امل���رك���زي يف ت��ع��م��ي��م وج��ه��ه 

ت���ع���دي���ل ����س���واب���ط  ان������ه مت  ل���ل���ب���ن���وك، 

ال���ع���م���ل يف ال���رن���ام���ج ل�����دى ال�����س��رك��ة 

�سوء  ويف  ال��ق��رو���س،  ل�سمان  الردن��ي��ة 

ا���س��ت��م��رار الث�����ار ال�����س��ل��ب��ي��ة ل��ل��ج��ائ��ح��ة 

املختلفة  القت�سادية  القطاعات  على 

المر  القطاعات  هذه  على  وللتخفيف 

ال����ذي مب��وج��ب��ه ي��ت��ي��ح ل��ل��ب��ن��وك مت��دي��د 

ف���رة ال�����س��م��اح امل��ع��ط��اة ل��ل��ع��م��لء حتى 

نهاية العام 2021.

قد  الأردين،  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  وك���ان 

بقيمة  ب��رن��ام��ج مت��وي��ل��ي  ت���وف���ري  ق����رر 

500 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ل��ت��م��ك��ني ال�����س��رك��ات 

ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة م���ن احل�����س��ول 

على التمويل اللزم للتعامل مع الآثار 

ال�سلبية لفريو�س كورونا على اأعمالهم 

وللحفاظ على الأيدي العاملة لديهم؛ 

البنوك  اإقرا�سه من خلل  اإع��ادة  ليتم 

و�سروط  بكلف  والإ�سلمية  التجارية 

القت�سادية  القطاعات  لكافة  مي�سرة 

يف ج��م��ي��ع حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة؛ وذل���ك 

احتياجاتهم  تغطية  على  مل�ساعدتهم 

ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ل��غ��اي��ات مت���وي���ل ال��ن��ف��ق��ات 

العامل مبا فيها  املال  الت�سغيلية وراأ�س 

دفع رواتب واأجور موظفيهم والنفقات 

امل�����ت�����ك�����ررة ل����دي����ه����م، ومت���ك���ي���ن���ه���م م��ن 

اأعمالهم وموا�سلة  املحافظة على �سري 

ن�������س���اط���ه���م ب���امل�������س���ت���وي���ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

وتو�سيعها خلل املراحل املقبلة.

االنباط- عمان

ال�سحية  ال��رق��اب��ة  دائ����رة  ت��وا���س��ل   

وامل��ه��ن��ي��ة يف اأم���ان���ة ع���م���ان م���ن خ��لل 

خ��م�����س��ة م���راك���ز ت��ف��ت��ي�����س ت���اب���ع���ة ل��ه��ا، 

ج���ولت���ه���ا ع���ل���ى امل���ن�������س���اآت ال���ت���ج���اري���ة 

والق��ت�����س��ادي��ة مب��ع��دل ي��زي��د ع��ن 500 

اأوام��ر  تطبيق  من  للتاأكد  يوميا  زي��ارة 

بالتعليمات  لللتزام  ال�سادرة  الدفاع 

وال�������س���روط ال�����س��ح��ي��ة يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة 

فايرو�س كورونا.

الثلثة  الأي��ام  الفرق خلل  ونفذت 

خللها  ات��خ��ذت  1592ج���ول���ة،  املا�سية 

 26 اإج�������راءات و���س��ل��ت ح���د الإغ������لق ل����

الدفاع.  لأوام��ر  خمالفة  و120  من�ساأة 

واأكد املدير التنفيذي للرقابة ال�سحية 

اأن  اخل��ي��ط��ان،  ي�سار  ال��دك��ت��ور  واملهنية 

اجلولت التفتي�سية تهدف اإىل تطبيق 

اأوام����ر ال��دف��اع ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �سلمة 

و�سحة املواطنني والعاملني يف املن�ساآت 

ال��ت��ج��اري��ة والق���ت�������س���ادي���ة م���ن خ��لل 

���س��م��ان ال��ت��ب��اع��د اجل�������س���دي وامل���ك���اين 

الكمامات.  ارتداء  و�سرورة اللتزام يف 

ك���م���ا وج����ه����ت ف�����رق م����راك����ز ال���رق���اب���ة 

وال��ت��ف��ت��ي�����س ال�����س��ح��ي وامل���ه���ن���ي خ��لل 

اإن�����ذارا،   154 الأي�����ام ال��ث��لث��ة امل��ا���س��ي��ة 

42 م��ن�����س��اأة نتيجة  ل���� اإغ��لق��ات  ون��ف��ذت 

73 خمالفة  خم��ال��ف��ات م��ه��ن، وت��وج��ي��ه 

وال���س��راط��ات  وامل�سالخ  املهن  لقانون 

العامة. وال�سلمة  ال�سحية 

و���س��دد اخل��ي��ط��ان ع��ل��ى اأن الل��ت��زام 

ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال���������س����روط ال�����س��ح��ي��ة 

ال�����س��ادرة مب��وج��ب اأوام�����ر ال���دف���اع هو 

ظل  يف  التفتي�س  ف���رق  ل��ع��م��ل  اأول���وي���ة 

اأزم���ة ج��ائ��ح��ة ف��اي��رو���س ك��ورون��ا ، واأن 

ف�����رق الأم�����ان�����ة ���س��ت��ت��خ��ذ الإج���������راءات 

التي  املخالفة  امل��ن�����س��اآت  بحق  ال��لزم��ة 

ت�سل حد الإغلق.

 االنباط- عمان

 دعت وزارة ال�سغال العامة والإ�سكان 

اأخ���ذ  اإىل  امل���واط���ن���ني،  ام�������س اخل��م��ي�����س 

جماري  عن  والبتعاد  واحل��ذر  احليطة 

ال�سيول والودية، والإبلغ عن اأية حالة 

ال�سائدة  اجلوية  الأح��وال  ب�سبب  طارئة 

املبا�سر  التوا�سل  خ��لل  من  اململكة،  يف 

مع غرفة العمليات الرئي�سية يف الوزارة 

من  اأو  املحافظات،  يف  العمليات  وغ��رف 

الأ���س��غ��ال  تبليغات  ن��ظ��ام  تطبيق  خ��لل 

على الهواتف الذكية.

ام�س،  بيان �سحفي  ال��وزارة يف  ودعت 

اأرق������ام ه��وات��ف  اع��ت��م��اد  اإىل  امل���واط���ن���ني 

غ���رف���ة ال�����ط�����وارئ ال��رئ��ي�����س��ي��ة وغ����رف 

الأ�سغال  ومكاتب  العمليات يف مديريات 

ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال���ت���ايل: غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات 

م���دي���ري���ة   ، ال�����رئ�����ي�����������س�����ي�����ة065850111 

الكرك   ،0780377291 العا�سمة  اأ�سغال 

ج�������ر��������س0780377187   ،0780377231

م����ع����ان   ،  0780377363 م�������ادب�������ا   ،

 ،0780377389 امل���ف���رق   ،0780377337

ال��ط��ف��ي��ل��ة   ،0780377413 ال���ب���ل���ق���اء 

 ،0780377324 ع��ج��ل��ون   ،0780377160

ال���ع���ق���ب���ة   ،0780377125 ال�������زرق�������اء 

 ،0780377273 ارب�����د   ،0780377351

وال�����ب�����راء   ،  0780377388 ال����رم����ث����ا 

0780377154

االنباط- عمان

متديد  والتعليم  الربية  وزارة  اعلنت    

بالطلبة  الج��راءات اخلا�سة  ا�ستكمال  فرة 

امل��ر���س��ح��ني ل��ل���س��ت��ف��ادة م���ن م��ك��رم��ة اأب���ن���اء 

املقبل  الث���ن���ني  دوام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  امل��ع��ل��م��ني 

كموعد نهائي.

وق���ال���ت ال�������وزارة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

اخلمي�س، ان اجراءات ال�ستفادة من املكرمة 

مبينة  الل��ك��روين،  خ��لل موقعها  تتم من 

املطلوبة  الج���راءات  ي�ستكمل  مل  من  كل  ان 

يعتر م�ستنكفا.

االنباط- عمان

املغربني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت   

التوقف عن ا�ستقبال املراجعني ام�س اخلمي�س 

بال�سرعة  اآلية  وايجاد  �سلمتهم  على  حفاظا 

عنها،  والإع���لن  املراجعني  ل�ستقبال  املمكنة 

وذلك ب�سبب ا�سابة عدد من موظفي الوزارة 

بفريو�س كورونا.

وا�سارت يف بيان �سحفي ام�س، اىل انه �سيتم 

اغلق املبنى اليوم لغايات العزل والتعقيم.

وق�����ال ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال������وزارة 

واأث��ن��اء  اإن���ه  ال��ف��اي��ز،  ع��ل��ي  اهلل  �سيف  ال�سفري 

ال��وزارة،  ملوظفي  الدورية  الفحو�سات  اإج��راء 

اأظ���ه���رت ال��ن��ت��ائ��ج اإ���س��اب��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا 

امل�����س��ت��ج��د ب���ني ع����دد م���ن امل���وظ���ف���ني، م���وؤك���دا 

ل���لج���راءات  ح��ال��ي��ا  ي��خ�����س��ع��ون  جميعهم  ان 

به.  املعمول  ال�سحي  وال��روت��ك��ول  القيا�سية 

وبني اأنه وحفاظا على �سلمة اجلميع، �سيتم 

اأع��داد املوظفني للحد الأدن��ى، وفقاً  تخفي�س 

القطاع  يف  للعمل  للعودة  الإر���س��ادي  للدليل 

دوري��ة،  فحو�سات  ب��اإج��راء  وال�ستمرار  العام، 

ال�سحية  والروتوكولت  بالقواعد  واللتزام 

املطلوبة.

املواطنني  ب��اإم��ك��ان  اأن���ه  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ���س��ار 

مكتب  م��ن:  كل  يف  الت�سديق  اأق�سام  مراجعة 

ال�سمي�ساين،   / ع��ّم��ان  جت���ارة  غ��رف��ة  ت�سديق 

الدوار  ومكتب ت�سديق غرفة �سناعة عمان/ 

للخدمات احلكومية  ال�سامل  واملكتب  الثاين، 

ومكتب  – ال��ع��ب��ديل،  ال��ع��دل  ق�سر  بجانب   /

ت�سديق وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

/ اجل��ب��ي��ه��ة، وم��ك��ت��ب ت�����س��دي��ق دائ����رة قا�سي 

الق�ساة / �سارع و�سفي التل.

االنباط-عمان

 ا�ستحدثت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي 

ت��ق��دمي طلب  لها  تتيح  للمن�ساآت  ج��دي��دة  خ��دم��ة 

ال���س��ت��ف��ادة م���ن الإع����ف����اءات وال��ت�����س��ه��ي��لت ال��ت��ي 

ت�سمنها اأمر الدفاع رقم )15( اإلكرونياً.

وقالت املوؤ�س�سة يف بيان �سحايف ام�س اأن اخلدمة 

اجلديدة تندرج يف اإطار خطة التحول الإلكروين 

الح��رازي��ة  الج����راءات  �سمن  واأي�سا  للموؤ�س�سة 

التي تتخذها املوؤ�س�سة للحد من احلاجة ملراجعة 

فروعها ومبا يحافظ على �سحة و�سلمة متلقي 

اخلدمة يف ظل الظروف املرتبطة بجائحة كورونا.

وبّينت املوؤ�س�سة اأنه يتعني على �سابط ارتباط 

امل��ن�����س��اأة ال��ت��ي ت��رغ��ب ال���س��ت��ف��ادة م��ن الإع���ف���اءات 

والت�سهيلت التي ت�سمنها اأمر الدفاع رقم )15( 

املوؤ�س�سة  موقع  على  املن�ساأة  ح�ساب  اإىل  ال��دخ��ول 

ثم  ومن   )www.ssc.gov.jo( الإلكروين

اختيار خ��دم��ة )ط��ل��ب ال���س��ت��ف��ادة م��ن الإع��ف��اءات 

مبوجب اأمر الدفاع 15( والطلع على الر�سادات 

ومن ثم تعبئة البيانات الأ�سا�سية املطلوبة واختيار 

ط��ري��ق��ة ال�����س��داد ام���ا ب�سكل ن��ق��دي اأو م��ن خ��لل 

واح��دة  مل��رة  وذل���ك  املوؤ�س�سة  م��ع  تق�سيط  اتفاقية 

فقط.

اأن��ه يف ح��ال مت حتديد خيار  املوؤ�س�سة  واأك���دت 

التق�سيط يف ت�سديد املديونية املرتبة على املن�ساأة، 

�سوف تظهر ل�سابط الرتباط �سا�سة تو�سح قيمة 

املطلوب  املبلغ  واإج��م��ايل  الأق�ساط  وع��دد  الق�سط 

اتفاقية  م��دة  نهاية  والغرامات حتى  الفوائد  من 

وبينت  ق�سط.   )120( اإىل  ت�سل  التي  التق�سيط 

التق�سيط  اتفاقية  ا�ستكمال  ولغايات  اأنه  املوؤ�س�سة 

الكفيلة،  الكفيل /  فيتوجب وج��ود كفيل وتوقيع 

اإ�سافة اإىل توقيع ال�سيكات من املفو�س / املفو�سني 

بالتوقيع يف حال مت اللجوء اإىل تغطية التفاقية 

املن�ساآت  على  الت�سهيل  ول��غ��اي��ات  بنكية.  ب�سيكات 

الوقت واجلهد، فيف�سل ان تقوم املن�ساأة بامل�سادقة 

على �سحة تواقيع حمرري ال�سيكات والكمبيالت 

والكفلء من البنك املعتمد.

من  جمموعة  وّف����رت  اأن��ه��ا  املوؤ�س�سة  واأ����س���ارت 

اإىل اخلدمة  الر�سادات والتعليمات حال الدخول 

ل���غ���اي���ات مت���ك���ني ����س���اب���ط ارت����ب����اط امل���ن�������س���اأة من 

ا�ستكمال الطلب ب�سكل �سحيح ووا�سح، مبينًة اأن 

اأ�سبحت  املوؤ�س�سة  التي تقدمها  غالبية اخلدمات 

اإلكرونية ب�سكل كامل.

الأوىل لهذه  امل��رح��ل��ة  ب����اأن  امل��وؤ���س�����س��ة  وذّك�����رت 

العفاءات والت�سهيلت �ستنتهي مع نهاية ال�سهر 

احلايل بتاريخ 2020/11/30 وفيها ت�ستفيد املن�ساأة 

الإعفاء من الفوائد والغرامات بن�سبة )60( باملئة 

وفائدة تق�سيط )1( باملئة �سنوياً.
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ه���ي���م���ن���ت �����ش����رك����ات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

الآ�����ش����ي����وي����ة ع���ل���ى ق���ائ���م���ة »ف���ورت�������ش���ن« 

ب��ع��د   ،500  Global Fortune
الأوىل يف  ال��ث��م��ان��ي��ة  امل��ق��اع��د  اع��ت��ائ��ه��ا 

الرتتيب، من حيث حجم الإيرادات التي 

�شنوياً. تولدها 

اآ���ش��ي��وي��ة يف  ���ش��رك��ة غ���ر  اأول  وت���اأت���ي 

ال��رتت��ي��ب ال��ع��ا���ش��ر ل�����ش��ال��ح »ه��ان��ي��وي��ل« 

»�شنايدر  ���ش��رك��ة  ت��ع��د  فيما  الأم��رك��ي��ة، 

من  ال�شركات  اأكرب  الفرن�شية  اإلكرتيك« 

هزيلة  مبيعات  م��ع  ال��رتت��ي��ب  يف  اأوروب����ا 

تقدر بنحو 30 مليار دولر.

ت�����ش��درت   ،»Statista« ل����  ووف����ق����اً 

اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  »���ش��ام�����ش��ون��غ«  ���ش��رك��ة 

اأك������رب م�����ش��ن��ع ل���اأج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

ال�����ع�����امل، وح��ق��ق��ت  والإل����ك����رتون����ي����ة يف 

لها  �شيول مقراً  تتخذ من  التي  ال�شركة 

دولر  مليار   200 قيمتها  بلغت  اإي���رادات 

»ه��ون  ت��ن��اف�����ش��ه��ا   ،2019 ع���ام  يف  ت��ق��ري��ب��اً 

وامل��ع��روف��ة  ال��دق��ي��ق��ة،  لل�شناعات  ه���اي« 

حققت  والتي  »فوك�شكون«،  با�شم  عاملياً 

يف  دولر  مليار   173 نحو  بلغت  مبيعات 

العام. نف�س 

التقليدية  الت�شنيع  �شركات  ت��زال  ل 

تهيمنان  اجل��ن��وب��ي��ة  وك��وري��ا  ال��ي��اب��ان  يف 

م��ع  ال���ق���ائ���م���ة،  يف  الأوىل  امل����راك����ز  ع��ل��ى 

ان�شمام �شركتني من تايوان، كما يحاول 

بالركب،  اللحقاق  ال�شينيون  املنتجون 

ثاثة  ال�شينية  ال�����ش��رك��ات  حت��ت��ل  ح��ي��ث 

 15 اأك��رب  4 مقاعد متبقية يف  اأ���ش��ل  م��ن 

�شركة تكنولوجية عاملياً مع معدلت منو 

.15 هي الأعلى بني ال�شركات ال�

الريا�ض-العربية

الهندية،  اإن��دا���ش��رتي��ز  رياين�س  ق��ال��ت 

ال�شتثمارات  �شندوق  اإن  اخلمي�س،  ام�س 

مليار   95.55 �شي�شتثمر  ال�شعودي  العامة 

على  للح�شول  دولر(  مليار   1.29( روبية 

ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  وح����دة  2.04 يف  ح�����ش��ة 

ما  قيمة  يعطيها  مما  للمجموعة،  التابعة 

قبل النقد عند 4.59 تريليون روبية اأي ما 

يعادل 62.4 مليار دولر.

وقالت املجموعة يف وقت �شابق، اإن جهاز 

 55.13 ي�شتثمر  �شوف  لا�شتثمار  اأبوظبي 

يف  دولر(  م��ل��ي��ون   751.13( روب��ي��ة  م��ل��ي��ار 

الوحدة  قيمة  يقدر  مبا  للتجزئة،  ذراعها 

التمويل  جولة  م��ن  ال�شيولة  تلقيها  قبل 

4.29 تريليون روبية. اجلارية حاليا بنحو 

اأب���وظ���ب���ي يف م��ق��اب��ل  وي��ح�����ش��ل ج���ه���از 

 %1.2 تبلغ  م�شاهمة  ح�شة  على  ا�شتثماره 

يف رياين�س للتجزئة.

»م���ب���ادل���ة  اأع����ل����ن����ت  �����ش����اب����ق،  وق������ت  ويف 

لا�شتثمار« الإماراتية، اأنها �شت�شتثمر 3.1 

مليار درهم يف رياين�س ريتيل فن�شرز.

لها،  بيان  مبادلة لا�شتثمار، يف  وقالت 

عند  ريتيل  رياين�س  يقدر  ال�شتثمار  اإن 

تريليون   4.285 ب���  ال��ن��ق��د  ق��ب��ل  م��ا  تقييم 

روبية، بح�شب ما ورد يف »رويرتز«.

وك���ان���ت ق���ال���ت »ري��اي��ن�����س اأن��د���ش��رتي��ز 

ل���ي���م���ت���د« و«ج�����ي�����و ب����ات����ف����ورم����ز ل��ي��م��ت��د« 

���ش��رك��ة  اإن  امل���ا����ش���ي،  ي��ون��ي��و  ال��ه��ن��دي��ة، يف 

مبادلة لا�شتثمار »مبادلة« �شوف ت�شتثمر 

4.4 مليار درهم يف »جيو باتفورمز« على 

مليار   239 ت���ع���ادل  ���ش��ه��م��ي��ة  ق��ي��م��ة  اأ���ش��ا���س 

 250 تبلغ  للمن�شاأة  تقديرية  وقيمة  درهم، 

مليار درهم.

و����ش���ت���ح�������ش���ل »م����ب����ادل����ة« م���ق���اب���ل ه���ذا 

ج��ي��و  يف   %1.85 ح�����ش��ة  ع��ل��ى  ال���ش��ت��ث��م��ار 

باتفورمز.

وب������ه������ذا ال�����ش����ت����ث����م����ار جت����م����ع »ج���ي���و 

43 مليار درهم من نخبة من  باتفورمز« 

التكنولوجيا  يف  العامليني  امل�شتثمرين  اأبرز 

و�شيلفر  ف��ي�����ش��ب��وك،  بينهم  وم���ن  وال��ن��م��و، 

وج��رال  ب��ارت��رز،  اإك��وي��ت��ي  وفي�شتا  ل��ي��ك، 

اأقل  خال  ومبادلة  اآر  كيه  وكيه  اأتانتك 

من 6 اأ�شابيع.

وت���ع���د »ج���ي���و ب���ات���ف���ورم���ز«، امل��م��ل��وك��ة 

ب��ال��ك��ام��ل ل�����ش��رك��ة ري��اي��ن�����س ان��د���ش��رتي��ز 

التكنولوجيا  م��ن  ال���ق���ادم  للجيل  من�شة 

ت��رك��ز ع��ل��ى ت��وف��ر خ��دم��ات رق��م��ي��ة عالية 

الهند،  اأن��ح��اء  يف  منا�شبة  باأ�شعار  اجل���ودة 

حيث توفر خدماتها لأكرث من 388 مليون 

م�شرتك.

وت���ع���م���ل ري���اي���ن�������س ب����ق����وة ع���ل���ى ب��ن��اء 

وج���وده���ا يف جم���ال ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة من 

اإىل  والنتقال  ال�شتحواذ،  عمليات  خال 

ما هو اأبعد من اأعمال النفط والغاز.

جذب  اإىل  ت��ه��دف  اإن��ه��ا  ال�شركة  وت��ق��ول 

خال  للتجزئة  رياين�س  يف  امل�شتثمرين 

الأرباع القليلة القادمة.

عن  قليًا  يزيد  م��ا  املجموعة  وجمعت 

عامليني،  م�شتثمرين  م��ن  دولر  مليار   20

مب���ا يف ذل����ك ف��ي�����ش��ب��وك، ع���ن ط���ري���ق بيع 

ح�ش�س يف جيو باتفورمز.

باألرقام.. شركات التكنولوجيا اآلسيوية تهيمن عالميًا

صندوق االستثمارات العامة السعودي يضخ 1.3 مليار 
دوالر في »ريالينس« الهندية

ضبابية االنتخابات وكورونا يدفعان 
»بيتكوين« للتحليق بعيدا

أسهم األسواق الناشئة ترتفع ألعلى 
مستوى في عامين

صندوق سيادي خليجي يستبدل النفط 
بشركات التكنولوجيا

لوفتهانزا: نحتاج لمضاعفة عملياتنا 
للحد من الخسائر

العربية-وكاالت

 %3.3 بن�شبة  البيتكوين  �شعر  ارت��ف��ع 

 8:33 ال�شاعة  بحلول  دولر   14،463 عند 

اخلمي�س،  ام�س  ل��ن��دن،  بتوقيت  �شباحاً 

ل��ت�����ش��ل لأع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا م��ن��ذ ي��ن��اي��ر 

.2018

ا�شتفادت  فقد  »ب��ل��وم��ب��رغ«،  ل���  ووف��ق��اً 

ال��ع��م��ل��ة ال���رق���م���ي���ة م����ن ت���وج���ه ���ش��رك��ات 

ا����ش���ت���ث���م���اري���ة ع���امل���ي���ة رف���ي���ع���ة امل�����ش��ت��وى 

ب��ال�����ش��راء، م��ث��ل »���ش��ك��وي��ر اإن�����ك«، و«ب���ول 

تيودور جونز«، ف�شًا عن ا�شتخدام »جي 

العملة  و���ش��رك��اه  ت�����ش��ي�����س«  م���ورغ���ان  ب���ي 

اإح��دى  ���ش��داد  يف  الأوىل  للمرة  الرقمية 

عملياتها.

تلقى  »بيتكوين«  اأن  م��راق��ب��ون  وي��رى 

رواج����اً يف ح���الت ع��دم ال��ي��ق��ني، ل��ذا ف��اإن 

الأحداث احلالية مثل الإغاق يف جميع 

اأنحاء اأوروبا، اأو تاأخر نتائج النتخابات 

الأمركية ميكن اأن توؤجج �شعودها.

ال��ف��ن��ي  امل��ح��ل��ل  ���ش��ل��وم��ر  وي����رى روب 

 Fundstrat Global يف 

امل��ق��اوم��ة  م�����ش��ت��وى  اأن   ،Advisors
بعد  دولر،   20000 ع��ن��د  �شيكون  ال��ت��ايل 

 2019 يونيو  اأعلى م�شتوياتها يف  اإخرتاق 

عند 13،800 دولر.

خ���ب���ر  ق���������ال  ال�����������ش�����ي�����اق،  ه���������ذا  ويف 

ب��ل��وم��ب��رغ  ال�������ش���ل���ع يف  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 

تنتقل  »ق��د  ماكغلون:  مايك  اإنتليجن�س 

م���ق���اوم���ة ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن ال�����ش��اب��ق��ة ب��ن��ح��و 

عام  دولر يف   20،000 نحو  دولر   10،000

.»2021

دبي - العربية

م���ع ت���ق���دم امل��ر���ش��ح ال���دمي���ق���راط���ي »ج��و 

اأ�شهم  ارتفعت  الرئي�شي،  ال�شباق  بايدن« يف 

يف  م�شتوياتها  اأعلى  اإىل  النا�شئة  الأ���ش��واق 

اأكرث من عامني، فيما ارتفعت اأي�شا معظم 

ال��ع��م��ات اأب���رزه���ا ال��روب��ي��ة الإن��دون��ي�����ش��ي��ة 

الرو�شي. والروبل 

ل���اأ����ش���واق   MSCI م���وؤ����ش���ر  وارت����ف����ع 

اأعلى م�شتوى منذ  2% وهو  بن�شبة  النا�شئة 

مايو 2018.

وترحب الأ�شواق النا�شئة بفوز »بايدن«، 

خطة  ب��ت��م��ري��ر  للم�شرعني  �شي�شمح  لأن���ه 

حت��ف��ي��ز اأم���رك���ي���ة، وت��ق��ل��ي��ل ع����دم ال��ي��ق��ني 

اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي، مب����ا يف ذل�����ك ال���ت���وت���رات 

التجارية مع ال�شني.

العربية-وكاالت

جولة  لا�شتثمار  مبادلة  �شركة  قادت   

ل�شركة  دولر  مليون   700 بقيمة  مت��وي��ل 

تدعمها  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم���ال  يف  ن��ا���ش��ئ��ة 

جم��م��وع��ة ���ش��وف��ت ب��ن��ك، يف ال��وق��ت ال��ذي 

ي��ق��وم ف��ي��ه ���ش��ن��دوق ال�����رثوة يف اأب��وظ��ب��ي 

بتنويع حمفظته بعيداً عن النفط.

حجم  يبلغ  ال���ذي  ال�����ش��ن��دوق  وي��در���س 

ا���ش��ت��غ��ال  دولر،  م���ل���ي���ار   232 اأ����ش���ول���ه 

ال�����������رثوات ال���ن���ف���ط���ي���ة ال���غ���ن���ي���ة ل���ل���ب���اد 

ل�  وفقاً  تكنولوجية،  اأ�شول  اإىل  وحتويلها 

»بلومبرغ«.

وق������ال ال�������ش���ن���دوق ي�����وم الأرب������ع������اء يف 

عليه  واط��ل��ع��ت  »ب��ل��وم��ب��رغ«،  نقلته  ب��ي��ان 

»ال���ع���رب���ي���ة.ن���ت«، اإن����ه ا���ش��ت��ث��م��ر يف ���ش��رك��ة 

»ريف تكنولوجي اإنك«، وهي �شركة نا�شئة 

املناطق  تعتمد على حتويل  تدير من�شات 

ال�شكنية  ل��ل��م��ن��اط��ق  امل���ج���اورة  احل�����ش��ري��ة 

مل���راك���ز ل��وج��ي�����ش��ت��ي��ة ل��ت��و���ش��ي��ل ال��ط��ل��ب��ات 

والتي  واخل��دم��ات  بال�شلع  ال��ن��ا���س  ورب���ط 

من بينها اختبار كوفيد-19.

وق����ال ال�����ش��ن��دوق ع��ل��ى م����دى ال�����ش��ن��وات 

اإن�����ه ي��ت��ط��ل��ع اإىل ت��ع��زي��ز  ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة 

ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه يف جم���ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا. وق��د 

�شيلفر  5% يف  ح���وايل  ت��ب��ل��غ  ح�����ش��ة  ا���ش��رتت 

ل���ي���ك يف ����ش���ب���ت���م���رب/اأي���ل���ول، واأع���ل���ن���ت ع��ن 

�شندوق  يف  دولر  ملياري  ل�شتثمار  خطط 

للتكنولوجيا تديره �شركة الأ�شهم اخلا�شة.

ال����ع����ام،  ه�������ذا  م�����ن  �����ش����اب����ق  وق�������ت  ويف 

امل�������ش���ت���ث���م���ري���ن  اإىل  م����ب����ادل����ة  ان�������ش���م���ت 

الإق��ل��ي��م��ي��ني وال��ع��امل��ي��ني ال���ذي���ن ���ش��خ��وا 

الت�شالت  اأعمال  يف  ال��دولرات  مليارات 

عليها  ي�شيطر  التي  الرقمية  واخل��دم��ات 

كما  اأم��ب��اين.  موكي�س  الهندي  امللياردير 

ي��ورو  م��ل��ي��ون   200 ال�����ش��ن��دوق  �شي�شتثمر 

الأدوي����ة  ���ش��رك��ة  يف  دولر(  م��ل��ي��ون   234(

اإيفوتيك. الأملانية 

العربية- كولونيا

 »Lufthansa  « ����ش���رك���ة  اأع���ل���ن���ت 

من  عملياتها  م�شاعفة  اإىل  بحاجة  اأنها 

اخل�شائر،  من  للحد  احلالية  امل�شتويات 

بتقليل  الأوروبية  احلكومات  قيام  و�شط 

جديدة  موجة  و�شط  اجل��وي��ة  ال��رح��ات 

م���ن ع��م��ل��ي��ات الإغ�����اق ب�����ش��ب��ب ف��رو���س 

كورونا.

تعمل حاليا  اأنها  لوفتهانزا  واأو�شحت 

ب�25% من م�شتويات العام املا�شي ويجب 

اأج���ل  م���ن   %50 اإىل  ال��ن�����ش��ب��ة  ه����ذه  رف����ع 

حتقيق هدف العودة اإىل التدفق النقدي 

الإيجابي. الت�شغيلي 

يقت�شر  اأن  الأمل��ان��ي��ة  ال�شركة  وتتوقع 

ا����ش���ت���ن���زاف ال�����ش��ي��ول��ة ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى 

حوايل 350 مليون يورو �شهريا يف الربع 

احلايل.

ترجيحات فوز بايدن تدفع المؤشرات األميركية
 الرتفاعات قوية 

العربية-نيويورك

ق���ف���زت الأ�����ش����واق امل��ال��ي��ة الأم��رك��ي��ة 

ع���ن���د الإغ�������اق م����ع ارت����ف����اع ال��ت��وق��ع��ات 

ب��ف��وز امل��ر���ش��ح ال��دمي��ق��راط��ي ج��و ب��اي��دن 

بكر�شي الرئا�شة الأمركية، بح�شب فرز 

عن  الإع���ان  وت��اأخ��ر  امل�شتمر  الأ���ش��وات 

الرئا�شة. الر�شمية لنتخابات  النتائج 

مكا�شب  على  جونز  داو  موؤ�شر  واأغلق 

ن��ق��ط��ة.   650 م���ن  اأك����رث  اأو   %2 جت����اوزت 

اأغلق  ب��دوره  ب��ورز  اأن��د  �شتاندرد  وموؤ�شر 

على ارتفاعات حادة لم�شت %3.

موؤ�شر  على  الأكرب  الرتفاعات  وكانت 

تاأتي   .%4 املكا�شب  نا�شداك حيث لم�شت 

بفوز  التفاوؤل  تزايد  الرتفاعات مع  هذه 

يدفع  حيث  الرئا�شة،  بكر�شي  بايدن  جو 

بايدن باعتماد حزمة اقت�شادية حتفيزية 

3 تريليونات دولر ملواجهة  قد ت�شل اإىل 

وعود  من  اأعلى  وه��ي  اجلائحة  تداعيات 

الرئي�س الأمركي ترمب.

باإنفاق  بايدن  وع��ود  ذل��ك  اإىل  ي�شاف 

التحتية،  البنية  على  دولر  مليار   900

ي�شاف  الأطفال  رعاية  على  منها  واأكرث 

مكافحة  على  دولر  تريليوين  ذل��ك  اإىل 

املناخ. تغير 

بع�س  الأ���ش��وات يف  ا�شتمرار عد  وم��ع 

الرئي�س  ودع����وات  امل��ت��اأرج��ح��ة  ال���ولي���ات 

الأم�����رك�����ي ب�����اإع�����ادة ع����د الأ������ش�����وات يف 

الأ�����ش����واق  اأن  ���ش��ك  ل  اأخ�������رى،  ولي������ات 

اللحظات  حتى  اأنفا�شها  �شتحب�س  املالية 

احل���ا����ش���م���ة الأخ���������رة ل���ت���ح���دي���د اجت����اه 

زخمها.
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االنباط-وكاالت

ي��وا���س��ل الأ����س���ر م���اه���ر ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف 

الأخ����ر�����س م���ن ج���ن���ن ب��ال�����س��ف��ة امل��ح��ت��ل��ة، 

يف   100 ال� بعد  الثاين  يومه  اخلمي�س  اليوم 

اإ�سرابه املفتوح عن الطعام رف�سا لعتقاله 

حالته  على  خطر  ت��ده��ور  و���س��ط  الإداري 

ال�سحية

لل�سهداء  القد�س  مهجة  موؤ�س�سة  وكانت 

والأ�����س����رى واجل���رح���ى ق���ال���ت، يف ب���ي���ان ان 

حرج  �سحي  و�سع  يف  بات  الأخر�س  ال�سر 

جداً، ويعاين من ت�سنجات متكررة و�سغط 

يف ع�سلة القلب و�سعف يف النب�سات

الأخ��ر���س ما  اأن  ال��ق��د���س  واأك���دت مهجة 

زال يرقد حالياً يف الق�سم الباطني مب�سفى 

اخلطورة،  بالغ  �سحي  بو�سع  “كابالن” 
راف�������س���اً ف���ك اإ����س���راب���ه ع���ن ال���ط���ع���ام حتى 

ال�ستجابة ملطلبه العادل وامل�سروع يف اإنهاء 

اعتقاله الإداري واحلرية

وك������ان رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة �����س����وؤون الأ�����س����رى 

وامل��ح��رري��ن ال��ل��واء ق��دري اأب��و ب��ك��ر، اأك��د اأن 

ماهر  الأ�سر  حياة  على  كبر  خطر  هناك 

ال�سمع  ح��وا���س  يفقد  ب���داأ  حيث  الأخ��ر���س، 

وال��ب�����س��ر ت��دري��ج��ي��اً وب���دى غ��ر ق���ادر على 

ال����ك����الم، وه���ن���اك خ��ط��ر ي��ت��ه��دد اأع�����س��ائ��ه 

احليوية

وقال اأبو بكر:اإن الحتالل ل زال يتعنت 

ومياطل يف الإفراج عنه وي�سر على اكماله 

لقرار اعتقاله الإداري احلايل”

ف��ك  رف���������س  الأ������س�����ر  واأ�ساف:”اأن 

فورا،  الإداري  اعتقاله  باإلغاء  اإل  الإ�سراب 

اإىل م�ست�سفى فل�سطيني يف ال�سفة  اأو نقله 

اأن الح���ت���الل مياطل  ي��ع��ل��م  ف��ه��و  امل��ح��ت��ل��ة، 

وميكن اأن ميدد اعتقاله مرة اأخرى”

واأو���س��ح اأب���و ب��ك��ر، ان الحت���اد الأوروب���ي 

بالتحرك  ب��داأت  الن�سان  حقوق  ومنظمات 

الأ�سر  معاناة  باإنهاء  الحتالل  ومطالبة 

اأن املطالبات جاءت متاأخرة  الأخر�س، رغم 

اأنها مهمة يف هذا التوقيت، م�سرا اىل  اإل 

اأن اجلهود الفل�سطينية مل تتوقف يف اإ�سناد 

البطولية  املعركة  الأخر�س يف هذه  الأ�سر 

من خالل متابعتها على اأعلى امل�ستويات”

وذك��ر اأب��و ب��ك��ر، اأن حم��اك��م الح��ت��الل ل 

و�سكلية،  ���س��وري��ة  حم��اك��م  ك��ون��ه��ا  ت��ت��ع��دى 

ال�ساباك  يد  يف  وو�سيلة  اأداة  �سوى  ولي�ست 

عن  الإف�����راج  يف  يتعنت  ال���ذي  ال�����س��ه��ي��وين 

على  باتت  حياته  اأن  رغم  الأخر�س  الأ�سر 

املحك

االنباط-وكاالت

“اإ�سرائيلي”  ا�ستخباري  تقرير  ح��ذر 

ا�سطرابات  وق���وع  م��ن   ، اخلمي�س   ام�����س 

�ستفرزه  م��ا  ب�سبب  وا�سنطن  يف  وفو�سى 

التي  الأمريكية،  الرئا�سة  انتخابات  نتائج 

الرئي�س  اجلمهوري  املر�سح  فيها  يتناف�س 

دونالد ترامب والدميقراطي جو بايدن

العربية  “معاريف”  �سحيفة  وك�سفت 

ا�ستعدادات  يف  ذروة  هناك  اأن  خ��ربه��ا،  يف 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  القانون  اإنفاذ  ق��وات 

امل��دن  م��ن  العديد  يف  امل�سالح،  واأ���س��ح��اب 

خ��وف��ا م���ن اأن ت�����وؤدي ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات 

امل��ع�����س��ك��ري��ن  ب���ن  ع��ن��ي��ف��ة  ����س���دام���ات  اإىل 

اخل�سمن

وب���ح�������س���ب ال�������س���ح���ي���ف���ة، ح�����ذر ت��ق��ري��ر 

العا�سمة  يف  ا�سطرابات  م��ن  ا�ستخباري 

وا�سنطن يف الأيام القريبة القادمة

اأن  تاأكيده   ، ونقلت عن موقع ذي هيل 

امل�سوؤول  القومي،  لالأمن  امل�سرتك  املركز 

�سلطة  يف  الإره��اب  مكافحة  تخطيط  عن 

ال���ه���ج���رة الأم����ري����ك����ي����ة، ح�����ذر يف الآون������ة 

يف  مظاهرات  وق��وع  اإمكانية  من  الأخ��رة 

العا�سمة منطقة 

ر�سالة  يف  ج��اء  اأن��ه  ال�سحيفة،  وذك���رت 

اإل��ك��رتون��ي��ة داخ��ل��ي��ة يف امل���رك���ز، اأن����ه بن 

يخطط  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�����س��ري��ن  و7   4

ل�سطراب مدين يف و�سط وا�سنطن

وك������الت  اأن  ال����ر�����س����ال����ة،  واأو������س�����ح�����ت 

ال����س���ت���خ���ب���ارات مل��ح��اف��ل اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون، 

املتظاهرين  ر�سائل  م��ن  ع��دد  على  ع��رت 

اأنه  فيها؛  ج��اء  الجتماعية،  ال�سبكات  يف 

ب�سيء  ت��ل��ق��وا  اأن  ت���ري���دون  ك��ن��ت��م  ح���ال  يف 

الرابع  يف  العا�سمة  وا�سنطن  اإىل  فتعالوا 

الثاين/نوفمرب من ت�سرين 

ونبهت معاريف ، اأنه يف �سوء التخوفات 

اأو من  ال��ي��م��ن  ال��ع��ن��ف م���ن  ان�����دلع  م���ن 

من  والإح��ب��اط  للغ�سب  كنتيجة  الي�سار 

عال  ج��دار  ن�سب  فقد  النتخابات،  نتائج 

�سدت  كما  الأبي�س،  البيت  حول  وحواجز 

وا���س��ن��ط��ن، يف  ع��دي��دة يف  م�سالح جت��اري��ة 

نيويورك ويف مدن اأخرى نوافذ عرو�سها 

والنهب،  لل�سلب  منعا  اخل�سب  من  باألواح 

العن�سرية  ال�سطرابات  يف  ح�سل  مثلما 

بعد مقتل جورج فلويد

نيويورك  بلدية  رئي�س  اأن  اإىل  واأ�سارت 

اخل��واط��ر،  تهدئة  ح��اول  بيلزيو،  دي  بيل 

واأو�����س����ح اأن�����ه ل ت���وج���د م���وؤ����س���رات ع��ل��ى 

ا���س��ط��راب��ات يف امل���دي���ن���ة، واأن�����ه ل ح��اج��ة 

للمحالت التجارية للدفاع عن نف�سها

االنباط-وكاالت

 اأكد مركز فل�سطن لدرا�سات الأ�سرى، 

امل�����س��اب��ن  الأ������س�����رى  اأع��������داد  ارت����ف����اع  اأن 

بعد  اأ�سراً،   121 “كورونا” اإىل  بفايرو�س 

جلبوع  �سجن  يف  امل�سابن  اأع���داد  و���س��ول 

اأ���س��ري��ن  ب��ي��ن��ه��م  اأ������س�����راً،   90 اإىل  ف��ق��ط 

حمررين

وح�����ذر امل���رك���ز، م���ن ت���زاي���د الإ����س���اب���ات 

ب��ف��رو���س ك��ورون��ا داخ���ل ال�����س��ج��ون خ��الل 

ال�����ف�����رتات ال����ق����ادم����ة ن���ت���ي���ج���ة ا����س���ت���م���رار 

الح���ت���الل ب��ال���س��ت��ه��ت��ار ب��ح��ي��اة الأ����س���رى، 

وع����دم ات���خ���اذ الإج�������راءات ال��ك��ف��ي��ل��ة مبنع 

اأو  الأ�سرى  “كورونا” بن  جائحة  انت�سار 

احلد منها

مدير  الأ�سقر  ري��ا���س  الباحث  وو���س��ف 

�سجون  يف  الأو����س���اع  اأن  فل�سطن،  م��رك��ز 

الح���ت���الل ب��اأن��ه��ا الأخ���ط���ر ع��ل��ى الأ���س��رى 

منذ ع�سرات ال�سنن، حيث يعي�س الأ�سرى 

القا�سية  الع��ت��ق��ال  ظ���روف  م��ط��رق��ة  ب��ن 

الن�سانية،  حقوقهم  ك��ل  م��ن  وحرمانهم 

ت��ه��دد  “كورونا” ال��ت��ي  ج��ائ��ح��ة  و���س��ن��دان 

الحتالل  من  الباب  فتح  ظل  يف  حياتهم 

للت�سلل  الفرو�س  لذلك  م�سراعيه  على 

ب�سهولة، والتغلغل يف اأج�سادهم دون رحمة

يعي�سون  ال����س���رى  اأن  الأ����س���ق���ر،  وب����ننَّ 

حالة من القلق ال�سديد والتوتر والرتقب 

مع  امل��ت��زاي��دة  اخل��ط��ر  ح��ال��ة  وي�ست�سعرون 

واأك��ر  اأك���ر  “كورونا”،  جائحه  اق���رتاب 

واأ���س��ب��ح همهم  وغ��رف��ه��م،  اأق�����س��ام��ه��م  اإىل 

الفايرو�س  هذا  �سبح  اأبعاد  الأن  الأ�سا�سي 

اخل��ط��ر وامل��ع��دي ع��ن اأج�����س��اده��م حتى ل 

يفتك بهم يف ظل عدم توفر رعاية طبية، 

اأو و�سائل حماية اأو اهتمام من الحتالل

يتعامل  الحتالل  اأن  الأ�سقر،  واأ�ساف 

م��ع ح��ي��اة ال����س���رى ب��ا���س��ت��ه��ت��ار، وي��رف�����س 

ال���ف���ح�������س ال�����ف�����وري ل����الأ�����س����رى ال���ذي���ن 

لأعرا�س  م�سابهة  اأع��را���س  عليهم  تظهر 

اأخ��رى  اأماكن  اإىل  نقلهم  اأو  “كورونا”، 
ب��ع��ي��دة ع��ن الك��ت��ظ��اظ، اىل ح��ن اج���راء 

عملية  ي�سهل  الأمر  وهذا  لهم،  فحو�سات 

دخ����ول ال��ف��اي��رو���س داخ����ل اىل ال�����س��ج��ون 

وانت�ساره بن الأ�سرى ب�سكل كبر

طالب  اخل��ط��رة  الأو����س���اع  ه��ذه  واإزاء 

ال���س��ق��ر اجل��م��ي��ع ب��وق��ف��ة ج����ادة حل��م��اي��ة 

اإىل  ودع��ا  بهم،  املحدق  امل��وت  الأ�سرى من 

التعامل مع تلك الق�سية مب�ستوى يوازي 

ال�سرى،  حياة  يهدد  ال��ذي  اخلطر  حجم 

الدولية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  ط��ال��ب  كما 

العاملية  ال�����س��ح��ة  منظمة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 

عملها  ب��رن��ام��ج  �سمن  الأ���س��رى  ت���درج  ان 

على  تعمل  واأن  “كورونا”،  جائحة  �سد 

يهدد  ال��ذي  الفرو�س  ه��ذا  من  حمايتهم 

حياتهم

االنباط-وكاالت

اخلمي�س،  ام�����س  اأمم���ي���ة،  م�����س��وؤول��ة  ك�سفت 

الإ�سرائيلي،  الح��ت��الل  �سلطات  اأن  عن  النقاب 

ال�سفة  اأن���ح���اء  خمتلف  يف  مبنى   689 ه��دم��ت 

العام  ب��داي��ة  منذ  املحتلتن،  وال��ق��د���س  الغربية 

اجلاري 2020

الأر���س  يف  املوؤقتة  الإن�سانية  املن�سقة  وقالت 

ت�سريح  يف  هيلي،  اإي��ف��ون  املحتلة،  الفل�سطينية 

�سحفي، اإن عمليات الهدم هذه اأدت اإىل تهجر 

869 فل�سطيني وتركهم بال ماأوى

ولفتت اإىل اأن ما مت هدمه منذ بداية العام 

اجلاري، وحتى اليوم “يفوق ما ُهدم خالل عام 

باأكمله منذ العام 2016”

وقالت هيلي “عادًة ما يتم التذّرع بالفتقار 

ال�سلطات  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  ال��ب��ن��اء  رخ�����س  اإىل 

الإ�سرائيلية ك�سبب للهدم، مع اأن الفل�سطينين 

ال��رخ�����س  ه���ذه  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ي�ستطيعون  ل 

التخطيط  نظام  ب�سبب  تقريًبا،  الإط���الق  على 

التقييدي والتمييزي”

و�سيلة  ال���ه���دم  ع��م��ل��ي��ات  “ت�سّكل  واأ����س���اف���ت 

رئي�سية خللق بيئة غايتها اإجبار الفل�سطينين 

على الرحيل عن منازلهم”

واأ�سارت امل�سوؤولة الأممية اإىل اأن اآخر عمليات 

ع حم�سة  الهدم، واأكربها، جرت الثالثاء، يف جتمُّ

بال�سفة  الأردن  غ��ور  يف  الفل�سطيني،  البقيعة 

الغربية

 41 بينهم  م��ن  ا،  �سخ�سً  73 ر  “ُهجِّ وق��ال��ت 

الإ�سرائيلية  ال�سلطات  ه��دم��ت  بعدما  ط��ف��اًل، 

منازلهم ومبانيهم الأخرى ودّمرت مقتنياتهم”

اأرب������اع ���س��ك��ان ه��ذا  واأ����س���اف���ت “فقَد ث��الث��ة 

التجمع م�ساكنهم، مما يجعل ذلك اأكرب حادثة 

يربو على  فيما  الق�سري  التهجر  ح��وادث  من 

اأربعة اأعوام”

ال���وك���الت  “زارت  ح��دي��ث��ه��ا  ه��ي��ل��ي  وت��اب��ع��ت 

الإن�سانية التجمع و�سّجلت هدم 76 مبًنى، وهو 

عدد يفوق ما ُهدم يف اأي عملية هدم اأخرى على 

مدى العقد املن�سرم”

امل��دم��رة، مب��ا فيها  “املباين  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

امل��ن��ازل وح��ظ��ائ��ر امل��وا���س��ي وامل��راح��ي�����س واأل����واح 

عي�س  ل�ُسبل  اأ�سا�سية  كانت  ال�سم�سية،  الطاقة 

ورفاه وكرامة اأبناء هذا التجمع، الذين انُتهكت 

حقوقهم”

ال��ت��ي  ال�����س��ع��ف  ح���ال���ة  “تفاقمت  وق����ال����ت 

وا�ستمرار  ال�ستاء  ف�سل  ب��داي��ة  م��ع  يعي�سونها 

تف�ّسي وباء فرو�س كورونا؛ وكان بع�س املباين 

امل���ه���دوم���ة ق���د ج����رى ال���ت���ربع ب��ه��ا ك��م�����س��اع��دات 

اإن�سانية”

يف  الواقعة  البقيعة،  حم�سة  “ُتَعّد  واأ�سافت 

غور الأردن، واحدة من 38 جتمًعا بدوًيا ورعوًيا، 

تقع بكاملها اأو يف جزء منها داخل مناطق تعلن 

عنها اإ�سرائيل باعتبارها »مناطق اإطالق نار«”

اأك����ر  ب���ع�������س  ه����ي  “هذه  ه���ي���ل���ي  وت���اب���ع���ت 

الغربية،  ال�سفة  يف  �سعًفا  ال�سكانية  التجمعات 

حيث متلك ق���درة حم���دودة على ال��و���س��ول اإىل 

اخلدمات التعليمية وال�سحية، والبنية التحتية 

الالزمة للمياه وال�سرف ال�سحي والكهرباء”

ج�سيمة  “خمالفة  الهدم  عمليات  واعتربت 

لتفاقية جنيف الرابعة”

الأر���س  يف  املوؤقتة  الإن�سانية  املن�سقة  وقالت 

الفل�سطينية املحتلة “اأُذّكر جميع الأطراف باأن 

والرتحيل  وا���س��ع  نطاق  على  املمتلكات  تدمر 

الق�سري لالأ�سخا�س املحمين يف الإقليم الواقع 

حت��ت الح���ت���الل، ي�����س��ّك��الن خم��ال��ف��ات ج�سيمة 

لتفاقية جنيف الرابعة”

جمتمع  اأن  اأُوؤّك�����د  “وبينما  هيلي  واأ���س��اف��ت 

ال��ع��م��ل الإن�����س��اين ي��ق��ف ع��ل��ى اأه��ب��ة ال���س��ت��ع��داد 

فاإنني  املت�سررين،  اأو  رين  املهجنَّ جميع  مل�ساعدة 

عمليات  بوقف  اإ�سرائيل  وبقوة  اأُط��ال��ب جم��دًدا 

الهدم غر امل�سروعة على الفور”

الإ�سرائيلي  املعلومات  اأك��د مركز  من جانبه 

حلقوق الإن�سان يف ال�سفة الغربية” بت�سيلم” اأن 

ن�سبة هدم املنازل الفل�سطينية ارتفعت اإىل اأكر 

من 200 يف املائة خالل العام اجلاري 2020

الأرب���ع���اء،  ل��ه  ت��ق��ري��ر  “ يف  “بت�سيلم  وق����ال 

الر�سمّي،  ال�سّم  عن  اإ�سرائيل  تراجعت  “لقد 
لكّن معطيات الهدم ت�سر اإىل اأّن ال�سّم الفعلّي 

م�ستمّر ومل يتغّر �سيء على اأر�س الواقع اإذ اإّنها 

توا�سل الت�سّرف يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتّلة 

وكاأّنها لها، ومتنع اأّي تطوير فل�سطينّي يف اأنحاء 

ال�سفة الغربّية مبا يف ذلك �سرقّي القد�س لأجل 

ال�ستيالء على املزيد من الأرا�سي”

احل���ك���وم���ة  اأن  احل����ق����وق����ي،  امل�����رك�����ز  واأك���������د 

تطبيق  �ُسُبل  نف�سها  على  �سهلت  الإ�سرائيلية، 

�سيا�سة تقلي�س الوجود الفل�سطينّي يف الأرا�سي 

التي تطمع يف ال�ستيالء عليها
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االنباط- وكاالت

الأمم  ات���ف���اق���ي���ة  اأم����ان����ة  اأ�����س����درت    

املتحدة الإطارية ب�ساأن تغر املناخ، اإىل 

واململكة  واإيطاليا  �سيلي  من  كل  جانب 

عن  فيه  اأعربت  بيانا  وفرن�سا،  املتحدة 

اأ���س��ف��ه��ا لن�����س��ح��اب ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 

وفقا  للمناخ،  باري�س  اتفاق  من  ر�سميا 

للمتحدث با�سم الأمم املتحدة، �ستيفان 

دوجاريك

امل��ت��ح��دث  دوج���اري���ك  �ستيفان  وق���ال 

“ما من  املتحدة  با�سم امن عام الأمم 

م�����س��وؤول��ي��ة اأك����رب م��ن ح��م��اي��ة ال��ك��وك��ب 

وجدد  املناخ،  تغر  تهديد  من  والنا�س 

ب��اري�����س يوفر  ات��ف��اق  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 

الإط������ار ال�����س��ح��ي��ح ب�����س��اأن ت��ق��ل��ي��ل اآث����ار 

الحتبا�س احلراري”

ذك����ره  م����ا  اإىل  دوج�����اري�����ك  واأ������س�����ار 

الأم��������ن ال����ع����ام م����ن ق���ب���ل ع����ن وج����ود 

حت��ال��ف م��ت��زاي��د م���ن ال�����دول امل��ل��ت��زم��ة 

بتحقيق حياد الكربون بحلول منت�سف 

لتفاق  الرئي�سي  ال��ه��دف  وه��و  ال��ق��رن، 

الأم���ن  اإن  امل��ت��ح��دث  وق����ال  باري�س”. 

يف  �سيعقد،  جوتري�س  اأنطونيو  العام 

املناخ  ب�ساأن  الطموح  قمة   ، دي�سمرب   12

لتفاق  اخلام�سة  ال��ذك��رى  م��ع  ت��زام��ن��ا 

املتحدة  الأمم  دعم  على  موؤكدا  باري�س 

وفعالية  ق���وة  اإىل  ب��احل��اج��ة  واإمي��ان��ه��ا 

اتفاق باري�س مل يتغر

امل��ت��ح��دة  الأمم  ات���ف���اق���ي���ة  واأم�����ان�����ة 

الإط���اري���ة ب�����س��اأن ت��غ��ر امل��ن��اخ ه��ي كيان 

ت���اب���ع ل������الأمم امل���ت���ح���دة م��ك��ل��ف ب��دع��م 

املناخ.  تغر  خلطر  العاملية  ال�ستجابة 

عاملية  �سبه  بع�سوية  التفاقية  وحتظى 

لعام  باري�س  لتفاق  الأم  املعاهدة  وهي 

2015

االنباط-وكاالت

ق����ال م�������س���وؤول���ون ام�������س اخل��م��ي�����س، 

الأق���ل قتلوا  ع��ل��ى  اأ���س��خ��ا���س  ث��الث��ة  اإن 

واأ�سيب 17 اآخرون يف انفجارين باإقليم 

اأفغان�ستان �سمال  بلخ 

الإقليم  حاكم  با�سم  املتحدث  وق��ال 

م��ن��ر اأح���م���د ف���اره���اد ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 

وق���ع���ا يف  الن���ف���ج���اري���ن  اإن  الأمل����ان����ي����ة، 

احلادية  ال�ساعة  نحو  �سوجلارا  منطقة 

ع�سر بالتوقيت املحلي )06:30 بتوقيت 

غرينت�س(

واأ�ساف، اأن النفجارين وقعا نتيجة 

�سيارة  داخ��ل  مزروعتن  كانتا  قنبلتن 

م���وايل  م���ع���روف  ل��ق��ائ��د  ���س��ي��اف��ة  ودار 

للحكومة يف املنطقة

ال��ق��ائ��د  اأن  اإىل  امل���ت���ح���دث  واأ������س�����ار 

امل��ح��ل��ي ال���ذي ي��ع��رف ب��ا���س��م ن���زار ح��ول 

يف  اأ���س��ي��ب��وا  امل�سلحن  رج��ال��ه  م��ن  و16 

واثنان  ابنه  ٌقتل  حن  يف  التفجرين، 

من �سيوفه

وو����س���ف م�����س��وؤول��ون حم��ل��ي��ون ن���زار 

ب��اأن��ه م��ن��اه�����س حل��رك��ة ط��ال��ب��ان، وق��ام 

ل���دع���م  امل�����واط�����ن�����ن  ب��������دور يف ح�������س���د 

احلكومة املركزية يف املنطقة

م�سوؤوليتها  طالبان  حركة  واأعلنت 

التفجرين عن 

ط��ال��ب��ان  م�����س��ل��ح��ي  اأن  اإىل  وي�������س���ار 

ي�سنون  ما  وع��ادة  الإقليم،  يف  ين�سطون 

هجمات �سد القوات املوالية للحكومة

االنباط-وكاالت

للجمعية  الرابعة  اللجنة  �سّوتت   

ال����ع����ام����ة ل���������الأمم امل����ت����ح����دة )جل���ن���ة 

واإن��ه��اء  اخل��ا���س��ة  ال�سيا�سية  امل�����س��ائ��ل 

تخ�س  ق��رارات   6 ل�سالح  ال�ستعمار(، 

فل�سطن

م�����س��وؤول  ع���و����س اهلل،  وق�����ال ع��م��ر 

وزارة  يف  امل����ت����ح����دة  الأمم  دائ����������رة 

ال��ق��رارات  الفل�سطينية،اإن  اخلارجية 

�سنوي  ب�سكل  فل�سطن  تقدمها  ال�ستة 

ل����الأمم  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ودوري 

الت�سويت عليها املتحدة، ويتم 

اخل������ارج������ي������ة  وزارة  وق���������ال���������ت 

����س���ح���ايف  ب����ي����ان  ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ة، يف 

ي��ت��ع��ل��ق  الأول  ال����ق����رار  اإن  اخل��م��ي�����س 

ب���ع���م���ل���ي���ات وك�����ال�����ة غ������وث وت�����س��غ��ي��ل 

)الأون��روا(،  الفل�سطينين  الالجئن 

�سده،  و5  دولة،   151 ل�ساحله  و�سّوت 

وامتنعت 9 دول عن الت�سويت

وح�����س��ل ال����ق����رار ال���ث���اين اخل��ا���س 

ب�����ت�����ق�����دمي امل�������������س������اع������دة ل����الج����ئ����ن 

���س��وت��ا   153 ع���ل���ى  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، 

12 دولة  ل�ساحله، و2 �سده، وامتنعت 

الت�سويت عن 

واأم���������ا ال�����ق�����رار ال����ث����ال����ث ف��ي��ت��ع��ل��ق 

الالجئن  ممتلكات  ع��ل��ى  باملحافظة 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن، و�����س����ّوت ل�����س��احل��ه 

عن  دول   8 وام��ت��ن��ع��ت   6 و����س���ده   151

الت�سويت

وح�����س��ل ال����ق����رار ال����راب����ع اخل��ا���س 

الأر���س  يف  ال�سرائيلية  بامل�ستوطنات 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل���ح���ت���ل���ة، مب����ا ف��ي��ه��ا 

�سوتا،   142 ع��ل��ى  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��ق��د���س 

و�سّوت �سده 7، وامتنعت 14 دولة عن 

الت�سويت

النتهاكات  ب�ساأن  اخلام�س  والقرار 

الإ������س�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة حل�����ق�����وق ال�������س���ع���ب 

الفل�سطينية  الأر����س  يف  الفل�سطيني 

ال�سرقية،  القد�س  فيها  مب��ا  املحتلة، 

 ،9 و�����س����ده   ،138 ل�����س��احل��ه  و�����س����ّوت 

16 دولة عن الت�سويت وامتنعت 

وح�����س��ل ال��ق��رار ال�����س��اد���س اخل��ا���س 

ب���ال���ل���ج���ن���ة اخل����ا�����س����ة ل���ل���ت���ح���ق���ي���ق يف 

على  واأث��ره��ا  الإ�سرائيلية،  املمار�سات 

 72 على  الفل�سطيني،  ال�سعب  حقوق 

13، وامتنعت  �سوتا، فيما �سّوت �سده 

76 دولة عن الت�سويت

ورّحب وزير اخلارجية الفل�سطيني، 

ري���ا����س امل��ال��ك��ي ب��ال��ت�����س��وي��ت ل�����س��ال��ح 

القرارات

ال��ت�����س��وي��ت  ه�����ذا  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 

م��وؤ���س��ر ل ي��ح��م��ل جم���ال ل��ل�����س��ك ب���اأن 

ال���������دويل م�����ا زال  امل���ج���ت���م���ع  م����وق����ف 

�سعبنا  حقوق  جت��اه  ومتما�سكا،  ثابتا 

مواجهة  ويف  ولج��ئ��ي��ه،  الفل�سطيني 

وجرائمها الإ�سرائيلية  املمار�سات 

التي  ل��ل��دول  ال�سكر  امل��ال��ك��ي  ووّج���ه 

���س��وت��ت ل�����س��ال��ح ه����ذه ال�����ق�����رارات، و 

تبنتها مبا فيها دول الحتاد الأوروبي

 أسف دولي النسحاب الواليات 
المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ

 أفغانستان: مقتل 3 وإصابة 17 
في انفجارين تبنتهما طالبان

 التصويت لصالح 6 قرارات تخص 
»فلسطين« باألمم المتحدة
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االنباط-وكاالت

�أن  ع��ن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�صحة  منظمة  �أع��ل��ن��ت 

�ل��وق��ت �حل��ا���ص��ر مرحلة  ي��ع��ي�����ش يف  �ل��ع��امل 

�صعبة وحرجة من جائحة �لفريو�ش �لتاجي

وق����ال����ت م��ي��ل��ي��ت��ا ف��وي��ن��وف��ي��ت�����ش، مم��ث��ل��ة 

“�صتكون  برو�صيا:  �لعاملية  �ل�صحة  منظمة 

بع�ش  و�صتو�جه  جًد�،  �صعبة  �ملقبلة  �لأ�صهر 

م�صرية  للغاية”،  �صعبة  �أو���ص��اًع��ا  �ل��ب��ل��د�ن 

يف  ب�”كوفيد-19”  �لإ�صابات  معدل  �أن  �إىل 

م�صتمر ت�صارع 

�ل�صحة  منظمة  يف  يعتقدون  و�أ���ص��اف��ت: 

�ل��ع��امل��ي��ة، �أن����ه م���ن �ل�����ص��اب��ق لأو�ن������ه �ل��ت��ن��ب��وؤ 

�أن ي��ع��ود �ل��ع��امل فيه  �ل����ذي مي��ك��ن  ب��ال��وق��ت 

�لفريو�ش  �نت�صار  لأن  �ل�صابقة،  حياته  �إىل 

مبجرد  حيث  �ل�صكان،  بني  م�صتمر  �لتاجي 

و�لقيود  �ل�صحي  �حلجر  �إج���ر�ء�ت  تخفيف 

�مل��ف��رو���ص��ة، ي��ب��د�أ ع���دد �مل�����ص��اب��ني ب���الزدي���اد 

ثانية

�ملنظمة  ممثلة  دع��ت  ه��ذ�،  �إىل  و����ص��ت��ن��اًد� 

و�ليقظة ومر�عاة قو�عد  �إىل �حلذر  �لنا�ش، 

و�رتد�ء  �ليدين  وتعقيم  �ل�صخ�صية  �لنظافة 

�لكمامات

ه��ذ�  م���ن  ت��ع��ب��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا  “لقد  وق���ال���ت: 

�ل����ف����ريو�����ش و�ل����ق����ي����ود �مل����ف����رو�����ص����ة، ول���ك���ن 

�لفريو�ش مل يتعب �أبًد�”

ت��ن��وي  ك��ان��ت  �إذ�  ف��ي��م��ا  ����ص���وؤ�ل  ع��ل��ى  ورًد� 

�لتطعيم بلقاح رو�صي �صد �لفريو�ش �لتاجي 

حت�صل  ���ص��وف  “بالتاأكيد  ق��ال��ت:  �مل�صتجد، 

�ل�صحة  به منظمة  �لذي تو�صي  �للقاح  على 

العاملية”

ووف����ًق����ا ل���ه���ا، ت��خ��ط��ط م��ن��ظ��م��ة �ل�����ص��ح��ة 

�ل��ع��امل��ي��ة، ل���ت���وزي���ع ح�����و�يل م���ل���ي���اري ج��رع��ة 

�أك����ر ي��ك��ون  �أو  يف �ل���ع���امل م���ن ل��ق��اح و�ح����د 

م�����ص��اًد� ل��ف��ريو���ش ك���ورون���ا م��ن خ���ال �آل��ي��ة 

وهذ�   .2021 عام  نهاية  حتى   COVAX
�مل��رت��ف��ع  �ل���دخ���ل  ذ�ت  )�ل���ب���ل���د�ن  �أن  ي��ع��ن��ي 

�صت�صرتي �للقاح لدعم �لبلد�ن �لفقرية(

االنباط-وكاالت

�لرئي�ش  �إن  ع���ري  �إل���ك���رتوين  م��وق��ع  ق���ال 

�أمل  بخيبة  ي�صعر  تر�مب،  دونالد  �لأمريكي، 

م���ن رئ��ي�����ش �ل�������وزر�ء �لإ����ص���ر�ئ���ي���ل���ي، ب��ن��ي��ام��ني 

ن��ت��ن��ي��اه��و، ل��ع��دم م�����ص��ان��دت��ه ل��ه يف �لن��ت��خ��اب��ات 

�لرئا�صية

وذك���ر �مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين و�ل���ا �ل��ع��ري، 

�لأمريكية  �لإد�رة  �أن  �خلمي�ش،  �ليوم  �صباح 

ت�صعر باأن نتنياهو قد خانها ومل يدعم تر�مب 

�إىل  بقوة  �لقفز  عدم  على  حر�ش  بعدما  علنا، 

�أل يعلن  ل  �مل�صتنقع �ل�صيا�صي �لأمريكي، وف�صَّ

�صر�حة عن مر�صحه �ملف�صل يف �لنتخابات

و�أف����اد ب���اأن ن��ت��ن��ي��اه��و ك���ان ي��اأم��ل ب���اأن تكون 

لكنه  لرت�مب،  �نت�صار  مبثابة  �لأوىل  �لنتائج 

وقت  يف  ح��ال��ي��ا،  �ل�صمت  وي��ل��ت��زم  خمطئا  ك��ان 

ي�����ص��ت��ع��د ل��ب��ث ذك���ري���ات �ل�����ص��د�ق��ة م��ع �مل��ر���ص��ح 

�لدميقر�طي، جو بايدن

و�أكد �ملوقع �أن �ملكاملة �لهاتفية �لتي جمعت 

�ل�����ص��ود�ن��ي��ني،  و�ل��ق��ادة  ونتنياهو  ت��ر�م��ب  ب��ني 

�تفاق  خالها  �أع��ل��ن��و�  و�ل��ت��ي  �أ���ص��ب��وع��ني،  قبل 

�صغري�  جزء�  �أن  �إل  تاريخية،  كانت  �لتطبيع، 

م��ن��ه��ا ج���رى �أم����ام ك���ام���ري�ت �ل��ت��ل��ف��زي��ون �أث���ار 

تر�مب،  ���ص��وؤ�ل  بعد  نتنياهو،  م�صت�صاري  قلق 

نتنياهو، عن مر�صحه �ملف�صل، حيث رد �لأخري 

للعمل  �صعيد�  �صيكون  باأنه  دبلوما�صي،  بتعليق 

�ل�صام  دف��ع  ي��ري��د  �أم��ري��ك��ا  �صخ�ش يف  �أي  م��ع 

قدما

و�أو�����ص����ح �أن�����ه ب��ع��د ����ص���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة، ج��رت 

حم���ادث���ة غ���ري ر���ص��م��ي��ة ب���ني �أح����د م�����ص��ت�����ص��اري 

خاله  �أبلغ  نتنياهو،  م�صت�صاري  و�أحد  تر�مب 

من  �أمل  بخيبة  ي�صعر  باأنه  �لأمريكي  �لطرف 

رد فعل نتنياهو، حيث يتوقع �أن يحظى بدعم 

�أكر منه

االنباط-وكاالت

�أمن �ملقاومة  ت�صود حالة من �لرتقب لدى 

قيام  �حتمالية  من  غزة  قطاع  يف  �لفل�صطينية 

�صد  مباغتة  عملية  بتنفيذ  �ل�صر�ئيلي  �لعدو 

باأكمله  �لعامل  �ن�صغال  ظل  يف  غزة  يف  �ملقاومة 

ت��ك��ث��ي��ف  ب���الن���ت���خ���اب���ات �لأم���ري���ك���ي���ة، ويف ظ���ل 

كان  و�ل��ت��ي  �جلنوبية  �جلبهة  على  �لتدريبات 

�أخرها مناور�ت لات�صالت يف غاف غزة

و�أو�����ص����ح����ت م�������ص���ادر �أم���ن���ي���ة يف �مل���ق���اوم���ة 

�أن ه��ن��اك ع���دة ���ص��ن��اري��وه��ات ل�����ص��ك��ل �ل��ت��ح��رك 

بحق  �غتيال  عملية  تنفيذ  منها:  �ل�صر�ئيلي 

�أو  ب��امل��ق��اوم��ة يف غ���زة  �ل�����ص��ف �لأول  ق���ادة م��ن 

تنفيذ عملية �أمنية خا�صة ب�صكل هادئ 

كعملية �لقوة �خلا�صة بخانيون�ش �لتي 

�صمحت  متى  تكر�رها  �لعدو  �صيحاول 

له �لفر�صة ميد�نيا

و�أ�صارت �مل�صادر �أن �لعدو �لإ�صر�ئيلي 

لتنفيذ  �ملنا�صب  �ل��وق��ت  باختيار  يهتم 

�مل��ق��اوم��ة  ل�����ص��رب  �خلبيثة  خمططاته 

���ص��م��ن �حل����رب �ل���ص��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ة �ل��ت��ي 

�لفل�صطينية �ملقاومة  يخو�صها مع 

لقياد�ت  بتحذيرها  �مل�صادر  وختمت 

�مل���ق���اوم���ة ����ص���رورة �ت���خ���اذ �لج������ر�ء�ت 

�لحرت�زية لتفادي �أي عملية غدر من 

�لعدو �ل�صر�ئيلي ناحية 

االنباط-وكاالت

�لإ�صر�ئيلي  �لح��ت��ال  ق��و�ت  �رتكبت   

�لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �نتهاكا   1854

و�أر�صه يف �ل�صفة �لغربية و�لقد�ش خال 

�ملا�صي �أكتوبر  �صهر 

حقوقية  ملوؤ�ص�صات  �أ�صدر  تقرير  ووثق 

مو�طنني  ��صت�صهاد  �لغربية،  �ل�صفة  يف 

�ث��ن��ني، وج��رح 154 �آخ��ري��ن ب��ن��ري�ن ق��و�ت 

384 م��و�ط��ًن��ا،  �لح���ت���ال، �ل��ت��ي �ع��ت��ق��ل��ت 

وهدمت 16 منزل

و�أف���اد �أن ق���و�ت �لح��ت��ال �رت��ك��ب��ت 28 

�عتد�ء بحق دور �لعبادة و�ملقد�صات، وبلغ 

للم�صجد  �مل��ق��ت��ح��م��ني  �مل�����ص��ت��وط��ن��ني  ع���دد 

1057 م�صتوطنا �لأق�صى 

فل�صطينًيا   14 �لحتال  قو�ت  و�أبعدت 

�أماكن �صكنهم وعن �مل�صجد �لأق�صى،  عن 

�ل�صيخ  �لأوق����اف  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  بينهم 

ناجح بكري�ت، وموظف يف د�ئرة �لأوقاف 

�لإ�صامية، وحر��ش يف �مل�صجد

وبلغ عدد �ملعتقلني 384 معتقا، وعدد 

�ل�صفة  يف  خمتلفة  ملناطق  �لق��ت��ح��ام��ات 

�حلو�جز  وع��دد  �قتحاما،   356 و�ل��ق��د���ش 

 388 خمتلفة  مناطق  يف  و�ملوؤقتة  �لثابتة 

حاجز�، وفق �لتقرير

عمليات  من  �لحتال  ق��و�ت  و�صعدت 

م���د�ه���م���ة �مل���ن���ازل وت��ف��ت��ي�����ص��ه��ا وت��خ��ري��ب 

م��ن��زل،   159 حم��ت��وي��ات��ه��ا، ح��ي��ث ط���ال���ت 

�ل�صهر  مد�همتها  متت  منزل   94 مقابل 

�ل�صابق

16 م��ن��زًل  وه���دم���ت ق����و�ت �لح���ت���ال 

م��ن��ه��ا 9 م����ن����ازل ب���ال���ق���د����ش، ف�����ص��ا ع��ن 

ع�صر�ت �ملنازل �لتي �أخطر �أهلها بالهدم

�ملدمرة من حمال  �ملمتلكات  وبلغ عدد 

جت����اري����ة وم���ن�������ص���اآت زر�ع����ي����ة وب��رك�����ص��ات 

ب���ل���غ ع���دد  32 م���ن�������ص���اأة، ف���ي���م���ا  وغ����ريه����ا 

ب��ني  ت���ن���وع���ت   20 �مل���������ص����ادرة  �مل���م���ت���ل���ك���ات 

ومو�د  و�آليات  ومركبات  معد�ت  م�صادرة 

بناء وخيام

�رتكبها  �ع��ت��د�ء   71 �لتقرير  و�أح�����ص��ى 

����ص��ت��ي��ط��ان��ًي��ا  ن�����ص��اًط��ا  م�����ص��ت��وط��ن��ون، و27 

�أر��صي  ما بني م�صادرة وجتريف  تنوعت 

وح��د�ت  بناء  على  و�مل�صادقة  ط��رق  و�صق 

��صتيطانية

�عتد�ء(   360( �لقد�ش  مناطق  وتعتر 

و�خلليل )285( وبيت حلم )234(، �لأكر 

�لإ�صر�ئيلية لانتهاكات  تعر�صا 

االنباط-وكاالت

�صكان  عا�صها  تفا�صيلها  ب��ك��ل  قا�صية  ليلة 

خربة حم�صة �لفوقا يف �لأغ��و�ر �ل�صمالية، بعد 

�أن �أم�صوها يف �لعر�ء حتت زخ��ات �لأمطار ويف 

�لرد �لقار�ش، بعدما هدمت �صلطات �لحتال 

�أط��ف��ال  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي �خل��رب��ة، وت��رك��ت �ل�صكان 

ون�صاء و�صيوخا ومو��صيهم يف �لعر�ء

�ل��ه��دم،  م��ن  �صاعة متو��صلة   12 م��ن  لأك���ر 

كل  بت�صوية  �لح��ت��ال  ج��ر�ف��ات  خالها  قامت 

�صيء بالأر�ش، و�ختلطت �أعاف �ملو��صي وقمح 

�لعائلة ببع�صها �لبع�ش وبالرت�ب

�لهدم  د�خ��ل �خلربة من  �صيء  �أي  ي�صلم  مل 

من  م�صادرته،  ميكن  ما  وم�صادرة  و�لتخريب، 

و�آل��ي��ات وخ��ز�ن��ات مياه  خايا �صم�صية ومعد�ت 

ت�صاعد �ملو�طنني على مو�جهة ق�صاوة �حلياة يف 

�خلربة

ليلة قا�صية

وح�صب م�صادر ر�صمية يف حمافظة طوبا�ش 

من  باخلربة  حلقت  �لتي  �خل�صائر  حجم  ف���اإن 

جر�ء �لهدم و�لتجريف و�مل�صادرة ق��ّدرت ب� 100 

�ألف �صيقل

ق������و�ت �لح���ت���ال  �أن  �مل�������ص���ادر  و�أو����ص���ح���ت 

“تركتور” تبلغ قيمتها  زر�عية  �صادرت مركبة 

8 �آلف دينار �أردين، �إ�صافة �إىل �ملاب�ش وبع�ش 

�ملقتنيات، وقتل بع�ش �ملو��صي �خلا�صة بال�صكان

و�أكد �لنا�صط �حلقوقي يف �لأغو�ر �ل�صمالية 

عارف در�غمة، �أن �صكان خربة “حم�صة �لفوقا” 

�أم�صو� ليلة قا�صية حتت زخات �ملطر، بعد هدم 

�لحتال م�صاكنهم �أول �أم�ش �لثاثاء

بهذه  يريد  �لحتال  �أن  �إىل  در�غمة  و�أ�صار 

�لعمليات �ملتكررة من �لهدم �إىل جانب �لتدريبات 

ب�صكل  �ل�����ص��ك��ان  تهجري  �ملنطقة  يف  �لع�صكرية 

بناء  ل�صالح  ك��ام��ل،  ب�صكل  �ملنطقة  م��ن  ق�صري 

�مل�صتوطنات و�ملع�صكر�ت �خلا�صة باجلي�ش

و�أو�صح در�غمة �أن �لحتال يو��صل جتو�له 

للرتب�ش  منه  حم��اول��ة  يف  �ملهدمة،  �ملنطقة  يف 

لل�صكان  �أي م�صاعد�ت  �صيارة قادمة حتمل  ب��اأي 

و�ل�صتياء عليها

وب����نّي در�غ���م���ة �أن �لح���ت���ال د�ه����م ك��ذل��ك 

�أم�����ش، �ل��ت��ي تقع �صمال  �أول م��ن  خ��رب��ة �ب��زي��ق 

حم��اف��ظ��ة ط��وب��ا���ش، وي��ع��ي�����ش ف��ي��ه��ا ح����و�يل 43 

عائلة فل�صطينية من �لبدو و�أ�صحاب �لأر��صي، 

و�صادر 9 “تركتور�ت زر�عية” و5 “عربات جر” 

و�صيارتني مدنيتني للمو�طنني

�صيا�صة تهجري

�ل�صيا�صة  ه���ذه  يتبع  �لح���ت���ال  �إن  وي��ق��ول 

�ل�صكان  تهجري  �أجل  من  جديدة”،  “�لقدمية 
ومنعهم من �لتو�جد يف �ملنطقة، م�صري�ً �إىل �أنهم 

يتعر�صون لعمليات هدم و��صعة و�صلت لأكر من 

100 مرة خال �ل�صنو�ت �لأربع �لأخرية

ويذكر �أن 6 جر�فات �إ�صر�ئيلية توجهت بعد 

�صرق  �لو�قعة  �لفوقا”  “حم�صة  ملنطقة  ذل��ك 

من�صاأة   80 ح��و�يل  وهدمت  طوبا�ش،  حمافظة 

قد  وك��ان��ت  ع�صكرية،  �ملناطق  تلك  �أن  بذريعة 

�إخطار�ت م�صبقة قبل حو�يل  �أ�صحابها  �صّلمت 

عامني

ويلفت �لنتباه �إىل �أن م�صاحة �خلربة حو�يل 

طوبا�ش  بلدتي  ل�صكان  �صهلية،  دومن  �أل���ف   30

وطمون وتقطنها عائات من منطقة �خلليل 

�أي�صاً، م�صري� �إىل �أن هدف �لحتال و��صح باأنه 

يريد �صم قر�بة 40 �ألف دومن مل�صتوطنة حمد�ت 

�لقريبة

و���ص��ع��ت ���ص��ل��ط��ات �لح���ت���ال م��ن��ذ �حتالها 

�ل�����ص��ف��ة �ل���غ���رب���ي���ة ل�����ص��م وت���ه���وي���د �لأغ��������و�ر 

من  �صخم  خ���ز�ن  على  تقع  �لتي  �لفل�صطينية 

�ملياه

وتعتر �لأغو�ر �صلة فل�صطني �لغذ�ئية وهي 

�لذي  �ل�صم  م�صروع  من  ت�صرر�ً  �ملناطق  �أك��ر 

�لأر����ص��ي  م��ن  �ل��دومن��ات  �آلف  ع�صر�ت  يلتهم 

�لزر�عية

�لغربية  �ل�صفة  يف  مناطق  ع��دة  وتتعر�ش 

وخ����ا�����ص����ة يف �لأغ�������������و�ر و�ل������ق������رى �مل���ح���اذي���ة 

للم�صتوطنات لهجمة متو��صلة بهدف م�صادرة 

م��زي��د م��ن �لأر�����ص���ي و���ص��ق ط��ري��ق ��صتيطانية 

وتهجري �ل�صكان

�لإع��ام��ي  �ملكتب  ي�صدره  تقرير  وبح�صب 

ق���و�ت  ه���دم���ت  “حما�ش” ب��ال�����ص��ف��ة،  حل���رك���ة 

�لحتال )16( منازل منها )9( منازل بالقد�ش 

خال �صهر �أكتوبر �ملا�صي، ف�صا عن ع�صر�ت 

�ملنازل �لتي �أخطر �أهلها بالهدم

وب���ل���غ ع����دد �مل��م��ت��ل��ك��ات �مل���دم���رة م���ن حم��ال 

جتارية ومن�صاآت زر�عية وبرك�صات وغريها )32( 

 )20( �مل�صادرة  �ملمتلكات  عدد  بلغ  فيما  من�صاأة، 

و�آليات  ومركبات  معد�ت  م�صادرة  بني  تنوعت 

ومو�د بناء وخيام

�ل��ت��ق��ري��ر )71( �ع���ت���د�ء �رت��ك��ب��ه��ا  و�أح�����ص��ى 

تنوعت  ��صتيطانًيا  ن�صاًطا  و)27(  �مل�صتوطنون، 

م��ا ب��ني م�����ص��ادرة وجت��ري��ف �أر�������شٍ و���ص��ق طرق 

و�مل�صادقة على بناء وحد�ت ��صتيطانية

 الصحة العالمية: »تعبنا وكورونا لم يتعب«

 والال: ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو لعدم مساندته له في االنتخابات الرئاسية

 مصدر أمني: سيناريو مرعب قد ُتقدم عليه »إسرائيل« ضد المقاومة بغزة

 شهيدان و1854 انتهاًكا لجيش االحتالل بالضفة والقدس خالل »أكتوبر«

 تفاصيل ليلة قاسية عاشها سكان خربة »حمصة الفوقا«..ما الحكاية؟

االنباط-وكاالت

ك��م��ا ه���و م��ت��وق��ع، ك�����ص��ف ����ص��ت��ط��اع 

�صرتيت”  “جي  منظمة  �أجرته  جديد 

�أن  �لأم���ري���ك���ي���ة،  �لن���ت���خ���اب���ات  ي����وم  يف 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ليهود  �لناخبني 

���ص��وت��و� ب��غ��ال��ب��ي��ة ���ص��اح��ق��ة و���ص��ل��ت �إىل 

�لدميوقر�طي جو  �ملر�صح  ل�صالح   %77

بايدن ، مقابل 21% للرئي�ش تر�مب

ن�صبة  بفارق كبري عن  �لن�صبة  وهذه 

�لدميوقر�طية  للمر�صحة  ت�صويتهم 

ح��ي��ث   2016 ع�����ام  ك��ل��ي��ن��ت��ون  ه����ي����اري 

بح�صب  �لأ����ص���و�ت.  م��ن   %45 منحوها 

i24 �ل�صر�ئيلي موقع 

جمل�ش  م��ق��اع��د  ن��ح��و  �ل�����ص��ب��اق  ويف 

�مل�صوتني  غالبية  �يد  و�لنو�ب،  �ل�صيوخ 

�ل����ي����ه����ود م���ر����ص���ح���ني دمي���وق���ر�ط���ي���ني 

للجمهوريني،   %21 مقابل   %78 بن�صبة 

�حلديث عن ��صو�أ نتائج حققها �حلزب 

من  �ليهود  �لناخبني  ب��ني  �جل��م��ه��وري 

عام 2008

ووف��ق��ا ل��ا���ص��ت��ط��اع ف���ان �ل��ق�����ص��اي��ا 

�ليهود  �لناخبون  تهم  �لتي  �لرئي�صية 

 ،)%54( ك��ورون��ا  ف��ريو���ش  مكافحة  ه��ي 

�ل�صحي  �ل��ت��اأم��ني   ،)%26( �مل��ن��اخ  ت��غ��ري 

من  و%5   ،)%23( و�لق��ت�����ص��اد   ،)%25(

“�إ�صر�ئيل”  �إىل  �أ���ص��ارو�  فقط  �ليهود 

ك����اأح����د �مل���و�����ص���ي���ع �ل���رئ���ي�������ص���ي���ة �ل��ت��ي 

ت�صغلهم، مقابل 9% يف عام 2016

وق����������ال م����ع����د �ل������ص�����ت�����ط�����اع ج��ي��م 

كثفت   2020 �نتخابات  “�أن  جري�صتان: 

�ل��ت��وج��ه��ات د�خ����ل �مل��ج��ت��م��ع �ل��ي��ه��ودي، 

و�ل��ت��ي ����ص��ت��دت ب��ع��د �رب����ع ���ص��ن��و�ت من 

ولية رئي�ش �لكثريين كرهه �لكثريون 

منهم”

:”�لناخبون  ج��ري�����ص��ت��ان  و�أ�����ص����اف 

�لعظمي  بغالبيتهم  ي�صتمرون  �ليهود 

ب��ت��اأي��ي��د �مل��ر���ص��ح��ني �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون، 

حل  لدفع  بامل�صاركة  يقومون  و�ل��ذي��ن 

�لدولتني و�لعودة لل�صيا�صة �لتي �تبعت 

فرتة �وباما مثل �بر�م �لتفاق �لنووي 

مع �ير�ن”

االنباط-وكاالت

�ق���ت���ح���م �مل���ت���ط���رف ي���ه���ود� غ��ل��ي��ك 

�ل�صابق  �لإ�صر�ئيلي  �لكني�صت  وع�صو 

م��و���ص��ي��ه ف��ي��غ��ل��ن، ب���رف���ق���ة ع�����ص��ر�ت 

�مل�������ص���ت���وط���ن���ني �مل���ت���ط���رف���ني، �ل���ي���وم 

�ملبارك،  �لأق�صى  �مل�صجد  �خلمي�ش، 

من باب �ملغاربة، و�صط حر��صة �أمنية 

من �صرطة �لحتال

“غليك  �مل�����ت�����ط�����رف�����ان  ون������ظ������م 

يف  �����ص���ت���ف���ز�زي���ة  ج�����ولت  وفيغلن” 

�مل�صجد  ب��اح��ات  م��ن  متفرقة  �أن��ح��اء 

�لأق�����ص��ى �مل��ب��ارك، ���ص��ارك فيها �أك��ر 

عنا�صر  ير�فقهم  م�صتوطنا،   40 من 

من خمابر�ت �لحتالغليك

وت�����و�������ص�����ل �����ص����رط����ة �لح�����ت�����ال 

�مل�صلني  دخ���ول  على  ق��ي��وده��ا  ف��ر���ش 

ل���اأق�������ص���ى، وحت���ت���ج���ز ب��ط��اق��ات��ه��م 

�ل�����ص��خ�����ص��ي��ة، ف��ي��م��ا ُت��ب��ع��د �ل��ع�����ص��ر�ت 

منهم عنه

يومًيا  �لأق�����ص��ى  �مل�����ص��ج��د  وي�����ص��ه��د 

�قتحامات و�نتهاكات من �مل�صتوطنني 

و�أذرع �لحتال �ملختلفة، يف حماولة 

�لكاملة عليه �ل�صيطرة  لب�صط 

االنباط-وكاالت

�إع�����ام حملية  و���ص��ائ��ل  �أف������ادت   

�أن  ي�����وم �خل���م���ي�������ش،  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة 

�أ�صدرت  �لع�صكرية  عوفر  حمكمة 

�لإد�ري  �لع��ت��ق��ال  بتجديد  ق���ر�ًر� 

عامل  بحق  �لثانية  للمرة  �صهور   4

�لروفي�صور  و�ل��ف��ي��زي��ائ��ّي  �ل��ف��ل��ك 

�ل��رغ��وث��ي )55 ع��اًم��ا( من  ع��م��اد 

بيت رميا بر�م �هلل

ع�������ص���ر�ت  �أن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 

�لأ�������ص������رى ي����ع����ان����ون م�����ن �أح����ك����ام 

وق����������ر�ر�ت  �لد�ري  �لع�����ت�����ق�����ال 

�ل���ت���م���دي���د �ل���د�ئ���م���ة ب���ح���ق ه����وؤلء 

�لأ����ص���رى، ه���ذ� وي��خ��و���ش �لأ���ص��ري 

م����اه����ر �لأخ������ر�������ش م����ع����رك����ة ���ص��د 

ي��زي��د  م���ا  م��ن��ذ  �لد�ري  �لع��ت��ق��ال 

�صديد  تدهور  يوم يف ظل  عن مئة 

�إ�صر�ئيلي  حلالته �ل�صحية ورف�ش 

ملطالبه كبري 

االنباط-وكاالت

ت�����وف�����ى خل�������ص���ر ب������ورع������ة �أح������د 

وج����وه �ل���ث���ورة �جل��ز�ئ��ري��ة م��ت��اأث��ر� 

مب�������ص���اع���ف���ات �لإ�����ص����اب����ة ب���ع���دوى 

كورونا

و�أفيد باأن خل�صر بورقعة �لبالغ 

�أ���ص��ي��ب قبل  87 ع��ام��ا،  م��ن �ل��ع��م��ر 

�أ����ص���ب���وع���ني ب���ال���ف���ريو����ش �ل���ت���اج���ي، 

بن�صبة ترت�وح بني 10 �إىل 25 باملئة، 

�مل�صت�صفى  يف  �ل��ع��اج  يتلقى  وك���ان 

�جل��ام��ع��ي ب��ن��ي م�����ص��و���ش ب��اجل��ز�ئ��ر 

�لعا�صمة

ول�����د ه�����ذ� �ل���ق���ي���ادي يف �ل���ث���ورة 

يف  �ملخ�صرم  و�ل�صيا�صي  �جلز�ئرية 

و�لتحق  ب��امل��دي��ة،   1933 م��ار���ش   15

 1956 ب��ال��ث��ورة �جل��ز�ئ��ري��ة يف ع���ام 

�لرتب  يف  وتدرج  �لر�بعة،  باملنطقة 

ج��ي�����ش  �����ص����ف����وف  �ل���ع�������ص���ك���ري���ة يف 

�لتحرير وو�صل �إىل رتبة ر�ئد

و�أ�ص�ش بعد نيل باده ��صتقالها 

ع�����ن ف���رن�������ص���ا م�����ع رف����ق����ة ح�����ص��ني 

�آي�����ت �أح���م���د، ح����زب ج��ب��ه��ة �ل��ق��وى 

1963، وكان يعرف  �ل�صرت�كية عام 

مب��ع��ار���ص��ت��ه �ل�������ص���دي���دة ل��ل��رئ��ي�����ش 

�لأ�صبق هو�ري بومدين

ك��م��ا ك���ان يف ���ص��ف��وف �مل��ع��ار���ص��ني 

�لعزيز  �ل�صابق عبد  �لرئي�ش  لنظام 

يف  �أ�صهر   6 مل��دة  و�صجن  بوتفليقة، 

“�إهانة  بتهمتي  �حل��ر����ش،  مدينة 

�ل��روح  و”�إ�صعاف  نظامية”  هيئة 

للجي�ش« �ملعنوية 

 صادم لترامب: 77% من يهود 
أمريكا يصوتون لبايدن

 عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات 
»األقصى« بقيادة المتطرف غليك

 محكمة االحتالل تقرر تمديد االعتقال 
اإلداري لألسير عماد البرغوثي

وفاة لخضر بورقعة أحد أبرز 
الجزائريين المناضلين 



اجلمعة   6/ 11 /  2020

الـريـا�ضي

الت�شيك - وكاالت

كارولينا  الت�شيكية  التن�س  العبة  قالت 

بلي�سكوفا �مل�سنفة �لأوىل عامليا �سابقا �إنها 

�نف�سلت عن مدربها د�نييل فالريدو بعد 

�نتهاء م�ساركاتها يف بطولت �لعام �حلايل. 

وبعد �نف�سالها عن كون�سيتا مارتينيز عينت 

بلي�سكوفا )28 عاما( �لفنزويلي فالفريدو 

�سافت�سوك  �أوجل���ا  �أ�سافت  كما  لها  مدربا 

�إىل طاقمها �لتدريبي يف نوفمرب ت�سرين 

�لكثري من  لكنها مل حتقق   2019 �ل��ث��اين 

�ل��ن��ج��اح خ���ال �ل���ع���ام �حل����ايل �ل����ذي ك��ان 

تاأثري�ت كبرية عليه.  جلائحة كوفيد-19 

وحققت بلي�سكوفا �أول لقب يف �لعام �حلايل 

كانون  يناير/  �لأ���س��ر�ل��ي��ة يف  ب��رزب��ن  يف 

�أمريكا  �ملا�سي وب��ع��د ذل��ك ودع���ت  �ل��ث��اين 

�مل��ف��ت��وح��ة وف��رن�����س��ا �مل��ف��ت��وح��ة م���ن �ل���دور 

عامليا  �ل�ساد�سة  �مل�سنفة  وكتبت  �ل��ث��اين. 

عرب توتري “ب�سبب قلة �لبطولت يف نهاية 

�لعام قررت �أن تكون بطولة �أو�سر�فا �آخر 

م�ساركة يل يف �ملو�سم”. و�أ�سارت بلي�سكوفا 

للمو�سم  �ل�ستعد�د  قريبا  �ستبد�أ  �أنها  �إىل 

�جلديد. و�أ�سافت �لاعبة �لت�سيكية “من 

�ملوؤ�سف وب�سبب بع�ض �للتز�مات و�ملو�عيد 

د�نييل فالفريدو  وم��درب��ي  �أن��ا  فقد قررنا 

وب��ال��ر����س��ي �ل��ت��وق��ف ع��ن �ل��ع��م��ل �سويا. 

�أ�سكر د�ين على عمله ووقته �لذي  �أن  �أود 

�أم�ساه معي«.

70

�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �للكروين

بليسكوفا تنفصل عن مدربها

حدث رياضي عالمي تستضيفه السعودية

الرياضة العسكرية تساند الكوادر 

الغامدي االفضل في الدوري السعودي

الريا�ض - وكاالت

ت�����س��ت��ع��د �ل�������س���ع���ودي���ة ل����اإع����ان ع��ن 

ن��وع��ه،  م��ن  �لأول  ه��و  ح��دث  ��ست�سافة 

�لريا�سية  �لأح���د�ث  من  �سل�سلة  �سمن 

�لأخ��رية  �لآون��ة  يف  �سهدت  �لتي  �لعاملية 

باململكة. ��ست�سافتها  يف  كبري�  جناحا 

و�ك���ت���ف���ى �حل�������س���اب �ل���ر����س���م���ي ل������وز�رة 

�ل���ري���ا����س���ة ع���ل���ى ت����وي����ر ب���ب���ث م��ق��ط��ع 

�لعاملية  �ل��ري��ا���س��ي��ة  ل��اأح��د�ث  م�����س��ور، 

�ل��ت��ي ����س��ت�����س��اف��ت��ه��ا �مل��م��ل��ك��ة يف �لأع����و�م 

وز�رة  ح�����س��اب  وغ���رد  �مل��ا���س��ي��ة.  �لقليلة 

 ..2021 جديد  عاملي  “حدث  �لريا�سة: 

يف  �مل��م��ل��ك��ة   و����س��ت�����س��اف��ت  جاهزين!”. 

�لعامن �لأخ��ريي��ن ع��دد� من �لأح��د�ث 

�ملتنوعة،  �ل��ك��ربى،  �لريا�سية  �ل��دول��ي��ة 

�إي ور�يل  �ل��ف��ورم��ول  ���س��ب��اق��ات  �أب���رزه���ا 

وكاأ�ض  �لإ�سباين،  �ل�سوبر  وكاأ�ض  د�ك��ار، 

�لأوروب��ي��ة  �لإي��ط��ايل، و�جل��ول��ة  �ل�سوبر 

للجولف لل�سيد�ت و�لرجال، و�مل�سارعة 

باململكة  �أق���ي���م  ك��م��ا   .WWE �حل����رة 

�لتي  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة  �ل�سعودية”  “كاأ�ض 
ت��ع��دُّ �ل�����س��ب��اق �لأغ��ل��ى ق��ي��م��ة يف �ل��ع��امل، 

ن����ز�ل   2019 ع�����ام  يف  ����س��ت�����س��اف��ت  ك���م���ا 

�لدرعية �لتاريخي يف �ملاكمة.وتقّدمت  

�ل�سعودية موؤخر�، مبلف ��ست�سافة دورة 

�آ�سيا  وك��اأ���ض   2030 �لآ���س��ي��وي��ة  �لأل���ع���اب 

�ل��ت��ز�م��ه��ا  �إط����ار  �ل���ق���دم، يف  ل��ك��رة   2027

�مل�����س��ت��م��ر ب��ا���س��ت�����س��اف��ة �أك�����رب �لأح�����د�ث 

و�لعاملية. �لقارية  �لريا�سية 

االنباط -عمان

ق���رر �لحت����اد �ل��ري��ا���س��ي �ل��ع�����س��ك��ري، 

�م�����������ض �خل����م����ي���������ض، وق�������ف �أن�������س���ط���ت���ه 

�ل���ري���ا����س���ي���ة، وذل�����ك مل��ن��ح �ل��ري��ا���س��ي��ن 

�ل��ع�����س��ك��ري��ن ف��ر���س��ة م�����س��ان��دة �ل��ك��و�در 

�لطبية يف مكافحة �نت�سار وباء كورونا. 

وقال مدير �لحتاد �لريا�سي �لع�سكري 

�ل��ع��م��ي��د ج���ه���اد ق��ط��ي�����س��ات يف ت�����س��ري��ح 

ل��وك��ال��ة �لأن���ب���اء �لأردن���ي���ة )ب����ر�(، �إن��ه 

حالت  وزي��ادة  �لوبائي  �لو�سع  وب�سبب 

�لآونة �لأخرية وخوفا على  �لإ�سابة يف 

�ل����ك����و�در م���ن لع��ب��ن و�إد�ري�������ن ت��ق��رر 

و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل��ن�����س��اط��ات  �إي��ق��اف جميع 

وت�سكيات  وح����د�ت  د�خ����ل  �ل��ري��ا���س��ي��ة 

�مل�سلحة. �لقو�ت 

الريا�ض - وكاالت

�ل�سعودي  �ل�سباب  فريق  لع��ب  ف��از 

خالد �لغامدي، بالت�سويت �جلماهريي 

جل����ائ����زة �أف�������س���ل لع�����ب خ�����ال ���س��ه��ر 

وذل��ك  �ملا�سي  �لأول  ت�سرين  �أك��ت��وب��ر/ 

�أول مبار�تن مع �لفريق  بعد تاألقه يف 

�لغامدي على  �ملحلي. وتفوق  بالدوري 

بانيجا،  �إي��ف��ر  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي  مناف�سيه 

بالت�سويت  ندياي  �ألفريد  و�ل�سنغايل 

�ل�سباب  نادي  ح�ساب  على  �أجري  �لذي 

�هلل  ع��ب��د  و���س��ل��م  �سات”.  “�سناب  يف 

�ل�سركة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لر�جحي 

“هاف مليون” جائزة  �لر�عية للفريق 

�لغامدي  خالد  �ل�سهر” لاعب  “ليث 
ب��الإ���س��اف��ة �إىل م��ك��اف��اأة م��ال��ي��ة.ب��دوره، 

ق���دم �ل���اع���ب خ��ال��د �ل��غ��ام��دي ���س��ك��ره 

�ل��ك��ب��ري ل��ك��اف��ة ج��م��اه��ري �ل�����س��ب��اب على 

�خ��ت��ي��اره ل��ه��ذه �جل��ائ��زة.و�أك��د �لاعب 

�رت���د�ئ���ه قمي�ض  �ل��ب��ال��غ��ة م��ن��ذ  ���س��ع��ادة 

يف  جميلة  ف���رة  يعي�ض  و�أن����ه  �ل�����س��ب��اب 

بها  ينعم  �ل��ت��ي  �ل�سحية  �لأج����و�ء  ظ��ل 

�ل���ن���ادي، �ل��ت��ي ت�����س��اع��د �ل��اع��ب��ن على 

�لربوز.

االنباط - عمان

بطولة  مناف�سات  �ليوم  م�ساء  تتو��سل 

�مل��ح��رف��ن  لن����دي����ة  �ل����ق����دم  ك�����رة  دوري 

ب��اق��ام��ة ل��ق��اءي��ن ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي �ل���وح���د�ت 

ن��ظ��ريه �لأه��ل��ي ع��ن��د �ل��ر�ب��ع��ة م�����س��اء على 

�ستاد  يحت�سن  فيما  �ل��دويل،  عمان  �ستاد 

�لأم����ري حم��م��د ب��ال��زرق��اء ع��ن��د �ل�����س��اد���س��ة 

�لعقبة مع  �سباب  و�لن�سف م�ساء مو�جهة 

طموحات  تختلف  �لول  �للقاء  �سحاب.يف 

وياأمل  �لنتيجة  �ىل  �لنظرة  يف  �لفريقن 

مبو��سلة  نقطة(   27( �ملت�سدر  �ل��وح��د�ت 

�ن��ت�����س��ار�ت��ه، وه����و �مل��ن��ت�����س��ي ب��ال��ف��وز 0-2 

�ليوم  لقاء  يف  ي�سعى  وه��و  �لفي�سلي  على 

نتيجة  وتكر�ر  مل�سلحته  �لم��ور  ح�سم  �ىل 

مل�سلحته  �ن��ت��ه��ت  �ل���ت���ي  �ل���ذه���اب  م���ب���ار�ة 

ع��رو���ض  و�ن  �سيما  ل  نظيفة   بخما�سية 

مناف�سه  لجتياز  توؤهله  �لخ��رية  �لفريق 

و�لحتفاظ  �لنت�سار�ت  م�سو�ر  ومو��سلة 

يف   . مناف�سيه  �ق���رب  م��ع  �ل��ن��ق��اط  ب��ف��ارق 

�ملقابل، فاإن �لأهلي �لذي ينتظر �أن يقوده 

�ملدرب �ل�سوري ماهر �لبحري، يدرك باأنه 

�ل��ن��ق��اط مبرحلة  ل��ل��ت��ف��ري��ط يف  ل جم���ال 

تبقى من  �ل��دف��اع عما  �أر�د  ما  �إذ�  �لإي���اب، 

�لأهلي  فريق  ويقبع  �لبقاء.  يف  حظوظه 

ب��امل��رك��ز �لأخ����ري ب��ر���س��ي��د 7 ن��ق��اط ف��ق��ط، 

على  بالبقاء  طموحاته  تتويج  يف  وي��ع��ول 

�لاعبن  بع�ض  جانب  �ىل  �سابة.  عنا�سر 

من ��سحاب �خلربة وهو ينظر �ىل نقاط 

مناف�سه  �ليها  ينظر  �لتي  بالهمية  �لفوز 

ي�سعى  ح��ي��ث  �ل��ط��م��وح��ات  �خ��ت��ل��ف��ت  و�ن 

�ل��ذي  �ل��ر�ج��ع  مو��سلة  لتجنب  �له��ل��ي 

�لدرجة  �ىل  بالهبوط  م�سريه  يهدد  ق��د 

ت��اري��خ��ه  ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع  �لوىل وه���و م���ا ل 

�لطويل ..!!

ي�ستقبل  �ل��ي��وم   لهذ�  �ل��ث��اين  �للقاء  يف 

نظريه  ن��ق��اط   10 بر�سيد  �لعقبة  ���س��ب��اب 

����س���ح���اب،  ب���ام���ل �ل���ف���وز وحت�����س��ن و���س��ع��ه 

ع���ل���ى ���س��ل��م �ل���رت���ي���ب ب���ع���د �ن ح���ق���ق م��ع 

�كدت  مميزة  نتائج  �لذهاب  مرحلة  نهاية 

�لتي  م��ن منطقة �خل��ط��ر  ع��زم��ه �خل���روج 

�ملقابل  يف  �ملا�سية  �لفرة  طو�ل  بها  يقبع 

�لتا�سع  �مل��رك��ز  يحتل  �ل��ذي  �سحاب  ي��درك 

يف  �سي�سعه  �ل��ف��وز  �ن  نقطة،   11 بر�سيد 

و�ن  �سيما  ل  �لكبار  و�سط  مطمئن  موقع 

ظروفه تت�سابه مع مناف�سه وهذ� �لتقارب 

�ل���ن���ق���ط���ي ����س���ي���دف���ع �ل���ف���ري���ق���ن ل��ت��ج��ن��ب 

�خل�سارة قبل كل �سيء مع �أهمية �لندفاع 

منطقة  عن  و�لبتعاد  �لفوز  حتقيق  نحو 

�خل��ط��ر. وك���ان ف��ري��ق ���س��ح��اب، ق��د ف���از يف 

�لعقبة  �سباب  نظريه  على  �لذهاب  مبار�ة 

2-1ومن �سان هذ� �لمر �ن يدفع  بنتيجة 

�حلما�ض يف نفو�ض �لاعبن ملعاودة �لفوز 

و�لتقدم خطوة موؤثرة نحو �لمام . 

القاهرة - وكاالت

�أف��ري��ق��ي��ا،  �أب��ط��ال  ���س��ه��دت ب��ط��ول��ة دوري 

حدًثا فريًد� بتاأهل عماقي �لكرة �مل�سرية، 

�لبطولة،  ن��ه��ائ��ي  �إىل  و�ل��زم��ال��ك،  �لأه��ل��ي 

ث���ان  ن���وف���م���رب/ت�������س���ري���ن   27 ي�����وم  �مل����ق����رر 

بالإ�سكندرية.  �لعرب  ب��رج  ب�ستاد  �جل��اري، 

�ملغربي  �ل���ود�د  �إق�ساء  بعد  �لأه��ل��ي  وت��اأه��ل 

بنتيجة  باملغرب  �لفوز  �إثر  �لأربعة،  دور  يف 

�أق�سى  كما   .1-3 بنتيجة  م�سر  ويف   ،0-2

�ل��زم��ال��ك م��ن��اف�����س��ه �ل���رج���اء �مل��غ��رب��ي بعد 

يف  و1-4  �مل���غ���رب،  يف   0-1 ب��ن��ت��ي��ج��ة  �ل���ف���وز 

�ل���ق���اه���رة. و���س��ي��ك��ون ن��ه��ائ��ي ب����رج �ل��ع��رب 

ت��اري��خ��ًي��ا ب��ن �لأه��ل��ي و�ل��زم��ال��ك، بو�سفه 

�لكبريين.  �لقطبن  بن  �لتاريخ  يف  �لأول 

ومل ي��ل��ع��ب �لأه����ل����ي ���س��د �ل���زم���ال���ك ع��ل��ى 

�ل�سوبر  ك��اأ���ض  بطولة  يف  �سوى  ق��اري  لقب 

بهدف  �لأبي�ض  وف��از   ،1994 عام  �لأفريقي 

�لأول بن  �ل��ن��ه��ائ��ي  ه��ذ�  ن��ظ��ي��ف.و���س��ي��ك��ون 

فريقن من دولة و�حدة يف قارة �أفريقيا. 

مدريد - وكاالت

�أع�������رب رون����ال����د ك����وم����ان، �مل���دي���ر 

�ل���ف���ن���ي ل���رب����س���ل���ون���ة، ع����ن ���س��ع��ادت��ه 

دينامو  على   )1-2( بنتيجة  بالفوز 

�إط��ار  كييف �لأوك���ر�ين �لأرب��ع��اء، يف 

دور  م��ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �جل��ول��ة  مناف�سات 

�مل��ج��م��وع��ات ب���دوري �أب��ط��ال �أوروب����ا. 

وق�����ال ك����وم����ان، خ����ال ت�����س��ري��ح��ات 

نقلتها �سحيفة “ماركا” �لإ�سبانية: 

غري  لكنني  بالنتيجة،  �سعيد  “�أنا 
ر��ض عن بع�ض �ملر�حل، ومن ح�سن 

و�أعتقد  �ستيجن،  ت��ري  وج���ود  حظنا 

�أن����ن����ا ب����د�أن����ا �مل�����ب�����ار�ة ب�����س��ك��ل ج��ي��د، 

ب�سرعة”.  بهدف  �لتقدم  ومتكنا من 

وك��ن��ا  �ل�����س��ي��ط��رة  “فقدنا  و�أ����س���اف: 

يف خ���ط���ر ك���ب���ري، ل���ك���ن ب��ف�����س��ل ت��ري 

��ستثنائيا و��سلنا  �ستيجن �لذي كان 

�لكرة  ب��دون  �للعب  يكن  ومل  �للعب، 

عام  “ب�سكل  كومان:  وتابع  جيًد�”. 

 3 ن��ح��ن ن��ق��وم ب��ع��م��ل ج��ي��د، وف���زن���ا ب���

م��ب��اري��ات ب���دوري �لأب��ط��ال وه��و �أم��ر 

نلعب  �أن  وع��ل��ي��ن��ا  ل��ل��غ��اي��ة،  �إي��ج��اب��ي 

ب�����س��ك��ل ج���ي���د و�ل���ت���ح�������س���ن ب��ال��ل��ع��ب 

بع�ض  “يف  و�أردف:  كرة”.  ب�����دون 

و�إذ�  �ل�����س��غ��ط،  �لأح���ي���ان ل مي��ك��ن��ك 

�مل�ساحات،  ت��رك  فاإنك  بذلك  قمت 

و�خل�����س��م ل��ع��ب ب�����س��ك��ل ج��ي��د وخ��ل��ق 

�خل���ط���ر، ن��ح��ن ب�����س��ك��ل ع����ام دف��اع��ًي��ا 

مبار�ة  �أي  يف  نعان  ومل  جيدين،  كنا 

ت��األ��ق  وع���ن  �ليوم”.  م��ث��ل  ق��ب��ل  م���ن 

�أخ��رى  “مرة  �أو���س��ح:  �ستيجن،  ت��ري 

وكان  ر�ئ��ع،  مرمى  حار�ض  �أن��ه  �أثبت 

مم����ت����اًز�، وك�����ان ي���ت���درب ج���ي���ًد� مل��دة 

�أ���س��ب��وع، ور�أي��ن��ا �أن���ه يف ح��ال��ة ج��ي��دة، 

و�أمت:  �لليلة”.  هذه  قدر�ته  و�أظهر 

�لعديد  لعب  لقد  بديل؟  “لينجليت 

من �ملباريات وو�جه �سعوبات بدنية، 

فرينكي  على  �عتمدت  �ل�سبب  ولهذ� 

دي يوجن، فهو خيار لدينا لاعتماد 

عليه، و��ستفدنا منه«.

الوحدات مع االهلي بهدف مواصلة االنتصارات

االهلي والزمالك في 
النهائي االفريقي

كومان غير راض عن اداء البرشا
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العربية- اململكة املتحدة

ي��ت��و�ك��ب �ق����ر�ب ف��ر���ض ح��ال��ة �إغ���اق 

وب��اء  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �مل��وج��ة  ب�سبب  ج��دي��دة 

ك��ورون��ا،  ف��رو���ض  ع��ن  �لناجم  ك��وف��ي��د-19 

فبح�سب  ب���الإره���اق.  �لكثرين  �سعور  م��ع 

�لأورب��ي��ة  �ملفو�سية  �أجرتها  در����س��ة  نتائج 

هذ�  يف  ع��ادة  ي�سعر   ،2010 ع��ام  �شتاء  يف 

�ملو�طنني  من   %50 نحو  العام  من  الوقت 

املجهود  ب��ذل  ج���راء  بال�شجر  �شعور  م��ن 

25% من �سعور بالتعب  طوال العام، ويعاين 

�ستاء  يكون  �أن  �ملتوقع  من  ولكن  �مل�ستمر. 

قبل  فحتى  طبيعي،  غري  بالطبع  العام  هذا 

فرو�ض  بعدوى  �لإ�سابة  حالت  تتفاقم  �أن 

اأج��راه  ا�شتبيان،  ك�شف  املُ�شتجد،  كورونا 

واالجتماعية  االقت�شادية  البحوث  جمل�س 

ث��م��ان��ي��ة  ك���ل  م���ن  واح����د  اأن  ال���ري���ط���اين، 

يف  �شاعات  �شت  من  اأق��ل  ينام  بريطانيني 

الليلة.

االأب��ح��اث  م��ن  ك��ب��رية  جمموعة  وُت��ظ��ه��ر 

عن  الناجم  القلق  يوؤدي  كيف  االآن  النا�شئة 

احلديثة  احلياة  �شغوط  مع  كورونا  فريو�س 

امل�شبوقة  غ��ري  ال�شلبية  االآث���ار  زي���ادة  اإىل 

واالإره���اق  االأرق  اأن  على  ع��اوة  ل��اأوب��ئ��ة، 

وتقوي�س  املزاجية  احلالة  تدهور  اإىل  يوؤدي 

وقوع  وخماطر  احتماالت  ويرفع  العاقات 

احلوادث اإىل ن�شب عالية.

�شحيفة  ن�شرته  تقرير  بح�شب  ول��ك��ن، 

يكون  اأن  ينبغي  ال  الريطانية،  »التاميز« 

اإن ه��ن��اك ع���دد من  االأم����ر ك��ذل��ك، ح��ي��ث 

حاالت  اإىل  ت��وؤدي  التي  الرئي�شية  االأ�شباب 

ميكن  والتي  واالإره���اق،  باالإنهاك  ال�شعور 

التغلب عليها كما يلي:

-1الإجهاد الذهني املُطول

ميكن  وح��ده��ا  االجتماعية  ال��ق��ي��ود  اإن 

وبالتايل  ال��ت��وت��ر،  م�شتويات  م��ن  تزيد  اأن 

الذهني  االإج��ه��اد  الأع��ب��اء  نتيجة  االإن��ه��اك، 

يف  البقاء  ا���ش��ط��راب  ع��ن  الناجم  امل��ط��ول 

روبن�شون،  �شاريتا  تقول  اإج��ب��اري��ة.  عزلة 

بجامعة  النف�س  ع��ل��م  يف  حم��ا���ش��رة  وه��ي 

�شنرتال النك�شاير، اإن هذه احلالة »ت�شتنفد 

بالفعل م�شتويات الطاقة لدى االإن�شان«.

على  اأج��ري��ت  هندية،  درا���ش��ة  وتو�شلت 

ون�شرتها  ت��ن��ف��ي��ذي  م��دي��ر   200 م��ن  �أك���ر 

 Chronobiology دوري����������ة 

يف  �مل�ساركني  �أن   ،International
�ل��در����س��ة، �أث��ن��اء وبعد �لإغ���اق، ك��ان��و� يف 

بالنعا�س  و�شعروا  متدنية،  مزاجية  حالة 

خال  اأك��ر  قيلولة  ف��رتات  على  وح�شلوا 

�لنهار.

يومي  ج���دول  بو�شع  اخل���راء  وين�شح 

ملمار�شة  امل��ج��ال  واإف�����ش��اح  ال��وق��ت  لتنظيم 

ال��ت��م��ري��ن��ات  بينها  م��ن  روت��ي��ن��ي��ة  اأن�����ش��ط��ة 

الوجبات  تناول  على  واملواظبة  الريا�شية 

االإيجابي  اال�شرتخاء  وممار�شة  ال�شحية 

مثل اليوغا والتاأمل واملداومة على التوا�شل 

االجتماعي عر االإنرتنت ب�شكل اإيجابي.

-2�سلبيات العمل من املنزل

ال��ف��ي��دي��و  مب�����وؤمت�����رات  ال���رتح���ي���ب  مت 

يف  �ملكتب  لج��ت��م��اع��ات  ب��دي��ا  باعتبارها 

فرتات االإغاق والتي جتنب اجلميع ويات 

ولكن  االنتقال اجلماعية.  و�شائل  ا�شتخدام 

يت�شبب  اأن  ميكن  اأنه  من  الدرا�شات  حتذر 

يف  الفيديو  مكاملات  عر  املنزل  من  العمل 

نف�شية مرهقة. م�شكات 

ُن�������ش���رت يف دوري����ة  وت���ق���ول درا�����ش����ة، 

�إن   American Psychologist
العاملني من املنازل عر ات�شاالت بالفيديو 

ي�شعرون باأنهم ال ي�شتطيعون احل�شول على 

باالإرهاق  �شعروا  لو  حتى  مر�شية،  اإج��ازة 

لل�شحة  ا�شرتاحة  اإىل  ما�شة  بحاجة  واأنهم 

التي  امل�شكات  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  العقلية، 

تت�شبب فيها �شاعات العمل الطويلة.

ا�شتخدام  بق�شر  الباحثون  يو�شي  لذا 

م��ك��امل��ات ال��ف��ي��دي��و يف ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��االت 

ت�شغيل  ي��ك��ون  اأن  »ي��ج��ب  ك��م��ا  ال�����ش��رورة. 

اأن  يجب  ع��ام  وب�شكل  اختيارًيا  الكامريا 

ال��ت��ف��ه��م لتجنب  امل��زي��د م��ن  ي��ك��ون ه��ن��اك 

ا�شتخدام الكامريات يف االجتماعات«.

وي��و���ش��ي ال��ب��اح��ث��ون ب�������ش���رورة و���ش��ع 

ارتداء  مع  العمل،  ل�شاعات  �شارمة  حدود 

ال�شاعات.  تلك  خال  فقط  العمل  ماب�س 

على  املوظفون  يعمل  باأن  الباحثون  وين�شح 

تخ�شي�س م�شاحة للعمل فقط )مهما كانت 

يتم  واأن  منازلهم  يف  �شغرية(  اأو  ك��ب��رية 

االبتعاد عنها خارج �شاعات العمل.
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ي�شكله  ال���ذي  التهديد  ي��ب��دو  اأن  ميكن 

تهديد  اإنه  فريد.  ب�شكل  مرهًقا  كوفيد-19 

خ��ط��ري وغ���ري م��رئ��ي وي��غ��ري ���ش��ك��ل احل��ي��اة 

حذرت  منا�شبة.  �شيطرة  على  ق��درة  ب��دون 

املجلة  يف  �شا�شك�س  جامعة  اأجرتها  درا�شة 

 2011 ع��ام  يف  النف�س  لعلم  الريطانية 

االإ�شابة  يف  يت�شببان  والتوتر  القلق  اأن  من 

يوؤدي  النوم، مما  باالأرق وقلة عدد �شاعات 

اإىل  واملزاجية  النف�شية  احلالة  تفاقم  اإىل 

حد كبر.

اإىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  اخل���راء  يعتقد 

و�شائل  م��ن  ب��ا���ش��ت��م��رار  التحقق  م��ق��اوم��ة 

ل��ل��ح�����ش��ول على  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

حت��دي��ث��ات االأخ���ب���ار دق��ي��ق��ة ب��دق��ي��ق��ة. قبل 

ث��اث ���ش��ن��وات، و���ش��ف امل��ع��ال��ج االأم��ريك��ي 

عن  الناجم  القلق  ه��ذا  �شتو�شني  �شتيفن 

االإجهاد  »ا�شطراب  باأنه  االإع��ام  و�شائل 

الرئي�شي«.

-4 غيوم العزلة

وال��ق��ي��ود  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ب��اع��د  اأدى 

واملقاهي  واملطاعم  النوادي  على  املفرو�شة 

ي�����ش��ع��رون  ال  ال�����ش��ك��ان  م��اي��ني  ج��ع��ل  اإىل 

��ا ب���االإره���اق  ب��ال��وح��دة ف��ح�����ش��ب، ب��ل اأي�����شً

يقول فريق دويل من علماء  ال�شديد. هكذا 

اأك�شفورد  جامعات  من  خراء  ي�شم  النف�س 

اأف���ادت  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر  يف  وبرمنغهام. 

اأنه كلما قل عدد  هذه الكوكبة من اخلراء 

يف  ال�شخ�س  بها  يتمتع  التي  االت�����ش��االت 

ذهنًيا  مرهًقا  اأ�شبح  االجتماعية،  �شبكته 

وج�شدًيا حتت �شغوط الوباء.

ج���ري���ت على 
ُ
ح���ذرت ال��درا���ش��ة، ال��ت��ي اأ

املجلة  يف  ب��ال��غ،  م�����ش��ارك   900 م��ن  �أك���ر 

اأن  من  ال�شحي،  النف�س  لعلم  الريطانية 

اخلمول الناجم عن ال�شعور بالوحدة ميكن 

اأن يت�شبب يف نوع اآخر من احللقة املفرغة، 

تفاقمت  باالإرهاق،  النا�س  �شعور  زاد  فكلما 

وحدتهم.

ولعل من احللول املطروحة لهذه امل�شكلة 

ن�شط  غري  اأنه  ال�شخ�س  �شعر  كلما  اأنه  هو 

الوقت  تخ�شي�س  اأهمية  زادت  اجتماعًيا، 

ي��وم��ًي��ا ل��ل��ب��ق��اء ع��ل��ى ات�����ش��ال م��ع اأح��ب��ائ��ه 

التوا�شل  و�شائل  كانت  واإذا  واأ���ش��دق��ائ��ه. 

يلجاأ  اأن  املمكن  فمن  مرهقة،  االجتماعي 

ال��ري��د  ور���ش��ائ��ل  الهاتفية  امل��ك��امل��ات  اإىل 

االإلكرتوين يف حالة االإغاق وحظر التجول.

-5 الكافيني

ارت��ف��ع��ت م��ب��ي��ع��ات ال�����ش��اي وال��ق��ه��وة يف 

وملحوظ  كبري  ب�شكل  العامل  ح��ول  املتاجر 

وميكن  االأوىل.  االإغ��اق  فرتة  اأ�شهر  خال 

العنا�شر  اأك���ر  ه��و  ال��ك��اف��ي��ني  اإن  ال��ق��ول 

املن�شطة فعالية يف العامل. مع مرور �شاعات 

التي  الع�شبية  الناقات  ترتاكم  النهار، 

جتعل االإن�شان ي�شعر بالنعا�س. وكلما طالت 

مينع  النوم.  �شغط  زاد  اال�شتيقاظ،  م��دة 

كلما  ولكن  االأعرا�س  هذه  ظهور  الكافيني 

زادت  ال��ن��ه��ار،  خ��ال  عليه  االع��ت��م��اد  زاد 

يف  م�شتيقظني  االأ�شخا�س  بقاء  احتماالت 

ي�شل  ما  اإىل  االإن�شان  ج�شم  ويحتاج  الليل. 

اإىل ع�شر �شاعات للتخل�س من الكافيني.

يف  متخ�ش�شة  دوري��ة  ن�شرت  اأبريل  يف 

اأع��ده��ا فريق عمل  ال��ن��وم، درا���ش��ة  اأب��ح��اث 

يف  متخ�ش�شة  اأوروب���ي���ة  الأك��ادمي��ي��ة  ت��اب��ع 

االأ�شخا�س  تدعو  املعريف،  ال�شلوكي  العاج 

للتوقف  الذاتية  العزلة  من  يعانون  الذين 

ع��ن ت��ن��اول امل�����ش��روب��ات ال��ت��ي حت��ت��وي على 

الكافيني، يف امل�شاء على االأقل.
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اإىل  واالإغاق  االجتماعي  التباعد  يوؤدي 

�شوء  من  اأقل  قدر  على  االأ�شخا�س  ح�شول 

اأجراها  التي  الدرا�شات  اأك��دت  ال�شم�س. 

�شنوات  ثاث  قبل  اجلوية  االأر�شاد  مكتب 

متازمة  اإىل  ت��وؤدي  ال�شم�س  اأ�شعة  قلة  اأن 

ال�شعور  اأعرا�شها على  التي ت�شتمل  ال�شتاء، 

ي�شمى  فيما  واالك��ت��ئ��اب،  واالإع��ي��اء  بالتعب 

املو�شمي«،  العاطفي  ب�«اال�شطراب  عموًما 

.SAD �والذي ي�شار اإليه اخت�شاًرا ب

ك���م���ا �أف���������اد ب����اح����ث����ون م�����ن ج��ام��ع��ة 

دوري��ة  ن�شرته  بحث  خ��ال  م��ن  نيوكا�شل، 

�أن   ،Endocrine Abstracts
م�شتويات  ا  اأي�شً يدعم  ال�شتوي  النهار  �شوء 

ي�شاعد  ال  وهذا  حيوي،  ب�شكل   D فيتامني 

املناعية  الدفاعات  على  احلفاظ  يف  فقط 

ا  اأي�شً اإنه �شروري  للفريو�شات، بل  املقاومة 

جتنب  وبالتايل  الطاقة،  م�شتويات  لزيادة 

ال�شعور باالإرهاق والتعب �شريًعا.

التواجد  على  باحلر�س  العلماء  وين�شح 

اأ�شعة  ذروة  فرتة  خال  مفتوحة  اأماكن  يف 

�شباًحا   11 �ل�ساعة  بني  �ل�ستوية  �ل�سم�ض 

العمل  ي�شاعد  اأن  ميكن  كما  ع�����ش��ًرا.  و3 

ا  اأي�شً م�شم�شة  نافذة  بالقرب  املنزل  من 

الدرا�شات  ت�شري  منتع�ًشا.  العقل  اإبقاء  على 

على  يحتوي  الطبيعي  النهار  �شوء  اأن  اإىل 

اأ�شعة ال�شم�س ذات الطيف الكامل واملفيدة 

بيولوجًيا، كما اأنه اأكر اإ�شراًقا من االإ�شاءة 

الداخلية.
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رويال  م�شت�شفى  يف  النوم  اأطباء  يقول 

ال�����ش��دي��د،  ال�����ش��خ��ري  اإن  ل��ن��دن  يف  ف����ري 

ال��ن��وم،  اأث��ن��اء  النف�س  ب��ان��ق��ط��اع  امل�شمى 

ما  وغ��ال��ًب��ا  ال��ع��امل،  امل��اي��ني ح��ول  ي�شيب 

كما  �ل�����س��دي��د،  بالتعب  �مل�����س��اب��ون  ي�سعر 

بعدوى  االإ�شابة  خطر  من  يزيد  رمب��ا  اأن��ه 

ن�شرت  درا���ش��ة  ك�شفت  التنف�شي.  اجلهاز 

اأك��ت��وب��ر، يف دوري��ة طب  االإن��رتن��ت يف  على 

االأع�شاب  اأطباء  اأعدها  ال�شريري،  النوم 

املر�شى  اأن  ما�شات�شو�شت�س،  جامعة  يف 

اأثناء  النف�س  انقطاع  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن 

النوم، والذي ال يتم امل�شارعة بعاجه، هم 

بخم�س  باالإنفلونزا  لاإ�شابة  عر�شة  اأكر 

عاج  مت  الذين  اأول��ئ��ك  من  تقريًبا  م��رات 

�شخريهم.

ت��ن�����ش��ح ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 

من  يعانون  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س   NHS
الطبيب  زي��ارة  ب�شرورة  ال�شديد  ال�شخري 

وت�شيف  الازمة.  امل�شاعدة  على  للح�شول 

من  يعانون  االأ�شخا�س  ه��وؤالء  كان  اإذا  اأنه 

لل�شخري،  �شائًعا  �شبًبا  تعد  والتي  ال�شمنة، 

مع  ال��وزن،  الإنقا�س  ال�شعي  عليهم  فيجب 

احلر�س على النوم على جوانبهم، بداًل من 

ظهورهم.

كيف تتغلب على سلبيات اإلغالق مع موجة كورونا الثانية؟
اختصرته أخيرا.. كانت أصغر والية 

أميركية بأطول اسم

كاني ويست يتطلع لعام 2024.. حصد 
60 ألف صوت وانسحب

كندا.. أول إصابة بشرية بنوع نادر 
من إنفلونزا الخنازير

نيران مستعرة بالليل.. ببغاء ينقذ صاحبه 
من موت محقق

ترجمات - اأبوظبي

اأخ���ريا واف���ق ال��ن��اخ��ب��ون يف والي���ة رود 

املحيط«  »والي��ة  لقب  حتمل  التي  اآي��ان��د، 

الكبرية  اخل��ل��ج��ان  ع��دي��د  اإىل  اإ���ش��ارة  يف 

واملداخل التي ت�شكل حوايل 14 يف املئة من 

جمموع م�شاحتها، على تغيري ا�شمها املثري 

للجدل.

وتعرف والية املحيط باأنها »اأ�شغر والية 

الواليات  اأ�شماء  بني  االأطول«  اال�شم  حتمل 

الر�شمي  ا���ش��م��ه��ا  اأن  ذل���ك  االأم���ريك���ي���ة، 

»رود  هو  االأخ��ري،  التغيري  قبل  اأي  �شابقا، 

اآياند ومزارع بروفيدان�س«.

وق��د واف���ق ال��ن��اخ��ب��ون يف ال��والي��ة على 

اإج������راء اق�����رتاع الإزال������ة ا����ش���م »م�����زارع 

للوالية،  الر�شمي  اال�شم  من  بروفيدان�س« 

»رود  ال��ر���ش��م��ي  ا�شمها  اأ���ش��ب��ح  وب��ال��ت��ايل 

اآياند« فقط.

اال�شم  تغيري  على  اال�شتفتاء  تقدمي  ومت 

يف جم��ل�����س ال�����ش��ي��وخ م��ن ق��ب��ل ال�����ش��ن��ات��ور 

الوحيد يف  اأف��ري��ق��ي  اأ���ش��ل  م��ن  االأم��ريك��ي 

اأع��ق��اب  يف  ميت�س،  ه��ارول��د  اآي��ان��د،  رود 

االأم��ريك��ي  مقتل  تلت  ال��ت��ي  االح��ت��ج��اج��ات 

االأ�شود جورج فلويد يف وقت �شابق من هذا 

العام.

اال�شم  اإن  ميت�س  ق��ال  الوقت،  ذل��ك  يف 

ب�شبب  منا«،  للكثري  موؤذ  »م�شطلح  يعتر 

كلمة »مزرعة« ودالالتها على العبودية.

يف   52.9 اأن  االأولية  النتائج  واأظهرت 

املائة من الناخبني وافقوا على تغيري ا�شم 

بو�شت  نيويورك  �شحيفة  بح�شب  الوالية، 

�لأمركية.

اأن���ه ج���رت ع���دة حم���اوالت  اإىل  ي�����ش��ار 

باءت  لكنها  ال��والي��ة،  ا�شم  لتغيري  �شابقة 

كلها بالف�شل، ومن بني املحاوالت، ا�شتفتاء 

78 يف  اأبطله  2010، ولكن  اأجري يف العام 

املائة من الناخبني.

يف  يخططون  اإن��ه��م  امل�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 

ممتلكات  جميع  لتقييم  املقبلة  االأ�شابيع 

ال��دول��ة م��ن اأج���ل اإزال����ة ع��ب��ارة »م���زارع 

املثبت  ال�شعار  ذلك  يف  مبا  بروفيدان�س«، 

ملبنى  ال�شخمة  الرخامية  الواجهة  على 

�شتيت هاو�س الذي يبلغ عمره 116 عاما.

وقعت  العام،  ه��ذا  من  �شابق  وق��ت  ويف 

احلاكمة جينا رميوندو اأمرا تنفيذًيا باإزالة 

»مزارع بروفيدان�س« من جميع االت�شاالت 

الواردة من مكتب احلاكم.

يف  توجد  ال��والي��ة  ه��ذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

الواليات  �شرقي  �شمال  يف  اإنغاند  نيو  منطقة 

املتحدة، وهي هي اأ�شغر والية يف الباد، لكنها 

الواليات  اأق��ل  حيث  من  الثامنة  املركز  حتتل 

الكثافة  حيث  من  الواليات  اأكر  وثاين  �شكانا، 

ال�شكانية بني الواليات االأمريكية اخلم�شني بعد 

والية نيو جري�شي.

التا�شع  يف  اأ�شبحت  اآياند  رود  وكانت 

�لثالثة  �لولية   ،1790 مايو  من  و�لع�سرين 

الد�شتور  على  ت�شدق  التي  واالأخرية  ع�شر 

االأمريكي.

وكاالت - اأبوظبي

الرئا�شة  النتخابات  املر�شح  اأدىل  اأن  بعد 

ب�شوته  وي�شت  كاين  ال��راب  ومغني  االأمريكية 

تلك  م��ن  ان�شحابه  اأع��ل��ن  »ن��ف�����ش��ه«،  وان��ت��خ��ب 

االنتخابات.

العار�شة  وزوج  ال��راب،  مغني  اأن  املفاجاأة 

ح�شل  كاردا�شيان،  كيم  االجتماعية،  واملوؤثرة 

تيني�شي  والية  يف  اأعاها  �شوت،  األف   60 على 

 10،200 نحو  على  وح�شد  ال��ب��اد،  جنوبي 

�سوت.

واإث����ار ك��اين وي�����ش��ت، ال���ذي اق��رت���س 6.7 

باإعانه  البع�س  �شخرية  حلملته،  دوالر  مليون 

يبدو  لكن  الرئا�شية،  لانتخابات  ال��رت���ش��ح 

يف  قدما  امل�شي  على  وي�شر  يتع�س«  »مل  اأن��ه 

لا�شتحقاق  الرت�شح  نيته  اأعلن  اإذ  م�شروعه، 

الرئا�شي املقبل يف 2024.

عاما،   43 العمر  من  البالغ  املغني،  و�شور 

ولي��ة  يف  لنف�سه  ب�����س��وت��ه  ي���ديل  وه���و  نف�سه 

اإنه  وايومينغ، ون�شر �شل�شلة تغريدات قال فيها 

رئا�شية،  انتخابات  يف  االأوىل«  »للمرة  �شارك 

واأدىل ب�شوته »ل�شخ�س اأثق به حقا... اأنا«.

ا�شمه  يظهر  ن�شرها،  التي  ال�شور  وعلى 

اإذ  اليد،  بخط  مكتوبا  الت�شويت  ورق��ة  على 

فيها،  م��زرع��ة  ميلك  حيث  وايومينغ  تكن  مل 

فيها  تاأهل  التي  �ل�12  �لأمركية  �لوليات  من 

م�شتقل. كمر�شح  للمناف�شة  ر�شميا 

الرت�شح  اإع���ادة  يف  طموحه  ك��اين  واأظ��ه��ر 

جم���ددا يف االن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة، م��ن خ��ال 

كتب  تويرت  يف  ح�شابه  على  مقت�شبة  تغريدة 

على  اإ���ش��راره  يظهر  ما   ،»2024 »ك��اين  فيها 

التالية. الرئا�شية  دخول االنتخابات 

وبّينت اأرقام ن�شرتها و�شائل اإعام اأمريكية 

ثنائية  با�شطرابات  امل�شاب  وي�شت،  كاين  اأن 

من  امل��ئ��ة  يف   0.4 ���ش��وى  يح�شد  مل  القطب، 

االأ�شوات يف واليات اأيداهو واأوكاهوما ويوتاه.

كيم  زوج���ت���ه  دع���ت  امل��ا���ش��ي،  ي��ول��ي��و  ويف 

يف  تدعمه  مل  يبدو  ما  على  التي  كاردا�شيان، 

وال�شفقة«  »التعاطف  اإىل  االنتخابية،  حملته 

حياله.

بعيد  تر�مب  دونالد  كانييه،  دعم  وبعدما 

نوفمر  يف  املتحدة  للواليات  رئي�شا  انتخابه 

الرئا�شية  لانتخابات  تر�شحه  اأعلن   ،2016

هذا العام يف اليوم الوطني االأمريكي يف الرابع 

من يوليو.

كثريين  ت�����ش��اوؤالت  اأث���ار  تر�شيحه  اأن  غ��ري 

ومدى  النف�شية  ال�شحة  لناحية  اأهليته  تناولت 

جديته يف هذه اخلطوة.

وكاالت - اأبوظبي

من  ن��ادر  بنوع  اإ�شابة  اأول  كندا  يف  �شجلت 

لدى   »1 �إن   1 »اإت�س  اخلنازير  اإنفلونزا  فريو�س 

ال�شحية  ال�شلطات  ذك��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا  الب�شر، 

�لكندية.

يف  الفريو�س  ُر���ش��د  فقد  لل�شلطات،  ووف��ق��ا 

مري�س يف  لدى  املن�شرم  اأكتوبر  �شهر  منت�شف 

مقاطعة األرتا، يف غربي الباد، م�شرية اإىل اأنه 

كانت لديه اأعرا�س االإنفلونزا.

اأن  اإىل  الكندية  ال�شحية  ال�شلطات  واأ�شارت 

ا�شتعاد  اخلنازير  ب�اإنفلونزا  امل�شاب  املري�س، 

فران�س  وكالة  ذكرته  ملا  وفقا  �شريعا،  عافيته 

بر�ض.

»ف��ريو���س  اأن  امل��ع��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات  وق���ال���ت 

االإنفلونزا امل�شجل هذا من النوع ’�إيه �إت�ض 1 �أن 

27 حالة فقط  ‘ يعتر نادرا، اإذ مل ي�شجل �شوى 

يف جميع اأنحاء العامل منذ العام 2005، كما �أنه 

ي�شبق اأن مت ت�شجيل اأي حالة من هذا النوع من 

قبل يف كندا«.

العامة  ال�شحة  هيئة  يف  امل�شوؤولة  واأو�شحت 

امل��ذك��ور  ال�شخ�س  اأن  ت���ام،  ت��ريي��زا  ك��ن��دا،  يف 

الب�شر  ل��دى  االإنفلونزا  م��ن  ن��ادر  بنوع  اأ�شيب 

م�شيفة،  م�شابة«،  خنازير  مع  احتك  »بعدما 

يف تغريدة على ح�شابها يف موقع تويرت، اأن هذا 

بني  ب�شهولة  انتقاله  عنه  ُيعرف  »ال  الفريو�س 

الب�شر«.

تتعامل  اأنها  األرتا  مقاطعة  �شلطات  واأكدت 

»ال  اأن��ه  غري  اجل��د«،  حممل  »على  املو�شوع  مع 

ب��اأن  اللحظة  حتى  االع��ت��ق��اد  اإىل  ي��دف��ع  ���ش��يء 

معزولة«  »حالة  عن  متحدثة  تف�شى«،  الفريو�س 

بح�سب فر�ن�ض بر�ض.

لتحديد  حتقيقا  ال�شحية  ال�شلطات  وفتحت 

م�شدر الفريو�س والتاأكد من عدم تف�شيه.

ترجمات - اأبوظبي

املمكن  ك��ان من  م��اأزق كبري  رج��ل من  خ��رج 

بعد  ميلكه،  ببغاء  بف�شل  بحياته،  ي���ودي  اأن 

من  ليتمكن  عميق  ن��وم  من  الطائر  اأيقظه  اأن 

فيه  ا�شتعلت  ال��ذي  منزله  من  ب�شرعة  اخل��روج 

�لنر�ن.

اإنغيوين نائما عندما بداأ الببغاء  اأنتون  وكان 

وكاأنه  ع��ال  ب�شوت  اأ���ش��وات  باإ�شدار  »اإي��ري��ك« 

الدخان  رائحة  بدء  مع  �شاحبه،  ليوقظ  ي�شرخ 

يف االنت�شار داخل املنزل.

وق�����ال ال���رج���ل ال�����ذي ي��ع��ي�����س يف ب��ريزب��ن 

اإيريك  وب��داأ  �شربة  �شوت  »�شمعت  باأ�شرتاليا: 

يف ال�شراخ، فا�شتيقظت و�شممت رائحة دخان، 

راأيت  ثم  الغرفة،  من  ب�شرعة  وخرجت  فاأخذته 

النريان تت�شاعد يف املنزل«.

م�شرعا..  وخرجت  حقيبتي  »اأخ��ذت  وتابع: 

ذكرت  ما  ح�شب  بخري«،  الأنني  بال�شدمة  اأ�شعر 

نيوز«. »�شكاي 

»لقد  االإط��ف��اء:  عمال  اأح��د  ق��ال  منجانبه، 

لتنبيه  اأن��ت��ون(،  )اأن��ت��ون  قائا  الببغاء  �شرخ 

مالكه.. هناك اأجهزة ك�شف للدخان يف املنزل، 

االأجهزة  اأن ت�شدر  الرجل قبل  نبه  الببغاء  لكن 

اإنذارا«.

خطر يهدد مدن شرق المتوسط ويرفع وفياتها.. 
باري�س - فران�س بر�س

يف  الهواء  تلوث  من  مقلقة  م�شتويات  �ُشجلت 

�شرق  م��دن  ك��رى  يف  االأخ��رية  الع�شر  ال�شنوات 

ب��ريوت  خ�شو�شا  امل��ت��و���ش��ط،  االأب��ي�����س  ال��ب��ح��ر 

ج�شيمة،  �شحية  تبعات  اإىل  يوؤدي  ما  والقاهرة، 

وفق نتائج برنامج بحثي ب�شاأن البيئة املتو�شطية.

معهد  يف  الباحثة  ب��ورب��ون،  اأنيي�س  وق��ال��ت 

للمعهد  ال��ت��اب��ع  الفيزيائية  اجل��وي��ة  االأر����ش���اد 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وج��ام��ع��ة ك��ل��ريم��ون 

االأوزون واجل�شيمات  تلوث  اإن  اأوفرين يف فرن�شا 

الدقيقة، وهما العائلتان الرئي�شيتان من ملوثات 

هذا  يف  عالية  معدالت  �شجل  اجل��وي،  الغاف 

اجلزء من العامل، مع م�شتويات اأعلى يف ال�شرق 

مقارنة مع تلك امل�شجلة غربا يف هذه املنطقة.

وت���ن���درج ه���ذه ال��ب��ح��وث يف اإط����ار ب��رن��ام��ج 

 2010 اآذار/مار�س  يف  طلق 
ُ
اأ الذي  »مي�شرتال« 

بلدا حللوا و�شع   23 األف عامل من  اأكر من  مع 

البيئة يف منطقة البحر املتو�شط، وُك�شفت نتائج 

�أعمالهم هذ� �لأ�سبوع.

الفرق  ر���ش��دت  ���ش��ن��وات،  ع�شر  م��دى  وعلى 

للبحث  ال��وط��ن��ي  املعهد  م��ن  بتن�شيق  ال��دول��ي��ة 

العلمي يف فرن�شا، ب�شورة م�شتمرة جودة الهواء 

ظل  يف  املتو�شط،  للبحر  ال�شرقي  احلو�س  يف 

»النق�س« يف البيانات املتوافرة يف هذا املجال، 

وفق اأنيي�س بوربون.

ورك�����زت ه���ذه ال���ف���رق ب��ح��وث��ه��ا ع��ل��ى اأك���ر 

مدينتني يف هذه املنطقة، اأي اإ�شطنبول الرتكية 

وال��ع��ا���ش��م��ة امل�����ش��ري��ة ال��ق��اه��رة، اإ���ش��اف��ة اإىل 

اللبنانية بريوت. العا�شمة 

مرتفع  م�شتوى  وج���ود  حتلياتهم  وب��ّي��ن��ت 

كميات  يف  وا�شح  ازدي���اد  مع  ال��غ��از،  تلوث  من 

املرّكبات الع�شوية املتطايرة، وهي من املرّكبات 

الطليعية لت�شّكل االأوزون، كلما اجتهنا �شرقا يف 

املتو�شط. منطقة 

فبني احلدود الغربية يف مر�شيليا الفرن�شية، 

يزداد  اللبنانية،  بريوت  يف  ال�شرقية  واحل��دود 

الهواء  يف  املتطايرة  الع�شوية  املركبات  تركيز 

بو�قع ثاث مر�ت.

االنبعاثات  اإىل  اأ�شا�شي  بجزء  ذل��ك  ويعود 

املتاأتية من حركة املرور، بفعل تبخر املحروقات 

امل�شتخدم  ال��وق��ود  م��ع  اأي�����ش��ا  يح�شل  )ك��م��ا 

اأثينا). للتدفئة �شتاء يف 

�شرق  يف  ال��واق��ع��ة  ال��ب��ل��دان  اعتماد  اأن  كما 

�شعيد  على  ت�شددا«  »اأق��ل  ت�شريعات  املتو�شط 

تلك  م��ع  م��ق��ارن��ة  للبيئة  امل��ل��وث��ة  االن��ب��ع��اث��ات 

�مل�ستويات  يف  �لفرق  يف�سر  قد  غربا،  �ملعتمدة 

الباحثة. وفق 

م�شتويات  اأن  اإىل  ال��ب��ح��وث  خل�شت  وق���د 

اأعلى  املتطايرة  الع�شوية  باملرّكبات  الرتكيز 

اللبنانية  العا�شمة  يف  مرات  ثاث  اإىل  مبرتني 

اأن  رغم  اأجنلي�س،  لو�س  اأو  باري�س  مع  مقارنة 

بال�شكان  تعدادا  اأكر  الكريني  املدينتني  هاتني 

من بروت.

وي�����ش��ج��ل ال��ت��ل��وث ب��اجل�����ش��ي��م��ات ال��ف��ائ��ق��ة 

ميكرومرت،  ع�شرة  عن  يقل  بقطر  اأي  ال��دق��ة، 

بيانات  اأظ��ه��رت  فقد  اأي�شا.  مقلقة  م�شتويات 

جودة  لقيا�س  حمطة   18 من  �لباحثون  جمعها 

 188( تركيز  معدالت  وجود  القاهرة  يف  الهواء 

بثماين  اأع��ل��ى  املكعب(  امل��رت  يف  ميكروغراما 

م����رات م���ن ال��ق��ي��م��ة اال���ش��رت���ش��ادي��ة امل��ح��ددة 

 20 وال��ب��ال��غ��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة  منظمة  م��ن 

ميكروغر�ما يف �ملر �ملكعب.

ك����ذل����ك ت��ت��خ��ط��ى م�������ش���ت���وي���ات ال���رتك���ي���ز 

امل��ح��دد  ال�شقف  ه���ذه  ال��دق��ي��ق��ة  باجل�شيمات 

املرت  يف  ميكروغرام   100( اإ�شطنبول  يف  نف�شه 

املرت  يف  ميكروغرام   51،3( وبريوت  املكعب(، 

املكعب(.

معدالت  ب�شاأن  تقديرات  الباحثون  وو�شع 

لتلوث  امل��زم��ن  ب��ال��ت��ع��ر���س  املت�شلة  ال��وف��ي��ات 

11% من  تنجم  �مل�سرية،  �لعا�سمة  �لهو�ء. ويف 

الوفيات غري العر�شية لدى االأ�شخا�س فوق �شن 

الثاثني عن اجل�شيمات الدقيقة، و8% عن ثاين 

�لنيروجني. �أك�سيد 

األف  مئة  لكل  وفاة   62 الن�شبة  هذه  وت��وازي 

ن�شمة  األف  مئة  لكل  وفاة   25 مقابل  يف  ن�شمة، 

يف فرن�شا على �شبيل املثال، وفق املعهد الوطني 

العلمي. للبحث 


