
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 51 وفاة و3116 إصابة بفيروس 
كورونا و3826 حالة شفاء

االنباط- عمان

ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت   

51 وفاة و 3116 اإ�سابة بفريو�س كورونا 

امل�����س��ت��ج��ّد يف امل��م��ل��ك��ة ام�������س اجل��م��ع��ة، 

اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع 

2960، والإ�سابات اإىل 234353.

وتوّزعت الإ�سابات على 1041 حالة يف 

حمافظة اإربد، منها 302 حالة يف الرمثا، 

و888 حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، 

امل��ف��رق، و249  و304 ح��الت يف حمافظة 

حالة يف حمافظة الزرقاء، و211 حالة يف 

حمافظة جر�س، و168 حالة يف حمافظة 

البلقاء، و116 حالة يف حمافظة الكرك، 

و47 حالة يف حمافظة ماأدبا، و31 حالة 

يف  ح���ال���ة  و27  ع���ج���ل���ون،  حم���اف���ظ���ة  يف 

حمافظة معان، منها 12 حالة يف البرتا، 

ال��ط��ف��ي��ل��ة، و8  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  و26 

حالت يف حمافظة العقبة.

ال�سادر عن  الإع��ام��ي  املوجز  واأ���س��ار 

اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة 

اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��الت  ع��دد 

احل���الت  ع���دد  ب��ل��غ  بينما  ح��ال��ة،   54198

دِخلت اليوم للعاج يف امل�ست�سفيات 
ُ
التي اأ

 203 غ����ادرت  فيما  ح��ال��ة،   173 امل��ع��ت��م��دة 

حالت امل�ست�سفيات بعد �سفائها.

ع��دد احل��الت  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 

التي تتلّقى العاج يف امل�ست�سفيات حالّياً 

على  ح��الت   409 منها  ح��ال��ة،   1749 بلغ 

اأ�سّرة العناية احلثيثة.

 3826 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

ح���ال���ة ���س��ف��اء ال���ي���وم يف ال���ع���زل امل��ن��زيل 

ح��الت  اإج���م���ايل  لي�سل  وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات، 

ال�سفاء 177195 حالة.

خم��رّي��اً  فح�ساً   21761 اأن  واأ���س��اف 

اأج������ري ال����ي����وم، ل��ي�����س��ب��ح اإج����م����ايل ع��دد 

ال��ف��ح��و���س��ات ال���ت���ي اأج����ري����ت م��ن��ذ ب��دء 

فح�ساً،   2648917 الآن  وحتى  اجلائحة 

لفتا ًاإىل اأن ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية 

لهذا اليوم و�سلت اإىل قرابة 3ر14 باملئة.

التفا�صيل �ص »2«

ال�سبت   19  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  5  كانون الأول  2020 م - العدد  5533    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

األردن يرحب باتفاق المصالحة الخليجية الذي تقوده الكويت

نائب وزير خارجية الكويت: األزمة 
طويت.. وتوصلنا التفاق نهائي 

االنباط-وكاالت

فل�سطينيون،  �سيا�سيون  حمللون  قال 

ب��ن  الأخ��������رية،  امل���ب���اح���ث���ات  ج������ولت  اإن 

ح����رك����ت����ي ال����ت����ح����ري����ر ال����وط����ن����ي ف����ت����ح ، 

وامل����ق����اوم����ة الإ����س���ام���ي���ة ح���م���ا����س ، ق��د 

اإنهاء  ف�سلت يف حتقيق تقدم ، يوؤدي اإىل 

رغ��م  ال��داخ��ل��ي،  الفل�سطيني  الن��ق�����س��ام 

التفاوؤل الكبري الذي واكبها

احلركتن،  من  ق��ادة  تبادل  وم��وؤخ��را، 

الت���ه���ام���ات ح����ول اجل���ه���ة امل��ت�����س��ب��ب��ة يف 

تعطيل جهود امل�ساحلة الوطنية

ف��ف��ي ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح�����س��اب��ه ب��ت��وي��رت، 

فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�سو  قال 

ح�����س��ن ال�����س��ي��خ، ال���ث���اث���اء امل���ا����س���ي، اإن 

ا�ستحقاقات  م��ن  تتهرب  حما�س  ح��رك��ة 

امل�������س���احل���ة، ع����ر ت���وج���ي���ه الت���ه���ام���ات 

حلركته

اإف�سال  ال�سيخ حما�س تعمدت  واأ�ساف 

العودة  القاهرة، واإن  اجلولة الأخرية يف 

من  واخلداع  الت�سليل  ملوجة  جديد  من 

الهروب  على  ُتدّلل  حما�س،  قيادات  قبل 

م����ن ا���س��ت��ح��ق��اق امل�������س���احل���ة ال��وط��ن��ي��ة، 

وال��ت��ن�����س��ل م����ن ت���ف���اه���م���ات اإ���س��ط��ن��ب��ول 

والرتاجع عنها

وك����ان ال�����س��ي��خ ي����رد ع��ل��ى ت�����س��ري��ح��ات 

خليل  حلما�س،  ال�سيا�سي  املكتب  لع�سو 

احلية، خال لقاء عقده يف مدينة غزة، 

ا�ستئناف  اإن  فيه  ق��ال  املا�سي،  الثاثاء 

ال�����س��ل��ط��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ل��ع��اق��ات مع 

امل�ساحلة. اإ�سرائيل، عّطل 

التفا�صيل �ص »5«

 محللون سياسيون: المصالحة الفلسطينية بعيدة المنال

 شارك بجلسة للجمعية العامة لالمم المتحدة لمواجهة كورونا

الصفدي : المملكة ستبقى شريًكا في عملنا الجماعي لمواجهة الجائحة
 الجغبير: برنامج الحماية الحكومي 
خطوة لتدعيم القطاعات المتضررة

االنباط-عمان

����س���ارك ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�������وزراء ووزي����ر 

اخل����ارج����ي����ة و������س�����وؤون امل���غ���رتب���ن اأمي����ن 

ال�����س��ف��دي ام�������س، يف ك��ل��م��ة م�����س��ج��ل��ة، يف 

العامة لاأمم  للجمعية  اجلل�سة اخلا�سة 

العاملية  ال�ستجابة  ط��رق  لبحث  املتحدة 

جلائحة كورونا والتعايف منها.

يف  ال���ي���وم  تمُع  “نجَ ال�����س��ف��دي  وق�����ال 

ج��ل�����س��ة ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ه���دف���ه���ا ال��ت�����س��دي 

دول��ن��ا يف  ت�ستمر  ال��ت��ي  ك���ورون���ا  جل��ائ��ح��ة 

�سعوبنا  ع��ل��ى  ال�����س��ع��ب��ة  اآث���اره���ا  م��واج��ه��ة 

ودول����ن����ا، واأن����ق����ل اإل���ي���ك���م حت���ي���ات ج��ال��ة 

جلهدنا  وتثمينه  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

اململكة  اأن  جالته  وتاأكيد  هذا،  امل�سرتك 

�ستبقى �سريًكا موثوًقا يف عملنا اجلماعي 

مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة وك��ل ال��ت��ح��دي��ات التي 

ولدتها”.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

اأك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

اأم�س ترحيب  ال�سفدي  اأمي��ن  و���س��وؤون املغرتبن 

امل��م��ل��ك��ة ب��ال��ب��ي��ان ال�����س��ادر م���ن وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 

املحمد  ن��ا���س��ر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال��ك��وي��ت��ي 

اإنهاء  امل�ستهدفة  املثمرة  املحادثات  ح��ول  ال�سباح 

الزمة اخلليجية والتو�سل اإىل اتفاق نهائي يحقق 

منطقة  يف  ال�ستقرار  وي��ع��زز  ال��دائ��م   الت�سامن 

اخلليج العربي، ويخدم طموحات �سعوبها بالنمو 

والزدهار وي�سهم يف تعزيز الأمن العربي ال�سامل 

ملواجهة التحديات امل�سرتكة.

واأع���ل���ن ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي خالد 

اأن »الأزم���������ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة ط���وي���ت ومت  اجل���������اراهلل، 

التو�سل اىل اتفاق نهائي بن الأط��راف اخلليجية« 

م�سيفا »�سوف يرتتب على هذا التفاق الدخول يف 

التفا�سيل املتعلقة به قريبا«

اليوم  تلفزيوين  ت�سريح  يف  اجل���اراهلل  واأ���س��اف 

اجلمعة اأن »هناك خطوات قريبة �سوف يتم العان 

ع��ن��ه��ا ل���ان���ط���اق ن��ح��و امل�����س��ت��ق��ب��ل وط����ي �سفحة 

ال�سيخ  ال��راح��ل  الأم���ري  اخل���اف«، »م�سيدا بجهود 

الأحمد  ن��واف  ال�سيخ  الباد  واأم��ري  الأحمد  �سباح 

ال�سباح واجلهود الأمريكية«

جاريد  الأمريكي  الرئي�س  م�ست�سار  دور  وح��ول 

كو�سرن يف هذه امل�ساحلة قال اجل��اراهلل، اإن كو�سرن 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ع  م��ب��اح��ث��ات  اأج����رى 

والدوحة واأجرى ات�سالت مع الكويت وهذه اجلهود 

»�ساهمت يف بلورة هذا التفاق بالتن�سيق والدعم من 

قبل ال�سقاء يف دول جمل�س التعاون«

واأعلنت وزارة اخلارجية الكويتية، يف وقت �سابق، 

اجلمعة، اأن املباحثات التي عقدت الفرتة املا�سية، يف 

اإطار جهود امل�ساحلة اخلليجية كانت مثمرة، م�سرية 

اإىل اأن كل الأط���راف اأك���دوا حر�سهم على الت�سامن 

وال�ستقرار اخلليجي والعربي

بيان  يف  الكويتية،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأو���س��ح��ت 

�سادر عنها اليوم، اأن كل الأطراف اأكدوا ا�ستعدادهم 

اإليه  ت�سبو  م��ا  يحقق  نهائي  ات��ف��اق  اإىل  للو�سول 

من ت�سامن دائ��م بن دولهم وحتقيق ما فيه خري 

�سعوبهم

ج��اء ذل��ك يف اإط���ار ج��ه��ود امل�ساحلة ال��ت��ي �سبق 

ال�سباح،  اجل��اب��ر  الأح��م��د  �سباح  ال�سيخ  ق��اده��ا  اأن 

وا�ستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً ال�سيخ نواف 

الأحمد اجلابر ال�سباح، اأمري دولة الكويت، والرئي�س 

الأمريكي دونالد ترامب، حلل الأزمة واأعربت وزارة 

الكويتية، عن تقديرها جلاريد كو�سرن،  اخلارجية 

اجلهود  على  الأم��ري��ك��ي،  الرئي�س  م�ست�ساري  كبري 

القيمة التي بذلها موؤخًرا يف هذا ال�سدد

ووّج��ه وزي��ر اخلارجية ال�سعودي الأم��ري في�سل 

ال�سقيقة  الكويت  دول��ة  جلهود  ال�سكر  ف��رح��ان،  بن 

لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة اخلليجية واأكد 

تغريدة عر ح�سابه  ال�سعودي، يف  اخلارجية  وزي��ر 

اأن  »تويرت«،  الجتماعي  التوا�سل  مبوقع  الر�سمي 

اململكة العربية ال�سعودية ت�سكر امل�ساعي الأمريكية 

الريا�س تتطلع  اأن  اإىل  يف هذا اخل�سو�س، م�سرًيا 

لأن تتكلل بالنجاح ملا فيه م�سلحة وخري املنطقة

االنباط- عمان

 ث��م��ن رئ��ي�����س غ��رف��ت��ي ���س��ن��اع��ة الأردن 

وع�����م�����ان امل����ه����ن����د�����س ف���ت���ح���ي اجل���غ���ب���ري، 

اإع������ان رئ��ي�����س ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر 

من  للتخفيف  ب��رن��ام��ج  ع��ن  اخل�����س��اون��ة 

ال��ت��ب��ع��ات الق��ت�����س��ادي��ة وامل��ع��ي�����س��ي��ة على 

جائحة  جراء  املت�سررة  القطاعات  بع�س 

ت�سل  اجمالية  وبقيمة  ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

اىل نحو 320 مليون دينار .

�سحفي  ت�سريح  يف  اجل��غ��ب��ري  واع��ت��ر 

ام�س اجلمعة، اأن الرنامج خطوة ممكنة 

كورونا،  جائحة  من  املت�سررة  للقطاعات 

وذل����ك ن��ح��و ت��دع��ي��م وت��خ��ف��ي��ف ح���دة اأث��ر 

الأزمة عليها.

على  ال��ق��ائ��م  احل��ك��وم��ي  بالنهج  واأ���س��اد 

مت���ك���ن ال���ق���ط���اع اخل����ا�����س يف ظ����ل ه���ذه 

ال���ن���وع من  ه���ذا  اأن  اإىل  م��ن��وًه��ا  الأزم������ة، 

ال����رام����ج ي��ق��ي ال���ق���ط���اع���ات م���ن اإغ����اق 

م��ن�����س��اآت��ه��ا وي��ح��د م��ن ���س��ع��وب��ة اأو���س��اع��ه��ا 

املالّية.
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 رئيس المجلس األوروبي: لعبة القط 
والفأر مع تركيا يجب أن تنتهي

برنت يقفز 2% ويقترب من 50 دوالرًا 
بدعم اتفاق أوبك+

 القطامين يؤكد ضرورة تضافر الجهود 
لخدمة االستثمار والمستثمرين

الوحدات يرفع شعار الفوز والرمثا 
يواجه عناد معان 

االنباط-وكاالت

ق�����ال �����س����ارل م��ي�����س��ي��ل رئ���ي�������س امل��ج��ل�����س 

الأوروب�������ي ال���ي���وم اجل��م��ع��ة اإن ل��ع��ب��ة ال��ق��ط 

والفاأر بن الحتاد الأوروبي وتركيا يجب اأن 

اإ�سارة اإىل نزاع ب�ساأن موارد الغاز  تنتهي، يف 

الطبيعي يف �سرق البحر املتو�سط

وقال مي�سيل خال موؤمتر �سحفي لعبة 

�سحبت  فيما  تنتهي  اأن  يجب  وال��ف��اأر  القط 

تركيا جمددا �سفينة تنقيب من مياه متنازع 

ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��ي��ل ق��م��ة ل���احت���اد الأوروب��������ي يف 

العا�سر من دي�سمر كانون الأول من املقرر 

اأن تناق�س احتمال فر�س عقوبات على اأنقرة

وق��ال مي�سيل ال��ذي ي��راأ���س قمم الحت��اد 

الأوروب�����ي يف اأك��ت��وب��ر ح��ددن��ا ج���دول اأع��م��ال 

اإيجابيا ومددنا اأيدينا )لهم( يجب اأن توقف 

تركيا ا�ستفزازاتها ونرتها العدائية

طوكيو - رويرتز

ق��ف��زت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ام�����س اجلمعة 

مكا�سب  حتقيق  �سوب  وتتجه   ،%2 نحو 

لاأ�سبوع اخلام�س، اإذ اتفق منتجون كبار 

تخفي�سات  بع�س  ملوا�سلة  ت�سوية  على 

الإن���ت���اج مل��واج��ه��ة ال��ط��ل��ب امل��ت�����س��رر من 

جائحة فريو�س كورونا.

وارت���ف���ع خ���ام ال��ق��ي��ا���س ال��ع��امل��ي برنت 

1.04 دولر اأو ما يعادل 2.1% اإىل 49.75 

 %1 ن��ح��و  رب���ح  اأن  ب��ع��د  ل��ل��رم��ي��ل  دولر 

تك�سا�س  غ���رب  خ���ام  و���س��ع��د  اخل��م��ي�����س. 

1.8% اإىل  اأو ما يعادل  84 �سنتا  الو�سيط 

46.48 دولر للرميل.
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االنباط- عمان

 اأكد وزير العمل ووزير الدولة ل�سوؤون 

ال���س��ت��ث��م��ار ال���دك���ت���ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ن 

����س���رورة ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود م���ن اجلميع 

خلدمة ال�ستثمار وامل�ستثمرين املحلين 

وال����ع����رب والأج�����ان�����ب خل���دم���ة اأه������داف 

التنمية وتوليد فر�س عمل لاأردنين.

واأ�ساف القطامن خال زيارته لهيئة 

اأن احلكومة داعمة  ال�ستثمار اخلمي�س، 

يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  حجم  ل��زي��ادة  ومي�سرة 

اململكة، ملا لها من دور فاعل يف التخفيف 

من ن�سب البطالة.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط – عمان 

اجلولة  مناف�سات  ال��ي��وم  م�ساء  تختتم 

امل��ح��رتف��ن   دوري  م����ن  ع�����س��ر  اخل���ام�������س���ة 

�سباب  املت�سدرمع  ال��وح��دات  يلتقي  عندما 

العقبة عند الرابعة م�ساء على �ستاد عمان 

على  �سيفا  ال��رم��ث��ا  ي��ح��ل  بينما  ال�����دويل، 

على  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة  عند  معان 

�ستاد امللك عبداهلل الثاين. يف اللقاء الول 

العقبة  م��ع  اللقاء  ال��وح��دات اهمية  ي��درك 

ال��ن��ت��ائ��ج وي�سعى  ي��ع��اين م��ن �سعف  ال����ذي 

التي وجد  اخل��ط��ورة  لابتعاد عن مناطق 

نف�سها يحوم حولها ..ولهذا ي�سعى املت�سدر 

لتحقيق الفوز ول بديل.

التفا�صيل �ص »6«
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 مركز صحي عجلون الشامل 
يحصل على االعتمادية

أجواء األجواء باردة وحالة من عدم 
االستقرار اليوم

 انقاذ سيدة مسنة علقت
 في شرفة منزلها

السلط تستنكر أعمال تشوية 
المواقع الجمالية 

االنباط- عجلون

ال�شامل  عجلون  �شحي  مركز  ف��از   

حتقيقه  نتيجة  االع��ت��م��ادي��ة  ب��رن��ام��ج 

االه��������داف امل����ح����ددة ل��ت��ح�����ش��ن ج����ودة 

خدمات الرعاية ال�شحية .

وق���ال م��دي��ر ال�����ش��وؤون ال�����ش��ح��ي��ة يف 

اأن   ، ع��ن��اب  تي�شري  ال��دك��ت��ور  املحافظة 

للمعايري  تطبيقه  بعد  جاء  املركز  فوز 

وال�شروط التي و�شعها جمل�س اعتماد 

ال�شحية. املوؤ�ش�شات 

وخ�����ال  ����ش���ع���ى  امل�����رك�����ز  ان  وب�������ن، 

الفرتات املا�شية اىل الرتكيز على نقل 

يف  االأداء  وحت�����ش��ن  وت��ط��وي��ر  امل��ع��رف��ة 

اخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطنن 

وال���ت���ي ���ش��اه��م��ت يف ت�����ش��ه��ي��ل وت�����ش��ري��ع 

ح�شوله على االعتمادية،

ال��ن��وع��ي��ة  ال�����رام�����ج  اىل  ا����ش���اف���ة   

ال���ت���وع���وي���ة ال���ت���ي ن��ف��ذه��ا م��ن��ذ ب��داي��ة 

جائحة كورونا .

ي�شفي  ال��ن��ج��اح  ه��ذا  اأن  اإىل  وا���ش��ار 

املركز  كوادر  على  امل�شوؤولية  من  املزيد 

للمحافظة  اجل��ه��ود  م��ن  امل��زي��د  ل��ب��ذل 

على التقدم يف م�شتويات حت�شن االداء 

واالرتقاء باملركز وتوفري الازم له مبا 

ينعك�س مبا�شرة على متلقي اخلدمة .

االنباط-عمان

تتاأثر  اجلوية،  االر�شاد  تقرير  بح�شب 

امل��م��ل��ك��ة ال���ي���وم ال�����ش��ب��ت، ب��ح��ال��ة م���ن ع��دم 

احل���رارة،  وتنخف�س  اجل���وي،  اال���ش��ت��ق��رار 

وت���ك���ون االأج�������واء ب�����اردة وغ��ائ��م��ة ج��زئ��ي��اً 

املناطق  يف  االأم��ط��ار  وتهطل  غ��ائ��م��ة،  اإىل 

ال�����ش��م��ال��ي��ة وال���و����ش���ط���ى وال�������ش���رق���ي���ة م��ن 

اأحياناً وي�شحبها  اململكة، قد تكون غزيرة 

املناطق،  بع�س  يف  ال��رد  وت�شاقط  ال��رع��د 

االأودي��ة  يف  ال�شيول  ت�شكل  اإىل  ي��وؤدي  مما 

املنخف�شة. واملناطق 

زخات  لهطول  �شعيفة  الفر�شة  وتكون 

امل��ن��اط��ق اجل��ن��وب��ي��ة،  امل��ط��ر يف  م��ن  خفيفة 

تتناق�س  ال��ل��ي��ل  ���ش��اع��ات  م���ع  وت��دري��ج��ًي��ا 

الهطول  فر�شة  وت�شعف  ال��غ��ي��وم  كميات 

ومي���ي���ل اجل����و اىل االإ����ش���ت���ق���رار، وال���ري���اح 

غ��رب��ي��ة  ���ش��م��ال��ي��ة  اإىل  ���ش��رق��ي��ة  ���ش��م��ال��ي��ة 

معتدلة ال�شرعة تن�شط على فرتات.

وت���ك���ون االأج��������واء ي����وم االأح������د غ��ائ��م��ة 

مناطق  معظم  يف  ن�شبياً  وب����اردة  ج��زئ��ي��اً، 

امل��م��ل��ك��ة، ول��ط��ي��ف��ة احل�������رارة يف االغ�����وار 

وال��ب��ح��ر امل��ي��ت وال��ع��ق��ب��ة، وال���ري���اح غربية 

ال�شرعة. معتدلة 

االنباط- عمان

 مت��ك��ن ط��اق��م دوري����ة جن���دة م��ن ان��ق��اذ 

�شيدة م�شنة علقت يف �شرفة منزلها.

مديرية  با�شم  االعامي  الناطق  وقال 

العا�شمة  يف  م�شنة  �شيدة  ان  العام،  االمن 

اأن  النجدة بعد  باإحدى دوريات  ا�شتنجدت 

لفرتة  وبقيت  منزلها  �شرفة  على  علقت 

ال�شرفة  باب  فتح  ت�شتطيع  ال  طويلة وهي 

وكانت تعاين من الرد ال�شديد .

ال��ن��اط��ق االع��ام��ي، ان طاقم  وا���ش��اف 

امل��ن��زل ومت��ك��ن من  ال���دوري���ة ت�شلق ج���دار 

وادخ��ال��ه��ا  ال��ب��اب  وف��ت��ح  للم�شنة  ال��و���ش��ول 

للمنزل .

االنباط-ال�سلط

ال��ك��رى  ال�شلط  م��دي��ن��ة  اأب��ن��اء  ا�شتنكر 

االأع�����م�����ال ال���ت���ي ي���ق���وم ب���ه���ا م�����ش��ت��ه��رتي��ن 

ب���ت���خ���ري���ب وت�������ش���وي���ه امل����ب����اين واجل��������دران 

ال��رتاث��ي��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ال��و���ش��ط ال���رتاث���ي يف 

منطقة �شاحة العن.

ت��داول  ال�شلط  مدينة  اأبناء  ر�شد  حيث 

�شور الأعمال ت�شويه و كتابات على اجلدران 

واملباين الرتاثية والتي رف�شها اأبناء مدينة 

ال�شلط   وقال رئي�س بلدية ال�شلط الكرى 

ال�شلط  بلدية  اإن  خ�شمان  خالد  املهند�س 

ال��ك��رى ق��ام��ت ب��ط��رح ع���ط���اءات لتنظيف 

واجهات املباين واجلدران املحيطة بالو�شط 

الرتاثي للمرة الثالثة على التوايل.

و ه������ذه االأع������م������ال اأ����ش���ب���ح���ت ظ���اه���ره 

مرفو�شة بعد تكرارها.

ه��ذه  ال�شلط  م��دي��ن��ة  اأب��ن��اء  ا�شتهجن  و 

الظاهرة و اعتروا من يقوم بهذه االأعمال  

ا���ش��خ��ا���س مل ي�����ش��ع��روا ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة اإجت���اه 

م���ق���درات امل��دي��ن��ة وت�����ش��وي��ه امل��ن��ظ��ر ال��ع��ام 

لابنية واجلدران يف مدينة ال�شلط.

االنباط-عمان

�شارك نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 

و����ش���وؤون امل��غ��رتب��ن اأمي���ن ال�����ش��ف��دي ام�����س، يف 

للجمعية  اخلا�شة  اجلل�شة  يف  م�شجلة،  كلمة 

اال�شتجابة  املتحدة لبحث طرق  العامة لاأمم 

العاملية جلائحة كورونا والتعايف منها.

جل�شة  يف  ال��ي��وم  تمُع  “جنجَ ال�����ش��ف��دي  وق���ال 

ك��ورون��ا  جلائحة  الت�شدي  هدفها  ا�شتثنائية 

ال�شعبة  اآثارها  مواجهة  يف  دولنا  ت�شتمر  التي 

على �شعوبنا ودولنا، واأنقل اإليكم حتيات جالة 

امللك عبداهلل الثاين، وتثمينه جلهدنا امل�شرتك 

�شريًكا  �شتبقى  اململكة  اأن  وتاأكيد جالته  هذا، 

اجلائحة  ملواجهة  اجلماعي  عملنا  يف  موثوًقا 

وكل التحديات التي ولدتها”.

تتطلب  التحديات  هذه  اأن  ال�شفدي،  واأك��د 

مواجهتها اال�شتثمار يف نقاط القوة لكل دولة 

واإقليمية،  دول��ي��ة  اأم���ان  �شبكات  لت�شكيل  م��ن��ا، 

ت��وف��ر االح��ت��ي��اج��ات االأ���ش��ا���ش��ي��ة، م��ث��ل ال��غ��ذاء 

وال�شحة والتعليم.

واأكد ا�شتعداد اململكة ت�شخري كل اإمكانياتها، 

وال�����ش��ن��اع��ات  ال����غ����ذاء  ���ش��ي��م��ا يف جم������ايّل  وال 

ال���دوائ���ي���ة، ل��ت��ك��ون م���رك���زاً اإق��ل��ي��م��ًي��ا ل���اإم���داد 

جالة  ق��ال  كما  ال�شفدي،  وق���ال  وال��ت��خ��زي��ن. 

اأن  “لن يكفي  م���وؤخ���راً  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

نعود اإىل ما كان الو�شع عليه قبل اجلائحة؛ اإذ 

ينبغي علينا اغتنام الفر�شة، لبناء نظام عاملي 

اأن  ال�شفدي،  واأ�شاف  فاعلية”.  واأك��ر  اأف�شل 

مع النجاح الذي حتقق يف التو�شل للقاح م�شاد 

االآليات  اإعتماد  اأن يتم  لفريو�س كورونا، يجب 

بعدالة  واالأدوي��ة  املطاعيم  توزيع  ت�شمن  التي 

وعلى اأو�شع نطاق، موؤكداً اأن هذه �شرورة عادلة 

للجميع،  ومنفعة  م�شلحة  وف��ي��ه  واأخ��اق��ي��ة، 

اأن���ه ي��ع��زز ف��ر���س ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى اجلائحة  ذاك 

ب�شكل اأ�شرع ما ي�شعنا على طريق اإعادة اإنعا�س 

االقت�شاد العاملي.

“ي�شت�شيف االأردن ما يزيد  وقال ال�شفدي 

مليون  ح���وايل  بينهم  م��ل��ي��ون الج���ئ،   3.6 ع��ن 

األف �شقيق �شوري، وهذه م�شوؤولية  وثاثمائة 

اإمكانات،  من  ت�شتطيع  ما  بكل  اململكة  توؤديها 

ويف  لاجئن،  الكرمي  العي�س  توفري  ل�شمان 

مواجهة كورونا، يوفر االأردن لاجئن الرعاية 

ذاتها التي نوفرها ملواطنينا. لكن عبء اللجوء 

امل�شت�شيفة وحدها.  ال��دول  ال يجوز ان حتمله 

هو م�شوؤولية جماعية”.

وث���م���ن ال�������ش���ف���دي ال����دع����م ال������ذي ي��ق��دم��ه 

االأردن  مل�شاعدة  ال���دويل  املجتمع  يف  ال�شركاء 

واأكد �شرورة  الاجئن،  احتياجات  تلبية  على 

ال��ازم  ال��دع��م  لتوفري  ���ش��وي��اً  العمل  ا�شتمرار 

وال���ك���ايف وامل�����ش��ت��دام ل��اج��ئ��ن ول��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 

لتلبية  ال���ق���درات  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  امل�شت�شيفة 

احتياجاتهم احليوية.

ال�شفدي املجتمع الدويل لا�شتجابة  ودعا 

وت�شغيل  الإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وك��ال��ة  ل��ن��داء 

الاجئن الفل�شطينين )االأونروا( واملفو�شية 

ال�شامية ل�شوؤون الاجئن، وتوفري االإمكانيات 

املالية التي حتتاجها املنظمتان ملوا�شلة تقدمي 

جائحة  ظل  يف  خ�شو�شا  احليوية،  خدماتهما 

كورونا.

م�شرتكة.  “حتدياتنا  ال�����ش��ف��دي  واخ��ت��ت��م 

وت��ت��ع��اظ��م ق���درت���ن���ا ع��ل��ى م��واج��ه��ت��ه��ا ب���زي���ادة 

ت��ع��اون��ن��ا وت��ف��ع��ي��ل��ه، خ���ط���وات وب���رام���ج عملية 

ملمو�شة. العمل متعدد االأطراف، املنطلق من 

للجائحة  للت�شدي  ال�شبيل  ه��و  االق��ت��ن��اع  ه��ذا 

القا�شية  اآثارها  من  �شعوبنا  وحماية  وتبعاتها، 

واملوجعة”.

االنباط- عمان

51 وفاة   اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 

امل�شتجّد  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���س  اإ���ش��اب��ة   3116 و 

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

2960، واالإ�شابات اإىل  االإجمايل للوفيات اإىل 

.234353

1041 ح��ال��ة يف  وت���وّزع���ت االإ����ش���اب���ات ع��ل��ى 

ال��رم��ث��ا،  ح��ال��ة يف   302 اإرب����د، منها  حم��اف��ظ��ة 

ع��ّم��ان،  ال��ع��ا���ش��م��ة  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  و888 

حالة  و249  املفرق،  حمافظة  يف  حاالت  و304 

يف حمافظة الزرقاء، و211 حالة يف حمافظة 

ال��ب��ل��ق��اء،  ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  و168  ج���ر����س، 

حالة  و47  ال��ك��رك،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و116 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و31  م���اأدب���ا،  حم��اف��ظ��ة  يف 

منها  م��ع��ان،  حمافظة  يف  حالة  و27  عجلون، 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و26  ال��ب��رتا،  يف  ح��ال��ة   12

الطفيلة، و8 حاالت يف حمافظة العقبة.

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

احلاالت  عدد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال��وزراء 

بينما  54198 حالة،  اإىل  و�شل  الن�شطة حالّياً 

دِخلت اليوم للعاج يف 
ُ
بلغ عدد احلاالت التي اأ

غادرت  فيما  حالة،   173 املعتمدة  امل�شت�شفيات 

203 حاالت امل�شت�شفيات بعد �شفائها.

التي  ع��دد احل��االت  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 

 1749 بلغ  امل�شت�شفيات حالّياً  العاج يف  تتلّقى 

العناية  اأ���ش��ّرة  على  ح���االت   409 منها  ح��ال��ة، 

احلثيثة.

حالة   3826 ت�شجيل  اإىل  املوجز  اأ���ش��ار  كما 

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

177195 حالة. لي�شل اإجمايل حاالت ال�شفاء 

اأجري  خمرّياً  فح�شاً   21761 اأن  واأ�شاف 

ال���ي���وم، ل��ي�����ش��ب��ح اإج���م���ايل ع���دد ال��ف��ح��و���ش��ات 

ال���ت���ي اأج����ري����ت م���ن���ذ ب�����دء اجل���ائ���ح���ة وح��ت��ى 

ن�شبة  اأن  اإىل  الف��ت��ا ً ف��ح�����ش��اً،   2648917 االآن 

اإىل  اليوم و�شلت  الفحو�شات االإيجابّية لهذا 

قرابة 3ر14 باملئة.

ودعت الوزارة اجلميع اإىل االلتزام باأوامر 

الّدفاع، واّتباع �شبل الوقاية، خ�شو�شاً ارتداء 

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

احلملة  متابعة  اإىل  اإ�شافة  �شخ�شاً،   20 م��ن 

من  للوقاية  ال��وزارة  اأطلقتها  التي  التوعوية 

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

اأ�شرهم وجمتمعهم )#بحميهم(. حلماية 

االنباط- عمان

 اأك����د وزي����ر ال��ع��م��ل ووزي�����ر ال���دول���ة ل�����ش��وؤون 

اال���ش��ت��ث��م��ار ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ق��ط��ام��ن ���ش��رورة 

اال�شتثمار  خلدمة  اجلميع  من  اجلهود  ت�شافر 

وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن امل��ح��ل��ي��ن وال����ع����رب واالأج����ان����ب 

ف��ر���س عمل  وت��ول��ي��د  التنمية  اأه����داف  خل��دم��ة 

لاأردنين.

واأ�����ش����اف ال��ق��ط��ام��ن خ����ال زي���ارت���ه لهيئة 

اال�شتثمار اخلمي�س، اأن احلكومة داعمة ومي�شرة 

لزيادة حجم اال�شتثمارات يف اململكة، ملا لها من 

دور فاعل يف التخفيف من ن�شب البطالة.

و����ش���دد ال����وزي����ر ع��ل��ى اأه���م���ي���ة و����ش���ع ن��ظ��رة 

على  اململكة، موؤكداً  ا�شرتاتيجية لا�شتثمار يف 

يف  دوره���ا  وتعزيز  الهيئة  لعمل  احلكومة  دع��م 

التي  العقبات  وتذليل  اال�شتثمارات  ا�شتقطاب 

من املمكن اأن تواجه عملها.

فاعلة  واآل��ي��ة  ت�شور  بو�شع  الهيئة  وط��ال��ب 

خلدمة امل�شتثمرين لتعزيز حجم اال�شتثمارات، 

وزارة  دور  رب����ط  م���ن  ال���ه���دف  ان  اإىل  م�����ش��رياً 

العمل واال�شتثمار هو تعزيز جناح اال�شتثمارات 

رئي�س  اأط��ل��ع  ب���دوره،  اأم��ام��ه��ا.  العقبات  وتذليل 

حرتوقه،  ف��ري��دون  ب��ال��وك��ال��ة  اال�شتثمار  هيئة 

ال���وزي���ر ال��ق��ط��ام��ن ع��ل��ى خ��ط��ط واآل���ي���ة عمل 

من  امل��زي��د  ج��ذب  اإىل  الهادفة  اال�شتثمار  هيئة 

اإىل  اإ�شافة  منها،  القائم  ومتكن  اال�شتثمارات 

خال  من  اأنه  موؤكداً  الوطنية،  ال�شادرات  دعم 

ف��ري��ق ع��م��ل ه��ي��ئ��ة اال���ش��ت��ث��م��ار ���ش��ن��ع��م��ل خ��ال 

االإج���راءات  ت�شهيل  زي��ادة  على  القادمة  الفرتة 

واخل���دم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل�����ش��اري��ع اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

وذل��ك م��ن خ��ال م�شروع اأمت��ت��ة خ��دم��ات هيئة 

اال�شتثمار.

اأع������دت  اال����ش���ت���ث���م���ار  ه���ي���ئ���ة  اأن  واأ��������ش�������اف، 

املحلي  اال�شتثمار  وت�شجيع  جلذب  اإ�شرتاتيجية 

واالأج���ن���ب���ي، وال����رتوي����ج ل��ل��ب��ي��ئ��ة اال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

والفر�س اال�شتثمارية املتاحة يف اململكة.

االنباط- عمان

طالب جمل�س ادارة غرفة جتارة عمان ال�شماح للقطاعات املوقوفة عن العمل 

بالعودة ملمار�شة ن�شاطاتها �شمن �شروط ومعايري وبروتوكوالت معتمدة من 

جلنة االأوبئة، وتقدمي �شمانات لتطبيقها وت�شديد العقوبات على غري امللتزمن.

واأ�شار املجل�س اإىل اأن القطاعات التجارية واخلدمية التي ما زالت موقوفة 

عن العمل ه��ي: حم��ال االأل��ع��اب االإلكرتونية والكهربائية وال��ن��وادي ال�شحية 

والريا�شية وتنظيم املعار�س واملوؤمترات و�شاالت االفراح واملنا�شبات والقطاعات 

امل�شاندة لها ودور ال�شينما وامل�شارح، وتقدمي االأرجيلة باملقاهي واملطاعم .

وجدد املجل�س مطالبته بالغاء احلظر ال�شامل املفرو�س يوم اجلمعة للحد 

وال�شبت، اىل جانب  اال���ش��واق يومي اخلمي�س  ت�شهدها  التي  االزدح��ام��ات  من 

وبخا�شة  القطاعات  بع�س  خ�شائر  لتقليل  اجل��زئ��ي  احل��ظ��ر  ���ش��اع��ات  خف�س 

املطاعم.

نذير  الدكتور  ال�شحة  وزي��ر  ام�س اخلمي�س،  لقائه  املجل�س خ��ال  وطالب 

اأمن عام وزارة ال�شحة م�شوؤول ملف كورونا الدكتور وائل  عبيدات، بح�شور 

الهياجنة ال�شماح للمطاعم وحمال “ال�شوبر ماركت” واملخابز بتقدمي خدمة 

التو�شيل خال �شاعات احلظر.

وح�شب بيان �شحفي للغرفة اليوم اجلمعة، دعا املجل�س اىل و�شع مدد زمنية 

حمددة لعودة بع�س القطاعات املوقوفة عن العمل ملمار�شة ن�شاطها التجاري 

اإىل  اإ�شافة  املاين،  مبئات  املقدرة  ا�شتثماراتها  خ�شارة  من  خوفا  واخلدمي، 

م�شاهمتها بت�شغيل مئات االآالف من االأيدي العاملة املحلية.

القطاعات  ان  اىل  الغرفة،  مبقر  عقد  ال��ذي  اللقاء  خ��ال  املجل�س  واأ���ش��ار 

املوقوفة عن العمل تعر�شت خل�شائر مالية كبرية ه��ّددت ا�شتمرار بع�شها يف 

اال�شواق، وعر�شت اآخرين اإىل االإفا�س واإعان التوقف عن العمل.

تعزيز  على  حري�شة  ال�شحة  وزارة  ان  عبيدات،  الدكتور  اك��د  جانبه،  م��ن 

ال�شراكة مع القطاع اخلا�س والعمل ب�شكل ت�شاركي مع غرفة جتارة عمان لبث 

ال�شاأن  انها تويل  اأي�شاً، مبينا  واالأف���راد  االأعمال  اأ�شحاب  الطماأنينة بن  روح 

االقت�شادي ُجل االهتمام عند تبّنيها الأية تو�شية تتعلق باإجراءات التخفيف من 

تف�شي فريو�س كورونا.

ولفت اىل ان اول التحديات التي واجهت ال��وزارة هو اتخاذ اإج��راءات عملية 

وفورية ال�شتبعاد فر�س حظر �شامل لفرتات طويلة، االأمر الذي يوؤكد اأهمية 

الدور الذي يوؤديه القطاع اخلا�س يف ا�شتدامة تنمية االقت�شاد الوطني وحت�شن 

امل�شتوى املعي�شي لاأفراد.

اأي ق��رار بعودة فتح القطاعات  وح��ذر الدكتور عبيدات من الت�شرع باتخاذ 

القطاع  البلد، و�شيكون  ال�شرر قد يكون كبريا على  ك��ون  املغلقة م��رة واح��دة 

اخل��ا���س اك��ر اخلا�شرين م��ن ف�شل ج��ه��ود اح��ت��واء ال��ف��ريو���س وارت��ف��اع اع��داد 

االإ�شابات ب�شكل كبري.

املوقوفة  االقت�شادية  للقطاعات  ال�شماح  ق��رار  اأن  اإىل  ال�شحة  وزي��ر  وا�شار 

بالعودة ملمار�شة اأعمالها هو قرار ت�شاركي بن جمموعة من اجلهات الر�شمية 

املعنية ولي�س ح�شراً بوزارة ال�شحة اأو اللجنة الوطنية ملكافحة االأوبئة.

ال��وزارة �شتقوم بدرا�شة العودة التدريجية لفتح  وبن الدكتور عبيدات، ان 

القطاعات بالت�شارك مع اجلهات املخت�شة للخروج براأي توافقي ياأخذ باالعتبار 

التو�شيات املطروحة واملبنّية على درا�شات علمية وعملية ويف ُمقدمتها اجلانب 

ال�شحي، وذلك جتنباً للعودة للمربع االأول من اإجراءات منع تف�شي الوباء.

م��ن جانبه، حت��دث ال��دك��ت��ور الهياجنة ع��ن اأب���رز االجن����ازات ال��ت��ي حتققت 

خال الفرتة الق�شرية املا�شية وابرزها رفع الطاقة اال�شتيعابية للم�شت�شفيات 

احلكومية وزيادة عدد اأ�شرة العزل واأ�شرة العناية احلثيثة.

“رغم وج��ود تراجع طفيف على اع��داد االإ�شابات  وق��ال الدكتور الهياجنة 

ب��اأوام��ر ال��ّدف��اع، واّت��ب��اع معايري ال�شامة  اأن��ه يجب على اجلميع االل��ت��زام  اإاّل 

والوقاية وارت��داء الكّمامات ومراعاة التباعد االجتماعي ل�شمان الرتاجع يف 

اأعداد االإ�شابات”، موؤكدا اأهمية قيام غرفة جتارة عمان بدور توعوي الأع�شائها 

والعاملن لديهم.

اىل ذلك ا�شار رئي�س الغرفة خليل احلاج توفيق، اىل ان زيارة الغرفة توؤكد 

على  للتوافق  اخل��ا���س  والقطاع  ال�شحة  وزارة  ب��ن  الت�شاركية  تعزيز  اهمية 

اخت�شا�شه،  ح�شب  كل  االقت�شادية  االأن�شطة  ملمار�شة  املتبعة  ال��روت��وك��والت 

م�شددا على اهمية تعاون اجلميع لتحفيز االقت�شاد الوطني، ووقف اال�شرار 

التي طالت العديد من القطاعات االقت�شادية جراء اجلائحة.

وتوافق الطرفان على عقد لقاء قريب يجمع القطاعات التجارية واخلدمية 

املعنية  اجل��ه��ات  بتزويد  الغرفة  قيام  جانب  اىل  االأوب��ئ��ة  جلنة  م��ع  املت�شررة 

بالروتوكوالت املقرتحة لعودة القطاعات االقت�شادية املمنوعة واملتوقفة من 

العمل لدرا�شتها واتخاذ القرار املنا�شب ب�شاأنها باأ�شرع وقت ممكن.

�شاعات  الغرفة وخا�شة متديد  كافة مطالب  درا���ش��ة  على  االت��ف��اق  كما مت 

العمل وايام احلظر والتن�شيق والت�شارك بن الطرفن يف بث الر�شائل ال�شحية 

والتوعوية من ِقبل الغرفة بطريقة فاعلة وموؤثرة ملختلف �شرائح املجتمع .

با�شم  الغرفة  درع  عبيدات  ال��دك��ت��ور  توفيق  احل���اج  �شلم  ال��ل��ق��اء،  نهاية  ويف 

الواجب  �شهداء  الأرواح  تكرميا  فيها  والعاملن  ادارت��ه��ا  وجمل�س  منت�شبيها 

من الكادر الطبي والتمري�شي الذين ق�شوا يف مواجهة وباء فريو�س كورونا 

ال�شحة  وزارة  ك��وادر  االأول من  ال��دف��اع  وتقديرا جلهود كل من يقف يف خط 

والتق�شي الوبائي وجلنة االأوبئة.

االنباط- عمان

وعمان  االأردن  �شناعة  غرفتي  رئي�س  ثمن   

الوزراء  رئي�س  اإعان  املهند�س فتحي اجلغبري، 

للتخفيف  برنامج  ب�شر اخل�شاونة عن  الدكتور 

بع�س  على  واملعي�شية  االقت�شادية  التبعات  من 

ال��ق��ط��اع��ات امل��ت�����ش��ررة ج����راء ج��ائ��ح��ة ف��ريو���س 

 320 ن��ح��و  اىل  ت�شل  اج��م��ال��ي��ة  وبقيمة  ك��ورون��ا 

مليون دينار .

ام�س  �شحفي  ت�شريح  يف  اجلغبري  واع��ت��ر 

للقطاعات  الرنامج خطوة ممكنة  اأن  اجلمعة، 

املت�شررة من جائحة كورونا، وذلك نحو تدعيم 

وتخفيف حدة اأثر االأزمة عليها.

متكن  على  القائم  احلكومي  بالنهج  واأ���ش��اد 

القطاع اخلا�س يف ظل هذه االأزم��ة، منوًها اإىل 

من  القطاعات  يقي  الرامج  من  النوع  هذا  اأن 

اأو�شاعها  �شعوبة  م��ن  وي��ح��د  من�شاآتها  اإغ���اق 

اأن الرنامج االأخري حماولة  اإىل  املالّية. ولفت 

ج��ي��دة ل��رتت��ي��ب اأو����ش���اع ال��ق��ط��اع��ات م��ن جديد 

لتفادي �شعوبة االأو�شاع نتيجة اجلائحة.

و����ش���دد امل��ه��ن��د���س اجل��غ��ب��ري ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ان 

ت���راق���ب احل���ك���وم���ة ك���اف���ة ال��ق��ط��اع��ات ل��ت��دع��ي��م 

اأو�شاعها واحليلولة دون حدوث اأي اإغاقات يف 

من�شاآتها.

الصفدي : المملكة ستبقى شريًكا في عملنا الجماعي لمواجهة الجائحة

 51 وفاة و3116 إصابة بفيروس كورونا و3826 حالة شفاء

 القطامين يؤكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة االستثمار والمستثمرين

 تجارة عمان تطالب بالسماح للقطاعات المغلقة بممارسة نشاطاتها

 شارك بجلسة للجمعية العامة لالمم المتحدة لمواجهة كورونا

 الجغبير: برنامج الحماية الحكومي خطوة لتدعيم القطاعات المتضررة
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طوكيو - رويرتز

 ،%2 نحو  اجلمعة  ام�س  النفط  اأ�سعار  قفزت 

وتتجه �سوب حتقيق مكا�سب للأ�سبوع اخلام�س، 

اإذ اتفق منتجون كبار على ت�سوية ملوا�سلة بع�س 

املت�سرر من  الطلب  الإنتاج ملواجهة  تخفي�سات 

جائحة فريو�س كورونا.

وارتفع خام القيا�س العاملي برنت 1.04 دولر 

للربميل  دولر   49.75 اإىل   %2.1 ي��ع��ادل  م��ا  اأو 

بعد اأن ربح نحو 1% اخلمي�س. و�سعد خام غرب 

تك�سا�س الو�سيط 84 �سنتا اأو ما يعادل 1.8% اإىل 

46.48 دولر للربميل.

على  اخلمي�س  اأم�����س  ورو�سيا  اأوب���ك  واتفقت 

تخفيف تخفي�سات كبرية لإنتاج النفط اعتبارا 

من يناير مبقدار 500 األف برميل يوميا.

وقال جولدمان �ساك�س يف تقرير بعد القرار 

تخفي�ساتها  من  اخل��روج  عقبة  تزيل  “اأوبك+ 
قناعتنا  يعزز  مما  من�سقة...  بطريقة  احلالية 

خلل  النفط  لأ���س��ع��ار  وم�ستدام  ث��اب��ت  ب��ارت��ف��اع 

.»2021

امل�سدرة  البلدان  منظمة  اأن  ال��زي��ادة  وتعني 

املعروفة  املجموعة  ورو���س��ي��ا،  )اأوب���ك(  للبرتول 

7.2 مليون  الإنتاج  اأوب��ك+، تتجه خلف�س  با�سم 

برميل يوميا اأو ما يعادل 7% من الطلب العاملي 

اع��ت��ب��ارا م��ن ي��ن��اي��ر ك��ان��ون ال��ث��اين م��ق��ارن��ة مع 

التخفي�سات احلالية البالغة 7.7 مليون برميل 

يوميا.

التخفي�سات  اأوب��ك+  اأن توا�سل  املتوقع  ومن 

اأن تخلت  بعد  الأق��ل،  احلالية حتى مار�س على 

عن خطط لزيادة الإنتاج مليوين برميل يومياً.

م�ساعدات  خطة  من  الدعم  الأ�سعار  وتلقت 

تداعيات  لتخفيف  دولر  م��ل��ي��ارات   908 بقيمة 

ف�����ريو������س ك������ورون������ا، حت���ظ���ى ب����دع����م احل���زب���ن 

اجلمهوري

وال��دمي��ق��راط��ي يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، والتي 

ك�سبت زخما يف الكوجنر�س الأمريكي.

القد�س - رويرتز

اجلوية  لل�سناعات  اإ�سرائيل  �سركة  قالت 

اإنها �ستتوىل �سيانة  اململوكة للدولة اخلمي�س 

طائرات �سركة طريان اخلليج البحرينية التي 

حتط يف اإ�سرائيل.

واأب����رم����ت ال��ب��ح��ري��ن واإ����س���رائ���ي���ل ع��لق��ات 

باأربع  ال�سماح  ر�سمية يف �سبتمرب واتفقتا على 

ع�����س��رة رح��ل��ة جت���اري���ة اأ���س��ب��وع��ي��ا ب���ن امل��ن��ام��ة 

ومطار بن جوريون قرب تل اأبيب، لكن موعد 

البدء مل ُيعلن بعد.

ووق��ع��ت ال�����س��رك��ت��ان ات��ف��اق ال�����س��ي��ان��ة اأث��ن��اء 

زي�����ارة ق����ام ب��ه��ا وف����د ب��ح��ري��ن��ي ب��ق��ي��ادة وزي���ر 

ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.

اإنها  اجل��وي��ة  لل�سناعات  اإ���س��رائ��ي��ل  وق��ال��ت 

ت�سمل  ���س��ام��ل��ة...  فنية  ح��ل��ول  “تقدم  ���س��وف 

وال�سيانة  بعده  وم��ا  الإق��لع  قبل  ما  خدمات 

اليومية والدعم يف مواجهة اأي م�ساكل فنية.«

وق������ال ي���و����س���ف م���ي���لم���ي���د، امل����دي����ر ال���ع���ام 

مل��ج��م��وع��ة ال�������س���ن���اع���ات اجل���وي���ة يف ال�����س��رك��ة 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، اإن����ه ي��ت��وق��ع ���س��ف��ق��ات مم��اث��ل��ة 

م���ع ���س��رك��ات ط����ريان اأخ�����رى يف امل��ن��ط��ق��ة بعد 

البحرين  م��ع  ال��ع��لق��ات  اإ���س��رائ��ي��ل  طبعت  اأن 

والإمارات.

وتقدم اإ�سرائيل لل�سناعات اجلوية خدمات 

75% م���ن ���س��رك��ات  ���س��ي��ان��ة ال���ط���ائ���رات ل��ن��ح��و 

الطريان التي ت�ستخدم مطار بن جوريون.

وتعمل ال�سركة اأي�سا يف الأنظمة الع�سكرية 

اجل���وي���ة وال�����س��اروخ��ي��ة وال���ط���ائ���رات امل�����س��رية 

والأ�سلحة دقيقة التوجيه والأقمار ال�سناعية.

العربية-وكاالت

ق�سائية  دع���وى  الأم��ريك��ي��ة،  الإدارة  اأق��ام��ت 

“في�سبوك”،  الجتماعي  التوا�سل  �سد عملق 

ب��زع��م جت���اوز امل��ر���س��ح��ن ل��ل��وظ��ائ��ف الأم��ريك��ي��ة 

لآلف املنا�سب ل�سالح العمال املهاجرين الذين 

يحملون تاأ�سريات موؤقتة.

العدل  وزارة  اأقامتها  التي  ال��دع��وى  وتزعم 

�سبتمرب  وحتى   2018 العام  منذ  اأن��ه  الأمريكية 

“في�سبوك” �سيا�سة  ، فقد مار�ست �سركة   2019

ال��ع��م��ال الأم��ريك��ي��ن م��ن خ��لل  التمييز ���س��د 

ح��ج��ز ف��ر���س ال��ع��م��ل ل��ل��ع��م��ال امل��وؤق��ت��ن مب���ا يف 

بيان،  التاأ�سريات. ويف  اأن��واع  بع�س  ذلك حاملي 

اآن��دي  “في�سبوك”،  �سركة  با�سم  املتحدث  ق��ال 

العدل  وزارة  مع  يتعاون  “في�سبوك  اإن  �ستون، 

نعار�س  وبينما  الق�سية،  ل��ه��ذه  مراجعتها  يف 

املزاعم يف ال�سكوى، ل ميكننا التعليق اأكرث على 

التقا�سي القائم«.

عامن  ا�ستمر  حتقيق  بعد  ال�سكوى  وج��اءت 

الأم��ريك��ي��ة. حيث تطالب  ال��ع��دل  اأج��رت��ه وزارة 

بفر�س  ترمب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة 

“في�سبوك”،  ����س���رك���ة  ع���ل���ى  م���دن���ي���ة  ع���ق���وب���ات 

بالإ�سافة اإىل دفع اأجور متاأخرة ملا تقول وزارة 

الذين  الأمريكين  للعمال  م�ستحق  اإن��ه  العدل 

ُحرموا من العمل يف �سركة “في�سبوك«.

اريك  الأمريكي،  العام  املدعي  م�ساعد  وق��ال 

وا�سحة...  للعمال  “ر�سالتنا  بيان  يف  دريباند، 

خلل  م��ن  العمل  ف��ر���س  ال�سركات  رف�ست  اإذا 

غري  ب�سكل  املوؤقتة  التاأ�سريات  حاملي  تف�سيل 

ال���ع���دل...  وزارة  ف�����س��وف حت��ا���س��ب��ه��م  ق���ان���وين، 

ذلك  - مبا يف  العمل  اأرب���اب  اإىل جميع  ر�سالتنا 

ل  وا�سحة:   - التكنولوجيا  قطاع  يف  العاملن 

ميكنك ب�سكل غري قانوين اأن تف�سل التوظيف اأو 

التفكري اأو التوظيف املوؤقت حلاملي التاأ�سريات 

على العمال الأمريكين«. ووفق �سبكة “�سي اإن 

اإن”، فقد مت تقدمي ال�سكوى اأمام ق�ساة القانون 

اأحد  وهو  للهجرة،  التنفيذي  املكتب  يف  الإداري 

ق�سم  رئي�س  مكتب  يتعامل  العدل.  وزارة  ف��روع 

الق�سايا  م��ع  روتيني  ب�سكل  الإداري  ال�ستماع 

التي تنطوي على ممار�سات توظيف الهجرة.

لندن - رويرتز

اإن  ام�����س اجل��م��ع��ة  اأم���ريك���ا  اأوف  ب��ن��ك  ق����ال 

الأ���س��ول  م��ن  م�سرتياتهم  ع���ززوا  امل�ستثمرين 

املا�سي  الأ�سبوع  الأ�سهم  مثل  املخاطر  العالية 

ُيعترب  ال����ذي  ال��ذه��ب  م��ن  امل����ال  ���س��ح��ب��وا  بينما 

م���لذا اآم��ن��ا، اإذ ق��دم��ت ان��ف��راج��ات ك��ب��رية ب�ساأن 

القت�سادات  اأن  يف  اآم���ال  ل��ك��ورون��ا  م�ساد  ل��ق��اح 

الطبيعي يف  اإىل و�سعها  العودة  قد تقرتب من 

ا�ستنادا  الأمريكي  ال�ستثمار  بنك  وق��ال   .2021

اإىل بيانات من اإي.بي.اإف.اآر اإنه جرى �سخ 115 

مليار دولر يف �سناديق الأ�سهم وهو رقم قيا�سي 

�سناديق  و�سهدت  الفائتة.  الأربعة  الأ�سابيع  يف 

ال�سندات دخول تدفقات بقيمة 9.7 مليار دولر 

يف الأ�سبوع املنتهي يف الثاين من دي�سمرب.

ُيعترب  ال���ذي  ال��ذه��ب  �سهد  النقي�س،  وع��ل��ى 

مليارات  ت�سعة  بقيمة  تدفقات  نزوح  اآمنا  ملذا 

دولر يف الأ�سابيع الثلثة املا�سية.

وي��ث��ري اإن���ف���اق ح��ك��وم��ي ه��ائ��ل وحت��ف��ي��ز من 

البنوك املركزية اأي�سا الآمال يف عودة الت�سخم 

ذلك  و���س��اع��د  ���س��ن��وات.  ع�سر  ا�ستمر  �سبات  م��ن 

الأوراق املالية للخزانة املحمية من الت�سخم يف 

اأن ت�ستقطب ملياري دولر الأ�سبوع املا�سي وهو 

ثاين اأكرب اإجمايل اأ�سبوعي.

االقت�صادي
30

برنت يقفز 2% ويقترب من 50 دوالرًا بدعم اتفاق أوبك+

إسرائيل للصناعات الجوية تتولى صيانة طائرات »طيران الخليج«

التمييز في التوظيف.. »ترمب« يوجه تهمة جديدة لـ»فيسبوك«

األسهم األميركية تستقطب تدفقات قياسية مع فقدان الذهب بريقه

  البدء باغراء الشركات لطرح اسهم

بريطانيا.. 50 مليار إسترليني »ضائعة« 
والسلطات تسعى لحل اللغز

مباحثات بين واشنطن وهواوي بشأن 
»المديرة المسجونة«

»بيتكوين« تقفز 12% وتتجاوز 
مستوى 19300 دوالر في 24 ساعة

ترجمات - اأبوظبي

يف مفاجاأة من العيار الثقيل، اأعلنت جلنة 

حكومية يف بريطانيا اأن هناك اأوراق��ا نقدية 

بقيمة حوايل 50 مليار جنيه اإ�سرتليني )67 

مليار دولر( مفقودة، ول يعرف اأين هي الآن.

وذك�����������رت جل����ن����ة احل���������س����اب����ات ال���ع���ام���ة 

اإجن��ل��رتا  بنك  على  يتعن  اأن���ه  الربيطانية 

)البنك املركزي يف بريطانيا( اإج��راء حتقيق 

ملعرفة مكان هذه الأموال الطائلة، ال�سائعة 

اإىل  مبطنا  انتقادا  اللجنة  ووجهت  ح�سابيا. 

ب�”التعامل  اإي����اه  مطالبة  امل���رك���زي،  ال��ب��ن��ك 

ب�سكل اأف�سل مع العملة املحلية التي هي من 

م�سوؤوليته، والتخلي عن الت�ساهل جتاه تعقب 

نيوز”  “�سكاي  �سبكة  وف��ق  النقود”،  م��ك��ان 

الربيطانية. واأ�سارت اإىل اأنه “ل يوجد �سبب 

مقنع وراء ا�ستمرار البنك يف طلب مزيد من 

الأوراق النقدية، يف ظل وجود اأموال �سخمة 

خارج خزائن البنوك«.

وقدرت اأن نحو 20 اإىل 40 باملئة فقط من 

يجري  ال��ب��لد  يف  ال�����س��ادرة  النقدية  الأوراق 

ا�ستخدامها يف التعاملت املالية.

وهذا يعني اأن هناك نحو 50 مليار جنيه 

اإ���س��رتل��ي��ن��ي م��ف��ق��ودة م��ن ح��ل��ق��ة ال��ت��ح��رك��ات 

امل��ال��ي��ة، رمب���ا مت الح��ت��ف��اظ ب��ه��ا ك��م��دخ��رات 

اأو  الظل”  “اقت�ساد  يف  ت�ستخدم  اأو  منزلية 

جرى نقلها اإىل خارج البلد.

وهذا ينطوي، بح�سب اللجنة الربيطانية، 

حال  يف  العامة،  ال�سيا�سة  على  خماطر  على 

ا�ستخدام جزء كبري من هذه الأموال التي ل 

يعرف مكانها لأغرا�س غري قانونية.

وذكرت جلنة احل�سابات اأن ال�سلطات وراء 

ف�”املجتمع  املفقودة،  الأم���وال  م�ساألة  تفاقم 

الرقمية،  املدفوعات  نحو  ف�سيئا  �سيئا  يتجه 

الأم��ر ال��ذي ل ت�ستوعبه ال�سلطات فتوا�سل 

طلب اإ�سدار الأوراق النقدية«.

واأقرت جلنة احل�سابات العامة الربيطانية 

اأن امليل نحو املدفوعات الرقمية اأ�سبح اجتاها 

عامليا.

وكالت - اأبوظبي

ت��ن��اق�����س احل���ك���وم���ة الأم���ريك���ي���ة ات���ف���اق���ا مع 

املجموعة ال�سينية العملقة للت�سالت، هواوي، 

من �ساأنها اأن ت�سمح بعودة املديرة املالية املوقوفة 

للمجموعة، مينغ وانت�سو، اإىل ال�سن، ح�سب ما 

ام�س  جورنال”،  �سرتيت  “وول  �سحيفة  اأوردت 

اجلمعة.

واأوق��ف��ت مينغ يف فانكوفر  يف كندا يف 2018 

اإىل  وت�سعى  اأمريكية،  توقيف  مذكرة  على  بناء 

ع��ل��ى خلفية  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ت�سليمها  م��ن��ع 

الأمريكية  العقوبات  ه���واوي  بانتهاك  اتهامات 

اإي����ران، يف ق�سية �سببت اأزم���ة يف العلقات  على 

“اتفاق للملحقة  ال�سينية. ومبوجب  الكندية 

املوؤجلة”مع وزارة العدل الأمريكية، �ستقر مينغ 

املتعلقة  والتاآمر  بالحتيال  التهامات  بعدد من 

ل��ه��واوي، وف��ق م��ا ذك��رت  بالنتهاكات املفرت�سة 

ال�سحيفة.وياأمل الطرفان التو�سل اإىل اتفاق قبل 

نهاية عهد اإدارة الرئي�س دونالد ترامب، علما باأن 

مينغ مرتددة يف املوافقة على اتفاق تقر مبوجبه 

بارتكابها خمالفات، ح�سبما نقلت ال�سحيفة عن 

م�سادر. وت�سبب توقيف مينغ يف تدهور العلقات 

بن كندا وال�سن، واأوقفت بكن الكندين مايكل 

كوفريغ ومايكل �سبور، وهو ما اعتربه الغرب ردا 

انتقاميا. وميكن للتفاق اأن ميهد الطريق اأمام 

الإف���راج عن الكندين، وفق ما ذك��رت ال�سحيفة 

نقل عن م�سادر قريبة من امللف. و�سعى حمامو 

الت�سليم  اإج�����راءات  عرقلة  اإىل  الآن  حتى  مينغ 

بالقول اإن حقوق موكلتهم انتهكت خلل اعتقالها، 

وهو ما تنفيه كندا.

وتقول مينغ اإنها �سحية ا�سطهاد �سيا�سي واإن 

الوليات املتحدة تهاجم هواوي �سعيا لكبح تقدم 

ال�سن يف جمال التكنولوجيا.

وفر�ست الوليات املتحدة عقوبات م�سددة على 

ه��واوي متنع م�سّنعي اأ�سباه املو�سلت الأجانب 

اأمريكية،  بتكنولوجيا  رقائق م�سنوعة  بيع  من 

حظرت  ال��غ��رب  دول  م��ن  والعديد  ال�سركة.  اإىل 

اأو تفكر يف �سحبها م��ن �سبكات  م��ع��دات ه���واوي 

اجليل اخلام�س ملخاوف مرتبطة بتج�س�س �سيني. 

وقال م�سوؤولو هواوي اإن الهجمات نابعة عن رغبة 

اأمريكية لإ�سقاط مناف�س جتاري ناجح.

العربية-وكاالت

م��ث��ل��م��ا ه����وت ب�����س��ك��ل م��ف��اج��ئ يف ت��ع��ام��لت 

الأ����س���ب���وع احل�����ايل، ع����ادت ال��ع��م��ل��ة الأك�����رث ق��وة 

“بتكوين”  وانت�ساراً يف �سوق العملت الرقمية 

اإىل الرت��ف��اع جم��دداً لتقفز خ��لل ال��� 24 �ساعة 

املا�سية بن�سبة 12% لت�سجل نحو 19325 دولر. 

لعملة  الإجمالية  ال�سوقية  القيمة  ارتفعت  كما 

358.1 مليار دولر. فيما  نحو  “بيتكوين” اإىل 
من  ت��ق��رتب  بن�سبة  “اإيرثيوم”  عملة  �سعدت 

دولر.   606 م�ستوى  اإىل  �سعرها  لريتفع   %16

كما ارتفعت قيمتها ال�سوقية الإجمالية اإىل نحو 

68.9 مليار دولر.

و�سجلت عملة “اإك�س ريبل” ارتفاعاً بن�سبة 

دولر.   0.617 نحو  اإىل  �سعرها  لي�سل   %12.5

كما ارتفعت قيمتها ال�سوقية الإجمالية اإىل نحو 

27.9 مليار دولر. وا�ستقرت عملة “تيزر” عند 

م�ستوى دولر لكل وحدة، بينما �سجلت قيمتها 

ال�سوقية الإجمالية م�ستوى 19.5 مليار دولر.

ويف امل���رك���ز اخل��ام�����س ب���ن اأك����رب 5 ع��م��لت 

رقمية، حلت عملة “ليتكوين” و�سجلت مكا�سب 

ال� 24 �ساعة املا�سية بن�سبة %23  �سخمة خلل 

لي�سل �سعرها اإىل 87.6 دولر لكل وحدة. فيما 

ارتفعت قيمتها ال�سوقية الإجمالية لت�سجل نحو 

5.78 مليار دولر.

وي�����وم الأرب����ع����اء امل���ا����س���ي، ان��خ��ف�����س��ت عملة 

دولراً،   18820 اإىل   %1.2 بن�سبة  “بيتكوين” 
وذلك بعد اأن ك�سرت قمتها التاريخية ال�سابقة، 

من  ���س��اب��ق  وق���ت  يف  دولر   19914 اإىل  لت�سل 

اعترب  “بلومبريغ”،  وك��ال��ة  ووف��ق  التعاملت. 

غ��اري  �سابقاً،  غ���روب  �ساك�س  غ��ول��دم��ان  رئي�س 

كوهن، اأن بيتكوين “تفتقر اإىل بع�س النزاهة 

الأ�سا�سية ل�سوق حقيقية”، وميكن اأن يف�سل يف 

نهاية املطاف.

واأ�ساف: “جزء من نزاهة النظام هو معرفة 

ال�سلعة ومعرفة  من ميلكها ومعرفة من لديه 

ملاذا يتم نقلها.. نظام بيتكوين اليوم لي�س لديه 

�سفافية، وقد يوؤدي اإىل الف�سل يف نهاية املطاف«.

مبوقع  الر�سمية  �سفحته  على  تغريدة  ويف 

تويرت”، قال امل�ست�سار القت�سادي يف جمموعة 

التا�سع  “يف  ال��ع��ري��ان:  ال��ع��امل��ي��ة، حممد  األ��ي��ان��ز 

وال��ع�����س��ري��ن م��ن ن��وف��م��رب 2018، ق��م��ت ب�����س��راء 

البيتكوين عند �سعر 4728 دولرا، لي�س بناء على 

حتليل عميق، ولكن على اأ�سا�س العوامل الفنية، 

اأي حتليل  ب���دون  بالبيع، وجم���ددا  ال��ي��وم قمت 

عميق”. واأ�ساف: “كانت طريقة رائعة للتعرف 

على ما اأ�سبح اأكرث الأ�سول �سهرة يف العامل«.

الريا�س-العربية

ناجحة  كانت  املباحثات  اأن  �سلمان  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  اأكد 

وفعالة، م�سرياً اإىل ا�ستمرار امل�ساورات ب�سكل �سهري للتغلب على 

من  العديد  يف  متبع  تقليد  وه��و  الأ���س��واق  يف  اليقن  ع��دم  حالة 

املوؤ�س�سات مثل البنوك املركزية.

وقال وزير الطاقة يف موؤمتر �سحايف على هام�س ختام اأعمال 

افرتا�سيا  عقد  “اأوبك+” ال��ذي  لتحالف   12 ال��� ال��وزاري  املوؤمتر 

رقم  “اأوبك” ال���وزاري  مل��وؤمت��ر  ال���وزاري  الجتماع  و�سبقه  اأم�����س 

�سخ�س  واأن���ا  ���س��ائ��ع��ات  جم��رد  املنتجن  ب��ن  “اخللف  اإن   ،180

دقيق يف التعبري عن املوقف، واجلميع يركز حالياً على متطلبات 

ب�سكل متميز«. ال�سوق 

وك��ل  وم�����س��وؤول��ة  ن��ا���س��ج��ة  اجل���دي���دة  “التفاقية  اأن  واأو����س���ح 

النفق  نهاية  يف  النور  نرى  حتى  م�سوؤولياتها  تتحمل  الأط��راف 

“نحن  م�سيفاً  التحركات”،  ك��ل  يف  والإج��م��اع  ال��ت��واف��ق  بف�سل 

نتمتع باملرونة ال�سديدة لإدارة الأزمة بدقة ودون خماطرة على 

الأ�سواق«.

وتاأثريها  الثانية  واملوجة  للإغلق  املوؤمتر  تطرق  اإىل  واأ�سار 

“الأمر يتطلب مزيداً من احلذر والوعي  اأن  يف الطلب، م�سيفاً 

واأوروب����ا هذه  اأم��ريك��ا  اأم��ل كبري يف جت��اوز  ولدينا  املنتجن  م��ن 

قريبا«. اجلائحة 

هذه  ت��ك��ون  اأن  ون��اأم��ل  اإن�سانية  م��اأ���س��اة  “الوباء  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

املوجة ق�سرية، واأن تنجح اللقاحات وتنت�سر وتوزع على اجلميع 

وت�سهم يف �سرعة التعايف«.

وقال الأمري عبدالعزيز بن �سلمان، “نرى عدداً من اللقاحات 

اجل��اه��زة ون��ن��ت��ظ��ر اأن ن���رى م���دى اإق��ب��ال الأ���س��خ��ا���س ع��ل��ى اأخ��ذ 

اللقاح”، متوقعا اأن ت�سهد الأ�سهر املقبلة جناح اللقاحات وتوفري 

ال�سفاء والأمان لقطاع كبري من �سكان العامل.

اأن  ق��ب��ل، ول��ذا يجب  الأزم���ة م��ن  “مل ن�سهد مثل ه��ذه  وت��اب��ع 

نرتيث يف التعامل مع التطورات، مو�سحا اأنه ل ي�ستطيع التنبوؤ 

باملدى الزمني ومدى ا�ستجابة النا�س للقاحات.

يف  الإن��ت��اج��ي��ة  التعوي�سات  م��راق��ب��ة  يف  “�سن�ستمر  وا���س��ت��ط��رد 

اإىل  م�سرياً  بها،  املتعهدة  املنتجة  للدول  املقبلة  الأربعة  ال�سهور 

ومع  بها  م��رت  التي  ال��ظ��روف  ب�سبب  خا�س  و�سع  لها  ليبيا  اأن 

التنمية  على  ومل�ساعدتها  الإن�سانية  اجلوانب  العتبار  يف  الأخذ 

تطورات  نتابع  و�سنظل  الأ�سا�سية  البنية  وا�ستعادة  القت�سادية 

اإنتاجها يف ال�سهور املقبلة.

ولفت اإىل اأن اجلميع يتفهم جيدا طبيعة ال�سوق غري امل�ستقرة 

ال�سحيح  التوقيت  املقبلة و�سنتابع ونحكم يف  الثلثة  ال�سهور  يف 

ملنع حدوث التقلبات ال�سعرية والت�سجيع على مزيد من املطابقة، 

اأ�سهما  واأنغول  والعراق  جيد  ب�سكل  ت�سري  التعوي�سات  اأن  مبينا 

والتزام  مب�سوؤولية  ويتمتعان  التعوي�سات  تلك  اإجراء  يف  بالفعل 

جيد مع �سرورة تعميق احلوار مع كل الأطراف.

اأع��ط��ت��ن��ا  اأن��ف�����س��ن��ا ب�����س��ك��ل ج��ي��د وق���د  “ننظم  واأ����س���اف الأم����ري 

الإن��ت��اج  ال��ت��زام��ه��ا مب�����س��ت��وي��ات  الإم�����ارات تطمينات ج��ي��دة ح���ول 

اأكرث عمقا، لفتا  ب�سكل  املوقف  بتقييم  الوزارية  اللجنة  و�ستقوم 

اأ�سواق  واأف�سل من  للغاية  النفطية يف و�سع جيد  ال�سوق  اأن  اإىل 

اأخرى.

وزير الطاقة السعودي: اتفاقية أوبك+ الجديدة ناضجة وقادرون على إدارة األزمة
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االنباط-وكاالت

مازال عاملنا ميتليء بالكثري من الأ�سرار 

ال��ت��ي يقف اأم��ام��ه��ا ال��ع��امل ح��ائ��را، اأم��اك��ن 

اأغ��رب..ت��ث��ري  ظ��واه��ر  فيها  غريبة حت��دث 

ال��ده�����س��ة، ح���اول ال��ع��ل��م��اءج��اه��دي��ن ك�سف 

اأ�سرارها ومل ينجحوا،فبقيت هذه الأماكن 

مغلقة على األغازها يف انتظار اأن حتل يوما،  

وم��ث��ل��ث ب��رم��ودا م��ن اأ���س��ه��ر ه���ذه الأم��اك��ن 

ال��غ��ري��ب��ة ع��ل��ى الأط�������اق؛ وح���ول���ه دارات 

وت���دور الكثري م��ن الأ���س��اط��ري واخل��راف��ات 

واحلكايات الغريبة، لكن حتى الأن مل يتم 

اكت�ساف جقيقة املكان بالفعل..اليوم دعونا 

نتعرف علي مثلث برمودا

مثلث برمودا..اأو مثلث ال�شيطان

ا با�سم  اأي�سً ُيعد مثلث برمودا، املعروف 

ا  مثلث ال�سيطان، اأحد اأكرث الأماكن غمو�سً

على هذا الكوكب. يقع مثلث برمودا قبالة 

ال�ساحل اجلنوبي ال�سرقي للوليات املتحدة 

يف املحيط الأطل�سي، بني برمودا وفلوريدا 

وبورتوريكو، واأ�سبح مركز الألغاز التي مل 

م�ساحة  ب��رم��ودا  مثلث  يغطي  حلها.  يتم 

وه��و جزء  البحر،  األ��ف ميل من   440 تبلغ 

من طريق ماحي مزدحم يف العامل، حيث 

اأمريكا  اإىل  املتجهة  ال�سفن  يعرب عدد من 

واأوروبا ومنطقة البحر الكاريبي كل يوم.

على م��ر ال��ق��رون، مت الإب����اغ ع��ن عدد 

ك��ب��ري م��ن ال�سفن وال��ط��ائ��رات اخ��ت��ف��ت يف 

��ا،  اأي�����سً املنطقة.  ه��ذه  يف  غام�سة  ظ���روف 

مت اإلقاء اللوم على مثلث ال�سيطان هذا يف 

العقود  يف  الأ�سخا�ص  م��ن  الآلف  اختفاء 

“فين�سينت جادي�ص” ا�ستخدم  ع،   املا�سية 

م�سطلح »مثلث برمودا« لأول مرة يف عام 

1964 يف مقال ُن�سر يف جملة اأرجو�سي

متى بداأت الق�ش�ص عن مثلث برمودا؟

يف  ب��رم��ودا  مثلث  ح��ول  الق�س�ص  ت��ب��داأ 

راأى  عندما  كولومبو�ص  كري�ستوفر  زم��ن 

�سعلة من النار تت�سادم يف البحر يف املثلث 

اجلديد.  العامل  اإىل  الأوىل  رحلته  خ��ال 

ومع ذلك، فاإن ال�سلوك الغام�ص للمنطقة 

ال��ق��رن  اإل يف  ان��ت��ب��اه اجل��م��ه��ور  ي��ل��ف��ت  مل 

ال�سحن  �سفينة  اختفت  عندما  الع�سرين 

�سايكلوب�ص،  اإ���ص  اإ���ص  يو  للبحرية  التابعة 

وعلى متنها اأكرث من 300 �سخ�ص، يف مثلث 

برمودا.

واي�������س���ا اخ���ت���ف���اء ط���ائ���رة ���س��غ��رية ذات 

حم���رك���ني يف م���اي���و م����ن ال����ع����ام امل���ا����س���ي. 

اخ��ت��ف��ت ال���ط���ائ���رة، ال��ت��ي ك���ان ع��ل��ى متنها 

اأرب��ع��ة اأ���س��خ��ا���ص، ف��ج��اأة م��ن ع��ل��ى ال����رادار 

عندما كانت يف طريقها من بورتوريكو اإىل 

ف��ل��وري��دا، وي��ب��دو اأن احل��ط��ام م��ن الطائرة 

ال��ع��ث��ور عليه لح���ًق���ا. وك��ان��ت  امل��ف��ق��ودة مت 

هي  �سفينة  �سملت  التي  الأخ���رية  احل��ادث��ة 

غرق �سفينة �سحن يف مثلث برمودا خال 

اإع�سار مميت يف اأكتوبر 2015.

وقوع حوادث غام�شة

التداخل الكهرومغناطي�شي..ي�شبب 

م�شاكل البو�شلة

م���ع ا���س��ت��م��رار وق����وع احل������وادث، ال��ت��ي 

غ��ام�����س��ة، يف منطقة  ت���ك���ون  م���ا  غ���ال���ًب���ا 

مثلث ب��رم��ودا، ق��دم الكثريون ع��دًدا من 

التف�سريات للغمو�ص الذي يقف وراءها. 

مت اقرتاح دور الأن�سطة اخلارقة ووجود 

الكائنات الف�سائية بقوة من قبل اأولئك 

الذين يعتقدون اأن �سيًئا غريًبا يحدث

 بينما عار�ص العديد من ذوي النظرة 

تف�سريات  بتقدمي  احلجة  ه��ذه  العلمية 

م��ن��ط��ق��ي��ة ل����ه����ذه ال����ظ����اه����رة. م����ن ب��ني 

املقرتحة،  القليلة  العلمية  التف�سريات 

الأك������رث ���س��ي��وًع��ا ه���ي ن��ظ��ري��ة ال��ت��داخ��ل 

م�ساكل  ي�سبب  ال��ذي  الكهرومغناطي�سي 

البو�سلة.

قوة  ه��ن��اك  اأن  النظرية  ه��ذه  وت��دع��ي 

الطبيعي  للمغناطي�ص  جًدا  عالية  جذب 

البو�سلة  توجيه  يعيد  وال���ذي  ل��اأر���ص 

وغريها من املعدات املتطورة، ول ي�سمح 

املياه.  عرب  املق�سود  الطريق  ب�سري  لهم 

وم���ع ذل����ك، ن���ظ���ًرا ل��ع��دم وج����ود نظرية 

تف�سرًيا ملمو�ًسا،  تقدم  اأن  واح��دة ميكن 

ل يزال الكثريون يعتقدون اأنه ل يوجد 

م��ع��ظ��م  لأن  امل��ن��ط��ق��ة  يف  غ���ري���ب  ����س���يء 

ب�سكل غري  ع��ن��ه��ا  الإب�����اغ  احل�����وادث مت 

اأو ن�سخ وه��م��ي��ة م��ن احل�����وادث... دق��ي��ق 

ول���ك���ن م����ازال����ت احل�������وادث م�����س��ت��م��رة يف 

املنطقة كل عام.

االنباط-وكاالت

ت��و���س��ل ب��اح��ث��ون م��ن م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم 

الأ�سنان  طب  جلمعية  التابع  والبحوث 

اختفاء  لظاهرة  تف�سري  اإىل  ب�سيكاغو، 

امل�سابني  ل��دى  وال��ت��ذوق  ال�سم  حا�ستي 

ع��ن  ال���ن���اج���م  كوفيد19-،  مب����ر�����ص 

ف�����ريو������ص ك�����ورون�����ا امل�������س���ت���ج���د؛ ح��ي��ث 

عليها  اأ���س��رف  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  خل�ست 

الأن�سجة  اأن  اإىل  ب��ريد  كيفن  الطبيب 

امل��وج��ودة يف ال��ف��م واحل��ل��ق ال��ت��ي حتمل 

 ACE2 م�ستقبات كورونا من النوع

الل�سان  خايا  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  توجد 

واللوزتني والغدد اللعابية، كما جاء يف 

موقع جملة »فوكو�ص« الأملانية.

تف�شري علمي 

له  اللعاب  ف��اإن  الباحثني؛  وبح�سب 

امل�ستجد  انتقال فريو�ص كورونا  دور يف 

الباحثون  وتو�سل  الفم،  جتويف  عرب 

لبع�ص  اللعابية  للغدد  فح�سهم  خال 

ت��ت��ن��ق��ل  خ���اي���ا  وج������ود  اإىل  امل�������س���اب���ني 

تو�سلوا  كما  ال��ع��دوى،  وحتمل  بحرية 

الأن�سجة  حتليل  اأثناء  النتيجة  بنف�ص 

ب�كوفيد  امل��ت��وف��ني  للمر�سى  ال��ف��م��وي��ة 

.19
ب��ريد يف ح��وار،  الطبيب كيفن  وق��ال 

طريق  هو  الفم  اأن  تظهر  »الدرا�سة  اإن 

اأن���ه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال����ع����دوى،  ل��ت��ن��ق��ل 

ح���ا����س���ن ل���ف���ريو����ص ك����ورون����ا امل��رت��ب��ط 

ال�سديدة  احل��ادة  التنف�سية  باملتازمة 

2«، وذلك نقًا عن �سحيفة  من النوع 

»فرانكفورتر روند �ساو«.

»ال���غ���دد  اأن  اخل����ب����ري،  ذات  وي�������س���ي���ف 

ت��ن��ت��ج  اأن  مي���ك���ن  امل���ن���ت�������س���رة  ال���ل���ع���اب���ي���ة 

ال���ف���ريو����ص، وم���ع ذل���ك لي�����زال م���ن غري 

ال��وا���س��ح م��ا ه��ي ع��واق��ب ع���دوى ك��ورون��ا 

على الغدد يف الفم، كما ك�سفت نتائج ذات 

الدرا�سة اأنه حتى امل�سابون بالوباء الذين 

مل تظهر عليهم اأعرا�سه، مت العثور على 

لعابهم«،  يف  بالفريو�ص  م�سابة  جزيئات 

ت�سيف »فرانكفورتر روند �ساو«.

اأعرا�ص اأخرى 

ال��ف��ريو���ص  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وت�����س��ري 

اأع���را����ص  ظ��ه��ور  اإىل  ي�����وؤدي  اأن  مي��ك��ن 

اأخ����رى ل���دى ب��ع�����ص الأ���س��خ��ا���ص، مثل 

اأو تكوين بثور على بطانة  جفاف الفم 

اإج���راء جت��ارب  الباحثون  ال��ف��م، وي��ري��د 

اإذا كان غ�سول الفم  �سريرية ملعرفة ما 

مينع  ح��ت��ى  اأو  ي�����س��اع��د  اأن  ���س��اأن��ه  م���ن 

بالوباء. الإ�سابة 

اأهمية اللتزام  وت�سدد الدرا�سة على 

ب���ت���داب���ري ال���ن���ظ���اف���ة امل����ع����روف����ة، م��ث��ل: 

»ارت��������داء ال���ِك���م���ام���ات واحل����ف����اظ ع��ل��ى 

امل�����س��اف��ة ال��ك��اف��ي��ة م��ع الآخ��ري��ن وغ�سل 

اليدين، بغ�ص النظر عما اإذا كان لدى 

ال�سخ�ص اأعرا�ص اأم ل«.

الفريو�ص  اأن  �سابقة،  درا�سة  وك�سفت 

ل ينتقل فقط عرب ال�سعال اأو العط�ص؛ 

ب��ل اأي�����س��اً اأث��ن��اء احل��دي��ث، وال��ف��ريو���ص 

اجل���و؛  وي��ب��ق��ى يف  ي��ت��ط��اي��ر  اأن  مي��ك��ن 

خ�����س��و���س��اً يف ال��ف�����س��اءات امل��غ��ل��ق��ة مل��دة 

طويلة من الوقت، ولهذا ال�سبب ين�سح 

ب�سكل م�ستمر. بالتهوية  اخلرباء 

أغرب ظواهر مثلث برمودا

االنباط- وكاالت

عمرها  جمجمة  ع��ل��ى  اأ���س��رتال��ي��ون  ع��ل��م��اء  ع��رث 

اأع���م���اق كهف  اأث���ري���ة يف  م��ل��ي��ون��ا ع����ام يف ح��ف��ري��ات 

باحثون من جامعة لتروب  اإفريقيا. وقال  بجنوب 

اإن هذا الكت�ساف هو اأقدم مثال معروف وحمفوظ 

امل�سمى  ال�����س��غ��رية  الأدم���غ���ة  ذوي  ال��ب�����س��ر  لأ���س��ب��اه 

 the ل�  Paranthropus robustus وفقاً 
.gardien

اكت�شاف مهم 

العثور  ال��ت��ي مت  اجل��م��ج��م��ة  اأن  ال��ع��ل��م��اء  واأ����س���ار 

عرث  التي  الأن��ث��ى،  جمجمة  حجم  اإىل  اأق��رب  عليها 

2018 يف نف�ص املوقع، مما يوفر اأول  عليها �سابقاً 

دليل عايل الدقة على التطور اجلزئي لأنواع اأ�سباه 

العلمية.   »nature« جملة  وف��ق  امل��ب��ك��رة،  الب�سر 

ق��ال��ت ع��امل��ة الأن��رثوب��ول��وج��ي��ا ال��ق��دمي��ة اأجن��ي��ل��ني 

لي�سي »بينما كنا ال�سالة التي انت�سرت يف النهاية، 

اإىل  �سنة  م��ل��ي��وين  ق��ب��ل  الأح���ف���وري  ال�����س��ج��ل  ي�سري 

من  �سيوًعا  اأك��رث  كان  روب�ستو�ص  بارانرثوبو�ص  اأن 

الإن�سان على الأر�ص«

ح���ت���ى وق�����ت ق����ري����ب، اع���ت���ق���د ال���ع���ل���م���اء وج����ود 

ب���اران���رثوب���و����ص روب�����س��ت��و���ص يف ه��ي��اك��ل اج��ت��م��اع��ي��ة 

املهيمنون  ال��ذك��ور  يعي�ص  حيث  للغوريا،  مماثلة 

روب�ستو�ص  ب��اران��رثوب��و���ص  اإن����اث  م��ن  جم��م��وع��ة  يف 

الأ�سغر.

ك���ان ع��ل��م��اء الآث�����ار ق��د اك��ت�����س��ف��وا ه��ي��ك��ًا عظمياً 

ب�سرياً بدائياً عمره 70000 عام يف العراق، حيث اأن 

الهيكل العظمي كان متطوًرا مبا يكفي لأداء طقو�ص 

املوت، مت العثور على البقايا التي تتاألف من جمجمة 

�ساحبة ولكنها كاملة و�سدر به �سلع، يف كهف ي�سمى 

�سنايدر على بعد 500 ميل �سمال بغداد.

اأ�شباه الب�شر 

اأن  الرغم من  على  اأنه  الآث��ار  علماء  واأو�سح 

املبكرة  التحاليل  اأن  اإل  بعد،  يتحدد  مل  جن�سها 

»�سنايدر  امل�سمى  العظمي،  الهيكل  اأن  اإىل  ت�سري 

 - ال��ع��م��ر  مبنت�سف  وم��ت��وف��ى  اأ���س��ن��ان  ل��دي��ه  زد» 

ا  ح�سب ما ذكر موقع »ذا �سن« - كان الكهف اأي�سً

الب�سر  من  اآخرين  اأ�سخا�ص   10 لرفات  موطًنا 

ال��ب��دائ��ي��ني مت ح��ف��ره��م ق��ب��ل ح���وايل 60 ع��اًم��ا، 

مع كتل من حبوب اللقاح القدمية حتيط باأحد 

العظمية. الهياكل 

ميكن  الكت�ساف  ه��ذا  ب��اأن  الباحثون  يجادل 

وف��ه��م  ل��ت�����س��ن��ي��ف  م��ن��ق��ح  ن���ظ���ام  اإىل  ي������وؤدي  اأن 

وهو   - الإن�����س��ان  لأ���س��اف  القدمية  البيولوجيا 

تطور مهم يف جمالهم.

قال عامل الآثار اآندي هريي�ص اإن اجلمجمة، 

العظمية،  القطع  مئات  م��ن  بناوؤها  اأع��ي��د  التي 

روب�ستو�ص  ب��اران��رثوب��و���ص  ���س��ال��ة  ب��داي��ة  مت��ث��ل 

جنوب  يف  م��وج��ودة  كانت  التي  للغاية  الناجحة 

�سنة. ملليون  اإفريقيا 

وق�����ال: »م���ث���ل ك���ل امل��خ��ل��وق��ات الأخ������رى على 

الأر�ص، لنبقى ناجحني، تكيف اأ�سافنا وتطوروا 

وفًقا للمناظر الطبيعية والبيئة من حولهم«.

ن��ع��ت��ق��د اأن ه���ذه ال��ت��غ��ي��ريات ح��دث��ت يف وق��ت 

اجل��ف��اف،  م��ن  ت��ع��اين  اإفريقيا  ج��ن��وب  ك��ان��ت فيه 

الثدييات  اأن��واع  من  عدد  انقرا�ص  اإىل  اأدى  مما 

قد  املناخ  تغري  يكون  اأن  املحتمل  من  املعا�سرة. 

داخ��ل  ال��ت��ط��ور  دف��ع��ت  بيئية  ���س��غ��وط  يف  ت�سبب 

.Paranthropus robustus
حبوب  وج��ود  اإىل  الآث���ار  علماء  بع�ص  ونظر 

املتجان�سة  الأن����واع  ه��ذه  اأن  على  كدليل  ال��ل��ق��اح 

مل ت���دف���ن م���وت���اه���م ف��ح�����س��ب، ب���ل ف��ع��ل��ت ذل���ك 

ال�سائد  الع��ت��ق��اد  يتحدى  ب��ال��زه��ور، مم��ا  ��ا  اأي�����سً

وا�ستحوذ  اأغ��ب��ي��اء،  ك��ان��وا  البدائيني  الب�سر  ب��اأن 

اك��ت�����س��اف ح��ب��وب ال��ل��ق��اح ع��ل��ى اه��ت��م��ام الأث��ري��ني 

»مقربة  با�سم  م�سهوًرا  �سانديار  كهف  واأ���س��ب��ح 

ال����زه����ور«، وو����س���ف ك��ري�����ص ه���ن���ت، اأ����س���ت���اذ علم 

احل���ف���ري���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ج����ون م��ور���ص 

ميثل  زد«  »���س��ن��اي��در  على  ال��ع��ث��ور  اأن  بليفربول، 

رائعاً حًقا«. اكت�سافاً 
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كيفية التعامل مع الزوج الذي 
يتجاهل زوجته

العثور على جمجمة بشرية عمرها مليونا سنة

باحثون يكشفون سر فقدان حاستي الشم والتذوق لدى 
مرضى كورونا

االنباط-وكاالت

�سلوك  التغيري اجلذري يف  ل يظهر 

تعتقدين  ك��ن��ت  اإذا  ف����راغ،  م��ن  زوج����ك 

متاًما،  بتجاهلك  فعله  رد  يف  يبالغ  اأنه 

اأن ي��ك��ون ه��ن��اك ���س��يء  ف��م��ن امل��ح��ت��م��ل 

هذا  على  يت�سرف  ليجعله  يحدث  اآخر 

القيام  ميكنك  ���س��يء  واأف�����س��ل  ال��ن��ح��و، 

تكت�سفي  اأن  به يف مثل هذه احلالة هو 

من  العديد  فهناك  يحدث،  ما  بنف�سك 

عندما  غريزي  ب�سكل  للتفاعل  الطرق 

دائًما  لي�ست  لكنها  زوج���ك،  يتجاهلك 

اأو  عاقتك  لتح�سني  مفيدة  اأو  ب��ن��اءة 

وبح�سب  الآخ����ر.  الن�سف  م��ع  زواج���ك 

ال��دك��ت��ور م��دح��ت ع��ب��د ال���ه���ادي، خبري 

اإدارة  دون  م���ن  ال���زوج���ي���ة،  ال���ع���اق���ات 

ج�����س��ي��م  ����س���رر  يف  ت��ت�����س��ب��ب  اأن  مي���ك���ن 

من  ل���ذا  زوج���ك،  وب���ني  بينك  للعاقة 

اأن  ب��ت��ق��ن��ي��ات مي��ك��ن  ت��ت�����س��ل��ح  اأن  امل���ه���م 

بينكما.  ال��ع��اق��ات  حت�سني  يف  ت�ساعد 

مع  للتفاعل  جيدة  طرقاً  اإليك  لذلك 

زوجك يف كل مرة يتجاهلك فيها حتى 

تتمكن من م�ساعدة زواجك.

طرق التعامل مع جتاهل الزوج لك

ركزي على نف�شك

بناءة  طريقة  نف�سك  على  الرتكيز 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع ن���ق�������ص ال���ت���وا����س���ل م��ع 

زوج����ك. ق���د ي��ب��دو م���ن غ���ري ال��ب��دي��ه��ي 

ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن��ف�����س��ك واح��ت��ي��اج��ات��ك، 

ل��ك��ن ال���زوج���ات غ��ال��ب��اً م��ا ي��رك��زن على 

 - اأنف�سهن  الآخرين غري  الأ�سرة  اأفراد 

الذين  الأزواج  مع  هذا  يختلط  عندما 

يجعل  اأن  مي��ك��ن  اإل���ي���ك،  ي��ت��ح��دث��ون  ل 

حياتك مكاًنا منعزًل للغاية.

مل��ن��ع ح����دوث ذل����ك، ت���اأك���دي م���ن اأن 

م��ا يف ح��ي��ات��ك خم�س�ص  ���س��ي��ًئ��ا  ل��دي��ك 

لك فقط. لي�ص عليك القيام بذلك كل 

اأو  اأن لديك هواية  يوم، لكن هذا يعني 

�سيئاً تفعلينه يف بع�ص الأحيان التي ل 

يجعل  اأن  ميكن  معك.  زوج��ك  يتحدث 

املدى  على  لك  بالن�سبة  اأ�سهل  الأم���ور 

الطويل.

العالج ال�شامت

ي�سعرن  اإن��ه��ن  ال��ن�����س��اء  بع�ص  ت��ق��ول 

اأنهن يحرزن الكثري من التقدم عندما 

ي��ع��ام��ل��ن اأزواج����ه����ن ب�����س��م��ت ع��ن��دم��ا ل 

هو  وال�سبب  معهن.  اأزواج��ه��ن  يتحدث 

قدر  على  ح�سلن  اأن��ه��ن  ي�سعرن  اأن��ه��ن 

ك��ب��ري م���ن ال�����س��ي��ط��رة م����رة اأخ������رى يف 

ما  ع��ل��ى  ي�ستطعن  ل  ع��ن��دم��ا  ح��ي��ات��ه��ن 

ي��ب��دو ف��ع��ل اأي ���س��يء مل�����س��اع��دة امل��وق��ف. 

لذلك، من خال قدرتهن على التحكم 

يف �سلوكهن اخلا�ص، ي�سعرن اأنهن على 

اأك��رث  يجعلهن  م��ا  �سيًئا  يفعلن  الأق���ل 

�سعادة.

ال�����س��ام��ت  ال���ع���اج  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن 

ا���س��ت��خ��دام��ه؛ لأن��ه  اإذا اخ���رتت  م��ف��ي��داً 

مي��ك��ن اأن مي��ن��ح زوج���ك ط��ع��م��اً ل��دوائ��ه 

كما  ي��ع��ام��ل  اأن  ب��ه  ي�سعر  وي��خ��ربه مب��ا 

يعاملك.

ال���ع���اج  يف  م�����س��ك��ل��ة  ه���ن���اك  اأن  اإل 

ال�����س��ام��ت م��ن ح��ي��ث اأن����ه ل ي�����س��ل اإىل 

قد  زوج���ك.  وب��ني  بينك  امل�سكلة  اأ���س��ل 

اإل اإذا عاجلت  ل تتح�سن عاقتك اأبداً 

���س��ب��ب ع���دم رغ��ب��ت��ه يف ال��ت��ح��دث اإل��ي��ك 

اأن���ه  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  الأول.  امل���ق���ام  يف 

ق��د ي��ك��ون م��ن ال�����س��ع��ب م��ع��رف��ة كيفية 

كان  اإذا  يتجاهلك  ال��ذي  ال��زوج  جتاهل 

يعطيك بالفعل العاج ال�سامت - فقد 

ل ياحظ حتى اأنك تقومني بذلك.

التحدث مع الزوج

ق�����د ي����ك����ون م�����ن امل���ف���ي���د اجل���ل���و����ص 

وال���ت���ح���دث م���ع ���س��ري��ك��ك ح����ول ���س��ب��ب 

جت���اه���ل���ه ل�����ك. اع������رثي ع���ل���ى ط��ري��ق��ة 

رمبا  بداخله.  ما  وي�سرح  ينفتح  جلعله 

مل ت��ري ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����س��ل��وك قبل 

الزواج، لذا حاويل ق�ساء بع�ص الوقت 

يف اإعادة عاقتك اأو زواجك اإىل ما كان 

عليه قبل �سلوك التجاهل.

على  احل��ر���ص  اإىل  حت��ت��اج��ني  بينما 

املقام  يف  معك  حديثه  ع��دم  �سبب  �سرح 

الأول، فلن تتمكني اأبًدا من حل امل�سكلة 

اإذا مل  ال�سامت  التي ت�سببت يف العاج 

ا. اأي�سً تعاجليها متاًما 

�شعي يف اعتبارك 

اال�شت�شارة الزوجية

م���ع���ال���ج  اإىل  ال������ذه������اب  ي����ك����ون  ق�����د 

للغاية  مفيداً  العاقات  يف  متخ�س�ص 

ت�سكو  ال��ت��ي  ت��ل��ك  خ��ا���س��ة   - زواج  لأي 

لن  »اأزواج���ه���ن  اأن  م��ن  ال��زوج��ات  فيها 

يتحدثوا معهن لأيام«. م�ست�سار الزواج 

ال�سعبة  الأوق������ات  خ���ال  ك��دع��م  رائ����ع 

ب��دورة  ال��زوج��ني  ت��زوي��د  ح��ًق��ا. ميكنهم 

مل��ت��اب��ع��ة ال��ع��م��ل م���ن خ����ال م�����س��اك��ل��ه��م 

ب�سكل  ق��درت��ه��م  وق�����س��اي��اه��م وحت�����س��ني 

اأي  ح��ول  حم��ادث��ة  اإج���راء  على  اأ�سا�سي 

�سيء ي�سبب الحتكاك بينهما.

الزوجني  ي�ساعد  اأن  للمعالج  ميكن 

اأم��ده��ا  ط��ال  ال��ت��ي  امل�ساكل  مواجهة  يف 

والتي ا�ستمرت لفرتة طويلة.
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االنباط-وكاالت

�إن  فل�سطينيون،  �سيا�سيون  حم��ل��ل��ون  ق���ال 

جولت �ملباحثات �لأخرية، بني حركتي �لتحرير 

�لوطني فتح ، و�ملقاومة �لإ�سالمية حما�س ، قد 

ف�سلت يف حتقيق تقدم ، يوؤدي �إىل �إنهاء �لنق�سام 

�لفل�سطيني �لد�خلي، رغم �لتفاوؤل �لكبري �لذي 

و�كبها

وم������وؤخ������ر�، ت����ب����ادل ق�������ادة م����ن �حل���رك���ت���ني، 

�لتهامات حول �جلهة �ملت�سببة يف تعطيل جهود 

�مل�ساحلة �لوطنية

ففي تغريدة على ح�سابه بتويرت، قال ع�سو 

�ل�سيخ،  ح�سني  ف��ت��ح  حل��رك��ة  �مل��رك��زي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 

من  تتهرب  حما�س  حركة  �إن  �ملا�سي،  �لثالثاء 

�لتهامات  توجيه  عرب  �مل�ساحلة،  ��ستحقاقات 

حلركته

و�أ�ساف �ل�سيخ حما�س تعمدت �إف�سال �جلولة 

�لأخرية يف �لقاهرة، و�إن �لعودة من جديد ملوجة 

�لت�سليل و�خلد�ع من قبل قياد�ت حما�س، ُتدّلل 

�لوطنية،  �مل�ساحلة  ��ستحقاق  �لهروب من  على 

و�ل��رت�ج��ع  �إ�سطنبول  تفاهمات  م��ن  و�لتن�سل 

عنها

وك����ان �ل�����س��ي��خ ي���رد ع��ل��ى ت�����س��ري��ح��ات لع�سو 

خالل  �حلية،  خليل  حلما�س،  �ل�سيا�سي  �ملكتب 

لقاء عقده يف مدينة غزة، �لثالثاء �ملا�سي، قال 

فيه �إن ��ستئناف �ل�سلطة �لفل�سطينية للعالقات 

مع �إ�سر�ئيل، عّطل �مل�ساحلة

فتح  حركة  �إن  �أي�سا،  �للقاء  يف  �حلية  وق��ال 

ل ت��ري��د �إح���ي���اء م��وؤ���س�����س��ات م��ن��ظ��م��ة �ل��ت��ح��ري��ر 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و�إن����ه����ا ت���ر�ه���ن ع��ل��ى �ل��رئ��ي�����س 

هذ�  �إن  م�سيفا  ب��اي��دن،  جو  �ملنتخب  �لأمريكي 

م�سار  �إىل  �لعودة  و�إن  �لف�سل،  م�سريه  �لرهان 

خا�سر  ره��ان  �لح��ت��الل،  مع  و�لعمل  �ملفاو�سات 

ي�����س��رب �ل���وح���دة �ل��وط��ن��ي��ة، وي�����س��رب م�����س��روع 

�ل�سر�كة بقوة

�مل��ا���س��ي،  ث����اين  ت�����س��ري��ن  ن���وف���م���رب/   17 ويف 

�أعلنت �ل�سلطة �لفل�سطينية عن عودة �لعالقات 

�لأمنية و�ملدنية مع �إ�سر�ئيل كما كانت، بعد عدة 

�سهور على قطعها

وب��ع��د ف���وز �مل��ر���س��ح �ل��دمي��ق��ر�ط��ي ج��و باين 

�لتي  �لنتخابات  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  برئا�سة 

جرت يوم 3 نوفمرب/ت�سرين ثاين �ملا�سي، �أبدى 

ل�ستئناف  ��ستعد�دهم  فل�سطينيون  م�سوؤولون 

�إ�سر�ئيل  مع   )2014 منذ  )�ملتوقفة  �ملفاو�سات 

وفق قر�ر�ت �ل�سرعية �لدولية

ويف 16 و17 نوفمرب/ت�سرين �لثاين �جلاري، 

عقدت �حلركتان يف �لقاهرة لقاء�ت �سمن �إطار 

و�إنهاء  �لد�خلية  �مل�ساحلة  حتقيق  جهود  بحث 

�لنق�سام

وخ����الل ���س��ب��ت��م��رب/ �أي���ل���ول �مل���ا����س���ي، �أج����رى 

وفد�ن من �حلركتني لقاء يف مدينة �إ�سطنبول، 

وطني  حل���و�ر  �سُتقدم  روؤي���ة  على  خ��الل��ه  �تفقا 

�سامل، مب�ساركة �لقوى و�لف�سائل �لفل�سطينية

لكن حركة فتح ، قالت يف 25 نوفمرب/ت�سرين 

ثاين �ملا�سي، �إن حو�ر�ت �مل�ساحلة �لفل�سطينية، 

مل ت��ن��ج��ح ب�����س��ب��ب خ���الف���ات م���ع ح��م��ا���س ح��ول 

مو�عيد �إجر�ء �لنتخابات

�ن��ت��خ��اب��ات �ملجل�س  ب����اإج����ر�ء  ف��ت��ح  وت��ط��ال��ب 

�لت�سريعي )خا�س بال�سفة وغزة فقط( �أول، ثم 

�نتخابات  ثم  وم��ن  رئا�سية،  لنتخابات  �لتوّجه 

�ملجل�س �لوطني )ميثل �لفل�سطينيني باخلارج(

ج��ولت  ب��اإج��ر�ء  تطالب  حما�س  ح��رك��ة  لكن 

�لنتخابات �لثالثة بالتز�من

 ، �لأن��ا���س��ول  ل��وك��ال��ة  �أح���ادي���ث منف�سلة  ويف 

�لت�سريحات  �أن  ���س��ي��ا���س��ي��ون،  حم��ل��ل��ون  �أو����س���ح 

�لأخ��������رية، ل���ق���ادة ف��ت��ح و ح��م��ا���س ، ت�����س��ي ب���اأن 

�مل�ساحلة و�إنهاء �لنق�سام، ما ز�ل بعيدْين

�ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  يو�سف،  �أمي��ن  وق��ال 

يف �جلامعة �لعربية �لأمريكية يف مدينة جنني 

)�سمال �ل�سفة(، �إن �لإ�سار�ت تذهب �إىل �أن ملف 

�أ�سبح  �لن��ق�����س��ام  و�أن  م��ك��ان��ه،  ي���ر�وح  �مل�ساحلة 

حالة م�ستد�مة يف �ل�ساحة �لفل�سطينية

و�أرج���������ع ي���و����س���ف ذل�������ك، خ�����الل ح���دي���ث���ه ل��� 

�أبرزها عدم وجود  �أ�سباب؛  ، �إىل عدة  �لأنا�سول 

ثقة بني �حلركتني

كما �أن لنعكا�س �لنتخابات �لأمريكية وفوز 

ذلك  يف  دور  يو�سف،  وف��ق  بالرئا�سة،  بايدن  جو 

خ��ا���س��ة يف ظ��ل �مل��وؤ���س��ر�ت ح���ول �إم��ك��ان��ي��ة ع��ودة 

�لإ�سر�ئيلي،  �جلانب  مع  )�ل�سالم(  �ملفاو�سات 

ومت�ّسك �ل�سلطة �لفل�سطينية بهذ� �مللف

ي�سهد  )�لإقليمي(  �ملحيط  قائال  و��ستكمل 

ح��ال��ة م��ن ع���دم �ل���س��ت��ق��ر�ر �ل�����س��ي��ا���س��ي، تتمثل 

و�إمكانية  �إ�سر�ئيل،  مع  �لعربي  �لتطبيع  بحالة 

حدوث �نتخابات �إ�سر�ئيلية جديدة مطلع �لعام 

�لقادم، هذه �لعو�مل ُتلقى هي �لأخرى بظاللها 

على �حلالة �لفل�سطينية

)حما�س  �ل��ط��رف��ني  ك��ال  �أن  يو�سف  ويعتقد 

وف��ت��ح( ����س��ت��ف��اد� م��ن ����س��ت��م��ر�ر ح��ال��ة �لنق�سام، 

ويرغبان با�ستمر�رها

ب�����دوره، ي��ق��ول �أح��م��د رف��ي��ق ع��و���س، �ملحلل 

�أكرث  باتت  �مل�ساحلة  �إن  �لفل�سطيني،  �ل�سيا�سي 

ُبعد�، وقد عادت �إىل مربعها �لأول

و�أ����س���اف ل��� �لأن��ا���س��ول ، �إن ح��ال��ة �ل��رت����س��ق 

�لإعالمي بني فتح وحما�س تنّم عن �أن خالفات 

كبرية بني �لطرفني

�لعودة  ت�سببت يف  ع��دة عو�مل  وي��رى وج��ود 

ملربع �لنق�سام �أهمها قر�ر �ل�سلطة �لفل�سطينية 

مع  �لعالقات  بعودة  فتح،  حركة  ترت�أ�سها  �لتي 

�إ�سر�ئيل بكافة �أ�سكالها

وت���اب���ع �أي�����س��ا ح��رك��ة ح��م��ا���س ُم��ق��دم��ة على 

�نتخابات د�خلية، ويبدو �أن قر�ر �حلركة يف مثل 

�أن فجوة  كما   )  ( يكون متذبذبا  �لأوق���ات  ه��ذه 

لة �لثقة بني �لطرفني، متاأ�سّ

وعربية  �إقليمية  �أط��ر�ف��ا  �أن  عو�س  وي��رّج��ح 

مار�ست �سغوطا على �ل�سلطة �لفل�سطينية، �أدت 

�إىل مثل هذ� �ملوقف يف ملف �مل�ساحلة

�لكاتب  حمي�سن،  تي�سري  يقول  جانبه،  م��ن 

�لتجاذبات  حالة  ورغ��م  �إن��ه  �ل�سيا�سي،  و�ملحلل 

�أنهما  �إل  وحما�س،  فتح  حركتي  بني  �ل�سيا�سية 

يوؤكد�ن، يف ت�سريحات خمتلفة، على مت�ّسكهما 

مب�سار �مل�ساحلة

ويتابع لوكالة �لأنا�سول �لطرفان �أكد� على 

�ل��د�خ��ل��ي، و�أنهما  �إغ���الق ملف �حل���و�ر  �أن ع��دم 

م�سرْين على �ل�ستمر�ر يف هذه �حلو�ر�ت حّتى 

�لو�سول �إىل حالة تو�فق على �مللفات

ي����اأت����ي ذل�����ك �ل���ت���اأك���ي���د، ب��ح�����س��ب حم��ي�����س��ن، 

رغ����م �ل���ت���غ���ري�ت �لأخ�������رية �حل��ا���س��ل��ة يف �مل��ل��ف 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، و�أه���م���ه���ا ع�����ودة �ل���ع���الق���ات بني 

�ل�سلطة �لفل�سطينية و�إ�سر�ئيل ، وهو ما �أد�نته 

ر�أ���س��ه��ا  وع��ل��ى  �لفل�سطينية،  �ل��ف�����س��ائ��ل  ج��م��ي��ع 

حركة حما�س ، كما قال

ل���ك���ّن جن����اح ه����ذه �جل����ه����ود، وف����ق حم��ي�����س��ن، 

تبقى بعيدة، ب�سبب �لفجوة بني �حلركتني �لتي 

من  ع��دد  يف  �ل�سابق،  يف  �مل�ساحلة  ملف  عرقلت 

�مللفات

االنباط-وكاالت

باأن  �لأ���س��رى،  لدر��سات  فل�سطني  �أف��اد مركز 

�أم�سو� ما يزيد  قائمة عمد�ء �لأ�سرى وهم من 

عن 20 عاماً ب�سكل متو��سل يف �سجون �لحتالل، 

�رتفعت موؤخر�ً لت�سل �ىل )54( �أ�سري�ً بان�سمام 

ثالثة ��سرى جدد من مينة نابل�س

�ملركز،  مدير  �لأ�سقر  ريا�س  �لباحث  و�أو�سح 

�أن �ل�سرى هم “قتيبة حممد م�سلم” وحمكوم 

بال�سجن ملدة 37 عاماً، و”قا�سم معروف �سليمان” 

“عبد �لعظيم  و  وحمكوم بال�سجن ملدة 30 عاماً 

عبد �حلق ح�سن” حمكوم بال�سجن ملدة 33 عاماً، 

�أنهو� عامهم �لع�سرين على �لتو�يل و�ن�سمو� �ىل 

�نهم معتقلني منذ  �لأ�سرى حيث  قائمة عمد�ء 

نوفمرب عام 2000، لرتتفع �إىل 54 �أ�سري�ً

وب��ني �لأ���س��ق��ر، ب���اأن ع��م��د�ء �لأ���س��رى ه��م من 

�أم�سو� ما يزيد عن 20 عاماً ب�سكل متو��سل خلف 

على  م�سى  �أ���س��ري�ً   )14( بينهم  م��ن  �لق�سبان، 

�قدمهم  ع��ام��اً  �لثالثني  ع��ن  يزيد  م��ا  �عتقالهم 

�لأ�سريين” كرمي يون�س” وماهر يون�س” وهما 

����س��ري�ً   )32( بينما   ،1983 ع���ام  م��ن��ذ  م��ع��ت��ق��الن 

جت���اوزت ف��رتة �عتقالهم م��ا يزيد ع��ن رب��ع قرن 

)25 عاماً(

�لأ���س��رى، )26(  �أن من بني عمد�ء  �إىل  و�أ�سار 

�لذي  �أو�سلو  �تفاق  �أ���س��ري�ً معتقلني منذ ما قبل 

وهم   ،1994 ع���ام  �لح��ت��الل  م��ع  �ل�سلطة  وقعته 

من يطلق عليهم “�لأ�سرى �لقد�مى” وهم من 

�سنو�ت  �عتقلو� خالل  �لذين  �لأ�سرى  تبقى من 

من  وك���ان  قبلها،  وم��ا   1987 �لأوىل  �لنتفا�سة 

�ملفرت�س �طالق �سر�حهم جميعاً، �سمن �لدفعة 

�لر�بعة من �سفقة �إحياء �ملفاو�سات بني �ل�سلطة 

�لحتالل  �أن  �إل   ،2013 ع��ام  �أو�خ���ر  و�لح��ت��الل، 

�أن��ه خالل �لعامني  رف�س �لف��ر�ج عنهم و�أو�سح 

�لأخ��ريي��ن �رت��ق��ى �أ�سريين م��ن ع��م��د�ء �لأ���س��رى 

�سهد�ء نتيجة �لإهمال �لطبي �ملتعمد و�لأمر��س 

�لتي �أ�سيبو� بها خالل �سنو�ت �عتقالهم �لطويلة 

ول يز�ل �لحتالل يحتجز جثامينهم حتى �لن، 

عاماً،   28 �م�سى  �أن  بعد  بارود”  “فار�س  وه��م 

من  ع��ام��اً   26 �لغر�بلى” بعد  “�سعدى  و�ل���س��ري 

�لعتقال وهما من �سكان قطاع غزة

ه��وؤلء  �عتقال  ��ستمر�ر  �أن  �لأ���س��ق��ر،  و�ع��ت��رب 

على  ع��ار  و�سمة  ه��و  �ل�سنني  لع�سر�ت  �لأ���س��رى 

حتدث  مل  �سابقة  وه��ى  �ل����دويل،  �ملجتمع  جبني 

�لأ�سرى  ه��وؤلء  �ن  وخا�سة  �حلديث،  �لتاريخ  يف 

يعانون من ظروف �سحية قاهرة وتغزو �أج�سادهم 

�لأمر��س، نتيجة �ل�سنو�ت �لطويلة �لتي �أم�سوها 

يف ظل ظروف قا�سية د�خل �ل�سجون

وطالب و�سائل �لإعالم �لفل�سطينية بت�سليط 

�ل�سوء �أكرث على هذه �ل�سريحة من �لأ�سرى �لتي 

�أف��ن��ت �أع��م��اره��ا خلف �لق�سبان، م��ن �أج��ل حرية 

�سعبها وكر�مته وهم �لآن عر�سة للخطر �ل�سديد 

يف ظل �نت�سار فريو�س كورونا �مل�ستجد، وو�سوله 

�إىل �سجون �لحتالل

االنباط-وكاالت

�����س����دد �لأم����������ري ت����رك����ي �ل���ف���ي�������س���ل، رئ��ي�����س 

�ل�ستخبار�ت �ل�سعودية �لأ�سبق، على �أن بالده ل 

�أن  �عترب  كما  �لح��ت��الل،  م��ع  للتطبيع  تتح�سر 

م�سد�قية �ململكة “�أعلى بكثري”، من م�سد�قية 

�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���الل  رئ��ي�����س وزر�ء ح��ك��وم��ة 

بنيامني نتنياهو

وجاءت ت�سريحات �لفي�سل، خالل مقابلة مع 

وت�سريبات  تقارير  على  رد�  �إن”،  �إن  “�سي  �سبكة 

�سحفية، حتدثت باأن ويل �لعهد �ل�سعودي �لأمري 

حممد بن �سلمان �لتقى بنيامني نتنياهو، خالل 

بومبيو  مايك  �لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  زي���ارة 

�لأخرية يف مدينة نيوم،

“وزير  �أن  ن��ي��وم  ل��ق��اء  ب��خ�����س��و���س  و�أ�����س����اف 

فرحان  ب��ن  في�سل  �لأم���ري  �ل�سعودي  �خلارجية 

تتبع  �لإع���الم  و�سائل  ولالأ�سف  كليا،  ذل��ك  �أن��ك��ر 

ي�سدر من  م��ا  تتبع  �إ�سر�ئيل ول  م��ن  ي�سدر  م��ا 

�أن  و�أعتقد  ذل��ك  نفت  “�ململكة  �ململكة” وت��اب��ع: 

م�سد�قية �ململكة يجب �أن تكون �أعلى بكثري من 

متهم  �سخ�س  نتنياهو،  مثل  �سخ�س  م�سد�قية 

يف بلده �أنه كذب على �ل�سعب �لإ�سر�ئيلي يف عدة 

�أمور، فكيف ي�سدقون و�حد� كذ�با ول ي�سدقون 

و�حد� �سادقا يف كل �إ�سد�ر�ته �ل�سابقة”

ه��ن��اك  ك���ان���ت  �إذ�  ع��م��ا  �����س����وؤ�ل  ع��ل��ى  رده  ويف 

حت�سري�ت للتطبيع بني �ل�سعودية و”�إ�سر�ئيل”، 

�سيء،  لأي  “لي�س هناك حت�سري  �لفي�سل:  قال 

و�مل��ل��ك يف خطابه ملجل�س  ث��اب��ت،  �ململكة موقفها 

�ل�سورى ذكر �أن �لق�سية �لفل�سطينية هي ق�سية 

�ململكة �لأوىل و�أن �ململكة ملتزمة باملبادرة �لعربية 

لل�سالم”

يف �ملقابل، نفى رئي�س وزر�ء حكومة �لحتالل 

ترددت  �لتي  �لأنباء  �خلمي�س،  نتنياهو،  بنيامني 

عن زيارته �إىل �ل�سعودية ولقاء ويل �لعهد �لأمري 

حممد بن �سلمان

ويف لقاء عرب تقنية �لفيديو مع معهد هد�سون 

�لأمريكي لالأبحاث، وجه كبري �لباحثني باملعهد 

مايكل دور�ن �سوؤ�ل �إىل نتنياهو عن �لأنباء �لتي 

نتنياهو  ورد  �ل�سعودية،  �إىل  زي��ارت��ه  ع��ن  ت���رددت 

ت��ق��ر�أه يف  �أن ت�سدق ك��ل �سيء  “ل يجب  ق��ائ��ال: 

و�سائل �لإعالم”

االنباط-وكاالت

�لأمة  �أع�ساء جدد ملجل�س  �نتخابات  �ل�سبت،  يوم  �لكويت،  ت�سهد   

)�لربملان( يف عملية �ألقت فيها جائحة فريو�س كورونا بظاللها على 

ق�سايا �حلمالت �لنتخابية وقد تكون لها تد�عيات على نتائج �لقرت�ع

ويتناف�س يف هذه �لنتخابات �أكرث من 300 مر�سح، من بينهم �أكرث 

�ملقاعد  �إىل  للو�سول  �نتخابية  دو�ئ���ر  خم�س  يف  �م����ر�أة،  ثالثني  م��ن 

�خلم�سني للربملان �لكويتي

�لأق��وى  ه��ي  ورق��اب��ي��ة،  ت�سريعية  ب�سلطات  �لأم���ة  ويتمتع جمل�س 

ملوؤ�س�سة برملانية على م�ستوى �خلليج، بيد �أن هناك من يرى �أن �لربملان 

عائق �أمام حماولت �لإ�سالح �لقت�سادي و�لن�سباط �ملايل يف �لبالد

�أن �حلمالت �لنتخابية، ج��اءت ه��ذه �مل��رة �سعيفة وباهتة،  ورغ��م 

ب�سبب كورونا، فاإن �لق�سايا �لتي �أثارتها �جلائحة هيمنت عليها و�أعادت 

�إنتاج �لق�سايا �لقدمية، مثل �ل�سحة و�لتعليم ومعاجلة خلل �لرتكيبة 

�ل�سكانية وت�سخم �أعد�د �لو�فدين وحقوق �ملو�طنة �لكويتية �ملتزوجة 

من غري كويتي و�لو�سع �لقت�سادي �ملرتدي

كما خلقت �جلائحة ق�سايا، وحتديات جديدة مرتبطة بالق�سايا 

�لقدمية مثل �لتعليم عن بعد، وحقوق �ل�سفوف �لأمامية يف مو�جهة 

�ل�سغرية  �مل�ساريع  �أ�سحاب  وم�ساكل  وتوقيته  �للقاح  وتوزيع  �ملر�س، 

و�ملتو�سطة

وب�سبب �جلائحة ومنع �ل�سلطات �ل�سحية، لأي جتمعات كبرية جلاأ 

�ملر�سحون �إىل و�سائل �لتو��سل �لجتماعي بالدرجة �لأوىل للو�سول 

قنو�ت  م��ن  �لإع���الم  و�سائل  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سعبية،  ق��و�ع��ده��م  �إىل 

ف�سائية و�سحف ومو�قع �لكرتونية كبديل ل غنى عنه عن �ملهرجانات 

و�ملاآدب �لكبرية وزيار�ت �لديو�نيات و�إقامة �ملخيمات

و�أعلنت وز�رة �ل�سحة عدًد� من �لإج��ر�ء�ت �لو�جب �تباعها خالل 

ومنع  �لكمامات  بو�سع  �لل��ت��ز�م  و�أه��م��ه��ا  ب��الأ���س��و�ت  �لإدلء  عملية 

�لتجمع خارج �للجان �لنتخابية وقيا�س درجات �حلر�رة قبل �لدخول 

وحتديد م�سار�ت للدخول و�أخرى للخروج و�لتز�م �جلميع بالتباعد 

�لبدين كما مت تخ�سي�س عياد�ت طبية للحالت �لطارئة

�لعهد �جلديد

وهذه هي �لنتخابات �لأوىل يف عهد �أمري �لكويت �جلديد �ل�سيخ 

ن���و�ف �لأح��م��د �جل��اب��ر �ل�سباح �ل���ذي ت��وىل زم���ام �حلكم يف �سبتمرب 

�ملا�سي بعد وفاة �أخيه �أمري �لكويت �ل�سيخ �سباح �لأحمد �ل�سباح �لذي 

هيمن على �حلياة �ل�سيا�سية �لكويتية ملا يقرب من عقدين

وت�سارك كل �أطياف �ملعار�سة يف �لنتخابات، لكن يغيب عنها رموز 

�أقوياء مثل �لنائبني �ل�سابقني م�سلم �لرب�ك وجمعان �حلرب�س �للذين 

ما ز�ل يف �ملنفى �لختياري يف تركيا، بعد �حلكم ب�سجنهما يف ق�سية 

تعرف �إعالميا با�سم “�قتحام جمل�س �لأمة”

ويرى مر�قبون �أن ن�سبة �مل�ساركة يف �لنتخابات �سترت�جع هذه �ملرة 

ب�سبب �جلائحة وتاأثريها على �لتو��سل �ملبا�سر بني �ملر�سح و�لناخب، 

و�أن �ل�سعف �ملتوقع يف عملية �لت�سويت �سيكون يف نهاية �ملطاف ل�سالح 

على  قدرتها  لرت��ف��اع  نظر�  �لإ�سالمية  و�ل��ت��ي��ار�ت  �لقبائل  مر�سحي 

�حل�سد

�أث���ار جدل  وجت��ري �لنتخابات وف��ق نظام �ل�سوت �ل��و�ح��د �ل��ذي 

�إ�سعاف  �أنه ي�ستهدف  �إق��ر�ره يف 2012 و�عتربت �ملعار�سة  و��سعا عند 

متثيلها وقوتها يف �لربملان

و�ملدة �لد�ستورية للربملان �لكويتي �أربع �سنو�ت، لكن برملانات قليلة 

�أمتت مدتها كاملة خالل �لثالثني �سنة �لأخرية منذ حترير �لكويت 

من �لحتالل �لعر�قي يف 1991، ب�سبب �ل�سر�عات �ملمتدة بني �حلكومة 

�لتي ي�سيطر عليها �أبناء �لأ�سرة �حلاكمة و�لربملان �لذي يت�سم عادة 

بوجود معار�سة قوية

 محللون سياسيون: المصالحة الفلسطينية بعيدة المنال

 54 اسيرًا أمضوا ما يزيد عن 20 عامًا في السجون اإلسرائيلية

 الفيصل: نتنياهو كذاب والسعودية ال تتحضر للتطبيع

 الكويت تتأهب ألول انتخابات في عهد األمير الجديد

 عليان .. طفل فلسطيني فقأت إسرائيل عينه

 أول تعليق من بايدن على اغتيال العالم النووي اإليراني

 روسيا تحتجز عالما لالشتباه في تسريبه أسرار طيران للخارج

 وزير الخارجية القطري يؤكد وجود تحرك لحل األزمة الخليجية

�لنباط-وكالت

عليان  ب�����س��ار  �لفل�سطيني،  �ل��ط��ف��ل  يعي�س 

)15عاما(، مرحلة و�سفها ب� �لأ�سعب يف حياته، 

�أطلقها  �ليمنى، بر�سا�سة  جر�ء فقد�نه عينه 

جندي �إ�سر�ئيلي

ع���ل���ي���ان، ق������ال ل���وك���ال���ة �لأن�����ا������س�����ول، م��ن 

م���ن���زل ع��ائ��ل��ت��ه، يف خم��ي��م ق��ل��ن��دي��ا ل��الج��ئ��ني 

�ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، ���س��م��ايل �ل��ق��د���س ر���س��م��ت يف 

�لحتالل  �أن  غري  جميال،  م�ستقبال  خميلتي 

�أخذ �أحد �أهم ما �أملكه

�إ�سابته  ج���ر�ء  عينه  فقد  ق��د  عليان  وك���ان 

بر�سا�سة مطاطية، �أطلقها �جلي�س �لإ�سر�ئيلي 

���س��ب��ان فل�سطينيني يف  م���ع  م��و�ج��ه��ات  خ���الل 

خميم قلنديا يف �ل� 17 نوفمرب/ ت�سرين �لثاين 

�ملا�سي

كنت  قائال  �إ�سابته  تفا�سيل  عليان  ويُق�س 

يف طريق عودتي من �ملدر�سة للمنزل، وت�سادف 

ذل����ك م���ع �ق��ت��ح��ام ق����وة ع�����س��ك��ري��ة �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 

للمخيم، �ندلعت على �إثرها مو�جهات

�إط��الق  �إث��ر  �ملخيم  مل�سجد  �لتجاأت  ي�سيف 

وج��دت  وعندما  ل��ل��دم��وع،  �مل�سيل  �ل��غ��از  قنابل 

�ل��ف��ر���س��ة م��ت��اح��ة ل��ل��خ��روج و�ل���ع���ودة للمنزل، 

�أ�سبت ب�سكل مبا�سر

وقال بح�سرة ل �أع��رف ما �لذي جرى يل؟ 

فقدت �لتو�زن، �لدماء ت�سيل من عيني، نقلت 

�أنني  �أخ���ربت  جر�حية  عملية  وبعد  للم�سفى، 

فقدت عيني

وتابع �خلرب نزل علّي كال�ساعقة، �أنت عارف 

�سو )ماذ�( يعني )�أن( تفقد عينك؟

ورغم �إ�سابته �ل�سعبة، �إل �أن عليان يقول �إن 

�لحتالل �لإ�سر�ئيلي ل ميكن �أن يك�سر �إر�دتنا 

ولن  ق��وي��ة  عزميتي  ول��ك��ن  عيني  ف��ق��دت   )..(

�أفقدهاويطمح �لطفل بدر��سة �لهند�سة، قائال 

منذ �سغري �أطمح بدر��سة �لهند�سة، لدي حلم 

كبري، �إن �ساء �هلل لن يقتله �لحتالل، وبالرغم 

من �إ�سابتي �ساأحقق حلمي

با�ستهد�فه  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح��ت��الل  و�ت��ه��م 

ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر، ق��ائ��ال ل���و مل ت��ك��ن �لإ���س��اب��ة 

مق�سودة، ملا �أ�سبت بعيني

 ، �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح���ت���الل  �أن  �إىل  و�أ�����س����ار 

بالعتقال  �لفل�سطينية،  �لطفولة  ي�ستهدف 

و�لإ�سابة و�لقتل، يف حماولة منهم لرتهيبهم 

و ثنيهم عن �ملقاومة

�أي��ام قليلة،  وذكر �أنه تعر�س لالإ�سابة قبل 

�ل�20  �ل��ذي ي�سادف  للطفل،  �لعاملي  �ليوم  من 

من نوفمرب/ت�سرين ثاين من كل عام

وقال �لحتالل �لإ�سر�ئيلي ل يحرتم حقوق 

�لأطفال، بل ينتهكها ويتعمد بذلك

ي��ق��ول حممد  تغلبه،  و�ل���دم���وع  وب��ح�����س��رة، 

لوكالة  ب�سار،  �لطفل  و�ل��د  ع��ام��ا(،  عليان )55 

�لأنا�سول �إنه �سيعمل كل جهد من �أجل زر�عة 

عني لب�سار، �إن كان ذلك ممكنا

عملية  يف  ب�����س��ار،  ع��ني  ��ستئ�سال  مت  وق���ال 

نابل�س  مبدينة  �ل��ن��ج��اح،  مب�ست�سفى  جر�حية 

)�سمال(، ُطلب مني �لتوقيع على �لعملية، كان 

�أ�سعب قر�ر �تخذته يف حياتي

ي��ت��ن��ه��د وي��ك��م��ل ع�����ارف ���س��و )م�������اذ�( يعني 

��ستئ�سال عني �بنك؟

و�أ������س�����اف ل���ك���ن ك����ل ذل�����ك ف������د�ء ل��ل��وط��ن، 

�لحتالل يقتل ويعتقل ويهّود وي�سرق �لأر�س 

ويفعل كل يوم ِفعلته، لكن ذلك لن يثني �سعبنا 

عن ن�ساله

�لطفل؟ عندما يطلق  ح��ق��وق  �أي���ن  و�أك��م��ل 

�لنار نحو ر�أ���س طفل م��اذ� يريد منه؟  جندي 

�سوى �أن يقتله �أو يحدث �سرر م�ستد�م لديه

ويقول �لأب عليان، �إنه �عتقل ملدة 15 عاما يف 

�ل�سجون �لإ�سر�ئيلية

م��دي��ر برنامج  ع��اي��د قطي�س  ق���ال  ب�����دوره، 

للدفاع  �لعاملية  �حلركة  يف  �لقانونية  �مل�ساءلة 

عن �لأطفال )فرع فل�سطني(، �إن �لطفل عليان 

�أ�سيب بنوع ر�سا�س مينع ��ستخد�مه عن قرب، 

�أو يف �لأجز�ء �لعليا من �جل�سد

حالة  �أن  �إىل  لالأنا�سول  حديث  يف  و�أ���س��ار 

عليان تنطبق على عدة حالت مماثلة

ب�  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي  و�ت��ه��م قطي�س، �لح���ت���الل 

��ستهد�ف �لأطفال، و�نتهاك حقوقهم

ووف���ق توثيق �حل��رك��ة �ل��ع��امل��ي��ة، ف���اإن 2115 

طفال فل�سطينيا ��ست�سهدو� بر�سا�س �جلي�س 

عام  �مل�ستوطنني منذ  �أي��دي  وعلى  �لإ�سر�ئيلي 

2000 وحتى نهاية �أكتوبر/ ت�سرين �أول �ملا�سي، 

بينهم 521 طفال ل تزيد �أعمارهم عن 8 �سنو�ت

�ملوؤ�س�سة  �أم��ا عن �عتقال �لأط��ف��ال، فوثقت 

1346 حالة �عتقال منذ بد�ية �لعام �جلاري، يف 

حني �قرتب عدد �ملعتقلني من 3 �آلف معتقل 

منذ 2008، بينهم نحو 500 طفل �أعمارهم بني 

12 و15 عاما

االنباط-وكاالت

يف �أول تعليق له على �ملو�سوع، �أ�سار �لفائز 

�ملفرت�س يف �نتخابات �لرئا�سة �لأمريكية جو 

بايدن �إىل �سعوبة �لتنبوؤ مبدى تاأثري �غتيال 

�لإي������ر�ين حم�����س��ن ف��خ��ري ز�ده على  �ل���ع���امل 

�لعالقات بني �لدولتني

“�سي  وق��ال ب��اي��دن، �سمن ح��و�ر مع �سبكة 

�لقول”  “ي�سعب  �إنه  �خلمي�س،  �إن �إن” �أم�س 

�إىل �أي مدى �سيعّقد �غتيال فخري ز�ده �لذي 

برنامج طهر�ن  رئي�سية يف  �سخ�سية  يعد  كان 

�لنووي �لتعامل مع �إير�ن

�أعلن  و�سدد �ملر�سح �لدميقر�طي �لذي قد 

�ملو�سوع  �سلب  �أن  على  منتخبا  رئي�سا  نف�سه 

يكمن يف �سرورة منع �إير�ن من �حل�سول على 

�ل�سالح �لنووي، 

�سديدة  �ن��ت��ق��اد�ت  �ل�سياق  ه���ذ�  يف  موجها 

دونالد  �حل��ايل  �لرئي�س  �سيا�سات  �إىل  �للهجة 

ت��ر�م��ب جت���اه ط��ه��ر�ن، مب��ا يف ذل���ك �ن�سحاب 

�مل���ربم يف عام  �ل��ن��ووي  و��سنطن م��ن �لت��ف��اق 
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ب�����س��اأن م���دى فعالية نهج  ب��اي��دن  وت�����س��اءل 

تر�مب، م�سري� �إىل �أن �إير�ن رد� على �ل�سغوط 

�مل��و�د  �م��ت��الك  على  قدر�تها  ز�دت  �لأمريكية 

�لنووية وتقرتب من �مل�ستوى �ملطلوب لتطوير 

�أ���س��ل��ح��ة ن���ووي���ة، ن��اه��ي��ك ع���ن وج����ود م�ساكل 

متعلقة بال�سو�ريخ

و�أقر بايدن باأن هذه �مل�سائل معقدة للغاية، 

م�سيفا: “�أعلم �أمر� و�حد� وهو �أننا ل ن�ستطيع 

�أن  علينا  ولذلك يجب  ذلك مبفردنا،  حتقيق 

نكون جزء� من جمموعة �أكرب و�لتعامل لي�س 

مع �إير�ن وحدها بل ومع رو�سيا و�ل�سني ومع 

طيف من �لق�سايا �لأخرى”

و�غ��ت��ي��ل ف��خ��ري ز�ده �ل����ذي ك���ان ي��رت�أ���س 

منظمة �لأبحاث و�لإبد�ع �لتابعة لوز�رة �لدفاع 

�لإي���ر�ن���ي���ة ق��ب��ل �أ���س��ب��وع يف ���س��و�ح��ي ط��ه��ر�ن، 

و�ألقت �ل�سلطات �لإير�نية على �إ�سر�ئيل �للوم 

يف �لهجوم

االنباط-وكاالت

 ذكرت وكالت �أنباء �أن �ل�سلطات يف مو�سكو 

�أل��ق��ت �ل��ق��ب�����س ع��ل��ى ع���امل ف��ي��زي��اء لال�ستباه 

بقطاع  خا�سة  �سرية  معلومات  ت�سريب  بزعم 

�لطري�ن �لرو�سي �إىل �خلارج

و�أ�����س����درت �إح�����دى حم��اك��م م��و���س��ك��و �أم����ر� 

ب��اح��ت��ج��از �أن���ات���ويل ج��وب��ان��وف �ل���ذي يعمل يف 

ملدة  ديناميكا  �أي����رو  للهيدرو  �مل��رك��زي  �ملعهد 

�سهرين حلني حماكمته

وقالت وكالت �لأنباء �لرو�سية �إن حماميه 

�متنع عن �لتعليق على �لق�سية فيما مل يت�سن 

�ملحكمة على  ترد  �إليه ومل  �لو�سول  لرويرتز 

طلب للتعقيب

 20 �إىل  ت�سل  مل��دة  ج��وب��ان��وف  ُي�سجن  وق��د 

عاما �إذ� �أدين بتهمة خيانة �لدولة على �لرغم 

م���ن �أن ت��ف��ا���س��ي��ل �لت���ه���ام���ات ل���ن ت��ع��ل��ن على 

�لأرجح نظر� ل�سرية ق�سايا �خليانة عادة

وحكمت رو�سيا بال�سجن 13 عاما على رجل 

حاول نقل �أ�سر�ر ع�سكرية �إىل �لوليات �ملتحدة 

�لأول  ت�سرين  �أكتوبر  ويف  �ملا�سي.  �ل�سهر  يف 

بت�سريب  لتهامهما  و�سقيقه  جنديا  �حتجزت 

�أ�سر�ر دولة �إىل �إ�ستونيا

االنباط-وكاالت

 ق����ال وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �ل��ق��ط��ري �ل�����س��ي��خ 

حممد بن عبد �لرحمن �آل ثاين �م�س �جلمعة، 

ت�����س��وي��ة �خل����الف  �إن ه���ن���اك حت���رك���ا ����س���وب 

ل  لكن  �خلليج،  مبنطقة  �لقائم  �لدبلوما�سي 

ميكنه �لتكهن بحدوث �نفر�جة و�سيكة �أو مبا 

�إن كان هذ� �لتحرك �سي�سوي �لأمر برمته

لإنهاء  و�لكويت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وتعمل 

�خل�����الف �ل�����ذي دف����ع �ل�����س��ع��ودي��ة و�لإم�������ار�ت 

و�لبحرين وم�سر لفر�س مقاطعة دبلوما�سية 

�أو����س��ط  �ل�سفر م��ع قطر منذ  وجت��اري��ة وعلى 

عام 2017
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الوحدات يرفع شعار الفوز والرمثا يواجه عناد معان 

االثارة ترافق مباريات دوري االولى الكروي 

الريال في مهمة صعبة امام اشبيلية 

الدوري االنجليزي يستعيد عشاقه بحذر 

االنباط – عمان 

ال��ي��وم م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة  تختتم م�����س��اء 

اخلام�شة ع�شر من دوري املحرتفني  عندما 

العقبة  �سباب  املت�سدرمع  ال��وح��دات  يلتقي 

عند الرابعة م�ساء على �ستاد عمان الدويل، 

م��ع��ان عند  ع��ل��ى  �سيفا  ال��رم��ث��ا  ي��ح��ل  بينما 

امللك  �ستاد  على  م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة 

ي���درك  االول  ال��ل��ق��اء  ال���ث���اين. يف  ع���ب���داهلل 

ال���وح���دات اه��م��ي��ة ال��ل��ق��اء م��ع العقبة ال��ذي 

لالبتعاد  وي�سعى  النتائج  �سعف  من  يعاين 

عن مناطق اخلطورة التي وجد نف�سها يحوم 

حولها ..ولهذا ي�سعى املت�سدر لتحقيق الفوز 

وال بديل للمحافظة على فارق النقاط الذي 

يف�سله ع��ن اجل���زي���رة اق����رب م��ن��اف�����س��ي��ه  ال 

�سيما وانه مل يقدم االأداء والنتائج املاأمولة 

ت��ع��ادل مع  امل��ب��ارات��ن االأخ��رت��ن بعدما  يف 

ال�سلط ثم معان ليفقد 4 نقاط كانت �ستعزز 

مبكراً.  ال���دوري  لقب  ح�سم  يف  فر�سته  من 

 32“ بر�سيد  الرتتيب  ال��وح��دات  ويت�سدر 

نقطة” و�سيفتقد يف املباراة خلدمات قائده 

حم��م��د ال���دم���ري ل��الإ���س��اب��ة. ول���ن ير�سى 

���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة ب��ال��ت��ع��ر���ض ل��ل��خ�����س��ارة وه��و 

ال��ذي يقف على م�سافة قريبة من منطقة 

املركز  العقبة  �سباب  يحتل  حيث   الهبوط 

العا�سر ب� “13 نقطة” لذلك فاإنه �سيجتهد 

من اأجل جتنب اخل�سارة ومباغتة الوحدات 

ب��ال��ت��ع��ادل اأو ال��ف��وز وال��ت��ق��دم خ��ط��وة كبرة 

نحو مواقع االمان ال �سيما وان الفرق التي 

حت�سنت  الهبوط  جتنب  اج��ل  م��ن  تت�سارع 

نتائحها وخ�سو�سا فريق �سباب االردن الذي 

. ال�سلط برباعية  انت�سارا كبرا على   حقق 

عبداهلل  امللك  �ستاد  ي�سهد  الثاين  اللقاء  يف 

جتمع  م��ث��رة  مواجهة  بالقوي�سمة  ال��ث��اين 

ال��رم��ث��ا م���ع م�����س��ي��ف��ه م���ع���ان. ومي����ر ف��ري��ق 

بعدما حقق  معنوية مرتفعة  بحالة  الرمثا 

االن���ت�������س���ار م��ن��ذ ان���ط���الق م��رح��ل��ة االإي�����اب 

ل��ي��ق��ل�����ض ال����ف����وارق ال��ن��ق��ط��ي��ة م���ع امل��ت�����س��در 

ومطارده. 

بر�سيد  ال��ث��ال��ث  للمركز  ال��رم��ث��ا  وت��ق��دم 

ال�سلط يف  “25 نقطة” بعد فوز مثر على 
الفارق  ليقل�ض   ،  ”1-2“ املا�سية  اجلولة 

م��ع اجل��زي��رة �ساحب امل��رك��ز ال��ث��اين لنقطة 

ال�سمال  غ��زالن  ي�سعى  ولهذا  فقط.  واح��دة 

ملوا�سلة االنت�سارات انتظارا لتعرث مناف�سيه 

من   .. اللقب  على  للمناف�سة  بقوة  للعودة 

ب�����س��ورة فنية  ال���ذي ظهر  جهته ف���اإن م��ع��ان 

ال��وح��دات  اأم����ام  ال�سابقة  م��ب��ارات��ه  ق��وي��ة يف 

ملوا�سلة  يطمح   ”1-1“ بالتعادل  وانتهت 

ن��ت��ائ��ج��ه االي���ج���اب���ي���ة واالب���ت���ع���اد اأك�����رث عن 

ت��اري��خ��ي��ة  م�����س��ارك��ة  اأول  ال��ه��ب��وط يف  ���س��ب��ح 

باملركز  معان  فريق  وي�ستقر  ب��ال��دوري.  ل��ه 

ي��درك ان فوزه  “17 نقطة” وه��و  ب�  التا�سع 

ال���ي���وم ي���دف���ع ب���ه ب��ع��ي��دا ن��ح��و م���وق���ع اك��رث 

ام��ان��ا ب��ع��ي��دا ع��ن ���س��راع ال��ه��ب��وط ال �سيما 

وان ع��رو���س��ه االخ������رة ت���ع���زز م���ن ف��ر���س��ه 

جديد  من  املناف�سه  وا�سعال  الفوز  بتحقيق 

واالطمئنان على و�سعه يف الدوري .

االنباط – عمان 

من  اخلام�سة  اجلولة  مناف�سات  اختتمت 

اجلليل  2020.وجن�����ح  االأوىل  ال��درج��ة  دوري 

باعتالء �سدارة فرق البطولة بفوزه الثمن 

على الرموك 2-1، يف افتتاح مباريات اجلولة. 

تقدم اجلليل اأواًل عن طريق وليد الدراب�سة، 

اأن  قبل  النتيجة،  وهيبي  �سهيب  ع��زز  فيما 

ال��رم��وك  ه����دف  ���س��الح م�سطفى  ي�����س��ج��ل 

الوحيد من ركلة جزاء بالوقت بدل ال�سائع. 

الطرة على  ف��وز  املباريات عن  بقية  وا�سفرت 

ذات را���ض بثالثية دون مقابل، �سجل ثالثية 

الفائز كل من عثمان اخلطيب، بالل الدنكر، 

وح��ازم ج��ودت. كما متكن كفر�سوم من الفوز 

على ال�����س��رح��ان ب��ه��دف وح��ي��د ج��اء م��ن ركلة 

جزاء عن طرق نهار الر�سود. و�سهدت اجلولة 

اأي�سا فوز بلعما على نظره من�سية بني ح�سن 

بهدف وحيد من اإم�ساء ح�سن امل�ساعيد. وفاز 

العربي على الطرة 3-1، حيث �سجل العربي 

اأوال عن طريق متيم غي�سان، ثم عزز �سيف 

ب�ساب�سة النتيجة بت�سجيله هدفن، فيما �سجل 

اب��و ملوح من  الوحيد حممد  الكرمل  ه��دف 

دار  ال�سائع. وتغلب  بالوقت بدل  ركلة ج��زاء 

ال��دواء على مغر ال�سرحان بهدفن لهدف، 

طريق  ع��ن  اأوال  ال�سرحان  مغر  تقدم  حيث 

ل��دار  النتيجة  ع���ادل  فيما  ال��ع��واج��ي،  ح�سام 

ي�سجل  اأن  قبل  ح��م��ي��ده،  اأب���و  ال����دواء حممد 

البقعة  الفوز.واأوقف  حممود فاخوري هدف 

تقدم احتاد الرمثا على �سلم الرتتيب بعدما 

حقق الفوز عليه 2-1، حيث �سجل عن طريق 

علي من�سور، وجنح باإ�سافة الثاين عن طريق 

ب�سام دلدوم، ثم قل�ض اأحمد ال�سقران النتيجة 

الوحيد. ومع  الرمثا  احت���اد  ه��دف  ب���اإح���رازه 

الفرق  ب�سدارة  اجلليل  انفرد  اجلولة،  نهاية 

بعد اأن رفع ر�سيده اإىل 11 نقطة، فيما جاء 

ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ك��ل م��ن احت����اد ال��رم��ث��ا، ذات 

را�ض والبقعة بر�سيد 10 نقاط، ثم كفر�سوم 

والطرة وبلعما 8، ثم العربي ومغر ال�سرحان 

 ،3 ال�����س��رح��ان   ،5 ال���رم���وك   ،7 ال�����دواء  ودار 

الكرمل 1، من�سية بني ح�سن باملركز االأخر 

دون نقاط.

مدريد – وكاالت 

���س��ي��ك��ون زي���ن ال��دي��ن زي����دان م����درب ري��ال 

زي���ارة  م��دري��د يف ح��اج��ة ما�سة للفوز خ���الل 

امل��درب  وي�سعى  ال�سبت.  اإ�سبيلية  اإىل  �سعبة 

ال������دوري  يف  م�����س��رت��ه  الفرن�سي الإحياء 

للمركز  اللقب  ت��راج��ع حامل  بعد  االإ���س��ب��اين 

ال���راب���ع. وذك����رت و���س��ائ��ل اإع����الم اإ���س��ب��ان��ي��ة اأن 

املدرب الفرن�سي اأمام مباراتن الإنقاذ وظيفته 

يف ريال بعد 3 هزائم يف اآخر 5 مباريات بجميع 

امل�سابقات وابتعاده بفارق 7 نقاط عن �سدارة 

الدوري. وبدا زيدان متحديا عقب اآخر اإخفاق 

باخل�سارة 2-0 من �ساختار دونيت�سك يف دوري 

اأب��ط��ال اأوروب�����ا وق����ال: “لن اأ���س��ت��ق��ي��ل. ع�سنا 

فرتات �سعبة يف املا�سي و�سنواجه اأوقاتا �سعبة 

دائما. اإنها �سل�سلة �سيئة من النتائج وهذا واقع 

ولكن يجب اأن نوا�سل العمل«.واأ�ساف: “لدي 

اأن��ا  جهد  اأق�سى  و���س��اأب��ذل  لال�ستمرار  ال��ق��وة 

والفريق«. وظهر دفاع ريال يف حالة متوا�سعة 

خا�سة يف غياب القائد �سرجيو رامو�ض و�سط 

���س��ك��وك ح���ول حل��اق��ه مب��واج��ه��ة ن���ادي �سباه 

اخللفية.  ال��ف��خ��ذ  ب��ع�����س��الت  م�سكلة  ب�سبب 

وع���ل���ى االأرج��������ح ���س��ي��غ��ي��ب ال���ظ���ه���ران داين 

كارفاخال واألفارو اأودري��وزوال والعب الو�سط 

اإي��دن هازارد  واملهاجمان  فيدريكو فالفردي 

ولوكا يوفيت�ض.وال يريد اخل�سارة اأمام يولن 

اأق��ال��ه ريال  ال��ذي  اإ�سبيلية  لوبيتيجي م��درب 

اإ�سبيلية بنقطة واحدة  ليعن زي��دان ويبتعد 

خلف ريال مدريد يف املركز اخلام�ض وتنق�سه 

الفريق  م��دري��د،  الأتليتيكو  ومي��ك��ن  م���ب���اراة. 

ال�سعود  االآن،  ال��ذي مل يخ�سر حتى  الوحيد 

للقمة موؤقتا عندما ي�ستقبل بلد الوليد م�ساء 

ال�سبت اإذ يتاأخر فريق املدرب دييجو �سيميوين 

لكن  �سو�سيداد  ري���ال  املت�سدر  ع��ن  بنقطتن 

تتبقى مباراتان الأتلتيكو. ورمبا يعود لوي�ض 

���س��واري��ز م��ه��اج��م اأت��ل��ي��ت��ي��ك��و ل��ل��م�����س��ارك��ة بعد 

�سلبية  اإىل  ك��وف��ي��د-19  نتيجة فح�ض  حت��ول 

لكن �سريكه يف الهجوم دييجو كو�ستا �سيغيب 

بر�سلونة،  االأوردة.وي�������زور  يف  م�سكلة  ب�سبب 

اأي�سا،  واملتعرث  لريال مدريد  الدائم  الغرمي 

ال�سبت. وجنح  امل�سابقة م�ساء  قاد�ض مفاجاأة 

بر�سلونة  على  مب��رك��ز  يتقدم  ال���ذي  ق��اد���ض، 

ري��ال مدريد  الفوز على  الرتتيب، يف  �ساد�ض 

�سيفا  �سو�سيداد  املت�سدر  ويحل  املو�سم.  هذا 

بينما  البا�سك  باإقليم  قمة  يف  اأالف��ي�����ض  على 

يلعب اإيبار �سد �سيفه فالن�سيا يوم االإثنن.

لندن – وكاالت 

اأك�����د االإ����س���ب���اين م��ي��ك��ي��ل اأرت���ي���ت���ا، امل��دي��ر 

الفني ل��ن��ادي اآر���س��ن��ال االإجن��ل��ي��زي، اأن��ه اأم��ر 

ب���اأع���داد  اجل���م���اه���ر  ع�����ودة  “ا�ستثنائي” 
منذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ل��ل��م��الع��ب  حم������دودة 

بداية اأزمة فرو�ض كورونا امل�ستجد يف اآذار/

�سيفه  مع  توتنهام  ويلتقي  املا�سي.  مار�ض 

اآر�سنال يف مباراة ديربي يوم االأحد بح�سور 

اجلماهر ويتمنى اأرتيتا اأن يقدم الفريقان 

عر�سا جيدا يظل عالقا يف اأذهان اجلماهر.

و�سجل اآر�سنال اأ�سواأ بداية للمو�سم منذ عام 

اأمام  1981، بعد خ�سارته يف اجلولة املا�سية 

ال�14  املركز  ليحتل   ،)1-2( وولفرهامبتون 

املمتاز،  االإجنليزي  ال��دوري  ترتيب  بجدول 

ل��ك��ن اأرت���ي���ت���ا ال ي��خ�����س��ى ف���ق���دان وظ��ي��ف��ت��ه. 

ديفيد  الربازيلي  مدافعه  اأن  ارتيتا  واأو�سح 

لتحديد  ال��ط��ب��ي،  للك�سف  �سيخ�سع  ل��وي��ز 

اإمكانية م�ساركته اأمام توتنهام، بعد تعر�سه 

جل����رح ق��ط��ع��ي يف ال����راأ�����ض ع��ق��ب ارت��ط��ام��ه 

براوؤول خيمينيز، يف الوقت الذي جرى نقل 

جلراحة  للخ�سوع  امل�ست�سفى  اإىل  خيمينيز 

طارئة يف اجلمجمة. ويلتقي ال�سبت برنلي 

مع اإيفرتون وفولهام مع م�سيفه مان�س�سرت 

اأول  لكن  جمهور،  دون  م��ب��ارات��ن  يف  �سيتي 

مباراة تقام يف ح�سور م�سجعن �ستكون تلك 

مبان�س�سرت  يونايتد  ه��ام  و�ست  جتمع  التي 

يونايتد. 

لل�سدارة  ي�سعد  اأن  ت�سيل�سي  وب��اإم��ك��ان 

ع���ن���دم���ا ي�����س��ت�����س��ي��ف ل���ي���دز ي���ون���اي���ت���د ي���وم 

اأنفيلد  ملعب  �سي�سهد  االأح��د  وي��وم  ال�سبت. 

للمرة  اجل��م��اه��ر  ح�سور  ليفربول  معقل 

اأت��ل��ت��ي��ك��و  ي���د  ع��ل��ى  اخل�������س���ارة  م��ن��ذ  االأوىل، 

من  املا�سية  الن�سخة  يف  االإ���س��ب��اين  م��دري��د 

ل��ي��ف��رب��ول  اأوروب�������ا. وي��ت�����س��ل��ح  اأب���ط���ال  دوري 

ب��ج��م��اه��ره خ����الل امل����ب����اراة ال���ت���ي جتمعه 

ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون،  ب�سيفه 

اأث���ن���ى ف��ي��ه امل�����درب االأمل������اين ي���ورج���ن ك��ل��وب 

ع��ل��ى ال������روح اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ف��ري��ق��ه ال���ذي 

كبر  ع��دد  غياب  يف  النقاط  ح�سد  يوا�سل 

م����ن جن����وم����ه. وي���ف���ت���ق���د ك���ل���وب 9 الع��ب��ن 

االأول  احل��ار���ض  بينهم  من  االإ�سابة،  ب�سبب 

ال��ربازي��ل��ي األ��ي�����س��ون ب��ع��د ت��ع��ر���س��ه الإ���س��اب��ة 

التي تعادل  امل��ب��اراة  ال�ساق خ��الل  اأرب��ط��ة  يف 

االأ�سبوع   )1-1( برايتون  مع  ليفربول  فيها 

يلتقي  االأح���د  اأخ���رى  مباريات  ويف  املا�سي. 

و�ست بروميت�ض البيون مع �سيفه كري�ستال 

يونايتد  �سيفيلد  مع  �سيتي  ولي�سرت  �سيتي 

قبل اأن تختتم اجلولة م�ساء االثنن مبباراة 

برايتون مع �ساوثهامبتون.

عمان يواصل صدارة دوري 
الكرة النسوي 

جيرو االفضل في ابطال اوروبا 

قمة مبكرة في الدوري االلماني 

االنباط – عمان 

البولو  ملعب  على  اخلمي�ض   اختتمت 

مب��دي��ن��ة احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب، م��ن��اف�����س��ات 

الن�سوي  ال����دوري  م��ن  التا�سعة  اجل��ول��ة 

ل��ل��م��ح��رتف��ات 2020.واأ����س���ف���رت م��ب��اري��ات 

مع  االأردن  ���س��ب��اب  ت���ع���ادل  ع���ن  اجل���ول���ة 

االأرث��وذك�����س��ي  ف���از  فيما   ،2-2 ال��ق��اد���س��ي��ة 

على  واال����س���ت���ق���الل   ،0-3 ال��ن�����س��ر  ع��ل��ى 

مناف�سات  عن  غيابه  ورغ��م   .0-3 االأهلي 

على  عمان  حافظ  للراحة،  اجلولة  ه��ذه 

����س���دارت���ه ل��رتت��ي��ب ال���ف���رق ب��ر���س��ي��د 21 

نقطة، م�ستغال تعرث �سباب االأردن والذي 

 ،16 19 نقطة، ثم القاد�سية  بقي ثانيا ب 

اال�ستقالل 12، االأرثوذك�سي 9، ثم االأهلي 

والن�سر بنقطة واحدة.

باري�س – وكاالت 

القدم،  لكرة  االأوروب��ي  االحتاد  اأعلن 

يف  االأف�سل  بجائزة  الفائز  الالعب  عن 

املجموعات  دور  م��ن  اخلام�سة  اجل��ول��ة 

بدوري اأبطال اأوروبا. 

لليويفا،  ال��ر���س��م��ي  ل��ل��م��وق��ع  ووف���ًق���ا 

مهاجم  جرو،  اأوليفييه  الفرن�سي  فاإن 

بعد  اجل��ائ��زة،  ح�سد  من  هو  ت�سيل�سي، 

ف��وز فريقه على  اأه��داف يف   4 �سجل  اأن 

اإ�سبيلية )0-4(. 

اجلائزة، الرتكي  على  جرو  وناف�ض 

اإ�سطنبول  مهاجم  قهوجي  كان  عرفان 

هاتريك  �سجل  وال���ذي  �سهر،  ب��ا���س��اك 

يف خ�����س��ارة ف��ري��ق��ه اأم����ام الي��ب��زي��ج )3-

مهاجم  لوكاكو  روميلو  والبلجيكي   ،)4

اإن�����رت م���ي���الن، وال������ذي ���س��ج��ل ه��دف��ن 

يف ف����وز ال����ن����رات����زوي ع���ل���ى ب��ورو���س��ي��ا 

 .)2-3( مون�سنجالدباخ 

وك�������ان ����س���م���ن ال���������س����ب����اق، االأمل�������اين 

م��رج��ي��م ب��ري�����س��ا م��ه��اج��م ري����د ب��ول 

���س��ال��زب��ورج، وال����ذي ���س��ج��ل ه��دف��ن يف 

مو�سكو  لوكوموتيف  على  فريقه  ف��وز 

.)2-3(

برلني – وكاالت 

ي�ست�سيف بايرن ميونخ املت�سدر فريق 

مبكرة  قمة  يف  ال�سبت  الو�سيف  اليبزيج 

�سمن املرحلة العا�سرة من دوري الدرجة 

االأوىل االأملاين لكرة القدم )بوند�سليجا(. 

بطل  ب��اي��رن  فيه  اأراح  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 

من  العديد  املا�سي،  املو�سم  يف  الثالثية 

جنومه االأ�سا�سين خالل التعادل بهدف 

مل��ث��ل��ه م��ع اأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د االإ���س��ب��اين يف 

التاأهل  اأوروب��ا عقب �سمان  اأبطال  دوري 

القارية،  البطولة  من  ع�سر  ال�ستة  ل��دور 

ملعب  ع��ل��ى  ب�سعوبة  ف���از  الي��ب��زي��ج  ف���اإن 

ـ 3   4 ب��ا���س��اك �سهر ال��رتك��ي  اإ���س��ط��ن��ب��ول 

لينع�ض اآمال التاأهل يف البطولة ذاتها.

الذي مل يعرف  �سالكه  اأن يلتقي  على 

طعم الفوز يف اآخر 25 مباراة له يف الدوري 

امل��ح��ل��ي، ي��وم االأح���د م��ع ب��اي��ر ليفركوزن 

املو�سم  يتعر�ض الأي هزمية يف  ال��ذي مل 

احل���ايل. وي��اأم��ل ب��ورو���س��ي��ا دورمت��ون��د يف 

اجلولة  يف  خ�سارته  بعد  ت��وازن��ه  ا�ستعادة 

ك��ول��ن بهدفن  ي��د �سيفه  ع��ل��ى  امل��ا���س��ي��ة 

م���ق���اب���ل ه������دف، ع���ن���دم���ا ي���خ���رج مل���الق���اة 

 اآي���ن���رتاخ���ت ف���ران���ك���ف���ورت ي����وم ال�����س��ب��ت.

الرابع  املركز  دورمتوند �ساحب  ويتطلع 

ال���س��ت��غ��الل م��واج��ه��ة ال��ق��م��ة ب��ن ب��اي��رن 

واليبزيج، عندما يالقي فرانكفورت اأحد 

اأم��ام  ،بعد اخل�سارة  اجل��دول  و�سط  ف��رق 

االإيطايل  الت�سيو  مع  التعادل  ثم  كولن 

بدوري االأبطال. 

الثالث  املركز  �ساحب  ليفركوزن  اأم��ا 

التي  املواجهة  فيخرج ملالقاة �سالكه بعد 

جت��م��ع ب��ن ف���ردر ب��رمي��ن و���س��ت��وجت��ارت 

يوم االأحد.

 وي��ل��ت��ق��ي ه��وف��ن��ه��امي م��ع اأوج�����س��ب��ورج 

ي���وم االإث���ن���ن ف��ي��م��ا ي��ل��ت��ق��ي ي���وم ال�سبت 

ف����راي����ب����ورج م����ع ج�����الدب�����اخ وك����ول����ن م��ع 

 فولف�سبورج وارمينيا بيلفيلد مع ماينز .

ال�سبت    5  /  12  / 2020
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فاوتشي يعتذر لبريطانيا عن تلميحه بتعّجل لقاح كورونا

لندن - وكاالت

اع���ت���ذر ك��ب��ر خ�����راء م��ك��اف��ح��ة الأم����را�����ض 

امل��ع��دي��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ع��ن اق��راح��ه اأن 

�صلطات اململكة املتحدة ت�صرعت يف احل�صول على 

ترخي�ص لقاح كوفيد19-، قائاًل اإن لديه “ثقة 

كبرة” يف املنظمني يف البالد.

املعهد  اأنتوين فاوت�صي، مدير  الدكتور  واأثار 

الوطني للح�صا�صية واالأمرا�ص املعدية، جداًل يف 

اململكة  يف  املنظمني  اإن  فيها  قال  �صابقة  مقابلة 

املتحدة مل يت�صرفوا “بحذر” مثل اإدارة الغذاء 

والدواء االأمريكية.

وراأى فاوت�صي وقتها اأن الوكالة الربيطانية 

الناظمة للدواء والرعاية ال�صحية ت�صبه �صخ�صا 

ال�صوط  يف  وان�صم  امل��اراث��ون  �صباق  على  “التف 
االأخري )...( وت�صرعت يف اإعطاء تلك املوافقة” 

على اللقاح. وقارن ذلك بينها وبني اإدارة الغذاء 

اإنها حر�صت على  التي قال  وال��دواء االأمريكية 

جتنب “الت�صرع” الأنها ال تريد تاأجيج ال�صكوك 

ب�صاأن اللقاح.

اخلمي�ص،  من  متاأخر  وقت  يف  فاوت�صي،  قال 

اإنه كان يق�صد اأن يقول اإن ال�صلطات االأمريكية 

نظرياتها  ع��ن  خم��ت��ل��ف  ب�صكل  االأ���ص��ي��اء  ت��ف��ع��ل 

الربيطانية، ولي�ص ب�صكل اأف�صل، لكن تعليقاته 

مل تتم �صياغتها ب�صكل �صحيح.

»لدي   :BBC �صي«  بي  ل�”بي  فاوت�صي  قال 

ثقة كبرية يف كل من املجتمع العلمي واملجتمع 

�صخ�ص  واأي  امل���ت���ح���دة،  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 

يعرفني وعالقاتي بهذا االأمر على مدى عقود 

حرفًيا، اأنت تعلم اأن هذا هو احلال«.

اأول دول��ة  واأ���ص��ب��ح��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا، االأرب����ع����اء، 

على  كوفيد19-  لقاح  با�صتخدام  ت�صمح  غربية 

موافقة  املنظمون  اأع��ط��ى  عندما  وا���ص��ع  ن��ط��اق 

ط���ارئ���ة ع��ل��ى م��ن��ت��ج م���ن ���ص��ن��ع ���ص��رك��ة االأدوي�����ة 

“بيونتيك”  و����ص���رك���ة  “فايزر”  الأم���رك���ي���ة 

اأن املنظمني يف  ال��ن��ق��اد  اأمل��ان��ي��ا. اق���رح  وم��ق��ره��ا 

اململكة املتحدة �صددوا على ال�صرعة وعلى الدقة 

�صالمة  ح��ول  البيانات  مبراجعة  قاموا  عندما 

وفعالية اللقاح.

ف���اوت�������ص���ي رف�������ص ه�����ذه ال���ف���ك���رة، وق������ال اإن 

ببطء  تتحرك  اأن  يجب  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة 

ب�صاأن  ال�صك  م��ن  العالية  ال��درج��ة  ب�صبب  اأك��ر 

ه��ذا،  ب�صبب  امل��ت��ح��دة.  ال���والي���ات  ال��ل��ق��اح��ات يف 

جميع  مبراجعة  االأمريكيون  املنظمون  “يقوم 
وبيونتيك  ف��اي��زر  �صركة  م��ن  االأول��ي��ة  البيانات 

ب�صرعة  بها  القيام  املمكن  من  يكن  مل  بطريقة 

على حد قوله. اأكر”، 

اأ�صبوًعا  �صي�صتغرق  االأم��ر  اإن  فاوت�صي  وق��ال 

وال������دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  م���ن  االأق������ل  ع��ل��ى  اآخ�����ر 

املتحدة  ال���والي���ات  ل��ك��ن  م��راج��ع��ت��ه��ا،  ال�صتكمال 

وبريطانيا �صتتو�صل يف النهاية اإىل نف�ص االأمر.

وق�����ال: “يف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف، ���ص��ت��ك��ون اآم��ن��ة، 

ال��ن��ا���ص يف  ع��ل��ي��ه  �صيح�صل  ف��ع��ال��ة..  و���ص��ت��ك��ون 

اململكة املتحدة، و�صوف يقومون بعمل جيد حًقا، 

املتحدة،  ال��والي��ات  يف  ال��ن��ا���ص  عليه  و�صيح�صل 

و�صنقوم بعمل جيد«.

7 فوائد »فورية« عندما تقلع 
عن الوجبات السريعة

ترجمات - �أبوظبي

اللياقة  لتحقيق  يتبعها  من  فمنهم  خمتلفة،  الأ�صباب  ال�صحية  الغذائية  احلمية  اإىل  الكثريون  يلجاأ 

البدنية والتخل�ص من الوزن الزائد، وثمة من يتوقف عن “الوجبات ال�صريعة” املوؤذية الأنها تنذر بعدد 

من االأمرا�ص اخلطرية.

فاإن ال�صخ�ص الذي يقرر التوقف عن تناول الطعام غري ال�صحي، مثل  “اإيت ذي�ص”،  وبح�صب موقع 

اإيجابية  اأمور   7 اأنه يحقق  الربغر والبيتزا واالأطعمة املقلية، �صرعان ما يالحظ حت�صنا يف �صحته، كما 

بارزة ي�صعر بها “فورا«.

اإذ وج����دت درا����ص���ة م��ن�����ص��ورة يف جملة  ال��ق��ل��ب،  ب��اأم��را���ص  اإ���ص��اب��ت��ه  اح��ت��م��ال  االأم�����ور تقليل  اأول ه���ذه 

“�صريكيالي�صن” العلمية اأن تناول الوجبات ال�صريعة الأكر من مرتني يف االأ�صبوع يجعل االإن�صان معر�صا 
باأكر من 1.5 باملئة لالإ�صابة باأمرا�ص القلب مقارنة باالأ�صخا�ص الذين ال ياأكلونها اإطالقا، اأو يتناولونها 

على فرات متباعدة زمنيا.

اأما الفائدة الثانية فهي حت�صني الذاكرة والقدرة على التعلم، الأن العنا�صر املوجودة بكرة يف الوجبات 

ال�صريعة، مثل الدهون امل�صرة وال�صوديوم وال�صكر، توؤثر اأي�صا على الدماغ والعظام واحلالة املزاجية.

لذلك، تكمن الفائدة الثالثة يف حت�صني املزاج، الأن الوجبات ال�صريعة ترتبط كثريا مبعدالت االكتئاب 

املرتفعة، ح�صبما ك�صفته جملة “بابلك هيلث نيونر�صن” املخت�صة يف التغذية.

واأو�صحت الدرا�صة التي اأجريت يف جامعة هارفارد االأمريكية، اأن الن�صاء الالئي يتناولن اأطعمة توؤدي 

بكرة اإىل االلتهاب، مثل امل�صروبات الغازية والكربوهيدرات امل�صفاة واللحوم احلمراء، يكن اأكر عر�صة 

ب�41 باملئة عر�صة لالكتئاب خالل مدة من 12 �صنة، مقارنة بالن�صاء الالئي يتبعن نظاما غذائيا �صحيا.

ويف فائدة رابعة، يعني االإقالع عن الوجبات ال�صريعة على تقليل خطر االإ�صابة مبر�ص ال�صكري، الأن 

تناول هذه االأطعمة ي�صاعف خطر مقاومة االأن�صولني يف اجل�صم.

يف املنحى االإيجابي نف�صه، ي�صاعد االإقالع عن الوجبات ال�صريعة على تقوية العظام، الأن ما حتتوي عليه 

من م�صتوى مرتفع من ال�صوديوم يلحق �صررا ب�صحة العظام.

وعندما تتوقف عن تناول الوجبات ال�صريعة، فاإن الفائدة ال�صاد�صة التي حتققها هي زيادة طاقة اجل�صم، 

وال�صبب هو اأن الطاقة التي نح�صل عليها من الطعام غري ال�صحي ال تدوم طويال، ب�صبب عدم احتوائها 

على ما يعرف بالكربوهيدرات املعقدة.

ارتداء  على  قدرة  اأكر  نف�صه  �صيجد  ال�صريعة  الوجبات  يقلع عن  اأن من  الطريفة،  ال�صابعة  والفائدة 

الثياب التي كان يريدها وهو يف حالة وزن زائد، وهذا االأمر قد يبدو حافزا وجيها للكثريين.

بيع مسدس جيمس بوند في فيلم »دكتور نو« مقابل 256 ألف دوالر

»معا شيء جميل”.. أغنية فريدة أطلقها موسيقيون من 197 دولة

الفنانة المصرية شريهان تتبرع بهدية ثمينة لشعب لبنان 

لو�س �أجنلو�س - رويرتز 

م�صد�صا  اإن  ج��ول��ي��ان��ز  م������زادات  دار  اأع��ل��ن��ت 

اأول  يف  كونري  �صون  الراحل  النجم  ا�صتخدمه 

 256 مقابل  بيع  ب��ون��د،  جيم�ص  �صل�صلة  اأف���الم 

األف دوالر يف مزاد اأقيم يف بيفريل هيلز، م�صرية 

لهذه  ���ص��اب��ق��ة  ت��ق��دي��رات  ال�����ص��ع��ر جت���اوز  اأن  اإىل 

القطعة ال�صهرية يف تاريخ ال�صينما.

امل�صد�ص  فيها  يظهر  التي  امل�صاهد  واأ�صبحت 

ب��ي.ب��ي(،  ن�صف االآيل وه���و م��ن ط���راز )وال����ر 

وك��ذل��ك ال��ط��راز االأ���ص��غ��ر )ب��ي.ب��ي.ك��ي��ه(، اأح��د 

ال�����ص��ه��رية.  االأف�����الم  �صل�صلة  امل�����ص��اه��د يف  اأ���ص��ه��ر 

وا���ص��ت��خ��دم��ه ك���ون���ري يف ف��ي��ل��م )دك���ت���ور ن���و( يف 

.1962
م���ن ج�صد  اأول  ك����ان  ال�����ذي  ك���ون���ري  وت�����ويف 

اأكتوبر عن عمر   31 بوند يف  �صخ�صية جيم�ص 

يناهز 90 عاما.

وقالت جوليانز اإن امل�صري، الذي طلب عدم 

�صل�صلة  اأف��الم  �صاهد جميع  اأمريكي  ا�صمه،  ذكر 

امل����زادات  دار  اأب��ن��ائ��ه. وك��ان��ت  ب��ون��د م��ع  جيم�ص 

قدرت �صعر امل�صد�ص من قبل بني 150 و200 

األف دوالر.

فيلم  ك��روز يف  لتوم  نعت  �صُ خ��وذة  بيعت  كما 

اآالف   108 نف�صه مقابل  امل���زاد  )ت��وب ج��ن( يف 

ويلي�ص  برو�ص  ا�صتخدمه  �صيف  بيع  فيما  دوالر 

يف فيلم )بالب فيك�صن( مقابل 35200 دوالر.

لندن - رويرتز

ك��ون  امل��و���ص��ي��ق��ى،  ت��اري��خ  االأوىل يف  ل��ل��م��رة 

ب���ل���د-  ك�����ل  م�����ن  -واح��������د  م���و����ص���ي���ق���ي���ا   197
اأورك�������ص���را، ع��ل��ى اأم����ل جت�����ص��ي��د ك��ي��ف ميكن 

ل��ل��ن��ا���ص جت�����اوز احل������دود امل����ادي����ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 

معا. ليلتقوا 

�صيء  “معا  اأغنية  اجلمعة  ام�ص  و���ص��درت 

االأر�ص”  “اأورك�صرا  اأداه�����ا  ال��ت��ي  جميل” 

ث��م ج��رى  ���ُص��ج��ل��ت يف م��واق��ع خمتلفة  وال��ت��ي 

ي��روي  وث��ائ��ق��ي  فيلم  ���ص��در  كما  م��ع��ا،  مزجها 

املو�صيقيني. بع�ص  ق�ص�ص 

من  االأورك�صرا  ع�صو  انكي،  اأولغا  وقالت 

ا�صتغرق  ال��ذي  امل�صروع  راأت  اإنها  الكامريون، 

اإعداده 3 �صنوات، وكاأن “العامل كله يدا بيد«.

اأع�صاء  من   57 التقى   ،2019 مايو  ويف 

لندن  يف  رود  اآبي  ا�صتديوهات  يف  االأورك�صرا 

من اأجل الرتيب لالأغنية.

واأ�صرف على امل�صروع امللحن جورج فينتون، 

الربيطانية  االأك��ادمي��ي��ة  ج��ائ��زة  على  احل��ائ��ز 

لكن  )ب��اف��ت��ا(،  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ال�صينما  ل��ف��ن��ون 

اأحلانه  ح��ول  ارجت��ل��وا  املو�صيقيني  م��ن  كثريا 

خمتلفة  مو�صيقية  اأمناطا  ليمزجوا  واأفكاره، 

بلدانهم. باأدوات تخ�ص  وي�صتعينوا 

رو�سيا �ليوم -وكاالت

�صريهان  امل�����ص��ري��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ن�����ص��رت 

الر�صمية  �صفحتها  عرب  فيديو  مقطع 

من  ت��ع��رب  “اإن�صتغرام”  م��وق��ع  ع��ل��ى 

خالله عن دعمها لل�صعب اللبناين.

ال�صعب  يف  “ثقتها  �صريهان  واأك��دت 

اللبناين باأنهم �صيعودوا اإىل ازدهارهم 

مرفاأ  انفجار  من  حدث  ما  واأن  قريبا 

بريوت حتما �صيمر«.

�صوتيا  م��ق��ط��ع��ا  ���ص��ري��ه��ان  ون�����ص��رت 

م���رك���ب���ا ع���ل���ى ����ص���ورة ل���ه���ا ع����ربت م��ن 

خ���الل���ه ع���ن ح��ب��ه��ا ودع���م���ه���ا ل��ل�����ص��ع��ب 

ال��ل��ب��ن��اي��ني  اأن  م�����وؤك�����دة  ال����ل����ب����ن����اين، 

ق��ادري��ن ع��ل��ى ال��ع��ودة م��ن ج��دي��د رغ��م 

وعلقت  تواجههم،  التي  امل�صاعب  ك��ل 

ما�صة  “�صتنه�ص  ق��ائ��ل��ة  امل��ق��ط��ع  ع��ل��ى 

ال���ع���امل م���ن ج���دي���د، ���ص��ت��ن��ه�����ص ل��ب��ن��ان 

من  اأخ��رى  م��رة  الدر�ص  العامل  وتعلم 

�صعب  اأن���ت���م  ه���و  ف���ه���ذا  وج���دي���د،  اأول 

واالإ�صرار،  ال�صموخ  والكرامة،  االإرادة 

االنت�صار واالإعمار، اأنتم االإبداع والفن 

وكل  والتقدم  احل�صارة  لبنان  واحلب، 

ماهو عظيم مبدع چميل وجديد«.

ك��م��ا اأك�����دت ال��ف��ن��ان��ة ال��ك��ب��رية على 

دع��م��ه��ا ل��ل�����ص��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين، واأ���ص��اف��ت 

جميال،  بكي  العامل  يبقى  كي  “قومي 
من قلبي �صالما لبريوت .. �صريهان«.

�صريهان  امل�صرية  الفنانة  وحر�صت 

على امل�صاركة يف مزاد “يف حب بريوت« 

من   to beirut with love
ف�صتان  وه���و  م��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا  اأح����د  خ���الل 

اإحدى  اإذاع��ة  اأثناء  رم�صان  يف  ارتدته 

ح��ل��ق��ات��ه��ا م���ن ف���وازي���ر رم�����ص��ان ل��ع��ام 

ال��ل��ب��ن��اين  ال�����ص��ع��ب  مل�����ص��اع��دة   1987
من  للم�صابني  الالزم  العالج  وتوفري 

الف�صتان  �صعر  وي��ق��در  ب����ريوت،  م��رف��اأ 

24 األف  امل�صنوع من احلرير بحوايل 

دوالر.

يذكر اأن املزاد املذكور �صيتم االإعالن 

ال��ق��ادم��ة مب�صاركة  االأي����ام  ع��ن��ه خ��الل 

ع���دد ك��ب��ري م��ن امل��واط��ن��ني وال��ف��ن��ان��ني 

ال�صعب  مل�صاعدة  واأج��ان��ب  ع��رب  وق��ادة 

اللبناين يف اأزمته االقت�صادية .

ماذا سيحدث لو تتوقف عن النوم؟

ZTE أحدث منافس لهواتف سامسونغ من

رو�سيا �ليوم- بزن�س �إن�سايدر

عدم  اأن  حيث  التعذيب،  اأ�صكال  من  �صكاًل  النوم  من  احل��رم��ان  املتحدة  االأمم  تعترب 

بع�ص  اإن��ه يف  بل  االأط��وار،  لن يجعلك فقط غريب  النوم  كاف من  ق�صط  احل�صول على 

احلاالت ميكن اأن يقتلك.  

على  النوم  قلة  وت��وؤث��ر  اأ���ص��واأ.  االأم��ر  �صي�صبح  النوم  من  احل��رم��ان  ف��رة  طالت  وكلما 

االأفراد ب�صكل خمتلف، ولكن ب�صكل عام، تزداد التاأثريات مع مرور الوقت. وميكن اعتبار 

هذه  اإىل  الو�صول  قبل  ولكن  النوم،  من  �صديدا  حرمانا  ن��وم،  دون  من  فقط  �صاعة   48
املرحلة، قد تواجه اأعرا�صا مبكرة.

لفرة  م�صتيقظا  والبقاء  قليال.  ثمل  كاأنك  ت�صعر  قد  نوم،  دون  من  �صاعة   18 وبعد 

اأو  بثالثة  عليه  حت�صل  ما  وهو   ،0.05% بن�صبة  ال��دم  يف  الكحول  ن�صبة  يعادل  طويلة 

اأربعة م�صروبات يف غ�صون �صاعتني.

وبعد 24 �صاعة بال نوم، تقفز املقارنة مع تركيز الكحول يف الدم اإىل %0.1، اأعلى من 

احلد القانوين للقيادة يف الواليات املتحدة. وقد جتد نف�صك تقاتل “�صباب الدماغ” وتكون 

اأقل يقظة، مبا يف ذلك الروؤية املزدوجة اأو ال�صبابية، كما لو كنت ثمال للغاية. وذلك الأن 

احلرمان من النوم يبطئ من قدرة خاليا الدماغ على التوا�صل مع بع�صها البع�ص.

وعلى الرغم من اأن الكافيني ميكن اأن يجعلك ت�صعر مبزيد من اليقظة لعدة �صاعات، 

اإال اأنه �صيعمل فقط عند نقطة معينة.

وبحلول يوم ون�صف اليوم، ميكن اأن يزداد كل هذا �صوءا وتكون فر�ص اإ�صابتك باملر�ص 

تقريبا،  الوقت  هذا  ويف  معتاد،  هو  كما  القتال  ي�صتطيع  ال  ج�صمك  الأن  املعتاد  من  اأعلى 

يتعب عقلك وج�صمك لدرجة اأنك تبداأ يف جتربة التغفيق، وهي فرات نعا�ص �صديد ملدة 

30 ثانية، وقد ال تالحظ ذلك. وبالتاأكيد �صيكون هذا  �صغرية للغاية، رمبا ت�صل نحو 

اأمرا مزعجا وخطريا اإذا كنت تفعل �صيئا مثل قيادة ال�صيارة.

ومن ثم هناك احتمال حدوث الهلو�صة، والت�صوهات الب�صرية االأكر �صيوعا. وميكنك 

اأي�صا جتربة الهلو�صة احل�صية اأو ال�صمعية، مثل ال�صعور باأن �صخ�صا ما لي�ص هناك ينقر 

على كتفك اأو �صماع ا�صمك ينادي )�صوت �صبحي يهم�ص ب�صوت غري م�صموع).

الفعلي،  التعذيب  النوم، فهذا هو  �صاعة من احلرمان من   48 اإىل  اأن ت�صل  ومبجرد 

يف  القانون  مبوجب  حمظورة  النوم  من  ال�صديد  احل��رم��ان  درا���ص��ات  اأن  يف  ال�صبب  وه��و 

البلدان. معظم 

�صيء،  اأي  يف  التحكم  على  ال��ق��درة  ف��ق��دان  ن��وم يف  دون  م��ن  ي��وم��ان  يت�صبب  اأن  وميكن 

مع  و�صتتعامل  بعيدا.  ينزلق  الواقع  ب��اأن  ال�صعور  اإىل  تتعر�ص  وق��د  الهلو�صة،  وتتفاقم 

القلق ال�صديد والتهيج والتوتر واالإرهاق.

اأنك �صتن�صى القيام مبهام  اأي �صيء، حتى  72 �صاعة، لن تتمكن من التفكري يف  وبعد 

ب�صيطة، مثل ارتداء املالب�ص اأو العثور على وجبة خفيفة، وميكن اأن ت�صعر باالإرهاق الأن 

الهلو�صة لديك  ال�صيطرة. وقد ت�صبح  االأ�صا�ص خارج  امل�صاعر هي يف  قدرتك على تنظيم 

اأكر تعقيدا، فتخلق من حولك �صورا كاملة التكوين مثل �صخ�ص اأو دب اأو رمبا �صيارة.

ب��وج��ود هلو�صات  امل�����ص��ارك��ون  اأف���اد  ال��ن��وم،  ع��ن  االأق���ل  تاريخية على  درا���ص��ات  اأرب���ع  ويف 

م�صركة، اأي ما ي�صمى بظاهرة القبعة، وهي يف االأ�صا�ص �صعور بال�صغط حول راأ�صك كما 

لو كنت ترتدي قبعة. وكل هذا يفتح الباب اأمام اجلنون واالكتئاب واالأوهام.

هناك  �صيكون  حيث  للواقع،  وداع��ا  قل  ن��وم.  دون  اأك��ر  اأو  �صاعة   96 اإىل  و�صلت  واإذا 

املزيد من الهلو�صة والبارانويا )جنون االرتياب( وميكن اأن توؤدي اإىل ذهان احلرمان من 

النوم، وهو �صورة مفاجئة كاملة من العامل احلقيقي.

اأما اليوم اخلام�ص، وي�صمى اأحيانا نقطة التحول، كونه منطقة اخلطر، حيث تتدهور 

النهاية،  ويف  اجل��دي��د.  واقعك  اأنها  على  اأوه��ام��ك  يعزز  ما  ح��اد،  ب�صكل  العقلية  ال�صحة 

�صيتوقف عقلك عن العمل ب�صكل �صليم بطريقة قد توؤدي اإىل ف�صل االأع�صاء، ويف حاالت 

نادرة، املوت.

تعوي�ص  مثل  ب�صيطا  النوم  احلرمان من  التعايف من  يكون  اأن  وحل�صن احلظ، ميكن 

النوم، ولكن اإذا كنت حمروما من النوم بانتظام، فيجب البحث عن االأ�صباب الكامنة وراء 

الإحدى  ووفقا  ال�صحيح.  امل�صار  اإىل  للعودة  اأ�صابيع  االأمر  ي�صتغرق  وقد  ملعاجلتها.  ذلك 

الدرا�صات، حتتاج اإىل اأربعة اأيام للتعايف من فقدان �صاعة واحدة من النوم.

رو�سيا �ليوم-وكاالت

هاتفها  موا�صفات  ع��ن  ر�صميا   ZTE �صركة  ك�صفت 

Blade 20 Pro 5G ال��ذي �صتناف�ص من  االأح��دث 

�صبكات  م��ع  للعمل  املخ�ص�صة  �صام�صونغ  ه��وات��ف  خالله 

اجليل اخلام�ص اخللوية.

والغبار  للماء  م��ق��اوم  بهيكل  اجل��دي��د  الهاتف  وي��اأت��ي 

168 غ،  7.9( ملم ووزن��ه   / 73.4 اأبعاده )159.2 / 

بو�صة،   6.47 مبقا�ص   AMOLED ب�صا�صة  جمهز 

دقة عر�صها )2340/1080( بيك�صل، ومعدل �صطوعها 

4398 �صمعة/م تقريبا.
 Qualcomm مب����ع����ال����ج  ال�����ه�����ات�����ف  وي����ع����م����ل 

ر����ص���وم���ي���ات  وم���ع���ال���ج  ال�����ن�����وى،  ث���م���اين   SDM765

Adreno 620، وذواكر و�صول ع�صوائي 8 غيغابايت، 
للتو�صيع  قابلة  غيغابايت   128 داخلية  تخزين  وذاك��رة 

.microSDXC عرب بطاقات ذاكرة خارجية من نوع

اأما الكامريا االأ�صا�صية فيه فاأتت رباعية العد�صة بدقة 

بدقة  االأمامية  والكامريا  ميغابيك�صل،   )64+8+2+2(

20 ميغابيك�صل تعمل مع خا�صية التعرف على الوجوه.
ل��ب��ط��اق��ات االت�������ص���ال،  ZTE  مب��ن��ف��ذي��ن  وج���ه���زت���ه 

للدفع   NFC و�صريحة  لل�صماعات،  ملم   3.5 ومنفذ 

اأم��ب��ري  4000 م��ي��ل��ي  ب�����ص��ع��ة  االإل�����ك�����روين، وب���ط���اري���ة 

اأنظمة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال�صريع،  ال�صحن  خا�صية  م��ع  تعمل 

 USB ومنفذ  ال�صناعية،  االأقمار  عرب  املواقع  لتحديد 

Type-C لل�صحن ونقل البيانات.
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