
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 تعثر الصحافة الورقية 
وغياب المسؤولية

الأنباط-جواد اخل�رضي

ال���ت���ط���ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال�����ذي غ��زا 

ال���ع���امل م���ن خ���ال م���ا ي�����س��م��ى ب��ال��ع��امل 

االف����را�����س����ي ال�����ذي ج���ع���ل م����ن ال���ك���رة 

االأر�����س����ي����ة ق���ري���ة ����س���غ���رة وه������ذا ك���ان 

ل��ه م��ن االإي��ج��اب��ي��ات ال��ك��ث��ر وب��امل��ق��اب��ل 

ك��ان��ت ه��ن��اك ���س��ل��ب��ي��ات غ���ر م��ت��وق��ع��ة ، 

مواقع  انت�سرت  حني  املثال  �سبيل  على 

م�سمياتها  بكافة  االجتماعي  التوا�سل 

مبا  االلكرونية  �سفحاتها  تعج  ب��داأت 

والباقي  ملتزم  منها  البع�ض  ودب  هب 

ع���ب���ارة ع���ن خ��زع��ب��ات واأوه������ام ودم���ار 

،بعيًدا عن هذه املقدمة وددت  للب�سرية 

وحول  الوطني  االإط��ار  �سمن  اأكتب  اأن 

ج���زئ���ي���ة ال�������س���راع م����ا ب����ني ال�����س��ح��اف��ة 

ال��ورق��ي��ة وال��ت��ق��دم ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي وب��ني 

زي��ادة  اإىل  اإال  ينظر  ال  ال���ذي  امل�����س��وؤول 

و����س���ع ال����رك����ام ع���ل���ى اجل���م���ر امل��ت��وه��ج 

م�ساحله  يحقق  مب��ا  ب��ق��اءه  اإىل  �ساعًيا 

بعيًدا عن تقدمي الواجب جتاه الوطن 

العامة واخلا�سة وهذا مما  وموؤ�س�ساته 

زاد من تقليل املخرجات االإيجابية الن 

مدخات امل�سوؤول ال تعتمد على االأ�س�ض 

ال�سليمة وغياب القواعد املعرفية .

ان��ن��ي ���س��اأت��ط��رق اإىل ج��ان��ب م��ه��م اأال 

وهو ال�سحافة الورقية يف االأردن والتي 

باتت قاب قو�سني اأو اأدنى لرفع الراية 

اال�ست�سام. معلنًة  البي�ساء 

ل���ق���د ك���ان���ت اه���ت���م���ام ج���ال���ة امل��ل��ك 

دور  على  التاأكيد  زال��ت  وال  اهلل  حفظه 

منارة  ا�سكاله  بكافة  االأردين  االإع���ام 

ت��ن��ق��ل اخل���ر ال�����س��ادق واحل��ق��ي��ق��ي واإن 

ك��ان اأح��ي��اًن��ا ي��ك��ون ف��ي��ه ن���وٌع م��ن بع�ض 

املرارة ،.
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ال�سبت   6  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   21  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5519    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 63 وفاة و4940 إصابة بفيروس كورونا 

النباط-وكالت

ه��ددت عائلة م���روان ال��رغ��وث��ي، ع�سو 

واملعتقل  “فتح”،  حلركة  املركزية  اللجنة 

 19 منذ  االإ�سرائيلي  االح��ت��ال  �سجون  يف 

ع��ام��اً، بك�سف وث��ائ��ق خطرة ت��وؤّك��د ت��ورط 

عنه  االإف���راج  منع  يف  “الفا�سدين”  بع�ض 

من �سجون االحتال

وقال ق�سام، جنل مروان الرغوثي على 

اهلل  “يا  “في�سبوك”:  موقع  ع��ر  �سفحته 

���س��و اح��ن��ا ب��ح��اج��ت��ك، ف��ع��ًا ك��ن��ت االأج�����راأ يف 

جم��اب��ه��ة االح��ت��ال ول��ك��ن االأه����م اأن���ك كنت 

كل  رغم  والفا�سدين،  للف�ساد  جمابهاً  دائماً 

ما نراه اليوم ال يوجد قائد واحد من �سف 

���س��يء...  اأي  ف��ع��ل  ع��ل��ى  ي��ج��روؤ  ث���اين  اأو  اأول 

عمن�سبه  خايف  وال��ل��ي  عراتبه  خايف  اللي 

اأ�سبحنا كلنا كاخلراف.. واللي مبعي ب�سوت 

عايل بعتقلوا وبهينوا وب�سوهوا �سورته”

ت�سع  التي  اللحظة  اأن  “اأعلم  واأ�ساف: 

حلظة  �ستكون  ال�سجن  خ��ارج  فيها  قدمك 

وقريباً  الفا�سدة..  للزمرة  االأك��ر  الرعب 

باذن اهلل �سن�سع اأيدينا على وثائق ون�سرها 

تبني تورط بع�ض اخلونة الفا�سدين مبنع 

االإفراج عنك ب�سكل ر�سمي وتبني تورطهم 

ملف  واالأه�����م   .. ك��ر  منا�سلني  ب��اع��ت��ق��ال 

اإف�سال اال�سراب االأكر يف ٢٠1٧ ومن يقف 

خلفه بالوثائق.. “
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 عائلته تكشف: فاسدون تورطوا بمنع اإلفراج عن مروان البرغوثي من سجون االحتالل

 مستشفى معان يتسلم جهاز 
pcr فحص كورونا

 مستقلة االنتخاب تدعو القوائم 
لتقديم تقرير محاسبي إلنفاقها

 مجلس محافظة المفرق يخصص 
400 الف دينار للقطاع الزراعي

الخطوة األخيرة.. لقاح فايزر وبيونتك 
يدخل »مرحلة الحسم«

النباط - جواد اخل�رضي 

اأك�����د ع�����س��و جم��ل�����ض حم��اف��ظ��ة م��ع��ان 

رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ه واالق��ت�����س��ادي��ة 

والتنموية وال�سياحية و�سفي رجا �ساح 

م�ست�سفى  ت�سليم  مت  “ باأنه  “ لانباط 
م��ع��ان احل��ك��وم��ي اج��ه��زة وم��ع��دات طبية 

م����ن ���س��م��ن��ه��ا ج���ه���از ف��ح�����ض ف���اي���رو����ض 

الف   165 بلغت  اجمالية  بقيمة  الكورونا 

م��ا مت تقدميه  ان  ���س��اح  وب���ني   . دي��ن��ار 

اإقرارها  مت  التي  امل�ساريع  �سمن  من  هو 

معان  حمافظة  جمل�ض  اأع�ساء  قبل  من 

ومعدات  اجهزة  ل�سراء  معان  مدينة  عن 

التي مت و�سع  اإىل م�ست�سفى معان  طبية 

 . ٢٠٢٠ خم�����س�����س��ات��ه��ا م���ن م���وازن���ة ع���ام 

م��و���س��ح��ا ب����اأن امل��ب��ل��غ مت ر����س���ده ل�����س��راء 

اجهزة ومعدات طبية ،.
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النباط- عمان

الهيئة  با�سم  االإع��ام��ي  الناطق  دع��ا   

امل�����س��ت��ق��ل��ة 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���س��ح��ت 

تقرير  تقدمي  اإىل  النيابية  لانتخابات 

امل���ح���ا����س���ب ال����ق����ان����وين ل����اإن����ف����اق ع��ل��ى 

امل�ستقلة. للهيئة  االنتخابية  احلمات 

واأو�سح، انه وعلى �سوء ذلك �سيجري 

البنكي  احل�ساب  اغ��اق  كتاب  اعطاوؤهم 

امل�سرك، بعد تقدمي تعهد براءة الذمة 

وكحد  للغر  مالية  م�ستحقات  اأي��ة  م��ن 

ال�����س��ه��ر املقبل  ال��ع�����س��ري��ن م��ن  اأق�����س��ى يف 

حتت طائلة امل�ساءلة القانونية.

امل��ع��دل��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

بقواعد  اخلا�سة  التنفيذية  للتعليمات 

تنفيذ حمات الدعاية االنتخابية.
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النباط- املفرق

املفرق مبلغ  خ�س�ض جمل�ض حمافظة 

4٠٠ الف دينار �سمن موازنته املالية للعام 

القادم للقطاع الزراعي.

املجل�ض  االإع���ام���ي يف  ال��ن��اط��ق  وق����ال 

القطاع  خم�س�سات  ان  الزيادنة،  �سري 

الزراعي للعام القادم تعد متدنية وال تلبي 

العمود  يعد  الذي  القطاع  احتياجات هذا 

الفقري ملحافظة املفرق، الفًتا اىل ان قرار 

انعك�ض  املفرق  تخفي�ض موازنة حمافظة 

القطاعات  خم�س�سات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  �سلبا 

هناك  ان  .وا���س��اف  املحافظة  يف  احليوية 

حيث  امل�ستمرة،  الزراعية  امل�ساريع  بع�ض 

مل�����س��روع  دي���ن���ار  ال����ف   1٠٠ ت��خ�����س��ي�����ض  مت 

دينار  الف  النباتية و15٠  ال�سحة  خمتر 

مل�سروع مبنى العيادات البيطرية.
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�صكاي نيوز عربية-وكالت

ب���ع���د ال���ن���ج���اح ال������ذي اأث���ب���ت���ت���ه ال���ت���ج���ارب 

“فايزر”  ���س��رك��ت��ي  ل��ق��اح  ع��ل��ى  ال�����س��ري��ري��ة 

امل�����س��اد  االأمل��ان��ي��ة  و”بيونتك”  االأم��رك��ي��ة 

التحالف  تقدم  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  لفرو�ض 

االأم��رك��ي��ة  وال�����دواء  ال��غ��ذاء  الإدارة  بطلب 

ح�سبما  الإن��ت��اج��ه،  ترخي�ض  على  للح�سول 

ام�ض  نيوز عربية”  “�سكاي  اأف��ادت مرا�سلة 

اجلمعة.

وتعد اخلطوة املذكورة اأ�سا�سية للح�سول 

ع��ل��ى ت�����س��ري��ح ب���ت���داول ال��ل��ق��اح يف ال��والي��ات 

املتحدة.

املفو�سية  رئي�سة  قالت  اخلمي�ض  وم�ساء 

االأوروب��ي اأر�سوال فون دير الين، اإن االحتاد 

اأن ي��رخ�����ض ل��ق��اح حتالف  االأوروب������ي مي��ك��ن 

اإن��ت��اج  م��ن  واآخ����ر  و”بيونتك”،  “فايزر” 
دي�����س��م��ر  ���س��ه��ر  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  “موديرنا”، 

املقبل.

الفيديو  امل�سوؤولة عقب قمة عر  واأ�سافت 

ل��ق��ادة االحت����اد االأوروب������ي، اأن وك��ال��ة االأدوي����ة 

ت�سويق  “ترخي�ض  متنح  اأن  ميكن  االأوروب��ي��ة 

ال��ث��اين  الن�سف  م��ن  اع��ت��ب��ارا   )...( م�����س��روط 

لدي�سمر يف حال جرى كل �سيء دون م�ساكل«.

واأعلنت ال�سركتان يف وقت �سابق اأنهما قد 

املقبل على موافقة  ال�سهر  حت�سان خال 

واالأوروب��ي��ة  االأمريكية  التنظيمية  الهيئات 

على اال�ستخدام الطارئ للقاحهما، .
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50 مليار دوالر حجم الطلبات التي جمعها اإلصدار تعد األعلى في العالم خالل 2020

حوافز تسعير سندات »أرامكو« دعمت الطلب عليها
 شرب نبيذ المستوطنات وشرعن بضائعها.. السابقة االستفزازية 
لبومبيو في الضفة ومرتفعات الجوالن ُتثير غضب فلسطين وسوريا

العربية-رويرتز

���س��ن��دات  ت�����س��ع��ر  اإن  م�����س��ت��ث��م��رون  ق����ال 

ه��ذا  ط��رح��ت  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ودي��ة،  “اأرامكو” 
اململكة  حلكومة  كوكيل  لها  ينظر  االأ�سبوع 

تغيراً  امل�ستثمرون  اع��ت��ره  م��ا  ال��دي��ن،  يف 

خماطر  تقييم  مت  حيث  املا�سي،  ال��ع��ام  ع��ن 

خماطر  م��ن  اأق���ل  م�ستويات  ع��ن��د  ال�����س��رك��ة 

الدولة.

وك���ان���ت اأرام����ك����و ال�����س��ع��ودي��ة ق���د اأذه���ل���ت 

االأ�سواق العاملية العام املا�سي عندما فتحت 

���س��رك��ة يف  ك���اأك���ر  ل��ل��م��رة االأوىل  دف���ات���ره���ا 

�سندات  الربحية، قبل بيع  العامل من حيث 

بقيمة 1٢ مليار دوالر.

وج��م��ع ال���ط���رح ط��ل��ب��ات ب���اأك���ر م���ن 1٠٠ 

ت�سويت  اعتباره،  مت  ما  حينها  دوالر  مليار 

نفط  �سركة  الأك��ر  ال�سوق  ثقة  على  قيا�سي 

يف العامل.

و����س���خ ك����ل م����ن م�����س��ت��ث��م��ري االأ������س�����واق 

النا�سئة، وال�سركات، االأموال يف تلك االأوراق 

للديون  مماثلة  اأ�سعارها  كانت  التي  املالية، 

الأن  ن���ادر  اأم���ر  وه��و   - احلكومية  ال�سيادية 

ال��ك��ي��ان��ات امل��م��ل��وك��ة ل���ل���دول ت���ق���دم ع��م��وم��اً 

عائدات اأعلى من احلكومات.

ومع ثاين طروحاتها يف االأ�سواق الدولية 

هذا االأ�سبوع، جمعت اأرامكو 8 مليارات دوالر 

مليار   5٠ عند  ذروت���ه  بلغ  طلبات  حجم  م��ع 

�سريحة  اأك���ر ط��رح يف  يعد  م��ا  وه��و  دوالر، 

املليارات يتلقى طلبات خال عام ٢٠٢٠،.
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النباط- عمان

اإ�سابة  63 وفاة و494٠  ال�سحة عن ت�سجيل  اأعلنت وزارة   

لرتفع  اجلمعة،  ام�ض  اململكة  يف  امل�ستجّد  كورونا  بفرو�ض 

العدد االإجمايل للوفيات اإىل ٢116، واالإ�سابات اإىل 1٧4335.

وتوّزعت االإ�سابات اجلديدة على 1688 ا�سابة يف حمافظة 

العا�سمة عّمان، و894 ا�سابة يف حمافظة اإربد، و456 ا�سابة 

يف حمافظة الزرقاء، و339 ا�سابة يف حمافظة عجلون، و33٧ 

ا�سابة يف حمافظة املفرق، و33٠ ا�سابة يف حمافظة الكرك، 

حمافظة  يف  ا�سابة  و٢٠٢  جر�ض،  حمافظة  يف  ا�سابة  و٢44 

ال��ب��ل��ق��اء، و18٢ ا���س��اب��ة يف حم��اف��ظ��ة م���اأدب���ا، و95 ا���س��اب��ة يف 

و8٠  ال��ع��ق��ب��ة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ا���س��اب��ة  و93  الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة 

ا�سابة يف حمافظة معان.

واأ�سار املوجز االإعامي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة 

اإىل  ارت��ف��ع  ح��ال��ّي��اً  الن�سطة  اال���س��اب��ات  ع��دد  ان  اإىل  ال�سحة 

اليوم  دِخ��ل��ت 
ُ
اأ التي  اال�سابات  ع��دد  بلغ  فيما  ا�سابة،   68385

للعاج يف امل�ست�سفيات املعتمدة ٢4٠ ا�سابة، بينما غادرت ٢1٧ 

�سفائها. بعد  امل�ست�سفيات  ا�سابة 

ولفت اإىل ان اإجمايل عدد اال�سابات التي تتلّقى العاج يف 

على  ا�سابة   44٧ منهم  ا�سابة،   ٢٢13 بلغ  حالّياً  امل�ست�سفيات 

العناية احلثيثة. اأ�سّرة 

يف  اليوم  �سفاء  حالة   3554 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 

حلاالت  االإجمايل  العدد  لي�سل  وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل 

ال�سفاء اإىل 1٠3834.

ال��ي��وم،  ٢٢814 ف��ح�����س��اً خم���رّي���اً  اإج����راء  اأن���ه مّت  واأ����س���اف 

لي�سبح اإج��م��ايل ع��دد ال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج��ري��ت م��ن��ذ ب��دء 

ن�سبة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  ف��ح�����س��اً،   ٢315٧58 االآن  وح��ت��ى  ال��وب��اء 

65ر٢1  قرابة  اإىل  و�سلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية  الفحو�سات 

باملئة.
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النباط- وكالت

اأع��ل��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��رك��ي مايك 

منتجات  ت�سنيف  ق���ررت  ب���اده  اأن  بومبيو 

اإ�سرائيل  يف  �سنعت  اأن��ه��ا  على  امل�ستوطنات 

اال���س��ت��ي��ط��اين،  من�سئها  اإىل  االإ�����س����ارة  دون 

اخل��م��ي�����ض م�ستوطنة  زي���ارت���ه  اأث���ن���اء  وذل����ك 

الفل�سطينية،  ال��ب��رة  مدينة  اأرا���س��ي  على 

والتي اأعقبها برحلة اإىل مرتفعات اجلوالن 

ال�سوري املحتل.

التفا�صيل �ص »5«



املحلي
20

بعد اإنتهاء الإنتخابات النيابية وذهاب النواب حتت القبة لغايات متثيل ال�شعب وبعد 

املحك  وعلى  تتبلور  وال��وزراء  النواب  البينية بني  العالقة  تبداأ  ال�شامي  العر�ش  خطاب 

بتنامي درجة العمل بينهما؛ فالأ�شل يف هذه العالقة اأن تنبثق مبهنية عالية واإحرتام 

متبادل ولها اآليات خمتلفة وفق بروتوكول التعامل بينهم؛ والأ�شل اأن يكون دور النائب 

يف  والوزير  النائب  بني  العالقة  اأن  يقول  الواقع  اأن  بيد  وامل�شاءلة؛  والرقابة  للت�شريع 

يحتاج  فالنائب  منهما؛  كل  ملنافع  وتقاطعات  بينية  وعالقة  م�شرتكة  قوائم  معظمها 

اأن الوزير بحاجة لر�شى  خلدمات ملنطقته الإنتخابية وقواعده ال�شعبية وناخبيه؛ بيد 

على  مبنية  بينهما  البينية  العالقة  يجعل  مم��ا  حت��دي��داً؛  وامل��وازن��ة  الثقة  اأي���ام  النائب 

م�شالح م�شرتكة بالطبع دومنا تاأثري على د�شتىوريتها:

وتنفيذه يف  العمل  اإدارة  اأم��ور  زم��ام  التي متتلك  التنفيذية  ال�شلطة  الوزير ميثل   .١

احلكومة وفق اإ�شرتاتيجيات عمل وخطط تنفيذية لبيان وزاري معلن لل�شعب وجمل�ش 

وي�شعى  الت�شريعية  ال�شلطة  من  ج��زء  النائب  اأن  بيد  وال��ن��واب؛  الأع��ي��ان  ب�شقية  الأم��ة 

للم�شاركة بالت�شريع وم�شاءلة احلكومة والرقابة عليها من خالل الأ�شئلة والإ�شتجواب 

وحتى يحجب الثقة عن وزير بعينه اأو احلكومة وفق العالقة البينية بينهم.

٢. العالقة بني احلكومة والربملان من�شبطة باإيقاع الد�شتور ومبداأ ف�شل ال�شلطات؛ 

فال تتغّول هبة على الأخرى لأن ذلك يخرق الد�شتور وي�شّكل خمالفة �شريحة له؛ فال 

يجوز للحكومة اأن تنربي بقرارات تع�شفية اأو فيها تطّرف دون م�شاءلة الربملان لها؛ ويفيِ 

ذات الوقت ل يجوز للنواب التدّخل يف قرارات احلكومة اإيَِلّ اإذا كانت ال�شالح العام ولي�ش 

للم�شالح ال�شخ�شية.

٣. �شيء طبيعي اأن ُيحا�َشب الوزراء اأمام الربملان عن اأخطائهم واإخفاقاتهم وجتاوزاتهم 

اأو ف�شادهم يف حال وجودها، لكن لي�ش مقبوًل البتة الإنتقام ال�شخ�شي والإتهام اجلزاف 

وت�شارب امل�شالح، فحرية التعبري م�شانة لدى النواب ولكن لي�ش للتمادي على الوزراء 

اأو الدخول يف اأمورهم ال�شخ�شية وحياتهم اخلا�شة.

٤. التاأ�شي�ش للعمل الت�شريعي احلقيقي يقت�شي اأن يكون النائب ممثاًل لل�شعب ولي�ش 

جماماًل للحكومات؛ ويفيِ ذات الوقت يكون الوزير �شادناً وخادماً لل�شعب وم�شوؤوًل يف ذات 

الوقت اأمام الربملان من حيث امل�شاءلة والرقابة على عمله؛ بعيداً عن العالقات املتطرفة 

بني الوزير والنائب؛ ولذلك الأ�شل يف تلك العالقة اأن تتنامى باإ�شطراد لتكون متناغمة 

ومتكاملة وت�شاركية لتعظيم الإنتاج وت�شريع القوانني لل�شالح العام .

امل�شالح  م��ن  جملة  حتكمها  والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني  ب��ني  ع��الق��ة  اأي   .٥

وامل��واط��ن  ال��وط��ن  على  �شلباً  حتماً  �شتنعك�ش  وامل��ن��اف��ع  امل��ت��ب��ادل��ة  وامل�����ش��ال��ح  ال�شخ�شية 

النواب  وجمل�ش  احلكومة  بني  البينية  فالعالقات  ولذلك  الدخل؛  حم��دود  وخ�شو�شاً 

واجب اأن تكون ت�شاركية وتكاملية ل�شبط اإيقاع املنتج الت�شريعي ليكون فعاًل ومتميزاً.

٦. بع�ش احلكومات تن�شىء وزارة  خا�شة بالعمل الربملاين بحيث ل ت�شل ر�شالة لأي 

وزير من نائب �شوى ّعن طريق وزير الدولة لل�شوؤون الربملانية؛ ويفيِ ذلك تنظيم للعمل 

وبحيث ل يقوم النواب مبراجعة الوزراء يف مكاتبهم �شوى لل�شرورة لأن يف ذلك تعليق 

للعمل وت�شييع للوقت؛ واأثبتت هذه الآلية جدواها يف كثري من احلكومات.

٧. مطلوب عالقة ي�شبطها الد�شتور بني النائب والوزير بحيث ل يتغول اأحدهما على 

اأو اإغتيال ال�شخ�شيات؛ ول تتطلب اأن يحا�شب النائب  الآخر؛ ول تتدخل فيها امل�شالح 

الوزير يف ال�شباح وميرر الأخطاء له بعدئذ على اأمل اأن يطلب بع�ش اخلدمات لناخبيه 

بامل�شاء؛ وبالتايل فاملواطن هو احللقة احل�شا�شة بني الوزير والنائب.

ب�شراحة: العالقة بني الوزير والنائب لي�شت للم�شالح ال�شخ�شية بقدر ما هي خدمة 

للوطن واملواطن وب�شفافية لغايات الت�شريع والرقابة وامل�شاءلة؛  فمطلوب �شبط اإيقاع 

هذه العالقة وفق الد�شتور لتكون الت�شاركية والتكاملية عنوانها ل التخندق اأو املناكفة اأو 

الأنانية؛ فالوطن بحاجة لرجال خمل�شني رقابهم عليه لي�شب ذلك يف اجلهود امل�شنية 

التي يقودها جاللة امللك باإقتدار.

�شباح الوطن اجلميل

د.محمد طالب عبيدات

العالقة البينية بين 
النواب والوزراء

 مجلس محافظة المفرق يخصص 400 
الف دينار للقطاع الزراعي

 كورونا يخطف عالما أردنيا في 
تفسير القرآن الكريم

االنباط- املفرق

مبلغ  امل��ف��رق  حمافظة  جمل�ش  خ�ش�ش 

للعام  املالية  دينار �شمن موازنته  الف   ٤00

القادم للقطاع الزراعي.

وق�����ال ال���ن���اط���ق الإع����الم����ي يف امل��ج��ل�����ش 

القطاع  خم�ش�شات  ان  ال��زي��ادن��ة،  ���ش��ربي 

الزراعي للعام القادم تعد متدنية ول تلبي 

العمود  يعد  ال��ذي  القطاع  ه��ذا  احتياجات 

الفقري ملحافظة املفرق، لفًتا اىل ان قرار 

انعك�ش  امل��ف��رق  حمافظة  م��وازن��ة  تخفي�ش 

���ش��ل��ب��ا ع��ل��ى ك��اف��ة خم�����ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع��ات 

احليوية يف املحافظة .

امل�������ش���اري���ع  ب���ع�������ش  ه����ن����اك  ان  وا������ش�����اف 

الزراعية امل�شتمرة، حيث مت تخ�شي�ش ١00 

النباتية  ال�شحة  مل�شروع خمترب  دينار  الف 

ال��ع��ي��ادات  مبنى  مل�����ش��روع  دي��ن��ار  ال���ف  و١٥0 

ال��ب��ادي��ة  زراع����ة  مل��دي��ري��ة  ال��ت��اب��ع  البيطرية 

الف دينار   ٢0 ا�شافة لتخ�شي�ش  ال�شرقية، 

الب��ل  انتاجية  حت�شني  م�شروع  ل�شتكمال 

امل��ح��اف��ظ��ة على  مل�������ش���روع  دي���ن���ار  ال����ف  و٢0 

الف�شيلة اخليلية .

واو����ش���ح زي����ادن����ة، ان ه��ن��ال��ك م�����ش��اري��ع 

القادم،  العام  زراعية جديدة �شمن موازنة 

ح��ي��ث مت ت��خ�����ش��ي�����ش٣0 ال���ف دي���ن���ار ل��ب��ن��اء 

مركز مبحطة اخلالدية للبحوث الزراعية 

�شور ملحطة بحوث اخلنا�شري  وا�شتحداث 

م�شروع  اىل  ا���ش��اف��ة  دي��ن��ار،  ال��ف   ٣0 بكلفة 

الف   ٥0 بقيمة  احليوانية  ال���روة  برنامج 

دينار.

االنباط-عمان

���ش��ب��اح  ت���ع���اىل،  اهلل  رح���م���ة  اإىل  ان��ت��ق��ل 

اأ����ش���ت���اذ  امل�������ش���ن���ي،  م�����ش��ط��ف��ى  اأ.د  اجل���م���ع���ة 

التف�شري وعلوم القراآن يف اجلامعة الأردنية 

وج��ام��ع��ة ال���ريم���وك وع����دد م��ن اجل��ام��ع��ات 

العربية، بعد معاناة مع مر�ش الكورونا.،

املوقرة،  الأردن  علماء  رابطة  نعت  وق��د 

وقالت  اهلل،  رح��م��ه  امل�شني  ال��ع��امل  ف�شيلة 

للقراآن  ق��ّدم��ه  م��ا  يجعل  اأن  اهلل  “ن�شاأل   :

اأم��ام��ه  يلقاه  ن���وراً  العلم  ولطلبة  وعلومه 

ومن بني يديه، واأن يتغّمده بوافر الرحمة 

ولأهله  النعيم،  جنات  يف  ويتقّبله  واملغفرة 

ال�شرب.”

االنباط- عمان

وفاة   ٦٣ ت�شجيل  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت   

يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ش  اإ���ش��اب��ة  و٤9٤0 

اململكة ام�ش اجلمعة، لريتفع العدد الإجمايل 

للوفيات اإىل ٢١١٦، والإ�شابات اإىل ١٧٤٣٣٥.

وت���وّزع���ت الإ����ش���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى ١٦88 

ا���ش��اب��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ع��ا���ش��م��ة ع���ّم���ان، و89٤ 

ا���ش��اب��ة يف  اإرب������د، و٤٥٦  ا���ش��اب��ة يف حم��اف��ظ��ة 

حمافظة  يف  ا���ش��اب��ة  و٣٣9  ال���زرق���اء،  حمافظة 

امل��ف��رق،  ا���ش��اب��ة يف حم��اف��ظ��ة  ع��ج��ل��ون، و٣٣٧ 

ا�شابة  الكرك، و٢٤٤  ا�شابة يف حمافظة  و٣٣0 

حمافظة  يف  ا�شابة  و٢0٢  جر�ش،  حمافظة  يف 

و9٥  م��اأدب��ا،  حمافظة  يف  ا�شابة  و١8٢  البلقاء، 

يف  ا���ش��اب��ة  و9٣  الطفيلة،  حمافظة  يف  ا���ش��اب��ة 

حمافظة العقبة، و80 ا�شابة يف حمافظة معان.

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

ال�شابات  عدد  ان  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال��وزراء 

فيما  ا�شابة،   ٦8٣8٥ اإىل  ارتفع  حالّياً  الن�شطة 

لت اليوم للعالج يف  دخيِ
ُ
بلغ عدد ال�شابات التي اأ

بينما غادرت  ا�شابة،   ٢٤0 املعتمدة  امل�شت�شفيات 

٢١٧ ا�شابة امل�شت�شفيات بعد �شفائها.

التي  ال�شابات  ع��دد  اإج��م��ايل  ان  اإىل  ولفت 

 ٢٢١٣ بلغ  حالّياً  امل�شت�شفيات  يف  العالج  تتلّقى 

العناية  اأ���ش��ّرة  على  ا�شابة   ٤٤٧ منهم  ا�شابة، 

احلثيثة.

حالة   ٣٥٥٤ ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���ش��ار  كما 

وامل�شت�شفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  ���ش��ف��اء 

ال�����ش��ف��اء اإىل  ال��ع��دد الإج���م���ايل حل���الت  لي�شل 

.١0٣8٣٤

واأ�شاف اأنه مّت اإجراء ٢٢8١٤ فح�شاً خمربّياً 

التي  الفحو�شات  ع��دد  اإجمايل  لي�شبح  اليوم، 

 ٢٣١٥٧٥8 الآن  وحتى  الوباء  ب��دء  منذ  اأجريت 

ال��ف��ح��و���ش��ات  ن�����ش��ب��ة  اأن  اإىل  لف���ت���ا  ف��ح�����ش��اً، 

الإيجابّية لهذا اليوم و�شلت اإىل قرابة ٦٥ر٢١ 

باملئة.

باأوامر  اللتزام  ال��وزارة اجلميع اىل  ودع��ت 

ارت���داء  ال��وق��اي��ة، خا�شة  واّت��ب��اع �شبل  ال��ّدف��اع، 

ال���ك���ّم���ام���ات، وع����دم اإق���ام���ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات لأك���ر 

“اأمان”  تطبيقي  وا�شتخدام  �شخ�شاً،   ٢0 من 

احل��م��ل��ة  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  و”�شحتك”، 

من  للوقاية  ال���وزارة  اأطلقتها  التي  التوعوية 

ع�����دوى ف���ريو����ش ك����ورون����ا وت�����ش��ج��ي��ع الأف������راد 

حلماية اأ�شرهم وجمتمعهم )#بحميهم(.

االأنباط-جواد اخل�رضي

من  العامل  غزا  ال��ذي  التكنولوجي  التطور 

خالل ما ي�شمى بالعامل الفرتا�شي الذي جعل 

من الكرة الأر�شية قرية �شغرية وهذا كان له 

هناك  كانت  وباملقابل  الكثري  الإيجابيات  م��ن 

حني  املثال  �شبيل  على   ، متوقعة  غري  �شلبيات 

بكافة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  انت�شرت 

اللكرتونية  �شفحاتها  تعج  ب���داأت  م�شمياتها 

مب��ا ه��ب ودب ال��ب��ع�����ش م��ن��ه��ا م��ل��ت��زم وال��ب��اق��ي 

للب�شرية  واأوه���ام ودم���ار  ع��ب��ارة ع��ن خزعبالت 

�شمن  اأكتب  اأن  وددت  املقدمة  هذه  عن  ،بعيًدا 

الإط��ار الوطني وح��ول جزئية ال�شراع ما بني 

وبني  التكنولوجي  والتقدم  الورقية  ال�شحافة 

و�شع  زي����ادة  اإىل  اإل  ينظر  ل  ال���ذي  امل�����ش��وؤول 

بقاءه  اإىل  �شاعًيا  املتوهج  اجلمر  على  ال��رك��ام 

مبا يحقق م�شاحله بعيًدا عن تقدمي الواجب 

جت���اه ال��وط��ن وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه ال��ع��ام��ة واخل��ا���ش��ة 

الإيجابية  املخرجات  تقليل  من  زاد  مما  وه��ذا 

الأ�ش�ش  على  تعتمد  ل  امل�شوؤول  مدخالت  لن 

ال�شليمة وغياب القواعد املعرفية .

األ وه��و  اإىل ج��ان��ب م��ه��م  ���ش��اأت��ط��رق  ان��ن��ي 

قاب  باتت  والتي  الأردن  يف  الورقية  ال�شحافة 

البي�شاء معلنًة  الراية  اأدن��ى لرتفع  اأو  قو�شني 

ال�شت�شالم.

اهلل  حفظه  امللك  جاللة  اهتمام  كانت  لقد 

الأردين  الإع����الم  دور  على  ال��ت��اأك��ي��د  زال���ت  ول 

ب��ك��اف��ة ا���ش��ك��ال��ه م���ن���ارة ت��ن��ق��ل اخل���رب ال�����ش��ادق 

ن��وٌع من  فيه  يكون  اأحياًنا  ك��ان  واإن  واحلقيقي 

اإىل  اإىل مبادرات جاللته  ،اإ�شافة  بع�ش املرارة 

تقدمي كل ما ميكن من دعم وخا�شة ال�شحافة 

ال��ورق��ي��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ت��رتن��ح م���ادًي���ا وم��ع��ن��وًي��ا 

ال�شحيفة  امل�شوؤول يف دعم تلك  جراء مزاجية 

الل��ت��زام  دون  اأخ����رى  �شحيفٍة  ع��ن  واحل��ج��ب 

بالقوانني الناظمة.

على كل حال والأردن قد جنح قبل اأيام حني 

التا�شع  للمجل�ش  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  ج��رت 

ع�شر يف ظل الظروف ال�شتثنائية جراء جائحة 

وب��اء عاملي �شبه  اأ�شبح  ال��ذي  ك��ورون��ا  ف��ريو���ش 

دائم وغري م�شتجد.

ها نحن ننتظر ما �شيقدمه جمل�ش النواب 

القادم واحلكومة اجلديدة جتاه دعم ال�شحافة 

ه���ذه  ب����ني  مت��ي��ي��ز  اأو  حم����اب����اة  دون  ال���ورق���ي���ة 

بل  ع�شرات  لديها  وجميعها  تلك  اأو  ال�شحيفة 

حدث  واإن  الأق�����ش��ام  مبختلف  العاملني  م��ئ��ات 

الإنهيار يف اجل�شم ال�شحفي فهذا �شيوؤدي اإىل 

م��ا ل ير�شاه  لل�شارع وه��و  ���ش��ر 
ُ
الأ اإل��ق��اء مئات 

اأن  على  دوًم���ا  يحر�ش  وجاللته  امللك  جاللة 

ال�شماء  �شقف  ال�شحافة قائمة وحريتها  تبقى 

ا على الهتمام لقاءات جاللته  اأي�شً ُيدلل  وما 

امل�����ش��ت��م��رة م���ع ال��ن��ا���ش��ري��ن وروؤ�����ش����اء ال��ت��ح��ري��ر 

وال�شحفيني للتوجيه وال�شتماع لهم .

���ش��ي��دي ���ش��اح��ب اجل���الل���ة م���ن ه����ذا امل��ن��رب 

ال�����ش��ح��ف��ي امت��ن��ى ان ي��ت��م ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى اأي 

مدخاًل  ال��ورق��ي��ة  ال�شحافة  يف  ي��رى  م�����ش��وؤول 

لتحقيق م�شاحله وذاته .

االنباط - جواد اخل�رضي 

رئي�ش  م��ع��ان  حم��اف��ظ��ة  جمل�ش  ع�شو  اأك���د 

ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ه والق���ت�������ش���ادي���ة وال��ت��ن��م��وي��ة 

وال�����ش��ي��اح��ي��ة و���ش��ف��ي رج���ا ���ش��الح “ ل��الن��ب��اط 

احلكومي  معان  م�شت�شفى  ت�شليم  مت  باأنه   “
اجهزة ومعدات طبية من �شمنها جهاز فح�ش 

 ١٦٥ بلغت  اجمالية  بقيمة  ال��ك��ورون��ا  فايرو�ش 

م���ا مت تقدميه  ان  وب���ني ���ش��الح   . دي���ن���ار  ال���ف 

ه��و م��ن �شمن امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي مت اإق���راره���ا من 

ق���ب���ل اأع�������ش���اء جم��ل�����ش حم���اف���ظ���ة م���ع���ان ع��ن 

اإىل  طبية  ومعدات  اجهزة  ل�شراء  معان  مدينة 

خم�ش�شاتها  و���ش��ع  مت  ال��ت��ي  م��ع��ان  م�شت�شفى 

املبلغ  ب����اأن  م��و���ش��ح��ا   .  ٢0٢0 ع���ام  م���وازن���ة  م��ن 

لكن   ، طبية  وم��ع��دات  اجهزة  ل�شراء  ر�شده  مت 

الظروف ال�شتثنائية جاءت ب�شبب اجلائحة مت 

وا�شتبدالها  املعدات  بع�ش  �شراء  على  التعديل 

مب��ا ه��و ���ش��روري .  وق��د ق��ام با�شتالم امل��ع��دات 

pcr ك��ل من  والج���ه���زة مب��ا ف��ي��ه��م ج��ه��از ال 

الدكتور وليد  مدير م�شت�شفى معان احلكومي 

ال�����رواد وم���دي���ر م��دي��ري��ة ال��رع��اي��ة وال�����ش��وؤون 

ال��ل��ذان   اب���و دروي�����ش  ال��دك��ت��ور اجم���د  ال�شحية 

عربا عن �شكرهما لوزير ال�شحة الدكتور نذير 

عبيدات وملجل�ش حمافظة معان ) الالمركزية 

( من خالل �شرعة ال�شتجابة مبا فيه م�شلحة 

الوطن واملواطن .

جمل�ش حمافظة معان) الالمركزية ( يقر 

موازنة حمافظة معان لعام  ٢0٢١.

 �شمن الإج��راءات القانونية لإعداد موازنة 

ع���ق���د جم��ل�����ش   ٢0٢١ ل���ع���ام  م���ع���ان  حم���اف���ظ���ة 

حم���اف���ظ���ة م���ع���ان ج��ل�����ش��ة  ح���ي���ث  مت خ��الل��ه��ا 

مناق�شة موازنة حمافظة معان لعام  ٢0٢١ من 

واملحولة  املالية   واللجنة  املجل�ش  اأع�شاء  قبل 

حمافظة  جمل�ش  اإىل  التنفيذي  املجل�ش  م��ن 

معان. 

يف ذات ال�����ش��ي��اق ق���ال ���ش��الح “ ل��الن��ب��اط “ 

اق��رار موازنة جمل�ش حمافظة معان  باأنه مت  

باأغلبية اأع�شاء املجل�ش الذين ح�شروا اجلل�شة 

على  تعديل  بعد    ٢0٢١ لعام  املحافظة  موازنة 

عدد من امل�شاريع يف جميع القطاعات.

 حيث بلغت قيمة املخ�ش�شات املالية ملوازنة 

م��الي��ني  ت�����ش��ع��ة   ٢0٢١ ل���ع���ام  م���ع���ان  حم���اف���ظ 

و���ش��ب��ع��م��اي��ة وت�����ش��ع��ه وث���م���ان���ون ال�����ف دي���ن���ار) 

. ) 9٧89000

املاليه/  وزارة  من  املحدده  ال�شقوف  ح�شب   

الراأ�شمالية  للم�شاريع  العامه  امل��وازن��ه  دائ���رة 

امل��وازن��ة  �شمن  املحافظات  ملجال�ش  املخ�ش�شة 

الالمركزية  ٢0٢١ وقانون  لعام  للدولة  العامة 

رقم ٤9 لعام ٢0١٥.

�شتتة  على  املخ�ش�شات  ه��ذه  ت��وزع��ت  حيث 

للم�شاريع  الأولوية  ( قطاع  ح�شب   ١٦  ( ع�شر 

على  م��ع��ان  ملحاففظة  وال��ت��ن��م��وي��ة  اخل��دم��ات��ي��ة 

النحو التايل.

  ١-  قطاع الرتبية والتعليم  ) 000  ٣١9٤  ( 

  ٢- قطاع الأ�شغال العامة) 000  ١٦٢٤ ( 

٣- قطاع ال�شحه) 000  ١٥٣٣ ( الف دينار

  ٤- قطاع املياه) 000  ١٢٦١ ( الف دينار

   ٥- قطاع الزراعة) 000  ٤٣0 ( الف دينار

   ٦- قطاع ال�شباب ) 000  ٤٦8 ( الف دينار 

   ٧- ق��ط��اع ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي)  000  ٢9٣ ( 

الف دينار 

 ٢٢٢  000 ال�شناعة والتجارة )    8 - قطاع 

(  الف دينار 

  ٢٢0   000  ( التنمية الجتماعية   9- قطاع 

( الف دينار

000  ٢0٥  ( الف   ١0 -  ق��ط��اع الأوق����اف ) 

دينار 

  ١١- قطاع العدل ) 000  ١٦0  ( الف دينار 

  ١٢- قطاع ال�شياحه والثار  ) 000  ١١٥  ( 

الف دينار 

  ١٣-  قطاع البلديات ) 000  ٣0 ( الف دينار 

 ١٤- قطاع الثقافه  ) 000  ٢0  ( الف دينار 

 ١٥- قطاع املاليه ) 000  ١٥ ( الف دينار

  ١٦- قطاع التعليم العايل) 000 ٥  ( اآلف دينار. 

�شملت امل�شاريع يف هذه القطاعات  على ماية 

وواحد واأربعون م�شروع  ) ١٤١ ( .

ت����ن����وع����ت م�����ا ب�����ني م���������ش����اري����ع راأ����ش���م���ال���ي���ة 

خ��دم��ات��ي��ةوت��ن��م��وي��ة ج���دي���دة وم�������ش���اري���ع قيد 

مت  مل�شاريع  مالية  م�شتحقات  وت�شديد  التنفيذ 

تنفيذها.

االنباط- عمان

 تاأهل الباحث الأردين الدكتور رفعت حممد 

ال�شيخ  ال��ط��وي��ل��ة جل���ائ���زة  ل��ل��ق��ائ��م��ة  ال���ب���واي���زة 

كتابه  ال�شاب عن  املوؤلف  ف��رع  للكتاب عن  زاي��د 

“ال�شمات الفنية والقيم اجلمالية يف اخلطوط 
عن  ال�شادر  اململوكية”،  العمائر  على  العربية 

وزارة الثقافة عام ٢0١9.

عنها  اأعلنت  التي  الطويلة  القائمة  وت�شم 

اجل����ائ����زة يف دورت����ه����ا اخل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة ل��ع��ام 

توزعت  ب��ل��دا،ً   ١١ م��ن  ع��ن��واًن��ا   ٢٧  ،٢0٢-٢١0٢0

ودرا�شات  و�شعرية  �شردية  اأعمال  بني  العناوين 

واأط���روح���ات، م��ن بينها ك��ت��اب ال��دك��ت��ور ب��واي��زة 

والقيم اجلمالية يف اخلطوط  الفنية  “ال�شمات 
ي�شلط  اململوكية” ال��ذي  العمائر  على  العربية 

ال�����ش��وء ع��ل��ى م���ا حت��م��ل��ه امل���ب���اين الإ���ش��الم��ي��ة 

الأثرية من خطوط عربية، تعود لفرتة احلكم 

اململوكي، اعتماًدا على قلعتي الكرك وال�شوبك، 

ملا  ك��ن��م��وذج  م(   ٥١٧ ه��������/١٢٥0-   9٢٣  –  ٦٤8(

مميزة  خطية  وكتابات  تكوينات  من  به  تزينت 

اخت�شت بها وميزتها.

وقال الدكتور رفعت البوايزة لوكالة الأنباء 

الكتاب  ان هذا  اليوم اجلمعة،  )ب��رتا(  الأردنية 

فعاليات  �شمن  الثقافة  وزارة  م��ن  بدعم  طبع 

امل����دن ال��ث��ق��اف��ي��ة ل����واء ب�����ش��ريا م��دي��ن��ة الثقافة 

ف�شول  اأرب��ع��ة  يف  وج���اء   ،٢0١9 للعام  الأردن���ي���ة 

والقيم اجلمالية يف  الفنية  البنية  تتحدث عن 

العربية  اخلطوط  وفل�شفة  العربي  اخل��ط  فن 

ع��ل��ى ال���ع���م���ارة الإ����ش���الم���ي���ة، وي���ع���رف ب��اخل��ط 

قعلتي  �شيما  ول  اململوكي  الع�شر  يف  ال��ع��رب��ي 

الكرك وال�شوبك، والعنا�شر املعمارية والأ�ش�ش 

اجلمالية لكل منهما.

واأ�����ش����اف، ان م�����ش��ارك��ت��ه يف اجل���ائ���زة ج���اءت 

ن��ت��ي��ج��ة خم���ا����ش ����ش���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�شقل 

على  وا���ش��ع  ح�����ش��ور  ذل���ك  ���ش��اح��ب  �شخ�شيته، 

امل�شتوى الدويل من خالل الكثري من امل�شاركات 

املتميزة من خالل اأعمال فنية وخطية.

الدكتوراه  درا�شة  ان  البوايزة،  الدكتور  وبني 

على  اأط��ل  باباً  له  فتحت  الإ�شالمي  التاريخ  يف 

�شيما  ول  املختلفة  ال���ش��الم��ي��ة  ال��ع��ه��ود  ف��ن��ون 

فنون اخلط العربي، وقد تزامن ذلك مع زيارته 

متباعدة  ف���رتات  يف  وال���ك���رك  ال�����ش��وب��ك  قلعتي 

التي عك�شت  املنقو�شة  والط��الع على اخلطوط 

ت���اري���خ ح��ق��ب��ة م��ه��م��ة م���ن ال��ت��اري��خ الإ���ش��الم��ي، 

م�����ش��رًيا اإىل اأن���ه ل��ن��درة ال��ك��ت��اب��ات ب��ه��ذا امل��ج��ال، 

الدكتوراه  يف  اأطروحته  مو�شوع  يكون  ان  فكر 

العمائر  وال��ك��ت��اب��ات على  ه��و درا���ش��ة اخل��ط��وط 

و�شفية  وظيفية  تاريخية  كدرا�شة  الإ�شالمية 

وف��ن��ي��ة وحت��ل��ي��ل��ي��ة، وه����ذا ���ش��اه��م ب��ظ��ه��ور ك��ت��اب 

والقيم اجلمالية يف اخلطوط  الفنية  “ال�شمات 
بحث  نتيجة  اململوكية”  العمائر  على  العربية 

حماولة  يف  ون�شف  �شنة  م��ن  لأك���ر  دام  وع��م��ل 

منه لت�شليط ال�شوء وت�شجيع الدرا�شات العلمية 

والأكادميية لالآثار الإ�شالمية يف الأردن.

تبذلها  ال��ت��ي  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  واأع����رب 

التوا�شل  يف  الطفيلة  حمافظة  ثقافة  مديرية 

وحتفيزهم  املحافظة  يف  والباحثني  الكتاب  مع 

والدولية،  املحلية  امل�شاركات  يف  التواجد  على 

كما  بعناوينها،  التي متتاز  اجلائزة  ومنها هذه 

حتكيم  وجل��ان  متخ�ش�شون  اأ�شاتذة  ت�شم  اأنها 

على م�شتوى رفيع.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال م���دي���ر م���دي���ري���ة ث��ق��اف��ة 

الطفيلة الدكتور �شامل الفقري، ان هذه امل�شاركة 

ان  حيث  نوعية،  نقلة  ت�شكل  البوايزة  للدكتور 

جائزة ال�شيخ زايد للكتاب هي من اأعلى املراتب 

العاملية للكتاب واملوؤلفني، وهي مق�شد للعديد 

وان��ت�����ش��اره��ا،  مل�شداقيتها  وال��ن��ق��اد  الأدب�����اء  م��ن 

ال��ذي��ن  اخل��ط��اط��ني  م��ن  ال��ب��واي��زة  ان  م�شيًفا 

املتعلق  الثقايف  الو�شط  يف  بالبنان  اإليهم  ي�شار 

الوحيد  واأن��ه اخلطاط  العربي، خا�شة  باخلط 

من الأردن ممن يحملون الإجازة يف اخلط من 

اأ�شتاذ اخلط عبا�ش البغدادي بدرجة الإجادة.

واأ����ش���اف ل��� )ب����رتا( ان ه���ذا ال��ت��اأه��ل �شيتيح 

للخطاط الدكتور رفعت البوايزة ان يكون من 

الأ�شخا�ش الذين ير�شمون اخلطوط العري�شة 

ان  �شيما  ول  الأردن،  يف  ال��ع��رب��ي  اخل���ط  ل��ف��ن 

ال�شاأن ب�شورة كبرية،  الثقافة تعنى بهذا  وزارة 

مبيًنا ان هذا الإ�شدار الذي تقدم به اخلطاط 

وزارة  اإ����ش���دارات  �شمن  ه��و  للجائزة  ال��ب��واي��زة 

ال��ث��ق��اف��ة ���ش��م��ن ل����واء ب�����ش��ريا م��دي��ن��ة الثقافة 

الأردنية للعام ٢0١9.

وب��ني ال��دك��ت��ور ال��ف��ق��ري، ان م��دي��ري��ة ثقافة 

الطفيلة تقف اإىل جانب الدكتور البوايزة الذي 

���ش اخل��ط،  اأب��ن��اء املحافظة ك�شاب مت��رَّ اأح��د  ه��و 

اإىل ان اأ�شبح اأحد اأ�شهر اأعالم اخلط يف العامل 

بطاقاتهم،  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن  والإ���ش��الم��ي  العربي 

واأخ�������ذوا ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م ن�����ش��ر ه����ذه ال��ف��ن على 

للعامل  نف�شه  وق��دم  وال���دويل،  املحلي  امل�شتوى 

ك�شخ�شية ثقافية يف جمال اخلط العربي.

على  حا�شل  البوايزة  الباحث  ان  اإىل  ي�شار 

درجة الدكتوراه يف التاريخ والفنون الإ�شالمية، 

العربي  الدولية يف فن اخلط  الإج��ازة  ويحمل 

م���ن امل���در����ش���ة ال��ب��غ��دادي��ة م���ن اأ����ش���ت���اذه ع��ب��ا���ش 

ال����ب����غ����دادي، وم���رت���ب���ة الإج��������ادة يف ف���ن اخل��ط 

العاملي  ل��الإحت��اد  املوؤ�ش�شني  م��ن  وه��و  ال��ع��رب��ي، 

وحا�شل  الإ�شالمية،  والزخرفة  العربي  للخط 

ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز املحلية وال��دول��ي��ة، 

وم�شحف  دم�شق،  يف  امل�شحف  بكتابة  ق��ام  كما 

دبي بعدة اأنواع من اخلطوط العربية، كما اأقام 

ومثل  وال��ع��امل��ي��ة،  املحلية  امل��ع��ار���ش  م��ن  الكثري 

الأردن يف العديد من الفعاليات الدولية.

 63 وفاة و4940 إصابة بفيروس كورونا 

 تعثر الصحافة الورقية وغياب المسؤولية

pcr مستشفى معان يتسلم جهاز فحص كورونا 

 الخطاط  األردني البوايزة يتأهل لجائزة الشيخ زايد للكتاب

ال�سبت    21  /  11  / 2020



العربية-رويرتز

���س��ن��دات  ت�����س��ع��ر  اإن  ق����ال م�����س��ت��ث��م��رون 

هذا  ط��رح��ت  ال��ت��ي  ال�سعودية،  “اأرامكو” 
اململكة  حلكومة  كوكيل  لها  ينظر  الأ�سبوع 

تغيراً  امل�ستثمرون  اع��ت��ره  م��ا  ال��دي��ن،  يف 

خماطر  تقييم  مت  حيث  املا�سي،  العام  عن 

خماطر  م��ن  اأق���ل  م�ستويات  عند  ال�سركة 

الدولة.

وك���ان���ت اأرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة ق���د اأذه��ل��ت 

الأ�سواق العاملية العام املا�سي عندما فتحت 

ل��ل��م��رة الأوىل ك���اأك���ر ���س��رك��ة يف  دف��ات��ره��ا 

العامل من حيث الربحية، قبل بيع �سندات 

بقيمة 12 مليار دولر.

وج��م��ع ال��ط��رح ط��ل��ب��ات ب��اأك��ر م��ن 100 

مليار دولر حينها ما مت اعتباره، ت�سويت 

قيا�سي على ثقة ال�سوق لأكر �سركة نفط 

يف العامل.

و����س���خ ك����ل م����ن م�����س��ت��ث��م��ري الأ�����س����واق 

ال��ن��ا���س��ئ��ة، وال�������س���رك���ات، الأم�������وال يف تلك 

اأ�سعارها مماثلة  التي كانت  املالية،  الأوراق 

للديون ال�سيادية احلكومية - وهو اأمر نادر 

عموماً  تقدم  للدول  اململوكة  الكيانات  لأن 

عائدات اأعلى 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 اأرام���ك���و 8 

ذروته  بلغ  دولر مع حجم طلبات  مليارات 

عند 50 مليار دولر، وهو ما يعد اأكر طرح 

يف �سريحة املليارات يتلقى طلبات خالل عام 

“رويرتز”،  ل�  حتدثت  مل�سادر  وفقاً   ،2020

واطلعت عليها “العربية.نت«.

امل�ستثمرين  اأن  ال�سخم  الطلب  واأظهر 

جاذبة  اأ���س��اًل  ال�سركة  يعترون  ي��زال��ون  ل 

النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  من  الرغم  على   -

�سبتمر  يف  اأرام��ك��و  من�ساآت  على  والهجوم 

من العام املا�سي.

ويف العام املا�سي، قال بع�ض امل�ستثمرين 

ت�سعر  اإىل  ت��ه��دف  ال�����س��رك��ة  اإن  ل���روي���رز 

مثل،  ت�سنيفاً  اأف�سل  �سركات  من  �سنداتها 

على  و”اإك�سون”،  و”توتال”،  “�سل”، 
بروابطها  مقيد  ت�سنيفها  اأن  م��ن  ال��رغ��م 

ال�سيادية.

وق���ب���ل ت���ل���ك ال�����س��ف��ق��ة، ق���ال���ت اأرام����ك����و 

ل  ال�����س��ع��ودي��ة  احل��ك��وم��ة  اإن  للم�ستثمرين 

اأرام��ك��و حلماية  اإدارة  ب��اإط��ار  ت��زال ملتزمة 

اأ���س��ع��ار  تنخف�ض  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  ا�ستقاللها 

النفط.

وقال ريت�سارد بريغز، مدير ال�ستثمار يف 

�سركة »GAM«: »اأعتقد اأن العام املا�سي 

كان جمنوناً بع�ض ال�سيء يف ت�سعره داخل 

مدفوعاً  وك��ان  ال�سعودية  العربية  اململكة 

اإىل حد كبر مب�ستثمري ال�سركات العابرة 

م�ستثمري  معظم  اعترها  حيث  للحدود، 

اململكة  ال��ن��ا���س��ئ��ة م��ك��ل��ف��ة داخ����ل  الأ�����س����واق 

العربية ال�سعودية«.

وان��خ��ف�����س��ت اأرب�����اح اأرام���ك���و ه���ذا ال��ع��ام، 

بقيمة  �سنوية  اأرباح  بتوزيع  لكنها متم�سكة 

بالكامل  ذل��ك  و�سيذهب  دولر.  مليار   75

مل�ساعدتها  ال�سعودية  احلكومة  اإىل  تقريباً 

على احتواء عجز حكومي متزايد.

مت تق�سيم �سندات ال�سركة اجلديدة اإىل 

�سرائح تراوح بني ثالث �سنوات و50 عاماً 

- وهي اأطول ديون دولية لل�سعودية عمراً. 

اأرامكو قيمة  وعر جميع ال�سرائح، قدمت 

جيدة، كما يقول امل�ستثمرون.

ت���راوح بني  ع���الوة  ال�سندات  وع��ر���س��ت 

اأ�سا�ض تقريباً على ال�سندات  10 و50 نقطة 

احلكومية ال�سعودية التي لها مدة مماثلة. 

وك������ان ق�����س��ط الإ������س�����دار اجل����دي����د - وه���و 

ال�سعر الذي يكون املُ�سدر م�ستعداً ل�سداده 

على  الطلب  جل��ذب  احلالية  �سنداته  على 

الإ�سدار اجلديد - حوايل 40 نقطة اأ�سا�ض.

ديون  مدير  ديرغا�سيف،  �سرغي  وق��ال 

اإنرجيت”  “يونيون  يف  النا�سئة  الأ���س��واق 

اأرامكو  اإن  لها،  اأملانيا مقراً  التي تتخذ من 

و”وكياًل مهماً  ج��داً،  قوياً  ائتماناً  ت��زال  ل 

“لكن  واأ����س���اف  ال�سعودية”.  ل��ل��م��خ��اط��ر 

باملقارنة مع �سفقتها  اأنه  اأن نالحظ  املهم 

الأوىل، تعلمت اأرامكو در�ساً وعر�ست بع�ض 

المتياز اجلديد لالأق�ساط، وهذه احلقيقة 

يف  ل�سنداتها  امل��وات��ي  الأداء  اأي�����س��اً  دع��م��ت 

ال�سوق الثانوية«.

لندن - العربية

اأ�سبح مطار “هيرو” يف العا�سمة الريطانية لندن، وهو 

الطران  حلركة  مهماً  مركزاً  وي�سكل  اأوروب��ا  يف  مطار  اأ�سخم 

العاملية، اأ�سبح مهدداً بالتوقف الكامل عن العمل خالل الأيام 

اأزمة الرواتب والوظائف التي مير بها، والتي  القادمة، ب�سبب 

يبدو اأن الركود احلا�سل ب�سبب “كورونا” قد فاقمها اأكر من 

اأي وقت م�سى.

اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���ر  ع��ن  لال�ستغناء  خطة  امل��ط��ار  اإدارة  وتبنت 

اآلف عامل، ومن ثم اإعادة تعيينهم يف وظائفهم بعقود جديدة 

املالية  اأق��ل، وذل��ك يف حماولة خلف�ض النفقات  وروات��ب مالية 

وتقليل الأعباء.

اإ�سراب  عن   )Unite( بريطانيا  يف  العمال  احت��اد  واأعلن 

رجال  ذل��ك  يف  مبا  العاملني،  كافة  �سي�سمل  العمل  عن  و�سيك 

الإطفاء واملهند�سني، احتجاجاً على هذه اخلطة، وهو ما ميكن 

اأك��دت  م��ا  بح�سب  فعال”،  ب�سكل  امل��ط��ار  “اإغالق  اىل  ي���وؤدي  اأن 

و�سائل اإعالم حملية يف لندن.

اأم��ن  اأي�ساً  �سي�سمل  الإ���س��راب  اإن  العمالية  النقابة  وق��ال��ت 

اأن  واأ�سافت  واجل��و،  الت�سغيل  وعمال  الأمتعة  وعمليات  املطار 

85% من املوظفني يوؤيدون الإ�سراب.

و�سيجري الإ�سراب الأول ملدة 24 �ساعة يف 1 دي�سمر، مع توقف 

اآخر يف الرابع ع�سر من ال�سهر ذات��ه، ومن املقرر بعد  ليوم واحد 

ذلك تنفيذ اإ�سراب ملدة 48 �ساعة يف 17 و18 دي�سمر املقبل.

وت��اأت��ي ه���ذه الأخ���ب���ار يف ال��وق��ت ال���ذي ع��دل��ت ف��ي��ه ال�سركة 

2021 مع  ل��ع��ام  ت��وق��ع��ات��ه��ا  ك��ب��ر م��ن  ل��ل��م��ط��ار ب�سكل  امل�����س��غ��ل��ة 

اجلوي،  ال�سفر  على  والقيود  كورونا  فرو�ض  جائحة  ا�ستمرار 

حيث توقعت 37.1 مليون م�سافر فقط العام املقبل.

هيرو  مطار  “اإدارة  اإن  لها  بيان  يف  العمال  نقابات  وقالت 

تفاخرت مراراً وتكراراً باأن لديها احتياطيات نقدية للبقاء ملدة 

15 �سهراً حتى لو مل تهبط طائرة واح��دة يف املطار، وهو الآن 

الأج��ور  يف  دائمة  تخفي�سات  قبول  على  العمال  اإجبار  يحاول 

اأمركياً(  دولراً   10550( اإ�سرليني.  جنيه  اآلف   8 اإىل  ت�سل 

�سنوياً، اأي ما يعادل ربع اإجمايل رواتبهم«.

فردية  اجتماعات  اإىل  العمال  ا�ستدعاء  يتم  اأن��ه  واأو�سحت 

اأربعة خيارات: قبول �سروط العقد اجلديد  حيث يتم منحهم 

بدفع مبلغ مقطوع، اأو اإنهاء اخلدمة الختياري، اأو ا�ستقالة اأو 

اإنهاء عقدهم.

احت��اد  الإق��ل��ي��م��ي يف  التن�سيق  م�����س��وؤول  كينج،  واي���ن  وان��ت��ق��د 

العمال هذه اخلطوة، قائاًل اإن “املطار ي�ستخدم جائحة كورونا 

ك�ستار خلف�ض رواتب العمال ب�سكل دائم«.

لندن - رويرتز

اقر�ست بريطانيا مبلغاً قيا�سياً 215 مليار جنيه اإ�سرليني )285 مليار 

دولر( يف اأول �سبعة اأ�سهر من ال�سنة املالية، مما يرز التحدي الذي يواجه 

وزير املالية، ري�سي �سوناك، الذي يجهز خطط اإنفاق جديدة.

وجاء القرا�ض يف اأكتوبر وحده دون توقعات جميع القت�ساديني يف 

ا�ستطالع للراأي اأجرته رويرز عند 22.3 مليار اإ�سرليني، وجرى تعديل 

القرا�ض يف �سبتمر بنزول كبر.

لكن الدين ما زال منخف�سا قلياًل فح�سب عن اأعلى م�ستوى يف 60 عاماً 

كح�سة من القت�ساد.

زادت  التجزئة  اأن مبيعات  ام�ساجلمعة  ُن�سرت   ر�سمية  بيانات  وتظهر 

1.2% يف اأكتوبر، واأنها زادت 5.8% عن م�ستواها قبل عام، يف اأداء اأقوى من 

جميع توقعات ا�ستطالع للراأي.

لكن �سركات جتارة التجزئة تواجه اأو�ساعاً قامتة يف نوفمر مع اإغالق 

العديد من املتاجر ب�سبب اأحدث قيود لإبطاء جائحة فرو�ض كورونا التي 

�سربت بريطانيا ب�سكل اأكر قوة من بقية القت�سادات الكبرة.

وت��ت��ج��ه احل��ك��وم��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة لق��را���ض م��ا ي��ق��رب م��ن 400 مليار 

بالن�سبة  اقرا�ض  معدل  اأعلى  وهو  اجلارية،  املالية  ال�سنة  يف  اإ�سرليني 

حلجم القت�ساد منذ احلرب العاملية الثانية.

االقت�صادي
30

حوافز تسعير سندات »أرامكو« دعمت الطلب عليها
50 مليار دوالر حجم الطلبات التي جمعها اإلصدار تعد األعلى في العالم خالل 2020

أضخم مطار في أوروبا مهدد بالتوقف عن العمل

بريطانيا.. مستوى قياسي جديد لالقتراض عند 215 مليار إسترليني

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

 مستقلة االنتخاب تدعو القوائم 
لتقديم تقرير محاسبي إلنفاقها

أياتا: شركات الطيران تحتاج إلى
 دعم آخر بـ 80 مليار دوالر

ألفاريز آند مارسال تنسحب من 
تدقيق لمصرف لبنان المركزي

االنباط- عمان

 دع����ا ال��ن��اط��ق الإع����الم����ي ب��ا���س��م الهيئة 

القوائم  املومني،  جهاد  لالنتخاب  امل�ستقلة 

النتخابية التي تر�سحت لالنتخابات النيابية 

اإىل تقدمي تقرير املحا�سب القانوين لالإنفاق 

على احلمالت النتخابية للهيئة امل�ستقلة.

واأو����س���ح، ان���ه وع��ل��ى ���س��وء ذل���ك �سيجري 

اع���ط���اوؤه���م ك��ت��اب اغ�����الق احل�����س��اب البنكي 

الذمة  ب����راءة  تعهد  ت��ق��دمي  بعد  امل�����س��رك، 

من اأية م�ستحقات مالية للغر وكحد اأق�سى 

طائلة  حت��ت  املقبل  ال�سهر  م��ن  الع�سرين  يف 

امل�ساءلة القانونية.

واأ�سار اإىل اأن التعليمات املعدلة للتعليمات 

حمالت  تنفيذ  بقواعد  اخلا�سة  التنفيذية 

الدعاية النتخابية تن�ض على اغالق احل�ساب 

اإ�سعار  على  بناء  النتخابية  العملية  بانتهاء 

خطي من الهيئة وتوزيع الر�سيد بالت�ساوي 

ب���ني اع�����س��اء ال��ق��ائ��م��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة. واأع��ل��ن 

املومني اأن الهيئة ت�ستقبل ال�ستف�سارات من 

القوائم املر�سحة على الرقم 0779400074، 

باحل�سابات  تتعلق  �سكوى  اأو  ���س��وؤال  اأي  ع��ن 

البنكية.

باري�س - رويرتز

ح����ذر الحت������اد ال������دويل ل��ل��ن��ق��ل اجل���وي 

)اأي���ات���ا( م��ن اأن ���س��رك��ات ال���ط���ران حت��ت��اج 

دولر  مليار  70 و80  ب��ني  ي���راوح  دع��م  اإىل 

ما  ن�سف  اأو  كورونا،  اأزم��ة فرو�ض  لتجاوز 

تلقته بالفعل من احلكومات مرة اأخرى.

العام  املدير  دو جونياك،  األك�سندر  وقال 

الذي  للطران  باري�ض  منتدى  يف  لالحتاد 

ال��ي��وم  ت��ري��ب��ي��ون،  ل  ���س��ح��ي��ف��ة  ت�ست�سيفه 

 160 ل�سخ  كبر  بامتنان  “ن�سعر  اجلمعة، 

مليار دولر يف القطاع.

»ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��الأ���س��ه��ر ال���ق���ادم���ة، حت��ت��اج 

 70 ب��ني  ي���راوح  اإ���س��ايف  دع��م  اإىل  ال�سناعة 

واإل  التقييمات،  بح�سب  دولر،  مليار  و80 

فاإن بع�ض �سركات الطران لن تنجو«.

يوفر  بينما  اإن��ه  ط��ران  �سركات  وتقول 

ح����دوث ت��ق��دم ب�����س��اأن ال��ل��ق��اح الأم������ل، ف���اإن 

زالت  ما  الكثيفة  ال�سفر  حركة  اإىل  العودة 

بع�ض  و���س��ت��ع��اين  اأ���س��ه��ر.  ع���دة  اإىل  حت��ت��اج 

ن�سف  يف  ال�ستاء  ف�سل  ل��ت��ج��اوز  ال�����س��رك��ات 

ال�����س��م��ايل، ح��ني تنخف�ض  ال��ك��رة الأر���س��ي��ة 

الأرباح حتى يف الأوقات العادية.

ارت���ف���اع  جت����دد  اأدى  ذل�����ك،  غ�������س���ون  يف 

اإىل  ال�سفر  وق��ي��ود  ب��ك��وف��ي��د-19  الإ���س��اب��ات 

وال��ذي  للقطاع،  املالية  التوقعات  اإ�سعاف 

 87 خ�سائر  ت�سجيل  ب�سدد  باأنه  اأياتا  يتنباأ 

مليار دولر يف العام اجلاري.

امل��ح��ت��م��ل ج��داً  “من  وق���ال دو ج��ون��ي��اك 

التي  الأرق���ام  من  اأك��ر  خ�سائر  �سرنى  اأننا 

كامل  ل��ع��ام  ال��ع��ج��ز  اأن  م�سيفاً  اأعلناها”، 

�سيقرب على الأرجح من 100 مليار دولر.

وي��ت��وق��ع اأي��ات��ا ت��ع��اف��ي��اً ب��ط��ي��ئ��اً م��وؤمل��اً مع 

الأزم��ة  قبل  ال�سفر  م�ستويات  اإىل  ال��ع��ودة 

ال���رك���اب  اأع�������داد  و���س��ت��ظ��ل   2024 يف  ف��ق��ط 

منخف�سة 30% العام القادم.

وحذر دو جونياك من اأن تلك التوقعات 

قد تكون متفائلة. وقال “بح�سب تقديراتنا 

من   %33 �ستبلغ  اجل��وي  ال�سفر  حركة  ف��اإن 

م�ستواها يف 2019 بنهاية 2020، ثم ناأمل يف 

اأن تبلغ 50-60% يف نهاية 2021«.

بروت - رويرز

قال غازي وزين وزير املال يف حكومة ت�سريف 

اإن  ام�����ض اجل��م��ع��ة  ل���روي���رز  اللبنانية  الأع���م���ال 

�سركة ا�ست�سارات اإعادة الهيكلة األفاريز اآند مار�سال 

لبنان  مل�سرف  اجل��ن��ائ��ي  التدقيق  م��ن  ان�سحبت 

للقيام  الكافية  املعلومات  تتلق  لأنها مل  امل��رك��زي 

بالتدقيق.

اأن  ذك��ر  بيانا  اللبنانية  الرئا�سة  اأ���س��درت  كما 

ب��ق��رار �سركة  اأخ��ط��ر الرئي�ض مي�سال ع��ون  وزين 

ال���س��ت�����س��ارات اإن��ه��اء عقد ال��ت��دق��ي��ق، وه���و مطلب 

اأ�سا�سي لتقدمي دعم مايل خارجي مل�ساعدة لبنان 

على اخلروج من اأزمة مالية. وتواجه البنوك اأزمة 

منذ العام املا�سي بعد ال�سطرابات ال�سيا�سية حيث 

تباطاأت حتويالت املغربني وتقل�ست �سيولة النقد 

الأجنبي مما اأدى ملعاناة احلكومة يف متويل جبل 

من ال��دي��ون. وج��ري جتميد امل��دخ��رات الدولرية 

للمودعني.

وي�سكل التدقيق اجلنائي يف ح�سابات م�سرف 

لبنان اأب��رز بنود خطة النهو�ض القت�سادي التي 

اأقرتها احلكومة قبل اأ�سهر للتفاو�ض مع �سندوق 

النقد الدويل. كما ورد �سمن بنود خارطة الطريق 

التي و�سعتها فرن�سا مل�ساعدة لبنان على اخلروج من 

دوامة النهيار القت�سادي.ومت توقيع العقد مطلع 

�سبتمر، وبداأ العمل مبوجبه يف التا�سع من ال�سهر 

ذاته. وكان يفر�ض مب�سرف لبنان تزويد ال�سركة 

من  الثالث  بحلول  طلبتها  التي  كافة  بالوثائق 

ال�سهر احل��ايل. وبعدها بيومني، مت متديد املهلة 

ملدة ثالثة اأ�سهر. اإل اأن وزين اأ�سار يف بيان اجلمعة 

اإىل “عدم تيقن” ال�سركة من اإمكانية ح�سولها 

على امل�ستندات خالل الفرة الإ�سافية.

وكان امل�سرف املركزي اأكد يف بيان يف الرابع من 

ال�سهر احلايل، اأنه “�سلم كامل احل�سابات العائدة 

ل��ه.. وفقاً لالأ�سول” اإىل وزين. وق��ال اإن��ه ميكن 

للدولة “طلب ك�سف مف�سل عن كامل ح�ساباتها 

وت��ال��ي��اً ت�سليمها اىل اجل��ه��ات التي ت��رى اأن���ه من 

املنا�سب اإطالعها عليها” ما “يجنب م�سرف لبنان 

خمالفة قوانني ال�سرية امللزمة قانوناً«.

وزود امل�سرف، وفق ما قال م�سدر فيه لوكالة 

فران�ض بر�ض يف وقت �سابق، ال�سركة ب� 42% فقط 

بعد  لبنان  اأزم���ة  املطلوبة.وتفاقمت  الوثائق  من 

الذي  ال�سخم  النفجار  عقب  احلكومة  ا�ستقالة 

هز مرفاأ ب��روت يف ال��راب��ع من اأغ�سط�ض املا�سي 

وال��ذي دم��ر اأنحاء من العا�سمة. وتعرت جهود 

ت�سكيل حكومة ج��دي��دة غ��ر حزبية م��ن ال���وزراء 

والخت�سا�سيني يف ظل �سيا�سات طائفية.

امل�سارف  جمعية  رئي�ض  �سفر  �سليم  وق���ال 

اللبنانية لرويرز يف مقر بنك بروت الذي يراأ�سه 

اأي�سا “اخلطوة الأهم هي اإعادة تاأ�سي�ض الثقة«.

�سيء  “كل  مكتبه  يف  يجل�ض  بينما  واأ����س���اف 

�سيعتمد على احلكومة اجل��دي��دة واخل���رة التي 

�سيملكها اأع�ساوؤها«. وطالب البنك املركزي البنوك 

خل�سائر  خم�س�سات  وجتنيب  الر�سملة  ب���اإع���ادة 

حيازاتها من ال�سندات الدولية للبنان، وحثها اأي�سا 

علىا�سرداد الأم��وال التي اأر�سلها املودعون الكبار 

اإىل اخلارج.

وقال �سفر اإن البنك املركزي طالب يف تعميم 

ب��ا���س��رداد الأم����وال التي ظلت حمجوبة خلم�ض 

�سنوات مما يوفر �سيولة لدعم القطاع اخلا�ض.

العربية-وكاالت

ج��دي��دا  �سيناريو  مورغان”،  ب��ي  “جي  ب��ن��ك  ر���س��م  ���س��ادم،  ت��ق��ري��ر  يف 

كبرة  فو�سى  تواجه  اأن  املتوقع  من  التي  الأمركية  الأ���س��واق  مل�ستقبل 

خالل الفرة املقبلة.

حيث ينظر الكثر من املتداولني وامل�ستثمرين يف “وول �سريت” اإىل 

اأنه فر�سة قوية لأن تنحدر  ما يحدث ب�ساأن النتخابات الأمركية على 

ال�سوق وال�ستثمار يف  ا�سراتيجية  الفو�سى. وحذر رئي�ض  الأ�سواق نحو 

من “اخلطر  �سيمبالي�ست،  مايكل  ماجنمنت”،  اأ�سيت  مورغان  بي  “جي 
البعيد لق�سة الرعب الأمركية والفو�سى الد�ستورية«.

واأ�سار “�سيمبالي�ست”، الذي ي�ساعد يف الإ�سراف على اأ�سول بقيمة 2.2 

اأيام باإقالة م�سوؤول  تريليون دولر، اإىل قيام الرئي�ض دونالد ترمب قبل 

اأمن النتخابات وقرار املدعي العام ويليام بار بتفوي�ض املدعني العامني 

الت�سديق  حول  العابرة  والدراما  للناخبني،  مزعوم  تزوير  يف  بالتحقيق 

على نتائج النتخابات يف ولية يف مي�سيغان.

وكتب اخلبر ال�سراتيجي: “اخلال�سة: يجب اأن حتدث الكثر من 

ل  فاأنا  ذل��ك،  وم��ع  انتخابه..  ُيعاد  حتى  لرمب  التقليدية  غر  الأ�سياء 

اأ�ستبعد اأي �سيء«.

التي  الفو�سى  اأن  املوؤكد  فمن  اإن” الأمركية،  اإن  “�سي  �سبكة  ووف��ق 

اأعقبت النتخابات �ستهز الأ�سواق، التي ا�ستهرت باأنها تكره عدم اليقني.

وول  يف  احتفاًل  يخ�سى  كان  مما  �سال�سة  الأك��ر  النتخابات  واأطلقت 

�سريت، حيث حقق موؤ�سر �ستاندرد اآن بورز 500 مكا�سب �سخمة وقيا�سية 

بعد انتخابات عام 1932.

واأ�ساف: لكن اإذا كان امل�ستثمرون ل يعرفون من �سيكون امل�سوؤول عن 

اأكر اقت�ساد يف العامل، فيمكنهم البيع ب�سهولة اأوًل وطرح الأ�سئلة لحًقا.

اإىل الوليات  ُينظر  اإذا كان  “قد تتفاعل الأ�سواق ب�سكل �سلبي  وتابع: 

اأنها  على  ال��ع��امل  يف  الحتياطية  العملة  ذات  ال��دول��ة  باعتبارها  املتحدة 

بعد  م��ا  م��ن��اورات  ب�سبب  الن��ت��خ��اب��ات  �سرعية  ع��دم  نحو  م�سار  يف  تنزلق 

النتخابات من قبل الأحزاب ال�سيا�سية«.

ال��ع��دي��د من  ب��ي مورغان”،  “جي  ال���س��رات��ي��ج��ي يف  وو���س��ع اخل��ب��ر 

التطورات التي ميكن اأن تلقي بظالل من ال�سك على هذه النتيجة، مبا 

يف ذلك اأن دولة اأو اأكر تقدم قوائم متناف�سة من الناخبني. و�سيتم بعد 

الكونغر�ض اجلديد  6 يناير من قبل  املتناف�سة يف  القوائم  ذلك حل تلك 

من خالل القواعد املن�سو�ض عليها يف قانون الفرز النتخابي لعام 1887.

اأن يعلن اجلمهوريون  اأما ال�سيناريو املرعب لالأ�سواق، فاإنه يتمثل يف 

ذلك  و”كل  د�ستوري،  الف�ساد غر  مكافحة  قانون  اأن  ال�سيوخ  يف جمل�ض 

“مت  النتيجة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�����س��راً   ، املبارزة”  تن�سيب  لفر�ض  يوؤ�س�ض 

تفاديها ب�سعوبة” يف عام 1876.

يتم  اأن  مورغان”،  ب��ي  “جي  ح��دده��ا  ال��ت��ي  الأخ�����رى  امل��خ��اط��ر  وم���ن 

توجيه املحققني اإىل “م�سادرة �سجالت النتخابات” للتحقيق يف تزوير 

الناخبني، مما يوؤدي اإىل اإبطاء العملية. وبالن�سبة للجزء الأكر، بدا اأن 

امل�ستثمرين يتجاهلون حرب “ترمب” على نتائج النتخابات.

ومل ت��راج��ع الأ����س���واق ا���س��ت��ج��اب��ًة ل��ع��ن��اوي��ن الأخ���ب���ار ح���ول ال��دع��اوى 

الق�سائية العديدة التي اأقامتها حملة الرئي�ض ترمب. واإذا كان هناك اأي 

�سيء، فقد تعاملت وول �سريت مع نتيجة النتخابات حتى قبل الإعالن 

عنها. حيث ركز امل�ستثمرون اإىل حد كبر على م�سائل اأخرى، مبا يف ذلك 

ت�سكيل جمل�ض ال�سيوخ، والتقدم يف ال�سعي لتطوير لقاح لفرو�ض كورونا 

ملحاربة الوباء املتفاقم واآفاق النتعا�ض القت�سادي.

2020.. ربما يحمل قصة رعب جديدة لألسواق األميركية

ال�سبت    21  /  11  / 2020
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االنباط-وكاالت

تييتييميييييز اليينييبيياتييات بيياأنييهييا رميييز اخليير 

من  الكثري  ي���أك��ل  ومنه�  الأر�����ض،  على 

وع���دة  الإن�س�ن،  ومنه�  احلية  الك�ئن�ت 

م��� ي��ك��ون ال��ل��ون الأخ�����س��ر دل��ي��ًا على 

وعامة  الرتبة  يف  واخل�سوبة  اجلم�ل 

على ت��وف��ر ال��غ��ذاء، ول��ك��ن ه��ن���ك بع�ض 

النب�ت�ت التي تعد �س�مة ويعترب جمرد 

ل��ل��ك���ئ��ن���ت احل��ي��ة، حيث  ���س��ر  ه��و  مل�سه� 

وك��ذل��ك  الأمل،  اأو  ب�لت�سمم  ت�سيبهم 

خطرية  م�س�عف�ت  ي�سبب  قد  تن�وله� 

ت�سل للوف�ة.

 I believe in م���وق���ع  وح�����س��ب 

التي  النب�ت�ت  science هن�ك بع�ض 
اأو  مل�سه�  يجب  ف��ا  منه�  احل���ذر  يجب 

�سمه� اأو تن�وله�.

ع�شبة اخلنزير العمالقة

ق��د ت�سبب ع�����س���رت��ه��� ط��ف��ًح��� ج��ل��دًي���، 

ب����ث����وًرا، ن���دب����ت دائ���م���ة، وك���ذل���ك ال��ع��م��ى، 

 6( ق����دًم�����   20 اإىل  ط���ول���ه����  ي�����س��ل  وق�����د 

ال�س�رة  الأع�س�ب  �سمن  وُت�سّنف  اأمت�ر(، 

امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ب�سبب  ال���ولي����ت  يف 

�سّميته�.

نب�ت�ت  مع  ب�سدة  النب�ت  هذا  ويت�س�به 

اأخرى �س�ئعة يف اأمريك�، لذلك وّفر ق�سم 

�سهًا  دل��ي��ًا  ن��ي��وي��ورك  يف  البيئة  حفظ 

للتعرف عليه.

 2016 ع���م  يونيو/حزيران  من   18 ويف 

اخلنزير  ع�سبة  انت�س�ر  عن  ب�حثون  اأبلغ 

وح���ّذروا  فريجيني�،  ولي���ة  يف  العماقة 

اأن  اإىل  م�سريين  منه�،  املحليني  ال�سك�ن 

احل��روق  ي�سبب  قد  به�  الحتك�ك  جم��رد 

والبثور.

قلن�سوة الراهب

ت���ب���دو ج��م��ي��ل��ة وودي����ع����ة، ل��ك��ن جميع 

القدمية  الع�سور  ففي  ���س���م��ة،  اأج��زائ��ه��� 

و���س��ع ال��ب�����س��ر ه���ذه ال��ن��ب��ت��ة ع��ل��ى روؤو�����ض 

ال��رم���ح ك��ُط��ع��م لقتل ال���ذئ����ب، وم���ن هن� 

ج�ءت ت�سميته�.

ويف ع�م 2014 اأوردت ال�)BBC( خرًبا 

عن وف�ة ب�ست�ين يبلغ من العمر 33 ع�ًم� 

اأو رمب��� ت��ن���ول، ه��ذه النبتة،  ج���راء مل�����ض، 

والتي قد ُت�سبب القيء والإ�سه�ل واخلدر 

عند تن�وله�

�سوكران املياه

ال�س�ئع  اجل��زر  نب�ت  مع  ب�سدة  يت�س�به 

الذي   )Queen Anne’s Lace(

لكن   ،� اأي�سً بي�س�ء �سغرية  اأزه���ًرا  يحمل 

الأخري ميتلك برعًم� واحًدا اأحمر اللون 

يف منت�سف جمموعة الأزه�ر البي�س�ء.

النب�ت�ت  اأك��ر  اأح��د  ال�سوكران  ويعترب 

ال�����س���م��ة ���س��ي��وًع��� يف ال����ولي�����ت امل��ت��ح��دة 

ي�سبب  وق��د  املتحدة،  واململكة  الأمريكية 

تن�وله اختاج�ت قوية توؤدي اإىل الوف�ة.

الداتورا ال�شفراء

ت�������روي اإح���������دى امل�����ق�����ولت ال���ق���دمي���ة 

ال��ن��ب��ت��ة يجعل  ب��ت��ن���ول ه���ذه  ال��ت�����س��م��م  اأن 

ال�������س���خ�������ض ح�����م����ًي����� ك��������لأرن�������ب، اأع���م���ى 

اللون  اأح��م��ر  ك�لعظم،  ج���ًف���  ك���خل��ف������ض، 

القبع�ت،  ك�س�نع  وجم��ن��وًن���  ك�ل�سمندر، 

وقد اأكد الب�حثون �سحة ذلك القول.

وق��د ت��ن���ول��ت درا���س��ة ع���م 2006 اأرب��ع��ة 

مراهقني كنديني تن�ولوا ع�سبة الداتورا 

ال�سفراوية عمًدا للح�سول على ت�أثريه� 

املهلو�ض، وقد انتهى بهم املط�ف جميًع� يف 

ا�ستدعت  عدائية  بح�لة  الإ�سع�ف  غ��رف 

ت�سكينهم ب�ملهدئ�ت.

�����ب ت���ق���ي���ي���د ث����اث����ة م��ن��ه��م  ك���م���� ت�����وجَّ

وعلى  اأن��ف�����س��ه��م  ع��ل��ى  خ��ط��ًرا  لت�سكيلهم 

ال��ط���ق��م ال�����س��ح��ي، وق���د مت الإب�����اغ عن 

ال��ع��دي��د م���ن الأ���س��خ������ض ال���ذي���ن ف��ق��دوا 

ال���وع���ي اأو ُت���وّف���وا ب��ع��د ت��ن���ول��ه��م ال�����س���ي 

امل�سنوع من اأوراق الداتورا ال�سفراء.

اجليبمي جيبمي

لي�ض  لكنه  م�سحًك�،  ا���س��م��ه  ي��ب��دو  ق��د 

بدع�بة، لأن �سعريات �سغرية �س�ّمة تغطي 

هذا النب�ت الأ�سرتايل تلدغ مبجرد مل�سه�، 

ف�إذا علقت ب�جللد، قد ت�ستمر يف الت�سّبب 

املع�جلة  وت��ك��ون  اأ�سهر،  لعدة  م��ربح  ب���أمل 

امل��ن�����س��وح ب��ه��� ع��ل��ى ح�����س��ب درج�����ة ���س��وء 

الأعرا�ض.

ي������ق������ول ال�������ع��������مل ه�����ي�����و ����س���ب���ي���ن�������س���ر 

م��رك��ز  م����ن   )Hugh Spencer(

 Cape( يف  ال����س���ت���وائ���ي���ة  الأب������ح�������ث 

اإن��ه  اأ���س��رتال��ي���  يف   )Tribulation
ي��ج��ب غ�����س��ل امل��ن��ط��ق��ة امل��ل��دوغ��ة بحم�ض 

الهيدروكلوريد، وبعده� ُت�ستخدم �سرائط 

ال�س�مة  ال�سعريات  جميع  لإزال���ة  ال�سمع 

الع�لقة ب�جللد.

التوت الأبي�ض ال�سام

ي��ب��دو ه���ذا ال��ن��ب���ت يف م��ظ��ه��ره ك���أع��ني 

�س�ئع  ب�سكل  يدعى  لذلك  للريبة،  مثرية 

ث��م���ره يف  وتعترب  ال��دم��ي��ة،  بعيون   ��� اأي�����سً

غ�ية ال�سّمية عند تن�وله�، ح�سب حديقة 

ن��ب���ت���ت ولي����ة م���ي���زوري، ول��ه��ذا تتجنب 

احل���ي���وان����ت ذل����ك ال���ن���ب����ت، وي��ن��ب��غ��ي اأن 

.� يتجنبه الب�سر اأي�سً

االنباط-وكاالت

احتفلت �سيدة بريط�نية بعيد مياده� 

ال�ستني على الرغم من اأن الأطب�ء توقعوا 

وف���ت��ه��� ب��ع��د 3 دق���ئ��ق ف��ق��ط م��ن ولدت��ه��� 

 »the mirror« ل�����س��ح��ي��ف��ة  وف����ق�����ً 

ال��ربي��ط���ن��ي��ة. ُول�����دت ت���ريي���زا ���س��م��ي��ث يف 

 1960 الأول«  »ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر   12
ب�سبب  اأرج�����ل  دون  وم���ن  ق�����س��رية  ب������أذرع 

اأثن�ء  اإعط�ء والدته� عق�ر ث�ليدوم�يد يف 

�سنعته  ال����ذي  ال��ع��ق���ر  ب��ي��ع  ومت  احل���م���ل، 

القرن  من  اخلم�سيني�ت  يف  اأمل�نية  �سركة 

بعيوب خلقية، مب�  وك�ن مرتبط�ً  امل��سي، 

يف ذلك ِق�سر الذراعني وال�س�قني والعمى 

وتلف  القلب  وم�سكات  ال�سمع  وف��ق��دان 

ُول���دت   .1961 يف  ���س��ح��ب��ه  ومت  ال���دم����غ، 

واح��ُت��ج��زت على  �سديدة  ب���إع���ق���ت  ت��ريي��زا 

اجل�نبية  الآث�����ر  ب�سبب  م��ت��ح��رك  ك��ر���س��ي 

للن�س�ء  ُيو�سف  ك�ن  الذي  الك�رثي  للدواء 

احلوامل ملك�فحة غثي�ن ال�سب�ح.

الطفلة الثانية

ُولدت يف والتون وك�نت الطفلة الث�نية 

لأب��ي��ه��� ج���وزي���ف، م���ن ك��ريك��دي��ل، واأم��ه��� 

ون�س�أت  ترييزا،  اأي�س�ً  وت�سمى  الأيرلندية 

ع�م  بنحو  تكربه�  ال��ت��ي  اأن��ي��ت  اأخ��ت��ه���  م��ع 

حديثه�  يف  ترييزا  وق�لت  ال��ع���م.  ون�سف 

تتطلع  وال��دت��ي  »ك�نت  م��ريور:  ل�سحيفة 

اأن  واخ���ت����رت  ال��ث���ين،  طفله�  اإجن����ب  اإىل 

ت��ك��ون يف امل���ن���زل ح��ت��ى ت��ك��ون ق��ري��ب��ة من 

اأخ���ت���ي ال��ت��ي ك���ن��ت ط��ف��ل��ة ���س��غ��رية، وم��ع 

ذلك مل يكن احلمل كم� خططت له، فقد 

ُولدت بذراعني ق�سريين ودون اأرجل«.

واأ�س�فت: »يف ال�ستيني�ت مل تكن هن�ك 

فحو�س�ت ب�لأ�سعة؛ لذا ك�نت هذه �سدمة 

ا�ستدع�ء  ومت  وال��ط��ب��ي��ب،  للق�بلة  ك��ب��رية 

من  لحق�ً  وعلمت  كاركني،  روز  الق�بلة 

م�؛  خط�أ  وج��ود  يف  ت�ستبه  ك�نت  اأنه�  روز 

اأثن�ء  يف  ب�س�قي  ال�سعور  ت�ستطع  مل  لأنه� 

الفح�ض«.

ثالث دقائق فقط لتعي�ض

ع���ط���ي���ت ت���ريي���زا ث����اث دق����ئ���ق فقط 
ُ
اأ

لكنه�  امل�ست�سفى،  اإىل  نقله�  ومت  لتعي�ض، 

احلي�ة،  قيد  على  للبق�ء  حمظوظة  ك�نت 

ح��ي��ث ُي���ق���در اإج����م�����يل ع����دد الأ���س��خ������ض 

امل��ت���أث��ري��ن ب������س��ت��خ��دام ال��ث���ل��ي��دوم���ي��د يف 

�سخ�ض،   10.000 بنحو  احل��م��ل  اأث��ن���ء 

%40 م����ت���وا ب��ع��د ال����ولدة  م��ن��ه��م ن��ح��و 

مب��سرة.

وب�����س��ب��ب ���س��ي������س��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ت��ي ك���ن��ت 

م��ت��ب��ع��ة ���س��د الأط����ف�����ل امل���ع���وق���ني، ع���ن��ت 

ترييزا كثرياً يف املدر�سة، لكنه� ا�ستط�عت 

ال��ت��ي  امل�����س���ع��ب  ت��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ج��م��ي��ع  اأن 

واجهته�، وعملت يف وقت لحق �سكرترية، 

ثم  البنوك،  اأحد  يف  للعمل  تنتقل  اأن  قبل 

يف  اجتم�عية  ع�ملة  وظيفة  على  ح�سلت 

هذه  يف  وظلت  ليفربول،  مدينة  جمل�ض 

الوظيفة ملدة 25 ع�م�ً.

التقاعد من العمل الجتماعي

ع�نت  اأن  بعد  وظيفته�  ل��رتك  ت  ��ُط��رَّ وا���سْ

م���ن وع���ك���ة ���س��ح��ي��ة، ق����ل���ت: »ل�������س���وء احل��ظ 

العمل  من  التق�عد  اإىل  ��ُط��ِرْرت  وا���سْ مر�ست 

الج��ت��م���ع��ي. ك���ن��ت ���س��رب��ة ك��ب��رية يل لأن��ن��ي 

ل��ك��ن كم�  ان���ت���ه���ت،  ق���د  اأن ح��ي���ت��ي  اع���ت���ق���دت 

يقولون ُيغلق ف�سل وُيفتح اآخر«.

م�سروع�ً  تطلق  اأن  ا�ستط�عت لحق�ً  لكنه� 

ن����ج���ح����ً ل���ل���ت���دري���ب ع���ل���ى ال���ع���اج ب���ل��ت��ن��ومي 

الإي���ح����ئ���ي، وت��ري��د الآن ال���س��ت��ف���دة م��ن كل 

خ��ربت��ه��� م���ن خ����ال اإن�������س����ء ن�����س��ب ت��ذك���ري 

ُتكتب  الذين مل  الث�ليدوم�يد  اأطف�ل  جلميع 

النج�ة. لهم 

م�سدر اإلهام

واأ���س���ف��ت ت��ريي��زا: »ك��ث��ري م��ن الن��ض 

اإله�م لهم.  اإنني كنت م�سدر  يقولون يل 

اأفكر فيه  كنت  واأح��ي���ن���ً  ذل��ك،  اأح��ب  كنت 

ع��ل��ى اأن���ه ع���ون. ل��ق��د األ��ق��ي��ت ال��ع��دي��د من 

هن�  للمجتمع  الإع���ق��ة  ح��ول  املح��سرات 

ويف اخل�رج«.

و�سلت  لأنني  غ���م��رة؛  ب�سع�دة  »اأ�سعر 

ف�رقة  عامة  وحدثت  ال�ستني،  �سن  اإىل 

من  ي��ك��ن  مل  اأن���ه  اإىل  ب�لنظر  ح��ي���ت��ي  يف 

املفرت�ض اأن اأعي�ض«.

»ُتوفيت اأمي يف اإبريل امل��سي عن عمر 

اإخب�ره�  م��ن  ومتّكنت  ع���م���ً،   94 ين�هز 

ن�جني،  كن�  اأن��ن���  امل���وت  ف��را���ض  وه��ي على 

ال��ث���ل��ي��دوم���ي��د مل  ع���ق����ر  ���س���ن��ع��ي  واأن 

يوؤذون�«.

أخطر النباتات في العالم

االنباط- وكاالت

وف��ق���ً ل��درا���س��ة ج��دي��دة ُن�����س��رت يف ال��دوري��ة 

اكت�سف  الفلكية،  امللكية  للجمعية  ال�سهرية 

ع��ل��م���ء م��ن ج���م��ع��ة م���ك��ج��ي��ل وج���م��ع��ة ي��ورك 

اأحد  تف��سيل  العلوم  لتعليم  الهندي  واملعهد 

»ك����واك����ب احل���م���م ال���ربك����ن���ي���ة« ال�����ذي ي��ت��ك��ون 

معظمه من حميط�ت احلمم املتدفقة.

ال��غ��اف اجل���وي ودورة  اأن  ال��ع��ل��م���ء  ووج���د 

العلمي  وا���س��م��ه  ك��وك��ب اجل��ح��ي��م،  ال��ط��ق�����ض يف 

ل�  وفق�ً  خ��ض  ب�سكل  غريب�ن   ،K2-141b
.cbs news

غالف جوي غريب 

ال�سم�سية  املجموعة  خ�رج  كوكب�ً  اأن  ويبدو 

ب��ح��ج��م الأر�����ض ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ���س��ط��ح وحميط 

املكون�ت:  نف�ض  من  مكونة  كله�  جوي  وغاف 

ال�سخور.

الكوكب احل�ر احل�رق، على بعد مئ�ت  على 

حمم  من  املحيط�ت  تتكون  ال�سوئية،  ال�سنني 

���س��رع���ت تفوق  اإىل  ال��ري���ح  م��ن�����س��ه��رة، وت�����س��ل 

ال�سخور.  م��ن  املطر  ويتكون  ال�سوت،  �سرعة 

امل��ج��م��وع��ة  ال��ع��ل��م���ء اإىل ك���وك���ب خ������رج  اأ�����س�����ر 

اأك��ر  م��ن  ك��واح��د  الأط�����وار  غ��ري��ب  ال�سم�سية 

ال��ك��واك��ب »ت���ط���رف����ً« ال��ت��ي مت اك��ت�����س���ف��ه��� على 

الإطاق.

 Giang ال����رئ����ي���������س����ي  امل��������وؤل��������ف  ق����������ل 

الدرا�سة  »هذه  �سحفي:  بي�ن  يف   Nguyen
الأح���وال  ح��ول  تنبوؤات  تقدم  التي  الأوىل  ه��ي 

مي��ك��ن  وال����ت����ي   K2-141b ع���ل���ى  اجل����وي����ة 

اك��ت�����س���ف��ه��� م��ن م��ئ���ت ال�����س��ن��ني ال�����س��وئ��ي��ة من 

تل�سكوب  مثل  الت�يل  اجليل  تل�سكوب�ت  خ��ال 

الف�س�ئي«. جيم�ض ويب 

اأث��ن���ء حت��ل��ي��ل من��ط اإ����س����ءة ال��ك��وك��ب، وج��د 

ب�سوء  مي��ر  ال��ك��وك��ب  ثلثي  ح���وايل  اأن  العلم�ء 

K2-141b من  النه�ر الدائم. يقرتب قرب 

اأن  يعني  مم���   - مك�نه  يف  اجل�ذبية  م��ن  جنمه 

نف�ض اجل�نب يواجه النجم دائم�ً.

ت�����س��ل درج������ة ح�������رارة ه�����ذا اجل������زء احل�����ر 

درج���ة   5400 م���ن  اأك�����ر  اإىل  ال���ك���وك���ب  م���ن 

ف��ه��رن��ه���ي��ت. اإن���ه ���س���خ��ن ب��درج��ة ك���ف��ي��ة لي�ض 

لتبخريه�  اأي�س�ً  ولكن  ال�سخور،  لإذاب��ة  فقط 

وق�ل املوؤلف امل�س�رك نيكول�ض كوان »اكت�س�فن� 

اجل���وي ميتد  ال��غ��اف  اأن  الأرج����ح  ع��ل��ى  يعني 

ال�سه�ري،  املحيط  �س�طئ  وراء  م���  اإىل  قليًا 

التل�سكوب�ت  ب��ستخدام  اكت�س�فه  ي�سهل  مم��� 

الف�س�ئية«.

يغطي ب�قي الكوكب بظام ل ينتهي، حيث 

 328 ت�سل درج�ت احلرارة الب�ردة اإىل �س�لب 

درجة فهرنه�يت.

امل���ء، ويرتفع  يتبخر  الأر���ض،  دورة مي�ه  يف 

اإىل  وي���ع���ود  وي��ت��ك��ث��ف،  اجل������وي،  ال���غ���اف  اإىل 

ال�سطح كمطر. تخيل الآن هذه العملية، ولكن 

بدًل من امل�ء، يحتوي K2-141b فقط على 

ال�سخور للعمل به�.

ال�سيليكون  اأك�سيد  واأول  ال�سوديوم  يتبخر 

K2- يف  امل��وج��ود  ال�سيليكون  اأك�����س��ي��د  وث����ين 

اإىل  ن��ق��ل��ه  ي��ت��م  م���ع���دين،  ب��خ���ر  اإىل   141b
ال��ري���ح  بوا�سطة  ال��ك��وك��ب  م��ن  املظلم  اجل���ن��ب 

ت��زي��د �سرعته� عن  ال��ت��ي  ال�����س��وت  الأ���س��رع م��ن 

»متطر«  هن�ك،  من  ال�س�عة.  يف  ميل   3100
ال��ذي  ال�سه�ري  املحيط  اإىل  ع���ئ��دة  ال�سخور 

60 م���ي���ًا، وال�����ذي ي��ت��دف��ق اإىل  ي��ب��ل��غ ع��م��ق��ه 

اجل�نب امل�سرق لإع�دة بدء الدورة.

وم���ع ذل����ك، ق����ل ال��ع��ل��م���ء اإن 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�����س��ه���ري من 

اجل�نب الليلي اإىل ج�نب النه�ر اأبط�أ - يتوقع 

�سيتغري مبرور  املعدين  الرتكيب  اأن  الب�حثون 

�سطح  تغيري  اإىل  النه�ية  يوؤدي يف  الوقت، مم� 

وجو الكوكب ب�لك�مل.

ق���ل ك���وان: »ك��ل ال��ك��واك��ب ال�����س��خ��ري��ة، مب� 

لكن  ب��داأت كعوامل من�سهرة،  الأر���ض،  ذل��ك  يف 

ك��واك��ب  ب���ردت وجت��م��دت. تعطين�  م���  ���س��رع���ن 

املرحلة  هذه  عن  ن���درة  ملحة  الربك�نية  احلمم 

من تطور الكواكب«.

ال�شبت    21  /  11  / 2020

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

اكتشاف »كوكب الجحيم«

توقع األطباء وفاتها بعد 3 دقائق فعاشت 60 عامًا!

االنباط-وكاالت

زامبي�  زف�ف يف  ام��راأة حفل  اقتحمت 

هو  ال��ع��ري�����ض  لأن  ب����إي���ق����ف���ه؛  وط����ل���ب���ت 

اأخرب  اأبراه�م مويوندا  اأن  ُيزعم  زوجه�، 

امل��دي��ن��ة  اأن�����ه م��ت��ج��ه اإىل خ������رج  زوج���ت���ه 

مع  الكني�سة  اإىل  يتوجه  اأن  قبل  للعمل، 

عرو�سه اجلديدة.

مفاجاأة غري �سارة 

حفل زفاف زوجها على اأخرى 

اأن  من اجلريان  تلقت خرباً  زوجته  لكن 

ام��راأة  من  يتزوج  الكني�سة  يف  �سوهد  زوجه� 

 Zambian ل�����س��ح��ي��ف��ة  وف���ق����ً  اأخ�������رى؛ 

Observer، هرعت الزوجة اإىل الكني�سة 
للدعوة اإىل وقف الزواج قبل اأن يتم.

م�س�ركته�  مت��ت  ال��ت��ي  ال��ل��ق��ط���ت  تك�سف 

ع��ل��ى ن��ط���ق وا���س��ع، ك��ي��ف ���س��ع��دت اإىل املمر 

واأخربت احل��سرين: »هذا العر�ض ل ميكن 

اأن ي�ستمر.. هذا الرجل هن� زوجي«.

نطّلق  مل  زوج��ي،  الرجل  »ه��ذا  وت�بعت: 

اأعلم  ل  قط..  نت�س�جر  »مل  م�سيفًة:  بعُد«؛ 

م�ذا يحدث هن�«.

العري�ض مدان 

متهم بتعدد الزوجات

املرا�سم  اإن  حملية  اإع���ام  و���س���ئ��ل  ق���ل��ت 

ج����رت يف ك��ن��ي�����س��ة روم����ن���ي���ة ك���ث��ول��ي��ك��ي��ة يف 

لو�س�ك�،  ب�لع��سمة  منطقة  وه���ي  ���س��ي��ن��دا، 

اإىل  ُن��ق��ل  العري�ض  اأن  ت��زع��م  ت��ق���ري��ر  اأف����دت 

مركز لل�سرطة، يق�ل اإن العرو�ض ك�نت تعلم 

اأن ال�سيد مويوندا ك�ن متزوج�ً، يف حني اأن 

ال��زوج���ت،  بتعدد  متهم�ً  يكون  قد  العري�ض 

بح�سب و�س�ئل الإعام املحلية.

 Muyunda تقول التق�رير اإن ال�سيد

ولديه  زام��ب��ي���،  يف  الإي����رادات  هيئة  يف  عمل 

ثاثة اأطف�ل.

ي��وج��د يف زامبي�  امل��ت��ح��دة،  ل���اأمم  وف��ق���ً 

يعتمد  اأحدهم�  ل��ل��زواج،  خمتلف�ن  نظ�م�ن 

الق�نون  على  والآخ��ر  العريف،  الق�نون  على 

احلديث. الت�سريعي 

الزوج�ت،  بتعدد  ي�سمح  ل  الث�ين  النوع 

واأي �سخ�ض يح�ول الزواج مبوجب الق�نون 

اأو  زوج  ب�لفعل  لديه  يكون  عندم�  الأ�س��سي 

زوجة، يكون ُعر�سًة للمح�كمة.

اإذا اأدين بتعدد الزوج�ت، ميكن اأن يواجه 

Muyunda م� ي�سل اإىل �سبع �سنوات يف 
ال�سجن.
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االنباط-وكاالت

ال��رغ��وث��ي، ع�ضو  م���روان  عائلة  ه��ددت 

واملعتقل  “فتح”،  حلركة  املركزية  اللجنة 

 19 منذ  الإ�ضرائيلي  الح��ت��ال  �ضجون  يف 

ت��ورط  ت��وؤّك��د  وث��ائ��ق خطرية  بك�ضف  ع��ام��اً، 

عنه  الإف���راج  منع  يف  “الفا�ضدين”  بع�ض 

من �ضجون الحتال

وقال ق�ضام، جنل مروان الرغوثي على 

اهلل  “يا  “في�ضبوك”:  موقع  عر  �ضفحته 

يف  الأج����راأ  كنت  ف��ع��ًا  بحاجتك،  اح��ن��ا  �ضو 

كنت  اأن��ك  الأه���م  ولكن  الح��ت��ال  جمابهة 

دائماً جمابهاً للف�ضاد والفا�ضدين، رغم كل 

ما نراه اليوم ل يوجد قائد واحد من �ضف 

���ض��يء...  اأي  فعل  على  ي��ج��روؤ  ث��اين  اأو  عمن�ضبه اأول  خايف  واللي  عراتبه  خايف  اأ���ض��ب��ح��ن��ا ك��ل��ن��ا ك����اخل����راف.. وال���ل���ي مبعي اللي 

وب�����ض��وه��وا  وب��ه��ي��ن��وا  بعتقلوا  ع���ايل  ب�����ض��وت 

�ضورته”

ت�ضع  التي  اللحظة  اأن  “اأعلم  واأ�ضاف: 

حلظة  �ضتكون  ال�ضجن  خ��ارج  فيها  قدمك 

وقريباً  الفا�ضدة..  للزمرة  الأك��ر  الرعب 

باذن اهلل �ضن�ضع اأيدينا على وثائق ون�ضرها 

الفا�ضدين مبنع  تبني تورط بع�ض اخلونة 

تورطهم  وتبني  ر�ضمي  ب�ضكل  الإفراج عنك 

ب��اع��ت��ق��ال م��ن��ا���ض��ل��ني ك��ر .. والأه�����م ملف 

اإف�ضال ال�ضراب الأكر يف ٢٠1٧ ومن يقف 

خلفه بالوثائق.. “

ول  ن��خ��اف  ل  اأن  ل���ك  :”عهدنا  وخ��ت��م 

البلد  ي�ضري..  ي�ضري  ب��ده  وال��ل��ي  ن��راج��ع 

الفا�ضدين مهما طال  لزمرة  تكون  لن  هي 

وقتهم”

االنباط-وكاالت

ال�ضامية  املتحدة  الأمم  مفو�ضية  اأعربت 

التقارير  اإزاء  قلقها  ع��ن  الإن�����ض��ان  حل��ق��وق 

املناطق  يف  مرتكبة  ج�ضيمة  ان��ت��ه��اك��ات  ع��ن 

يف  امل�ضلحة  اجل��م��اع��ات  ل�ضيطرة  اخلا�ضعة 

حمافظة اإدلب �ضمال غربي �ضوريا

واأ�������ض������ارت امل���ت���ح���دث���ة ال���ر����ض���م���ي���ة ب��ا���ض��م 

موجز  اأثناء  �ضامدا�ضاين،  رافينا  املفو�ضية 

ورود  اإىل  اجل��م��ع��ة  ال��ي��وم  ع��ق��دت��ه  �ضحفي 

تقارير مقلقة ب�ضاأن حالت احتجاز مدنيني 

ب��ي��ن��ه��م م���وظ���ف���ون اإن�������ض���ان���ي���ون يف امل��ن��اط��ق 

ال�ضام”  حترير  “هيئة  ل�ضيطرة  اخلا�ضعة 

الإره��اب��ي��ة  الن�ضرة”  “جبهة  ت�ضكل  ال��ت��ي 

ال�����ض��اب��ق��ة ع��م��وده��ا ال��ف��ق��ري وغ���ريه���ا من 

اجلماعات امل�ضلحة

املفو�ضية  تلقي  اإىل  املتحدثة  لفتت  كما 

“مقلقة للغاية” ب�ضاأن اإعدامات تنفذ  اأنباء 

“حماكمات”  ب��ع��د  امل��وق��وف��ني  ب��ع�����ض  ب��ح��ق 

تنظمها اجلهات امل�ضيطرة على املنطقة

“هيئة  م�ضلحي  اأن  �ضامدا�ضاين  وذك��رت 

ال�ضحفية  ال�ضام” اأكدوا احتجازهم  حترير 

نور ال�ضالو البالغة من العمر ٢8 عاما التي 

اق��راف  بتهمة  املا�ضي  �ضبتمر  يف  اعتقلت 

كانت  عندما  وجنائية”  اأخاقية  “جرائم 
تتعامل مع م�ضائل متعلقة باحتجاز اأطفالها 

الثاثة، حمذرة من اأن هذه املراأة قد تواجه 

عقوبة الإعدام

الأمم��ي��ة  املفو�ضية  اإن  املتحدثة  وق��ال��ت 

مت��ل��ك اأي�����ض��ا م��ع��ل��وم��ات ت��ف��ي��د ب����اأن “هيئة 

اإع��دام��ات بحق عدة  ال�ضام” ن��ف��ذت  حت��ري��ر 

موقوفني بزعم انتمائهم اإىل اأطراف اأخرى 

يف ال���ن���زاع، مب���ا يف ذل���ك اجل��ي�����ض ال�����ض��وري 

التكفري  بتهمة  الكردية، وكذلك  والوحدات 

والزنا وال�ضرقة والقتل

ال��ق��ان��ون  اأن  اإىل  ���ض��ام��دا���ض��اين  واأ����ض���ارت 

ال���دويل الإن�����ض��اين يحظر اإ���ض��دار الأح��ك��ام 

وتنفيذ الإعدامات دون حكم ق�ضائي م�ضبق 

م�ضددة  ال��ازم��ة،  ال�ضمانات  جميع  ي��وف��ر 

هذه  تلبية  دون  املنفذة  الإع��دام��ات  اأن  على 

ال�ضروط قد ترقى اإىل م�ضتوى جرائم حرب

مبوا�ضلة  امل�ضلحني  امل��ت��ح��دث��ة  وات��ه��م��ت 

فر�ض قواعد وقوانني على املدنيني تنتهك 

الإن�����ض��ان  م��ن ح��ق��وق  ب�ضكل ج��وه��ري طيفا 

ذلك  ال��دويل، مبا يف  القانون  التي يحميها 

احلق يف احلياة واحلرية والأمن ال�ضخ�ضي، 

والتجمع  والتعبري  التنقل  حرية  بالإ�ضافة 

ال�ضلمي وتكوين اجلمعيات

االنباط-وكاالت

للطفولة  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  اأك���دت 

منطقة  يف  النزاع  ان��دلع  اأن  “اليوني�ضف” 
مليون   ٢,3 ح��واىل  جعل  الإثيوبية  تيغراي 

طفل بحاجة ما�ضة للم�ضاعدة واآلفا اآخرين 

يف خطر مبخيمات الاجئني

“لليوني�ضف”  التنفيذية  املديرة  وقالت 

هرنييتا فور اليوم اجلمعة: “داخل منطقة 

ت��ي��غ��راي اأدى ف��ر���ض ق��ي��ود ع��ل��ى ال��و���ض��ول 

ما  جعل  اإىل  امل�ضتمر  الت�����ض��الت  وان��ق��ط��اع 

اإىل  ب��ح��اج��ة  م��ل��ي��ون ط��ف��ل   ٢,3 ي��ق��در بنحو 

م�ضاعدة اإن�ضانية وخارج نطاق الو�ضول«

األ���ف   1٢ “حوايل  اأن  ال���وك���ال���ة  وت���ق���در 

طفل، بع�ضهم بدون اآباء اأو اأق��ارب، من بني 

اأولئك الذين يحتمون يف املخيمات ومراكز 

الت�ضجيل وهم معر�ضون للخطر«

والعديد من املخيمات املوؤقتة التي اأقيمت 

يف ال�������ض���ودان م��ك��ت��ظ��ة وي���ع���اين ال��اج��ئ��ون 

م���ن ظ����روف غ���ري ���ض��ح��ي��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 

حمدودية احل�ضول على املياه والطعام

املتحدة  ل���اأمم  التابعة  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 

اإنها �ضعت اإىل تقدمي م�ضاعدة عاجلة ودعم 

يف  يعي�ضون  الذين  لاأطفال  للحياة  منقذ 

املخيمات ظروف “قا�ضية للغاية” يف 

وح�ضت جميع اأطراف النزاع على ال�ضماح 

ب��و���ض��ول امل�����ض��اع��دات الإن�����ض��ان��ي��ة والم��ت��ن��اع 

املكتظة  املناطق  يف  املتفجرات  ا�ضتخدام  عن 

بال�ضكان

ك��ل جهد ممكن  ب��ذل  “يجب  واأ���ض��اف��ت: 

لإبعاد الأذى عن الأطفال ول�ضمان حمايتهم 

من التجنيد وال�ضتغال يف النزاع«

و����ض���ن رئ���ي�������ض ال���������وزراء الإث����ي����وب����ي اأب����ي 

تيغراي  منطقة  على  ع�ضكرية  حملة  اأحمد 

ال�����ض��م��ال��ي��ة م��ط��ل��ع ن��وف��م��ر ب���ه���دف معلن 

ه��و الإط��اح��ة ب��احل��زب احل��اك��م فيها، جبهة 

التي يتهمها بتحدي  حترير �ضعب تيغراي، 

حكومته وال�ضعي لزعزعة ا�ضتقرارها

االنباط-وكاالت

ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  يعلم 

لكنه  ال��رئ��ا���ض��ي��ة،  الن��ت��خ��اب��ات  يف  بخ�ضارته 

من  ل��ان��ت��ق��ام  ال�ضلطة  ن��ق��ل  ت��اأج��ي��ل  تعمد 

عام  ف��وزه  يف  �ضككوا  لأنهم  الدميقراطيني، 

٢٠16، بالرويج “للتدخل الرو�ضي”.

عن  التلفزيونية   CNN ق��ن��اة  ون��ق��ل��ت 

ت��رام��ب،  حميط  يف  ا�ضمه  ت��ذك��ر  مل  م�ضدر 

ب��ال��ه��زمي��ة،  ت���رام���ب الع������راف  اأن رف�������ض 

مناف�ضته  اأن  م��ن  با�ضتيائه  جزئيا  يرتبط 

كلينتون  ه��ي��اري  ال�ضابقة  الن��ت��خ��اب��ات  يف 

ب��اراك  ال�ضابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�ض  وك��ذل��ك 

عن  رئا�ضته  على  �ضلبي  ب�ضكل  اأث��را  اأوب��ام��ا، 

طريق الزعم باأن رو�ضيا تدخلت يف انتخابات 

عام ٢٠16.

يحاول  ت��رام��ب،  اأن  على  ال��ق��ن��اة،  وت�ضر 

اأ���ض��اب��ت��ه  ال��ت��ي  النف�ضية  ال�����ض��دم��ة  ت��خ��ط��ي 

م��رارا  و�ضفه  مر�ضح،  اأم��ام  اخل�ضارة  نتيجة 

باأنه خ�ضم غري لئق، وهو ما �ضكل نوعا من 

الإهانة والإذلل لرامب.

وجم������ددا مل ي��ظ��ه��ر ت���رام���ب ع��ل��ن��ا   ي��وم 

اخل��م��ي�����ض، وت��غ��ي��ب ع��ن الإي���ج���از ال�ضحفي 

الأول منذ اأكر من �ضتة اأ�ضهر لفرقة العمل 

امل�ضتجد.  كورونا  فريو�ض  مبكافحة  املعنية 

يف الوقت نف�ضه، قال م�ضوؤول كبري يف البيت 

قمة  يف  امل�ضاركة  ينوي  ترامب  اإن  الأبي�ض، 

اأبيك الفرا�ضية يوم اجلمعة.

االنباط-وكاالت

ق��ب��ل ث��اث��ة اأي�����ام، ف��وج��ئ ال��ط��ف��ل ب�����ض��ار عليان 

)15 ع��ام��ا( يف طريق ع��ودت��ه م��ن امل��در���ض��ة، بجنود 

ب�ضكل  الر�ضا�ض  يطلقون  الإ�ضرائيلي،  الحتال 

ع�ضوائي جتاه املواطنني ومنازلهم يف خميم قلنديا 

�ضمال القد�ض، وما اإن ا�ضتدار للخلف حتى باغتته 

يف  ا�ضتقرت  ب�”املطاط”،  مغلفة  معدنية  ر�ضا�ضة 

عينه اليمنى

ح��اول عليان البقاء واقفا، لكنه مل يقوى على 

“عيني..  ي�ضرخ  وراح  الأر����ض،  على  ف�ضقط  ذل��ك، 

عيني”، وعلى الفور جتمع ع�ضرات ال�ضبان حوله، 

الطبي،  فل�ضطني  ملجمع  الإ�ضعاف  ب�ضيارة  ونقلوه 

يف  اجلامعي  الوطني  النجاح  م�ضت�ضفى  اإىل  ومنه 

جراحية  عملية  ل��ه  اأج��ري��ت  حيث  نابل�ض،  مدينة 

هناك، جرى خالها ا�ضتئ�ضال عينه بالكامل

“فور خروجي من املدر�ضة، راأيت جنود الحتال 
الغاز  وقنابل  وامل��ع��دين  احل��ي  الر�ضا�ض  يطلقون 

حاولت  املواطنني،  �ضوب  وال�ضوت  للدموع  امل�ضيل 

ب�ضيء  �ضعرت  اأين  اإل  امل��در���ض��ة،  ب��ج��دار  الح��ت��م��اء 

ال�ضيطرة،  �ضديدا، وفقدت  الأمل  كان  يدخل عيني 

ا”، قال عليان ووقعت اأر�ضً

لغاية اللحظة، ل يزال عليان غري متقبل لفكرة 

فقدان عينه اليمنى، فهو مل يكن ي�ضكل خطرا على 

جي�ض الح��ت��ال، ب��ل ك��ان ب��زي امل��در���ض��ة وحقيبته 

املدر�ضية على كتفه، وبعيدا عنهم م�ضافة تزيد على 

15٠ مرا

يخ�ضى عليان اأن توؤثر اإ�ضابته عليه على املدى 

قد  وال���ذي  وال��ك��ت��اب��ة،  ال��ق��راءة  البعيد، ل�ضيما يف 

ينعك�ض على حت�ضيله العلمي، فهو ل يزال يف ال�ضف 

العا�ضر

ويف الوقت الذي يحتفل فيه العامل بيوم الطفل 

العاملي، الذي اأقرته اجلمعية العامة لاأمم املتحدة 

لتعزيز   ،1954 ع��ام  الثاين/ نوفمر  ت�ضرين   ٢٠ يف 

الرابط ال��دويل واإذك��اء الوعي بني اأطفال العامل 

وحت�ضني رفاههم، يعي�ض الطفل الفل�ضطيني ظروفا 

الحتال يف  �ضلطات  لإمعان  نظرا  نف�ضية �ضعبة، 

وكباًرا،  �ضغارا  الفل�ضطيني،  �ضعبنا  بحق  جرائمها 

غري مكرثة بالقوانني والأعراف الدولية

ووف���ق���ا ل���ن���ادي الأ����ض���ري، ف����اإن ق����وات الح��ت��ال 

ال�ضرائيلي اعتقلت اأكر من 4٠٠ طفل فل�ضطيني 

ت��ق��ل اأع��م��اره��م ع��ن )18 ع��ام��ا( م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 

اجلاري، وحتى نهاية ت�ضرين الأول/ اأكتوبر املا�ضي، 

الأط��ف��ال  ع��دد  يبلغ  ال��ق��د���ض. فيما  م��ن  غالبيتهم 

الذين يعتقلهم الحتال 1٧٠ طفا، ويحتجزهم 

يف ثاثة �ضجون مركزية، هي :”جمدو، و عوفر، 

والدامون”

ووفقا ملدير برنامج امل�ضاءلة يف احلركة العاملية 

اأب��و قطي�ض، فقد قتلت  للدفاع عن الأط��ف��ال عايد 

قوات الحتال الإ�ضرائيلي منذ بداية العام اجلاري 

٧ اأط��ف��ال يف ال�ضفة وق��ط��اع غ���زة، اآخ��ره��م الطفل 

عامر عبد الرحيم �ضنوبر )16 عاما( من قرية يتما 

اأول/  ت�ضرين   ٢4 ا�ضت�ضهد يف  ال��ذي  نابل�ض،  جنوب 

من  امل��رح  لل�ضرب  تعر�ضه  ج��راء  املا�ضي،  اكتوبر 

قبل اأفراد من �ضرطة الحتال،

ب��داي��ة  م��ن��ذ  ا�ضت�ضهدوا  ط��ف��ا   ٢119 اإن  وق���ال 

اندلع انتفا�ضة الأق�ضى عام ٢٠٠٠، ولغاية ت�ضرين 

الأول/ اأكتوبر املا�ضي

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

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

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

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

 العين الشاهدة على جرائم االحتالل.

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

 شرب نبيذ المستوطنات وشرعن بضائعها.. 
السابقة االستفزازية لبومبيو في الضفة 

ومرتفعات الجوالن ُتثير غضب فلسطين وسوريا

االنباط-وكاالت

اأف�������ادت و����ض���ائ���ل اإع������ام ع���ري���ة ب���اأن 

ي��وم الأرب���ع���اء، ل�ضالح  ت  ال�����ض��ودان ���ض��َوّ

العامة  اجلمعية  يف  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  م��ق��رح 

اإعان  على  اأ�ضابيع  بعد  املتحدة،  لاأمم 

البلدين التطبيع بني 

اليوم”  “اإ�ضرائيل  �ضحيفة  وك�ضفت 

ال���ع���ري���ة ال���ي���وم ب�����اأن ال�������ض���ودان ���ض��وت 

الأمم  يف  اإ����ض���رائ���ي���ل���ي  م���ق���رح  ل�����ض��ال��ح 

املتحدة، وهو املقرح الذي ُيعنى مبجال 

 144 ت��اأي��ي��د  الب��ت��ك��ار، ح��ي��ث ح�ضل ع��ل��ى 

دولة

قوبل  الق��راح  اأن  ال�ضحيفة  وذك��رت 

٢6 دول���ة، م��ن بينها  ب��اع��را���ض ح���وايل 

اإيران و�ضوريا

�ضفري  ل�ضان  على  ال�ضحيفة  ونقلت 

جلعاد  املتحدة،  الأمم  “اإ�ضرائيل” لدى 
اإجن��از  ه��و  ب��اده  ق��رار  اأن مترير  اأردان، 

اأهمية  ت��رى  دول��ة  ولأي  لإ�ضرائيل  مهم 

اأف�ضل ملواطنيها يف بناء م�ضتقبل 

�ضحة  ح��ال  يف  الت�ضويت،  ه��ذا  وي��ع��د 

ما اأوردته ال�ضحيفة العرية، الأول من 

التوقيع  منذ  ال�ضودانية  لل�ضلطات  نوعه 

“اإ�ضرائيل”,  م���ع  ال�����ض��ام  ات���ف���اق  ع��ل��ى 

املا�ضي ال�ضهر 

االنباط- وكاالت

مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأعلن 

منتجات  ت�ضنيف  قررت  باده  اأن  بومبيو 

اإ�ضرائيل  يف  �ضنعت  اأنها  على  امل�ضتوطنات 

ال�ضتيطاين،  من�ضئها  اإىل  الإ����ض���ارة  دون 

م�ضتوطنة  اخلمي�ض  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  وذل���ك 

الفل�ضطينية،  البرية  مدينة  اأرا���ض��ي  على 

م��رت��ف��ع��ات  اإىل  ب���رح���ل���ة  اأع���ق���ب���ه���ا  وال����ت����ي 

اجلولن ال�ضوري املحتل

وبذلك يكون بومبيو اأول وزير خارجية  

اأم����ريك����ي ي������زور اجل�������ولن وم�����ض��ت��وط��ن��ة 

مكر�ضا  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�ضفة  يف  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة 

خال زيارته الوداعية اإىل ال�ضرق الأو�ضط 

ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  تركة 

ودعمه القوي لاحتال الإ�ضرائيلي

لل�ضحفيني  ت�ضريح  يف  بومبيو  وق���ال 

لطاملا اتخذت اخلارجية الأمريكية موقفا 

خ��اط��ئ��ا جت����اه ال���ض��ت��ي��ط��ان ومل ت��ع��رف 

ب��ال��ت��اري��خ. ال��ي��وم ت��ق��ف ال���ولي���ات املتحدة 

بقوة اإىل جانب العراف باأن امل�ضتوطنات 

ميكن معاجلتها بطريقة قانونية ولئقة

وذك���ر ال��وزي��ر الأم��ريك��ي عقب زي��ارت��ه 

الأرا�ضي  املقامة على  ب�ضاغوت  م�ضتوطنة 

ا�ضتمتع  اأن��ه  البرية،  مبدينة  الفل�ضطينية 

ب��امل�����ض��ه��د م���ن امل�����ض��ت��وط��ن��ة، و����ض���رب نخب 

ال�ضتيطان يف م�ضنع لإنتاج النبيذ فيها

غ�ضب يف البرية

وج�����اءت ال���زي���ارة و���ض��ط رف�����ض �ضعبي 

ور�ضمي فل�ضطيني، حيث و�ضفتها اأو�ضاط 

متثل  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ب��ال���ض��ت��ف��زازي��ة،  �ضيا�ضية 

�ضراكة اأمريكية لاحتال الإ�ضرائيلي

بني  مواجهات  ال��ب��رية  مدينة  و�ضهدت 

فل�ضطينيني وقوات الحتال الإ�ضرائيلي 

احتجاجا على الزيارة

من جهتها، اأدانت الرئا�ضة الفل�ضطينية 

الزيارة ب�ضدة ، وقال الناطق با�ضم الرئا�ضة 

اإن هذا القرار هو  اأبو ردينة يف بيان  نبيل 

حتدٍّ �ضافر لكافة قرارات ال�ضرعية الدولية 

ت�ضفي  لن  الأمريكية  اخلطوة  ه��ذه   )..(

الإ�ضرائيلية  امل�ضتوطنات  على  ال�ضرعية 

التي �ضتزول عاجا اأم اآجا

وط���ال���ب اأب����و ردي���ن���ة امل��ج��ت��م��ع ال����دويل، 

وحت������دي������دا جم���ل�������ض الأم�����������ن، ب������ حت��م��ل 

وخ�ضو�ضا  ق��رارات��ه،  وتنفيذ  م�ضوؤولياته 

ال��ق��رار الأخ��ري ٢334 ال��ذي ج��اء مبوافقة 

الإدارة الأمريكية ال�ضابقة

و�ضبق لوا�ضنطن اأن اأعلنت يف مثل هذا 

اليوم من العام املا�ضي اأنها مل تعد تعتر 

الفل�ضطينية  الأرا�����ض����ي  يف  ال���ض��ت��ي��ط��ان 

املحتلة عما غري قانوين

تنديد تركي

من جهة اأخرى، نددت وزارة اخلارجية 

امل�ضتوطنة،  اإىل  بومبيو  ب��زي��ارة  الركية 

خطرية  خ��ط��وة  ب��اأن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  وو�ضفتها 

للغاية

اأن ال����زي����ارة ت��خ��ال��ف  واأ�����ض����اف ال��ب��ي��ان 

اأن�ضطة  التي تعتر  املتحدة  قرارات الأمم 

اإ����ض���رائ���ي���ل ال���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة يف الأرا�����ض����ي 

وع��ل��ى  ل��ل��ق��وان��ني،  ان��ت��ه��اك��ا  الفل�ضطينية 

الدويل  الأمن  ٢334 ملجل�ض  القرار  راأ�ضها 

دائما  املتحدة ع�ضوا  ال��ولي��ات  تعد  ال��ذي 

فيه

ال��زي��ارة  اأن  ال��رك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وراأت 

اأن�ضطة  على  ال�ضرعية  اإ�ضفاء  اإىل  تهدف 

اإ���ض��رائ��ي��ل غ���ري ال��ق��ان��ون��ي��ة يف الأرا����ض���ي 

الفل�ضطينية املحتلة

م�ضتوطنة  زيارته  بعد  بومبيو  وانتقل 

ال�ضوري  اجل��ولن  مرتفعات  اإىل  ب�ضاغوت 

امل��ح��ت��ل، ح��ي��ث ق���ال اإن م��ن ح��ق اإ���ض��رائ��ي��ل 

الدفاع عما �ضماها �ضيادتها، م�ضريا اإىل اأن 

اإدارة ترامب �ضوف حتر�ض على اأن توا�ضل 

اإ�ضرائيل القيام بذلك

كان  عندما  يذكر  اأن��ه  بومبيو  واأ���ض��اف 

�ضابطا يف اجلي�ض ال�ضغوط التي مور�ضت 

على اإ�ضرائيل من اأجل اإعادة اجلولن اإىل 

�ضوريا. وتابع علينا اأن نتخيل لو اأن الأ�ضد 

ي�ضيطر على هذه املنطقة

اأول زي��ارة يقوم بها م�ضوؤول  وتعد هذه 

الإدارة  يف  امل�������ض���ت���وى  رف����ي����ع  اأم�����ريك�����ي 

الأمريكية للجولن وهو على راأ�ض عمله. 

املا�ضي  العام  اأعلنت  ترامب  اإدارة  وكانت 

الإ�ضرائيلية  ال�ضيادة  �ضمته  مبا  اعرافها 

على اجلولن

دم�ضق: خطوة ا�ضتفزازية

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ن����ددت  ج��ه��ت��ه��ا،  م���ن 

ال�����ض��وري��ة ب��زي��ارة ب��وم��ب��ي��و، وا���ض��ف��ة اإي��اه��ا 

ب��ال���ض��ت��ف��زازي��ة، وف����ق م���ا ن��ق��ل��ه الإع�����ام 

ال��ر���ض��م��ي يف دم�����ض��ق ع��ن م�����ض��در م�����ض��وؤول 

بالوزارة

وق����ال امل�����ض��در اإن ب����اده ت��دي��ن ب��اأ���ض��د 

امل�ضتوطنات  اإىل  بومبيو  زي���ارة  ال��ع��ب��ارات 

الإ�ضرائيلية يف اجلولن ال�ضوري املحتل

وو�ضف الزيارة باأنها خطوة ا�ضتفزازية 

وانتهاك  ترامب  اإدارة  ولي��ة  انتهاء  قبيل 

املتحدة  الأمم  داعيا  �ضوريا،  ل�ضيادة  �ضافر 

واملجتمع الدويل اإىل اإدانتها لأنها تنتهك 

49٧ والإج��م��اع  ق���رار جمل�ض الأم���ن رق��م 

اإ�ضرائيل ب�ضم  ق��رار  ال��ذي رف�ض  ال��دويل 

اجلولن

اأعلن  اأي�ضا،  للمنطقة  زيارته  اإطار  ويف 

م�ضرك  �ضحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  بومبيو 

بنيامني  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي  ال����وزراء  رئي�ض  م��ع 

نتنياهو يف القد�ض املحتلة، قرارا بت�ضنيف 

ع�����دد م����ن امل���ن���ظ���م���ات م����ن ب��ي��ن��ه��ا ح��رك��ة 

 )BDS( اإ���ض  دي  ب��ي  اإ�ضرائيل  مقاطعة 

على اأنها معادية لل�ضامية

وخاطب بومبيو نتنياهو بالقول اأريدك 

الفور  على  خطوات  �ضنتخذ  اأننا  تعلم  اأن 

�ضلوك  يف  ت�ضارك  التي  املنظمات  لتحديد 

احلكومة  دعم  و�ضحب  البغي�ض  املقاطعة 

الأم��ريك��ي��ة ملثل ه��ذه اجل��م��اع��ات ، وا�ضفا 

حركة مقاطعة اإ�ضرائيل ب� ال�ضرطان

م���ن ج���ان���ب���ه، اأ�����ض����اد ن��ت��ن��ي��اه��و ب��ج��ه��ود 

ال��رئ��ي�����ض الأم����ريك����ي يف دع����م اإ���ض��رائ��ي��ل. 

وقال اإن التحالف بني وا�ضنطن وتل اأبيب 

و�ضل اإىل م�ضتويات غري م�ضبوقة يف عهد 

اإ���ض��رائ��ي��ل  ح��ق��ق��ت  بف�ضله  واإن����ه  ت���رام���ب، 

ال�ضام مع البحرين والإمارات وال�ضودان

ال�سبت    21  /  11  / 2020
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الفوز الفيصلي وشباب االردن لقاء عنوانه 

ذات راس في صدارة فرق االولى

الداوود رئيسا للجنة 
المؤقتة التحاد الكراتيه

صالح والنني في انجلترا

نابولي وميالن االبرز في ايطاليا

االنباط – عمان

مناف�سات  ال�����س��ب��ت  ال��ي��وم  م�����س��اء  تختتم 

اال���س��ب��وع 13 م��ن ال����دوري ال��ك��روي الن��دي��ة 

ي�ست�سيف  حيث  لقاءين  باقامة  املحرتفني 

الفي�سلي نظريه �سباب االأردن عند الرابعة 

ال��دويل، فيما يلتقي  م�ساء على �ستاد عمان 

ال�سلط مع الوحدات عند ال�ساد�سة والن�سف 

م�����س��اء ع��ل��ى ���س��ت��اد امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين. 

لتحقيق  الفي�سلي  ي�سعى  االول  ال��ل��ق��اء  يف 

يف  م�سواره  �سادف  ال��ذي  التعرث  بعد  الفوز 

مرحلة الذهاب وا�ستعادة  نغمة االنت�سارات 

ال �سيما مع تبدد حظوظه يف املحافظة على 

لقبه، حيث يحتل املركز الرابع بر�سيد »17 

امام مناف�سه  �سيما بعد خ�سارته  نقطة«. ال 

بات�ساع  �ساهمت  ال��ت��ي  ال��وح��دات  التقليدي 

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 

احلالة  ف��اإن  املقابلة،  اجلهة  ..وع��ل��ى  عو�ض 

املعنوية ل�سباب االأردن ارتفعت، بعدما اجتاز 

 ،»1-4« بنتيجة  ال�سريح  املا�سية  اجلولة  يف 

نقطة«.   13« بر�سيد  التا�سع  املركز  ليحتل 

ن��ظ��رة مناف�سه  ب��ن��ف�����ض  ل��ل��ف��وز  ي��ن��ظ��ر  وه���و 

باعتباره يدفع خطواته نحو االمام يف �سعيه 

للهروب من �سبح الهبوط ...

نظريه  مع  ال�سلط  يجمع  الثاين  اللقاء 

امللك  ا�ستاد  الوحدات يف ختام اجلولة، على 

عبد اهلل الثاين بالقوي�سمة، ويتواجد االأول 

يف املركز اخلام�ض بر�سيد »16 نقطة«، بينما 

وي�سعى  نقطة،  ب���30  ال�سدارة  الثاين  يحتل 

لتعزيزها بانت�سار جديد. و�سجل الوحدات، 

االأهلي  ف��وزا مهما على  املا�سية،  يف اجلولة 

»2-0«. و�سع من خالله الفارق مع اجلزيرة 

اقرب مناف�سيه وهو لذلك يرمي بكل اوراقه 

ال��و���س��ع  ال���ف���وز م�ستغال  اج���ل حت��ق��ي��ق  م���ن 

ال���ذي ا�سند  ب��ه االه��ل��ي  ال���ذي مي��ر  ال�سعب 

مهمة القيادة الفنية للمدرب ال�سوري ماهر 

البحري الذي ي�سعى العادة الفريق العريق 

اىل �سكة االنت�سارات .

االنباط – عمان

اخ��ت��ت��م��ت م��ن��اف�����س��ات اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة 

ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأوىل  ال���درج���ة  دوري  م���ن 

2020.واأ����س���ف���رت امل���ب���اري���ات، ع��ن ف���وز ذات 

ط��ري��ق  ع���ن   ،0-4 ال������دواء  دار  ع��ل��ى  را�����ض 

يو�سف،  الرحمن  عبد  احليلواين،  غ�سان 

تغلب  كما  اجلعافرة.  وعمر  ال�سيد،  اأحمد 

من   ،0-4 ح�سن  بني  من�سية  على  اجلليل 

عبد  وعمر  )ه��دف��ني(،  علي  عامر  اإم�ساء 

بلعما  ومت��ك��ن  ال��زع��ب��ي.  و�سهيب  ال���رزاق، 

م��ن ال��ف��وز ع��ل��ى ن��ظ��ريه ك��ف��ر���س��وم ب��ه��دف 

واجتاز  بلح،  حممد  حمرتفه  ع��ر  وحيد 

عن   0-1 العربي  مناف�سه  ال�سرحان  مغري 

ط��ري��ق الع��ب��ه ح�����س��ام ال���ع���واج���ي. وت��ع��ادل 

ل��ل��ط��رة  ���س��ج��ل   ،2-2 وال�����س��رح��ان  ال���ط���رة 

ي��و���س��ف ب��ن م��و���س��ى، واأح��م��د احل��راح�����س��ة، 

الفتاح،  عبد  اأمي��ن  لل�سرحان  �سجل  فيما 

الريموك  م��ع  والبقعة  ال��ع��م��ري،  واأ���س��ام��ة 

بها  انتهت  التي  النتيجة  نف�ض  وهي   ،0-0

ال��رم��ث��ا وال��ك��رم��ل. وت�سدر  م��ب��اراة احت���اد 

ن��ق��اط،   7 ب��ر���س��ي��د  ال���رتت���ي���ب  را������ض  ذات 

وب����ف����ارق االأه��������داف ع���ن ال��ب��ق��ع��ة واحت����اد 

 ،5 وبلعما  ال��ريم��وك  اجلليل،  ث��م  الرمثا، 

ال�سرحان   ،4 ال��دواء  ودار  ال�سرحان  مغري 

والكرمل  العربي   ،2 وكفر�سوم  ال��ط��رة   ،3

1، وباملركز االأخري من�سية بني ح�سن دون 

نقاط.

االنباط – عمان

النظام  م��ن  26/اأ  امل����ادة  لن�ض  ا���س��ت��ن��اداً 

قرر  للكراتيه  االأردين  ل��الحت��اد  االأ�سا�سي 

جل�سته  يف  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  اإدارة  جمل�ض 

الإدارة  م��وؤق��ت��ة  جل��ن��ة  ت�سكيل  ع��ق��ده��ا  ال��ت��ي 

ال�سيد  برئا�سة  للكراتيه  االأردين  االحت��اد 

اأح����م����د م�����س��ط��ف��ى ع��ب��داحل��ل��ي��م ال�������داوود 

وع�����س��وي��ة ك���اًل م���ن ال�����س��ي��دات وال�������س���ادة ، 

زكي  وه�����س��ام  �سعث  �سبحي  اب��راه��ي��م  م��ن��ار 

حممد  امل��ج��ي��د  ع��ب��د  ورغ���د  ج��ر  ا�سماعيل 

ال��ف��اع��وري وم����ازن ك��اظ��م و���س��ف��ي القطب 

واأحمد عادل �سامل العبدالالت وزيد اأحمد 

الزيتاوي. �سالح 

القاهرة – وكاالت

غ������ادر ث���ن���ائ���ي م��ن��ت��خ��ب م�������س���ر، حم��م��د 

النني العب  �سالح جنم ليفربول، وحممد 

اآر����س���ن���ال، اإىل اإجن���ل���رتا اجل��م��ع��ة ع��ل��ى منت 

طائرة خا�سة. واأعلن منتخب م�سر، اإ�سابة 

يف  توجو  لقاء  قبل  كورونا  بفريو�ض  �سالح 

املوؤهلة لبطولة  بالت�سفيات  الثالثة  اجلولة 

كما  املا�سي،  ال�سبت  االأفريقية،  االأمم  كاأ�ض 

اأ���س��ي��ب ال��ن��ن��ي ب��ك��ورون��ا ق��ب��ل ل��ق��اء اجل��ول��ة 

الرابعة الذي اأقيم الثالثاء املا�سي. وتوجه 

الثنائي اإىل مطار الغردقة على منت �سيارة 

خ��ا���س��ة، وغ������ادرا ظ���ه���ًرا ع��ل��ى م���نت ط��ائ��رة 

خ��ا���س��ة جم��ه��زة ب��اأج��ه��زة ط��ب��ي��ة ع��ل��ى اأع��ل��ى 

م�ستوى بجانب وجود طبيب خمت�ض. وكان 

اأعلن �سفر  االحتاد امل�سري لكرة القدم، قد 

النني و�سالح، على منت طائرة خا�سة، بعد 

التن�سيق مع ليفربول واآر�سنال.

روما – وكاالت

يرتقب ع�ساق الكرة االإيطالية املواجهة املثرية بني نابويل 

وميالن غد االأحد يف ختام مباريات املرحلة 8 من امل�سابقة، التي 

تفتتح غدا ال�سبت، بعد انتهاء التوقف الدويل. وياأمل ال�سويدي 

املخ�سرم زالتان اإبراهيموفيت�ض »39 عاما« يف موا�سلة م�سريته 

التهديفية املميزة يف املو�سم احلايل، رغم �سالبة دفاع نابويل 

ج��ات��وزو.  جينارو  رو���س��ون��ريي  يف  ال�سابق  زميله  ي��ق��وده  ال���ذي 

وي�ست�سيف جاتوزو زميليه ال�سابقني اإبراهيموفيت�ض ودانييلي 

التي جتتذب معظم االهتمام من باقي  املباراة  بونريا يف هذه 

مباريات املرحلة. وقال جاتوزو لدى انتقال اإبراهيموفيت�ض اإىل 

ميالن يف يناير/ كانون الثاين املا�سي لبدء فرتة جديدة مع 

الفريق: »راأيت �سورة وكنت مثل جده، الأن هذا العمل يدمرك«. 

فاز  لعامني،  ام��ت��دت  التي  الفريق،  م��ع  االأوىل  فرتته  وخ��الل 

قبل  االإي��ط��ايل،  ال���دوري  بلقب  معا  وج��ات��وزو  اإبراهيموفيت�ض 

 13 بعدما ق�سى جاتوزو   ،2012 الالعبان ميالن يف  اأن يرتك 

مو�سما مع الفريق. وخالل فرتته احلالية مع الفريق، �سرب 

اأهداف   8 اإبراهيموفيت�ض بعامل ال�سن عر�ض احلائط و�سجل 

يف 5 مباريات خا�سها بالدوري االإيطايل هذا املو�سم، وغاب عن 

ويحتل  كورونا.  بفريو�ض  اإ�سابته  ب�سبب  مباراتني  يف  الفريق 

�سا�سولو املركز الثاين يف جدول امل�سابقة بفارق نقطتني خلف 

املقبل،  االأح���د  ف��ريون��ا،  اأم���ام  قوته  �سا�سولو  ويختر  م��ي��الن. 

علما باأن فريونا ميتلك اأف�سل خط دفاع يف املو�سم اجلاري، اإذ 

ا�ستقبل 5 اأهداف فقط حتى االآن وي�ست�سيف يوفنتو�ض حامل 

اللقب فريق كالياري ال�سبت يف مباراة اأخرى بنف�ض املرحلة.

ويحتل يوفنتو�ض املركز اخلام�ض بفارق نقطة واحدة خلف 

اليوم  م��ب��اراة  يف  الفريق  ي�ستعيد  اأن  وينتظر  وروم����ا،  ن��اب��ويل 

مدافعه ماتيا�ض دي ليخت بعد تعافيه من االإ�سابة. وينتظر 

اأن يعتمد يوفنتو�ض كثريا على اإمكانيات دي ليخت يف مواجهة 

اللذين  كالياري  مهاجمي  �سيميوين  وجيوفاين  بيدرو  ج��واو 

كري�ستيانو  و�سجل  امل�سابقة.  يف  اأه����داف   5 منهما  ك��ل  �سجل 

باقي  امل��و���س��م اجل����اري. ويف  اأه����داف ليوفنتو�ض يف  رون��ال��دو 6 

املباريات، يلتقي كروتوين الت�سيو، و�سبيزيا مع اأتاالنتا ال�سبت. 

تورينو،  اإنرت ميالن �سد  بينفينتو، ويلعب  ويواجه فيورنتينا 

وروم���ا م��ع ب��ارم��ا، و���س��ام��ب��دوري��ا م��ع بولونيا واأودي��ن��ي��زي �سد 

جنوى، االأحد.

اتلتيكو مدريد ورغبة النيل 
من البرشا

بايرن واهمية مواصلة الصدارة االلمانية

ميار الى نصف نهائي الس بالماس

مدريد – وكاالت

اأتلتيكو  ���س��واري��ز، الع���ب  ل��وي�����ض  ك���ان 

م��دري��د االإ���س��ب��اين ل��ك��رة ال���ق���دم، يرغب 

بر�سلونة  ال�سابق  فريقه  تلقني  يف  ب�سدة 

در����س���ا ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ق��ي��ان ال���ي���وم ال�����س��ب��ت 

ال��������دوري  ال����ع����ا�����س����رة م�����ن  يف اجل�����ول�����ة 

وان��دا  ملعب  على  القدم  لكرة  االإ�سباين 

املهاجم  يتواجد  ولكن،  مرتوبوليتانو. 

بعد  ال�سحي  احل��ج��ر  االأوروج���وي���اين يف 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�ض  اإ�سابته  ثبوت 

غيابه عن مواجهة  يعني  ب��الده، مما  يف 

املا�سي.  ال�سيف  يف  تركه  ال��ذي  الفريق 

ك���ان ميلك  اأن���ه  ���س��واري��ز يعتقد  وم����ازال 

الكثري ليقدمه لر�سلونة، ولكن جمل�ض 

رون��ال��د  وامل����درب اجل��دي��د  ال��ن��ادي  اإدارة 

ك��وم��ان ات��ف��ق��ا ع��ل��ى اأن وق��ت��ه ان��ت��ه��ى مع 

ال��ف��ري��ق وق���ام���ا ب��ب��ي��ع��ه ل��ف��ري��ق اأت��ل��ت��ي��ك��و 

اأه��داف  خم�سة  ���س��واري��ز  مدريد.و�سجل 

من �ست مباريات �سارك فيها مع اأتلتيكو 

اأتلتيكو  على  يتعني  ول��ك��ن  امل��و���س��م،  ه��ذا 

اآم����ال����ه ع��ل��ى  ي�����س��ع  اأن  م����دري����د ح���ال���ي���ا 

الالعب ال�ساعد جواو فيليك�ض. وانتهت 

�سل�سلة من النتائج ال�سلبية لر�سلونة يف 

اآخر مبارياته قبل فرتة التوقف ، بالفوز 

على ريال بيتي�ض 5 / 2، ومع ذلك تبقى 

ك��وم��ان  ت�سكيلة  ب�����س��اأن  ت�����س��اوؤالت  ه��ن��اك 

الثامن  امل��رك��ز  ال���ذي يحتل  ال��ف��ري��ق  م��ع 

ب��ج��دول ال��رتت��ي��ب. حت��ق��ي��ق ال��ف��وز على 

كبريا  ���س��وط��ا  �سيقطع  م��دري��د  اأت��ل��ت��ي��ك��و 

ك��وم��ان لي�ض  اأن  امل���خ���اوف م��ن  ل��ت��ه��دئ��ة 

بر�سلونة  لقيادة  املنا�سب  ال�سخ�ض  ه��و 

للمجد هذا املو�سم. وباإمكان فريق ريال 

احلفاظ  ال��رتت��ي��ب،  مت�سدر  �سو�سيداد، 

ع��ل��ى م���رك���زه م���ن خ���الل حت��ق��ي��ق ال��ف��وز 

االأح��د، بينما يحل ريال  على قاد�ض يوم 

يقدم  الذي  فياريال،  على  �سيفا  مدريد 

اأون��اي اإميري.  عرو�ض جيدة مع امل��درب 

الفرن�سي  بقيادة  مدريد،  ري��ال  وتعر�ض 

زين الدين زيدان، لهزمية اأمام فالن�سيا 

ق��ب��ل ف���رتة 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 اأو����س���ا����س���ون���ا مع 

واإ�سبيلية  اإلت�سي،  هوي�سكا، وليفانتي مع 

م���ع ���س��ل��ت��ا ف��ي��ج��و، واإي����ب����ار م���ع خ��ي��ت��ايف، 

مع  واأالفي�ض  الوليد،  بلد  مع  وغرناطة 

فالن�سيا، واأتلتيك بلباو مع ريال بيتي�ض.

برلني – وكاالت

يحلم   ،16 م��ي��الده  بعيد  احتفاله  م��ع 

نا�سئ بورو�سيا دورمتوند يو�سوفا موكوكو 

باإجناز تاريخي اليوم ، عندما يحل �سيفا 

على هريتا برلني باجلولة 8 من الدوري 

االأملاين )بوند�سليجا(.

وي�ست�سيف بايرن ميونخ حامل اللقب 

فريق فريدر برمين اليوم ال�سبت يف نف�ض 

ل��ق��اء اليبزج  اأي�����س��ا  ال��ت��ي ت�سهد  امل��رح��ل��ة 

واإذا  فرانكفورت.  اإن��رتاخ��ت  م�سيفه  مع 

اأ���س��غ��ر الع��ب  �سي�سبح  م��وك��وك��و  ���س��ارك 

م���ب���اراة  اأي  ي�������س���ارك يف  االإط�������الق  ع��ل��ى 

بالبوند�سليجا.وحرمت اللوائح اجلديدة 

امل�ساركة  من  موكوكو  الق�سر،  لالعبني 

خ��الل  البوند�سليجا  يف  دورمت���ون���د  م��ع 

للفريق  ت�سعيده  بعد  املا�سية،  ال�سهور 

املا�سية  وبعد اخل�سارة يف اجلولة  االأول. 

اأم���ام ب��اي��رن م��ي��ون��خ، امل��ن��ف��رد ب��ال�����س��دارة، 

نقطة   15 عند  دورمت��ون��د  ر�سيد  جتمد 

وت�����راج�����ع ل���ل���م���رك���ز ال����ث����ال����ث. وي��ت��ط��ل��ع 

التغلب على هريتا برلني  اإىل  دورمتوند 

ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ف����ارق ال��ث��الث ن��ق��اط مع 

امل��ت�����س��در وحم��اول��ة تقلي�ض ه��ذا  ب��اي��رن 

الفارق م�ستقبال.

على  للفوز  بايرن  يتطلع  املقابل،  ويف 

���س��دارت��ه،  لتعزيز  ب��رمي��ن  ف���ريدر  �سيفه 

 16 بر�سيد  )ال��ث��اين(  اليبزج  ياأمل  فيما 

اإن��رتاخ��ت  م�سيفه  على  ال��ف��وز  يف  نقطة 

فرانكفورت، وانتظار كبوة لبايرن النتزاع 

بداية  يف  الكبوات  بع�ض  وبعد  ال�سدارة. 

املو�سم، اأ�سبح بايرن االآن يف مكانه املعتاد 

ال��ف��وز  بف�سل  امل�سابقة  ج���دول  ب�����س��دارة 

املرحلة  يف  دورمت��ون��د  على   2-3 الثمني 

اأم��ام  مباراته  الي��ب��زج  ويخو�ض  املا�سية. 

م�سيفه اإنرتاخت فرانكفورت بعد معرفة 

وي�ستطيع  ب���رمي���ن.  م���ع  ب���اي���رن  ن��ت��ي��ج��ة 

حال  فقط  ال�سدارة  اإىل  ال�سعود  اليبزج 

فوز برمين على بايرن. وياأمل �سالكه يف 

من  بالبوند�سليجا  ال�سيئ  �سجله  اإن��ه��اء 

فولف�سبورج  ع��ل��ى  ال��ف��وز  حتقيق  خ���الل 

ال�سبت بعد ف�سله يف حتقيق اأي فوز خالل 

مباريات  ب��اق��ي  ويف  متتالية.  م��ب��اراة   23

املرحلة، يلتقي اأرمينيا بيليفيلد مع باير 

وبورو�سيا مون�سنجالدباخ مع  ليفركوزن 

�ستوجتارت  م��ع  وهوفنهامي  اأوج�����س��ب��ورج 

ماينز  �سد  ف��راي��ب��ورج  ال�سبت.و�سيلعب 

وكولون مع يونيون برلني بعد غد االأحد.

مدريد - وكاالت

�سريف  ميار  امل�سرية  الالعبة  تاأهلت 

اإىل ن�����س��ف ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ال����ض ب��امل��ا���ض 

للتن�ض املقامة حاليا يف اإ�سبانيا. واأطاحت 

الرا  البلجيكية  مبناف�ستها  �سريف  ميار 

يف  التغلب  ب��ع��د   )0-2( بنتيجة  ���س��ال��دن 

املجموعة االأوىل بنتيجة 7-5 كما تغلبت 

يف املجموعة الثانية بنتيجة 6-3. وكانت 

ميار �سريف قد حققت اإجن��ازات متميزة 

يف 2020 على راأ�سها بلوغ الدور الرئي�سي 

اإح��دى بطوالت  ج��ارو���ض  روالن  لبطولة 

اإجن����از حققته ميار  وه���و  ���س��الم  ج��ران��د 

�سريف كاأول العبة م�سرية وثاين العبة 

عربية. وفازت ميار �سريف بلقب بطولة 

ت�سارل�ستون الدولية يف الواليات املتحدة 

اأول بطولة يف م�سوارها  االأمريكية وهي 

االحرتايف.

ال�سبت    21  /  11  / 2020
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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 اأث��ب��ت��ت��ه ال��ت��ج��ارب 

“فايزر”  ���ش��رك��ت��ي  ل��ق��اح  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ري��ة 

امل�����ش��اد  الأمل��ان��ي��ة  و”بيونتك”  الأم��رك��ي��ة 

التحالف  تقدم  امل�شتجد،  كورونا  لفرو�س 

الأم��رك��ي��ة  وال�����دواء  ال��غ��ذاء  لإدارة  بطلب 

ح�شبما  لإنتاجه،  ترخي�س  على  للح�شول 

نيوز عربية” ام�س  “�شكاي  اأف��ادت مرا�شلة 

اجلمعة.

للح�شول  اأ�شا�شية  امل��ذك��ورة  اخل��ط��وة  وتعد 

على ت�شريح بتداول اللقاح يف الوليات املتحدة.

املفو�شية  رئي�شة  قالت  اخلمي�س  وم�شاء 

الأوروبي اأر�شول فون دير لين، اإن الحتاد 

الأوروب�����ي مي��ك��ن اأن ي��رخ�����س ل��ق��اح حتالف 

اإن��ت��اج  م��ن  واآخ����ر  و”بيونتك”،  “فايزر” 
دي�شمرب  ���ش��ه��ر  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  “موديرنا”، 

املقبل.

واأ�����ش����اف����ت امل�������ش���وؤول���ة ع���ق���ب ق���م���ة ع��رب 

اأن وكالة  الفيديو لقادة الحت��اد الأوروب���ي، 

الأدوية الأوروبية ميكن اأن متنح “ترخي�س 

الن�شف  اعتبارا من   )...( ت�شويق م�شروط 

�شيء  ك��ل  ال��ث��اين لدي�شمرب يف ح��ال ج��رى 

دون م�شاكل«.

واأعلنت ال�شركتان يف وقت �شابق اأنهما قد 

حت�شالن خالل ال�شهر املقبل على موافقة 

والأوروب��ي��ة  الأمريكية  التنظيمية  الهيئات 

بعدما  للقاحهما،  الطارئ  ال�شتخدام  على 

ن�شبة  اأن  النهائية  التجارب  نتائج  اأظ��ه��رت 

جن���اح ال��ل��ق��اح 95 ب��امل��ئ��ة، م���ع ع���دم وج���ود 

اأعرا�س جانبية خطرة له.

وتبني اأن فاعلية اللقاح ثابتة يف خمتلف 

الفئات العمرية والعرقية، مما يعد عالمة 

امل�شنني  اأ���ش��اب  امل��ر���س  لأن  ن��ظ��را  مب�شرة 

ب��ع��ي��ن��ه��ا، ���ش��م��ل��ت ذوي ال��ب�����ش��رة  وج���م���اع���ات 

ال�شوداء، ب�شكل اأكرب من غرهم.

عليه  عملت  ال���ذي  ال��ل��ق��اح  جن��اح  ون�شبة 

ه��ي  “بيونتك”  و���ش��ري��ك��ت��ه��ا  “فايزر” 
املراحل  اختباره يف  لقاح جرى  لأي  الأعلى 

وي��ق��ول  الآن،  ح��ت��ى  الأخ������رة  ال�����ش��ري��ري��ة 

اخل����رباء اإن���ه اإجن����از ك��ب��ر يف ال�����ش��ب��اق نحو 

و�شع نهاية للجائحة.

التنفيذي  الرئي�س  �شاهني  اأوغ��ور  وق��ال 

اإن  “رويرتز”،  مع  مقابلة  يف  ل�”بيونتك” 

الأم��رك��ي��ة قد  وال��ع��ق��اق��ر  الأغ���ذي���ة  اإدارة 

مت��ن��ح امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ال���ش��ت��خ��دام ال��ط��ارئ 

للقاح قبل نهاية الن�شف الأول من دي�شمرب، 

اأو يف بداية الن�شف الثاين من ال�شهر.

على  احل�شول  املحتمل  م��ن  اأن  واأ���ش��اف 

املوافقة امل�شروطة من الحتاد الأوروب��ي يف 

الن�شف الثاين من دي�شمرب.

التي  للتجارب  النهائي  التحليل  وي��اأت��ي 

اأج���ري���ت ع��ل��ى ال���ل���ق���اح، ب��ع��د اأ����ش���ب���وع واح���د 

اأن  اأظهرت  التي  الأول��ي��ة  النتائج  فقط من 

اللقاح فعال بن�شبة تتجاوز 90 باملئة، فيما 

الث��ن��ني  “موديرنا” ي���وم  ���ش��رك��ة  اأ����ش���درت 

فاعليته  تظهر  لقاحها  ع��ن  اأول��ي��ة  ب��ي��ان��ات 

بن�شبة 94.5 باملئة.

و”بيونتك”  “فايزر”  ل��ق��اح  اأن  وت��ب��ني 

ب���امل���ئ���ة ب��ني   94 ب��ن�����ش��ب��ة  ح���ق���ق ف���اع���ل���ي���ة 

الأ���ش��خ��ا���س ف���وق ���ش��ن 65 ع��ام��ا، وه���و ما 

و�شفه خرباء باأنه اأمر مهم للغاية يف وقت 

ال��ع��امل  اأن���ح���اء  يف  ال��ف��رو���س  ف��ي��ه  يتف�شى 

بحالت اإ�شابة قيا�شية.

واأدت النتائج الأف�شل من املتوقع للقاحني 

اأودت  جلائحة  نهاية  يف  الآم���ال،  اإنعا�س  اإىل 

بحياة اأكرث من 1.3 مليون �شخ�س واأ�شاعت 

الك�شاد يف القت�شاد العاملي.

اإن���ت���اج ما  ت��ت��وق��ع  “فايزر” اإن��ه��ا  وق��ال��ت 

ي�شل اإىل 50 مليون جرعة هذ العام تكفي 

ما  اإن��ت��اج  ث��م  �شخ�س،  مليون   25 حلماية 

ي�شل اإىل 1.3 مليار جرعة يف 2021.

بريطانيا تدرس تجميد رواتب 
وأجور 4 ماليين موظف حكومي

لندن - العربية

اأربعة ماليني بريطاين من العاملني يف القطاع العام، مبا يف ذلك اجلنود  يواجه ما يقرب من 

و�شباط ال�شرطة واملدر�شون وموظفو اخلدمة املدنية جتميداً لالأجور خالل العام املقبل للم�شاعدة 

يف اإخراج البالد من الأزمة القت�شادية، التي ت�شبب بها انت�شار وباء فرو�س “كورونا” والذي ا�شطر 

ال�شلطات اإىل اتخاذ قرار بالإغالق ال�شامل مرتني خالل العام احلايل.

الأ�شبوع  لالإنفاق  ال�شاملة  مراجعته  �شوناك،  ري�شي  الربيطاين،  اخلزانة  وزير  ي�شتخدم  و�شوف 

املقبل ليعلن اأنه يجب اأن يكون هناك “قيود على الأجور” ملواجهة الآثار القت�شادية املدمرة التي 

ت�شبب بها وباء كورونا امل�شتجد، بح�شب ما اأورد تقرير جلريدة “التاميز” الربيطانية اطلعت عليه 

“العربية.نت«.
ومن املتوقع اأن يقول الوزير اإنه من العدل فقط جتميد اأجور القطاع العام عندما يواجه العديد 

من العاملني يف القطاع اخلا�س تخفي�شات كبرة يف الأجور اأو فقدان وظائفهم.

يف  العاملني  من  وغرهم  واملمر�شني  الأط��ب��اء  ا�شتثناء  يتم  ف�شوف  “التاميز”  تقرير  وبح�شب 

القطاع ال�شحي من جتميد الأجور تقديراً للدور الذي لعبوه خالل الوباء.

وقال معهد الدرا�شات املالية، وهو موؤ�ش�شة م�شتقلة، اإن اخلطة �شتعني جتميد اأجور 3.7 مليون 

اإ�شرتليني على الدولة. �شخ�س من العاملني يف القطاع العام بربيطانيا مما يوفر 3.4 مليار جنيه 

وعلى الرغم من اأن رئي�س الوزراء بوري�س جون�شون ومعه وزير خزانته �شوناك قد اأ�شرا يف وقت 

�شابق على �شرورة عدم العودة اإىل التق�شف، اإل اأن بريطانيا تواجه اأكرب تخفي�س يف ماليتها العامة 

منذ احلرب العاملية الثانية.

ومن املرجح اأن ُيظهر التحليل، الذي �شيتم ن�شره جنباً اإىل جنب مع املراجعة ال�شاملة لالإنفاق يوم 

من  الرغم  على  وذلك  الأربعاء املقبل، اأن القت�شاد �شينكم�س مبا يقرب من %11 يف عام 2020، 

كورونا. وباء  ملكافحة  اإ�شرتليني  جنيه  مليار  اأن احلكومة اأنفقت اأكرث من 200 

والأج����ور يف  ال��روات��ب  ب��ني  الفجوة  تقل�شت  امل��ا���ش��ي،  العقد  م��دى  “على  “التاميز” اإن��ه  وت��ق��ول 

القطاعني العام واخلا�س بعد جتميد الأجور وحتديد �شقف لها، لكن العاملني يف القطاع العام ظلوا 

يح�شلون على رواتب اأف�شل من نظرائهم يف القطاع اخلا�س«.

راتب  2010 لي�شل متو�شط  %1.3 منذ عام  بن�شبة  انخف�شت  العام قد  القطاع  اأج��ور  وكانت 

حني  يف  �شنوياً،  اإ�شرتليني  جنيه  و400  األفاً   28 بربيطانيا  احلكومي  القطاع  يف  العامل  املوظف 

ارتفعت اأجور القطاع اخلا�س بن�شبة %1.7 خالل نف�س الفرتة لي�شبح املتو�شط عند 28 األف جنيه 

اإ�شرتليني �شنوياً.

واأعلن �شوناك يف يوليو املا�شي عن زيادة اأجور اأعلى من ن�شبة الت�شخم ل�900 األف معلم وطبيب 

وعامل، لكنه يف اليوم التايل حذر من اأنه يجب اأن يكون هناك قدر اأكرب من �شبط النف�س يف امل�شتقبل.

خالفًا للتوقعات.. وباء كورونا يرفع مبيعات السجائر في العالم

هل يصبح ملك صناعة السيارات قائدًا ألثرياء العالم في 2020  ؟

لندن - العربية

رغ���م ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��ذي��رات ال��ت��ي اأطلقها 

الأطباء منذ بدء جائحة كورونا قبل عدة �شهور 

املفاجاأة  اأن  اإل  التدخني،  ع��ن  البتعاد  ب�شرورة 

الفرتة  خ��الل  ارتفعت  التبغ  مبيعات  اأن  يف  كانت 

املا�شية التي �شهدت اإغالقات عامة يف العديد من 

دول العامل، وهو ما اأدى اإىل تعطل اأع��داد كبرة 

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 

يف  ت��غ��ي��ر  ع����ن  براندز”  “اإمربيال  ال���ع���امل���ي���ة 

ال�شجائر  م��ن  ملحوظ  وحت���ول  املدخنني  ع���ادات 

الإلكرتونية اإىل التبغ التقليدي.

وتاأتي هذه املعلومات على الرغم من حتذيرات 

املتخ�ش�شني ال�شحيني يف جميع اأنحاء العامل من 

اإىل  يوؤديان  الإلكرتونية  وال�شجائر  التدخني  اأن 

تفاقم حالت الإ�شابة بفرو�س كورونا امل�شتجد، 

ال��ذي��ن  اأول���ئ���ك  ي�����ش��ه��د  اأن  ت��رج��ي��ح  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

وارت��ف��اع معدل  املر�س  زي��ادة يف خطورة  يدخنون 

الوفيات.

اختاروا  املدخنني  اأن  “يبدو  ال�شركة:  وقالت 

اأدى  التبغ..  على  اإنفاقهم  من  املزيد  تخ�شي�س 

اإىل تقليل  امل���ن���زل  ال���وق���ت يف  م���ن  امل���زي���د  ق�����ش��اء 

مثل  معينة  مناطق  يف  الإن��ف��اق  م��ن  امل�شتهلكني 

اإنفاقهم  م��ن  زادوا  بينما  اخل���روج،  اأو  العطالت 

على ال�شجائر”، بح�شب ما نقلت تقارير �شحافية 

غربية اطلعت عليها “العربية.نت«.

واأ�شافت ال�شركة اإن عمليات الإغالق والقيود 

التحفيز  اإج���راءات  وزي��ادة  ال�شفر  على  املفرو�شة 

املايل يف “عدة اأ�شواق” اأدت اإىل تغيرات يف �شلوك 

امل�شتهلك، مما يعني “اجتاهات حجم �شوق اأف�شل 

قلياًل لل�شركة ب�شكل عام«.

واإىل جانب هذه العوامل، اأدى اإغالق احلدود 

مع انت�شار عمليات الإغالق يف العامل اإىل خف�س 

معينة  اأ�شواق  يف  امل�شروعة  غر  التجارة  م�شتوى 

حجم  زي���ادة  اإىل  ذل��ك  اأدى  وق��د  بريطانيا،  مثل 

التجارة يف ال�شوق املدفوعة الر�شوم.

ال�شجائر  ببيع  املتخ�ش�شة  ال�شركة  وخل�شت 

 ”19 “كوفيد  فرو�س  انت�شار  اأن  اإىل  العامل  يف 

ح�����ّش��ن ح��ج��م ال��ع��م��الء ال��ذي��ن ي�����ش��رتون بكميات 

الكبرة”  “ال�شناديق  على  الطلب  وزاد  ك��ب��رة 

وذلك ب�شبب اأن الكثر من النا�س يهدفون بذلك 

اإىل تقليل رحالتهم اإىل املتاجر والبتعاد عنها.

الإيجابية  التحركات  هذه  اإن  ال�شركة  وتقول 

ل�شركات التبغ عو�شت عن الآثار ال�شلبية لنت�شار 

وباء كورونا، وهي الآثار التي �شملت اإغالقاً موؤقتاً 

منافذ  اإغ��الق  اأدى  كما  التجزئة.  متاجر  لبع�س 

ال�شيافة اإىل تقلي�س املبيعات يف بع�س الأ�شواق.

�شركة  عن  ال�شادرة  املالية  البيانات  واأظهرت 

للعام  املالية  العوائد  ارتفاع  براندز”  “اإمربيال 
احلايل لت�شل اإىل 10.57 مليار دولر اأمركي، 

بداية  منذ  ارتفعت  ق��د  ب��ذل��ك  الإي�����رادات  لتكون 

 0.8% بن�شبة  املا�شي  �شبتمرب   30 حتى  العام 

مقارنة مبا كانت عليه يف ال�شهور الت�شعة الأوىل 

من العام املا�شي.

العربية-وكاالت

اأثرى  ب�شكل �شاروخي، لي�شبح ثالث  اإيلون ما�شك،  امللياردير الأمركي،  �شاعات قليلة، زادت ثروة  خالل 

رجل اأعمال يف العامل، وذلك وفق قائمة “بلومبرغ” لأثرياء العامل.

وت�شر البيانات اإىل اأن مكا�شب “ما�شك” الذي يعمل يف قطاع التكنولوجيا و�شناعة ال�شيارات، بلغت خالل 

ال�شاعات املا�شية نحو 10.2 مليار دولر، لي�شبح رجل الأعمال الوحيد على م�شتوى العامل الذي متكن من 

دولر. مليار  اإ�شافة هذا الرقم اإىل ثروته خالل ال�شاعات املا�شية، لرتتفع اإجمايل ثروته اإىل نحو 120 

ومن بني قائمة اأكرب 10 مليارديرات على م�شتوى العامل، تكبد 8 منهم خ�شائر خالل ال�شاعات املا�شية 

بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.688 مليار دولر، كان الن�شيب الأكرب منها للملياردير جيف بيزو�س الذي 

دولر. مليار  فقد نحو 1.61مليار دولر لت�شبح ثروته 183 

اأكرب  التي طالت  واملكا�شب  اخل�شائر  اإجمايل  بلغ  فقد  دولر،  مليار   10.2 نحو  ما�شك  اإيلون  ربح  وفيما 

و  خ�شائر،  دولر  تريليون  مليارديرات على م�شتوى العامل اإىل نحو 7.637 مليار دولر، منها 6.688   9
من ن�شيب امللياردير برنارد اأرنولت الذي جاء باملركز اخلام�س بني اأثرياء  كانت  اأرباح  دولر  مليار   0.949

العامل ب�شايف ثروة يبلغ نحو 103 مليارات دولر.

وكانت جملة “فورب�س”، قد اأعلنت يف وقت �شابق من اخلمي�س، عن جتاوز امللياردير اإيلون ما�شك املوؤ�ش�س 

والرئي�س التنفيذي ل�شركة ت�شال ل�شناعة ال�شيارات الكهربائية، امللياردير مارك زوكربرغ الرئي�س التنفيذي 

ل�شركة في�شبوك، لي�شبح رابع اأغنى �شخ�س يف العامل، حيث ا�شتمرت اأ�شهم �شركة ت�شال يف الرتفاع بعد الأخبار 

التي تفيد باإ�شافتها اإىل موؤ�شر “�شتاندرد اآند بورز 500” يف اأواخر ال�شهر املقبل.

ويف تعامالت ، ارتفع �شهم ت�شال بنحو %3.5 لي�شجل اأعلى م�شتوى على الإطالق مع ا�شتعداد ال�شركة 

لالن�شمام ملوؤ�شر “�شتاندرد اآند بورز 500”. حيث اأعلنت جلنة “�شتاندرد اآند بورز داو جونز اإند�شيز” هذا 

املقبل. دي�شمرب  الأ�شبوع اأنها �شت�شم ت�شال اإىل موؤ�شر “�شتاندرد اآند بورز 500” بداية من 21 

ال�شعر  3 �شنوات، كما رفع  ال�شراء لأول مرة يف  اإىل  “مورغان �شتانلي” ت�شنيفه ل�شهم ت�شال  ورفع بنك 

امل�شتهدف لل�شهم من 360 دولراً اإىل 540 دولراً.ويف وقت متاأخر من تعامالت اخلمي�س، ارتفع �شعر �شهم 

ت�شال املتداول يف “نا�شداك” بنحو %3.5 اإىل 503.76 دولر، بعد اأن �شجل م�شتوى 508.6 دولر يف وقت 

�شابق من التعامالت وهو الأعلى يف تاريخه. وحقق �شهم �شركة �شناعة ال�شيارات الكهربية مكا�شب باأكرث من 

اجلاري. العام  بداية  منذ   490%

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

توصيل الفحوصات للمنازل.. محاربة كورونا بالطائرات المسّيرة

نيويورك بو�ست-وكاالت

اأ�شبح رجل اإندوني�شي ثريا “بني ع�شية و�شحاها” بعد اأن حتطم نيزك ثمني قيمته تقارب مليوين 

دولر يف �شرفة منزله.

واأخرب جو�شوا هوتاغالونغ موقع kompas الإخباري املحلي، عن الكت�شاف املفاجئ قائال: “عندما 

اأخذته، كان احلجر ما يزال دافئا، واأدخلته اإىل املنزل”. وبح�شبما ورد كان �شانع التوابيت البالغ من العمر 

33 عاما، يعمل بجوار منزله يف �شومطرة يف اأغ�شط�س املا�شي، عندما حتطمت �شظية �شخرية ف�شاء باهظة 
الثمن على �شرفة منزله.

وقال هوتاغالونغ: “كان ال�شوت عاليا لدرجة اأن اأجزاء من املنزل كانت تهتز اأي�شا. وبعد اأن فت�شت، راأيت 

وُيظهر مقطع فيديو ن�شره على ح�شابه على “في�شبوك”  اأن �شقف املنزل امل�شنوع من ال�شفيح حتطم”. 

مكان النيزك الذي يبلغ وزنه نحو 2.2 كغ، حيث اخرتق ال�شرفة قبل اأن يدفن نف�شه عدة بو�شات يف الرتاب.

واأ�شار هوتاغالونغ اإنه ا�شتبه يف اأن اجل�شم كان نيزكا “لأنه من امل�شتحيل اأن يقوم �شخ�س ما باإلقائه عمدا 

اأو اإ�شقاطه من فوق«.

وذكرت �شحيفة “ديلي ميل” الربيطانية اأن اجلزء الذي �شنع ثروة، والذي يقدر عمره ب� 4.5 مليار 

�شنة، من املحتمل اأن يكون اأكرث من كاف لو�شع �شقف جديد ملنزل �شانع التوابيت. ومت ت�شنيفه على اأنه 

من نوع CM1 / 2 كربوين كوندريت، وهو نوع نادر للغاية، وقدرت قيمة ال�شخرة الف�شائية بنحو 850 

دولرا للغرام، اأو اإجمايل 1858556 دولرا.

اإن��ه  ق��ال  وال���ذي  اكت�شافه،  مقابل  عاما   30 رات���ب  ي��ع��ادل  م��ا  على  هوتاغالونغ  ح�شل  ورد  وبح�شبما 

�شي�شتخدمه لإقامة كني�شة يف جمتمعه.

وقال ل�شحيفة “ذي �شن” الربيطانية: “لطاملا اأردت ابنة، واآمل اأن تكون هذه عالمة على اأنني �شاأكون 

حمظوظا مبا يكفي الآن لأجنب واحدة«.

وغر احلدث حياة هوتاغالوجن اإىل حد ما، حيث اأ�شبح من امل�شاهر املحليني وتوافد الع�شرات على 

منزله مل�شاهدة “تذكرة اليان�شيب القادمة من بني النجوم”. واأ�شار هوتاغالوجن: “جاء الكثر من النا�س 

بدافع الف�شول يريدون روؤية احلجر«.

ومت �شراء النيزك من قبل جاي بياتيك، وهو طبيب وجامع نيازك من اإنديانابولي�س. كما ح�شل جاريد 

كولينز، خبر النيازك الأمريكي على جزء من ال�شخرة الف�شائية من اأجل العمل عليها مع العلماء وجامعي 

التحف يف الوليات املتحدة.

يف مكان قريب،  ووقع اكت�شاف ثالث قطع اأخرى من النيزك، الذي اأطلق عليه ر�شميا ا�شم “كولنغ”، 

حيث �شقط اأحدها يف حقل اأرز على بعد اأقل من 5 اأميال من منزل هوتاغالوجن.

وقدر معهد القمر والكواكب يف هيو�شنت، تك�شا�س، اأن �شخرة الف�شاء كانت تزن حوايل 5.5 اأرطال قبل 

اأن تتفكك، وفقا ل�شحيفة “ديلي ميل«.

وقال توما�س جمال الدين، رئي�س املعهد الوطني للمالحة اجلوية والف�شاء يف اإندوني�شيا، اإنه من النادر 

للغاية روؤية نيازك تهبط يف مناطق ماأهولة بال�شكان.

واأ�شاف: “اإن كمية النفايات ال�شخرية الناجتة عن تكوين النظام ال�شم�شي كبرة جدا يف الف�شاء. وتقع 

معظم النيازك يف مواقع بعيدة عن امل�شتوطنات، مثل املحيطات اأو الغابات اأو ال�شحاري«.

والآن يتم الحتفاظ باأجزاء اجل�شم الف�شائي يف مركز درا�شات النيازك يف جامعة ولية اأريزونا، الوليات املتحدة 

الأمريكية، وهي معرو�شة للبيع مرة اأخرى على موقع eBay، ويتم عر�س كل غرام مقابل 1000 دولر.

�سكاي نيوز عربية - اأبوظبي

من  ف��ري��دة  حملة  اإط����الق  ال�شهرة  “ووملارت”  متاجر  �شل�شلة  ق���ررت 

نوعها، لتو�شيل اأدوات فح�س فرو�س كورونا امل�شتجد اإىل املنازل با�شتخدام 

الطائرات من دون طيار “امل�شّرة”، يف ولية تك�شا�س الأمركية.

“ووملارت”  ق��ررت  الأمركية،  الإخبارية  نيوز”  “فوك�س  ل�شبكة  ووفقا 

بالتعاون مع مركز فحو�شات “كوي�شت”، تنفيذ برنامج جتريبي، يتم خالله 

با�شو يف تك�شا�س،  اإل  ب��دءا مبدينة  امل��ن��ازل،  اإىل  تو�شيل ع��دة فح�س كورونا 

با�شتخدام ال�”درونز«.

و�شتتم عمليات التو�شيل للمنازل التي تقيم فيها عائالت، �شمن حميط 

2.4 كم من مركز التو�شيل، وهو موقع “ووملارت” الرئي�شي يف اإل با�شو.
التو�شيل  “عملية  �شحفي:  موؤمتر  يف  م��ارغ��و،  دي  املدينة  عمدة  وق��ال 

للمنازل عرب الدرون �شت�شاعد املواطنني يف املدينة على حماربة )كوفيد 19( 

من داخل منازلهم«.

واأ�شاف: “هناك طريق طويل اأمامنا ملحاربة )كوفيد 19(، لكن بدعم 

�شركائنا يف ووملارت وكوي�شت وعاملي الرعاية الطبية �شن�شتطيع فعل ذلك«.

ومن املفرت�س اأن تنزل الطائرات من دون طيار عدة الفح�س يف الباحة 

اإىل  ال��ع��دة  ال��ع��ائ��الت  اإن��ه��اء الفحو�شات، تر�شل  ل��ل��م��ن��ازل، وب��ع��د  الأم��ام��ي��ة 

“ووملارت” لتحليل الفحو�شات وك�شف النتائج.
وتعترب ولية تك�شا�س من اأكرث الوليات الأمركية ت�شررا بوباء كورونا، 

حيث حتل ثانية بعد نيويورك من حيث عدد الوفيات، م�شجلة حتى الآن اأكرث 

من 20 األف حالة وفاة.

ال�سبت    21 /  11  / 2020


