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حمل الحكومة والمواطنين مسؤولية تفشي «كورونا»

د .خرابشة :تجاوز الفحوصات ال  ٪٥تعني ان الخطر شديد

وزير الخارجية يجري مباحثات
مع نظيرته االسبانية
االنباط -بر�شلونة
�أج � � ��رى ن ��ائ ��ب رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي
ووزي� � � ��رة ال � �� � �ش � ��ؤون اخل ��ارج� �ي ��ة واالحت� � ��اد
الأوروب� � � ��ي وال� �ت� �ع ��اون الإ� �س �ب��ان �ي��ة �أران �� �ش��ا
غ��ون��زال�ي����س الي ��ا يف ب��ر��ش�ل��ون��ة  ،حم��ادث��ات
رك� ��زت ع �ل��ى ت�ف�ع�ي��ل ال �ت �ع��اون يف امل �ج��االت
الإق �ت �� �ص��ادي��ة وم��واج �ه��ة ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
وتبعاتها ،وبحث �أي�ضاً اجلهود املبذولة حلل
الأزمات الإقليمية.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال ��وزي ��ران �أج �ن��دة امل�ن�ت��دى
الإق �ل �ي �م��ي اخل��ام ����س ل�ل�احت ��اد م ��ن �أج ��ل

امل�ت��و��س��ط ال ��ذي ا�ست�ضافته �إ��س�ب��ان�ي��ا ام�س
وتر�أ�سه ال�صفدي واملمثل الأعلى للإحتاد
الأوروب � ��ي ل�ل���ش��ؤون اخل��ارج �ي��ة وال�سيا�سة
الأمنية ،نائب رئي�س املفو�ضية الأوروب�ي��ة،
ج��وزي��ب ب��وري��ل .و�أك� ��د ال ��وزي ��ران� ،أه�م�ي��ة
املنتدى ال��ذي ينعقد يف ال��ذك��رى اخلام�سة
والع�شرين مل�سار بر�شلونة يف التوافق على
�أولويات املرحلة القادمة للمنتدى وبراجمه
يف ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون امل�ت��و��س�ط��ي يف امل �ج��االت
كافة .و�أك��د ال�صفدي ونظريته الإ�سبانية
ح��ر���ص امل�م�ل�ك�ت�ين ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ال���ش��راك��ة
الإ�سرتاتيجية.

التفا�صيل �ص «»2

رئيس هيئة األركان يتفقد واجهة
المنطقة العسكرية الشرقية

االنباط-عمان

حمل رئي�س جلنة تقييم الو�ضع الوبائي يف الأردن الدكتور
�سعد اخلراب�شة احلكومة واملجتمع الأردين ،امل�س�ؤولية حول
تف�شي فريو�س كورونا يف اململكة
وق��ال اخلراب�شة يف ت�صريح لن�شرة �أخ�ب��ار ر�ؤي��ا اجلمعة،
�إن تف�شي اجلائحة يف الأردن يرتبط بتطبيقِ �سيا�س ِة العزل

املنزيل على امل�صابني ،دون �ضبط مراقب ِة املر�ضى املعزولني يف
املنازل  ،ياتي ذلك فيما تدور الت�سا�ؤالت حول الو�ضع الوبائي
يف الأردن خالل الفرتة القادمة
و�أ�شار �إىل �أن احلكومة مل تكن جادة يف تطبيق الإجراءات،
مثلما مل يكن املجتمع ملتزما بالتعليمات
وق ��ال �إن ��ه ك��ان م��ن امل�ه��م ع��دم ت��رك ال�ن��ا���س امل�ع��زول�ين يف
منازلهم دون �آلية للرقابة ،متنعهم من جتاوز التعليمات

ومتنى اخلراب�شة لو �أنه مت ت�شغيل �آالف ال�شباب يف تطبيق
�آلية الرقابة على املعزولني يف منازلهم خ�شية تف�شي الوباء يف
خمتلف مناطق اململكة
و�أكد الوزير الأ�سبق �أن معظم املعزولني يف منازلهم �شاركوا
يف االنتخابات النيابية ،كما �أن الكثري منهم ما زالوا يخرجون
يف املنا�سبات واحلفالت.
التفا�صيل �ص «»3

 61وفاة و 4580إصابة بفيروس كورونا
االباط -عمان

�أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة
ت�سجيل  61وفاة و� 4580إ�صابة
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستج ّد يف
اململكة ام�س اجلمعة ،لريتفع
ال �ع��دد الإج� �م ��ايل �إىل 2570
وفاة و� 207601إ�صابة.
وت ��و ّزع ��ت الإ�� �ص ��اب ��ات على
 1442ح� ��ال� ��ة يف حم��اف �ظ��ة
العا�صمة ع� ّم��ان ،و 867حالة
يف حمافظة �إرب ��د ،منها 146
حالة يف الرمثا ،و 648حالة يف

حمافظة امل�ف��رق ،و 371حالة
يف حمافظة ج��ر���ش ،و 365يف
حمافظة الزرقاء ،و 186حالة
يف حمافظة م�أدبا ،و 158حالة
يف حم��اف�ظ��ة الطفيلة ،و146
ح��ال��ة يف حم��اف �ظ��ة ال �ب �ل �ق��اء،
و 138ح� ��ال� ��ة يف حم��اف �ظ��ة
ال� � � �ك � � ��رك ،و 126ح � ��ال � ��ة يف
حمافظة عجلون ،و 72حالة
يف حمافظة معان ،منها  26يف
البرتا ،و 61حالة يف حمافظة
العقبة.
التفا�صيل �ص «»3

ذكرى استشهاد وصفي التل
تصادف اليوم
االنباط -عمان

ت�صادف اليوم ال�سبت الذكرى التا�سعة
واالربعون ال�ست�شهاد املرحوم و�صفي التل
رئي�س ال� ��وزراء اال��س�ب��ق ال ��ذي اغتيل يف
القاهرة اثناء م�شاركته يف اجتماع جمل�س
الدفاع العربي امل�شرتك يوم  28ت�شرين
الثاين من العام .1971
وامل��رح��وم التل م��ن اب��رز ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية االردن �ي��ة حيث ت��وىل من�صب

رئي�س ال� ��وزراء يف االع ��وام  1962و1965
و ،1970وعرف باخال�صه ووالئه لقيادته
الها�شمية وع�شقه لوطنه وامته العربية
ووحدتها .وامتاز املرحوم باميانه بالعمل
ال�ع��رب��ي امل���ش�ترك وال�ت���ص��دي لالخطار
التي واجهت االمة العربية ،ودعمه لكفاح
ال���ش�ع��ب الفل�سطيني يف �سبيل حترير
ار�ضه ووطنه.
التفا�صيل �ص «»2

اجواء باردة و حالة من عدم االستقرار
االنباط-عمان

وبح�سب تقرير “الأر�صاد اجلوية” ،ت�ت��أث��ر اململكة اليوم
ال�سبت ،بحالة من عدم الإ�ستقراراجلوي ،وتكون الأج��واء باردة
ن�سبياً وغائمة جزئياً �إىل غائمة �أح�ي��ان�اً ،ويتوقع اث�ن��اء النهار
هطول زخات متفرقة من املطر يف �أنحاء خمتلفة من اململكة ،قد
ي�صحبها الرعد يف بع�ض املناطق ،وتكون الرياح جنوبية �شرقية
معتدلة ال�سرعة تن�شط �أحياناً.
وي�ط��ر�أ ي��وم الأح��د �إرت�ف��اع قليل على درج��ات احل��رارة ،وتكون
الأج � ��واء م�ستقرة ولطيفة احل� ��رارة يف �أغ �ل��ب م�ن��اط��ق اململكة،
ومعتدلة يف الأغوار والبحر امليت والعقبة ،مع ظهور بع�ض الغيوم
املنخف�ضة ،وتكون الرياح جنوبية �شرقية معتدلة ال�سرعة.
وترتاوح درجات احلرارة العظمى وال�صغرى يف عمان اليوم ما
بني  10 - 15درج��ة مئوية ،ويف املرتفعات ال�شمالية  ،5 - 11ويف
مرتفعات ال�شراة  ،4 - 12ويف مناطق البادية  ،9 - 19ويف مناطق
ال�سهول  ،11 - 16ويف االغ ��وار ال�شمالية  ،15 - 22ويف الأغ��وار
اجلنوبية  ،15 - 25ويف البحر امليت  ،16 - 24ويف خليج العقبة
 16 - 28درجة مئوية.

ت ��ر�أ� ��س ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال � ��وزراء
ووزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
�أمي � ��ن ال �� �ص �ف��دي ام �� ��س اجل�م�ع��ة
�إىل جانب املمثل الأع�ل��ى لل�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة وال�سيا�سة الأم�ن�ي��ة يف
االحت � ��اد الأوروب� � � ��ي ،ن��ائ��ب رئي�س
املفو�ضية الأوربية ،جوزيب بوريل،
املنتدى االقليمي اخلام�س ل��وزراء
خارجية الدول الأع�ضاء يف الإحتاد
م��ن �أج ��ل امل�ت��و��س��ط ال ��ذي ع�ق��د يف

مزارعو وادي االردن يثمنون قرار
تأجيل أقساط االقراض الزراعي
ث �م��ن م ��زارع ��و وادي االردن ق ��رار
احلكومة بت�أجيل اق�ساط قرو�ض م�ؤ�س�سة
ا إلق��را���ض ال��زراع��ي ال��ذي ج��اء يف بدايات
املو�سم الزراعي والذي ينعك�س ايجابا على
واقعهم الزراعي.
واك � ��دوا  ،ان ت ��أج �ي��ل اق���س��اط�ه��م مل��دة
ثالثة �أ�شهر ي�ساعدهم على تخطي فرتة
ت�أ�سي�س اال�شتال اىل وق��ت ذروة االنتاج،

ت�ف�ق��د رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة الأرك � ��ان امل�شرتكة
اللواء الركن يو�سف �أحمد احلنيطي ،ام�س
اجلمعة ،واجهة كتيبة احل�سني الآلية �(2/أم

ال�شهداء) �إحدى وحدات املنطقة الع�سكرية
ال�شرقية ،وكان يف ا�ستقباله قائد املنطقة.
وا��س�ت�م��ع ال �ل��واء ال��رك��ن احل�ن�ي�ط��ي �إىل
�إيجاز قدمه قائد الكتيبة. ،

التفا�صيل �ص «»2

الصفدي وبوريل يترأسان المنتدى الخامس لالتحاد
من أجل المتوسط في برشلونة
االنباط -بر�شلونة

االنباط -وادي االردن

االنباط -عمان

ومينحهم ال��وق��ت لت�سديد الإل �ت��زام��ات
املالية االخرى املرتتبة عليهم.
وق ��ال اخل �ب�ير الإق �ت �� �ص��ادي ال��دك�ت��ور
غ�سان الطالب� ،أن القطاع الزراعي �سلة
الأردن الغذائية مب��ا ينتجه امل ��زارع من
منتوجات ي�صعب اال�ستغناء عنها يف ظل
جائحة كورونا ،م�ؤكداً �أن القرار جاء يف
الوقت املنا�سب للمزارع .
التفا�صيل �ص «»3

مدينة بر�شلونة .و�شارك يف اجلل�سة
الإف�ت�ت��اح�ي��ة ملك �إ�سبانيا فيليب
ال�ساد�س ووزيرة ال�ش�ؤون اخلارجية
واالحت � � � ��اد الأوروب � � � � ��ي وال� �ت� �ع ��اون
الإ��س�ب��اين �أران���ش��ا غونزالي�س اليا
و�أم � �ي ��ن ع � ��ام الإحت � � � ��اد م� ��ن �أج� ��ل
املتو�سط نا�صر كمال.كما �شارك يف
املنتدى وزراء خارجية دول اجلوار
اجل �ن��وب��ي ووزراء خ��ارج �ي��ة دول
الإحتاد الأوروبي.
التفا�صيل �ص «»2

الذهب يهبط مع تركيز المستثمرين
على توقعات اللقاح
�سنغافورة  -رويرتز

ت��راج��ع ال��ذه��ب ام�س اجلمعة ويتجه
�إىل ت���س�ج�ي��ل ث��ال��ث خ �� �س��ارة �أ��س�ب��وع�ي��ة
على ال�ت��وايل� ،إذ ي��وازن امل�ستثمرون بني
�شكوك ب�ش�أن لقاح لكوفيد 19-يت�صدر
الرت�شيحات وتفا�ؤل ب�أن اللقاحات �ست�صل
يف وقت �أقرب من املتوقع.
وتراجع الذهب يف التعامالت الفورية
� %0.1إىل  1809.40دوالر ل�ل�أون���ص��ة

بانخفا�ض �أ�سبوعي  .%3.2وزادت العقود
الأمريكية الآجلة للذهب � %0.1إىل 1807
دوالرات .وتعرثت الأ�سهم الآ�سيوية عن
ب�ل��وغ مرتفعات قيا�سية بعد �أن واجهت
�أ�سرتازينيكا ت�سا�ؤالت �صعبة ب�ش�أن مدى
جن��اح لقاحها ،وال�ت��ي ق��د تعرقل �سرعة
ح���ص��ول��ه ع�ل��ى م��واف �ق��ات م��ن ال��والي��ات
املتحدة واالحتاد الأوروبي.
التفا�صيل �ص «»4

حكومة االحتالل تسابق الزمن لتكثيف االستيطان في
القدس ووأد «حل الدولتين» خالل األيام المتبقية لحكم ترامب
االنباط-وكاالت

ت �ع �م��ل يف ه� � ��ذه الأوق � � � � ��ات � �س �ل �ط��ات
االح�ت�لال على م�سابقة ال��زم��ن ،من �أجل
تنفيذ العديد من امل�شاريع اال�ستيطانية،
لت�ستغل ب��ذل��ك الأي ��ام الأخ �ي�رة للرئي�س
دونالد ترامب يف من�صبه كرئي�س للواليات
املتحدة الأمريكية
وم� ��ن �أج � ��ل ت �ن �ف �ي��ذ ه� ��ذه امل �خ �ط �ط��ات
اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة اخل �ط�ي�رة ،خ�ل�ال ال�ف�ترة
احل ��ال� �ي ��ة ،ك �� �ش �ف��ت ت �ق��اري��ر �إ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
�أن ح�ك��وم��ة ت��ل �أب �ي��ب ،ت�ع�م��ل ع�ل��ى و�ضع
خطة ل�شرعنة كافة ال�ب��ؤر اال�ستيطانية

الع�شوائية بال�ضفة الغربية ،قبل انتهاء
فرتة ترامب
ون �ق��ل ع��ن وزي ��ر اال��س�ت�ي�ط��ان ت�ساحي
هنغبي قوله �إن احلكومة تعمل على بلورة
خطة ل�شرعنة جميع الب�ؤر اال�ستيطانية
الع�شوائية يف ال�ضفة ،قبل انتهاء فرتة
ترامب  ،وت�شري التقارير �إىل �أن الوزير
هنغبي �أكد يف خطاب له بالكني�ست� ،أنه بعد
البدء بجمع تواقيع وزراء احلكومة ،على
عري�ضة تطالب بالعمل على �شرعنة الب�ؤر
اال�ستيطانية الع�شوائية يف ال�ضفة.
التفا�صيل �ص «»6
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وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته االسبانية
االنباط -بر�شلونة
�أجرى نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية
و�� �ش� ��ؤون امل �غ�ترب�ين �أمي� ��ن ال���ص�ف��دي ووزي� ��رة
ال�ش�ؤون اخلارجية واالحتاد الأوروبي والتعاون
الإ�سبانية �أران�شا غونزالي�س اليا يف بر�شلونة ،
حمادثات ركزت على تفعيل التعاون يف املجاالت
الإقت�صادية ومواجهة جائحة كورونا وتبعاتها،
وب�ح��ث �أي���ض�اً اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة حل��ل الأزم ��ات
الإقليمية.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال � ��وزي � ��ران �أج � �ن� ��دة امل �ن �ت��دى
الإقليمي اخلام�س لالحتاد من �أجل املتو�سط
ال � ��ذي ا��س�ت���ض��اف�ت��ه �إ� �س �ب��ان �ي��ا ام ����س وت��ر�أ� �س��ه
ال�صفدي وامل�م�ث��ل الأع �ل��ى ل�ل�إحت��اد الأوروب ��ي
لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية ،نائب
رئي�س املفو�ضية الأوروب �ي��ة ،ج��وزي��ب ب��وري��ل.
و�أكد الوزيران� ،أهمية املنتدى الذي ينعقد يف
ال��ذك��رى اخلام�سة والع�شرين مل�سار بر�شلونة
يف ال �ت��واف��ق ع�ل��ى �أول ��وي ��ات امل��رح �ل��ة ال�ق��ادم��ة
للمنتدى وبراجمه يف تعزيز التعاون املتو�سطي
يف امل �ج��االت ك��اف��ة .و�أك ��د ال���ص�ف��دي ونظريته
الإ� �س �ب��ان �ي��ة ح��ر���ص امل �م �ل �ك �ت�ين ع �ل��ى ت�ط��وي��ر
ال�شراكة الإ�سرتاتيجية التي ترتجم تعاوناً
م�ستمراً يف العديد من املجاالت والتن�سيق �إزاء

الق�ضايا الإقليمية .و�شدد ال�صفدي على قوة
العالقات العميقة التي تربط اململكتني ومتانة
ال �ع�لاق��ات ب�ين ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال�ث��اين
وجاللة امللك فيليب ال�ساد�س والعالقات بني
�شعبي وحكومتي البلدين التي تعود عالقاتهما
الدبلوما�سية �إىل �أربعينيات القرن املا�ضي.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال ��وزي ��ران اخل �ط��وات امل�ب��ذول��ة
ل �ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون يف امل� �ج ��االت الإق �ت �� �ص��ادي��ة

والإ�� �س� �ت� �ث� �م ��اري ��ة وال �� �س �ي��اح �ي��ة وال �ت �ج ��اري ��ة
والتنموية ،ومتابعة تنفيذ الإتفاقات الثنائية
املربمة �سابقاً ،وا�ستكمال الت�شاور �إزاء توقيع
�إت�ف��اق��ات �إ�ضافية ت�سهم يف تر�سيخ العالقات
املتينة بني البلدين.
وثمن ال�صفدي �إ�ست�ضافة �إ�سبانيا �إجتماع
وزراء خ��ارج�ي��ة دول اجل ��وار اجل�ن��وب��ي ووزراء
خارجية ال��دول الأع�ضاء يف االحت��اد الأوروب��ي

ي��وم �أم ����س ،وك��ذل��ك �إج�ت�م��اع االحت ��اد م��ن �أج��ل
امل�ت��و��س��ط ال �ي��وم وال� ��ذي ي�ع�ك����س رغ �ب��ة دول�ي��ة
بتفعيل ح ��وار ال���ش�م��ال واجل �ن��وب للمتو�سط
والإرادة امل �� �ش�ت�رك��ة ل �ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ب�ين
الإحت��اد الأوروب��ي واملنطقة ملواجهة التحديات
امل�شرتكة.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال� ��وزي� ��ران ال� �ت� �ط ��ورات ال�ت��ي
ت���ش�ه��ده��ا امل �ن �ط �ق��ة ويف م�ق��دم�ت�ه��ا امل��رت�ب�ط��ة
بالق�ضية الفل�سطينية.
وثمن موقف �إ�سبانيا الداعم حلل الدولتني
واملتم�سك بالقانون ال��دويل ودعمها امل�ستمر
لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأن ��روا) .وتناولت املحادثات
�أي�ضاً جهود ح��ل الأزم�ت�ين ال�سورية والليبية
واجل �ه��ود ال��دول �ي��ة ل��دع��م ال�لاج�ئ�ين وال ��دول
امل�ست�ضيفة لهم .بدورها� ،أكدت وزيرة خارجية
�إ�سبانيا �أهمية دور اململكة الذي يقوده جاللة
امللك عبداهلل الثاين يف تعزيز الأمن والإ�ستقرار
يف املنطقة وث�ق��اف��ة احل ��وار وال �ت �ع��اون .و�أت�ف��ق
الوزيران على �إ�ستمرار التن�سيق والت�شاور حول
�سبل ح��ل الأزم ��ات الإقليمية وحتقيق الأم��ن
والإ�ستقرار يف املنطقة.
ك�م��ا �أك ��دا ع�ل��ى امل���ض��ي يف ت�ط��وي��ر ال�ت�ع��اون
الثنائي يف جميع املجاالت.

رئيس هيئة األركان يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشرقية
االنباط -عمان
تفقد رئي�س هيئة الأرك��ان امل�شرتكة اللواء الركن يو�سف �أحمد
احل�ن�ي�ط��ي ،ام����س اجل�م�ع��ة ،واج �ه��ة كتيبة احل���س�ين الآل �ي��ة �(2/أم
ال���ش�ه��داء) �إح ��دى وح ��دات املنطقة الع�سكرية ال�شرقية ،وك��ان يف
ا�ستقباله قائد املنطقة.
وا�ستمع اللواء الركن احلنيطي �إىل �إيجاز قدمه قائد الكتيبة،
حول �سري الربامج والأمور العملياتية والإدارية يف الكتيبة ،واملهام
وال��واج�ب��ات املوكلة �إليهم للمحافظة على �أم��ن وا�ستقرار اململكة
�ضمن منطقة امل�س�ؤولية.
والتقى رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة مرتبات الكتيبة ،ونقل لهم
حتيات جاللة امللك عبداهلل الثاين القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
معرباً عن اعتزازه بامل�ستوى املتميز والكفاءة واالحرتافية يف تنفيذ
الواجبات املوكلة اليهم واملعنويات العالية التي يتمتعون بها ،م�ؤكداً
�ضرورة بذل �أق�صى اجلهود حلماية الوطن ومقدراته والوقوف �صفاً
واحداً يف وجه كل مَن ت�سول له نف�سه امل�سا�س ب�أمنه وا�ستقراره.

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة
االنباط -عمان
اح �ب �ط��ت امل �ن �ط �ق��ة ال �ع �� �س �ك��ري��ة ال���ش��رق�ي��ة
بالتن�سيق م��ع �إدارة مكافحة امل �خ��درات ،على
�إحدى واجهاتها ،فجر ام�س اجلمعة ،حماولة
ت�سلل وتهريب كمية من املخدرات من الأرا�ضي
ال�سورية �إىل الأرا�ضي الأردنية.
وق��ال م�صدر ع�سكري م���س��ؤول يف القيادة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات امل�سلحة الأردن �ي��ة – اجلي�ش
ال �ع��رب��ي� ،أن� ��ه مت ت�ط�ب�ي��ق ق ��واع ��د اال� �ش �ت �ب��اك
مم��ا �أدى �إىل ق�ت��ل و�إ� �ص��اب��ة ع��دد منهم �أث�ن��اء

حم��اول �ت �ه��م اج �ت �ي��از احل � ��دود وت ��راج ��ع ب��اق��ي
املت�سللني باجتاه الأرا�ضي ال�سورية.
و�أ��ض��اف امل�صدر� ،أن��ه وبعد تفتي�ش املنطقة
مت �ضبط ( )1942كف ح�شي�ش و( )19500حبة
ك�ب�ت��اج��ون وع �ب��وة ��ص�غ�يرة م��ن م ��ادة كر�ستال
املخدرة.
و�أكد امل�صدر ان القوات امل�سلحة الأردنية –
اجلي�ش العربي� ،ستتعامل بكل ق��وة وح��زم مع
�أي عملية ت�سلل �أو حم��اول��ة تهريب حلماية
احلدود ومنع من ت�سول له نف�سه العبث باالمن
الوطني الأردين.

ذكرى استشهاد وصفي التل تصادف اليوم
االنباط -عمان
ت���ص��ادف ال �ي��وم ال���س�ب��ت ال��ذك��رى التا�سعة
واالرب� �ع ��ون ال��س�ت���ش�ه��اد امل��رح��وم و��ص�ف��ي ال�ت��ل
رئي�س ال��وزراء اال�سبق الذي اغتيل يف القاهرة
اثناء م�شاركته يف اجتماع جمل�س الدفاع العربي

امل�شرتك يوم  28ت�شرين الثاين من العام .1971
وامل � ��رح � ��وم ال� �ت ��ل م ��ن اب� � ��رز ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ات
ال�سيا�سية االردن�ي��ة حيث ت��وىل من�صب رئي�س
ال��وزراء يف االعوام  1962و 1965و ،1970وعرف
باخال�صه ووالئ��ه لقيادته الها�شمية وع�شقه
لوطنه وامته العربية ووحدتها.

وام �ت ��از امل ��رح ��وم ب��امي��ان��ه ب��ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي
امل���ش�ترك وال�ت���ص��دي ل�لاخ�ط��ار ال �ت��ي واج�ه��ت
االم � � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ودع � �م� ��ه ل� �ك� �ف ��اح ال �� �ش �ع��ب
الفل�سطيني يف �سبيل حترير ار�ضه ووطنه.
ول��د امل��رح��وم ال�ت��ل يف ال�ع��ام  1920وه��و ابن
ال�شاعر االردين املعروف م�صطفى وهبي التل,

وتلقى درا�سته االبتدائية يف اململكة ثم انتقل
اىل الدرا�سة يف اجلامعة االمريكية ببريوت .
وتقلد الراحل الكبري العديد من الوظائف
واملنا�صب الر�سمية يف عمان والقد�س واريحا
ولندن ،وعمل دبلوما�سيا يف ال�سفارات االردنية
يف مو�سكو وطهران وبغداد.

التأزيم وترحيل
المشاكل
د.محمد طالب عبيدات
رمبا تكون �سيا�سة ترحيل امل�شاكل وت�أجيل البت فيها ودفعها للأمام مع الوقت �أ�سو�أ عادة
�إدارية ملتخذي القرار على �أي م�ستوى بدءاً من م�ستوى ﻷا��سرة النووية ومروراً بامل�ؤ�س�سات
وو�صو ًال للحكومات والدول ،حيث �ستكون حتماً م�صدر ت�أزمي للو�ضع م�ستقب ً
ال حيث �ستكرب
وتكرث الأزمات مع الزمن؛ وال�سبب يف ذلك �أن امل�شاكل ككرة الثلج كلما تدحرجت تفاقمت ال
بل ي�صعب حلها �أو حتى فتح ملفاتها؛ مما يجعلها حجر عرثة يف وجه كل عملية �إ�صالحية
على �سبيل التطوير والبناء؛ ولذلك مطلوب من جمل�س النواب كمجل�س رقابي �أن يتعامل
مع الأحداث وفق تطورها:
 .1ترحيل امل�شاكل يعني ال �ت ��أزمي امل�ستقبلي وت��أج�ي��ل احل�ل��ول لنق�ص الآل �ي��ات ال�لازم��ة
لذلك ،ال بل لعدم القدرة على التعامل مع ﻷا�ح��داث والواقع كم�ؤ�شر على ال�ضعف واخللل
ا ﻹ��سرتاتيجي؛ و�إن دل ذلك على �شيء ف�إننا يدل على تلك�ؤ وخلل �إداري يف �إدارة الأزمات �أي�ضاً.
 .2ترحيل امل�شاكل بانواعها �سيا�سية كانت �أم �إقت�صادية ام غريها ي��ؤدي بالطبع لفقدان
الثقة بني امل�س�ؤول واملواطن كنتيجة للت�أزمي وزيادة ﻷا�عباء املالية وا ﻹ�حتقانات ،بينما مواجهة
امل�شاكل بالرغم من �آثارها اجلانبية ي�ؤول حتماً لتمهيد طرق امل�ستقبل بو�ضوح تام؛ وواجب
جمل�س النواب هنا التنبية للحكومة على ذلك.
ً
 .3ترحيل امل�شاكل ال جمابهتها ،يف ظل غياب امل�ساءلة ،يعني �أي�ضا تهرب امل�س�ؤول من
واجباته الوطنية املناطة به مما �سي�ؤول ﻹ�ختالالت ال يحمد عقباها ،وكل ق�ضايا العجز العام
باملوازنة واملديونية واملالية العامة �سببها هذه املع�ضلة؛ وهذا ُي� ّؤ�شر ل�ضرورة تداعي جمل�س
النواب لتطبيق مبد�أ امل�ساءلة.
 .4امل�س�ؤول الذي يرحل امل�شاكل وامللفات املهمة يعني �أنه ي�ساهم يف توريط من ياتي بعده
بهذه امل�شاكل� ،أو ﻷ
با�حرى �أنه خان �شرف ﻷا�مانة ومل يقم بواجباته الوظيفية؛ وهذا م�ؤ�شر
�إىل �ضعف بالقيام بالواجبات وهنالك �ضرورة للم�ساءلة.
� .5سيا�سة ترحيل امل�شاكل ‘والطبطبة’ عليها حتماً تفاقمها لدرجة انه ال ميكن التعاطي
معها يف حلظة م��ن اللحظات وال ينفع معها �أي حلول �سحرية �أو حتى ك��ل م�ب��ادىء �إدارة
ﻷا�زمات؛ فمبد�أ �س ّكن ت�سلم يجعل من الإداري �شخ�ص تذروه الرياح.
 .6ترحيل امل�شاكل وت�سكينها لك�سب ال�شعبية الرخي�صة ﻵ
وا�نية على ح�ساب الوطن �أ�سلوب
يتناق�ض مع �شرف ﻷا�مانة وامل�س�ؤولية و�سيا�سات ا ﻹ��صالح والتطوير و�إفادة متلقي اخلدمة؛
يِوف ذلك دعم لإ�صالح جميع القطاعات احليوية.
� .7سيا�سة ترحيل امل�شاكل �ست�ؤول حتماً �إىل تن�صل من امل�س�ؤوليات والواجبات؛ وهذا حتماً
�سي�ؤول �إىل �ضياع اجلهود اجلماعية والت�شاركية املبذولة لت�شذيب بع�ض ال�سلوكيات التي ال
تتواءم معهده الر�ؤى.
ب�صراحة :ال�سيا�سات اخلاطئة لرتحيل امل�شاكل وتعوي�ضها با ﻹ��سرت�ضاءات والتنفيعات
والعطايا واملحا�ص�صة والت�سكني وا ﻹ�ق�صاء والتهمي�ش واملح�سوبيات وغريها حتماً ال يخدم
الوطن ب�شيء ،فالنواب مطالبون للإمانة بتطبيق الد�ستور والإ�ضطالع بدورهم يف الت�شريع
والرقابة وامل�ساءلة؛ ﻷ
وا�وىل جمابهة امل�شاكل والتحديات اليوم قبل الغد و�إي�ج��اد احللول
الناجعة لها وحتويلها لفر�ص �إن كانت قلوبنا على الوطن.

العيسوي ينقل تعازي الملك
بوفاة الحاج توفيق فاخوري
االنباط-عمان

م �ن ��دوب ��ا ع ��ن ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك ع �ب��داهلل
الثاين ،نقل رئي�س الديوان امللكي الها�شمي
يو�سف ح�سن العي�سوي ،تعازي جاللة امللك
عبداهلل الثاين �إىل ع�شرية الفاخوري بوفاة

احلاج توفيق �شاكر فاخوري.
و�أع��رب العي�سوي ،يف ات�صال هاتفي مع
جنله ��ش��اك��ر ،ع��ن ت�ع��ازي وم��وا��س��اة جاللة
امللك لأ�سرة الفقيد� ،سائال اهلل �أن يتغمده
بوا�سع رحمته.

وفاتان وثالث اصابات من مرتبات القوات
المسلحة بحادث انزالق مركبة عسكرية
االنباط-عمان
� �ص��رح م �� �ص��در ع �� �س �ك��ري م �� �س ��ؤول يف
القيادة العامة للقوات امل�سلحة – اجلي�ش
ال�ع��رب��ي� ،أن ��ه و�أث �ن��اء ق�ي��ام �إح ��دى الآل �ي��ات
الع�سكرية ال�ت��اب�ع��ة للمنطقة الع�سكرية
ال�شرقية بجولة تفتي�شية روتينية يومية
��ض�م��ن م�ن�ط�ق��ة امل �� �س ��ؤول �ي��ة � �ص �ب��اح ال �ي��وم
اجل�م�ع��ة ،ت�ع��ر��ض��ت الآل �ي��ة حل ��ادث ان��زالق
ن�ت�ي�ج��ة ��ص�ع��وب��ة ال ��ر�ؤي ��ة ب���س�ب��ب ال���ض�ب��اب
الكثيف.
وب�ين امل�صدر امل�س�ؤول� ،أن احل��ادث �أدى

�إىل وف��ات�ين وث�ل�اث �إ� �ص��اب��ات ،ومت �إخ�ل�اء
الوفيات و�إ�سعاف امل�صابني بوا�سطة طائرة
�إخ�ل�اء طبي �إىل مدينة احل�سني الطبية
لتلقي العالج الالزم .
و�إذ تنعى القيادة العامة للقوات امل�سلحة
الأردن � �ي� ��ة – اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي ،امل �ت��وف�ين
وحت�سبهم عند اهلل �سبحانه وتعاىل ،وتعزي
ذويهم ،متمنية ال�شفاء العاجل للم�صابني،
ل �ت ��ؤك��د �أن اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي ��س�ي�ب�ق��ى درع
الوطن وح�صنه املنيع يقدم ب�إ�ستمرار �أروع
�صور البطولة والت�ضحية لينعم الوطن
بالأمن واال�ستقرار.

الصفدي وبوريل يترأسان المنتدى الخامس لالتحاد من أجل المتوسط في برشلونة
االنباط -بر�شلونة

ت��ر�أ���س ن��ائ��ب رئي�س ال� ��وزراء ووزي ��ر اخلارجية
و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي ام�س اجلمعة �إىل
جانب املمثل الأعلى لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة
الأمنية يف االحتاد الأوروب��ي ،نائب رئي�س املفو�ضية
الأوربية ،جوزيب بوريل ،املنتدى االقليمي اخلام�س
لوزراء خارجية الدول الأع�ضاء يف الإحتاد من �أجل
املتو�سط الذي عقد يف مدينة بر�شلونة.
و� �ش��ارك يف اجلل�سة الإف�ت�ت��اح�ي��ة ملك �إ�سبانيا
فيليب ال�ساد�س ووزيرة ال�ش�ؤون اخلارجية واالحتاد
الأوروبي والتعاون الإ�سباين �أران�شا غونزالي�س اليا
و�أمني عام الإحتاد من �أجل املتو�سط نا�صر كمال.
كما �شارك يف املنتدى وزراء خارجية دول اجلوار
اجلنوبي ووزراء خارجية دول الإحتاد الأوروبي.
ويف كلمته الإفتتاحية ،قال ال�صفدي “من هنا،
م��ن مملكة ا�سبانيا ،انطلق م�سار بر�شلونة قبل
خم�سة وع�شرين عاما ،يف �إطار ر�ؤية �شاملة� ،أدركت
م��رك��زي��ة م�أ�س�سة ال �ت �ع��اون واحل� ��وار بيننا �سبيال
لتجاوز التحديات امل�شرتكة ،وتقوية فر�صنا لتعزيز
التنمية واال� �س �ت �ق��رار وال ��رخ ��اء ،وحت�ق�ي��ق ال�سالم
ال�شامل ،واجلهد لبناء ركائز التعاون يف املجاالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والتنموية والثقافية”.
و�أ� �ض��اف ال�صفدي “يج�سد االحت ��اد م��ن �أج��ل
املتو�سط اليوم هذه ال��ر�ؤي��ة ،ويوفر من�صة للتقدم
نحو �أهدافها تعمل يف �إطارها  48دولة متو�سطية”.
وقال ال�صفدي “قدم االحتاد برامج و�إ�سهامات
وازنة يف العديد من املجاالت� ،شملت البيئة ،وبرامج

توظيف هي�أت �آالف فر�ص العمل ودعمت م�شاريع
�صغرية ومتو�سطة ،و�ساهم الإحتاد يف �إن�شاء جامعات
�أورومتو�سطية ،تعمل على ت�شكيل ر�ؤي��ة �إقليمية
م�ستنرية ،ويعمل الآن على بلورة �أول �آلية متابعة
بني حكوماتنا يف جمال متكني املر�أة”.
و�أ�ضاف ال�صفدي “لكن ما �أجنز �أقل بكثري مما
هو ممكن ،وما هو �ضروري ،ومن هنا ت�أتي �أهمية
اجتماعنا ال�ي��وم ،يف ال��ذك��رى اخلام�سة والع�شرين
النطالق م�سار بر�شلونة ،لتقومي عملنا ،والتوافق
على �أول��وي��ات تعالج ال�ضعف ،وت�أخذنا ب�شكل �أكرث
فاعلية وعقالنية نحو �أهدافنا”.
وب �ّي��نّ ال �� �ص �ف��دي �أن “�أي ت �ق��ومي م��و��ض��وع��ي
لراهننا يبني حجم االختالالت التي حتتاج معاجلة
ممنهجة و�سريعة” .و�شدد ال�صفدي على �ضرورة
معاجلة الفجوة االقت�صادية الكبرية ب�ين �ضفتي
املتو�سط والعجز يف امليزان التجاري العميق ل�صالح
�شمال املتو�سط ،الذي مل يحقق وجنوبه بعد احلد
املطلوب من التكامل االقت�صادي ،وكذلك الفجوة
ال�ك�ب�يرة يف م���س�ت��وي��ات املعي�شة والإجن � ��از العلمي
والرعاية ال�صحية والتحول الرقمي وغريها من
املجاالت احليوية .وقال ال�صفدي “ال يجب �أن تكون
هذه الفجوات عامل �إحباط ،على العك�س ،هي حافز
لال�ستدراك ،وو�ضع الربامج واخلطط التي تتيح
التدرج املنهجي ملعاجلتها ،ويف هذه املعاجلة منفعة
ل�ضفتي املتو�سط”.
و�أك� ��د ال���ص�ف��دي �أن “اال�ستقرار وال ��رخ ��اء يف
ال�ضفة اجل�ن��وب�ي��ة ت�ع��زي��ز ل�لا��س�ت�ق��رار والأم� ��ن يف

ال�ضفة ال�شمالية ،و�ضعف الإجن ��از و�شح الفر�ص
الم��ل وغياب ال�سالم ال�شامل واال�ستقرار
وتراجع أ
يف منطقة ج�ن��وب املتو�سط تهديد لأم ��ن �أوروب ��ا،
ت�ل��ك حقيقة �أث�ب�ت�ه��ا ال �ت��اري��خ ال �ق��دمي ،وت ��ؤك��ده��ا
جم��ري��ات احلا�ضر” .و�أكد ال�صفدي� ،أن الإره��اب
خطر م�شرتك يغذيه القهر والي�أ�س وال�صراعات
وغياب العدالة والفر�ص و�إنتهاك احلقوق امل�شروعة
واالحتالل ،يجب حماربته بتجفيف بيئات الي�أ�س
والظلم والعوز وا�ستباحة احلقوق التي يعتا�ش عليها،
وبتعزيز ثقافة احل ��وار وامل���س��اواة واح�ت�رام الآخ��ر
وحريته الدينية ومقد�ساته ورموزه .وبني ال�صفدي
�أن الهجرة غري ال�شرعية وغري املنظمة حتد تواجهه
�أوروبا ال يتال�شى ببناء اجلدران و�إغالق احلدود ،بل
ببناء امل�شاريع وامل�صانع واملدار�س ،وحل ال�صراعات يف
بلدان انطالقها .واللجوء عبء ال يجوز �أن ين�سى
��ض�ح��اي��اه وال ي�ج��وز �أن ت�ت�رك ال ��دول امل�ست�ضيفة
لتتحمله وحدها .وقال ال�صفدي “ن�ستفيد جميعاً
من م�أ�س�سة التعاون وحتقيق التكامل االقت�صادي
احلقيقي ،الذي ينعك�س تنمية اقت�صادية واجتماعية
و�سيا�سية وع�ل�م�ي��ة حقيقية م���س�ت��دام��ة يف جميع
دول ج��وارن��ا .وحتقيق ه��ذا يتطلب �شرطا تعزيز
الإ�ستقرار وحتقيق الأمن وال�سالم”.
و�شدد ال�صفدي على �أن الأزمة ال�سورية ال ميكن
�أن تبقى “جرحاً ينزف قت ً
ال و�أملاً ودماراً ،ويجب حل
الأزمة الليبية قبل فوات الأوان”.
و�أك � ��د �أن “تفعيل ج �ه��ودن��ا ل�ل�ت��و��ص��ل حل�ل��ول
�سيا�سية لهاتني الأزم �ت�ين تعيد لهذين البلدين

الرئي�سني يف اجلوار املتو�سطي �أمنهما وا�ستقرارهما
م�س�ؤولية �أخالقية و�إن�سانية ،وم�صلحة م�شرتكة”
وقال ال�صفدي “لن يتحقق ال�سالم ال�شامل والعادل
القادر على �إطالق طاقات �شعوبنا يف جنوب املتو�سط
م��ا مل يح�صل ال�شعب الفل�سطيني ع�ل��ى حقوقه
امل�شروعة يف احلرية وال��دول��ة امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س املحتلة على خطوط ال��راب��ع م��ن حزيران
 ،1967على �أ��س��ا���س ح��ل ال��دول�ت�ين ووف ��ق القانون
الدويل ،لتعي�ش ب�أمن و�سالم �إىل جانب �إ�سرائيل”.
و�أ�ضاف “فاالحتالل نقي�ض ال�سالم مينعه ويقو�ض
ف��ر���ص حت�ق�ي�ق��ه .ي�ت�ح�ق��ق ال �� �س�ل�ام ب��ال �ع��ودة �إىل
مفاو�ضات جادة للو�صول حلل الدولتني ،ال بفر�ض
حقائق ج��دي��دة على الأر�� ��ض ،وب�ن��اء امل�ستوطنات،
وه��دم البيوت وحما�صرة الأمل” .و�أك��د ال�صفدي
�أن اململكة الأردنية الها�شمية �ستظل “قوة من �أجل
ال�سالم العادل ،تعمل معكم جميعا على حتقيقه حقاً
لكل �شعوب املنطقة ،وبتوجيه ومتابعة مبا�شرة من
جاللة امللك عبداهلل الثاين ،الو�صي على املقد�سات
الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س� ،ستبقى اململكة
تكر�س ك��ل �إمكاناتها حلماية املقد�سات وهويتها
العربية الإ�سالمية وامل�سيحية ،والو�ضع التاريخي
وال �ق��ان��وين ال �ق��ائ��م ف�ي�ه��ا ،لتنعم م��دي�ن��ة ال���س�لام
بال�سالم”.
وقال ال�صفدي ،ان �إجتماع بر�شلونة اليوم “هو
ر�سالة قوية �أن ر�ؤيتها ما تزال �ضرورة لبناء امل�ستقبل
الآمن املنجز الذي نريده جميعا� ،إحتادنا املتو�سطي
قادر على �إطالق حترك ملتزم لتحديد الأولويات،

وو��ض��ع ال�برام��ج ال�ت��ي تعيدنا �إىل ط��ري��ق الإجن��از
والتعاون الذي بد�أ من هنا ،من بر�شلونة”.
و�أ�� �ض ��اف “وعرب االحت � ��اد م��ن �أج� ��ل امل�ت��و��س��ط
ن�ستطيع بلورة �آلية عمل تعو�ض ما فات من فر�ص،
وتوجد فر�صا جديدة لبناء ج�سور التعاون البناء
وال�ضرورة بني �ضفتي املتو�سط”.
و�شكر ال�صفدي املمثل الأعلى لل�ش�ؤون اخلارجية
وال���س�ي��ا��س��ة الأم �ن �ي��ة ل�ل�احت��اد الأوروب� � ��ي ج��وزي��ب
بوريل و�أم�ين عام الإحت��اد من �أجل املتو�سط نا�صر
ك��ام��ل وف��ري�ق��ه ع�ل��ى ج�ه��وده��م ال�ط�ي�ب��ة ،ك�م��ا �شكر
وزي ��رة خ��ارج�ي��ة �إ��س�ب��ان�ي��ا �أران �� �ش��ا غ��ون��زال�ي����س الي��ا

على ا�ست�ضافة املنتدى .وتر�أ�ست اململكة الأردن�ي��ة
الها�شمية� ،إىل جانب االحت��اد الأوروب� ��ي منذ عام
 ،2012يف رئا�سة م�شرتكة ،الإحتاد من �أجل املتو�سط
الحت��اد
ال��ذي ي�ضم يف ع�ضويته  42دول��ة هي دول إ
الأوروبي ودول اجلوار اجلنوبي.
وي�ع�ت�بر امل �ن �ت��دى االق�ل�ي�م��ي اخل��ام ����س ل� ��وزراء
خارجية الدول الأع�ضاء لالحتاد من �أجل املتو�سط
ال��ذي يتزامن انعقاده م��ع منا�سبة م��رور  25عاما
على عملية بر�شلونة ،ومت عقد اكرث من  20اجتماعاً
وزارياً و�إعتماد �أكرث من  60م�شروعاً �أورومتو�سطي
منذ تاريخه.
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حمل الحكومة والمواطنين مسؤولية تفشي «كورونا»

د .خرابشة :تجاوز الفحوصات ال  ٪٥تعني ان الخطر شديد
االنباط-عمان
حمل رئي�س جلنة تقييم الو�ضع الوبائي
يف الأردن الدكتور �سعد اخلراب�شة احلكومة
وامل�ج�ت�م��ع الأردين ،امل���س��ؤول�ي��ة ح��ول تف�شي
فريو�س كورونا يف اململكة
وقال اخلراب�شة يف ت�صريح لن�شرة �أخبار
ر�ؤي��ا اجلمعة� ،إن تف�شي اجلائحة يف الأردن
ي��رت �ب��ط ب �ت �ط �ب �ي��قِ � �س �ي��ا� �س � ِة ال� �ع ��زل امل �ن��زيل
على امل�صابني ،دون �ضبط مراقب ِة املر�ضى
املعزولني يف امل�ن��ازل  ،ياتي ذل��ك فيما ت��دور
الت�سا�ؤالت ح��ول الو�ضع الوبائي يف الأردن
خالل الفرتة القادمة
و�أ��ش��ار �إىل �أن احلكومة مل تكن ج��ادة يف
تطبيق الإج ��راءات ،مثلما مل يكن املجتمع
ملتزما بالتعليمات
وق��ال �إن��ه كان من املهم عدم ترك النا�س

امل �ع��زول�ين يف م�ن��ازل�ه��م دون �آل �ي��ة ل�ل��رق��اب��ة،

متنعهم من جتاوز التعليمات

ومت �ن��ى اخل��راب �� �ش��ة ل ��و �أن � ��ه مت ت���ش�غ�ي��ل
�آالف ال�شباب يف تطبيق �آل�ي��ة ال��رق��اب��ة على
املعزولني يف منازلهم خ�شية تف�شي الوباء يف
خمتلف مناطق اململكة
و�أكد الوزير الأ�سبق �أن معظم املعزولني
يف منازلهم �شاركوا يف االنتخابات النيابية،
كما �أن الكثري منهم م��ا زال��وا يخرجون يف
املنا�سبات واحلفالت
وق ��ال اخل��راب���ش��ة �إن ��ه ال ي��رى يف ال��وق��ت
�أن الأردن قريب من ذروة وباء كورونا ،ومل
ن���ص��ل ل �ب��داي��ة ت���س�ط�ي��ح ال��وب��اء ك�م��ا يعتقد
البع�ض
و�أ� �ش��ار �إىل �أن م��ا ي��دل��ل على ذل��ك ن�سبة
ال�ف�ح��و��ص��ات الإي �ج��اب �ي��ة الآخ� ��ذة ب��االرت�ف��اع
ب�شكل ي��وم��ي و�أ��س�ب��وع��ي ،م�شريا �إىل �أن �أي
بلد يف العامل يتجاوز ن�سبة الـ  %5من ن�سبة
الفحو�صات تعني �أنه يف خطر �شديد

 61وفاة و 4580إصابة بفيروس كورونا
االباط -عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  61وفاة و4580
�إ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستج ّد يف اململكة ام�س
اجلمعة ،لريتفع العدد الإجمايل �إىل  2570وفاة
و� 207601إ�صابة.
وت ��و ّزع ��ت الإ�� �ص ��اب ��ات ع �ل��ى  1442ح��ال��ة يف
حم��اف �ظ��ة ال �ع��ا� �ص �م��ة ع� � ّم ��ان ،و 867ح ��ال ��ة يف
حم��اف �ظ��ة �إرب � ��د ،م�ن�ه��ا  146ح��ال��ة يف ال��رم �ث��ا،
و 648حالة يف حمافظة امل�ف��رق ،و 371حالة يف
حم��اف�ظ��ة ج��ر���ش ،و 365يف حم��اف�ظ��ة ال��زرق��اء،
و 186ح��ال��ة يف حمافظة م ��أدب��ا ،و 158ح��ال��ة يف
حم��اف�ظ��ة ال�ط�ف�ي�ل��ة ،و 146ح��ال��ة يف حمافظة
ال �ب �ل �ق��اء ،و 138ح ��ال ��ة يف حم��اف �ظ��ة ال �ك ��رك،
و 126حالة يف حمافظة عجلون ،و 72حالة يف
حمافظة معان ،منها  26يف البرتا ،و 61حالة يف
حمافظة العقبة.
و�أ��ش��ار املوجز الإع�لام��ي ال�صادر عن رئا�سة
ال� ��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن ع��دد احل��االت

الن�شطة ح��ال� ّي�اً و�صل �إىل  64694ح��ال��ة ،بينما
بلغ ع��دد احل��االت التي �أُدخِ �ل��ت اليوم للعالج يف

امل�ست�شفيات املعتمدة  234حالة ،فيما غادرت 194
حالة امل�ست�شفيات بعد �شفائها.

ول �ف��ت �إىل �أن �إج �م��ايل ع��دد احل ��االت التي
تتلقّى ال�ع�لاج يف امل�ست�شفيات حال ّياً بلغ 2092
ح��ال��ة ،م�ن�ه��م  485ح��ال��ة ع �ل��ى �أ�� �س� � ّرة ال�ع�ن��اي��ة
احلثيثة.
كما �أ�شار املوجز �إىل ت�سجيل  4750حالة �شفاء
ال �ي��وم يف ال �ع��زل امل �ن��زيل وامل�ست�شفيات ،لي�صل
�إجمايل حاالت ال�شفاء  140400حالة.
ً
و�أ� �ض��اف �أن  26257فح�صاً خم�بر ّي �ا �أج��ري
ال�ي��وم ،لي�صبح �إج�م��ايل ع��دد الفحو�صات التي
�أج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وحتى الآن 2487561
فح�صا ،الفتا �إىل �أن ن�سبة الفحو�صات الإيجاب ّية
لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 4ر 17باملئة.
ودع��ت ال ��وزارة اجلميع �إىل االل�ت��زام ب�أوامر
ال� ّدف��اع ،وا ّت�ب��اع �سبل الوقاية ،خ�صو�صاً ارت��داء
الك ّمامات ،وعدم �إقامة التج ّمعات لأكرث من 20
�شخ�صاً� ،إ�ضافة �إىل متابعة احلملة التوعوية
ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا ال � � ��وزارة ل �ل��وق��اي��ة م��ن ع��دوى
فريو�س كورونا وت�شجيع الأفراد حلماية �أ�سرهم
وجمتمعهم (#بحميهم).

نشامى بلدية المفرق يكافحون في العمل رغم مخاطر الجائحة

عبداهلل جروان يعمل بحمالت الرش منذ بداية الجائحة أصيب بـ« كورونا»
املفرق  -االنباط  -يو�سف
ق ��در اهلل وم ��ا � �ش��اء ف �ع��ل ..اجل �ه��ود امل�م�ي��زة
امل�ب��ذول��ة م��ن قبل ف��ري��ق ط ��وارئ بلدية املفرق
املخ�ص�ص بتنفيذ حمالت ر�ش وتعقيم املواقع
التي تظهر فيها �إ�صابات كورونا مل تتوقف منذ
بداية جائحة كورونا ولغاية هذه اللحظة
املوظف عبداهلل احمد ج��روان احد موظفي
البلدية وال ��ذي عمل �ضمن ه��ذا ال�ف��ري��ق منذ
اجلائحة �أ�صيب مبر�ض فريو�س كورونا �شفائه
اهلل وعافه من ه��ذا املر�ض  ..ه ��ؤالء هم جنود
الوطن املخل�صني يف عملهم ا�ستطاعوا مواجهة
تداعيات جائحة ك��ورون��ا وخماطرها م��ن �أج��ل
�صحة و�سالمة املواطنني
هذه الفئة من املوظفني املخل�صني يف عملهم
مل تتوانى بلدية املفرق الكربى ممثله برئي�سها
عامر نايل الدغمي يدعمهم املو�صول ليوا�صلوا

هذه املهمة على �أكمل وجه ودون �أي ت�أخري
امل��وظ��ف ج ��روان االن يف ع��زل م�ن��زيل داعيا
امل��وىل ع��ز وج��ل �أن ي�شفي جميع امل�صابني من
هذا املر�ض
ه ��م ك � ��وادر ب �ل��دي��ة امل� �ف ��رق ال� �ك�ب�رى ال��ذي��ن
يوا�صلون العمل يف هذه املهمة رغم خماطرها
اال ان �ه��م م���س�ت�م��رون يف ت �ق��دمي ه ��ذه اخل��دم��ة
للتخفيف م��ن �آث ��ار اجل��ائ�ح��ة وامل�ح��اف�ظ��ة على
�صحة و�سالمة اجلميع
ن �ق��ول ل�ل�م��وظ��ف ج� ��روان وزم�ل�ائ��ك ال��ذي��ن
يعملون يف هذا الفريق برئا�سة املهند�س فرا�س
الوزان اهلل معكم وابعد عنكم هذا الوباء و�أبناء
الوطن جمعيا ..و�سنبقى دعواتنا ب�أن يبعد عنكم
�شر هذا املر�ض
بلدية املفرق الكربى ممثلة برئي�سها عامر
نايل الدغمي م�ستمرة يف دعم موظفيها الذين
يعملون ب�صمت من �أجل خدمة املفرق و�أهلها.

االنباط -عمان
ق��ال م�ساعد الأم�ي�ن ال�ع��ام للرعاية ال�صحية
الأولية يف وزارة ال�صحة الدكتور غازي �شرك�س ،ان
ام�س اجلمعة هو االخري من الأ�سبوع الوبائي ، 47
وت�شري املعطيات �إىل بوادر ا�ستقرار ورمبا انخفا�ض

االنباط-عمان
حت �� �س��ن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى ت �ن��زي�ل�ات الأل �ب �� �س��ة
والأح��ذي��ة م��ع ق��رب ان�ت�ه��اء ا��س�ب��وع ال�ت��زي�لات
والتخفي�ضات ال��ذي �شهدته ال���س��وق املحلية،
والذي جاء عو�ضا عن يوم “اجلمعة البي�ضاء”.
وا�� �ش ��ار مم �ث��ل ق �ط��اع الأل �ب �� �س��ة واالح ��ذي ��ة
وامل �ج ��وه ��رات يف غ��رف��ة جت� ��ارة الأردن ا��س�ع��د
ال�ق��وا��س�م��ي بت�صريح �صحفي ام����س اجلمعة،
اىل ان الطلب على تنزيالت �أ��س�ب��وع الألب�سة
والأح��ذي��ة ،ب��د�أ متوا�ضعا خ�لال �أيامه الأوىل،
ل �ك �ن��ه حت �� �س��ن ي ��وم ام ����س اخل �م �ي ����س م��دع��وم��ا
با�ستالم الرواتب .
وبني ان تنزيالت الألب�سة والأحذية تركزت
باملحال وال���ش��رك��ات القائمة ب��امل��والت وامل��راك��ز

يف وقت ما من حياتنا جنري جمي ًعا يف عك�س اجتاه الريح .ن�شعر بال�ضجر من الأ�شياء التي ال
يبدو �أنها تتغري �أبدًا ونقرر رفع ثقل االلتزامات واملواعيد النهائية والندم .مهما كان ال�سبب  ،و�صلنا
�إىل الأر�ض م�سرعني ولي�س لدينا �أي رغبة يف النظر �إىل الوراء .لقد انتهينا من ف�صل ما يف حياتنا
ونحتاج �أن ن�شعر برياح التغيري تهب على وجوهنا .انتهينا  ،وهكذا جنري .هل من املقبول الهروب؟
�أحيانا يكون من يرك�ض النا�س ملجموعة من الأ�سباب  ،من رغبة ال�شباب يف جتربة “احلرية” من
قيود ال�سلطة �إىل �أولئك الذين بب�ساطة ال ي�ستطيعون حتمل البقاء يف مكانهم بعد الآن� .سينمو
الأطفال ويبلغون .ال مفر منه .بالن�سبة لأولئك الذين يجب �أن يذهبوا فقط  ،ت�ؤكد نظرة �سريعة �أن
الدراما تكمن يف مكان قريب من حياتهم.
الدراما غري مريحة  ،مما ي�شري �إىل عدم التوازن ومع ذلك  ،يحتاج بع�ض الأ�شخا�ص �إىل �إبقائه
يف املقدمة ومرك ًزا يف حياتهم .تنبع احلاجة �إىل الدراما من ال�شعور بعدم الأهمية .بطريقة ما ،
انهارت الأحداث على طول الطريق الذي �سمح لهذه الفكرة اخلاطئة ب�أن ت�صبح حقيقة للمذنب ،
وتبد أ� الدراما.
يف بع�ض الأحيان يكون من ال�صعب حتديد ال�ضحية ومن هو مرتكب هذه القوة املدمرة للطاقة.
ع��ادة ما يكون اجل��اين احلقيقي ماه ًرا يف التالعب ب��الأح��داث مل�صلحته  ،تار ًكا ال�ضحايا الأبرياء
يت�ساءلون عما قد يفعلونه لتتحول الأح��داث العادية �إىل خمارج مثرية وغا�ضبة .هل فعلت �شي ًئا
ي�سبب مثل هذا اال�ضطراب؟ هل يجب �أن جتري خلف ال�شخ�ص الذي اختار اجلري عك�س الريح؟
اجلواب ال وال.
نخترب احلاجة �إىل اجلري حقًا عندما نكون مرهقني عندما ت�أتي امل�شاكل �أو تثقل قلوبنا نحن
نهرب من �آالم احلياة التي بد�أت حتددنا واالعتقاد ب�أنها �ستحدد غدنا .قد تكون هناك جمموعة من
املحن حول الهروب  ،ولكن عندما ال ترى الإجابة �أو ال متلك ال�شجاعة لإنقاذ نف�سك ميكن �أن يكون
خال�صك.
بينما تنب�ض القلوب امل�ضطربة ب�شكل ناق�ص  ،ف�إنها مليئة بالده�شة �إنه الوقت الذي يكون فيه عدم
معرفة ما يجلبه الغد مبثابة ارتياح لأن ملحة الأم�س عن الأبدية كانت ال تطاق� .أف�ضل جزء يف اجلري
هو �أنه عندما ن�ضع م�سافة كافية بني ما�ضينا ونركز على م�ستقبلنا  ،نتذكر �أن لدينا خيا ًرا نرى �أن
اخليارات التي ن�سيناها كانت متاحة .فج�أة مل يعد م�ستقبلنا كئي ًبا كما كنا نخ�شى .ندرك �أن اخليارات
املختلفة تغرق خماوفنا وتعطينا ال�شجاعة لالرتقاء فوق ما كان عليه من قبل.

العثور على جثة شخص بمنطقة مدينة
الشرق بالزرقاء
االنباط-عمان
ع �ث��رت االج � �ه� ��زة االم� �ن� �ي ��ة ع �ل��ى ج�ث��ة
�شخ�ص يف منطقة م��دي�ن��ة ال���ش��رق /دوار
الطيارة يف مدينة الزرقاء.
وق��ال الناطق االعالمي با�سم مديرية

االم ��ن ال �ع��ام ،يف ب�ي��ان ام����س اجل�م�ع��ة� ،أن��ه
مت العثور على جثة ل�شخ�ص خم�سيني يف
منطقة مدينة ال���ش��رق /دوار ال�ط�ي��ارة يف
مدينة الزرقاء ،م�شريا اىل انه مت حتويل
اجل �ث��ة ل �ل �ط��ب ال �� �ش��رع��ي ل �ت �ح��دي��د ��س�ب��ب
الوفاة.

مخالفة وإغالق إدارة مول ومحل تجاري
ومطعم بداخله لمخالفة أمر الدفاع

االنباط-عمان

ق��ام��ت وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
وال �ت �م��وي��ن و�أم��ان��ة ع �م��ان بالتن�سيق
م��ع الأم ��ن ال �ع��ام مبخالفة واغ�لاق
ادارة اح��د امل ��والت ال�ت�ج��اري��ة يف عمان
ب ��اال�� �ض ��اف ��ة اىل خم ��ال� �ف ��ة ع� � ��دد م��ن
امل� ��واط � �ن�ي��ن واغ � �ل� ��اق اح� � ��د امل� �ح�ل�ات
ال�ت�ج��اري��ة وم�ط�ع��م داخ��ل امل ��ول لعدم
االلتزام مبتطلبات ال�سالمة من ارتداء

االنباط -وادي االردن

اليها بع�ض خ�براء الأوب�ئ��ة� ،أك��د �شرك�س �أن وزارة
ال�صحة تتوا�صل مع احل��االت االيجابية وتعطيها
ار�شادات العزل املنزيل وااللتزام ،حيث ت�سهم عدم
خمالطتهم لالخرين ب�إنخفا�ض ع��دد احل��االت،
م�شريا اىل ان��ه م��ن ال�صعب م��راق�ب��ة ك��ل معزول
م�ن��زل�ي��ا ب�سبب ع��دده��م ال �ك �ب�ير .وب�ي�ن ال��دك�ت��ور

�شرك�س� ،أن �سبب �إنخفا�ض ع��دد الإ��ص��اب��ات يعود
اىل زيادة التزام املواطنني ب�إرتداء الكمامة وكذلك
الأث ��ر امل�تراك��م للحظر اال��س�ب��وع��ي ي��وم اجلمعة،
م�ؤكدا �أهمية اال�ستمرار يف اتباع و�سائل الوقاية
للمحافظة على انخفا�ض املنحنى الوبائي والتفا�ؤل
واحلذر وعدم الرتاخي حتى ال حت�صل �أي انتكا�سة.

القواسمي  :تحسن الطلب على تنزيالت األلبسة واألحذية
ال�ت�ج��اري��ة ال�ك�برى فيما اختفى م��ن اال��س��واق
العامة وال�شعبية ،مبينا ان ن�سبة التخفي�ضات
و�صلت ملا يقارب  70باملئة لدى بع�ض املحال.
وت� ��وق� ��ع ال� �ق ��وا�� �س� �م ��ي ،ان ت ��رت� �ف ��ع وت �ي�رة
الطلب على التنزيالت ي��وم غد ال�سبت ،فيما
ت��در���س بع�ض ال�شركات وامل�ح��ال مت��دي��د فرتة
ال�ت�خ�ف�ي���ض��ات ب���ش�ك��ل ف ��ردي اىل ي ��وم الأث �ن�ين
املقبل ،م��ؤك��دا ان االل�ت��زام ب��اج��راءات ال�صحة
وال �� �س�لام��ة ك ��ان ك �ب�ي�را ل ��دى اجل �م �ي��ع خ�لال
عمليات الت�سوق ،با�ستثناء حاالت ب�سيطة.
وعمد جتار قطاع الألب�سة والأحذية حمليا
وب��ال�ت�ن���س�ي��ق م ��ع وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة
وال� �ت� �م ��وي ��ن ،اىل ا�� �س� �ت� �ب ��دال ي � ��وم “اجلمعة
البي�ضاء” اىل اطالق �أ�سبوع كامل للتنزيالت
والتخفي�ضات اعتبارا من يوم ال�سبت املا�ضي،

ناديا مصطفى الصمادي

الكمامة وم��راع��اة م�سافة التباعد بني
امل��واط �ن�ين وف ��ق اوام� ��ر ال ��دف ��اع وذل��ك
��ض�م��ن احل�م�ل��ة التفتي�شية ال �ت��ي متت
�أم�س اخلمي�س.
وتهيب ال� ��وزارة ب���ض��رورة االل�ت��زام
مبتطلبات الوقاية من ارتداء الكمامة
وم� ��� �س ��اف ��ات ال� �ت� �ب ��اع ��د ل� ��دع� ��م ج �ه��ود
احل�ك��وم��ة يف احل��د م��ن ان�ت���ش��ار ال��وب��اء
حر�صا على �سالمة املواطنني م�ؤكدة
اال�ستمرار يف تكثيف حمالت التفتي�ش.

مزارعو وادي االردن يثمنون قرار
تأجيل أقساط االقراض الزراعي

الصحة  :المعطيات الوبائية تشير الى بوادر استقرار في الوضع الوبائي
احلالة الوبائية.
و�أ�ضاف الدكتور �شرك�س ام�س اجلمعة ،انه من
املتوقع �أن يكون عدد اال�صابات لال�سبوع � 47أقل من
اال�سبوعني ال�سابقني ونتابع اعداد اال�سبوع القادم
للت�أكد من �سري املنحنى الوبائي.
وفيما يخ�ص ح��االت العزل املنزيل التي ا�شار

الجري ضد الريح

كونها تتزامن م��ع ي��وم احلظر ال�شامل ال��ذي
يطبق كل يوم جمعة.
وا� �ش ��ار ال �ق��وا� �س �م��ي اىل ان م �ن �� �ش ��آت ق�ط��اع
الألب�سة والأحذية ملتزمة باجراءات ال�سالمة
وتطبيق معايري ال�صحة والتباعد اجل�سدي
ول �ب ����س ال �ك �م��ام��ة وت ��وف�ي�ر امل �ع �ق �م��ات وت ��رك
م�سافات بني الزبائن والعاملني يف ال�شركات
وامل�ح��ال ،داع�ي��ا اجل�ه��ات املعنية بالتفتي�ش اىل
ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى التنبيه واالر� �ش��اد ق�ب��ل حترير
املخالفات.
وب�ين ،ان اال� �س��واق العامة وال�شعبية لي�س
مبقدورها اللجوء اىل التنزيالت والتخفي�ضات
خالل هذه الفرتة بفعل حالة الركود العميقة
التي تعي�شها منذ بداية العام احلايل وت�أثرها
ب�أزمة وتبعات جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد،

مطالبا بتوفري ح��واف��ز لها وم�ساعدتها على
اال�ستمرار ب�أعمالها.
واع ��اد ال�ق��وا��س�م��ي ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى مطالبته
مبنح قطاع الألب�سة والأحذية بع�ض احلوافز
وخ ��ا�� �ص ��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �خ �ف �ي ����ض االع� �ب ��اء
ال �� �ض��رب �ي��ة وال ��ر�� �س ��وم اجل �م��رك �ي��ة و� �ض��ري �ب��ة
امل �ب �ي �ع��ات ،وال �ت��و� �ص��ل ل���ص�ي�غ��ة ت��واف �ق �ي��ة بني
امل��ال�ك�ين وامل���س�ت��أج��ري��ن بخ�صو�ص االي �ج��ارات
حتفظ م�صالح الطرفني.
وي���ض��م ق �ط��اع الأل �ب �� �س��ة والأح ��ذي ��ة ،ال��ذي
ي�شغل  53ال��ف ع��ام��ل ،غالبيتهم اردن �ي��ون11 ،
الف من�ش�أة تعمل يف خمتلف مناطق اململكة.
ك�م��ا ي��وج��د يف ال���س��وق املحلية  180عالمة
جتارية عاملية من الألب�سة والأحذية ت�ستثمر
داخل اململكة.

ثمن مزارعو وادي االردن قرار احلكومة
بت�أجيل اق�ساط قرو�ض م�ؤ�س�سة الإقرا�ض
الزراعي الذي جاء يف بدايات املو�سم الزراعي
والذي ينعك�س ايجابا على واقعهم الزراعي.
واك��دوا  ،ان ت�أجيل اق�ساطهم ملدة ثالثة
�أ�شهر ي�ساعدهم على تخطي فرتة ت�أ�سي�س
اال��ش�ت��ال اىل وق��ت ذروة االن �ت��اج ،ومينحهم
الوقت لت�سديد الإل�ت��زام��ات املالية االخ��رى
املرتتبة عليهم.
وقال اخلبري الإقت�صادي الدكتور غ�سان
ال�ط��ال��ب� ،أن ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي �سلة الأردن
الغذائية مب��ا ينتجه امل ��زارع م��ن منتوجات
ي���ص�ع��ب اال� �س �ت �غ �ن��اء ع�ن�ه��ا يف ظ ��ل ج��ائ�ح��ة
ك��ورون��ا ،م ��ؤك��داً �أن ال �ق��رار ج��اء يف ال��وق��ت
املنا�سب للمزارع ويف بداية املو�سم ،م�شرياً
اىل ان احل��اج��ة م�ل�ح��ة ل�لا��س�ت�م��رار ب��دع��م
امل��زارع نظري ما يعانيه جراء اغالق الكثري
م��ن الأ� �س��واق ال�ت��ي ك��ان��ت وج�ه��ة للمنتجات
الزراعية.
من جهته ،بني اخلبري الزراعي املهند�س
فيا�ض احل��وارات� ،أن القرار ينعك�س ايجابا
على امل��زارع�ين وه��ي �سنة حميدة اتخذتها
احل�ك��وم��ة ب��ال�ت��أج�ي��ل ل �ل �م��زارع�ين ،ك�م��ا هي
القطاعات االخ ��رى ،م�شريا �إىل ان امل��زارع
�سيتمكن م��ن ت��أه�ي��ل ار� �ض��ه ل�ل�ب��دء بعملية
ال��زراع��ة و�أن��ه كلما زادت م��دة الت�أجيل كان
ال�ت��أث�ير ايجابياً على ال�شركاء يف العملية
الزراعية.
م��ن جهته ،ق��ال رئي�س �إحت ��اد امل��زارع�ين
يف وادي االردن ع��دن��ان اخل ��دام “�إن ق��رار
ال �ت ��أج �ي��ل اع �ط��ى امل� ��زارع� ��ون م���س��اح��ة ام��ل
ب��اه�ت�م��ام احل�ك��وم��ة ب��ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي وه��و
ع��ام��ل م �ه��م يف رف� ��ع م �ع �ن��وي��ات امل ��زارع�ي�ن
وانطالقه بكل جد ملو�سم جديد بالرغم من
تعرثه يف موا�سم �سابقة نظرا لتدين اال�سعار
وارتفاع م�ستلزمات االنتاج الزراعي.

وق��ال م��دي��ر الإق��را���ض ال��زراع��ي يف ل��واء
دير عال املهند�س متعب اليا�صجني ،ان فرع
دير عال بناء على التعليمات فقد مت جدولة
الديون امل�ستحقة على املزارعني يف اللواء ملدة
�أربع �سنوات منها فرتة �سماح ل�سنتني وبدون
فوائد ليتمكن املزارع من احل�صول على وقت
كاف لتنفيذ خطتة الزراعية دون �ضغوطات
الأق�ساط ،و�أن مبلغ االقرا�ض الذي منح من
الفرع بلغ  3ون�صف مليون دينار.
وقال مدير زراع��ة وادي االردن املهند�س
ب �ك��ر ال �ب�ل�اون��ة ،ان ج� ��ودة اال� �ص �ن��اف ال�ت��ي
ينتجها املزارع االردين ذات موا�صفات عالية
مما جعلها ذات �سمعة طيبة جعلتها تناف�س
يف ج�م�ي��ع اال�� �س ��واق ال �ع��رب �ي��ة واالوروب � �ي ��ة،
ك�م��ا ان م�ي��زة وادي االردن واع �ت��دال درج��ة
حرارته يف ف�صل ال�شتاء جعلته املنتج الوحيد
ال�صناف التوجد يف كثري من دول العامل يف
مثل هذا الوقت لكن حاجة امل��زارع لل�سيولة
النقدية عادة ما تت�سبب يف ت�أخره يف عملية
الإن �ت��اج ،م�شريا �إىل �أن امل�ساحة الإجمالية
التي تزرع بالواد حوايل  350الف دومن ويتم
انتاج اخل�ضروات بانواعها.
يذكر �أن جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة الإقرا�ض
الزراعي ،قرر ام�س ت�أجيل الأق�ساط املرتتبة
على امل��زارع�ين وكفالئهم مل��دة � 3أ�شهرومن
امل�ت��وق��ع �أن ي�ستفيد م��ن ه ��ذا ال �ق��رار نحو
� 30أل��ف م ��زارع وم�ق�تر���ض بكلفة �إجمالية
تقدر بنحو  10ماليني دينار ،منهم  22الف
م��زارع وكفالئهم ب�شكل مبا�شر ت��رد منهم
اق�ت�ط��اع��ات ��ش�ه��ري��ة منتظمة تبلغ قيمتها
الإج�م��ال�ي��ة خ�لال ف�ترة الت�أجيل نحو 5ر6
مليون دينار والباقي ب�صورة غري مبا�شرة
م��ن خ�ل�ال ال�ت���س��وي��ات ال�شهرية وال�سنوية
وح�سب ظروفهم وقدراتهم املالية وموا�سم
الإنتاج لديهم ويقدر عددهم بنحو  8االف
مزارع متوقع �أن ت�صل كلفة ت�أجيلهم اىل 5ر3
مليون دينار.

االقت�صادي
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أوبك +تعتزم إجراء محادثات غير رسمية

مو�سكو  -رويرتز

ك�شف خطاب وم�صادر مطلعة ب�أن جمموعة
�أوب��ك +التي ت�ضم دوال رئي�سية منتجة للنفط
�ستجري حم��ادث��ات غري ر�سمية عن بُعد اليوم
ال�سبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأ�سبوع.
وت��در���س �أوب ��ك +م��ا �إذا كانت �ستخفف قيود
�إنتاج النفط اعتبارا من �أول يناير ،كما اتفقت
قبل ذلك� ،أم �ست�ستمر يف الإنتاج بنف�س الوترية
يف ظل �ضعف طلب النفط وتداعيات اجلائحة.
وق��ال��ت م���ص��ادر �إن ه�ن��اك ات�ف��اق��ا يف منظمة
ال��دول امل�صدرة للنفط وحلفائها ،على متديد
خف�ض الإنتاج � 3أ�شهر اعتبارا من يناير املقبل.
وق� ��ال م �� �ص��در ب� ��أوب ��ك +ل ��روي�ت�رز �إن وزي��ر
الطاقة يف دول��ة الإم��ارات العربية �أبلغ اللجنة
ال��وزاري��ة امل�شرتكة ملراقبة خف�ض الإن �ت��اج �أن��ه
يجب على كل الأع�ضاء �أن ينفذوا �أوال تعهدات

خف�ض النفط ب�شكل ك��ام��ل قبل امل��واف�ق��ة على
تغيري �أو متديد االتفاق احلايل.
وتباينت �أ�سعار النفط ام�س اجلمعة دون �أن
حتد عن م�سارها املف�ضي �إىل مكا�سب للأ�سبوع
ال��راب��ع ع�ل��ى ال �ت��وايل ق�ب�ي��ل اج �ت �م��اع ملجموعة
�أوبك.+
وك ��ان خ��ام ب��رن��ت ت�سليم ي�ن��اي��ر مرتفعا 35
�سنتا مبا يعادل � %0.7إىل  48.15دوالر للربميل،
يف حني زاد عقد فرباير الأن�شط � 42سنتا �إىل
 48.21دوالر.
لكن خام غرب تك�سا�س الو�سيط نزل � 28سنتا
�أو � %0.6إىل  45.43دوالر للربميل.
وكال العقدين مرتفع حوايل  %7على مدار
الأ�سبوع بعد �أنباء م�شجعة عن لقاحات حمتملة
للوقاية من كوفيد 19-من �أ�سرتا زينيكا
و��ش��رك��ات �أخ ��رى .غ�ير �أن��ه ب��زغ��ت ت���س�ا�ؤالت

بخ�صو�ص لقاح �أ�سرتا زينيكا ،حيث �أب��دى عدة
علماء حتفظات حيال نتائج التجارب.
وقال جيه.بي مورجان “يف حني �أن التوزيع
الناجح للقاح �سيك�سر احللقة بني انتقال العدوى
وحركة الأف ��راد ،ف�إنه حتى يف ذل��ك احل�ين من
املرجح �أال ي�صل الطلب العاملي على النفط �إىل
معدالته قبل اجلائحة �إال يف منت�صف ».2022
�إىل ذل��ك ،ق��ال اخل�ط��اب ال���ص��ادر ع��ن �أوب��ك،
وال ��ذي اطلعت عليه روي�ت�رز� ،إن ن��ائ��ب رئي�س
ال � ��وزراء ال��رو� �س��ي �أل�ك���س�ن��در ن��وف��اك �سيح�ضر
م �� �ش��اورات ال�سبت غ�ير ال��ر��س�م�ي��ة ل �ق��ادة جلنة
املراقبة الوزارية امل�شرتكة.
وكان نوفاك وزي��را للطاقة حتى وقت �سابق
م��ن ه��ذا ال�شهر� ،إذ ق��اد جهود مو�سكو لتكوين
ع�لاق��ات وث�ي�ق��ة م��ع منظمة ال�ب�ل��دان امل���ص��درة
للبرتول و�إبرام اتفاق ب�ش�أن تخفي�ضات الإنتاج.

ودع��ت ال�سعودية ال��دول الأع���ض��اء الأخ��رى
يف �أوب � ��ك +ي ��وم ال �ث�لاث��اء امل��ا� �ض��ي �إىل امل��رون��ة
يف اال�ستجابة الح�ت�ي��اج��ات ال���س��وق بينما تعزز
احلجة لت�شديد �سيا�سة �إن�ت��اج النفط يف 2021
ملواجهة انخفا�ض الطلب يف ظل موجة جديدة
من جائحة فريو�س كورونا.
وق��ال��ت م �� �ص��ادر يف �أوب � ��ك� +إن خ �ي��ارا يلقى
ت��أي�ي��دا ب�ين ال ��دول الأع �� �ض��اء يف امل�ج�م��وع��ة هو
�إبقاء التخفي�ضات القائمة البالغة  7.7مليون
برميل يوميا ملدة بني ثالثة و�ستة �أ�شهر ،بدال
من تقلي�ص التخفي�ضات �إىل  5.7مليون برميل
يوميا يف يناير كانون الثاين.
وت��در���س منظمة �أوب� ��ك وح �ل �ف �ا�ؤه��ا متديد
ات �ف��اق �ه��م احل� ��ايل ل�ت�خ�ف�ي���ض��ات �إن� �ت ��اج ال�ن�ف��ط
ال�ب��ال�غ��ة  7.7م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ل�ث�لاث��ة �أو
�ستة �أ�شهر عندما ينق�ضي �أجله يف يناير كانون
الثاين.
وكان من املقرر �أن ترفع �أوبك بل�س ،الإنتاج
مليوين برميل يوميا يف يناير ك��ان��ون الثاين
يف �إط� ��ار ت�خ�ف�ي��ف ت��دري �ج��ي لتخفي�ضات غري
م�سبوقة لل��إم��دادات .ويف ظ��ل ن��زول الأ��س�ع��ار،
تبحث �أوب ��ك +ت��أج�ي��ل ال��زي��ادة �أو حتى تعميق
اخلف�ض.
وب ��د�أت منظمة ال�ب�ل��دان امل���ص��درة للبرتول
(�أوب ��ك) وح�ل�ف�ا�ؤه��ا ،فيما ي�ع��رف ب��أوب��ك بل�س،
اجتماعات �أم�س االثنني ،لبحث اتخاذ مزيد من
الإج ��راءات لدعم �سوق النفط يف  ،2021وذلك
يف وقت ت�ضغط فيه املوجة الثانية من فريو�س
ك��ورون��ا ع�ل��ى ال�ط�ل��ب والأ� �س �ع��ار ،بينما يو�شك
االجتماع على الإنتهاء �أعلنت م�صادر �أن هناك
اتفاقا يف �أوبك بل�س على متديد خف�ض الإنتاج،
وفقا للإخبارية ال�سعودية.

الذهب يهبط مع تركيز المستثمرين على توقعات اللقاح
�سنغافورة  -رويرتز

ت��راج��ع ال��ذه��ب ام ����س اجل�م�ع��ة وي�ت�ج��ه �إىل
ت�سجيل ث��ال��ث خ�سارة �أ�سبوعية على ال�ت��وايل،
�إذ ي ��وازن امل�ستثمرون ب�ين �شكوك ب���ش��أن لقاح
لكوفيد 19-يت�صدر الرت�شيحات وت �ف �ا�ؤل ب��أن
اللقاحات �ست�صل يف وقت �أقرب من املتوقع.
وت ��راج ��ع ال ��ذه ��ب يف ال �ت �ع��ام�لات ال �ف��وري��ة
� %0.1إىل  1809.40دوالر للأون�صة بانخفا�ض
�أ�سبوعي  .%3.2وزادت العقود الأمريكية الآجلة
للذهب � %0.1إىل  1807دوالرات.
وتعرثت الأ�سهم الآ�سيوية عن بلوغ مرتفعات
قيا�سية بعد �أن واجهت �أ�سرتازينيكا ت�سا�ؤالت
�صعبة ب���ش��أن م��دى جن��اح ل�ق��اح�ه��ا ،وال �ت��ي قد
ت �ع��رق��ل � �س��رع��ة ح �� �ص��ول��ه ع �ل��ى م��واف �ق��ات من
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي.
وق ��ال امل�ح�ل��ل ل��دى �آي.ج� ��ي م��ارك�ت����س كايل

رودا “بالن�سبة للأ�سواق ،ال �أعتقد �أن ذلك يغري
ت�صور �أنه �سيكون هناك لقاح يف وقت �أقرب من
املتوقع».
و�أ� �ض��اف رودا �أن امل�ستثمرين ي���ش��رع��ون يف
ال �� �ش��راء ع�ل��ى �أ� �س��ا���س �أن ال �ت �ع��ايف االق�ت���ص��ادي
�سيكت�سب زخ�م��ا يف  ،2021وه ��ذا يدفعهم �إىل
ت�سييل حيازاتهم من الذهب.
ومما حد من انخفا�ض الذهب ،نزل الدوالر
م��ع حت�سن الإق�ب��ال على املخاطرة على خلفية
�أنباء �إيجابية ب�ش�أن لقاحات كوفيد 19-و�آم��ال
يف انتقال �أك�ثر �سال�سة �إىل �إدارة جو بايدن يف
الواليات املتحدة.
وم ��ن امل �ع��ادن النفي�سة الأخ � ��رى ،ت��راج�ع��ت
الف�ضة � %1إىل  23.22دوالر للأون�صة ،وهبط
ال �ب�ل�ات�ي�ن � %1.3إىل  949.5دوالر ،و��ص�ع��د
البالديوم � %0.4إىل  2391.7دوالر.

برلني  -رويرتز

�إغ�لاق��ا عاما جزئيا يف �أوائ ��ل ت�شرين الثاين/
ن��وف �م�بر ��ش�م��ل احل ��ان ��ات وامل �ط��اع��م وامل �ن �� �ش ��آت

الرتفيهية ،وا�ستثنى املدار�س واملحال.
و�ص ّرح وزير االقت�صاد بيرت �ألتماير ل�صحيفة

“بيلد �أم ت�سونتاغ” الإخبارية�“ :سيتعينّ علينا
�أن نتعاي�ش مع الكثري من االحتياطات والقيود
للأ�شهر الأربعة �أو اخلم�سة املقبلة على الأقل».
وج� ��اءت ت���ص��ري�ح��ات ال��وزي��ر ق�ب�ي��ل اج�ت�م��اع
حكومي يعقد االثنني ال ّتخاذ قرار ب�ش�أن متديد
القيود اجل��دي��دة املفرو�ضة �أ�سا�سا حتى نهاية
ت�شرين الثاين/نوفمرب.
وارت �ف��ع ع��دد امل���ص��اب�ين ب�ك��وف�ي��د 19-ال��ذي��ن
يتلقّون العالج يف وح��دات العناية امل�شددة من
 360يف �أوائل ت�شرين الأول�/أكتوبر �إىل �أكرث من
 3300حاليا ،فيما تواجه البالد ،على غرار بقية
ال ��دول الأوروب �ي ��ة� ،صعوبات يف اح �ت��واء موجة
التف�شي الثانية لكوفيد.19-
و�شهدت م��دن �أملانية ع��دة احتجاجات ،على
القيود املفرو�ضة الحتواء فريو�س كورونا ،بينها
فرانكفورت حيث ا�ستخدمت ال�شرطة خراطيم
املياه.

هل يشهد  2020انهيار أقدم بنك في العالم؟
العربية-وكاالت

البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

ميكنك �أن تفهم �سبب رغبة �إيطاليا يف ت�سليم جولة �أخ��رى من امل�ساعدات
�إىل بنك «بانكا مونتي دي با�شي �سيينا» ،فقط لأنه �أقدم بنك يف العامل .وعلى
الرغم من �أن املقر�ض لي�س نظامياً ب�أي حال من الأحوال� ،إال �أنه كبري مبا يكفي
لزعزعة ال�صناعة املالية يف البالد ،ب�صرف النظر عن الآالف الذين يعملون يف
البنك.
لكن وفق وكالة “بلومبريغ” ،ف�إن حماية املدينة ال ينبغي �أن ت�أتي ب�أي ثمن،
حيث �إن �إبقاء امل�ستثمرين يف حالة جهل ب�ش�أن الو�ضع امل��ايل احلقيقي للبنك
وااللتفاف حول قواعد م�ساعدات الدولة  -وهو ما حدث عندما مت �إنقاذ البنك
قبل ثالث �سنوات فقط  -من �ش�أنه �أن يت�سبب يف �ضرر م�ستمر ويقو�ض الثقة يف
امل�ؤ�س�سات التي حتكم �إيطاليا و�أوروبا.
والبنك �أ�س�سه ق�ضاة مدينة �سيينا كم�ؤ�س�سة خريية للعام � 1472أي قبل 548
عاماً .ويف العام  ،1995حتول البنك من �شركة قانونية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة تعرف با�سم “بانكا مونتي دي با�شي �سيينا».
ويف تقرير ن�شره البنك يف  13نوفمرب احلايل ،ف�إن الو�ضع �صعب لكنه مطمئن
�إىل حد بخالف الأزمة التي حدثت قبل � 3سنوات و�أجربت ال�سلطات الإيطالية
على التدخل لإنقاذ البنك .حيث يتوقع “با�شي” يف تقريره الأخري� ،أن يقل ر�أ�س
املال عن املتطلبات التنظيمية ،دون اخلو�ض يف تفا�صيل حول حجم العجز.
وقبل �أي��ام ولأول مرة �أعلن البنك عن �أرباحه للأ�شهر املنتهية يف �سبتمرب
املا�ضي ،وقال �إن احتياطيات ر�أ�س املال ال تزال تتجاوز مطالب املنظمني .فيما
طلبت �شركة بلوبيل بارترنز ،وهي م�ست�شار مل�ساهمي “با�شي” الذين ي�سعون
للح�صول على تعوي�ضات عن جرائمها ال�سابقة ،من املنظمني �إلقاء ال�ضوء على
هذا التناق�ض ،فيما امتنع متحدث با�سم البنك عن التعليق.

دبي  -العربية.نت

متكن فريق من الباحثني من كلية لندن،
يف التو�صل لآلية جديدة ترفع �سرعة نقل
البيانات عرب الإنرتنت �إىل  178تريابايت يف
الثانية الواحدة ،والتي تعد � 5أ�ضعاف الرقم
القيا�سي احلايل.
ويعد االت�صال �سريع لدرجة �أنه �سيكون
قادراً على تنزيل مكتبة  Netflixب�أكملها
يف ث��ان �ي��ة واح � ��دة ف �ق��ط ،وف� �ق� �اً ل�صحيفة
.Independent
ال�سرعة ال��زائ��دة ممكنة لأن الباحثني
كانوا قادرين على نقل البيانات من خالل
ن �ط��اق �أل � ��وان �أو�� �س ��ع ب�ك�ث�ير م��ن امل �ع �ت��اد يف
الأل �ي��اف ال�ضوئية .م��ن خ�لال اجل�م��ع بني

ت�ق�ن�ي��ات خمتلفة م��ن م �ق��وي ت � ��رددات ،مبا
مي�ك�ن�ه��م اال� �س �ت �ف��ادة امل�ث�ل��ى م��ن خ�صائ�ص
ال �� �ض��وء ال � ��ذي ي �ن �ق��ل ال �ب �ي��ان��ات ،وي���س�م��ح
بالتحكم يف كل طول موجي فردي.
و�أ� �ش��ار الباحثون ،وف�ق�اً مل��ا اطلعت عليه
“العربية.نت”� ،إىل �إم�ك��ان�ي��ة ا��س�ت�خ��دام
التكنولوجيا اجلديدة على البنية التحتية
ال�ق��ائ�م��ة ،كما �أن��ه �سيكون ف�ع��ا ًال م��ن حيث
ال�ت�ك�ل�ف��ة ،ا� �ض��اف��وا ،ك��ل م��ا ه��و م�ط�ل��وب هو
ترقية مكربات املوجات التي ت�ستخدم على
م���س��ارات الأل �ي��اف ال���ض��وئ�ي��ة ،ح�ي��ث �ستبلغ
ال�ت�ك�ل�ف��ة � 16أل� ��ف ج�ن�ي��ه �إ� �س�ترل �ي �ن��ي لكل
كيلومرت مقابل � 450أل��ف جنيه �إ�سرتليني
يف حال ا�ستبدال الألياف بالكامل.

موجة سفر في أميركا تثير القلق..
رقم قياسي في زمن الوباء
العربية-وكاالت

و�� �ص ��ل ع � ��دد امل �� �س ��اف ��ري ��ن ع �ب�ر ن �ق��اط
التفتي�ش الأم�ن�ي��ة ب��امل�ط��ارات يف ال��والي��ات
املتحدة �إىل �أعلى م�ستوى له منذ منت�صف
مار�س املا�ضي� ،أي منذ بدء املوجة الأوىل
من تف�شي فريو�س كورونا ،على الرغم من
ح��ث م �� �س ��ؤويل ال���ص�ح��ة الأم�يرك �ي�ين على
ق�ضاء عيد ال�شكر يف املنزل.
وق��د م��ر �أزي��د م��ن مليون �شخ�ص عرب
�أم��ن امل�ط��ارات الأمريكية يف اليوم ال�سابق
لعيد ال�شكر ،وهو رقم �إن كان ميثل طفرة
يف فرتة الوباء �إال �أنه ال ي�شكل �سوى ٪40
م��ن حجم امل�سافرين يف ال�ي��وم نف�سه من
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،ع�ن��دم��ا مت ت���س�ج�ي��ل م��رور
مليونني و� 600ألف �شخ�ص.
وو� � �س� ��ط م ��وج ��ة ج� ��دي� ��دة م� ��ن ت�ف���ش��ي
فريو�س كورونا ،يعد �سفر مليون �شخ�ص
ع�ب�ر امل � �ط� ��ارات الأم�ي�رك� �ي ��ة رق� �م� �اً م �ث�يراً
ل�ل�ق�ل��ق .ل �ك��ن ب��امل �ق��اب��ل ،ث �م��ة ال �ع��دي��د من
الأم�يرك�ي�ين ال��ذي��ن ا�ستجابوا لتحذيرات
امل�س�ؤولني وخرباء ال�صحة.
ووف� � � ًق � ��ا ال�� �س� �ت� �ط�ل�اع �أج � ��رت � ��ه � �ش��رك��ة
 Axios-Ipsosي ��وم ال �ث�لاث��اء ،ق��ال

 ٪61من الأمريكيني �إنهم غريوا خططهم
اخل ��ا� �ص ��ة ب �ع �ي��د ال �� �ش �ك��ر .الأم� � ��ر الأك�ث��ر
�إث� ��ارة للده�شة ه��و �أن واح� ��داً م��ن ك��ل 10
�أمريكيني مت ا�ستطالع �آرائهم قالوا �إنهم
ال ي �خ �ط �ط��ون ل�لاح �ت �ف��ال ب��ال�ع�ط�ل��ة على
الإطالق.
ي��ذك��ر �أن��ه خ�لال ي��وم الأرب �ع��اء� ،سجلت
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة �أك� �ث��ر م ��ن 100000
ح ��ال ��ة �إ�� �ص ��اب ��ة ب �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا ل�ل�ي��وم
ال �ث��ال��ث وال �ع �� �ش��ري��ن ع �ل��ى ال� �ت ��وايل ،حيث
�أ��ض��اف��ت  181490ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة بـ
 19-Covidو�سجلت  2297حالة وفاة مت
الإبالغ عنها ،وفقًا جلامعة جونز هوبكنز.
وك� � � ��ان امل � ��رك � ��ز الأم �ي ��رك � � ��ي مل �ك��اف �ح��ة
الأمرا�ض والوقاية منها حث الأمريكيني
الأ��س�ب��وع املا�ضي على ع��دم ال�سفر لق�ضاء
عطلة عيد ال�شكر مع عائالتهم ،لكن منذ
�إ��ص��دار ه��ذا التحذير ،مر ما يقرب من 6
ماليني م�سافر عرب �أمن املطارات.
وب�ي�ن�م��ا ��ش�ه��د ي ��وم م��ا ق�ب��ل ال�ع�ي��د ه��ذا
الزخم ،يتوقع العاملون يف قطاع ال�سفر يف
الواليات املتحدة �أن يكون يوم الأحد الذي
يلي العطلة �أ�شد ازدحاماً.

القضاء األميركي يجبر ترمب على
منح «تيك توك» مهلة أخيرة

ألمانيا تخطط القتراض  180مليار يورو في 2021
قال م�شرعون ام�س اجلمعة� ،إن �أملانيا تعتزم
اق�ترا���ض  179.82مليار ي��ورو ( 214.36مليار
دوالر) يف ال�ع��ام امل�ق�ب��ل� ،أي املثلني تقريبا من
 96مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك� ،إذ متدد
برلني �إج��راءات امل�ساعدات للتخفيف من ت�أثري
جائحة كوفيد 19-على �أكرب اقت�صاد �أوروبي.
ووافقت جلنة م�شرعني معنية بامليزانية يف
الربملان الأملاين على اخلطط يف ال�ساعات الأوىل
من ام�س بعد مناق�شات ا�ستمرت � 17ساعة.
وقال وزير االقت�صاد الأملاين بيرت �ألتماير ،يف
وقت �سابق� ،إن على بالده �أن تتحمل � 5شهور من
الإجراءات ال�صارمة للحد من كورونا.
ورجحت �أملانيا� ،إبقاء التدابري التي تفر�ضها
ّ
ملكافحة فريو�س كورونا لأربعة �أو خم�سة �أ�شهر
�إ�ضافية.
وفر�ضت �أملانيا� ،أكرب قوة اقت�صادية يف �أوروبا،

سرعة فائقة لإلنترنت تستطيع تحميل
مكتبة «نتفليكس» في ثانية واحدة

وعلى الرغم من الأزمة العنيفة التي يواجهها البنك ،لكن بيانه الذي ن�شره
قبل �أيام� ،أكد �أنه م�ستمر يف العمل بدعوى �أن احلكومة الإيطالية متتلك ثلثي
البنك ،و�سوف يتم تعزيز ر�أ���س امل��ال لتلبية احلد الأدن��ى التنظيمي .وامتالك
احلكومة الإيطالية حل�صة كبرية يف البنك رمب��ا يعطي ال��راح��ة للم�ساهمني
الذين ال ميلكون القدرة على تقدمي املزيد من الدعم للبنك املتعرث.
وتقول تقارير �صحافية �إيطالية� ،إن “با�شي” قد يحتاج �إىل  2.5مليار يورو
( 3مليارات دوالر) من الأم��وال احلكومية لإقناع “يوين كريديت �سبا” وهو
املناف�س الأكرب ،باال�ستحواذ على البنك.
وفق “بلومبريغ” ،ميكن �أن تغطي �أموال دافعي ال�ضرائب النق�ص يف ر�أ�س
املال ،بالإ�ضافة �إىل تكاليف االندماج مع يوين كريديت �سبا” ،والتي قد تكون
حممية � ً
أي�ضا من املخاطر القانونية التي يتعر�ض لها “با�شي».
ومل يتعاف “با�شي” ،وهو بنك جتاري �إقليمي ،من �شراء مناف�س مل يكن قادراً
على حتمله يف عام  .2007ومنذ ذلك احلني� ،أدت �سل�سلة من املحاوالت اليائ�سة
�إىل �إبقائه واق ًفا على قدميه ،كما تركته عمليات �إعادة هيكلة فاترة يعرج.
ومل ت�ساعد تهمتي اح�ت�ي��ال م��ن قبل جمموعتني خمتلفتني م��ن مديري
املقر�ض ،فاملطالبات القانونية املت�صاعدة والقرو�ض املعدومة التي تراكمت
قبل فرتة طويلة من انت�شار الوباء ،تعمل الآن على �إ�ضعاف قدرة املُقر�ض على
الوفاء بالديون املالية ،لكن مقدار ر�أ���س امل��ال ال��ذي يحتاجه البنك هذه املرة،
فيما �سيكون التمويل الرابع من قبل احلكومة منذ عام  ،2009هو جمرد تخمني
فقط.
ويخطط البنك املركزي الأوروبي ،وهو اجلهة املنظمة الرئي�سية للمقر�ض،
الختبار جهد العام املقبل .ومن املفرت�ض �أن تك�شف هذه العملية عن �أي عجز
حمتمل يف امل�ستقبل من جراء تدهور القرو�ض يف فرتة االنكما�ش االقت�صادي،
مما قد يزيد العجز احلايل الذي يواجهه “با�شي».

العربية-وكاالت
منحت �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب،
املالك ال�صيني لتطبيق “تيك توك” ،مهلة �أخرية
حتى  4دي�سمرب لإب��رام �صفقة ا�ستحواذ مقرتحة
من قبل “�أوراكل” و”وول مارت” على التطبيق،
وف ًقا ملتحدث با�سم وزارة اخلزانة الأمريكية.
وقال املتحدث� ،إن “جلنة اال�ستثمار الأجنبي يف
الواليات املتحدة منحت املجموعة ال�صينية “بيت
دان�س” متديدًا ملدة �أ�سبوع لإتاحة الوقت ملراجعة
التقدمي املنقح الذي تلقته اللجنة م�ؤخراً».
ويف �أم��ر تنفيذي ه��ذا ال�صيف ،ح��دد الرئي�س
الأم�يرك��ي ي��وم  12نوفمرب كموعد نهائي �صارم
ملجموعة “بيت دان�س” ال�صينية للتخل�ص من
تطبيق “تيك توك” ،املوجود لدى �أكرث من 100
مليون م�ستخدم يف ال��والي��ات املتحدة .ولكن مع
حلول املوعد النهائي وانق�ضاء املدة� ،ساد االرتباك
ب���ش��أن ال�ع��واق��ب ال�ت��ي ق��د ت�ك��ون خم�ب��أة للتطبيق
ال�صيني.
ومل ي��ذك��ر الأم � ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال� ��ذي �أ� �ص��دره
“ترمب”� ،أنه �سيتم حظر التطبيق ال�صيني �إذا
فاته املوعد النهائي ،خا�صة �أنه مل يحدد �أي عواقب
على الإطالق.
ويف وقت �سابق من هذا ال�شهر ،مددت احلكومة

الأم�يرك�ي��ة امل��وع��د النهائي ب�ه��دوء مل��دة �أ�سبوعني
حتى يوم اجلمعة  27نوفمرب احلايل.
وي���ص��ف ال��رئ�ي����س الأم�ي�رك ��ي ت�ط�ب�ي��ق “تيك
توك” ،ب�أنه خطر على الأمن القومي ،وهو ادعاء
نفته ال�شركة ال�صينية ،بينما ي�شكك خرباء الأمن
ال�سيرباين فيه ،وهو ما دفع “ترمب” �إىل �إ�صدار
�أمر تنفيذي �آخر يف �أغ�سط�س من �ش�أنه �أن يجعل
�أي تعامالت جت��اري��ة م��ع ال�شركة ال�صينية غري
قانونية.
وف��ق �شبكة “�سي �إن �إن” ،فقد ح��اول��ت وزارة
التجارة الأم�يرك�ي��ة فر�ض ه��ذا الأم��ر م��ن خالل
حم��اول��ة ح�ظ��ر ت�ن��زي�لات التطبيق يف �سبتمرب.
وذك��رت ال�سلطات الأمريكية �أن��ه بحلول منت�صف
نوفمرب احل��ايل� ،سيتم منع �شركات الإنرتنت من
نقل ح��رك��ة م��رور تيك ت��وك .لكن مت حظر هذه
الإجراءات ب�شكل م�ؤقت من قبل ق�ضاة فيدراليني
بعد جلوء ال�شركة ال�صينية �إىل الق�ضاء الأمريكي.
لكن احلل املقرتح �أمام املجموعة ال�صينية هو
�إمتام ال�صفقة مع “�أوراكل” و”وول مارت” ،حيث
�سيتم �إع��ادة تنظيم تطبيق “تيك توك” ك�شركة
عاملية ج��دي��دة يقع مقرها الرئي�سي يف ال��والي��ات
املتحدة وميثل امل�ستثمرون الأم�يرك�ي��ون غالبية
ملكية ال�شركة اجلديدة.
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 17مليون شخص يعيشون بمفردهم في ألمانيا
االنباط-وكاالت

وقال الباحث يف �ش�ؤون امل�ستقبل هور�ست
�أوبا�شوف�سكي �إن��ه مل يعد من املمكن بعد
الآن احلديث يف زمن كورونا عن «تدهور
الأ� �س��رة كنمط ح �ي��اة» ،م�ضيفاً �أن هناك
عالمات على انعكا�س هذا االجتاه.

�أعلن املكتب االحتادي للإح�صاء ب�أملانيا
زي� ��ادة ع ��دد الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن يعي�شون
مب�ف��رده��م مت��ام �اً ،و�أو� �ض��ح �أن ��ه ب�ل��غ 17،6
مليون �شخ�ص يف عام .2019
و�أ� �ش��ار امل�ك�ت��ب ال �ي��وم مب�ق��ره يف مدينة
في�سبادن غربي �أمل��ان�ي��ا �إىل �أن ه��ذا العدد
كان يبلغ  17،3مليون �شخ�ص يف عام 2018
و�أ�ضاف املكتب �أن �أغلب الأ�شخا�ص الذين
ي�ع�ي���ش��ون مب �ف��رده��م ( 42ب��امل��ائ��ة م�ن�ه��م)
يعي�شون يف مدن كربى ،ويعي�ش  26باملائة
م�ن�ه��م يف م ��دن م�ت��و��س�ط��ة احل �ج��م ،فيما
يعي�ش  32باملائة يف بلدات �صغرية.
احلياة الفردية
وب�ح���س��ب ب �ي��ان��ات امل �ك �ت��ب ،ف � ��إن من��وذج
احلياة الفردية يف �أملانيا هو ال�شكل الأكرث
� �ش �ي��وع �اً ح��ال �ي �اً م �ق��ارن��ة ب �ن �م��وذج احل �ي��اة
الثنائية ،وال�ت��ي بلغ ع��دد م��ن يعي�شون به
 13،8مليون �شخ�ص.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن ن�سبة الأ�شخا�ص
ال��ذي��ن يعي�شون مب�ف��رده��م زادت م��ن 34
ب��امل��ائ��ة �إىل  42ب��امل��ائ��ة خ�ل�ال ال �ف�ترة بني
ع ��ام ��ي  1991و ،2019ويف ال ��وق ��ت ذات ��ه
تراجعت ن�سبة مناذج احلياة العائلية التي
ت�ضم خم�سة �أ�شخا�ص �أو �أكرث ،من  5باملائة
�إىل  3،5باملائة خالل الفرتة الزمنية ذاتها،

بح�سب املكتب.
و�أ�شار املكتب �إىل �أن عدد الن�ساء الالتي
يع�شن يف �إطار منوذج احلياة الفردية يزيد
على ع��دد ال��رج��ال ،حيث بلغ ع��دد الن�ساء
ال�ل�ائ��ي ي�ع���ش��ن مب �ف��رده��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي

 9م�لاي�ين ��س�ي��دة ت�ق��ري�ب�اً م��ن �إج �م��ايل ال�ـ
 17،6مليون �شخ�ص الذين مت ر�صد �أنهم
يعي�شون مبفردهم.
و�أو�� �ض ��ح ال �ع��ام �ل��ون ب��امل�ك�ت��ب االحت ��ادي
للإح�صاء �أن ذلك يرجع �إىل عدة �أمور ،من

بينها زي��ادة متو�سط العمر ل��دى الن�ساء،
و�أو�ضحوا �أن ن�سبة الن�ساء الالئي يع�شن
مبفردهن وتزيد �أعمارهن على  80عاماً
يزيد مبقدار �أربعة مرات تقريباً عن ن�سبة
الرجال.

إيقاف سباح عالمي عن التدريبات بسبب خيانته لزوجته
االنباط-وكاالت

مل ت�شفع للبطل العاملي يف ال�سباحة
(داي ��ا �سيتو) ك��ل م�ي��دال�ي��ات��ه الذهبية
التي �أحرزها لبلده اليابان وال �أنقذته
� �ش �ه��رت��ه يف امل �ح��اف��ل ال �ع��امل �ي��ة ،وك��ون��ه
�أم��ل ب�لاده يف �أوملبياد طوكيو يف العام
املقبل بعد �أن �أ��ص��در االحت��اد الياباين
لل�سباحة ق��راراً ال رجعة فيه مبعاقبة
ه��ذا ال���س�ب��اح و�إي �ق��اف��ه ع��ن ال�ت��دري�ب��ات
ال��ر��س�م�ي��ة وامل �ن��اف �� �س��ات ال��دول �ي��ة حتى
ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ب �ع��د �أن ث �ب �ت��ت خ�ي��ان�ت��ه
لزوجته و�إقامته عالقة غرامية خارج
نطاق ال��زواج ،لأن اليابان من البلدان
ال� �ت ��ي حت� ��ث امل �� �ش ��اه�ي�ر يف ال��ري��ا� �ض��ة
واملو�سيقى وال�سينما والتلفزيون على
الت�صرف مبثالية و�أخ�لاق عالية و�إال
ف ��إن �ه��م ي �ق �ع��ون حت��ت ط��ائ �ل��ة ال�ع�ق��وب��ة
ال�شديدة.

الإحجام عن الزواج
وذك ��ر �أوب��ا��ش��وف���س�ك��ي �أن ا��س�ت�ط�لاع��ات
ل�ل��ر�أي كانت تظهر انخفا�ضاً �سنوياً منذ
عام  2013يف ن�سبة من يتوقون �إىل الزواج
الر�سمي و�إجن��اب الأطفال ،حيث تراجعت
من � %75إىل  %63حتى مطلع ع��ام ،2019
ثم ارتفعت الن�سبة على عك�س املتوقع �إىل
 %64يف �شهر �آذار /مار�س املا�ضي.
ووفقاً لأوبا�شوف�سكي ،يعي�ش  18مليون
�شخ�ص يف �أملانيا مبفردهم ،ع��ن ق�صد �أو
غري ق�صد .بينما يف عام  1991كان عددهم
 12مليوناً فقط .ويف �أوق��ات الأزم��ات �شعر
ال�ع��زاب ب�أنهم ت��رك��وا وحيدين ب�ين �أرب�ع��ة
ج� ��دران ،م�ضيفاً �أن م��ا ي�سمى بالتباعد
االج�ت�م��اع��ي يف الأم��اك��ن ال�ع��ام��ة ع��زز هذا
ال �� �ش �ع��ور .ول �ك��ن �أوب��ا� �ش��وف���س�ك��ي ي ��رى �أن
احلياة الأ�سرية ال تقدم ثروة من العالقات
فح�سب ،بل �أي�ضاً امل�ساعدة املتبادلة.
و�أ�شار الباحث �إىل �إن ا�ستطالعاً للر�أي
مت �إج��را�ؤه يف عام كورونا يثبت �أن غالبية
الأمل� ��ان يف�ضلون ال� ��زواج يف �إط ��ار �شراكة
مدنية معتمدة من ال�سجل املدين مبعدل

بعضها يفوق الخيال ..تعرفوا إلى
أغرب الحوادث البحرية

االنباط-وكاالت

�إقالة وعقوبة ودورة �أخالقية
وك ��ان ال���س�ب��اح ال�ع��امل��ي (داي ��ا �سيتو)
البالغ من العمر �ستة وع�شرين عاماً
ق��د ف��از ب��امل�ي��دال�ي��ة ال��ذه�ب�ي��ة يف �سباق
 400مرت ف��ردي متنوع يف بطوالت
ال �ع��امل ل� �ل ��دورات ال�ق���ص�يرة يف �أع ��وام
 2012و 2014و ،2016وكذلك
يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل ل� �ل ��دورات ال�ط��وي�ل��ة
خ�ل�ال ع��ام��ي  2013و 2015وه��و
رجل متزوج من امر�أة ريا�ضية وبطلة
�سباحة �أي�ضاً و�أب لطفلتني ،ويبدو �أمام
و�سائل الإعالم كزوج مثايل و�أب حنون
�إال �أن جملة Shukan Shincho

اليابانية قد غريت هذا ال�صورة متاماً
ع �ن��دم��ا ن �� �ش��رت � �ش��ري��ط ف �ي��دي��و يظهر
ف�ي��ه ال���س�ب��اح ال� ��دويل وه ��و ي��دخ��ل مع
ع�شيقته �إىل �أح��د ال�ف�ن��ادق ،ث��م يظهر
�صباحاً وه��و ي�صطحب ابنته �إىل دار
احل�ضانة وك�أن �شيئاً مل يكن ،وقد كان
ل�ه��ذا الفيديو وق��ع ال�صاعقة وانتهى
بالعقوبة ال�شديدة ومنها الإق��ال��ة من
من�صب قائد فريق ال�سباحة الياباين
ال��وط�ن��ي ،وق��ال م���س��ؤول��ون يف االحت��اد
يف ت�صريحات لو�سائل �إعالم حملية �إن
ت�صرفات �سيتو انتهكت ق��واع��د ال��روح
الريا�ضية و�أ�ضرت ب�شرف االحتاد و�أن

عليه �أن يدخل يف (دورة تعلم قواعد
ال� �ن ��زاه ��ة) م ��ن �أج � ��ل �أن ي �ت �م �ك��ن م��ن
موا�صلة تدريباته بطريقة انفرادية
م��ن �أج��ل اال��س�ت�ع��داد لأومل�ب�ي��اد طوكيو
الذي مت ت�أجيله �إىل �صيف عام 2021
ب�سبب فريو�س كورونا امل�ستجد.
اعتذار للعائلة وللجماهري
ومل يعرت�ض ال�سباح �سيتو على هذه
العقوبة وا�ستقبلها برحابة �صدر ،كما
�أنه �أقر بوجود هذه العالقة الغرامية،
وقدم اعتذاراً عن �سلوكه غري امل�س�ؤول،
و�أك ��د يف ب�ي��ان ر��س�م��ي ع�ل��ى ع��زم��ه على

تكري�س وقته الكامل لل�سباحة ،حتى
يتمكن من ا�ستعادة ثقة عائلته الغالية
ال�ت��ي ت�سبب لها مبتاعب جمة ب�سبب
�سلوكه املتهور و�أنه يعمل على تعوي�ضها
ع��ن الأذى ال��ذي حل��ق بها ومناق�شتها
مبا يجب القيام به ،كما �أنه يطمح �إىل
ا�ستعادة قبول اجلمهور به ك�سباح دويل
ي�ح�م��ل ا� �س��م ب �ل��ده وي �ع �ت��ذر م��ن جميع
الأ�شخا�ص الذين ت�سبب لهم مب�شاكل
ب�سبب عالقته غري ال�شرعية ،ويعدهم
ب �ب��ذل اجل �ه��ود يف م��وا� �ص �ل��ة ال �ت��دري��ب
ب�شكل جدي وفتح �صفحة جديدة وفقاً
لوكالة رويرتز للأنباء.

طفل هندي أصغر مبرمج في العالم
االنباط -وكاالت
�سجل ط�ف��ل يبلغ م��ن ال�ع�م��ر �� 6س�ن��وات يف
الهند رقمًا قيا�سيًا يف مو�سوعة غيني�س للأرقام
القيا�سية من خالل ح�صوله على �شهادة جتعله
�أ�صغر مربمج كمبيوتر يف العامل.
جن��ح �أره� ��ام �أوم ت��ال���س��ان�ي��ا� 6 ،أع � ��وام ،من
�أح�م��د �أب ��اد ،يف اخ�ت�ب��ار ��ش�ه��ادة مايكرو�سوفت
للغة برجمة بايثون يف مركز اختبار بري�سون
فيو وف�ق�اً ملو�سوعة غيني�س ف ��إن ه��ذا الإجن��از
ج�ع��ل ت��ال���س��ان�ي��ا �أ� �ص �غ��ر م�برم��ج ك�م�ب�ي��وت��ر يف
العامل..
�أ�صغر مربمج
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع �ل��ى ه� ��ذا الإجن� � � ��از ،ق� ��ال وال ��د
الطفل�« :أ�صغر مربمج حا�سوب هو �أرهام �أوم
تال�سانيا .ابني العبقري� .أن��ا فخور ج��داً بك،
�أنت مده�ش ر�سمياً».
م��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ط �ف��ل �أن وال� ��ده ال��ذي
يعمل كمهند�س تقني ع ّلمه الكثري ،م�شرياً �إىل
�أن الف�ضول دفعه يف �سن الثالثة �إىل �أجهزة
احل��ا� �س��وب والأج � �ه ��زة ال �ل��وح �ي��ة ال �ت��ي تعمل
بنظامي  iOSوويندوز.
ق��ال تال�سانيا ل�ـ « :ANIعلمني وال��دي
ال �ت�رم � �ي ��ز .ب� � � ��د�أت يف ا�� �س� �ت� �خ ��دام الأج � �ه� ��زة
ال�ل��وح�ي��ة ع�ن��دم��ا ك��ان ع�م��ري ع��ام�ين .يف �سن
الثالثة ،ا�شرتيت �أدوات تعمل بنظام  iOSو
 .Windowsالح ًقا ،عرفت �أن والدي كان
يعمل على »Python

ولفت تال�سانيا �إىل �أنه بعد ذلك تعلم لغة
بايثون من خ�لال وال��ده ،مو�ضحاً �أن��ه بعدما
ا�ستلم �شهادة تعليم لغة الربجمة من معهد
بايثون ،طوّر من خاللها بع�ض �ألعاب الفيديو
ال���ص�غ�يرة ،وق ��ال« :ب�ع��د م��رور بع�ض ال��وق��ت،
طلب املعهد مني �إر�سال بع�ض �إثباتات العمل،
وب�ع��د ب�ضعة �أ��ش�ه��ر دخ�ل��ت م��و��س��وع��ة غيني�س
للأرقام القيا�سية».
وح��ال �ي �اً ،مي�ت�ل��ك ال�ط�ف��ل ال���ص�غ�ير م��وق�ع�اً
�إلكرتونياً خا�صاً ،ويعمل على حت�سينه مبزيد

من حمتوى الألعاب.
طموح العبقري ال�صغير
يحلم تال�سانيا ب�أن ي�صبح رائد �أعمال و�أن
ي�ساعد اجلميع
ق ��ال «�أري� � ��د �أن �أ� �ص �ب��ح رائ� ��د �أع� �م ��ال و�أن
�أ� �س��اع��د اجل �م �ي��ع� .أري� ��د �أن �أ� �ص �ن��ع تطبيقات
و�ألعاب و�أنظمة للت�شفري .كما �أريد �أن �أ�ساعد
املحتاجني».
قال والد �أرهام تال�سانيا� ،أوم تل�سانيا ،وهو
مهند�س برجميات� ،إن ابنه قد طور اهتمامًا

بالربجمة وعلمه �أ�سا�سيات الربجمة.
«منذ �أن كان �صغريًا جدًا ،كان مهتمًا جدًا
بالأجهزة .اعتاد ممار�سة الألعاب على الأجهزة
اللوحية .كما اعتاد حل الأل�غ��از .عندما طور
اهتمامًا بلعب �ألعاب الفيديو ،فكر يف �إن�شائها.
اعتاد �أن يرى �أنا �أفعل الرتميز».
و�أ��ض��اف« :لقد علمته �أ�سا�سيات الربجمة
وب� ��د�أ يف �إن �� �ش��اء �أل �ع��اب��ه ال���ص�غ�يرة اخل��ا��ص��ة.
ك�م��ا مت االع �ت�راف ب��ه ك���ش��ري��ك تقني ل�شركة
.»Microsoft

 %69لدى الن�ساء و %65لدى الرجال.
وجاءت ن�سبة م�ؤيدي الزواج بني الأملان
يف ال��والي��ات الغربية  ،%68مقابل  %61يف
الواليات ال�شرقية ،وفقاً لال�ستطالع .كما
�أ�شارت النتائج �إىل �أن الت�أييد الأكرب للزواج
ك��ان يف فئة العمرية التي ت�تراوح بني 40
و 64عاماً بن�سبة بلغت .%72
وخل�ص �أوبا�شوف�سكي �إىل �أن��ه مل يعد
ُي�ن�ظ��ر �إىل وث�ي�ق��ة ال� ��زواج ع�ل��ى �أن �ه��ا قيد،
م�شرياً �إىل «�إع��ادة تفكري» حتدث حالياً يف
هذا الأمر.
ولأول م ��رة م�ن��ذ � �س �ن��وات ،ارت �ف��ع ع��دد
ح ��االت ال �ط�لاق ب�ين الأمل � ��ان ،ح�ي��ث بلغت
العام املا�ضي � 149أل��ف حالة ط�لاق بقرار
ق���ض��ائ��ي ،ب��زي��ادة ق��دره��ا ن�ح��و �أل ��ف حالة
مقارنة بعام .2018
ومل ت�صدر �إح�صاءات �أو بيانات بعد حول
الآثار املحتملة لقيود كورونا هذا العام� ،إال
�أن اخل�براء يتوقعون موجة حقيقية من
حاالت الطالق .ويو�ضح املعالج النف�سي يف
برلني ،فولفغانغ كروغر� ،أنه خالل مرحلة
ذروة �أزمة كورونا «كان هناك عبء جذري
على العالقات ب�سبب التقارب الق�سري»،
على حد تعبريه.
�إال �أن الباحث هور�ست �أوبا�شوف�سكي ال
ي��رى �أي تناق�ض بني ه��ذا والتغيري الذي
الحظه يف القيم حيث قال�« :أولئك الذين
انف�صلوا يتوقون �إىل عالقة جديدة».

م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ي �أن ي���ص�ط��اد الإن���س��ان
ال���س�م��ك ،وت ��أت��ي ح� ��وادث ق�ت��ل ال�سمك
ل�ل�ب���ش��ر ع �ن��د ال���س�ب��اح��ة �أو ال�غ�ط����س يف
�أماكن بها بع�ض الأ�سماك املفرت�سة مثل
�أ�سماك القر�ش ،ولكن �أن ت�صطاد �سمكة
�أح ��د ال���ص�ي��ادي��ن ف�ه��ذا ل�ي����س اع�ت�ي��ادي�اً،
ولكنه ح��دث يف �أ��س�ترال�ي��ا عندما قتلت
�سمكة �صياداً.
وذك��رت ال�شرطة بالإقليم ال�شمايل
ا أل� �س�ترايل� ،أن ال��رج��ل البالغ  56عاماً
من العمر كان ي�صطاد ال�سمك مع �أفراد
ع��ائ�ل�ت��ه و�أ� �ص��دق��ائ��ه يف م��رف ��أ داروي� ��ن،
وارتطمت به �سمكة و�ضربته يف منطقة
ال�صدر ،ح�سب موقع رو�سيا اليوم.
عمل بطويل
وم � ��ن �أغ� � � ��رب احل � � � ��وادث ال �ب �ح��ري��ة
و�أ�شجعها على الإطالق هو حادث �إنقاذ
رج��ل زوج �ت��ه م��ن ب��راث��ن ق��ر���ش �أب�ي����ض
�ضخم.
وذك ��رت �صحيفة «��س�ي��دين مورنينغ
ه�ي�رال��د» �أن ��ش��ان�ت��ل دوي ��ل ( 35ع��ام �اً)
ت �ع��ر� �ض��ت ل �ه �ج��وم م ��ن ق ��ر� ��ش �أب �ي ����ض
كبري طوله بني مرتين وثالثة عندما
كانت مت��ار���س ريا�ضة رك��وب الأم ��واج يف
ال���ش��اط��ئ ،مم��ا �أ��ص��اب�ه��ا ب�ج��روح قطعية
خطرة يف �ساقها اليمنى.
و ُن� �ق ��ل ع ��ن � �س �ت �ي �ف��ن ب�ي�ر� ��س امل��دي��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ـ«� �س�يرف الي��ف �سايفينغ»،
وه��ي �شبكة للمنقذين ع�ل��ى ال�شواطئ
يف الوالية قوله�« :إن زوج دويل قفز عن
لوح تزجله على القر�ش».
و�أ� �ض��اف« :ه��ذا ال��رج��ل ج��دف بيديه
ب���س��رع��ة وق �ف��ز ع��ن ل��وح��ه ع�ل��ى ال�ق��ر���ش
و�ضربه لإجباره على تركها ثم �ساعدها
ل �ل �ع��ودة �إىل ال �� �ش��اط��ئ ..ع �م��ل ب�ط��ويل
حقاً».

اختفاء ركاب �سفينة
يف ح� ��ادث ل�ي����س ب �ج��دي��د م��ن ن��وع��ه،
ولكنه غريب �شهد عام  1955واحدة من
�أغ ��رب ح ��وادث االخ�ت�ف��اء يف نيوزيلندا،
ب �ع��دم��ا اخ �ت �ف��ت ��س�ف�ي�ن��ة ن �ق��ل ل �ل��رك��اب
وال �ب �� �ض��ائ��ع خ �ل�ال �إب� �ح ��اره ��ا يف رح�ل��ة
جلزيرة «توكيالو» وعلى متنها  25راكباً،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل � 4أط �ن��ان م��ن الب�ضائع،
وفقاً ملا ذكره موقع «.»nzherald
بعد �إب�ح��اره��ا بفرتة ق�صرية اختفت
ال�سفينة فج�أة على بعد حوايل  430كيلو
م�تراً من �سواحل نيوزيلندا ومل ت�صل
للجزيرة يف موعدها املحدد ،وبعد مرور
� 5أ�سابيع من عمليات البحث مت العثور
عليها يف ي��وم  11ن��وف�م�بر ع�ل��ى ب�ع��د ما
يقرب من  600ميل بعيداً عن م�سارها
الأ�صلي.
ولكن العثور على ال�سفينة ال يعني
�أن ��ه مت ال�ع�ث��ور ع�ل��ى ط��اق�م�ه��ا ورك��اب�ه��ا،
ف �ب �ع��د � �ص �ع ��ود �أف � � � ��راد ال �ب �ح ��ث ع�ل�ي�ه��ا
وج��دوه��ا فارغة متاماً من ال��رك��اب ،وال
توجد �أية عالمات على وجود �أحد بها،
وعندما دخلوا الغرفة اخلا�صة بالكابنت
وج� ��دوا ج�م�ي��ع الأ�� �ض ��واء م �ن��ارة ،ول�ك��ن
الأغ� ��رب م��ن ك��ل ه��ذا �أن �ه��م وج ��دوا كل
ال�ساعات الكهربائية على منت ال�سفينة
م�ت��وق�ف��ة ع�ن��د ال���س��اع��ة  ،10:25ك�م��ا �أن
الراديو كان يعمل ب�شكل جيد.
ب���س�ب��ب احل ��ال ��ة ال �ت��ي ُع�ث��رت عليها
ال �� �س �ف �ي �ن��ة وال� �ت ��ي زادت م ��ن غ �م��و���ض
االخ�ت�ف��اء عجز اخل�ب�راء ع��ن تف�سري ما
حدث لركاب ال�سفينة ومكان وجودهم،
ول �ك��ن ك��ان��ت ه �ن��اك ن �ظ��ري��ة ت �ق��ول �إن
ال�سفينة مي�ك��ن �أن ت�ك��ون ق��د تع َّر�ضت
لعا�صفة �شديدة ت�سببت يف هرب ركابها
مل �ي��اه ال�ب�ح��ر ف��اب�ت�ل�ع�ت�ه��م امل �ي��اه ،ولكنها
كانت نظرية �ضعيفة ولي�س لها �أ�سا�س
م��ن ال �� �ص �ح��ة ،ح �ي��ث �إن �ه��م ع �ج��زوا عن
تف�سري كيفية �إم�ك��ان ال�سفينة الإب�ح��ار
مبفردها خالل تلك املدة من الزمن.
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حزب اهلل نجح في خلق معادلة ردع فعلية تجاه جيش االحتالل

االنباط-وكاالت

ق��ال��ت �صحيفة “معاريف” الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة� ،إن ح��زب اهلل
جنح يف خلق معادلة ردع فعلية �إزاء اجلي�ش الإ�سرائيلي ،مع
ت�صريحات الأم�ين العام حل��زب اهلل ال�سيد ح�سن ن�صر اهلل
م�س بعنا�صره �أي�ضاً على �أر�ض �سوريا �سيقابل مب�س
ب�أن �أي ّ

بجنود �إ�سرائيليني
ور�أت �أن موافقة “�إ�سرائيل” على دف��ع الثمن ه��ذا� ،أدت
لأن تكون �أي��دي اجلي�ش الإ�سرائيلي مكبلة يف �أحيان كثرية
يف عملها �ضد تهريب الو�سائل القتالية وعتاد دقة ال�صواريخ
من �سوريا �إىل لبنان
ال�صحيفة �أ� �ض��اف��ت �أن “املثال ال �ب��ارز ه��و �إط�ل�اق ال�ن��ار

ال�ت�ح��ذي��ري ق�ب��ل ن�ح��و �ستة �أ��ش�ه��ر ب��اجت��اه ��س�ي��ارة ك��ان فيها
عنا�صر من حزب اهلل قرب املعرب احلدودي بجديدة يابو�س،
الذي ي�ستخدمه احلزب للتهريب ولنقل نا�شطني”
و�أ�شارت �إىل �أن “الفيديو الذي ن�شر على �شبكات التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي حينها يظهر �أن ط �ي��ارة م��ن دون ط�ي��ار عملت
�ضد ه� ��ؤالء العنا�صر ع�بر �إط�ل�اق ال�ن��ار ق��رب ال���س�ي��ارة من
�أجل حتذيرهم ،وفقط بعد �أن خرجوا من ال�سيارة وهربوا
نفذ الهجوم الفعلي ،الذي انتهى بق�صف ال�سيارة .ويحتمل
�أن التكنولوجيا بقيت بحوزتهم .معنى ذلك هو �أن اجلي�ش
الإ�سرائيلي اختار العمل بقفازات جراحية �إزاء عدو خلع منذ
فرتة القفازات”
و�أك� � � ��دت “معاريف” �أن ال �ن �� �ش��اط امل �ك �ث��ف ل�ل�ج�ي����ش
الإ�سرائيلي“ ،الذي ا�ستمر �سنوات وعلى مدار ال�ساعة ،ملنع
انزالق تكنولوجية الدقة من �إيران و�سوريا �إىل حزب اهلل يف
لبنان ،مل ينجح ،وهذه التكنولوجيا �أ�صبحت بحوزة احلزب”
و�أ�شارت �إىل �أن “الك�شف عن من�ش�أة ال�صواريخ الدقيقة يف
بريوت من قبل رئي�س احلكومة بنيامني نتنياهو ميثل �إثباتاً
على �أن�ه��م يف “�إ�سرائيل” ق��رروا ات�ب��اع �أ�سلوب �آخ��ر لإرب��اك
حزب اهلل ،ولتربير رمبا ت�صعيد م�ستقبلي”
ول �ف �ت��ت ال���ص�ح�ي�ف��ة �إىل �أن ك ��ل ت���ص�ع�ي��د ك �ه��ذا ��س�ت�ك��ون
“�إ�سرائيل” فيه �أمام عدو �أخطر ب�أ�ضعاف عما عرفناه يف
لبنان عام  .2006م�شرية �إىل �أن اال�ستخبارات الإ�سرائيلية
واجل �ي ����ش الإ� �س��رائ �ي �ل��ي �أي �� �ض �اً حت���س�ن��وا م�ن��ذ ذل ��ك ال��وق��ت،
لكن نطاق �إ�صابة اجلبهة الداخلية �سيكون �أك�بر ب�أ�ضعاف
م�ضاعفة عما عرفناه قبل  14عاماً

محلل عسكري يكشف .هكذا سيعود التنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية و«إسرائيل»
االنباط-وكاالت

ق � ��ال امل �ح �ل ��ل ال �ع �� �س �ك��ري يف ��ص�ح�ي�ف��ة
“ه�آرت�س” ال �ع�ب�ري��ة ع��ام��و���س ه��ارئ �ي��ل،
ال �ي��وم اجل�م�ع��ة� ،إن الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي �شهد
ت�ق��دم ع�ل��ى �صعيد ع ��ودة التن�سيق الأم�ن��ي
ب�ين ال�سلطة والفل�سطينية و”�إ�سرائيل”،
بتعليمات م��ن وزي��ر احل��رب غانت�س ،حيث
عقد الأ�سبوع املا�ضي اجتماعني بني من�سق
احلكومة الإ�سرائيلية يف املناطق كميل �أبو
رك��ن ،وق��ائ��د املنطقة الو�سطى يف اجلي�ش
الإ�سرائيلي اجلرنال تامري يدعي ،مع قادة
الأج�ه��زة الأمنية الفل�سطينية يف ال�سلطة
الفل�سطينية
وبح�سب هارئيل ،ف�إنه من املتوقع �أن تكون
اجتماعات بني قادة الألوية من الطرفني يف
خمتلف مناطق ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،اجلانب
الإ�سرائيلي طلب ،وعلى يبدو ح�صل على
طلبه بعودة التن�سيق الأمني كام ً
ال دون �أي
حتفظات فل�سطينية
وع��ن �أم ��وال املقا�صة ،ق��ال ه��ارئ�ي��ل ،يوم
الأحد القادم �سيجتمع الكبنيت الإ�سرائيلي

لنقا�ش عودة عملية حتويل �أم��وال الت�سوية
لل�سلطة الفل�سطينية ،والتي رف�ضت ال�سلطة
الفل�سطينية ا�ستالمها منذ مطلع العام،
وذلك بعد رف�ضهم �صفقة القرن الأمريكية
و�أ� �ش��ار امل�ح�ل��ل ال�ع�ك���س��ري� ،إىل �أن املبلغ
ال��ذي �ستتلقاه ال�سلطة يفرت�ض �أن يكون
قرابة ثالثة مليارات �شيكل ،ولكن �سيقطتع

م�ن��ه م�ئ��ات م�لاي�ين ال���ش��واق��ل ،وه��و املبلغ
الذي تدفعه ال�سلطة الفل�سطينية للأ�سرى
الفل�سطينيني يف املعتقالت الإ�سرائيلية
وع ��ن ق� ��رار ال���س�ل�ط��ة ال� �ع ��ودة للتن�سيق
الأم � �ن� ��ي ك �ت��ب ه ��ارئ� �ي ��ل ،ع � ��ودة ال�ت�ن���س�ي��ق
الأم�ن��ي من قبل ال�سلطة الفل�سطينية مع
“�إ�سرائيل” هو اع�تراف ال�سلطة بف�شلها،

حممود عبا�س ا�ستغل فوز بايدن للنزول عن
ال�شجرة ،وب��رر خطوة كانت يجب �أن تكون
منذ زمن
وادع ��ى امل�ح�ل��ل الإ��س��رائ�ي�ل��ي �أن اجل��ان��ب
الإ�سرائيلي ينقل فحو�صات كورونا وم��واد
�أخ ��رى لل�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،وي �ح��اول اجلانب
الإ�سرائيلي ت�سريع �إدخال امل�ساعدات الطبية
ل �ق �ط��اع غ� ��زة ،م�ب�ي�ن�اً �أن رئ �ي ����س احل�ك��وم��ة
الإ�سرائيلية بنيامني نتنياهو قلق من ت�سرب
الفريو�س من ال�ضفة الغربية ،وطلب رفع
درجة الرقابة على احلواجز ،وذلك بعد منع
الفل�سطينيني من الداخل الو�صول لل�ضفة
الغربية
وم � ��ن ال �ق �� �ض��اي��ا ذات ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ع��ودة
التن�سيق الأم �ن��ي م��ع اجل��ان��ب الإ�سرائيلي
وف��ق املحلل الع�سكري ل�صحيفة ه��آرت����س،
ت�سليم فل�سطينيني من الداخل فارين من
الق�ضاء على خلفية ق�ضايا جنائية ،حيث
اعتقلت ال�سلطة � 20شخ�صاً من ه�ؤالء خالل
فرتة قطع االت�صاالت والتن�سيق مع اجلانب
الإ�سرائيلي ،و�سيعادون الآن لـ”�إ�سرائيل” يف
�إطار عودة التن�سيق الأمني بني الطرفني

«يسرائيل هيوم»« :فريق سري» ينشط بين نتنياهو وغانتس
االنباط-وكاالت

ت���س��اءل��ت �صحيفة “ي�سرائيل هايوم”
عما �إذا ك��ان ه�ن��اك “فريق �سري” ين�شط
ب�ين رئ�ي����س ال � ��وزراء الإ��س��رائ�ي�ل��ي بنيامني
نتنياهو ووزير دفاعه غانت�س ،بهدف جتنب
انتخابات جديدة� ،ستكون الرابعة ب�أقل من
�سنتني
ونقلت ال�صحيفة عن م�س�ؤولني �سيا�سيني
ق��ول�ه��م �إن ��ه يف الأي � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة مت
�إن���ش��اء ط��ري��ق ل�ل�ح��وار ب�ين نتنياهو وزعيم

ح��زب �أزرق �أب �ي ����ض ،ب�ي�ن��ي غ��ان�ت����س ،بهدف
منع حل الكني�ست و�إجراء انتخابات �أخرى،
م��ا �سيعطي ن�ت�ن�ي��اه��و ف�ت�رة ��س�م��اح �أخ ��رى
ميكن يف نهايتها الدعوة لإج��راء انتخابات،
قبل اال��ض�ط��رار �إىل تنفيذ ات�ف��اق التناوب
والتنحي عن من�صب رئي�س الوزراء ل�صالح
غانت�س
ووفقا للم�س�ؤولني ،ف�إنه بعد وقت ق�صري
م��ن ق ��رار غ��ان�ت����س ت�شكيل جل�ن��ة حكومية
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق يف ق �� �ض �ي��ة ال �ف �� �س��اد يف ��ص�ف�ق��ة
الغوا�صات� ،أبلغ وزير الدفاع رئي�س الوزراء

املناوب نتنياهو �أنه ال ينبغي �أن يكون لديه
�سبب يدعو للقلق ب�ش�أن نتائج اللجنة
ويف ر� �س��ال��ة ب�ع�ث�ه��ا �إىل ح ��زب ال�ل�ي�ك��ود،
�شدد غانت�س على �أن نيته يف ت�شكيل جلنة
التحقيق هي “تهدئة قاعدته” ،وق��ال �إنه
ال ي���ش��ك يف �أن ال�ل�ج�ن��ة ال مي�ك��ن �أن ت��ؤث��ر
على رئي�س الوزراء �أو مكانته .وقال غانت�س
�إنه يعتقد �أنه لن يُطلب من نتنياهو الإدالء
ب�شهادته �أمام اللجنة ،و�شدد على �أن تفوي�ض
اللجنة حمدود للغاية
وك�شفت “ي�سرائيل هيوم” �أن الفريق

ال��ذي يقوم بت�سهيل احل��وار بني املع�سكرين
ي�ضم رئ�ي����س الأرك � ��ان ،ه��ود ب��ات��زار ،ورف��اق
نتنياهو �آ�شر هايون وناتان �إي�شيل
وقال م�س�ؤولون � ً
أي�ضا �إنه يف الأيام القليلة
املا�ضية� ،أر��س��ل اجلانبان ر�سائل لبع�ضهما
ال�ب�ع����ض ح ��ول م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة وق���ض��اي��ا
�أخ� � ��رى ،وت���ض�م�ن��ت االت �� �ص ��االت ال �� �س��ري��ة،
مطالبة نتنياهو ب ��أن يقوم غانت�س ب�إقالة
وزير العدل� ،آيف ني�سانكورين ،من من�صبه،
وال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال �ت �ن��اوب ،امل �ق��رر �إج � ��را�ؤه يف
نوفمرب  ،2021لكن غانت�س رف�ض الطلبني

ٌ
تعمد ...تدهور صحة
طبي ُم ّ
إهمال ٌ
األسير المريض نضال أبو عاهور

االنباط-وكاالت

ح � � � ��ذرت ه� �ي� �ئ ��ة �� � � �ش� � � ��ؤون الأ� � � �س� � ��رى
وامل �ح��رري��ن ،ام ����س اجل �م �ع��ة ،م��ن تفاقم
احلالة ال�صحية للأ�سري املري�ض ن�ضال
�أب��و ع��اه��ور ( 45ع��ام �اً) ،م��ن مدينة بيت
حل ��م ،وال �ق��اب��ع ح��ال�ي��ا يف ��س�ج��ن “عيادة
الرملة”
ون �ق �ل��ت ال �ه �ي �ئ��ة ع ��ن حم��ام �ي �ه��ا ف ��واز
�شلودي ال��ذي زار الأ�سري �أم�س قوله� ،إن
�أب ��و ع��اه��ور ي�ع��اين م��ن ف�شل ك�ل��وي منذ
�أك�ثر من � 10سنوات ،ومن ورم �سرطاين
ب��ال �ك �ل��ى ،وم �� �ش��اك��ل ب��ال �ت �ن �ف ����س ،وي�ت�ل�ق��ى
الأوك�سجني على مدار � 24ساعة� ،إ�ضافة
الرتفاع يف �ضغط الدم

وق��ال��ت الهيئة� ،إن الأ��س�ير �أب��و عاهور
يتعر�ض لإه �م��ال طبي متعمد ،وحياته
يتهددها خطر حقيقي ،وهناك تخوفات
من �أن يلقى م�صريا مماثال للأ�سريين
ال�شهيدين ك�م��ال �أب��و وع��ر ،و��س��ام��ي �أب��و
دي� ��اك وغ�يره �م��ا م ��ن الأ� � �س� ��رى ،ال��ذي��ن
ا� �س �ت �� �ش �ه��دوا ب �ع��د �أن م��ور� �س��ت ب�ح�ق�ه��م
جرمية القتل الطبي املمنهج
وك��ان��ت ق��وات االح �ت�لال الإ��س��رائ�ي�ل��ي،
�أع��ادت اعتقال الأ��س�ير ن�ضال �أب��و عاهور
ن �ه��اي��ة ال �� �ش �ه��ر امل��ا� �ض��ي وح �ك �م��ت ع�ل�ي��ه
بال�سجن ملدة عام ،علما ب�أنه �أ�سري �سابق
�أم���ض��ى �� 14ش�ه��را يف االع�ت�ق��ال الإداري،
وهو متزوج و�أب ل�سبعة �أبناء

مستوطنون يقطعون  400شجرة
عنب بقرية ترمسعيا
االنباط-وكاالت

�أق��دم م�ستوطنون فجر اجلمعة ،على
ت �خ��ري��ب م��زرع �ت��ي � �ش �ج��ر ع �ن��ب ب�ق��ري��ة
ترم�سعيا ��ش�م��ال م��دي�ن��ة رام اهلل و�سط
ال�ضفة الغربية املحتلة
وق��ال من�سق ال�ل�ج��ان ال��زراع�ي��ة كاظم
احل� ��ج حم �م��د �إن م ���س�ت��وط�ن�ين خ��رب��وا
م��زرع�ت��ي عنب يف املنطقة ال�شرقية من
ق��ري��ة ترم�سعيا وق�ط�ع��وا واق�ت�ل�ع��وا 400
��ش�ج��رة ع�ن��ب ،ك�م��ا ق�ط�ع��وا �سبعة �أ��ش�ج��ار

زي �ت��ون ،ت�ع��ود ملكيتها ل�ل�م��واط��ن ن�ضال
ربيع واملواطن راجح �أبو ال�سكر”
و�أ� �ض��اف ح��ج حم�م��د �أن امل�ستوطنني
خ��رب��وا غ��رف وم��راف��ق ب��داخ��ل املزرعتني
وحطموا مرافق �صحية
وذك��ر �أن امل�ستوطنني ال��ذي��ن هاجموا
امل��زرع�ت�ين ه��م �أنف�سهم م��ن �أق��ام��وا ب ��ؤرة
ا�ستيطانية ون�صبوا ب�ي��وت متنقلة قبل
�أي � ��ام ق �ب��ال��ة � �س �ه��ول ال �ق ��ري ��ة ،وه� ��م م��ن
ي� �ط ��ردون امل� ��زارع �ي�ن م ��ن �أرا� �ض �ي �ه��م يف
املنطقة

على رأسهم كيسنجر ..إقاالت تطال أعضاء
بارزين في هيئة مستشاري البنتاغون
االنباط-وكاالت

�أف��ادت و�سائل �إع�لام �أمريكية ب��أن �إدارة
ال��رئ�ي����س دون��ال��د ت��رام��ب �أق��ال��ت ع ��ددا من
كبار امل�ست�شارين امل�ستقلني للبنتاغون ،على
ر�أ��س�ه��م وزي ��را اخل��ارج�ي��ة ال�سابقان هرني
كي�سنجر ومادلني �أولربايت
و�أكدت �شبكة “� ”CNNأم�س اخلمي�س،
نقال عن ثالثة م�س�ؤولني دفاعيني� ،صحة
اخلرب عن �إقالة كي�سنجر و�أولربايت ،الذي
ن���ش��رت��ه �أوال جم �ل��ة “فورين بولي�سي”،
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن الإق� ��االت الأخ �ي�رة طالت
يوم الأربعاء �أي�ضا �أع�ضاء بارزين �آخرين يف
جمل�س ال�سيا�سة الدفاعية ()DPB
وب�ي�ن ه� ��ؤالء الأع �� �ض��اء امل�ق��ال�ين ،ح�سب
“ ”CNNو”فورين بولي�سي” ،النائبة
ال�سابقة جاين هارمن (وهي من الأع�ضاء
ال�سابقني يف جل�ن��ة اال��س�ت�خ�ب��ارات التابعة
ملجل�س النواب) ،وزعيم الأغلبية اجلمهورية
يف جمل�س ال �ن��واب �سابقا� ،إي��ري��ك كانتور،
وقائد العمليات البحرية ال�سابق الأمريال
املتقاعد ،غ��اري راوه�ي��د ،وم��دي��ر العمليات
ال�سابق يف البنتاغون ،رودي دي ليون ،ونائب
م�ست�شار الأمن القومي يف �إدارة جورج بو�ش
االبن ،جاك داير كراوت�ش الثاين
وذك��رت “فورين بولي�سي” �أن الإق��االت
ط ��ال ��ت �إج� � �م � ��اال  11ع� ��� �ض ��وا يف ال �ه �ي �ئ��ة
اال� �س �ت �� �ش��اري��ة ال �ف��درال �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة ب�ت�ق��دمي

اال�ست�شارات امل�ستقلة �إىل وزير الدفاع ونائبه
ولفتت املجلة �إىل �أن �إدارة ترامب حاولت
ع�ل��ى م��دى وق��ت ط��وي��ل ت�ع�ي�ين م���س��ؤول�ين
م��وال�ين لها يف املجل�س اال��س�ت���ش��اري ال��ذي
ي�ضم م�س�ؤولني �سابقني ك�ب��ارا يف اجلي�ش
واخلارجية والكونغر�س
وي ��أت��ي ذل��ك ع�ل��ى خلفية �إق��ال��ة ت��رام��ب
�سل�سلة م���س��ؤول�ين ع�ل��ى �أرف ��ع م���س�ت��وى يف
البنتاغون ،على ر�أ�سهم وزير الدفاع مارك
�إ�سرب ،وتعيني م�س�ؤولني يعرفون بوالئهم
للرئي�س احل ��ايل ،بعد ان�ت�خ��اب��ات الرئا�سة
ال�ت��ي ج��رت يف �أوائ ��ل نوفمرب وال�ت��ي ت�شري
النتائج الأولية فيها �إىل تكبد ترامب هزمية
�أمام مناف�سه الدميقراطي جو بايدن

حكومة االحتالل تسابق الزمن لتكثيف االستيطان في القدس ووأد «حل الدولتين» خالل األيام المتبقية لحكم ترامب
االنبباط-وكاالت

تعمل يف هذه الأوقات �سلطات االحتالل
على م�سابقة الزمن ،من �أجل تنفيذ العديد
من امل�شاريع اال�ستيطانية ،لت�ستغل بذلك
الأي��ام الأخ�يرة للرئي�س دونالد ترامب يف
من�صبه كرئي�س للواليات املتحدة الأمريكية
وم � ��ن �أج� � ��ل ت �ن �ف �ي��ذ ه � ��ذه امل �خ �ط �ط��ات
اال��س�ت�ي�ط��ان�ي��ة اخل� �ط�ي�رة ،خ�ل�ال ال �ف�ترة
احل��ال �ي��ة ،ك���ش�ف��ت ت �ق��اري��ر �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة �أن
حكومة ت��ل �أب �ي��ب ،تعمل على و��ض��ع خطة
ل�شرعنة كافة الب�ؤر اال�ستيطانية الع�شوائية
بال�ضفة الغربية ،قبل انتهاء فرتة ترامب
ون �ق��ل ع��ن وزي� ��ر اال� �س �ت �ي �ط��ان ت�ساحي
هنغبي قوله �إن احلكومة تعمل على بلورة
خطة ل�شرعنة جميع ال�ب��ؤر اال�ستيطانية
الع�شوائية يف ال���ض�ف��ة ،ق�ب��ل ان�ت�ه��اء ف�ترة
ت��رام��ب  ،وت�شري التقارير �إىل �أن ال��وزي��ر
هنغبي �أكد يف خطاب له بالكني�ست� ،أنه بعد
البدء بجمع تواقيع وزراء احلكومة ،على
عري�ضة تطالب بالعمل على �شرعنة الب�ؤر
اال�ستيطانية الع�شوائية يف ال�ضفة� ،سيقدم
ق��ري �ب��ا خ �ط��ة ب �ه��ذا اخل �� �ص��و���ص م��ن �أج��ل
امل�صادقة عليها
ه ��ذا وق ��د ب� ��ارك جم�ل����س م���س�ت��وط�ن��ات
ال� ��� �ض� �ف ��ة ال� �غ ��رب� �ي ��ة ت� ��� �ص ��ري� �ح ��ات وزي � ��ر
اال�ستيطان ،مطالباً بتطبيق القرارات على
الأر�ض وبال�سرعة املمكنة عرب ت�شكيل طاقم
لت�سوية �أو�ضاع ع�شرات الب�ؤر
ويف ال�سياق ق��ال املكتب الوطني للدفاع
ع ��ن الأر�� � ��ض وم �ق��اوم��ة اال� �س �ت �ي �ط��ان� ،إن
حكومة االح�ت�لال الإ�سرائيلي تعد حاليا

موجة ا�ستيطان جديدة ت�ستهدف بالأ�سا�س
مدينة القد�س املحتلة ،وحتولها �إىل منوذج
مدينة ف�صل عن�صري ،وذلك �ضمن امل�ساعي
الرامية لتقوي�ض حل الدولتني
و�أو�ضح التقرير الذي �أعده املكتب التابع
ملنظمة التحرير ،ور�صد �أعمال اال�ستيطان
خ�لال الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي� ،أن ن�شر �سلطات
االحتالل مناق�صة لبناء حي يهودي جديد
يف م�ستوطنة ج�ف�ع��ات ه��ام��ات��و���س جنوب
ال �ق��د���س ،ه��و ا� �س �ت �م��رار ل���س�ي��ا��س��ة ع��زل�ه��ا،
وحما�صرتها ،يف �سياق م�شاريع التهويد
الإ�سرائيلية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستغالل الأيام
الأخرية لرتامب يف من�صبه ،حت�سبا من �أن
ي�ضع الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن
ق �ي��ودا �أم� ��ام احل�ك��وم��ة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة فيما
يتعلق ببناء امل�ستوطنات
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن م��ن � �ش ��أن �إق ��ام ��ة ه��ذه
ال��وح��دات اال�ستيطانية ع��زل مدينة بيت
ربا بناء حي
حلم عن �شرقي القد�س ،معت ً
ي �ه��ودي ج��دي��د يف ج�ف�ع��ات ه��ام��ات��و���س هو
ا�ستمرار ل�سيا�سة عزل املدينة وحما�صرتها
يف �سياق م�شاريع التهويد الإ�سرائيلية ،الفتا
�إىل �أنه منذ �شهر يونيو  ،1967بنت �إ�سرائيل
عدد من امل�ستوطنات يف القد�س وحميطها
ك �م �� �س �ت��وط �ن��ات رم� � ��ات �أ�� �ش� �ك ��ول ،ج�ف�ع��ات
هاميفتار ،راموت �شلومو ،التلة الفرن�سية،
نيفي يعقوب ،ب�سغات زئيف� ،إي�ست تالبوت،
جيلو ،وهار حوما ي�سكنها � 250ألف يهودي
و�أ��ض��اف� ،أن دول��ة االحتالل تريد بهذه
ال���س�ي��ا��س��ة ت �� �ش��دي��د اخل� �ن ��اق ع �ل��ى م��دي�ن��ة
القد�س ،فهي تتجاهل حقيقة وجود حوايل
 350.000فل�سطيني فيها ،وهناك تخوفات

م ��ن دف ��ع � �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال خم�ط�ط��ات
ج��دي��دة ل �ب �ن��اء �أك�ث��ر م��ن � 13أل� ��ف وح��دة
ا�ستيطانية يف القد�س ال�شرقية ،قبيل ت�سلم
�إدارة بايدن مهامها ،يف الع�شرين من يناير
املقبل
وي�ق��ول التقرير �أن احل��دي��ث ي��دور عن
خم�ط��ط ل�ب�ن��اء  9000وح� ��دة ا�ستيطانية
على �أرا� �ض��ي م�ط��ار قلنديا ،و 1530وح��دة
ا�ستيطانية يف م�ستوطنة رمات �شلومو على
�أرا�ضي �شعفاط ،و 570وحدة ا�ستيطانية يف
م�ستوطنة هار حوماه على �أرا�ضي جبل �أبو
غنيم� ،إ�ضافة �إىل ال��وح��دات اال�ستيطانية
يف م�ستوطنة جفعات هامتو�س على �أرا�ضي
بيت �صفافا ،هذا �إىل جانب �آالف الوحدات
اال�ستيطانية الأخرى يف م�ستوطنة معاليه
�أدوميم  ،يف �إطار املخطط اال�ستيطاين �إي 1

وم��ن � �ش ��أن امل�خ�ط��ط امل��ذك��ور� ،أن ي��ؤث��ر
ع�م�ل�ي�اً ع�ل��ى � 300أل ��ف م�ق��د��س��ي ،جتاهلت
بلدية االح�ت�لال االت�صال بهم ،والت�شاور
م �ع �ه��م ،وم ��ع ال �� �س �ك��ان ،و�أ� �ص �ح��اب امل �ح��ال
التجارية يف ال�شوارع ،والأحياء التي ي�شملها
املخطط .وتنوي حكومة االحتالل �إطالق
عملية لت�سجيل الأرا��ض��ي والأم�لاك �شرق
ال �ق��د���س ،يف ح�ي�ن �أن  %5م ��ن الأرا�� �ض ��ي
م�سجلة يف الطابو
ويف �سياق تهيئة البنى التحتية ملخططات
ال�ضم ،مت الإعالن عن خطة و�ضعتها وزارة
ال�ن�ق��ل وامل��وا� �ص�لات يف ح�ك��وم��ة االح�ت�لال
ل�شق مزيد م��ن ال���ش��وارع اال�ستيطانية يف
ال�ضفة الغربية املحتلة ،وحت��دي��ث �شوارع
�أخ ��رى خ��دم��ة للم�ستوطنني ،ب�ه��دف ربط
امل�ستوطنات ببع�ضها م��ع دول��ة االح�ت�لال

وحت�سني عمليات التنقل والأم � ��ان ،حيث
ي�ج��ري الآن ال�ت�روي��ج للخطة الرئي�سية
ل�ل�ن�ق��ل ب�ت�ك�ل�ف��ة  2.3م �ل �ي��ار ��ش�ي�ق��ل (676
مليون دوالر) مل��دة � 5سنوات ،وت�شمل �شق
طرق وتطوير �أخ��رى ،وحلول للمفرتقات
اخلطرة
وق ��د مت ال �ك �� �ش��ف ع ��ن امل �خ �ط��ط خ�لال
اج � �ت � �م� ��اع ع� �ق ��دت ��ه وزي� � � � ��رة امل� ��وا� � �ص �ل�ات
الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة م�ي��ري ري �غ �ي��ف ،م ��ع ق ��ادة
امل�ستوطنني يف ال�ضفة الغربية الأ��س�ب��وع
املا�ضي ،ويو�ضح التقرير �أن��ه قبيل انتقال
ال�سلطة يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأم��ري�ك�ي��ة
�إىل �إدارة بايدن ،تقدم �إدارة ترامب هدايا
جمانية حلكومة االح �ت�لال ،عقب �إع�لان
وزير اخلارج ّية الأمريكي مايك بومبيو ،يف
خطوة مل تقدم عليها حتى دولة االحتالل
ب���ش�ك��ل ر� �س �م��ي ،ت���ص�ن�ي��ف �إدارت� � ��ه املنتهية
والي �ت �ه��ا ،امل�ن�ط�ق��ة امل���ص�ن�ف��ة ج يف ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى �أن �ه��ا �إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة اقت�صاديا
و�إداري� � ��ا ،وت�صنيف منتجات امل�ستوطنات
الإ�سرائيل ّية يف ال�ضفة الغرب ّية على �أنها
�إ�سرائيلية ،وتكري�س الف�صل ب�ين ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ ��زة ،ب��اع�ت�ب��ار �أن قطاع
غ��زة وال�ضفة الغربية منف�صلتان �سيا�سيا
و�إداري � ��ا ،وي�ج��ب معاملتهما وف �ق �اً ل��ذل��ك،
خالفا ملواقف الإدارات الأمريكية ال�سابقة،
ف�ضال عن ذل��ك دع��ا �إىل معاملة منتجات
امل�ستوطنات كمنتجات �إ�سرائيلية املن�ش�أ
ويف �سياق التهويد املمنهج ملدينة اخلليل،
رف�ضت �سلطات االحتالل التما�سات قدمتها
منظمة ي�سارية �إ�سرائيلية وبلدية اخلليل
�ضد �إ�صدار رخ�صة بناء مل�شروع ا�ستيطاين

يهدف لل�سيطرة على امل�سجد الإبراهيمي،
م��ن خ�لال اال�ستيالء على بع�ض املناطق
ف�ي��ه ل�صالح امل�ستوطنني ،ب�ه��دف ت�سهيل
و�صولهم �إليه ،ويدور احلديث هنا عن بناء
م�صعد وممر خا�ص بامل�ستوطنني مبحاذاة
احلرم؛ لت�سهيل عملية اقتحام امل�سجد ،وقد
ّ
مت تخ�صي�ص مليوين �شيكل الدوالر ي�ساوي
�� 3.6ش�ي�ك��ل) ح�ت��ى الآن ل�ت�م��وي��ل امل���ش��روع
التهويدي
ور��ص��د التقرير الفل�سطيني الر�سمي،
ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ه �ج �م��ات اال� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة
اجلديدة ،ومنها �إمهال �سلطات االحتالل
عائلة ال�صباغ املكونة من خم�س �أُ�سر ،حتى
ال��راب��ع وال�ع���ش��ري��ن م��ن ال���ش�ه��ر اجل ��اري،
لإخالء منازلها يف حي ال�شيخ جراح بالقد�س
ال�شرقية املحتلة؛ ل�صالح امل�ستوطنني ،كما
ر��ص��د دع��وة جماعات املعبد املتطرفة �إىل
ال�سيطرة على ال�ساحة ال�شرقية للم�سجد
الأق�صى ،وحتويلها �إىل مدر�سة توراتية ،
كما ر�صد عمليات الهدم التي طالت عدة
م�ساكن ومن�ش�آت فل�سطينية يف عدة مناطق
بال�ضفة
كما ر�صد اعتداءات جنود االحتالل على
املزارعني يف عدة مناطق ،و�إخطارات وزعها
االحتالل على املواطنني لهدم منازلهم ،يف
عدة مناطق ،وقيام جنود االحتالل ب�إغالق
طرق زراعية يف منطقة واد الأعور واخلرب
وال �ق��رى امل �ح��اذي��ة ل�ل���ش��ارع االل �ت �ف��ايف رق��م
( ،)60وبلدة بني نعيم �شمال �شرق اخلليل،
بهدف منع و�صول املواطنني �إىل �أرا�ضيهم،
وع��زل�ه��ا ع��ن املنطقة واال��س�ت�ي�لاء عليها،
ل�صالح عمليات التو�سع اال�ستيطاين

الريا�ضي
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الوحدات مع معان والفيصلي والحسين اقوى اللقاءات

االنباط – عمان

تختتم م�ساء ال�ي��وم مناف�سات اال�سبوع
ال��راب��ع ع�شر م��ن ال ��دوري ال �ك��روي الندية
امل �ح�ترف�ين ب��اق��ام��ة ل �ق��اءي��ن االول يجمع
ال��وح��دات م��ع م�ع��ان ع�ن��د ال���س��اع��ة ال��راب�ع��ة
م�ساء على �ستاد عمان ال��دويل ..ويف اللقاء
الثاين ي�ست�ضيف فريق احل�سني الفي�صلي
عند ال�ساد�سة والن�صف م�ساء على ملعب
��س�ت��اد احل���س��ن يف ارب ��د يف اق ��وى م�ب��اري��ات

اال�سبوع ...
يف اللقاء االول يرمي الوحدات بكل ثقله
الج�ت�ي��از مناف�سه العنيد وا��س�ت�غ�لال تعرث
اجل��زي��رة ملوا�صلة االن �ف��راد بالقمة وحيدا
وت��و��س�ي��ع ال �ف��ارق م��ع اق ��رب مناف�سيه على
اللقب بعد ابتعاد الفي�صلي وتقدمي �صورة
جديدة عن �أدائ��ه ونتائجه بعد الهزة التي
تعر�ض لها بتعادله م��ع ال�سلط يف اجلولة
املا�ضية ب��دون �أه��داف ،وذل��ك عندما يواجه
معان  ..ويدرك الوحدات �أنه �سيواجه فريقاً

يعترب م��ن �أك�ث�ر ال �ف��رق حتقيقا ل�ل�ت�ع��ادل،
لذلك ف�إنه �سيجتهد يف �سبيل جت��اوز ذلك
وحت �ق �ي��ق ال �ف��وز وط �م ��أن��ة ج �م��اه�يره ب ��أن��ه
مي�ضي بثقة نحو ا�ستعادة اللقب .ويت�صدر
ال ��وح ��دات ال�ت�رت �ي��ب ال� �ع ��ام ب��ر� �ص �ي��د “31
نقطة” ،ح�صدها من “ 10انت�صارات” فيما
تعادل مرة وخ�سر مرتني ولهذا تعد املباراة
م�ه�م��ة ل�ل�ف��ري��ق ال���س��اع��ي ل�ل�ف��وز ب��ال�ل�ق��ب ..
ول��ن يكون معان �صيداً �سه ً
ال حيث ميتلك
عنا�صر جيدة قادرة على مقارعة الوحدات

وهو �سيجتهد يف �سبيل جتنب اخل�سارة �أو ًال
ول ��ن ي�خ�ف��ي �أط �م��اع��ه ب��ال�ب�ح��ث ع��ن خطف
نقاط املباراة ،وهو الذي يحتل املركز الثامن
بر�صيد “ 16نقطة» .وي��درك ان الفوز من
�شانه ان ينقله اىل مراكز املقدمة بعيدا عن
�صراع الهبوط الذي يهدد اكرث من فريق .
ويف امل� �ب ��اراة ال �ث��ان �ي��ة ت�ت�ج��ه االن� �ظ ��ار نحو
امل��واج�ه��ة امل�ن�ت�ظ��رة ال�ت��ي �ستجمع احل�سني
�إرب� ��د ب�ضيفه الفي�صلي “حامل اللقب”
ع�ل��ى ��س�ت��اد احل �� �س��ن .وك� ��ان احل���س�ين �إرب ��د
قد حقق ف��وزاً غالياً على ال�صريح م�ؤخراً
ليتقدم للمركز الرابع بر�صيد “ 19نقطة”
وفوزه �سيعزز من تطلعاته يف املناف�سة على
مراكز املقدمة وهو الذي تارجحت نتائجه
يف ال�ف�ترة االخ�ي�رة وب��ات مطالبا بتحقيق
ال�ف��وز وال بديل للتقدم خطوة جيدة نحو
مواقع املقدمة ..م��ن جهته ف ��إن الفي�صلي
مي��ر ب �ظ��روف �صعبة ح�ي��ث ي�سعى م��دي��ره
الفني عدنان عو�ض لإثبات �أن��ه �أف�ضل من
ي�ق��ود “الأرزق” يف ه��ذه امل��رح�ل��ة .وتعر�ض
الفي�صلي يف اجلولة املا�ضية خل�سارة قا�سية
�أم� ��ام ��ش�ب��اب الأردن  3-1ح ��دت ك �ث�يراً من
طموحاته يف املحافظة على اللقب .و�سيكون
الفي�صلي ب�أم�س احل��اج��ة للفوز ال�ستعادة
ث�ق��ة ج�م��اه�يره ب �ق��درات��ه وحت���س�ين موقعه
على �سلم الرتتيب بعدما ت��راج��ع للمركز
ال�ساد�س بر�صيد “ 17نقطة” ال �سيما وان
خ�سارته االخ�ي�رة �ساهمت بحالة الغ�ضب
التي الزم��ت جماهريه وانعك�ست على ردود
الفعل ال�سلبية التي انطلقت تطالب باقالة
ادارة ال�ن��ادي وو�ضع حد للنتائج ال�ضعيفة
التي يحققها الفريق يف مبارياته االخرية
وال �ت��ي و��ض�ع�ت��ه يف م��وق��ع ال ي�ت�ن��ا��س��ب مع
عراقته !!..

ذات راس يواصل صدارة دوري االولى
االنباط – عمان

اختتمت مناف�سات اجل��ول��ة ال��راب�ع��ة من
دوري ال ��درج ��ة الأوىل  .2020و�أ� �س �ف��رت
املباريات عن ف��وز كفر�سوم على دار ال��دواء
 ،0-4من �إم�ضاء نهار الر�شود ،حممد علوم،
وعد الب�شري ،وي�س عبيدات .وجنح ذات را�س
يف موا�صلة انت�صاراته بفوزه على ال�سرحان
بهدف وحيد �سجله عالء ال�شلوح .كما متكن
الطرة من حتقيق ف��وزه الأول يف البطولة
على ح�ساب مناف�سه البقعة بهدفني لهدف،
�سجل للفائز �أمي��ن جمال وب�لال الدنكري،
فيما �سجل هدف البقعة �صالح �أبو ال�سيد.
وتغلب احت��اد ال��رم�ث��ا على ال�يرم��وك ،1-2
بثنائية �أحمد ال�شقران ،فيما �سجل للخا�سر
بهاء اجلعافرة .كما فاز مغري ال�سرحان على

�أكد فرانك المبارد ،املدير الفني لنادي
ت�شيل�سي� ،أن فريقه عليه �أن يكون “م�ستعدا
للهجوم” حينما ي��واج��ه �ضيفه توتنهام
ي��وم الأح��د يف ديربي لندن �ضمن اجلولة
العا�شرة م��ن ال��دوري الإجن�ل�ي��زي املمتاز.
ويتقا�سم توتنهام بقيادة مدربه الربتغايل
ج��وزي��ه م��وري�ن�ي��و� � ،ص��دارة ج ��دول ترتيب
ال��دوري الإجنليزي مع ليفربول بر�صيد
 20نقطة لكل منهما ب�ف��ارق نقطتني عن
ت�شيل�سي �صاحب املركز الثالث.
وي���ض��ع ت�شيل�سي يف اع�ت�ب��اره �أن ال�ف��وز
على توتنهام �سي�صعد به �إىل ال�صدارة حال
تعرث ليفربول �أم��ام برايتون يوم ال�سبت.
ويخو�ض ت�شيل�سي ديربي لندن مبعنويات
ع��ال �ي��ة ،ب �ع��د ف� ��وزه ع �ل��ى ري ��ن ال�ف��رن���س��ي
بنتيجة ( )1-2يف دوري �أب �ط��ال �أوروب� ��ا،
وي �خ��رج ل�ي�ف��رب��ول ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ملواجهة

برايتون ظهر ال�سبت.
ويخو�ض ليفربول هذه املواجهة بخيبة
�أمل بعد خ�سارته على ملعبه �أمام اتاالنتا

الإي�ط��ايل بهدفني دون رد م�ساء الأرب�ع��اء
بدوري �أبطال �أوروبا.وعاد النجم امل�صري
حم�م��د ��ص�لاح �إىل ل�ي�ف��رب��ول ب�ع��د تعافيه

االنباط – عمان

اخ� �ت� �ت� �م ��ت اخل� �م� �ي� �� ��س م� �ن ��اف� ��� �س ��ات
اجل��ول��ة ال�ث��ام�ن��ة م��ن ال ��دوري الن�سوي
للمحرتفات  .2020و�أ��س�ف��رت املباريات
ع ��ن ف� ��وز ع� �م ��ان ع �ل��ى ال �ن �� �ص��ر ،0-11
ال�ق��اد��س�ي��ة ع�ل��ى الأه �ل��ي  ،0-17و�شباب
الأردن على الأرثوذك�سي  .0-6وحافظ
عمان على �صدارة الرتتيب بـ  21نقطة،

ث��م � �ش �ب��اب الأردن  ،18ال �ق��اد� �س �ي��ة ،15
اال�ستقالل  ،9الأرثوذك�سي  ،6والأهلي
والن�صر بنقطة واحدة .وتقام مناف�سات
الدوري و�سط تطبيق بروتوكول �صحي
م�شدد ،ووف��ق تعليمات ج��دي��دة �أقرتها
جل �ن��ة ال � �ط � ��وارئ ،ل �� �ض �م��ان ا� �س �ت��دام��ة
ال �ب �ط��ول��ة ،وحت �ق �ي��ق ك ��اف ��ة م�ت�ط�ل�ب��ات
ال�سالمة العامة ،وال�ت��ي ت�شكل �أول��وي��ة
رئي�سية لدى االحتاد.

االهلي يجتاز الوحدات ويتأهل
الى نهائي كأس السلة

بلعما  ،1-3ع�بر م��ؤي��د �أب��و روم ��ي ،وح�سام
العواجي (هدفني) ،فيما �سجل هدف بلعما
مالك الي�سري .وحقق العربي انت�صاراً على
من�شية بني ح�سن  ،1-3حيث �سجل للفائز
كل من �سيف ب�شاب�شة ،عبد الغني النعيمي،
ومت�ي��م غي�ضان ،فيما �سجل ال�لاع��ب ليث
الزبيد هدف فريقه الوحيد .وف��از اجلليل
ع �ل��ى ال �ك��رم��ل  ،1-3ع�ب�ر ه��ا� �ش��م ال��دي��ك
(ه ��دف�ي�ن) و��ص�ه�ي��ب وه �ي �ب��ي ،ف�ي�م��ا �سجل
للكرمل عالء الدارب�سة.ومع نهاية اجلولة،
ت�صدر ذات را���س ترتيب الفرق بر�صيد 10
نقاط وب�ف��ارق الأه ��داف ع��ن احت��اد الرمثا،
ث��م اجلليل  ،8مغري ال�سرحان والبقعة ،7
ث��م كفر�سوم ،ال�يرم��وك ،ال�ط��رة ،وبلعما ،5
العربي ودار الدواء  ،4ال�سرحان  ،3الكرمل
 ،1من�شية بني ح�سن دون نقاط.

ليفربول يعالج جراحه بمواجهة برايتون
لندن – وكاالت

عمان يواصل صدارة الدوري
النسوي

من فريو�س كورونا امل�ستجد ،يف وقت عانى
فيه الفريق كثريا من تزايد الإ�صابات يف
�صفوفه .وال يعاين مان�ش�سرت �سيتي بقيادة
م��درب��ه ب�ي��ب ج ��واردي ��وال م��ن �أي �إ��ص��اب��ة
با�ستثناء املدافع ناثان اكي.
وا�ست�أنف املهاجم الأرجنتيني �سريخيو
�أجويرو التدريبات بعد تعافيه من �إ�صابة
يف �أربطة ال�ساق جاءت مبا�شرة بعد جتاوزه
ج��راح��ة يف ال��رك�ب��ة  ،ل�ك��ن ج ��واردي ��وال لن
يتعجل يف ال��دف��ع بالالعب خ�لال امل�ب��اراة
�أم � ��ام ب�يرن �ل��ي ي ��وم ال���س�ب��ت.وي�ل�ت�ق��ي ي��وم
ال�سبت �إيفرتون مع �ضيفه ليدز يونايتد
كما يلتقي �شيفيلد يونايتد مع م�ضيفه
و� �س��ت ب��روم �ي �ت ����ش ال �ب �ي��ون.وي �ل �ت �ق��ي ي��وم
الأح� ��د م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د م��ع م�ضيفه
�ساوثهامبتون و�آر�سنال مع وولفرهامبتون.
�أم��ا يوم الإثنني فيلتقي لي�سرت �سيتي مع
فولهام و�أ�ستون فيال مع م�ضيفه وي�ستهام
يونايتد.

االنباط – عمان

ت � ��أه ��ل ف ��ري ��ق االه� �ل ��ي اىل امل� �ب ��اراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ب�ط��ول��ة ك ��أ���س االردن ل�ك��رة
ال���س�ل��ة ب�ع��د ف ��وزه ال�ك�ب�ير ال ��ذي حققه
على فريق ال��وح��دات بنتيجة “»76-94
يف امل�ب��اراة التي ج��رت م�ساء اخلمي�س،
على �صالة الأمري حمزة يف الدور الثاين
ل �ب �ط��ول��ة ك� ��أ� ��س الأردن وب � ��ات االه �ل��ي
ب��ان �ت �ظ��ارال �ف��ائ��ز م ��ن م� �ب ��اراة ك�ف��ري��وب��ا
وال ��وح ��دات .ومل ي�ج��د الأه �ل��ي ال�ع�ن��اء
الكبري يف اجتياز الوحدات ،حيث فر�ض

�أف���ض�ل�ي�ت��ه ب�ف���ض��ل خ�ب�رة وم� �ه ��ارة زي��د
عبا�س و��س��ام دغل�س وف��ري��دي �إب��راه�ي��م
وحم �م��د ��ش��اه��ر وع �ل��ي ال��زع �ب��ي لينهي
ال�شوط الأول بتقدمه “ .»37-41ومل
ي�ق��دم ال��وح��دات امل���س�ت��وى امل ��أم��ول منه
ومل ي�ظ�ه��ر الع �ب��وه ب��امل���س�ت��وى امل�ت��وق��ع
عل ًما ب�أنه اعتمد على يو�سف �أب��و وزنة
وحم �م��ود ع��اب��دي��ن و�أم�ي��ن �أب ��و ح��وا���س
و�أح �م��د ح�م��ار��ش��ة.ومل ينجح بالوقوف
ن��دا قويا ام��ام فريق االهلي ال��ذي قاده
�صاحب اخلربة الطويلة املدرب ال�سابق
ملنتخبنا الوطني �سام دغل�س .

منتخب الكويت يستعد
للقاء النشامى

برشلونة والريال ومهمة العودة للمقدمة
مدريد – وكاالت

يلتقي ريال �سو�سيداد املت�صدر مع �ضيفه
فياريال �صاحب املركز الثالث ،الأحد املقبل،
�ضمن املرحلة ال �ـ 11م��ن ال ��دوري الإ�سباين
امل �م �ت��از ،يف م��واج �ه��ة ت���ش�ير �إىل الو�ضعية
اجل��دي��دة ال�ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت عليها الليجا مع
م � ��رور ال ��رب ��ع الأول م ��ن امل��و� �س��م .وي�ح�ت��ل
ري� ��ال م��دري��د ح��ام��ل ال�ل�ق��ب امل��رك��ز ال��راب��ع
ويلتقي مع �ضيفه �أالفي�س ال�سبت وب�إمكانه
فقط �أن يتقدم للمركز الثالث ح��ال ف��وزه.
ويقبع بر�شلونة يف امل��رك��ز ال �ـ 13ويلتقي مع
�ضيفه �أو��س��ا��س��ون��ا �صاحب امل��رك��ز ال� �ـ 14يوم
الأحد ،بعد �أ�سو�أ بداية للنادي الكاتالوين منذ
 29عاما .و�أ�صبحت الفر�صة مواتية لظهور
بطل جديد للدوري الإ�سباين ،منذ �أن ك�سر
�أتلتيكو مدريد قاعدة هيمنة بر�شلونة والريال
على الليجا ،ون ��ال اللقب يف  .2014ويقدم
�سو�سيداد بقيادة املدرب �إميانويل اجلوا�سيل
م�سرية ا�ستثنائية يف املو�سم احلايل وجنح يف
الفوز على ملعب قاد�ش يف اجلولة املا�ضية،
ليعزز موقعه يف ال�صدارة .لكن فياريال �أي�ضا

حتت قيادة مدربه �أون��اي �إمي��ري ظهر حتى
الآن ب�شكل جيد و�أظ�ه��ر ق��درت��ه يف املناف�سة
على ال���ص��دارة .وت�ع��ادل ف�ي��اري��ال ( )1-1مع
ريال مدريد يف اجلولة املا�ضية وكان مبقدوره
�أن يخرج فائزا بعد �أن فر�ض �سيطرته على
جمريات اللعب يف ال�شوط الثاين .وب�إمكان
ري ��ال م��دري��د �أن ي�ضغط ع�ل��ى �أه ��ل القمة
من خ�لال مواجهته �أم��ام �أالفي�س ،منت�شيا
ب��ال�ف��وز ع�ل��ى ملعب �إن�ت�ر م�ي�لان الإي �ط��ايل
ب�ه��دف�ين دون رد يف دوري �أب �ط��ال �أوروب � ��ا.
ورغ��م تعرثه حمليا ،جن��ح بر�شلونة بقيادة
مدربه الهولندي رونالد كومان يف ا�ستعادة
هيبته القارية ،بالفوز ال�ساحق على دينامو
كييف الأوك� ��راين برباعية بي�ضاء يف دوري
�أب � �ط ��ال �أوروب� � � ��ا يف غ �ي��اب ل �ي��ون �ي��ل مي�سي
وف��ري�ن�ك��ي دي ي ��وجن ال�ل��ذي��ن ف�ضل ك��وم��ان
�إراحتهما .و�سيكون بر�شلونة بحاجة لت�أكيد
ه��ذا التح�سن عندما ي�ست�ضيف �أو�سا�سونا،
�صاحب امل��رك��ز ال� �ـ ،14على ملعب كامب نو،
يوم االحد ..ويخرج اتلتيكو مدريد الو�صيف
ملالقاة م�ضيفه فالن�سيا يوم ال�سبت وب�إمكانه
�أن يتقا�سم ال�صدارة مع �سو�سيداد بر�صيد 23

الكويت – وكاالت

نقطة ،حال ف��وزه .واكتفى �أتلتيكو بالتعادل
�سلبيا م��ع ل��وك��وم��وت�ي��ف م��و��س�ك��و ال��رو��س��ي
يف دوري الأب �ط ��ال ،ويفتقد ال�ف��ري��ق جهود
مهاجمه دييجو كو�ستا �أم��ام فالن�سيا يف ظل
معاناته م��ن جتلط يف الأوردة بعد �أ�سبوع
واح� ��د م��ن ت�ع��اف�ي��ه م��ن �إ� �ص��اب��ة يف ال�ف�خ��ذ.
كما يغيب لوي�س ��س��واري��ز يف ظ��ل ا�ستمرار

عالجه من فريو�س كورونا امل�ستجد ،لي�صبح
جواو فيليك�س وحيدا يف خط هجوم �أتلتيكو
�أم ��ام فالن�سيا.ويلتقي ي��وم ال�سبت �إلت�شي
م��ع ق��اد���ش وهوي�سكا م��ع �إ�شبيلية ويلتقي
الأح� ��د خ�ي�ت��ايف م��ع �أت�ل�ت�ي��ك ب�ي�ل�ب��او و�سيلتا
فيجو م��ع غرناطة ،على �أن تختتم اجلولة
ي��وم الإثنني مبباراة ري��ال بيتي�س مع �إيبار.

�أعلن االحتاد الكويتي لكرة القدم ،عن
دعمه للربنامج املقرتح من قبل املدرب
الإ� �س �ب ��اين� ،أن��دري ����س ك��ارا� �س �ك��و ،ال��ذي
ي�ت���ض�م��ن جت�م�ع��ات ��ش�ه��ري��ة للمنتخب،
�إىل ج��ان��ب اخل � ��روج �إىل  3م�ع���س�ك��رات
تدريبية ،على �أق��ل تقدير .وي��أت��ي ذلك
وف �ق��ا ل �ل�ب�رن��ام��ج ،ال � ��ذي �أع � ��ده امل ��درب
ل�ت�ج�ه�ي��ز امل �ن �ت �خ��ب ال �ك��وي �ت��ي ،خل��و���ض
غ �م��ار م��واج �ه �ت��ي �أ� �س�ت�رال �ي��ا والأردن،
�ضمن الت�صفيات الآ��س�ي��وي��ة امل�شرتكة
امل�ؤهلة ملونديال قطر  ،2022وك�أ�س �آ�سيا

ب��ال���ص�ين  .2023وك���ش��ف م���ص��در مطلع
ب��االحت��اد ال�ك��وي�ت��ي� ،أن جلنة امل�سابقات
وال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة ،ت��و� �ص�لا حل��ال��ة من
ال�ت��واف��ق ،على منح الأول��وي��ة للمنتخب
وط�ل�ب��ات امل ��درب ،خ�ل�ال و��ض��ع روزن��ام��ة
امل�سابقات املحلية .وذلك لتوفري فر�صة
لتجمع �شهري للأزرق ،يف الثالثة �شهور
املقبلة ،مع خو�ض مع�سكرين يف مار�س/
�آذار .يف � �س �ي��اق م �ت �� �ص��ل ،ب � ��د�أ االحت� ��اد
حت��رك��ات��ه مل�خ��اط�ب��ة وزارة ال���ص�ح��ة من
ج��دي��د ،للح�صول ع�ل��ى م��واف�ق�ت�ه��ا على
ا�ستثناء املنتخب من احلجر املنزيل ،يف
حال دخوله مع�سكر خارجي.
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تقرير عن الحرب بين اذربيجان وأرمينيا
الأنباط -
لقد كان ت�صريح الرئي�س الهام علييف وا�ضحا
وموجزا حول قره باغ اجلبلية � ،أذ قال �أنها �أر�ضنا
املعرتف بها دول ًيا .وهي لي�ست م�س�ألة م��وارد بل
هي م�س�ألة عدالة وكرامة وطنية تتعلق بالقانون
الدويل الذي يعرتف واملجتمع الدويل بقره باغ
اجلبلي كجزء ال يتجز�أ من �أذربيجان .نحن الآن
نعيد العدالة وننفذ قرارات جمل�س الأمن الدويل
التي بقيت على الورق ملدة  27عامًا”.
ن�سعى يف ��س�ف��ارة جمهورية �أذرب �ي �ج��ان لدى
اململكة الأردنية الها�شمية بهذا التقرير لتو�ضيح
بع�ض احلقائق ب�ش�أن احلرب التي و�ضعت �أوزارها
يف يوم  10/11/2020وقد �سجل ذلك اليوم
ن�صرا تاريخيا ي�شهد به التاريخي االذربيجاين
حيال ق�ضيته العادلة  ،يوم التا�سع من نوفمرب
متكن اجلي�ش االذرب�ي�ج��اين م��ن حترير مدينة
�شو�شا العريقة حيث ك��ان ذل��ك يف نف�س اليوم
ال ��ذي يحتفل ف�ي��ه ال���ش�ع��ب االذرب �ي �ج��اين بيوم
العلم وقد �سطر ذلك اليوم ن�صرا ونهاية حتمية
ل�صراعنا م��ع �أرمينيا ح��ول ق��ره ب��اغ اجلبلية) ،
ونتيجة لهذا الن�صر وقد .مت التوقيع على البيان
الثالثي بني رئي�س جمهورية �أذربيجان ورئي�س
وزراء جمهورية �أرمينيا ورئي�س االحتاد الرو�سي
لإن �ه��اء احل��رب يف اقليم ق��ره ب��اغ اجلبلي ال��ذي
احتلته ارمينيا قبل  28عاما  ،واالن�سحاب منه
حتت ا��ش��راف ق��وات حفظ �سالم رو�سية ووفقا
جل��دول زم�ن��ي  ،وق��د خاطب فخامة الرئي�س
�شعبه مهنئا لهم بالن�صر العظيم ومعلنا من
خالله بيان االتفاق الذي ت�ضمن االقرار بوقف
ك��ام��ل لإط �ل�اق ال �ن��ار يف منطقة ال �ن��زاع وع��ودة
حمافظة أ�غ��دام �إىل جمهورية �أذربيجان بحلول
 20نوفمرب  ، 2020ون�شر قوات حفظ ال�سالم
التابعة لرو�سيا الإحتادية على طول �إمتداد خط
التما�س يف قره باغ اجلبلية وممر الت�شني تزامنا
مع �إن�سحاب القوات امل�سلحة الأرمينية  ،وعودة
النازحون والالجئون �إىل �إقليم قره باغ اجلبلية
واملحافظات امل�ج��اورة له حتت �إ��ش��راف املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني  ،و�إمتام
عملية ت�ب��ادل الأ��س��رى وال��ره��ائ��ن وغ�يره��م من
املعتقلني وكذلك اجلثث.
و �إعادة جميع الروابط االقت�صادية وخطوط
النقل يف الإق�ل�ي��م و�ضمان �أمنها م��ن قبل هيئة
ح��ر���س احل� ��دود .وه�ن��ا ويف ه��ذا امل �ق��ام ال ي�سعنا
�أن ن�ع��رب ع��ن تقديرنا مل��وق��ف اململكة الأردن �ي��ة
الها�شمية ال�شقيقة الذي كان وا�ضحا منذ البداية

الأمن ذات ال�صلة  ،كما تقدم معايل االمني العام
ملنظمة التعاون اال�سالمي ب�أحر التعازي لأ�سر
ال�ضحايا الأذربيجانيني الذين ا�ست�شهدوا خالل
ف�ترة امل��واج�ه��ات الع�سكرية م��ع ارمينيا  ،وعن
متنياتها بال�شفاء العاجل للم�صابني لقد تعاملت
منظمة التعاون اال�سالمي مع ق�ضية ناغورنو
ق��ره ب��اغ ب �ق��رار حت��ت ا��س��م “ ال �ع��دوان الأرم �ن��ي
�ضد �أذرب�ي�ج��ان “ وك��ان ذل��ك يف ال ��دورة الرابعة
والع�شرين للم�ؤمتر اال�سالمي لوزراء اخلارجية
يف جاكرتا،
ودع��ا ه��ذا ال�ق��رار جميع ال ��دول �إىل االمتناع
ع��ن تقدمي �أي إ�م �ـ��دادات م��ن الأ�سلحة وامل�ع��دات
الع�سكرية لأرمينيا التي ميكن �أن ت�شجع املعتدي
ع�ـ�ل��ى ت���ص�ع�ي��د ال� �ن ��زاع واال� �س �ت �م��رار يف اح �ت�لال
الأرا��ض�ـ��ي الأذربيجانية وع��دم ال�سماح لأرا�ضـي
ال ��دول الأع���ض��اء يف منظمة ال�ت�ع��اون الإ�سالمي
مب��رور مثل تلك امل�ع��دات .ودع��ا ال��دول الأع�ضاء
يف منظمة التعاون الإ�سالمي ،ف�ض ً
ال عن �أع�ضاء
املجتمع الدويل الآخرين� ،إىل ا�سـتخدام التـدابري
ال�سيا�سـية واالقت�صادية الفعالة كافة م��ن أ�ج��ل
و�ضع ح��د للعـدوان الأرم�ن�ـ��ي واالح�ـ�ت�لال .ومن
جهة �أخرى ف�إن و�ضع الآثار التاريخية يف االرا�ضي
الأذربيجاينة املحتلة ذو �أهمية بالغة ،فقد مت تب ّني
قرارات بهذا اخل�صو�ص يف نوفمرب عام  2000يف
الدوحة  ،واالجتماع  30لوزراء خارجية منظمة
التعاون الإ�سالمي يف طهران �سنة  ،2003ن�ص
على و�ضع الآثـارالتاريخيـة يف �أرا�ضـي �أذربيجان
التي احتلتها القوات امل�سلحة لأرمينيا حتـت حمايـة
الأمـم املتحدة  ،وحظر «تـدمري وتخريـب الآث��ار
واملقد�سات الإ�سـالمية التاريخيـة واحل�ضــارية
نتجة عدوان �أرمينيا على �أذربيجان.
يف ح�ين أ�ن ��ه خ�لال حت��ري��ر مدينة زجنيالن
االذرب�ي�ج��ان�ي��ة املحتلة فقد ظهر مقطع فيديو
مت ت��داول��ه ع�بر و��س��ائ��ل التوا�صل االجتماعي ،
يظهر جنود �أذربيجانيون �أثناء تفقدهم م�سجد
تاريخي مبدينة زجنيالن حيث يظهر فيه عدة
خ�ن��ازي��ر وه��و �شكل م��ن ا�ساليب ال �ع��دوان ال��ذي
ي�ستحقر ويهني �أم��اك��ن العباده  ،وم��ن اجلدير
بالذكر بان جميع القرارات الدولية تكت�سي �أهمية
�سيا�سية بالغة بالن�سـبة �إىل �أذرب�ي�ج�ـ��ان ،كونها
تدعم القرارات التي اتخذتها املنظمات الدولية
الرئي�سية الأخ ��رى (الأم �ـ��م املتحـدة ،ومنظمـة
ا ألمـن والتعـاون يف �أوروبـا.
اجلمعية الربملانية ملنظمة التعاون الإ�سالمي
ال �ب �ي��ان ال �� �ص��ادر ع ��ن الأم �ي��ن ال �ع ��ام للجمعية
ال�برمل��ان�ي��ة ملنظمة ال�ت�ع��اون الإ��س�لام��ي  ،ال�سيد

حيال هذا النزاع حيث �أعربت عنه وزارة اخلارجية
و�ش�ؤون املغرتبني الأردنية منذ بدء املواجهات بني
اذرب�ي�ج��ان وارمينيا  ،يف ب�ي��ان ق��ال��ت م��ن خالله
بانها تتابع بقلق تطورات الأحداث بني �أذربيجان
و�أرمينيا ،يف �إقليم ق��ره ب��اغ م��ؤك��دة على �أهمية
التهدئة و�ضبط النف�س ووقف �إطالق النار ،وحل
النزاع �سيا�سياً وبالطرق ال�سلمية عرب املفاو�ضات
ووفقا لقرارات جمل�س االمن وال�شرعية الدولية
،ومعربة عن ا�سفها ل�سقوط ال�ضحايا
ون�شكر االع�ل�ام االردين وحر�صه على ن�شر
احلقائق ونقل ال�صورة الوا�ضحة با�سلوب معتدل
ونزيه� ،إن حقيقة املوقف الأرمني الذي جاء على
ل�سان رئي�س وزراء بالده نيكول با�شينيان حينما
�أعلن عرب و�سائل االعالم املختلفة “ب�أنه ال حل
دبلوما�سيا لت�سوية النزاع مع �أذربيجان يف منطقة
قره باغ يف املرحلة احلالية،
وب��أن �أرمينيا �ستخو�ض ال�صراع حتى النهاية
ونرف�ض رف�ضا قاطعا ن�شر ق��وات دولية حلفظ
ال�سالم �أو ق��وات رو�سية .وم��ن جهة اخ��رى فقد
ج ��اء ال� ��رد وا� �ض �ح �اً ب�ت���ص��ري��ح ف�خ��ام��ة الرئي�س
�إلهام علييف ب��ان �أذربيجان لن توقف عملياتها
الع�سكرية يف منطقة ق��ره ب��اغ املتنازع عليها مع
�أرمينيا ما مل تتم “ا�ستعادة وح��دة �أرا�ضيها”.
 مواقف املنظمات الدولية وت�صريحات بع�ضامل�س�ؤولني جت��اه احل��رب بني اذربيجان وارمينيا
ن��ذك��ر منها  :ل�ق��د ك ��ان ه �ن��اك م��واق��ف �سجلت
منذ بداية املواجهات الع�سكرية ،وكذلك العديد
م��ن االراء وال�ت���ص��ري�ح��ات ال��دول �ي��ة ال�ت��ي ال بد
لنا يف تقريرنا ه��ذا من تبيانها واال�ستناد اليها
وال��رد عليها من خالل الوقائع التي كانت تدور
يف حربنا امل�صريية م��ع اجل��ان��ب الأرم �ن��ي ال��ذي
ك��ان ي�صر على ع��دوان��ه .موقف منظمة التعاون
الإ��س�لام��ي ال ب��د هنا م��ن �أن ن�ستعر�ض وبفخر
موقف منظمة التعاون الإ�سالمي التي اعربت
عنه منذ بداية النزاع عن عميق قلقها و�إدانتها
ب�شدة لال�ستفزازات واالعتداءات املتكررة للقوات
الع�سكرية جل�م�ه��وري��ة �أرم�ي�ن�ي��ا يف ع��دة م��واق��ع
من تراب �أذربيجان وخرقها الطالق النار  ،كما
ج ��ددت م�ط��ال�ب��ة ارم�ي�ن�ي��ا ب��االن���س�ح��اب ال�ك��ام��ل
وغ�ير امل�شروط للقوات الأرمينية من الأرا�ضي
الأذربيجانية املحتلة،
واع�ت�م��اد احل ��وار للتو�صل �إىل ح��ل �سيا�سي
للنزاع ب�ين البلدين على �أ�سا�س اح�ت�رام �سيادة
جمهورية �أذرب�ي�ج��ان و�سالمة �أرا�ضيها وحرمة
ح ��دوده ��ا امل �ع�ت�رف ب�ه��ا دول �ي��ا م��ذك��رة ب �ق��رارات
منظمة ال �ت �ع��اون اال� �س�لام��ي وق � ��رارات جمل�س

ترجمات � -أبوظبي

ال يوجد �شعور �أ�سو�أ من �أن تق�ضي ليلة
�سيئة بنوم متقطع وتق ّلب م�ستمر ،خا�صة
و�إن كنت مقبال على يوم �شاق.
وتلج�أ فئة كبرية من النا�س �إىل القهوة
لال�ستيقاظ ج�ي��دا ح�ت��ى و�إن ك��ان��ت ت�شعر
ب��ال�ت�ع��ب وال �ن��وم ال���ش��دي��د� ،إال �أن اخل�ب�راء
يحذرون من الإفراط يف هذا امل�شروب.
وق ��ال م��وق��ع “�سي نت” الأم�ي�رك ��ي �إن
ال �ك��اف �ي�ين ق ��د ي�ج�ع�ل��ك ت���ش�ع��ر ب��ال�ن���ش��اط
واحليوية ،لكن تناول ن�سبة مرتفعة من هذا
املن�شط قد يعود عليك بالتعب والإهاق.
يف التقرير التايل ،ن�ستعر�ض معكم  4طرق
لال�ستيقاظ جيدا دون احلاجة �إىل القهوة.
 ا� �ش��رب امل ��اء :يفقد اجل���س��م كمية منال���س��وائ��ل �أث �ن��اء ال�ل�ي��ل ،مم��ا ق��د ي���س��اه��م يف
اجل �ف��اف ع�ن��د اال��س�ت�ي�ق��اظ .وي � ��ؤدي جفاف
اجل �� �س��م �إىل � �ش �ع��ور ب� ��الإره� ��اق وال �ن �ع��ا���س.

العربية-وكاالت

 ت �ن ��اول الأط �ع �م��ة ال �� �ص �ح �ي��ة :ي��و��ص��ياملتخ�ص�صون يف التغذية ب�ضرورة الرتكيز

وين�صح اخلرباء ب�شرب كمية كافية من املياه
مبا�شرة بعد اال�ستيقاظ (كوب كبري(.

ب�ع��د اال��س�ت�ي�ق��اظ ع�ل��ى الأط �ع �م��ة ال�صحية
الغنية بالعنا�صر ال�غ��ذائ�ي��ة ،مثل البي�ض
وال �ع �� �ص��ائ��ر .ح �ي��ث ي �ح �ت��وي ال�ب�ي����ض على
ال�ب�روت�ي�ن وال�ف�ي�ت��ام�ي�ن��ات وامل � ��اء ،ك�م��ا تعد
ال�ع���ص��ائ��ر اخل �ي��ار الأم �ث��ل لتوليد الطاقة
وزيادة املغذيات وم�ضادات الأك�سدة.
 مم��ار��س��ة ال��ري��ا��ض��ة :ع�ل��ى ال��رغ��م من�أن الإن �� �س ��ان ح�ي�ن ي�ق���ض��ي ل�ي�ل��ة ��س�ي�ئ��ة ال
ي�شعر برغبة يف فعل �أي ��ش��يء� ،إال �أن��ه من
امل�ستح�سن �أن يقاوم ذل��ك ال�شعور وينه�ض
ملمار�سة بع�ض التمارين الريا�ضية اخلفيفة،
مثل امل�شي �أو اجل��ري اخلفيف .ه��ذا الأم��ر
�سيدفعك لل�شعور باالنتعا�ش دون �إره��اق
ج�سمك.
 القيلولة :ميكن �أن ت�ساعدك قيلولةق�صرية (ح��واىل  20دقيقة) على ال�شعور
باحليوية� ،إذا قمت بذلك ب�شكل �صحيح� ،أي
�أن تغفو يف وقت مبكر من اليوم ،ولي�س يف
وقت قريب من موعد نومك املعتاد.

لن تصدق ..جينات البشر تتغير في الفضاء

�أعلن ال�صندوق ال�سيادي الرو�سي ام�س اجلمعة �إب��رام اتفاق مع جمموعة “هيتريو”
الهندية للأدوية لإنتاج �أك�ثر من  100مليون جرعة �سنوية من لقاح “�سبوتنيك-يف”
الرو�سي �ضد فريو�س كورونا امل�ستجد.
وق��ال ال�صندوق ال�سيادي ال��ذي م��ول تطوير اللقاح يف بيان “وافقت هيتريو ،إ�ح��دى
املجموعات الرئي�سية الهندية امل�صنعة للأدوية اجلني�سة ،على �إنتاج �أكرث من  100مليون
جرعة (من �سبوتنيك-يف) يف العام داخل الهند” م�شرياً �إىل �أن عملية �إنتاج اللقاح �ستبد�أ يف
“مطلع  ،”2021وفقا لوكالة “فران�س بر�س».
وقال مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة� ،إن فعالية لقاح “�سبوتنيك »V-
لكورونا و�صلت �إىل  95%بعد  42يوما من التجارب.
وذك��ر احل�ساب اخلا�ص باللقاح الرو�سي “�سبوتنيك »V-يف تغريدة على “تويرت”،
اطلعت عليها “العربية نت”� ،أن تكلفة جرعة واحدة من اللقاح الرو�سي �ستكون �أقل من
 10دوالرات للتوزيع يف الأ�سواق الدولية.
وذكر �أن �صندوق اال�ستثمار الرو�سي �سيوا�صل تو�سيع االتفاقيات املربمة مع ال�شركاء
الدوليني لإنتاج اللقاح لأكرث من  500مليون �شخ�ص يف عام .2021
وذك��ر ح�ساب اللقاح الر�سمي على موقع “تويرت” للتوا�صل االجتماعي ،يف تغريدة
ن�شرها الأحد املا�ضي� ،أن “�سعر جرعة اللقاح �سيكون �أقل بكثري من �سعر اللقاحات التي
طورتها �شركتا فايزر ومودرنا».
ون�شر احل�ساب �أ�سعار جرعات لقاح “فايزر” و”مودرنا” بحيث تكلف اجلرعة الواحدة
لكل منهما  19.50و 25-37دوالرا على التوايل” ،م�شريا �إىل �أن لقاح “فايزر” �سيكلف
 39دوال ًرا ،و”موديرنا”  50-74دوال ًرا لل�شخ�ص الواحد ،باعتباره يحتاج جلرعتني.
وك��ان��ت رو�سيا ق��د �أع�ل�ن��ت ،يف �أغ�سط�س�/آب امل��ا��ض��ي ،ت�سجيل �أول لقاح يف ال�ع��امل �ضد
“كوفيد .”-19وحتى الآن مت ت�سجيل لقاحني ،الأول “�سبوتنيك »V-ويطوره مركز
“غامايل” لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ،والثاين �أطلق عليه ا�سم “�إيبيفاك كورونا”
يطوره مركز “فيكتور” احلكومي».
و�أعلنت مديرة ق�سم الرعاية الطبية للأطفال والتوليد بوزارة ال�صحة الرو�سية� ،إيلينا
بايبارينا ،اجلمعة املا�ضية� ،أن املرحلة الثالثة من جتارب لقاح “�سبوتنيك ،»V-تظهر �أن
فعاليته عالية للغاية.
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ع �ل��ى اذرب� �ي� �ج ��ان ه ��ي ح �م �ل��ة ��ص�ل�ي�ب�ي��ة ج��دي��دة
�ضد اال��س�لام خا�صة عندما يظهر ق�ساو�ستهم
ي��رت��دون ال�صليب وح��ام�ل�ين ال���س�لاح ،يف �إ��ش��ارة
�أن ه��ذه احل ��رب دينية �ضد الإ� �س�ل�ام  ،و�أ� �ض��اف
�أن “على ال��دول الإ�سالمية �أن تقف �إىل جانب
احل ��ق االذرب �ي �ج��اين  ،وم ��ن خ�ل�ال ت�صريحات
رئي�س ال� ��وزراء الأرم �ن��ي فقد تبني �أن �أرمينيا
تقدم ال�صراع على �أنه امتداد لإب��ادة الأرم��ن عام
� ،1915أو حملة �صليبية للق�ضاء على االرهاب
اال�سالمي كما تدعي.
�أم��ا �أذربيجان فهي ت�صارع من �أج��ل ا�ستعادة
ار�ضها والتزامها بتنفيذ ق��رارات جمل�س الأمن
ال ��دويل ال�ت��ي ت��دع��و �إىل ان���س�ح��اب �أرم�ي�ن�ي��ا من
�أرا�� �ض ��ي �أذرب� �ي� �ج ��ان .وت �ت �ه��م ال �� �ش �ت��ات الأرم �ن��ي
باختطاف �سيا�سات بع�ض الدول خ�صو�صاً فرن�سا
التي ترى �أذربيجان �أنها فقدت �أهليتها للعب دور
الو�ساطة يف هذا النزاع “.
ل �ق��د اف� � ��ادت � �ص �ح��ف ف��رن �� �س �ي��ة ب� � ��أن م ��ارك
دي ك � ��اك � ��وي � ��راي ف��امل �ي �ن �ي��ة زع � �ي� ��م جم �م��وع��ة
( )ZOUAVES PARISال�ي�م�ي�ن�ي��ة
املتطرفه اع�ل��ن ب��ان التوجه اىل �إقليم ق��ره باغ
ل�ل�ق�ت��ال اىل ج��ان��ب االرم � ��ن يف اط� ��ار م��ا ي�ق��ول
التنظيم ان��ه ��ص��راع عاملي �ضد امل�سلمني .وبناء
عليه فقد قامت القوات امل�سلحة الأرمنية خالل
ف�ت�رة امل��واج �ه��ات  ،م���س�ت�خ��دم��ة خم�ت�ل��ف �أن� ��واع
الأ�سلحة ،مبا يف ذل��ك املدفعية الثقيلة ،بق�صف
مواقع اجلي�ش الأذربيجاين والعديد من املراكز
ال�سكنية املكت�ضة باملدنيني و�أوق�ع��ت �إ�صابات يف
�صفوف ال�سكان املدنيني وبني الع�سكريني  ،بينما
يقوم اجلي�ش الأذربيجاين ب�ضرب مواقع ع�سكرية
�أرمنية  ،كما �أن �أذربيجان منذ اليوم الأول التزمت
ب�شروط الهدنة الإن�سانية ،بينما قامت �أرمينيا
ب�شن هجوما على ثاين �أكرب مدينة �أذرية “غنجه
“ وقتلت الأطفال.
وق�صفت �سكان مدينة ب��ردا اي�ضا  ،ولطاملا
انتهكت �أرمينيا الهدنة الإن�سانية .االحتاد العاملي

لعلماء امل�سلمني لقد دعا االحت��اد العاملي لعلماء
امل�سلمني� ،أرمينيا �إىل االن�سحاب من الأرا��ض��ي
الأذربيجانية املحتلة يف �إقليم “قره باغ يف بيان
�صادر عنه “ندعو الدولتني اجلارتني �إىل وقف
القتال و�إراق��ة ال��دم��اء ،وح��ل م�شاكلهما باحلوار
اجل ��اد وال �ب �ن��اء ،م��ع اح �ت�رام ك��ل واح� ��دة حل��دود
الأخرى”.ورعاية املبادئ الأخالقية الإ�سالمية
يف احلرب والقانون الدويل اخلا�ص عند القتال،
ب�ح�م��اي��ة امل��دن �ي�ين وع� ��دم ت��دم�ي�ر مم�ت�ل�ك��ات�ه��م،
وح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ووق ��ف ه�ج�م��ات �أرم �ي �ن �ي��ا على
ال�سكان املدنيني ،م�شريا �إىل جتاهل ال�صحافة
العاملية ل�ه��ذه ال�ه�ج�م��ات .ويف اخل�ت��ام ال ب��د من
الت�أكيد واالعرتاف باحلقائق التاريخية التالية :
�أن اقليم قره باغ اجلبلية هو �أر�ض اذربيجان
 ،و�أن الرتاث الثقايف لل�شعب الأذربيجاين جزء ال
يتجز�أ من الثقافة الإن�سانية وحمايته لها �أهمية
دول�ي��ة � ،إن التدمري املتعمد ملعاملنا التاريخية
وال �ث �ق��اف �ي��ة يف الأرا� � �ض� ��ي امل �ح �ت �ل��ة ب�ج�م�ه��وري��ة
�أذرب� �ي� �ج ��ان ه��و ان �ت �ه��اك الت �ف��اق �ي��ة اله� ��اي ل�ع��ام
 1954حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع
م�سلح ،واالتفاقية الأوروبية لعام  1992حلماية
الرتاث الأثري ،واتفاقية اليون�سكو لعام 1972
عن حماية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي.
كما �أن �أذربيجان كع�ضو يف منظمة التعاون
اال� �س�ل�ام��ي ف�ه��ي ت���س��اه��م يف ت�ع��زي��ز الت�ضامن
الإ� �س�لام��ي وت��وا� �ص��ل ج�ه��وده��ا لتوحيد ال�ع��امل
الإ� �س�ل�ام��ي وح ��ل امل���ش��اك��ل ال�ق��ائ�م��ة ب�ي�ن بع�ض
البلدان  ،كذلك يجب �أن يكون العامل الإ�سالمي
م�صم ًما فيما يتعلق بتدمري ال�ت�راث الوطني
وال�ث�ق��ايف لأذرب �ي �ج��ان وامل �ع��امل الدينية للثقافة
الإ��س�لام�ي��ة نتيجة ل�سيا�سة ال �ع��دوان الطويلة
الأم ��د لأرم�ي�ن�ي��ا .يجب �أال نن�سى ب�شكل قاطع
كما ق��ال فخامة رئي�س �أذرب�ي�ج��ان إ�ل�ه��ام علييف
�أن الدولة التي تدمر امل�ساجد وتهني هذه القيم
باحتفاظها باحليوانات فيها ،ال ميكن �أن تكون
�أبدًا �صديقة للدول الإ�سالمية.
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الهند تنتج أكثر من  100مليون جرعة
من اللقاح الروسي ضد كوفيد19-

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم

حممد خريجي نيا�س ب�ش�أن اال�ستفزاز الع�سكري
لأرمينيا يف اجت��اه منطقة ت��وف��وز على احل��دود
الأذربيجانية الأرمينية  ،والذي �أدان فيه عدوان
ارم�ي�ن�ي��ا ع�ل��ى ج�م�ه��وري��ة �أذرب �ي �ج��ان وا��س�ت�م��رار
احتالل جزء كبري من ارا�ضي اذربيجان.
ك�م��ا مت ال�ت��أك�ي��د يف ب�ي��ان ل�ل�أم�ين ال �ع��ام �أن��ه
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ق ��رارات امل ��ؤمت��رات الأخ ��رى �إىل
جانب امل�ؤمتر اخلام�س ع�شر للجمعية الربملانية
ملنظمة التعاون الإ��س�لام��ي يف بوركينا فا�سو يف
يناير  ، 2020وك��ذل��ك جمل�س الأم ��ن( 822
( ، ) )1993( 853 ، )1993ف� ��إن االم�ين
العام يدعو لالن�سحاب الفوري وغ�ير امل�شروط
والكامل للقوات الأرمينية من جميع الأرا�ضي
املحتلة جل�م�ه��وري��ة �أذرب �ي �ج��ان وف �ق �اً للقرارين
 )1993( 874و  )1993( 884والتنفيذ
ال�صارم لهذه ال�ق��رارات من �أج��ل �إج�ب��ار �أرمينيا
على اخل�ضوع لها.
م��وق��ف الباك�ستان وع�ل��ى �صعيد �أخ ��ر ،فقد
تكرر توجيه الإتهام عدة مرات لأذربيجان بوجود
قوات تركية او �أجنبية تقاتل اىل جانبها ،وهذا
ادع ��اء ك ��اذب ،طلبنا دل�ي�لا عليه مل ي�ق��دم��و لنا
الدليل ،فكان رد الرئي�س الهام علييف وا�ضحا
وبالأدلة الداعمة عندما �أورد املتحدث ب�إ�سم وزارة
اخلارجية الباك�ستانية زاه��د حفيظ ��ش��ودري يف
بيان �صحفي له ،ب�أن رئي�س �أذربيجان قد �أو�ضح
موقفه من هذا الأمر قائ ً
ال� :إن قوات بالده قادرة
على ال��دف��اع عن نف�سها وال حتتاج �إىل م�ساعدة
من قوة �أجنبي  ،كما �أ�شار املتحدث بان احلكومة
الأرم �ن �ي��ة ت�ل�ج��أ دوم ��ا ل�ل��دع��اي��ة غ�ير امل���س��ؤول��ة،
و�أ� �ض��اف ب ��أن باك�ستان ت��دع��م م��وق��ف �آذرب�ي�ج��ان
حول”ناغوروين قره باغ والذي يتما�شى مع عدة
قرارات جمل�س الأمن للأمم املتحدة.
املوقف الرو�سي يف حني أ�ف��اد بيان �صادر عن
اخلارجية الرو�سية �أن رئي�س ال��وزراء الأرميني
ن�ي�ك��ول ب��ا��ش�ي�ن�ي��ان ب�ع��ث ب��ر��س��ال��ة �إىل ال��رئ�ي����س
ف�لادمي�ير ب��وت�ين ،ي��دع��و فيها ل�ب��دء امل���ش��اورات
بخ�صو�ص كيفية تقدمي رو�سيا الدعم لأرمينيا
يف ال�ق�ت��ال �ضد �أذرب �ي �ج��ان .مو�ضحاً �أن��ه “وفقا
ل�لات�ف��اق�ي��ة ف� ��إن رو��س�ي��ا ��س�ت�ق��دم ال��دع��م ال�ل�ازم
لرييفان يف حال انتقلت اال�شتباكات مبا�شرة �إىل
�أرا�ضي �أرمينيا.
النائب الكويتي عبداهلل فهاد من جهة �أخرى
فقد اعترب النائب الكويتي عبداهلل فهاد احلرب
بني �أرمينيا واذربيجان “حملة �صليبية جديدة
�ضد اال�سالم”.
وقال م�ستنكرا بان االعتداء الأرمني ال�سافر
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�أظهر فح�ص رائدي الف�ضاء التو�أمني الأمريكيني� ،سكوث ومارك كيلي ،وع�شرات �أفراد طاقم
املحطة الف�ضائية الدولية �أن رواد الف�ضاء ميكن �أن يواجهوا م�شاكل متعلقة بعمل امليتوكوندريا،
وهي مولدات رئي�سة تنتج الطاقة للخاليا.
وق��ال الطبيب يف مركز نا�سا للبحوث العلمية� ،أف�شني بيخي�شتي� ،إن رواد الف�ضاء ي�ب��د�أون يف
مواجهة تلك امل�شاكل بعد �إقامة طويلة يف الف�ضاء ،م�ضيفاً أ�ن��ه ويف حال تعر�ض الإن�سان حلالة
انعدام الوزن تقل كتلة عظامه وع�ضالته ويظهر لديه خلل يف عمل املناعة والقلب والكبد ،و�أظهرت
�أر�صادنا �أن تلك امل�شاكل قد تتعلق بامليتوكوندريا التي يخل انعدام الوزن بتوازنها.
كيف ت�ؤثر على احلياة؟
يذكر �أن رائدي الف�ضاء� ،سكوت ومارك كيلي ،وهما ال�شقيقان التو�أمان املتطابقان� ،شاركا منذ 4
�أعوام يف جتربة  Twins Studyالتي ق�ضى يف �إطارها� ،سكوت عاما كامال يف املدار ،بينما عا�ش
�شقيقه مارك يف ظروف مماثلة على الأر�ض.
وبعد تلقي عينات الدم والأن�سجة الأخرى من رائدي الف�ضاء كليهما قبل رحلة �سكوث �إىل املدار
وبعد عودته �إىل الأر�ض ،حاول العلماء معرفة كيف ت�ؤثر احلياة يف مدار الأر�ض على �صحة الإن�سان.
ظاهرة غريبة
�إىل ذل ��ك ،ت��و��ص��ل ال�ع�ل�م��اء �إىل ا��س�ت�ن�ت��اج م �ف��اده ب� ��أن ط ��ول ال �ت �ي �ل��وم�يرات ،ب�صفتها أ�ط��راف��ا
للكرومو�سومات ،ازداد يف الف�ضاء ،وبف�ضل ذلك ف�إن �سكوث بات �أ�صغر �سنا من �شقيقه من الناحية
البيولوجية.
غري ذلك ف�إن عمل  7%من جيناته تغري ،لكن بعد عودته �إىل الأر���ض عاد عمل اجلينات �إىل
جمراه الطبيعي.
�أما طول التيلومريات فق�صر .وال ي�ستطيع العلماء يف الوقت الراهن تف�سري هذا الأمر و�إي�ضاح
ملاذا حدث ذلك.
فيما �ساعدت نتائج البحث العلمي ،العامل �أف�شني بيخي�شتي ،وزم�لاءه يف اكت�شاف �أن ظاهرة
غريبة متعلقة بالإقامة الطويلة يف الف�ضاء ميكن �أن تت�سبب يف ظهور م�شاكل أ�خ��رى لدى رواد
الف�ضاء .
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