
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 وزير الخارجية يجري مباحثات
 مع نظيرته االسبانية

 رئيس هيئة األركان يتفقد واجهة 
المنطقة العسكرية الشرقية

االنباط- بر�شلونة

 اأج�������رى ن���ائ���ب رئ���ي�������س ال����������وزراء وزي����ر 

اخلارجية و�صوؤون املغرتبني اأمين ال�صفدي 

ووزي���������رة ال���������ص����وؤون اخل����ارج����ي����ة واالحت������اد 

االأوروب���������ي وال���ت���ع���اون االإ����ص���ب���ان���ي���ة اأران�������ص���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 

االإق���ت�������ش���ادي���ة وم���واج���ه���ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

وتبعاتها، وبحث اأي�شاً اجلهود املبذولة حلل 

االأزمات االإقليمية.

وا���ص��ت��ع��ر���س ال����وزي����ران اأج���ن���دة امل��ن��ت��دى 

االإق���ل���ي���م���ي اخل���ام�������س ل����احت����اد م����ن اأج����ل 

ام�س  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  ا�شت�شافته  ال���ذي  امل��ت��و���ش��ط 

لاإحتاد  االأعلى  واملمثل  ال�شفدي  وتراأ�شه 

وال�شيا�شة  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون  االأوروب������ي 

االأوروب��ي��ة،  املفو�شية  رئي�س  نائب  االأمنية، 

ج���وزي���ب ب���وري���ل. واأك�����د ال����وزي����ران، اأه��م��ي��ة 

اخلام�شة  ال��ذك��رى  يف  ينعقد  ال��ذي  املنتدى 

على  التوافق  يف  بر�شلونة  مل�شار  والع�شرين 

اأولويات املرحلة القادمة للمنتدى وبراجمه 

يف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل��ت��و���ش��ط��ي يف امل��ج��االت 

االإ�شبانية  ونظريته  ال�شفدي  واأك��د  كافة. 

ح��ر���س امل��م��ل��ك��ت��ن ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال�����ش��راك��ة 

االإ�شرتاتيجية.

التفا�شيل �ص »2«

االنباط- عمان

ت��ف��ق��د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة االأرك������ان امل�شرتكة   

اللواء الركن يو�شف اأحمد احلنيطي، ام�س 

اجلمعة، واجهة كتيبة احل�شن االآلية /2)اأم 

ال�شهداء( اإحدى وحدات املنطقة الع�شكرية 

ال�شرقية، وكان يف ا�شتقباله قائد املنطقة.

وا���ش��ت��م��ع ال���ل���واء ال���رك���ن احل��ن��ي��ط��ي اإىل 

اإيجاز قدمه قائد الكتيبة، .

التفا�شيل �ص »2«

ال�سبت   12  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق   28  ت�سرين الثاين  2020 م - العدد  5526    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

حمل الحكومة والمواطنين مسؤولية تفشي »كورونا«

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

االنباط-وكاالت

 ت���ع���م���ل يف ه������ذه االأوق������������ات ���ش��ل��ط��ات 

االح��ت��ال على م�شابقة ال��زم��ن، من اأجل 

اال�شتيطانية،  امل�شاريع  العديد من  تنفيذ 

للرئي�س  االأخ����رية  االأي����ام  ب��ذل��ك  لت�شتغل 

دونالد ترامب يف من�شبه كرئي�س للواليات 

املتحدة االأمريكية

وم�����ن اأج������ل ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه امل��خ��ط��ط��ات 

اال���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة اخل���ط���رية، خ���ال ال��ف��رتة 

احل���ال���ي���ة، ك�����ش��ف��ت ت���ق���اري���ر اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 

اأن ح��ك��وم��ة ت���ل اأب���ي���ب، ت��ع��م��ل ع��ل��ى و�شع 

اال�شتيطانية  ال��ب��وؤر  كافة  ل�شرعنة  خطة 

انتهاء  قبل  الغربية،  بال�شفة  الع�شوائية 

فرتة ترامب

ون��ق��ل ع��ن وزي����ر اال���ش��ت��ي��ط��ان ت�شاحي 

هنغبي قوله اإن احلكومة تعمل على بلورة 

اال�شتيطانية  البوؤر  جميع  ل�شرعنة  خطة 

فرتة  انتهاء  قبل  ال�شفة،  يف  الع�شوائية 

الوزير  اأن  اإىل  التقارير  وت�شري   ، ترامب 

هنغبي اأكد يف خطاب له بالكني�شت، اأنه بعد 

البدء بجمع تواقيع وزراء احلكومة، على 

عري�شة تطالب بالعمل على �شرعنة البوؤر 

اال�شتيطانية الع�شوائية يف ال�شفة.

التفا�شيل �ص »6«

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

 الصفدي وبوريل يترأسان المنتدى الخامس لالتحاد  61 وفاة  و4٥80 إصابة بفيروس كورونا 
من أجل المتوسط في برشلونة االباط- عمان

ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأع����ل����ن����ت   

ت�شجيل 61 وفاة و4580 اإ�شابة 

يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

ام�س اجلمعة، لريتفع  اململكة 

 2570 اإىل  االإج����م����ايل  ال���ع���دد 

وفاة و207601 اإ�شابة.

االإ����ش���اب���ات على  وت����وّزع����ت 

حم���اف���ظ���ة  يف  ح�����ال�����ة   1442

حالة  و867  ع��ّم��ان،  العا�شمة 

 146 منها  اإرب����د،  حمافظة  يف 

حالة يف الرمثا، و648 حالة يف 

حالة  و371  امل��ف��رق،  حمافظة 

يف  و365  ج��ر���س،  حمافظة  يف 

حمافظة الزرقاء، و186 حالة 

يف حمافظة ماأدبا، و158 حالة 

و146  الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة  يف 

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

حم���اف���ظ���ة  يف  ح�����ال�����ة  و138 

يف  ح������ال������ة  و126  ال�������ك�������رك، 

حالة  و72  عجلون،  حمافظة 

يف حمافظة معان، منها 26 يف 

البرتا، و61 حالة يف حمافظة 

العقبة.

التفا�شيل �ص »3«

االنباط-عمان

حمل رئي�س جلنة تقييم الو�شع الوبائي يف االأردن الدكتور 

�شعد اخلراب�شة احلكومة واملجتمع االأردين، امل�شوؤولية حول 

تف�شي فريو�س كورونا يف اململكة

روؤي���ا اجلمعة،  اأخ��ب��ار  لن�شرة  ت�شريح  اخلراب�شة يف  وق��ال 

اإن تف�شي اجلائحة يف االأردن يرتبط بتطبيِق �شيا�شِة العزل 

املنزيل على امل�شابن، دون �شبط مراقبِة املر�شى املعزولن يف 

املنازل ، ياتي ذلك فيما تدور الت�شاوؤالت حول الو�شع الوبائي 

يف االأردن خال الفرتة القادمة

واأ�شار اإىل اأن احلكومة مل تكن جادة يف تطبيق االإجراءات، 

مثلما مل يكن املجتمع ملتزما بالتعليمات

وق���ال اإن���ه ك���ان م��ن امل��ه��م ع���دم ت���رك ال��ن��ا���س امل��ع��زول��ن يف 

منازلهم دون اآلية للرقابة، متنعهم من جتاوز التعليمات

ومتنى اخلراب�شة لو اأنه مت ت�شغيل اآالف ال�شباب يف تطبيق 

اآلية الرقابة على املعزولن يف منازلهم خ�شية تف�شي الوباء يف 

خمتلف مناطق اململكة

واأكد الوزير االأ�شبق اأن معظم املعزولن يف منازلهم �شاركوا 

يف االنتخابات النيابية، كما اأن الكثري منهم ما زالوا يخرجون 

يف املنا�شبات واحلفات.

التفا�شيل �ص »3«

االنباط- بر�شلونة

 ت����راأ�����س ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال������وزراء 

ووزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني 

اأمي������ن ال�������ش���ف���دي ام�������س اجل��م��ع��ة 

لل�شوؤون  االأع��ل��ى  املمثل  جانب  اإىل 

يف  االأم��ن��ي��ة  وال�شيا�شة  اخل��ارج��ي��ة 

االحت�����اد االأوروب���������ي، ن��ائ��ب رئي�س 

املفو�شية االأوربية، جوزيب بوريل، 

ل��وزراء  املنتدى االقليمي اخلام�س 

خارجية الدول االأع�شاء يف االإحتاد 

م��ن اأج����ل امل��ت��و���ش��ط ال����ذي ع��ق��د يف 

مدينة بر�شلونة. و�شارك يف اجلل�شة 

فيليب  اإ�شبانيا  ملك  االإف��ت��ت��اح��ي��ة 

ال�صاد�س ووزيرة ال�صوؤون اخلارجية 

واالحت���������اد االأوروب������������ي وال���ت���ع���اون 

اليا  غونزالي�س  اأران�����ش��ا  االإ���ش��ب��اين 

واأم��������ن ع������ام االإحت���������اد م����ن اأج����ل 

املتو�شط نا�شر كمال.كما �شارك يف 

املنتدى وزراء خارجية دول اجلوار 

دول  خ���ارج���ي���ة  ووزراء  اجل���ن���وب���ي 

االإحتاد االأوروبي.

التفا�شيل �ص »2«

 ذكرى استشهاد وصفي التل 
تصادف اليوم

 اجواء باردة و حالة من عدم االستقرار 

 مزارعو وادي االردن يثمنون قرار 
تأجيل أقساط االقراض الزراعي

الذهب يهبط مع تركيز المستثمرين 
على توقعات اللقاح

االنباط- عمان

 ت�شادف اليوم ال�شبت الذكرى التا�شعة 

واالربعون ال�شت�شهاد املرحوم و�شفي التل 

ال���ذي اغتيل يف  اال���ش��ب��ق  ال�����وزراء  رئي�س 

القاهرة اثناء م�شاركته يف اجتماع جمل�س 

ت�شرين   28 يوم  امل�شرتك  العربي  الدفاع 

الثاين من العام 1971.

ال�شخ�شيات  اب��رز  التل م��ن  وامل��رح��وم 

من�شب  ت��وىل  حيث  االردن��ي��ة  ال�شيا�شية 

و1965   1962 االع����وام  يف  ال����وزراء  رئي�س 

و1970، وعرف باخا�شه ووالئه لقيادته 

الها�شمية وع�شقه لوطنه وامته العربية 

ووحدتها. وامتاز املرحوم باميانه بالعمل 

ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك وال��ت�����ش��دي لاخطار 

التي واجهت االمة العربية، ودعمه لكفاح 

حترير  �شبيل  يف  الفل�شطيني  ال�����ش��ع��ب 

ار�شه ووطنه.

التفا�شيل �ص »2«

االنباط-عمان

اليوم  اململكة  ت��ت��اأث��ر  اجلوية”،  “االأر�شاد  تقرير  وبح�شب    

باردة  االأج��واء  وتكون  االإ�شتقراراجلوي،  عدم  من  بحالة  ال�شبت، 

النهار  اث��ن��اء  ويتوقع  اأح��ي��ان��اً،  غائمة  اإىل  جزئياً  وغائمة  ن�شبياً 

هطول زخات متفرقة من املطر يف اأنحاء خمتلفة من اململكة، قد 

�شرقية  الرياح جنوبية  وتكون  املناطق،  بع�س  الرعد يف  ي�شحبها 

معتدلة ال�شرعة تن�شط اأحياناً.

وي��ط��راأ ي��وم االأح��د اإرت��ف��اع قليل على درج��ات احل���رارة، وتكون 

اململكة،  م��ن��اط��ق  اأغ��ل��ب  يف  احل����رارة  ولطيفة  م�شتقرة  االأج�����واء 

ومعتدلة يف االأغوار والبحر امليت والعقبة، مع ظهور بع�س الغيوم 

املنخف�شة، وتكون الرياح جنوبية �شرقية معتدلة ال�شرعة.

وترتاوح درجات احلرارة العظمى وال�شغرى يف عمان اليوم ما 

- 5، ويف   11 ال�شمالية  املرتفعات  درج��ة مئوية، ويف   10 -  15 بني 

مرتفعات ال�شراة 12 - 4، ويف مناطق البادية 19 - 9، ويف مناطق 

االأغ���وار  ويف   ،15  -  22 ال�شمالية  االغ���وار  ويف   ،11  -  16 ال�شهول 

العقبة  خليج  ويف   ،16  -  24 امليت  البحر  ويف   ،15  -  25 اجلنوبية 

28 - 16 درجة مئوية. 

االنباط- وادي االردن

ق����رار  االردن  وادي  م����زارع����و  ث��م��ن   

احلكومة بتاأجيل اق�شاط قرو�س موؤ�ش�شة 

االإق��را���س ال��زراع��ي ال��ذي ج��اء يف بدايات 

املو�شم الزراعي والذي ينعك�س ايجابا على 

واقعهم الزراعي.

واك������دوا ، ان ت��اأج��ي��ل اق�����ش��اط��ه��م مل��دة 

ثاثة اأ�شهر ي�شاعدهم على تخطي فرتة 

االنتاج،  ذروة  وق��ت  اىل  اال�شتال  تاأ�شي�س 

االإل��ت��زام��ات  لت�شديد  ال��وق��ت  ومينحهم 

املالية االخرى املرتتبة عليهم.

وق����ال اخل��ب��ري االإق��ت�����ش��ادي ال��دك��ت��ور 

اأن القطاع الزراعي �شلة  غ�شان الطالب، 

من  امل����زارع  ينتجه  مب��ا  الغذائية  االأردن 

منتوجات ي�شعب اال�شتغناء عنها يف ظل 

اأن القرار جاء يف  جائحة كورونا، موؤكداً 

الوقت املنا�شب للمزارع .

التفا�شيل �ص »3«

�شنغافورة - رويرتز

ام�س اجلمعة ويتجه  ال��ذه��ب  ت��راج��ع 

اأ���ش��ب��وع��ي��ة  اإىل ت�����ش��ج��ي��ل ث���ال���ث خ�����ش��ارة 

امل�شتثمرون بن  ي���وازن  اإذ  ال��ت��وايل،  على 

يت�صدر  لكوفيد-19  لقاح  ب�شاأن  �شكوك 

الرت�شيحات وتفاوؤل باأن اللقاحات �شت�شل 

يف وقت اأقرب من املتوقع.

وتراجع الذهب يف التعامات الفورية 

ل��اأون�����ش��ة  دوالر   1809.40 اإىل   %0.1

اأ�شبوعي 3.2%. وزادت العقود  بانخفا�س 

االأمريكية االآجلة للذهب 0.1% اإىل 1807 

عن  االآ�شيوية  االأ�شهم  وتعرثت  دوالرات. 

واجهت  اأن  بعد  قيا�شية  مرتفعات  ب��ل��وغ 

اأ�شرتازينيكا ت�شاوؤالت �شعبة ب�شاأن مدى 

�شرعة  تعرقل  ق��د  وال��ت��ي  لقاحها،  جن��اح 

ح�����ش��ول��ه ع��ل��ى م��واف��ق��ات م���ن ال���والي���ات 

املتحدة واالحتاد االأوروبي.

التفا�شيل �ص »4«
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رمبا تكون �سيا�سة ترحيل �مل�ساكل وتاأجيل �لبت فيها ودفعها للأمام مع �لوقت �أ�سو�أ عادة 

باملوؤ�س�سات  �سرة �لنووية ومرور�ً  �أي م�ستوى بدء�ً من م�ستوى ��أ �إد�رية ملتخذي �لقر�ر على 

وو�سوً� للحكومات و�لدول، حيث �ستكون حتماً م�سدر تاأزمي للو�سع م�ستقبًل حيث �ستكرب 

وتكرث ��أزمات مع �لزمن؛ و�ل�سبب يف ذلك �أن �مل�ساكل ككرة �لثلج كلما تدحرجت تفاقمت � 

بل ي�سعب حلها �أو حتى فتح ملفاتها؛ مما يجعلها حجر عرثة يف وجه كل عملية �إ�سلحية 

�أن يتعامل  على �سبيل �لتطوير و�لبناء؛ ولذلك مطلوب من جمل�س �لنو�ب كمجل�س رقابي 

مع ��أحد�ث وفق تطورها:

�ل��لزم��ة  ��آل��ي��ات  لنق�س  �حل��ل��ول  وت��اأج��ي��ل  �مل�ستقبلي  �ل��ت��اأزمي  يعني  �مل�ساكل  ترحيل   .1

ح��د�ث و�لو�قع كموؤ�سر على �ل�سعف و�خللل  �لتعامل مع ��أ لذلك، � بل لعدم �لقدرة على 

�سرت�تيجي؛ و�إن دل ذلك على �سيء فاإننا يدل على تلكوؤ وخلل �إد�ري يف �إد�رة ��أزمات �أي�ساً. ��إ

لفقد�ن  بالطبع  ي��وؤدي  �م غريها  �إقت�سادية  �أم  كانت  �سيا�سية  بانو�عها  �مل�ساكل  2. ترحيل 

حتقانات، بينما مو�جهة  عباء �ملالية و��إ �لثقة بني �مل�سوؤول و�ملو�طن كنتيجة للتاأزمي وزيادة ��أ

�مل�ساكل بالرغم من �آثارها �جلانبية يوؤول حتماً لتمهيد طرق �مل�ستقبل بو�سوح تام؛ وو�جب 

جمل�س �لنو�ب هنا �لتنبية للحكومة على ذلك.

من  �مل�سوؤول  تهرب  �أي�ساً  يعني  �مل�ساءلة،  غياب  ظل  يف  جمابهتها،   � �مل�ساكل  ترحيل   .3

ختل�ت � يحمد عقباها، وكل ق�سايا �لعجز �لعام  و�جباته �لوطنية �ملناطة به مما �سيوؤول �إ

باملو�زنة و�ملديونية و�ملالية �لعامة �سببها هذه �ملع�سلة؛ وهذ� ُيوؤ�ّسر ل�سرورة تد�عي جمل�س 

�لنو�ب لتطبيق مبد�أ �مل�ساءلة.

4. �مل�سوؤول �لذي يرحل �مل�ساكل و�مللفات �ملهمة يعني �أنه ي�ساهم يف توريط من ياتي بعده 

مانة ومل يقم بو�جباته �لوظيفية؛ وهذ� موؤ�سر  حرى �أنه خان �سرف ��أ بهذه �مل�ساكل، �أو با�أ

�إىل �سعف بالقيام بالو�جبات وهنالك �سرورة للم�ساءلة.

5. �سيا�سة ترحيل �مل�ساكل ‘و�لطبطبة’ عليها حتماً تفاقمها لدرجة �نه � ميكن �لتعاطي 

�إد�رة  م��ب��ادىء  ك��ل  حتى  �أو  �سحرية  حلول  �أي  معها  ينفع  و�  �للحظات  م��ن  حلظة  يف  معها 

زمات؛ فمبد�أ �سّكن ت�سلم يجعل من ��إد�ري �سخ�س تذروه �لرياح. ��أ

نية على ح�ساب �لوطن �أ�سلوب  6. ترحيل �مل�ساكل وت�سكينها لك�سب �ل�سعبية �لرخي�سة و��آ

�سلح و�لتطوير و�إفادة متلقي �خلدمة؛  مانة و�مل�سوؤولية و�سيا�سات ��إ يتناق�س مع �سرف ��أ

ويفيِ ذلك دعم �إ�سلح جميع �لقطاعات �حليوية.

7. �سيا�سة ترحيل �مل�ساكل �ستوؤول حتماً �إىل تن�سل من �مل�سوؤوليات و�لو�جبات؛ وهذ� حتماً 

�سيوؤول �إىل �سياع �جلهود �جلماعية و�لت�ساركية �ملبذولة لت�سذيب بع�س �ل�سلوكيات �لتي � 

تتو�ءم معهده �لروؤى.

و�لتنفيعات  �سرت�ساء�ت  با�إ وتعوي�سها  �مل�ساكل  لرتحيل  �خلاطئة  �ل�سيا�سات  ب�سر�حة: 

� يخدم  و�ملح�سوبيات وغريها حتماً  و�لتهمي�س  ق�ساء  و��إ و�لت�سكني  و�ملحا�س�سة  و�لعطايا 

�لوطن ب�سيء، فالنو�ب مطالبون للإمانة بتطبيق �لد�ستور و��إ�سطلع بدورهم يف �لت�سريع 

�حللول  و�إي��ج��اد  �لغد  قبل  �ليوم  و�لتحديات  �مل�ساكل  جمابهة  وىل  و��أ و�مل�ساءلة؛  و�لرقابة 

�لناجعة لها وحتويلها لفر�س �إن كانت قلوبنا على �لوطن.

د.محمد طالب عبيدات

 التأزيم وترحيل 
المشاكل

العيسوي ينقل تعازي الملك 
بوفاة الحاج توفيق فاخوري

 وفاتان وثالث اصابات من مرتبات القوات 
المسلحة بحادث انزالق مركبة عسكرية

االنباط-عمان

 م���ن���دوب���ا ع����ن ج���لل���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل 

�لثاين، نقل رئي�س �لديو�ن �مللكي �لها�سمي 

يو�سف ح�سن �لعي�سوي، تعازي جللة �مللك 

عبد�هلل �لثاين �إىل ع�سرية �لفاخوري بوفاة 

�حلاج توفيق �ساكر فاخوري.

�ت�سال هاتفي مع  �لعي�سوي، يف  و�أع��رب 

جنله ���س��اك��ر، ع��ن ت��ع��ازي وم��و����س��اة جللة 

�مللك �أ�سرة �لفقيد، �سائل �هلل �أن يتغمده 

بو��سع رحمته.

االنباط-عمان

 ����س���رح م�����س��در ع�����س��ك��ري م�������س���وؤول يف 

– �جلي�س  �مل�سلحة  للقو�ت  �لعامة  �لقيادة 

�ل��ع��رب��ي، �أن���ه و�أث���ن���اء ق��ي��ام �إح����دى ��آل��ي��ات 

�لع�سكرية  للمنطقة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لع�سكرية 

يومية  روتينية  تفتي�سية  بجولة  �ل�سرقية 

���س��م��ن م��ن��ط��ق��ة �مل�����س��وؤول��ي��ة ���س��ب��اح �ل��ي��وم 

�جل��م��ع��ة، ت��ع��ر���س��ت ��آل���ي���ة حل���ادث �ن���ز�ق 

ن��ت��ي��ج��ة ���س��ع��وب��ة �ل���روؤي���ة ب�����س��ب��ب �ل�����س��ب��اب 

�لكثيف.

�أدى  �حل��ادث  �أن  �مل�سوؤول،  �مل�سدر  وب��ني 

�إ���س��اب��ات، ومت �إخ���لء  �إىل وف��ات��ني وث���لث 

�لوفيات و�إ�سعاف �مل�سابني بو��سطة طائرة 

�لطبية  �حل�سني  مدينة  �إىل  طبي  �إخ���لء 

لتلقي �لعلج �للزم .

و�إذ تنعى �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�سلحة 

��أردن�����ي�����ة – �جل��ي�����س �ل���ع���رب���ي، �مل��ت��وف��ني 

وحت�سبهم عند �هلل �سبحانه وتعاىل، وتعزي 

ذويهم، متمنية �ل�سفاء �لعاجل للم�سابني، 

���س��ي��ب��ق��ى درع  �ل��ع��رب��ي  �أن �جل��ي�����س  ل��ت��وؤك��د 

�لوطن وح�سنه �ملنيع يقدم باإ�ستمر�ر �أروع 

�لوطن  لينعم  و�لت�سحية  �لبطولة  �سور 

با�أمن و���ستقر�ر.

االنباط- بر�شلونة

 �أجرى نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �خلارجية 

و����س���وؤون �مل��غ��رتب��ني �أمي����ن �ل�����س��ف��دي ووزي����رة 

�ل�سوؤون �خلارجية و��حتاد ��أوروبي و�لتعاون 

��إ�سبانية �أر�ن�سا غونز�لي�س �يا يف بر�سلونة ، 

حمادثات ركزت على تفعيل �لتعاون يف �ملجا�ت 

��إقت�سادية ومو�جهة جائحة كورونا وتبعاتها، 

وب��ح��ث �أي�����س��اً �جل��ه��ود �مل��ب��ذول��ة حل��ل ��أزم���ات 

��إقليمية.

و�����س���ت���ع���ر����س �ل�����وزي�����ر�ن �أج����ن����دة �مل��ن��ت��دى 

�ملتو�سط  �أجل  �خلام�س للحتاد من  ��إقليمي 

�ل�����ذي ����س��ت�����س��اف��ت��ه �إ���س��ب��ان��ي��ا �م�������س وت���ر�أ����س���ه 

ل��لإحت��اد ��أوروب����ي  �ل�سفدي و�مل��م��ث��ل ��أع��ل��ى 

نائب  ��أمنية،  و�ل�سيا�سة  �خلارجية  لل�سوؤون 

ب��وري��ل.  ج��وزي��ب  ��أوروب���ي���ة،  �ملفو�سية  رئي�س 

�لذي ينعقد يف  �ملنتدى  �أهمية  �لوزير�ن،  و�أكد 

بر�سلونة  مل�سار  و�لع�سرين  �خلام�سة  �ل��ذك��رى 

يف �ل��ت��و�ف��ق ع��ل��ى �أول����وي����ات �مل��رح��ل��ة �ل��ق��ادم��ة 

للمنتدى وبر�جمه يف تعزيز �لتعاون �ملتو�سطي 

يف �مل��ج��ا�ت ك��اف��ة. و�أك����د �ل�����س��ف��دي ونظريته 

��إ����س���ب���ان���ي���ة ح���ر����س �مل��م��ل��ك��ت��ني ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 

تعاوناً  ترتجم  �لتي  ��إ�سرت�تيجية  �ل�سر�كة 

م�ستمر�ً يف �لعديد من �ملجا�ت و�لتن�سيق �إز�ء 

قوة  على  �ل�سفدي  و�سدد  ��إقليمية.  �لق�سايا 

�لعلقات �لعميقة �لتي تربط �ململكتني ومتانة 

�ل��ع��لق��ات ب��ني ج��لل��ة �مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين 

بني  و�لعلقات  �ل�ساد�س  فيليب  �مللك  وجللة 

�سعبي وحكومتي �لبلدين �لتي تعود علقاتهما 

�لدبلوما�سية �إىل �أربعينيات �لقرن �ملا�سي.

و����س��ت��ع��ر���س �ل���وزي���ر�ن �خل��ط��و�ت �مل��ب��ذول��ة 

ل��ت��ع��زي��ز �ل���ت���ع���اون يف �مل����ج����ا�ت ��إق��ت�����س��ادي��ة 

و��إ�����س����ت����ث����م����اري����ة و�ل�������س���ي���اح���ي���ة و�ل���ت���ج���اري���ة 

�لثنائية  ��إتفاقات  تنفيذ  ومتابعة  و�لتنموية، 

توقيع  �إز�ء  �لت�ساور  و��ستكمال  �سابقاً،  �ملربمة 

�لعلقات  تر�سيخ  يف  ت�سهم  �إ�سافية  �إت��ف��اق��ات 

�ملتينة بني �لبلدين.

�إجتماع  �إ�سبانيا  �إ�ست�سافة  �ل�سفدي  وثمن 

ووزر�ء  �جل��ن��وب��ي  �جل���و�ر  دول  خ��ارج��ي��ة  وزر�ء 

�ل��دول ��أع�ساء يف ��حت��اد ��أوروب��ي  خارجية 

ي��وم �أم�����س، وك��ذل��ك �إج��ت��م��اع ��حت���اد م��ن �أج��ل 

�مل��ت��و���س��ط �ل���ي���وم و�ل�����ذي ي��ع��ك�����س رغ��ب��ة دول��ي��ة 

للمتو�سط  و�جل���ن���وب  �ل�����س��م��ال  ح����و�ر  بتفعيل 

ب��ني  �ل���ت���ع���اون  ل��ت��ع��زي��ز  �مل�������س���رتك���ة  و��إر�دة 

��إحت��اد ��أوروب��ي و�ملنطقة ملو�جهة �لتحديات 

�مل�سرتكة.

و����س��ت��ع��ر���س �ل�����وزي�����ر�ن �ل���ت���ط���ور�ت �ل��ت��ي 

ت�����س��ه��ده��ا �مل��ن��ط��ق��ة ويف م��ق��دم��ت��ه��ا �مل��رت��ب��ط��ة 

بالق�سية �لفل�سطينية.

وثمن موقف �إ�سبانيا �لد�عم حلل �لدولتني 

�مل�ستمر  ودعمها  �ل���دويل  بالقانون  و�ملتم�سك 

لوكالة ��أمم �ملتحدة �إغاثة وت�سغيل �للجئني 

�ملحادثات  وتناولت  )��أن����رو�(.  �لفل�سطينيني 

و�لليبية  �ل�سورية  ��أزم��ت��ني  ح��ل  جهود  �أي�ساً 

و�جل���ه���ود �ل��دول��ي��ة ل��دع��م �ل��لج��ئ��ني و�ل���دول 

�مل�ست�سيفة لهم. بدورها، �أكدت وزيرة خارجية 

يقوده جللة  �لذي  �ململكة  دور  �أهمية  �إ�سبانيا 

�مللك عبد�هلل �لثاين يف تعزيز ��أمن و��إ�ستقر�ر 

يف �ملنطقة وث��ق��اف��ة �حل���و�ر و�ل��ت��ع��اون. و�أت��ف��ق 

�لوزير�ن على �إ�ستمر�ر �لتن�سيق و�لت�ساور حول 

��أم��ن  وحتقيق  ��إقليمية  ��أزم����ات  ح��ل  �سبل 

و��إ�ستقر�ر يف �ملنطقة.

ك��م��ا �أك����د� ع��ل��ى �مل�����س��ي يف ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��اون 

�لثنائي يف جميع �ملجا�ت.

االنباط- عمان

 تفقد رئي�س هيئة ��أرك��ان �مل�سرتكة �للو�ء �لركن يو�سف �أحمد 

�م�����س �جل��م��ع��ة، و�ج��ه��ة كتيبة �حل�����س��ني ��آل���ي���ة /2)�أم  �حل��ن��ي��ط��ي، 

يف  وك���ان  �ل�سرقية،  �لع�سكرية  �ملنطقة  وح���د�ت  �إح���دى  �ل�����س��ه��د�ء( 

��ستقباله قائد �ملنطقة.

�لكتيبة،  قائد  قدمه  �إيجاز  �إىل  �لركن �حلنيطي  �للو�ء  و��ستمع 

حول �سري �لرب�مج و��أمور �لعملياتية و��إد�رية يف �لكتيبة، و�ملهام 

�ململكة  و��ستقر�ر  �أم��ن  على  للمحافظة  �إليهم  �ملوكلة  و�ل��و�ج��ب��ات 

�سمن منطقة �مل�سوؤولية.

و�لتقى رئي�س هيئة ��أركان �مل�سرتكة مرتبات �لكتيبة، ونقل لهم 

حتيات جللة �مللك عبد�هلل �لثاين �لقائد ��أعلى للقو�ت �مل�سلحة، 

معرباً عن �عتز�زه بامل�ستوى �ملتميز و�لكفاءة و��حرت�فية يف تنفيذ 

�لو�جبات �ملوكلة �ليهم و�ملعنويات �لعالية �لتي يتمتعون بها، موؤكد�ً 

�سرورة بذل �أق�سى �جلهود حلماية �لوطن ومقدر�ته و�لوقوف �سفاً 

و�حد�ً يف وجه كل َمن ت�سول له نف�سه �مل�سا�س باأمنه و��ستقر�ره.

االنباط- عمان

�ح���ب���ط���ت �مل��ن��ط��ق��ة �ل��ع�����س��ك��ري��ة �ل�����س��رق��ي��ة 

على  �مل���خ���در�ت،  مكافحة  �إد�رة  م��ع  بالتن�سيق 

�إحدى و�جهاتها، فجر �م�س �جلمعة، حماولة 

ت�سلل وتهريب كمية من �ملخدر�ت من ��أر��سي 

�ل�سورية �إىل ��أر��سي ��أردنية.

�لقيادة  يف  م�����س��وؤول  ع�سكري  م�سدر  وق���ال 

– �جلي�س  ��أردن���ي���ة  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة 

�ل���ع���رب���ي، �أن�����ه مت ت��ط��ب��ي��ق ق���و�ع���د �����س��ت��ب��اك 

�أث��ن��اء  ع���دد منهم  و�إ���س��اب��ة  ق��ت��ل  �إىل  �أدى  مم��ا 

حم��اول��ت��ه��م �ج���ت���ي���از �حل������دود وت����ر�ج����ع ب��اق��ي 

�ملت�سللني باجتاه ��أر��سي �ل�سورية.

�ملنطقة  تفتي�س  وبعد  �أن��ه  �مل�سدر،  و�أ���س��اف 

مت �سبط )1942( كف ح�سي�س و)19500( حبة 

ك��ب��ت��اج��ون وع��ب��وة ���س��غ��رية م��ن م���ادة كر�ستال 

�ملخدرة.

و�أكد �مل�سدر �ن �لقو�ت �مل�سلحة ��أردنية – 

مع  وح��زم  ق��وة  بكل  �ستتعامل  �لعربي،  �جلي�س 

حلماية  تهريب  حم��اول��ة  �أو  ت�سلل  عملية  �أي 

�حلدود ومنع من ت�سول له نف�سه �لعبث با�من 

�لوطني ��أردين.

االنباط- عمان

�لتا�سعة  �ل���ذك���رى  �ل�����س��ب��ت  �ل��ي��وم  ت�����س��ادف   

و��رب����ع����ون ����س��ت�����س��ه��اد �مل���رح���وم و���س��ف��ي �ل��ت��ل 

�لقاهرة  �لذي �غتيل يف  �ل��وزر�ء ���سبق  رئي�س 

�ثناء م�ساركته يف �جتماع جمل�س �لدفاع �لعربي 

�مل�سرتك يوم 28 ت�سرين �لثاين من �لعام 1971.

و�مل�����رح�����وم �ل���ت���ل م����ن �ب������رز �ل�����س��خ�����س��ي��ات 

رئي�س  من�سب  ت��وىل  حيث  ��ردن��ي��ة  �ل�سيا�سية 

�ل��وزر�ء يف ��عو�م 1962 و1965 و1970، وعرف 

وع�سقه  �لها�سمية  لقيادته  وو�ئ���ه  باخل�سه 

لوطنه و�مته �لعربية ووحدتها.

و�م���ت���از �مل���رح���وم ب��امي��ان��ه ب��ال��ع��م��ل �ل��ع��رب��ي 

�مل�����س��رتك و�ل��ت�����س��دي ل��لخ��ط��ار �ل��ت��ي و�ج��ه��ت 

��م��������ة �ل����ع����رب����ي����ة، ودع�����م�����ه ل���ك���ف���اح �ل�����س��ع��ب 

�لفل�سطيني يف �سبيل حترير �ر�سه ووطنه.

ول��د �مل��رح��وم �ل��ت��ل يف �ل��ع��ام 1920 وه��و �بن 

�ل�ساعر ��ردين �ملعروف م�سطفى وهبي �لتل، 

�نتقل  ثم  �ململكة  يف  ��بتد�ئية  در��سته  وتلقى 

�ىل �لدر��سة يف �جلامعة ��مريكية ببريوت .

وتقلد �لر�حل �لكبري �لعديد من �لوظائف 

و�ريحا  و�لقد�س  عمان  يف  �لر�سمية  و�ملنا�سب 

ولندن، وعمل دبلوما�سيا يف �ل�سفار�ت ��ردنية 

يف مو�سكو وطهر�ن وبغد�د.

االنباط- بر�شلونة

 ت��ر�أ���س ن��ائ��ب رئي�س �ل����وزر�ء ووزي���ر �خلارجية 

و�سوؤون �ملغرتبني �أمين �ل�سفدي �م�س �جلمعة �إىل 

و�ل�سيا�سة  �خلارجية  لل�سوؤون  ��أعلى  �ملمثل  جانب 

��أمنية يف ��حتاد ��أوروب��ي، نائب رئي�س �ملفو�سية 

��أوربية، جوزيب بوريل، �ملنتدى ��قليمي �خلام�س 

لوزر�ء خارجية �لدول ��أع�ساء يف ��إحتاد من �أجل 

�ملتو�سط �لذي عقد يف مدينة بر�سلونة.

�إ�سبانيا  ملك  ��إف��ت��ت��اح��ي��ة  �جلل�سة  يف  و���س��ارك 

فيليب �ل�ساد�س ووزيرة �ل�سوؤون �خلارجية و��حتاد 

��أوروبي و�لتعاون ��إ�سباين �أر�ن�سا غونز�لي�س �يا 

و�أمني عام ��إحتاد من �أجل �ملتو�سط نا�سر كمال.

كما �سارك يف �ملنتدى وزر�ء خارجية دول �جلو�ر 

�جلنوبي ووزر�ء خارجية دول ��إحتاد ��أوروبي.

ويف كلمته ��إفتتاحية، قال �ل�سفدي “من هنا، 

قبل  بر�سلونة  م�سار  �نطلق  ��سبانيا،  مملكة  م��ن 

خم�سة وع�سرين عاما، يف �إطار روؤية �ساملة، �أدركت 

�سبيل  بيننا  و�حل�����و�ر  �ل��ت��ع��اون  ماأ�س�سة  م��رك��زي��ة 

لتجاوز �لتحديات �مل�سرتكة، وتقوية فر�سنا لتعزيز 

�ل�سلم  وحت��ق��ي��ق  و�ل���رخ���اء،  و�����س��ت��ق��ر�ر  �لتنمية 

�ملجا�ت  يف  �لتعاون  ركائز  لبناء  و�جلهد  �ل�سامل، 

�ل�سيا�سية و��قت�سادية و�لتنموية و�لثقافية”.

�أج��ل  م��ن  ��حت����اد  “يج�سد  �ل�سفدي  و�أ����س���اف 

للتقدم  �ل��روؤي��ة، ويوفر من�سة  �ليوم هذه  �ملتو�سط 

نحو �أهد�فها تعمل يف �إطارها 48 دولة متو�سطية”.

“قدم ��حتاد بر�مج و�إ�سهامات  وقال �ل�سفدي 

و�زنة يف �لعديد من �ملجا�ت، �سملت �لبيئة، وبر�مج 

�لعمل ودعمت م�ساريع  �آ�ف فر�س  توظيف هياأت 

�سغرية ومتو�سطة، و�ساهم ��إحتاد يف �إن�ساء جامعات 

�إقليمية  روؤي���ة  ت�سكيل  على  تعمل  �أورومتو�سطية، 

�آلية متابعة  �أول  بلورة  ��آن على  ويعمل  م�ستنرية، 

بني حكوماتنا يف جمال متكني �ملر�أة”.

و�أ�ساف �ل�سفدي “لكن ما �أجنز �أقل بكثري مما 

�أهمية  تاأتي  هو ممكن، وما هو �سروري، ومن هنا 

و�لع�سرين  �خلام�سة  �ل��ذك��رى  يف  �ل��ي��وم،  �جتماعنا 

�نطلق م�سار بر�سلونة، لتقومي عملنا، و�لتو�فق 

�أكرث  ب�سكل  وتاأخذنا  �ل�سعف،  تعالج  �أول��وي��ات  على 

فاعلية وعقلنية نحو �أهد�فنا”.

م��و���س��وع��ي  ت���ق���ومي  “�أي  �أن  �ل�����س��ف��دي  وب�����نّي 

لر�هننا يبني حجم ��ختل�ت �لتي حتتاج معاجلة 

�سرورة  على  �ل�سفدي  و�سدد  و�سريعة”.  ممنهجة 

�سفتي  ب��ني  �لكبرية  ��قت�سادية  �لفجوة  معاجلة 

�ملتو�سط و�لعجز يف �مليز�ن �لتجاري �لعميق ل�سالح 

�سمال �ملتو�سط، �لذي مل يحقق وجنوبه بعد �حلد 

�لفجوة  وكذلك  ��قت�سادي،  �لتكامل  من  �ملطلوب 

�لعلمي  و��إجن������از  �ملعي�سة  م�����س��ت��وي��ات  يف  �ل��ك��ب��رية 

من  وغريها  �لرقمي  و�لتحول  �ل�سحية  و�لرعاية 

�ملجا�ت �حليوية. وقال �ل�سفدي “� يجب �أن تكون 

هذه �لفجو�ت عامل �إحباط، على �لعك�س، هي حافز 

تتيح  �لتي  و�خلطط  �لرب�مج  وو�سع  لل�ستدر�ك، 

�لتدرج �ملنهجي ملعاجلتها، ويف هذه �ملعاجلة منفعة 

ل�سفتي �ملتو�سط”.

يف  و�ل���رخ���اء  “���ستقر�ر  �أن  �ل�����س��ف��دي  و�أك�����د 

�ل�سفة �جل��ن��وب��ي��ة ت��ع��زي��ز ل��ل���س��ت��ق��ر�ر و��أم�����ن يف 

�لفر�س  و�سح  ��إجن���از  و�سعف  �ل�سمالية،  �ل�سفة 

�ل�سامل و���ستقر�ر  �ل�سلم  ��أم��ل وغياب  وتر�جع 

�أوروب����ا،  �أم���ن  تهديد  �ملتو�سط  ج��ن��وب  منطقة  يف 

ت��ل��ك حقيقة �أث��ب��ت��ه��ا �ل��ت��اري��خ �ل���ق���دمي، وت��وؤك��ده��ا 

��إره���اب  �أن  �ل�سفدي،  �حلا�سر”.   و�أكد  جم��ري��ات 

و�ل�سر�عات  و�لياأ�س  �لقهر  يغذيه  م�سرتك  خطر 

وغياب �لعد�لة و�لفر�س و�إنتهاك �حلقوق �مل�سروعة 

�لياأ�س  بيئات  بتجفيف  حماربته  يجب  و��حتلل، 

و�لظلم و�لعوز و��ستباحة �حلقوق �لتي يعتا�س عليها، 

��آخ��ر  و�مل�����س��او�ة و�ح����رت�م  وبتعزيز ثقافة �حل���و�ر 

وحريته �لدينية ومقد�ساته ورموزه. وبني �ل�سفدي 

�أن �لهجرة غري �ل�سرعية وغري �ملنظمة حتد تو�جهه 

�أوروبا � يتل�سى ببناء �جلدر�ن و�إغلق �حلدود، بل 

ببناء �مل�ساريع و�مل�سانع و�ملد�ر�س، وحل �ل�سر�عات يف 

�أن ين�سى  بلد�ن �نطلقها. و�للجوء عبء � يجوز 

�مل�ست�سيفة  �ل����دول  ت���رتك  �أن  ي��ج��وز  و�  ���س��ح��اي��اه 

لتتحمله وحدها. وقال �ل�سفدي “ن�ستفيد جميعاً 

��قت�سادي  �لتكامل  وحتقيق  �لتعاون  ماأ�س�سة  من 

�حلقيقي، �لذي ينعك�س تنمية �قت�سادية و�جتماعية 

جميع  يف  م�����س��ت��د�م��ة  حقيقية  وع��ل��م��ي��ة  و�سيا�سية 

تعزيز  �سرطا  يتطلب  ه��ذ�  وحتقيق  ج��و�رن��ا.  دول 

��إ�ستقر�ر وحتقيق ��أمن و�ل�سلم”.

و�سدد �ل�سفدي على �أن ��أزمة �ل�سورية � ميكن 

�أن تبقى “جرحاً ينزف قتًل و�أملاً ودمار�ً، ويجب حل 

��أزمة �لليبية قبل فو�ت ��أو�ن”.

حل��ل��ول  ل��ل��ت��و���س��ل  ج��ه��ودن��ا  “تفعيل  �أن  و�أك�����د 

�لبلدين  لهذين  تعيد  ��أزم��ت��ني  لهاتني  �سيا�سية 

�لرئي�سني يف �جلو�ر �ملتو�سطي �أمنهما و��ستقر�رهما 

م�سوؤولية �أخلقية و�إن�سانية، وم�سلحة م�سرتكة” 

وقال �ل�سفدي “لن يتحقق �ل�سلم �ل�سامل و�لعادل 

�لقادر على �إطلق طاقات �سعوبنا يف جنوب �ملتو�سط 

حقوقه  ع��ل��ى  �لفل�سطيني  �ل�سعب  يح�سل  مل  م��ا 

وعا�سمتها  �مل�ستقلة  و�ل��دول��ة  �حلرية  يف  �مل�سروعة 

حزير�ن  م��ن  �ل��ر�ب��ع  خطوط  على  �ملحتلة  �لقد�س 

�لقانون  ووف���ق  �ل��دول��ت��ني  ح��ل  �أ���س��ا���س  على   ،1967

�لدويل، لتعي�س باأمن و�سلم �إىل جانب �إ�سر�ئيل”. 

و�أ�ساف “فا�حتلل نقي�س �ل�سلم مينعه ويقو�س 

ف���ر����س حت��ق��ي��ق��ه. ي��ت��ح��ق��ق �ل�������س���لم ب���ال���ع���ودة �إىل 

مفاو�سات جادة للو�سول حلل �لدولتني، � بفر�س 

�مل�ستوطنات،  وب��ن��اء  ��أر������س،  على  ج��دي��دة  حقائق 

�ل�سفدي  و�أك��د  ��أمل”.  وحما�سرة  �لبيوت  وه��دم 

�أن �ململكة ��أردنية �لها�سمية �ستظل “قوة من �أجل 

�ل�سلم �لعادل، تعمل معكم جميعا على حتقيقه حقاً 

لكل �سعوب �ملنطقة، وبتوجيه ومتابعة مبا�سرة من 

جللة �مللك عبد�هلل �لثاين، �لو�سي على �ملقد�سات 

�ململكة  �ستبقى  �لقد�س،  يف  و�مل�سيحية  ��إ�سلمية 

وهويتها  �ملقد�سات  حلماية  �إمكاناتها  ك��ل  تكر�س 

�لتاريخي  و�لو�سع  و�مل�سيحية،  ��إ�سلمية  �لعربية 

و�ل���ق���ان���وين �ل��ق��ائ��م ف��ي��ه��ا، لتنعم م��دي��ن��ة �ل�����س��لم 

بال�سلم”.

وقال �ل�سفدي، �ن �إجتماع بر�سلونة �ليوم “هو 

ر�سالة قوية �أن روؤيتها ما تز�ل �سرورة لبناء �مل�ستقبل 

��آمن �ملنجز �لذي نريده جميعا، �إحتادنا �ملتو�سطي 

قادر على �إطلق حترك ملتزم لتحديد ��أولويات، 

وو���س��ع �ل��رب�م��ج �ل��ت��ي تعيدنا �إىل ط��ري��ق ��إجن���از 

و�لتعاون �لذي بد�أ من هنا، من بر�سلونة”.

و�أ�����س����اف “وعرب ��حت�����اد م���ن �أج�����ل �مل��ت��و���س��ط 

ن�ستطيع بلورة �آلية عمل تعو�س ما فات من فر�س، 

�لبناء  �لتعاون  ج�سور  لبناء  جديدة  فر�سا  وتوجد 

و�ل�سرورة بني �سفتي �ملتو�سط”.

و�سكر �ل�سفدي �ملمثل ��أعلى لل�سوؤون �خلارجية 

و�ل�����س��ي��ا���س��ة ��أم��ن��ي��ة ل���لحت���اد ��أوروب�������ي ج��وزي��ب 

بوريل و�أم��ني عام ��إحت��اد من �أجل �ملتو�سط نا�سر 

ك��ام��ل وف��ري��ق��ه ع��ل��ى ج��ه��وده��م �ل��ط��ي��ب��ة، ك��م��ا �سكر 

وزي����رة خ��ارج��ي��ة �إ���س��ب��ان��ي��ا �أر�ن�����س��ا غ��ون��ز�ل��ي�����س �ي��ا 

��أردن��ي��ة  �ململكة  وتر�أ�ست  �ملنتدى.  ��ست�سافة  على 

عام  منذ  ��أوروب����ي  ��حت���اد  جانب  �إىل  �لها�سمية، 

2012، يف رئا�سة م�سرتكة، ��إحتاد من �أجل �ملتو�سط 

�ل��ذي ي�سم يف ع�سويته 42 دول��ة هي دول ��إحت��اد 

��أوروبي ودول �جلو�ر �جلنوبي.

وي��ع��ت��رب �مل��ن��ت��دى ��ق��ل��ي��م��ي �خل��ام�����س ل�����وزر�ء 

خارجية �لدول ��أع�ساء للحتاد من �أجل �ملتو�سط 

عاما   25 م��رور  منا�سبة  م��ع  �نعقاده  يتز�من  �ل��ذي 

على عملية بر�سلونة، ومت عقد �كرث من 20 �جتماعاً 

وز�رياً و�إعتماد �أكرث من 60 م�سروعاً �أورومتو�سطي 

منذ تاريخه.

 وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيرته االسبانية

 رئيس هيئة األركان يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

 القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

 ذكرى استشهاد وصفي التل تصادف اليوم

 الصفدي وبوريل يترأسان المنتدى الخامس لالتحاد من أجل المتوسط في برشلونة
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 61 وفاة  و4580 إصابة بفيروس كورونا 

عبداهلل جروان  يعمل بحمالت الرش منذ بداية الجائحة أصيب بـ» كورونا«

 الصحة : المعطيات الوبائية تشير الى بوادر استقرار في الوضع الوبائي

 القواسمي : تحسن الطلب على تنزيالت األلبسة واألحذية

 العثور على جثة شخص بمنطقة مدينة 
الشرق بالزرقاء

مخالفة وإغالق إدارة  مول ومحل تجاري  
ومطعم بداخله  لمخالفة أمر الدفاع 

 مزارعو وادي االردن يثمنون قرار 
تأجيل أقساط االقراض الزراعي

االنباط-عمان

ع�����رت االج�����ه�����زة االم���ن���ي���ة ع���ل���ى ج��ث��ة 

دوار  ال�����ش��رق/  م��دي��ن��ة  منطقة  يف  �شخ�ص 

الطيارة يف مدينة الزرقاء.

مديرية  با�شم  االعالمي  الناطق  وق��ال 

االم���ن ال��ع��ام، يف ب��ي��ان ام�����ص اجل��م��ع��ة، اأن��ه 

يف  خم�شيني  ل�شخ�ص  جثة  على  العثور  مت 

يف  ال��ط��ي��ارة  دوار  ال�����ش��رق/  مدينة  منطقة 

حتويل  مت  انه  اىل  م�شريا  الزرقاء،  مدينة 

اجل���ث���ة ل��ل��ط��ب ال�����ش��رع��ي ل��ت��ح��دي��د ���ش��ب��ب 

الوفاة.

االنباط-عمان

وال���ت���ج���ارة  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة  ق���ام���ت 

بالتن�شيق  ع��م��ان   واأم���ان���ة  وال��ت��م��وي��ن  

م���ع   االأم���ن ال��ع��ام   مبخالفة واغ��الق 

عمان  يف  ال��ت��ج��اري��ة  امل����والت  اح���د  ادارة 

م��ن  ع������دد  اىل خم���ال���ف���ة  ب����اال�����ش����اف����ة 

امل�����واط�����ن�����ن واغ���������الق اح�������د امل����ح����الت 

ال��ت��ج��اري��ة وم��ط��ع��م  داخ���ل امل���ول  لعدم 

االلتزام مبتطلبات ال�شالمة من ارتداء 

بن  التباعد  م�شافة  وم��راع��اة  الكمامة 

امل��واط��ن��ن وف���ق اوام�����ر ال���دف���اع وذل���ك 

متت  ال��ت��ي  التفتي�شية  احل��م��ل��ة  ���ش��م��ن 

اأم�ص اخلمي�ص. 

ال����وزارة  ب�����ش��رورة االل��ت��زام   وتهيب 

الكمامة  ارتداء  من  الوقاية  مبتطلبات 

وم���������ش����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 

موؤكدة  املواطنن  �شالمة  على  حر�شا 

اال�شتمرار يف تكثيف حمالت التفتي�ص.

االنباط- وادي االردن

 ثمن مزارعو وادي االردن قرار احلكومة 

االإقرا�ص  موؤ�ش�شة  قرو�ص  اق�شاط  بتاأجيل 

الزراعي الذي جاء يف بدايات املو�شم الزراعي 

والذي ينعك�ص ايجابا على واقعهم الزراعي.

اق�شاطهم ملدة ثالثة  تاأجيل  ان   ، واك��دوا 

تاأ�شي�ص  فرتة  تخطي  على  ي�شاعدهم  اأ�شهر 

االن��ت��اج، ومينحهم  ذروة  وق��ت  اىل  اال���ش��ت��ال 

االخ��رى  املالية  االإل��ت��زام��ات  لت�شديد  الوقت 

املرتتبة عليهم.

وقال اخلبري االإقت�شادي الدكتور غ�شان 

االأردن  �شلة  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  اأن  ال��ط��ال��ب، 

منتوجات  م��ن  امل����زارع  ينتجه  مب��ا  الغذائية 

ي�����ش��ع��ب اال���ش��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه��ا يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة 

اأن ال���ق���رار ج���اء يف ال��وق��ت  ك���ورون���ا، م���وؤك���داً 

م�شرياً  املو�شم،  بداية  ويف  للمزارع  املنا�شب 

ب��دع��م  اىل ان احل���اج���ة م��ل��ح��ة ل��ال���ش��ت��م��رار 

امل��زارع نظري ما يعانيه جراء اغالق الكثري 

م��ن االأ����ش���واق ال��ت��ي ك��ان��ت وج��ه��ة للمنتجات 

الزراعية.

من جهته، بن اخلبري الزراعي املهند�ص 

ايجابا  ينعك�ص  القرار  اأن  احل���وارات،  فيا�ص 

اتخذتها  حميدة  �شنة  وه��ي  امل��زارع��ن  على 

احل��ك��وم��ة ب��ال��ت��اأج��ي��ل ل��ل��م��زارع��ن، ك��م��ا هي 

امل���زارع  ان  اإىل  م�شريا  االخ���رى،  القطاعات 

بعملية  ل��ل��ب��دء  ار���ش��ه  ت��اأه��ي��ل  م��ن  �شيتمكن 

كان  التاأجيل  م��دة  زادت  كلما  واأن���ه  ال��زراع��ة 

العملية  يف  ال�شركاء  على  ايجابياً  ال��ت��اأث��ري 

الزراعية.

امل��زارع��ن  اإحت���اد  رئي�ص  ق��ال  م��ن جهته، 

ق��رار  “اإن  اخل����دام  ع��دن��ان  االردن  وادي  يف 

ال��ت��اأج��ي��ل اع���ط���ى امل����زارع����ون م�����ش��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���ن 

وانطالقه بكل جد ملو�شم جديد بالرغم من 

تعره يف موا�شم �شابقة نظرا لتدين اال�شعار 

وارتفاع م�شتلزمات االنتاج الزراعي.

وق���ال م��دي��ر االإق��را���ص ال��زراع��ي يف ل��واء 

دير عال املهند�ص متعب اليا�شجن، ان فرع 

دير عال بناء على التعليمات فقد مت جدولة 

الديون امل�شتحقة على املزارعن يف اللواء ملدة 

اأربع �شنوات منها فرتة �شماح ل�شنتن وبدون 

فوائد ليتمكن املزارع من احل�شول على وقت 

كاف لتنفيذ خطتة الزراعية دون �شغوطات 

االأق�شاط، واأن مبلغ االقرا�ص الذي منح من 

الفرع بلغ 3 ون�شف مليون دينار.

املهند�ص  االردن  وادي  زراع��ة  وقال مدير 

ب��ك��ر ال���ب���الون���ة، ان ج�����ودة اال����ش���ن���اف ال��ت��ي 

ينتجها املزارع االردين ذات موا�شفات عالية 

مما جعلها ذات �شمعة طيبة جعلتها تناف�ص 

يف ج��م��ي��ع اال�����ش����واق ال��ع��رب��ي��ة واالوروب����ي����ة، 

درج��ة  واع���ت���دال  االردن  وادي  م��ي��زة  ان  ك��م��ا 

حرارته يف ف�شل ال�شتاء جعلته املنتج الوحيد 

ال�شناف التوجد يف كثري من دول العامل يف 

مثل هذا الوقت لكن حاجة امل��زارع لل�شيولة 

النقدية عادة ما تت�شبب يف تاأخره يف عملية 

االإجمالية  امل�شاحة  اأن  اإىل  م�شريا  االإن��ت��اج، 

التي تزرع بالواد حوايل 350 الف دومن ويتم 

انتاج اخل�شروات بانواعها.

اإدارة موؤ�ش�شة االإقرا�ص  يذكر اأن جمل�ص 

الزراعي، قرر ام�ص تاأجيل االأق�شاط املرتتبة 

اأ�شهرومن   3 مل��دة  وكفالئهم  امل��زارع��ن  على 

نحو  ال���ق���رار  ه���ذا  م��ن  ي�شتفيد  اأن  امل��ت��وق��ع 

اإجمالية  بكلفة  وم��ق��رت���ص  م���زارع  األ���ف   30

تقدر بنحو 10 مالين دينار، منهم 22 الف 

منهم  ت��رد  مبا�شر  ب�شكل  وكفالئهم  م���زارع 

قيمتها  تبلغ  منتظمة  ���ش��ه��ري��ة  اق��ت��ط��اع��ات 

5ر6  نحو  التاأجيل  ف��رتة  خ��الل  االإج��م��ال��ي��ة 

مبا�شرة  غري  ب�شورة  والباقي  دينار  مليون 

وال�شنوية  ال�شهرية  ال��ت�����ش��وي��ات  خ���الل  م��ن 

وموا�شم  املالية  وقدراتهم  ظروفهم  وح�شب 

االف   8 بنحو  عددهم  ويقدر  لديهم  االإنتاج 

مزارع متوقع اأن ت�شل كلفة تاأجيلهم اىل 5ر3 

مليون دينار.

 د. خرابشة: تجاوز الفحوصات ال 5٪ تعني ان الخطر شديد

 يف وقت ما من حياتنا جنري جميًعا يف عك�ص اجتاه الريح. ن�شعر بال�شجر من االأ�شياء التي ال 

يبدو اأنها تتغري اأبًدا ونقرر رفع ثقل االلتزامات واملواعيد النهائية والندم. مهما كان ال�شبب ، و�شلنا 

اإىل االأر�ص م�شرعن ولي�ص لدينا اأي رغبة يف النظر اإىل الوراء. لقد انتهينا من ف�شل ما يف حياتنا 

ونحتاج اأن ن�شعر برياح التغيري تهب على وجوهنا. انتهينا ، وهكذا جنري. هل من املقبول الهروب؟ 

اأحيانا يكون من يرك�ص النا�ص ملجموعة من االأ�شباب ، من رغبة ال�شباب يف جتربة “احلرية” من 

قيود ال�شلطة اإىل اأولئك الذين بب�شاطة ال ي�شتطيعون حتمل البقاء يف مكانهم بعد االآن. �شينمو 

االأطفال ويبلغون. ال مفر منه. بالن�شبة الأولئك الذين يجب اأن يذهبوا فقط ، توؤكد نظرة �شريعة اأن 

الدراما تكمن يف مكان قريب من حياتهم.

الدراما غري مريحة ، مما ي�شري اإىل عدم التوازن ومع ذلك ، يحتاج بع�ص االأ�شخا�ص اإىل اإبقائه 

يف املقدمة ومركًزا يف حياتهم. تنبع احلاجة اإىل الدراما من ال�شعور بعدم االأهمية. بطريقة ما ، 

انهارت االأحداث على طول الطريق الذي �شمح لهذه الفكرة اخلاطئة باأن ت�شبح حقيقة للمذنب ، 

وتبداأ الدراما. 

يف بع�ص االأحيان يكون من ال�شعب حتديد ال�شحية ومن هو مرتكب هذه القوة املدمرة للطاقة. 

، تارًكا ال�شحايا االأبرياء  ب��االأح��داث مل�شلحته  ع��ادة ما يكون اجل��اين احلقيقي ماهًرا يف التالعب 

يت�شاءلون عما قد يفعلونه لتتحول االأح��داث العادية اإىل خمارج مثرية وغا�شبة. هل فعلت �شيًئا 

ي�شبب مثل هذا اال�شطراب؟ هل يجب اأن جتري خلف ال�شخ�ص الذي اختار اجلري عك�ص الريح؟ 

اجلواب ال وال.

نخترب احلاجة اإىل اجلري حًقا عندما نكون مرهقن عندما تاأتي امل�شاكل اأو تثقل قلوبنا نحن 

نهرب من اآالم احلياة التي بداأت حتددنا واالعتقاد باأنها �شتحدد غدنا. قد تكون هناك جمموعة من 

املحن حول الهروب ، ولكن عندما ال ترى االإجابة اأو ال متلك ال�شجاعة الإنقاذ نف�شك ميكن اأن يكون 

خال�شك.

بينما تنب�ص القلوب امل�شطربة ب�شكل ناق�ص ، فاإنها مليئة بالده�شة اإنه الوقت الذي يكون فيه عدم 

معرفة ما يجلبه الغد مبثابة ارتياح الأن ملحة االأم�ص عن االأبدية كانت ال تطاق. اأف�شل جزء يف اجلري 

هو اأنه عندما ن�شع م�شافة كافية بن ما�شينا ونركز على م�شتقبلنا ، نتذكر اأن لدينا خياًرا نرى اأن 

اخليارات التي ن�شيناها كانت متاحة. فجاأة مل يعد م�شتقبلنا كئيًبا كما كنا نخ�شى. ندرك اأن اخليارات 

املختلفة تغرق خماوفنا وتعطينا ال�شجاعة لالرتقاء فوق ما كان عليه من قبل.

ناديا مصطفى الصمادي 

الجري ضد الريح
حمل الحكومة والمواطنين مسؤولية تفشي »كورونا«

االنباط-عمان

الوبائي  الو�شع  تقييم  جلنة  رئي�ص  حمل 

�شعد اخلراب�شة احلكومة  الدكتور  االأردن  يف 

تف�شي  ح��ول  امل�����ش��وؤول��ي��ة  االأردين،  وامل��ج��ت��م��ع 

فريو�ص كورونا يف اململكة

اأخبار  لن�شرة  ت�شريح  يف  اخلراب�شة  وقال 

االأردن  يف  اجلائحة  تف�شي  اإن  اجلمعة،  روؤي��ا 

ي��رت��ب��ط ب��ت��ط��ب��ي��ِق ���ش��ي��ا���ش��ِة ال���ع���زل امل��ن��زيل 

املر�شى  مراقبِة  �شبط  دون  امل�شابن،  على 

ت��دور  فيما  ذل��ك  ياتي   ، امل��ن��ازل  يف  املعزولن 

االأردن  يف  الوبائي  الو�شع  ح��ول  الت�شاوؤالت 

خالل الفرتة القادمة

ج��ادة يف  تكن  اأن احلكومة مل  اإىل  واأ���ش��ار 

املجتمع  يكن  مل  مثلما  االإج����راءات،  تطبيق 

بالتعليمات ملتزما 

النا�ص  املهم عدم ترك  اإن��ه كان من  ل��ل��رق��اب��ة، وق��ال  اآل��ي��ة  متنعهم من جتاوز التعليماتامل��ع��زول��ن يف م��ن��ازل��ه��م دون 

ومت���ن���ى اخل���راب�������ش���ة ل���و اأن�����ه مت ت�����ش��غ��ي��ل 

على  ال��رق��اب��ة  اآل��ي��ة  تطبيق  يف  ال�شباب  اآالف 

املعزولن يف منازلهم خ�شية تف�شي الوباء يف 

اململكة خمتلف مناطق 

املعزولن  معظم  اأن  االأ�شبق  الوزير  واأكد 

النيابية،  االنتخابات  يف  �شاركوا  منازلهم  يف 

يف  يخرجون  زال���وا  م��ا  منهم  الكثري  اأن  كما 

واحلفالت املنا�شبات 

وق���ال اخل��راب�����ش��ة اإن���ه ال ي���رى يف ال��وق��ت 

وباء كورونا، ومل  ذروة  االأردن قريب من  اأن 

ال���وب���اء ك��م��ا يعتقد  ت�����ش��ط��ي��ح  ل��ب��داي��ة  ن�����ش��ل 

البع�ص

ن�شبة  ذل��ك  على  ي��دل��ل  م��ا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ال��ف��ح��و���ش��ات االإي��ج��اب��ي��ة االآخ�����ذة ب��االرت��ف��اع 

اأي  اأن  اإىل  م�شريا  واأ���ش��ب��وع��ي،  ي��وم��ي  ب�شكل 

5% من ن�شبة  ال�  بلد يف العامل يتجاوز ن�شبة 

الفحو�شات تعني اأنه يف خطر �شديد

االباط- عمان

 اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 61 وفاة و4580 

اإ�شابة بفريو�ص كورونا امل�شتجّد يف اململكة ام�ص 

اجلمعة، لريتفع العدد االإجمايل اإىل 2570 وفاة 

و207601 اإ�شابة.

1442 ح���ال���ة يف  وت����وّزع����ت االإ����ش���اب���ات ع��ل��ى 

ع����ّم����ان، و867 ح���ال���ة يف  ال��ع��ا���ش��م��ة  حم��اف��ظ��ة 

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

يف  حالة  و371  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  حالة  و648 

حم��اف��ظ��ة ج��ر���ص، و365 يف حم��اف��ظ��ة ال��زرق��اء، 

ح��ال��ة يف  م��اأدب��ا، و158  ح��ال��ة يف حمافظة  و186 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و146  ال��ط��ف��ي��ل��ة،  حم��اف��ظ��ة 

ال���ك���رك،  حم���اف���ظ���ة  يف  ح���ال���ة  و138  ال���ب���ل���ق���اء، 

يف  حالة  و72  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و126 

حمافظة معان، منها 26 يف البرتا، و61 حالة يف 

حمافظة العقبة.

رئا�شة  ال�شادر عن  االإع��الم��ي  املوجز  واأ���ش��ار 

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

بينما  ح��ال��ة،   64694 اإىل  و�شل  ح��ال��ّي��اً  الن�شطة 

دِخ��ل��ت اليوم للعالج يف 
ُ
اأ بلغ ع��دد احل��االت التي 

امل�شت�شفيات املعتمدة 234 حالة، فيما غادرت 194 

حالة امل�شت�شفيات بعد �شفائها.

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

 2092 بلغ  حالّياً  امل�شت�شفيات  يف  ال��ع��الج  تتلّقى 

ح���ال���ة، م��ن��ه��م 485 ح��ال��ة ع��ل��ى اأ�����ش����ّرة ال��ع��ن��اي��ة 

احلثيثة.

كما اأ�شار املوجز اإىل ت�شجيل 4750 حالة �شفاء 

لي�شل  وامل�شت�شفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم 

اإجمايل حاالت ال�شفاء 140400 حالة.

اأج��ري  خم��ربّي��اً  فح�شاً   26257 اأن  واأ���ش��اف 

التي  الفحو�شات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شبح  ال��ي��وم، 

 2487561 االآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت 

فح�شا، الفتا اإىل اأن ن�شبة الفحو�شات االإيجابّية 

لهذا اليوم و�شلت اإىل قرابة 4ر17 باملئة.

باأوامر  االل��ت��زام  اإىل  ال���وزارة اجلميع  ودع��ت 

ارت��داء  خ�شو�شاً  الوقاية،  �شبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع، 

الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات الأكر من 20 

التوعوية  احلملة  متابعة  اإىل  اإ�شافة  �شخ�شاً، 

ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�������وزارة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع���دوى 

فريو�ص كورونا وت�شجيع االأفراد حلماية اأ�شرهم 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

املفرق - االنباط - يو�سف 

ق���در اهلل وم���ا ���ش��اء ف���ع���ل.. اجل���ه���ود امل��م��ي��زة 

املفرق   بلدية  ط���وارئ  ف��ري��ق  قبل  م��ن  امل��ب��ذول��ة 

املواقع  وتعقيم   ر�ص  حمالت  بتنفيذ  املخ�ش�ص 

التي تظهر فيها اإ�شابات كورونا مل تتوقف منذ 

بداية جائحة كورونا ولغاية هذه اللحظة

املوظف عبداهلل احمد ج��روان احد موظفي 

منذ  ال��ف��ري��ق  ه��ذا  �شمن  عمل  وال���ذي  البلدية 

اجلائحة اأ�شيب مبر�ص فريو�ص كورونا �شفائه 

ه��وؤالء هم جنود   .. املر�ص  ه��ذا  اهلل وعافه من 

الوطن املخل�شن يف عملهم ا�شتطاعوا مواجهة 

اأج��ل  م��ن  وخماطرها  ك��ورون��ا  جائحة  تداعيات 

�شحة و�شالمة املواطنن

هذه الفئة من املوظفن املخل�شن يف عملهم 

مل تتوانى بلدية املفرق الكربى ممثله برئي�شها 

عامر نايل الدغمي يدعمهم املو�شول ليوا�شلوا 

هذه املهمة على اأكمل وجه ودون اأي تاأخري

امل��وظ��ف ج���روان االن يف ع��زل م��ن��زيل داعيا 

من  امل�شابن  جميع  ي�شفي  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل 

هذا املر�ص

ه���م ك������وادر ب��ل��دي��ة امل���ف���رق ال���ك���ربى ال��ذي��ن 

املهمة رغم خماطرها  العمل يف هذه  يوا�شلون 

اال ان��ه��م م�����ش��ت��م��رون يف ت��ق��دمي ه���ذه اخل��دم��ة 

وامل��ح��اف��ظ��ة على  اآث����ار اجل��ائ��ح��ة  م��ن  للتخفيف 

�شحة و�شالمة اجلميع

ن��ق��ول ل��ل��م��وظ��ف ج����روان وزم���الئ���ك ال��ذي��ن 

يعملون يف هذا الفريق برئا�شة املهند�ص فرا�ص 

الوزان اهلل معكم وابعد عنكم هذا الوباء واأبناء 

الوطن جمعيا.. و�شنبقى دعواتنا باأن يبعد عنكم 

�شر هذا املر�ص

عامر  برئي�شها  ممثلة  الكربى  املفرق  بلدية 

نايل الدغمي م�شتمرة يف دعم موظفيها الذين 

يعملون ب�شمت من اأجل خدمة املفرق واأهلها.

االنباط- عمان

ال�شحية  للرعاية  ال��ع��ام  االأم���ن  ق��ال م�شاعد   

االأولية يف وزارة ال�شحة الدكتور غازي �شرك�ص، ان 

ام�ص اجلمعة هو االخري من االأ�شبوع الوبائي 47 ، 

وت�شري املعطيات اإىل بوادر ا�شتقرار ورمبا انخفا�ص 

احلالة الوبائية.

واأ�شاف الدكتور �شرك�ص ام�ص اجلمعة، انه من 

املتوقع اأن يكون عدد اال�شابات لال�شبوع 47 اأقل من 

اال�شبوعن ال�شابقن ونتابع اعداد اال�شبوع القادم 

للتاأكد من �شري املنحنى الوبائي.

ا�شار  التي  املنزيل  العزل  ح��االت  يخ�ص  وفيما 

اأك��د �شرك�ص اأن وزارة  اليها بع�ص خ��رباء االأوب��ئ��ة، 

ال�شحة تتوا�شل مع احل��االت االيجابية وتعطيها 

ار�شادات العزل املنزيل وااللتزام، حيث ت�شهم عدم 

احل���االت،  ع��دد  باإنخفا�ص  لالخرين  خمالطتهم 

ك��ل معزول  م��راق��ب��ة  ال�شعب  م��ن  ان��ه  اىل  م�شريا 

م��ن��زل��ي��ا ب�شبب ع���دده���م ال��ك��ب��ري. وب���ن ال��دك��ت��ور 

يعود  االإ���ش��اب��ات  ع��دد  اإنخفا�ص  �شبب  اأن  �شرك�ص، 

اىل زيادة التزام املواطنن باإرتداء الكمامة وكذلك 

االأث����ر امل��رتاك��م للحظر اال���ش��ب��وع��ي ي���وم اجلمعة، 

الوقاية  و�شائل  اتباع  يف  اال�شتمرار  اأهمية  موؤكدا 

للمحافظة على انخفا�ص املنحنى الوبائي والتفاوؤل 

واحلذر وعدم الرتاخي حتى ال حت�شل اأي انتكا�شة.

االنباط-عمان

حت�����ش��ن ال���ط���ل���ب ع���ل���ى ت���ن���زي���الت االأل��ب�����ش��ة 

واالأح���ذي���ة م��ع ق���رب ان��ت��ه��اء ا���ش��ب��وع ال��ت��زي��الت 

املحلية،  ال�����ش��وق  �شهدته  ال���ذي  والتخفي�شات 

والذي جاء عو�شا عن يوم “اجلمعة البي�شاء”.

وا�����ش����ار مم��ث��ل ق���ط���اع االأل���ب�������ش���ة واالح���ذي���ة 

ا���ش��ع��د  االأردن  جت����ارة  غ���رف���ة  يف  وامل���ج���وه���رات 

اجلمعة،  ام�����ص  �شحفي  بت�شريح  ال��ق��وا���ش��م��ي 

االألب�شة  اأ���ش��ب��وع  تنزيالت  على  الطلب  ان  اىل 

االأوىل،  اأيامه  خ��الل  متوا�شعا  ب��داأ  واالأح��ذي��ة، 

ل��ك��ن��ه حت�����ش��ن ي����وم ام�������ص اخل��م��ي�����ص م��دع��وم��ا 

با�شتالم الرواتب .

وبن ان تنزيالت االألب�شة واالأحذية تركزت 

وامل��راك��ز  ب��امل��والت  القائمة  وال�����ش��رك��ات  باملحال 

اال���ش��واق  م��ن  اختفى  فيما  ال��ك��ربى  ال��ت��ج��اري��ة 

التخفي�شات  ن�شبة  ان  مبينا  وال�شعبية،  العامة 

و�شلت ملا يقارب 70 باملئة لدى بع�ص املحال.

وت����رية  ت���رت���ف���ع  ان  ال���ق���وا����ش���م���ي،  وت����وق����ع 

فيما  ال�شبت،  غد  ي��وم  التنزيالت  على  الطلب 

فرتة  مت��دي��د  وامل��ح��ال  ال�شركات  بع�ص  ت��در���ص 

ال��ت��خ��ف��ي�����ش��ات ب�����ش��ك��ل ف����ردي اىل ي���وم االأث��ن��ن 

ال�شحة  ب��اج��راءات  االل��ت��زام  ان  م��وؤك��دا  املقبل، 

وال�����ش��الم��ة ك����ان ك���ب���ريا ل����دى اجل��م��ي��ع خ��الل 

عمليات الت�شوق، با�شتثناء حاالت ب�شيطة.

وعمد جتار قطاع االألب�شة واالأحذية حمليا 

وال���ت���ج���ارة  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

“اجلمعة  ي�����وم  ا����ش���ت���ب���دال  اىل  وال����ت����م����وي����ن، 

للتنزيالت  كامل  اأ�شبوع  اطالق  البي�شاء” اىل 

املا�شي،  ال�شبت  يوم  من  اعتبارا  والتخفي�شات 

ال��ذي  ال�شامل  احلظر  ي��وم  م��ع  تتزامن  كونها 

يطبق كل يوم جمعة.

ق��ط��اع  م��ن�����ش��اآت  ان  ال��ق��وا���ش��م��ي اىل  وا����ش���ار 

ال�شالمة  باجراءات  االألب�شة واالأحذية ملتزمة 

اجل�شدي  والتباعد  ال�شحة  معايري  وتطبيق 

ول���ب�������ص ال���ك���م���ام���ة وت����وف����ري امل���ع���ق���م���ات وت����رك 

ال�شركات  يف  والعاملن  الزبائن  بن  م�شافات 

اىل  بالتفتي�ص  املعنية  اجل��ه��ات  داع��ي��ا  وامل��ح��ال، 

حترير  ق��ب��ل  واالر����ش���اد  التنبيه  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 

املخالفات.

لي�ص  وال�شعبية  العامة  اال���ش��واق  ان  وب��ن، 

مبقدورها اللجوء اىل التنزيالت والتخفي�شات 

خالل هذه الفرتة بفعل حالة الركود العميقة 

وتاأثرها  احلايل  العام  بداية  منذ  تعي�شها  التي 

باأزمة وتبعات جائحة فريو�ص كورونا امل�شتجد، 

على  وم�شاعدتها  لها  ح��واف��ز  بتوفري  مطالبا 

باأعمالها. اال�شتمرار 

ع��ل��ى مطالبته  ال��ت��اأك��ي��د  ال��ق��وا���ش��م��ي  واع����اد 

احلوافز  بع�ص  واالأحذية  االألب�شة  قطاع  مبنح 

وخ���ا����ش���ة ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ت��خ��ف��ي�����ص االع����ب����اء 

ال�����ش��رب��ي��ة وال����ر�����ش����وم اجل���م���رك���ي���ة و���ش��ري��ب��ة 

امل���ب���ي���ع���ات، وال���ت���و����ش���ل ل�����ش��ي��غ��ة ت��واف��ق��ي��ة بن 

االي��ج��ارات  بخ�شو�ص  وامل�����ش��ت��اأج��ري��ن  امل��ال��ك��ن 

حتفظ م�شالح الطرفن.

وي�����ش��م ق��ط��اع االأل��ب�����ش��ة واالأح����ذي����ة، ال���ذي 

 11 اردن��ي��ون،  غالبيتهم  ع��ام��ل،  ال��ف   53 ي�شغل 

الف من�شاأة تعمل يف خمتلف مناطق اململكة.

عالمة   180 املحلية  ال�����ش��وق  يف  ي��وج��د  ك��م��ا 

ت�شتثمر  واالأحذية  االألب�شة  من  عاملية  جتارية 

داخل اململكة.

ال�سبت    28  /  11  / 2020

نشامى بلدية المفرق يكافحون في العمل رغم مخاطر الجائحة 



مو�سكو - رويرتز

ك�صف خط�ب وم�ص�در مطلعة ب�أن جمموعة 

للنفط  منتجة  رئي�صية  دوال  ت�صم  التي  اأوب��ك+ 

اليوم  ُبعد  عن  ر�صمية  غري  حم���دث���ت  �صتجري 

ال�صبت قبل اجتم�ع�ت مقرر له� هذا االأ�صبوع.

قيود  �صتخفف  ك�نت  اإذا  م���  اأوب���ك+  وت��در���س 

اتفقت  كم�  ين�ير،  اأول  اعتب�را من  النفط  اإنت�ج 

قبل ذلك، اأم �صت�صتمر يف االإنت�ج بنف�س الوترية 

يف ظل �صعف طلب النفط وتداعي�ت اجل�ئحة.

وق���ل��ت م�����ص���در اإن ه��ن���ك ات��ف���ق��� يف منظمة 

متديد  على  وحلف�ئه�،  للنفط  امل�صدرة  ال��دول 

خف�س االإنت�ج 3 اأ�صهر اعتب�را من ين�ير املقبل.

وق�����ل م�����ص��در ب�����أوب����ك+ ل���روي���رز اإن وزي���ر 

اللجنة  اأبلغ  العربية  االإم����رات  دول��ة  الط�قة يف 

اأن��ه  االإن��ت���ج  خف�س  ملراقبة  امل�صركة  ال��وزاري��ة 

اأوال تعهدات  اأن ينفذوا  يجب على كل االأع�ص�ء 

على  امل��واف��ق��ة  قبل  ك���م��ل  ب�صكل  النفط  خف�س 

تغيري اأو متديد االتف�ق احل�يل.

اأن  اأ�صع�ر النفط ام�س اجلمعة دون  وتب�ينت 

حتد عن م�ص�ره� املف�صي اإىل مك��صب للأ�صبوع 

ال���راب���ع ع��ل��ى ال���ت���وايل ق��ب��ي��ل اج��ت��م���ع ملجموعة 

اأوبك+.

 35 مرتفع�  ي��ن���ي��ر  ت�صليم  ب��رن��ت  خ����م  وك����ن 

�صنت� مب� يع�دل 0.7% اإىل 48.15 دوالر للربميل، 

اإىل  �صنت�   42 االأن�صط  فرباير  عقد  زاد  حني  يف 

48.21 دوالر.

لكن خ�م غرب تك�ص��س الو�صيط نزل 28 �صنت� 

اأو 0.6% اإىل 45.43 دوالر للربميل.

7% على مدار  العقدين مرتفع حوايل  وكل 

االأ�صبوع بعد اأنب�ء م�صجعة عن لق�ح�ت حمتملة 

للوق�ية من كوفيد-19 من اأ�صرا زينيك�

و���ص��رك���ت اأخ����رى. غ��ري اأن���ه ب��زغ��ت ت�����ص���وؤالت 

اأب��دى عدة  زينيك�، حيث  اأ�صرا  بخ�صو�س لق�ح 

علم�ء حتفظ�ت حي�ل نت�ئج التج�رب.

وق�ل جيه.بي مورج�ن “يف حني اأن التوزيع 

الن�جح للق�ح �صيك�صر احللقة بني انتق�ل العدوى 

وحركة االأف���راد، ف�إنه حتى يف ذل��ك احل��ني من 

املرجح اأال ي�صل الطلب الع�ملي على النفط اإىل 

معدالته قبل اجل�ئحة اإال يف منت�صف 2022.«

اإىل ذل��ك، ق���ل اخل��ط���ب ال�����ص���در ع��ن اأوب��ك، 

رئي�س  ن���ئ��ب  اإن  روي����رز،  عليه  اطلعت  وال���ذي 

ن��وف���ك �صيح�صر  األ��ك�����ص��ن��در  ال��رو���ص��ي  ال�����وزراء 

ل��ق���دة جلنة  ال��ر���ص��م��ي��ة  ال�صبت غ��ري  م�����ص���ورات 

املراقبة الوزارية امل�صركة.

وك�ن نوف�ك وزي��را للط�قة حتى وقت �ص�بق 

لتكوين  مو�صكو  جهود  ق���د  اإذ  ال�صهر،  ه��ذا  م��ن 

ع��لق���ت وث��ي��ق��ة م��ع منظمة ال��ب��ل��دان امل�����ص��درة 

للبرول واإبرام اتف�ق ب�ص�أن تخفي�ص�ت االإنت�ج.

االأخ���رى  االأع�����ص���ء  ال���دول  ال�صعودية  ودع���ت 

اأوب������ك+ ي���وم ال��ث��لث���ء امل������ص��ي اإىل امل��رون��ة  يف 

تعزز  بينم�  ال�����ص��وق  الح��ت��ي���ج���ت  اال�صتج�بة  يف 

 2021 يف  النفط  اإن��ت���ج  �صي��صة  لت�صديد  احلجة 

ملواجهة انخف��س الطلب يف ظل موجة جديدة 

من ج�ئحة فريو�س كورون�.

اإن خ��ي���را يلقى  اأوب�����ك+  وق���ل��ت م�����ص���در يف 

ت���أي��ي��دا ب��ني ال����دول االأع�����ص���ء يف امل��ج��م��وع��ة هو 

مليون   7.7 الب�لغة  الق�ئمة  التخفي�ص�ت  اإبق�ء 

اأ�صهر، بدال  برميل يومي� ملدة بني ثلثة و�صتة 

من تقلي�س التخفي�ص�ت اإىل 5.7 مليون برميل 

يومي� يف ين�ير ك�نون الث�ين.

متديد  وح��ل��ف���وؤه���  اأوب����ك  منظمة  وت���در����س 

ات��ف���ق��ه��م احل������يل ل��ت��خ��ف��ي�����ص���ت اإن���ت����ج ال��ن��ف��ط 

ال��ب���ل��غ��ة 7.7 م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��� ل��ث��لث��ة اأو 

�صتة اأ�صهر عندم� ينق�صي اأجله يف ين�ير ك�نون 

الث�ين.

اأوبك بل�س، االإنت�ج  اأن ترفع  وك�ن من املقرر 

الث�ين  ك���ن��ون  ين�ير  يف  يومي�  برميل  مليوين 

غري  لتخفي�ص�ت  ت��دري��ج��ي  ت��خ��ف��ي��ف  اإط������ر  يف 

ن��زول االأ���ص��ع���ر،  ل���لإم���دادات. ويف ظ��ل  م�صبوقة 

تعميق  حتى  اأو  ال��زي���دة  ت���أج��ي��ل  اأوب����ك+  تبحث 

اخلف�س.

للبرول  امل�����ص��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  وب����داأت 

ب���أوب��ك بل�س،  )اأوب����ك( وح��ل��ف���وؤه���، فيم� ي��ع��رف 

اجتم�ع�ت اأم�س االثنني، لبحث اتخ�ذ مزيد من 

وذلك   ،2021 يف  النفط  �صوق  لدعم  االإج���راءات 

يف وقت ت�صغط فيه املوجة الث�نية من فريو�س 

يو�صك  بينم�  واالأ����ص���ع����ر،  ال��ط��ل��ب  ع��ل��ى  ك��ورون��� 

اأن هن�ك  اأعلنت م�ص�در  االإنته�ء  االجتم�ع على 

اتف�ق� يف اأوبك بل�س على متديد خف�س االإنت�ج، 

وفق� للإخب�رية ال�صعودية.

�سنغافورة - رويرتز

ت��راج��ع ال��ذه��ب ام�����س اجل��م��ع��ة وي��ت��ج��ه اإىل 

ال��ت��وايل،  على  اأ�صبوعية  خ�ص�رة  ث���ل��ث  ت�صجيل 

لق�ح  ب�����ص���أن  �صكوك  ب��ني  امل�صتثمرون  ي���وازن  اإذ 

ب���أن  وت��ف���وؤل  الر�صيح�ت  يت�صدر  لكوفيد-19 

اللق�ح�ت �صت�صل يف وقت اأقرب من املتوقع.

وت����راج����ع ال���ذه���ب يف ال��ت��ع���م��لت ال��ف��وري��ة 

ب�نخف��س  للأون�صة  دوالر   1809.40 اإىل   %0.1

اأ�صبوعي 3.2%. وزادت العقود االأمريكية االآجلة 

للذهب 0.1% اإىل 1807 دوالرات.

وتعرثت االأ�صهم االآ�صيوية عن بلوغ مرتفع�ت 

ت�ص�وؤالت  اأ�صرازينيك�  واجهت  اأن  بعد  قي��صية 

�صعبة ب�����ص���أن م���دى جن����ح ل��ق���ح��ه���، وال��ت��ي قد 

ت��ع��رق��ل ���ص��رع��ة ح�����ص��ول��ه ع��ل��ى م���واف���ق����ت من 

الوالي�ت املتحدة واالحت�د االأوروبي.

وق����ل امل��ح��ل��ل ل���دى اآي.ج�����ي م���رك��ت�����س ك�يل 

رودا “ب�لن�صبة للأ�صواق، ال اأعتقد اأن ذلك يغري 

ت�صور اأنه �صيكون هن�ك لق�ح يف وقت اأقرب من 

املتوقع«.

يف  ي�����ص��رع��ون  امل�صتثمرين  اأن  رودا  واأ����ص����ف 

ال�����ص��راء ع��ل��ى اأ���ص������س اأن ال��ت��ع���يف االق��ت�����ص���دي 

اإىل  يدفعهم  وه���ذا   ،2021 يف  زخ��م���  �صيكت�صب 

ت�صييل حي�زاتهم من الذهب.

ومم� حد من انخف��س الذهب، نزل الدوالر 

خلفية  على  املخ�طرة  على  االإق��ب���ل  حت�صن  م��ع 

واآم���ل  كوفيد-19  لق�ح�ت  ب�ص�أن  اإيج�بية  اأنب�ء 

ب�يدن يف  اإدارة جو  اإىل  �صل�صة  اأك��رث  انتق�ل  يف 

الوالي�ت املتحدة.

ت��راج��ع��ت  االأخ������رى،  النفي�صة  امل���ع����دن  وم���ن 

وهبط  للأون�صة،  دوالر   23.22 اإىل   %1 الف�صة 

و���ص��ع��د  دوالر،   949.5 اإىل   %1.3 ال���ب���لت���ني 

البلديوم 0.4% اإىل 2391.7 دوالر.

برلني - رويرتز

ق�ل م�صرعون ام�س اجلمعة، اإن اأمل�ني� تعتزم 

ملي�ر   214.36( ي��ورو  ملي�ر   179.82 اق��را���س 

من  تقريب�  املثلني  اأي  امل��ق��ب��ل،  ال��ع���م  يف  دوالر( 

96 ملي�ر يورو ك�نت متوقعة قبل ذلك، اإذ متدد 

برلني اإج��راءات امل�ص�عدات للتخفيف من ت�أثري 

ج�ئحة كوفيد-19 على اأكرب اقت�ص�د اأوروبي.

يف  ب�مليزانية  معنية  م�صرعني  جلنة  ووافقت 

الربمل�ن االأمل�ين على اخلطط يف ال�ص�ع�ت االأوىل 

من ام�س بعد من�ق�ص�ت ا�صتمرت 17 �ص�عة.

وق�ل وزير االقت�ص�د االأمل�ين بير األتم�ير، يف 

وقت �ص�بق، اإن على بلده اأن تتحمل 5 �صهور من 

االإجراءات ال�ص�رمة للحد من كورون�.

ورّجحت اأمل�ني�، اإبق�ء التدابري التي تفر�صه� 

اأ�صهر  اأو خم�صة  ملك�فحة فريو�س كورون� الأربعة 

اإ�ص�فية.

وفر�صت اأمل�ني�، اأكرب قوة اقت�ص�دية يف اأوروب�، 

الث�ين/ ت�صرين  اأوائ���ل  يف  جزئي�  ع�م�  اإغ��لق��� 

ن��وف��م��رب ���ص��م��ل احل����ن����ت وامل���ط����ع���م وامل��ن�����ص���آت 

الرفيهية، وا�صتثنى املدار�س واملح�ل.

و�صّرح وزير االقت�ص�د بير األتم�ير ل�صحيفة 

“�صيتعنّي علين�  اأم ت�صونت�غ” االإخب�رية:  “بيلد 
اأن نتع�ي�س مع الكثري من االحتي�ط�ت والقيود 

للأ�صهر االأربعة اأو اخلم�صة املقبلة على االأقل«.

وج������ءت ت�����ص��ري��ح���ت ال���وزي���ر ق��ب��ي��ل اج��ت��م���ع 

حكومي يعقد االثنني الّتخ�ذ قرار ب�ص�أن متديد 

نه�ية  حتى  اأ�ص��ص�  املفرو�صة  اجل��دي��دة  القيود 

ت�صرين الث�ين/نوفمرب.

وارت��ف��ع ع���دد امل�����ص���ب��ني ب��ك��وف��ي��د-19 ال��ذي��ن 

من  امل�صددة  العن�ية  وح��دات  يف  العلج  يتلّقون 

360 يف اأوائل ت�صرين االأول/اأكتوبر اإىل اأكرث من 

3300 ح�لي�، فيم� تواجه البلد، على غرار بقية 

موجة  اح��ت��واء  يف  �صعوب�ت  االأوروب���ي���ة،  ال���دول 

التف�صي الث�نية لكوفيد-19.

على  احتج�ج�ت،  ع��دة  اأمل�نية  م��دن  و�صهدت 

القيود املفرو�صة الحتواء فريو�س كورون�، بينه� 

ال�صرطة خراطيم  ا�صتخدمت  فرانكفورت حيث 

املي�ه.

االقت�صادي
40

أوبك+ تعتزم إجراء محادثات غير رسمية 

الذهب يهبط مع تركيز المستثمرين على توقعات اللقاح

ألمانيا تخطط القتراض 180 مليار يورو في 2021

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

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

موجة سفر في أميركا تثير القلق.. 
رقم قياسي في زمن الوباء

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

دبي - العربية.نت

متكن فريق من الب�حثني من كلية لندن، 

نقل  �صرعة  ترفع  جديدة  الآلية  التو�صل  يف 

البي�ن�ت عرب االإنرنت اإىل 178 ترياب�يت يف 

الث�نية الواحدة، والتي تعد 5 اأ�صع�ف الرقم 

القي��صي احل�يل.

ويعد االت�ص�ل �صريع لدرجة اأنه �صيكون 

ق�دراً على تنزيل مكتبة Netflix ب�أكمله� 

ل�صحيفة  وف���ق����ً  ف���ق���ط،  واح������دة  ث���ن��ي��ة  يف 

.Independent
الب�حثني  الأن  ممكنة  ال��زائ��دة  ال�صرعة 

خلل  من  البي�ن�ت  نقل  على  ق�درين  ك�نوا 

ن��ط���ق األ������وان اأو����ص���ع ب��ك��ث��ري م���ن امل��ع��ت���د يف 

االأل��ي���ف ال�صوئية. م��ن خ��لل اجل��م��ع بني 

ت�����رددات، مب�  ت��ق��ن��ي���ت خمتلفة م��ن م��ق��وي 

م���ن خ�ص�ئ�س  امل��ث��ل��ى  اال���ص��ت��ف���دة  مي��ك��ن��ه��م 

ال�������ص���وء ال�����ذي ي��ن��ق��ل ال���ب���ي����ن����ت، وي�����ص��م��ح 

ب�لتحكم يف كل طول موجي فردي.

عليه  اطلعت  مل���  وف��ق���ً  الب�حثون،  واأ���ص���ر 

ا���ص��ت��خ��دام  اإم��ك���ن��ي��ة  اإىل  “العربية.نت”، 
التحتية  البنية  على  اجلديدة  التكنولوجي� 

م��ن حيث  ف��ع���اًل  �صيكون  اأن���ه  ال��ق���ئ��م��ة، كم� 

ال��ت��ك��ل��ف��ة، ا���ص���ف��وا، ك��ل م��� ه��و م��ط��ل��وب هو 

على  ت�صتخدم  التي  املوج�ت  ترقية مكربات 

م�����ص���رات االأل���ي����ف ال�����ص��وئ��ي��ة، ح��ي��ث �صتبلغ 

اإ���ص��رل��ي��ن��ي لكل  األ�����ف ج��ن��ي��ه   16 ال��ت��ك��ل��ف��ة 

اإ�صرليني  جنيه  األ��ف   450 مق�بل  كيلومر 

يف ح�ل ا�صتبدال االألي�ف ب�لك�مل.

العربية-وكاالت

و�����ص����ل ع�����دد امل�������ص����ف���ري���ن ع����رب ن��ق���ط 

ال��والي���ت  يف  ب���مل��ط���رات  االأم��ن��ي��ة  التفتي�س 

املتحدة اإىل اأعلى م�صتوى له منذ منت�صف 

االأوىل  املوجة  بدء  منذ  اأي  امل��صي،  م�ر�س 

من تف�صي فريو�س كورون�، على الرغم من 

ح��ث م�����ص��وؤويل ال�����ص��ح��ة االأم��ريك��ي��ني على 

ق�ص�ء عيد ال�صكر يف املنزل.

�صخ�س عرب  مليون  م��ن  اأزي���د  م��ر  وق��د 

ال�ص�بق  اليوم  يف  االأمريكية  امل��ط���رات  اأم��ن 

اإن ك�ن ميثل طفرة  ال�صكر، وهو رقم  لعيد 

 %40 �صوى  ي�صكل  اأنه ال  اإال  الوب�ء  يف فرة 

من  نف�صه  ال��ي��وم  يف  امل�ص�فرين  حجم  م��ن 

ال���ع����م امل������ص��ي، ع��ن��دم��� مت ت�����ص��ج��ي��ل م���رور 

مليونني و600 األف �صخ�س.

وو�����ص����ط م����وج����ة ج����دي����دة م����ن ت��ف�����ص��ي 

�صخ�س  مليون  �صفر  يعد  كورون�،  فريو�س 

ع���رب امل����ط�����رات االأم���ريك���ي���ة رق���م����ً م��ث��رياً 

ل��ل��ق��ل��ق. ل��ك��ن ب���مل��ق���ب��ل، ث��م��ة ال��ع��دي��د من 

لتحذيرات  ا�صتج�بوا  ال��ذي��ن  االأم��ريك��ي��ني 

امل�صوؤولني وخرباء ال�صحة.

ووف�����ًق������ ال����ص���ت���ط���لع اأج�����رت�����ه ���ص��رك��ة 

ق���ل  ال��ث��لث���ء،  ي���وم   Axios-Ipsos

61% من االأمريكيني اإنهم غريوا خططهم 

اخل��������ص���ة ب��ع��ي��د ال�������ص���ك���ر. االأم�������ر االأك�����رث 

 10 ك��ل  م��ن  واح����داً  اأن  ه��و  للده�صة  اإث�����رة 

اإنهم  ق�لوا  اآرائهم  ا�صتطلع  مت  اأمريكيني 

ب���ل��ع��ط��ل��ة على  ل��لح��ت��ف���ل  ي��خ��ط��ط��ون  ال 

االإطلق.

ي��ذك��ر اأن���ه خ��لل ي��وم االأرب���ع����ء، �صجلت 

 100000 م����ن  اأك������رث  امل���ت���ح���دة  ال�����والي������ت 

ح����ل���ة اإ����ص����ب���ة ب���ف���ريو����س ك����ورون����� ل��ل��ي��وم 

ال��ث���ل��ث وال��ع�����ص��ري��ن ع��ل��ى ال���ت���وايل، حيث 

ب�  اإ���ص���ب��ة ج��دي��دة  181490 ح���ل��ة  اأ���ص���ف��ت 

Covid-19 و�صجلت 2297 ح�لة وف�ة مت 
االإبلغ عنه�، وفًق� جل�معة جونز هوبكنز.

وك����������ن امل�����رك�����ز االأم�������ريك�������ي مل���ك����ف���ح���ة 

االأمريكيني  حث  منه�  والوق�ية  االأمرا�س 

لق�ص�ء  ال�صفر  ع��دم  على  امل��صي  االأ���ص��ب��وع 

لكن منذ  ال�صكر مع ع�ئلتهم،  عطلة عيد 

 6 يقرب من  م�  التحذير، مر  ه��ذا  اإ���ص��دار 

مليني م�ص�فر عرب اأمن املط�رات.

وب��ي��ن��م��� ���ص��ه��د ي���وم م���� ق��ب��ل ال��ع��ي��د ه��ذا 

الزخم، يتوقع الع�ملون يف قط�ع ال�صفر يف 

الوالي�ت املتحدة اأن يكون يوم االأحد الذي 

يلي العطلة اأ�صد ازدح�م�ً.

العربية-وك�الت

منحت اإدارة الرئي�س االأمريكي دون�لد ترمب، 

امل�لك ال�صيني لتطبيق “تيك توك”، مهلة اأخرية 

حتى 4 دي�صمرب الإب��رام �صفقة ا�صتحواذ مقرحة 

من قبل “اأوراكل” و”وول م�رت” على التطبيق، 

وفًق� ملتحدث ب��صم وزارة اخلزانة االأمريكية.

وق�ل املتحدث، اإن “جلنة اال�صتثم�ر االأجنبي يف 

الوالي�ت املتحدة منحت املجموعة ال�صينية “بيت 

دان�س” متديًدا ملدة اأ�صبوع الإت�حة الوقت ملراجعة 

التقدمي املنقح الذي تلقته اللجنة موؤخراً«.

الرئي�س  ال�صيف، ح��دد  ه��ذا  تنفيذي  اأم��ر  ويف 

�ص�رم  نه�ئي  كموعد  نوفمرب   12 ي��وم  االأم��ريك��ي 

من  للتخل�س  ال�صينية  دان�س”  “بيت  ملجموعة 

“تيك توك”، املوجود لدى اأكرث من 100  تطبيق 

مع  ولكن  املتحدة.  ال��والي���ت  يف  م�صتخدم  مليون 

حلول املوعد النه�ئي وانق�ص�ء املدة، �ص�د االرتب�ك 

ب�����ص���أن ال��ع��واق��ب ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون خم��ب���أة للتطبيق 

ال�صيني.

ومل ي��ذك��ر االأم�����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال�����ذي اأ����ص���دره 

اإذا  ال�صيني  التطبيق  حظر  �صيتم  اأنه  “ترمب”، 
ف�ته املوعد النه�ئي، خ��صة اأنه مل يحدد اأي عواقب 

على االإطلق.

ويف وقت �ص�بق من هذا ال�صهر، مددت احلكومة 

اأ�صبوعني  مل��دة  ب��ه��دوء  امل��وع��د النه�ئي  االأم��ريك��ي��ة 

حتى يوم اجلمعة 27 نوفمرب احل�يل.

وي�����ص��ف ال��رئ��ي�����س االأم����ريك����ي ت��ط��ب��ي��ق “تيك 

توك”، ب�أنه خطر على االأمن القومي، وهو ادع�ء 

نفته ال�صركة ال�صينية، بينم� ي�صكك خرباء االأمن 

ال�صيرباين فيه، وهو م� دفع “ترمب” اإىل اإ�صدار 

اأمر تنفيذي اآخر يف اأغ�صط�س من �ص�أنه اأن يجعل 

غري  ال�صينية  ال�صركة  م��ع  جت���ري��ة  تع�ملت  اأي 

ق�نونية.

وزارة  ح���ول��ت  فقد  اإن”،  اإن  “�صي  �صبكة  وف��ق 

التج�رة االأم��ريك��ي��ة فر�س ه��ذا االأم���ر م��ن خلل 

�صبتمرب.  يف  التطبيق  ت��ن��زي��لت  ح��ظ��ر  حم���ول��ة 

اأن��ه بحلول منت�صف  ال�صلط�ت االأمريكية  وذك��رت 

نوفمرب احل���يل، �صيتم منع �صرك�ت االإنرنت من 

ت���وك. لكن مت حظر هذه  نقل ح��رك��ة م���رور تيك 

االإجراءات ب�صكل موؤقت من قبل ق�ص�ة فيدراليني 

بعد جلوء ال�صركة ال�صينية اإىل الق�ص�ء االأمريكي.

لكن احلل املقرح اأم�م املجموعة ال�صينية هو 

اإمت�م ال�صفقة مع “اأوراكل” و”وول م�رت”، حيث 

“تيك توك” ك�صركة  تنظيم تطبيق  اإع����دة  �صيتم 

ال��والي���ت  يف  الرئي�صي  مقره�  يقع  ج��دي��دة  ع�ملية 

غ�لبية  االأم��ريك��ي��ون  امل�صتثمرون  وميثل  املتحدة 

ملكية ال�صركة اجلديدة.

العربية-وكاالت

امل�ص�عدات  اأخ��رى من  ت�صليم جولة  اإيط�لي� يف  رغبة  �صبب  تفهم  اأن  ميكنك 

اأقدم بنك يف الع�مل. وعلى  اإىل بنك »ب�نك� مونتي دي ب��صي �صيين�«، فقط الأنه 

الرغم من اأن املقر�س لي�س نظ�مي�ً ب�أي ح�ل من االأحوال، اإال اأنه كبري مب� يكفي 

لزعزعة ال�صن�عة امل�لية يف البلد، ب�صرف النظر عن االآالف الذين يعملون يف 

البنك.

ف�إن حم�ية املدينة ال ينبغي اأن ت�أتي ب�أي ثمن،  لكن وفق وك�لة “بلومبريغ”، 

للبنك  احلقيقي  امل���يل  الو�صع  ب�ص�أن  جهل  ح�لة  يف  امل�صتثمرين  اإبق�ء  اإن  حيث 

وااللتف�ف حول قواعد م�ص�عدات الدولة - وهو م� حدث عندم� مت اإنق�ذ البنك 

قبل ثلث �صنوات فقط - من �ص�أنه اأن يت�صبب يف �صرر م�صتمر ويقو�س الثقة يف 

املوؤ�ص�ص�ت التي حتكم اإيط�لي� واأوروب�.

والبنك اأ�ص�صه ق�ص�ة مدينة �صيين� كموؤ�ص�صة خريية للع�م 1472 اأي قبل 548 

ع�م�ً. ويف الع�م 1995، حتول البنك من �صركة ق�نونية اإىل �صركة ذات م�صوؤولية 

حمدودة تعرف ب��صم “ب�نك� مونتي دي ب��صي �صيين�«.

ويف تقرير ن�صره البنك يف 13 نوفمرب احل�يل، ف�إن الو�صع �صعب لكنه مطمئن 

اإىل حد بخلف االأزمة التي حدثت قبل 3 �صنوات واأجربت ال�صلط�ت االإيط�لية 

على التدخل الإنق�ذ البنك. حيث يتوقع “ب��صي” يف تقريره االأخري، اأن يقل راأ�س 

امل�ل عن املتطلب�ت التنظيمية، دون اخلو�س يف تف��صيل حول حجم العجز.

�صبتمرب  يف  املنتهية  للأ�صهر  اأرب�حه  عن  البنك  اأعلن  مرة  والأول  اأي���م  وقبل 

اإن احتي�طي�ت راأ�س امل�ل ال تزال تتج�وز مط�لب املنظمني. فيم�  امل��صي، وق�ل 

ي�صعون  الذين  “ب��صي”  مل�ص�همي  م�صت�ص�ر  وهي  ب�رترنز،  بلوبيل  �صركة  طلبت 

للح�صول على تعوي�ص�ت عن جرائمه� ال�ص�بقة، من املنظمني اإلق�ء ال�صوء على 

هذا التن�ق�س، فيم� امتنع متحدث ب��صم البنك عن التعليق.

وعلى الرغم من االأزمة العنيفة التي يواجهه� البنك، لكن بي�نه الذي ن�صره 

قبل اأي�م، اأكد اأنه م�صتمر يف العمل بدعوى اأن احلكومة االإيط�لية متتلك ثلثي 

وامتلك  التنظيمي.  االأدن��ى  لتلبية احلد  امل���ل  راأ���س  تعزيز  يتم  و�صوف  البنك، 

للم�ص�همني  ال��راح��ة  يعطي  رمب���  البنك  يف  كبرية  حل�صة  االإيط�لية  احلكومة 

الذين ال ميلكون القدرة على تقدمي املزيد من الدعم للبنك املتعرث.

وتقول تق�رير �صح�فية اإيط�لية، اإن “ب��صي” قد يحت�ج اإىل 2.5 ملي�ر يورو 

وهو  �صب�”  كريديت  “يوين  الإقن�ع  احلكومية  االأم��وال  من  دوالر(  ملي�رات   3(

املن�ف�س االأكرب، ب�ال�صتحواذ على البنك.

اأموال دافعي ال�صرائب النق�س يف راأ�س  اأن تغطي  ميكن  “بلومبريغ”،  وفق 

والتي قد تكون  امل�ل، ب�الإ�ص�فة اإىل تك�ليف االندم�ج مع يوين كريديت �صب�”، 

� من املخ�طر الق�نونية التي يتعر�س له� “ب��صي«. حممية اأي�صً

ومل يتع�ف “ب��صي”، وهو بنك جت�ري اإقليمي، من �صراء من�ف�س مل يكن ق�دراً 

على حتمله يف ع�م 2007. ومنذ ذلك احلني، اأدت �صل�صلة من املح�والت الي�ئ�صة 

اإىل اإبق�ئه واقًف� على قدميه، كم� تركته عملي�ت اإع�دة هيكلة ف�ترة يعرج.

مديري  م��ن  خمتلفتني  جمموعتني  قبل  م��ن  اح��ت��ي���ل  تهمتي  ت�ص�عد  ومل 

تراكمت  التي  املعدومة  والقرو�س  املت�ص�عدة  الق�نونية  ف�ملط�لب�ت  املقر�س، 

قبل فرة طويلة من انت�ص�ر الوب�ء، تعمل االآن على اإ�صع�ف قدرة املُقر�س على 

املرة،  البنك هذه  ال��ذي يحت�جه  امل���ل  راأ���س  لكن مقدار  امل�لية،  ب�لديون  الوف�ء 

فيم� �صيكون التمويل الرابع من قبل احلكومة منذ ع�م 2009، هو جمرد تخمني 

فقط.

ويخطط البنك املركزي االأوروبي، وهو اجلهة املنظمة الرئي�صية للمقر�س، 

اأي عجز  اأن تك�صف هذه العملية عن  الختب�ر جهد الع�م املقبل. ومن املفر�س 

حمتمل يف امل�صتقبل من جراء تدهور القرو�س يف فرة االنكم��س االقت�ص�دي، 

مم� قد يزيد العجز احل�يل الذي يواجهه “ب��صي«.

هل يشهد 2020 انهيار أقدم بنك في العالم؟

ال�سبت    28  /  11  / 2020
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االنباط-وكاالت

اأعلن املكتب االحتادي للإح�صاء باأملانيا 

يعي�صون  ال���ذي���ن  االأ���ص��خ��ا���ص  ع���دد  زي�����ادة 

مب��ف��رده��م مت���ام���اً، واأو����ص���ح اأن����ه ب��ل��غ 17،6 

مليون �صخ�ص يف عام 2019.

واأ����ص���ار امل��ك��ت��ب ال��ي��وم مب��ق��ره يف مدينة 

العدد  ه��ذا  اأن  اإىل  اأمل��ان��ي��ا  غربي  في�صبادن 

كان يبلغ 17،3 مليون �صخ�ص يف عام 2018 

اأغلب االأ�صخا�ص الذين  اأن  املكتب  واأ�صاف 

ي��ع��ي�����ص��ون مب��ف��رده��م )42 ب��امل��ائ��ة م��ن��ه��م( 

26 باملائة  يعي�صون يف مدن كربى، ويعي�ص 

م��ن��ه��م يف م����دن م��ت��و���ص��ط��ة احل���ج���م، فيما 

يعي�ش 32 باملائة يف بلدات �صغرية.

احلياة الفردية 

وب��ح�����ص��ب ب��ي��ان��ات امل��ك��ت��ب، ف����اإن من���وذج 

احلياة الفردية يف اأملانيا هو ال�صكل االأكرث 

���ص��ي��وع��اً ح��ال��ي��اً م��ق��ارن��ة ب��ن��م��وذج احل��ي��اة 

به  يعي�صون  م��ن  ع��دد  بلغ  وال��ت��ي  الثنائية، 

13،8 مليون �صخ�ص.

االأ�صخا�ص  ن�صبة  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

 34 م��ن  زادت  مب��ف��رده��م  يعي�صون  ال��ذي��ن 

42 ب��امل��ائ��ة خ���لل ال��ف��رة بني  ب��امل��ائ��ة اإىل 

ذات����ه  ال����وق����ت  ويف  و2019،   1991 ع���ام���ي 

تراجعت ن�صبة مناذج احلياة العائلية التي 

ت�صم خم�صة اأ�صخا�ص اأو اأكرث، من 5 باملائة 

اإىل 3،5 باملائة خلل الفرة الزمنية ذاتها، 

بح�صب املكتب.

واأ�صار املكتب اإىل اأن عدد الن�صاء اللتي 

يع�صن يف اإطار منوذج احلياة الفردية يزيد 

الن�صاء  ع��دد  بلغ  ال��رج��ال، حيث  ع��دد  على 

ال���لئ���ي ي��ع�����ص��ن مب��ف��رده��ن ال���ع���ام امل��ا���ص��ي 

9 م��لي��ني ���ص��ي��دة ت��ق��ري��ب��اً م��ن اإج��م��ايل ال��� 

اأنهم  ر�صد  مت  الذين  �صخ�ص  مليون   17،6

يعي�صون مبفردهم.

واأو����ص���ح ال��ع��ام��ل��ون ب��امل��ك��ت��ب االحت����ادي 

للإح�صاء اأن ذلك يرجع اإىل عدة اأمور، من 

الن�صاء،  ل��دى  العمر  متو�صط  زي��ادة  بينها 

يع�صن  اللئي  الن�صاء  ن�صبة  اأن  واأو�صحوا 

عاماً   80 على  اأعمارهن  وتزيد  مبفردهن 

يزيد مبقدار اأربعة مرات تقريباً عن ن�صبة 

الرجال.

وقال الباحث يف �صوؤون امل�صتقبل هور�صت 

بعد  املمكن  من  يعد  مل  اإن��ه  اأوبا�صوف�صكي 

»تدهور  عن  كورونا  زمن  يف  احلديث  االآن 

هناك  اأن  م�صيفاً  ح��ي��اة«،  كنمط  االأ����ص���رة 

علمات على انعكا�ص هذا االجتاه.

الإحجام عن الزواج 

ا���ص��ت��ط��لع��ات  اأن  اأوب��ا���ص��وف�����ص��ك��ي  وذك����ر 

منذ  �صنوياً  انخفا�صاً  تظهر  كانت  ل��ل��راأي 

عام 2013 يف ن�صبة من يتوقون اإىل الزواج 

تراجعت  االأطفال، حيث  واإجن��اب  الر�صمي 

 ،2019 ع��ام  مطلع  حتى   %63 اإىل   %75 من 

اإىل  املتوقع  على عك�ص  الن�صبة  ارتفعت  ثم 

64% يف �صهر اآذار/ مار�ص املا�صي.

18 مليون  يعي�ص  الأوبا�صوف�صكي،  ووفقاً 

اأو  ق�صد  ع��ن  مبفردهم،  اأملانيا  يف  �صخ�ص 

غري ق�صد. بينما يف عام 1991 كان عددهم 

12 مليوناً فقط. ويف اأوق��ات االأزم��ات �صعر 

اأرب��ع��ة  ب��ني  ت��رك��وا وحيدين  باأنهم  ال��ع��زاب 

بالتباعد  ي�صمى  م��ا  اأن  م�صيفاً  ج����دران، 

االج��ت��م��اع��ي يف االأم��اك��ن ال��ع��ام��ة ع��زز هذا 

ال�����ص��ع��ور. ول��ك��ن اأوب��ا���ص��وف�����ص��ك��ي ي���رى اأن 

احلياة االأ�صرية ال تقدم ثروة من العلقات 

فح�صب، بل اأي�صاً امل�صاعدة املتبادلة.

اإن ا�صتطلعاً للراأي  واأ�صار الباحث اإىل 

اأن غالبية  اإج��راوؤه يف عام كورونا يثبت  مت 

�صراكة  اإط����ار  يف  ال����زواج  يف�صلون  االأمل����ان 

ال�صجل املدين مبعدل  مدنية معتمدة من 

69% لدى الن�صاء و65% لدى الرجال.

وجاءت ن�صبة موؤيدي الزواج بني االأملان 

يف   %61 مقابل   ،%68 الغربية  ال��والي��ات  يف 

الواليات ال�صرقية، وفقاً لل�صتطلع. كما 

اأ�صارت النتائج اإىل اأن التاأييد االأكرب للزواج 

 40 ت��راوح بني  التي  العمرية  ك��ان يف فئة 

و64 عاماً بن�صبة بلغت %72.

يعد  مل  اأن��ه  اإىل  اأوبا�صوف�صكي  وخل�ص 

ُي��ن��ظ��ر اإىل وث��ي��ق��ة ال����زواج ع��ل��ى اأن��ه��ا قيد، 

م�صرياً اإىل »اإع��ادة تفكري« حتدث حالياً يف 

هذا االأمر.

���ص��ن��وات، ارت���ف���ع ع��دد  والأول م���رة م��ن��ذ 

ح����االت ال��ط��لق ب��ني االأمل������ان، ح��ي��ث بلغت 

بقرار  األ��ف حالة ط��لق   149 املا�صي  العام 

ق�����ص��ائ��ي، ب���زي���ادة ق��دره��ا ن��ح��و األ����ف حالة 

مقارنة بعام 2018.

ومل ت�صدر اإح�صاءات اأو بيانات بعد حول 

االآثار املحتملة لقيود كورونا هذا العام، اإال 

من  حقيقية  موجة  يتوقعون  اخل��رباء  اأن 

حاالت الطلق. ويو�صح املعالج النف�صي يف 

برلني، فولفغانغ كروغر، اأنه خلل مرحلة 

اأزمة كورونا »كان هناك عبء جذري  ذروة 

الق�صري«،  التقارب  ب�صبب  العلقات  على 

على حد تعبريه.

اأوبا�صوف�صكي ال  اأن الباحث هور�صت  اإال 

الذي  والتغيري  ه��ذا  تناق�ص بني  اأي  ي��رى 

الحظه يف القيم حيث قال: »اأولئك الذين 

انف�صلوا يتوقون اإىل علقة جديدة«.

االنباط-وكاالت

ال�صباحة  العاملي يف  ت�صفع للبطل  مل 

الذهبية  م��ي��دال��ي��ات��ه  ك��ل  �صيتو(  )داي���ا 

اأنقذته  وال  اليابان  لبلده  اأحرزها  التي 

���ص��ه��رت��ه يف امل��ح��اف��ل ال��ع��امل��ي��ة، وك��ون��ه 

العام  يف  طوكيو  اأوملبياد  يف  ب��لده  اأم��ل 

الياباين  االحت��اد  اأ���ص��در  اأن  بعد  املقبل 

مبعاقبة  فيه  رجعة  ال  ق��راراً  لل�صباحة 

ه���ذا ال�����ص��ب��اح واإي��ق��اف��ه ع��ن ال��ت��دري��ب��ات 

ال��ر���ص��م��ي��ة وامل��ن��اف�����ص��ات ال��دول��ي��ة حتى 

ث��ب��ت��ت خ��ي��ان��ت��ه  اأن  ب��ع��د  ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة 

خارج  غرامية  علقة  واإقامته  لزوجته 

البلدان  من  اليابان  الأن  ال��زواج،  نطاق 

ال����ت����ي حت����ث امل�������ص���اه���ري يف ال���ري���ا����ص���ة 

على  والتلفزيون  وال�صينما  واملو�صيقى 

واإال  عالية  واأخ��لق  مبثالية  الت�صرف 

ف��اإن��ه��م ي��ق��ع��ون حت���ت ط��ائ��ل��ة ال��ع��ق��وب��ة 

ال�صديدة.

اإقالة وعقوبة ودورة اأخالقية

ال��ع��امل��ي )داي����ا �صيتو(  ال�����ص��ب��اح  وك���ان 

عاماً  وع�صرين  �صتة  العمر  من  البالغ 

ال��ذه��ب��ي��ة يف �صباق  ب��امل��ي��دال��ي��ة  ف���از  ق��د 

بطوالت  يف  متنوع  ف��ردي  مر   400
ال���ع���امل ل���ل���دورات ال��ق�����ص��رية يف اأع����وام 

وكذلك  و2016،  و2014   2012
يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل���ل���دورات ال��ط��وي��ل��ة 

وه��و  و2015   2013 ع��ام��ي  خ���لل 

وبطلة  ريا�صية  امراأة  من  متزوج  رجل 

�صباحة اأي�صاً واأب لطفلتني، ويبدو اأمام 

و�صائل االإعلم كزوج مثايل واأب حنون 

 Shukan Shincho اإال اأن جملة

اليابانية قد غريت هذا ال�صورة متاماً 

ن�����ص��رت ���ص��ري��ط ف��ي��دي��و يظهر  ع��ن��دم��ا 

ف��ي��ه ال�����ص��ب��اح ال����دويل وه���و ي��دخ��ل مع 

يظهر  ث��م  ال��ف��ن��ادق،  اأح��د  اإىل  ع�صيقته 

دار  اإىل  ابنته  ي�صطحب  وه��و  �صباحاً 

احل�صانة وكاأن �صيئاً مل يكن، وقد كان 

وانتهى  ال�صاعقة  وق��ع  الفيديو  ل��ه��ذا 

من  االإق��ال��ة  ومنها  ال�صديدة  بالعقوبة 

الياباين  ال�صباحة  فريق  قائد  من�صب 

ال��وط��ن��ي، وق���ال م�����ص��وؤول��ون يف االحت��اد 

يف ت�صريحات لو�صائل اإعلم حملية اإن 

ال��روح  ق��واع��د  انتهكت  �صيتو  ت�صرفات 

واأن  االحتاد  ب�صرف  واأ�صرت  الريا�صية 

قواعد  تعلم  )دورة  يف  يدخل  اأن  عليه 

ي��ت��م��ك��ن م��ن  اأن  اأج�����ل  ال����ن����زاه����ة( م����ن 

انفرادية  بطريقة  تدريباته  موا�صلة 

م��ن اأج���ل اال���ص��ت��ع��داد الأومل��ب��ي��اد طوكيو 

الذي مت تاأجيله اإىل �صيف عام 2021 

ب�صبب فريو�ص كورونا امل�صتجد.

اعتذار للعائلة وللجماهري

ومل يعر�ص ال�صباح �صيتو على هذه 

كما  �صدر،  برحابة  وا�صتقبلها  العقوبة 

اأنه اأقر بوجود هذه العلقة الغرامية، 

وقدم اعتذاراً عن �صلوكه غري امل�صوؤول، 

واأك���د يف ب��ي��ان ر���ص��م��ي ع��ل��ى ع��زم��ه على 

حتى  لل�صباحة،  الكامل  وقته  تكري�ص 

يتمكن من ا�صتعادة ثقة عائلته الغالية 

ب�صبب  جمة  مبتاعب  لها  ت�صبب  ال��ت��ي 

�صلوكه املتهور واأنه يعمل على تعوي�صها 

ومناق�صتها  بها  حل��ق  ال��ذي  االأذى  ع��ن 

مبا يجب القيام به، كما اأنه يطمح اإىل 

ا�صتعادة قبول اجلمهور به ك�صباح دويل 

ي��ح��م��ل ا���ص��م ب��ل��ده وي��ع��ت��ذر م��ن جميع 

مب�صاكل  لهم  ت�صبب  الذين  االأ�صخا�ص 

ال�صرعية، ويعدهم  ب�صبب علقته غري 

ب��ب��ذل اجل���ه���ود يف م��وا���ص��ل��ة ال��ت��دري��ب 

ب�صكل جدي وفتح �صفحة جديدة وفقاً 

لوكالة رويرز للأنباء.

17 مليون شخص يعيشون بمفردهم في ألمانيا

االنباط- وكاالت

���ص��ن��وات يف   6 ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ  ط��ف��ل  �صجل 

الهند رقًما قيا�صًيا يف مو�صوعة غيني�ص للأرقام 

القيا�صية من خلل ح�صوله على �صهادة جتعله 

اأ�صغر مربمج كمبيوتر يف العامل.

اأع�����وام، من   6 ت��ال�����ص��ان��ي��ا،  اأوم  اأره�����ام  جن��ح 

مايكرو�صوفت  ���ص��ه��ادة  اخ��ت��ب��ار  يف  اأب����اد،  اأح��م��د 

بري�صون  اختبار  مركز  يف  بايثون  برجمة  للغة 

االإجن��از  ه��ذا  ف��اإن  غيني�ص  ملو�صوعة  وف��ق��اً  فيو 

ج��ع��ل ت��ال�����ص��ان��ي��ا اأ���ص��غ��ر م��ربم��ج ك��م��ب��ي��وت��ر يف 

العامل..

�أ�صغر مربمج 

وت��ع��ل��ي��ق��اً ع���ل���ى ه�����ذا االإجن��������از، ق�����ال وال����د 

اأوم  اأرهام  »اأ�صغر مربمج حا�صوب هو  الطفل: 

بك،  ج��داً  فخور  اأن��ا  العبقري.  ابني  تال�صانيا. 

اأنت مده�ص ر�صمياً«.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ط��ف��ل اأن وال�����ده ال���ذي 

يعمل كمهند�ص تقني عّلمه الكثري، م�صرياً اإىل 

اأجهزة  اإىل  الثالثة  �صن  يف  دفعه  الف�صول  اأن 

ال���ت���ي تعمل  ال��ل��وح��ي��ة  احل���ا����ص���وب واالأج����ه����زة 

iOS وويندوز. بنظامي 

وال��دي  »علمني   :ANI ل���  تال�صانيا  ق��ال 

ا�����ص����ت����خ����دام االأج�����ه�����زة  ب��������داأت يف  ال����رم����ي����ز. 

ال��ل��وح��ي��ة ع��ن��دم��ا ك���ان ع��م��ري ع��ام��ني. يف �صن 

و  iOS بنظام  تعمل  اأدوات  ا�صريت  الثالثة، 

اأن والدي كان  Windows. الحًقا، عرفت 
»Python يعمل على

لغة  تعلم  ذلك  بعد  اأنه  اإىل  تال�صانيا  ولفت 

بعدما  اأن��ه  مو�صحاً  وال��ده،  خ��لل  من  بايثون 

معهد  من  الربجمة  لغة  تعليم  �صهادة  ا�صتلم 

بايثون، طّور من خللها بع�ص األعاب الفيديو 

ال�����ص��غ��رية، وق���ال: »ب��ع��د م���رور بع�ص ال��وق��ت، 

العمل،  اإثباتات  بع�ص  اإر�صال  مني  املعهد  طلب 

غيني�ص  م��و���ص��وع��ة  دخ��ل��ت  اأ���ص��ه��ر  ب�صعة  وب��ع��د 

القيا�صية«. للأرقام 

وح���ال���ي���اً، مي��ت��ل��ك ال��ط��ف��ل ال�����ص��غ��ري م��وق��ع��اً 

مبزيد  حت�صينه  على  ويعمل  خا�صاً،  اإلكرونياً 

من حمتوى االألعاب.

طموح العبقري ال�صغير 

واأن  اأعمال  رائد  ي�صبح  باأن  تال�صانيا  يحلم 

اجلميع ي�صاعد 

واأن  اأع����م����ال  رائ�����د  اأ����ص���ب���ح  اأن  »اأري������د  ق����ال 

تطبيقات  اأ���ص��ن��ع  اأن  اأري�����د  اجل��م��ي��ع.  اأ���ص��اع��د 

اأ�صاعد  اأن  اأريد  كما  للت�صفري.  واأنظمة  واألعاب 

املحتاجني«.

تل�صانيا، وهو  اأوم  تال�صانيا،  اأرهام  والد  قال 

اهتماًما  طور  قد  ابنه  اإن  برجميات،  مهند�ص 

اأ�صا�صيات الربجمة. بالربجمة وعلمه 

كان مهتًما جًدا  كان �صغرًيا جًدا،  اأن  »منذ 

باالأجهزة. اعتاد ممار�صة االألعاب على االأجهزة 

طور  عندما  االأل��غ��از.  حل  اعتاد  كما  اللوحية. 

اهتماًما بلعب األعاب الفيديو، فكر يف اإن�صائها. 

اعتاد اأن يرى اأنا اأفعل الرميز«.

الربجمة  اأ�صا�صيات  علمته  »لقد  واأ���ص��اف: 

وب�����داأ يف اإن�����ص��اء األ��ع��اب��ه ال�����ص��غ��رية اخل��ا���ص��ة. 

ل�صركة  تقني  ك�����ص��ري��ك  ب��ه  االع����راف  مت  ك��م��ا 

.»Microsoft
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بعضها يفوق الخيال.. تعرفوا إلى 
أغرب الحوادث البحرية

طفل هندي أصغر مبرمج في العالم

إيقاف سباح عالمي عن التدريبات بسبب خيانته لزوجته

االنباط-وكاالت

اأن ي�����ص��ط��اد االإن�����ص��ان  م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي 

ال�صمك  ق��ت��ل  ح�����وادث  وت���اأت���ي  ال�����ص��م��ك، 

اأو ال��غ��ط�����ص يف  ل��ل��ب�����ص��ر ع��ن��د ال�����ص��ب��اح��ة 

اأماكن بها بع�ص االأ�صماك املفر�صة مثل 

اأن ت�صطاد �صمكة  القر�ص، ولكن  اأ�صماك 

اأح���د ال�����ص��ي��ادي��ن ف��ه��ذا ل��ي�����ص اع��ت��ي��ادي��اً، 

قتلت  عندما  اأ���ص��رال��ي��ا  يف  ح��دث  ولكنه 

�صياداً. �صمكة 

ال�صمايل  باالإقليم  ال�صرطة  وذك���رت 

عاماً   56 البالغ  ال��رج��ل  اأن  االأ���ص��رايل، 

من العمر كان ي�صطاد ال�صمك مع اأفراد 

ع��ائ��ل��ت��ه واأ���ص��دق��ائ��ه يف م���رف���اأ داروي�����ن، 

منطقة  يف  و�صربته  �صمكة  به  وارتطمت 

ال�صدر، ح�صب موقع رو�صيا اليوم.

عمل بطويل

وم������ن اأغ��������رب احل����������وادث ال���ب���ح���ري���ة 

اإنقاذ  هو حادث  االإطلق  على  واأ�صجعها 

رج���ل زوج��ت��ه م��ن ب��راث��ن ق��ر���ص اأب��ي�����ص 

�صخم.

مورنينغ  »���ص��ي��دين  �صحيفة  وذك����رت 

ع��ام��اً(  دوي����ل )35  ���ص��ان��ت��ل  اأن  ه���ريال���د« 

ت���ع���ر����ص���ت ل���ه���ج���وم م����ن ق���ر����ص اأب���ي�������ص 

عندما  وثلثة  مرين  بني  طوله  كبري 

االأم���واج يف  رك��وب  ريا�صة  كانت مت��ار���ص 

اأ���ص��اب��ه��ا ب��ج��روح قطعية  ال�����ص��اط��ئ، مم��ا 

خطرة يف �صاقها اليمنى.

وُن����ق����ل ع����ن ���ص��ت��ي��ف��ن ب���ري����ص امل���دي���ر 

�صايفينغ«،  الي���ف  ل���»���ص��ريف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ال�صواطئ  ع��ل��ى  للمنقذين  �صبكة  وه��ي 

يف الوالية قوله: »اإن زوج دويل قفز عن 

لوح تزجله على القر�ص«.

واأ���ص��اف: »ه��ذا ال��رج��ل ج��دف بيديه 

ب�����ص��رع��ة وق��ف��ز ع��ن ل��وح��ه ع��ل��ى ال��ق��ر���ص 

و�صربه الإجباره على تركها ثم �صاعدها 

ب��ط��ويل  ال�������ص���اط���ئ.. ع��م��ل  اإىل  ل���ل���ع���ودة 

حقاً«.

اختفاء ركاب �صفينة

يف ح����ادث ل��ي�����ص ب��ج��دي��د م���ن ن��وع��ه، 

1955 واحدة من  ولكنه غريب �صهد عام 

نيوزيلندا،  يف  االخ��ت��ف��اء  ح���وادث  اأغ���رب 

ب���ع���دم���ا اخ���ت���ف���ت ���ص��ف��ي��ن��ة ن���ق���ل ل��ل��رك��اب 

وال��ب�����ص��ائ��ع خ����لل اإب���ح���اره���ا يف رح��ل��ة 

جلزيرة »توكيلو« وعلى متنها 25 راكباً، 

الب�صائع،  م��ن  اأط��ن��ان   4 اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

.»nzherald« وفقاً ملا ذكره موقع

اختفت  ق�صرية  بفرة  اإب��ح��اره��ا  بعد 

ال�صفينة فجاأة على بعد حوايل 430 كيلو 

ت�صل  ومل  نيوزيلندا  �صواحل  من  م��راً 

للجزيرة يف موعدها املحدد، وبعد مرور 

العثور  البحث مت  عمليات  اأ�صابيع من   5

ما  ب��ع��د  ع��ل��ى  ن��وف��م��رب   11 ي���وم  عليها يف 

م�صارها  عن  بعيداً  ميل   600 من  يقرب 

االأ�صلي.

يعني  ال  ال�صفينة  على  العثور  ولكن 

اأن���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 اأف���������راد ال���ب���ح���ث ع��ل��ي��ه��ا 

ال��رك��اب، وال  فارغة متاماً من  وج��دوه��ا 

بها،  اأحد  وجود  على  علمات  اأية  توجد 

وعندما دخلوا الغرفة اخلا�صة بالكابنت 

وج����دوا ج��م��ي��ع االأ�����ص����واء م���ن���ارة، ول��ك��ن 

االأغ�����رب م��ن ك��ل ه���ذا اأن��ه��م وج����دوا كل 

ال�صفينة  منت  على  الكهربائية  ال�صاعات 

اأن  ك��م��ا   ،10:25 ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د  م��ت��وق��ف��ة 

الراديو كان يعمل ب�صكل جيد.

عليها  ُع�����رثت  ال���ت���ي  احل���ال���ة  ب�����ص��ب��ب 

غ��م��و���ص  م����ن  زادت  وال����ت����ي  ال�����ص��ف��ي��ن��ة 

ما  تف�صري  ع��ن  اخل���رباء  االخ��ت��ف��اء عجز 

وجودهم،  ومكان  ال�صفينة  لركاب  حدث 

ول���ك���ن ك���ان���ت ه���ن���اك ن��ظ��ري��ة ت���ق���ول اإن 

�صت  تعرَّ ق��د  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال�صفينة 

ركابها  هرب  يف  ت�صببت  �صديدة  لعا�صفة 

ولكنها  امل���ي���اه،  ف��اب��ت��ل��ع��ت��ه��م  ال��ب��ح��ر  مل��ي��اه 

اأ�صا�ص  لها  ولي�ص  �صعيفة  نظرية  كانت 

م���ن ال�����ص��ح��ة، ح��ي��ث اإن���ه���م ع���ج���زوا عن 

االإب��ح��ار  ال�صفينة  اإم��ك��ان  كيفية  تف�صري 

مبفردها خلل تلك املدة من الزمن.
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اهلل  ح���زب  اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  “معاريف”  �سحيفة  ق��ال��ت 

اإزاء اجلي�ش الإ�سرائيلي، مع  جنح يف خلق معادلة ردع فعلية 

اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  اهلل  حل��زب  العام  الأم��ن  ت�سريحات 

�سيقابل مب�ش  �سوريا  اأر�ش  على  اأي�ساً  اأي م�ّش بعنا�سره  باأن 

اإ�سرائيلين بجنود 

اأدت  ه��ذا،  الثمن  دف��ع  “اإ�سرائيل” على  موافقة  اأن  وراأت 

كثرية  اأحيان  يف  مكبلة  الإ�سرائيلي  اجلي�ش  اأي��دي  تكون  لأن 

يف عملها �سد تهريب الو�سائل القتالية وعتاد دقة ال�سواريخ 

من �سوريا اإىل لبنان

ال��ن��ار  اإط����اق  ه��و  ال��ب��ارز  “املثال  اأن  اأ���س��اف��ت  ال�سحيفة 

اأ���س��ه��ر ب��اجت��اه ���س��ي��ارة ك���ان فيها  ال��ت��ح��ذي��ري ق��ب��ل ن��ح��و �ستة 

عنا�سر من حزب اهلل قرب املعرب احلدودي بجديدة يابو�ش، 

الذي ي�ستخدمه احلزب للتهريب ولنقل نا�سطن”

واأ�سارت اإىل اأن “الفيديو الذي ن�سر على �سبكات التوا�سل 

عملت  ط��ي��ار  دون  م��ن  ط��ي��ارة  اأن  يظهر  حينها  الج��ت��م��اع��ي 

ال�����س��ي��ارة من  ق��رب  ال��ن��ار  اإط���اق  العنا�سر ع��رب  ه���وؤلء  �سد 

وهربوا  ال�سيارة  من  خرجوا  اأن  بعد  وفقط  حتذيرهم،  اأجل 

ويحتمل  ال�سيارة.  بق�سف  انتهى  الذي  الفعلي،  الهجوم  نفذ 

اجلي�ش  اأن  هو  ذلك  معنى  بحوزتهم.  بقيت  التكنولوجيا  اأن 

الإ�سرائيلي اختار العمل بقفازات جراحية اإزاء عدو خلع منذ 

فرتة القفازات”

ل��ل��ج��ي�����ش  امل���ك���ث���ف  ال���ن�������س���اط  اأن  “معاريف”  واأك��������دت 

ملنع  ال�ساعة،  مدار  وعلى  �سنوات  ا�ستمر  “الذي  الإ�سرائيلي، 

انزلق تكنولوجية الدقة من اإيران و�سوريا اإىل حزب اهلل يف 

لبنان، مل ينجح، وهذه التكنولوجيا اأ�سبحت بحوزة احلزب”

واأ�سارت اإىل اأن “الك�سف عن من�ساأة ال�سواريخ الدقيقة يف 

بريوت من قبل رئي�ش احلكومة بنيامن نتنياهو ميثل اإثباتاً 

لإرب��اك  اآخ��ر  اأ�سلوب  ات��ب��اع  “اإ�سرائيل” ق���رروا  يف  اأن��ه��م  على 

حزب اهلل، ولتربير رمبا ت�سعيد م�ستقبلي”

���س��ت��ك��ون  ك���ه���ذا  ت�����س��ع��ي��د  ك���ل  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ول��ف��ت��ت 

يف  عرفناه  عما  باأ�سعاف  اأخطر  عدو  اأمام  “اإ�سرائيل” فيه 
الإ�سرائيلية  ال�ستخبارات  اأن  اإىل  م�سرية   .2006 عام  لبنان 

واجل��ي�����ش الإ���س��رائ��ي��ل��ي اأي�����س��اً حت�����س��ن��وا م��ن��ذ ذل���ك ال��وق��ت، 

باأ�سعاف  اأك��رب  �سيكون  الداخلية  اجلبهة  اإ�سابة  نطاق  لكن 

م�ساعفة عما عرفناه قبل 14 عاماً

االنباط-وكاالت

ق������ال امل���ح���ل���ل ال���ع�������س���ك���ري يف ���س��ح��ي��ف��ة 

ه��ارئ��ي��ل،  ع���ام���و����ش  ال���ع���ربي���ة  “هاآرت�ش” 
اإن الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي �سهد  ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، 

الأم��ن��ي   التن�سيق  ع���ودة  �سعيد  ع��ل��ى  ت��ق��دم 

و”اإ�سرائيل”،  والفل�سطينية  ال�سلطة  ب��ن 

حيث  غانت�ش،  احل���رب  وزي���ر  م��ن  بتعليمات 

اجتماعن بن من�سق  املا�سي  الأ�سبوع  عقد 

اأبو  كميل  املناطق  يف  الإ�سرائيلية  احلكومة 

اجلي�ش  يف  الو�سطى  املنطقة  وق��ائ��د  رك���ن، 

الإ�سرائيلي اجلرنال تامري يدعي، مع قادة 

ال�سلطة  يف  الفل�سطينية  الأمنية  الأج��ه��زة 

الفل�سطينية

وبح�سب هارئيل، فاإنه من املتوقع اأن تكون 

اجتماعات بن قادة الألوية من الطرفن يف 

اجلانب  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  مناطق  خمتلف 

على  ح�سل  يبدو  وعلى  طلب،  الإ�سرائيلي 

اأي  طلبه بعودة التن�سيق الأمني كامًا دون 

حتفظات فل�سطينية

اأم���وال املقا�سة، ق��ال ه��ارئ��ي��ل، يوم  وع��ن 

الأحد القادم �سيجتمع الكبنيت الإ�سرائيلي 

اأم��وال الت�سوية  لنقا�ش عودة عملية حتويل 

لل�سلطة الفل�سطينية، والتي رف�ست ال�سلطة 

العام،  مطلع  منذ  ا�ستامها  الفل�سطينية 

وذلك بعد رف�سهم �سفقة القرن الأمريكية

املبلغ  اأن  اإىل  ال��ع��ك�����س��ري،  امل��ح��ل��ل  واأ����س���ار 

يكون  اأن  يفرت�ش  ال�سلطة  �ستتلقاه  ال���ذي 

قرابة ثاثة مليارات �سيكل، ولكن �سيقطتع 

م��ن��ه م��ئ��ات م��اي��ن  ال�����س��واق��ل، وه���و املبلغ 

الذي تدفعه ال�سلطة الفل�سطينية لاأ�سرى 

الفل�سطينين يف املعتقات الإ�سرائيلية

للتن�سيق  ال���ع���ودة  ال�����س��ل��ط��ة  ق�����رار  وع����ن 

الأم����ن����ي ك���ت���ب ه���ارئ���ي���ل، ع������ودة ال��ت��ن�����س��ي��ق 

مع  الفل�سطينية  ال�سلطة  قبل  من  الأم��ن��ي 

بف�سلها،  ال�سلطة  اع��رتاف  هو  “اإ�سرائيل” 

حممود عبا�ش ا�ستغل فوز بايدن للنزول عن 

تكون  اأن  يجب  كانت  خطوة  وب��رر  ال�سجرة، 

منذ زمن

وادع����ى امل��ح��ل��ل الإ���س��رائ��ي��ل��ي اأن اجل��ان��ب 

وم��واد  كورونا  فحو�سات  ينقل  الإ�سرائيلي 

اجلانب  وي��ح��اول  ال��غ��رب��ي��ة،  لل�سفة  اأخ���رى 

الإ�سرائيلي ت�سريع اإدخال امل�ساعدات الطبية 

اأن رئ��ي�����ش احل��ك��وم��ة  ل��ق��ط��اع غ�����زة، م��ب��ي��ن��اً 

الإ�سرائيلية بنيامن نتنياهو قلق من ت�سرب 

رفع  وطلب  الغربية،  ال�سفة  من  الفريو�ش 

درجة الرقابة على احلواجز، وذلك بعد منع 

الفل�سطينين من الداخل الو�سول لل�سفة 

الغربية

ب���ع���ودة  ال���ع���اق���ة  ذات  ال���ق�������س���اي���ا  وم�����ن 

الإ�سرائيلي  اجل��ان��ب  م��ع  الأم��ن��ي  التن�سيق 

ه��اآرت�����ش،  ل�سحيفة  الع�سكري  املحلل  وف��ق 

من  فارين  الداخل  من  فل�سطينين  ت�سليم 

حيث  جنائية،  ق�سايا  خلفية  على  الق�ساء 

اعتقلت ال�سلطة 20 �سخ�ساً من هوؤلء خال 

فرتة قطع الت�سالت والتن�سيق مع اجلانب 

الإ�سرائيلي، و�سيعادون الآن ل�”اإ�سرائيل” يف 

اإطار عودة التن�سيق الأمني بن الطرفن

االنباط-وكاالت

هايوم”  “ي�سرائيل  �سحيفة  ت�����س��اءل��ت 

ين�سط  �سري”  “فريق  ه��ن��اك  ك��ان  اإذا  عما 

ب��ن رئ��ي�����ش ال�����وزراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي بنيامن 

نتنياهو ووزير دفاعه غانت�ش، بهدف جتنب 

باأقل من  الرابعة  انتخابات جديدة، �ستكون 

�سنتن

ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤولن �سيا�سين 

ق��ول��ه��م اإن����ه يف الأي�����ام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة مت 

نتنياهو وزعيم  ب��ن  ل��ل��ح��وار  اإن�����س��اء ط��ري��ق 

بهدف  غ��ان��ت�����ش،  ب��ي��ن��ي  اأب��ي�����ش،  اأزرق  ح���زب 

منع حل الكني�ست واإجراء انتخابات اأخرى، 

اأخ���رى  ���س��م��اح  ف���رتة  ن��ت��ن��ي��اه��و  م���ا �سيعطي 

ميكن يف نهايتها الدعوة لإج��راء انتخابات، 

التناوب  ات��ف��اق  تنفيذ  اإىل  ال���س��ط��رار  قبل 

والتنحي عن من�سب رئي�ش الوزراء ل�سالح 

غانت�ش

ووفقا للم�سوؤولن، فاإنه بعد وقت ق�سري 

حكومية  جل��ن��ة  ت�سكيل  غ��ان��ت�����ش  ق����رار  م��ن 

ال���ف�������س���اد يف ���س��ف��ق��ة  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف ق�����س��ي��ة 

الوزراء  الدفاع رئي�ش  اأبلغ وزير  الغوا�سات، 

اأن يكون لديه  اأنه ل ينبغي  املناوب نتنياهو 

�سبب يدعو للقلق ب�ساأن نتائج اللجنة

ال��ل��ي��ك��ود،  ح����زب  اإىل  ب��ع��ث��ه��ا  ر���س��ال��ة  ويف 

جلنة  ت�سكيل  يف  نيته  اأن  على  غانت�ش  �سدد 

اإنه  وق��ال  قاعدته”،  “تهدئة  هي  التحقيق 

ت��وؤث��ر  اأن  ال��ل��ج��ن��ة ل مي��ك��ن  اأن  ي�����س��ك يف  ل 

على رئي�ش الوزراء اأو مكانته. وقال غانت�ش 

اإنه يعتقد اأنه لن ُيطلب من نتنياهو الإدلء 

ب�سهادته اأمام اللجنة، و�سدد على اأن تفوي�ش 

اللجنة حمدود للغاية

الفريق  اأن  هيوم”  “ي�سرائيل  وك�سفت 

املع�سكرين  ال��ذي يقوم بت�سهيل احل��وار بن 

ي�سم رئ��ي�����ش الأرك�����ان، ه���ود ب���ات���زار، ورف���اق 

نتنياهو اآ�سر هايون وناتان اإي�سيل

ا اإنه يف الأيام القليلة  وقال م�سوؤولون اأي�سً

لبع�سهما  ر�سائل  اجلانبان  اأر���س��ل  املا�سية، 

ال��ب��ع�����ش ح����ول م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة وق�����س��اي��ا 

اأخ�������رى، وت�����س��م��ن��ت الت�������س���الت ال�����س��ري��ة، 

باإقالة  غانت�ش  يقوم  ب��اأن  نتنياهو  مطالبة 

ني�سانكورين، من من�سبه،  اآيف  العدل،  وزير 

وال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال��ت��ن��اوب، امل��ق��رر اإج������راوؤه يف 

نوفمرب 2021، لكن غانت�ش رف�ش الطلبن

 حزب اهلل نجح في خلق معادلة ردع فعلية تجاه جيش االحتالل

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

»يسرائيل هيوم«: »فريق سري« ينشط بين نتنياهو وغانتس
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 تعمل يف هذه الأوقات �سلطات الحتال 

على م�سابقة الزمن، من اأجل تنفيذ العديد 

بذلك  لت�ستغل  ال�ستيطانية،  امل�ساريع  من 

الأخ��رية للرئي�ش دونالد ترامب يف  الأي��ام 

من�سبه كرئي�ش للوليات املتحدة الأمريكية

وم�����ن اأج�������ل ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذه امل��خ��ط��ط��ات 

ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة اخل���ط���رية، خ����ال ال��ف��رتة 

احل��ال��ي��ة، ك�����س��ف��ت ت��ق��اري��ر اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأن 

و���س��ع خطة  تعمل على  اأب��ي��ب،  ت��ل  حكومة 

ل�سرعنة كافة البوؤر ال�ستيطانية الع�سوائية 

بال�سفة الغربية، قبل انتهاء فرتة ترامب

ون��ق��ل ع���ن وزي�����ر ال���س��ت��ي��ط��ان ت�ساحي 

اإن احلكومة تعمل على بلورة  هنغبي قوله 

ال�ستيطانية  ال��ب��وؤر  جميع  ل�سرعنة  خطة 

ف��رتة  ان��ت��ه��اء  ق��ب��ل  ال�����س��ف��ة،  يف  الع�سوائية 

ال��وزي��ر  اأن  اإىل  التقارير  وت�سري   ، ت��رام��ب 

هنغبي اأكد يف خطاب له بالكني�ست، اأنه بعد 

على  احلكومة،  وزراء  تواقيع  بجمع  البدء 

عري�سة تطالب بالعمل على �سرعنة البوؤر 

ال�ستيطانية الع�سوائية يف ال�سفة، �سيقدم 

ق��ري��ب��ا خ��ط��ة ب��ه��ذا اخل�����س��و���ش م���ن اأج���ل 

امل�سادقة عليها

ه����ذا وق����د ب�����ارك جم��ل�����ش م�����س��ت��وط��ن��ات 

ال�������س���ف���ة ال����غ����رب����ي����ة ت�������س���ري���ح���ات وزي�����ر 

ال�ستيطان، مطالباً بتطبيق القرارات على 

الأر�ش وبال�سرعة املمكنة عرب ت�سكيل طاقم 

لت�سوية اأو�ساع ع�سرات البوؤر

للدفاع  الوطني  املكتب  ق��ال  ال�سياق  ويف 

ع���ن الأر��������ش وم���ق���اوم���ة ال���س��ت��ي��ط��ان، اإن 

حاليا  تعد  الإ�سرائيلي  الح��ت��ال  حكومة 

موجة ا�ستيطان جديدة ت�ستهدف بالأ�سا�ش 

مدينة القد�ش املحتلة، وحتولها اإىل منوذج 

مدينة ف�سل عن�سري، وذلك �سمن امل�ساعي 

الرامية لتقوي�ش حل الدولتن

واأو�سح التقرير الذي اأعده املكتب التابع 

ملنظمة التحرير، ور�سد اأعمال ال�ستيطان 

�سلطات  ن�سر  اأن  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  خ��ال 

الحتال مناق�سة لبناء حي يهودي جديد 

جنوب  ه��ام��ات��و���ش  ج��ف��ع��ات  م�ستوطنة  يف 

ال���ق���د����ش، ه���و ا���س��ت��م��رار ل�����س��ي��ا���س��ة ع��زل��ه��ا، 

التهويد  م�ساريع  �سياق  يف  وحما�سرتها، 

الإ�سرائيلية، بالإ�سافة اإىل ا�ستغال الأيام 

الأخرية لرتامب يف من�سبه، حت�سبا من اأن 

ي�سع الرئي�ش الأمريكي املنتخب جو بايدن 

ق��ي��ودا اأم����ام احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة فيما 

يتعلق ببناء امل�ستوطنات

ه��ذه  اإق���ام���ة  ����س���اأن  م���ن  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 

بيت  مدينة  ع��زل  ال�ستيطانية  ال��وح��دات 

حي  بناء  معترًبا  القد�ش،  �سرقي  عن  حلم 

ي���ه���ودي ج��دي��د يف ج��ف��ع��ات ه��ام��ات��و���ش هو 

ا�ستمرار ل�سيا�سة عزل املدينة وحما�سرتها 

يف �سياق م�ساريع التهويد الإ�سرائيلية، لفتا 

اإىل اأنه منذ �سهر يونيو 1967، بنت اإ�سرائيل 

عدد من امل�ستوطنات يف القد�ش وحميطها 

ك��م�����س��ت��وط��ن��ات رم������ات اأ�����س����ك����ول، ج��ف��ع��ات 

هاميفتار، راموت �سلومو، التلة الفرن�سية، 

نيفي يعقوب، ب�سغات زئيف، اإي�ست تالبوت، 

جيلو، وهار حوما ي�سكنها 250 األف يهودي

اأن دول��ة الحتال تريد بهذه  واأ���س��اف، 

ال�����س��ي��ا���س��ة ت�����س��دي��د اخل���ن���اق ع��ل��ى م��دي��ن��ة 

القد�ش، فهي تتجاهل حقيقة وجود حوايل 

350.000 فل�سطيني فيها، وهناك تخوفات 

م���ن دف����ع ���س��ل��ط��ات الح����ت����ال خم��ط��ط��ات 

ج���دي���دة ل��ب��ن��اء اأك�����ر م���ن 13 األ�����ف وح���دة 

ا�ستيطانية يف القد�ش ال�سرقية، قبيل ت�سلم 

اإدارة بايدن مهامها، يف الع�سرين من يناير 

املقبل

ي���دور عن  اأن احل��دي��ث  التقرير  وي��ق��ول 

ا�ستيطانية  وح����دة   9000 ل��ب��ن��اء  خم��ط��ط 

وح��دة  و1530  قلنديا،  م��ط��ار  اأرا���س��ي  على 

ا�ستيطانية يف م�ستوطنة رمات �سلومو على 

اأرا�سي �سعفاط، و570 وحدة ا�ستيطانية يف 

م�ستوطنة هار حوماه على اأرا�سي جبل اأبو 

ال�ستيطانية  ال��وح��دات  اإىل  اإ�سافة  غنيم، 

يف م�ستوطنة جفعات هامتو�ش على اأرا�سي 

بيت �سفافا، هذا اإىل جانب اآلف الوحدات 

ال�ستيطانية الأخرى يف م�ستوطنة معاليه 

اأدوميم ، يف اإطار املخطط ال�ستيطاين اإي 1

وم���ن ���س��اأن امل��خ��ط��ط امل���ذك���ور، اأن ي��وؤث��ر 

األ����ف م��ق��د���س��ي، جتاهلت   300 ع��ل��ى  ع��م��ل��ي��اً 

والت�ساور  بهم،  الت�سال  الح��ت��ال  بلدية 

م��ع��ه��م، وم����ع ال�����س��ك��ان، واأ����س���ح���اب امل��ح��ال 

التجارية يف ال�سوارع، والأحياء التي ي�سملها 

املخطط. وتنوي حكومة الحتال اإطاق 

عملية لت�سجيل الأرا���س��ي والأم��اك �سرق 

الأرا�����س����ي  م���ن   %5 اأن  ح���ن  يف  ال���ق���د����ش، 

م�سجلة يف الطابو

ويف �سياق تهيئة البنى التحتية ملخططات 

ال�سم، مت الإعان عن خطة و�سعتها وزارة 

ال��ن��ق��ل وامل��وا���س��ات يف ح��ك��وم��ة الح��ت��ال 

يف  ال�ستيطانية  ال�����س��وارع  م��ن  مزيد  ل�سق 

�سوارع  وحت��دي��ث  املحتلة،  الغربية  ال�سفة 

ربط  ب��ه��دف  للم�ستوطنن،  خ��دم��ة  اأخ���رى 

الح��ت��ال  دول���ة  م��ع  ببع�سها  امل�ستوطنات 

حيث  والأم�����ان،  التنقل  عمليات  وحت�سن 

الرئي�سية  للخطة  ال���رتوي���ج  الآن  ي��ج��ري 

���س��ي��ق��ل )676  م��ل��ي��ار   2.3 ب��ت��ك��ل��ف��ة  ل��ل��ن��ق��ل 

�سق  وت�سمل  �سنوات،   5 مل��دة  دولر(  مليون 

للمفرتقات  اأخ��رى، وحلول  وتطوير  طرق 

اخلطرة

وق����د مت ال��ك�����س��ف ع���ن امل��خ��ط��ط خ��ال 

اج����ت����م����اع ع����ق����دت����ه وزي����������رة امل����وا�����س����ات 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة م�����ريي ري���غ���ي���ف، م����ع ق����ادة 

الأ���س��ب��وع  الغربية  ال�سفة  يف  امل�ستوطنن 

انتقال  قبيل  اأن��ه  التقرير  ويو�سح  املا�سي، 

الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ال�سلطة يف 

هدايا  ترامب  اإدارة  تقدم  بايدن،  اإدارة  اإىل 

اإع��ان  عقب  الح��ت��ال،  حلكومة  جمانية 

وزير اخلارجّية الأمريكي مايك بومبيو، يف 

خطوة مل تقدم عليها حتى دولة الحتال 

املنتهية  اإدارت�������ه  ت�����س��ن��ي��ف  ر���س��م��ي،  ب�����س��ك��ل 

ال�سفة  يف  ج  امل�����س��ن��ف��ة  امل��ن��ط��ق��ة  ولي���ت���ه���ا، 

اقت�ساديا  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  ال��غ��رب��ي��ة 

امل�ستوطنات  منتجات  وت�سنيف  واإداري������ا، 

اأنها  على  الغربّية  ال�سفة  يف  الإ�سرائيلّية 

ال�سفة  ب��ن  الف�سل  وتكري�ش  اإ�سرائيلية، 

اأن قطاع  ب��اع��ت��ب��ار  ال��غ��رب��ي��ة وق��ط��اع غ����زة، 

�سيا�سيا  منف�سلتان  الغربية  وال�سفة  غ��زة 

ل��ذل��ك،  وف��ق��اً  وي��ج��ب معاملتهما  واإداري������ا، 

خافا ملواقف الإدارات الأمريكية ال�سابقة، 

اإىل معاملة منتجات  دع��ا  ذل��ك  ف�سا عن 

امل�ستوطنات كمنتجات اإ�سرائيلية املن�ساأ

ويف �سياق التهويد املمنهج ملدينة اخلليل، 

رف�ست �سلطات الحتال التما�سات قدمتها 

اخلليل  وبلدية  اإ�سرائيلية  ي�سارية  منظمة 

اإ�سدار رخ�سة بناء مل�سروع ا�ستيطاين  �سد 

يهدف لل�سيطرة على امل�سجد الإبراهيمي، 

املناطق  بع�ش  على  ال�ستياء  خ��ال  م��ن 

ت�سهيل  ب��ه��دف  امل�ستوطنن،  ل�سالح  ف��ي��ه 

و�سولهم اإليه، ويدور احلديث هنا عن بناء 

م�سعد وممر خا�ش بامل�ستوطنن مبحاذاة 

احلرم؛ لت�سهيل عملية اقتحام امل�سجد، وقد 

مّت تخ�سي�ش مليوين �سيكل الدولر ي�ساوي 

امل�����س��روع  ل��ت��م��وي��ل  الآن  ح��ت��ى  ���س��ي��ك��ل(   3.6

التهويدي

الر�سمي،  الفل�سطيني  التقرير  ور���س��د 

ال���ع���دي���د م����ن ال���ه���ج���م���ات ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

الحتال  �سلطات  اإمهال  ومنها  اجلديدة، 

�سر، حتى 
ُ
عائلة ال�سباغ املكونة من خم�ش اأ

ال���راب���ع وال��ع�����س��ري��ن م���ن ال�����س��ه��ر اجل����اري، 

لإخاء منازلها يف حي ال�سيخ جراح بالقد�ش 

ال�سرقية املحتلة؛ ل�سالح امل�ستوطنن، كما 

اإىل  املتطرفة  املعبد  جماعات  دع���وة  ر���س��د 

للم�سجد  ال�سرقية  ال�ساحة  على  ال�سيطرة 

 ، توراتية  مدر�سة  اإىل  وحتويلها  الأق�سى، 

عدة  طالت  التي  الهدم  عمليات  ر�سد  كما 

م�ساكن ومن�ساآت فل�سطينية يف عدة مناطق 

بال�سفة

كما ر�سد اعتداءات جنود الحتال على 

املزارعن يف عدة مناطق، واإخطارات وزعها 

الحتال على املواطنن لهدم منازلهم، يف 

عدة مناطق، وقيام جنود الحتال باإغاق 

طرق زراعية يف منطقة واد الأعور واخلرب 

وال���ق���رى امل��ح��اذي��ة ل��ل�����س��ارع الل��ت��ف��ايف رق��م 

)60(، وبلدة بني نعيم �سمال �سرق اخلليل، 

بهدف منع و�سول املواطنن اإىل اأرا�سيهم، 

عليها،  وال���س��ت��ي��اء  املنطقة  ع��ن  وع��زل��ه��ا 

ل�سالح عمليات التو�سع ال�ستيطاين

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

 إهماٌل طبٌي ُمتعّمد... تدهور صحة 
األسير المريض نضال أبو عاهور

 مستوطنون يقطعون 400 شجرة 
عنب بقرية ترمسعيا

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

االنباط-وكاالت

ح����������ذرت ه����ي����ئ����ة ��������س�������وؤون الأ�������س������رى 

وامل���ح���رري���ن، ام�����ش اجل��م��ع��ة، م��ن تفاقم 

ن�سال  املري�ش  لاأ�سري  ال�سحية  احلالة 

م��ن مدينة بيت  ع��ام��اً(،  ع��اه��ور )45  اأب���و 

“عيادة  ���س��ج��ن  وال��ق��اب��ع ح��ال��ي��ا يف  حل���م، 

الرملة”

ون��ق��ل��ت ال��ه��ي��ئ��ة ع���ن حم��ام��ي��ه��ا ف���واز 

اإن  قوله،  اأم�ش  الأ�سري  زار  ال��ذي  �سلودي 

ي��ع��اين م��ن ف�سل ك��ل��وي منذ  اأب���و ع��اه��ور 

�سرطاين  ورم  ومن  �سنوات،   10 اأك��ر من 

ب��ال��ك��ل��ى، وم�����س��اك��ل ب��ال��ت��ن��ف�����ش، وي��ت��ل��ق��ى 

اإ�سافة  �ساعة،   24 مدار  على  الأوك�سجن 

لرتفاع يف �سغط الدم

عاهور  اأب��و  الأ���س��ري  اإن  الهيئة،  وق��ال��ت 

وحياته  متعمد،  طبي  لإه��م��ال  يتعر�ش 

تخوفات  وهناك  حقيقي،  خطر  يتهددها 

لاأ�سريين  مماثا  م�سريا  يلقى  اأن  من 

اأب��و  و���س��ام��ي  وع���ر،  اأب���و  ك��م��ال  ال�سهيدين 

دي�����اك وغ��ريه��م��ا م���ن الأ�����س����رى، ال��ذي��ن 

ب��ح��ق��ه��م  م���ور����س���ت  اأن  ب��ع��د  ا���س��ت�����س��ه��دوا 

جرمية القتل الطبي املمنهج

وك��ان��ت ق���وات الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

عاهور  اأب��و  ن�سال  الأ���س��ري  اعتقال  اأع��ادت 

ن���ه���اي���ة ال�����س��ه��ر امل���ا����س���ي وح���ك���م���ت ع��ل��ي��ه 

�سابق  اأ�سري  باأنه  علما  عام،  ملدة  بال�سجن 

الإداري،  الع��ت��ق��ال  يف  ���س��ه��را   14 اأم�����س��ى 

وهو متزوج واأب ل�سبعة اأبناء

االنباط-وكاالت

على  اجلمعة،  فجر  م�ستوطنون  اأق��دم 

ت���خ���ري���ب م���زرع���ت���ي ���س��ج��ر ع���ن���ب ب��ق��ري��ة 

و�سط  اهلل  رام  م��دي��ن��ة  ���س��م��ال  ترم�سعيا 

ال�سفة الغربية املحتلة

كاظم  ال��زراع��ي��ة  ال��ل��ج��ان  من�سق  وق���ال 

اإن م�����س��ت��وط��ن��ن خ��رب��وا  احل����ج حم���م���د  

من  ال�سرقية  املنطقة  يف  عنب  م��زرع��ت��ي 

 400 واق��ت��ل��ع��وا  وق��ط��ع��وا  ترم�سعيا  ق��ري��ة 

اأ���س��ج��ار  ���س��ج��رة ع��ن��ب، ك��م��ا ق��ط��ع��وا �سبعة 

ن�سال  ل��ل��م��واط��ن  ملكيتها  ت��ع��ود  زي��ت��ون، 

ربيع واملواطن راجح اأبو ال�سكر”

امل�ستوطنن  اأن  حم��م��د  ح��ج  واأ����س���اف 

خ��رب��وا غ��رف وم��راف��ق ب��داخ��ل املزرعتن 

وحطموا مرافق �سحية

هاجموا  ال��ذي��ن  امل�ستوطنن  اأن  وذك��ر 

ب��وؤرة  اأق��ام��وا  اأنف�سهم م��ن  امل��زرع��ت��ن ه��م 

قبل  متنقلة  ب��ي��وت  ون�سبوا  ا�ستيطانية 

اأي������ام ق��ب��ال��ة ���س��ه��ول ال���ق���ري���ة، وه����م م��ن 

ي����ط����ردون امل����زارع����ن م���ن اأرا����س���ي���ه���م يف 

املنطقة

االنباط-وكاالت

اإدارة  ب��اأن  اأمريكية  اإع��ام  و�سائل  اأف���ادت 

ال��رئ��ي�����ش دون��ال��د ت��رام��ب اأق��ال��ت ع���ددا من 

كبار امل�ست�سارين امل�ستقلن للبنتاغون، على 

هرني  ال�سابقان  اخل��ارج��ي��ة  وزي���را  راأ���س��ه��م 

كي�سنجر ومادلن اأولربايت

واأكدت �سبكة “CNN” اأم�ش اخلمي�ش، 

دفاعين، �سحة  م�سوؤولن  نقا عن ثاثة 

اخلرب عن اإقالة كي�سنجر واأولربايت، الذي 

بولي�سي”،  “فورين  جم��ل��ة  اأول  ن�����س��رت��ه 

الأخ����رية طالت  الإق�����الت  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

يوم الأربعاء اأي�سا اأع�ساء بارزين اآخرين يف 

)DPB( جمل�ش ال�سيا�سة الدفاعية

وب���ن ه����وؤلء الأع�����س��اء امل��ق��ال��ن، ح�سب 

النائبة  بولي�سي”،  و”فورين   ”CNN“
الأع�ساء  من  )وهي  هارمن  جاين  ال�سابقة 

التابعة  ال���س��ت��خ��ب��ارات  جل��ن��ة  يف  ال�سابقن 

ملجل�ش النواب(، وزعيم الأغلبية اجلمهورية 

كانتور،  اإي��ري��ك  �سابقا،  ال��ن��واب  جمل�ش  يف 

الأمريال  ال�سابق  البحرية  العمليات  وقائد 

العمليات  وم��دي��ر  راوه��ي��د،  غ��اري  املتقاعد، 

ال�سابق يف البنتاغون، رودي دي ليون، ونائب 

م�ست�سار الأمن القومي يف اإدارة جورج بو�ش 

البن، جاك داير كراوت�ش الثاين

الإق��الت  بولي�سي” اأن  “فورين  وذك��رت 

ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ع�������س���وا   11 اإج������م������ال  ط����ال����ت 

ال���س��ت�����س��اري��ة ال��ف��درال��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ق��دمي 

ال�ست�سارات امل�ستقلة اإىل وزير الدفاع ونائبه

ولفتت املجلة اإىل اأن اإدارة ترامب حاولت 

ع��ل��ى م���دى وق���ت ط��وي��ل ت��ع��ي��ن م�����س��وؤول��ن 

ال��ذي  ال���س��ت�����س��اري  املجل�ش  يف  لها  م��وال��ن 

اجلي�ش  يف  ك��ب��ارا  �سابقن  م�سوؤولن  ي�سم 

واخلارجية والكونغر�ش

وي��اأت��ي ذل���ك ع��ل��ى خلفية اإق��ال��ة ت��رام��ب 

اأرف����ع م�����س��ت��وى يف  �سل�سلة م�����س��وؤول��ن ع��ل��ى 

مارك  الدفاع  وزير  راأ�سهم  على  البنتاغون، 

بولئهم  يعرفون  م�سوؤولن  وتعين  اإ�سرب، 

الرئا�سة  ان��ت��خ��اب��ات  بعد  احل���ايل،  للرئي�ش 

اأوائ����ل نوفمرب وال��ت��ي ت�سري  ال��ت��ي ج��رت يف 

النتائج الأولية فيها اإىل تكبد ترامب هزمية 

اأمام مناف�سه الدميقراطي جو بايدن

ال�سبت    28  /  11  / 2020
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اللقاءات  اقوى  الوحدات مع معان والفيصلي والحسين 

ذات راس يواصل صدارة دوري االولى 

ليفربول يعالج جراحه بمواجهة برايتون 

برشلونة والريال ومهمة العودة للمقدمة 

االنباط – عمان 

اال�سبوع  مناف�سات  ال��ي��وم  م�ساء  تختتم 

ال��ك��روي الندية  ال����دوري  ال��راب��ع ع�سر م��ن 

يجمع  االول  ل��ق��اءي��ن  ب��اق��ام��ة  امل��ح��رف��ن 

ال���وح���دات م��ع م��ع��ان ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��راب��ع��ة 

اللقاء  ..ويف  ال��دويل  �ستاد عمان  م�ساء على 

الفي�سلي  احل�سن  فريق  ي�ست�سيف  الثاين 

ملعب  على  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة  عند 

���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 

تعرث  وا���س��ت��غ��ال  العنيد  مناف�سه  الج��ت��ي��از 

وحيدا  بالقمة  االن��ف��راد  ملوا�سلة  اجل��زي��رة 

مناف�سيه على  اق���رب  م��ع  ال��ف��ارق  وت��و���س��ي��ع 

�سورة  وتقدمي  الفي�سلي  ابتعاد  بعد  اللقب 

التي  الهزة  بعد  ونتائجه  اأدائ��ه  عن  جديدة 

اجلولة  يف  ال�سلط  م��ع  بتعادله  لها  تعر�ض 

اأه��داف، وذل��ك عندما يواجه  املا�سية ب��دون 

معان .. ويدرك الوحدات اأنه �سيواجه فريقاً 

ل��ل��ت��ع��ادل،  حتقيقا  ال��ف��رق  اأك���رث  م��ن  يعترب 

ذلك  جت��اوز  �سبيل  يف  �سيجتهد  فاإنه  لذلك 

وحت��ق��ي��ق ال���ف���وز وط���م���اأن���ة ج��م��اه��ره ب��اأن��ه 

ويت�سدر  اللقب.  ا�ستعادة  نحو  بثقة  مي�سي 

ال����وح����دات ال���رت���ي���ب ال���ع���ام ب��ر���س��ي��د “31 

نقطة”، ح�سدها من “10 انت�سارات” فيما 

تعادل مرة وخ�سر مرتن 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 .. 

ميتلك  حيث  �سهًا  �سيداً  معان  يكون  ول��ن 

الوحدات  قادرة على مقارعة  عنا�سر جيدة 

وهو �سيجتهد يف �سبيل جتنب اخل�سارة اأواًل 

ول���ن ي��خ��ف��ي اأط��م��اع��ه ب��ال��ب��ح��ث ع��ن خطف 

نقاط املباراة، وهو الذي يحتل املركز الثامن 

الفوز من  ان  وي��درك  نقطة«.   16“ بر�سيد 

�سانه ان ينقله اىل مراكز املقدمة بعيدا عن 

 �سراع الهبوط الذي يهدد اكرث من فريق .

ت��ت��ج��ه االن���ظ���ار نحو  ال��ث��ان��ي��ة  امل����ب����اراة  ويف 

احل�سن  �ستجمع  ال��ت��ي  امل��ن��ت��ظ��رة  امل��واج��ه��ة 

اللقب”  “حامل  الفي�سلي  ب�سيفه  اإرب����د 

ع��ل��ى ���س��ت��اد احل�����س��ن. وك����ان احل�����س��ن اإرب���د 

موؤخراً  ال�سريح  على  غالياً  ف��وزاً  حقق  قد 

ليتقدم للمركز الرابع بر�سيد “19 نقطة” 

وفوزه �سيعزز من تطلعاته يف املناف�سة على 

نتائجه  تارجحت  الذي  املقدمة وهو  مراكز 

بتحقيق  وب���ات مطالبا  االخ���رة  ال��ف��رة  يف 

نحو  جيدة  خطوة  للتقدم  بديل  وال  ال��ف��وز 

الفي�سلي  ف��اإن  جهته  ..م��ن  املقدمة  مواقع 

م��دي��ره  ي�سعى  ح��ي��ث  �سعبة  ب��ظ��روف  مي��ر 

اأف�سل من  اأن��ه  الإثبات  الفني عدنان عو�ض 

وتعر�ض  امل��رح��ل��ة.  ه��ذه  “االأرزق” يف  ي��ق��ود 

الفي�سلي يف اجلولة املا�سية خل�سارة قا�سية 

من  ك��ث��راً  ح���دت   3-1 االأردن  ���س��ب��اب  اأم����ام 

طموحاته يف املحافظة على اللقب. و�سيكون 

ال�ستعادة  للفوز  احل��اج��ة  باأم�ض  الفي�سلي 

ث��ق��ة ج��م��اه��ره ب��ق��درات��ه وحت�����س��ن موقعه 

للمركز  ت��راج��ع  بعدما  الرتيب  �سلم  على 

وان  �سيما  نقطة” ال   17“ بر�سيد  ال�ساد�ض 

الغ�سب  بحالة  �ساهمت  االخ���رة  خ�سارته 

ردود  على  وانعك�ست  جماهره  الزم��ت  التي 

الفعل ال�سلبية التي انطلقت تطالب باقالة 

ال�سعيفة  للنتائج  حد  وو�سع  ال��ن��ادي  ادارة 

االخرة  مبارياته  يف  الفريق  يحققها  التي 

وال���ت���ي و���س��ع��ت��ه يف م���وق���ع ال ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

عراقته ..!!

االنباط – عمان 

من  ال��راب��ع��ة  اجل��ول��ة  مناف�سات  اختتمت 

واأ����س���ف���رت   .2020 االأوىل  ال����درج����ة  دوري 

ال��دواء  دار  على  كفر�سوم  ف��وز  عن  املباريات 

4-0، من اإم�ساء نهار الر�سود، حممد علوم، 

وعد الب�سر، وي�ض عبيدات. وجنح ذات را�ض 

يف موا�سلة انت�ساراته بفوزه على ال�سرحان 

بهدف وحيد �سجله عاء ال�سلوح. كما متكن 

البطولة  يف  االأول  ف��وزه  حتقيق  من  الطرة 

على ح�ساب مناف�سه البقعة بهدفن لهدف، 

الدنكر،  وب��ال  جمال  اأمي��ن  للفائز  �سجل 

اأبو ال�سيد.  فيما �سجل هدف البقعة �ساح 

 ،1-2 ال��رم��وك  على  ال��رم��ث��ا  احت���اد  وتغلب 

بثنائية اأحمد ال�سقران، فيما �سجل للخا�سر 

بهاء اجلعافرة. كما فاز مغر ال�سرحان على 

روم���ي، وح�سام  اأب���و  م��وؤي��د  ع��رب   ،1-3 بلعما 

العواجي )هدفن(، فيما �سجل هدف بلعما 

على  انت�ساراً  العربي  الي�سر. وحقق  مالك 

للفائز  �سجل  حيث   ،1-3 ح�سن  بني  من�سية 

كل من �سيف ب�ساب�سة، عبد الغني النعيمي، 

ليث  ال��اع��ب  �سجل  فيما  غي�سان،  ومت��ي��م 

اجلليل  وف��از  الوحيد.  فريقه  هدف  الزبيد 

ال���دي���ك  ه���ا����س���م  ع����رب   ،1-3 ال���ك���رم���ل  ع���ل���ى 

)ه���دف���ن( و���س��ه��ي��ب وه��ي��ب��ي، ف��ي��م��ا �سجل 

للكرمل عاء الدارب�سة.ومع نهاية اجلولة، 

 10 بر�سيد  الفرق  ترتيب  را���ض  ذات  ت�سدر 

نقاط وب��ف��ارق االأه���داف ع��ن احت��اد الرمثا، 

 ،7 والبقعة  ال�سرحان  مغر   ،8 اجلليل  ث��م 

 ،5 وبلعما  ال��ط��رة،  ال��رم��وك،  كفر�سوم،  ث��م 

3، الكرمل  4، ال�سرحان  العربي ودار الدواء 

1، من�سية بني ح�سن دون نقاط.

لندن – وكاالت 

اأكد فرانك المبارد، املدير الفني لنادي 

ت�سيل�سي، اأن فريقه عليه اأن يكون “م�ستعدا 

توتنهام  �سيفه  ي��واج��ه  حينما  للهجوم” 

لندن �سمن اجلولة  ديربي  االأح��د يف  ي��وم 

املمتاز.  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  م��ن  العا�سرة 

ويتقا�سم توتنهام بقيادة مدربه الربتغايل 

ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و، ���س��دارة ج���دول ترتيب 

بر�سيد  ليفربول  مع  االإجنليزي  ال��دوري 

عن  نقطتن  ب��ف��ارق  منهما  لكل  نقطة   20

ت�سيل�سي �ساحب املركز الثالث. 

ال��ف��وز  اأن  اع��ت��ب��اره  يف  ت�سيل�سي  وي�����س��ع 

على توتنهام �سي�سعد به اإىل ال�سدارة حال 

ال�سبت.  يوم  برايتون  اأم��ام  ليفربول  تعرث 

ت�سيل�سي ديربي لندن مبعنويات  ويخو�ض 

ع���ال���ي���ة، ب��ع��د ف�����وزه ع��ل��ى ري����ن ال��ف��رن�����س��ي 

اأوروب�����ا،  اأب���ط���ال  دوري  يف   )1-2( بنتيجة 

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 

اتاالنتا  اأمام  اأمل بعد خ�سارته على ملعبه 

االأرب��ع��اء  م�ساء  رد  دون  بهدفن  االإي��ط��ايل 

امل�سري  النجم  اأوروبا.وعاد  اأبطال  بدوري 

ب��ع��د تعافيه  ل��ي��ف��رب��ول  اإىل  حم��م��د ���س��اح 

من فرو�ض كورونا امل�ستجد، يف وقت عانى 

االإ�سابات يف  تزايد  الفريق كثرا من  فيه 

�سفوفه. وال يعاين مان�س�سر �سيتي بقيادة 

م���درب���ه ب��ي��ب ج����واردي����وال م���ن اأي اإ���س��اب��ة 

با�ستثناء املدافع ناثان اكي.

 وا�ستاأنف املهاجم االأرجنتيني �سرخيو 

اإ�سابة  تعافيه من  بعد  التدريبات  اأجويرو 

يف اأربطة ال�ساق جاءت مبا�سرة بعد جتاوزه 

ج��راح��ة يف ال��رك��ب��ة ، ل��ك��ن ج���واردي���وال لن 

امل��ب��اراة  خ��ال  بالاعب  ال��دف��ع  يتعجل يف 

اأم�����ام ب��رن��ل��ي ي����وم ال�����س��ب��ت.وي��ل��ت��ق��ي ي��وم 

ال�سبت اإيفرتون مع �سيفه ليدز يونايتد 

كما يلتقي �سيفيلد يونايتد مع م�سيفه 

و����س���ت ب��روم��ي��ت�����ض ال��ب��ي��ون.وي��ل��ت��ق��ي ي��وم 

ي��ون��اي��ت��د م���ع م�سيفه  االأح�����د م��ان�����س�����س��ر 

 �ساوثهامبتون واآر�سنال مع وولفرهامبتون.

�سيتي مع  لي�سر  االإثنن فيلتقي  يوم  اأم��ا 

فولهام واأ�ستون فيا مع م�سيفه وي�ستهام 

يونايتد.

مدريد – وكاالت 

يلتقي ريال �سو�سيداد املت�سدر مع �سيفه 

فياريال �ساحب املركز الثالث، االأحد املقبل، 

االإ�سباين  ال����دوري  م��ن  ال����11  املرحلة  �سمن 

الو�سعية  اإىل  ت�����س��ر  م��واج��ه��ة  يف  امل���م���ت���از، 

مع  الليجا  عليها  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 

وي��ح��ت��ل  امل���و����س���م.  م���ن  االأول  ال���رب���ع  م�����رور 

ري����ال م���دري���د ح��ام��ل ال��ل��ق��ب امل���رك���ز ال��راب��ع 

وباإمكانه  ال�سبت  اأالفي�ض  ويلتقي مع �سيفه 

ف��وزه. ح��ال  الثالث  للمركز  يتقدم  اأن   فقط 

مع  ويلتقي  ال����13  امل��رك��ز  يف  بر�سلونة  ويقبع 

يوم  ال�����14  امل��رك��ز  اأو���س��ا���س��ون��ا �ساحب  �سيفه 

االأحد، بعد اأ�سواأ بداية للنادي الكاتالوين منذ 

الفر�سة مواتية لظهور  واأ�سبحت  29 عاما. 

بطل جديد للدوري االإ�سباين، منذ اأن ك�سر 

اأتلتيكو مدريد قاعدة هيمنة بر�سلونة والريال 

ويقدم   .2014 يف  اللقب  ون���ال  الليجا،  على 

�سو�سيداد بقيادة املدرب اإميانويل اجلوا�سيل 

م�سرة ا�ستثنائية يف املو�سم احلايل وجنح يف 

املا�سية،  قاد�ض يف اجلولة  الفوز على ملعب 

ليعزز موقعه يف ال�سدارة. لكن فياريال اأي�سا 

حتت قيادة مدربه اأون��اي اإمي��ري ظهر حتى 

املناف�سة  ق��درت��ه يف  واأظ��ه��ر  ب�سكل جيد  االآن 

على ال�����س��دارة. وت��ع��ادل ف��ي��اري��ال )1-1( مع 

ريال مدريد يف اجلولة املا�سية وكان مبقدوره 

اأن فر�ض �سيطرته على  اأن يخرج فائزا بعد 

وباإمكان  الثاين.  ال�سوط  اللعب يف  جمريات 

القمة  اأه����ل  ع��ل��ى  ي�سغط  اأن  م��دري��د  ري����ال 

منت�سيا  اأالفي�ض،  اأم���ام  مواجهته  خ��ال  من 

ب��ال��ف��وز ع��ل��ى ملعب اإن���ر م��ي��ان االإي��ط��ايل 

اأوروب������ا. اأب���ط���ال  دوري  يف  رد  دون   ب��ه��دف��ن 

بقيادة  بر�سلونة  جن��ح  حمليا،  تعرثه  ورغ���م 

ا�ستعادة  يف  كومان  رونالد  الهولندي  مدربه 

دينامو  على  ال�ساحق  بالفوز  القارية،  هيبته 

دوري  يف  بي�ساء  برباعية  االأوك�����راين  كييف 

ل��ي��ون��ي��ل مي�سي  غ���ي���اب  اأوروب���������ا يف  اأب����ط����ال 

ال��ل��ذي��ن ف�سل ك��وم��ان  ي���وجن  وف��ري��ن��ك��ي دي 

لتاأكيد  بر�سلونة بحاجة  اإراحتهما. و�سيكون 

اأو�سا�سونا،  ي�ست�سيف  عندما  التح�سن  ه��ذا 

نو،  كامب  ملعب  على  ال�����14،  امل��رك��ز  �ساحب 

يوم االحد  ..ويخرج اتلتيكو مدريد الو�سيف 

ملاقاة م�سيفه فالن�سيا يوم ال�سبت وباإمكانه 

اأن يتقا�سم ال�سدارة مع �سو�سيداد بر�سيد 23 

بالتعادل  اأتلتيكو  واكتفى  ف��وزه.  نقطة، حال 

ال��رو���س��ي  ل��وك��وم��وت��ي��ف م��و���س��ك��و  م���ع  �سلبيا 

جهود  ال��ف��ري��ق  ويفتقد  االأب���ط���ال،  دوري  يف 

مهاجمه دييجو كو�ستا اأم��ام فالن�سيا يف ظل 

اأ�سبوع  بعد  االأوردة  يف  جتلط  م��ن  معاناته 

واح����د م���ن ت��ع��اف��ي��ه م���ن اإ���س��اب��ة يف ال��ف��خ��ذ. 

ا�ستمرار  ظ��ل  يف  ���س��واري��ز  لوي�ض  يغيب  كما 

عاجه من فرو�ض كورونا امل�ستجد، لي�سبح 

جواو فيليك�ض وحيدا يف خط هجوم اأتلتيكو 

اإلت�سي  ال�سبت  ي���وم  فالن�سيا.ويلتقي  اأم����ام 

ويلتقي  اإ�سبيلية  م��ع  وهوي�سكا  ق��اد���ض  م��ع 

االأح�����د خ��ي��ت��ايف م��ع اأت��ل��ت��ي��ك ب��ي��ل��ب��او و�سيلتا 

اجلولة  تختتم  اأن  على  غرناطة،  م��ع  فيجو 

اإيبار. بيتي�ض مع  ري��ال  االإثنن مبباراة   ي��وم 

عمان يواصل صدارة الدوري 
النسوي 

االهلي يجتاز الوحدات ويتأهل
 الى نهائي كأس السلة 

منتخب الكويت يستعد 
للقاء النشامى 

االنباط – عمان 

اخ����ت����ت����م����ت اخل����م����ي���������ض م���ن���اف�������س���ات 

الن�سوي  ال����دوري  ال��ث��ام��ن��ة م��ن  اجل��ول��ة 

املباريات  واأ���س��ف��رت   .2020 للمحرفات 

 ،0-11 ال��ن�����س��ر  ع���ل���ى  ع���م���ان  ف�����وز  ع����ن 

و�سباب   ،0-17 االأه��ل��ي  ع��ل��ى  ال��ق��اد���س��ي��ة 

وحافظ   .0-6 االأرثوذك�سي  على  االأردن 

عمان على �سدارة الرتيب ب� 21 نقطة، 

 ،15 ال��ق��اد���س��ي��ة   ،18 االأردن  ���س��ب��اب  ث���م 

واالأهلي   ،6 االأرثوذك�سي   ،9 اال�ستقال 

والن�سر بنقطة واحدة. وتقام مناف�سات 

الدوري و�سط تطبيق بروتوكول �سحي 

اأقرتها  ج��دي��دة  تعليمات  ووف��ق  م�سدد، 

جل���ن���ة ال�����ط�����وارئ، ل�����س��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 

اأول��وي��ة  ت�سكل  وال��ت��ي  العامة،  ال�سامة 

رئي�سية لدى االحتاد.

االنباط – عمان 

امل����ب����اراة  االه����ل����ي اىل  ف���ري���ق  ت����اأه����ل 

ل��ك��رة  االردن  ك���اأ����ض  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ال�����س��ل��ة ب��ع��د ف����وزه ال��ك��ب��ر ال����ذي حققه 

 »76-94“ بنتيجة  ال��وح��دات  فريق  على 

اخلمي�ض،  م�ساء   ج��رت  التي  امل��ب��اراة  يف 

على �سالة االأمر حمزة يف الدور الثاين 

االه��ل��ي  وب�����ات  االأردن  ك���اأ����ض  ل��ب��ط��ول��ة 

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 االأه���ل���ي ال��ع��ن��اء 

الكبر يف اجتياز الوحدات، حيث فر�ض 

اأف�����س��ل��ي��ت��ه ب��ف�����س��ل خ����ربة وم���ه���ارة زي��د 

اإب��راه��ي��م  وف��ري��دي  دغل�ض  و���س��ام  عبا�ض 

ال��زع��ب��ي لينهي  ���س��اه��ر وع��ل��ي  وحم��م��د 

ومل   .»37-41“ بتقدمه  االأول  ال�سوط 

ي��ق��دم ال���وح���دات امل�����س��ت��وى امل���اأم���ول منه 

ومل ي��ظ��ه��ر الع���ب���وه ب��امل�����س��ت��وى امل��ت��وق��ع 

وزنة  اأب��و  يو�سف  على  اعتمد  باأنه  علًما 

وحم���م���ود ع��اب��دي��ن واأم�����ن اأب����و ح��وا���ض 

بالوقوف  ينجح  ح��م��ار���س��ة.ومل  واأح��م��د 

قاده  ال��ذي  االهلي  ام��ام فريق  ن��دا قويا 

ال�سابق  املدرب  الطويلة  اخلربة  �ساحب 

ملنتخبنا الوطني �سام دغل�ض .

الكويت – وكاالت 

اأعلن االحتاد الكويتي لكرة القدم، عن 

املدرب  قبل  من  املقرح  للربنامج  دعمه 

االإ����س���ب���اين، اأن���دري�������ض ك��ارا���س��ك��و، ال���ذي 

للمنتخب،  ���س��ه��ري��ة  جت��م��ع��ات  ي��ت�����س��م��ن 

م��ع�����س��ك��رات   3 اإىل  اخل�����روج  ج���ان���ب  اإىل 

ذلك  وي��اأت��ي  تقدير.  اأق��ل  على  تدريبية، 

وف���ق���ا ل���ل���ربن���ام���ج، ال�����ذي اأع������ده امل����درب 

ل��ت��ج��ه��ي��ز امل��ن��ت��خ��ب ال���ك���وي���ت���ي، خل��و���ض 

واالأردن،  اأ����س���رال���ي���ا  م��واج��ه��ت��ي  غ���م���ار 

امل�سركة  االآ���س��ي��وي��ة  الت�سفيات  �سمن 

2022، وكاأ�ض اآ�سيا  املوؤهلة ملونديال قطر 

مطلع  م�����س��در  وك�����س��ف   .2023 ب��ال�����س��ن 

امل�سابقات  جلنة  اأن  ال��ك��وي��ت��ي،  ب��االحت��اد 

وال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة، ت��و���س��ا حل���ال���ة من 

للمنتخب  االأول��وي��ة  منح  على  ال��ت��واف��ق، 

وط��ل��ب��ات امل����درب، خ���ال و���س��ع روزن��ام��ة 

فر�سة  لتوفر  وذلك  املحلية.  امل�سابقات 

لتجمع �سهري لاأزرق، يف الثاثة �سهور 

املقبلة، مع خو�ض مع�سكرين يف مار�ض/

االحت����اد  ب�����داأ  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  يف  اآذار. 

من  ال�����س��ح��ة  وزارة  مل��خ��اط��ب��ة  حت��رك��ات��ه 

على  م��واف��ق��ت��ه��ا  ع��ل��ى  للح�سول  ج��دي��د، 

يف  املنزيل،  احلجر  من  املنتخب  ا�ستثناء 

حال دخوله مع�سكر خارجي.

ال�سبت    28  /  11  / 2020
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تقرير عن الحرب بين اذربيجان وأرمينيا
الأنباط -

 لقد كان ت�ضريح الرئي�س الهام علييف وا�ضحا 

وموجزا حول قره باغ اجلبلية ، اأذ قال اأنها اأر�ضنا 

املعرتف بها دولًيا. وهي لي�ضت م�ضاألة م��وارد بل 

هي م�ضاألة عدالة وكرامة وطنية تتعلق بالقانون 

الدويل الذي يعرتف واملجتمع الدويل بقره باغ 

اجلبلي كجزء ل يتجزاأ من اأذربيجان. نحن الآن 

نعيد العدالة وننفذ قرارات جمل�س الأمن الدويل 

التي بقيت على الورق ملدة 27 عاًما”. 

لدى  اأذرب��ي��ج��ان  جمهورية  ���ض��ف��ارة  يف  ن�ضعى 

اململكة الأردنية الها�ضمية بهذا التقرير لتو�ضيح 

بع�س احلقائق ب�ضاأن احلرب التي و�ضعت اأوزارها 

يف يوم 10/11/2020 وقد �ضجل ذلك اليوم 

الذربيجاين  التاريخي  به  ي�ضهد  تاريخيا  ن�ضرا 

التا�ضع من نوفمرب  يوم   ، العادلة  حيال ق�ضيته 

م��ن حترير مدينة  الذرب��ي��ج��اين  اجلي�س  متكن 

اليوم  نف�س  يف  ذل���ك  ك���ان  حيث  العريقة  �ضو�ضا 

ال�����ض��ع��ب الذرب���ي���ج���اين بيوم  ف��ي��ه  ال����ذي يحتفل 

العلم  وقد �ضطر ذلك اليوم ن�ضرا ونهاية حتمية 

 ، ب��اغ اجلبلية(  ق��ره  اأرمينيا ح��ول  م��ع  ل�ضراعنا 

ونتيجة لهذا الن�ضر وقد .مت التوقيع على البيان 

اأذربيجان ورئي�س  رئي�س جمهورية  الثالثي بني 

وزراء جمهورية اأرمينيا ورئي�س الحتاد الرو�ضي 

لإن��ه��اء احل���رب يف اقليم ق��ره ب��اغ اجلبلي ال��ذي 

احتلته ارمينيا قبل 28 عاما ، والن�ضحاب منه 

حتت ا���ض��راف ق��وات حفظ  �ضالم رو�ضية  ووفقا 

جل���دول زم��ن��ي  ،   وق��د خاطب فخامة الرئي�س 

من  ومعلنا  العظيم  بالن�ضر  لهم  مهنئا  �ضعبه 

خالله بيان التفاق الذي  ت�ضمن القرار بوقف 

ك��ام��ل لإط����الق ال��ن��ار يف منطقة ال���ن���زاع وع���ودة 

اأذربيجان بحلول  اأغ��دام اإىل جمهورية  حمافظة 

20 نوفمرب 2020  ، ون�ضر قوات حفظ ال�ضالم 
التابعة لرو�ضيا الإحتادية على طول اإمتداد خط 

التما�س يف قره باغ اجلبلية وممر لت�ضني تزامنا 

اإن�ضحاب القوات امل�ضلحة الأرمينية ، وعودة  مع  

النازحون والالجئون اإىل اإقليم قره باغ اجلبلية 

املفو�ضية  اإ���ض��راف  امل��ج��اورة له حتت  واملحافظات 

ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني ، واإمتام 

عملية  ت��ب��ادل الأ���ض��رى وال��ره��ائ��ن وغ��ره��م من 

املعتقلني وكذلك اجلثث.  

و اإعادة جميع الروابط القت�ضادية وخطوط 

هيئة  قبل  م��ن  اأمنها  و�ضمان  الإق��ل��ي��م  يف  النقل 

ح��ر���س احل�����دود.  وه��ن��ا ويف ه���ذا امل��ق��ام ل ي�ضعنا 

الأردن��ي��ة  اململكة  مل��وق��ف  ع��ن تقديرنا   ن��ع��رب  اأن 

الها�ضمية ال�ضقيقة الذي كان وا�ضحا منذ البداية 

حيال هذا النزاع حيث اأعربت  عنه وزارة اخلارجية 

و�ضوؤون املغرتبني الأردنية منذ بدء املواجهات بني 

ب��ي��ان ق��ال��ت م��ن خالله  اذرب��ي��ج��ان وارمينيا ، يف 

بانها تتابع بقلق تطورات الأحداث بني اأذربيجان 

اأهمية  ب��اغ م��وؤك��دة على  اإقليم  ق��ره  واأرمينيا، يف 

التهدئة و�ضبط النف�س ووقف اإطالق النار، وحل 

النزاع �ضيا�ضياً وبالطرق ال�ضلمية عرب املفاو�ضات 

ووفقا لقرارات جمل�س المن وال�ضرعية الدولية 

،ومعربة عن ا�ضفها ل�ضقوط ال�ضحايا 

ن�ضر  على  وحر�ضه  الردين  الع���الم  ون�ضكر   

احلقائق  ونقل ال�ضورة الوا�ضحة با�ضلوب معتدل 

ونزيه،  اإن حقيقة املوقف الأرمني الذي جاء على 

ل�ضان رئي�س وزراء بالده نيكول با�ضينيان  حينما 

اأعلن عرب و�ضائل العالم املختلفة  “باأنه ل حل 

دبلوما�ضيا لت�ضوية النزاع مع اأذربيجان يف منطقة 

قره باغ يف املرحلة احلالية، 

وب��اأن اأرمينيا �ضتخو�س ال�ضراع حتى النهاية 

دولية حلفظ  ق��وات  ن�ضر  قاطعا  رف�ضا  ونرف�س 

اأو ق��وات رو�ضية. وم��ن جهة اخ��رى فقد  ال�ضالم 

ب��ت�����ض��ري��ح ف��خ��ام��ة الرئي�س  ج���اء ال����رد وا���ض��ح��اً 

عملياتها  توقف  لن  اأذربيجان  ب��ان  علييف  اإلهام 

املتنازع عليها مع  ب��اغ  ق��ره  الع�ضكرية يف منطقة 

اأرا�ضيها”.   وح��دة  “ا�ضتعادة  تتم  مل  ما  اأرمينيا 

بع�س  وت�ضريحات  الدولية  املنظمات  مواقف   -

وارمينيا  اذربيجان  بني  احل��رب  امل�ضوؤولني جت��اه 

ن��ذك��ر منها :  ل��ق��د ك���ان ه��ن��اك م��واق��ف �ضجلت 

منذ بداية املواجهات الع�ضكرية، وكذلك العديد 

م��ن الراء وال��ت�����ض��ري��ح��ات ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ل بد 

اليها  وال�ضتناد  تبيانها  ه��ذا من  تقريرنا  لنا يف 

وال��رد عليها من خالل الوقائع التي كانت تدور 

ال��ذي  يف حربنا امل�ضرية م��ع اجل��ان��ب الأرم��ن��ي 

ك��ان ي�ضر على ع��دوان��ه. موقف منظمة التعاون 

ن�ضتعر�س وبفخر  اأن  م��ن  ب��د هنا  الإ���ض��الم��ي ل 

اعربت  التي  الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  موقف 

عنه  منذ بداية النزاع عن عميق  قلقها واإدانتها 

ب�ضدة لال�ضتفزازات والعتداءات املتكررة للقوات 

م��واق��ع  ع���دة  اأرم��ي��ن��ي��ا يف  الع�ضكرية جل��م��ه��وري��ة 

اأذربيجان وخرقها لطالق النار ، كما  من تراب 

ج����ددت م��ط��ال��ب��ة ارم��ي��ن��ي��ا  ب��الن�����ض��ح��اب ال��ك��ام��ل 

الأرا�ضي  من  الأرمينية  للقوات  امل�ضروط  وغ��ر 

الأذربيجانية املحتلة،

�ضيا�ضي  ح��ل  اإىل  للتو�ضل  احل����وار  واع��ت��م��اد   

�ضيادة  اح���رتام  اأ�ضا�س  على  البلدين  ب��ني  للنزاع 

وحرمة  اأرا�ضيها  و�ضالمة  اأذرب��ي��ج��ان  جمهورية 

ح���دوده���ا امل���ع���رتف ب��ه��ا دول���ي���ا م���ذك���رة ب���ق���رارات 

وق������رارات جمل�س  ال���ض��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة 

الأمن ذات ال�ضلة  ، كما تقدم معايل المني العام 

لأ�ضر  التعازي  باأحر  ال�ضالمي  التعاون  ملنظمة 

ال�ضحايا الأذربيجانيني الذين ا�ضت�ضهدوا خالل 

، وعن  ارمينيا   م��ع  الع�ضكرية  امل��واج��ه��ات  ف��رتة 

متنياتها بال�ضفاء العاجل للم�ضابني لقد تعاملت 

ناغورنو  ق�ضية  مع  ال�ضالمي  التعاون  منظمة 

ق���ره ب���اغ ب��ق��رار حت��ت ا���ض��م “ ال���ع���دوان الأرم��ن��ي 

�ضد اأذرب��ي��ج��ان “ وك���ان ذل��ك يف ال���دورة الرابعة 

والع�ضرين للموؤمتر ال�ضالمي لوزراء اخلارجية 

يف جاكرتا، 

ال���دول اإىل المتناع  ال��ق��رار جميع  ودع���ا ه��ذا 

وامل��ع��دات  الأ�ضلحة  م��ن  اإم�������دادات  اأي  ع��ن تقدمي 

الع�ضكرية لأرمينيا التي ميكن اأن ت�ضجع املعتدي 

ع�����ل��ى ت�����ض��ع��ي��د ال���ن���زاع وال����ض���ت���م���رار يف اح��ت��الل 

لأرا�ض�ي  ال�ضماح  وع��دم  الأذربيجانية   الأرا���ض�����ي 

الإ�ضالمي  ال��ت��ع��اون  الأع�����ض��اء يف منظمة  ال���دول 

مب��رور مثل تلك امل��ع��دات. ودع��ا ال���دول الأع�ضاء 

يف منظمة التعاون الإ�ضالمي، ف�ضاًل عن اأع�ضاء 

املجتمع الدويل الآخرين، اإىل ا�ض�تخدام الت�دابر 

اأج��ل  م��ن  كافة  الفعالة  والقت�ضادية  ال�ضيا�ض�ية 

و�ضع ح��د للع�دوان الأرم��ن�����ي والح�����ت��الل.  ومن 

جهة اأخرى فاإن و�ضع الآثار التاريخية يف الرا�ضي 

الأذربيجاينة املحتلة ذو اأهمية بالغة، فقد مت تبّني 

قرارات بهذا اخل�ضو�س يف نوفمرب عام 2000 يف 

الدوحة  ، والجتماع 30 لوزراء خارجية منظمة 

التعاون الإ�ضالمي يف طهران �ضنة 2003، ن�س 

اأذربيجان  اأرا�ض�ي  على و�ضع  الآث�ارالتاريخي�ة يف 

التي احتلتها القوات امل�ضلحة لأرمينيا حت�ت حماي�ة 

الآث��ار  »ت�دمر وتخري�ب  ، وحظر  املتحدة  الأم�م 

واحل�ض��ارية  التاريخي�ة  الإ�ض�المية  واملقد�ضات 

نتجة عدوان اأرمينيا على اأذربيجان. 

اأن���ه خ��الل حت��ري��ر مدينة زجنيالن  يف ح��ني 

فيديو  مقطع  ظهر  فقد  املحتلة  الذرب��ي��ج��ان��ي��ة 

 ، الجتماعي  التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  ع��رب  ت��داول��ه  مت 

اأثناء تفقدهم م�ضجد  اأذربيجانيون  يظهر جنود 

تاريخي مبدينة زجنيالن حيث يظهر فيه عدة 

خ��ن��ازي��ر وه��و �ضكل م��ن ا�ضاليب ال��ع��دوان ال��ذي 

،  وم��ن اجلدير  العباده  اأم��اك��ن  ي�ضتحقر ويهني 

بالذكر بان جميع القرارات الدولية تكت�ضي اأهمية 

كونها  اأذرب��ي��ج�����ان،  اإىل  بالن�ض�بة  بالغة  �ضيا�ضية 

الدولية  املنظمات  اتخذتها  التي  القرارات  تدعم 

ومنظم�ة  املتح�دة،  )الأم�����م  الأخ����رى  الرئي�ضية 

الأم�ن والتع�اون يف اأوروب�ا.

 اجلمعية الربملانية ملنظمة التعاون الإ�ضالمي 

ال��ب��ي��ان ال�������ض���ادر ع���ن الأم������ني ال���ع���ام للجمعية 

ال�ضيد   ، الإ���ض��الم��ي  ال��ت��ع��اون  ال��ربمل��ان��ي��ة ملنظمة 

حممد خريجي نيا�س ب�ضاأن ال�ضتفزاز الع�ضكري 

احل��دود  على  ت��وف��وز  اجت���اه منطقة  لأرمينيا يف 

الأذربيجانية الأرمينية ، والذي اأدان فيه عدوان 

ارم��ي��ن��ي��ا ع��ل��ى ج��م��ه��وري��ة اأذرب���ي���ج���ان وا���ض��ت��م��رار 

احتالل جزء كبر من ارا�ضي اذربيجان.

 ك��م��ا مت ال��ت��اأك��ي��د يف ب��ي��ان ل��الأم��ني ال��ع��ام اأن��ه 

ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ق����رارات امل���وؤمت���رات الأخ����رى اإىل 

جانب املوؤمتر اخلام�س ع�ضر للجمعية الربملانية 

يف  فا�ضو  بوركينا  يف  الإ���ض��الم��ي  التعاون  ملنظمة 

 822 الأم���ن)  وك��ذل��ك جمل�س   ،  2020 يناير 

الم��ني  ف����اإن   ،  )  )1993(  853  ،  )1993(

امل�ضروط  وغ��ر  الفوري  لالن�ضحاب  يدعو  العام 

الأرا�ضي  جميع  من  الأرمينية  للقوات  والكامل 

للقرارين  وف��ق��اً  اأذرب��ي��ج��ان  جل��م��ه��وري��ة  املحتلة 

والتنفيذ   )1993(  884 و   )1993(  874
اأرمينيا  اإج��ب��ار  اأج��ل  ال��ق��رارات من  ال�ضارم لهذه 

على اخل�ضوع لها. 

فقد  اأخ����ر،  �ضعيد  وع��ل��ى  الباك�ضتان  م��وق��ف 

تكرر توجيه الإتهام عدة مرات لأذربيجان بوجود 

قوات تركية  او اأجنبية تقاتل اىل جانبها، وهذا 

ي��ق��دم��و لنا  ك����اذب، طلبنا دل��ي��ال عليه مل  ادع����اء 

وا�ضحا  علييف  الهام  الرئي�س  رد  فكان  الدليل، 

وبالأدلة الداعمة عندما اأورد املتحدث باإ�ضم وزارة 

���ض��ودري يف  زاه��د حفيظ  الباك�ضتانية  اخلارجية 

اأو�ضح  اأذربيجان قد  بيان �ضحفي له، باأن رئي�س 

موقفه من هذا الأمر قائاًل: اإن قوات بالده قادرة 

اإىل م�ضاعدة  نف�ضها ول حتتاج  ال��دف��اع عن  على 

من قوة اأجنبي ، كما اأ�ضار املتحدث بان احلكومة 

الأرم��ن��ي��ة ت��ل��ج��اأ دوم����ا ل��ل��دع��اي��ة غ��ر امل�����ض��وؤول��ة،  

واأ���ض��اف ب���اأن باك�ضتان ت��دع��م م��وق��ف اآذرب��ي��ج��ان 

حول”ناغوروين قره باغ والذي يتما�ضى مع عدة 

قرارات جمل�س الأمن لالأمم املتحدة.  

بيان �ضادر عن  اأف��اد  الرو�ضي يف حني  املوقف 

الأرميني  ال���وزراء  رئي�س  اأن  الرو�ضية  اخلارجية 

ن��ي��ك��ول ب��ا���ض��ي��ن��ي��ان ب��ع��ث ب��ر���ض��ال��ة اإىل ال��رئ��ي�����س 

ف��الدمي��ر ب��وت��ني، ي��دع��و فيها ل��ب��دء امل�����ض��اورات 

لأرمينيا  الدعم  رو�ضيا  تقدمي  كيفية  بخ�ضو�س 

“وفقا  اأن���ه  اأذرب��ي��ج��ان. مو�ضحاً  ال��ق��ت��ال �ضد  يف 

ل��الت��ف��اق��ي��ة ف����اإن رو���ض��ي��ا ���ض��ت��ق��دم ال��دع��م ال���الزم 

لريفان يف حال انتقلت ال�ضتباكات مبا�ضرة اإىل 

اأرا�ضي اأرمينيا. 

النائب الكويتي عبداهلل فهاد من جهة اأخرى 

فقد اعترب النائب الكويتي عبداهلل فهاد احلرب 

�ضليبية جديدة  “حملة  واذربيجان  اأرمينيا  بني 

�ضد ال�ضالم”.

 وقال م�ضتنكرا بان العتداء الأرمني ال�ضافر 

ع��ل��ى اذرب���ي���ج���ان ه���ي ح��م��ل��ة ���ض��ل��ي��ب��ي��ة ج��دي��دة 

ق�ضاو�ضتهم  يظهر  عندما  خا�ضة  ال���ض��الم  �ضد 

اإ���ض��ارة  ي��رت��دون ال�ضليب وح��ام��ل��ني ال�����ض��الح، يف 

واأ���ض��اف   ، الإ����ض���الم  ه���ذه احل���رب دينية �ضد  اأن 

جانب  اإىل  تقف  اأن  الإ�ضالمية  ال��دول  “على  اأن 

،  وم���ن خ���الل ت�ضريحات  احل���ق الذرب���ي���ج���اين 

اأرمينيا  اأن  تبني  فقد  الأرم���ن���ي  ال�����وزراء  رئي�س 

تقدم ال�ضراع على اأنه امتداد لإب��ادة الأرم��ن عام 

1915، اأو حملة �ضليبية للق�ضاء على الرهاب 
ال�ضالمي كما تدعي.  

ا�ضتعادة  اأج��ل  ت�ضارع من  اأذربيجان فهي  اأم��ا 

الأمن  ق��رارات جمل�س  بتنفيذ  والتزامها  ار�ضها 

ال����دويل ال��ت��ي ت��دع��و اإىل ان�����ض��ح��اب اأرم��ي��ن��ي��ا من 

اأرا�����ض����ي اأذرب���ي���ج���ان. وت��ت��ه��م ال�����ض��ت��ات الأرم���ن���ي 

باختطاف �ضيا�ضات بع�س الدول خ�ضو�ضاً فرن�ضا 

التي ترى اأذربيجان اأنها فقدت اأهليتها للعب دور 

الو�ضاطة يف هذا النزاع “. 

 ل��ق��د اف�������ادت ���ض��ح��ف ف��رن�����ض��ي��ة ب������اأن م����ارك 

زع����ي����م جم��م��وع��ة  ف���امل���ي���ن���ي���ة  ك�����اك�����وي�����راي  دي 

ال��ي��م��ي��ن��ي��ة   )ZOUAVES PARIS(

باغ  ق��ره  اإقليم  اىل  التوجه  ب��ان  اع��ل��ن  املتطرفه 

ل��ل��ق��ت��ال اىل ج��ان��ب الرم�����ن يف اط�����ار م���ا ي��ق��ول 

وبناء  امل�ضلمني.  �ضد  عاملي  ���ض��راع  ان��ه  التنظيم 

عليه فقد  قامت القوات امل�ضلحة الأرمنية خالل 

ف����رتة امل���واج���ه���ات ، م�����ض��ت��خ��دم��ة خم��ت��ل��ف اأن����واع 

بق�ضف  الثقيلة،  املدفعية  ذل��ك  الأ�ضلحة، مبا يف 

مواقع اجلي�س الأذربيجاين والعديد من املراكز 

يف  اإ�ضابات  واأوق��ع��ت  باملدنيني  املكت�ضة  ال�ضكنية 

�ضفوف ال�ضكان املدنيني وبني الع�ضكريني ، بينما 

يقوم اجلي�س الأذربيجاين ب�ضرب مواقع ع�ضكرية 

اأرمنية ، كما اأن اأذربيجان منذ اليوم الأول التزمت 

اأرمينيا  قامت  بينما  الإن�ضانية،  الهدنة  ب�ضروط 

ب�ضن هجوما على ثاين اأكرب مدينة اأذرية “غنجه 

“ وقتلت الأطفال. 
ولطاملا   ، اي�ضا  ب���ردا  مدينة  �ضكان  وق�ضفت 

انتهكت اأرمينيا الهدنة الإن�ضانية.  الحتاد العاملي 

لعلماء امل�ضلمني لقد دعا الحت��اد العاملي لعلماء 

الأرا���ض��ي  من  الن�ضحاب  اإىل  اأرمينيا  امل�ضلمني، 

بيان  باغ يف  “قره  اإقليم  املحتلة يف  الأذربيجانية 

اإىل وقف  الدولتني اجلارتني  “ندعو  �ضادر عنه 

ال��دم��اء، وح��ل م�ضاكلهما باحلوار  القتال واإراق���ة 

اجل����اد وال��ب��ن��اء، م��ع اح����رتام ك��ل واح����دة حل��دود 

الإ�ضالمية  الأخالقية  املبادئ  الأخرى”.ورعاية 

يف احلرب والقانون الدويل اخلا�س عند القتال، 

ب��ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني وع�����دم ت���دم���ر مم��ت��ل��ك��ات��ه��م، 

وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ووق����ف ه��ج��م��ات اأرم��ي��ن��ي��ا على 

ال�ضحافة  جتاهل  اإىل  م�ضرا  املدنيني،  ال�ضكان 

العاملية ل��ه��ذه ال��ه��ج��م��ات. ويف اخل��ت��ام ل ب��د من 

التاأكيد والعرتاف باحلقائق التاريخية التالية :

   اأن اقليم قره باغ اجلبلية هو اأر�س اذربيجان 

، واأن الرتاث الثقايف لل�ضعب الأذربيجاين جزء ل 

يتجزاأ من الثقافة الإن�ضانية وحمايته لها اأهمية 

التاريخية  ملعاملنا  املتعمد  التدمر  اإن    ، دول��ي��ة 

وال��ث��ق��اف��ي��ة يف الأرا������ض�����ي امل��ح��ت��ل��ة ب��ج��م��ه��وري��ة 

اأذرب���ي���ج���ان ه���و ان��ت��ه��اك لت��ف��اق��ي��ة له�����اي ل��ع��ام 

1954 حلماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع 
م�ضلح، والتفاقية الأوروبية لعام 1992 حلماية 

الرتاث الأثري، واتفاقية اليون�ضكو لعام 1972 

عن حماية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي.

التعاون  اأذربيجان كع�ضو يف منظمة  اأن  كما   

الت�ضامن  ت��ع��زي��ز  ت�����ض��اه��م يف  ف��ه��ي  ال����ض���الم���ي 

ال��ع��امل  الإ���ض��الم��ي وت��وا���ض��ل ج��ه��وده��ا لتوحيد 

الإ����ض���الم���ي وح���ل امل�����ض��اك��ل ال��ق��ائ��م��ة ب���ني بع�س 

البلدان ، كذلك يجب اأن يكون العامل الإ�ضالمي 

الوطني  ال����رتاث  بتدمر  يتعلق  فيما  م�ضمًما 

للثقافة  الدينية  وامل��ع��امل  لأذرب��ي��ج��ان  وال��ث��ق��ايف 

الطويلة  ال��ع��دوان  ل�ضيا�ضة  نتيجة  الإ���ض��الم��ي��ة 

قاطع  ب�ضكل  نن�ضى  األ  لأرم��ي��ن��ي��ا.  يجب  الأم���د 

اإل��ه��ام علييف  اأذرب��ي��ج��ان  كما ق��ال فخامة رئي�س 

اأن الدولة التي تدمر امل�ضاجد وتهني هذه القيم 

تكون  اأن  ميكن  ل  فيها،  باحليوانات  باحتفاظها 

اأبًدا �ضديقة للدول الإ�ضالمية.

4 طرق لالستيقاظ جيدا.. دون الحاجة إلى القهوة

لن تصدق.. جينات البشر تتغير في الفضاء

ترجمات - اأبوظبي

ليلة  اأن تق�ضي  اأ�ضواأ من  ل يوجد �ضعور 

خا�ضة  م�ضتمر،  وتقّلب  متقطع  بنوم  �ضيئة 

واإن كنت مقبال على يوم �ضاق.

وتلجاأ  فئة كبرة من النا�س اإىل القهوة 

ت�ضعر  ك��ان��ت  واإن  ح��ت��ى  ج��ي��دا  لال�ضتيقاظ 

اأن اخل���رباء  اإل  ال�����ض��دي��د،  وال���ن���وم  ب��ال��ت��ع��ب 

يحذرون من الإفراط يف هذا امل�ضروب.

اإن  نت” الأم���رك���ي  “�ضي  م��وق��ع  وق����ال 

ال��ك��اف��ي��ني ق���د ي��ج��ع��ل��ك ت�����ض��ع��ر ب��ال��ن�����ض��اط 

واحليوية، لكن تناول ن�ضبة مرتفعة من هذا 

املن�ضط قد يعود عليك بالتعب والإهاق.

يف التقرير التايل، ن�ضتعر�س معكم 4 طرق 

لال�ضتيقاظ جيدا دون احلاجة اإىل القهوة. 

كمية من  اجل�����ض��م  يفقد  امل����اء:  ا���ض��رب   -

ال�����ض��وائ��ل اأث���ن���اء ال��ل��ي��ل، مم��ا ق��د ي�����ض��اه��م يف 

اجل��ف��اف ع��ن��د ال���ض��ت��ي��ق��اظ. وي����وؤدي جفاف 

ب����الإره����اق وال��ن��ع��ا���س.  ���ض��ع��ور  اإىل  اجل�����ض��م 

وين�ضح اخلرباء ب�ضرب كمية كافية من املياه 

مبا�ضرة بعد ال�ضتيقاظ )كوب كبر).

- ت���ن���اول الأط���ع���م���ة ال�����ض��ح��ي��ة: ي��و���ض��ي 

الرتكيز  ب�ضرورة  التغذية  يف  املتخ�ض�ضون 

ب��ع��د ال���ض��ت��ي��ق��اظ ع��ل��ى الأط��ع��م��ة ال�ضحية 

البي�س  مثل  ال��غ��ذائ��ي��ة،  بالعنا�ضر  الغنية 

وال��ع�����ض��ائ��ر. ح��ي��ث ي��ح��ت��وي ال��ب��ي�����س على 

ال���ربوت���ني وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل�����اء، ك��م��ا تعد 

الطاقة  لتوليد  الأم��ث��ل  اخل��ي��ار  ال��ع�����ض��ائ��ر 

وزيادة املغذيات وم�ضادات الأك�ضدة.

- مم��ار���ض��ة ال��ري��ا���ض��ة: ع��ل��ى ال��رغ��م من 

اأن الإن�������ض���ان ح���ني ي��ق�����ض��ي ل��ي��ل��ة ���ض��ي��ئ��ة ل 

اأن��ه من  اإل  ���ض��يء،  اأي  فعل  برغبة يف  ي�ضعر 

وينه�س  ال�ضعور  ذل��ك  يقاوم  اأن  امل�ضتح�ضن 

ملمار�ضة بع�س التمارين الريا�ضية اخلفيفة، 

الأم��ر  ه��ذا  اجل��ري اخلفيف.  اأو  امل�ضي  مثل 

اإره���اق  دون  بالنتعا�س  لل�ضعور  �ضيدفعك 

ج�ضمك.

قيلولة  ت�ضاعدك  اأن  ميكن  القيلولة:   -

ال�ضعور  على  دقيقة(   20 )ح��واىل  ق�ضرة 

باحليوية، اإذا قمت بذلك ب�ضكل �ضحيح، اأي 

اليوم، ولي�س يف  اأن تغفو يف وقت مبكر من 

وقت قريب من موعد نومك املعتاد.

دبي - العربية

اأفراد طاقم  التواأمني الأمركيني، �ضكوث ومارك كيلي، وع�ضرات  الف�ضاء  اأظهر فح�س رائدي 

املحطة الف�ضائية الدولية اأن رواد الف�ضاء ميكن اأن يواجهوا م�ضاكل متعلقة بعمل امليتوكوندريا، 

وهي مولدات رئي�ضة تنتج الطاقة للخاليا.

يف  ي��ب��داأون  الف�ضاء  رواد  اإن  بيخي�ضتي،  اأف�ضني  العلمية،  للبحوث  نا�ضا  مركز  يف  الطبيب  وق��ال 

حلالة  الإن�ضان  تعر�س  حال  ويف  اأن��ه  م�ضيفاً  الف�ضاء،  يف  طويلة  اإقامة  بعد  امل�ضاكل  تلك  مواجهة 

انعدام الوزن تقل كتلة عظامه وع�ضالته ويظهر لديه خلل يف عمل املناعة والقلب والكبد، واأظهرت 

اأر�ضادنا اأن تلك امل�ضاكل قد تتعلق بامليتوكوندريا التي يخل انعدام الوزن بتوازنها.

كيف توؤثر على احلياة؟

يذكر اأن رائدي الف�ضاء، �ضكوت ومارك كيلي، وهما ال�ضقيقان التواأمان املتطابقان، �ضاركا منذ 4 

اأعوام يف جتربة Twins Study التي ق�ضى يف اإطارها، �ضكوت عاما كامال يف املدار، بينما عا�س 

�ضقيقه مارك يف ظروف مماثلة على الأر�س.

وبعد تلقي عينات الدم والأن�ضجة الأخرى من رائدي الف�ضاء كليهما قبل رحلة �ضكوث اإىل املدار 

وبعد عودته اإىل الأر�س، حاول العلماء معرفة كيف توؤثر احلياة يف مدار الأر�س على �ضحة الإن�ضان.

ظاهرة غريبة

اأط���راف���ا  ال��ت��ي��ل��وم��رات، ب�ضفتها  ب����اأن ط���ول  م���ف���اده  ا���ض��ت��ن��ت��اج  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  ت��و���ض��ل  ذل����ك،  اإىل 

للكرومو�ضومات، ازداد يف الف�ضاء، وبف�ضل ذلك فاإن �ضكوث بات اأ�ضغر �ضنا من �ضقيقه من الناحية 

البيولوجية.

%7 من جيناته تغر، لكن بعد عودته اإىل الأر���س عاد عمل اجلينات اإىل  غر ذلك فاإن عمل 

جمراه الطبيعي.

اأما طول التيلومرات فق�ضر. ول ي�ضتطيع العلماء يف الوقت الراهن تف�ضر هذا الأمر واإي�ضاح 

ملاذا حدث ذلك.

ظاهرة  اأن  اكت�ضاف  يف  وزم��الءه  بيخي�ضتي،  اأف�ضني  العامل  العلمي،  البحث  نتائج  �ضاعدت  فيما 

رواد  اأخ��رى لدى  تت�ضبب يف ظهور م�ضاكل  اأن  الف�ضاء ميكن  الطويلة يف  بالإقامة  غريبة متعلقة 

الف�ضاء .

الهند تنتج أكثر من 100 مليون جرعة 
من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19

العربية-وكالت

“هيترو”  جمموعة  مع  اتفاق  اإب��رام  اجلمعة  ام�س  الرو�ضي  ال�ضيادي  ال�ضندوق  اأعلن 

“�ضبوتنيك-يف”  لقاح  من  �ضنوية  جرعة  مليون   100 من  اأك��ر  لإنتاج  لالأدوية  الهندية 

الرو�ضي �ضد فرو�س كورونا امل�ضتجد.

اإح��دى  هيترو،  “وافقت  بيان  يف  اللقاح  تطوير  م��ول  ال��ذي  ال�ضيادي  ال�ضندوق  وق��ال 

املجموعات الرئي�ضية الهندية امل�ضنعة لالأدوية اجلني�ضة، على اإنتاج اأكر من 100 مليون 

جرعة )من �ضبوتنيك-يف( يف العام داخل الهند” م�ضراً اإىل اأن عملية اإنتاج اللقاح �ضتبداأ يف 

بر�س«. “فران�س  لوكالة  وفقا   ،”2021 “مطلع 
 »V- وقال مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، اإن فعالية لقاح “�ضبوتنيك

لكورونا و�ضلت اإىل %95 بعد 42 يوما من التجارب.

“تويرت”،  على  تغريدة  يف   »V-ضبوتنيك�“ الرو�ضي  باللقاح  اخلا�س  احل�ضاب  وذك��ر 

اأقل من  اأن تكلفة جرعة واحدة من اللقاح الرو�ضي �ضتكون  “العربية نت”،  اطلعت عليها 

يف الأ�ضواق الدولية. للتوزيع  دولرات   10
ال�ضركاء  املربمة مع  التفاقيات  تو�ضيع  �ضيوا�ضل  الرو�ضي  ال�ضتثمار  اأن �ضندوق  وذكر 

الدوليني لإنتاج اللقاح لأكر من 500 مليون �ضخ�س يف عام 2021.

تغريدة  يف  الجتماعي،  للتوا�ضل  “تويرت”  موقع  على  الر�ضمي  اللقاح  ح�ضاب  وذك��ر 

اللقاحات التي  اأقل بكثر من �ضعر  اللقاح �ضيكون  “�ضعر جرعة  اأن  املا�ضي،  ن�ضرها الأحد 

طورتها �ضركتا فايزر ومودرنا«.

الواحدة  اجلرعة  تكلف  ون�ضر احل�ضاب اأ�ضعار جرعات لقاح “فايزر” و”مودرنا” بحيث 

لكل منهما 19.50 و37-25 دولرا على التوايل”، م�ضرا اإىل اأن لقاح “فايزر” �ضيكلف 

دولًرا، و”موديرنا” 74-50 دولًرا لل�ضخ�س الواحد، باعتباره يحتاج جلرعتني.  39
�ضد  ال��ع��امل  يف  لقاح  اأول  ت�ضجيل  امل��ا���ض��ي،  اأغ�ضط�س/اآب  يف  اأع��ل��ن��ت،  ق��د  رو�ضيا  وك��ان��ت 

مركز  ويطوره   »V-ضبوتنيك�“ الأول  لقاحني،  ت�ضجيل  مت  الآن  وحتى  “كوفيد19-”. 
الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاين اأطلق عليه ا�ضم “اإيبيفاك كورونا”  “غامايل” لأبحاث 

يطوره مركز “فيكتور” احلكومي«.

واأعلنت مديرة ق�ضم الرعاية الطبية لالأطفال والتوليد بوزارة ال�ضحة الرو�ضية، اإيلينا 

“�ضبوتنيك-V«، تظهر اأن  بايبارينا، اجلمعة املا�ضية، اأن املرحلة الثالثة من جتارب لقاح 

فعاليته عالية للغاية.

ال�سبت    28 /  11  / 2020


