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 63وفاة و 4940إصابة بفيروس كورونا

تعثر الصحافة الورقية
وغياب المسؤولية

الأنباط-جواد اخل�رضي

االنباط -عمان

�أعلنت وزارة ال�صحة عن ت�سجيل  63وفاة و� 4940إ�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستج ّد يف اململكة ام�س اجلمعة ،لريتفع
العدد الإجمايل للوفيات �إىل  ،2116والإ�صابات �إىل .174335
وتو ّزعت الإ�صابات اجلديدة على  1688ا�صابة يف حمافظة
العا�صمة ع ّمان ،و 894ا�صابة يف حمافظة �إربد ،و 456ا�صابة
يف حمافظة الزرقاء ،و 339ا�صابة يف حمافظة عجلون ،و337
ا�صابة يف حمافظة املفرق ،و 330ا�صابة يف حمافظة الكرك،
و 244ا�صابة يف حمافظة جر�ش ،و 202ا�صابة يف حمافظة

ال�ب�ل�ق��اء ،و 182ا��ص��اب��ة يف حم��اف�ظ��ة م ��أدب��ا ،و 95ا��ص��اب��ة يف
حم��اف�ظ��ة الطفيلة ،و 93ا��ص��اب��ة يف حم��اف�ظ��ة ال�ع�ق�ب��ة ،و80
ا�صابة يف حمافظة معان.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة
ال�صحة �إىل ان ع��دد اال��ص��اب��ات الن�شطة ح��ال� ّي�اً ارت�ف��ع �إىل
 68385ا�صابة ،فيما بلغ ع��دد اال�صابات التي �أُدخِ �ل��ت اليوم
للعالج يف امل�ست�شفيات املعتمدة  240ا�صابة ،بينما غادرت 217
ا�صابة امل�ست�شفيات بعد �شفائها.
ولفت �إىل ان �إجمايل عدد اال�صابات التي تتلقّى العالج يف
امل�ست�شفيات حال ّياً بلغ  2213ا�صابة ،منهم  447ا�صابة على

مستشفى معان يتسلم جهاز
فحص كورونا pcr
االنباط  -جواد اخل�رضي

�أك� ��د ع���ض��و جم�ل����س حم��اف �ظ��ة م�ع��ان
رئ �ي ����س ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ه واالق �ت �� �ص��ادي��ة
والتنموية وال�سياحية و�صفي رجا �صالح
“ لالنباط “ ب�أنه مت ت�سليم م�ست�شفى
م�ع��ان احل�ك��وم��ي اج �ه��زة وم �ع��دات طبية
م ��ن � �ض �م �ن �ه��ا ج� �ه ��از ف �ح ����ص ف��اي��رو���س
الكورونا بقيمة اجمالية بلغت  165الف

دي �ن��ار  .وب�ي�ن ��ص�لاح ان م��ا مت تقدميه
هو من �ضمن امل�شاريع التي مت �إقرارها
من قبل �أع�ضاء جمل�س حمافظة معان
عن مدينة معان ل�شراء اجهزة ومعدات
طبية �إىل م�ست�شفى معان التي مت و�ضع
خم���ص���ص��ات�ه��ا م��ن م��وازن��ة ع ��ام . 2020
م��و��ض�ح��ا ب � ��أن امل �ب �ل��غ مت ر� �ص��ده ل���ش��راء
اجهزة ومعدات طبية .،
التفا�صيل �ص «»2

�أ�س ّرة العناية احلثيثة.
كما �أ�شار املوجز �إىل ت�سجيل  3554حالة �شفاء اليوم يف
العزل املنزيل وامل�ست�شفيات ،لي�صل العدد الإجمايل حلاالت
ال�شفاء �إىل .103834
و�أ� �ض��اف �أن ��ه ّ
مت �إج� ��راء  22814ف�ح���ص�اً خمب��ر ّي �اً ال�ي��وم،
لي�صبح �إج �م��ايل ع��دد ال�ف�ح��و��ص��ات ال�ت��ي �أج��ري��ت م�ن��ذ ب��دء
ال��وب��اء وح�ت��ى الآن  2315758ف�ح���ص�اً ،الف�ت��ا �إىل �أن ن�سبة
الفحو�صات الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 65ر21
باملئة.
التفا�صيل �ص «»2

مستقلة االنتخاب تدعو القوائم
لتقديم تقرير محاسبي إلنفاقها
االنباط -عمان

دع��ا الناطق الإع�لام��ي با�سم الهيئة
امل �� �س �ت �ق �ل��ة ل�ل�ان �ت �خ��اب ج� �ه ��اد امل��وم �ن��ي،
ال� �ق ��وائ ��م االن �ت �خ��اب �ي��ة ال� �ت ��ي ت��ر��ش�ح��ت
لالنتخابات النيابية �إىل تقدمي تقرير
امل� �ح ��ا�� �س ��ب ال � �ق� ��ان� ��وين ل �ل��إن � �ف� ��اق ع �ل��ى
احلمالت االنتخابية للهيئة امل�ستقلة.
و�أو�ضح ،انه وعلى �ضوء ذلك �سيجري

 50مليار دوالر حجم الطلبات التي جمعها اإلصدار تعد األعلى في العالم خالل 2020

حوافز تسعير سندات «أرامكو» دعمت الطلب عليها
العربية-رويرتز

ق� ��ال م �� �س �ت �ث �م��رون �إن ت���س�ع�ير � �س �ن��دات
“�أرامكو” ال���س�ع��ودي��ة ،ال�ت��ي ط��رح��ت ه��ذا
الأ�سبوع ينظر لها كوكيل حلكومة اململكة
يف ال��دي��ن ،م��ا اع�ت�بره امل�ستثمرون تغيرياً
ع��ن ال�ع��ام املا�ضي ،حيث مت تقييم خماطر
ال���ش��رك��ة ع�ن��د م�ستويات �أق ��ل م��ن خماطر
الدولة.
وك��ان��ت �أرام� �ك ��و ال �� �س �ع��ودي��ة ق��د �أذه �ل��ت

الأ�سواق العاملية العام املا�ضي عندما فتحت
دف��ات��ره��ا ل �ل �م��رة الأوىل ك ��أك�ب�ر � �ش��رك��ة يف
العامل من حيث الربحية ،قبل بيع �سندات
بقيمة  12مليار دوالر.
وج �م��ع ال �ط��رح ط�ل�ب��ات ب ��أك�ث�ر م��ن 100
مليار دوالر حينها ما مت اعتباره ،ت�صويت
قيا�سي على ثقة ال�سوق لأك�بر �شركة نفط
يف العامل.
و�� �ض ��خ ك ��ل م ��ن م �� �س �ت �ث �م��ري الأ� � �س� ��واق
النا�شئة ،وال�شركات ،الأموال يف تلك الأوراق

الخطوة األخيرة ..لقاح فايزر وبيونتك
يدخل «مرحلة الحسم»
�سكاي نيوز عربية-وكاالت

ب �ع��د ال �ن �ج��اح ال � ��ذي �أث �ب �ت �ت��ه ال �ت �ج��ارب
ال �� �س��ري��ري��ة ع �ل��ى ل �ق��اح ��ش��رك�ت��ي “فايزر”
الأم�يرك �ي��ة و”بيونتك” الأمل��ان �ي��ة امل���ض��اد
لفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،تقدم التحالف
بطلب لإدارة ال �غ��ذاء وال � ��دواء الأم�يرك�ي��ة
للح�صول على ترخي�ص لإن�ت��اج��ه ،ح�سبما
�أف��ادت مرا�سلة “�سكاي نيوز عربية” ام�س
اجلمعة.
وتعد اخلطوة املذكورة �أ�سا�سية للح�صول
ع�ل��ى ت���ص��ري��ح ب �ت��داول ال�ل�ق��اح يف ال��والي��ات
املتحدة.
وم�ساء اخلمي�س قالت رئي�سة املفو�ضية
الأوروب��ي �أر�سوال فون دير الين� ،إن االحتاد

الأوروب � ��ي مي�ك��ن �أن ي��رخ����ص ل�ق��اح حتالف
“فايزر” و”بيونتك” ،و�آخ� ��ر م��ن �إن �ت��اج
“موديرنا” ،ق �ب��ل ن �ه��اي��ة ��ش�ه��ر دي���س�م�بر
املقبل.
و�أ�ضافت امل�س�ؤولة عقب قمة عرب الفيديو
ل �ق��ادة االحت ��اد الأوروب � ��ي� ،أن وك��ال��ة الأدوي ��ة
الأوروب �ي��ة ميكن �أن متنح “ترخي�ص ت�سويق
م���ش��روط ( )...اع�ت�ب��ارا م��ن الن�صف ال�ث��اين
لدي�سمرب يف حال جرى كل �شيء دون م�شاكل».
و�أعلنت ال�شركتان يف وقت �سابق �أنهما قد
حت�صالن خالل ال�شهر املقبل على موافقة
الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروب�ي��ة
على اال�ستخدام الطارئ للقاحهما. ،
التفا�صيل �ص «»7

املالية ،التي كانت �أ�سعارها مماثلة للديون
ال�سيادية احلكومية  -وه��و �أم��ر ن��ادر لأن
ال �ك �ي��ان��ات امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول ت �ق��دم ع�م��وم�اً
عائدات �أعلى من احلكومات.
ومع ثاين طروحاتها يف الأ�سواق الدولية
هذا الأ�سبوع ،جمعت �أرامكو  8مليارات دوالر
م��ع حجم طلبات بلغ ذروت��ه عند  50مليار
دوالر ،وه��و م��ا يعد �أك�ب�ر ط��رح يف �شريحة
املليارات يتلقى طلبات خالل عام .،2020
التفا�صيل �ص «»3

اعطا�ؤهم كتاب اغ�لاق احل�ساب البنكي
امل�شرتك ،بعد تقدمي تعهد برباءة الذمة
م��ن �أي��ة م�ستحقات مالية للغري وكحد
�أق���ص��ى يف ال�ع���ش��ري��ن م��ن ال���ش�ه��ر املقبل
حتت طائلة امل�ساءلة القانونية.
و�أ� � �ش ��ار �إىل �أن ال �ت �ع �ل �ي �م��ات امل �ع��دل��ة
للتعليمات التنفيذية اخلا�صة بقواعد
تنفيذ حمالت الدعاية االنتخابية.
التفا�صيل �ص «»3

ال �ت �ط��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ال � ��ذي غ��زا
ال �ع��امل م��ن خ�ل�ال م��ا ي���س�م��ى ب��ال�ع��امل
االف�ت�را�� �ض ��ي ال � ��ذي ج �ع��ل م ��ن ال �ك��رة
الأر�� �ض� �ي ��ة ق ��ري ��ة � �ص �غ�ي�رة وه � ��ذا ك��ان
ل��ه م��ن الإي �ج��اب �ي��ات ال�ك�ث�ير وب��امل�ق��اب��ل
ك��ان��ت ه �ن��اك ��س�ل�ب�ي��ات غ�ي�ر م�ت��وق�ع��ة ،
على �سبيل املثال حني انت�شرت مواقع
التوا�صل االجتماعي بكافة م�سمياتها
ب��د�أت تعج �صفحاتها االلكرتونية مبا
هب ودب البع�ض منها ملتزم والباقي
ع �ب��ارة ع��ن خ��زع �ب�لات و�أوه� � ��ام ودم ��ار
للب�شرية ،بعيدًا عن هذه املقدمة وددت
�أن �أكتب �ضمن الإط��ار الوطني وحول
ج��زئ �ي��ة ال� ��� �ص ��راع م ��ا ب�ي�ن ال���ص�ح��اف��ة
ال��ورق �ي��ة وال �ت �ق��دم ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي وب�ين
امل �� �س ��ؤول ال��ذي ال ينظر �إال �إىل زي��ادة

و�� �ض ��ع ال� ��رك� ��ام ع �ل��ى اجل� �م ��ر امل �ت��وه��ج
�ساع ًيا �إىل ب�ق��اءه مب��ا يحقق م�صاحله
بعيدًا عن تقدمي الواجب جتاه الوطن
وم�ؤ�س�ساته العامة واخلا�صة وهذا مما
زاد من تقليل املخرجات الإيجابية الن
مدخالت امل�س�ؤول ال تعتمد على الأ�س�س
ال�سليمة وغياب القواعد املعرفية .
ان�ن��ي ��س��أت�ط��رق �إىل ج��ان��ب م�ه��م �أال
وهو ال�صحافة الورقية يف الأردن والتي
باتت قاب قو�سني �أو �أدنى لرتفع الراية
البي�ضاء معلن ًة اال�ست�سالم.
ل �ق��د ك ��ان ��ت اه� �ت� �م ��ام ج�ل�ال ��ة امل �ل��ك
حفظه اهلل وال زال��ت الت�أكيد على دور
الإع�ل�ام الأردين بكافة ا�شكاله منارة
ت�ن�ق��ل اخل�ب�ر ال �� �ص��ادق واحل�ق�ي�ق��ي و�إن
ك��ان �أح�ي��ا ًن��ا ي�ك��ون ف�ي��ه ن��و ٌع م��ن بع�ض
املرارة .،
التفا�صيل �ص «»2

مجلس محافظة المفرق يخصص
 400الف دينار للقطاع الزراعي
االنباط -املفرق

خ�ص�ص جمل�س حمافظة املفرق مبلغ
 400الف دينار �ضمن موازنته املالية للعام
القادم للقطاع الزراعي.
وق ��ال ال �ن��اط��ق الإع�ل�ام ��ي يف املجل�س
�صربي الزيادنة ،ان خم�ص�صات القطاع
الزراعي للعام القادم تعد متدنية وال تلبي
احتياجات هذا القطاع الذي يعد العمود

الفقري ملحافظة املفرق ،الف ًتا اىل ان قرار
تخفي�ض موازنة حمافظة املفرق انعك�س
�سلبا ع�ل��ى ك��اف��ة خم�ص�صات القطاعات
احليوية يف املحافظة .وا��ض��اف ان هناك
بع�ض امل�شاريع الزراعية امل�ستمرة ،حيث
مت ت�خ���ص�ي����ص  100ال ��ف دي �ن��ار مل���ش��روع
خمترب ال�صحة النباتية و 150الف دينار
مل�شروع مبنى العيادات البيطرية.
التفا�صيل �ص «»2

شرب نبيذ المستوطنات وشرعن بضائعها ..السابقة االستفزازية
لبومبيو في الضفة ومرتفعات الجوالن ُتثير غضب فلسطين وسوريا
االنباط -وكاالت

�أع�ل��ن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك��ي مايك
بومبيو �أن ب�ل�اده ق��ررت ت�صنيف منتجات
امل�ستوطنات على �أن�ه��ا �صنعت يف �إ�سرائيل
دون الإ�� �ش ��ارة �إىل من�شئها اال��س�ت�ي�ط��اين،
وذل ��ك �أث �ن��اء زي��ارت��ه اخل�م�ي����س م�ستوطنة
على �أرا� �ض��ي مدينة ال�ب�يرة الفل�سطينية،
والتي �أعقبها برحلة �إىل مرتفعات اجلوالن
ال�سوري املحتل.
التفا�صيل �ص «»5

عائلته تكشف :فاسدون تورطوا بمنع اإلفراج عن مروان البرغوثي من سجون االحتالل
االنباط-وكاالت

ه��ددت عائلة م��روان ال�برغ��وث��ي ،ع�ضو
اللجنة املركزية حلركة “فتح” ،واملعتقل
يف �سجون االح�ت�لال الإ�سرائيلي منذ 19
ع��ام�اً ،بك�شف وث��ائ��ق خطرية ت��ؤ ّك��د ت��ورط
بع�ض “الفا�سدين” يف منع الإف ��راج عنه
من �سجون االحتالل
وقال ق�سام ،جنل مروان الربغوثي على
�صفحته ع�بر موقع “في�سبوك”“ :يا اهلل
��ش��و اح�ن��ا ب�ح��اج�ت��ك ،ف�ع�ل ً
ا ك�ن��ت الأج � ��ر�أ يف
جم��اب�ه��ة االح �ت�لال ول�ك��ن الأه ��م �أن ��ك كنت
دائماً جمابهاً للف�ساد والفا�سدين ،رغم كل
ما نراه اليوم ال يوجد قائد واحد من �صف

�أول �أو ث��اين ي �ج��ر�ؤ ع�ل��ى ف�ع��ل �أي � �ش��يء...
اللي خايف عراتبه وال�ل��ي خايف عمن�صبه
�أ�صبحنا كلنا كاخلراف ..واللي مبعي ب�صوت
عايل بعتقلوا وبهينوا وب�شوهوا �صورته”
و�أ�ضاف�“ :أعلم �أن اللحظة التي ت�ضع
قدمك فيها خ��ارج ال�سجن �ستكون حلظة
الرعب الأك�بر للزمرة الفا�سدة ..وقريباً
باذن اهلل �سن�ضع �أيدينا على وثائق ون�شرها
تبني تورط بع�ض اخلونة الفا�سدين مبنع
الإفراج عنك ب�شكل ر�سمي وتبني تورطهم
ب��اع�ت�ق��ال منا�ضلني ك�ثر  ..والأه� ��م ملف
�إف�شال اال�ضراب الأكرب يف  ٢٠١٧ومن يقف
خلفه بالوثائق“ ..
التفا�صيل �ص «»5

املحلي
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 63وفاة و 4940إصابة بفيروس كورونا
االنباط -عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة عن ت�سجيل  63وفاة
و� 4940إ��ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستج ّد يف
اململكة ام�س اجلمعة ،لريتفع العدد الإجمايل
للوفيات �إىل  ،2116والإ�صابات �إىل .174335
وت ��و ّزع ��ت الإ� �ص��اب��ات اجل��دي��دة ع�ل��ى 1688
ا� �ص��اب��ة يف حم��اف�ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة ع � ّم��ان ،و894
ا� �ص��اب��ة يف حم��اف �ظ��ة �إرب� � ��د ،و 456ا� �ص��اب��ة يف
حمافظة ال��زرق��اء ،و 339ا��ص��اب��ة يف حمافظة
ع �ج �ل��ون ،و 337ا� �ص��اب��ة يف حم��اف �ظ��ة امل �ف��رق،
و 330ا�صابة يف حمافظة الكرك ،و 244ا�صابة
يف حمافظة جر�ش ،و 202ا�صابة يف حمافظة
البلقاء ،و 182ا�صابة يف حمافظة م��أدب��ا ،و95
ا��ص��اب��ة يف حمافظة الطفيلة ،و 93ا��ص��اب��ة يف
حمافظة العقبة ،و 80ا�صابة يف حمافظة معان.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�سة
ال��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل ان عدد اال�صابات
الن�شطة حال ّياً ارتفع �إىل  68385ا�صابة ،فيما

بلغ عدد اال�صابات التي �أُدخِ لت اليوم للعالج يف
امل�ست�شفيات املعتمدة  240ا�صابة ،بينما غادرت
 217ا�صابة امل�ست�شفيات بعد �شفائها.

ولفت �إىل ان �إج�م��ايل ع��دد اال�صابات التي
تتلقّى العالج يف امل�ست�شفيات حال ّياً بلغ 2213
ا�صابة ،منهم  447ا�صابة على �أ� �س � ّرة العناية

احلثيثة.
كما �أ� �ش��ار امل��وج��ز �إىل ت�سجيل  3554حالة
��ش�ف��اء ال �ي��وم يف ال �ع��زل امل �ن��زيل وامل�ست�شفيات،
لي�صل ال �ع��دد الإج �م��ايل حل ��االت ال���ش�ف��اء �إىل
.103834
مت �إجراء  22814فح�صاً خمرب ّياً
و�أ�ضاف �أنه ّ
اليوم ،لي�صبح �إجمايل ع��دد الفحو�صات التي
�أجريت منذ ب��دء الوباء وحتى الآن 2315758
ف �ح �� �ص �اً ،الف �ت��ا �إىل �أن ن �� �س �ب��ة ال �ف �ح��و� �ص��ات
الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 65ر21
باملئة.
ودع��ت ال��وزارة اجلميع اىل االلتزام ب�أوامر
ال � ّدف��اع ،وا ّت �ب��اع �سبل ال��وق��اي��ة ،خا�صة ارت��داء
ال �ك � ّم��ام��ات ،وع� ��دم �إق ��ام ��ة ال �ت �ج � ّم �ع��ات لأك�ث�ر
من � 20شخ�صاً ،وا�ستخدام تطبيقي “�أمان”
و”�صحتك”� ،إ� �ض��اف��ة �إىل م�ت��اب�ع��ة احل�م�ل��ة
التوعوية التي �أطلقتها ال ��وزارة للوقاية من
ع � ��دوى ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا وت���ش�ج�ي��ع الأف � ��راد
حلماية �أ�سرهم وجمتمعهم (#بحميهم).

تعثر الصحافة الورقية وغياب المسؤولية
الأنباط-جواد اخل�رضي
التطور التكنولوجي ال��ذي غزا العامل من
خالل ما ي�سمى بالعامل االفرتا�ضي الذي جعل
من الكرة الأر�ضية قرية �صغرية وهذا كان له
م��ن الإيجابيات الكثري وباملقابل كانت هناك
�سلبيات غري متوقعة  ،على �سبيل املثال حني
انت�شرت م��واق��ع ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي بكافة
م�سمياتها ب��د�أت تعج �صفحاتها االلكرتونية
مب��ا ه��ب ودب ال�ب�ع����ض م�ن�ه��ا م�ل�ت��زم وال�ب��اق��ي
ع�ب��ارة ع��ن خزعبالت و�أوه ��ام ودم��ار للب�شرية
،بعيدًا عن هذه املقدمة وددت �أن �أكتب �ضمن
الإط��ار الوطني وح��ول جزئية ال�صراع ما بني
ال�صحافة الورقية والتقدم التكنولوجي وبني
امل �� �س ��ؤول ال ��ذي ال ينظر �إال �إىل زي ��ادة و�ضع
ال��رك��ام على اجلمر املتوهج �ساع ًيا �إىل بقاءه
مبا يحقق م�صاحله بعيدًا عن تقدمي الواجب
جت��اه ال��وط��ن وم��ؤ��س���س��ات��ه ال�ع��ام��ة واخل��ا��ص��ة
وه��ذا مما زاد من تقليل املخرجات الإيجابية
الن مدخالت امل�س�ؤول ال تعتمد على الأ�س�س
ال�سليمة وغياب القواعد املعرفية .
ان �ن��ي � �س ��أت �ط��رق �إىل ج��ان��ب م�ه��م �أال وه��و

ال�صحافة الورقية يف الأردن والتي باتت قاب
قو�سني �أو �أدن��ى لرتفع الراية البي�ضاء معلن ًة
اال�ست�سالم.
لقد كانت اهتمام جاللة امللك حفظه اهلل
وال زال��ت ال�ت��أك�ي��د على دور الإع�ل�ام الأردين
ب �ك��اف��ة ا� �ش �ك��ال��ه م �ن��ارة ت�ن�ق��ل اخل�ب�ر ال �� �ص��ادق

واحلقيقي و�إن ك��ان �أحيانًا يكون فيه ن��و ٌع من
بع�ض املرارة �،إ�ضافة �إىل مبادرات جاللته �إىل
تقدمي كل ما ميكن من دعم وخا�صة ال�صحافة
ال��ورق �ي��ة ال �ت��ي ب��ات��ت ت�ترن��ح م��اد ًي��ا وم�ع�ن��و ًي��ا
جراء مزاجية امل�س�ؤول يف دعم تلك ال�صحيفة
واحل �ج��ب ع��ن �صحيف ٍة �أخ ��رى دون االل �ت��زام

بالقوانني الناظمة.
على كل حال والأردن قد جنح قبل �أيام حني
ج��رت االن�ت�خ��اب��ات النيابية للمجل�س التا�سع
ع�شر يف ظل الظروف اال�ستثنائية جراء جائحة
ف�يرو���س ك��ورون��ا ال��ذي �أ�صبح وب��اء عاملي �شبه
دائم وغري م�ستجد.
ها نحن ننتظر ما �سيقدمه جمل�س النواب
القادم واحلكومة اجلديدة جتاه دعم ال�صحافة
ال ��ورق� �ي ��ة دون حم ��اب ��اة �أو مت �ي �ي��ز ب�ي�ن ه��ذه
ال�صحيفة �أو تلك وجميعها لديها ع�شرات بل
م�ئ��ات العاملني مبختلف الأق���س��ام و�إن حدث
الإنهيار يف اجل�سم ال�صحفي فهذا �سي�ؤدي �إىل
�إل�ق��اء مئات الأُ��س��ر لل�شارع وه��و م��ا ال ير�ضاه
جاللة امللك وجاللته يحر�ص دو ًم��ا على �أن
تبقى ال�صحافة قائمة وحريتها �سقف ال�سماء
وما يُدلل � ً
أي�ضا على االهتمام لقاءات جاللته
امل���س�ت�م��رة م��ع ال�ن��ا��ش��ري��ن ور�ؤ�� �س ��اء ال�ت�ح��ري��ر
وال�صحفيني للتوجيه واال�ستماع لهم .
� �س �ي��دي � �ص��اح��ب اجل�ل�ال��ة م��ن ه ��ذا امل�ن�بر
ال���ص�ح�ف��ي امت �ن��ى ان ي �ت��م ال���ض�غ��ط ع �ل��ى �أي
م���س��ؤول ي��رى يف ال�صحافة ال��ورق�ي��ة مدخلاً
لتحقيق م�صاحله وذاته .

مستشفى معان يتسلم جهاز فحص كورونا pcr
االنباط  -جواد اخل�رضي
�أك ��د ع�ضو جمل�س حم��اف�ظ��ة م�ع��ان رئي�س
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال �ي ��ه واالق �ت �� �ص ��ادي ��ة وال �ت �ن �م��وي��ة
وال���س�ي��اح�ي��ة و��ص�ف��ي رج ��ا � �ص�لاح “ ل�لان�ب��اط
“ ب�أنه مت ت�سليم م�ست�شفى معان احلكومي
اجهزة ومعدات طبية من �ضمنها جهاز فح�ص
فايرو�س ال�ك��ورون��ا بقيمة اجمالية بلغت 165
ال ��ف دي �ن��ار  .وب�ي�ن � �ص�لاح ان م��ا مت تقدميه
ه��و م��ن �ضمن امل���ش��اري��ع ال�ت��ي مت �إق��راره��ا من
ق �ب��ل �أع� ��� �ض ��اء جم �ل ����س حم��اف �ظ��ة م� �ع ��ان ع��ن
مدينة معان ل�شراء اجهزة ومعدات طبية �إىل
م�ست�شفى م�ع��ان ال�ت��ي مت و��ض��ع خم�ص�صاتها
م��ن م��وازن��ة ع ��ام  . 2020م��و��ض�ح��ا ب� ��أن املبلغ
مت ر�صده ل�شراء اجهزة وم�ع��دات طبية  ،لكن
الظروف اال�ستثنائية جاءت ب�سبب اجلائحة مت
التعديل على �شراء بع�ض املعدات وا�ستبدالها
مب��ا ه��و ��ض��روري  .وق��د ق��ام با�ستالم امل�ع��دات
واالج �ه ��زة مب��ا ف�ي�ه��م ج �ه��از ال  pcrك��ل من
مدير م�ست�شفى معان احلكومي الدكتور وليد

ال � ��رواد وم��دي��ر م��دي��ري��ة ال��رع��اي��ة وال �� �ش ��ؤون
ال�صحية ال��دك�ت��ور اجم��د اب��و دروي ����ش ال�ل��ذان
عربا عن �شكرهما لوزير ال�صحة الدكتور نذير
عبيدات وملجل�س حمافظة معان ( الالمركزية
) من خالل �سرعة اال�ستجابة مبا فيه م�صلحة
الوطن واملواطن .
جمل�س حمافظة معان( الالمركزية ) يقر
موازنة حمافظة معان لعام .٢٠٢١
�ضمن الإج��راءات القانونية لإعداد موازنة
حم��اف �ظ��ة م� �ع ��ان ل� �ع ��ام  ٢٠٢١ع �ق��د جم�ل����س
حم��اف �ظ��ة م �ع ��ان ج �ل �� �س��ة ح �ي ��ث مت خ�لال�ه��ا
مناق�شة موازنة حمافظة معان لعام  ٢٠٢١من
قبل �أع�ضاء املجل�س واللجنة املالية واملحولة
م��ن املجل�س التنفيذي �إىل جمل�س حمافظة
معان.
يف ذات ال���س�ي��اق ق��ال ��ص�لاح “ ل�لان�ب��اط “
ب�أنه مت اق��رار موازنة جمل�س حمافظة معان
ب�أغلبية �أع�ضاء املجل�س الذين ح�ضروا اجلل�سة
موازنة املحافظة لعام  ٢٠٢١بعد تعديل على
عدد من امل�شاريع يف جميع القطاعات.

حيث بلغت قيمة املخ�ص�صات املالية ملوازنة
حم ��اف ��ظ م �ع ��ان ل �ع ��ام  ٢٠٢١ت �� �س �ع��ة م�لاي�ين
و� �س �ب �ع �م��اي��ة وت �� �س �ع��ه وث� �م ��ان ��ون ال� ��ف دي �ن ��ار(
. ) ٩٧٨٩٠٠٠
ح�سب ال�سقوف املحدده من وزارة املاليه/
دائ��رة امل��وازن��ه العامه للم�شاريع الر�أ�سمالية
املخ�ص�صة ملجال�س املحافظات �ضمن امل��وازن��ة
العامة للدولة لعام  ٢٠٢١وقانون الالمركزية
رقم  ٤٩لعام .٢٠١٥
حيث ت��وزع��ت ه��ذه املخ�ص�صات على �ستتة
ع�شر (  ) ١٦قطاع ح�سب الأولوية للم�شاريع
اخل��دم��ات�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة ملحاففظة م�ع��ان على
النحو التايل.
 -١قطاع الرتبية والتعليم ( ) ٣١٩٤ ٠٠٠
 -٢قطاع الأ�شغال العامة( ) ١٦٢٤ ٠٠٠
 -٣قطاع ال�صحه(  ) ١٥٣٣ ٠٠٠الف دينار
 -٤قطاع املياه(  ) ١٢٦١ ٠٠٠الف دينار
 -٥قطاع الزراعة(  ) ٤٣٠ ٠٠٠الف دينار
 -٦قطاع ال�شباب (  ) ٤٦٨ ٠٠٠الف دينار
 -٧ق�ط��اع ال�ت��دري��ب امل�ه�ن��ي( ) ٢٩٣ ٠٠٠

الف دينار
 - ٨قطاع ال�صناعة والتجارة ( ٢٢٢ ٠٠٠
) الف دينار
 -٩قطاع التنمية االجتماعية ( ٢٢٠ ٠٠٠
) الف دينار
 - ١٠ق�ط��اع الأوق� ��اف (  ) ٢٠٥ ٠٠٠الف
دينار
 -١١قطاع العدل (  ) ١٦٠ ٠٠٠الف دينار
 -١٢قطاع ال�سياحه واالثار ( ) ١١٥ ٠٠٠
الف دينار
 -١٣قطاع البلديات (  ) ٣٠ ٠٠٠الف دينار
 -١٤قطاع الثقافه (  ) ٢٠ ٠٠٠الف دينار
 -١٥قطاع املاليه (  ) ١٥ ٠٠٠الف دينار
 -١٦قطاع التعليم العايل( � ) ٥ ٠٠٠آالف دينار.
�شملت امل�شاريع يف هذه القطاعات على ماية
وواحد و�أربعون م�شروع ( . ) ١٤١
ت� �ن ��وع ��ت م � ��ا ب �ي��ن م� ��� �ش ��اري ��ع ر�أ�� �س� �م ��ال� �ي ��ة
خ��دم��ات �ي��ةوت �ن �م��وي��ة ج ��دي ��دة وم �� �ش��اري��ع قيد
التنفيذ وت�سديد م�ستحقات مالية مل�شاريع مت
تنفيذها.

الخطاط األردني البوايزة يتأهل لجائزة الشيخ زايد للكتاب
االنباط -عمان
ت�أهل الباحث الأردين الدكتور رفعت حممد
ال �ب��واي��زة ل�ل�ق��ائ�م��ة ال �ط��وي �ل��ة جل��ائ��زة ال�شيخ
زاي��د للكتاب عن ف��رع امل�ؤلف ال�شاب عن كتابه
“ال�سمات الفنية والقيم اجلمالية يف اخلطوط
العربية على العمائر اململوكية” ،ال�صادر عن
وزارة الثقافة عام .2019
وت�ضم القائمة الطويلة التي �أعلنت عنها
اجل ��ائ ��زة يف دورت� �ه ��ا اخل��ام �� �س��ة ع �� �ش��رة ل �ع��ام
 27 ،2021-2020ع�ن��وا ًن��ا م��ن  11ب�ل��دا ً،توزعت
العناوين بني �أعمال �سردية و�شعرية ودرا�سات
و�أط��روح��ات ،م��ن بينها ك�ت��اب ال��دك�ت��ور ب��واي��زة
“ال�سمات الفنية والقيم اجلمالية يف اخلطوط
العربية على العمائر اململوكية” ال��ذي ي�سلط
ال �� �ض��وء ع �ل��ى م ��ا حت�م�ل��ه امل �ب ��اين الإ� �س�لام �ي��ة
الأثرية من خطوط عربية ،تعود لفرتة احلكم
اململوكي ،اعتمادًا على قلعتي الكرك وال�شوبك،
( 923 – 648ه � � �ـ 517 -1250/م) ك �ن �م��وذج ملا
تزينت به من تكوينات وكتابات خطية مميزة
اخت�صت بها وميزتها.
وقال الدكتور رفعت البوايزة لوكالة الأنباء
الأردنية (ب�ترا) اليوم اجلمعة ،ان هذا الكتاب
طبع بدعم م��ن وزارة الثقافة �ضمن فعاليات
امل ��دن ال�ث�ق��اف�ي��ة ل ��واء ب���ص�يرا م��دي�ن��ة الثقافة
الأردن �ي��ة للعام  ،2019وج��اء يف �أرب �ع��ة ف�صول
تتحدث عن البنية الفنية والقيم اجلمالية يف
فن اخل��ط العربي وفل�سفة اخلطوط العربية
ع �ل��ى ال �ع �م��ارة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،وي� �ع ��رف ب��اخل��ط

ال�ع��رب��ي يف الع�صر اململوكي وال �سيما قعلتي
الكرك وال�شوبك ،والعنا�صر املعمارية والأ�س�س
اجلمالية لكل منهما.
و�أ�� �ض ��اف ،ان م���ش��ارك�ت��ه يف اجل��ائ��زة ج��اءت
ن�ت�ي�ج��ة خم��ا���ض � �س �ن��وات ط��وي �ل��ة م ��ن ال�ع�م��ل
والبحث يف جمال فن اخلط العربي ،من خالل
عمله كخطاط ،حيث �شكل اخلط هويته و�صقل
�شخ�صيته�� ،ص��اح��ب ذل��ك ح���ض��ور وا� �س��ع على
امل�ستوى الدويل من خالل الكثري من امل�شاركات
املتميزة من خالل �أعمال فنية وخطية.
وبني الدكتور البوايزة ،ان درا�سة الدكتوراه
يف التاريخ الإ�سالمي فتحت له باباً �أط��ل على
ف�ن��ون ال�ع�ه��ود اال��س�لام�ي��ة املختلفة وال �سيما
فنون اخلط العربي ،وقد تزامن ذلك مع زيارته
قلعتي ال���ش��وب��ك وال �ك��رك يف ف�ت�رات متباعدة
واالط�لاع على اخلطوط املنقو�شة التي عك�ست
ت��اري��خ ح�ق�ب��ة م�ه�م��ة م��ن ال �ت��اري��خ الإ� �س�لام��ي،
يرا �إىل �أن ��ه ل �ن��درة ال�ك�ت��اب��ات ب�ه��ذا امل�ج��ال،
م���ش� ً
فكر ان يكون مو�ضوع �أطروحته يف الدكتوراه
ه��و درا� �س��ة اخل�ط��وط وال�ك�ت��اب��ات على العمائر
الإ�سالمية كدرا�سة تاريخية وظيفية و�صفية
وف�ن�ي��ة وحت�ل�ي�ل�ي��ة ،وه ��ذا ��س��اه��م ب�ظ�ه��ور ك�ت��اب
“ال�سمات الفنية والقيم اجلمالية يف اخلطوط
العربية على العمائر اململوكية” نتيجة بحث
وع�م��ل دام لأك�ث�ر م��ن �سنة ون�صف يف حماولة
منه لت�سليط ال�ضوء وت�شجيع الدرا�سات العلمية
والأكادميية للآثار الإ�سالمية يف الأردن.
و�أع ��رب ع��ن ت�ق��دي��ره للجهود ال�ت��ي تبذلها
مديرية ثقافة حمافظة الطفيلة يف التوا�صل

مع الكتاب والباحثني يف املحافظة وحتفيزهم
على التواجد يف امل�شاركات املحلية والدولية،
ومنها هذه اجلائزة التي متتاز بعناوينها ،كما
�أنها ت�ضم �أ�ساتذة متخ�ص�صون وجل��ان حتكيم
على م�ستوى رفيع.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال م ��دي ��ر م ��دي ��ري ��ة ث�ق��اف��ة
الطفيلة الدكتور �سامل الفقري ،ان هذه امل�شاركة
للدكتور البوايزة ت�شكل نقلة نوعية ،حيث ان
جائزة ال�شيخ زايد للكتاب هي من �أعلى املراتب
العاملية للكتاب وامل�ؤلفني ،وهي مق�صد للعديد
م��ن الأدب� ��اء وال�ن�ق��اد مل�صداقيتها وان�ت���ش��اره��ا،
م�ضي ًفا ان ال �ب��واي��زة م��ن اخل�ط��اط�ين ال��ذي��ن
ي�شار �إليهم بالبنان يف الو�سط الثقايف املتعلق
باخلط العربي ،خا�صة و�أن��ه اخلطاط الوحيد
من الأردن ممن يحملون الإجازة يف اخلط من
�أ�ستاذ اخلط عبا�س البغدادي بدرجة الإجادة.
و�أ� �ض��اف ل �ـ (ب�ت�را) ان ه��ذا ال�ت��أه��ل �سيتيح
للخطاط الدكتور رفعت البوايزة ان يكون من
الأ�شخا�ص الذين ير�سمون اخلطوط العري�ضة
ل�ف��ن اخل ��ط ال�ع��رب��ي يف الأردن ،وال �سيما ان
وزارة الثقافة تعنى بهذا ال�ش�أن ب�صورة كبرية،
مبينًا ان هذا الإ�صدار الذي تقدم به اخلطاط
ال�ب��واي��زة للجائزة ه��و �ضمن �إ� �ص��دارات وزارة
ال�ث�ق��اف��ة ��ض�م��ن ل ��واء ب���ص�يرا م��دي�ن��ة الثقافة
الأردنية للعام .2019
وب�ين ال��دك�ت��ور ال�ف�ق�ير ،ان م��دي��ري��ة ثقافة
الطفيلة تقف �إىل جانب الدكتور البوايزة الذي
ه��و �أح��د �أب�ن��اء املحافظة ك�شاب مت� َّر���س اخل��ط،
�إىل ان �أ�صبح �أحد �أ�شهر �أعالم اخلط يف العامل

العربي والإ��س�لام��ي ال��ذي��ن �آم�ن��وا بطاقاتهم،
و�أخ� � ��ذوا ع �ل��ى ع��ات�ق�ه��م ن���ش��ر ه ��ذه ال �ف��ن على
امل�ستوى املحلي وال ��دويل ،وق��دم نف�سه للعامل
ك�شخ�صية ثقافية يف جمال اخلط العربي.
ي�شار �إىل ان الباحث البوايزة حا�صل على
درجة الدكتوراه يف التاريخ والفنون الإ�سالمية،
ويحمل الإج��ازة الدولية يف فن اخلط العربي
م��ن امل��در� �س��ة ال �ب �غ��دادي��ة م��ن �أ� �س �ت��اذه ع�ب��ا���س
ال� �ب� �غ ��دادي ،وم��رت �ب��ة الإج � � ��ادة يف ف ��ن اخل��ط
ال�ع��رب��ي ،وه��و م��ن امل�ؤ�س�سني ل�ل�إحت��اد العاملي
للخط العربي والزخرفة الإ�سالمية ،وحا�صل
ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز املحلية وال��دول�ي��ة،
كما ق��ام بكتابة امل�صحف يف دم�شق ،وم�صحف
دبي بعدة �أنواع من اخلطوط العربية ،كما �أقام
الكثري م��ن امل�ع��ار���ض املحلية وال�ع��امل�ي��ة ،ومثل
الأردن يف العديد من الفعاليات الدولية.

العالقة البينية بين
النواب والوزراء
د.محمد طالب عبيدات
بعد �إنتهاء الإنتخابات النيابية وذهاب النواب حتت القبة لغايات متثيل ال�شعب وبعد
خطاب العر�ش ال�سامي تبد�أ العالقة البينية بني النواب وال��وزراء تتبلور وعلى املحك
بتنامي درجة العمل بينهما؛ فالأ�صل يف هذه العالقة �أن تنبثق مبهنية عالية و�إحرتام
متبادل ولها �آليات خمتلفة وفق بروتوكول التعامل بينهم؛ والأ�صل �أن يكون دور النائب
للت�شريع والرقابة وامل�ساءلة؛ بيد �أن الواقع يقول �أن العالقة بني النائب والوزير يف
معظمها قوائم م�شرتكة وعالقة بينية وتقاطعات ملنافع كل منهما؛ فالنائب يحتاج
خلدمات ملنطقته الإنتخابية وقواعده ال�شعبية وناخبيه؛ بيد �أن الوزير بحاجة لر�ضى
النائب �أي��ام الثقة وامل��وازن��ة حت��دي��داً؛ مم��ا يجعل العالقة البينية بينهما مبنية على
م�صالح م�شرتكة بالطبع دومنا ت�أثري على د�ستىوريتها:
 .١الوزير ميثل ال�سلطة التنفيذية التي متتلك زم��ام �أم��ور �إدارة العمل وتنفيذه يف
احلكومة وفق �إ�سرتاتيجيات عمل وخطط تنفيذية لبيان وزاري معلن لل�شعب وجمل�س
الأم��ة ب�شقية الأع�ي��ان وال�ن��واب؛ بيد �أن النائب ج��زء من ال�سلطة الت�شريعية وي�سعى
للم�شاركة بالت�شريع وم�ساءلة احلكومة والرقابة عليها من خالل الأ�سئلة والإ�ستجواب
وحتى يحجب الثقة عن وزير بعينه �أو احلكومة وفق العالقة البينية بينهم.
 .٢العالقة بني احلكومة والربملان من�ضبطة ب�إيقاع الد�ستور ومبد�أ ف�صل ال�سلطات؛
فال تتغ ّول هبة على الأخرى لأن ذلك يخرق الد�ستور وي�ش ّكل خمالفة �صريحة له؛ فال
وف
يجوز للحكومة �أن تنربي بقرارات تع�سفية �أو فيها تط ّرف دون م�ساءلة الربملان لها؛ يِ
ذات الوقت ال يجوز للنواب التدخّ ل يف قرارات احلكومة ِ�إ اَّل �إذا كانت ال�صالح العام ولي�س
للم�صالح ال�شخ�صية.
ُحا�سب الوزراء �أمام الربملان عن �أخطائهم و�إخفاقاتهم وجتاوزاتهم
� .٣شيء طبيعي �أن ي َ
�أو ف�سادهم يف حال وجودها ،لكن لي�س مقبو ًال البتة الإنتقام ال�شخ�صي والإتهام اجلزاف
وت�ضارب امل�صالح ،فحرية التعبري م�صانة لدى النواب ولكن لي�س للتمادي على الوزراء
�أو الدخول يف �أمورهم ال�شخ�صية وحياتهم اخلا�صة.
 .٤الت�أ�سي�س للعمل الت�شريعي احلقيقي يقت�ضي �أن يكون النائب ممث ً
ال لل�شعب ولي�س
جمام ً
وف ذات الوقت يكون الوزير �سادناً وخادماً لل�شعب وم�س�ؤو ًال يف ذات
ال للحكومات؛ يِ
الوقت �أمام الربملان من حيث امل�ساءلة والرقابة على عمله؛ بعيداً عن العالقات املتطرفة
بني الوزير والنائب؛ ولذلك الأ�صل يف تلك العالقة �أن تتنامى ب�إ�ضطراد لتكون متناغمة
ومتكاملة وت�شاركية لتعظيم الإنتاج وت�شريع القوانني لل�صالح العام .
� .٥أي ع�لاق��ة ب�ين ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية حتكمها جملة م��ن امل�صالح
ال�شخ�صية وامل���ص��ال��ح امل�ت�ب��ادل��ة وامل�ن��اف��ع �ستنعك�س حتماً �سلباً على ال��وط��ن وامل��واط��ن
وخ�صو�صاً حم��دود الدخل؛ ولذلك فالعالقات البينية بني احلكومة وجمل�س النواب
واجب �أن تكون ت�شاركية وتكاملية ل�ضبط �إيقاع املنتج الت�شريعي ليكون فعا ًال ومتميزاً.
 .٦بع�ض احلكومات تن�شىء وزارة خا�صة بالعمل الربملاين بحيث ال ت�صل ر�سالة لأي
وف ذلك تنظيم للعمل
وزير من نائب �سوى عّن طريق وزير الدولة لل�ش�ؤون الربملانية؛ يِ
وبحيث ال يقوم النواب مبراجعة الوزراء يف مكاتبهم �سوى لل�ضرورة لأن يف ذلك تعليق
للعمل وت�ضييع للوقت؛ و�أثبتت هذه الآلية جدواها يف كثري من احلكومات.
 .٧مطلوب عالقة ي�ضبطها الد�ستور بني النائب والوزير بحيث ال يتغول �أحدهما على
الآخر؛ وال تتدخل فيها امل�صالح �أو �إغتيال ال�شخ�صيات؛ وال تتطلب �أن يحا�سب النائب
الوزير يف ال�صباح وميرر الأخطاء له بعدئذ على �أمل �أن يطلب بع�ض اخلدمات لناخبيه
بامل�ساء؛ وبالتايل فاملواطن هو احللقة احل�سا�سة بني الوزير والنائب.
ب�صراحة :العالقة بني الوزير والنائب لي�ست للم�صالح ال�شخ�صية بقدر ما هي خدمة
للوطن واملواطن وب�شفافية لغايات الت�شريع والرقابة وامل�ساءلة؛ فمطلوب �ضبط �إيقاع
هذه العالقة وفق الد�ستور لتكون الت�شاركية والتكاملية عنوانها ال التخندق �أو املناكفة �أو
الأنانية؛ فالوطن بحاجة لرجال خمل�صني رقابهم عليه لي�صب ذلك يف اجلهود امل�ضنية
التي يقودها جاللة امللك ب�إقتدار.
�صباح الوطن اجلميل

مجلس محافظة المفرق يخصص 400
الف دينار للقطاع الزراعي
االنباط -املفرق
خ�ص�ص جمل�س حمافظة امل�ف��رق مبلغ
 400الف دينار �ضمن موازنته املالية للعام
القادم للقطاع الزراعي.
وق� ��ال ال �ن��اط��ق الإع �ل�ام ��ي يف امل�ج�ل����س
��ص�بري ال��زي��ادن��ة ،ان خم�ص�صات القطاع
الزراعي للعام القادم تعد متدنية وال تلبي
احتياجات ه��ذا القطاع ال��ذي يعد العمود
الفقري ملحافظة املفرق ،الفتًا اىل ان قرار
تخفي�ض م��وازن��ة حمافظة امل�ف��رق انعك�س
��س�ل�ب��ا ع �ل��ى ك��اف��ة خم���ص���ص��ات ال�ق�ط��اع��ات
احليوية يف املحافظة .
وا� � �ض� ��اف ان ه� �ن ��اك ب �ع ����ض امل �� �ش��اري��ع
الزراعية امل�ستمرة ،حيث مت تخ�صي�ص 100

الف دينار مل�شروع خمترب ال�صحة النباتية
و 150ال��ف دي �ن��ار مل���ش��روع مبنى ال�ع�ي��ادات
البيطرية ال�ت��اب��ع مل��دي��ري��ة زراع ��ة ال�ب��ادي��ة
ال�شرقية ،ا�ضافة لتخ�صي�ص  20الف دينار
ال�ستكمال م�شروع حت�سني انتاجية االب��ل
و 20ال ��ف دي� �ن ��ار مل �� �ش��روع امل �ح��اف �ظ��ة على
الف�صيلة اخليلية .
واو�� �ض ��ح زي ��ادن ��ة ،ان ه �ن��ال��ك م���ش��اري��ع
زراعية جديدة �ضمن موازنة العام القادم،
ح �ي��ث مت ت�خ���ص�ي����ص 30ال ��ف دي �ن��ار ل�ب�ن��اء
مركز مبحطة اخلالدية للبحوث الزراعية
وا�ستحداث �سور ملحطة بحوث اخلنا�صري
بكلفة  30ال��ف دي �ن��ار ،ا��ض��اف��ة اىل م�شروع
برنامج ال�ث�روة احليوانية بقيمة  50الف
دينار.

كورونا يخطف عالما أردنيا في
تفسير القرآن الكريم

االنباط-عمان
ان �ت �ق��ل �إىل رح �م��ة اهلل ت� �ع ��اىل�� ،ص�ب��اح
اجل �م �ع��ة �أ.د م���ص�ط�ف��ى امل �� �ش �ن��ي� ،أ� �س �ت��اذ
التف�سري وعلوم القر�آن يف اجلامعة الأردنية
وج��ام�ع��ة ال�ي�رم��وك وع ��دد م��ن اجل��ام�ع��ات
العربية ،بعد معاناة مع مر�ض الكورونا،.

وق��د نعت رابطة علماء الأردن املوقرة،
ف�ضيلة ال�ع��امل امل�شني رح�م��ه اهلل ،وقالت
“ :ن�س�أل اهلل �أن يجعل م��ا ق� ّدم��ه للقر�آن
وعلومه ولطلبة العلم ن��وراً يلقاه �أم��ام��ه
ومن بني يديه ،و�أن يتغ ّمده بوافر الرحمة
واملغفرة ويتق ّبله يف جنات النعيم ،ولأهله
ال�صرب”.

االقت�صادي
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 50مليار دوالر حجم الطلبات التي جمعها اإلصدار تعد األعلى في العالم خالل 2020

حوافز تسعير سندات «أرامكو» دعمت الطلب عليها

العربية-رويرتز

ق ��ال م���س�ت�ث�م��رون �إن ت���س�ع�ير ��س�ن��دات
“�أرامكو” ال�سعودية ،ال�ت��ي ط��رح��ت هذا
الأ�سبوع ينظر لها كوكيل حلكومة اململكة
يف ال��دي��ن ،م��ا اع�ت�بره امل�ستثمرون تغيرياً
عن العام املا�ضي ،حيث مت تقييم خماطر
ال�شركة عند م�ستويات �أق��ل م��ن خماطر
الدولة.
وك��ان��ت �أرام� �ك ��و ال���س�ع��ودي��ة ق��د �أذه �ل��ت
الأ�سواق العاملية العام املا�ضي عندما فتحت
دف��ات��ره��ا ل�ل�م��رة الأوىل ك ��أك�ب�ر ��ش��رك��ة يف
العامل من حيث الربحية ،قبل بيع �سندات
بقيمة  12مليار دوالر.
وج �م��ع ال �ط��رح ط�ل�ب��ات ب ��أك�ثر م��ن 100
مليار دوالر حينها ما مت اعتباره ،ت�صويت

قيا�سي على ثقة ال�سوق لأكرب �شركة نفط
يف العامل.
و�� �ض ��خ ك ��ل م ��ن م �� �س �ت �ث �م��ري الأ� � �س� ��واق
ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ،وال �� �ش��رك��ات ،الأم � � ��وال يف تلك
الأوراق املالية ،التي كانت �أ�سعارها مماثلة
للديون ال�سيادية احلكومية  -وهو �أمر نادر
لأن الكيانات اململوكة للدول تقدم عموماً
عائدات �أعلى من احلكومات.
وم � ��ع ث � ��اين ط ��روح ��ات� �ه ��ا يف الأ� � �س� ��واق
ال��دول�ي��ة ه��ذا الأ� �س �ب��وع ،جمعت �أرام �ك��و 8
مليارات دوالر مع حجم طلبات بلغ ذروته
عند  50مليار دوالر ،وهو ما يعد �أكرب طرح
يف �شريحة املليارات يتلقى طلبات خالل عام
 ،2020وفقاً مل�صادر حتدثت لـ “رويرتز”،
واطلعت عليها “العربية.نت».
و�أظهر الطلب ال�ضخم �أن امل�ستثمرين
ال ي��زال��ون يعتربون ال�شركة �أ��ص� ً
لا جاذبة

 على الرغم من انخفا�ض �أ�سعار النفطوالهجوم على من�ش�آت �أرام�ك��و يف �سبتمرب
من العام املا�ضي.
ويف العام املا�ضي ،قال بع�ض امل�ستثمرين
ل��روي�ت�رز �إن ال���ش��رك��ة ت�ه��دف �إىل ت�سعري
�سنداتها من �شركات �أف�ضل ت�صنيفاً مثل،
“�شل” ،و”توتال” ،و”�إك�سون” ،على
ال��رغ��م م��ن �أن ت�صنيفها مقيد بروابطها
ال�سيادية.
وق �ب ��ل ت �ل��ك ال �� �ص �ف �ق��ة ،ق ��ال ��ت �أرام� �ك ��و
للم�ستثمرين �إن احل�ك��وم��ة ال���س�ع��ودي��ة ال
ت��زال ملتزمة ب��إط��ار �إدارة �أرام�ك��و حلماية
ا�ستقاللها ح�ت��ى ع�ن��دم��ا تنخف�ض �أ��س�ع��ار
النفط.
وقال ريت�شارد بريغز ،مدير اال�ستثمار يف
�شركة «�« :»GAMأعتقد �أن العام املا�ضي
كان جمنوناً بع�ض ال�شيء يف ت�سعريه داخل

اململكة العربية ال�سعودية وك��ان مدفوعاً
�إىل حد كبري مب�ستثمري ال�شركات العابرة
للحدود ،حيث اعتربها معظم م�ستثمري
الأ�� �س ��واق ال�ن��ا��ش�ئ��ة م�ك�ل�ف��ة داخ� ��ل اململكة
العربية ال�سعودية».
وان�خ�ف���ض��ت �أرب � ��اح �أرام� �ك ��و ه ��ذا ال �ع��ام،
لكنها متم�سكة بتوزيع �أرباح �سنوية بقيمة
 75مليار دوالر .و�سيذهب ذل��ك بالكامل
تقريباً �إىل احلكومة ال�سعودية مل�ساعدتها
على احتواء عجز حكومي متزايد.
مت تق�سيم �سندات ال�شركة اجلديدة �إىل
�شرائح ترتاوح بني ثالث �سنوات و 50عاماً
 وهي �أطول ديون دولية لل�سعودية عمراً.وعرب جميع ال�شرائح ،قدمت �أرامكو قيمة
جيدة ،كما يقول امل�ستثمرون.
وع��ر��ض��ت ال�سندات ع�ل�اوة ت�ت�راوح بني
 10و 50نقطة �أ�سا�س تقريباً على ال�سندات
احلكومية ال�سعودية التي لها مدة مماثلة.
وك � ��ان ق �� �س��ط الإ� � �ص � ��دار اجل ��دي ��د  -وه��و
ال�سعر الذي يكون املُ�صدر م�ستعداً ل�سداده
على �سنداته احلالية جل��ذب الطلب على
الإ�صدار اجلديد  -حوايل  40نقطة �أ�سا�س.
وق��ال �سريغي ديرغا�شيف ،مدير ديون
الأ� �س��واق النا�شئة يف “يونيون �إنرجيت”
التي تتخذ من �أملانيا مقراً لها� ،إن �أرامكو
ال مهماً
ال ت��زال ائتماناً قوياً ج��داً ،و”وكي ً
ل�ل�م�خ��اط��ر ال�سعودية” .و�أ�� �ض ��اف “لكن
املهم �أن نالحظ �أنه باملقارنة مع �صفقتها
الأوىل ،تعلمت �أرامكو در�ساً وعر�ضت بع�ض
االمتياز اجلديد للأق�ساط ،وهذه احلقيقة
دع�م��ت �أي���ض�اً الأداء امل��وات��ي ل�سنداتها يف
ال�سوق الثانوية».

أضخم مطار في أوروبا مهدد بالتوقف عن العمل
لندن  -العربية

�أ�صبح مطار “هيرثو” يف العا�صمة الربيطانية لندن ،وهو
�أ�ضخم مطار يف �أوروب��ا وي�شكل مركزاً مهماً حلركة الطريان
العاملية� ،أ�صبح مهدداً بالتوقف الكامل عن العمل خالل الأيام
القادمة ،ب�سبب �أزمة الرواتب والوظائف التي مير بها ،والتي
يبدو �أن الركود احلا�صل ب�سبب “كورونا” قد فاقمها �أكرث من
�أي وقت م�ضى.
وتبنت �إدارة امل�ط��ار خطة لال�ستغناء ع��ن �أك�ث�ر م��ن �أرب�ع��ة
�آالف عامل ،ومن ثم �إعادة تعيينهم يف وظائفهم بعقود جديدة
وروات��ب مالية �أق��ل ،وذل��ك يف حماولة خلف�ض النفقات املالية
وتقليل الأعباء.
و�أعلن احت��اد العمال يف بريطانيا ( )Uniteعن �إ�ضراب
و�شيك عن العمل �سي�شمل كافة العاملني ،مبا يف ذل��ك رجال
الإطفاء واملهند�سني ،احتجاجاً على هذه اخلطة ،وهو ما ميكن
�أن ي ��ؤدي اىل “�إغالق امل�ط��ار ب�شكل فعال” ،بح�سب م��ا �أك��دت
و�سائل �إعالم حملية يف لندن.
وق��ال��ت النقابة العمالية �إن الإ� �ض��راب �سي�شمل �أي�ضاً �أم��ن
املطار وعمليات الأمتعة وعمال الت�شغيل واجل��و ،و�أ�ضافت �أن
 %85من املوظفني ي�ؤيدون الإ�ضراب.
و�سيجري الإ�ضراب الأول ملدة � 24ساعة يف  1دي�سمرب ،مع توقف
ليوم واحد �آخر يف الرابع ع�شر من ال�شهر ذات��ه ،ومن املقرر بعد
ذلك تنفيذ �إ�ضراب ملدة � 48ساعة يف  17و 18دي�سمرب املقبل.
وت ��أت��ي ه��ذه الأخ �ب��ار يف ال��وق��ت ال ��ذي ع��دل��ت ف�ي��ه ال�شركة

اقرت�ضت بريطانيا مبلغاً قيا�سياً  215مليار جنيه �إ�سرتليني ( 285مليار
دوالر) يف �أول �سبعة �أ�شهر من ال�سنة املالية ،مما يربز التحدي الذي يواجه
وزير املالية ،ري�شي �سوناك ،الذي يجهز خطط �إنفاق جديدة.
وجاء االقرتا�ض يف �أكتوبر وحده دون توقعات جميع االقت�صاديني يف
ا�ستطالع للر�أي �أجرته رويرتز عند  22.3مليار �إ�سرتليني ،وجرى تعديل

االنباط -عمان

دع ��ا ال �ن��اط��ق الإع�ل�ام ��ي ب��ا� �س��م الهيئة
امل�ستقلة لالنتخاب جهاد املومني ،القوائم
االنتخابية التي تر�شحت لالنتخابات النيابية
�إىل تقدمي تقرير املحا�سب القانوين للإنفاق
على احلمالت االنتخابية للهيئة امل�ستقلة.
و�أو� �ض��ح ،ان��ه وع�ل��ى ��ض��وء ذل��ك �سيجري
اع �ط��ا�ؤه��م ك �ت��اب اغ�ل��اق احل �� �س��اب البنكي
امل���ش�ترك ،بعد ت�ق��دمي تعهد ب�ب�راءة الذمة
من �أية م�ستحقات مالية للغري وكحد �أق�صى
يف الع�شرين م��ن ال�شهر املقبل حت��ت طائلة

امل�ساءلة القانونية.
و�أ�شار �إىل �أن التعليمات املعدلة للتعليمات
التنفيذية اخلا�صة بقواعد تنفيذ حمالت
الدعاية االنتخابية تن�ص على اغالق احل�ساب
بانتهاء العملية االنتخابية بناء على �إ�شعار
خطي من الهيئة وتوزيع الر�صيد بالت�ساوي
ب�ي�ن اع �� �ض��اء ال�ق��ائ�م��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة .و�أع �ل��ن
املومني �أن الهيئة ت�ستقبل اال�ستف�سارات من
القوائم املرت�شحة على الرقم ،0779400074
ع��ن �أي ��س��ؤال �أو �شكوى تتعلق باحل�سابات
البنكية.

أياتا :شركات الطيران تحتاج إلى
دعم آخر بـ  80مليار دوالر
باري�س  -رويرتز

ح ��ذر االحت � ��اد ال � ��دويل ل�ل�ن�ق��ل اجل ��وي
(�أي ��ات ��ا) م��ن �أن � �ش��رك��ات ال �ط�ي�ران حت�ت��اج
�إىل دع��م ي�ت�راوح ب�ين  70و 80مليار دوالر
لتجاوز �أزم��ة فريو�س كورونا� ،أو ن�صف ما
تلقته بالفعل من احلكومات مرة �أخرى.
وقال �ألك�سندر دو جونياك ،املدير العام
لالحتاد يف منتدى باري�س للطريان الذي
ت�ست�ضيفه ��ص�ح�ي�ف��ة ال ت��ري �ب �ي��ون ،ال�ي��وم
اجلمعة“ ،ن�شعر بامتنان كبري ل�ضخ 160
مليار دوالر يف القطاع.
«ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�أ� �ش �ه��ر ال �ق ��ادم ��ة ،حت�ت��اج
ال�صناعة �إىل دع��م �إ��ض��ايف ي�ت�راوح ب�ين 70
و 80مليار دوالر ،بح�سب التقييمات ،و�إال
ف�إن بع�ض �شركات الطريان لن تنجو».
وتقول �شركات ط�يران �إن��ه بينما يوفر
ح� ��دوث ت �ق��دم ب �� �ش ��أن ال �ل �ق��اح الأم � ��ل ،ف ��إن
العودة �إىل حركة ال�سفر الكثيفة ما زالت
حت �ت��اج �إىل ع ��دة �أ� �ش �ه��ر .و��س�ت�ع��اين بع�ض
ال���ش��رك��ات ل�ت�ج��اوز ف�صل ال�شتاء يف ن�صف

ال�ك��رة الأر��ض�ي��ة ال���ش�م��ايل ،ح�ين تنخف�ض
الأرباح حتى يف الأوقات العادية.
يف غ �� �ض��ون ذل � ��ك� ،أدى جت� ��دد ارت �ف��اع
الإ��ص��اب��ات ب�ك��وف�ي��د 19-وق�ي��ود ال�سفر �إىل
�إ�ضعاف التوقعات املالية للقطاع ،وال��ذي
يتنب�أ �أياتا ب�أنه ب�صدد ت�سجيل خ�سائر 87
مليار دوالر يف العام اجلاري.
وق ��ال دو ج��ون�ي��اك “من امل�ح�ت�م��ل ج��داً
�أننا �سرنى خ�سائر �أك�بر من الأرق��ام التي
�أعلناها” ،م�ضيفاً �أن ال�ع�ج��ز ل�ع��ام كامل
�سيقرتب على الأرجح من  100مليار دوالر.
وي�ت��وق��ع �أي��ات��ا ت�ع��اف�ي�اً ب�ط�ي�ئ�اً م ��ؤمل �اً مع
ال�ع��ودة �إىل م�ستويات ال�سفر قبل الأزم��ة
ف �ق��ط يف  2024و� �س �ت �ظ��ل �أع� � ��داد ال��رك��اب
منخف�ضة  %30العام القادم.
وحذر دو جونياك من �أن تلك التوقعات
قد تكون متفائلة .وقال “بح�سب تقديراتنا
ف��إن حركة ال�سفر اجل��وي �ستبلغ  %33من
م�ستواها يف  2019بنهاية  ،2020ثم ن�أمل يف
�أن تبلغ  %60-50يف نهاية .»2021

ألفاريز آند مارسال تنسحب من
تدقيق لمصرف لبنان المركزي

امل���ش�غ�ل��ة ل�ل�م�ط��ار ب�شكل ك�ب�ير م��ن ت��وق�ع��ات�ه��ا ل �ع��ام  2021مع
ا�ستمرار جائحة فريو�س كورونا والقيود على ال�سفر اجلوي،
حيث توقعت  37.1مليون م�سافر فقط العام املقبل.
وقالت نقابات العمال يف بيان لها �إن “�إدارة مطار هيرثو
تفاخرت مراراً وتكراراً ب�أن لديها احتياطيات نقدية للبقاء ملدة
� 15شهراً حتى لو مل تهبط طائرة واح��دة يف املطار ،وهو الآن
يحاول �إجبار العمال على قبول تخفي�ضات دائمة يف الأج��ور
ت�صل �إىل � 8آالف جنيه �إ�سرتليني 10550( .دوالراً �أمريكياً)

�سنوياً� ،أي ما يعادل ربع �إجمايل رواتبهم».
و�أو�ضحت �أن��ه يتم ا�ستدعاء العمال �إىل اجتماعات فردية
حيث يتم منحهم �أربعة خيارات :قبول �شروط العقد اجلديد
بدفع مبلغ مقطوع� ،أو �إنهاء اخلدمة االختياري� ،أو ا�ستقالة �أو
�إنهاء عقدهم.
وان�ت�ق��د واي��ن كينج ،م���س��ؤول التن�سيق الإق�ل�ي�م��ي يف احت��اد
العمال هذه اخلطوة ،قائ ً
ال �إن “املطار ي�ستخدم جائحة كورونا
ك�ستار خلف�ض رواتب العمال ب�شكل دائم».

بريطانيا ..مستوى قياسي جديد لالقتراض عند  215مليار إسترليني
لندن  -رويرتز

مستقلة االنتخاب تدعو القوائم
لتقديم تقرير محاسبي إلنفاقها

االقرتا�ض يف �سبتمرب بنزول كبري.
لكن الدين ما زال منخف�ضا قلي ًال فح�سب عن �أعلى م�ستوى يف  60عاماً
كح�صة من االقت�صاد.
وتظهر بيانات ر�سمية ُن�شرت ام�ساجلمعة �أن مبيعات التجزئة زادت
 %1.2يف �أكتوبر ،و�أنها زادت  %5.8عن م�ستواها قبل عام ،يف �أداء �أقوى من
جميع توقعات ا�ستطالع للر�أي.

لكن �شركات جتارة التجزئة تواجه �أو�ضاعاً قامتة يف نوفمرب مع �إغالق
العديد من املتاجر ب�سبب �أحدث قيود لإبطاء جائحة فريو�س كورونا التي
�ضربت بريطانيا ب�شكل �أكرث قوة من بقية االقت�صادات الكبرية.
وت�ت�ج��ه احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة الق�ترا���ض م��ا ي�ق��رب م��ن  400مليار
�إ�سرتليني يف ال�سنة املالية اجلارية ،وهو �أعلى معدل اقرتا�ض بالن�سبة
حلجم االقت�صاد منذ احلرب العاملية الثانية.

بريوت  -رويرتز
قال غازي وزين وزير املال يف حكومة ت�صريف
الأع �م ��ال اللبنانية ل��روي�ت�رز ام����س اجل�م�ع��ة �إن
�شركة ا�ست�شارات �إعادة الهيكلة �ألفاريز �آند مار�سال
ان�سحبت م��ن التدقيق اجل�ن��ائ��ي مل�صرف لبنان
امل��رك��زي لأنها مل تتلق املعلومات الكافية للقيام
بالتدقيق.
كما �أ��ص��درت الرئا�سة اللبنانية بيانا ذك��ر �أن
وزين �أخ�ط��ر الرئي�س مي�شال ع��ون ب�ق��رار �شركة
اال��س�ت���ش��ارات �إن �ه��اء عقد ال�ت��دق�ي��ق ،وه��و مطلب
�أ�سا�سي لتقدمي دعم مايل خارجي مل�ساعدة لبنان
على اخلروج من �أزمة مالية .وتواجه البنوك �أزمة
منذ العام املا�ضي بعد اال�ضطرابات ال�سيا�سية حيث
تباط�أتحتويالتاملغرتبنيوتقل�صت�سيولةالنقد
الأجنبي مما �أدى ملعاناة احلكومة يف متويل جبل
من ال��دي��ون .وج��ري جتميد امل��دخ��رات الدوالرية
للمودعني.
وي�شكل التدقيق اجلنائي يف ح�سابات م�صرف
لبنان �أب��رز بنود خطة النهو�ض االقت�صادي التي
�أقرتها احلكومة قبل �أ�شهر للتفاو�ض مع �صندوق
النقد الدويل .كما ورد �ضمن بنود خارطة الطريق
التيو�ضعتهافرن�سامل�ساعدةلبنانعلىاخلروجمن
دوامة االنهيار االقت�صادي.ومت توقيع العقد مطلع
�سبتمرب ،وبد�أ العمل مبوجبه يف التا�سع من ال�شهر
ذاته .وكان يفرت�ض مب�صرف لبنان تزويد ال�شركة
بالوثائق كافة التي طلبتها بحلول الثالث من
ال�شهر احل��ايل .وبعدها بيومني ،مت متديد املهلة
ملدة ثالثة �أ�شهر� .إال �أن وزين �أ�شار يف بيان اجلمعة
�إىل “عدم تيقن” ال�شركة من �إمكانية ح�صولها

 ..2020ربما يحمل قصة رعب جديدة لألسواق األميركية
اقت�صاد يف العامل ،فيمكنهم البيع ب�سهولة �أو ًال وطرح الأ�سئلة الح ًقا.
العربية-وكاالت البدء باغراء الشركات لطرح �أكرب
اسهم
وتابع“ :قد تتفاعل الأ�سواق ب�شكل �سلبي �إذا كان يُنظر �إىل الواليات
املتحدة باعتبارها ال��دول��ة ذات العملة االحتياطية يف ال�ع��امل على �أنها
يف ت�ق��ري��ر � �ص��ادم ،ر��س��م ب�ن��ك “جي ب��ي مورغان”� ،سيناريو ج��دي��دا
تنزلق يف م�سار نحو ع��دم �شرعية االن�ت�خ��اب��ات ب�سبب م �ن��اورات م��ا بعد
مل�ستقبل الأ��س��واق الأمريكية التي من املتوقع �أن تواجه فو�ضى كبرية
االنتخابات من قبل الأحزاب ال�سيا�سية».
خالل الفرتة املقبلة.
وو� �ض��ع اخل�ب�ير اال��س�ترات�ي�ج��ي يف “جي ب��ي مورغان” ،ال�ع��دي��د من
حيث ينظر الكثري من املتداولني وامل�ستثمرين يف “وول �سرتيت” �إىل
التطورات التي ميكن �أن تلقي بظالل من ال�شك على هذه النتيجة ،مبا
ما يحدث ب�ش�أن االنتخابات الأمريكية على �أنه فر�صة قوية لأن تنحدر
يف ذلك �أن دولة �أو �أكرث تقدم قوائم متناف�سة من الناخبني .و�سيتم بعد
الأ�سواق نحو الفو�ضى .وحذر رئي�س ا�سرتاتيجية ال�سوق واال�ستثمار يف
ذلك حل تلك القوائم املتناف�سة يف  6يناير من قبل الكونغر�س اجلديد
“جي بي مورغان �أ�سيت ماجنمنت” ،مايكل �سيمبالي�ست ،من “اخلطر
من خالل القواعد املن�صو�ص عليها يف قانون الفرز االنتخابي لعام .1887
البعيد لق�صة الرعب الأمريكية والفو�ضى الد�ستورية».
�أما ال�سيناريو املرعب للأ�سواق ،ف�إنه يتمثل يف �أن يعلن اجلمهوريون
و�أ�شار “�سيمبالي�ست” ،الذي ي�ساعد يف الإ�شراف على �أ�صول بقيمة 2.2
يف جمل�س ال�شيوخ �أن قانون مكافحة الف�ساد غري د�ستوري ،و”كل ذلك
تريليون دوالر� ،إىل قيام الرئي�س دونالد ترمب قبل �أيام ب�إقالة م�س�ؤول
ً
ي�ؤ�س�س لفر�ص تن�صيب املبارزة”  ،م���ش�يرا �إىل �أن ه��ذه النتيجة “مت
�أمن االنتخابات وقرار املدعي العام ويليام بار بتفوي�ض املدعني العامني
تفاديها ب�صعوبة” يف عام .1876
بالتحقيق يف تزوير مزعوم للناخبني ،والدراما العابرة حول الت�صديق
وم��ن امل�خ��اط��ر الأخ� ��رى ال �ت��ي ح��دده��ا “جي ب��ي مورغان”� ،أن يتم
على نتائج االنتخابات يف والية يف مي�شيغان.
توجيه املحققني �إىل “م�صادرة �سجالت االنتخابات” للتحقيق يف تزوير
وكتب اخلبري اال�سرتاتيجي“ :اخلال�صة :يجب �أن حتدث الكثري من
الناخبني ،مما ي�ؤدي �إىل �إبطاء العملية .وبالن�سبة للجزء الأكرب ،بدا �أن
الأ�شياء غري التقليدية لرتمب حتى يُعاد انتخابه ..وم��ع ذل��ك ،ف�أنا ال
امل�ستثمرين يتجاهلون حرب “ترمب” على نتائج االنتخابات.
�أ�ستبعد �أي �شيء».
ومل ت�تراج��ع الأ� �س ��واق ا��س�ت�ج��اب� ًة ل�ع�ن��اوي��ن الأخ �ب��ار ح��ول ال��دع��اوى
ووف��ق �شبكة “�سي �إن �إن” الأمريكية ،فمن امل�ؤكد �أن الفو�ضى التي
الق�ضائية العديدة التي �أقامتها حملة الرئي�س ترمب .و�إذا كان هناك �أي
�أعقبت االنتخابات �ستهز الأ�سواق ،التي ا�شتهرت ب�أنها تكره عدم اليقني.
�شيء ،فقد تعاملت وول �سرتيت مع نتيجة االنتخابات حتى قبل الإعالن
و�أطلقت االنتخابات الأك�ثر �سال�سة مما كان يخ�شى احتفا ًال يف وول
عنها .حيث ركز امل�ستثمرون �إىل حد كبري على م�سائل �أخرى ،مبا يف ذلك
�سرتيت ،حيث حقق م�ؤ�شر �ستاندرد �آن بورز  500مكا�سب �ضخمة وقيا�سية
ت�شكيل جمل�س ال�شيوخ ،والتقدم يف ال�سعي لتطوير لقاح لفريو�س كورونا
بعد انتخابات عام .1932
ملحاربة الوباء املتفاقم و�آفاق االنتعا�ش االقت�صادي.
و�أ�ضاف :لكن �إذا كان امل�ستثمرون ال يعرفون من �سيكون امل�س�ؤول عن

على امل�ستندات خالل الفرتة الإ�ضافية.
وكان امل�صرف املركزي �أكد يف بيان يف الرابع من
ال�شهر احلايل� ،أنه “�سلم كامل احل�سابات العائدة
ل��ه ..وفقاً للأ�صول” �إىل وزين .وق��ال �إن��ه ميكن
للدولة “طلب ك�شف مف�صل عن كامل ح�ساباتها
وت��ال�ي�اً ت�سليمها اىل اجل�ه��ات التي ت��رى �أن��ه من
املنا�سب �إطالعها عليها”ما “يجنب م�صرف لبنان
خمالفة قوانني ال�سرية امللزمة قانوناً».
وزود امل�صرف ،وفق ما قال م�صدر فيه لوكالة
فران�س بر�س يف وقت �سابق ،ال�شركة بـ  %42فقط
من الوثائق املطلوبة.وتفاقمت �أزم��ة لبنان بعد
ا�ستقالة احلكومة عقب االنفجار ال�ضخم الذي
هز مرف�أ ب�يروت يف ال��راب��ع من �أغ�سط�س املا�ضي
وال��ذي دم��ر �أنحاء من العا�صمة .وتعرثت جهود
ت�شكيل حكومة ج��دي��دة غ�ير حزبية م��ن ال��وزراء
واالخت�صا�صينييفظل�سيا�ساتطائفية.
وق ��ال �سليم �صفري رئي�س جمعية امل�صارف
اللبنانية لرويرتز يف مقر بنك بريوت الذي ير�أ�سه
�أي�ضا “اخلطوة الأهم هي �إعادة ت�أ�سي�س الثقة».
و�أ� �ض��اف بينما يجل�س يف مكتبه “كل �شيء
�سيعتمد على احلكومة اجل��دي��دة واخل�ب�رة التي
�سيملكها�أع�ضا�ؤها».وطالبالبنكاملركزيالبنوك
ب ��إع��ادة الر�سملة وجتنيب خم�ص�صات خل�سائر
حيازاتها من ال�سندات الدولية للبنان ،وحثها �أي�ضا
علىا�سرتداد الأم��وال التي �أر�سلها املودعون الكبار
�إىل اخلارج.
وقال �صفري �إن البنك املركزي طالب يف تعميم
ب��ا��س�ترداد الأم ��وال التي ظلت حمجوبة خلم�س
�سنوات مما يوفر �سيولة لدعم القطاع اخلا�ص.
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أخطر النباتات في العالم

االنباط-وكاالت

ت��ت��م��ي��ز ال��ن��ب��ات��ات ب���أن��ه��ا رم���ز اخل�ير
على الأر�� ��ض ،ومنها ي��أك��ل الكثري من
الكائنات احلية ومنها الإن�سان ،وع��ادة
م��ا ي �ك��ون ال �ل��ون الأخ �� �ض��ر دل �ي�ل ً
ا على
اجلمال واخل�صوبة يف الرتبة وعالمة
على ت��وف��ر ال �غ��ذاء ،ول�ك��ن ه�ن��اك بع�ض
النباتات التي تعد �سامة ويعترب جمرد
مل�سها ه��و ��ش��ر ل�ل�ك��ائ�ن��ات احل �ي��ة ،حيث
ت�صيبهم بالت�سمم �أو الأمل ،وك��ذل��ك
تناولها قد ي�سبب م�ضاعفات خطرية
ت�صل للوفاة.
وح �� �س��ب م��وق��ع I believe in
 scienceهناك بع�ض النباتات التي
يجب احل��ذر منها ف�لا يجب مل�سها �أو
�شمها �أو تناولها.

ع�شبة اخلنزير العمالقة
ق��د ت�سبب ع���ص��ارت�ه��ا ط�ف� ً�ح��ا ج�ل��د ًي��ا،
ب� �ث ��و ًرا ،ن��دب��ات دائ� �م ��ة ،وك��ذل��ك ال�ع�م��ى،
وق� ��د ي �� �ص��ل ط��ول �ه��ا �إىل  20ق ��د ًم ��ا (6
�أمتار) ،و ُت�صنّف �ضمن الأع�شاب ال�ضارة
يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة ب�سبب
�س ّميتها.
ويت�شابه هذا النبات ب�شدة مع نباتات
�أخرى �شائعة يف �أمريكا ،لذلك و ّفر ق�سم
ا �سه ً
حفظ البيئة يف ن�ي��وي��ورك دل �ي�ل ً
ال
للتعرف عليه.
ويف  18من يونيو/حزيران ع��ام 2016
�أبلغ باحثون عن انت�شار ع�شبة اخلنزير
العمالقة يف والي��ة فريجينيا ،وح� �ذّروا
ال�سكان املحليني منها ،م�شريين �إىل �أن
جم��رد االحتكاك بها قد ي�سبب احل��روق
والبثور.

قلن�سوة الراهب
ت �ب��دو ج�م�ي�ل��ة وودي � �ع� ��ة ،ل �ك��ن جميع
�أج��زائ�ه��ا ��س��ام��ة ،ففي الع�صور القدمية
و� �ض��ع ال�ب���ش��ر ه ��ذه ال�ن�ب�ت��ة ع�ل��ى ر�ؤو�� ��س
ال��رم��اح ك� ُ�ط�ع��م لقتل ال��ذئ��اب ،وم��ن هنا
جاءت ت�سميتها.
ربا
خ
ـ()BBC
ل
ا
أوردت
�
2014
ويف عام
ً
عن وفاة ب�ستاين يبلغ من العمر  33عا ًما
ج��راء مل����س� ،أو رمب��ا ت �ن��اول ،ه��ذه النبتة،
والتي قد ُت�سبب القيء والإ�سهال واخلدر
عند تناولها
�شوكران املياه
يت�شابه ب�شدة مع نبات اجل��زر ال�شائع
( )Queen Anne’s Laceالذي
يحمل �أزه��ا ًرا بي�ضاء �صغرية � ً
أي�ضا ،لكن
الأخري ميتلك برع ًما واحدًا �أحمر اللون

يف منت�صف جمموعة الأزهار البي�ضاء.
ويعترب ال�شوكران �أح��د �أك�ثر النباتات
ال �� �س��ام��ة � �ش �ي��و ًع��ا يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأمريكية واململكة املتحدة ،وق��د ي�سبب
تناوله اختالجات قوية ت�ؤدي �إىل الوفاة.
الداتورا ال�صفراء
ت � � ��روي �إح� � � ��دى امل� � �ق � ��والت ال �ق��دمي��ة
�أن ال�ت���س�م��م ب �ت �ن��اول ه ��ذه ال�ن�ب�ت��ة يجعل
ال �� �ش �خ ����ص ح ��ام� � ًي ��ا ك� � ��الأرن� � ��ب� ،أع� �م ��ى
ك��اخل�ف��ا���ش ،ج��ا ًف��ا كالعظم� ،أح�م��ر اللون
كال�شمندر ،وجم�ن��و ًن��ا ك�صانع القبعات،
وقد �أكد الباحثون �صحة ذلك القول.
وق��د ت�ن��اول��ت درا� �س��ة ع��ام � 2006أرب�ع��ة
مراهقني كنديني تناولوا ع�شبة الداتورا
ال�صفراوية عمدًا للح�صول على ت�أثريها
املهلو�س ،وقد انتهى بهم املطاف جمي ًعا يف

توقع األطباء وفاتها بعد  3دقائق فعاشت  60عامًا!

غ��رف الإ�سعاف بحالة عدائية ا�ستدعت
ت�سكينهم باملهدئات.
�وج� ��ب ت �ق �ي �ي��د ث �ل�اث ��ة م�ن�ه��م
ك� �م ��ا ت� � َّ
لت�شكيلهم خ �ط � ًرا ع�ل��ى �أن�ف���س�ه��م وعلى
ال �ط��اق��م ال���ص�ح��ي ،وق ��د مت الإب �ل��اغ عن
ال �ع��دي��د م��ن الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن ف�ق��دوا
ال��وع��ي �أو ُت ��و ّف ��وا ب�ع��د ت�ن��اول�ه��م ال���ش��اي
امل�صنوع من �أوراق الداتورا ال�صفراء.

ي � � �ق� � ��ول ال� � � �ع � � ��امل ه � �ي � ��و � �س �ب �ي �ن �� �س��ر
( )Hugh Spencerم ��ن م��رك��ز
الأب� � �ح � ��اث اال�� �س� �ت ��وائ� �ي ��ة يف (Cape
 )Tribulationيف �أ� �س�ترال �ي��ا �إن��ه
ي�ج��ب غ���س��ل امل�ن�ط�ق��ة امل �ل��دوغ��ة بحم�ض
الهيدروكلوريد ،وبعدها ُت�ستخدم �شرائط
ال�شمع لإزال��ة جميع ال�شعريات ال�سامة
العالقة باجللد.

اجليبمي جيبمي
ق��د ي�ب��دو ا��س�م��ه م�ضح ًكا ،لكنه لي�س
�سامة تغطي
بدعابة ،لأن �شعريات �صغرية ّ
هذا النبات الأ�سرتايل تلدغ مبجرد مل�سها،
ف�إذا علقت باجللد ،قد ت�ستمر يف الت�س ّبب
ب ��أمل م�برح لعدة �أ�شهر ،وت�ك��ون املعاجلة
امل �ن �� �ص��وح ب �ه��ا ع �ل��ى ح �� �س��ب درج � ��ة ��س��وء
الأعرا�ض.

التوت الأبي�ض ال�سام
ي �ب��دو ه��ذا ال�ن�ب��ات يف م�ظ�ه��ره ك��أع�ين
مثرية للريبة ،لذلك يدعى ب�شكل �شائع
�أي��ً��ض��ا بعيون ال��دم�ي��ة ،وتعترب ث�م��اره يف
غاية ال�س ّمية عند تناولها ،ح�سب حديقة
ن�ب��ات��ات والي ��ة م �ي ��زوري ،ول �ه��ذا تتجنب
احل� �ي ��وان ��ات ذل� ��ك ال �ن �ب ��ات ،وي �ن �ب �غ��ي �أن
يتجنبه الب�شر � ً
أي�ضا.

أخبر زوجته أنه ذاهب إلى العمل
فأمسكت به يتزوج من امرأة ثانية

االنباط-وكاالت

احتفلت �سيدة بريطانية بعيد ميالدها
ال�ستني على الرغم من �أن الأطباء توقعوا
وف��ات�ه��ا ب�ع��د  3دق��ائ��ق ف�ق��ط م��ن والدت�ه��ا
وف � �ق � �اً ل �� �ص �ح �ي �ف��ة «»the mirror
ال�بري �ط��ان �ي��ةُ .ول � ��دت ت�ي�ري��زا ��س�م�ي��ث يف
� 12أك �ت��وب��ر «ت���ش��ري��ن الأول» 1960
ب� � ��أذرع ق �� �ص�يرة وم ��ن دون �أرج� ��ل ب�سبب
�إعطاء والدتها عقار ثاليدومايد يف �أثناء
احل �م��ل ،ومت ب�ي��ع ال �ع �ق��ار ال ��ذي �صنعته
�شركة �أملانية يف اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي ،وكان مرتبطاً بعيوب خلقية ،مبا
يف ذلك قِ�صر الذراعني وال�ساقني والعمى
وف�ق��دان ال�سمع وم�شكالت القلب وتلف
ال��دم��اغ ،ومت ��س�ح�ب��ه يف ُ .1961ول��دت
ت�يري��زا ب��إع��اق��ات �شديدة واح� ُت�ج��زت على
ك��ر��س��ي م�ت�ح��رك ب�سبب الآث ��ار اجلانبية
للدواء الكارثي الذي كان ُيو�صف للن�ساء
احلوامل ملكافحة غثيان ال�صباح.
الطفلة الثانية
ُولدت يف والتون وكانت الطفلة الثانية
لأب �ي �ه��ا ج ��وزي ��ف ،م��ن ك�يرك��دي��ل ،و�أم �ه��ا
الأيرلندية وت�سمى �أي�ضاً ترييزا ،ون�ش�أت
م��ع �أخ�ت�ه��ا �أن�ي��ت ال�ت��ي تكربها بنحو عام
ون�صف ال�ع��ام .وقالت ترييزا يف حديثها
ل�صحيفة م�يرور« :كانت وال��دت��ي تتطلع
�إىل �إجن ��اب طفلها ال �ث��اين ،واخ �ت��ارت �أن
ت �ك��ون يف امل �ن��زل ح �ت��ى ت �ك��ون ق��ري �ب��ة من
�أخ �ت��ي ال �ت��ي ك��ان��ت ط�ف�ل��ة � �ص �غ�يرة ،وم��ع
ذلك مل يكن احلمل كما خططت له ،فقد
ُولدت بذراعني ق�صريين ودون �أرجل».
و�أ�ضافت« :يف ال�ستينيات مل تكن هناك
فحو�صات بالأ�شعة؛ لذا كانت هذه �صدمة
ك�ب�يرة للقابلة وال�ط�ب�ي��ب ،ومت ا�ستدعاء
القابلة روز كالركني ،وعلمت الحقاً من
روز �أنها كانت ت�شتبه يف وج��ود خط�أ ما؛
لأنها مل ت�ستطع ال�شعور ب�ساقي يف �أثناء
الفح�ص».

االنباط-وكاالت

اقتحمت ام��ر�أة حفل زفاف يف زامبيا
وط��ال �ب��ت ب ��إي �ق��اف��ه؛ لأن ال �ع��ري ����س هو
زوجها ،يُزعم �أن �أبراهام مويوندا �أخرب
زوج �ت ��ه �أن� ��ه م �ت �ج��ه �إىل خ� ��ارج امل��دي �ن��ة
للعمل ،قبل �أن يتوجه �إىل الكني�سة مع
عرو�سه اجلديدة.
ثالث دقائق فقط لتعي�ش
�أُع �ط �ي��ت ت�ي�ري ��زا ث�ل�اث دق ��ائ ��ق فقط
لتعي�ش ،ومت نقلها �إىل امل�ست�شفى ،لكنها
كانت حمظوظة للبقاء على قيد احلياة،
ح �ي��ث ُي� �ق ��در �إج� �م ��ايل ع� ��دد الأ� �ش �خ��ا���ص
امل �ت ��أث��ري��ن ب��ا��س�ت�خ��دام ال�ث��ال�ي��دوم��اي��د يف
�أث �ن��اء احل�م��ل بنحو � 10.000شخ�ص،
م�ن�ه��م ن �ح��و  40%م��ات��وا ب �ع��د ال� ��والدة
مبا�شرة.
وب���س�ب��ب ��س�ي��ا��س��ة ال�ت�م�ي�ي��ز ال �ت��ي ك��ان��ت
م�ت�ب�ع��ة � �ض��د الأط� �ف ��ال امل �ع��وق�ي�ن ،ع��ان��ت
ترييزا كثرياً يف املدر�سة ،لكنها ا�ستطاعت
�أن ت�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �� �ص��اع��ب ال�ت��ي
واجهتها ،وعملت يف وقت الحق �سكرترية،
قبل �أن تنتقل للعمل يف �أحد البنوك ،ثم
ح�صلت على وظيفة عاملة اجتماعية يف

جمل�س مدينة ليفربول ،وظلت يف هذه
الوظيفة ملدة  25عاماً.
التقاعد من العمل االجتماعي
وا�ْ��ض� ُ�ط� َّرت ل�ترك وظيفتها بعد �أن عانت
م ��ن وع �ك��ة � �ص �ح �ي��ة ،ق ��ال ��ت« :ل �� �س��وء احل��ظ
مر�ضت وا�ْ��ض� ُ�ط� ِر ْرت �إىل التقاعد من العمل
االج�ت�م��اع��ي .ك��ان��ت ��ض��رب��ة ك�ب�يرة يل لأن�ن��ي
اع �ت �ق��دت �أن ح �ي��ات��ي ق ��د ان �ت �ه��ت ،ل �ك��ن كما
يقولون يُغلق ف�صل ويُفتح �آخر».
لكنها ا�ستطاعت الحقاً �أن تطلق م�شروعاً
ن��اج �ح �اً ل �ل �ت��دري��ب ع �ل��ى ال� �ع�ل�اج ب��ال �ت �ن��ومي
الإي �ح��ائ��ي ،وت��ري��د الآن اال� �س �ت �ف��ادة م��ن كل
خ�برت �ه��ا م��ن خ�ل�ال �إن �� �ش��اء ن���ص��ب ت��ذك��اري
جلميع �أطفال الثاليدومايد الذين مل ُتكتب
لهم النجاة.

م�صدر �إلهام
و�أ� �ض��اف��ت ت�يري��زا« :ك�ث�ير م��ن النا�س
يقولون يل �إنني كنت م�صدر �إلهام لهم.
كنت �أح��ب ذل��ك ،و�أح�ي��ان�اً كنت �أفكر فيه
ع�ل��ى �أن��ه ع��ون .ل�ق��د �أل�ق�ي��ت ال�ع��دي��د من
املحا�ضرات ح��ول الإع��اق��ة للمجتمع هنا
ويف اخلارج».
«�أ�شعر ب�سعادة غ��ام��رة؛ لأنني و�صلت
�إىل �سن ال�ستني ،وحدثت عالمة فارقة
يف ح�ي��ات��ي بالنظر �إىل �أن ��ه مل ي�ك��ن من
املفرت�ض �أن �أعي�ش».
« ُتوفيت �أمي يف �إبريل املا�ضي عن عمر
يناهز  94ع��ام�اً ،ومتكّنت م��ن �إخبارها
وه��ي على ف��را���ش امل��وت �أن�ن��ا كنا ناجني،
و�أن � �ص��ان �ع��ي ع �ق��ار ال �ث��ال �ي��دوم��اي��د مل
ي�ؤذونا».

مفاج�أة غري �سارة
حفل زفاف زوجها على �أخرى
لكن زوجته تلقت خرباً من اجلريان �أن
زوجها �شوهد يف الكني�سة يتزوج من ام��ر�أة
�أخ� � ��رى؛ وف �ق �اً ل���ص�ح�ي�ف��ة Zambian
 ،Observerهرعت الزوجة �إىل الكني�سة
للدعوة �إىل وقف الزواج قبل �أن يتم.
تك�شف ال�ل�ق�ط��ات ال�ت��ي مت��ت م�شاركتها
ع�ل��ى ن�ط��اق وا� �س��ع ،ك�ي��ف ��ص�ع��دت �إىل املمر
و�أخربت احلا�ضرين« :هذا العر�س ال ميكن
�أن ي�ستمر ..هذا الرجل هنا زوجي».
وتابعت« :ه��ذا الرجل زوج��ي ،مل نط ّلق
بعدُ»؛ م�ضيف ًة« :مل نت�شاجر قط ..ال �أعلم
ماذا يحدث هنا».

العري�س مدان
متهم بتعدد الزوجات

ق��ال��ت و��س��ائ��ل �إع�ل�ام حملية �إن املرا�سم
ج ��رت يف ك�ن�ي���س��ة روم��ان �ي��ة ك��اث��ول�ي�ك�ي��ة يف
��ش�ي�ن��دا ،وه��ي منطقة بالعا�صمة لو�ساكا،
�أف ��ادت ت�ق��اري��ر ت��زع��م �أن العري�س ُن�ق��ل �إىل
مركز لل�شرطة ،يقال �إن العرو�س كانت تعلم
�أن ال�سيد مويوندا كان متزوجاً ،يف حني �أن
العري�س قد يكون متهماً بتعدد ال��زوج��ات،
بح�سب و�سائل الإعالم املحلية.
تقول التقارير �إن ال�سيد Muyunda
عمل يف هيئة الإي� ��رادات يف زام�ب�ي��ا ،ولديه
ثالثة �أطفال.
وف �ق �اً ل ل��أمم امل�ت�ح��دة ،ي��وج��د يف زامبيا
نظامان خمتلفان ل�ل��زواج� ،أحدهما يعتمد
على القانون العريف ،والآخ��ر على القانون
الت�شريعي احلديث.
النوع الثاين ال ي�سمح بتعدد الزوجات،
و�أي �شخ�ص يحاول الزواج مبوجب القانون
الأ�سا�سي عندما يكون لديه بالفعل زوج �أو
زوجة ،يكون عُر�ض ًة للمحاكمة.
�إذا �أدين بتعدد الزوجات ،ميكن �أن يواجه
 Muyundaما ي�صل �إىل �سبع �سنوات يف
ال�سجن.

اكتشاف «كوكب الجحيم»
االنباط -وكاالت
وف �ق �اً ل��درا��س��ة ج��دي��دة ُن���ش��رت يف ال��دوري��ة
ال�شهرية للجمعية امللكية الفلكية ،اكت�شف
ع�ل�م��اء م��ن ج��ام�ع��ة م��اك�ج�ي��ل وج��ام �ع��ة ي��ورك
واملعهد الهندي لتعليم العلوم تفا�صيل �أحد
«ك ��واك ��ب احل �م ��م ال�ب�رك ��ان �ي ��ة» ال � ��ذي ي�ت�ك��ون
معظمه من حميطات احلمم املتدفقة.
ووج ��د ال�ع�ل�م��اء �أن ال �غ�لاف اجل ��وي ودورة
ال�ط�ق����س يف ك��وك��ب اجل�ح�ي��م ،وا��س�م��ه العلمي
 ،K2-141bغريبان ب�شكل خا�ص وفقاً لـ
.cbs news
غالف جوي غريب
ويبدو �أن كوكباً خارج املجموعة ال�شم�سية
ب�ح�ج��م الأر�� ��ض ي�ح�ت��وي ع�ل��ى ��س�ط��ح وحميط
وغالف جوي كلها مكونة من نف�س املكونات:

ال�صخور.
على الكوكب احلار احلارق ،على بعد مئات
ال�سنني ال�ضوئية ،تتكون املحيطات من حمم
م�ن���ص�ه��رة ،وت���ص��ل ال��ري��اح �إىل ��س��رع��ات تفوق
�سرعة ال�صوت ،ويتكون املطر م��ن ال�صخور.
�أ�� �ش ��ار ال �ع �ل �م��اء �إىل ك��وك��ب خ� ��ارج امل�ج�م��وع��ة
ال�شم�سية غ��ري��ب الأط� ��وار ك��واح��د م��ن �أك�ثر
ال �ك��واك��ب «ت �ط��رف �اً» ال �ت��ي مت اك�ت���ش��اف�ه��ا على
الإطالق.
ق� � � ��ال امل� � � ��ؤل � � ��ف ال� ��رئ � �ي � �� � �س� ��ي Giang
 Nguyenيف بيان �صحفي« :هذه الدرا�سة
ه��ي الأوىل التي تقدم تنب�ؤات ح��ول الأح��وال
اجل ��وي ��ة ع �ل��ى  K2-141bوال� �ت ��ي مي�ك��ن
اك�ت���ش��اف�ه��ا م��ن م �ئ��ات ال���س�ن�ين ال���ض��وئ�ي��ة من
خ�لال تل�سكوبات اجليل التايل مثل تل�سكوب
جيم�س ويب الف�ضائي».
�أث �ن��اء حت�ل�ي��ل من��ط �إ� �ض��اءة ال �ك��وك��ب ،وج��د

العلماء �أن ح��وايل ثلثي ال�ك��وك��ب مي��ر ب�ضوء
النهار الدائم .يقرتب قرب  K2-141bمن
جنمه م��ن اجلاذبية يف مكانه  -مم��ا يعني �أن
نف�س اجلانب يواجه النجم دائماً.
ت �� �ص��ل درج � ��ة ح � � ��رارة ه � ��ذا اجل � ��زء احل ��ار
م ��ن ال �ك��وك��ب �إىل �أك�ث��ر م ��ن  5400درج ��ة
ف�ه��رن�ه��اي��ت� .إن ��ه ��س��اخ��ن ب��درج��ة ك��اف�ي��ة لي�س
فقط لإذاب��ة ال�صخور ،ولكن �أي�ضاً لتبخريها
وقال امل�ؤلف امل�شارك نيكوال�س كوان «اكت�شافنا
يعني ع�ل��ى الأرج ��ح �أن ال �غ�لاف اجل ��وي ميتد
قلي ً
ال �إىل م��ا وراء �شاطئ املحيط ال�صهاري،
مم��ا ي�سهل اكت�شافه با�ستخدام التل�سكوبات
الف�ضائية».
يغطي باقي الكوكب بظالم ال ينتهي ،حيث
ت�صل درجات احلرارة الباردة �إىل �سالب 328
درجة فهرنهايت.
يف دورة مياه الأر���ض ،يتبخر امل��اء ،ويرتفع

�إىل ال �غ�ل�اف اجل � ��وي ،وي �ت �ك �ث��ف ،وي �ع ��ود �إىل
ال�سطح كمطر .تخيل الآن هذه العملية ،ولكن
بد ًال من املاء ،يحتوي  K2-141bفقط على
ال�صخور للعمل بها.
يتبخر ال�صوديوم و�أول �أك�سيد ال�سيليكون
وث ��اين �أك���س�ي��د ال�سيليكون امل��وج��ود يف K2-
� 141bإىل ب �خ��ار م �ع��دين ،ي�ت��م ن�ق�ل��ه �إىل
اجل��ان��ب املظلم م��ن ال�ك��وك��ب بوا�سطة ال��ري��اح
الأ� �س��رع م��ن ال���ص��وت ال�ت��ي ت��زي��د �سرعتها عن
 3100ميل يف ال�ساعة .من هناك« ،متطر»
ال�صخور ع��ائ��دة �إىل املحيط ال�صهاري ال��ذي
ي�ب�ل��غ ع�م�ق��ه  60م �ي�ل ً�ا ،وال � ��ذي ي �ت��دف��ق �إىل
اجلانب امل�شرق لإعادة بدء الدورة.
وم ��ع ذل ��ك ،ق ��ال ال�ع�ل�م��اء �إن ه ��ذه ال ��دورة
ل �ي �� �س��ت م �� �س �ت �ق��رة م �ث��ل ت �ل��ك امل� ��وج� ��ودة ع�ل��ى
الأر�� ��ض .ي�ك��ون ت��دف��ق امل�ح�ي��ط ال���ص�ه��اري من
اجلانب الليلي �إىل جانب النهار �أبط�أ  -يتوقع

الباحثون �أن الرتكيب املعدين �سيتغري مبرور
الوقت ،مما ي�ؤدي يف النهاية �إىل تغيري �سطح
وجو الكوكب بالكامل.
ق��ال ك ��وان« :ك��ل ال�ك��واك��ب ال���ص�خ��ري��ة ،مبا

يف ذل��ك الأر���ض ،ب��د�أت كعوامل من�صهرة ،لكن
��س��رع��ان م��ا ب ��ردت وجت �م��دت .تعطينا ك��واك��ب
احلمم الربكانية ملحة ن��ادرة عن هذه املرحلة
من تطور الكواكب».
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عائلته تكشف :فاسدون تورطوا بمنع اإلفراج عن مروان البرغوثي من سجون االحتالل
االنباط-وكاالت

ه��ددت عائلة م��روان ال�برغ��وث��ي ،ع�ضو
اللجنة املركزية حلركة “فتح” ،واملعتقل
يف �سجون االح�ت�لال الإ�سرائيلي منذ 19
ع��ام�اً ،بك�شف وث��ائ��ق خطرية ت��ؤ ّك��د ت��ورط
بع�ض “الفا�سدين” يف منع الإف ��راج عنه
من �سجون االحتالل
وقال ق�سام ،جنل مروان الربغوثي على
�صفحته عرب موقع “في�سبوك”“ :يا اهلل
�شو اح�ن��ا بحاجتك ،ف�ع�ل ً
ا كنت الأج ��ر�أ يف
جمابهة االح�ت�لال ولكن الأه��م �أن��ك كنت
دائماً جمابهاً للف�ساد والفا�سدين ،رغم كل
ما نراه اليوم ال يوجد قائد واحد من �صف
�أول �أو ث��اين ي�ج��ر�ؤ على فعل �أي ��ش��يء...

اللي خايف عراتبه واللي خايف عمن�صبه

�أ��ص�ب�ح�ن��ا ك�ل�ن��ا ك ��اخل ��راف ..وال �ل��ي مبعي

ب���ص��وت ع��ايل بعتقلوا وب�ه�ي�ن��وا وب���ش��وه��وا
�صورته”
و�أ�ضاف�“ :أعلم �أن اللحظة التي ت�ضع
قدمك فيها خ��ارج ال�سجن �ستكون حلظة
الرعب الأك�بر للزمرة الفا�سدة ..وقريباً
باذن اهلل �سن�ضع �أيدينا على وثائق ون�شرها
تبني تورط بع�ض اخلونة الفا�سدين مبنع
الإفراج عنك ب�شكل ر�سمي وتبني تورطهم
ب��اع�ت�ق��ال م�ن��ا��ض�ل�ين ك�ثر  ..والأه� ��م ملف
�إف�شال اال�ضراب الأكرب يف  ٢٠١٧ومن يقف
خلفه بالوثائق“ ..
وخ �ت��م ”:عهدنا ل��ك �أن ال ن �خ��اف وال
ن�تراج��ع وال�ل��ي ب��ده ي�صري ي�صري ..البلد
هي لن تكون لزمرة الفا�سدين مهما طال
وقتهم”

األمم المتحدة :مسلحون في إدلب ينفذون إعدامات قد ترقى إلى جرائم حرب
االنباط-وكاالت

�أعربت مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
حل�ق��وق الإن���س��ان ع��ن قلقها �إزاء التقارير
ع��ن ان�ت�ه��اك��ات ج�سيمة مرتكبة يف املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرة اجل�م��اع��ات امل�سلحة يف
حمافظة �إدلب �شمال غربي �سوريا
و�أ�� � �ش � ��ارت امل �ت �ح��دث��ة ال��ر� �س �م �ي��ة ب��ا� �س��م
املفو�ضية رافينا �شامدا�ساين� ،أثناء موجز
�صحفي ع�ق��دت��ه ال �ي��وم اجل�م�ع��ة �إىل ورود
تقارير مقلقة ب�ش�أن حاالت احتجاز مدنيني
ب�ي�ن�ه��م م��وظ �ف��ون �إن �� �س��ان �ي��ون يف امل �ن��اط��ق
اخلا�ضعة ل�سيطرة “هيئة حترير ال�شام”
ال�ت��ي ت�شكل “جبهة الن�صرة” الإره��اب �ي��ة
ال �� �س��اب �ق��ة ع �م��وده��ا ال �ف �ق��ري وغ�ي�ره��ا من
اجلماعات امل�سلحة
كما لفتت املتحدثة �إىل تلقي املفو�ضية
�أنباء “مقلقة للغاية” ب�ش�أن �إعدامات تنفذ
ب�ح��ق ب�ع����ض امل��وق��وف�ين ب�ع��د “حماكمات”
تنظمها اجلهات امل�سيطرة على املنطقة

وذك��رت �شامدا�ساين �أن م�سلحي “هيئة
حترير ال�شام” �أكدوا احتجازهم ال�صحفية
نور ال�شالو البالغة من العمر  28عاما التي
اعتقلت يف �سبتمرب املا�ضي بتهمة اق�تراف

“جرائم �أخالقية وجنائية” عندما كانت
تتعامل مع م�سائل متعلقة باحتجاز �أطفالها
الثالثة ،حمذرة من �أن هذه املر�أة قد تواجه
عقوبة الإعدام

وق��ال��ت املتحدثة �إن املفو�ضية الأمم�ي��ة
مت�ل��ك �أي �� �ض��ا م�ع�ل��وم��ات ت�ف�ي��د ب� ��أن “هيئة
حت��ري��ر ال�شام” ن�ف��ذت �إع��دام��ات بحق عدة
موقوفني بزعم انتمائهم �إىل �أطراف �أخرى
يف ال� �ن ��زاع ،مب��ا يف ذل ��ك اجل �ي ����ش ال �� �س��وري
والوحدات الكردية ،وكذلك بتهمة التكفري
والزنا وال�سرقة والقتل
و�أ�� �ش ��ارت ��ش��ام��دا��س��اين �إىل �أن ال�ق��ان��ون
ال ��دويل الإن���س��اين يحظر �إ� �ص��دار الأح�ك��ام
وتنفيذ الإعدامات دون حكم ق�ضائي م�سبق
ي��وف��ر جميع ال�ضمانات ال�لازم��ة ،م�شددة
على �أن الإع��دام��ات املنفذة دون تلبية هذه
ال�شروط قد ترقى �إىل م�ستوى جرائم حرب
وات�ه�م��ت امل�ت�ح��دث��ة امل�سلحني مبوا�صلة
فر�ض قواعد وقوانني على املدنيني تنتهك
ب�شكل ج��وه��ري طيفا م��ن ح�ق��وق الإن���س��ان
التي يحميها القانون ال��دويل ،مبا يف ذلك
احلق يف احلياة واحلرية والأمن ال�شخ�صي،
بالإ�ضافة حرية التنقل والتعبري والتجمع
ال�سلمي وتكوين اجلمعيات

األول منذ توقيع اتفاق التطبيع ...السودان
تصوت لصالح «إسرائيل» في األمم المتحدة

االنباط-وكاالت

�أف � � ��ادت و� �س��ائ��ل �إع� �ل��ام ع�ب�ري ��ة ب� ��أن
ال �� �س��ودان � �ص � َّوت ي��وم الأرب �ع��اء ،ل�صالح
م�ق�ترح �إ��س��رائ�ي�ل��ي ،يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،بعد �أ�سابيع على �إعالن
التطبيع بني البلدين
وك�شفت �صحيفة “�إ�سرائيل اليوم”
ال �ع�ب�ري��ة ال� �ي ��وم ب � ��أن ال� ��� �س ��ودان � �ص��وت
ل �� �ص��ال��ح م �ق�ت�رح �إ� �س��رائ �ي �ل��ي يف الأمم
املتحدة ،وهو املقرتح الذي ُيعنى مبجال
االب �ت �ك��ار ،ح�ي��ث ح�صل ع�ل��ى ت��أي�ي��د 144
دولة

وذك��رت ال�صحيفة �أن االق�تراح قوبل
ب��اع�ترا���ض ح��وايل  26دول ��ة ،م��ن بينها
�إيران و�سوريا
ونقلت ال�صحيفة على ل�سان �سفري
“�إ�سرائيل” لدى الأمم املتحدة ،جلعاد
�أردان� ،أن مترير ق��رار ب�لاده ه��و �إجن��از
مهم لإ�سرائيل ولأي دول��ة ت��رى �أهمية
يف بناء م�ستقبل �أف�ضل ملواطنيها
وي�ع��د ه��ذا الت�صويت ،يف ح��ال �صحة
ما �أوردته ال�صحيفة العربية ،الأول من
نوعه لل�سلطات ال�سودانية منذ التوقيع
ع�ل��ى ات �ف��اق ال �� �س�لام م��ع “�إ�سرائيل”،
ال�شهر املا�ضي

شرب نبيذ المستوطنات وشرعن بضائعها..
السابقة االستفزازية لبومبيو في الضفة
ومرتفعات الجوالن ُتثير غضب فلسطين وسوريا

«اليونيسف» 2,3 :مليون طفل يحتاجون للمساعدة جراء النزاع في إثيوبيا
االنباط-وكاالت

�أك ��دت منظمة الأمم امل�ت�ح��دة للطفولة
“اليوني�سف” �أن ان��دالع النزاع يف منطقة
تيغراي الإثيوبية جعل ح��واىل  2,3مليون
طفل بحاجة ما�سة للم�ساعدة و�آالفا �آخرين
يف خطر مبخيمات الالجئني
وقالت املديرة التنفيذية “لليوني�سف”
هرنييتا فور اليوم اجلمعة“ :داخل منطقة
ت �ي �غ��راي �أدى ف��ر���ض ق �ي��ود ع�ل��ى ال��و��ص��ول
وان�ق�ط��اع االت���ص��االت امل�ستمر �إىل جعل ما
ي�ق��در بنحو  2,3م�ل�ي��ون ط�ف��ل ب�ح��اج��ة �إىل
م�ساعدة �إن�سانية وخارج نطاق الو�صول»
وت� �ق ��در ال��وك��ال��ة �أن “حوايل � 12أل ��ف
طفل ،بع�ضهم بدون �آباء �أو �أق��ارب ،من بني
�أولئك الذين يحتمون يف املخيمات ومراكز
الت�سجيل وهم معر�ضون للخطر»

والعديد من املخيمات امل�ؤقتة التي �أقيمت
يف ال �� �س ��ودان م�ك�ت�ظ��ة وي �ع ��اين ال�لاج �ئ��ون

م��ن ظ ��روف غ�ي�ر ��ص�ح�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
حمدودية احل�صول على املياه والطعام

وق��ال��ت ال��وك��ال��ة التابعة لل��أمم املتحدة
�إنها �سعت �إىل تقدمي م�ساعدة عاجلة ودعم
منقذ للحياة للأطفال الذين يعي�شون يف
ظروف “قا�سية للغاية” يف املخيمات
وح�ضت جميع �أطراف النزاع على ال�سماح
ب��و��ص��ول امل���س��اع��دات الإن���س��ان�ي��ة واالم�ت�ن��اع
عن ا�ستخدام املتفجرات يف املناطق املكتظة
بال�سكان
و�أ��ض��اف��ت“ :يجب ب��ذل ك��ل جهد ممكن
لإبعاد الأذى عن الأطفال ول�ضمان حمايتهم
من التجنيد واال�ستغالل يف النزاع»
و� �ش ��ن رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء الإث� �ي ��وب ��ي �أب ��ي
�أحمد حملة ع�سكرية على منطقة تيغراي
ال���ش�م��ال�ي��ة م�ط�ل��ع ن��وف �م�بر ب �ه��دف معلن
ه��و الإط��اح��ة ب��احل��زب احل��اك��م فيها ،جبهة
حترير �شعب تيغراي ،التي يتهمها بتحدي
حكومته وال�سعي لزعزعة ا�ستقرارها

سي إن إن :ترامب يعلم أنه خسر لكنه يريد االنتقام من الديمقراطيين
االنباط-وكاالت

يعلم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
بخ�سارته يف االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة ،لكنه
تعمد ت��أج�ي��ل ن�ق��ل ال�سلطة ل�لان�ت�ق��ام من
الدميقراطيني ،لأنهم �شككوا يف ف��وزه عام
 ،2016بالرتويج “للتدخل الرو�سي”.
ون�ق�ل��ت ق�ن��اة  CNNالتلفزيونية عن
م�صدر مل ت��ذك��ر ا�سمه يف حميط ت��رام��ب،
�أن رف ����ض ت ��رام ��ب االع� �ت��راف ب��ال�ه��زمي��ة،
يرتبط جزئيا با�ستيائه م��ن �أن مناف�سته
يف االن�ت�خ��اب��ات ال�سابقة ه�ي�لاري كلينتون
وك��ذل��ك الرئي�س الأم��ري�ك��ي ال�سابق ب��اراك
�أوب��ام��ا� ،أث��را ب�شكل �سلبي على رئا�سته عن

طريق الزعم ب�أن رو�سيا تدخلت يف انتخابات
عام .2016
وت�صر ال�ق�ن��اة ،على �أن ت��رام��ب ،يحاول
ت�خ�ط��ي ال���ص��دم��ة النف�سية ال �ت��ي �أ��ص��اب�ت��ه
نتيجة اخل�سارة �أم��ام مر�شح ،و�صفه م��رارا
ب�أنه خ�صم غري الئق ،وهو ما �شكل نوعا من
الإهانة والإذالل لرتامب.
وجم� � ��ددا مل ي �ظ �ه��ر ت ��رام ��ب ع �ل �ن��اي��وم
اخل�م�ي����س ،وت�غ�ي��ب ع��ن الإي �ج��از ال�صحفي
الأول منذ �أكرث من �ستة �أ�شهر لفرقة العمل
املعنية مبكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد.
يف الوقت نف�سه ،قال م�س�ؤول كبري يف البيت
الأبي�ض� ،إن ترامب ينوي امل�شاركة يف قمة
�أبيك االفرتا�ضية يوم اجلمعة.

العين الشاهدة على جرائم االحتالل.
االنباط-وكاالت
ق�ب��ل ث�لاث��ة �أي� ��ام ،ف��وج��ئ ال�ط�ف��ل ب���ش��ار عليان
( 15ع��ام��ا) يف طريق ع��ودت��ه م��ن امل��در��س��ة ،بجنود
االحتالل الإ�سرائيلي ،يطلقون الر�صا�ص ب�شكل
ع�شوائي جتاه املواطنني ومنازلهم يف خميم قلنديا
�شمال القد�س ،وما �إن ا�ستدار للخلف حتى باغتته
ر�صا�صة معدنية مغلفة بـ”املطاط” ،ا�ستقرت يف
عينه اليمنى
ح��اول عليان البقاء واقفا ،لكنه مل يقوى على
ذل��ك ،ف�سقط على الأر� ��ض ،وراح ي�صرخ “عيني..
عيني” ،وعلى الفور جتمع ع�شرات ال�شبان حوله،
ونقلوه ب�سيارة الإ�سعاف ملجمع فل�سطني الطبي،
ومنه �إىل م�ست�شفى النجاح الوطني اجلامعي يف
مدينة نابل�س ،حيث �أج��ري��ت ل��ه عملية جراحية
هناك ،جرى خاللها ا�ستئ�صال عينه بالكامل
“فور خروجي من املدر�سة ،ر�أيت جنود االحتالل
يطلقون الر�صا�ص احل��ي وامل�ع��دين وقنابل الغاز

امل�سيل للدموع وال�صوت �صوب املواطنني ،حاولت
االح�ت�م��اء ب�ج��دار امل��در��س��ة� ،إال �أين �شعرت ب�شيء
يدخل عيني كان الأمل �شديدا ،وفقدت ال�سيطرة،
ووقعت � ً
أر�ضا” ،قال عليان
لغاية اللحظة ،ال يزال عليان غري متقبل لفكرة
فقدان عينه اليمنى ،فهو مل يكن ي�شكل خطرا على
جي�ش االح �ت�لال ،ب��ل ك��ان ب��زي امل��در��س��ة وحقيبته
املدر�سية على كتفه ،وبعيدا عنهم م�سافة تزيد على
 150مرتا
يخ�شى عليان �أن ت�ؤثر �إ�صابته عليه على املدى
البعيد ،ال�سيما يف ال �ق��راءة وال�ك�ت��اب��ة ،وال ��ذي قد
ينعك�س على حت�صيله العلمي ،فهو ال يزال يف ال�صف
العا�شر
ويف الوقت الذي يحتفل فيه العامل بيوم الطفل
العاملي ،الذي �أقرته اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف  20ت�شرين الثاين /نوفمرب ع��ام  ،1954لتعزيز
الرتابط ال��دويل و�إذك��اء الوعي بني �أطفال العامل
وحت�سني رفاههم ،يعي�ش الطفل الفل�سطيني ظروفا

نف�سية �صعبة ،نظرا لإمعان �سلطات االحتالل يف
جرائمها بحق �شعبنا الفل�سطيني� ،صغارا وكبارًا،
غري مكرتثة بالقوانني والأعراف الدولية
ووف �ق��ا ل �ن��ادي الأ�� �س�ي�ر ،ف � ��إن ق ��وات االح �ت�لال
اال�سرائيلي اعتقلت �أكرث من  400طفل فل�سطيني
ت�ق��ل �أع �م��اره��م ع��ن ( 18ع��ام��ا) م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ع��ام
اجلاري ،وحتى نهاية ت�شرين الأول� /أكتوبر املا�ضي،
غالبيتهم م��ن ال�ق��د���س .فيما يبلغ ع��دد الأط�ف��ال
الذين يعتقلهم االحتالل  170طفال ،ويحتجزهم
يف ثالثة �سجون مركزية ،هي ”:جمدو ،و عوفر،
والدامون”

ووفقا ملدير برنامج امل�ساءلة يف احلركة العاملية
للدفاع عن الأط�ف��ال عايد �أب��و قطي�ش ،فقد قتلت
قوات االحتالل الإ�سرائيلي منذ بداية العام اجلاري
� 7أط�ف��ال يف ال�ضفة وق�ط��اع غ��زة� ،آخ��ره��م الطفل
عامر عبد الرحيم �صنوبر ( 16عاما) من قرية يتما
جنوب نابل�س ،ال��ذي ا�ست�شهد يف  24ت�شرين �أول/
اكتوبر املا�ضي ،ج��راء تعر�ضه لل�ضرب امل�برح من
قبل �أفراد من �شرطة االحتالل،
وق ��ال �إن  2119ط�ف�لا ا�ست�شهدوا م�ن��ذ ب��داي��ة
اندالع انتفا�ضة الأق�صى عام  ،2000ولغاية ت�شرين
الأول� /أكتوبر املا�ضي

االنباط -وكاالت

�أعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو �أن بالده قررت ت�صنيف منتجات
امل�ستوطنات على �أنها �صنعت يف �إ�سرائيل
دون الإ� �ش��ارة �إىل من�شئها اال�ستيطاين،
وذل��ك �أث�ن��اء زي��ارت��ه اخلمي�س م�ستوطنة
على �أرا��ض��ي مدينة البرية الفل�سطينية،
وال� �ت ��ي �أع �ق �ب �ه��ا ب��رح �ل��ة �إىل م��رت �ف �ع��ات
اجلوالن ال�سوري املحتل
وبذلك يكون بومبيو �أول وزير خارجية
�أم �ي�رك� ��ي ي� � ��زور اجل � � ��والن وم �� �س �ت��وط �ن��ة
�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،مكر�سا
خالل زيارته الوداعية �إىل ال�شرق الأو�سط
تركة الرئي�س الأم�يرك��ي دون��ال��د ترامب
ودعمه القوي لالحتالل الإ�سرائيلي
وق��ال بومبيو يف ت�صريح لل�صحفيني
لطاملا اتخذت اخلارجية الأمريكية موقفا
خ��اط �ئ��ا جت ��اه اال� �س �ت �ي �ط��ان ومل ت�ع�ترف
ب��ال�ت��اري��خ .ال �ي��وم ت�ق��ف ال��والي��ات املتحدة
بقوة �إىل جانب االعرتاف ب�أن امل�ستوطنات
ميكن معاجلتها بطريقة قانونية والئقة
وذك��ر ال��وزي��ر الأم�يرك��ي عقب زي��ارت��ه
م�ستوطنة ب�ساغوت املقامة على الأرا�ضي
الفل�سطينية مبدينة البرية� ،أن��ه ا�ستمتع
ب��امل���ش�ه��د م��ن امل���س�ت��وط�ن��ة ،و� �ش��رب نخب
اال�ستيطان يف م�صنع لإنتاج النبيذ فيها
غ�ضب يف البرية
وج� ��اءت ال ��زي ��ارة و� �س��ط رف ����ض �شعبي
ور�سمي فل�سطيني ،حيث و�صفتها �أو�ساط
�سيا�سية ب��اال��س�ت�ف��زازي��ة ،ك�م��ا �أن �ه��ا متثل
�شراكة �أمريكية لالحتالل الإ�سرائيلي
و�شهدت مدينة ال�ب�يرة مواجهات بني
فل�سطينيني وقوات االحتالل الإ�سرائيلي
احتجاجا على الزيارة
من جهتها� ،أدانت الرئا�سة الفل�سطينية
الزيارة ب�شدة  ،وقال الناطق با�سم الرئا�سة
نبيل �أبو ردينة يف بيان �إن هذا القرار هو
حت ٍّد �سافر لكافة قرارات ال�شرعية الدولية
( )..ه��ذه اخلطوة الأمريكية لن ت�ضفي
ال�شرعية على امل�ستوطنات الإ�سرائيلية
التي �ستزول عاجال �أم �آجال
وط��ال��ب �أب ��و ردي �ن��ة امل�ج�ت�م��ع ال ��دويل،
وحت � ��دي � ��دا جم �ل �� ��س الأم � � � � ��ن ،ب � �ـ حت �م��ل
م�س�ؤولياته وتنفيذ ق��رارات��ه ،وخ�صو�صا
ال�ق��رار الأخ�ير  2334ال��ذي ج��اء مبوافقة
الإدارة الأمريكية ال�سابقة
و�سبق لوا�شنطن �أن �أعلنت يف مثل هذا
اليوم من العام املا�ضي �أنها مل تعد تعترب
اال��س �ت�ي �ط��ان يف الأرا�� �ض ��ي الفل�سطينية
املحتلة عمال غري قانوين
تنديد تركي
من جهة �أخرى ،نددت وزارة اخلارجية
الرتكية ب��زي��ارة بومبيو �إىل امل�ستوطنة،
وو�صفتها يف ب�ي��ان ب��أن�ه��ا خ�ط��وة خطرية
للغاية
و�أ�� �ض ��اف ال �ب �ي��ان �أن ال ��زي ��ارة ت�خ��ال��ف
قرارات الأمم املتحدة التي تعترب �أن�شطة
�إ� �س ��رائ �ي ��ل اال� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة يف الأرا� � �ض ��ي
الفل�سطينية ان�ت�ه��اك��ا ل �ل �ق��وان�ين ،وع�ل��ى

ر�أ�سها القرار  2334ملجل�س الأمن الدويل
ال��ذي تعد ال��والي��ات املتحدة ع�ضوا دائما
فيه
ور�أت اخل��ارج�ي��ة ال�ترك�ي��ة �أن ال��زي��ارة
تهدف �إىل �إ�ضفاء ال�شرعية على �أن�شطة
�إ� �س��رائ �ي��ل غ�ي�ر ال �ق��ان��ون �ي��ة يف الأرا�� �ض ��ي
الفل�سطينية املحتلة
وانتقل بومبيو بعد زيارته م�ستوطنة
ب�ساغوت �إىل مرتفعات اجل��والن ال�سوري
امل�ح�ت��ل ،ح�ي��ث ق��ال �إن م��ن ح��ق �إ��س��رائ�ي��ل
الدفاع عما �سماها �سيادتها ،م�شريا �إىل �أن
�إدارة ترامب �سوف حتر�ص على �أن توا�صل
�إ�سرائيل القيام بذلك
و�أ��ض��اف بومبيو �أن��ه يذكر عندما كان
�ضابطا يف اجلي�ش ال�ضغوط التي مور�ست
على �إ�سرائيل من �أجل �إعادة اجلوالن �إىل
�سوريا .وتابع علينا �أن نتخيل لو �أن الأ�سد
ي�سيطر على هذه املنطقة
وتعد هذه �أول زي��ارة يقوم بها م�س�ؤول
�أم �ي��رك � ��ي رف� �ي ��ع امل� ��� �س� �ت ��وى يف الإدارة
الأمريكية للجوالن وهو على ر�أ�س عمله.
وكانت �إدارة ترامب �أعلنت العام املا�ضي
اعرتافها مبا �سمته ال�سيادة الإ�سرائيلية
على اجلوالن
دم�شق :خطوة ا�ستفزازية
م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ن� ��ددت وزارة اخل��ارج �ي��ة
ال���س��وري��ة ب��زي��ارة ب��وم�ب�ي��و ،وا��ص�ف��ة �إي��اه��ا
ب��اال� �س �ت �ف��زازي��ة ،وف ��ق م ��ا ن�ق�ل��ه الإع�ل��ام
ال��ر��س�م��ي يف دم���ش��ق ع��ن م���ص��در م���س��ؤول
بالوزارة
وق ��ال امل �� �ص��در �إن ب�ل�اده ت��دي��ن ب��أ��ش��د
ال�ع�ب��ارات زي��ارة بومبيو �إىل امل�ستوطنات
الإ�سرائيلية يف اجلوالن ال�سوري املحتل
وو�صف الزيارة ب�أنها خطوة ا�ستفزازية
قبيل انتهاء والي��ة �إدارة ترامب وانتهاك
�سافر ل�سيادة �سوريا ،داعيا الأمم املتحدة
واملجتمع الدويل �إىل �إدانتها لأنها تنتهك
ق��رار جمل�س الأم ��ن رق��م  497والإج �م��اع
ال��دويل ال��ذي رف�ض ق��رار �إ�سرائيل ب�ضم
اجلوالن
ويف �إطار زيارته للمنطقة �أي�ضا� ،أعلن
بومبيو خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي م�شرتك
م��ع رئي�س ال ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي بنيامني
نتنياهو يف القد�س املحتلة ،قرارا بت�صنيف
ع � ��دد م ��ن امل �ن �ظ �م��ات م ��ن ب �ي �ن �ه��ا ح��رك��ة
مقاطعة �إ�سرائيل ب��ي دي �إ���س ()BDS
على �أنها معادية لل�سامية
وخاطب بومبيو نتنياهو بالقول �أريدك
�أن تعلم �أننا �سنتخذ خطوات على الفور
لتحديد املنظمات التي ت�شارك يف �سلوك
املقاطعة البغي�ض و�سحب دعم احلكومة
الأم�يرك�ي��ة ملثل ه��ذه اجل�م��اع��ات  ،وا�صفا
حركة مقاطعة �إ�سرائيل بـ ال�سرطان
م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أ�� �ش ��اد ن �ت �ن �ي��اه��و ب�ج�ه��ود
ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي يف دع ��م �إ� �س��رائ �ي��ل.
وقال �إن التحالف بني وا�شنطن وتل �أبيب
و�صل �إىل م�ستويات غري م�سبوقة يف عهد
ت��رام��ب ،و�إن� ��ه بف�ضله ح�ق�ق��ت �إ��س��رائ�ي��ل
ال�سالم مع البحرين والإمارات وال�سودان

الريا�ضي
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الفيصلي وشباب االردن لقاء عنوانه الفوز

االنباط – عمان

تختتم م���س��اء ال �ي��وم ال���س�ب��ت مناف�سات
اال��س�ب��وع  13م��ن ال� ��دوري ال �ك��روي الن��دي��ة

املحرتفني باقامة لقاءين حيث ي�ست�ضيف
الفي�صلي نظريه �شباب الأردن عند الرابعة
م�ساء على �ستاد عمان ال��دويل ،فيما يلتقي
ال�سلط مع الوحدات عند ال�ساد�سة والن�صف

م �� �س��اء ع �ل��ى � �س �ت��اد امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين.
يف ال�ل�ق��اء االول ي�سعى الفي�صلي لتحقيق
الفوز بعد التعرث ال��ذي �صادف م�شواره يف
مرحلة الذهاب وا�ستعادة نغمة االنت�صارات

ال �سيما مع تبدد حظوظه يف املحافظة على
لقبه ،حيث يحتل املركز الرابع بر�صيد «17
نقطة» .ال �سيما بعد خ�سارته امام مناف�سه
التقليدي ال��وح��دات ال�ت��ي �ساهمت بات�ساع
ال �ف��ارق يف ال�ن�ق��اط م �ع��ه وازدي � ��اد احل��اج��ة
ل�ل�ف��وز وال �ع��ودة اىل امل�ق��دم��ة م��ن ج��دي��د يف
ظل القيادة الفنية اجلديدة للكابنت عدنان
عو�ض ..وع�ل��ى اجلهة املقابلة ،ف ��إن احلالة
املعنوية ل�شباب الأردن ارتفعت ،بعدما اجتاز
يف اجلولة املا�ضية ال�صريح بنتيجة «،»1-4
ليحتل املركز التا�سع بر�صيد « 13نقطة».
وه ��و ي�ن�ظ��ر ل �ل �ف��وز ب�ن�ف����س ن �ظ��رة مناف�سه
باعتباره يدفع خطواته نحو االمام يف �سعيه
للهروب من �شبح الهبوط ...
اللقاء الثاين يجمع ال�سلط مع نظريه
الوحدات يف ختام اجلولة ،على ا�ستاد امللك
عبد اهلل الثاين بالقوي�سمة ،ويتواجد الأول
يف املركز اخلام�س بر�صيد « 16نقطة» ،بينما
يحتل الثاين ال�صدارة ب�ـ 30نقطة ،وي�سعى
لتعزيزها بانت�صار جديد .و�سجل الوحدات،
يف اجلولة املا�ضية ،ف��وزا مهما على الأهلي
« .»0-2و�سع من خالله الفارق مع اجلزيرة
اقرب مناف�سيه وهو لذلك يرمي بكل اوراقه
م��ن اج ��ل حت�ق�ي��ق ال �ف��وز م�ستغال ال��و��ض��ع
ال�صعب ال��ذي مي��ر ب��ه االه�ل��ي ال��ذي ا�سند
مهمة القيادة الفنية للمدرب ال�سوري ماهر
البحري الذي ي�سعى العادة الفريق العريق
اىل �سكة االنت�صارات .

ذات راس في صدارة فرق االولى
االنباط – عمان

اخ �ت �ت �م��ت م �ن��اف �� �س��ات اجل ��ول ��ة ال�ث��ال�ث��ة
م��ن دوري ال��درج��ة الأوىل ل �ك��رة ال�ق��دم
.2020و�أ�� �س� �ف ��رت امل �ب��اري��ات ،ع��ن ف��وز ذات
را�� ��س ع �ل��ى دار ال � ��دواء  ،0-4ع��ن ط��ري��ق
غ�سان احليلواين ،عبد الرحمن يو�سف،
�أحمد ال�سيد ،وعمر اجلعافرة .كما تغلب
اجلليل على من�شية بني ح�سن  ،0-4من
�إم�ضاء عامر علي (ه��دف�ين) ،وعمر عبد
ال ��رزاق ،و�صهيب ال��زع�ب��ي .ومت�ك��ن بلعما
م��ن ال �ف��وز ع�ل��ى ن �ظ�يره ك�ف��ر��س��وم ب�ه��دف
وحيد ع�بر حمرتفه حممد بلح ،واجتاز
مغري ال�سرحان مناف�سه العربي  0-1عن

ط��ري��ق الع �ب��ه ح���س��ام ال �ع��واج��ي .وت �ع��ادل
ال �ط��رة وال �� �س��رح��ان �� ،2-2س�ج��ل ل�ل�ط��رة
ي��و��س��ف ب��ن م��و��س��ى ،و�أح �م��د احل��راح���ش��ة،
فيما �سجل لل�سرحان �أمي��ن عبد الفتاح،
و�أ��س��ام��ة ال�ع�م��ري ،والبقعة م��ع الريموك
 ،0-0وهي نف�س النتيجة التي انتهت بها
م �ب��اراة احت��اد ال��رم�ث��ا وال�ك��رم��ل .وت�صدر
ذات را� � ��س ال�ت�رت �ي��ب ب��ر� �ص �ي��د  7ن �ق��اط،
وب� �ف ��ارق الأه � � ��داف ع ��ن ال �ب �ق �ع��ة واحت� ��اد
الرمثا ،ث��م اجلليل ،ال�يرم��وك وبلعما ،5
مغري ال�سرحان ودار ال��دواء  ،4ال�سرحان
 ،3ال�ط��رة وكفر�سوم  ،2العربي والكرمل
 ،1وباملركز الأخري من�شية بني ح�سن دون
نقاط.

اتلتيكو مدريد ورغبة النيل
من البرشا

مدريد – وكاالت

ك��ان ل��وي����س � �س��واري��ز ،الع��ب �أتلتيكو
م��دري��د الإ� �س �ب��اين ل�ك��رة ال �ق��دم ،يرغب
ب�شدة يف تلقني فريقه ال�سابق بر�شلونة
در�� �س ��ا ع �ن��دم��ا ي�ل�ت�ق�ي��ان ال �ي ��وم ال���س�ب��ت
يف اجل � ��ول � ��ة ال� �ع ��ا�� �ش ��رة م� ��ن ال � � ��دوري
الإ�سباين لكرة القدم على ملعب وان��دا
مرتوبوليتانو .ولكن ،يتواجد املهاجم
الأوروج��وي��اين يف احل�ج��ر ال�صحي بعد
ثبوت �إ�صابته بفريو�س كورونا امل�ستجد
يف ب�لاده ،مما يعني غيابه عن مواجهة
الفريق ال��ذي تركه يف ال�صيف املا�ضي.
وم ��ازال ��س��واري��ز يعتقد �أن ��ه ك��ان ميلك
الكثري ليقدمه لرب�شلونة ،ولكن جمل�س
�إدارة ال �ن��ادي وامل� ��درب اجل��دي��د رون��ال��د
ك��وم��ان ات�ف�ق��ا ع�ل��ى �أن وق�ت��ه ان�ت�ه��ى مع
ال �ف��ري��ق وق��ام��ا ب�ب�ي�ع��ه ل�ف��ري��ق �أت�ل�ت�ي�ك��و
مدريد.و�سجل ��س��واري��ز خم�سة �أه��داف
من �ست مباريات �شارك فيها مع �أتلتيكو
ه��ذا امل��و��س��م ،ول�ك��ن يتعني على �أتلتيكو
م ��دري ��د ح��ال �ي��ا �أن ي �� �ض��ع �آم ��ال ��ه ع�ل��ى
الالعب ال�صاعد جواو فيليك�س .وانتهت
�سل�سلة من النتائج ال�سلبية لرب�شلونة يف

�آخر مبارياته قبل فرتة التوقف  ،بالفوز
على ريال بيتي�س  ،2 / 5ومع ذلك تبقى
ه�ن��اك ت �� �س��ا�ؤالت ب���ش��أن ت�شكيلة ك��وم��ان
م��ع ال�ف��ري��ق ال��ذي يحتل امل��رك��ز الثامن
ب �ج��دول ال�ترت �ي��ب .حت�ق�ي��ق ال �ف��وز على
�أت�ل�ت�ي�ك��و م��دري��د �سيقطع ��ش��وط��ا كبريا
ل�ت�ه��دئ��ة امل �خ��اوف م��ن �أن ك��وم��ان لي�س
ه��و ال�شخ�ص املنا�سب لقيادة بر�شلونة
للمجد هذا املو�سم .وب�إمكان فريق ريال
�سو�سيداد ،مت�صدر ال�ترت�ي��ب ،احلفاظ
ع�ل��ى م��رك��زه م��ن خ�ل�ال حت�ق�ي��ق ال�ف��وز
على قاد�ش يوم الأح��د ،بينما يحل ريال
مدريد �ضيفا على فياريال ،الذي يقدم
عرو�ض جيدة مع امل��درب �أون��اي �إميري.
وتعر�ض ري��ال مدريد ،بقيادة الفرن�سي
زين الدين زيدان ،لهزمية �أمام فالن�سيا
ق�ب��ل ف�ت�رة ال �ت��وق��ف ال � ��دويل ،و��س�ي�ك��ون
ال�ف��ري��ق ع��ازم��ا ع�ل��ى ال�ت�ع��وي����ض عندما
يواجه فريق فياريال .ويف بقية مباريات
ه� ��ذه اجل ��ول ��ة ،ي�ل�ت�ق��ي �أو� �س��ا� �س��ون��ا مع
هوي�سكا ،وليفانتي مع �إلت�شي ،و�إ�شبيلية
م ��ع ��س�ل�ت��ا ف �ي �ج��و ،و�إي� �ب ��ار م ��ع خ�ي�ت��ايف،
وغرناطة مع بلد الوليد ،و�أالفي�س مع
فالن�سيا ،و�أتلتيك بلباو مع ريال بيتي�س.

بايرن واهمية مواصلة الصدارة االلمانية

الداوود رئيسا للجنة
المؤقتة التحاد الكراتيه
االنباط – عمان

ا��س�ت�ن��اداً لن�ص امل ��ادة �/٢٦أ م��ن النظام
الأ�سا�سي ل�لاحت��اد الأردين للكراتيه قرر
جمل�س �إدارة اللجنة الأومل�ب�ي��ة يف جل�سته
ال�ت��ي ع�ق��ده��ا ت�شكيل جل�ن��ة م��ؤق�ت��ة لإدارة
االحت��اد الأردين للكراتيه برئا�سة ال�سيد

�أح� �م ��د م �� �ص �ط �ف��ى ع �ب��داحل �ل �ي��م ال� � ��داوود
وع �� �ض��وي��ة ك�ل ً�ا م��ن ال �� �س �ي��دات وال �� �س��ادة ،
م�ن��ار اب��راه�ي��م �صبحي �شعث وه���ش��ام زكي
ا�سماعيل ج�بر ورغ��د ع�ب��د امل�ج�ي��د حممد
ال �ف��اع��وري وم ��ازن ك��اظ��م و��ص�ف��ي القطب
و�أحمد عادل �سامل العبدالالت وزيد �أحمد
�صالح الزيتاوي.

صالح والنني في انجلترا
القاهرة – وكاالت

غ� � ��ادر ث �ن��ائ��ي م �ن �ت �خ��ب م �� �ص��ر ،حم�م��د
�صالح جنم ليفربول ،وحممد النني العب
�آر� �س �ن��ال� ،إىل �إجن �ل�ت�را اجل�م�ع��ة ع�ل��ى منت
طائرة خا�صة .و�أعلن منتخب م�صر� ،إ�صابة
�صالح بفريو�س كورونا قبل لقاء توجو يف
اجلولة الثالثة بالت�صفيات امل�ؤهلة لبطولة
ك�أ�س الأمم الأفريقية ،ال�سبت املا�ضي ،كما

�أ��ص�ي��ب ال�ن�ن��ي ب �ك��ورون��ا ق�ب��ل ل �ق��اء اجل��ول��ة
الرابعة الذي �أقيم الثالثاء املا�ضي .وتوجه
الثنائي �إىل مطار الغردقة على منت �سيارة
خ��ا� �ص��ة ،وغ � ��ادرا ظ �ه � ًرا ع �ل��ى م�ت�ن ط��ائ��رة
خ��ا��ص��ة جم �ه��زة ب ��أج �ه��زة ط�ب�ي��ة ع�ل��ى �أع�ل��ى
م�ستوى بجانب وجود طبيب خمت�ص .وكان
االحتاد امل�صري لكرة القدم ،قد �أعلن �سفر
النني و�صالح ،على منت طائرة خا�صة ،بعد
التن�سيق مع ليفربول و�آر�سنال.

نابولي وميالن االبرز في ايطاليا
روما – وكاالت

يرتقب ع�شاق الكرة الإيطالية املواجهة املثرية بني نابويل
وميالن غد الأحد يف ختام مباريات املرحلة  8من امل�سابقة ،التي
تفتتح غدا ال�سبت ،بعد انتهاء التوقف الدويل .وي�أمل ال�سويدي
املخ�ضرم زالتان �إبراهيموفيت�ش « 39عاما» يف موا�صلة م�سريته
التهديفية املميزة يف املو�سم احلايل ،رغم �صالبة دفاع نابويل
ال��ذي ي�ق��وده زميله ال�سابق يف رو��س��ون�يري جينارو ج��ات��وزو.
وي�ست�ضيف جاتوزو زميليه ال�سابقني �إبراهيموفيت�ش ودانييلي
بونريا يف هذه املباراة التي جتتذب معظم االهتمام من باقي
مباريات املرحلة .وقال جاتوزو لدى انتقال �إبراهيموفيت�ش �إىل
ميالن يف يناير /كانون الثاين املا�ضي لبدء فرتة جديدة مع
الفريق« :ر�أيت �صورة وكنت مثل جده ،لأن هذا العمل يدمرك».
وخ�لال فرتته الأوىل م��ع الفريق ،التي ام�ت��دت لعامني ،فاز
�إبراهيموفيت�ش وج��ات��وزو معا بلقب ال��دوري الإي �ط��ايل ،قبل
�أن يرتك الالعبان ميالن يف  ،2012بعدما ق�ضى جاتوزو 13
مو�سما مع الفريق .وخالل فرتته احلالية مع الفريق� ،ضرب
�إبراهيموفيت�ش بعامل ال�سن عر�ض احلائط و�سجل � 8أهداف
يف  5مباريات خا�ضها بالدوري الإيطايل هذا املو�سم ،وغاب عن
الفريق يف مباراتني ب�سبب �إ�صابته بفريو�س كورونا .ويحتل
�سا�سولو املركز الثاين يف جدول امل�سابقة بفارق نقطتني خلف
م�ي�لان .ويخترب �سا�سولو قوته �أم ��ام ف�يرون��ا ،الأح ��د املقبل،

برلني – وكاالت

م��ع احتفاله بعيد م�ي�لاده  ،16يحلم
نا�شئ بورو�سيا دورمتوند يو�سوفا موكوكو
ب�إجناز تاريخي اليوم  ،عندما يحل �ضيفا
على هريتا برلني باجلولة  8من الدوري
الأملاين (بوند�سليجا).
وي�ست�ضيف بايرن ميونخ حامل اللقب
فريق فريدر برمين اليوم ال�سبت يف نف�س
امل��رح�ل��ة ال�ت��ي ت�شهد �أي���ض��ا ل�ق��اء اليبزج
مع م�ضيفه �إن�تراخ��ت فرانكفورت .و�إذا
� �ش��ارك م��وك��وك��و �سي�صبح �أ��ص�غ��ر الع��ب
ع �ل��ى الإط� �ل ��اق ي �� �ش��ارك يف �أي م �ب��اراة
بالبوند�سليجا.وحرمت اللوائح اجلديدة
لالعبني الق�صر ،موكوكو من امل�شاركة
م��ع دورمت��ون��د يف البوند�سليجا خ�لال
ال�شهور املا�ضية ،بعد ت�صعيده للفريق
الأول .وبعد اخل�سارة يف اجلولة املا�ضية
�أم ��ام ب��اي��رن م�ي��ون��خ ،امل�ن�ف��رد ب��ال���ص��دارة،
جتمد ر�صيد دورمت��ون��د عند  15نقطة
وت� ��راج� ��ع ل �ل �م��رك��ز ال� �ث ��ال ��ث .وي �ت �ط �ل��ع
دورمتوند �إىل التغلب على هريتا برلني
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ف ��ارق ال �ث�لاث ن �ق��اط مع
ب��اي��رن امل�ت���ص��در وحم��اول��ة تقلي�ص ه��ذا

الفارق م�ستقبال.
ويف املقابل ،يتطلع بايرن للفوز على
�ضيفه ف�ي�ردر ب��رمي��ن لتعزيز ��ص��دارت��ه،
فيما ي�أمل اليبزج (ال�ث��اين) بر�صيد 16
نقطة يف ال�ف��وز على م�ضيفه �إن�تراخ��ت
فرانكفورت ،وانتظار كبوة لبايرن النتزاع
ال�صدارة .وبعد بع�ض الكبوات يف بداية
املو�سم� ،أ�صبح بايرن الآن يف مكانه املعتاد
ب���ص��دارة ج ��دول امل�سابقة بف�ضل ال�ف��وز
الثمني  2-3على دورمت��ون��د يف املرحلة
املا�ضية .ويخو�ض الي�ب��زج مباراته �أم��ام
م�ضيفه �إنرتاخت فرانكفورت بعد معرفة
ن�ت�ي�ج��ة ب��اي��رن م��ع ب��رمي��ن .وي�ستطيع
اليبزج ال�صعود �إىل ال�صدارة فقط حال
فوز برمين على بايرن .وي�أمل �شالكه يف
�إن�ه��اء �سجله ال�سيئ بالبوند�سليجا من
خ�ل�ال حتقيق ال �ف��وز ع�ل��ى فولف�سبورج
ال�سبت بعد ف�شله يف حتقيق �أي فوز خالل
 23م �ب��اراة متتالية .ويف ب��اق��ي مباريات
املرحلة ،يلتقي �أرمينيا بيليفيلد مع باير
ليفركوزن وبورو�سيا مون�شنجالدباخ مع
�أوج���س�ب��ورج وهوفنهامي م��ع �شتوجتارت
ال�سبت.و�سيلعب ف��راي�ب��ورج �ضد ماينز
وكولون مع يونيون برلني بعد غد الأحد.

ميار الى نصف نهائي الس بالماس
مدريد  -وكاالت

علما ب�أن فريونا ميتلك �أف�ضل خط دفاع يف املو�سم اجلاري� ،إذ
ا�ستقبل � 5أهداف فقط حتى الآن وي�ست�ضيف يوفنتو�س حامل
اللقب فريق كالياري ال�سبت يف مباراة �أخرى بنف�س املرحلة.
ويحتل يوفنتو�س املركز اخلام�س بفارق نقطة واحدة خلف
ن��اب��ويل وروم ��ا ،وينتظر �أن ي�ستعيد الفريق يف م�ب��اراة اليوم
مدافعه ماتيا�س دي ليخت بعد تعافيه من الإ�صابة .وينتظر
�أن يعتمد يوفنتو�س كثريا على �إمكانيات دي ليخت يف مواجهة

ج��واو بيدرو وجيوفاين �سيميوين مهاجمي كالياري اللذين
�سجل ك��ل منهما � 5أه ��داف يف امل�سابقة .و�سجل كري�ستيانو
رون��ال��دو � 6أه ��داف ليوفنتو�س يف امل��و��س��م اجل ��اري .ويف باقي
املباريات ،يلتقي كروتوين الت�سيو ،و�سبيزيا مع �أتاالنتا ال�سبت.
ويواجه فيورنتينا بينفينتو ،ويلعب �إنرت ميالن �ضد تورينو،
وروم ��ا م��ع ب��ارم��ا ،و��س��ام�ب��دوري��ا م��ع بولونيا و�أودي �ن �ي��زي �ضد
جنوى ،الأحد.

ت�أهلت الالعبة امل�صرية ميار �شريف
�إىل ن���ص��ف ن�ه��ائ��ي ب�ط��ول��ة ال� ��س ب��امل��ا���س
للتن�س املقامة حاليا يف �إ�سبانيا .و�أطاحت
ميار �شريف مبناف�ستها البلجيكية الرا
��س��ال��دن بنتيجة ( )0-2ب�ع��د التغلب يف
املجموعة الأوىل بنتيجة  5-7كما تغلبت
يف املجموعة الثانية بنتيجة  .3-6وكانت

ميار �شريف قد حققت �إجن��ازات متميزة
يف  2020على ر�أ�سها بلوغ الدور الرئي�سي
لبطولة روالن ج��ارو���س �إح��دى بطوالت
ج��ران��د ��س�لام وه��و �إجن ��از حققته ميار
�شريف ك�أول العبة م�صرية وثاين العبة
عربية .وفازت ميار �شريف بلقب بطولة
ت�شارل�ستون الدولية يف الواليات املتحدة
الأمريكية وهي �أول بطولة يف م�شوارها
االحرتايف.
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الخطوة األخيرة ..لقاح فايزر وبيونتك يدخل «مرحلة الحسم»

�سكاي نيوز عربية-وكاالت

ب �ع��د ال �ن �ج��اح ال � ��ذي �أث �ب �ت �ت��ه ال �ت �ج��ارب
ال���س��ري��ري��ة ع�ل��ى ل �ق��اح ��ش��رك�ت��ي “فايزر”
الأم�يرك �ي��ة و”بيونتك” الأمل��ان �ي��ة امل���ض��اد
لفريو�س كورونا امل�ستجد ،تقدم التحالف
بطلب لإدارة ال �غ��ذاء وال� ��دواء الأم�يرك�ي��ة
للح�صول على ترخي�ص لإنتاجه ،ح�سبما
�أف��ادت مرا�سلة “�سكاي نيوز عربية” ام�س
اجلمعة.
وتعد اخل�ط��وة امل��ذك��ورة �أ�سا�سية للح�صول
على ت�صريح بتداول اللقاح يف الواليات املتحدة.
وم�ساء اخلمي�س قالت رئي�سة املفو�ضية

الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروب�ي��ة
على اال�ستخدام الطارئ للقاحهما ،بعدما
�أظ�ه��رت نتائج التجارب النهائية �أن ن�سبة
جن ��اح ال �ل �ق��اح  95ب��امل �ئ��ة ،م��ع ع ��دم وج��ود
�أعرا�ض جانبية خطرية له.
وتبني �أن فاعلية اللقاح ثابتة يف خمتلف
الفئات العمرية والعرقية ،مما يعد عالمة
مب�شرة ن�ظ��را لأن امل��ر���ض �أ� �ص��اب امل�سنني
وج �م��اع��ات ب�ع�ي�ن�ه��ا�� ،ش�م�ل��ت ذوي ال�ب���ش��رة
ال�سوداء ،ب�شكل �أكرب من غريهم.
ون�سبة جن��اح ال�ل�ق��اح ال��ذي عملت عليه
“فايزر” و� �ش��ري �ك �ت �ه��ا “بيونتك” ه��ي
الأعلى لأي لقاح جرى اختباره يف املراحل

الأوروبي �أر�سوال فون دير الين� ،إن االحتاد
الأوروب � ��ي مي�ك��ن �أن ي��رخ����ص ل�ق��اح حتالف
“فايزر” و”بيونتك” ،و�آخ� ��ر م��ن �إن �ت��اج
“موديرنا” ،ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ��ش�ه��ر دي�سمرب
املقبل.
و�أ�� �ض ��اف ��ت امل� ��� �س� ��ؤول ��ة ع �ق��ب ق �م��ة ع�بر
الفيديو لقادة االحت��اد الأوروب��ي� ،أن وكالة
الأدوية الأوروبية ميكن �أن متنح “ترخي�ص
ت�سويق م�شروط ( )...اعتبارا من الن�صف
ال�ث��اين لدي�سمرب يف ح��ال ج��رى ك��ل �شيء
دون م�شاكل».
و�أعلنت ال�شركتان يف وقت �سابق �أنهما قد
حت�صالن خالل ال�شهر املقبل على موافقة

ال �� �س��ري��ري��ة الأخ� �ي��رة ح �ت��ى الآن ،وي �ق��ول
اخل�ب�راء �إن ��ه �إجن ��از ك�ب�ير يف ال���س�ب��اق نحو
و�ضع نهاية للجائحة.
وق��ال �أوغ��ور �شاهني الرئي�س التنفيذي
لـ”بيونتك” يف مقابلة مع “رويرتز”� ،إن
�إدارة الأغ��ذي��ة وال�ع�ق��اق�ير الأم�يرك �ي��ة قد
مت�ن��ح امل��واف �ق��ة ع�ل��ى اال� �س �ت �خ��دام ال �ط��ارئ
للقاح قبل نهاية الن�صف الأول من دي�سمرب،
�أو يف بداية الن�صف الثاين من ال�شهر.
و�أ��ض��اف �أن م��ن املحتمل احل�صول على
املوافقة امل�شروطة من االحتاد الأوروب��ي يف
الن�صف الثاين من دي�سمرب.
وي��أت��ي التحليل النهائي للتجارب التي
�أج ��ري ��ت ع �ل��ى ال �ل �ق��اح ،ب �ع��د �أ� �س �ب��وع واح��د
فقط من النتائج الأول�ي��ة التي �أظهرت �أن
اللقاح فعال بن�سبة تتجاوز  90باملئة ،فيما
�أ� �ص��درت ��ش��رك��ة “موديرنا” ي��وم االث�ن�ين
ب�ي��ان��ات �أول �ي��ة ع��ن لقاحها تظهر فاعليته
بن�سبة  94.5باملئة.
وت�ب�ين �أن ل�ق��اح “فايزر” و”بيونتك”
ح� �ق ��ق ف��اع �ل �ي��ة ب �ن �� �س �ب��ة  94ب ��امل� �ئ ��ة ب�ين
الأ� �ش �خ��ا���ص ف ��وق ��س��ن  65ع��ام��ا ،وه ��و ما
و�صفه خرباء ب�أنه �أمر مهم للغاية يف وقت
يتف�شى ف�ي��ه ال �ف�يرو���س يف �أن �ح ��اء ال�ع��امل
بحاالت �إ�صابة قيا�سية.
و�أدت النتائج الأف�ضل من املتوقع للقاحني
�إىل �إنعا�ش الآم��ال ،يف نهاية جلائحة �أودت
بحياة �أكرث من  1.3مليون �شخ�ص و�أ�شاعت
الك�ساد يف االقت�صاد العاملي.
وق��ال��ت “فايزر” �إن �ه��ا ت�ت��وق��ع �إن �ت��اج ما
ي�صل �إىل  50مليون جرعة هذ العام تكفي
حلماية  25مليون �شخ�ص ،ث��م �إن �ت��اج ما
ي�صل �إىل  1.3مليار جرعة يف .2021

توصيل الفحوصات للمنازل ..محاربة كورونا بالطائرات المس ّيرة
�سكاي نيوز عربية � -أبوظبي

ق ��ررت �سل�سلة متاجر “ووملارت” ال�شهرية �إط�ل�اق حملة ف��ري��دة من
نوعها ،لتو�صيل �أدوات فح�ص فريو�س كورونا امل�ستجد �إىل املنازل با�ستخدام
الطائرات من دون طيار “امل�سيرّ ة” ،يف والية تك�سا�س الأمريكية.
ووفقا ل�شبكة “فوك�س نيوز” الإخبارية الأمريكية ،ق��ررت “ووملارت”
بالتعاون مع مركز فحو�صات “كوي�ست” ،تنفيذ برنامج جتريبي ،يتم خالله
تو�صيل ع��دة فح�ص كورونا �إىل امل�ن��ازل ،ب��دءا مبدينة �إل با�سو يف تك�سا�س،

با�ستخدام الـ”درونز».
و�ستتم عمليات التو�صيل للمنازل التي تقيم فيها عائالت� ،ضمن حميط
 2.4كم من مركز التو�صيل ،وهو موقع “ووملارت” الرئي�سي يف �إل با�سو.
وق��ال عمدة املدينة دي م��ارغ��و ،يف م�ؤمتر �صحفي“ :عملية التو�صيل
للمنازل عرب الدرون �ست�ساعد املواطنني يف املدينة على حماربة (كوفيد )19
من داخل منازلهم».
و�أ�ضاف“ :هناك طريق طويل �أمامنا ملحاربة (كوفيد  ،)19لكن بدعم

يواجه ما يقرب من �أربعة ماليني بريطاين من العاملني يف القطاع العام ،مبا يف ذلك اجلنود
و�ضباط ال�شرطة واملدر�سون وموظفو اخلدمة املدنية جتميداً للأجور خالل العام املقبل للم�ساعدة
يف �إخراج البالد من الأزمة االقت�صادية ،التي ت�سبب بها انت�شار وباء فريو�س “كورونا” والذي ا�ضطر
ال�سلطات �إىل اتخاذ قرار بالإغالق ال�شامل مرتني خالل العام احلايل.
و�سوف ي�ستخدم وزير اخلزانة الربيطاين ،ري�شي �سوناك ،مراجعته ال�شاملة للإنفاق الأ�سبوع
املقبل ليعلن �أنه يجب �أن يكون هناك “قيود على الأجور” ملواجهة الآثار االقت�صادية املدمرة التي
ت�سبب بها وباء كورونا امل�ستجد ،بح�سب ما �أورد تقرير جلريدة “التاميز” الربيطانية اطلعت عليه
“العربية.نت».
ومن املتوقع �أن يقول الوزير �إنه من العدل فقط جتميد �أجور القطاع العام عندما يواجه العديد
من العاملني يف القطاع اخلا�ص تخفي�ضات كبرية يف الأجور �أو فقدان وظائفهم.
وبح�سب تقرير “التاميز” ف�سوف يتم ا�ستثناء الأط�ب��اء واملمر�ضني وغريهم من العاملني يف
القطاع ال�صحي من جتميد الأجور تقديراً للدور الذي لعبوه خالل الوباء.
وقال معهد الدرا�سات املالية ،وهو م�ؤ�س�سة م�ستقلة� ،إن اخلطة �ستعني جتميد �أجور  3.7مليون
�شخ�ص من العاملني يف القطاع العام بربيطانيا مما يوفر  3.4مليار جنيه �إ�سرتليني على الدولة.
وعلى الرغم من �أن رئي�س الوزراء بوري�س جون�سون ومعه وزير خزانته �سوناك قد �أ�صرا يف وقت
�سابق على �ضرورة عدم العودة �إىل التق�شف� ،إال �أن بريطانيا تواجه �أكرب تخفي�ض يف ماليتها العامة
منذ احلرب العاملية الثانية.
ومن املرجح �أن يُظهر التحليل ،الذي �سيتم ن�شره جنباً �إىل جنب مع املراجعة ال�شاملة للإنفاق يوم
الأربعاء املقبل� ،أن االقت�صاد �سينكم�ش مبا يقرب من  11%يف عام  ،2020وذلك على الرغم من
�أن احلكومة �أنفقت �أكرث من  200مليار جنيه �إ�سرتليني ملكافحة وباء كورونا.
وت�ق��ول “التاميز” �إن��ه “على م��دى العقد امل��ا��ض��ي ،تقل�صت الفجوة ب�ين ال��روات��ب والأج ��ور يف
القطاعني العام واخلا�ص بعد جتميد الأجور وحتديد �سقف لها ،لكن العاملني يف القطاع العام ظلوا
يح�صلون على رواتب �أف�ضل من نظرائهم يف القطاع اخلا�ص».
وكانت �أج��ور القطاع العام قد انخف�ضت بن�سبة  1.3%منذ عام  2010لي�صل متو�سط راتب
املوظف العامل يف القطاع احلكومي بربيطانيا � 28ألفاً و 400جنيه �إ�سرتليني �سنوياً ،يف حني
ارتفعت �أجور القطاع اخلا�ص بن�سبة  1.7%خالل نف�س الفرتة لي�صبح املتو�سط عند � 28ألف جنيه
�إ�سرتليني �سنوياً.
و�أعلن �سوناك يف يوليو املا�ضي عن زيادة �أجور �أعلى من ن�سبة الت�ضخم لـ� 900ألف معلم وطبيب
وعامل ،لكنه يف اليوم التايل حذر من �أنه يجب �أن يكون هناك قدر �أكرب من �ضبط النف�س يف امل�ستقبل.
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رغ��م ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ح��ذي��رات ال�ت��ي �أطلقها
الأطباء منذ بدء جائحة كورونا قبل عدة �شهور
ب�ضرورة االبتعاد ع��ن التدخني� ،إال �أن املفاج�أة
كانت يف �أن مبيعات التبغ ارتفعت خ�لال الفرتة
املا�ضية التي �شهدت �إغالقات عامة يف العديد من
دول العامل ،وهو ما �أدى �إىل تعطل �أع��داد كبرية
من النا�س عن العمل.
وك���ش�ف��ت ن�ت��ائ��ج ال �ع��ام ال�ك��ام��ل ل���ش��رك��ة التبغ
ال �ع��امل �ي��ة “�إمربيال براندز” ع ��ن ت �غ �ي�ير يف
ع��ادات املدخنني وحت��ول ملحوظ م��ن ال�سجائر
الإلكرتونية �إىل التبغ التقليدي.
وت�أتي هذه املعلومات على الرغم من حتذيرات
املتخ�ص�صني ال�صحيني يف جميع �أنحاء العامل من
�أن التدخني وال�سجائر الإلكرتونية ي�ؤديان �إىل
تفاقم حاالت الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد،
�إ� �ض��اف��ة �إىل ت��رج �ي��ح �أن ي���ش�ه��د �أول� �ئ ��ك ال��ذي��ن
يدخنون زي��ادة يف خطورة املر�ض وارت�ف��اع معدل
الوفيات.
وقالت ال�شركة“ :يبدو �أن املدخنني اختاروا

نيويورك بو�ست-وكاالت

�أ�صبح رجل �إندوني�سي ثريا “بني ع�شية و�ضحاها” بعد �أن حتطم نيزك ثمني قيمته تقارب مليوين
دوالر يف �شرفة منزله.
و�أخرب جو�شوا هوتاغالونغ موقع  kompasالإخباري املحلي ،عن االكت�شاف املفاجئ قائال“ :عندما
�أخذته ،كان احلجر ما يزال دافئا ،و�أدخلته �إىل املنزل” .وبح�سبما ورد كان �صانع التوابيت البالغ من العمر
 33عاما ،يعمل بجوار منزله يف �سومطرة يف �أغ�سط�س املا�ضي ،عندما حتطمت �شظية �صخرية ف�ضاء باهظة
الثمن على �شرفة منزله.
وقال هوتاغالونغ“ :كان ال�صوت عاليا لدرجة �أن �أجزاء من املنزل كانت تهتز �أي�ضا .وبعد �أن فت�شت ،ر�أيت
�أن �سقف املنزل امل�صنوع من ال�صفيح حتطم” .ويُظهر مقطع فيديو ن�شره على ح�سابه على “في�سبوك”
مكان النيزك الذي يبلغ وزنه نحو  2.2كغ ،حيث اخرتق ال�شرفة قبل �أن يدفن نف�سه عدة بو�صات يف الرتاب.
و�أ�شار هوتاغالونغ �إنه ا�شتبه يف �أن اجل�سم كان نيزكا “لأنه من امل�ستحيل �أن يقوم �شخ�ص ما ب�إلقائه عمدا
�أو �إ�سقاطه من فوق».
وذكرت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية �أن اجلزء الذي �صنع ثروة ،والذي يقدر عمره بـ  4.5مليار
�سنة ،من املحتمل �أن يكون �أكرث من كاف لو�ضع �سقف جديد ملنزل �صانع التوابيت .ومت ت�صنيفه على �أنه
من نوع  CM1 / 2كربوين كوندريت ،وهو نوع نادر للغاية ،وقدرت قيمة ال�صخرة الف�ضائية بنحو 850
دوالرا للغرام� ،أو �إجمايل  1858556دوالرا.
وبح�سبما ورد ح�صل هوتاغالونغ على م��ا ي�ع��ادل رات��ب  30عاما مقابل اكت�شافه ،وال ��ذي ق��ال �إن��ه
�سي�ستخدمه لإقامة كني�سة يف جمتمعه.
وقال ل�صحيفة “ذي �صن” الربيطانية“ :لطاملا �أردت ابنة ،و�آمل �أن تكون هذه عالمة على �أنني �س�أكون
حمظوظا مبا يكفي الآن لأجنب واحدة».
وغري احلدث حياة هوتاغالوجن �إىل حد ما ،حيث �أ�صبح من امل�شاهري املحليني وتوافد الع�شرات على
منزله مل�شاهدة “تذكرة اليان�صيب القادمة من بني النجوم” .و�أ�شار هوتاغالوجن“ :جاء الكثري من النا�س
بدافع الف�ضول يريدون ر�ؤية احلجر».
ومت �شراء النيزك من قبل جاي بياتيك ،وهو طبيب وجامع نيازك من �إنديانابولي�س .كما ح�صل جاريد
كولينز ،خبري النيازك الأمريكي على جزء من ال�صخرة الف�ضائية من �أجل العمل عليها مع العلماء وجامعي
التحف يف الواليات املتحدة.
ووقع اكت�شاف ثالث قطع �أخرى من النيزك ،الذي �أطلق عليه ر�سميا ا�سم “كوالنغ” ،يف مكان قريب،
حيث �سقط �أحدها يف حقل �أرز على بعد �أقل من � 5أميال من منزل هوتاغالوجن.
وقدر معهد القمر والكواكب يف هيو�سنت ،تك�سا�س� ،أن �صخرة الف�ضاء كانت تزن حوايل � 5.5أرطال قبل
�أن تتفكك ،وفقا ل�صحيفة “ديلي ميل».
وقال توما�س جمال الدين ،رئي�س املعهد الوطني للمالحة اجلوية والف�ضاء يف �إندوني�سيا� ،إنه من النادر
للغاية ر�ؤية نيازك تهبط يف مناطق م�أهولة بال�سكان.
و�أ�ضاف�“ :إن كمية النفايات ال�صخرية الناجتة عن تكوين النظام ال�شم�سي كبرية جدا يف الف�ضاء .وتقع
معظم النيازك يف مواقع بعيدة عن امل�ستوطنات ،مثل املحيطات �أو الغابات �أو ال�صحاري».
والآن يتم االحتفاظ ب�أجزاء اجل�سم الف�ضائي يف مركز درا�سات النيازك يف جامعة والية �أريزونا ،الواليات املتحدة
الأمريكية ،وهي معرو�ضة للبيع مرة �أخرى على موقع  ،eBayويتم عر�ض كل غرام مقابل  1000دوالر.
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خالفًا للتوقعات ..وباء كورونا يرفع مبيعات السجائر في العالم

نيزك نادر قيمته مليوني دوالر يجلب الثراء
لصانع توابيت بعد أن حطم شرفة منزله

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم

�شركائنا يف ووملارت وكوي�ست وعاملي الرعاية الطبية �سن�ستطيع فعل ذلك».
ومن املفرت�ض �أن تنزل الطائرات من دون طيار عدة الفح�ص يف الباحة
الأم��ام�ي��ة ل�ل�م�ن��ازل ،وب�ع��د �إن �ه��اء الفحو�صات ،تر�سل ال�ع��ائ�لات ال�ع��دة �إىل
“ووملارت” لتحليل الفحو�صات وك�شف النتائج.
وتعترب والية تك�سا�س من �أكرث الواليات الأمريكية ت�ضررا بوباء كورونا،
حيث حتل ثانية بعد نيويورك من حيث عدد الوفيات ،م�سجلة حتى الآن �أكرث
من � 20ألف حالة وفاة.

بريطانيا تدرس تجميد رواتب
وأجور  4ماليين موظف حكومي

تخ�صي�ص املزيد من �إنفاقهم على التبغ� ..أدى
ق���ض��اء امل��زي��د م��ن ال��وق��ت يف امل �ن��زل �إىل تقليل
امل�ستهلكني م��ن الإن �ف��اق يف مناطق معينة مثل
العطالت �أو اخل ��روج ،بينما زادوا م��ن �إنفاقهم
على ال�سجائر” ،بح�سب ما نقلت تقارير �صحافية
غربية اطلعت عليها “العربية.نت».
و�أ�ضافت ال�شركة �إن عمليات الإغالق والقيود

املفرو�ضة على ال�سفر وزي��ادة �إج��راءات التحفيز
املايل يف “عدة �أ�سواق” �أدت �إىل تغيريات يف �سلوك
امل�ستهلك ،مما يعني “اجتاهات حجم �سوق �أف�ضل
قلي ً
ال لل�شركة ب�شكل عام».
و�إىل جانب هذه العوامل� ،أدى �إغالق احلدود
مع انت�شار عمليات الإغالق يف العامل �إىل خف�ض
م�ستوى التجارة غري امل�شروعة يف �أ�سواق معينة

مثل بريطانيا ،وق��د �أدى ذل��ك �إىل زي ��ادة حجم
التجارة يف ال�سوق املدفوعة الر�سوم.
وخل�صت ال�شركة املتخ�ص�صة ببيع ال�سجائر
يف العامل �إىل �أن انت�شار فريو�س “كوفيد ”19
ح��� ّ�س��ن ح�ج��م ال�ع�م�لاء ال��ذي��ن ي���ش�ترون بكميات
ك�ب�يرة وزاد الطلب على “ال�صناديق الكبرية”
وذلك ب�سبب �أن الكثري من النا�س يهدفون بذلك
�إىل تقليل رحالتهم �إىل املتاجر واالبتعاد عنها.
وتقول ال�شركة �إن هذه التحركات الإيجابية
ل�شركات التبغ عو�ضت عن الآثار ال�سلبية النت�شار
وباء كورونا ،وهي الآثار التي �شملت �إغالقاً م�ؤقتاً
لبع�ض متاجر التجزئة .كما �أدى �إغ�لاق منافذ
ال�ضيافة �إىل تقلي�ص املبيعات يف بع�ض الأ�سواق.
و�أظهرت البيانات املالية ال�صادرة عن �شركة
“�إمربيال براندز” ارتفاع العوائد املالية للعام
احلايل لت�صل �إىل  10.57مليار دوالر �أمريكي،
لتكون الإي� ��رادات ب��ذل��ك ق��د ارتفعت منذ بداية
العام حتى � 30سبتمرب املا�ضي بن�سبة 0.8%
مقارنة مبا كانت عليه يف ال�شهور الت�سعة الأوىل
من العام املا�ضي.

هل يصبح ملك صناعة السيارات قائدًا ألثرياء العالم في  2020؟
العربية-وكاالت

خالل �ساعات قليلة ،زادت ثروة امللياردير الأمريكي� ،إيلون ما�سك ،ب�شكل �صاروخي ،لي�صبح ثالث �أثرى
رجل �أعمال يف العامل ،وذلك وفق قائمة “بلومبريغ” لأثرياء العامل.
وت�شري البيانات �إىل �أن مكا�سب “ما�سك” الذي يعمل يف قطاع التكنولوجيا و�صناعة ال�سيارات ،بلغت خالل
ال�ساعات املا�ضية نحو  10.2مليار دوالر ،لي�صبح رجل الأعمال الوحيد على م�ستوى العامل الذي متكن من
�إ�ضافة هذا الرقم �إىل ثروته خالل ال�ساعات املا�ضية ،لرتتفع �إجمايل ثروته �إىل نحو  120مليار دوالر.
ومن بني قائمة �أكرب  10مليارديرات على م�ستوى العامل ،تكبد  8منهم خ�سائر خالل ال�ساعات املا�ضية
بلغت قيمتها الإجمالية نحو  6.688مليار دوالر ،كان الن�صيب الأكرب منها للملياردير جيف بيزو�س الذي
فقد نحو 1.61مليار دوالر لت�صبح ثروته  183مليار دوالر.
وفيما ربح �إيلون ما�سك نحو  10.2مليار دوالر ،فقد بلغ �إجمايل اخل�سائر واملكا�سب التي طالت �أكرب
 9مليارديرات على م�ستوى العامل �إىل نحو  7.637مليار دوالر ،منها  6.688تريليون دوالر خ�سائر ،و
 0.949مليار دوالر �أرباح كانت من ن�صيب امللياردير برنارد �أرنولت الذي جاء باملركز اخلام�س بني �أثرياء
العامل ب�صايف ثروة يبلغ نحو  103مليارات دوالر.
وكانت جملة “فورب�س” ،قد �أعلنت يف وقت �سابق من اخلمي�س ،عن جتاوز امللياردير �إيلون ما�سك امل�ؤ�س�س
والرئي�س التنفيذي ل�شركة ت�سال ل�صناعة ال�سيارات الكهربائية ،امللياردير مارك زوكربريغ الرئي�س التنفيذي
ل�شركة في�سبوك ،لي�صبح رابع �أغنى �شخ�ص يف العامل ،حيث ا�ستمرت �أ�سهم �شركة ت�سال يف االرتفاع بعد الأخبار
التي تفيد ب�إ�ضافتها �إىل م�ؤ�شر “�ستاندرد �آند بورز  ”500يف �أواخر ال�شهر املقبل.
ويف تعامالت  ،ارتفع �سهم ت�سال بنحو  3.5%لي�سجل �أعلى م�ستوى على الإطالق مع ا�ستعداد ال�شركة
لالن�ضمام مل�ؤ�شر “�ستاندرد �آند بورز  .”500حيث �أعلنت جلنة “�ستاندرد �آند بورز داو جونز �إند�سيز” هذا
الأ�سبوع �أنها �ست�ضم ت�سال �إىل م�ؤ�شر “�ستاندرد �آند بورز  ”500بداية من  21دي�سمرب املقبل.
ورفع بنك “مورغان �ستانلي” ت�صنيفه ل�سهم ت�سال �إىل ال�شراء لأول مرة يف � 3سنوات ،كما رفع ال�سعر
امل�ستهدف لل�سهم من  360دوالراً �إىل  540دوالراً.ويف وقت مت�أخر من تعامالت اخلمي�س ،ارتفع �سعر �سهم
ت�سال املتداول يف “نا�سداك” بنحو � 3.5%إىل  503.76دوالر ،بعد �أن �سجل م�ستوى  508.6دوالر يف وقت
�سابق من التعامالت وهو الأعلى يف تاريخه .وحقق �سهم �شركة �صناعة ال�سيارات الكهربية مكا�سب ب�أكرث من
 490%منذ بداية العام اجلاري.
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