
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

ال�سبت   21  ربيع الأول  1442 هـ  - املوافق   7  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5505    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

االعداد الصادمة تتواصل٠٠ ٦٧ وفاة 
و ٥٣٨٤ إصابة بـ كورونا

عبيدات: الفحص السريع للتميبز بين االنفلونزا والكورونا

 وزير المياه : الوزارة ستعمل على توفير المزيد 
من حفارات اآلبار للبدء بالمشاريع الزراعية

 القوات المسلحة مستمرة بتطبيق الحظر 
الشامل في جميع المحافظات

االنباط- عمان

اأك��د وزي��ر امل��ي��اه وال���ري الدكتور معت�صم 

�صعيدان، ان الوزارة �صتعمل على توفري و�صراء 

امل���زي���د م���ن احل���ف���ارات احل��دي��ث��ة م���ن خ��ال 

اخلا�ص  القطاع  يف  العاملة  احلفر  �صركات 

ل�صمان �صرعة جتهيز الآبار للبدء بامل�صاريع 

الزراعية امل�صتهدفة بالوقت املنا�صب .

ام�ص اجلمعة، قال  للوزارة  بيان  وبح�صب 

�صري  اأم�ص اخلمي�ص،  تفقده  خ��ال  �صعيدان 

اأعمال م�صروع حفر الآبار مبنطقة املدورة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 قال وزير ال�صحة الدكتور نذير عبيدات، 

فح�صا  لي�ص  لكورونا  ال�صريع  الفح�ص  ان 

ت�صخي�صيا لكوفيد - 19 بل هو فح�ص �صريع 

املو�صمية  الن��ف��ل��ون��زا  ب��ن  التمييز  ل��غ��اي��ات 

قبل  م��ن  وي�صتخدم   19 ك��وف��ي��د-  وف��ريو���ص 

اطباء الطوارىء يف امل�صت�صفيات .

وا�����ص����اف وزي������ر ال�����ص��ح��ة م�������ص���اء ام�����ص 

ل��ن ي�صمح  ال�����ص��ري��ع  ال��ف��ح�����ص  اجل��م��ع��ة، ان 

امل���خ���ت���رات اخل���ا����ص���ة ول يف  ب���ت���داول���ه يف 

املخترات املركزية احلكومية، موؤكدا انه لن 

يعتمد لتحديد النتائج ال�صلبية والإيجابية 

ل��ف��ريو���ص ك���ورون���ا ���ص��وى ف��ح�����ص امل�����ص��ح��ات 

النفية )بي �صي ار(.

ت�صجيل67 حالة  ال�صحة  وزارة  اأعلنت  و  

وفاة و5384 اإ�صابة بفريو�ص كورونا امل�صتجّد 

يف امل��م��ل��ك��ة ام�����ص اجل��م��ع��ة، ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد 

والإ���ص��اب��ات   ،1136 اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل 

اإىل 101248.

 3039 على  اجلديدة  الإ�صابات  وت��وّزع��ت 

و762  ع��ّم��ان،  العا�صمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

ال��زرق��اء، و398 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حمافظة 

الرمثا،  يف  ح��ال��ة   12 منها  اإرب����د،  حمافظة 

و243  ال��ب��ل��ق��اء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و275 

ح��ال��ة يف حمافظة ج��ر���ص، و204 ح���الت يف 

ال��ب��را،  ح��ال��ة يف   39 منها  م��ع��ان،  حمافظة 

و151 حالة يف حمافظة ماأدبا، و96 حالة يف 

حمافظة  يف  حالة  و89  الطفيلة،  حمافظة 

العقبة، و44  الكرك، و73 حالة يف حمافظة 

ح��ال��ة يف حمافظة ع��ج��ل��ون، و10 ح���الت يف 

حمافظة املفرق.

واأ����ص���ار امل���وج���ز الإع���ام���ي ال�����ص��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء  رئا�صة 

دِخ�����ل�����ت ال���ي���وم ل��ل��ع��اج يف 
ُ
احل������الت ال���ت���ي اأ

فيما  ح��ال��ة،   253 بلغ  املعتمدة  امل�صت�صفيات 

غادرت 170 حالة امل�صت�صفيات بعد �صفائها.

اإجمايل عدد احلالت التي  اأن  ولفت اإىل 

تتلّقى العاج يف امل�صت�صفيات حالّياً بلغ 1786 

العناية  اأ���ص��ّرة  على  ح��ال��ة   382 منها  ح��ال��ة، 

احلثيثة.

فحو�صات   23306 اإج����راء  اإىل  اأ���ص��ار  كما 

الفحو�صات  عدد  اإجمايل  لي�صبح  خمرّية، 

2003989 فح�صاً.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

 ا���ص��ت��م��رت ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة الردن���ي���ة - 

اجل��ي�����ص ال��ع��رب��ي ب��امل�����ص��ارك��ة م���ع الأج���ه���زة 

ال�صامل  احلظر  بتطبيق  املختلفة  الأمنية 

تبذلها  التي  اجلهود  �صمن  اجلمعة،  ام�ص 

للحد من انت�صار فريو�ص كورونا، واحلفاظ 

تطبيق  عملية  املواطنن.وتاأتي  �صحة  على 

احل���ظ���ر ال�������ص���ام���ل ال���ت���ي ت��ن��ف��ذه��ا ال���ق���وات 

امل�صلحة، من خال اإقامة نقاط الغلق على 

كافة املداخل واملخارج الرئي�صية .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن الأ���ص��ري م��اه��ر الأخ���ر����ص تعليق   

ل�)103(  ا�صتمر  الذي  الطعام  اإ�صرابه عن 

�صراحه  ب��اإط��اق  يق�صي  ات��ف��اق  بعد  اأي���ام، 

ت�صرين  من  والع�صرين  ال�صاد�ص  تاريخ  يف 

الثاين  /نوفمر 2020، على اأن يكون هذا 

املدة  و�صيق�صي  الأخ���ري،  الأم��ر  هو  الأم��ر 

يف  ال��ع��اج  بتلقي  الإف�����راج  ح��ت��ى  املتبقية 

امل�صت�صفى.

بيان �صدر عنه،  الأ�صري يف  ن��ادي  وق��ال 

البطويل  الإ�صراب  اأي��ام من   103 بعد  اأن��ه 

املنا�صل  الأ�صري  خا�صه  الذي  الطعام  عن 

م���اه���ر الأخ�����ر������ص، وال�������ذي اأع�������اد ق�����ص��ي��ة 

احل��رك��ة الأ����ص���رية والع��ت��ق��الت الإداري����ة 

ال��واج��ه��ة، حيث راف���ق ه��ذا الإ���ص��راب  اإىل 

اأم��اك��ن  ك��اف��ة  ح���راك �صعبي ج��م��اه��ريي يف 

�صوء  وع��ل��ى  الفل�صطيني،  �صعبنا  ت��واج��د 

�صهدته  ال��ذي  واحل��رج  اخلطري،  التدهور 

اأن  وبعد  ال�صحية،  الأخر�ص  الأ�صري  حالة 

ي�صمى اجلهاز  م��ا  اأم���ام  الأب����واب  اأو���ص��دت 

ل��ي��م��ار���ص دوره  ال��ق�����ص��ائ��ي الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

ال��ظ��امل،  الإداري  الع��ت��ق��ال  ه���ذا  ب��اإن��ه��اء 

ظ��ل��م  ع���ل���ى  ال�������ص���ج���ن  اإرادة  ان���ت�������ص���رت 

ال�صّجان. 

التفا�صيل �ص »6«

 األسير ماهر األخرس يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق إطالق سراحه

برنت دون ٤٠ دوالرًا بعد إجراءات 
عزل جديدة في أوروبا

 التربية: بدء العمل باتفاقية التمويالت
 مع البنك اإلسالمي  

 لجنة من الصحة تكشف على موقع النشاء 
مستشفى ميداني داخل حرم جامعة العلوم

كورونا تفرض حضورها
 على خيارات فيتال

طوكيو - رويرتز

نزل النفط الأمريكي ما يزيد عن %2، 

ام�ص اجلمعة، اإذ اأججت اإجراءات عزل عام 

اأوروب��ا لوقف ارتفاع الإ�صابات  جديدة يف 

ب���ك���وف���ي���د-19 امل����خ����اوف ب�������ص���اأن ت��وق��ع��ات 

الأ�صواق يف حالة من  بينما تظل  الطلب، 

يف  الأ����ص���وات  ف���رز  عمليات  بفعل  ال��ت��وت��ر 

لفرة  وامل�صتمرة  الأمريكية  النتخابات 

طويلة.

وهبط خام غرب تك�صا�ص الو�صيط 1.06 

دولر، اأو ما يعادل 2.7% اإىل 37.73 دولر، 

وت��راج��ع  اخل��م��ي�����ص.   %0.9 ن���زل  اأن  ب��ع��د 

 %2.6 اأو ما يعادل  1.05 دولر،  خام برنت 

يف   %0.7 هبط  اأن  بعد  دولر،   39.88 اإىل 

اجلل�صة ال�صابقة.

من  يومي  عدد  اأك��ر  اإيطاليا  و�صجلت 

الإ�صابات اأم�ص اخلمي�ص.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رب���ي���ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

اأن�����ه ب���اإم���ك���ان م��وظ��ف��ي ال��������وزارة ال��ت��ق��دم 

من  لا�صتفادة  املقبل  الأح��د  من  اعتبارا 

التفاقية  اط��ار  يف  امل�صرفية  التمويات 

البنك  م��ع  املا�صي  ال�صبوع  وقعتها  التي 

الإ�صامي الأردين.

وقال الناطق الإعامي با�صم الوزارةن 

اإنه  اجلمعة،  ام�ص  القرعان  الغفور  عبد 

ب��اإم��ك��ان امل��وظ��ف��ن م��راج��ع��ة ف���روع البنك 

من  لا�صتفادة  مناطقهم  يف  الإ���ص��ام��ي 

ال��وزارة ب�صدد  ان  التمويات، مبينا  هذه 

و����ص���ع اأ����ص�������ص ل��ا���ص��ت��ف��ادة م���ن ال��ق��ر���ص 

عنها  و�صيعلن  التفاقية  مبوجب  احل�صن 

تلبية  اىل  الت���ف���اق���ي���ة،  وت���ه���دف  لح���ق���ا. 

موظفي  جلميع  التمويلية  الحتياجات 

وزارة الربية والتعليم.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- الرمثا

قال مدير عام م�صت�صفى امللك املوؤ�ص�ص 

عبد اهلل اجلامعي الدكتور حممد الغزو، 

اإن جلنة من وزارة ال�صحة زارت امل�صت�صفى 

باإن�صاء  للبدء  منا�صب  على موقع  للك�صف 

امل�صابن  ل�صتقبال  م��ي��داين  م�صت�صفى 

بفريو�ص كورونا.

امل�صت�صفى  اأن  اجل��م��ع��ة،  ام�������ص  وب����ن 

���ص��ري��راً   50 م��ن��ه��ا  ���ص��ري��ر   300 ���ص��ي��ح��وي 

خم�ص�صا للعناية احلثيثة.

ان�������ص���اوؤه  امل�������راد  امل����وق����ع  اأن  واأ������ص�����اف، 

ل��ل��م�����ص��ت�����ص��ف��ى امل���ي���داين ي��ق��ع داخ�����ل ح��رم 

من  بالقرب  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

يبعد  ل��ن  حيث  املوؤ�ص�ص،  امللك  م�صت�صفى 

ع��ن��ه ����ص���وى م�����ص��اف��ة ق��ري��ب��ة ل��ا���ص��ت��ف��ادة 

الطبية  واخل��دم��ات  التحتية  البنية  م��ن 

والتمري�صية واللوج�صتية .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان

ف���ر����ص ف���ريو����ص ك����ورون����ا ح�������ص���وره على 

بعد  الوطني فيتال  املنتخب  م��درب  خ��ي��ارات 

ا�صابة عدد من الاعبن حيث قرر اجلهاز 

امل���درب  ب��ق��ي��ادة  ال��وط��ن��ي،  للمنتخب  ال��ف��ن��ي 

لعبن  �صبعة  ا���ص��ت��دع��اء  ب��ورك��ل��م��ان��ز،  فيتال 

ال��ذي  التدريبي  باملع�صكر  لالتحاق  ج���دد، 

�صيقام خال الفرة من )8 اإىل 17( ت�صرين 

الثاين اجل��اري يف اإم���ارة دب��ي، ويتخلله لقاء 

ال��ع��راق و���ص��وري��ا ودي����اً، يف ظ��ل ث��ب��وت اإ�صابة 

�صتة لعبن من قائمة الن�صامى التي اأعلنت 

وتعذر  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  بفريو�ص  م���وؤخ���راً، 

ان�صمام بهاء عبد الرحمن من الكويت ب�صبب 

اإ�صابة ع�صلية. ووجه اجلهاز الفني الدعوة 

ل� عبداهلل الزعبي، عبداهلل الفاخوري، هادي 

البا�صا،  ال��ر���ص��دان، حممد  ن���زار  احل�����وراين، 

اأح���م���د ث��ائ��ر وحم��م��د اأب����و زري����ق لالتحاق 

املنتخب  يت�صمن مواجهة  وال��ذي  بالتجمع، 

العراقي ودي��اً )12( اجل��اري، ثم لقاء �صوريا 

الن�صامى  حت�����ص��ريات  �صمن  م��ن��ه،   )16( يف 

ل�صتكمال الت�صفيات امل�صركة واملوؤهلة لكاأ�ص 

 2023 اآ�صيا  ونهائيات  قطر،  يف   2022 العامل 

الن�صامى ت�صم )30(  بال�صن. وباتت قائمة 

طارق  كواملة،  حممود  �صفيع،  عامر  لع��ب��اً: 

اأبو  رواد  الزغري،  اأحمد  العرب،  خطاب، يزن 

خيزران، فرا�ص �صلباية.

التفا�صيل �ص »7«

 وصول طائرة إماراتية تحمل 
مساعدات طبية للمملكة

 الملكية األردنية تعيد ٣٥ مليونًا لمسافرين 
ألغيت رحالتهم منذ 1٧ آذار الماضي

االنباط- عمان

 و�صلت اىل مطار امللكة علياء الدويل 

ام�ص اجلمعة، طائرة امل�صاعدات الطبية 

ال��ث��ال��ث��ة امل���ق���دم���ة م���ن دول�����ة الإم�������ارات 

العربية املتحدة ال�صقيقة للمملكة .

وحت���م���ل ال����ط����ائ����رة، م����ع����دات ط��ب��ي��ة 

ا�صطناعي  تنف�ص  اجهزة  ت�صم  متنوعة 

ار(،  ����ص���ي  ����ص���ري���ع���ة )ب�����ي  وف���ح���و����ص���ات 

ل��ف��ريو���ص ك���ورون���ا ل��غ��اي��ات دع���م ج��ه��ود 

اململكة يف احتواء املر�ص .

وت����اأت����ي ه�����ذه امل�������ص���اع���دات، يف اإط�����ار 

ال���ع���اق���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��را���ص��خ��ة بن 

البلدين ال�صقيقن.

التفا�صيل �ص »2«
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املحلي
20

 لجنة من الصحة تكشف على موقع النشاء 
مستشفى ميداني داخل حرم جامعة العلوم

 ملتقى لإلبداع الطالبي في الكرك

 وفاة طفل بصعقة كهربائية في 
األغوار الشمالية

مدير مستشفى الرمثا: ال يوجد 
بالمستشفى قسم الستقبال مرضى كورونا

 الجمارك تضبط شاحنة محملة بااللبسة

االنباط- الرمثا

امللك  م�شت�شفى  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال 

املوؤ�ش�س عبد اهلل اجلامعي الدكتور 

اإن جل��ن��ة م��ن وزارة  ال��غ��زو،  حم��م��د 

للك�شف  امل�شت�شفى  زارت  ال�����ش��ح��ة 

باإن�شاء  للبدء  منا�شب  م��وق��ع  على 

م�����ش��ت�����ش��ف��ى م�����ي�����داين ال���ش��ت��ق��ب��ال 

امل�شابني بفريو�س كورونا.

وبني ام�س اجلمعة، اأن امل�شت�شفى 

�شيحوي 300 �شرير منها 50 �شريراً 

احلثيثة. للعناية  خم�ش�شا 

ان�شاوؤه  امل��راد  املوقع  اأن  واأ���ش��اف، 

ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���ي���داين ي��ق��ع داخ���ل 

والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  ح��رم 

ب����ال����ق����رب م�����ن م�������ش���ت�������ش���ف���ى امل���ل���ك 

�شوى  عنه  يبعد  لن  حيث  املوؤ�ش�س، 

م�����ش��اف��ة ق���ري���ب���ة ل���ا����ش���ت���ف���ادة م��ن 

الطبية  واخلدمات  التحتية  البنية 

رفد  يف  واللوج�شتية  والتمري�شية 

اخلدمات،  بهذه  امليداين  امل�شت�شفى 

امل�شت�شفى  م�شاحة  ان  اىل  م�����ش��ريا 

امل������ي������داين ����ش���ت���ق���ع ع����ل����ى م�������ش���اح���ة 

10دومنات .

اأن امل�����ش��ت�����ش��ف��ى رف���ع ع��دد  ي��ذك��ر، 

ك��ورون��ا  ملر�شى  املخ�ش�شة  اال���ش��رة 

 60 ع��ل��ى  وي��ح��وي  ���ش��ري��را   184 اىل 

 15 م��ن��ه��ا  ا���ش��ط��ن��اع��ي  تنف�س  ج��ه��از 

ف��ريو���س  حل���االت  خ�ش�شت  ج���ه���ازاً 

ك����ورون����ا ف��ق��ط وال��ب��ق��ي��ة ل��ل��ح��االت 

املختلفة. املر�شية االخرى 

االنباط- الكرك

الكرك  ثقافة  مديرية  نظمت   

م�شاء  ال��ث��ق��ايف،  احل�����ش��ن  م��رك��ز  يف 

اخلمي�س، ملتقى االإبداع الطابي 

حول  فكرته  ت��دور  وال��ذي  الثالث 

واالإبداع. واملوهبة  التمّيز 

وق���ال���ت م���دي���رة ث��ق��اف��ة ال��ك��رك 

من  ال��ه��دف  ان  ال�شمايلة،  ع��روب��ة 

امل��ل��ت��ق��ى اإب�������راز م����واه����ب ال��ط��ل��ب��ة 

ال��ت��ن��اف�����س  روح  وخ���ل���ق  امل���ب���دع���ني 

وال��ت��ط��وي��ر ب��ي��ن��ه��م ون�����ش��ر امل��وه��ب��ة 

وف����ت����ح اآف���������اق االإب������������داع امل���ت���اح���ة 

اأمامهم.

امل�شاركني  مواهب  ان  وا�شافت 

ت��ن��وع��ت ب���ني اخل���ط���اب���ة واالإل���ق���اء 

والغناء  وال��غ��ن��اء  والق�شة  وامل��ق��ال 

باللغة  وال�شعر  واالإن�شاد  الرتاثي 

االجن���ل���ي���زي���ة وال�������ش���ع���ر ال��ن��ب��ط��ي 

والر�شم. احلر  وال�شعر 

وال��ث��اين  االأول  امل��رك��ز  يف  وف���از 

يف ج��م��ي��ع احل��ق��ول ك��ل م��ن جلني 

وال�شيماء  عطية  ومنتهى  عا�شور 

وراي��ة  ال�شعوب  وان��ف��ال  ال�شعوب 

ورانيا  القطاونه  وتالني  التميمي 

الطراونه. وحممود  البيا�شة 

االنباط- االأغوار ال�شمالية

ام�����س  اع�������وام(  ت����ويف ط���ف���ل )3   

اجل���م���ع���ة، اث�����ر ت���ع���ر����ش���ه ل�����ش��ع��ق��ة 

ك��ه��رب��ائ��ي��ة ب��ب��ل��دة ال��ك��رمّي��ة ب��ل��واء 

ال�شمالية. االغوار 

اأبو عبيدة  وقال مدير م�شت�شفى 

اجلراح الدكتور موؤيد ال�شكور ، ان 

الطوارىء  اأ�شعف اىل ق�شم  الطفل 

متوفياً  و�شل  حيث  امل�شت�شفى،  يف 

وح���ول���ت اجل��ث��ة اىل م��رك��ز ال��ط��ب 

ال�شرعي الإقليم ال�شمال .

االنباط- الرمثا

 اأك�����د م���دي���ر م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال��رم��ث��ا 

احل���ك���وم���ي ال���دك���ت���ور ع���ب���د ال��ع��زي��ز 

اأن��������ه ال ي����وج����د ق�������ش���م يف  ذي������اب������ات 

امل�������ش���ت�������ش���ف���ى ال����ش���ت���ق���ب���ال امل���ر����ش���ى 

امل�شابني بفريو�س كورونا.

وق�����ال ال���دك���ت���ور ذي����اب����ات  م�����ش��اء 

ام�����س اجل��م��ع��ة، اإن ال��ق�����ش��م امل��وج��ود 

ه���و ف��ق��ط ل��ت��ق��ي��ي��م ح�����االت م��ر���ش��ى 

للم�شابني  ولي�س  التنف�شي  اجلهاز 

بفريو�س كورونا، موؤكداً اأنه التوجد 

كورونا  بفريو�س  م�شابة  ح��االت  اي 

يف م�شت�شفى الرمثا احلكومي.

ودع����ا امل���واط���ن���ني وع���ن���د ال�����ش��ع��ور 

ب����اأع����را�����س ف����ريو�����س ك�����ورون�����ا اىل 

االت�����ش��ال مب��دي��ري��ة ال���دف���اع امل��دين 

املوؤ�ش�س  امللك  م�شت�شفى  اىل  لنقلهم 

م�شت�شفى  اىل  او  اجلامعي  عبداهلل 

هناك  ي��وج��د  ح��ي��ث  ب�شمة،  االم���رية 

اق���������ش����ام خم�������ش�������ش���ة ل���ل���م�������ش���اب���ني 

عاجهم  ان  اىل  الف��ت��ا  ب��ال��ف��ريو���س، 

ال�����ش��ح��ة)  وزارة  ن��ف��ق��ة  ع��ل��ى  ه��ن��اك 

جماين(.

االنباط-عمان

ق���ال ال��ن��اط��ق االع���ام���ي ل��دائ��رة 

ال����ك����وادر اجل��م��رك��ي��ة  ان  اجل����م����ارك 

م���ك���اف���ح���ة  م����دي����ري����ة  ال����ع����ام����ل����ة يف 

�شاحنة  �شبط  من  متكنت  التهريب 

املهربة  االأجنبية  بااللب�شة  حمملة 

يف منطقة جنوب اململكة. 

����ش���ب���ط  حم���������ش����ر  حت������ري������ر  مت 

ا����ش���ويل وال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى ال�����ش��اح��ن��ة 

وامل�������ش���ب���وط���ات واح�����ال�����ة امل���ه���رب���ني 

ل��ل��ن��ائ��ب ال���ع���ام اجل���م���رك���ي الإج�����راء 

القانوين.  املقت�شى 

واأ��������ش�������اف ال����ن����اط����ق االع����ام����ي 

ب���ان ه���ذه ال�����ش��ب��ط��ي��ات ت��اأت��ي �شمن 

ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة دائ���������رة اجل����م����ارك 

امل�شروعة  غ��ري  الب�شائع  مبكافحة 

وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأح�����داث خ��ل��ل يف 

اال�شواق. 

بجميع  اجل��م��ارك   دائ���رة  وتهيب 

االخ����وة امل��واط��ن��ني االب����اغ ع��ن اأي��ة 

م���ه���رب���ات ع����ر ت���ل���ف���ون���ات ع��م��ل��ي��ات 

مكافحة التهريب ذات االأرقام : 

0780323297

0780323298

رق�����م  اب  ال������وات�������������س  ع�������ر  اأو 

0780381381:

االنباط- عمان

 ا���ش��ت��م��رت ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة االردن���ي���ة - 

اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ب��امل�����ش��ارك��ة م���ع االأج���ه���زة 

ال�شامل  احلظر  بتطبيق  املختلفة  االأمنية 

تبذلها  التي  اجلهود  �شمن  اجلمعة،  ام�س 

للحد من انت�شار فريو�س كورونا، واحلفاظ 

على �شحة املواطنني.

وتاأتي عملية تطبيق احلظر ال�شامل التي 

اإقامة  خ��ال  من  امل�شلحة،  ال��ق��وات  تنفذها 

ن��ق��اط ال��غ��ل��ق ع��ل��ى ك��اف��ة امل���داخ���ل وامل��خ��ارج 

اململكة  مل��ح��اف��ظ��ات  وال��ف��رع��ي��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 

الوباء،  انت�شار  من  واحل��د  ال�شيطرة  بهدف 

اإ�شافة اإىل ت�شهيل مهمة عمل فرق التق�شي 

التجول  حظر  خطة  ان  اإىل  ي�شار  الوبائي. 

م�شاء  العا�شرة  ال�شاعة  م��ن  ب���داأت  ال�شامل 

ليلة اخلمي�س وت�شتمر ملدة 24 �شاعة وحتى 

اجلمعة،  ي��وم  م�شاء  م��ن  ال��ع��ا���ش��رة  ال�شاعة 

الليلي  التجول  حظر  مبا�شرة  بعدها  ليبداأ 

�شباح  م��ن  ال��شاد�شة  حتى  �شي�شتمر  ال���ذي 

اأوام��ر  على  وبناًء  القرار  يوجب  اإذ  ال�شبت، 

الدفاع، منع املواطنني اخلروج من منازلهم 

اإال للجهات امل�شرح لها واملعلن عنها من قبل 

خلية عمليات اأزمة كورونا يف املركز الوطني 

لاأمن واإدارة االأزمات.

االنباط- عمان

ال��دويل  علياء  امللكة  م��ط��ار  اىل  و�شلت   

ام�����س اجل��م��ع��ة، ط��ائ��رة امل�����ش��اع��دات الطبية 

العربية  االإم��ارات  املقدمة من دولة  الثالثة 

املتحدة ال�شقيقة للمملكة .

متنوعة  طبية  معدات  الطائرة،  وحتمل 

وفحو�شات  ا�شطناعي  تنف�س  اجهزة  ت�شم 

ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا  ���ش��ي ار(،  ���ش��ري��ع��ة )ب����ي 

لغايات دعم جهود اململكة يف احتواء املر�س .

اإط�������ار  وت������اأت������ي ه�������ذه امل�����������ش�����اع�����دات، يف 

العاقات التاريخية الرا�شخة بني البلدين 

العربية  االإم���ارات  دول��ة  وجهود  ال�شقيقني، 

املتحدة لتعزيز الت�شامن العاملي يف مكافحة 

الفريو�س .

االنباط- عمان

الدكتور معت�شم  والري  املياه  اأكد وزير 

توفري  على  �شتعمل  ال���وزارة  ان  �شعيدان، 

من  احلديثة  احل��ف��ارات  من  املزيد  و�شراء 

القطاع  يف  العاملة  احلفر  �شركات  خ��ال 

اخلا�س ل�شمان �شرعة جتهيز االآبار للبدء 

ب��امل�����ش��اري��ع ال��زراع��ي��ة امل�����ش��ت��ه��دف��ة ب��ال��وق��ت 

املنا�شب .

اجلمعة،  ام�����س  ل��ل��وزارة  ب��ي��ان  وبح�شب 

قال �شعيدان خال تفقده اأم�س اخلمي�س، 

مبنطقة  االآب���ار  حفر  م�شروع  اأع��م��ال  �شري 

املدورة، ان امل�شروع يهدف لتمكني املجتمع 

امل�شتوى  لتح�شني  معان  مبحافظة  املحلي 

امل��ع��ي�����ش��ي ل���اأ����ش���ر وال���ن���ه���و����س ب���ال���واق���ع 

ال��ت��ن��م��وي ب��ه��ذه امل��ن��ط��ق��ة ل��ت��ع��زي��ز االإن��ت��اج 

الغذائي يف اململكة.

واك���د ���ش��رورة ات��خ��اذ ك��اف��ة االج����راءات 

احلفر،  عملية  اإجناز  يف  لا�شراع  الازمة 

���ش��م��ن امل��وا���ش��ف��ات امل��ط��ل��وب��ة، م���ن خ��ال 

ت��اأم��ني ك����ادر اإ����ش���ايف ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة، 

حفر  عملية  تواجه  التي  العقبات  وتذليل 

امل�شتلزمات  كافة  توفري  و���ش��رورة  االب���ار، 

�شمن خطة عمل وا�شحة املعامل .

واط����ل����ع ����ش���ع���ي���دان ع���ل���ى ����ش���ري ال��ع��م��ل 

ب���ا����ش���ت���خ���دام ط���ري���ق���ة احل����ف����ر ب���ال���ه���واء 

وا����ش���ت���خ���دام ���ش��ائ��ل ال���ف���وم وال��ب��ن��ت��ون��ي��ت، 

تنفيذ االعمال  تواجه  التي  العقبات  وعلى 

املطلوبة.

ال��ب�����ش��ائ��ر  م�����ش��اري��ع  امل���ي���اه  وزي�����ر  وزار 

الزراعية لزراعة  الزراعية وم�شاريع احلق 

وهي  واالع��اف،  العلفية  وال��ذرة  البطاطا 

م��ن امل�����ش��اري��ع ال��زراع��ي��ة ال��ري��ادي��ة وال��ت��ي 

بتوفري فر�س عمل  ت�شاهم  اأن  املتوقع  من 

جديدة لل�شباب مبناطق البادية اجلنوبية، 

باال�شافه اىل دعم االإ�شرتاتيجية الوطنية 

االحتياجات  تاأمني  يف  وامل�شاهمة  للزراعة 

خال  من  الزراعية  املنتجات  من  املحلية 

م�شتويات  وعلى  اإنتاجية  م�شاريع  اإدخ���ال 

وعاملية. اإقليمية 

ال���ك���ف���اءات  ان  ع���ل���ى  ����ش���ع���ي���دان  و�����ش����دد 

ال���وط���ن���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة ق�������ادرة ع���ل���ى اح�����داث 

ف����رق ك��ب��ري مب��ث��ل ه����ذه امل�������ش���اري���ع ���ش��م��ن 

يف  الزراعة  لدعم  الوطنية  اال�شرتاتيجية 

احلكومة  ع��زم  م��وؤك��دا  االردن،  مناطق  كل 

وب��ت��وج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة ع��ل��ى ت��وف��ري م�����ش��ادر 

االرا�شي  من  املزيد  لزراعة  جديدة  مائية 

بال�شراكة مع االهايل يف مناطق  وتنميتها 

املناطق،  وامل��دورة وغريها من  عربة  وادي 

مبا يخف�س ميزان امل�شتوردات الزراعية.

االنباط- عمان

حمطة   30 عن  اجلمعة،  ام�س  املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزارة  اأعلنت   

ي�شتمر حتى �شباح  الذي  ال�شامل،  التجول  حمروقات عاملة خال حظر 

ال�شبت. اليوم 

التابعة  املحطات  اململكة،  مناطق  خمتلف  على  املوزعة  القائمة  وت�شمل 

1،حمطة  اال�شتقال  االردنية:حمطة  البرتولية  املنتجات  ت�شويق  ل�شركة 

الن�شر/جر�س،  قو�س  حمطة  قنازع-زيزيا،  حمطة  الها�شمية/الزرقاء، 

حمطة  امل��رك��زي��ة،  ال��ك��رك  حمطة  احل�شن،  حمطة  البلد،  امل��ف��رق  حمطة 

القويرة، حمطة ال�شوبكي - طريق املطار، حمطة اال�شرفية للمحروقات، 

حمطة خلدا 1، حمطة العقبة 1 / اأبناء كمال، حمطة بيتوال.

حمطة  البوتا�س،  حمطة  املنا�شري:  ل�شركة  التابعة  املحطات  وت�شمل 

اجل���ي���زة، حم��ط��ة ال�����ش��ي��دي��ة، حم��ط��ة ال��ط��ري��ق اخل��ل��ف��ي/ال��ع��ق��ب��ة، حمطة 

رم  حمطة  ح�شني/العقبة،  �س.ال�شريف  حمطة  املطار،  حمطة  الطنيب، 

للمحروقات.

حمطة  ال���ي���ادودة،  حم��ط��ة  االردن:  ت��وت��ال  ل�شركة  ال��ت��اب��ع��ة  وامل��ح��ط��ات 

جممع البا�شات/اربد، حمطة الزرقاء اجلنوبي، حمطة القويرة، حمطة 

را����س ال��ن��ق��ب، حم��ط��ة احل��م��ر، حم��ط��ة غ��ور ال�����ش��ايف، حم��ط��ة ال��ق��ط��ران��ة، 

الر�شيفة. حمطة 

االنباط- الكرك

ت��ع��ل��ي��ق  ال���ن���ق���ل  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

ال���������دوام يف م����رك����ز ال����������وزارة مل���دة 

ث���اث���ة اأي�������ام ع���م���ل ق�����ادم�����ة، ب��ع��د 

كورونا  بفريو�س  موظفني  اإ�شابة 

. امل�شتجد 

الوزارة يف بيان �شحفي،  وقالت 

دوام  ت��ع��ل��ي��ق  اإن  اجل���م���ع���ة،  ام�������س 

امل����وظ����ف����ني ����ش���ي���ك���ون م����ن االأح������د 

يف  االأرب���ع���اء،  م�شاء  ول��غ��اي��ة  املقبل 

مركز الوزارة فقط؛ التخاذ املزيد 

م��ن اإج�����راءات ال�����ش��ام��ة وت��داب��ري 

ال���وق���اي���ة وم��ن��ه��ا ف��ح��و���ش��ات )ب��ي 

ال���وزارة  م��ك��ات��ب  وتعقيم  اآر(،  ���ش��ي 

العامة. ال�شامة  ل�شمان 

ال�������دوام  اأن  ال����������وزارة  واأك���������دت 

يوم  م��ن  اإع��ت��ب��اراً  فيها  �شي�شتاأنف 

االأحد املوافق 15 ت�شرين الثاين.

 القوات المسلحة مستمرة بتطبيق الحظر الشامل في جميع المحافظات

 وصول طائرة إماراتية تحمل مساعدات طبية للمملكة

 وزير المياه : الوزارة ستعمل على توفير المزيد من حفارات اآلبار للبدء بالمشاريع الزراعية

 الطاقة:30 محطة محروقات عاملة خالل الحظر الشامل

وزارة النقل تعلق دوامها ثالثة أيام بسبب كورونا

ال�سبت    7  /  11  / 2020



املحلي
30

 الملكية األردنية تعيد 35 مليونًا لمسافرين 
ألغيت رحالتهم منذ 17 آذار الماضي

 التربية: بدء العمل باتفاقية التمويالت مع البنك اإلسالمي  

 عجلون: هطول االمطار يساهم بزيادة كميات انتاج زيت الزيتون

 تغيير شبكة مياه الزعتري بكلفة 330 الف دينار

نداء أممي عاجل لتفادي انتشار عالمي 
للحصبة وشلل أطفال

االنباط- عمان

وال�صحة  اليوني�صف   وجهت منظمتا 

العاملية نداء عاجال ب�صاأن �صرورة العمل 

ع��ل��ى ت���ف���ادي ان��ت�����ص��ار احل�����ص��ب��ة و���ص��ل��ل 

ال���ذي يوا�صل فيه  ال��وق��ت  الأط��ف��ال، يف 

)كوفيد-19( تعطيل خدمات التح�صني 

ي�صاعف  مم��ا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

م��ن خم��اط��ر ت��ع��ر���ض م��الي��ني الأط��ف��ال 

ال�صعفاء لأمرا�ض الطفولة التي ميكن 

الوقاية منها.

وت���ق���در امل��ن��ظ��م��ت��ان اأن ه��ن��اك ح��اج��ة 

م��ل��ي��ون   400( دولر  م��ل��ي��ون   655 اإىل 

و255  الأط���ف���ال  ل�صلل  بالن�صبة  دولر 

مليون دولر بالن�صبة للح�صبة( ملعاجلة 

الفجوات اخلطرية يف املناعة يف البلدان 

امل���وؤه���ل���ة ل��الن�����ص��م��ام اإىل حت��ال��ف  غ���ري 

 ،)Gavi( ب��ا���ص��م  امل���ع���روف  ال��ل��ق��اح��ات 

املتحدة  اأخبار الأمم  اأورد مركز  وفق ما 

وق��ال مدير عام منظمة  اليوم اجلمعة. 

غيربي�صو�ض،  تيدرو�ض  العاملية،  ال�صحة 

مدمر  بتاأثري  األقى  ك��ورون��ا  فريو�ض  اإن 

على اخلدمات ال�صحية وخا�صة خدمات 

التح�صني يف جميع اأنحاء العامل.

واملعرفة  الأدوات  لدينا  ان  واأ���ص��اف 

ل��وق��ف الأم����را�����ض م��ث��ل ���ص��ل��ل الأط���ف���ال 

ال��ذي  واحل�����ص��ب��ة، عك�ض )ك���وف���ي���د-19( 

مل ي��ت��م اك��ت�����ص��اف ع���الج ل���ه ب��ع��د. وق���ال 

والل��ت��زام��ات  امل����وارد  ه��و  نحتاجه  “ما 
مو�صع  وامل��ع��رف��ة  الأدوات  ه���ذه  ل��و���ص��ع 

التنفيذ. اإذا فعلنا ذلك، �صيتم اإنقاذ حياة 

الأطفال«.

من جانبها، �صددت املديرة التنفيذية 

مل���ن���ظ���م���ة ال���ي���ون���ي�������ص���ف، ه����ري����ت����ا ف����ور 

ت��ث��ن��ي��ن��ا احل�����رب �صد  األ  ����ص���رورة  ع��ل��ى 

ك�������وف���ي���د-19 ع���ن م��ك��اف��ح��ة الأم����را�����ض 

كوفيد-19  لأزم���ة  الأخرى:”الت�صدي 

ال��ع��امل��ي��ة اأم���ر ب��ال��غ الأه��م��ي��ة. ول��ك��ن مع 

ذلك، فهناك اأمرا�ض مميتة اأخرى تهدد 

الأط��ف��ال يف بع�ض  اأي�صا ح��ي��اة م��الي��ني 

اأفقر مناطق العامل«.

واأ�صافت اأن هذا هو ال�صبب يف الدعوة 

ال��ع��اج��ل��ة امل��وج��ه��ة ال��ي��وم ب��ه��دف ات��خ��اذ 

البلدان  اإج��راءات عاملية من جانب قادة 

واملانحني وال�صركاء.

مالية  م����وارد  اإىل  “نحتاج  وق���ال���ت: 

التطعيم  ح��م��الت  ل���ص��ت��ئ��ن��اف  اإ���ص��اف��ي��ة 

لأنظمة  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء  اآمنة  ب�صورة 

الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ��ة  تعترب  ال��ت��ي  التح�صني 

حل���م���اي���ة الأط�����ف�����ال وجت����ن����ب الأوب����ئ����ة 

الأخرى اإىل جانب كوفيد-19«.

واأف����ادت ال��وك��ال��ت��ان الأمم��ي��ت��ان بعودة 

العاملي يف  امل�صتوى  مر�ض احل�صبة على 

تف�صي  ا�صتمرار  م��ع  الأخ���رية،  ال�صنوات 

واأ�صارتا  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  املر�ض 

عام  التطعيم  تغطية  تفاقم فجوات  اإىل 

2020 ب�صبب فريو�ض كورونا.

2019، قفز عدد  انه يف عام  ي�صار اىل 

اإىل  باحل�صبة  اجلديدة  الإ�صابة  حالت 

اأعلى عدد منذ اأكرث من عقدين.

االعداد الصادمة تتواصل00 ٦7 وفاة و53٨٤ إصابة بـ كورونا
يف  م��وؤث��رة  وكمية  نوعية  ق��وة  وي�صّكلون  الغد  ��ّن��اع  و���صُ التغيري  اأدوات  ال�صباب 

املجتمع؛ لكن ومع ذلك فاإن الواقع يقول اأن م�صاركتهم الإنتخابية �صعيفة ن�صبياً 

الوالدين  الإن�صياع والتبعية ل�صوت  اأو  امل�صاركة  العزوف عن  لأ�صباب كثرية منها 

والأ�صرة اأو الإ�صطفافات الع�صائرية اأو املناطقية اأو غريها؛ لكن الفر�صة مواتية 

لدعم  �صواء  التغيري  �صوت  خاللهم  من  لينربي  كورونا  جائحة  زمن  يف  لل�صباب 

تعظيم  �صبيل  على  ي��ري��دون  مل��ن  وت�صويتهم  مل�صاركتهم  اأو  ال�صباب  املرت�صحني 

امل�صاركة التي تعزز املواطنة على الأر�ض:

اإقت�صادي؛  اأو  تنموي  اأو  �صيا�صي  م�صروع  اأي  يف  ال�صاربة  القوة  هم  ال�صباب   .1

تاأثري وا�صع فال يكاد يخلو  وعّدة كبرية ولها مدى  بب�صاطة ي�صكلون عدداً  لأنهم 

الإنتخابات  يف  طليعي  دور  لهم  يكون  اأن  امل��وؤم��ل  م��ن  ول��ذل��ك  ال�صباب؛  م��ن  بيت 

عن  نتحدث  وهنا  ثانياً؛  فاعلني  كناخبني  وم�صاركتهم  اأوًل  برت�ّصحهم  النيابية 

اأكرث  ٣0 عاماً  واأقل من  1٨ عاماً  اأكرث من  دورهم كناخبني حيث ي�صكل ممن هم 

اأن تكون موؤثرة  الكلمة وت�صتطيع  الناخبني؛ وهذه فئة موؤثرة مبعنى  من ُخم�ض 

وذات كفاءة عالية يف نتائج الإنتخابات.

كانت  حيث  موؤثر  غري  ال�صباب  دور  ك��ان  ال�صابقة  الإنتخابات  ويف  تاريخياً   .2

ماأ�ص�صة  ب�صبب عدم  ماأمول  دورهم كما هو  يكن  الكرة يف مرماهم؛ ومع ذلك مل 

تاأّثرهم ع�صائرياً  �صيا�صية موؤثرة؛ وكذلك  اأحزاب  اإن�صوائهم يف  م�صاركتهم وعدم 

لرى  لل�صباب  فعالية  اأك��رث  ب��دور  ن��اأم��ل  زلنا  م��ا  ذل��ك  وم��ع  وج��ه��وي��اً؛  ومناطقياً 

الوطنية  الكفاءات  من  ي�صتحق  ملن  الأ���ص��وات  وتوجيه  العام  ال���راأي  يف  تاأثريهم 

املرت�صحة.

هنالك  اأن  فكما  وم�صوؤولية؛  وواج��ب  حق  الإنتخابات  يف  ال�صباب  م�صاركة   .٣

مواطنتهم  مبداأ  تزيله  حيث  من  واجباتهم  اإ�صتكمال  عليهم  بحقوقهم  مطالبات 

لتعظيم  وكذلك  موؤثر  �صوتهم  ليكون  الإنتخابات  يف  وم�صاركتهم  الأر���ض  على 

امل��ق��اط��ع��ة وال��ع��زوف  ت��واج��ه بع�ض دع���وات  امل�����ص��ارك��ة يف الإن��ت��خ��اب��ات وال��ت��ي  ن�صب 

على  يعّول  الكل  ولذلك  اأخ��رى؛  وحزبية  �صيا�صية  واأ�صباب  كورونا  جائحة  ب�صبب 

الوجوه  تغيري  �صبيل  على  الإنتخابات  هذه  يف  جوهرية  فروقات  لإحداث  ال�صباب 

والتوجهات والروؤى خدمة للوطن وقيادته.

لتقل عن  املرت�صحني  �صن  اأوت��ار تخفي�ض  على  يعزف  زال  ما  ال�صباب  بع�ض   .4

اأ�صوة ببع�ض الدول العاملية مل�صاواة ُعمر  1٨ عاماً  اأو حتى   25 ثالثني عاماً وت�صل 

املرت�صح بالناخب؛ لكن ذاك بالطبع لي�ض عملياً كثرياً يف دول العامل الثالث ولكن 

باإن�صمام  �صوى  ذل��ك  يتعزز  ف��ان  ذل��ك  وم��ع  فقط؛  عاماً   25 اإىل  تخفي�صه  ممكن 

من  جزءاً  ليكونوا  وخططها  براجمها  يف  وم�صاركتهم  الوطنية  لالأحزاب  ال�صباب 

برّمتها. ال�صيا�صية  العملية 

دور  حتفيز  يف  الو�صائل  ه��ذه  �صاهمت  فقد  الإجتماعي  التوا�صل  زم��ن  ويف   .5

ال�����ص��ب��اب اإع��الم��ي��اً ع��ل��ى الإق���ب���ال ع��ل��ى الإن��ت��خ��اب��ات ح��ي��ث ت��وا���ص��ل��ه��م م��ع بع�صهم 

وفعالياتهم  اأفكارهم  وتالقح  حواراتهم  نن�صى  ول  البع�ض؛  لبع�صهم  وحتفيزهم 

ت�صويق  تن�صيط  يف  �صاهمت  ال��ت��ي  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  ات  من�صّ على  الأخ���رى 

امل��رت���ص��ح��ني وح��م��الت��ه��م ال��دع��ائ��ي��ة والإن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى �صبيل ع��ر���ض ب��راجم��ه��م 

الإنتخابية وحتفيز ال�صباب على امل�صاركة يف ظل اأزمة جائحة كورونا.

املدار�ض  م�صتوى  على  املدنية  وتربيتهم  ال�صباب  م�صاركة  لت�صجيع  نحتاج   .6

�صبيل  على  ال�صباب  لإ���ص��راك  نحتاج  كما  وغ��ريه��ا؛  ال�صباب  وم��راك��ز  واجل��ام��ع��ات 

ال�صبابية  وال�����ص��رك��ات واجل��م��ع��ي��ات  امل���دار����ض واجل��ام��ع��ات  ت��دري��ب��ه��م يف جم��ال�����ض 

ومنظمات املجتمع املدين وغريها؛ كما نحتاج لإطار قانوين مل�صاركة ال�صباب.

ال�صباب  م�صاركة  اأجريت عن  املدنية  للرتبية  احلياة  ملركز  درا�صة حديثة  ٧. يف 

2٨٪ م��ن ال�����ص��ب��اب ف��ق��ط ي��ن��وون امل�����ص��ارك��ة  يف الإن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة اأظ���ه���رت اأن 

  ٪45 ال�صباب ام يقرروا بعد م�صاركتهم واأن  26٪ من  اأن حوايل  بالإنتخابات؛ بيد 

اأن  حيث  ال�صباب  مل�صاركة  باخلري  تب�ّصر  ل  ن�صب  وهذه  بالإنتخابات؛  ي�صاركوا  لن 

ن�صفهم تقريباً ل ينوي امل�صاركة وُربعهم مرتدد يف امل�صاركة؛ والأخطر اأن حوايل 

يتطلعون  ال�صباب  من  فقط  و٪20  بالت�صويت  ع�صائرياً  يتاأثر  ال�صباب  من   ٪٧1

الت�صويت. لالنتماءات احلزبية عند 

حلل  وتنموية  وطنية  ب��رام��ج  ميلكون  مقنعني  ملرت�صحني  ال�صباب  يحتاج   .٨

يخلق  ملن  ويحتاجوا  والفقر؛  كالبطالة  يواجهونها  التي  والتحديات  م�صاكلهم 

الأر�ض؛ ومع  اإ�صتثمارات حقيقية على  العمل يف مناطقهم من خالل  لهم فر�ض 

ذلك هم مدعوون اليوم قبل الغد للتوجه ل�صناديق الإقرتاع مع الأخذ بال�صروط 

ال�صحية وال�صالمة املعلن عنها تفادياً لفايرو�ض كورونا.

التي  الأه��داف  جملة  حتقيق  �صوب  وطريقنا  م�صتقبلنا  هم  �صبابنا  ب�صراحة: 

حقيقية  تغيري  اأدوات  ليكونوا  عليهم  وي��ع��ّول  وامل��واط��ن��ون؛  ال��دول��ة  لها  تتطلع 

خالل  م��ن  فاعلة  اأدوات  ليكونوا  النيابية  الإن��ت��خ��اب��ات  يف  م�صاركتهم  خ��الل  م��ن 

بها؛  ي�صتهان  ل  والتي  ال�صباب  ن�صبة  وفق  كبري  وزن  لها  التي  باأ�صواتهم  الإدلء 

وجلذبهم  حولهم  من  املحلي  للمجتمع  فكري  اإ�صعاع  مركز  ليكونوا  ندعوهم  كما 

وت�صجيعهم على الإدلء باأ�صواتهم على �صبيل مواطنتهم ال�صاحلة.

د.محمد طالب عبيدات

 صوت الشباب في 
اإلنتخابات النيابية

عبيدات: الفحص السريع للتميبز بين االنفلونزا والكورونا

االنباط- عمان

 ق����ال وزي����ر ال�����ص��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

لكورونا  ال�صريع  الفح�ض  ان  ع��ب��ي��دات، 

 19  - ل��ك��وف��ي��د  ت�صخي�صيا  فح�صا  لي�ض 

بل هو فح�ض �صريع لغايات التمييز بني 

كوفيد-  وف��ريو���ض  املو�صمية  الن��ف��ل��ون��زا 

الطوارىء  اطباء  قبل  من  وي�صتخدم   19

يف امل�صت�صفيات .

وا����ص���اف وزي����ر ال�����ص��ح��ة م�����ص��اء ام�����ض 

ي�صمح  لن  ال�صريع  الفح�ض  ان  اجلمعة، 

ب��ت��داول��ه يف امل��خ��ت��ربات اخل��ا���ص��ة ول يف 

امل��خ��ت��ربات امل��رك��زي��ة احل��ك��وم��ي��ة، م��وؤك��دا 

ال�صلبية  النتائج  لتحديد  يعتمد  لن  انه 

والإي���ج���اب���ي���ة ل���ف���ريو����ض ك����ورون����ا ���ص��وى 

فح�ض امل�صحات النفية )بي �صي ار(.

ت�صجيل6٧  ال�����ص��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  و  

ب��ف��ريو���ض  اإ����ص���اب���ة  و5٣٨4  وف�����اة  ح���ال���ة 

كورونا امل�صتجّد يف اململكة ام�ض اجلمعة، 

ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد الإج���م���ايل ل��ل��وف��ي��ات اإىل 

11٣6، والإ�صابات اإىل 10124٨.

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

العا�صمة عّمان،  ٣0٣9 حالة يف حمافظة 

و٣9٨  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة  و٧62 

حالة يف حمافظة اإربد، منها 12 حالة يف 

البلقاء،  و2٧5 حالة يف حمافظة  الرمثا، 

و204  ج��ر���ض،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و24٣ 

٣9 حالة  حالت يف حمافظة معان، منها 

يف البرتا، و151 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

و٨9  ال��ط��ف��ي��ل��ة،  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  و96 

يف  حالة  و٧٣  ال��ك��رك،  حمافظة  يف  حالة 

و44 حالة يف حمافظة  العقبة،  حمافظة 

عجلون، و10 حالت يف حمافظة املفرق.

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

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

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

حالة،   25٣ بلغ  املعتمدة  امل�صت�صفيات  يف 

بعد  امل�صت�صفيات  حالة   1٧0 غ��ادرت  فيما 

�صفائها.

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

حالّياً  امل�صت�صفيات  يف  العالج  تتلّقى  التي 

على  ح��ال��ة   ٣٨2 م��ن��ه��ا  ح��ال��ة،   1٧٨6 ب��ل��غ 

العناية احلثيثة. اأ�صّرة 

2٣٣06 فحو�صات  اأ�صار اإىل اإجراء  كما 

خم�������ربّي�������ة، ل���ي�������ص���ب���ح اإج�������م�������ايل ع����دد 

اإىل  لفتا  فح�صاً،   200٣9٨9 الفحو�صات 

لهذا  الإي��ج��اب��ّي��ة  ال��ف��ح��و���ص��ات  ن�صبة  اأن 

اليوم و�صلت اإىل )1ر2٣( باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�صتمرار 

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

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

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

وع���دم اإق��ام��ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات لأك���رث م��ن 20 

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

و”�صحتك”.

االنباط- عمان

 اأع�����������ادت �����ص����رك����ة اخل�����ط�����وط اجل����وي����ة 

دينار  مليون  4ر٣5  ح��وايل  الأردنية  امللكية 

رح��الت  ح��ج��وزات  اإل��غ��اء  بعد  للم�صافرين 

مقررة منذ 1٧ اآذار املا�صي.

واأظ����ه����رت ال���ب���ي���ان���ات امل���ال���ي���ة ل��ل��م��ل��ك��ي��ة 

العام  من  الثالث  الربع  نهاية  يف  الأردن��ي��ة 

اجل����اري، اأن��ه��ا اع����ادت ت��ل��ك امل��ب��ال��غ كقيمة 

تذاكر دفعها امل�صافرون مقدماً منذ �صدور 

ق�����رار جم��ل�����ض ال��������وزراء ب���اإي���ق���اف رح���الت 

اآذار   1٧ يف  واإل��ي��ه��ا  اململكة  م��ن  امل�����ص��اف��ري��ن 

امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ملواجهة  املا�صي 

وحتى الربع الثالث من العام اجلاري.

ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د م��ت�����ص��ل، اأك�����دت ال��ب��ي��ان��ات 

امل���ال���ي���ة، ال��ت��ي ن�����ص��رت��ه��ا امل��ل��ك��ي��ة الأردن���ي���ة، 

دخولها مبفاو�صات مع موؤجري الطائرات 

وامل����ق����ر�����ص����ني لإع������������ادة ج�����دول�����ة دف����ع����ات 

الإيجارات والقرو�ض خالل فرتة احلظر.

كما ح�صلت امللكية الأردنية مطلع العام 

اجل�����اري ع��ل��ى ت�����ص��ه��ي��الت ائ��ت��م��ان��ي��ة و���ص��ل 

دينار على مرحلتني  40 مليون  اإىل  �صقفها 

من اأحد البنوك املحلية، يف حني اقرت�صت 

التدفقات  متويل  لغاية  اأخ��رى  مليوناً   50

ال���ن���ق���دي���ة ل���ل�������ص���رك���ة، ودف������ع الل����ت����زام����ات 

امل�صتحق �صدادها خالل فرتة احلظر.

االنباط-عمان

اأن��ه  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  اأع��ل��ن��ت وزارة   

باإمكان موظفي الوزارة التقدم اعتبارا من 

التمويالت  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  امل��ق��ب��ل  الأح���د 

وقعتها  التي  التفاقية  اط��ار  يف  امل�صرفية 

ال����ص���ب���وع امل��ا���ص��ي م���ع ال��ب��ن��ك الإ���ص��الم��ي 

الأردين.

ال��وزارةن  با�صم  الإعالمي  الناطق  وقال 

ع��ب��د ال��غ��ف��ور ال��ق��رع��ان ام�����ض اجل��م��ع��ة، اإن��ه 

امل��وظ��ف��ني م��راج��ع��ة ف����روع البنك  ب��اإم��ك��ان 

الإ���ص��الم��ي يف م��ن��اط��ق��ه��م ل��ال���ص��ت��ف��ادة من 

ب�صدد  ال���وزارة  ان  مبينا  التمويالت،  ه��ذه 

و�صع اأ�ص�ض لال�صتفادة من القر�ض احل�صن 

مبوجب التفاقية و�صيعلن عنها لحقا.

وتهدف التفاقية، اىل تلبية الحتياجات 

الرتبية  وزارة  موظفي  جلميع  التمويلية 

والثانية  الأوىل  ك��اف��ة  بفئاتهم  والتعليم 

والثالثة وب�صروط مي�صرة وبن�صب مرابحة 

من ٣ اإىل ٣.25 باملئة بح�صب مدة ال�صداد.

الأردين،  الإ�����ص����الم����ي  ال���ب���ن���ك  وي����ق����دم 

مب���وج���ب الت���ف���اق���ي���ة ع���رو����ص���ا وخ���دم���ات 

م�صرفية جلميع العاملني يف وزارة الرتبية 

بني  ي��رتاوح  ح�صن؛  قر�ض  منها؛  والتعليم 

متويالت  اىل  بال�صافة  دينار،  و1500   500

ل��ل��م��وظ��ف��ني ل�����ص��راء اأث����اث و���ص��ق��ق وم��ن��ازل 

الزوجني  دخ��ل  دم��ج  اإمكانية  مع  وارا���ص��ي، 

يف حالة التمويل امل�صرتك وا�صدار بطاقات 

اخل�صم الفوري )debit card( جلميع 

املحولة  والتعليم  الرتبية  وزارة  موظفي 

روات��ب��ه��م اإىل ال��ب��ن��ك الإ���ص��الم��ي، واإ���ص��دار 

 )charge card( اع���ت���م���اد  ب���ط���اق���ات 

اإىل  اإ�صافة  النقدي،  لل�صحب  ل�صتخدامها 

تقدمي اخلدمات امل�صرفية عرب املوبايل.

ك��م��ا ت�����ص��م��ل الت��ف��اق��ي��ة ت��ق��دمي خ��دم��ات 

وف���ق ���ص��ي��غ ب��ي��ع امل���راب���ح���ة ل�����ص��راء الأث����اث 

وال�صقق  الكهربائية  والأج��ه��زة  وال�صيارات 

والأرا���ص��ي وغريها،  البناء  وم��واد  وامل��ن��ازل 

ل�صراء  بالتمليك  املنتهي  التاأجري  و�صيغة 

امل�صاومة  بيع  و�صيغة  والأرا���ص��ي،  امل�صاكن 

ل�������ص���راء الأث�������اث والأج�����ه�����زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 

ب�صيغة  والتمويل  واحلوا�صيب،  واخللوية 

لبيك  /منتج  الذمة  يف  املو�صوفة  الج���ارة 

للحج والعمرة، ومنتج اقراأ للتعليم، ومنتج 

ال�����ص��ي��اح��ة، ومنتج  ل��ل��ع��الج، وم��ن��ت��ج  ���ص��ف��اء 

ب�صيغة  التمويل  اىل  بال�صافة  ال�صالت، 

لالإن�صاءات. ال�صت�صناع 

وت�����ص��م��ل اخل���دم���ات ال��ت��م��وي��ل��ي��ة اأي�����ص��ا، 

اإ�������ص������راك ط����ال����ب ال���ت���م���وي���ل يف ����ص���ن���دوق 

ال����ت����اأم����ني ال����ت����ب����اديل، وال�����ص����ت����ف���������ادة م��ن 

املختلفة  اللكرتونية  امل�صرفية  اخلدمات 

 Mobile( ال���ذك���ي ال��ه��ات��ف  خ���الل  م���ن 

الن������رتن������ت  وع����������رب   ،)Banking
اي  وخ������دم������ة   ،(  Banking( I-

ف���وات���ريك���م، وخ���دم���ة ال��ر���ص��ائ��ل ال��ق�����ص��رية 

امل�صرفية  ال��ب��ط��اق��ات  وت��ق��دمي   ،)SMS(

ك���ارد(  وم��ا���ص��رت  )ف��ي��زا  املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا 

تقدمي  اىل  اإ���ص��اف��ة  البنك،  ي�صدرها  التي 

وت�صليم  ال���وزارة،  ملوظفي  احل�صن  القر�ض 

رواتب املعلمني املعينني على ح�صاب التعليم 

الإ�����ص����ايف وف����ق اآل���ي���ة م��ع��ي��ن��ة ي��ت��م الت���ف���اق 

والفعاليات  الن�صاطات  بع�ض  ودعم  عليها، 

من  والتعليم  الرتبية  ل��وزارة  الجتماعية 

قبل البنك.

االنباط- عجلون

اكد عدد من املزارعني مبحافظة عجلون 

ان المطار التي هطلت خالل اليام املا�صية 

بتح�صني  �صت�صاهم  ك��ون��ه��ا  اآم��ال��ه��م  انع�صت 

ن�صج ثمار الزيتون وزيادة كميات انتاجه.

امطار  ان  �صعبان،  ابراهيم  امل���زارع  وق��ال 

ت�����ص��ري��ن ال���ث���اين ���ص��اه��م��ت يف غ�����ص��ل ث��م��ار 

ال��زي��ت��ون مم��ا �صجع ال��ع��دي��د م��ن امل��زارع��ني 

ع��ل��ى م��وا���ص��ل��ة ق��ط��ف��ه��ا ع���دا ع���ن ف��وائ��ده��ا 

الآف���ات  م��ن  والتخل�ض  امل��راع��ي  حت�صني  يف 

الزراعية والمرا�ض واحل�صرات ال�صارة مما 

يقلل عليهم كلف الر�ض باملبيدات والت�صميد 

.

وب����ني امل������زارع حم��م��د ف���ري���ح���ات، اه��م��ي��ة 

المطار اي�صا يف تخفي�ض ن�صبة احلمو�صة 

التي  املياه  كميات  وتقليل  الزيتون  ثمار  يف 

ت�صتخدم لغ�صلها يف املعا�صر، م�صريا اىل ان 

زيادة كميات انتاجهم من الزيت �صيوفر لهم 

دخال ا�صافيا ل�صد احتياجاتهم والتزاماتهم 

املرتتبة عليهم .

اأن  اىل  ال��ع��ن��ان��زه  اح��م��د  املهند�ض  وا���ص��ار 

من  للعديد  فر�صة  يعترب  الزيتون  مو�صم 

قطف  يف  الأج����ر  م��ق��اب��ل  للعمل  املتعطلني 

توفري  على  ي�صاعدهم  مم��ا  ال��زي��ت��ون،  ثمار 

دخل لهم وا�صتثمار اوقاتهم يف اعمال تعود 

بالنفع والفائدة عليهم .

بدوره، قال مدير زراعة حمافظة عجلون 

املهند�ض رائد ال�صرمان ان المطار �صاهمت 

يف ن�صج ثمار الزيتون وخا�صة ان هذا املو�صم 

ليتمكنوا  ال�صرب  ب��ف��ارغ  امل��زارع��ون  ينتظره 

من ت�صديد التزاماتهم وامل�صاريف املرتاكمة 

واملرتتبة عليهم .

انتاج زيت  املتوقعه من  الكميات  وبني ان 

ال���زي���ت���ون ه���ي اك����رث م���ن 20 ال����ف ط���ن من 

خمتلف مناطق املحافظة .

االنباط- املفرق

 ق����ال ع�����ص��و جم��ل�����ض حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق 

ن�صال  وال�صلطة  ال��زع��رتي  منطقتي  ع��ن 

اخل���ال���دي، ان ن�����ص��ب��ة الإجن�����از يف م�����ص��روع 

ت��غ��ي��ري ���ص��ب��ك��ة امل���ي���اه ال���داخ���ل���ي���ة ل��الح��ي��اء 

العربية مبنطقة الزعرتي بلغت 95 باملئة .

م��ن  وامل����م����ول  امل�������ص���روع  ان   ، وا�����ص����اف 

الف   1٨0 مببلغ  امل��ف��رق  حمافظة  جمل�ض 

ي�صاف  وال���ذي  الخ���رية  دي��ن��ار يف مراحله 

اىل م�����ص��روع ت��غ��ي��ري ���ص��ب��ك��ة م��ي��اه الح��ي��اء 

ال�صرقية بقيمة مالية بلغت 150 الف دينار 

ب��ت��م��وي��ل م��ن م��ن��ظ��م��ة ال��ي��ون��ي�����ص��ف وال���ذي 

مت الن��ت��ه��اء م��ن��ه ب��وق��ت ���ص��اب��ق م��ن ال��ع��ام 

احل����ايل، ���ص��ي��ح�����ص��ن م���ن م�����ص��ت��وى ال��و���ص��ع 

املائي مبنطقة الزعرتي وعملية �صخ املياه 

للم�صرتكني.

وب���ني اخل���ال���دي، ان���ه مت الإن���ت���ه���اء من 

املياه  خ��ط  و�صيانة  تاهيل  اإع���ادة  م�����ص��روع 

ال��ن��اق��ل م��ن حم��ط��ة ���ص��خ م��ي��اه ال��زع��رتي 

البدء  مع  بالتزامن  الزعرتي  منطقة  اىل 

مب�صروع تغيري �صبكة املياه الداخلية، لفتا 

اىل ان الو�صع احلايل يعترب اف�صل بكثري 

مما كان عليه �صابقا.
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طوكيو - رويرتز

 ،%2 نزل النفط الأمريكي ما يزيد عن 

ام�س اجلمعة، اإذ اأججت اإجراءات عزل عام 

الإ�صابات  ارتفاع  لوقف  اأوروب��ا  يف  جديدة 

ب���ك���وف���ي���د-19 امل����خ����اوف ب�������ص���اأن ت��وق��ع��ات 

من  حالة  يف  الأ�صواق  تظل  بينما  الطلب، 

ال��ت��وت��ر ب��ف��ع��ل ع��م��ل��ي��ات ف���رز الأ����ص���وات يف 

لفرتة  وامل�صتمرة  الأم��ريك��ي��ة  النتخابات 

طويلة.

وهبط خام غرب تك�صا�س الو�صيط 1.06 

دولر، اأو ما يعادل 2.7% اإىل 37.73 دولر، 

وت���راج���ع  اخل��م��ي�����س.   %0.9 ن����زل  اأن  ب��ع��د 

 %2.6 يعادل  ما  اأو  دولر،   1.05 برنت  خام 

يف   %0.7 هبط  اأن  بعد  دولر،   39.88 اإىل 

ال�صابقة. اجلل�صة 

و���ص��ج��ل��ت اإي���ط���ال���ي���ا اأك�����ر ع����دد ي��وم��ي 

وارتفعت  اخلمي�س،  اأم�����س  الإ���ص��اب��ات  م��ن 

األ��ف��اً و276   120 احل���الت مب��ا ل ي��ق��ل ع��ن 

حالة يف الوليات املتحدة، وهو ثاين اأعلى 

م��ع��دل ق��ي��ا���ص��ي ي��وم��ي ع��ل��ى ال���ت���وايل مع 

انت�صار التف�صي يف اأنحاء البالد.

وق������ال ج���ي���ف���ري ه������ايل، ك���ب���ري حم��ل��ل��ي 

كوفيد-19  “ت�صاعد  اأوان���دا  ل��دى  ال�صوق 

يف اأن��ح��اء اأوروب����ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة من 

املرجح اأن يوجه �صربة لال�صتهالك«.

واأ�صاف “اختالل التوازن بني العر�س/

)التي  النفط  ارت��ف��اع  موجة  يحد  الطلب 

بداأت( قبل النتخابات«.

وخ��ف�����ص��ت امل��ف��و���ص��ي��ة الأوروب���ي���ة اأي�����ص��ا 

توقعاتها القت�صادية، وتنباأت باأن الحتاد 

اإىل م�صتويات  انتعا�صا  الأوروبي لن ي�صهد 

ما قبل الفريو�س حتى 2023.

البلدان  ترجئ منظمة  اأن  املتوقع  ومن 

امل�����ص��درة ل��ل��ب��رتول )اأوب�����ك( وح��ل��ف��اء من 

با�صم جمموعة  يعرف  فيما  رو�صيا،  بينهم 

من  يوميا  برميل  مليوين  اإع���ادة  اأوب���ك+، 

بالنظر  الثاين،  الإمدادات يف يناير كانون 

اإج������راءات  ال��ط��ل��ب ج�����راء  ان��خ��ف��ا���س  اإىل 

العزل العام اجلديدة املرتبطة

بكوفيد-19.

ال����دع����م،  ب���ع�������س  ال���������ص����وق  wوتلقت 
ال��ن��ف��ط اخل���ام  ان��خ��ف�����ص��ت خم����زون����ات  اإذ 

الرغم  على  املا�صي،  الأ���ص��ب��وع  الأم��ريك��ي��ة 

من اأن معظم النخفا�س ُيعزى اإىل توقف 

الإن���ت���اج م��ع اج��ت��ي��اح اإع�����ص��ار اآخ���ر ملنطقة 

املك�صيك. خليج 

العربية-وكاالت

�صادرت وزارة العدل الأمريكية عمالت م�صفرة من فئة 

البيتكوين، تبلغ قيمتها نحو مليار دولر يعتقد على نطاق 

ال�صهرية  الإلكرتونية  املن�صات  اأحد  على  ا�صتخدامها  وا�صع 

الإنرتنت ومن خالل  الأم��وال عر  املخدرات وغ�صيل  لبيع 

اأكر عملية م�صادرة  امل�صبوهة يف   »Silk Road« من�صة 

يف تاريخ العمالت امل�صفرة.

ونقلت �صحيفة “وول �صرتيت جورنال” عن بيان �صادر 

�صادرتها  ال��ت��ي  امل�صفرة  ال��ع��م��الت  حجم  اإن  ال��ع��دل  ل���وزارة 

موؤ�ص�س  اإىل  تنتمي  بيتكوين  األ���ف   69 ن��ح��و  يبلغ  ال����وزارة 

اأول��ري�����ص��ت  رو����س  الأم���ريك���ي  وه���و  ال�صمعة  �صيئة  امل��ن�����ص��ة 

والذي جرى اإدانته بالعام 2015 بتهم بيع املخدرات وغ�صيل 

الأموال.

وال��ت��ي  ال��ع��م��الت  ت��ل��ك  اإن  الأم��ريك��ي��ة  ال�صلطات  وق��ال��ت 

الذي  القرا�صنة  اأح��د  من  �صرقتها  متت  م�صادرتها  ج��رى 

و2013، حيث جنح   2012 بالعام  الك�صف عن هويته  يتم  مل 

ولكنه ترك  فعلية  نقود  اإىل  العمالت  بعد  ت�صييل  حينها يف 

�صنوات  لعدة  اإلكرتونية  حمفظة  يف  امل�صفرة  العمالت  بقية 

دون القرتاب منها.

وح��ي��ن��م��ا ب����داأ اأول��ري�����ص��ت ن�����ص��اط م��وق��ع��ه الإل���ك���رتوين 

على  امل��ع��ام��الت  ب��اإمت��ام  ي�صمح  ك���ان   2011 ب��ال��ع��ام  امل�����ص��ب��وه 

ل�صعوبة  امل�صفرة  العمالت  با�صتخدام  الإلكرتونية  املن�صة 

على  ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  احل���ني،  ذل���ك  يف  تعقبها 

امل�صبوهة  وال�صفقات  الأموال  وا�صع يف عمليات غ�صل  نطاق 

على الإنرتنت الأ�صود.

يف   »Silk Road« م��وؤ���ص�����س  اع��ت��ق��ال  ج���رى  وح��ي��ن��م��ا 

اأكتوبر من العام 2013 جرى حينها م�صادرة نحو 175 األف 

العمولت  حجم  اأن  ال�صلطات  فيه  تعتقد  وقت  يف  بيتكوين 

على  امل�صبوهة  ال�صفقات  من  اأولري�صت  عليها  ح�صل  التي 

600 األف بيتكوين. موقعه الإلكرتوين يبلغ نحو 

واملثري يف الأمر اأن قيمة البيتكوين قبل نحو �صبعة اأعوام 

اأن قيمة العمالت امل�صفرة  130 دولرا  مل يكن يتجاوز نحو 

ذلك  اأ���ص��ا���س  على  الأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  �صادرتها  ال��ت��ي 

البيتكوين  يحوم  فيما  دولر  ماليني   9 نحو  تبلغ  ال�صعر 

15 األف دولر للبيتكوين الواحد. حاليا عند م�صتويات 

البيتكوين  ا�صتخدام  يتم  مل  مل��اذا  الفور  على  يعرف  ومل 

طيلة تلك ال�صنوات من قر�صان الإنرتنت والذي مل تك�صف 

ال�����ص��ل��ط��ات الأم��ريك��ي��ة ع��ن ه��وي��ت��ه اأو حت���دد م�����ص��ريه بعد 

م�صادرة الأموال.

العربية-وكاالت

ب�������اع ال����رئ����ي���������س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ص��رك��ة 

الأ�صبوع  ه��ذا  بيزو�س،  جيف  “اأمازون”، 
اأ���ص��ه��م  م���ن  دولر  م���ل���ي���ارات   3 م���ن  اأك�����ر 

الأوراق  جلنة  مللفات  وفقاً  وذلك  ال�صركة. 

والبور�صات. املالية 

وج�������اءت ع��م��ل��ي��ة ال���ب���ي���ع ه�����ذه ل��رتف��ع 

ال�صيولة النقدية لل�صركة يف عام 2020 اإىل 

اأكر من 10 مليارات دولر يف قفزة نوعية 

عن عام 2019، عندما مت بيع ما قيمته 2.8 

قام  امل��ا���ص��ي  اأغ�صط�س  ففي  دولر.  مليار 

بيزو�س ببيع اأكر من 3.1 مليار دولر من 

مليار   4.1 نحو  و�صبقها  “اأمازون”،  اأ�صهم 

دولر من الأ�صهم يف فراير/ �صباط، وفقاً 

ملا نقلته وكالة الأنباء الأملانية.

يزال  ل  لالأ�صهم،  بيع  عملية  اآخ��ر  ومع 

�صهم  مليون   53 من  اأك��ر  ميتلك  بيزو�س 

على  يثبته  م��ا  دولر،  م��ل��ي��ار   170 بقيمة 

عر�س اأغنى �صخ�س يف العامل.

يقرب  ما  يبيع  اإنه  �صابقاً  بيزو�س  وقال 

اأم�����ازون كل  اأ���ص��ه��م  م��ن م��ل��ي��ار دولر م��ن 

ع���ام ل��ت��م��وي��ل ���ص��رك��ت��ه ال��ن��ا���ص��ئ��ة يف جم��ال 

بالإ�صافة  اأوريجون”،  “بلو  ال�����ص��واري��خ، 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  اأط����ل����ق  ذل������ك،  اإىل 

ل��ل�����ص��رك��ة يف ف���راي���ر/ ���ص��ب��اط ���ص��ن��دوق��اً 

ملكافحة  دولر  مليارات   10 بقيمة  لالأر�س 

اآثار تغري املناخ.

االقت�صادي
40

برنت دون 40 دوالرًا بعد إجراءات عزل جديدة في أوروبا

الحكومة األميركية تصادر بيتكوين بنحو مليار دوالر

بيزوس يبيع أسهمًا في »أمازون« بـ 3 مليارات دوالر خالل أسبوع

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

ارتفاع اإلنتاج الصناعي األلماني 
بأقل من المتوقع في سبتمبر

الصين تتصدر قائمة واردات مصر 
والسعودية في المركز الثاني

الخطوط اليابانية تعتزم جمع 1.6 
مليار دوالر من بيع أسهم

برلني - رويرتز

اأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات، ام�����س اجل��م��ع��ة، اأن 

الإنتاج ال�صناعي الأملاين ارتفع باأقل من 

املتوقع يف �صبتمر، اإذ كبحت اأزمة فريو�س 

اأن  على  جديد  دليل  يف  الن�صاط،  كورونا 

يف  يتباطاأ  اجلائحة  �صدمة  م��ن  التعايف 

اأكر اقت�صاد باأوروبا.

واأظ�������ه�������رت اأرق�����������ام ن�������ص���ره���ا م��ك��ت��ب 

الإح�صاءات الحتادي اأن الإنتاج ال�صناعي 

وت��وق��ع  ���ص��ه��ري.  اأ���ص��ا���س  ع��ل��ى   %1.6 زاد 

ا���ص��ت��ط��الع ل��ل��راأي اأج��رت��ه روي����رتز زي���ادة 

.%2.7

وقال مكتب الإح�صاءات يف بيان “اأزمة 

فريو�س كورونا تهيمن على التطورات يف 

اأ�صهر  لعدة  التحويلية  ال�صناعات  قطاع 

الآن«.

 %8.2 قيا�صية  بوترية  القت�صاد  ومن��ا 

اإن��ف��اق  ال��ث��ال��ث بف�صل ارت���ف���اع  ال��رب��ع  يف 

امل�صتهلكني وال�صادرات، لكن موجة ثانية 

�صديدة من الإ�صابات واإجراءات عزل عام 

جزئية تغلفان التوقعات للربع الرابع وما 

بعده بال�صبابية.

وقال معهد اإيفو القت�صادي ام�س اإن 

توقعات الإنتاج للقطاع ال�صناعي الأملاين 

�صَعفت نوعا ما لالأ�صهر املقبلة، م�صيفا 

اأن ت��اأث��ريات اإج�����راءات ال��ع��زل ال��ع��ام غري 

وا�صحة.

وت�صري بيانات اأملانية اأخرى اأحدث اإىل 

تبدد التعايف.

من  باأقل  ال�صناعية  الطلبيات  ومن��ت 

طلبيات  تراجعت  اإذ  �صبتمر،  يف  املتوقع 

منطقة اليورو بح�صب ما اأظهرته بيانات 

اخلمي�س.

ك��م��ا ت��راج��ع��ت ث��ق��ة ال�����ص��رك��ات للمرة 

ب�صبب  اأك��ت��وب��ر،  يف  اأ�صهر  �صتة  يف  الأوىل 

خم��اوف حيال ارت��ف��اع م��ع��دلت الإ�صابة 

بالفريو�س.

القاهرة -العربية

ك�صفت بيانات ر�صمية حديثة اأن ال�صني 

تلتها  امل�صرية  ال����واردات  قائمة  ت�صدرت 

العام  ال��ث��اين، خ��الل  املركز  ال�صعودية يف 

املا�صي.

واأ�صارت بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة 

م�صر  واردات  اأن  اإىل  والإح�صاء،  العامة 

من ال�صني ا�صتحوذت على نحو 15% من 

العام  امل�صرية خ��الل  ال�����واردات  اإج��م��ايل 

امل��ا���ص��ي، ك��م��ا اأن��ه��ا ارت��ف��ع��ت خ���الل ال��ع��ام 

احلايل بن�صبة 0.9% لت�صل قيمة الواردات 

امل�صرية من ال�صني اإىل نحو 11.7 مليار 

مليار   11.6 نحو  مقابل   2019 يف  دولر 

دولر خالل العام قبل املا�صي.

ال��ث��اين يف  ب��امل��رك��ز  ال�صعودية  وج����اءت 

امل�صرية م�صتحوذة على  ال���واردات  قائمة 

ن��ح��و 6.7% م��ن ج��م��ل��ة ال��������واردات، حيث 

اململكة  امل�صرية من  ال���واردات  انخف�صت 

بن�صبة 10.3% لت�صل قيمتها اإىل 5.1 مليار 

 5.7 2019، مقابل نحو  ع��ام  دولر خ��الل 

مليار دولر لعام 2018.

ويف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث ج�����اءت ال���ولي���ات 

على  ا�صتحوذت  التي  الأمريكية  املتحدة 

ال����واردات  اإج��م��ايل  م��ن   %6.5 ن�صبته  م��ا 

ال���واردات منها  امل�صرية، حيث انخف�صت 

بن�صبة 8.4% لت�صل قيمتها الإجمالية اإىل 

5 مليارات دولر خالل عام 2019، مقابل 

نحو 5.5 مليار دولر لعام 2018.

وج���اءت اأمل��ان��ي��ا يف امل��رك��ز ال��راب��ع بعدما 

اإج��م��ايل  م��ن   %5.5 نحو  ا���ص��ت��ح��وذت على 

الواردات امل�صرية، حيث اأ�صارت بيانات جهاز 

الإح�صاء اإىل ارتفاع الواردات امل�صرية من 

اأملانيا بن�صبة 0.9% لت�صل قيمتها اإىل 4.22 

مليار دولر خالل عام 2019، مقابل نحو 

4.18 مليار دولر خالل العام 2018.

وبالن�صبة للتكتالت القت�صادية، فقد 

اآ�صيا يف املرتبة الأويل بعدما  ج��اءت دول 

اإجمايل  28.9% من  نحو  ا�صتحوذت على 

املا�صي،  ال��ع��ام  خ��الل  امل�صرية  ال�����واردات 

تليها دول غرب اأوروب��ا بن�صبة 24.1%، ثم 

دول �صرق اأوروبا بن�صبة %17.7.

اأما بالن�صبة للموانئ، فقد جاء ميناء 

الإ�صكندرية يف املرتبة الأوىل بني املوانئ 

امل�صتقبلة للواردات امل�صرية بن�صبة %39.2 

من جملة ال��واردات، يليه ميناء الدخيلة 

بن�صبة 16.9%، ثم مطارات القاهرة بن�صبة 

 ،%10.1 بن�صبة  دمياط  ميناء  ثم   ،%12.7

ثم ميناء بور�صعيد بن�صبة 7.5%، واأخرياً 

العني ال�صخنة بن�صبة %7.5.

طوكيو - رويرتز

ق��ال��ت اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة 

اإنها  اجلمعة،  ام�س  اإيرلينز(،  )جابان 

ين  م��ل��ي��ار   168 اإىل  ي�����ص��ل  م��ا  �صتجمع 

اأ���ص��ه��م  ب��ي��ع  ع��ر  دولر(  م��ل��ي��ار   1.62(

ت�صرر  مع  امل��ايل  و�صعها  لدعم  جديدة 

ال�صفر اجلوي من جائحة كوفيد-19.

اأنحاء  يف  ال��ط��ريان  �صركات  وت��واج��ه 

التي  اجلائحة  لتجاوز  �صعوبات  العامل 

ال�صفر  قطاع  على  قامتة  بظالل  األقت 

اأن اليابان مل  العاملي. وعلى الرغم من 

املتحدة  ال���ولي���ات  م��ث��ل  ب�����ص��دة  تت�صرر 

واأوروبا، فاإن قطاع ال�صفر بها يعاين.

تنظيمي  اإف�����ص��اح  يف  ال�صركة  وق��ال��ت 

اإ�صدار  عوائد  �صايف  ا�صتخدام  “ننوي 
لإع���ادة هيكلة هيكل  اجل��دي��دة  الأ���ص��ه��م 

اأن�����ص��ط��ة جم��م��وع��ة اخل���ط���وط اجل��وي��ة 

اليابانية يف ع�صر ما بعد كوفيد-19«.

ا�صتخدام  تعتزم  اإنها  ال�صركة  وقالت 

لت�صريع  ا���ص��ت��ث��م��ارات  يف  ي��ن  م��ل��ي��ار   80

و15  ال�����ك�����رب�����ون،  ان����ب����ع����اث����ات  خ���ف�������س 

م��ل��ي��ار ي��ن لإع�����ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة مل��رح��ل��ة ما 

ب���ع���د ك����وف����ي����د-19، وخ��م�����ص��ة م���ل���ي���ارات 

ل���الح���ت���ي���اج���ات  “لال�صتجابة  ي������ن 

وال��ب��اق��ي  ك��وف��ي��د،  ب��ع��د  الجتماعية” 

ل�صداد ديون.

وق���ال���ت اخل���ط���وط ال��ي��اب��ان��ي��ة اإن��ه��ا 

�صهم  م��ل��ي��ون   91 اإىل  ي�صل  م��ا  �صتبيع 

مل�صتثمرين حمليني وعامليني. جديد 

وا�شنطن العربية- 

دونالد  الرئي�س،  اإدارة  اأن  “العربية” اإىل  لقناة  اأ�صار م�صدران 

اللبناين  اخلارجية  وزير  على  اأمريكية  عقوبات  �صتفر�س  ترمب، 

اجلمعة،  ام�����س  �صتعلن  ال��ع��ق��وب��ات  واأن  ب��ا���ص��ي��ل،  ج���ران  ال�����ص��اب��ق، 

بح�صب ما اأفادت مرا�صلة “العربية” يف وا�صنطن.

 Wall Street ج��ورن��ال«  ���ص��رتي��ت  “وول  �صحيفة  وك��ان��ت 

�صتفر�س  الأمريكية  الإدارة  ب��اأن  اأف���ادت  الأمريكية   Journal
العقوبات على امل�صوؤول اللبناين ال�صابق، يف حماولة للحد من نفوذ 

ميلي�صيا حزب اهلل، املدعوم من اإيران، على ال�صلطة اللبنانية.

قد  العقوبات  اأن  مطلع،  م�صدر  ع��ن  نقاًل  ال�صحيفة،  وذك��رت 

ووزي��ر  الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  طريق  عن  عليها  املوافقة  متت 

اخل���ارج���ي���ة، م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، ال����ذي م���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ك�����ص��ف عن 

العقوبات اجلمعة.

امل�صيحيني  اهلل  ح��زب  حلفاء  اأح��د  ه��و  با�صيل  ج��ران  اأن  ُي��ذك��ر 

الوطني  “التيار  ورئي�س  اللبناين  الرئي�س  �صهر  وه��و  لبنان،  يف 

احلر«.

هو من مواليد 1970 وتزوج عام 1999 �صانتال مي�صال عون.

عمه،  �صد  تر�صحه  بعد   1998 ع��ام  البلدية  الن��ت��خ��اب��ات  خ�صر 

رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ال��ب��رتون ال�����ص��اب��ق، ك��م��ا خ�صر م��رت��ني الن��ت��خ��اب��ات 

النيابية دورتي 2005 و2009.

“خلفاً  احل��ر  ال��وط��ن��ي  ل�”التيار  رئي�صاً  ُع��ني  اأو  بالتزكية  ف��از 

للرئي�س مي�صال عون عام 2015.

ثم  اأخ��رى  م��رة  فالطاقة  للطاقة،  ثم  لالت�صالت،  وزي��راً  ُع��ني 

وزيراً للخارجية فاخلارجية من جديد.

اأدرجت يف �صبتمر املا�صي وزيرين  وكانت الوليات املتحدة قد 

اهلل  ح��زب  �صاعدا  اإنهما  وتقول  ال�����ص��وداء،  القائمة  على  لبنانَينينْ 

املدعوم من اإيران.

احلريري  �صعد  الرئي�س  تكليف  وغ��داة  الأ�صبوعني،  نحو  ومنذ 

الأم��ريك��ي  وزي����ر اخل��ارج��ي��ة  م�����ص��اع��د  اأع��ل��ن  بت�صكيل احل��ك��وم��ة، 

“�صتوا�صل  وا�صنطن  اأن  �صينكر،  ديفيد  الأدن���ى،  ال�صرق  ل�صوؤون 

واملتورطني  اللبنانيني  وحلفائه  اهلل  ح��زب  على  العقوبات  فر�س 

تنفيذ  جديد  وزراء  جمل�س  ب��اأي  يجدر  اأن��ه  واع��ت��ر  الف�صاد”،  يف 

الإ�صالحات ال�صرورية وحماربة الف�صاد«.

فيه  �صارك  ال��دول  خمتلف  من  �صحافيني  مع  حديث  يف  وق��ال 

ونقف  لبنان  ملف  يف  منخرطون  “نحن  “العربية.نت”:  موقع 

اإىل جانب ال�صعب اللبناين ول نزال م�صّرين على �صرورة اأن تاأتي 

ال�صعب  ُيطالب  كما  والإ���ص��الح  بال�صفافية  لبنان  يف  حكومة  ك��ل 

اللبناين ومكافحة الف�صاد واأن تكون هناك حما�صبة للجرائم التي 

مت ارتكابها«.

امل�صاعدات  املُ�صبقة ل�صتمرارنا بتقدمي  �صروطنا  “هذه  واأ�صاف 

جانب  اإىل  ونحن  اأي�صاً،  ذات��ه  ال�صيء  قالوا  والفرن�صيون  للبنان، 

ينبغي  ب��و���ص��وح  قلنا  بلبنان  اخل��ا���ص��ة  ال��دول��ي��ة  ال��دع��م  جمموعة 

اأن  ينبغي  من  اأم��ا  اللبناين.  لل�صعب  ال�صرعية  للتطلعات  الوفاء 

يتوىّل رئا�صة احلكومة فهذا اأمر يعود لل�صعب اللبناين وحده«.

اإ���ص��الح  اإىل  ب��ح��اج��ة م��ا���ص��ة  ل��ب��ن��ان  “اأن  ���ص��ي��ن��ك��ر ع��ل��ى  و����ص���دد 

اقت�صادي من اأجل مكافحة الفقر والف�صاد، لأن اأرقام الدين العام 

يف لبنان �صّيئة«.

لبنان.. عقوبات أميركية مرتقبة على جبران باسيل

ال�سبت    7  /  11  / 2020
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االنباط-وكاالت

الهائل،  ات�ساعه  ف��اإن  مذهل؛  الف�ساء 

اإىل جانب تريليونات وتريليونات الأ�سياء 

يف عدة مليارات من املجرات يف الكون، يكاد 

يكون غري مفهوم للعقل الب�سري. لذلك 

ل  وال��ت��ي  املذهلة  احلقائق  اأك���ر  �سنذكر 

ُت�سّدق عن الف�ساء؛ وفقاً للدكتور حممد 

حممود خبري هند�سة الف�ساء.

هناك مياه عائمة يف الف�ضاء

�سخمة  �سحابة  الفلك  علماء  اكت�سف 

140 تريليون  امل��اء حتتوي على  من بخار 

�سعف كتلة امل��اء يف حميطات الأر����ض، يف 

مكان ما على بعد حوايل 10 مليارات �سنة 

�سوئية؛ مما يجعلها اأكرب اكت�ساف للمياه 

على الإطالق.

النوع  نف�ض  من  قطعتان  تالم�ست  اإذا 

من املعدن يف الف�ساء؛ ف�سوف ترتابطان 

ب�سكل دائم.

ُت��ع��رف ه���ذه احل��ق��ي��ق��ة امل��ذه��ل��ة اأي�����س��اً 

ذرات  لأن  ال��ب��ارد، وحت���دث  ال��ل��ح��ام  با�سم 

طريقة  لديها  لي�ض  املعدن  من  قطعتني 

اأنها منف�سلة، هذا ل يحدث على  ملعرفة 

الأر�ض ب�سبب الهواء واملاء املوجودين بني 

القطع.

قد تكون هناك حياة على املريخ

ال��ك��واك��ب يف نظامنا  ب���ني ج��م��ي��ع  م���ن 

اأن  ُي��رج��ح  الأر�����ض«،  »با�ستثناء  ال�سم�سي 

ي��ك��ون امل���ري���خ م�����س��ي��اف��اً ل��ل��ح��ي��اة، يف ع��ام 

اأنه  اعتقدت  نا�سا ما  1986، وجدت وكالة 

قد يكون حفريات لكائنات حية جمهرية 

يف �سخرة مت ا�سرتدادها من املريخ.

ل اأحد يعرف عدد النجوم يف الف�ساء

احل��ج��م ال��ه��ائ��ل ل��ل��ف�����س��اء ي��ج��ع��ل من 

التي  النجوم  عدد  بدقة  التنبوؤ  امل�ستحيل 

لدينا، يف الوقت احلايل، ي�ستخدم العلماء 

داخ��ل  فقط  النجوم  ع��دد  الفلك  وعلماء 

بني  ي���رتاوح  ع��دد  التبانة،  درب  جمرتنا، 

هناك  اأن  وي��ق��در  جن���م،  م��ل��ي��ار   400-200

النجوم يف  ف��اإن  لذا  املجرات؛  باليني من 

الف�ساء ل حُت�سى على الإطالق.

ب��ع��د   Halleys م���ذن���ب  ي������دور  ل����ن 

الأر�ض مرة اأخرى حتى عام 2061

ب��ع��د   Halleys م���ذن���ب  ي������دور  ل����ن 

الأر�ض مرة اأخرى حتى عام 2061

ب��ع��د   Halleys م���ذن���ب  ي������دور  ل����ن 

الأر�ض مرة اأخرى حتى عام 2061

هايل  اإدموند  ال�سهري،  املذنب  اكت�سف 

اآخ���ر م��رة يف عام  1705، وق��د �سوهد  ع��ام 

1986 ول ُيرى اإل مرة واحدة كل 75 اإىل 

76 عاماً.

تبلغ تكلفة بدلة الف�ضاء الكاملة 

لوكالة نا�ضا 12 مليون دوالر

 12 تكلف  باأكملها  ال��ب��دل��ة  اأن  ح��ني  يف 

ال��ت��ك��ل��ف��ة  ه����ذه  م���ن   ٪70 دولر،  م��ل��ي��ون 

حلقيبة الظهر ووحدة التحكم.

ميكن للنجوم النيوترونية اأن تدور 

600 مرة يف الثانية

النجوم  اأكر  النيوترونية هي  النجوم 

امل��ع��روف، وعلى  ال��ك��ون  كثافة واأ���س��غ��ر يف 

اأن ن�سف قطرها ل يزيد عن  الرغم من 

اأن��ه��ا قد  اإل  اأم���ي���ال«،   6« ك��ي��ل��وم��رتات   10

كتلة  م��ن  م��رات  بعدة  اأك��رب  كتلتها  تكون 

ت�سل  ب�سرعة  ال���دوران  ميكنها  ال�سم�ض، 

اإىل 60 مرة يف الثانية، ومن املعروف اأنها 

تدور ب�سرعة 600-712 مرة يف الثانية.

قد يكون هناك كوكب م�ضنوع

 من االأملا�س

مع ا�ستمرار حقائق الف�ساء، هذا مثري 

اأجراها  التي  الأب��ح��اث  ت�سري  لالإعجاب، 

�سخرياً  كوكباً  اأن  اإىل  ييل  علماء جامعة 

ق��ط��ره  ن�����س��ف  اإي،  ك���ان���ك���ري   55 ي�����س��م��ى 

اأك��رب بثماين  الأر����ض، وكتلة  �سعف قطر 

م��رات، قد يحتوي على �سطح مكون من 

اجلرافيت والأملا�ض، اإنه على بعد 40 �سنة 

�سوئية.

 

اآثار اأقدام رواد ف�ضاء اأبوللو �ضتكون 

موجودة ملاليني ال�ضنني.

���س��ت��ك��ون اآث�������ار الأق���������دام ع���ل���ى ال��ق��م��ر 

موجودة ملدة 100 مليون �سنة

ل يوجد غالف جوي للقمر؛ مما يعني 

اأنه ل توجد رياح توؤدي اإىل تاآكل ال�سطح، 

ول توجد مياه لإزال��ة اآث��ار الأق���دام، هذا 

اأبوللو،  ف�ساء  رواد  اأق���دام  اآث���ار  اأن  يعني 

اإىل جانب مطبوعات املركبات الف�سائية، 

وامل��ط��ب��وع��ات امل��ت��ج��ول��ة وامل������واد امل��ه��م��ل��ة، 

�ستكون موجودة ملاليني ال�سنني.

يوم واحد على كوكب الزهرة 

اأطول من عام واحد

كوكب الزهرة له دوران حموري بطيء 

ي�ستغرق 243 يوماً من اأيام الأر�ض لإكمال 

ي��وم��ه، ي��ب��ل��غ م����دار ك��وك��ب ال���زه���رة ح��ول 

ال�سم�ض 225 يوماً اأر�سياً؛ مما يجعل عاماً 

على كوكب الزهرة 18 يوماً اأقل، من يوم 

على كوكب الزهرة.

االنباط-وكاالت

الك�سف  م��ن  دويل  ب��ح��ث  ف��ري��ق  مت��ك��ن 

حتت  تقع  التي  البحريات،  من  �سبكة  عن 

ط���ب���ق���ات اجل���ل���ي���د يف ال���ق���ط���ب اجل��ن��وب��ي 

فيها  يتم  التي  الأوىل  املرة  وهي  للمريخ، 

اك��ت�����س��اف ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��ت��ك��وي��ن امل��ائ��ي 

ع���ل���ى ���س��ط��ح ال���ك���وك���ب الأح�����م�����ر، وال�����ذي 

���س��ي��وؤث��ر ب�����س��ك��ل ج�����ذري. خ��ط��ط اأب���ح���اث 

امل�ستقبلية. املريخ 

ا�ستخدم  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه��ذه  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

الفريق اآلية الك�سف عن الرادار على منت 

»مار�سي�ض«،  الإيطالية  الف�سائية  املركبة 

وال��ت��ي ك��ان��ت ت���دور ح��ول امل��ري��خ م��ن��ذ ع��ام 

.tellereport ملوقع  وفقاً   2003

بحريات حتت جليدية على 

كوكب املريخ

 كوكب املريخ

ا�ستند هذا الكت�ساف اإىل 29 مالحظة 

 2012 ج��م��ع��ت��ه��ا م��ار���س��ي�����ض ب���ني ع��ام��ي 

و2015. وحالياً قام فريق ي�سم العديد 

م��ن ال��ع��ل��م��اء، ال��ذي��ن ���س��ارك��وا يف درا���س��ة 

اأكرب  بيانات  جمموعة  بتحليل   ،2018
عامي  ب��ني  ال���رادار  جمعها  ملفاً   134 ل��� 

ال��درا���س��ة  وب��ح�����س��ب  و2019،   2010
عن  ت��ب��ح��ث   »Marcis« ف���اإن  اجل���دي���دة 

امل����اء حت���ت اجل��ل��ي��د، ب��ن��ف�����ض الآل���ي���ة ال��ت��ي 

اجلليدية  حت��ت  ال��ب��ح��ريات  ب��ه��ا  يكت�سف 

موجات  يطلق  حيث  ال��ك��وك��ب،  اأق��ط��اب  يف 

الراديو على �سطح الكوكب ثم ي�ستقبل رد 

فعلها املختلف. من الرتداد عن ال�سخور 

اأو الثلج اأو املاء.

وق����ال����ت ال���ب���اح���ث���ة امل�������س���ارك���ة، اإي��ل��ي��ن��ا 

ب��ي��ت��ي��ن��ي��ل��ي، م����ن ج���ام���ع���ة روم������ا ت�����ري يف 

اإي��ط��ال��ي��ا: »مل ن��وؤك��د ف��ق��ط م��وق��ع وم��دى 

 ،2018 لعام  درا�ستنا  من  العاك�ض  وقوة 

م�سيئة  م��ن��اط��ق  ث����الث  وج���دن���ا  ول��ك��ن��ن��ا 

الرئي�سية  »ال��ب��ح��رية  واأ���س��اف��ت  ج��دي��دة«، 

حم����اط����ة ب���اأج�������س���ام ����س���غ���رية م����ن امل���ي���اه 

التقنية  ال�سائلة، ولكن ب�سبب اخل�سائ�ض 

ل����ل����رادار، وُب���ع���ده���ا ع���ن ���س��ط��ح امل���ري���خ، ل 

اإذا ك��ان��ت م��رتاب��ط��ة  مي��ك��ن��ن��ا حت��دي��د م���ا 

قاطع«. ب�سكل 

م�ستخدمة  ت��ق��ن��ي��ة  ال��ف��ري��ق  وا���س��ت��ع��ار 

ب�����س��ك��ل ���س��ائ��ع يف ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ال���راداري���ة 

اأنرتاكتيكا  يف  اجلليدية  حتت  للبحريات 

وك���ن���دا وغ��ري��ن��الن��د، ل��ت��ك��ي��ي��ف ال��ط��ري��ق��ة 

وق��ال  م��ار���س��ي�����ض،  م��ن  ال��ب��ي��ان��ات  لتحليل 

من  لورو،  �سيبا�ستيان  امل�سارك،  الباحث 

»التف�سري  اإن  اأي�����س��اً  ت���ري  روم����ا  ج��ام��ع��ة 

الأف�����س��ل ال���ذي ي��وف��ق ب��ني جميع الأدل���ة 

الكثافة  عالية  النعكا�سات  اأن  هو  املتاحة 

)م��ن امل��ري��خ( ت��اأت��ي م��ن ب��رك مم��ت��دة من 

ال�سائلة«. املياه 

بحريات ماحلة!

ومب����ا اأن�����ه ل ت���وج���د ح�����رارة ك��اف��ي��ة يف 

اجلليد،   لإذابة  الكوكب  الأعماق من  هذه 

اأن  يجب  ال�سائل  امل��اء  اأن  العلماء  يعتقد 

الأمالح  عالية من  تركيزات  على  يحتوي 

ال���ذائ���ب���ة. ب��ح��ي��ث مي��ك��ن ل���ه���ذه الأم�����الح 

الذي  امللح  عن  تختلف  )التي  الكيميائية 

املاء  جتمد  درجة  تخف�ض  اأن  ن�ستخدمه( 

ب�سكل كبري.

ال���ت���ج���ارب  اأظ�����ه�����رت  احل���ق���ي���ق���ة،  ويف 

ي���ح���ت���وي ع��ل��ى  ال�����ذي  امل�����اء  اأن  احل���دي���ث���ة 

وبريكلورات  املغني�سيوم  من  مذابة  اأمالح 

ال��ك��ال�����س��ي��وم )م���رك���ب ك��ي��م��ي��ائ��ي ي��ح��ت��وي 

ذرات من  ب����اأرب����ع  امل���رت���ب���ط  ال���ك���ل���ور  ع��ل��ى 

عند  ���س��ائ��اًل  يظل  اأن  ميكن  الأك�����س��ج��ني(، 

درج���ة   123 اإىل  ت�����س��ل  ح�����رارة  درج�����ات 

مئوية حتت ال�سفر.

م�سطلح  هي  اجلليدية  حتت  البحرية 

امل���ي���اه حت��ت  ب���ح���ريات  اإىل وج�����ود  ي�����س��ري 

ال�سفائح اجلليدية، وتت�سكل لأن ال�سغط 

ال��ع��ايل حت��ت��ه��ا ي��ق��ل��ل م��ن درج���ة ان�����س��ه��ار 

اجلليد ويتحول اإىل ماء.

امل��رة  لي�ست  ه���ذه  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

وجود  العلماء  فيها  يكت�سف  التي  الأوىل 

املاء يف هذه املنطقة من القطب اجلنوبي 

ل��ل��م��ري��خ، ح��ي��ث اأ����س���ارت درا���س��ة ن�����س��رت يف 

وج��ود  اإىل  امل��رم��وق��ة   Science جم��ل��ة 

ب��ح��رية م��ن امل��ي��اه يف ن��ف�����ض امل��ن��ط��ق��ة مل��دة 

التي  الأوىل  امل��رة  هي  ه��ذه  كانت  عامني. 

يتم اكت�ساف �سبكة من البحريات فيها.

ل  الك�سف  هذا  فاإن  الدرا�سة،  وبح�سب 

الأول،  الك�سف  نتائج  �سحة  فقط  ي��وؤك��د 

واأن  يكن م�سادفة،  اأنه مل  اأي�ساً  يثبت  بل 

وج���ود ع���دد م��ن ال��ب��ح��ريات ي��وح��ي ب��اأن��ه��ا 

الكوكب  �سطح  على  �سائعة  ظاهرة  كانت 

جيولوجيا  اأن  اإىل  ا  اأي�سً وي�سري  الأحمر، 

الكوكب حتمله ك�سيء طبيعي وممكن.

ولكن الالفت للنظر، اأن هذا قد يجيب 

اإذا  اأهمية:  الأك��ر  ال�سوؤال  على  ما  يوماً 

الأيام على  املريخ يحتوي يف يوم من  كان 

ال��ك��ث��ري م��ن امل����اء، ف��اأي��ن ذه���ب ك��ل ذل��ك؟ 

وب��ال��ت��ايل، ف����اإن ه���ذا ي��ف��ت��ح ب��اب��اً اإ���س��اف��ًي��ا 

الكوكب  على  احلياة  لالأ�سئلة حول وجود 

اأنها �سحراء قاحلة ذات  الأحمر. يف حني 

م��ن��اخ ����س���يء، مي��ك��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى احل��ي��اة 

يف ت��ل��ك ال��ب��ح��ريات حت���ت اجل��ل��ي��دي��ة بني 

البكترييا. الغذائية للعديد من  العنا�سر 

10 معلومات شّيقة عن الفضاء

االنباط- وكاالت

ثالثاً  اأن  ا�ستق�سائية  درا���س��ة  ك�سفت 

م����ن ب����ني ك����ل ع�����س��ر ن�������س���اء ي���ع���ان���ني م��ن 

رق���ب���ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن خ����الل ال��ن��ظ��ر 

ال�����الزم، حيث  م���ن  اأك����ر  ه��وات��ف��ه��ن  اإىل 

ي��ق��ل��ن اإن���ه���ن ي��ت��ق��دم��ن يف ال��ع��م��ر ب�����س��ك��ل 

م��ل��ح��وظ، وب��ح�����س��ب »ال��دي��ل��ي م��ي��ل« ف��اإن 

اآلم  ن�ساء يعانني من  ثالثاً من كل ع�سر 

»رقبة  ا�سم  عليها  يطلق  التي  الرقبة،  يف 

اإىل  ال��ن��ظ��ر  ك��رة  ب�سبب  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا«، 

املحمولة. الهواتف 

اأعرا�س رقبة التكنولوجيا

اجللد ترهل  ت�سبب  التكنولوجيا  رقبة 

اجللد ترهل  ت�سبب  التكنولوجيا  رقبة 

اأن ما يقرب  ك�سفت درا�سة ا�ستق�سائية 

اإن رق��ب��ت��ه��ن قد  ي��ق��ل��ن  ال��ن�����س��اء  م���ن رب���ع 

نتيجة  ملحوظ  ب�سكل  العمر  يف  تقدمت 

اإدم��ان��ه��م ع��ل��ى ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول، وه��ذه 

احل���ال���ة ن���اجت���ة ع���ن اإج���ه���اد ال��ع�����س��الت، 

وال��ك��ت��ف  ال��رق��ب��ة  اآلم يف  اإىل  ي����وؤدي  مم��ا 

ال��رق��ب��ة، هذا  ت��ره��ل جلد  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

���س��ي��وع��اً  اأك�����ر  الآلم  ه����ذه  ت�����س��ب��ح  وق����د 

امل��ائ��ة  يف   42 اإن  ال���درا����س���ة  ت��ق��ول  ح��ي��ث 

ب��داي��ة  م��ن��ذ  اأك���ر  ه��وات��ف��ه��ن  ي�ستخدمن 

.COV-19 وباء 

وق����د مت ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء ع��ل��ى ه��ذه 

 »Zoom« ازده���������ار  ب�������س���ب���ب  امل�������س���ك���ل���ة 

الأخ���ري مل��ك��امل��ات ال��ف��ي��دي��و، مم��ا ي��ع��ن��ي اأن 

�سيخوخة  ب�ساأن  الآن  قلقات  الن�ساء  ثلث 

ال����رق����ب����ة ال�����ظ�����اه�����رة، وق������د ا���س��ت��ط��ل��ع��ت 

بيوتي  باري  �سركة  من  بتكليف  الدرا�سة، 

يف  من��واً  التجارية  العالمات  اأك��رب  م��ن   -

اأعمارهن  تزيد  ام���راأة   2000  - ال��ع��امل 

ال�����س��ي��دات  اأن  ووج������دت  ع���ام���اً   35 ع���ن 

اأج��ه��زت��ه��ن  بفح�ض  امل��ت��و���س��ط،  يف  ي��ق��م��ن، 

اأي�ساً  البحث  ال�ساعة، ووجد  13 مرة يف 
يفكرن  مل  الن�ساء  ثلثي  من  يقرب  ما  اأن 

رقبة  اأن حت��دث��ه  ال��ذي ميكن  ال��ت��اأث��ري  يف 

على  رقبتهن  مظهر  ع��ل��ى  التكنولوجيا 

الطويل. املدى 

عالمات ال�ضيخوخة

جتاعيد الرقبة

20 ام����راأة اإن��ه��ن  ق��ال��ت واح���دة م��ن ك��ل 

على  ال�سيخوخة  عالمات  ب�ساأن  قلقاً  اأكر 

اإذ  اإجهادها،  ب�ساأن  اأكر من قلقهن  عنقهن 

 PRAI Beauty قالت »اآين توكر« من

التكنولوجيا  رقبة  اأن  الوا�سح  »من   :UK
اأ���س��ب��ح��ت اأك���ر ان��ت�����س��اراً الآن م��ن��ذ ال��وب��اء، 

مما كانت عليه قبل ب�سعة اأ�سهر. من املهم 

للم�ساعدة  ب��اأع��ن��اق��ه��ن  ال��ن�����س��اء  ت��ع��ت��ن��ي  اأن 

يف اإب���ط���اء ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ي��خ��وخ��ة ال��ظ��اه��رة 

بذلك«. القيام  على  م�ساعدتهم  وميكننا 

ال�ضبت    7  /  11  / 2020

فيروس كورونا يتسبب بخسائر 
كارثية في القطاع السياحي العالمي

ثالث من بين عشر سيدات يعانين من 
»رقبة التكنولوجيا«... ما هي؟

اكتشاف شبكة بحيرات ضخمة على سطح المريخ

االنباط-وكاالت

يف  كارثياً  تراجعاً  ال�سيف  �سهور  �سهدت 

عددهم  وانخف�ض  العامل  حول  ال�سياح  عدد 

مبا يزيد على 700 مليون �سائح اأي ما ت�سل 

مع  املا�سي  بالعام  مقارنة   ٪81 اإىل  ن�سبته 

ال�سياحية  املجاميع  حركة  يف  حاد  انخفا�ض 

الثمانية  الأ���س��ه��ر  يف  امل��ك��ات��ب  تنظمها  ال��ت��ي 

الأوىل من هذا العام بن�سبة 70٪، واأو�سحت 

منظمة ال�سياحة العاملية ومقرها مدريد اأن 

�سبب هذا الرتاجع يعود اإىل تف�سي فريو�ض 

عملية  وبطء   Covid19 امل�ستجد  كورونا 

احتوائه وغياب التن�سيق بني خمتلف الدول 

تن�سط من  م�����س��رتك��ة  ب��روت��وك��ولت  ل��و���س��ع 

الو�سع  تدهور  اإىل  اإ�سافة  ال�سياحة  حركة 

الق���ت�������س���ادي وع�����زوف ال��ن��ا���ض ع���ن ال�����س��ف��ر 

املالية. ال�سائقة  ب�سبب 

اأن  اإىل  ب���ي���ان���ه���ا  يف  امل���ن���ظ���م���ة  واأ�������س������ارت 

القطاع  يف  خ�����س��ائ��ر  اإىل  اأدى  الن��ه��ي��ار  ه���ذا 

 730 اإىل  قيمتها  ت�����س��ل  ال��ع��امل��ي  ال�����س��ي��اح��ي 

م���رات  ث��م��اين  م���ن  ب���اأك���ر  اأي  دولر  م��ل��ي��ار 

املالية  الأزم����ة  ب��ع��د  امل�سجلة  اخل�����س��ائ��ر  م��ن 

واملحيط  اآ�سيا  منطقة  واأن   2009 يف  العاملية 

التي تف�سى  املناطق  اأوىل  التي كانت  الهادئ 

 ٪79 بن�سبة  ت�سرراً  الأ�سّد  هي  الوباء،  فيها 

 ٪69 بن�سبة  الأو�سط  وال�سرق  اإفريقيا  تليها 

68٪ وال���ق���ارة الأم��ريك��ي��ة  ب��ن�����س��ب��ة  واأوروب������ا 

اإىل  ال�سياح  وف��ود  تراجع  وك��ان   ٪65 بن�سبة 

العامل  مناطق  �سائر  من  قلياًل  اأق��ل  اأوروب���ا 

لكن هذا النتعا�ض كان ق�سري الأمد ب�سبب 

ال�سفر على خلفية  فر�ض قيود جديدة على 

ارتفاع عدد الإ�سابات جمدداً.

وتتوقع املنظمة اأن ي�سل تراجع ال�سياحة 

 ٪70 اإىل   2020 ع���ام  ���س��ه��ور  جم��م��ل  خ���الل 

تنتع�ض  اأن  تتوقع  ول  املا�سي  بالعام  مقارنة 

ال�سياح  ع��دد  ويرتفع  اأخ��رى  م��رة  ال�سياحة 

قبل نهاية العام 2021 فيما يتوقع نحو ٪20 

املنظمة،  ا�ست�سارتهم  ال��ذي��ن  اخل���رباء  م��ن 

 ،2022 عدم ح�سول انتعا�ض فعلي قبل العام 

ناجحاً   2019 ع��ام  يف  ال�سياحة  مو�سم  وك��ان 

 ٪4 اإىل  و���س��ل  �سهد من���واً  اأن  ب��ع��د  وم��ب�����س��راً 

ال�����س��ي��اح وك��ان��ت فرن�سا  ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع���دد 

اإ�سبانيا  تلتها  الأوىل  ال�سياحية  الوجهة  هي 

املتحدة. والوليات 
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االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن الأ����س���ر م���اه���ر الأخ����ر�����س تعليق   

اإ���س��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام ال���ذي ا�ستمر ل����)103( 

�سراحه يف  ب��اإط��اق  ات��ف��اق يق�سي  بعد  اأي���ام، 

تاريخ ال�ساد�س والع�سرين من ت�سرين الثاين  

/نوفمرب 2020، على اأن يكون هذا الأمر هو 

الأم��ر الأخ��ر، و�سيق�سي امل��دة املتبقية حتى 

الإفراج بتلقي العاج يف امل�ست�سفى.

وقال نادي الأ�سر يف بيان �سدر عنه، اأنه 

ب��ع��د 103 اأي����ام م��ن الإ����س���راب ال��ب��ط��ويل عن 

ماهر  املنا�سل  الأ���س��ر  خا�سه  ال��ذي  الطعام 

الأخر�س، والذي اأعاد ق�سية احلركة الأ�سرة 

والع��ت��ق��الت الإداري�����ة اإىل ال��واج��ه��ة، حيث 

رافق هذا الإ�سراب حراك �سعبي جماهري 

الفل�سطيني،  �سعبنا  ت��واج��د  اأم��اك��ن  كافة  يف 

وعلى �سوء التدهور اخلطر، واحلرج الذي 

�سهدته حالة الأ�سر الأخر�س ال�سحية، وبعد 

اأم���ام م��ا ي�سمى اجلهاز  اأو���س��دت الأب���واب  اأن 

باإنهاء  دوره  ليمار�س  الإ�سرائيلي،  الق�سائي 

هذا العتقال الإداري الظامل، انت�سرت اإرادة 

ال�سجني على ظلم ال�سّجان. 

اأب��ن��اء �سعبنا واحل��رك��ة الأ���س��رة  ت��وج��ه  و 

وقيادات �سعبنا وبجهود من ال�سلطة الوطنية 

العليا  املتابعة  الفل�سطينية والإخوة يف جلنة 

ل��ل��ج��م��اه��ر ال��ع��رب��ي��ة يف ال���داخ���ل واأع�����س��اء 

ال��ك��ن��ي�����س��ت م���ن ال��ق��ائ��م��ة امل�������س���رك���ة، اأم����ام 

الخت�سا�س،  �ساحبة  الإ�سرائيلية  اجلهات 

يق�سي بالإلتزام القطعي من قبل ال�سلطات 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��اإط��اق ���س��راح الأ���س��ر ماهر 

املوؤكد  2020/11/26، والإلتزام  يوم  الأخر�س 

بعدم جتديد اعتقاله الإداري، حيث �سيق�سي 

العاج يف  بتلقي  الإف���راج  املتبقية حتى  امل��دة 

امل�ست�سفى.

الأ�سر ماهر  ذل��ك، فقد قرر  وعلى �سوء 

الأخ��ر���س اإن��ه��اء اإ���س��راب��ه ع��ن الطعام اب��ت��داًء 

 ،2020/11/6 امل���واف���ق  اجل��م��ع��ة  ال���ي���وم  م���ن 

وبذلك يكون الأ�سر ماهر الأخر�س قد حقق 

ان��ت�����س��اراً  ك��ب��راً على ال�����ّس��ج��ان والح��ت��ال، 

�سابقة  لإن��ت�����س��ارات  مكمًا  انت�ساره  وي��اأت��ي 

حققها منا�سلون اآخرون يف مواجهة �سيا�سة 

العتقال الداري التع�سفّية. 

 ه��ذا ووج��ه الأ�سر ماهر الأخ��ر���س حتية 

خا�سة اإىل اإخوانه يف احلركة الأ�سرة الذين 

وقفوا اإىل جانبه ودعموا اإ�سرابه كما ويتوجه 

بال�سكر اجلزيل اىل اأبناء �سعبنا الفل�سطيني 

يف كل اأماكن تواجده الذين �ساندوه ودعموه 

ال�سعبية  واحلراكات  الطعام،  اإ�سرابه عن  يف 

العربية واليهودية، والقوى املنا�سرة للحرية 

اأن��ح��اء ال��ع��امل، وب��الأخ�����س للمحامية  يف ك��ل 

اأحام حّداد التي رافقت الق�سية ق�سائياً.

اأن الأ�سر الأخر�س )49 عاماً(،  ُي�سار اإىل 

من بلدة �سيلة الظهر يف جنني، �سرع باإ�سرابه 

منذ تاريخ اعتقاله يف ال�سابع والع�سرين من 

متوز 2020، رف�ساً لعتقاله، وجرى حتويله 

لحقاً اإىل العتقال الإداري ملدة اأربعة �سهور، 

امل��دة رف�ست حماكم الحتال  وخ��ال ه��ذه 

الإف����راج عنه رغ��م م��ا و���س��ل اإل��ي��ه م��ن و�سع 

�سحي حرج، وكذلك رغم كل الدعوات التي 

طالبت  وحقوقية  دول��ي��ة  موؤ�س�سات  وجهتها 

بالإفراج الفوري عنه ووقف �سيا�سة العتقال 

الإداري.

االنباط-وكاالت

ك��ل��م��ات   .. ب���ال���غ���ل���ط  وب���ح���ك���ي  ب���ط���خ���ك   

فل�سطيني  �سبي  فيها  ا�ستن�سق  مقت�سبة 

رائ����ح����ة امل������وت ف�����ور خ���روج���ه���ا م����ن ج��ن��دي 

ال�سفة  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  اح��ت��ج��زه  اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

الغربية املحتلة

ووث���ق���ت احل���رك���ة ال��ع��امل��ي��ة ل���ل���دف���اع ع��ن 

يف   )1979 ع��ام  جنيف  يف  )تاأ�س�ست  الأط��ف��ال 

تقرير، �سهادة ال�سبي اأحمد )17 عاما(، اأثناء 

تعر�سه مع �سديق له لاحتجاز والتحقيق 

املا�سي،  النف�سي، يف يوليو/متوز  والرهيب 

اإ���س��رائ��ي��ل��ي، �سرقي  داخ����ل ح��اج��ز ع�����س��ك��ري 

نابل�س

وقال ال�سبي الفل�سطيني يف �سهادته: بعد 

اعتقالنا بفرة ق�سرة اأزال اجلنود الع�سبة 

اإلقاء حجارة  عن اأعيننا، وحققوا معنا حول 

على احلاجز الع�سكري.. فاأنكرت ذلك

معي  حقق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�سابط  وت��اب��ع 

وجهي  يف  ���س��اح��ه  واأ���س��ه��ر  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة 

اأظن  وكنت  بالغلط،  وبحكي  بطخك  قائا: 

اأنه جمرد تهديد، لكنه جهز �ساحه لإطاق 

النار، ف�سرخت قائا: ما بدي اأموت

اأعيننا،  تع�سيب  اأع���ادوا  اجل��ن��ود  واأ���س��اف 

واأبقونا نحو 3 �ساعات جال�سني على الأر�س، 

نابل�س(  )جنوب  ح��وارة  ملعتقل  اقتيادنا  قبل 

ومنه اإىل �سجن جمدو )�سمال(

ف��ي��م��ا وث���ق ال��ت��ق��ري��ر ذات����ه، ���س��ه��ادة �سبي 

فل�سطيني اآخر )16 عاما( يف رام اهلل، تعر�س 

وقتل  وال��دي��ه  ب��اع��ت��ق��ال  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  لتهديد 

املن�سوبة  بالتهم  اعرافه  ع��دم  ح��ال  �سقيقه 

اإليه

اأكرم يف �سهادته: اعتقلوين  ال�سبي  وقال 

م��ن امل��ن��زل ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة ف��ج��را، ونقلت 

اإىل مركز توقيف )بنيامني( غربي رام اهلل، 

تع�سيب  بعد  عاريا  للتفتي�س  خ�سعت  حيث 

عيني وتقييد يدي

تتعلق  تهم  يف  للتحقيق  خ�سعت  وت��اب��ع: 

جتاه  احلارقة  والزجاجات  احلجارة  باإلقاء 

كل  واأن��ك��رت  اإ�سرائيلية،  ع�سكرية  م��رك��ب��ات 

الأر���س  على  باإ�سقاطي  املحقق  فقام  التهم 

عدة  ذل��ك  وك��رر  الكر�سي،  على  جال�س  واأن���ا 

مرات

باعتقال  بتهديدي  املحقق  ق��ام  واأ���س��اف: 

النار على �سقيقي،  والدي ووالدتي واإطاق 

و�سجني فرة طويلة اإذا مل اأعرف، اإل اأنني 

وا�سلت الإنكار

دعت  املا�سي،  الأول  اأكتوبر/ت�سرين  ويف 

احل���رك���ة ال���ع���امل���ي���ة ل���ل���دف���اع ع���ن الأط����ف����ال، 

عن  ل���اإف���راج  ال��ت��دخ��ل  اإىل  امل��ت��ح��دة  الأمم 

ال�سجون  الفل�سطينيني الأ�سرى يف  الأطفال 

الإ�سرائيلية

 153 ���س��ج��ون��ه��ا  يف  اإ����س���رائ���ي���ل  وت���ع���ت���ق���ل 

ط��ف��ا، ح��ت��ى ن��ه��اي��ة اأغ�����س��ط�����س/اآب امل��ا���س��ي، 

ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  اإح�سائيات  ح�سب 

الإ�سرائيلية

االنباط- وكاالت

كان  قناة  الإ�سرائيلي  التلفزيون  ك�سف   

مفاو�سات  ا�ستئناف  ع��ن  اخل��م��ي�����س،  م�����س��اء 

�سهرين،  قبل  توّقفت  ك��ان��ت  مبا�سرة،  غ��ر 

التو�سل  بغية  واإ�سرائيل  حما�س  حركة  بني 

اأ�سرى ل�سفقة تبادل 

وب��ح�����س��ب ال��ت��ل��ف��زي��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي ف���اإن 

ت�سل  ومل  بداياتها،  يف  ت��زال  ما  املفاو�سات 

حركة  فيها  وت�سّر  الأ�سماء،  اختيار  مرحلة 

عمليات  ن��ف��ذوا  اأ���س��رى  حترير  على  حما�س 

اإ����س���رائ���ي���ل م���ا ت���زال  ق��ت��ل ث��ق��ي��ل��ة، غ���ر اأن 

ترف�س هذه املطالب

وي�����س��ر ال��ت��ل��ف��زي��ون الإ����س���رائ���ي���ل���ي اإىل 

ا���س��رط��ت الإف������راج عن  اأن ح��رك��ة ح��م��ا���س 

عمليات  نفذ  الذي  �سامة  ح�سن  القياديني 

عيا�س،  يحيى  امل��ه��ن��د���س  لغ��ت��ي��ال  الن��ت��ق��ام 

والقيادي جمال اأبو الهيجا من خميم جنني

الر�سمي  الإ�سرائيلي  التلفزيون  وي��ب��نّي 

اأ�سرى  اإ�سرائيلية لإقناع  اأّن هناك حماولت 

ح��م��ا���س ب�����اأن ح���دي���ث ك��ت��ائ��ب ال��ق�����س��ام ع��ن 

احتجازها جلندي على قيد احلياة اأمر غر 

���س��ح��ي��ح، م��ن اأج���ل مي��ار���س��وا ���س��غ��وًط��ا على 

الق�سام، وعدم رفع �سقف مطالبهم

اأن  اإىل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ول��ف��ت 

رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ن��ي��ام��ني 

ن��ت��ن��ي��اه��و، م���دد ال��ي��وم ولي���ة م�����س��وؤول ملف 

الأ�سرى واملفقودين، يارون بلوم لعام اإ�سايف

اأن  العربية،  كان  ري�ست  قناة  ك�سفت  كما 

ب��ي��ن��ي غانت�س،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س  وزي���ر 

ما  على  �سي�سادق  البديل،  ال���وزراء  ورئي�س 

متناول  يف  باأنها  و�سفت  ت�سهيات  اأ�سماها 

اليد ب�ساأن قطاع غزة

�سيوافق  غ��ان��ت�����س  اأن  ال��ق��ن��اة،  واأو���س��ح��ت 

واإ���س��دار  غ���زة،  م��ن  املنتجات  ا���س��ت��راد  على 

ل���رج���ال الأع����م����ال، ورمب����ا بع�س  ت�����س��اري��ح 

الأخرى ال�سغرة  الت�سهيات 

اإط���ار  ي���اأت���ي يف  اأن ذل���ك  ال��ق��ن��اة،  وب��ي��ن��ت 

اه���ت���م���ام امل���وؤ����س�������س���ة الأم���ن���ي���ة وال��ع�����س��ك��ري��ة 

ب��ت��ج��دي��د ج��ه��ود ال��ت�����س��وي��ة م��ع ح��م��ا���س عرب 

ل  اأولية  اإغاثة  وتقدمي حزمة  قطر وم�سر 

تعتمد على اأي تقدم يف ق�سية الإ�سرائيليني 

لب�سعة  ه���دوء  مقابل  ب��ل  ب��غ��زة،  امل��ف��ق��ودي��ن 

�سهر اأ

االنباط-وكاالت

يف حلظة تاريخية، اأ�سبح فادي قدوة اأول عربي من اأ�سول 

 3 ان��ت��خ��اب��ات  يف  ب��ف��وزه  اأن��دي��ان��ا  ولي���ة  يف  ُينتخب  فل�سطينية 

ال�سيناتور جون روكل�سهاو�س نوفمرب على 

وفاز قدوة، وهو دميقراطي يبلغ من العمر 40 عاماً، وكان 

اإىل  امل��ئ��ة  يف   52.5 بن�سبة  اإنديانابولي�س،  يف  كمراقب  يعمل 

تقريباً  الآف �سوت   4 هام�س  الأ�سوات، مع  املئة من  47.5 يف 

�سمال  م��ن  متتد  وال��ت��ي   ،30 رق��م  ال�سيوخ  جمل�س  منطقة  يف 

اإنديانا بولي�س اإىل جنوب مقاطعة هاميلتون

ال��ف��وز  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي ت�سل  وك��ان��ت ط��م��وح��ات احل���زب 

قدوة  ولكن  النتخابات  يف  ال�سيوخ  جمل�س  يف  مقاعد  باأربعة 

كان الدميقراطي الوحيد، الذي فاز يف النتخابات

قدوة  لن��ان،  تيم  ال�سيوخ،  جمل�س  يف  الأقلية  زعيم  وم��دح 

بالن�سبة  الأمام  اإىل  اإنطاق لطريق  نقطة  فوزه هو  اإن  وقال 

وقيمه  العامة  املالية  يف  خربته  اإىل  م�سراً  للدميقراطيني، 

الأ�سرية واأخاقياته يف العمل

ال�سحية  والرعاية  التعليم  على  �سركز  باأنه  ق��دوة  واأك��د 

والن���ت���ع���ا����س الق���ت�������س���ادي وم�����س��اع��دة ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رة 

والعائات التي ت�سررت من وباء فرو�س كورونا

وقدوة، هو م�سلم هاجر من القد�س العربية املحتلة، وعمل 

يف تكنولوجيا املعلومات يف نيواأورليانز، قبل اأن ي�سرب اأع�سار 

2005 كاترينا املنطقة عام 

اأنه قرر خو�س النتخابات ب�سبب انزعاجه من  واأكد قدوة 

نائب  بن�س،  مايك  ق��رار  ذل��ك  يف  مبا  اجلمهورية،  ال�سيا�سات 

يف  ال�سوريني  الاجئني  ا�ستقبال  بعدم  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�س 

الولية

 األسير ماهر األخرس يعلق إضرابه عن الطعام بعد اتفاق إطالق سراحه

 بطخك وبحكي بالغلط .. صبي فلسطيني يرى الموت في حاجز إسرائيلي

 الكشف عن استئناف مفاوضات صفقة تبادل األسرى بين حماس 
وإسرائيل وتقديم تسهيالت جديدة لسكان غزة مقابل تثبيت الهدوء

 فوز أول عربي من أصول فلسطينية في انتخابات مجلس الشيوخ بوالية أنديانا 

 لبنان... تعطلت محادثات تشكيل 
الحكومة وبقيت للبنانيين األزمة

 هل سُيقدم بوتين استقالته؟.. 
الكرملين تجيب بشكل قاطع

 ألول مرة..رحلة تجارية إسرائيلية 
ستعبر األجواء السودانية

قادة المستوطنات يضغطون على 
نتنياهو لتطبيق السيادة

االنباط-وكاالت

بعد انتهاء الأ�سبوع الثاين من التكليف، 

مكانه،  لبنان  يف  احلكومي  الو�سع  ي��راوح 

ت��راك��م  م��ع  ال�����س��ارع  ال��ت��خ��ب��ط يف  لي�ستمر 

الأزمات وغياب حكومة جديدة يف الباد

���س��ح��ي��ف��ة  راأت  ال���������س����ي����اق  ه�������ذا  ويف 

ل  ب��ات��وا  اللبنانيني  اأن  “اجلمهورية” 
كلف  التي  احلكومة  م��ن  �سيئاً  ينتظرون 

���س��ع��د احل���ري���ري ب��ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا، وه����ي ال��ت��ي 

األ��ف��ت احلكومات  ���س��ت��وؤّل��ف وف��ق ال��ق��واع��د 

املتعاقبة ال�سابقة

اأن  “النهار”  ���س��ح��ي��ف��ة  واع�����ت�����ربت 

ت��ردت يف فو�سى، مع غياب معامل  الباد 

ال��ت��ح��رك��ات ع��ل��ى م�����س��ار ت��األ��ي��ف ح��ك��وم��ة 

“اختفاء”  م��ن  الده�سة  يثر  م��ا  ج��دي��دة 

كل التحركات ال�سيا�سية منذ اأيام

اإن  الوطن”  “نداء  �سحيفة  وق���ال���ت 

“انف�سام اأهل احلكم عن الواقع وتعاليهم 
لتحقيق  العليا  ال��وط��ن��ي��ة  امل�سلحة  ع��ل��ى 

م�����س��ال��ح ح���زب���ي���ة و���س��ي��ا���س��ي��ة وط��ائ��ف��ي��ة 

وم��ذه��ب��ي��ة ح����ّول امل���ب���ادرة ال��ف��رن�����س��ي��ة اإىل 

اأو  ���س��ع��وداً  ب��ور���س��ة يتحكم مب��وؤ���س��رات��ه��ا، 

نزوًل، التحا�س�س ونهم ال�ستيزار”

االنباط- وكاالت

الرو�سية،  الرئا�سة  با�سم  املتحدث   نفى 

دم�����ي�����ري ب���ي�������س���ك���وف، ال�����ي�����وم اجل���م���ع���ة، 

م��ع��ل��وم��ات ع���ن اح��ت��م��ال ت��ق��دمي ال��رئ��ي�����س 

الرو�سي فادمير بوتني ا�ستقالته

وقال املتحدث الرو�سي لل�سحفيني، ردا 

لو�سائل  ت��ق��اري��ر  على  التعليق  طلب  على 

ال��رئ��ي�����س بوتني  ب���اأن  غ��رب��ي��ة تفيد  اإع����ام 

يعتزم ال�ستقالة من من�سبه ب�سبب املر�س 

�سيء  ي��وج��د  ل  الأ����س���رة:  ط��ل��ب  ب�سبب  اأو 

الرئي�س  ه����راء.  ه���ذا  ه��ن��ا.  عليه  للتعليق 

بخر.. �سحته ممتازة

الرئي�س  اع��ت��زام  ح��ول  ���س��وؤال  على  وردا 

قال  من�سبه،  من  ا�ستقالته  تقدمي  بوتني 

بي�سكوف: ل

هذا و�سارك الرئي�س الرو�سي فادمير 

بوتني، �سباح يوم الأربعاء، يف مرا�سم و�سع 

الزهور على الن�سب التذكارية املوجودة يف 

ال�ساحة احلمراء و�سط العا�سمة الرو�سية 

مو�سكو

24 ال��رو���س��ي��ة اأن  وذك�����رت ق��ن��اة رو���س��ي��ا 

ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ف��ادمي��ر ب��وت��ني ق��ام 

ب��و���س��ع ال���زه���ور ع��ل��ى ال��ن�����س��ب ال��ت��ذك��اري��ة 

امل����وج����ودة يف ال�����س��اح��ة احل����م����راء، وذل���ك 

مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ال���ذي 

ت�سرين  ن��وف��م��رب/   4 رو���س��ي��ا يف  ب��ه  حتتفل 

الثاين من كل عام، منذ عام 2005

االنباط-وكاالت

 ق���ال���ت ���س��ح��ي��ف��ة ي���دي���ع���وت اأح����رون����وت 

اإىل  ���س��ت��غ��ادر  اإن ط��ائ��رة خ��ا���س��ة  ال��ع��ربي��ة 

“بن  ي��وم الأح��د القادم من مطار  اأوغ��ن��دا 

ال�سودانية  الأجواء  غوريون” و�ست�ستخدم 

لأول مرة

اأول  تعترب  هذه  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 

رح��ل��ة ج��وي��ة ع��رب ال��ت��اري��خ ت�����س��ت��خ��دم بها 

ال�سودان  اأج���واء  اإ�سرائيلية  جوية  ط��ائ��رة 

التي �ستوقع اتفاق التطبيع مع الحتال

تابعة  ال��ط��ائ��رة  اأن  ال�سحيفة  وذك����رت 

ل�سركة  التابعة  الطران  �سركات  لإح��دى 

ه��ذه  و���س��ت��ق��وم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  “العال” 
الطائرة باملغادرة نحو اأوغندا والعودة اإىل 

فل�سطني املحتلة

حوايل  اجلوية  الرحلة  هذه  و�ست�ستمر 

5 ���س��اع��ات وذل���ك ب��ع��د ا���س��ت��خ��دام الأج����واء 

ن�سف  بتقليل  �سي�سمح  ال���ذي  ال�����س��ودان��ي��ة 

�ساعة من �ساعات ال�سفر

املا�سي  اأك��ت��وب��ر  اأول/  ت�����س��ري��ن   23 ويف 

اأع��ل��ن��ت ال�����س��ودان والح���ت���ال ع��ن تطبيع 

ال��ع��اق��ات ب�����س��ك��ٍل ر���س��م��ي ب��ع��د م��ف��او���س��ات 

بذلك  لتلحق  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  ق��ادت��ه��ا 

ب���ق���ط���ار ال��ت��ط��ب��ي��ع ال������ذي ب������داأ ب���الت���ف���اق 

الإماراتي ثم التفاق البحريني

االنباط-وكاالت

يف  الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  ق���ادة  ب���داأ 

ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ب��ال�����س��غ��ط ع��ل��ى رئي�س 

العمل  اأجل  نتنياهو، من  بنيامني  ال��وزراء 

بدون  وال�سم،  ال�سيادة  خطة  تطبيق  على 

النتخابات  نتائج  اإليه  �ستوؤول  ما  انتظار 

الأمركية

وق����ال ي��و���س��ي داغ����ان رئ��ي�����س م��ا ي�سمى 

يف  “ال�سامرة”  م�����س��ت��وط��ن��ات  مب��ج��ل�����س 

نتنياهو  على  يجب  اإن��ه  الغربية،  ال�سفة 

اأن يعلن تطبيق ال�سيادة فوًرا، دون انتظار 

التطورات ال�سيا�سية يف الوليات املتحدة

واأ�����س����اف، “ل ���س��ك اأن�����ه م���ن الأ���س��ه��ل 

اتخاذ خطوات عندما يجل�س رئي�س موؤيد 

لإ�سرائيل يف البيت الأبي�س، لكن بالن�سبة 

يف  �سيكون  م��ن  يهم  ل  اإ���س��رائ��ي��ل،  ملواطني 

اأوباما  اأو  اأو ترامب  البيت الأبي�س، بايدن 

اآخ��ر، ما يهم هو ما يحدث  �سخ�س  اأي  اأو 

هنا”

واعترب اأن جميع التربيرات التي ت�ساغ 

مقبولة،  غ��ر  وفريقه،  نتنياهو  قبل  م��ن 

واأنه يجب فوًرا اتخاذ قرار داخل احلكومة 

الإ�سرائيلية ب�ساأن تطبيق ال�سيادة

اأن  يجب  الدولتني  “ق�سية حل  وق��ال: 

مع  �سام  هناك  يكون  ل��ن  نهائًيا،  حُت��ذف 

اتفاقات،  اإىل  نتو�سل  ول��ن  الفل�سطينيني 

من  خطًرا  هجوًما  منعنا  فقط  بالأم�س 

قبل �سابط يف الأمن الوقائي بف�سل جنود 

لواء جولين”

ال�سبت    7  /  11  / 2020
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الدوري الرمثا والفيصلي في أقوى مواجهات 

كورونا تفرض حضورها على خيارات فيتال

برشلونة المتأزم في مهمة صعبة امام بيتيس

ليفربول وسيتي في قمة انجليزية مبكرة

االنباط – عمان

مناف�سات  ال�سبت  ال��ي��وم  م�ساء  تتوا�سل 

دوري كرة القدم ملرحلة االياب باقامة لقاءين 

يف االول يلتقي �سباب االردن مع ال�سريح يف 

ال�ساعة الرابعة م�ساء على ملعب �ستاد امللك 

الثاين  اللقاء  ..ويف  القوي�سمه  يف  اهلل  عبد 

ي�ست�سيف الرمثا فريق الفي�سلي يف ال�ساعة 

�ستاد احل�سن  والن�سف على ملعب  ال�ساد�سة 

يف اربد يف اللقاء املهم يف اال�سبوع احلايل ..يف 

وال�سريح  االردن  �سباب  يطمح  االول  اللقاء 

ملعاجلة او�ساعهما يف ال��دوري بعد الرتاجع 

الذي �سجاله وخ�سو�سا �سباب االردن الذي 

يحتل املركز قبل االخري يف و�سع مل يرافقه 

طوال م�سواره يف الدوري ومنذ �سنوات طوال 

امل��رك��ز ق��ب��ل االأخ���ري  ���س��ب��اب االأردن،  وي��ح��ت��ل 

�سابًعا  ال�����س��ري��ح  وي��ح��ل  ن��ق��اط،   10 بر�سيد 

بر�سيد 14 نقطة.  يف املقابل يطمح ال�سريح 

ال��ذي �سبق ان اأحل��ق الهزمية ب�سباب االأردن 

لتحقيق   .1-4 بنتيجة  ال���ذه���اب،  م��ب��اراة  يف 

ال���ذي افتقد  ال��ف��وز وال��ل��ح��اق باملقدمة وه��و 

خل���دم���ات ه����داف ال������دوري حم��م��د ال��ع��ك�����ش، 

جنح  فيما  الفي�سلي،  ل�سفوف  انتقل  ال��ذي 

�سباب االأردن يف تعزيز �سفوفه باملهاجم خالد 

ال������دردور، وال��ت��ع��اق��د م��ع م��داف��ع ك��ام��ريوين 

ن�ساهد  ان  نتوقع  ول��ه��ذا  ب��رازي��ل��ي.  ومهاجم 

لن يحقق طموح  التعادل  مباراة مثرية الن 

الفريقني .

ويف املباراة الثانية التي تعد قمة مواجهات 

هذه اجلولة يرمي فريق الرمثا بكامل ثقله 

من اجل حتقيق الفوز على الفي�سلي م�ستغال 

مناف�سه  به  مير  ال��ذي  امل�ستقر  غري  الو�سع 

وخ�سو�سا بعد اخل�سارة الكبرية امام مناف�سه 

للفوز  ي�سعى  ال��وح��دات وه��و لهذا  التقليدي 

والتقدم خطوة كبرية نحو املقدمة وتخطي 

جديد  فني  ب��ث��وب  �سيظهر  ال���ذي  الفي�سلي 

بقيادة عدنان عو�ش والذي اأكد يف ت�سريحات 

�سابقة اأن الفريق ميتلك قدرة العودة ملن�سات 

الثالث  امل��رك��ز  الفي�سلي،  ويحتل  ال��ت��ت��وي��ج. 

بر�سيد 17 نقطة، ويوقن اأن التفريط مبزيد 

من النقاط قد يجعله يفتقد حظوظ الدفاع 

عن لقبه مبكًرا. من جهته، فاإن الرمثا يعي 

�سيمنحه  الفي�سلي،  ع��ل��ى  ال��ف��وز  اأن  مت��اًم��ا 

ال��ف��ر���س��ة للتقدم خ��ط��وة م��وؤث��رة ع��ل��ى �سلم 

الرابع  امل��رك��ز  يف  الرمثا  وي�ستقر  الرتتيب. 

بر�سيد 16 نقطة، وتعرثه �سواء بالتعادل اأو 

اخل�سارة قد يجعل مركزه مهدًدا. ولهذا من 

املمكن ان ن�ساهد اليوم مباراة مثرية وقوية 

ي��راود  ب��دي��ل  ال��ف��وز وال  ال �سيما وان ط��م��وح 

الفريقني رغم انهما �سيفتقدان العديد من 

ك��ورون��ا وبع�ش  ب�سبب  امل��وؤث��ري��ن  ال��الع��ب��ني 

اال�سابات املختلفة .

االنباط – عمان

ف��ر���ش ف���ريو����ش ك���ورون���ا ح�����س��وره على 

خ���ي���ارات م����درب امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي ف��ي��ت��ال 

ال��الع��ب��ني حيث قرر  بعد ا���س��اب��ة ع��دد م��ن 

بقيادة  ال��وط��ن��ي،  للمنتخب  الفني  اجل��ه��از 

�سبعة  ا�ستدعاء  بوركلمانز،  فيتال  امل���درب 

العبني جدد، لاللتحاق باملع�سكر التدريبي 

ال����ذي ���س��ي��ق��ام خ����الل ال���ف���رتة م���ن )8 اإىل 

دبي،  اإم���ارة  يف  اجل��اري  الثاين  ت�سرين   )17

وي��ت��خ��ل��ل��ه ل��ق��اء ال���ع���راق و���س��وري��ا ودي�����اً، يف 

ظ��ل ث��ب��وت اإ���س��اب��ة �ستة الع��ب��ني م��ن قائمة 

اأع��ل��ن��ت م���وؤخ���راً، بفريو�ش  ال��ت��ي  ال��ن�����س��ام��ى 

ك���ورون���ا امل�����س��ت��ج��د، وت���ع���ذر ان�����س��م��ام ب��ه��اء 

اإ���س��اب��ة  ع��ب��د ال��رح��م��ن م��ن ال��ك��وي��ت ب�سبب 

ل�  ال���دع���وة  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  ووج���ه  ع�سلية. 

هادي  الفاخوري،  عبداهلل  الزعبي،  عبداهلل 

البا�سا،  ال��ر���س��دان، حممد  ن��زار  احل���وراين، 

اأب���و زري���ق لاللتحاق  اأح��م��د ث��ائ��ر وحم��م��د 

بالتجمع، والذي يت�سمن مواجهة املنتخب 

العراقي ودياً )12( اجلاري، ثم لقاء �سوريا 

الن�سامى  حت�سريات  �سمن  م��ن��ه،   )16( يف 

وامل��وؤه��ل��ة  امل�����س��رتك��ة  الت�سفيات  ال�ستكمال 

2022 يف قطر، ونهائيات اآ�سيا  لكاأ�ش العامل 

2023 بال�سني. وباتت قائمة الن�سامى ت�سم 

كواملة،  حممود  �سفيع،  عامر  العباً:   )30(

الزغري،  اأحمد  ال��ع��رب،  ي��زن  ط��ارق خطاب، 

اإح�سان  �سلباية،  ف��را���ش  خ��ي��زران،  اأب��و  رواد 

ال��دم��ريي،  حممد  العجالني،  �سامل  ح��داد، 

ن���ور ال����رواب����دة، خ��ل��ي��ل ب��ن��ي ع��ط��ي��ة، �سالح 

و�سيم  هيكل،  ف�سل  مر�سي،  حممود  راتب، 

الرياالت، مو�سى التعمري، اأن�ش العو�سات، 

ي��ا���س��ني ال��ب��خ��ي��ت، ع���دي ال�����س��ي��ف��ي، حممد 

العك�ش، علي علوان، بهاء في�سل، اإىل جانب 

زريق  واأب��و  واحل��وراين  والفاخوري  الزعبي 

وث��ائ��ر وال��ب��ا���س��ا وال���ر����س���دان. ب�����دوره، عرب 

اإ�سابة  لثبوت  اأ���س��ف��ه  ع��ن  الن�سامى  م���درب 

ال��ف��ح��و���س��ات الطبية  ���س��ت��ة الع��ب��ني خ���الل 

التي خ�سعت لها االأندية واملنتخب الوطني 

هذا االأ�سبوع، متمنياً لهم ولكافة امل�سابني، 

يف  م��وؤك��داً  قريباً،  ال��ت��ام  وال�سفاء  ال�سالمة 

ك��ورون��ا ما  ت��اأث��ري جائحة  اأن  ذات���ه،  ال��وق��ت 

كرة  على  كبري  ب�سكل  بظالله  يلقي  ي���زال 

القدم حول العامل.

ت�سرين   3 الثالثاء  خ�سع  املنتخب  وكان 

باإ�سراف  �ساملة  طبية  لفحو�سات  ال��ث��اين 

خم�����ت�����ربات م�����ي�����دالب -امل����خ����ت����رب ال��ط��ب��ي 

فح�ش  ج���ان���ب  اإىل  ل����الحت����اد-،  ال��ر���س��م��ي 

التابعة  الوبائي  التق�سي  فرق  عرب  كورونا 

يخ�سع  اأن  قبل  االأردن���ي���ة،  ال�سحة  ل���وزارة 

ال�سبعة  ال��الع��ب��ني  مت�سمناً  ال��وف��د  ك��ام��ل 

�سباح  ج��دي��دة  ك��ورون��ا  لفحو�سات  اجل���دد، 

5 اجل��اري، يف ظل اإج��راءات  اليوم اخلمي�ش 

ال�سالمة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل�����س��ددة  االحت����اد 

ينتظر  الوطني  املنتخب  اأن  يذكر  العامة. 

�سمن  وا�سرتاليا  ونيبال  الكويت  مواجهة 

يف  م�����س��واره  ال�ستكمال  ال��ث��ان��ي��ة،  املجموعة 

الدور الثاين من الت�سفيات امل�سرتكة.

مدريد – وكاالت

يتطلع ريال �سو�سييداد اإىل احلفاظ على 

ملزيد  االإ�سباين،  ال��دوري  �سدارة  يف  موقعه 

من الوقت عندما يلتقي غرناطة يوم االأحد 

املقبل يف اجلولة التا�سعة من الليجا. فيما 

و�ساحب  اللقب  ح��ام��ل  م��دري��د  ري���ال  يحل 

امل�����س��اب��ق��ة، �سيفا  ال��ث��اين يف ج����دول  امل��رك��ز 

اجل��ول��ة،  م��ب��اري��ات  خ��ت��ام  يف  فالن�سيا  ع��ل��ى 

يف  للبقاء  �سو�سييداد  وياأمل  املقبل.  االأح��د 

ال�سدارة خالل فرتة التوقف املقبلة، ب�سبب 

جولة املباريات الدولية التي تنطلق يف وقت 

الفر�سة  وتبدو  املقبل.  االأ�سبوع  من  الحق 

الفوز على  ب�سرط  �سو�سييداد،  اأمام  �سانحة 

غرناطة، فيما يواجه الريال اختبارا �سعبا 

املتعرث  بر�سلونة  يلتقي  كما  ملعبه،  خ��ارج 

بنف�ش  اأخ��رى  بيتي�ش يف مباراة  ري��ال  فريق 

�سو�سييداد  وب����داأ  ال�����س��ب��ت.  ال��ي��وم  امل��رح��ل��ة، 

املو�سم احلايل ب�سكل رائع حتت قيادة مديره 

املتميز  والع��ب��ه  اأجلوا�سيل  اإمي��ان��ول  الفني 

دي��ف��ي��د ���س��ي��ل��ف��ا امل��ن�����س��م ل�����س��ف��وف ال��ف��ري��ق 

�سو�سييداد  ويت�سدر  ال��ع��ام.  ه��ذا  �سيف  يف 

وبفارق  نقطة   17 بر�سيد  امل�سابقة  ج��دول 

وي�ستطيع  مدريد.  ريال  اأمام  واحدة  نقطة 

الفريق البقاء على ال�سدارة، اإذا حقق الفوز 

ال�ساد�ش  امل��رك��ز  يحتل  ال��ذي  غرناطة  على 

املو�سم احلايل  بداية جيدة يف  ق��دم  وال��ذي 

اأي�����س��ا، حت��ت ق��ي��ادة م��دي��ره ال��ف��ن��ي دييجو 

 7 اأول  4 انت�سارات يف  مارتينيز، حيث حقق 

مباريات بامل�سابقة ومن بينها الفوز على كل 

من اإ�سبيلية وخيتايف.

وكان ريال مدريد ا�ستعاد الالعب مارتني 

اأوديجارد بعد اإعارته �سابقا اإىل �سو�سييداد، 

اأق���دام���ه على  تثبيت  ال���ن���ادي جن��ح يف  ل��ك��ن 

اال�ستعانة بخربة  املناف�سة من خالل  اأر�ش 

النجم ال�سهري ديفيد �سيلفا الذي كان على 

لكن  االإي��ط��ايل،  لالت�سيو  االن�سمام  اأب���واب 

وجهته تغريت يف اللحظة االأخرية. و�سجل 

�سيلفا هدفه االأول يف املو�سم احلايل ب�سربة 

راأ�ش خالل الفوز الكبري )4-1( على �سيلتا 

الفني  الريال بقيادة مديره  فيجو. ويحتل 

الثاين  املركز  زي��دان،  الدين  زين  الفرن�سي 

يف ج��دول ال���دوري االإ���س��ب��اين ب��ف��ارق نقطة 

واح������دة خ��ل��ف ���س��و���س��ي��ي��داد ول���ك���ن ت��ت��ب��ق��ى 

للريال مباراة موؤجلة. ويحل الفريق امللكي 

“مي�ستايا”  �ستاد  يف  فالن�سيا  على  �سيفا 

زي��دان حل�سم  االأح��د. ويحتاج  ي��وم  ال�سهري 

يلعبان  ال��ل��ذي��ن  اجل��ن��اح��ني  ب�����س��اأن  ق�����راره 

ب��ن��زمي��ا، بعدما دفع  امل��ه��اج��م ك��رمي  ب��ج��وار 

وردوري��ج��و  جونيور  فيني�سيو�ش  بالثنائي 

جوي�ش يف و�سط ال�سوط الثاين من مباراة 

ال��ف��ري��ق اأم�����ام اإن����رت م���ي���الن االإي����ط����ايل يف 

امل��ت��اأزم  بر�سلونة  ويتطلع  االأب��ط��ال.  دوري 

ال��دوري  يف  االنت�سارات  نغمة  ا�ستعادة  اإىل 

االإ����س���ب���اين وال���ت���ي غ��اب��ت ع��ن��ه يف امل��ب��اري��ات 

 8 ع��ن��د  امل��ا���س��ي��ة، ليتجمد ر���س��ي��ده  االأرب�����ع 

ال���12.  املركز  ويحتل  مباريات   6 من  نقاط 

الفني  م��دي��ره  ب��ق��ي��ادة  ب��ر���س��ل��ون��ة  زال  وم���ا 

الهولندي رونالد كومان يف مرحلة البحث 

اأن  يف  الفريق  وي��اأم��ل  ال��ع��ايل،  م�ستواه  ع��ن 

ريال  ي�ست�سيف  عندما  امل�ستوى  ه��ذا  يجد 

يف  بر�سلونة  ن��ادي  زال  وما  ال�سبت.  بيتي�ش 

ا�ستقالة  بعد  اإدارة  وارتباك  فو�سى  مرحلة 

جانب  اإىل  بارتوميو  ماريا  جو�سيب  رئي�سه 

م�ساكل الفريق الريا�سية التي اأدت حل�سد 

مباريات خا�سها   4 اآخ��ر  نقطتني فقط من 

تيو  كري�ستيان  وياأتي  االإ�سباين.  ب��ال��دوري 

العبي  اأب��رز  كاأحد  ال�سابق،  بر�سلونة  العب 

وقد  االآن،  حتى  احل���ايل  امل��و���س��م  يف  بيتي�ش 

ال�سابق  ف��ري��ق��ه  ع��ل��ى  ك��ب��ريا  خ��ط��را  ي�سكل 

املرحلة  م��ب��اري��ات  باقي  امل��ب��اراة. ويف  خ��الل 

التا�سعة، يلتقي هوي�سكا مع اإيبار واأ�سبيلية 

قاد�ش  م��ع  م��دري��د  واأتلتيكو  اأو�سا�سونا  م��ع 

الوليد  وبلد  ف��ي��اري��ال  م��ع  وخيتايف  ال�سبت 

ديبورتيفو  مع  وليفانتي  بلباو  اأتلتيك  مع 

اأالفي�ش، االأحد.

لندن – وكاالت

ال��دوري  يف قمة مبكرة للمو�سم احل��ايل من 

ي�ست�سيف  ال���ق���دم  ل���ك���رة  امل���م���ت���از  االإجن���ل���ي���زي 

اللقب  حامل  ليفربول  فريق  �سيتي  مان�س�سرت 

�سيطر  اأن  بعد  الثامنة  املرحلة  يف  االأح��د  م�ساء 

اأع���وام.  ث��الث��ة  اآخ���ر  يف  امل�سابقة  على  الفريقان 

وي���ح���ظ���ى ���س��ي��ت��ي ال������ذي ت�����وج ب��ال��ل��ق��ب م��رت��ني 

اللعب  باأف�سلية  و2019،   2018 يف  متتاليتني 

على اأر�سه يف الوقت الذي يت�سدر فيه ليفربول 

اأقرب  ج��دول الرتتيب بفارق نقطة واح��دة عن 

مالحقيه لي�سرت �سيتي بعد م�سي �سبع جوالت 

م���ن امل��و���س��م.وع��ان��ى م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي ب��ق��ي��ادة 

م��درب��ه االإ���س��ب��اين ب��ي��ب ج���واردي���وال م���وؤخ���را اإذ 

يحتل املركز العا�سر بجدول الرتتيب لكن بفارق 

خم�ش نقاط خلف ليفربول وله مباراة موؤجلة. 

بعد  عالية  مبعنويات  املباراة  الفريقان  ويدخل 

فوز �سيتي على اأوملبياكو�ش 3 / 0 وفوز ليفربول 

5 / 0 يف دوري  االإي��ط��ايل  اأتاالنتا  على م�سيفه 

اأبطال اأوروبا. وينتظر جوارديوال حتى اللحظات 

االأخ������رية مل��ع��رف��ة م�����س��ري ه���داف���ه االأرج��ن��ت��ي��ن��ي 

يعاين  ح��ي��ث  امل�����س��ارك��ة،  م��ن  اأج���وي���رو  �سريجيو 

املهاجم  لكن عودة  ال�ساق،  اأربطة  اإ�سابة يف  من 

اأ�سابيع  �ستة  بعد  جي�سو�ش  جابريل  الربازيلي 

من الغياب اأثلجت قلب املدرب االإ�سباين. ورمبا 

يعاين االأملاين يورجن كلوب مدرب ليفربول من 

كرثة الالعبني اجلاهزين يف خط الهجوم بعد 

اأه��داف )هاتريك(  ت�سجيل ديوجو جوتا ثالثة 

لليفربول  ان�سمامه  وم��ن��ذ  اأت��االن��ت��ا.  �سباك  يف 

االنتقاالت  ف��رتة  يف  وولفرهامبتون  من  قادما 

�سبعة  الربتغايل جوتا  �سجل  املا�سية،  ال�سيفية 

ل��ي��ف��ر���ش �سغوطا  م��ب��اري��ات  ع�����س��ر  اأه������داف يف 

متزايدة على املثلث الهجومي املوؤلف من روبرتو 

فريمينو وحم��م��د ���س��الح و���س��ادي��و م���اين. لكن 

كلوب يرى اأن وجود مهاجمني رائعني يتناف�سان 

يف  “العامل  وق���ال  اإي��ج��اب��ي��ا،  اأم���را  امل�ساركة  على 

يف  اأن��ه  حيث  �سيئا  مكانا  ي�سبح  االآح��ي��ان  بع�ش 

فوري  ب�سكل  احلديث  يبداأ  اأحدهم  تاألق  حلظة 

اأن��ه �سارك  اأخ��ر ي�سارك معنا، كما لو  عن العب 

�سيتي  لي�سرت  ويلتقي  يف 500 مباراة متتالية”. 

وولفرهامبتون  �سيفه  مع  االأحد  يوم  الو�سيف 

اأ�ستون  على  ف��وزه  بعد  ال�ساد�ش  املركز  �ساحب 

مع  الفارق  وتقلي�سه  االأخ��رية  مباراته  يف  فيال 

ليفربول املت�سدر اإىل نقطة واحدة. وي�ست�سيف 

الرابع فريق مان�س�سرت  املركز  اإيفرتون �ساحب 

يونايتد ال�سبت.

بطولة البشارات للفروسية 
تنطلق اليوم

تواصل منافسات دوري الكرة 
للسيدات

أبرا غاضب من خسارة ميالن

االنباط – عمان

تنطلق �سباح اليوم ال�سبت على ميدان 

العربي، بطولة عيد ميالد  نادي اجلواد 

ال���ت���ي ينظمها  ب�������س���ارات  ه����اين  ال��ك��اب��ن 

للفرو�سية  ال��ق��وة  ���س��رك��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

وباأ�سراف احتاد الفرو�سية امللكي واللجنة 

االومل��ب��ي��ب��ة ،وف���ق ق��ان��ون االحت���اد ال��دويل 

فار�سة   149 م�ساركة  وت�سهد  للفرو�سية 

الفرو�سية  م��راك��ز  خمتلف  م��ن  وف��ار���ش 

نادي  فر�سان  من  كبري  ع��دد  اىل  ا�سافة 

اجل�����واد ال��ع��رب��ي. ح��ي��ث ي��ق��ود ال��ب��ط��ول��ة 

دوليني،  ،وح��ك��ام  م��دي��را  الق�سري  خ�سر 

وت���ب���ل���غ ق��ي��م��ة م��ن��اف�����س��ات��ه��ا امل���ال���ي���ة ع��ن 

الفئات  خمتلف  على  موزعة  2500دي��ن��ار 

التي ت�سارك من فئات ارتفاع)60�سم ،80-

90���س��م ،100���س��م ،110���س��م ،120-125����س���م 

،130-135�������س������م ،140-145��������س�������م،يف ظل 

جائحة  فيه  ينت�سر  ال��ذي  التوقيت  ه��ذا 

كورونا ،موؤكدا ان النادي يتخذ اجراءات 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة وف��ق 

تعليمات اللجنة االوملبية االردنية،وتعترب 

ن��ت��ائ��ج��ه��ا ك��ج��ول��ة ال�����س��اد���س��ة م���ن دوري 

اجل����واد ال��ع��رب��ي .وي�����س��ي��ف ال��ق�����س��ري ان 

ري��ا���س��ة ف��رو���س��ي��ة ال��ق��ف��ز ع���ن احل��واج��ز 

هاين  الكابن  املخ�سرم  الفار�ش  ا�س�سها 

ب�سارات، حيث ميتلك ح�سور على �ساحة 

هذه الريا�سة حمليا وعربيا ودوليا منذ 

لدى  كبري  لتقدير  عقود،ا�سافة  اأرب��ع��ة 

والعربية،  االأردن��ي��ة  الفرو�سية  جمتمع 

ن��ظ��را ل��ت��اري��خ��ه ال��ط��وي��ل واإجن����ازات����ه يف 

تاأ�سي�ش قاعدة كبرية للعبة.

االنباط – عمان

مبدينة  ال��ب��ول��و  ملعب  على  اختتمت 

احل�����س��ني ل��ل�����س��ب��اب، م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة 

الن�سوي  ال����دوري  بطولة  م��ن  ال�ساد�سة 

ل���ل���م���ح���رتف���ات مل���و����س���م 2020.و������س�����ه�����دت 

امل���ب���اري���ات، ف���وز ع��م��ان ع��ل��ى اال���س��ت��ق��الل 

 ،0-6 االأرثوذك�سي  على  والقاد�سية   ،0-5

فيما تعادل االأهلي والن�سر 3-3. وت�سدر 

نقطة،   15 بر�سيد  ال��ف��رق  ترتيب  عمان 

ثم   ،12 ث��ان��ي��ا  االأردن  ���س��ب��اب  ح���ل  ف��ي��م��ا 

 ،6 9، االأرثوذك�سي  القاد�سية واال�ستقالل 

ثم االأهلي والن�سر بنقطة واحدة. يذكر 

اأن مناف�سات البطولة تقام و�سط تطبيق 

ب��روت��وك��ول ���س��ح��ي م�����س��دد ح��ف��اظ��ا على 

ال�سالمة العامة.

روما – وكاالت

اأب�������������������دى ال�����������������س��������وي��������دي زالت�������������ان 

غ�سبه  ميالن،  مهاجم  اإبراهيموفيت�ش، 

ال�����س��دي��د ب��ع��د ه��زمي��ة ف��ري��ق��ه اأم����ام ليل 

�سل�سلة  واأن��ه��ى ليل  االأوروب���ي.  ب��ال��دوري 

ه��زمي��ة  ب�����دون  م����ب����اراة   24 اإىل  و���س��ل��ت 

مل���ي���الن يف خم��ت��ل��ف ال���ب���ط���والت، ب��ع��دم��ا 

ملعب  ع��ل��ى   ،0-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ع��ل��ي��ه  ت��غ��ل��ب 

���س��ان ���س��ريو.و���س��ح��ب ���س��ت��ي��ف��ان��و ب��ي��ويل، 

يف  اإبراهيموفيت�ش  مليالن،  الفني  املدير 

ت�سري  النتيجة  كانت  وقتما   61 الدقيقة 

ودفع  اأه���داف،  بثالثة  امليالن  تاأخر  اإىل 

باأنتي ريبيت�ش بداًل منه. وبح�سب موقع 

“فوتبول اإيطاليا”، فاإن اإبراهيموفيت�ش 
بدت عليه عالمات الغ�سب من التبديل 

وال���ن���ت���ي���ج���ة، وو�����س����ح ذل�����ك م����ن خ���الل 

جتاه  واإمي���اءات���ه  الغا�سبة  اف��ع��ال��ه  ردود 

م���درب���ه ب���ي���ويل. واأو�����س����ح ال��ت��ق��ري��ر، اأن 

ب��االأداء  �سعيًدا  يكن  مل  اإبراهيموفيت�ش 

ال������ذي ظ���ه���ر ب����ه ال����ف����ري����ق، و���س��ي��و���س��ح 

ذل����ك ل���زم���الئ���ه، ال�����س��ب��ت، م���ع ع��ودت��ه��م 

ل��ل��ت��دري��ب��ات. وع��ل��ق ب��ي��ويل ع��ل��ى لقطة 

“مل  وق���ال:  تبديله،  خ��الل  اإب���را  غ�سب 

اأن��ه مل يكن  الوا�سح  قاله، من  اأ�سمع ما 

الفريق،  اأداء  وك��ذل��ك  اأدائ���ه،  ع��ن  را�سًيا 

ولكننا �سنحاول اال�ستفادة من هذا االأداء 

ال�سيء«.

ال�سبت    7  /  11  / 2020
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الذكاء االصطناعي يرصد سرطان الثدي 
بدقة وكفاءة أكثر

العربية- ديلي ميل

ي���ق���وم ب���رن���ام���ج ل���ل���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي 

ب��ال��ب��ح��ث ع��ن ع��ام��ات االإ���ص��اب��ة ب�صرطان 

باالأ�صعة  ال��ث��دي  ت�صوير  م��ن خ��ال  ال��ث��دي 

ال�صينية مل�صاعدة اأطباء االأ�صعة على اكت�صاف 

ومتييز اخلايا املري�صة.

وفقا ملا ن�صرته “ديلي ميل” الربيطانية، 

ال�صركات  ب��اإح��دى  العلماء  من  فريق  يقول 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة، امل�����ص��وؤول��ة ع��ن ب��رن��ام��ج ال��ذك��اء 

الربنامج  باإمكان  اإن  اجلديد،  اال�صطناعي 

واإجن���از  االأ���ص��ع��ة  اأخ�صائيي  ق���درات  حت�صني 

عملية الت�صخي�ص ب�صكل اأكرث كفاءة ودقة.

ال��ذي  ال��ث��دي،  �صرطان  فح�ص  اأن  وث��ب��ت 

ي��ع��د واح�����ًدا م���ن اأك����رث اأن�����واع ال�����ص��رط��ان��ات 

���ص��ي��وًع��ا، ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��ت�����ص��وي��ر ال�����ص��ع��اع��ي 

مما  املبكر  الك�صف  اإمكانيات  يح�صن  للثدي 

املر�ص  ب�صبب  املحتملة  ال��وف��ي��ات  م��ن  يقلل 

ويعزز فر�ص العاج يف مرحلة مبكرة.

ول���ك���ن ي��ت��م اإغ����ف����ال ال���ع���دي���د م���ن اأن�����واع 

ال�صعاعي  الت�صوير  فح�ص  عند  ال�صرطان 

امل�صبوهة  النتائج  تتحول  ما  وغالًبا  للثدي، 

االأداة  ل��ه��ذه  مي��ك��ن   - ح��م��ي��دة  ك��ون��ه��ا  اإىل 

اجل��دي��دة ت��ع��زي��ز االخ��ت��اف��ات ب��ني النتائج 

العمل  �صري  وت�صريع  واخل��ط��رية  احلميدة 

مل�صوري االأ�صعة.

ووجدت االأبحاث ال�صابقة اأنه، يف املتو�صط 

، مت اكت�صاف وت�صخي�ص حالة واح��دة فقط 

من بني كل ع�صر ن�صاء م�صابات بال�صرطان 

بعد الفح�ص وا�صتدعائها الإجراء املزيد من 

النتائج  على  بناًء  والفحو�صات  الت�صخي�ص 

امل�صتبه بها.

اخل��وارزم��ي��ات  مت��ث��ل  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 

و�صيلة  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  على  القائمة 

ال�صعاعي  ال��ت�����ص��وي��ر  دق���ة  لتح�صني  واع����دة 

الرقمي للثدي.

ي�����ق�����وم امل�������ط�������ورون ب����ت����دري����ب ال�����ذك�����اء 

ال�صابقة  االأ���ص��ع��ة  ع��ل��ى ���ص��ور  اال���ص��ط��ن��اع��ي 

التعرف  كيفية  ال��ربن��ام��ج  وتعليم  امل��ت��اح��ة، 

امل�صابة  ب��اخل��اي��ا  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ع��ي��وب  ع��ل��ى 

بال�صرطان وف�صلها عن النتائج احلميدة.

من  با�صيلي  ���ص��ريي��ن��ا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 

النتائج  »تظهر   :Therapixel �صركة 

اأن ب��رن��ام��ج ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي وا���ص��م��ه 

ي�����ص��اع��د  رمب����ا   MammoScreen
اكت�صاف  يف  االأ���ص��ع��ة  اأط��ب��اء  اأداء  حت�صني  يف 

�صرطان الثدي«.

واأ����ص���اف���ت اأن����ه مي��ك��ن ب��ع��د ذل���ك اخ��ت��ب��ار 

ت��وظ��ي��ف ب��رام��ج ال��ذك��اء اال���ص��ط��ن��اع��ي على 

جمموعات خمتلفة من �صور االأ�صعة.

“الذكاء اال�صطناعي ال يوفر  اأن  واأك��دت 

ف��ق��ط اإم��ك��ان��ي��ة االك��ت�����ص��اف ب�����ص��ك��ل اأف�����ص��ل 

��ا ي��زي��د م���ن ك��ف��اءة  ل��ل�����ص��رط��ان ول��ك��ن��ه اأي�����صً

وحت�صني قدرات اأخ�صائيي االأ�صعة«.

ال��درا���ص��ة اجل��دي��دة، مت ت�صميم نظام  يف 

الذكاء اال�صطناعي لتحديد املناطق امل�صتبه 

اإ�صابتها ب�صرطان الثدي يف �صور الثدي  يف 

وتقييم  االأب��ع��اد  ثنائية  الرقمية  ال�صعاعية 

احتمالية االإ�صابة بورم خبيث.

اال�صطناعي  ال��ذك��اء  ن��ظ��ام  تغذية  وي��ت��م 

مب��ج��م��وع��ة ك��ام��ل��ة م��ك��ون��ة م���ن اأرب�����ع ط��رق 

وينتج  ماموغرام،  �صورة  من  تتكون  عر�ص 

جم��م��وع��ة م��ن م��وا���ص��ع ال�����ص��ورة م��ع درج��ة 

ال�صك يف اخلايا امل�صابة.

اأ�صعة  اخت�صا�صي   14 م��ن  ف��ري��ق  وق���ام 

رقمية  ���ص��ورة   240 م��ن  ال��ب��ي��ان��ات  بتقييم 

التقاطها  مت  للثدي  خمتلفة  االأبعاد  ثنائية 

ذل��ك  و2016 مب��ا يف   2013 ع��ام��ي  ب��ني 

اأنواع خمتلفة من الت�صوهات.

البيانات  جمموعة  ن�صف  ق���راءة  ومت��ت 

ب����دون ال���ذك���اء اال���ص��ط��ن��اع��ي، ب��ي��ن��م��ا ج��رى 

ق�����راءة ال��ن�����ص��ف االآخ�����ر مب�����ص��اع��دة ال��ذك��اء 

وب��دون  االأوىل  اجلل�صة  اأث��ن��اء  اال�صطناعي 

م�صاعدة الربنامج اأثناء اجلل�صة الثانية.

“زاد متو�صط  با�صيلي:  الدكتورة  وعلقت 

عند  طفيف  ب�صكل  ل��ل�����ص��رط��ان  احل�صا�صية 

�صاعد  اال�صطناعي.  ال��ذك��اء  دع��م  ا�صتخدام 

���ا يف ت��ق��ل��ي��ل م���ع���دل ال��ن��ت��ائ��ج  االأخ������ري اأي�������صً

ال�����ص��ل��ب��ي��ة ال���ك���اذب���ة، اأو ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��ب��دو 

طبيعية على الرغم من وجود ال�صرطان.

ت�صخي�ص  م��ن  االأ���ص��ع��ة  اأخ�صائيو  متكن 

�صرطان الثدي ب�صكل اأف�صل دون اإطالة اأمد 

�صري العمل وكانوا اأ�صرع يف جل�صات القراءة 

احتمالية  لديهم  ال��ذي��ن  للمر�صى  الثانية 

م��ن��خ��ف�����ص��ة ل���اإ����ص���اب���ة ب���������االأورام اخل��ب��ي��ث��ة 

ال��ذك��اء  ا���ص��ت��خ��دام  دون  باجلل�صات  م��ق��ارن��ة 

اال�صطناعي.

“ميكن  اأن��ه  با�صيلي  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��اف��ت 

ال����ق����راءة ه����ذا اإىل  ت��ق��ل��ي��ل وق����ت  ي������وؤدي  اأن 

االأ���ص��ع��ة،  الأخ�صائيي  الكلية  ال��ك��ف��اءة  زي���ادة 

مم���ا ي�����ص��م��ح ل��ه��م ب��رك��ي��ز ان��ت��ب��اه��ه��م على 

الفحو�صات االأكرث اإثارة للريبة«.

واأقرت اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية يف 

مار�ص ا�صتخدام برنامج الذكاء اال�صطناعي 

حيث  ال���ع���ي���ادات،  يف  �صكرين”  ال�”مامو 

اأن ي�صاعد يف تقليل عبء العمل على  ميكن 

اخت�صا�صي االأ�صعة.

ال���ص��ت��ك�����ص��اف  االآن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��خ��ط��ط 

ع��ل��ى  اال����ص���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء  اأداة  ����ص���ل���وك 

جمموعة كبرية من ال�صكان املعتمدين على 

�صرطان  اك��ت�����ص��اف  ع��ل��ى  وق��درت��ه��ا  الفح�ص 

الثدي يف وقت مبكر.

تونبري تنتقم من ترامب.. وترد 
على »تغريدية ديسمبر«

وكاالت - اأبوظبي

االأم��ريك��ي،  الرئي�ص  �صخرية  على  ت��ون��ربي،  غريتا  ال�صويدية،  امل��ن��اخ  نا�صطة  ردت 

انتخابات  جمريات  ” اإزاء  “يهداأ اأن  عليه  اإن  قائلة  املا�صي  العام  منها  ترامب،  دونالد 

الرئا�صة، يف تكرار ملا كتبه هو على توير عندما قال اإن النا�صطة ال�صابة لديها م�صاكل 

يف كظم الغيظ وال�صيطرة على الغ�صب.

“اأوقفوا  فيها:  ق��ال  اخلمي�ص،  ل��رام��ب،  تغريدة  على  ع��ام��ا(   17( ت��ون��ربي  وردت 

العد!”، مع ا�صتعال املناف�صة يف ال�صباق الرئا�صي االأمريكي.

وقالت النا�صطة ال�صابة يف ردها: “يا لل�صخف. يتعني على دونالد العمل حلل م�صكلة 

دونالد،  يا  اه��داأ  �صديق!  مع  جيد  ق��دمي  فيلم  مل�صاهدة  يذهب  ثم  لديه،  الغيظ  كظم 

اهداأ!«

األف   266 ن�صره  واأعيد  االآن  اإىل  مرة  مليون   1.2 االإعجاب  تونربي  من�صور  ونال 

مرة.

كتب  العام،  �صخ�صية  تونربي  االأمريكية  تامي  جملة  اختارت  اأن  وبعد  دي�صمرب  ويف 

ترامب على توير �صاخرا من الفتاة ب�صبب منا�صداتها احلما�صية للحكومات اأن تعمل 

للحد من االحتبا�ص احلراري.

يف تغريدة �صيا�صية.. النا�صطة البيئية غريتا تونربي تدعم بايدن

“يا  اللقب:  على  لتونربي  التهنئة  ق��دم  �صخ�ص  على  معلقا  اآن���ذاك  ت��رام��ب  وق��ال 

لل�صخف. يتعني على غريتا العمل حلل م�صكلة كظم الغيظ لديها، ثم تذهب مل�صاهدة 

فيلم قدمي جيد مع �صديق! اهدئي يا غريتا، اهدئي!«

“فتاة  اإىل  ت��وي��ر  على  ال��ذات��ي��ة  �صريتها  بتحديث  ت��ون��ربي  ردت  ال��وق��ت،  ذل��ك  ويف 

فيلما  وت�صاهد  ه��ادئ��ة  حاليا  وه��ي  لديها..  الغيظ  كظم  م�صكلة  حل��ل  تعمل  مراهقة 

قدميا جيدا مع �صديق«.

ويف ظ��ل ت�����ص��اوؤل ف��ر���ص ف���وزه ب��ف��رة رئا�صية اأخ���رى م��ع ا���ص��ت��م��رار ف��رز امل��زي��د من 

االأ�صوات يف حفنة من الواليات احلا�صمة، �صن الرئي�ص االأمريكي هجوما غري معهود 

على النظام الدميقراطي يف الواليات املتحدة من البيت االأبي�ص، اخلمي�ص، زاعما دون 

دليل اأن االنتخابات “ُت�صرق” منه.

كيف نحافظ على سرية بياناتنا أثناء استخدام اإلنترنت؟

األمير تشارلز.. أكثر رجال بريطانيا أناقة في عيون مجلة فوغ

رو�سيا اليوم- نوفو�ستي

ي��ع��ت��رب االإن����رن����ت م���ن اأه�����م ال��و���ص��ائ��ل 

امل��ع��ت��م��دة يف ال��ع��م��ل وامل��را���ص��ل��ة ح��ال��ي��ا ل��ذا 

ال�صبكة  م�����ص��ت��خ��دم��ي  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي�����ص��ع��ى 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �صرية  ال���ي���وم  ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة 

التقنية. ا�صتعمال هذه  بياناتهم عند 

وحول هذا املو�صوع قال اخلبري التقني 

 Telecom daily وك���ال���ة  وم���دي���ر 

ل��ت��ح��ل��ي��ل ال���ب���ي���ان���ات ال���رق���م���ي���ة، دي��ن��ي�����ص 

“هناك طرق خمتلفة للحفاظ  كو�صكوف: 

ال��ب��ي��ان��ات وال��ر���ص��ائ��ل والعمل  ���ص��ري��ة  ع��ل��ى 

ب�����ص��ك��ل خ��ف��ي ع��ن��د ا���ص��ت��ع��م��ال االإن���رن���ت، 

ول��ت��ح��ق��ي��ق ه����ذه ال��غ��اي��ة مي��ك��ن ا���ص��ت��ع��م��ال 

خ������وادم ب���ري���دي���ة خ��ا���ص��ة ت��ت��م��ت��ع مب��ي��زات 

وب���ه���ذه   ،end-to-end ال��ت�����ص��ف��ري 

لديه  فقط  ال��ر���ص��ائ��ل  متلقي  ف���اإن  احل��ال��ة 

الر�صائل واحل�صول على  ت�صفري  خيار فك 

بياناتها«.

اخل������وادم  ا����ص���ت���ع���م���ال  “عند  واأ������ص�����اف 

 Gmailاأو  Outlook مثل  الربيدية 

ع���ل���ى ���ص��ب��ي��ل امل����ث����ال ل����ن ي����ك����ون ب���اإم���ك���ان 

�صريتهم  على  يحافظوا  اأن  امل�صتخدمني 

فحتى  االإن���رن���ت،   ع��رب  بتخف  يعملوا  اأو 

ل��وم�����ص��ح امل�����ص��ت��خ��دم ال��ر���ص��ائ��ل يف ���ص��ن��دوق 

ه��ن��اك  ي����ك����ون  اأن  امل���ح���ت���م���ل  م����ن  ب����ري����ده 

ن�����ص��خ��ة م����ن ه�����ذه ال���ر����ص���ائ���ل خم���زن���ة يف 

تتبع  باالإمكان  �صيكون  وعربها  م��ا،  مكان 

ب�صرية  للعمل  الثاين  اخليار  مرا�صاته.. 

اأث���ن���اء ا���ص��ت��ع��م��ال االإن���رن���ت ه���و ال��دخ��ول 

ال��ع��ن��ك��ل��وت��ي��ة ع���رب خم��دم��ات  ال�����ص��ب��ك��ة  اإىل 

للم�صتخدمني  ت��وؤم��ن  وال��ت��ي  ال��ربوك�����ص��ي 

 IP �������ع����ن����اوي����ن اأخ���������رى غ�����ري ع�����ن�����وان ال

تعقب  خالها  من  وي�صعب  بهم،  اخلا�ص 

امل�صتخدمني«.

�صبكة  وج��ود  اإىل  اإي�صا  اخل��ب��ري   واأ���ص��ار 

االإنرنت  اإىل  الو�صول  توؤمن  التي   Tor
العادية  املت�صفحات  عن  خمتلفة  بطريقة 

تتبعه  عملية  وت�صعب  م��واق��ع،  ع��دة  وع��رب 

بياناته. وتتبع 

 واق�������رح ك���و����ص���ك���وف ع���ل���ى ال���راغ���ب���ني 

ي�صتخدموا  اأن  املذكورة  الطرق  با�صتعمال 

ال�صخ�صية  حوا�صبهم  غري  اأخرى  حوا�صب 

ال��ت��ي ي�����ص��ت��ع��م��ل��وه��ا ي��وم��ي��ا ل��ل��و���ص��ول اإىل 

االإن������رن������ت، ل��ت��ق��ل��ي��ل اح���ت���م���ال اخ������راق 

اخلا�صة. اأجهزتهم 

لندن - رويرتز

كثريا ما يرد ا�صما كيت وميغان عند احلديث عن الذوق املتميز يف اختيار االأزياء.. لكن 

حماهما االأمري ت�صارلز، املعروف عنه اإ�صاح ماب�صه واإعادة �صبطها، رمبا مل يكن يرد 

على الذهن عند احلديث عن االأناقة يف بريطانيا قبل االآن.

وقال رئي�ص حترير جملة فوغ الربيطانية، اإدوارد اإنينفول، لاأمري ت�صارلز يف مقابلة 

عدت للن�صر يف اأحدث اأعداد جملة االأزياء واملو�صة :”اأنا معجب دوما باختيار ماب�صك«.
ُ
اأ

وبدا اأن هذا االإطراء فاجاأ ويل العهد الذي يف�صل عادة البذالت التي بها �صفان من 

االأزرار م�صحوبة بربطة العنق ومنديل بلون متنا�صق.

ورد ت�صارلز �صاحكا: “ظننت اأين مثل �صاعة توقفت عن العمل، ثم ياأتي النا�ص بعد 25 

عاما لريتدوا مثل ما اأرتديه«.

واالأل���وان  بالتفا�صيل  اأهتم  اأن��ا  ه��ذا ذوق متميز،  اأن  ت��رى  اأن  “ي�صرين ج��دا  واأ���ص��اف: 

واأ�صياء من هذا القبيل«.

ن�صائها  الذي ين�صب على  العائلة الربيطانية عادة بنف�ص االهتمام  وال يحظى رجال 

عند احلديث عن االأزياء واملو�صة.

و�صبق اأن ظهرت كيت زوجة وليام، ابن ت�صارلز االأكرب، على غاف جملة فوغ، يف حني 

�صاركت ميغان زوجة �صقيقه االأ�صغر هاري يف حترير فوغ بناء على دعوة من املجلة.

واأجرت فوغ احلديث مع ت�صارلز، الذي ينا�صر ق�صايا البيئة منذ وقت طويل، للحديث 

البيئية  العوامل  احل�صبان  يف  ت�صع  التي  امل�صتدامة  املو�صة  عليه  يطلق  مبا  التزامه  عن 

واالقت�صادية، وهو ما قال اإنه اأمر يحر�ص عليه دائما.

وعلق االأمري ت�صارلز: “اأنا واحد من النا�ص الذين ال يحبون التخل�ص من اأي �صيء، 

لذلك اأف�صل �صيانة )املاب�ص( بل واإ�صاحها اإذا اقت�صى االأمر عن التخل�ص منها”. ودعا 

امل�صنعني وامل�صتهلكني للحد من االإهدار.

واأ�صاف: “اأعتقد اأن هناك فر�صا �صخمة، ال �صيما االآن، يف قطاع املو�صة امل�صتدامة ككل 

�صريع  �صيء  اأي  اأو  اال�صتهاك  �صريعة  الإنتاج ماب�ص  املاألوف  االجت��اه غري  ملواجهة هذا 

اال�صتهاك، �صراحة«.

واتساب يتيح خدمة »غير 
مسبوقة« في الهند.. طال انتظارها

ترجمات - اأبوظبي

اأطلق تطبيق وات�صاب خدمة غري م�صبوقة مل�صتخدميه يف الهند ام�ص اجلمعة، يف خطوة 

تعزز ح�صور هذه املن�صة الرقمية التي ي�صتخدمها مايني الب�صر يف العامل.

و�صيكون مبقدور م�صتخدمي وات�صاب يف الهند، بدء من اجلمعة، ا�صتخدام ميزة اإر�صال 

االأموال وا�صتامها عرب التطبيق، وهي ميزة طال انتظارها، وفق ما ذكرت و�صائل اإعام 

هندية عدة.

امل��واف��ق��ة من  اأن تلقى وات�����ص��اب  اإط��اق��ه��ا بعد  امل��ي��زة ق��د مت  اأن ه��ذه  واجل��دي��ر بالذكر 

واجهة  با�صتخدام  بها  الدفع اخلا�صة  لت�صغيل خدمة  الهند  الوطنية يف  املدفوعات  جلنة 

.)UPI( املدفوعات املوحدة املعروفة با�صم

�صيتمكن  اليوم،  من  “بدًءا  توير:  يف  الر�صمي  ح�صابه  على  تغريدة  يف  وات�صاب  وق��ال 

االأ�صخا�ص يف جميع اأنحاء الهند من اإر�صال االأموال عرب وات�صاب«.

واأ�صاف اأن “جتربة الدفع االآمنة هذه جتعل حتويل االأموال �صهلة بنف�ص �صهولة اإر�صال 

ر�صالة”. و�صتتاح اخلدمة على اأنظمة الهواتف الذكية التي ت�صتخدم نظام ت�صغيل اأندرويد 

اأو اآيزو اخلا�ص بهواتف اآيفون.

وكان وات�صاب يتيح خدمة “وات�صاب باي”ل�20 مليون م�صتخدم يف الهند، لكن اخلدمة 

اآخذة يف التو�صع لتمكني املزيد من امل�صتخدمني من اال�صتفادة منها.

�صي  “اآي  بنك  منها  اخلدمة،  ه��ذه  الإتاحة  البنوك  من  ع��دد  مع  حالًيا  املن�صة  وتعمل 

املركزي  البنك  اإىل  باالإ�صافة  بنك،  بنك، و”اأك�صيو�ص”  اإف”  اأت�ص دي  و”  اآي”،  اآي �صي 

الهندي.

اأوال، يحتاج امل�صتخدم اإىل تثبيت اأحدث اإ�صدار من وات�صاب على هاتفه حتى يتوفر له 

خيار “وات�صاب باي«.

ا اإىل ح�صاب م�صريف  وللت�صجيل يف خدمة اإر�صال وا�صتام االأموال يحتاج امل�صتخدم اأي�صً

وبطاقة خ�صم.

على  امل�صجل  نف�صه  هو  يكون  اأن  يجب  امل�صتخدم  الهاتف  رق��م  اأن  املهم ماحظة  وم��ن 

احل�صاب امل�صريف.

على  والنقر  وات�صاب  فتح  امل�صتخدم  على  اأع���اه،  امل��ذك��ورة  اخل��ط��وات  اكتمال  ومبجرد 

قائمة النقاط الثاث يف الزاوية اليمنى العليا، ثم النقر على خيار املدفوعات.

البنك  يحدد  ذلك  بعد  دفعة”،  “اإ�صافة  خيار  على  النقر  امل�صتخدم  على  يجب  بعدها 

الذي لديك ح�صاب فيه.

و�صيطلب وات�صاب التحقق من رقم الهاتف واإظهار احل�صاب امل�صريف.

عر�ص  �صيتم  حينها  “مت”.  ي�صغط  ثم  امل�صريف،  ح�صابه  على  امل�صتخدم  ينقر  بعدها 

معرف UPI اخلا�ص بامل�صتخدم و�صجل الدفع واحل�صابات امل�صرفية املرتبطة به.

مت  التي  االت�صال  جهات  اإىل  االأم���وال  اإر���ص��ال  للم�صتخدم  ميكن  اخل��ط��وة،  ه��ذه  وعند 

ت�صجيلها يف خدمة “وات�صاب باي«.
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