
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الضمان تذّكر بالجهات الطبية 
المعتمدة لديها لمعالجة إصابات العمل

االنباط عمان

لل�ضمان  العامة  امل�ؤ�ض�ضة  ذّك���رت 

�ضادر  �ضحفي  ب��ي��ان  يف  االج��ت��م��اع��ي 

ع����ن م���رك���زه���ا االإع�����ام�����ي ���ض��ب��اط 

الطبية  ب��اجل��ه��ات  امل��ن�����ض��اآت  ارت��ب��اط 

�ضهر  امل���ؤ���ض�����ض��ة يف  اع��ت��م��دت��ه��ا  ال��ت��ي 

ملعاجلة   2019 املا�ضي  ال��ع��ام  م��ن  اآب 

امل�����ؤم����ن ع��ل��ي��ه��م ال�����ذي ي��ت��ع��ر���ض���ن 

والتي  من�ضاآتهم  يف  عمل  الإ���ض��اب��ات 

ي��ت��م ال��ت��ق��دم ل��ه��ا م��ن خ���ال خ��دم��ة 

ال���ت���ب���ل���ي���غ ال������ف�������ري االإل������ك������روين 

ع���ن ح�������ادث ال��ع��م��ل ع���ر م���ق��ع��ه��ا 

االإلكروين.

وب����ّي����ن����ت امل����ؤ����ض�������ض���ة اأن�����ه�����ا ���ض��ب��ق 

العمل  اإ���ض��اب��ات  مل��ع��اجل��ة  واع��ت��م��دت 

الطبية  اخلدمات  م�ضت�ضفيات  كافة 

امللكية،

 ك�����م�����ا واع������ت������م������دت ع������������دداً م���ن 

العا�ضمة  يف  اخل��ا���ض��ة  امل�ضت�ضفيات 

ع���م���ان وه�����ي )االإ�����ض����ام����ي، امل���رك���ز 

العربي، اال�ضتقال، عمان اجلراحي، 

االإ������ض�����راء، االأط����ب����اء ال��ت��خ�����ض�����ض��ي، 

ال����ق����د�����س،  االأردن،  ف����ل���������ض����ط����ن، 

احلمايدة، ل�زميا، دار ال�ضام، ابن 

االإ�ضامي، احلرمن،  الهيثم، ماركا 

احلنان العام، اجلزيرة، ال�ضمي�ضاين، 

املقا�ضد اخلريية، 

ك��م��ا اع��ت��م��دت امل���ؤ���ض�����ض��ة م����ؤخ���راً 

م�����ض��ت�����ض��ف��ى ال����ع����ب����ديل ال����ض���ت���ق���ب���ال 

اإ�������ض������اب������ات ال����ع����م����ل اع������ت������ب������اراً م��ن 

،)2021/1/1

اع���ت���م���دت  اإرب��������د  حم���اف���ظ���ة  ويف   

)امل��ل��ك  م�ضت�ضفى  م��ن  ك��ل  امل���ؤ���ض�����ض��ة 

امل���ؤ���ض�����س ع��ب��د اهلل اجل��ام��ع��ي، اإرب���د 

االإ������ض�����ام�����ي، اإرب��������د ال��ت��خ�����ض�����ض��ي، 

اأم���ا يف حمافظة  ال����ردي���ة(،  راه��ب��ات 

م�ضت�ضفى  اع��ت��م��اد  مت  ف��ق��د  ال���زرق���اء 

ق�ضر  وم�ضت�ضفى  احل��دي��ث  احلكمة 

ال����ك����رك مت  ���ض��ب��ي��ب، ويف حم���اف���ظ���ة 

االإيطايل،  امل�ضت�ضفى  اعتماد 

م�ضت�ضفى  ج��ر���س  حم��اف��ظ��ة  ويف 

حمافظة  ويف  التخ�ض�ضي،  ال�ضفاء 

امل�ضت�ضفى  امل�ؤ�ض�ضة  اعتمدت  العقبة 

االإ�ضامي.

ال��ت��ق��ّدم  اأن  امل���ؤ���ض�����ض��ة  واأو����ض���ح���ت 

�ضابط  قبل  من  متاح  اخلدمة  لهذه 

ارت�����ب�����اط امل���ن�������ض���اأة ح���ي���ث ب���اإم���ك���ان���ه 

امل�ؤ�ض�ضة  اإىل م�قع  الدخ�ل  مبا�ضرًة 

االإلكروين

ومن   )www.ssc.gov.jo(

امل�ؤ�ض�ضة  مل���ق��ع  الرئي�ضية  ال�ضا�ضة 

ق��ائ��م��ة  اإىل  ال����ذه����اب  االإل�����ك�����روين 

ومنها  االجتماعي  ال�ضمان  خدمات 

ال�������ض���غ���ط ع���ل���ى خ����دم����ات امل���ن�������ض���اآت 

عن  الف�ري  التبليغ  خدمة  واختيار 

ا�ضتكمال  ث��م  وم���ن  ال��ع��م��ل،  ح�����ادث 

ت��ع��ب��ئ��ة ال��ب��ي��ان��ات امل��ط��ل���ب��ة ل��غ��اي��ات 

تقدمي الطلب وار�ضاله.

واأ����ض���اف���ت امل���ؤ���ض�����ض��ة اأن����ه ب��اإم��ك��ان 

���ض��ب��اط ارت���ب���اط امل��ن�����ض��اآت ال��دخ���ل  

الف�ري عن  التبليغ  مبا�ضرة خلدمة 

ح�ادث العمل من خال الرابط : 

ssc..https://service1(

 )/gov.jo/inj
امل����ؤ����ض�������ض���ة  اأن  اإىل  ُي�������ض���ار    

راع���ت ع��ن��د اع��ت��م��اده��ا اجل��ه��ات 

ال���ط���ب���ي���ة ال����ت�����زي����ع اجل����غ����رايف 

حمافظات  كافة  تغطية  بهدف 

اململكة.

ال�سبت   26  ربيع الآخر  1442 هـ  - املوافق  12  كانون الأول  2020 م - العدد  5540    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

 36 وفاة و2338 إصابة بفيروس كورونا و3108 حاالت شفاء

الصحة تدعو إلى عدم التهرب من فحص كورونا 

االنباط-عمان

 يلفظ م��ضم انتاج �ضجرة الزيت�ن املباركة 

تاء،  ال�ضِّ اربعينية  اقراب  مع  االأخرية  اأنفا�ضه 

ل��ك��نَّ ن��ه��اي��ت��ه ك��ان��ت ب��داي��ة االن���ت���اج ل��ع��دد من 

“م�نة”  ث��م��ن  ال��ل���ات��ي ال مي��ل��ك��ن  ��ي��دات  ال�����ضَّ

يت وال حتى ثمنه. البيت من الزَّ

ق�����ض��ة  ه���ي  ادين”،  ح�ضَّ ورا  اطات  “لقَّ
عمر  م��ن  اق��رب  بع�ضهن  يدات  ال�ضَّ م��ن  ع��دد 

باح  ال�ضَّ �ضاعات  منذ  يخرجن  عاًما،  ال�ضبعن 

التي  ي��ت���ن  ال��زَّ اأ���ض��ج��ار  ب��ن  وي�ضعن  ال��ب��اك��ر، 

لكنهم  ا�ضحابها،  قبل  م��ن  ثمارها  قطف  مت 

تبقى  ما  فكان  الثِّمار،  ه��ذه  من  ا  بع�ضً ترك�ا 

رزًقا لتلك الن�ض�ة.

وكنتها”  ��ب��ع��ي��ن��ي��ة  ال�����ضَّ حم��م��د  “اأم  ت��خ��رج 

بيتهما،  م��ن  �ضباًحا  ��اد���ض��ة  ال�����ضَّ ��اع��ة  ال�����ضَّ منذ 

اإىل  لت�ضا  م��رات  كيل�   7 م�ضافة  وتقطعان 

والهدف  امل��ج��اورة،  القرى  يف  الزيت�ن  م��زارع 

ي����ت�����ن ح��ت��ى  ال����زَّ م����ن  ك���ي���ل����غ���رام   400 ج���م���ع 

 16 على  واحل�ض�ل  بع�ضرهم،  املع�ضرة  ت�ضمح 

للبيت  “م�نة”  ه���  ي��ت،  ال��زَّ م��ن  كيل�غراما 

العام. طيلة 

ت��ق���ل اأم حم��م��د ل���ك��ال��ة االن��ب��اء االأردن��ي��ة 

اإحدى  يف  الزيت�ن  حبِّ  على  وعينها  “برا” 
 16 امل������زارع و����ض���ط امل��م��ل��ك��ة، “ال من��ل��ك ث��م��ن 

العزمية  منلك  لكننا  ي��ت،  ال��زَّ من  كيل�غراما 

يت�ن وع�ضره واحل�ض�ل على م�نة  الزَّ جلمع 

وج م��ت���ف واورث��ه��ا  ال��ع��ام، ف��ال��زَّ تكفينا خ��ال 

راتب تقاعد مت�ا�ضع جًدا واالأبناء متزوج�ن 

بحالهم”. وبل�ضانن 

9 �ضاعات ي�مًيا تبحث  اأنَّها مت�ضي  ُت�ضيف 

ع���ن ح���بِّ ال��زي��ت���ن ال����ذي ت��رك��ه اأ���ض��ح��اب��ه يف 

مزارعهم .

التفا�صيل �ص »2«

 ستينيات ال يملكن ثمن الزَّيت يتعقبن حبَّ الزيتون للحصول عليه  
االنباط-وكاالت

اإن ال�فد  اإع��ام��ي��ة ع��ري��ة،  ق��ال��ت م�����ض��ادر 

م�ؤخرا،  غزة  قطاع  زار  ال��ذي  امل�ضري،  االأمني 

اإ�ضرائيلية جديدة اىل قيادة حركة  نقل ر�ضالة 

حما�س

وك�������ض���ف امل���را����ض���ل ال���ع�������ض���ك���ري، ل�����ض��ح��ي��ف��ة 

ليفي،  األ��ي���ؤر  العرية”،  اأح��رون���ت  “يديع�ت 
�ضباح ام�س اجلمعة، اأن اإ�ضرائيل نقلت حلما�س 

جديدا  مقرحا  امل�ضري،  االأم��ن��ي  ال���ف��د  ع��ر 

ل�ضفقة تبادل اأ�ضرى

فل�ضطينية،  م�ضادر  ع��ن  نقا  ليفي،  وق��ال 

زي��ادة  مقابل  ت��ب��ادل  �ضفقة  ي�ضمل  امل��ق��رح  اإن 

مل�اجهة  لغزة،  االإ�ضرائيلية  الطبية  امل�ضاعدات 

ال���ك����رون���ا، وب����دون االإف�����راج ع��ن اأ����ض���رى قتل�ا 

اإ�ضرائيلين

اأع�ضاء  اجتمع  الع�ضكري،  املرا�ضل  وبح�ضب 

ال����ف���د االأم���ن���ي امل�������ض���ري، م���ع ق���ي���ادات اأم��ن��ي��ة 

لقطاع  دخ�لهم  قبل  اأب��ي��ب،  ت��ل  يف  اإ�ضرائيلية 

غزة، وحمل�ا معهم املقرح االإ�ضرائيلي لقيادة 

حما�س

ووفقا للمرا�ضل، ي�ضمل املقرح االإ�ضرائيلي، 

اإ�ضرائيل  م���اف��ق��ة  مقابل  ت��ب��ادل،  �ضفقة  عقد 

وزي��ادة  بالقطاع،  اقت�ضادية  م�ضاريع  بناء  على 

امل�������ض���اع���دات ال��ط��ب��ي��ة االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة، مل���اج��ه��ة 

الك�رونا يف غزة

ونقل ليفي عن امل�ضادر الفل�ضطينية ق�لها: 

ل��اإف��راج  ع��ن م�فقتها  اأع��رب��ت  اإ���ض��رائ��ي��ل  “اإن 
عن اأ�ضرى اأمنين اأحياء، ولي�س فقط جثامن 

�ضهداء، لكنها رف�ضت االإفراج عن اأ�ضرى قتل�ا 

اإ�ضرائيلين”

ولفت املرا�ضل ليفي اىل اأن اإ�ضرائيل اأو�ضحت 

حلركة حما�س من خال م�ضر.

التفا�صيل �ص »5«

 الشواربة يتفقد عدًدا من مشاريع البنية  رئيس هيئة األركان يتفقد مدينة الحسين الطبية
التحتية للباص السريع االنباط-عمان

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

خال  احلنيطي،  اأحمد  ي��ضف  الركن  الل�اء 

احل�ضن  مدينة  اجلمعة،  ام�س  مفاجئة  زيارة 

الطبية واالأق�ضام التابعة لها.

الركن احلنيطي يرافقه عدد  الل�اء  وجال 

امل�ضلحة يف م�ضت�ضفى  الق�ات  كبار �ضباط  من 

امللكة  ومركز  امللكي  التاأهيل  ومركز  احل�ضن 

وم�ضت�ضفى  القلب  وج��راح��ة  الأم��را���س  علياء 

ملدينة  التابعة  لاطفال  العبداهلل  رانيا  امللكة 

احل�������ض���ن ال���ط���ب���ي���ة، واأط����ل����ع ع���ل���ى اخل���دم���ات 

للمنتفعن. املقدمة  ال�ضحية 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

االأول��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة ال�ضحية  ال��ع��ام  االأم����ن  دع���ا م�����ض��اع��د 

نتائجهم  تظهر  ال��ت��ي  امل���اط��ن��ن  ���ض��رك�����س  غ���ازي  ال��دك��ت���ر 

الكامل  للتعاون  وخمالطيهم   19 ك�فيد  لفريو�س  ايجابية 

ت�ا�ضل  عند  الفح��ضات  على  واالق��ب��ال  التق�ضي  ف��رق  مع 

وات��ب��اع  الفح�س  م��ن  ال��ت��ه��رب  وع���دم  معهم  التق�ضي  ف��رق 

وارتفاع  انتكا�ضة  اىل  ي���ؤدي  ال  حتى  املنزيل  العزل  �ضروط 

يف عدد االإ�ضابات.

ال��ت��زام  ���ض��رورة  على  حديثه  يف  �ضرك�س  ال��دك��ت���ر  و���ض��دد 

امل���ع���زول���ن م��ن��زل��ي��ا ب�����ض��روط ال���ع���زل امل���ن���زيل ب��ال��رغ��م من 

االنخفا�س يف عدد احلاالت امل�ضخ�ضة.

ال�باء  بهذا  للدول  ال�ضابقة  التجارب  ان  �ضرك�س،  وذك��ر 

امل��ف��اج��اآت واالإن��ت��ك��ا���ض��ات مي��ك��ن ان حت���دث ب�ضبب  ت���ؤك��د ان 

االلتزام  وعدم  الفح�س  على  املخالطن  اقبال  يف  الراخي 

الكامل ب��ضائل ال�قاية وخا�ضة لب�س الكمامة.

واأعلنت وزارة ال�ضحة عن ت�ضجيل 36 وفاة و 2338 اإ�ضابة 

ام�س اجلمعة، لريتفع  اململكة  امل�ضتجّد يف  ك�رونا  بفريو�س 

اإىل  واالإ�ضابات  حالة،   3286 اإىل  لل�فيات  االإجمايل  العدد 

.255459

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

 تفقد اأمن عمان الدكت�ر ي��ضف ال�ض�اربه 

التحتية  البنية  م�ضاريع  ام�����س  ج���ل��ة  خ��ال 

والتح�ضينات  ال��ردد  ال�ضريع  البا�س  مل�ضروع 

املرورية اجلاري العمل عليها.

باإن�ضاء  العمل  �ضري  على  ال�ض�اربة  واطلع 

االأم��ط��ار  م��ي��اه  لت�ضريف  �ضندوقية  ع��ب��ارات 

يف و���ض��ط ال��ب��ل��د م��ن اإ����ض���ارات جم��م��ع رغ���دان 

ال�ضياحي وعلى امتداد �ضارع الها�ضمي.

التفا�صيل �ص »2«

أقنعة الوجه البالستيكية ال تحمي 
من كورونا!

برعاية مصرية: صفقة تبادل أسرى بين 
حماس و إسرائيل تقترب من االنجاز

مصير لقب الدوري قد تحسمه 
مواجهتي اليوم 

النفط يعزز مكاسبه بعد صعود %3..
برنت يتجاوز 50 دوالرًا

العربية-وكاالت

االأقنعة  اأن  جديدة  علمية  درا�ضة  اأظهرت 

�ضد  ح��م��اي��ة  اأي  ت����ف���ر  ال  ل��ل���ج��ه  ال����اق���ي���ة 

م�ضاب  �ضخ�س  عط�س  اإذا  ك���رون��ا  ف��ريو���س 

بالقرب منه دون اأن يرتدي كمامة.

فقد  الريطانية،  ميل”  “ديلي  وبح�ضب 

ل��ضع  الكمبي�تر  مناذج  الباحث�ن  ا�ضتخدم 

واقي  ح���ل  القطرات  انت�ضار  مل��دى  ت�ض�رات 

ال����ج���ه ال���ن���اجت ع���ن ال��ع��ط�����س ال��ب�����ض��ري من 

�ضدور  عن  املحاكاة  وتك�ضف  مر.   1 م�ضافة 

حتمل  للعط�س  نتيجة  دوامة”  “حلقات 
اأق��ل من  يف  ال�جه  قناع  اإىل  جزيئات معدية 

البا�ضتيك. ثانية وتلت�ضق بح�اف 

التفا�صيل �ص »7«

االنباط – عمان 

م�ضاء  االردنية  الكرة  ع�ضاق  انظار  تتجه 

الي�م نح� مباراتي احل�ضم يف ختام مناف�ضات 

الكروي  الدوري  من  ع�ضر  ال�ضاد�س  اال�ضب�ع 

الندية املحرفن حيث يحت�ضن �ضتاد عمان 

الفي�ضلي عند  الدويل م�اجهة اجلزيرة مع 

�ضيفا  ال���ح��دات  يحل  فيما  م�ضاء،  ال��راب��ع��ة 

على الرمثا على �ضتاد احل�ضن عند ال�ضاد�ضة 

مباراتي  نتيجة  حت�ضم  وقد  م�ضاء.  والن�ضف 

لقب  على  واملناف�ضة  ال�ضدارة  م�ضري  الي�م 

ان  كبرية  ب�ض�رة  ال�حدات  ل�ضالح  البط�لة 

حقق الف�ز على املناف�س العنيد الرمثا الذي 

�ضبق وان فاز عليه يف املرحلة االوىل .

التفا�صيل �ص »6«

العربية-وكاالت

ارت���ف���ع ال���ن���ف���ط، ام�������س اجل���م���ع���ة، ل��ي��ع��زز 

�ضهدت  ال��ل��ي��ل  اأث���ن���اء  ق���ي��ة حققها  م��ك��ا���ض��ب 

جتاوز خام برنت 50 دوالراً للمرة االأوىل منذ 

مار�س، اإذ يغذي تنفيذ برامج للتح�ضن من 

الطلب على  اأن  االآم����ال يف  ك���رون��ا  ف��ريو���س 

خام  ال��ق��ادم.و���ض��ع��د  ال��ع��ام  �ضينتع�س  النفط 

يعادل  ما  اأو  �ضنتا   30 برنت  العاملي  القيا�س 

0.6% اإىل 50.55 دوالر للرميل، بعد اأن ربح 

االأمريكي  اخل��ام  و�ضعد  اخلمي�س.   %3 نح� 

47.09 دوالر  اإىل   %0.7 اأو ما يعادل  31 �ضنتا 

اأن  47.09 دوالر للرميل، بعد  اإىل  للرميل 

زاد اأي�ضا قرابة 3% يف اجلل�ضة ال�ضابقة.

التفا�صيل �ص »3«



املحلي
20

خطاب العر�س يف افتتاح الدوره عري العاديه ملجل�س النواب التا�سع ع�سر  يعترب وثيقة تاريخيه حمددا م�سار 

العمل واملواقف مما يجعل املواطن يفتخر دائما به ومن واجب كل معني حتويله اإىل نهج عمل و�سلوك ودور الإعالم 

الوطني والإدارات والتعليم العايل والعام جعله د�ستور العمل والنهج واحلديث عنه دائما 

اول ( و�سح جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم  باأن الردن ق�سة جناح عرب مئة عام من البناء والأعمار والنماء 

بارادة وادارة قيادتنا الها�سميه التاريخيه و�سعب الردن العظيم وافتخر جاللة امللك بالردن  وب�سعبه)�سالم على 

الردن و�سعبه العظيم( وال�سعب الردين العظيم الأ�سرة الواحده املتحده من كافة اأ�سولها ومنابتها باأنها ت�ستعد 

لدخول الردن القوي و�سعبه العظيم املئويه الثانيه وحدد جاللته بانه) ي�سع اجلميع اأمام م�سوؤوؤلية العمل بروح 

الفريق لتحقيق امل�سرية الوطنيه خدمة لأبناء وبنات �سعبنا والأجيال القادمه وبحمد اهلل هذا الوطن بقوة �سعبه 

قادر على امل�سي بعزم وثبات فدولتنا فتيه ب�سبابها وعظيمه باجنازاتها منيعا بوحدة �سعبها( فاذن املطلوب العمل 

والإجناز  بروح الفريق الواحد املتحد خدمة لكل ال�سعب العظيم ولالجيال واحلديث عن تاريخ الردن واجنازاته 

الوطنيه  الرتبية  م��واد  املحا�سرات اجلامعيه وخا�سة يف  ذل��ك يف كل  الدائم عن  راأي��ي احلديث  بعز و�سموخ ويف 

والرتبية العالميه )القانون والإعالم واملجتمع(والعلوم الع�سكريه واملواطنه اليجابيه والثقافة ال�سالميه ويف 

الإعالم وقنوات التوا�سل الجتماعي )الردن ق�سة جناح( ويف املدار�س وخا�سة يف الذاعه املدر�سيه ال�سباحيه

ثانيا( حدد جاللة امللك اأولوية العمل يف ظل حجم امل�سوؤوؤليات امللقاه على اجلميع  يف اأولوية التعامل مع جائحة 

القطاع  القليله للتطبيق وال�سراكه مع  املدرو�سة  القرارات  املواطن والقت�ساد الوطني  واتخاذ  الكورونا و�سحة 

اخلا�س  وال�ستفاده من الفر�س املتاحه لدينا من �سناعات غذائية ودوائيه وزراعيه وم�ستلزمات طبيه 

ويف راأي��ي ب��اأن ذلك هو منهاج العمل والتي يجب على اجلميع و�سعها اأمامه يوميا  وخا�سة رئي�س احلكومه 

والوزراء واجلامعات واملوؤ�س�سات والدوائر والبلديات واأمانة عمان  ويف راأيي من واجب اجلميع ان تت�سابق  يف التنفيذ 

والإجناز على الأر�س ولي�س  �سنقوم و�سنعمل وكامريات واعالم تالحق اأو يطلبها م�سوؤوؤلون فالوقت اجناز وعمل 

و�سراكه حقيقيه مع القطاع اخلا�س وجذب ال�ستثمار ولي�س من البع�س  تنظري واأرقام احلوا�سيب  فالعمل امليداين 

و�سحة املواطن هي الأ�سا�س كما قال جاللة �سيدنا يف ظل جائحه الكورونا التي اقلقت العامل واثرت عليه  وهي 

اولويه اوىل كما حددها جاللة �سيدنا ويف راأيي باأن التوازن بني ال�سحه والعمل والإنتاج والتعليم الذي حدده جاللة 

امللك هو ال�سا�س وحدد جاللة امللك العمل يف اتخاذ قرارات مدرو�سه وهي اأ�سا�س الداره الناجحه ويف راأيي باأنه ان 

الوان لإلغاء قرارات احلظر ال�سامل يف يوم اجلمعه وبقية اليام وعدم العودة لها لأنه ل فائدة منها يف راأيي ومن 

يتابع يجد باأن هناك من يطالب بالغائها من قطاعات اقت�ساديه 

ثالثا( حدد جاللة �سيدنا باأن حماربة الف�ساد اولويه وطنيه وحما�سبة كل من يعتدي على املال العام  وحدد 

جاللة امللك باأن حماية حقوق املواطنني وتر�سيخ العدل وامل�ساواة م�سوؤوؤليته ير�سخ بها الق�ساء وهو حمل الثقه 

والعتزاز  ويف راأيي باأن هناك  البع�س من يتحدث عن ف�ساد دون ادله ويقوم بذلك للت�سوي�س والت�سويه والفنت 

وال�ساءات وم�سوؤوؤلية مكافحة الف�ساد هي م�سوؤوؤلية كل مواطن واعالم مهني م�سوؤوؤل  وموؤ�س�سات جمتمع مدين 

رابعا( حدد جاللة امللك ب�سكل وا�سح ومبا�سر املوقف الثابت والرا�سخ  باأن الردن لن يتهاون يف الدفاع عن القد�س 

واملقد�سات والو�سايه الها�سميه واجب وعقيدة را�سخه وم�سوؤوؤلية يعتز الها�سميون بحملها منذ اأكرث من مائة عام 

والقد�س هي عنوان ال�سالم ولن يقبل باأي م�سا�س بها وامل�سجد الأق�سى ل يقبل اي �سراكه او تق�سيم  وحتقيق ال�سالم 

العادل وال�سامل على ا�سا�س حل الدولتني هو اخليار ال�سرتاتيجي مبا ي�سمن اإقامة الدوله الفل�سطينيه  امل�ستقله 

القليله للحياه على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧  وعا�سمتها القد�س ال�سرقيه 

وهذا املوقف الردين الرا�سخ والثابت والدائم والقوي والوطني والتاريخي    من واجبنا جميعا ان نفتخر دائما 

باننا مع جاللة امللك ومعه وبه انا ما�سون)كلنا معك(

خام�سا(  ر�سخ وجذر جاللة امللك  املبداأ الثابت يف اجلي�س العربي امل�سطفوي والأجهزة المنيه بالثقه باروع 

�سورها يف القوات امل�سلحه والأجهزة المنيه وما تتمتع به من كفاءه واقتدار وكما قال جاللة امللك لهم التقدير 

والرعاية عاملون ومتقاعدون

�ساد�سا ( حدد جاللة امللك يف خطاب العر�س ال�سامي ب�سكل مبا�سر عمل النواب باأن عمل النواب يجب اأن يكون 

بعيدا عن امل�سالح ال�سيقه وجناح الردن يف اإجراء انتخابات برملانيه بالرغم من جائحة الكورونا  ويوؤكد عزمية 

الردنيني وارادتهم  ولذلك يف راأيي باأن اأي نائب يف املجل�س التا�سع ع�سر وكل نائب يف جمال�س قادمه باأن يعرف 

باأن عمله يجب اأن يكون بعيدا عن امل�سالح ال�سيقه  ويف راأيي باأن اختيار النواب لرئي�س املجل�س اجلديد النائب 

املحامي ال�ستاذ عبد املنعم للعودات هو تاأكيد باأن تاأثري  ع�سر امل�سالح  انتهى ووىل فالنا�س اأ�سبحت ل تطيق 

تاأثري البزن�س وقد ل يكون لهم تاأثري يف انتخابات املجال�س القادمه والنائب القوي دوره يقول يف امل�ساءله واملتابعه 

واملطالبه بق�سايا عامه ملنطقته ووطنه ويبتعد عن م�سالح �سيقه له ومل�ساحله  فالنا�س تكره ال�سلليه واملناطقيه 

واجلهويه واملح�سوبيه وهي مرفو�سه من �سعب الردن العظيم واملبدا الرا�سخ هو

اهلل الوطن امللك

ومن يحيد عن ذلك ول هم له اإل التو�سط وال�سغط لقاربه يف اي مكان وتعيينهم فهذا يدخل �سمن امل�سالح 

ال�سيقه التي حدد جاللة امللك طبيعة عمل النائب بالبتعاد عنها وتنطبق على كل م�سوؤوؤل يف اي مكان ويف راأيي باأن 

الكفاءه والإجناز والعداله و�سيادة القانون والتي حددها جاللة امللك يف الوراق النقا�سية هي اأ�سا�س التقدم والنماء 

�سالم على الردن و�سعبه العظيم 

د .مصطفى محمد عيروط

قراءه في خطاب العرش 

 القوات المسلحة: القبض على شخص 
حاول التسلل إلى األراضي األردنية

 وقف صرف القروض الشخصية 
للمتقاعدين العسكريين

 ضبط 5 مصابين بكورونا 
لمخالفتهم شروط العزل المنزلي

االنباط- عمان

 اأح����ب����ط����ت امل���ن���ط���ق���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة 

واجهتها  ع��ل��ى  اخل��م��ي�����س،  ال�����س��م��ال��ي��ة، 

ال�����س��م��ال��ي��ة حم���اول���ة ت�����س��ل��ل ���س��خ�����س 

الأرا���س��ي  اإىل  ال�سورية  الأرا���س��ي  م��ن 

الأردنية.

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

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 

الأردن�����ي�����ة – اجل���ي�������س ال���ع���رب���ي، اأن����ه 

مت ت��ط��ب��ي��ق ق���واع���د ال����س���ت���ب���اك ع��ل��ى 

القب�س  اإل��ق��اء  اإىل  اأدى  مم��ا  املت�سلل، 

الأم��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  اإىل  وحت��وي��ل��ه  عليه 

املخت�سة.

امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  امل�����س��در،  واأك���د 

العربي، �ستتعامل  – اجلي�س  الأردنية 

اأو  اأي عملية ت�سلل  بكل قوة وحزم مع 

حماولة تهريب حلماية احلدود ومنع 

م��ن ت�����س��ول ل��ه ن��ف�����س��ه ال��ع��ب��ث ب��الم��ن 

الوطني الردين.

االنباط- عمان

 قررت املوؤ�س�سة القت�سادية والجتماعية 

ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ال��ع�����س��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني 

ال�سخ�سية  القرو�س  �سرف  وق��ف  القدماء 

يوم  م��ن  اع��ت��ب��ارا  الع�سكريني  للمتقاعدين 

الأحد املقبل املوافق ١2/١3 .

وا����س���ار ب��ي��ان ���س��در ع��ن امل��وؤ���س�����س��ة ام�س 

ال�سنة  ج��اء لنتهاء  ال��ق��رار  ه��ذا  ان  اجلمعة 

املالية 2020.

االنباط-عمان

 �سبطت الجهزة املعنية بتطبيق اأوامر 

الدفاع خم�سة ا�سخا�س خمالفني ل�سروط 

اإربد بعد ثبوت  العزل املنزيل يف حمافظة 

ك��وف��ي��د-١٩، بح�سب  ب��ف��ريو���س  ا���س��اب��ت��ه��م 

واإدارة  ل���الأم���ن  ال���وط���ن���ي  ل��ل��م��رك��ز  ب���ي���ان 

الأزمات.

م��ن  ث�����الث�����ة  ان  ال�����ب�����ي�����ان،  وا�������س������اف 

وواحد  اإرب��د  ق�سبة  يف  يقيمون  املخالفني 

الطيبة،  ل��واء  والأخ���ري يف  الرمثا  ل��واء  يف 

ال��دف��اع ه��ذه الفئة من  حيث ج��رم ق��ان��ون 

املخالفني بفر�س غرامة مالية ل تقل عن 

500 دينار ول تزيد عن الف دينار اإذا كانت 

تكرارها  حال  ويف  الأوىل،  للمرة  املخالفة 

اأو  �سنة  عن  تزيد  ل  مل��دة  باحلب�س  يعاقب 

دي��ن��ار ول  ال��ف  ع��ن  غ��رام��ة مالية ل تقل 

تزيد عن 3 اآلف دينار اأو بكلتا العقوبتني.

الج����ه����زة  ج���م���ي���ع  ان  امل�����رك�����ز،  واأك���������د 

جولتها  بتنفيذ  م�ستمرة  تزال  ما  املعنية 

ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة امل��م��ن��ه��ج��ة ع���ل���ى امل���ع���زول���ني 

واملحجورين منزلًيا للتاأكد من التزامهم، 

وتقدمي العون وامل�ساعدة لهم.

املعزولني  امل�سابني  جميع  املركز  ودع��ا 

م���ن���زل���ًي���ا وامل����ح����ج����وري����ن ال���ت���ق���ي���د ال���ت���ام 

باإجراءات ال�سالمة العامة.

االنباط-عمان

امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  تفقد   

اأح��م��د احلنيطي،  ي��و���س��ف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

خ����الل زي������ارة م��ف��اج��ئ��ة ام�������س اجل��م��ع��ة، 

التابعة  والأق�سام  الطبية  مدينة احل�سني 

لها.

يرافقه  احلنيطي  الركن  اللواء  وجال 

يف  امل�سلحة  القوات  �سباط  كبار  من  عدد 

امللكي  التاأهيل  ومركز  احل�سني  م�ست�سفى 

وم��رك��ز امل��ل��ك��ة ع��ل��ي��اء لأم���را����س وج��راح��ة 

العبداهلل  ران��ي��ا  امللكة  وم�ست�سفى  القلب 

لالطفال التابعة ملدينة احل�سني الطبية، 

املقدمة  ال�سحية  اخل��دم��ات  على  واأط��ل��ع 

. للمنتفعني

امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  واأ���س��اد 

ال��ك��وادر  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود 

خ��الل  والإداري������ة  والتمري�سية  ال��ط��ب��ي��ة 

ج��راء  اململكة  بها  التي مت��ر  ال��ف��رتة  ه��ذه 

ا�ستمرار  موؤكداً  كورونا،  فريو�س  انت�سار 

الطبية  اخلدمات  بدعم  امل�سلحة  القوات 

امللكية لأداء مهامها على اأكمل وجه.

اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

ال��ع��دي��د م���ن امل���الح���ظ���ات والق����رتاح����ات 

�ساأنها  من  والتي  املراجعون  قدمها  التي 

ال�سحية  اخل��دم��ات  حت�سني  يف  ت�سهم  اأن 

القوات  وتطلعات  روؤى  مع  ين�سجم  ومب��ا 

امل�سلحة يف النهو�س بالقطاع ال�سحي.

االنباط-عمان

ال�سحية  للرعاية  العام  الأم��ني  م�ساعد  دعا 

التي  املواطنني  �سرك�س  غ��ازي  الدكتور  الأولية 

 ١٩ كوفيد  ل��ف��ريو���س  ايجابية  نتائجهم  تظهر 

التق�سي  الكامل مع فرق  للتعاون  وخمالطيهم 

والق���ب���ال ع��ل��ى ال��ف��ح��و���س��ات ع��ن��د ت��وا���س��ل ف��رق 

ال��ت��ق�����س��ي م��ع��ه��م وع����دم ال��ت��ه��رب م���ن الفح�س 

ي��وؤدي اىل  املنزيل حتى ل  العزل  واتباع �سروط 

انتكا�سة وارتفاع يف عدد الإ�سابات.

و����س���دد ال���دك���ت���ور ���س��رك�����س يف ح��دي��ث��ه على 

العزل  املعزولني منزليا ب�سروط  التزام  �سرورة 

املنزيل بالرغم من النخفا�س يف عدد احلالت 

امل�سخ�سة.

للدول  ال�سابقة  التجارب  ان  �سرك�س،  وذك��ر 

بهذا الوباء توؤكد ان املفاجاآت والإنتكا�سات ميكن 

املخالطني  اقبال  يف  الرتاخي  ب�سبب  حتدث  ان 

بو�سائل  ال��ك��ام��ل  الل��ت��زام  وع���دم  الفح�س  على 

الوقاية وخا�سة لب�س الكمامة.

واأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 3٦ وفاة و 

2338 اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف اململكة 

ام�س اجلمعة، لريتفع العدد الإجمايل للوفيات 

اإىل 328٦ حالة، والإ�سابات اإىل 25545٩.

80١ ح���ال���ة يف  وت�����وّزع�����ت الإ�����س����اب����ات ع���ل���ى 

ع����ّم����ان، و5٦8 ح���ال���ة يف  ال��ع��ا���س��م��ة  حم��اف��ظ��ة 

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

حالة  و١5٧  ال���زرق���اء،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و222 

حمافظة  يف  ح��ال��ة  و١١4  امل���ف���رق،  حم��اف��ظ��ة  يف 

و٩0  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة  و٩2  عجلون، 

حالة يف حمافظة البلقاء، و٩0 حالة يف حمافظة 

ماأدبا، و٩0 حالة يف حمافظة الكرك، و8١ حالة 

ح���ال���ة يف حم��اف��ظ��ة  يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����س، و١٩ 

العقبة، و١4 حالة يف حمافظة معان، منها حالة 

واحدة يف البرتا.

رئا�سة  ال�سادر عن  الإع��الم��ي  املوجز  واأ���س��ار 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����وزراء 

الن�سطة حالّياً و�سل اإىل 4242٧ حالة، بينما بلغ 

دِخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات 
ُ
عدد احلالت التي اأ

١١٧ حالة، فيما غادرت ١٦٦ حالة.

املوؤّكدة  احل��الت  ع��دد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 

 ١225 بلغ  امل�ست�سفيات  يف  ال��ع��الج  تتلقى  ال��ت��ي 

ح��ال��ة، يف ح��ني ب��ل��غ اإج��م��ايل ع���دد اأ����س���ّرة ال��ع��زل 

امل��وؤّك��دة  ل��ل��ح��الت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   ١0٦8 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة 

العناية  اأ���س��ّرة  ع��دد  اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   25

للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة 

اإ�سغال  3٦٦ بن�سبة  اأم�س  املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم 

بلغت 4١ باملئة.

ك���م���ا ب���ل���غ اإج����م����ايل ع�����دد اأج����ه����زة ال��ت��ن��ّف�����س 

ال�سطناعي امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت 

املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�س ١٧٩ جهازا ً بن�سبة 

اإ�سغال بلغت 2١ باملئة.

ح��الت   3١08 ت�سجيل  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

وامل�ست�سفيات،  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  يف  ال��ي��وم  ���س��ف��اء 

لي�سل اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 20٩٧4٦ حالة.

اأج��ري  خم��ربّي��اً  فح�ساً   ١٩225 اأن  واأ���س��اف 

التي  الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي��وم، 

 2٧٩٧02٦ الآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت 

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

١٦ر١2  قرابة  اإىل  و�سلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية 

باملئة.

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

ارت��داء  الوقاية، خ�سو�ساً  �سبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع، 

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

م��ت��اب��ع��ة احلملة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ���س��خ�����س��اً،   20 م��ن 

من  للوقاية  ال����وزارة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 

عدوى فريو�س كورونا وت�سجيع الأفراد حلماية 

اأ�سرهم وجمتمعهم )#بحميهم(.

االنباط-عمان

املباركة  الزيتون  �سجرة  انتاج  يلفظ مو�سم   

تاء،  ال�سِّ اربعينية  اق��رتاب  مع  الأخ��رية  اأنفا�سه 

ل��ك��نَّ ن��ه��اي��ت��ه ك��ان��ت ب���داي���ة الن���ت���اج ل��ع��دد من 

يدات اللواتي ل ميلكن ثمن “مونة” البيت  ال�سَّ

يت ول حتى ثمنه. من الزَّ

عدد  ق�سة  ه��ي  ادين”،  ح�سَّ ورا  اطات  “لقَّ
يدات بع�سهن اقرتب من عمر ال�سبعني  من ال�سَّ

��ب��اح ال��ب��اك��ر،  ع��اًم��ا، ي��خ��رج��ن م��ن��ذ ���س��اع��ات ال�����سَّ

ال��ت��ي مت قطف  ي��ت��ون  ال��زَّ اأ���س��ج��ار  ب��ني  وي�سعني 

ا  بع�سً تركوا  لكنهم  ا�سحابها،  قبل  من  ثمارها 

��م��ار، ف��ك��ان م��ا ت��ب��ق��ى رزًق����ا لتلك  م��ن ه���ذه ال��ثِّ

الن�سوة.

منذ  وكنتها”  بعينية  ال�سَّ حممد  “اأم  تخرج 

اد�سة �سباًحا من بيتهما، وتقطعان  اعة ال�سَّ ال�سَّ

م����زارع  اإىل  ل��ت�����س��ال  م�����رتات  ك��ي��ل��و   ٧ م�����س��اف��ة 

الزيتون يف القرى املجاورة، والهدف جمع 400 

املع�سرة  ت�سمح  حتى  ي��ت��ون  ال��زَّ م��ن  ك��ي��ل��وغ��رام 

من  كيلوغراما   ١٦ على  واحل�سول  بع�سرهم، 

يت، هو “مونة” للبيت طيلة العام. الزَّ

ت��ق��ول اأم حم��م��د ل��وك��ال��ة الن���ب���اء الأردن���ي���ة 

اإح��دى  يف  الزيتون  ح��بِّ  على  وعينها  “برتا” 
 ١٦ امل�������زارع و����س���ط امل���م���ل���ك���ة، “ل من���ل���ك ث���م���ن 

العزمية  منلك  لكننا  ي��ت،  ال��زَّ م��ن  كيلوغراما 

مونة  على  واحل�سول  وع�سره  يتون  الزَّ جلمع 

وج م��ت��وف واورث��ه��ا  ف���ال���زَّ ال��ع��ام،  تكفينا خ���الل 

متزوجون  والأبناء  ج��ًدا  متوا�سع  تقاعد  رات��ب 

وبل�سانني بحالهم”.

تبحث  يومًيا  �ساعات   ٩ مت�سي  اأنَّها  ُت�سيف 

ع���ن ح����بِّ ال���زي���ت���ون ال�����ذي ت���رك���ه اأ���س��ح��اب��ه يف 

مزارعهم، وتتاأمل اأن ُتكمل كمية 400 كيلوغرام 

ديد عليها. قريًبا وقبل اأن يحل الربد ال�سَّ

���ي���دات ع�����دم ذك�����ر ا���س��م��ائ��ه��ن  وط���ل���ب���ت ال�������سّ

ريحة، ويقولن “اإحنا على باب اهلل”، وكْل  ال�سَّ

ثم  ي��وم��ًي��ا  امل��ح�����س��ول  “جنمع  ح��ت��ى  نعمل  ع���ام 

اإىل  �ستقلنا  التي  للمركبة  دينارين  اأجرة  ندفع 

ومرهق  مكلف  يارة  ال�سَّ ثمن  اأنَّ  رغ��م  منازلنا، 

لنا”.

جمعته  مبا  وو�سلت  املهمة  اأجن��زت  خالد  اأم 

وا�ستطاعت  املع�سرة،  اإىل  ي��وًم��ا   20 م��دار  على 

يت، لكنها  48 كيلوغراما من الزَّ احل�سول على 

ببيع جزء منه، حلاجتها اىل  انها ترغب  تقول 

املال، فال معيل لها وما ياأتيها ل يكفي عي�سها 

وعي�س اأبنائها.

وت�����س��ي��ف ان���ه���ا م��ن��ذ اأك����رث م���ن ١0 ���س��ن��وات 

مت���ار����س ه����ذا ال��ع��م��ل، ك���ل م��و���س��م زي���ت���ون، ول 

من  اأك��رث  على  تطوف  انها  تقول  حينما  تبالغ 

١0 م�����زارع زي���ت���ون وت��ت��ف��ح�����س اأك����رث م���ن ال��ف 

�سجرة كل مو�سم لتح�سل على ثمار مل ي�سلها 

ادون خلفهم. اأ�سحابها، اأو تركها احل�سَّ

امل�����زارع قد  اأ���س��ح��اب  ب��ع�����س  اإىل ان  وت�����س��ري 

الكثري  حتمل  ل  التي  الأ�سجار  بع�س  يرتكون 

كاملة  �سجرة  مينحها  م��ن  ومنهم  الثمر،  م��ن 

للح�سول على ثمارها، المر الذي ي�ساعدها يف 

جمع كمية جيدة للح�سول على الّزيت.

وتقول اأم اأ�سامة انَّ �سيبهن يزيد ب�سبب جمع 

ثمار الزيتون بهذه الطريقة وهذا العمر، لكن 

يت،  كل التَّعب يذهب بعد اأول غم�سة خبز يف الزَّ

فكل  تخذلهن،  ل  املباركة  جرة  ال�سَّ ان  م�سيفة 

يجدن  ح�����س��ادون،  عليها  تعاقب  مهما  �سجرة 

فيها حًبا لهن.

اأب���و ط���ارق ن�����س��راهلل اأح���د امل���زارع���ني ال��ذي��ن 

ميلكون مزرعة زيتون، يقول ان هذا العام كان 

عدد ال�سيدات اللواتي يجمعن الزيتون” قليال 

ابقة، حيث كان العدد  نوات ال�سَّ جًدا، بعك�س ال�سَّ

كبريا جًدا.

���س��ج��ًرا لفرطه  ال�����س��ي��دات  واأ����س���اف ان م��ن��ح 

الأح��ي��ان  بع�س  لكن يف  ي��ح��دث،  ج��ًدا ول  قليل 

هناك اأ�سجار ل حتمل ثمًرا كثرًيا، فيتم تركها 

لهوؤلء الن�سوة ويقمن بجمع ما عليها من ثمر.

وي��ب��داأ الأردن���ي���ون ك��ل ع��ام م��ع نهايات �سهر 

ثمار  بجمع  الأول  ك��ان��ون  نهاية  وح��ت��ى  اأي��ل��ول 

“للكب�س  ك���م���ي���ات  م���ن���ه  ي���ت���خ���ذون  ي����ت����ون،  ال����زَّ

يت مونة  �سيع”، ويع�سرون كميات منه للزَّ والرَّ

التجارة،  يف  منه  ج��زء  م��ن  وي�ستفيدون  للعام، 

من  كبرية  كميات  بزراعة  الأردن  ي�ستهر  حيث 

يتون وعلى م�ساحات وا�سعة. �سجر الزَّ

ي���ت اإىل ن���وع ن���اجت م��ن زي��ت��ون  وي��ن��ق�����س��م ال���زَّ

بينما  “البعل”،  وي�سمى  املطر،  ماء  من  ي�سقى 

ينتج نوع اآخر من زيتون ي�سقى على مدار العام 

خ�سائ�سه  ل��ه  منهما  وك���ل  “�سقي”،  وي�سمى 

التي متيزه عن الآخر.

لدى  ال��زي��ت��ون  ح��بَّ  تعقب  ظ��اه��رة  وتنت�سر 

الأ�سجار  ه��ذه  اأ�سحاب  يقوم  ان  بعد  يدات  ال�سَّ

لبيوتهن،  مونة  ع��ن  ويبحثن  ث��م��اره��ا،  بقطف 

واإن ا�ستطعن اأن يبعن ما زاد عن حاجتهن، كان 

لهن دخال جديدا واإ�سافيا.

االنباط-عمان

 ت��ف��ق��د اأم����ني ع��م��ان ال��دك��ت��ور ي��و���س��ف ال�����س��وارب��ه خ���الل جولة 

ال��رتدد  ال�����س��ري��ع  ال��ب��ا���س  مل�����س��روع  التحتية  البنية  م�����س��اري��ع  ام�����س 

والتح�سينات املرورية اجلاري العمل عليها.

�سندوقية  ع��ب��ارات  باإن�ساء  العمل  �سري  على  ال�سواربة  واط��ل��ع 

اإ�سارات جممع رغدان  البلد من  لت�سريف مياه الأمطار يف و�سط 

ال�سياحي وعلى امتداد �سارع الها�سمي.

احمد  املهند�س  املدينة  يرافقه مدير  التفقدية  وخالل اجلولة 

العمل يف  �سري  ال�����س��وارب��ة على  اط��ل��ع  املعنيني  م��ن  وع���دد  م��ل��ك��اوي 

ت�سطيبات  من  اجلارية  العمال  وعلى  الرئي�سية  �سويلح  حمطة 

الأنظمة  وت�سغيل  واخلر�سانية  واملعدنية  الزجاجية  للواجهات 

اىل  بالإ�سافة  واأدراج  وم�ساعد  اإن��ارة  من  وامليكانيكية  الكهربائية 

العمال التكميلية باملوقع.

واطلع �سمن الأعمال يف �سارع امللكة رانيا على الأعمال التكميلية 

يف املوقع من اأر�سفة واأنارة، وتفقد ال�ساحة التي مت اعادة تاأهيلها 

الغربي  ال��رك��ن  على  املطلة  مربع  م��رت  األ��ف��ي  م�ساحة  على  كمعلم 

للجامعة الأردنية ) امام م�سجد اجلامعة الأردنية ( .

تقاطع  على  ال��رك��اب  وم��واق��ف  الت�سطيبات  اأع��م��ال  تفقد  كما 

املدينة الريا�سية واجل�سور اخلر�سانية على هذا التقاطع..

 رئيس هيئة األركان يتفقد مدينة الحسين الطبية

الصحة تدعو إلى عدم التهرب من فحص كورونا واتباع شروط العزل المنزلي
 36 وفاة و2338 إصابة بفيروس كورونا و3108 حاالت شفاء

 ستينيات ال يملكن ثمن الزَّيت يتعقبن حبَّ الزيتون للحصول عليه  

 الشواربة يتفقد عدًدا من مشاريع البنية التحتية للباص السريع

ال�سبت    12  /  12  / 2020



العربية-ام�س

ارتفع النفط، ام�س اجلمعة، ليعزز مكا�سب 

خام  جت���اوز  �شهدت  الليل  اأث��ن��اء  حققها  ق��وي��ة 

اإذ  م��ار���س،  منذ  الأوىل  للمرة  دولراً   50 برنت 

ف��رو���س  م��ن  للتح�شني  ب��رام��ج  تنفيذ  ي��غ��ذي 

ال��ن��ف��ط  ال��ط��ل��ب ع��ل��ى  اأن  ك����ورون����ا الآم�������ال يف 

�شينتع�س العام القادم.

�شنتا   30 برنت  العاملي  القيا�س  خ��ام  و�شعد 

للربميل،  دولر   50.55 اإىل   %0.6 يعادل  ما  اأو 

اخل��ام  و�شعد  اخلمي�س.   %3 نحو  رب��ح  اأن  بعد 

الأمركي 31 �شنتا اأو ما يعادل 0.7% اإىل 47.09 

دولر للربميل اإىل 47.09 دولر للربميل، بعد 

اأن زاد اأي�شا قرابة 3% يف اجلل�شة ال�شابقة.

ويتجه اخلامان القيا�شيان لتحقيق مكا�شب 

�شاهمت  اإذ  ال��ت��وايل،  على  ال�����ش��اد���س  ل���أ���ش��ب��وع 

لقاحات يف تخفيف  لتجارب على  واع��دة  نتائج 

احل��الت  اأع���داد  يف  قيا�شية  زي��ادة  اإزاء  الت�شاوؤم 

ال���ع���امل، ب�شبب  اأن���ح���اء  امل�����ش��اب��ة وال��وف��ي��ات يف 

جائحة فرو�س كورونا.

الأ���ش��ب��وع،  ه��ذا  التطعيم  بريطانيا  وب����داأت 

التح�شني يف  املتحدة يف  الوليات  ت�شرع  ورمبا 

املقبل،  الأ�شبوع  نهاية  عطلة  رمب��ا  مبكر  وق��ت 

ل��ق��اح لها  اأول  اأق���رت ك��ن��دا ي��وم الأرب��ع��اء  بينما 

الأ�شبوع  من  اعتباراً  اأوىل  جرعات  تقدمي  مع 

املقبل.

وقال اإدوارد مويا، كبر حمللي ال�شوق لدى 

ملوافقة  ت��وق��ع��ا  ت��رت��ف��ع  اخل���ام  “اأ�شعار  اأوان�����دا، 

الأمركية  والعقاقر  الأغذية  لإدارة  حمتملة 

على ل��ق��اح ف��اي��زر، يف ال��وق��ت ال���ذي ي���وؤدي فيه 

ت�����ش��ري  اأن  اإىل  الآ����ش���ي���وي  الق��ت�����ش��اد  ت��ع��ايف 

من  املزيد  والهندية  ال�شينية  التكرير  �شركات 

النفط«.

اإدارة  خ��ارج  من  م�شت�شارين  جلنة  و�شوتت 

الأغذية والعقاقر الأمركية ل�شالح ا�شتخدام 

لقاح تنتجه فايزر، مما ميهد الطريق ل�إدارة 

الذي  البلد،  للتلقيح يف  با�شتخدامه  للت�شريح 

فقد ما يربو على 285 األفا ب�شبب كوفيد-19.

ول��ع��ب��ت ق���ف���زة ك���ب���رة مل���خ���زون���ات اخل�����ام يف 

زال  ما  باأنه  التذكر  يف  دوراً  املتحدة  الوليات 

جرى  لكن  متاحا،  املعرو�س  من  الكثر  هناك 

امل�شتثمرين  مراهنة  مع  بالكامل  ذلك  جتاهل 

على ارتفاع ال�شوق هذا الأ�شبوع.

يف  الطلب  اأن  على  م�شجعة  اإ����ش���ارات  وث��م��ة 

اآ�شيا قوي، اإذ قالت اأكرب �شركة تكرير يف الهند 

اإنها تعمل بطاقة 100% جلميع وحداتها الت�شع 

للمرة الأوىل منذ اأوائل العام اجلاري.

ال���وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  با�شم  متحدث  وق���ال 

ال��رو���ش��ي األ��ك�����ش��ن��در ن��وف��اك ام�����س اجل��م��ع��ة اإن 

اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة ال���وزاري���ة امل�����ش��رك��ة لأوب���ك+ 

امل��وع��د  ي���وم م��ن  ق��ب��ل  دي�����ش��م��رب،   16 �شُيعقد يف 

الأ�شلي املخطط.

�سنغافورة - رويرتز

ال��دولر  قبع  اإذ  اجلمعة،  ام�س  الذهب،  ارتفع 

ق����رب اأدن�����ى م�����ش��ت��وى يف ع��ام��ني ون�����ش��ف ال��ع��ام، 

مما ب��دد اأث��ر خم��اوف ب�شاأن اإرج��اء حزمة حتفيز 

اأمركية لتخفيف تداعيات فرو�س كورونا.

و�شعد الذهب يف التعام�ت الفورية 0.1% اإىل 

1837.21 دولر ل�أون�شة. وربح الذهب يف العقود 

الأمركية الآجلة 0.2% اإىل 1841.50 دولر.

ديلي  ل���دى  املحللة  ي���اجن،  م��ارج��ري��ت  وق��ال��ت 

ع��اد  وال�����دولر  ال��ذه��ب  ب��ني  “الرتباط  ف��ي��ك�����س، 

الأ�شواق و�شعت يف احل�شبان على نحو  اأن  ب�شبب 

ما التفاوؤل ب�شاأن اللقاح«.

قوي  حمفز  اإىل  يحتاج  ال��ذه��ب  اأن  واأ���ش��اف��ت 

ج��داً لوقف اجتاهه ال��ن��زويل، واأن ذل��ك قد يكون 

على �شكل اجتاه مييل �شوب التي�شر النقدي من 

الأم��رك��ي،  الحت���ادي  الحتياطي  جمل�س  جانب 

اأك���رب م��ن املتوقع  وم�����ش��روع ق��ان��ون حتفيز م��ايل 

للقاحات  م�شتبعد  ف�شل  اأو  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف 

امل�شادة لفرو�س كورونا.

0.2% وي��ج��ري  ال������دولر م��ن��خ��ف�����س  وم���وؤ����ش���ر 

تداوله قرب 90.5، وهو اأدنى م�شتوى منذ اأبريل 

2018، مما يقل�س تكلفة الذهب حلائزي العم�ت 

الأخرى.

اإع��ان��ة  طلبات  اأن  اخلمي�س  ب��ي��ان��ات  واأظ��ه��رت 

البطالة الأمركية قفزت اإىل   قرب اأعلى م�شتوى 

اأ���ش��ه��ر، يف ب��ره��ان اآخ���ر على اأن ارت��ف��اع  يف ث���ث��ة 

الإ�شابات بكوفيد-19 والفتقار اإىل حتفيز مايل 

اإ�شايف يلحقان ال�شرر بالقت�شاد.

الت�شخم  مواجهة  يف  حتوطاً  الذهب  وُيعترب 

وانخفا�س العملة.

وبالن�شبة للمعادن النفي�شة الأخرى، ا�شتقرت 

وارت���ف���ع  ل����أوق���ي���ة  دولر   23.94 ع��ن��د  ال��ف�����ش��ة 

و���ش��ع��د  دولر.   2353.73 اإىل   %1 ال���ب����دي���وم 

يتجه  لكنه  دولر   1027.76 اإىل   %0.1 الب�تني 

ل�نخفا�س 2.5% يف الأ�شبوع اجلاري.

القاهرة -العربية

ق���ال وزي���ر امل��ال��ي��ة امل�����ش��ري، حممد معيط، 

بداأتها  التي  القت�شادي  الإ�ش�ح  اإج���راءات  اإن 

يف  كبر  ب�شكل  �شاهمت   2016 ع���ام  يف  ال��دول��ة 

تقليل ال��ع��ج��ز وخ��دم��ة ال��دي��ن واإي���ج���اد م���وارد 

ومعدلت  عمل  فر�س  وخلق  للدولة  حقيقية 

من���و، وذل����ك ب����دون ف��ر���س م��زي��د م��ن الأع��ب��اء 

ال�شريبية على املواطنني.

واأ�شار اإىل اأن جائحة كورونا اأثرت على اأغلب 

التي  الإج����راءات  اأن  اإل  العامل  دول  اقت�شادات 

اتخذتها احلكومة امل�شرية عملت على ا�شتقرار 

وباأ�شعار  ال�شلع  توافرت  الو�شع يف م�شر حيث 

م�شتقرة ن�شبياً، كما توافرت العملة ال�شعبة على 

الرغم من خروج نحو 20 مليار دولر خ�ل 3 

اأ�شابيع.

واأو����ش���ح ال���وزي���ر امل�����ش��ري اأن����ه مت رف���ع حد 

ال�شرائح  تخفي�س  وكذلك  ال�شريبي،  الإعفاء 

ال�شريبية ملتو�شطي وحمدودي الدخل.

ووف������ق ال���ب���ي���ان���ات ال��ر���ش��م��ي��ة، ف��ق��د ارت��ف��ع 

احتياطي م�شر من النقد الأجنبي بنهاية �شهر 

مليار   39.221 نحو  لي�شجل  امل��ا���ش��ي  نوفمرب 

بنهاية  دولر  مليار   39.22 نحو  مقابل  دولر، 

�شهر اأكتوبر، و38.425 مليار دولر يف نهاية �شهر 

�شبتمرب.

النقد  ���ش��ن��دوق  ف��ري��ق  م��ع  م�شر  وتو�شلت 

ال����دويل لت��ف��اق ع��ل��ى م�شتوى اخل����رباء ح��ول 

 5.2 بقيمة  �شهراً،   12 مل��دة  ائتماين  اتفاق  عقد 

مايو   12 ت�شلمت يف  وكانت م�شر  دولر.  مليار 

املا�شي، مبلغ 2.7 مليار دولر من �شندوق النقد 

ال��ذي ميثل قيمة التمويل الئتماين  ال���دويل، 

ال�شريع املمنوح للحكومة امل�شرية.

املرتبطة  والإج�������راءات  اجل��ائ��ح��ة  وت�شببت 

النقد  م��ن  اح��ت��ي��اط��ي م�شر  ي��ه��وي  اأن  ب��ه��ا يف 

���ش��ه��ر م��ار���س  الأج���ن���ب���ي بن�شبة ك��ب��رة خ�����ل 

واأبريل املا�شيني، وذلك بعدما اأعلنت احلكومة 

امل�شرية عن خطة حتفيز �شخمة لتعزيز �شمود 

ال��ق��ط��اع��ات اأم�����ام ال��ت��داع��ي��ات اخل���ط���رة التي 

خلفتها جائحة فرو�س كورونا امل�شتجد.

ال�شتثمار  بنك  ت��وق��ع  بحثية،  م��ذك��رة  ويف 

الأجنبية  الحتياطيات  تتعافى  اأن  “فارو�س”، 
املايل  العام  بنهاية  دولر  مليار   43 اإىل  لت�شل 

اأن كانت قد تراجعت اإىل 36 مليار  املقبل، بعد 

دولر يف ذروة اأزمة فرو�س كورونا امل�شتجد.

االقت�صادي
30

النفط يعزز مكاسبه بعد صعود 3%..برنت يتجاوز 50 دوالرًا

الذهب يعكس اتجاهه صعودًا بفعل ضعف الدوالر

بسبب كورونا.. 20 مليار دوالر تبخرت من مصر في 3 أسابيع

اإلسترليني يتأهب لبريكست 
بال اتفاق تجاري

الليرة التركية تواصل هبوطها مع 
ترقب عقوبات أميركية

محادثات ليبية بشأن مجموعة 
العمل االقتصادي منتصف ديسمبر

لندن - رويرتز

اأن����ه����ى اجل���ن���ي���ه الإ�����ش����رل����ي����ن����ي، ام�����س 

على  ا���ش��ت��م��رت  م��ك��ا���ش��ب  �شل�شلة  اجل��م��ع��ة، 

زع��م��اء  اأن ظ��ل  ب��ع��د  اأ���ش��اب��ي��ع  م���دى خم�شة 

خ�ف  على  الأوروب����ي  والحت���اد  بريطانيا 

انف�شال  بعد  ملا  جت��اري  اتفاق  اإب��رام  ب�شاأن 

ال��دولر  يتجه  فيما  التكتل،  عن  بريطانيا 

الرابع  ل�أ�شبوع  خ�شارة  تكبد  �شوب  اأي�شاً 

م�شج�  ال�شعف  يعريه  اإذ  ال��ت��وايل،  على 

اأدن�����ى م�����ش��ت��وي��ات��ه يف ع���دة ���ش��ن��وات م��ق��اب��ل 

عم�ت رئي�شية اأخرى.

قبل  ال�شوق  بقية  عن  الإ�شرليني  و�شذ 

اإذ  باملخاطر،  حمفوفة  اأ�شبوع  نهاية  عطلة 

الأوروبي  بريطانيا والحتاد  بلغ مفاو�شو 
ُ
اأ

اأن اأم��ام��ه��م حتى ي��وم الأح���د لت��خ��اذ ق��رار 

اتفاق  اإب���رام  املمكن  م��ن  ك��ان  اإذا  م��ا  ب�����ش��اأن 

جتاري.

0.9% يف  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ع��م��ل��ة  ون���زل���ت 

بريطانيا  ق��ادة  اأب��دى  اإذ  اجل��اري،  الأ�شبوع 

مب��ق��دوره��م  ك��ان  اإذا  فيما  ت�شككا  واأوروب�����ا 

اإنقاذ التفاق.

�شعر  فاإن  دولر،   1.3309 م�شتوى  وعند 

الإ�شرليني ما زال ي�شع يف العتبار اتفاقا 

وح�ش�س  جمركية  ر���ش��وم  ف��ر���س  ل��ت��ف��ادي 

دولر  ت��ري��ل��ي��ون  بنحو  �شنوية  جت���ارة  ع��ل��ى 

اعتبارا من اأول يناير.

وع��ل��ق��ت ال��ع��م��ل��ة الأم��رك��ي��ة ق���رب اأدن���ى 

م�شتوى يف عامني ون�شف العام مقابل �شلة 

على  امل�شتثمرون  يراهن  اإذ  العم�ت،  من 

عوائد اأف�شل من عم�ت اأخرى مع تر�شخ 

التعايف من اجلائحة.

وق�������ادت ال���ع���م����ت امل���رت���ب���ط���ة ب��ال�����ش��ل��ع 

اأ�شعار  الأولية الن�شاط ام�س. ورفعت زيادة 

خ���ام احل��دي��د ال�����دولر الأ����ش���رايل لأع��ل��ى 

م�����ش��ت��وى يف ع���ام���ني ون�������ش���ف ال����ع����ام ع��ن��د 

لتحقيق  ودف��ع��ت��ه  اأم��رك��ي  دولر   0.7572

.%1.8 اأ�شبوعي بن�شبة  مك�شب 

ت�شعة  ذروة  ال��ن��ف��ط  اأ���ش��ع��ار  ب��ل��وغ  ودف���ع 

م�شتوياته  لأع��ل��ى  ال��ك��ن��دي  ال���دولر  اأ���ش��ه��ر 

 71 النيوزيلندي  ال��دولر  وزاد   ،2018 منذ 

وه��و  اأم��رك��ي  دولر   0.7112 ليبلغ  �شنتا 

.2018 اأي�شا اأقوى م�شتوياته منذ 

مقابل  اأي�شا  الأ���ش��رايل  ال��دولر  وقفز 

ارتفع  اإذ  ج��دي��دة،  ذرى  اإىل  اأخ��رى  عم�ت 

العام مقابل  لأعلى م�شتوى يف عام ون�شف 

ال��ي��ورو،  اأ���ش��ه��ر م��ق��اب��ل  ���ش��ت��ة  ال����ني، وذروة 

واأع���ل���ى م�����ش��ت��وى يف ث���ث��ة اأ���ش��ه��ر م��ق��اب��ل 

اأ�شابيع  ث���ث��ة  يف  م�شتوى  واأع��ل��ى  ال��ي��وان 

النيوزيلندي. الدولر  مقابل 

و����ش���ع���د ال����ي����ورو م���ق���اب���ل ال�������دولر اإىل 

اجتماع  يتمخ�س  مل  بعدما  دولر   1.2160

اأم�س  الأوروبي عن مفاجاأة  املركزي  البنك 

الأوروب���ي  الحت���اد  ق��ادة  وتو�شل  اخلمي�س 

حزمة  ب�شاأن  واملجر  بولندا  مع  ت�شوية  اإىل 

م��ال��ي��ة مل�����ش��اع��دة الق��ت�����ش��اد ع��ل��ى ال��ت��ع��ايف 

جائحة فرو�س كورونا.

اأدنى  من   %15 املوحدة  العملة  وارتفعت 

م�شتوياتها يف ث�ث �شنوات وقت ذروة فزع 

2% يف  الأ����ش���واق يف م��ار���س واأ���ش��اف��ت ن��ح��و 

م�شتوى  اأخ���را  ك�شرت  اأن  منذ  اأ���ش��ب��وع��ني 

1.20 دولر بعد عدة حماولت.

العربية- رويرتز

ام�س  تراجعها،  الركية  اللرة  وا�شلت 

الوليات  اإن  قالت م�شادر  اأن  بعد  اجلمعة، 

تركيا  على  عقوبات  لفر�س  تتاأهب  املتحدة 

الرو�شية  اجلوي  الدفاع  منظومة  ل�شرائها 

)اإ�س-400(، يف خطوة من املرجح اأن توؤدي 

ب��ني ع�����ش��وي حلف  ال��ع���ق��ات  ت��ده��ور  اإىل 

الأطل�شي. �شمال 

ال��دولر  مقابل   7.900 ال��ل��رة  و�شجلت 

اخلمي�س  اإغ�ق  من  لتنخف�س  الأمركي، 

منذ   %25 ن��ح��و  ال��ل��رة  وه���وت   .7.89 ع��ن��د 

ب���داي���ة ال���ع���ام اجل�����اري ل��ك��ن��ه��ا ت��ع��اف��ت من 

 8.58 م�����ش��ت��وي��ات ق��ي��ا���ش��ي��ة م��ت��دن��ي��ة ع��ن��د 

بني  تغيرات  جرت  اأن  بعد  املا�شي،  ال�شهر 

ال�شيا�شة القت�شادية. كبار وا�شعي 

وج�����دد ال��رئ��ي�����س ال���رك���ي رج����ب طيب 

باملجي  للم�شتثمرين  منا�شدته  اأردوغ����ان، 

لركيا بعد الهبوط احلاد للرة.

وق�����ال ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ال���رك���ي ام�����س 

اجلارية  املعام�ت  اإن عجز ميزان  اجلمعة 

مليون   273 اإىل  اأك��ت��وب��ر  يف  تقل�س  للب�د 

دولر.

يف  اجلارية  املعام�ت  ميزان  عجز  وبلغ 

2.559 مليار دولر. �شبتمرب 

م����ي����زان  ف����ائ���������س  ����ش���ج���ل   ،2019 ويف 

مليار   1.674 ل��رك��ي��ا  اجل��اري��ة  امل��ع��ام���ت 

دولر.

و�شيكة عقوبات 

الأمركية  اخل��ط��وة  اإن  م�شادر  وق��ال��ت 

م��ن امل��رج��ح اأن ت��ث��ر غ�����ش��ب اأن���ق���رة، وق��د 

رئا�شة  وت�شتهدف   ، ق��ري��ب  وق��ت  يف  ُت��ع��ل��ن 

ال�شناعات الدفاعية الركية، وفقا لوكالة 

“رويرز«.
م�����ش��اء   7.9290 اإىل  ال����ل����رة  ون����زل����ت 

اأن  روي���رز  ذك��رت  اأن  بعد  اخلمي�س،  اأم�����س 

و�شيكة. العقوبات 

املتو�شط التنقيب يف 

وعلى نحو منف�شل، اتفق زعماء الحتاد 

الأوروب��ي على اإع��داد عقوبات حمدودة على 

اأف�����راد م��ن ت��رك��ي��ا ج����راء ن����زاع م��ع ال��ي��ون��ان 

وقرب�س على التنقيب عن الطاقة، وتاأجيل 

اأي خطوات اأكرث �شرامة حتى مار�س.

وق�����رر ق�����ادة الحت�����اد الأوروب��������ي خ���ل 

اج��ت��م��اع��ه��م يف ب��روك�����ش��ل اخل��م��ي�����س ف��ر���س 

“غر  ع���ق���وب���ات ع���ل���ى ت�������ش���رف���ات ت���رك���ي���ا 

املتو�شط  البحر  والعدوانية” يف  القانونية 

���ش��د اأث���ي���ن���ا ون��ي��ق��و���ش��ي��ا، ح�����ش��ب م���ا ق��ال��ت 

لوكالة  ع��دة  واأوروب��ي��ة  دبلوما�شية  م�شادر 

فران�س بر�س.

التي  “الإجراءات  اإن  دبلوما�شي  وق��ال 

اإقرارها �شتكون عقوبات فردية، وميكن  مت 

تركيا  وا�شلت  اإذا  اإ�شافية  اإج��راءات  اتخاذ 

اأعمالها«.

على  نهج  على  القرارات  م�شودة  وتن�س 

م���راح���ل م���ع اإ���ش��اف��ة اأ���ش��م��اء ج���دي���دة على 

ب�شبب  ���ش��وداء  لئ��ح��ة  تت�شمنهما  ا���ش��م��ني 

واإع�ن عقوبات  عمليات تنقيب يف قرب�س 

تركيا  ن�شاطات  توا�شلت  ح��ال  يف  اإ�شافية 

امل�شروعة. غر 

جنيف - رويرتز

امل��ت��ح��دة،  ب��ا���ش��م الأمم  امل��ت��ح��دث��ة  ق��ال��ت 

اإن  اجل��م��ع��ة،  ام�����س  فيلوت�شي،  األ��ي�����ش��ان��درا 

ب��الإن��اب��ة  ل��ل��ي��ب��ي��ا  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ب��ع��وث��ة 

اج��ت��م��اع��ا  �شت�شت�شيف  ول��ي��ام��ز  ���ش��ت��ي��ف��اين 

ليبيا  ب�����ش��اأن  الق��ت�����ش��ادي  العمل  ملجموعة 

يف  الأول  ك��ان��ون  دي�����ش��م��رب  و15   14 ي��وم��ي 

اإ�ش�حات لل�شيا�شات. اإجراء  جنيف لبحث 

اإفادة �شحافية يف  املتحدثة يف  واأ�شافت 

م�شر  �شت�شارك  التي  املحادثات  اأن  جنيف 

يف رئا�شتها مع الحتاد الأوروبي والوليات 

املتحدة �شت�شم ممثلني للموؤ�ش�شات الليبية 

الكربى. ومل تذكر تفا�شيل.

من املرتقب اأن تبداأ البعثة الأممية اإىل 

واملحادثات  النقا�س  من  ثانية  جولة  ليبيا، 

اآم��ً�  الليبي  ال�شيا�شي  احل��وار  اأع�شاء  مع 

ب��ال��ت��و���ش��ل اإىل ت���واف���ق ح���ول الآل���ي���ة ال��ت��ي 

ال�شلطة  ���ش��ك��ل  ل��ت��ح��دي��د  اع��ت��م��اده��ا  �شيتم 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اجل���دي���دة ولخ���ت���ي���ار ال��ق��ي��ادة 

تقدم  واإحراز  ليبيا،  يف  اجلديدة  ال�شيا�شية 

لتمهيد  الب�د  يف  ال�شتقرار  حتقيق  نحو 

ان��ت��خ��اب��ات يف نهاية  اإج����راء  اأم����ام  ال��ط��ري��ق 

العام القادم.

الأط���راف  ب��ني  التناف�س  يعد  ذل��ك،  اإىل 

التنفيذية  ال�شلطة  منا�شب  على  الليبية 

ال�شخ�شيات  ب�����ش��اأن  واخل���ف��ات  اجل��دي��دة 

امل��ق��رح��ة، اأه����ّم ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف اأم���ام 

يف  الليبي  ال�شيا�شي  احل��وار  وانتهاء  جن��اح 

تون�س الذي بداأ قبل �شهر.

ك���م���ا ت���ه���دد ب���ب���ع���رثة ج���ه���ود ال��ت�����ش��وي��ة 

امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��ق��وده��ا  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

اإق��ل��ي��م��ي ودويل، وت��ق��وي�����س خ��ارط��ة  ب��دع��م 

الطريق نحو النتخابات.

العربية-وكاالت

اأعلن �شارل مي�شيل رئي�س املجل�س الأوروبي، 

، تو�شل ق��ادة دول الحت��اد الأوروب���ي وعددها 

27 دول��ة اإىل ت�شوية مع بولندا واملجر ت�شمح 

بامل�شي قدما لتمرير حزمة ميزانية الحتاد 

طويلة املدى وحزمة التحفيز القت�شادي.

وت��ب��ل��غ قيمة م��ي��زان��ي��ة الحت����اد الأوروب�����ي 

القت�شادي  التعايف  وحزمة  الأع���وام  متعددة 

نحو 1.8 تريليون يورو )2.2 تريليون دولر(، 

وفقا ل�”الأملانية«.

وقال �شارل مي�شيل رئي�س املجل�س الأوروبي 

على توير: “بو�شعنا الآن ال�شروع يف التنفيذ 

التاريخية  حزمتنا  اقت�شاداتنا.  بناء  واإع���ادة 

البيئي  حتولنا  �شتقود  القت�شادي  ل�إنعا�س 

والرقمي.«

ويعد اإق��رار امليزانية �شرطا م�شبقا لإحراز 

اأخ���رى، وه��ي حتديد  تقدم يف ق�شية رئي�شية 

 %55 اإىل  ال��غ��ازي��ة  النبعاثات  خف�س  اأه����داف 

بحلول عام 2030.

وتقاوم بع�س البلدان هذا الهدف بدعوى 

اأن  يبدو  ولكن  اإل��ي��ه،  الو�شول  اأن��ه ل ميكنها 

الأ�شابيع  اأثمرت خ�ل  ال�شرية قد  املحادثات 

امل��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث ق���ال ع��دي��د م��ن دبلوما�شيي 

اإىل  التو�شل  اإن  الأرب���ع���اء  الأوروب�����ي  الحت���اد 

اتفاق قد يكون ممكناً.

وبحث ق��ادة الحت��اد الأوروب���ي يف بروك�شل 

اأم�س،  منذ  املنعقدة  الأوروب���ي���ة  القمة  خ���ل 

 19  - كوفيد  ب�شاأن  التن�شيق  اآل��ي��ات مزيد من 

وت��غ��ر امل��ن��اخ والأم�����ن وال��ع���ق��ات اخل��ارج��ي��ة 

وم�����ش��ائ��ل اأخ�����رى ت��رت��ب��ط ب��اق��ت�����ش��اد منطقة 

اليورو.

“بريك�شت”  مل��ف��او���ش��ات  ي���وم ح��ا���ش��م  ق��ب��ل 

جدول  على  الربيطاين  اخل���روج  ال��ق��ادة  اأدرج 

اأعمالهم املثقل اأ�شا�شا بعديد من الق�شايا، التي 

ت�شمل اإمكانية فر�س عقوبات على تركيا، وفقا 

ل�”الفرن�شية«.

الع�قة  املناق�شات حول  و�شيح�شم م�شر 

بني بريطانيا والحت���اد الأوروب���ي بعد خروج 

اململكة املتحدة من التكتل الأحد.

و�شتقوم فون دير ليني بعر�س نتائج هذه 

املفاو�شات على روؤ�شاء الدول واحلكومات، لكن 

ل يتوقع اتخاذ اأي ق��رار يف هذا ال�شاأن خ�ل 

املفاو�شون  يعمل  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف  ال��ق��م��ة، 

ملحاولة  جم���ددا  والأوروب���ي���ون  الربيطانيون 

حتريك املحادثات املتعرثة قبل ث�ثة اأ�شابيع 

من املهلة النهائية.

بدورها، اأعلنت جوديت فارجا، وزيرة العدل 

“انت�شار!  “توير”  تغريدة على  املجرية يف 

جنحنا يف الف�شل بني الأوام��ر الأيديولوجية 

وامل�شاعدات املالية«.

التنقيب عن الغاز

وامللف احل�شا�س الآخر هو م�شاألة العقوبات 

على ت��رك��ي��ا، ال��ت��ي ه���دد الحت����اد الأوروب�����ي يف 

ب�شبب  ب��ف��ر���ش��ه��ا  )اأك���ت���وب���ر(  الأول  ت�����ش��ري��ن 

للتنقيب عن  اأن��ق��رة  بها  التي تقوم  الأع��م��ال، 

مع  عليها  امل��ت��ن��ازع  البحرية  املناطق  يف  ال��غ��از 

اليونان وقرب�س.

وقال م�شوؤول اأوروبي اإن كل الدول الأع�شاء 

تختلف  “امل�شالح  لكن  اأن��ق��رة  م��وق��ف  ت��دي��ن 

واأك��د  �شعبة”.  �شتكون  املناق�شات  اأن  وي��ب��دو 

“�شتكون هناك قرارات  اأنه  اأوروب��ي اآخر  وزير 

لكن حجمها مل يقبل بعد«.

وترف�س دول عدة مبا فيها اأملانيا واإيطاليا 

اأو  اقت�شادية  ع��ق��وب��ات  اإىل  ال��ذه��اب  وب��ول��ن��دا 

فر�س حظر على دول��ة ع�شو يف حلف �شمال 

الأطل�شي.

تركيا عزز  “�شلوك  اأن  دبلوما�شي  واأو���ش��ح 

وح����دة الحت�����اد الأوروب�������ي ���ش��ت��ك��ون ال��ر���ش��ال��ة 

واأك��د دبلوما�شي اآخ��ر اأن الرغبة يف  حازمة”. 

عن  النظر  غ�س  تعني  “ل  احل���وار  موا�شلة 

ال�شتفزازات«.

ويتوقع اأن يتفق القادة ب�شهولة على �شرورة 

وب��اء كوفيد-19 لتجنب  التن�شيق يف مواجهة 

ال��ع��دوى وتنظيم حم�ت  م��وج��ة ث��ال��ث��ة م��ن 

التطعيم امل�شتقبلية معا.

لكن املناق�شات حول املناخ �شتكون حادة على 

الأرجح، اإذ يفر�س اأن ت�شوت الدول ال�27 على 

الحتبا�س  غ���ازات  لنبعاثات  اجل��دي��د  هدفها 

احلراري ل�2030.

ول يلقى اقراح اللجنة خف�شا بن�شبة %55، 

هدف  مقابل   ،1990 م�شتوى  م��ن  الأق���ل  على 

حايل ن�شبته 40%، اعرا�شا لكن و�شائل حتقيق 

ذلك تثر خ�فات.

ويحذر اأحد الدبلوما�شيني من اأن “توزيع 

ب��ب�����ش��اط��ة على  ي��ع��ت��م��د  اأن  اجل���ه���ود ل مي��ك��ن 

اإجمايل الناجت املحلي ول اأن يرتبط ب�شكل اآيل 

بالنمو القت�شادي«.

ت��زال بولندا تعتمد ب�شدة على الفحم  ول 

عواقب  من  خوفا  وطني،  ه��دف  اأي  وترف�س 

قبل  من  تعطيل  ولتجنب  قا�شية.  اقت�شادية 

بهدف  ال�����27  ال����دول  تلتزم  اأن  وار����ش���و، ميكن 

احل�شبان  يف  ياأخذ  “جهد  نتيجة  “جماعي” 
الإن�شاف والت�شامن ول يرك اأحدا”، ح�شب 

عليها  ح�شلت  القمة  لنتائج  م��وؤق��ت��ة  ن�شخة 

فران�س بر�س.

 قادة أوروبا يتفقون على حزمتي الميزانية والتحفيز بـ 2.2 تريليون دوالر
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البحرينية،  الفنانة  اأن  ت��ق��اري��ر  اأف����ادت 

الثمن  باهظة  الهدية  نالت  �سبت،  �سيالء 

البيئية  ح�سون  ب��در  لقرية  زيارتها  خ��ال 

يف �سهر العني يف �سمال لبنان..وال�سابونة 

ا�سمها  حفر  مع  اخلال�ص،  بالذهب  مزينة 

اأن��ه��ا  اإىل  مقدمها  واأ����س���ار  نف�سه،  ب��امل��ع��دن 

ال��ع��امل، يف مقطع م�سور  يف  ثمناً  الأغ��ل��ى 

ت�����داول�����ه م�����س��ت��خ��دم��و م���وق���ع ال���ت���وا����س���ل 

الجتماعي »اإن�ستغرام«.

الفنانة �سيالء �سبت تت�سلم 

اأغلى �سابونة

امل�سور  املقطع  يف  �سبت  �سياء  وتظهر 

اأغ���ل���ى ���س��اب��ون��ة يف  امل���ت���داول وه���ي تت�سلم 

ال���ع���امل؛ مم���ا اأح������دث ���س��ج��ة ك���ب���رة على 

»ال�سو�سيال ميديا«.

وكان مدير الت�سويق والعاقات العامة 

يف ق���ري���ة »ب�����در ح�������س���ون« ال��ب��ي��ئ��ي��ة، اأم���ر 

ح�����س��ون، اأع��ل��ن يف ���س��ه��ر ي��ون��ي��و/ ح��زي��ران 

لأغلى  »غيني�س«  ج��ائ��زة  ال��ق��ري��ة  نيل  ع��ن 

اإىل  �سعرها  ي�سل  التي  العامل،  �سابونة يف 

2800 دولر اأمريكي

ال�سابونة 17 غراما من الذهب 

اخلال�ص

ال��ف��ن��ان��ة وال�����س��اب��ون��ة :17 غ���رام���ا من 

الذهب وغرامات من بودرة املا�س

وذكرت وكالة »الن�سرة« نقًا عن ح�سون 

من  غراماً   17 على  حتتوي  »ال�سابونة  اأن 

ال��ذه��ب ال�����س��ايف ع��ي��ار 24، وغ���رام���ات من 

الطبيعية  املكونات  اإىل جانب  اأملا�س،  بودرة 

م��ن زي���ت ال��زي��ت��ون ال��ن��ق��ي وع�����س��ل النحل 

الع�سوي والعود املعّتق والبلح«.

ما  لل�سابونة  اخل��ي��ايل  ال�سعر  وُيف�ّسر 

حت��ت��وي ع��ل��ي��ه م���ن ف���وائ���د ع���دي���دة؛ حيث 

�سّد  ع��ل��ى  ب��ق��درت��ه��ا  م�ستخدميها  ت�سحر 

ب�سرة الوجه، والتخفيف من تعب العيون، 

كما اأنها ت�سفي راحة نف�سية مل�ستخدميها، 

وفق القائمني على �سناعتها.

العامل  يف  الأغ��ل��ى  ال�سابونة  وي�سرتي 

عدٌد من الفنادق الفاخرة.

افتتاح منتجع �سحي بقرية "

بدر ح�سون "

ك��م��ا اأف�����اد ب���اأن���ه »ي���ج���ري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��اً 

القرية  داخ���ل  �سحي  منتجع  اف��ت��ت��اح  على 

ال�����ذي يعيد  ال�������وادي،  وحت����دي����داً يف ق��ل��ب 

كان  التي  الطبيعية  احل��ي��اة  اإىل  قا�سديه 

ق����دمي����اً، ول ميكن  ي��ع��ي�����س��ون��ه��ا  الأج��������داد 

احلمر  ا�ستخدام  ع��ر  اإل  اإل��ي��ه  ال��و���س��ول 

ال��واف��دون  الأ���س��خ��ا���س  اأم���ا  ن��ق��ل،  كو�سيلة 

مغاور  يف  ف�سيقيمون  ال�سحي  املنتجع  اإىل 

مطعم  افتتاح  �سيتم  كما  غ��رف،  يف  ولي�س 

�سحي ي��ق��دم ط��ع��ام��اً ع�����س��وي��اً م��ن م���زارع 

القرية«.

قرية "بدر ح�سون" معقل ال�سابون 

العطري والعالجي

وق��ري��ة »ب���در ح�����س��ون« ال��واق��ع��ة �سمايل 

ل��ب��ن��ان، ت�����س��ن��ع خم��ت��ل��ف اأن������واع ال�����س��اب��ون 

ال��ع��ط��ري وال��ع��اج��ي وال���زي���وت واأع�����س��اب 

»دي��ت��وك�����س« لإزال�����ة ال�����س��م��وم م���ن اجل�سم 

ال����ك����رمي����ات  اإىل  و�������س������وًل  وت���ن���ح���ي���ف���ه؛ 

وكلها  ب��ال��ب�����س��رة،  ال��ع��ن��اي��ة  وم�ستح�سرات 

بامتياز منتجة من قلب  »بلدية«  �سناعات 

مواد  اأي��ة  تركيبتها  يف  يدخل  ل  الطبيعة، 

كميائية.

وي��ت��ك��ون اأف�����راد ع��ائ��ل��ة ح�����س��ون م���ن 68 

ف�����رداً ي�����س��ك��ن��ون ال���ق���ري���ة، وي��ت��ع��اون��ون مع 

ع�سرات العمال الآخرين يف زراعة الأع�ساب 

وال���زي���ت���ون لإن���ت���اج اأط���ن���ان م���ن ال�����س��اب��ون 

�سهرياً، يتم توزيعها داخل ال�سوق اللبناين 

والأ�سواق الأمركية والأ�سرتالية.

االنباط-وكاالت

يف  وال��ق��ه��وة  ال�����س��اي  ا�ستهاك  ت�ساعف 

العامل العربي باأكرث من ثاثة اأ�سعاف يف 

اآخذ  عام  ب�سكل  ال�ستهاك  املا�سي،  العقد 

الدولية  القهوة  ملنظمة  وف��ًق��ا  الرت��ف��اع  يف 

)ICO( التي ت�سر اإىل اأنه يتم �سكب 1.4 

يومًيا. وال�ساي  القهوة  من  فنجان  مليار 

يف  ا�ستهاكاً  امل�سروبات  اأك��رث  ال�ساي  زيعد 

التقرير  ه��ذا  يف  نتعرف  امل���اء،  بعد  ال��ع��امل 

ع��ل��ى اأك����رث ال�����س��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة ا���س��ت��ه��اًك��ا 

والقهوة. لل�ساي 

يرجع ا�سل ال�ساي اإىل ال�سني

ومت��ث��ل جت���ارة ال�����س��اي ث���اين اأك���ر �سوق 

بعد  ال�ساخنة  امل�سروبات  قطاع  يف  بالعامل 

القهوة.

وذلك  ال�سني،  اإىل  ال�ساي  اأ�سل  ويرجع 

2737 �سنة قبل املياد، وكان ي�ستخدم  قبل 

لأغ���را����س ط��ب��ي��ة ك��م��ه��دئ، وت��ر���س��خ ���س��رب 

قبل  ق���رون���اً،  ال�سينيني  ع����ادات  يف  ال�����س��اي 

دول  وب��اق��ي  ال��غ��رب��ي��ة  ال���دول  اإىل  ي�سل  اأن 

العامل.

وبلغ ال�ستهاك العاملي لل�ساي عام 2018 

مليون   748 )ق��راب��ة  ل��رت  م��ل��ي��ار   273 ن��ح��و 

اللجنة  اإح�ساءات  اآخ��ر  ح�سب  يومياً(  لرت 

 International( ل��ل�����س��اي  ال��دول��ي��ة 

.)Tea Committee

 اأكرث ال�سعوب العربية ا�ستهالكًا 

لل�ساي

الكويت وال�سعودية اأكرث ال�سعوب 

ا�ستهالكا لل�ساي

1.2 كيلوغرام  الكويت وال�سعودية: 

للفرد يف 2020

1 كيلوغرام املغرب: 

م�سر: 0.9 كيلوغرام

0.8 كيلوغرام ُعمان: 

0.7 كيلوغرام تون�س: 

0.6 كيلوغرام قطر وال�سودان: 

واجل����زائ����ر  والأردن  ول���ب���ن���ان  ال����ع����راق 

والبحرين: 0.5 كيلوغرام

الإمارات: 0.4 كيلوغرام

ف��اإن  ال���دول،  ب��ني ه��ذه  التفاوتات  ورغ��م 

املعدل  يفوق  فيها  الفرد  ا�ستهاك  معدل 

0.2 كيلوغرام. وحتتل  العاملي، الذي يناهز 

ال��ع��امل  دول  ق��ائ��م��ة  يف  ال�����س��دارة  باك�ستان 

لل�ساي، الأكرث ا�ستراداً 

اأك�����ر  ����س���م���ن  ع����رب����ي����ة  دول  وت�����وج�����د 

م�سر  ومنها  ال��ع��امل،  يف  ال�ساي  م�ستوردي 

 252( وال�����س��ع��ودي��ة  دولر(،  م��ل��ي��ون   318(

مليون(، واملغرب )220 مليون(.

ال�����س��ني اأك���ر م��ن��ت��ج ل��ل�����س��اي يف ال��ع��امل، 

ال��ه��ن��د  ث����م  2.5 م���ل���ي���ون ط����ن  ب����اأك����رث م����ن 

مبليون طن

�سريانكا  ثم  األ��ف طن،   300 ب��� كينيا  ثم 

100 األ��ف  ب�����200 األ���ف ط���ن، ف��اإن��دون��ي�����س��ي��ا ب�����

طن.

القهوة م�سروب العامل املف�صل

اأم������ا يف م����ا ي��ت��ع��ل��ق مب�������س���روب ال���ع���امل 

قبل  القهوة  على  الب�سرية  تعرفت  املف�سل، 

ب�سعة قرون فقط.

ف��ه��ي ح��دي��ث��ة ن�����س��ب��ي��اً م��ق��ارن��ة ب��ال�����س��اي، 

500 �سنة فقط يف  وبداأت ق�سة القهوة منذ 

اإثيوبيا، ثم انطلقت بعدها يف اليمن.

ول��ذل��ك جن��د اأن م��ن ال��ط��رق امل�����س��ه��ورة 

لتح�سر القهوة يف العامل ما يعرف بقهوة 

.)Mocha( موكا

املخا  مدينة  ل�سم  يعود  الت�سمية  واأ�سل 

اليمن(. ال�ساحلية )غربي 

يف  الأر����س  �سعوب  الهولنديون  يت�سدر 

كيلوغرامات   8.3 القهوة مبعدل  ا�ستهاك 

للفرد.

جن��د  ع�����امل�����ي�����اً  ال����ث����ان����ي����ة  امل�����رت�����ب�����ة  ويف 

ال�سويد  ث��م  ك��ي��ل��وغ��رام��ات(،   7.8( فنلندا 

 6.6( ف���ال���روي���ج  ك���ي���ل���وغ���رام���ات(،   7.6(

كيلوغرامات(، ثم كندا )5.5 غرامات(.

لبنان اأكرث ال�سعوب العربية

 ا�ستهالكا للقهوة

�سنوياً  للفرد  كيلوغرامات   4.1 لبنان: 

عاملياً( )ال�ساد�س 

)ال��ت��ا���س��ع��ة  ك���ي���ل���وغ���رام���ات   3.9 ق���ط���ر: 

عاملياً(

البحرين: 3 كيلوغرامات

2.3 كيلوغرام الكويت 

الأردن: 2 كيلوغرام

1.6 كيلوغرام اجلزائر: 

1.4 كيلوغرام تون�س: 

الإمارات: 1.1 كيلوغرام

1 كيلوغرام عمان: 

0.6 كيلوغرام املغرب: 

0.3 كيلوغرام ال�سودان: 

م�سر: 0.2 كيلوغرام

0.1 كيلوغرام ال�سعودية: 

0.09 كيلوغرام العراق: 

اأك��ر  ق��ائ��م��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  تت�سدر 

-2019 مو�سم  يف  للقهوة  امل�ستوردة  ال��دول 

2020 بنحو 1.6 مليون طن.

فرو�سيا  ط��ن(،  األ��ف   444( اليابان  تليها 

)282 األف طن(، ثم كندا )240 األف طن(، 

وخام�ساً كوريا اجلنوبية )150 األف طن(.

اجلزائر  ج��اءت  العربي،  امل�ستوى  وعلى 

ثم  ط����ن(،  األ����ف   126( الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف 

ال�سعودية )102 األف(، فلبنان )50.8 األف( 

األف( ثم ال�سودان )44.4  ثم املغرب )44.8 

األف(.

فنانة عربية تحصل على أغلى صابونة في العالم

االنباط- وكاالت

 Zhangjiajie ح��دي��ق��ة  ت�����س��ت��ه��ر 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��غ��اب��ات يف ه���ون���ان ب��ال�����س��ني 

ب��ت�����س��ك��ي��ات��ه��ا ال���ك���ار����س���ت���ي���ة ال�����س��اه��ق��ة 

ال�����س��ب��ي��ه��ة ب���الأع���م���دة، وحت���م���ل ت�����س��اب��ه��اً 

العائمة،  الطبيعية  املناظر  مع  ملحوظاً 

واك��ت�����س��ب ه����ذا امل���وق���ع ال��ط��ب��ي��ع��ي ���س��ه��رة 

اإذ ا���س��ت��ل��ه��م��ه ج��ي��م�����س ك��ام��رون  ع��امل��ي��ة؛ 

لو�سع ديكورات الكوكب اخليايل باندورا 

الذي  »اأفاتار«  فيلمه  وقائع  جتري  حيث 

منقطع  جناحا  وحقق   ،2009 عام  عر�س 

النظر، وركوب اأطول م�سعد خارجي يف 

العامل من اأ�سرع الطرق واأكرثها �سهولة 

للتنقل يف هذه احلديقة

التكوين املعدين والزجاجي  للم�سنع

ب��ن��اء  اإن مت  اإن  ���س��ي  ال����  ل��وك��ال��ة  وف��ق��اً 

م�سعد Bailong الزجاجي الذي يبلغ 

ع��ل��ى ج��ان��ب منحدر  326 م���رتاً  ارت��ف��اع��ه 

يف احل��دي��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة، وي��وف��ر اإط���الت 

الكار�ستية. التكوينات  خابة على 

Bailong من ثاثة  يتكون م�سعد 

منها  ل��ك��ل  مي��ك��ن  ط��اب��ق��ني،  ذات  م�ساعد 

اأع��ل��ى  اإىل  زائ�����راً   46 اإىل  ي�����س��ل  م���ا  ن��ق��ل 

اجلبل يف اأقل من دقيقتني لكل رحلة.

ي��ن��زل��ق امل�����س��ع��د ع��ل��ى ه��ي��ك��ل م��ع��دين 

م���ث���ّب���ت ع���ل���ى ج�����رف ����س���خ���ري، ف��ت��ح��م��ل 

ال�سياح  ال��ث��اث  ال��زج��اج��ي��ة  م��ق�����س��ورات��ه 

تتم  ثانية،   88 �سوى  ت�ستغرق  يف رحلة ل 

ب�سرعة تزيد على 5 اأمتار يف الثانية.

مدرج يف كتاب جيني�ص لالأرقام 

القيا�سية

ومت���ت���د م��ن��ط��ق��ة وول���ي���ن���ج���ي���وان حيث 

26 األ����ف ه��ك��ت��ار،  امل�����س��ع��د ع��ل��ى م�����س��اح��ة 

كتلة  اآلف   3 م���ن  اأك�����رث  ف��ي��ه��ا  وت���رت���ف���ع 

على  تنبثق  الرملي  احلجر  من  �سخرية 

بع�سها  علو  يتخطى  �ساهقة  اأعمدة  �سكل 

200 مرت.

منظمة  قائمة  على  م��درج��ة  وامل��دي��ن��ة 

العاملي. اليون�سكو للرتاث 

واأو������س�����ح ل���ي���و ج����ي م����دي����ر ال�����س��رك��ة 

امل�سرفة على اإدارة امل�سعد: »بنينا امل�سعد 

باملرتفعات  )املليء  املوقع  ت�ساري�س  لأن 

النقل  و�سيلة  ح��ق��اً  ت�ستدعي  ال��ع��م��ودي��ة( 

هذه«.

�سوى  قبل  من  هناك  يكن  »مل  وتابع: 

ق�������درات حم��������دودة، وك����ان  ت��ل��ف��ري��ك ذي 

اأو  طويًا«  النتظار  ال�سياح  على  يتحتم 

اإىل  م�سراً  الأق��دام«،  على  �سراً  الت�سلق 

و»مل  ���س��اع��ات«   3 ي�ستغرق  ك��ان  »ذل���ك  اأن 

يكن عملياً جداً«.

تنني«  »مئة  اأو  »بايلوجن«  امل�سعد  يقع 

هونان  مبحافظة  ت�ساجنياجي  غ��اب��ة  يف 

 2002 عام  اجلمهور  اأم��ام  وُفتح  اجلبلية، 

وه���و م����درج يف ك��ت��اب ج��ي��ن��ي�����س ل���اأرق���ام 

2015 ب�سفته »امل�سعد  القيا�سية منذ عام 

بح�سب  ال����ع����امل«،  يف  الأع���ل���ى  اخل���ارج���ي 

الفرن�سية. الأنباء  وكالة 

�سعره..27 مليون دوالر

18000 �سائح يوميا قبل تف�سي كورونا

 2002 ع��ام  امل�سعد يف  الن��ت��ه��اء م��ن  مت 

يوان )27  180 مليون  باهظ قدره  ب�سعر 

والعلماء  اخل��راء  انتقد  دولر(،.  مليون 

اإن  قائلني  البداية،  يف  امل�سروع  املحليون 

عام  يف  ب��داأ  ال��ذي  بيلوجن،  م�سعد  اإن�ساء 

اأ�سر باملناظر الطبيعية.  ،1999

املتعلقة  وامل���خ���اوف  امل��ن��اق�����س��ات  ب�سبب 

بعد  ال��رف��ع  عمليات  توقفت  بال�سامة، 

ث��اث��ة اأ���س��ه��ر م��ن اف��ت��ت��اح��ه��ا لأول م��رة. 

امل�سعد  انتهى  لكن  الهدم،  مناق�سة  متت 

ق�سة  وهي   - اأ�سهر   10 بعد  فتحه  باإعادة 

CCTV ال�سينية. وثقتها حمطة 

18 ع���ام���اً م���ن اف��ت��ت��اح��ه،  ب��ع��د ح����وايل 

اأه��م  اأح���د   Bailong م�سعد  ي���زال  ل 

م��ن��اط��ق اجل���ذب يف احل��دي��ق��ة. حملت ما 

قبل  ي����وم  ك���ل  ���س��ائ��ح   18000 اإىل  ي�����س��ل 

.19-Covid تف�سي 

فتح  اأع��ي��د  الإغ����اق،  م��ن  اأ�سابيع  بعد 

ه��ذا  م��ن  م��ار���س  يف   Zhangjiajie
العام.

امل�سعد اخلارجي االأعلى ..

وتاأثري وباء كورونا

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال����وب����اء، ف��ق��د حقق 

دولر( يف  ي��وان )15 مليون  104 مايني 

 -  2020 ع��ام  م��ن  الأوىل  الثاثة  الأرب���اع 

بن�سبة  انخفا�ساً  ميثل  ي��زال  ل  هذا  لكن 

67. 82 ٪ مقارنة بالعام املا�سي.

ق�������ال ج�����ني �����س����ني، ن����ائ����ب ال���رئ���ي�������س 

 Zhangjiajie ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

و������س�����ك�����رت�����ر امل�����ج�����ل�����������س، ل�������س���ح���ي���ف���ة 

 National Business Daily
قد  اليومية  ال����زوار  اأع����داد  اإن  ال�سينية 

ق��ب��ل  م����ا  اأرق��������ام  م����ن   ٪  70 اإىل  ت���ع���اف���ت 

.Covid
موطن  اأي�ساً  هي   Zhangjiajie
بالإ�سافة  العامل،  يف  بنجي  قفزة  لأطول 

 Zhangjiajie Grand ج�سر  اإىل 

ولكنه  ال�سهر  الزجاجي   Canyon
واأط���ول  اأع��ل��ى  ك���ان  وال����ذي   - الآن  مغلق 

ج�سر زجاجي من نوعه.

ال�سبت    12  /  12  / 2020

أنشطة لألطفال في الشتاء 
داخل المنزل

المصعد الخارجي األعلى في العالم

أكثر الشعوب العربية استهالكًا للشاي والقهوة

االنباط-وكاالت

ع���ن���دم���ا ي����ك����ون اجل�����و ب���������ارًدا وي���ك���ون 

الأط����ف����ال م��ت��ح��م�����س��ني ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى 

ف���ر����س���ة ل���ل���خ���روج ه���ن���اك وال����س���ت���م���ت���اع 

قد  الظروف  ولكن  اخلارجية،  ب��الأج��واء 

تكون �سعبة، فمازال العامل ينتظر لقاحاً 

"كورونا"  ف��اي��رو���س  م��ن  للوقاية  ن��اج��ع��اً 

ه��ن��ا ع��ل��ى الأب����وي����ن ال��ت��ع��ام��ل م���ع بع�س 

الأل���ع���اب ال�����س��ت��وي��ة ال��داخ��ل��ي��ة ب����دًل من 

ذلك. تقدم لك "�سيدتي وطفلك" اأفكاراً 

الرد،  اأج��واء  يف  داخلية  �ستوية  لأن�سطة 

والتباعد الجتماعي يف منزلك..

 ا�سنعي مع اأطفالك وجبات 

ب�سكويت رجل الثلج خفيفة

اج��م��ع��ي الأط���ف���ال يف امل��ط��ب��خ وق��وم��ي 

جمموعة  خلبز  ال��داف��ئ  ال��ف��رن  بت�سغيل 

م���ن ك��ع��ك��ات رج���ل ال��ث��ل��ج. مي��ك��ن��ك �سنع 

اأو زلج���ات   ، اآي�������س ك���رمي م��ث��ل��ج��ات ث��ل��ج 

ثلجية ممتعة ، اأو اأي اأفكار اأخرى لتناول 

ال��ط��ع��ام. ع���ادة م��ا ي��ك��ون ه���ذا ال��ن��وع من 

ال��ب�����س��ك��وي��ت ب��ط��ع��م ال���زجن���ب���ي���ل م��ت��ع��دد 

الألوان.

قتال كرة الثلج يف 

املغلقة االأماكن 

الذي  بالثلج  الأطفال  يفكر  ال�ستاء  يف 

حول  معركة  لهم  اأقيمي  بالرد،  يرتبط 

كرات قومي بلفها من الورق اأو اجلوارب 

امنحي  القما�س.  من  امل�سنوعة  البي�ساء 

الداخلية  الثلج  ك��رات  دل��ًوا من  كل طفل 

هذه، ودعيهم يرتا�سقونها، يف قتال ودي 

مليء باملرح.

 نزهة الكاكاو

ال�ستوية ال�ساخنة  

ب��ع��د م��ع��رك��ة ك���رة ال��ث��ل��ج ال��داخ��ل��ي��ة ، 

ببع�س  الإح���م���اء  يف  الأط���ف���ال  ���س��رغ��ب 

بي�ساء  بطانية  �سعي  ال�ساخن.  الكاكاو 

القطنية  ال��ك��رات  واف��ر���س��ي  الأر����س  على 

ع��ل��ي��ه��ا. ث��م ���س��ع��ي يف ال��و���س��ط ق����دًرا من 

الكاكاو ال�ساخن ، وقدميه مع الب�سكويت، 

الأر����س  على  يتجمعون  الأط��ف��ال  ودع���ي 

لق�ساء نزهة �ستوية دافئة.

 كوخ �ستوي يدوي ال�سنع

وبع�س  كبر  �سندوق  ل��دي��ك  ك��ان  اإذا 

بناء  الأط��ف��ال يف  مل�ساعدة  ال��ازم��ة  امل��واد 

ك���وخ ال�����س��ت��اء اخل���ا����س ب��ه��م. ���س��اع��دي��ه��م 

يف ق��ط��ع ف��ت��ح��ات ال��ن��واف��ذ والأب�����واب من 

ال�����س��ن��دوق ث��م ات��رك��ي��ه��م ي��زي��ن��ون امل��ن��زل 

ب���ال���ط���اء وال�����غ�����راء واأق��������ام ال��ت��ح��دي��د 

وال������زخ������ارف وب���ال���ط���ب���ع ال���ث���ل���ج امل���زي���ف 

لل�سقف. ل تن�سي اأن تعلو الكوخ مدخنة! 

املقوى  ال��ورق  م��ن  واح��دة  )ميكنك عمل 

املتبقي من الباب اأو النافذة(.

 رجل ثلج من القما�ص

اإىل ثلج  ب��ح��اج��ة  اأن����ك  ت��ع��ت��ق��دي��ن  ه��ل 

رج��ل  ل��ب��ن��اء  ال��ط��ل��ق  ال���ه���واء  ويف  حقيقي 

بح�سو  ق��وم��ي  �سحيحاً  لي�س  ه��ذا  ث��ل��ج؟ 

البي�ساء  الو�سائد  اأكيا�س  من  جمموعة 

"بيجامة  امل���اب�������س  )ب��ح�����س��و  ال���ك���ب���رة 

ل��رج��ل  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  مثًا" و���س��ت��ح�����س��ل��ني 

الو�سادة  من  ك��رة  ا�سنعي  داخلي.  ثلجي 

للوجه، �سعي عليها الأزرار كعينني واأنف 

و���س��ت��ك��ون ال��ن��ت��ي��ج��ة م��ر���س��ي��ة مب�����س��اع��دة 

الأطفال.

 �سرب اأكيا�ص احللوى

اأعياد  حلفات  خم�س�سة  اللعبة  هذه 

امل��ي��اد ل��ك��ن مي��ك��ن ل��اأط��ف��ال ل��ع��ب��ه��ا، يف 

ذا  قما�سياً،  كي�ساً  املئي  ال�ستاء،  عطلة 

ط���اب���ع ���س��ت��وي ب���احل���ل���وى ح��ي��ث مي��ك��ن��ك 

���س��ن��ع��ه يف ال���ب���ي���ت، ث���م ع��ل��ق��ي��ه يف م��ك��ان 

م�����س��اح��ت��ه وا����س���ع���ة مت���ّك���ن الأط����ف����ال من 

بق�سا�سات  الكي�س  م��لء  ميكنك  �سربه. 

ب��ي�����س��اء جل��ع��ل��ه��ا ت���ن���زل ك��ال��ث��ل��ج، ع��ن��دم��ا 

الكي�س. ينفتح 
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 ق���ال م��ك��ت��ب ت��ن�����س��ي��ق ال�����س��ئ��ون الإن�����س��ان��ي��ة 

ال��ت��اب��ع ل�����أمم امل��ت��ح��دة ال���ي���وم اجل��م��ع��ة، اإن 

 52 جمموعه  ما  ���س��ادرت  اأو  هدمت  اإ�سرائيل 

الأ�سبوعني  خ���ل  فل�سطينيون  ميلكه  مبنى 

املا�سيني

وذكر املكتب يف تقرير له، اأن عمليات الهدم 

رخ�ص  اإىل  الف��ت��ق��ار  بحجة  مت��ت  وامل�����س��ادرة 

الإ�سرائيلية،  ال�سلطات  ت�سدرها  التي  البناء 

واإحل����اق  ���س��خ�����س��ا   67 ت��ه��ج��ر  اإىل  اأدى  مم���ا 

الأ�سرار بنحو 860 اآخرين

وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر، ف����اإن م��ن ب��ني امل��ب��اين 

املنطقة  يف  ي��ق��ع  م��ب��ًن��ى   49 ك���ان  امل�����س��ت��ه��دف��ة، 

امل�سنفة )ج( يف ال�سفة الغربية )التي تخ�سع 

يف  وث�ثة  واإداري���ا(  اأمنيا  اإ�سرائيل  ل�سيطرة 

ال�سرقية القد�ص 

ثان/نوفمرب، هدمت  ت�سرين   25 يوم  ففي 

ال�����س��ل��ط��ات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع�����س��رة م���ب���اٍن، مبا 

من  ت��ق��ري��ًب��ا  ك��ي��ل��وم��رات  اأرب���ع���ة  م��ن  �سملته 

اأنابيب املياه التي ُقدمت كم�ساعدات اإن�سانية، 

يف �سبعة جتمعات مبنطقة م�سافر يطا جنوب 

اخلليل

على  معظمها  يف  م�سّنفة  املنطقة  وه���ذه 

اأنها مغلقة لأغرا�ص التدريب الع�سكري، مما 

ن�سمة   1400 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  �سكانها  يعر�ص 

خلطر الرحيل الق�سري

وُهدم 13 مبنى خ�ل الأ�سبوعني املا�سيني 

 ،1797 اأ����س���ا����ص الأم�����ر ال��ع�����س��ك��ري رق����م  ع��ل��ى 

غ�سون  يف  ال��ه��دم  عمليات  تنفيذ  يتيح  ال��ذي 

وهدم   . باإزالتها  الأم��ر  �سدور  من  �ساعة   96

مبنيان م��ن امل��ب��اين ال��ث���ث��ة ال��ت��ي ه��دم��ت يف 

لتفادي  اأ�سحابها  يد  على  ال�سرقية  القد�ص 

املزيد من الغرامات والر�سوم

يف ه����ذه الأث����ن����اء دع����ا الحت�����اد الأوروب������ي 

الإخ����ء  اأوام���ر  اإل��غ��اء  اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل  �سلطات 

فل�سطينية  عائ�ت  بحق  تنفيذها  تنوي  التي 

معار�سته  تاأكيد  ال�سرقية، جمددا  القد�ص  يف 

الإ�سرائيلية  ال�ستيطان  ل�سيا�سة  ال�سديدة 

يف  مب��ا  ال�سياق،  ه��ذا  يف  املتخذة  والإج����راءات 

ذلك عمليات الإخ�ء

ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان حم��ل��ي اأ����س���دره ممثل 

بعثات  روؤ�ساء  بالتفاق مع  الأوروب��ي،  الحتاد 

دول الحتاد الأوروبي يف القد�ص ورام اهلل

االنباط-وكاالت

املتحدة،  ل���أمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 

ق��رارات   6 اخلمي�ص،  م�ساء  �ساحقة،  باأغلبية 

الفل�سطينية بالق�سية  تتعلق 

امل�ساعدة  بتقدمي  اخلا�ص  القرار  وح�سل 

ت��اأي��ي��د  اإىل ال���ج��ئ��ني ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني، ع��ل��ى 

دول����ت����ني  اع������را�������ص  م����ق����اب����ل  دول����������ة،   169

دول   7 وامتناع  املتحدة(  والوليات  )اإ�سرائيل 

ومدغ�سقر،  وكريباتي،  وكندا،  )الكامرون، 

وجزر املار�سال، وناورو، وبالو(

ف���ي���م���ا ح�������س���ل ال������ق������رار ال�����ث�����اين امل���ع���ن���ي 

ب��ع��م��ل��ي��ات وك���ال���ة غ����وث وت�����س��غ��ي��ل ال���ج��ئ��ني 

 162 اأغ��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  )اأون������روا(  الفل�سطينيني 

4 دول )ك��ن��دا، واإ���س��رائ��ي��ل،  دول���ة، واع��را���ص 

وامتناع  املتحدة(،  والوليات  املار�سال،  وجزر 

وغواتيمال،  والكامرون،  )اأ�سراليا،  دول   9

وك��ري��ب��ات��ي، وم��دغ�����س��ق��ر، وم������الوي، وج���زر 

املار�سال، وناورو، وجزر �سليمان(

مبمتلكات  اخلا�ص  الثالث  القرار  وح�سل 

الآتية  والإي����رادات  الفل�سطينيني  ال�جئني 

 5 160 دول�����ة واع����را�����ص  م��ن��ه��ا ع��ل��ى ت���اأي���ي���د 

امل���ار����س���ال،  واإ����س���رائ���ي���ل، وج�����زر  دول )ك���ن���دا، 

ون�������اورو، وال����ولي����ات امل���ت���ح���دة( وام���ت���ن���اع 12 

ع��ن ال��ت�����س��وي��ت، ف��ي��م��ا ح�����س��ل ال���ق���رار ال��راب��ع 

الأر�ص  يف  الإ�سرائيلية  بامل�ستوطنات  اخلا�ص 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���ص 

ال�����س��رق��ي��ة، واجل����ولن ال�����س��وري امل��ح��ت��ل، على 

)ك��ن��دا،  دول   7 واع���را����ص  دول���ة   150 ت��اأي��ي��د 

وه���ن���غ���اري���ا، واإ����س���رائ���ي���ل، ول���ي���ب���ري���ا، وج���زر 

املتحدة( وامتناع  والوليات  املار�سال، وناورو، 

17 دولة عن الت�سويت

وح���������س����ل ال�������ق�������رار اخل�����ام�����������ص اخل����ا�����ص 

ال��ت��ي مت�ص حقوق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ب��امل��م��ار���س��ات 

الإن�������س���ان ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف الأر�����ص 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ق��د���ص 

ال�سرقية، على اأغلبية 147 دولة واعرا�ص 10 

دول )اأ�سراليا، وكندا، وغواتيمال، وهنغاريا، 

وناورو،  املار�سال،  وجزر  وليبريا،  واإ�سرائيل، 

املتحدة(،  وال��ولي��ات  ب��اب��وا،  اجل��دي��دة  وغينيا 

وامتناع 16 دولة عن الت�سويت

ف��ي��م��ا ح�����س��ل ال����ق����رار ال�������س���اد����ص اخل��ا���ص 

بالتحقيق  املعنية  اخل��ا���س��ة  اللجنة  ب��اأع��م��ال 

حقوق  مت�ص  التي  الإ�سرائيلية  املمار�سات  يف 

الإن�������س���ان ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي وغ����ره من 

ال�سكان العرب يف الأرا�سي املحتلة، على تاأييد 

76 دولة، واعرا�ص 14 دولة، وامتناع 83 دولة 

الت�سويت عن 

االنباط-وكاالت

اأك����د ال���ل���واء ج��ربي��ل ال���رج���وب، اأم����ني �سر 

اأن ح��رك��ت��ه  ال��ل��ج��ن��ة امل���رك���زي���ة حل���رك���ة ف���ت���ح، 

تاًما بكل ما مت التفاق عليه  التزاًما  ملتزمة 

يف حورها مع حركة حما�ص

بني  احل��وار  ا�ستمرار  على  الرجوب  و�سدد 

احل��رك��ت��ني ح��ت��ى ال��و���س��ول اإىل ات���ف���اق ي��ق��ود 

حتقيق  ت�سمن  �ساملة  وطنية  انتخابات  اإىل 

ال�سيا�سي  النظام  �سرعية  وجتديد  ال�سراكة 

لفل�سطيني ا

بكافة  فل�سطني  التزام  على  التاأكيد  وجدد 

والتي �سمنت حق  الدولية،  ال�سرعية  قرارات 

امل�ستقلة  دول��ت��ه  باإقامة  الفل�سطيني  ال�سعب 

وحل م�سكلة ال�جئني

ج����اء ذل����ك خ�����ل ل��ق��اء ج��م��ع ال���رج���وب و 

الربملان  ع�سو  العراقي،  الفتح  حتالف  رئي�ص 

العراقي هادي العامري يف العا�سمة العراقية 

ل��دى  فل�سطني  دول���ة  ���س��ف��ر  ب���غ���داد، ح�����س��ره 

الفل�سطيني  والقن�سل  ع��ق��ل،  اأح��م��د  ال��ع��راق 

العام يف اأربيل نظمي احلزوري

ال�����رج�����وب م�������س���ي���ف���ه يف ����س���ورة  وو������س�����ع 

بني  الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  احل���وار  خم��رج��ات 

قرارا  هناك  اأن  موؤكدا  وحما�ص،  فتح  حركتي 

راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى  ف��ت��ح  ح��رك��ة  ل��دى  ا�سراتيجيا 

ال��رئ��ي�����ص حم��م��ود ع��ب��ا���ص ب���اإن���ه���اء الن��ق�����س��ام 

وحت���ق���ي���ق ال�����وح�����دة وال���������س����راك����ة ال���وط���ن���ي���ة، 

م�سروع  حلماية  الوحيد  ال�سبيل  باعتبارها 

ال���دول���ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة، خ��ا���س��ة يف 

نحو  والهرولة  الإقليمي،  النهيار  حالة  ظل 

ينكل  ال���ذي  الح��ت���ل  م��ع  امل��ج��اين  التطبيع 

باأبناء �سعبنا وي�سعى لطم�ص وجوده

وو�����س����ع ال�����رج�����وب ال����ع����ام����ري يف ����س���ورة 

اأب��ن��اء �سعبنا  ل��ه��ا  ي��ت��ع��ر���ص  ال��ت��ي  الن��ت��ه��اك��ات 

م���ن ق��ت��ل واع���ت���ق���ال وه����دم ل��ل��م��ن��ازل وت��و���س��ع 

الفل�سطينية  الدولة  اأرا�سي  على  ا�ستيطاين 

ب��ه��دف ت��دم��ر احل��ل��م ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب��اإق��ام��ة 

امل�ستقلة دولته 

وج������دد ال����رج����وب ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى ال���ت���زام 

الدولية،  ال�سرعية  ق���رارات  بكافة  فل�سطني 

والتي �سمنت حق ال�سعب الفل�سطيني باإقامة 

دولته امل�ستقلة وحل م�سكلة ال�جئني

ويف ���س��ي��اق اآخ����ر ه��ن��اأ ال���رج���وب ال��ع��ام��ري 

على  والن�سر  التحرير  ي��وم  ذك��رى  مبنا�سبة 

الإرهاب

النواب  جمل�ص  بت�سويت  ال��رج��وب  واأ���س��اد 

ال��ق��ا���س��ي مبعاملة  ال��ق��رار  ل�����س��ال��ح  ال��ع��راق��ي 

املواطن  العراق معاملة  املقيم يف  الفل�سطيني 

والواجبات  احلقوق  بكافة  وامل�ساواة  العراقي 

العراقية  اجلن�سية  على  احل�سول  با�ستثناء 

العودة  والنتخاب وذلك حفاظا على حقه يف 

اإىل اأر�سه

ب����دوره اأك���د ال��ع��ام��ري وق���وف ال��ع��راق اإىل 

ج��ان��ب احل����ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب���اإق���ام���ة ال��دول��ة 

امل�ستقلة وحل ق�سية ال�جئني وفقا لقرارات 

الدولية ال�سرعية 

كما اأكد دعم العراق لكافة اجلهود املبذولة 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����وح����دة ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

النق�سام واإنهاء 

يكون  لن  ال��ع��راق  اأن  على  العامري  و�سدد 

التطبيع  نحو  تهرول  التي  ال��دول  �سمن  من 

امل��ج��اين م��ع الح��ت���ل، م��وؤك��دا وح��دة املوقف 

ال��داع��م م��ن ك��اف��ة اأط��ي��اف ال�����س��ع��ب ال��ع��راق��ي 

الفل�سطينية للق�سية 

االنباط-وكاالت

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،  “الأخبار”  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 

الثقيل  العيار  من  ف�سيحة  اإن  اجلمعة،  ام�ص 

ال�سلطة  يف  “فتح” واأخ���رى  يف  ق��ي��ادات  تطال 

اإىل  رواتبها  قيود  حّولت  بعدما  الفل�سطينية، 

من  كاملة  تت�سّلمها  كي  ال�سمالية  املحافظات 

حكومي،  ل��ق��ان��ون  جت���اوز  يف  خ�����س��وم��ات،  دون 

يوحي باأن وراء الأكمة ما وراءها

الغ�سب  من  موجة  ف��اإن  لل�سحفة،  ووف��ق��اً 

“فتح” يف غزة،  اأو���س��اط حركة  ال��ع��ارم جتتاح 

ميط اللثام عن حتويل عدد ل باأ�ص فيه 
ُ
بعدما اأ

الفل�سطينية  وال�سلطة  احلركة  م�سوؤويل  من 

ال�سفة  مرتبات  اإىل  رواتبهم  قيود  القطاع  يف 

ال�سلطة  ع���رف  ت�����س��م��ى يف  م���ا  وه���ي  امل��ح��ت��ل��ة، 

ب��امل��ح��اف��ظ��ات ال�����س��م��ال��ي��ة، ل��ي��ح�����س��ل��وا ب��ذل��ك 

فيها  طالب  �سنوات  عقب  كاملة،  روات��ب  على 

بني  ال��روات��ب  يف  التمييز  بوقف  غ��زة  موظفو 

ال�����س��ف��ة وال���ق���ط���اع، ج����ّراء اخل�����س��وم��ات ال��ت��ي 

2017. على  اآذار/ مار�ص  طاولت رواتبهم منذ 

روات��ب  اإىل  التطّلع  على  يقت�سر  ل  الأم��ر  اأن 

�سّن  ال�سلطة  ِبنّية  يوحي  واإمن��ا  فقط،  كاملة 

ولذلك  الغّزيني،  على  خطرة  عقوبات  حملة 

ي���ري���د اأن ي��ن��ج��و ال���ك���ادر الأ����س���ا����س���ي ل��ل��ح��رك��ة 

منها وال�سلطة 

ون���ق���ل���ت ال�����س��ح��ي��ف��ة ع����ن م�������س���ادر م��ط��ل��ع 

ب���داأت  “الق�سة  قولها”،  “فتح”،  ح��رك��ة  يف 

ق��ي��ادات  �سمت  وراء  ال�سبب  ح���ول  ب��ال��ت��ح��ّري 

�ساأن  يف  احل��ايل  الو�سع  على  غ��زة  يف  ال�سلطة 

موظفو  يح�سل  )حالياً  ال��روات��ب  يف  التمييز 

َح���ّول���وا  ه����وؤلء  اأن  ل��َي��ت��ب��نّي   ،)%70 ع��ل��ى  غ���زة 

ال�����س��م��ال��ي��ة، وه��م  امل���ح���اف���ظ���ات  اإىل  ق���ي���وده���م 

اإ�سافة  كافة،  الثوري  املجل�ص  اأع�ساء  تقريباً 

اإىل اأع�ساء ث�ثة اأقاليم فّعالني يبلغ عددهم 

اأكرث من 360 �سخ�ساً

تك�ّسف  ذلك،  جانب  “اإىل  امل�سدر:  واأ�ساف 

ع�سكرية  دورات  يف  اأب���ن���اءه���م  ه����وؤلء  اإر����س���ال 

تقول  القيادات  هذه  كانت  برفيعهم.  تنتهي 

حممود  ال�سلطة،  رئي�ص  اإن  املغلقة  الغرف  يف 

ع��ب��ا���ص، ورئ��ي�����ص ال����وزراء حم��م��د ا���س��ت��ي��ة، هما 

ت�سل  اأن  قبل  غزة،  موّظفي  معاناة  ال�سبب يف 

اإىل ت�سوية لأو�ساعها”

ووف����ق����اً ل��ل��م�����س��در ال�����ذي مل ي���ذك���ر ا���س��م��ه 

ب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، ف������اإن م��ن 

ب��ني الأ���س��خ��ا���ص ال����ذي ح��ول��وا روات��ب��ه��م اإىل 

“املجل�ص  اأع�����س��اء  ه��م  ال�سمالية،  املحافظات 

ال�سوؤون  هيئة  يف  وم�سوؤوًل  غ��زة،  الثوري” يف 

ووزير  قيادية  هيئة  ع�سو  اإىل  اإ�سافة  املدنية، 

امل��ج��ل�����ص  امل���رك���زي���ة ويف  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�������س���اء يف 

ال���وط���ن���ي وال���ل���ج���ن���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف م��ن��ظ��م��ة 

ب����رز منهم  ال��ت��ح��ري��ر، وك���ذل���ك حم���اف���ظ���ون، 

اأبو  املتحدث با�سم احلركة يف غزة �سابقاً فايز 

عيطة ومتحّدث اآخر هو اإياد ن�سر

ك����م����ا ح��������ّول ب���ع�������س���ه���م ق����ي����ود ���س��ائ��ق��ي��ه��م 

وم���راف���ق���ي���ه���م، يف وق�����ت ا�����س����رى ف���ي���ه اأح����د 

40 دومن������اً يف  امل��ح��اف��ظ��ني اأر�����س����اً م�����س��اح��ت��ه��ا 

اأبو العجني منطقة 

“بجانب منظومة  ي�ستدرك امل�سدر نف�سه: 

ال��ف�����س��اد، م���ا ي��ق��ل��ق��ن��ا ه���و امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب 

ملوظفي غزة”، مت�ساآًل “هل ت�سّربت معلومات 

فا�ست�سعروا  املوظفني  اإىل هوؤلء حول م�سر 

اخلطر وا�ستبقوا احلدث!”

ال�����س��ح��ي��ف��ة  اأك���������دت  ال���������س����ي����اق،  ذات  ويف 

ُذكرت  الذين  اأحد  مع  توا�سلت  اأنها  اللبنانية 

باأن  فرّد  الرواتب،  قيود  نقل  �سمن  اأ�سماوؤهم 

اإث�����ارة اأزم�����ات بني  ه���ذا امل��و���س��وع ي��ه��دف اإىل 

اأن  م�سيفاً  واجل��م��ه��ور،  )ف��ت��ح(  احل��رك��ة  اإدارة 

احلكومة  نظر  بكيفية  يتعّلق  الرواتب  حتويل 

اأول���ئ���ك  اإىل م��وظ��ف��ي��ه��ا، خ��ا���س��ًة  وال��������وزارات 

عملهم،  راأ�ص  وعلى  مبهاّمهم  يقومون  الذين 

التوا�سل  م��واق��ع  على  الأ���س��م��اء  ن�سر  راف�����س��اً 

اإرب������اك من  ال���ه���دف خ��ل��ق  الج���ت���م���اع���ي، لأن 

هذا  يف  خا�سًة  فتح  قيادة  من  الثقة  نزع  اأج��ل 

التوقيت

من  داف��ع��وا  اآخ����رون  اأن  ال�سحيفة  وت��ق��ول 

املدنية  ال�سوؤون  موظفي  حق  هو  اآخر  منطلق 

الذين  املعابر  على  الأم��ن  واأف���راد  ال�سحة  اأو 

ينقطعوا  مل  وال��ذي��ن  عملهم  راأ�����ص  ع��ل��ى  ه��م 

ع���ن مم��ار���س��ة م��ه��اّم��ه��م ب��ن��ق��ل روات��ب��ه��م على 

ال�سمالية واحل�سول عليها كاملة« املحافظات 

يقول  غزة؟  موظفي  بقية  معاناة  عن  ماذا 

ل  �ساملة  حلول  اإىل  يحتاج  »الأم��ر  القيادي: 

حلول فردية، وحتّدثنا مع ال�سيد الرئي�ص عن 

هموم غزة، وقال باحلرف الواحد: حتّملونا«

م���ع ذل�����ك، ت�����س��ر اأو�����س����اط ف��ت��ح��اوي��ة اإىل 

التابعة  والإدارة«  التنظيم  »هيئة  ل��دى  ق��رار 

امل��ح��اف��ظ��ات  م��ن  ال��ق��ي��ود  ن��ق��ل  مب��ن��ع  لل�سلطة 

للعاملني  ا�ستثناء  ال�سمالية مع  اإىل  اجلنوبية 

يف الأجهزة الأمنية من اأبناء غزة وي�سكنون يف 

ال�سفة، وهو ما يثر �سوؤاًل عن كيفية تخّطي 

هذا القرار، ولذلك يرون الق�سية ف�سيحة ل 

يجب ال�سكوت عليها و”�سراء للولءات”

 األمم المتحدة: إسرائيل هدمت أو صادرت 52 مبنى فلسطيني خالل أسبوعين

 الجمعية العامة لألمم المتحدة تتبنى 6 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة

 الرجوب: الحوار مع حماس مستمر حتى الوصول النتخابات شاملة

 من العيار الثقيل. صحيفة تكشف عن فضيحة فتحاوية جديدة بشأن رواتب الموظفين

برعاية مصرية: صفقة تبادل أسرى بين 
حماس و إسرائيل تقترب من االنجاز

 »تايم« تختار بايدن و هاريس »شخصية العام«

 روسيا: العقوبات األمريكية الجديدة 
تعكس عالقات عامة »خرقاء«

االنباط-وكاالت

الوفد  اإن  ع��ربي��ة،  اإع�مية  م�سادر  قالت 

الأمني امل�سري، الذي زار قطاع غزة موؤخرا، 

نقل ر�سالة اإ�سرائيلية جديدة اىل قيادة حركة 

حما�ص

ل�سحيفة  ال��ع�����س��ك��ري،  امل���را����س���ل  وك�����س��ف 

ليفي،  األيوؤر  العربية”،  اأح��رون��وت  “يديعوت 
نقلت  اإ����س���رائ���ي���ل  اأن  اجل��م��ع��ة،  ام�������ص  ���س��ب��اح 

حلما�ص عرب الوفد الأمني امل�سري، مقرحا 

جديدا ل�سفقة تبادل اأ�سرى

فل�سطينية،  م�سادر  عن  نق�  ليفي،  وقال 

زي��ادة  مقابل  تبادل  �سفقة  ي�سمل  املقرح  اإن 

امل�ساعدات الطبية الإ�سرائيلية لغزة، ملواجهة 

ال��ك��ورون��ا، وب���دون الإف����راج ع��ن اأ���س��رى قتلوا 

اإ�سرائيليني

وبح�سب املرا�سل الع�سكري، اجتمع اأع�ساء 

ال��وف��د الأم���ن���ي امل�����س��ري، م��ع ق���ي���ادات اأم��ن��ي��ة 

لقطاع  دخولهم  قبل  اأبيب،  تل  يف  اإ�سرائيلية 

غزة، وحملوا معهم املقرح الإ�سرائيلي لقيادة 

حما�ص

ووفقا للمرا�سل، ي�سمل املقرح الإ�سرائيلي، 

اإ�سرائيل  موافقة  مقابل  ت��ب��ادل،  �سفقة  عقد 

بالقطاع، وزيادة  اقت�سادية  بناء م�ساريع  على 

امل�����س��اع��دات ال��ط��ب��ي��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، مل��واج��ه��ة 

الكورونا يف غزة

الفل�سطينية  امل�������س���ادر  ع���ن  ل��ي��ف��ي  ون���ق���ل 

ع��ن موفقتها  اأع��رب��ت  اإ���س��رائ��ي��ل  “اإن  ق��ول��ه��ا: 

ل����إف���راج ع��ن اأ���س��رى اأم��ن��ي��ني اأح���ي���اء، ولي�ص 

الإف��راج  رف�ست  لكنها  �سهداء،  جثامني  فقط 

عن اأ�سرى قتلوا اإ�سرائيليني”

اإ���س��رائ��ي��ل  اأن  اىل  ل��ي��ف��ي  امل���را����س���ل  ول���ف���ت 

اأو���س��ح��ت حل��رك��ة ح��م��ا���ص م��ن خ����ل م�سر، 

اأنه ل ميكن عقد �سفقة �سخمة مثل �سفقة 

�ساليط، ول ميكن تكرار هذه ال�سفقة

واأ�سار ليفي اإىل اأن حركة حما�ص ل تتوقع 

مع  اأ���س��رى  تبادل  �سفقة  اإىل  قريبا  التو�سل 

اإ�سرائيل قريبة من  اأن  اإ�سرائيل، لأنها تدرك 

اإجراء انتخابات مبكرة

مل  م�سدر  عن  نقً�  العربية،  قناة  اأعلنت 

اجتماع  عن  اجلمعة،  ي��وم  هويته،  عن  تك�سف 

اأمني م�سري رفيع امل�ستوى قريًبا مع اجلانب 

الإ�سرائيلي

اأفاد باأن  ويف �سياق، نًق� عن امل�سدر ذاته، 

الوفد امل�سري ناق�ص ملف تبادل الأ�سرى بني 

قدمت  “حما�ص  ق��ائ��ً�:  واإ���س��رائ��ي��ل،  حما�ص 

مطالبها لعر�سها على اجلانب الإ�سرائيلي”

�ستقدم مطالب  القاهرة  باأن  امل�سدر  وبني 

حما�ص لإ�سرائيل خ�ل الأيام املقبلة، م�سًرا 

العري�سة  اخلطوط  و�سعت  القاهرة  اأن  اإىل 

ل�سفقة تبادل الأ�سرى بني حما�ص واإ�سرائيل

واأكد امل�سدر، باأن م�سر تعمل للو�سول اإىل 

الآخر،  روؤي��ة كل جانب على  اتفاق و�ستعر�ص 

ب��اإق��ن��اع  اإ���س��رائ��ي��ل ط��ال��ب��ت م�سر  اأن  م���ردًف���ا: 

حما�ص ب�سفقة تبادل الأ�سرى يف اأقرب فر�سة

ك��م��ا و���س��رح امل�����س��در، ب���اأن ح��م��ا���ص تعهدت 

الت�سعيد،  وب��ع��دم  بالوكالة  ح��رب  �سن  ب��ع��دم 

بعدم  حما�ص  طالبت  ال��ق��اه��رة  ب���اأن  مو�سًحا 

ب��الإ���س��اف��ة  اأي ����س���راع���ات،  ب��ن��ف�����س��ه��ا يف  ال����زج 

اإىل ال��ت��وق��ف ع��ن اإط����ق اأي ���س��واري��خ اجت��اه 

اإ�سرائيل

كما اأ�سار امل�سدر، باأن م�سر طالبت حما�ص 

ت�سعيد  اأي  يف  اإي�����ران  وراء  الن�����س��ي��اق  ب��ع��دم 

باأن وفود من حما�ص  امل�سدر،  واأعلن  حمتمل 

وفتح �ستزور القاهرة مل�ساورات ب�ساأن امل�ساحلة 

الفل�سطينية

االنباط-وكاالت

جو  املنتخب  الأم��رك��ي  الرئي�ص  اختر 

ك��ام��ال  املنتخبة  ال��رئ��ي�����ص  ون��ائ��ب��ة  ب��اي��دن، 

لعام  العام”  “�سخ�سية  ليكونا  ه��اري�����ص، 

“التامي”، اخلمي�ص،  2020 من قبل جملة 

وفقا لإع�ن املجلة الأمركية

العام  ب�سخ�سية  وه��اري�����ص  ب��اي��دن  وف���از 

اأم������ام 3 م��ر���س��ح��ني اآخ����ري����ن ه���م ال���ك���وادر 

مدير  م��ع  الأم��ام��ي��ة  ال�سفوف  يف  العاملة 

امل��ع��ه��د ال��وط��ن��ي ل��ل��ح�����س��ا���س��ي��ة والأم���را����ص 

اإ�سافة  فاوت�سي،  اأن��ت��وين  الدكتور  املعدية 

اأجل  من  ال�سعبية  الحتجاجات  حركة  اإىل 

العدالة العرقية، التي اندلعت على خلفية 

ف��ل��وي��د على  الأ����س���ود ج���ورج  ال��رج��ل  مقتل 

بولية  املا�سي  مايو  يف  اأبي�ص  �سرطي  يد 

تا ميني�سو

ج���ائ���زة  “التامي”  مت���ن���ح  م����ا  وع��������ادة 

اأو  ����س���خ�������ص  اإىل  العام”  “�سخ�سية 
جم��م��وع��ة ت��ع��ت��ق��د امل��ج��ل��ة اأن ت���اأث���ره ك��ان 

وا�سحا على الب�سرية، �سلبا كان اأم اإيجابا

وك���ان ا���س��م اجل��ائ��زة ال��ت��ي ب���داأت يف ع��ام 

اأن  ق��ب��ل  العام”،  ام�����راأة  اأو  “رجل   1928

تتحول لحقا اإىل “�سخ�سية العام”

لنا�سطة  اجلائزة  منحت   2019 عام  ويف 

املناخ ال�سويدية غريتا ثورنبرغ

على  ب��اي��دن  الدميقراطي  املر�سح  وف��از 

ترامب  دون��ال��د  احل���ايل  الرئي�ص  مناف�سه 

التي  الأم��رك��ي��ة  الرئا�سية  النتخابات  يف 

جرت يف ال�سهر املا�سي

 المالكي: دولة فلسطين ترفض االبتزاز السياسي
االنباط-وكاالت

ريا�ص  الفل�سطيني  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأك���د 

امل��ال��ك��ي اأن اع��ت��م��اد اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���أمم 

رغم  فل�سطني  ل�سالح  ق����رارات  �ستة  امل��ت��ح��دة 

ال������دول لتغير  ال���ك���ب���رة ع��ل��ى  ال�����س��غ��وط��ات 

ت����وج����ه����ات ال���ت�������س���وي���ت دل����ي����ل ع���ل���ى م���وق���ف 

ال�سعب  حقوق  جت��اه  املبدئي  ال��دويل  املجتمع 

الحت�ل  ممار�سات  مواجهة  يف  الفل�سطيني 

الإ�سرائيلي وجرائمه.

ال��ي��وم نقلته وكالة  ب��ي��ان  امل��ال��ك��ي يف  و���س��دد 

الب��ت��زاز  ترف�ص  فل�سطني  دول���ة  اأن  على  وف��ا 

ال�سيا�سي الذي ميار�ص �سد الدول كي ت�سوت 

�سد قرارات فل�سطني وتقوي�سها يف املوؤ�س�سات 

الأممية م�سراً اإىل اأن تلك الدول القليلة التي 

اإل  “ما هي  القرارات  بالت�سويت �سد  انعزلت 

وتنتهج  ومبادئه  ال���دويل  القانون  ت��ع��ادي  ثلة 

���س��ي��ا���س��ات م��رف��و���س��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال����دويل 

وتقف على اجلانب املزري من التاريخ وت�سهم 

بت�سويه �سمعتها وبع�سها ي�سر يف اجتاه مغاير 

ملواقف �سعوبها الداعمة للقانون واحلق”.

وك��ان��ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�����أمم امل��ت��ح��دة 

�ستة  �ساحقة  باأغلبية  املا�سية  الليلة  اعتمدت 

قرارات ل�سالح الق�سية الفل�سطينية.

االنباط-وكاالت

 ان��ت��ق��دت رو���س��ي��ا، ي���وم اجل��م��ع��ة، جمموعة 

املتحدة  ال���ولي���ات  فر�ستها  ج��دي��دة  ع��ق��وب��ات 

ب��دع��وى  اأف������راد وك���ي���ان���ات يف ع����دة دول،  ع��ل��ى 

ان���ت���ه���اك ح���ق���وق الإن�������س���ان، وق���ال���ت م��و���س��ك��و، 

وم��ا هي  ب��اأدل��ة ملمو�سة؛  غ��ر مدعومة  اإن��ه��ا 

واأدرج���ت  خ��رق��اء  ع��ام��ة  ل��ع���ق��ات  انعكا�ص  اإل 

الوليات املتحدة اأم�ص اخلمي�ص، على قائمتها 

ب�سلوعهم  ي�ستبه  ا  واأ�سخا�سً كيانات  ال�سوداء، 

يف انتهاكات حلقوق الإن�سان يف رو�سيا واليمن 

وهايتي، بينهم رم�سان قديروف، وهو حليف 

م���ق���رب م����ن ال���رئ���ي�������ص ال���رو����س���ي ف����دمي���ر 

�سلة  على  اأ�سخا�ص  خم�سة  جانب  اإىل  بوتني، 

ب��اأج��ه��زة الأم���ن وال���س��ت��خ��ب��ارات ال��ت��ي ي�سيطر 

وزارة  وق���ال���ت  ال��ي��م��ن  احل���وث���ي���ون يف  ع��ل��ي��ه��ا 

اخلزانة الأمريكية، يف بيان، اإنه بالإ�سافة اإىل 

الرو�سية  ال�سي�سان  جمهورية  زعيم  قديروف، 

امل�سلمة، مت فر�ص عقوبات على  الأغلبية  ذات 

اأفراد  رو�سيا، وخم�سة  �سركات م�سجلة يف  �ست 

كما فر�ست عقوبات على ث�ثة  مقربني منه 

اأ�سخا�ص من هايتي
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اليوم  الدوري قد تحسمه مواجهتي  مصير لقب 

ديربي مانشيستر االبرز في انجلترا 

الريال واتلتيكو الصدارة ومواصلة االنتصارات 

رئيس اللجنة االولمبية الكويتية يكرم السربل 

االنباط – عمان 

م�ساء  االردنية  الكرة  ع�ساق  انظار  تتجه 

اليوم نحو مباراتي احل�سم يف ختام مناف�سات 

اال�سبوع ال�ساد�س ع�سر من الدوري الكروي 

الندية املحرتفني حيث يحت�سن �ستاد عمان 

الفي�سلي  م��ع  اجل���زي���رة  م��واج��ه��ة  ال����دويل 

ع��ن��د ال��راب��ع��ة م�����س��اء، فيما ي��ح��ل ال��وح��دات 

عند  احل�سن  �ستاد  على  الرمثا  على  �سيفا 

ال�ساد�سة والن�سف م�ساء. وقد حت�سم نتيجة 

واملناف�سة  ال�����س��دارة  م�سري  ال��ي��وم  مباراتي 

ع���ل���ى ل���ق���ب ال���ب���ط���ول���ة ل�����س��ال��ح ال����وح����دات 

املناف�س  على  الفوز  حقق  ان  كبرية  ب�سورة 

عليه يف  ف��از  وان  �سبق  ال��ذي  الرمثا  العنيد 

الفي�سلي من  واذا ما متكن  االوىل  املرحلة 

االقرب  مناف�سه  مع  التعادل  حتى  او  الفوز 

لقاء  اإىل  اليوم  االأنظار  ..و�ستتجه  اجلزيرة 

العراقة، الذي �سيجمع اجلزيرة والفي�سلي 

الدويل.  ا�ستاد عمان  اللقب”، على  “حامل 
ب�”29  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  اجل��زي��رة  وي�ستقر 

يف  اأم��ا  الفوز  لتحقيق  و�سيجتهد  نقطة”، 

يحلم  بينما  ال��وح��دات،  مع  ال��ف��ارق  تقلي�س 

االن��ت�����س��ارات،  ل��ط��ري��ق  ب��ال��ع��ودة  الفي�سلي 

ب�”21  ل��ل��م��رك��ز اخل���ام�������س  ت���راج���ع  مت��ام��ا ب�����س��ري امل��ن��اف�����س��ة ف���ان ف���از اجل��زي��رة نقطة«.  وهي مباراة �ستكون نتيجتها رتبطة ب��ع��دم��ا 

مع  املناف�سة  من  كبري  ب�سكل  قريبا  �سيكون 

وان  االخ���ري  تعرث  ان  وخ�سو�سا  ال��وح��دات 

االم��ام  نحو  خطوة  �سيتقدم  الفي�سلي  ف��از 

... ال��وح��دات  الدائم  ملناف�سة  خدمة   ويقدم 

الرمثا  املثريي�ست�سيف  ال��ث��اين  ال��ل��ق��اء  ويف 

نظريه الوحدات، يف قمة اجلولة على ا�ستاد 

احل�سن باإربد. ويطمع الرمثا الثالث ب�”28 

ال���وح���دات  ع��ل��ى  ال���ف���وز  ت���ك���رار  يف  نقطة”، 

يف  ه��زم��ه  ب��ع��دم��ا  نقطة”،  ب�”35  امل��ت�����س��در 

م��رح��ل��ة ال���ذه���اب ب���ه���دف ال��ل��ب��ن��اين م��اج��د 

االعتبار.   لرد  مناف�سه  ي�سعى  بينما  عثمان، 

اكرث  الوحدات  تقرب  النتيجة  وان  �سيما  ال 

�سيوا�سل  فيما  ال��ف��وز  حقق  ان  اللقب  م��ن 

الرمثا م�سوار املناف�سة واالقرتاب اكرث من 

الثاثة  ولن  بالنقاط   ل��و خ��رج  ال��وح��دات 

ي��ر���س��ى ال���وح���دات ب����اأي ت��ع��رث ج���دي���د، بعد 

احل�سم، و�سيكون  م��رح��ل��ة  امل�سابقة  دخ���ول 

مقنع،  اأداء  بتقدمي  جماهريه  م��ن  مطالبا 

وحتقيق االنت�سار، من اأجل تعزيز فر�سه يف 

التتويج باللقب ال �سيما وان عرو�س الفريق 

من  كبرية  حالة  يف  ع�ساقه  تركت  االخ���رية 

ال��ق��ل��ق ان ي��ب��دده��ا ���س��وى ال���ف���وز وال ب��دي��ل 

نحو  كبري  ب�سكل  االخ�سر  �سيقرب  وال���ذي 

لقب جديد .

لندن – وكاالت 

ب���ع���دم���ا اج����ت����از ب���ن���ج���اح ف���ع���ال���ي���ات دور 

امل��ج��م��وع��ات ب���دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا وحجز 

ليفربول  �سيحول  النهائي،  ثمن  يف  مقعده 

تركيزه التام حاليا اإىل ال�سراع املحتدم مع 

االإجنليزي  ال���دوري  ���س��دارة  على  توتنهام 

امل�سابقة  ج��دول  توتنهام  ويت�سدر  امل��م��ت��از 

فقط  االأه���داف  وب��ف��ارق  نقطة   24 بر�سيد 

املركز  ت�سيل�سي  يحتل  فيما  ليفربول،  اأمام 

22 نقطة ويرتقب اأي كبوة  الثالث بر�سيد 

مزاحمتهما  اأج���ل  م��ن  ال�����س��دارة  ل��ف��ري��ق��ي 

املناف�سة  وتتوا�سل  بال�سدارة.  االنفراد  اأو 

ال���ق���وي���ة ب����ني ت���وت���ن���ه���ام ول���ي���ف���رب���ول ع��ل��ى 

ال�����س��دارة م��ن خ��ال م��ب��اري��ات اجل��ول��ة 12 

على  م��ب��اري��ات��ه��ا  ت��ق��ام  وال��ت��ي  امل�سابقة  م��ن 

م���دار االأي����ام ال��ث��اث��ة امل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث يحل 

ل��ي��ف��رب��ول ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى ف��ول��ه��ام وت��وت��ن��ه��ام 

ي���وم االأح���د   ب��اال���س  ك��ري�����س��ت��ال  �سيفا ع��ل��ى 

وي�ستطيع ت�سيل�سي اعتاء ال�سدارة موؤقتا 

ال��ف��وز على  اإذا ح��ق��ق  ���س��اع��ة،   24 اأق���ل  مل���دة 

ال�سبت.  اليوم  اإيفرتون  م�سيفه 

ج������وردان  م����ن  ك����ل  ي���ع���ود  اأن  وي���ن���ت���ظ���ر 

هيندر�سون واآندي روبرت�سون وجورجينهو 

���س��ف��وف  اإىل  م����اين  و����س���ادي���و  ف���اي���ن���ال���دوم 

ل��ي��ف��رب��ول يف ه����ذه امل���ب���اراة،.ك���م���ا ي��ق��رتب 

ال��رازي��ل��ي األ��ي�����س��ون ب��ي��ك��ر ح��ار���س م��رم��ى 

الفريق،  ت�سكيلة  اإىل  العودة  من  ليفربول 

ب���ع���دم���ا ع���ان���ى م����ن االإ�����س����اب����ة يف ال���ف���رتة 

اأما كبريا  اأي�سا  املا�سية. وي�سع ليفربول 

على مديره الفني االأ�سبق روي هودج�سون، 

ال�����ذي ي���ت���وىل ت���دري���ب ك��ري�����س��ت��ال ب��اال���س 

اإي��ق��اف  هودج�سون  ي�ستطيع  حيث  حاليا، 

ان��ط��اق��ة ت��وت��ن��ه��ام خ���ال م��ب��ارات��ه��م��ا ي��وم 

توتنهام  م��ن  اأي  ع��ان��ى  واإذا  املقبل.  االأح���د 

���س��ي��ك��ون ه��ذا  ك���ب���وة،  اأي  ول���ي���ف���رب���ول م���ن 

اأج��ل  م��ن  ي��رتق��ب  ال���ذي  ت�سيل�سي  ل�سالح 

القفز على ال�سدارة. ويحل ت�سيل�سي �سيفا 

موا�سلة  اإىل  وي�سعى   ، غ��د  اإي��ف��رت��ون  على 

�سجله اجليد يف البطولة حيث حافظ عليه 

بهزميته  مني  اأن  منذ  الهزائم،  من  خاليا 

ليفربول  اأم��ام  احل��ايل  املو�سم  يف  الوحيدة 

النقي�س،  املا�سي.وعلى  اأيلول/�سبتمر  يف 

يبدو اإيفرتون الذي تراجع للمركز التا�سع 

يف جدول البطولة، بعدما كان يف ال�سدارة 

من  م�ستفيدا  امل��و���س��م،  م��ن  مبكر  وق��ت  يف 

املو�سم. م��ن  م��راح��ل   3 اأول  يف  ان��ت�����س��ارات��ه 

املركز  �ساحب  �سيتي  لي�سرت  وي�ست�سيف 

21 نقطة فريق برايتون يف  الرابع بر�سيد 

املقبل،  االأح���د  ي��وم  املرحلة  م��ب��اري��ات  ختام 

ف��ي��م��ا ي�����س��ت�����س��ي��ف ���س��اوث��ه��م��ب��ت��ون ���س��اح��ب 

فريق  نقطة   20 بر�سيد  اخل��ام�����س  امل��رك��ز 

ومن  اأي�����س��ا.  االأح���د  ي��وم  يونايتد  �سيفيلد 

ي���ج���ازف االإ����س���ب���اين ج��و���س��ي��ب  اأال  امل��ن��ت��ظ��ر 

�سيتي  ملان�س�سرت  الفني  امل��دي��ر  ج��واردي��وال 

اأج��وي��رو  �سريجيو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  مبهاجمه 

ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ال���ف���ري���ق ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى ج���اره 

وم��ن��اف�����س��ه ال��ع��ن��ي��د م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د 

وع���اد  ت�����راف�����ورد«.  “اأولد  ب�����س��ت��اد  ال�����س��ب��ت 

خال  من  الفريق  مع  للم�ساركة  اأج��وي��رو 

دوري  يف  الفرن�سي  مار�سيليا  اأم��ام  مباراته 

دقائق   10 بعد  هدفا  و�سجل  اأوروب��ا  اأبطال 

الثاين  ال�سوط  و�سط  يف  بديا  نزوله  من 

 .)0-3( الفريق  بفوز  انتهت  التي  باملباراة 

�ساحب  األ��ب��ي��ون  بروميت�س  وي�����س��ت  وي��ح��ل 

املركز التا�سع ع�سر قبل االأخري �سيفا على 

برينلي  يحل  فيما  ال�سبت،  بعد  نيوكا�سل 

18 �سيفا على اآر�سنال يوم  �ساحب املركز ال�

وولفرهامبتون  يلتقي  املقبل.فيما  االأح��د 

مع اأ�ستون فيا .

مدريد – وكاالت 

ك���ان م�����س��ري زي���ن ال���دي���ن زي�����دان امل��دي��ر 

بعد  لكن  املحك  على  م��دري��د  ل��ري��ال  الفني 

االإ���س��ب��اين  ال����دوري  يف  اإ�سبيلية  على  ال��ف��وز 

اأبطال  دوري  يف  مون�سنجادباخ  وبورو�سيا 

مواجهة  الفرن�سي  امل���درب  ي��دخ��ل   ، اأوروب����ا 

ال�سبت  اليوم  مدريد  اأتلتيكو  اأم��ام  الديربي 

النتائج  �سل�سلة من  وبعد  الثقة.  بحالة من 

على  ب�سعوبة  امل��ل��ك��ي  ال��ن��ادي  ف���از  ال�سلبية 

اإ���س��ب��ي��ل��ي��ة االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ب��ه��دف دون رد 

بهدفني  جادباخ  على  بالفوز  ذلك  واأعقب 

يف دوري االأبطال ليقتن�س �سدارة املجموعة 

يف خطوة اأزاح��ت بع�س ال�سغوط عن كاهل 

اأن يحقق  امل��درب الفرن�سي. وباإمكان زي��دان 

ف�����وزه ال���ث���ال���ث ع��ل��ى ال����ت����وايل ع��ل��ى ح�����س��اب 

اأت��ل��ت��ي��ك��و امل��ت�����س��در ع��ل��ى ���س��ت��اد األ��ف��ري��دو دي 

�ستيفانو يوم ال�سبت. ويت�سدر اأتلتيكو بقيادة 

مدربه االأرجنتيني دييجو �سيميوين جدول 

26 نقطة  ترتيب الدوري االإ�سباين بر�سيد 

م��ن ع�سر م��ب��اري��ات، يف ال��وق��ت ال��ذي يحتل 

ع�سرين  بر�سيد  ال��راب��ع  املركز  ال��ري��ال  فيه 

نقطة من 11 مباراة. ويتحتم على بر�سلونة 

ك��ارث��ي��ة،  م�����س��رية  ب��ع��د  ت���وازن���ه  ي�ستعيد  اأن 

اأيام  بعد  االأح��د  يوم  ليفانتي  عندما ياقي 

قليلة من خ�سارته القا�سية على ملعبه اأمام 

رد  اأه��داف دون  االإيطايل بثاثة  يوفنتو�س 

اأم���ام  يف دوري االأب���ط���ال. وج����اءت ال��ه��زمي��ة 

املا�سية  اجلولة  يف  اخل�سارة  بعد  يوفنتو�س 

م��ن ال����دوري االإ���س��ب��اين ع��ل��ى ملعب ق��اد���س 

ل��ي��رتاج��ع بر�سلونة  ب��ه��دف��ني م��ق��اب��ل ه���دف 

للمركز التا�سع يف الدوري املحلي. من ناحية 

اأخرى، يلتقي ريال �سو�سييداد الو�سيف مع 

البا�سك،  ديربي  يف  االأح��د  ي��وم  اإيبار  �سيفه 

اأما يف ا�ستعادة توازنه بعدما اأهدر نقطتني 

االأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ب��ت��ع��ادل��ه م��ع دي��ب��ورت��ي��ف��و 

مع  فالن�سيا  ال�سبت  ي��وم  ويلتقي  اأالف��ي�����س. 

اأتلتيك بيلباو وخيتايف مع اإ�سبيلية وهوي�سكا 

ي���وم االأح����د ري��ال  اأالف��ي�����س فيما يلتقي  م��ع 

بيتي�س مع فياريال والت�سي مع غرناطة على 

اأن تختتم اجلولة يوم االإثنني مبباراة �سيلتا 

فيجو مع قاد�س.

الكويت – خا�ص 

الكويتية  اللجنة االوملبية  ا�ستقبل رئي�س 

ال�سباح  االح��م��د  �سباح  نا�سر  فهد  ال�سيخ 

الزميل االعامي زيد ال�سربل مبقر اللجنة 

�سكره  عن  اللقاء  اثناء  فهد  ال�سيخ  واع��رب 

للزميل  املتميز  وللن�ساط  للجهود  وتقديره 

الريا�سية  املكتبة  اث���راء  يف  ودوره  ال�سربل 

ب��ع��دد م��ن اال�����س����دارات ال��ري��ا���س��ي��ة. وا���س��اد 

للم�سرية  اال���س��داري��ن  وحم��ت��وى  مب�سمون 

وكل  الكويتية  للرماية  والناجحة  احلافله 

التي احرزها  اأحداثها والبطوالت واالألقاب 

الرماة االبطال. واثنى على م�ساهمته بطرح 

ع��دد م��ن االف��ك��ار وامل���ب���ادرات واالق��رتاح��ات 

اللجنة  رئي�س  واك��د   . اجل��دي��دة  الريا�سية 

االومل��ب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ح��ر���س��ه ع��ل��ى دع���م اي 

جهد اعامي ريا�سي مميز وم�ساندته لكل 

م��ق��رتح اي��ج��اب��ي ي�����س��اه��م يف ت��ع��زي��ز واث����راء 

ال��ري��ا���س��ي��ة . وا�����س����ار اىل اه��م��ي��ة  احل���رك���ة 

ن�ساط  وت��وث��ي��ق  الريا�سية  االل��ع��اب  توثيق 

الكويت  يف  الريا�سية  واالحت����ادات  االن��دي��ة 

وتعهد بدعم اي عمل ي�ساهم برفع وتطوير 

الريا�سة واعاء ا�سم وعلم دولة الكويت يف 

من�سات  على  وال�سعود  الريا�سية  املحافل 

التتويج خال الفرتة املقبلة. وكان الزميل 

ال�سربل قد اهدى لل�سيخ فهد نا�سر �سباح 

االح���م���د ن�����س��خ م���ن ا����س���دارات���ه ال��ري��ا���س��ي��ة 

اكاليل الرماية يف دولة الكويت  اجلديدة ) 

( و )جهراوي ( وهما مطبوعتان ريا�سيتان 

الكويتية  ال��رم��اي��ة  اجن�����ازات  االوىل  ت��وث��ق 

والثانية  بدايتها  منذ  امل�ستويات  ك��ل  على 

حتكي م�سرية احلركة الريا�سية يف اجلهراء 

مب��ن��ا���س��ب��ة م�����رور 50 ع���ام���ا ع��ل��ى ت��اأ���س��ي�����س 

اجل��ه��راء  ن���ادي   ( الريا�سي  ال�سهداء  ن���ادي 

الريا�سي حاليا( 

عودة ابو غوش للتايكواندو 
واردة 

فيدرر االفضل في التصنيف العالمي 

نيمار نجم االسبوع في اوروبا 

االنباط – عمان 

ي��ع��ود جن���م منتخب  ان  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن 

اوملبية  ذهبية  اول  وح��ام��ل  ال��ت��اي��ك��وان��دو 

ل������اردن ع���ن ق�����رار اع���ت���زال���ه وي��ن��خ��رط 

جديد  م��ن  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ب�سفوف 

مثلما اأكد ذلك ال�سيد في�سل العبدالات 

للتايكواندو  االأردين  االحت���اد  �سر  اأم���ني 

البطل  اأن هناك توا�سا مع  ا�سار  ال��ذي 

االأومل�����ب�����ي اأح����م����د اأب������و غ����و�����س، مل��ن��اق�����س��ة 

اإمكانية م�ساركته يف الت�سفيات االآ�سيوية 

امل��وؤه��ل��ة الأومل��ب��ي��اد ط��وي��ك��و وال��ت��ي �ستقام 

املقبل.  م��ار���س  اآذار/  عمان  العا�سمة  يف 

لقناة  ت�سريحات  يف  ال��ع��ب��دال��ات  وق���ال 

»انتهت   : ام�����س  ي���وم  ال��ري��ا���س��ي��ة  االأردن 

اأبو غو�س، وبعد ذلك تويف والده،  ق�سية 

واأو����س���ح:  التعازي”.  ب��اأح��ر  ل��ه  ون��ت��ق��دم 

ب�ساأن  للحديث  غو�س  اأب��و  مع  “توا�سلُت 
اأعلن اعتزاله،  عودته للتايكواندو بعدما 

املقبلة  القليلة  االأي��ام  يف  معه  و�سنجتمع 

اأب���و غو�س  ل��ا���س��ت��م��اع اإىل راأي�����ه«. وك���ان 

وهي   ،2016 ريو  اأوملبياد  بذهبية  توج  قد 

االأردن يف  م�ساركات  بتاريخ  اأول ميدالية 

االألعاب االأوملبية.

رو�سيا – وكاالت 

ال�سوي�سري روجر  ال���ن���ج���م  ي��ع��ت��ر 

ف��ي��درر، �ساحب ال����39 ع��اًم��ا، اأك��ر العب 

�سًنا يف قائمة ال�100 م�سنف االأوائل على 

م�ستوى العامل. 

واأن���ه���ى ف��ي��درر امل��و���س��م االأخ�����ري، وه��و 

اأن��ه  عامليا، رغم  اخل��ام�����س  الت�سنيف  يف 

�سارك يف بطولة وحيدة هذا العام، وهي 

الو�سول  املفتوحة، ومتكن من  اأ�سرتاليا 

اإىل الدور قبل النهائي، حيث انهزم اأمام 

ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س.  لكن ب�سبب 

حمرتيف  احت��اد  اأجراها  التي  التعديات 

ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  تف�سي  ظ��ل  التن�س، يف 

ح��اف��ظ ف��ي��درر ع��ل��ى ن��ق��اط��ه م��ن املو�سم 

املا�سي. ويعد فيدرر واحدا من 41 العبا، 

ال����30 ع��ام��ا، متكنوا من  اأع��م��اره��م  تفوق 

اإنهاء املو�سم يف قائمة اأف�سل 100 العب، 

.»sportskeeda« بح�سب موقع

االي��ط��ايل جانيك  يعتر  امل��ق��اب��ل،   يف 

����س���ي���ر، ����س���اح���ب ال��������19 ع����اًم����ا، اأ���س��غ��ر 

ال��اع��ب��ني ���س��ًن��ا يف ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة، حيث 

اأن���ه���ى امل��و���س��م وه���و يف ال��ت�����س��ن��ي��ف ال����37 

عاملًيا.

باري�ص – وكاالت 

اأع��ل��ن االحت���اد االأوروب�����ي ل��ك��رة القدم 

)ي��وي��ف��ا( اجل��م��ع��ة، ع���ن ال��ف��ائ��ز ب��ج��ائ��زة 

الع����ب االأ����س���ب���وع يف اجل���ول���ة اخل��ت��ام��ي��ة 

اأوروب���ا.  بدوري اأبطال  املجموعات  ل��دور 

ف��اإن  لليويفا،  ال��ر���س��م��ي  للموقع  ووف��ًق��ا 

باري�س  جنم  �سيلفا،  دا  نيمار  الرازيلي 

���س��ان ج��ريم��ان، ه��و م��ن ح�سد اجل��ائ��زة، 

���س��ج��ل ه��ات��ري��ك، يف ف���وز فريقه  ب��ع��دم��ا 

اإ���س��ط��ن��ب��ول ب���ا����س���اك ���س��ه��ري 1-5.  ع��ل��ى 

وك����ان ي��ن��اف�����س ن��ي��م��ار ع��ل��ى اجل���ائ���زة، كل 

من:   املغربي يو�سف الن�سريي، مهاجم 

ف��وز  يف  ه��دف��ني  �سجل  وال����ذي  اإ�سبيلية، 

الفرن�سي كرمي   - رين 1-3.  على  فريقه 

ب��ن��زمي��ا، م��ه��اج��م ري���ال م��دري��د، �ساحب 

بورو�سيا    ال��ف��وز على  امل��ريجن��ي يف  ه��ديف 

االأوك�����راين   -  .)0-2( م��ون�����س��ن��ج��ادب��اخ 

اأن���ات���ويل ف��ول��ودمي��ريي��وف��ي��ت�����س ت��روب��ني، 

الذي  دونيت�سك،  �ساختار   مرمى  حار�س 

ق����ام ب��ت�����س��دي��ات رائ���ع���ة خ����ال ال��ت��ع��ادل 

ال�سلبي مع اإنرت ميان. وياأتي فوز نيمار  

انتهت  فريقه  م��ب��اراة  اأن  رغ��م  ب��اجل��ائ��زة 

با�ساك  ا�سطنبول  فريق  على  بخما�سية 

���س��ه��ري وال���ت���ي اع���ت���رت حم�����س��وم��ة بعد 

اأمام اليبتزيج  خ�سارة مان�س�سرت يونايتد 

مدريد  ري���ال  بنزميا  ق��اد  فيما  االمل����اين، 

من�سنجاباخ  ع��ل��ى  م��ه��م  ف���وز  لتحقيق 

الفريق  ق���ادا  هدفينحا�سمني  بت�سجيله 

من املركز الثالث اإىل �سدارة املجموعة. 

ال�سبت    12  /  12  / 2020
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أقنعة الوجه البالستيكية ال تحمي من كورونا!

العربية-وكاالت

اأن الأقنعة  اأظهرت درا�سة علمية جديدة 

اأي ح��م��اي��ة �سد  ت��وف��ر  ل��ل��وج��ه ل  ال��واق��ي��ة 

م�ساب  �سخ�ص  عط�ص  اإذا  ك��ورون��ا  ف��رو���ص 

بالقرب منه دون اأن يرتدي كمامة.

“ديلي ميل” الربيطانية، فقد  وبح�سب 

الكمبيوتر لو�سع  الباحثون مناذج  ا�ستخدم 

واقي  حول  القطرات  انت�سار  ملدى  ت�سورات 

ال���وج���ه ال���ن���اجت ع���ن ال��ع��ط�����ص ال��ب�����س��ري من 

م�سافة 1 مرت.

“حلقات  امل��ح��اك��اة ع��ن ���س��دور  وت��ك�����س��ف 

ج��زي��ئ��ات  ل��ل��ع��ط�����ص حت��م��ل  دوامة” ن��ت��ي��ج��ة 

ثانية  م��ن  اأق���ل  ال��وج��ه يف  ق��ن��اع  اإىل  معدية 

وتلت�سق بحواف البال�ستيك.

تزامن  اإذا  اإنه  الباحثون  يقول  ذلك،  اإىل 

ت��وق��ي��ت ه���ذه امل��وج��ة م��ن ج��زي��ئ��ات ف��رو���ص 

ك���ورون���ا م���ع ت��ن��ف�����ص م���رت���دي ق��ن��اع ال��وج��ه، 

فرمبا ي�ساب بالعدوى.

ووجدت الأبحاث ال�سابقة اأن الأقنعة غر 

اجل��وي،  الهباء  حما�سرة  يف  ا  اأي�سً جمدية 

ال��ذي  امل�ساب،  ال�سخ�ص  اأن  اإىل  ي�سر  مم��ا 

يرتديها، ل يزال باإمكانه ن�سر الفرو�ص.

واخ���ت���ار ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��خ��ا���ص اأقنعة 

الوجه بدًل من الكمامات لأنها اأقل تقييًدا، 

ال�سخ�ص،  ف��م  ب��روؤي��ة  لالأ�سخا�ص  وت�سمح 

مما ي�ساعد يف قراءة ال�سفاه والتوا�سل غر 

يعانون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  ويفيد  اللفظي 

من �سعف ال�سمع.

حتقيقات يف �سوي�سرا

كما تو�سلت ورقة بحثية منف�سلة، ُن�سرت 

اأقنعة الوجه لي�ست واقية  اأن  اإىل  يف يوليو، 

من كوفيد19-، ما مل يتم ارت��داء كمامات 

ا. اأي�سً

وحقق امل�سوؤولون ال�سوي�سريون يف تف�سي 

بفرو�ص  الإ���س��اب��ة  ح��الت  م��ن  “العديد” 
كورونا، التي حدثت يف فندق باإحدى القرى 

يف ج��ب��ال الأل������ب، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��زام 

اأ�سحاب العمل بكافة الحتياطات الالزمة.

واك��ت�����س��ف اخل������رباء ت��ع��ر���ص م���ن ك��ان��وا 

لالإ�سابة  فقط  بال�ستيكية  اأقنعة  ي��رت��دون 

بعدوى كورونا. لكن نتائج الدرا�سة البحثية 

اأظهرت عدم تعر�ص اأي �سخ�ص كان يرتدي 

كمامة، �سواء مبفردها اأو بالإ�سافة اإىل قناع 

للوجه، لالإ�سابة بعدوى كوفيد19-.

ت�سريب %100 من الهباء اجلوي

وجد الباحثون �سابًقا اأن الأقنعة ت�سمح ملا 

يقرب من %100 من القطرات ال�سغرة 

امل���ح���م���ول���ة ج�������واً، ال���ت���ي ي��ط��ل��ق��ه��ا امل��ر���س��ى 

عرب  بالت�سرب  ك��ورون��ا،  بفرو�ص  امل�سابون 

اأقنعة الوجه البال�ستيكية.

ك�����س��ف��ت حم���اك���اة ح��ا���س��وب��ي��ة ي��اب��ان��ي��ة اأن 

يقل  ال��ت��ي  ج���واً  املحمولة  ال��ق��ط��رات  جميع 

مت  وال��ت��ي  ميكرومرت،  خم�سة  ع��ن  حجمها 

ت�سربت  والتنف�ص،  التحدث  عند  اإطالقها 

عرب احلاجز البال�ستيكي.

كما انت�سر ن�سف القطرات الأكرب حجًما، 

التي يبلغ حجمها 50 ميكرومرًتا واملنبعثة 

طريقها  �سقت  العط�ص،  اأو  لل�سعال  نتيجة 

على  خطراً  ي�سكل  مما  املحيط،  الهواء  اإىل 

الآخرين.

حماكاة حا�سوبية يابانية

اأجراها  التي  الأخ���رة،  الدرا�سة  ت�سيف 

والتي  اليابانية،  فوكوكا  جامعة  يف  باحثون 
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�سد  امل��ت��زاي��دة  الأدل����ة  م��ن  امل��زي��د  العلمية، 

ا�ستخدام اأقنعة الوجه.

ُن�سر  للقلق  مثر  فيديو  مقطع  ُيظهر 

ج��ن��ًب��ا اإىل ج��ن��ب م��ع ال��درا���س��ة ك��ي��ف ميكن 

ي�سق طريقه  اأن  العط�ص  الهواء من  لتدفق 

حول وداخل واقي الوجه اإىل فم ال�سخ�ص اأو 

اأنفه، مما يجعل معدات الوقاية ال�سخ�سية 

عدمية الفائدة ما مل يتم و�سع كمامة طبية 

على الفم والأنف كذلك.

واأب������رز ال��ب��اح��ث��ون ال��ع��ط�����ص، ع��ل��ى وج��ه 

ال��ت��ح��دي��د، ب�����س��ب��ب م���ا ي�����س��ب��ب��ه م���ن ظ��اه��رة 

تعرف با�سم “احللقات الدوامة«.

اأك��اج��ي: اإن  ق��ال ال��ب��اح��ث دك��ت��ور فوجيو 

�سكل  ع��ل��ى  دوام����ة  ه��ي  ال���دوام���ة  “احللقة 
طرد  طريق  عن  اإن�ساوؤها  يتم  دائرية  كعكة 

فوري لل�سوائل من فتحة دائرية. اإنها ت�سبه 

حلقات الفقاعات التي ت�سنعها الدلفني«.

ت��ل��ت��ق��ط ح��ل��ق��ات ال����دوام����ة ال��ن��اجت��ة عن 

العط�ص  داخ��ل  املجهرية  القطرات  العط�ص 

وال�سفلية  ال��ع��ل��وي��ة  احل����واف  اإىل  وت��ن��ق��ل��ه��ا 

لقناع الوجه.

اإ����������س���������دارات حُم�������س���ن���ة م������ن الأق����ن����ع����ة 

البال�ستيكية

��ا للك�سف  اأي�����سً ي��ت��م ا���س��ت��خ��دام ال��ن��م��وذج 

واإن�ساء  الأقنعة احلالية  لتح�سني  عن طرق 

اإ�سدارات لي�ست معيبة.

قال دكتور اأكاجي: “نقوم حالًيا بتطوير 

املح�ّسنة”،  الأق��ن��ع��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  واإظ���ه���ار 

ي��ري��دون  البحثي  وف��ري��ق��ه  اأن���ه  اإىل  م�����س��ًرا 

الإ����س���ه���ام يف ح��م��اي��ة ال��ب�����س��ر م���ن ال���ع���دوى. 

واأع���رب ع��ن اع��ت��ق��اده اأن���ه يف ي��وم م��ن الأي���ام 

يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب، ���س��ي��ك��ون ال��ع��ام��ل��ون 

ال���ط���ب���ي���ون ق�����ادري�����ن ع���ل���ى م���ن���ع ال����ع����دوى 

با�ستخدام واٍق للوجه وكمامة عادية فقط، 

اأو ب�سكل مثايل با�ستخدام فقط قناع الوجه.

العالم على موعد مع »جائحة 
جوع« أخطر من كورونا؟

اأو�سلو – اأ ف ب

حّذر برنامج الأغذية العاملي، عند قبوله جائزة نوبل لل�سالم يف حفل اأقيم عرب الإنرتنت 

اأ�سواأ من كوفيد19-. “جائحة جوع” �ستكون عواقبها  امل�ستجد، من  ب�سبب فرو�ص كورونا 

وقال املدير التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي الأمركي ديفيد بيزيل،  “ب�سبب احلروب 

وع�سكري  �سيا�سي  ك�سالح  للجوع  النطاق  ال��وا���س��ع  وال���س��ت��خ��دام  املناخي  والتغر  ال��ع��دي��دة 

نحو  �سخ�ص  مليون   270 يتجه  كبر،  ب�سكل  ذل��ك  ك��ل  خ��ط��ورة  م��ن  تزيد  عاملية  وجائحة 

املجاعة«.

واأكد يف ت�سريحات نقلت من مقر الوكالة يف روما “عدم تلبية حاجاتهم �سي�سبب جائحة 

اأن حتجب وباء كوفيد19-«. �ساأنها  جوع من 

1961 ويوؤمن �سنويا  تاأ�س�ص يف  اإن�سانية ملكافحة اجلوع،  اأكرب منظمة  وبرنامج الأغذية، 

العام املا�سي - يف كافة القارات. 97 مليونا  الغذاء ملاليني اجلياع - 

ت�����س��ري��ن الأول/اأك���ت���وب���ر، رحبت  ال��ت��ا���س��ع م��ن  ل��ل�����س��الم يف  ن��وب��ل  وب��رت���س��ي��ح��ه لنيل ج��ائ��زة 

اأول  ي�ستهدف  حرب”  “�سالح  على  الأغذية  برنامج  ي�سنها  مبعركة  الرنويجية  نوبل  جلنة 

املدنيني.

اأنه  املحتفلني،  الذي خال من  اللجنة بريت ري�ص-اأندر�سن يف معهد نوبل  اأعلنت رئي�سة  و 

التعاون  نوع   )...( العاملي  الأغذية  برنامج  “ميثل  القومي  النكفاء  حم��اولت  مواجهة  يف 

اليوم«. ب�سدة  العامل  اإليه  يحتاج  الذي  الدوليني  واللتزام 

كانون  من  العا�سر  يف  مهيب  حفل  خ��الل  اأو�سلو  يف  لل�سالم  نوبل  جائزة  ت�سلم  ما  وع��ادة 

لكن  والق��ت�����س��اد،  والآداب  وال��ك��ي��م��ي��اء  وال��ف��ي��زي��اء  ل��ل��ط��ب  ���س��ت��وك��ه��ومل  الأول/دي�����س��م��رب ويف 

التقاليد. تغير  يف  ال�سنة  هذه  �ساهمت  اجلائحة 

هذه  املنظمون  واكتفى  ملوك  يح�سرها  التي  الفخمة  واملاآدب  ال�سخمة  احلفالت  واألغيت 

افرتا�سية. متوا�سعة  مببادرات  ال�سنة 

باحلقيبة  روم���ا  اإىل  ن��وب��ل  و���س��ه��ادة  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  اإر����س���ال  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي، مت  وب�����س��ك��ل 

الدبلوما�سية.

م��وؤك��دا  للتحرك”،  دع��وة  اإن��ه��ا  �سكر،  م��ن  اأك��ر  ه��ذه  لل�سالم  ن��وب��ل  “جائزة  ب��ي��زيل  واأك���د 

لتحقيق  ال�سبيل  هو  الغذاء  “تاأمني  اأن  اعترب  العامل”،  يف  الأب��واب  على  باتت  “املجاعة  �أن 

ال�سالم«.

يف  جماعة  ح�سول  خماطر  من  القلق  عن  الأغذية  برنامج  اأعرب  املا�سية،  الأ�سابيع  ويف 

بوركينا فا�سو وجنوب ال�سودان و�سمال �سرقي نيجريا واليمن. ويف هذا البلد �سوء التغذية 

الأموال. وقلة  اجلائحة  جراء  �سيتفاقم  قيا�سية،  م�ستويات  اأ�سال  ي�سجل  الذي 

واأعرب بيزيل عن �سخطه “ملا ميكن اأن يكون اأكر اللحظات �سخرية يف التاريخ املعا�سر«.

اأ�سبح  امل��دق��ع  الفقر  على  الق�ساء  جلهة  الكبر  التقدم  م��ن  ق��رن  بعد  جهة  “من  وق��ال 

املجاعة«. �سفر  على  اليوم  �سخ�ص  مليون   270
اأوج  ويف  دولر.  مليار  األ��ف   400 ب� اليوم  العامل  ث��روات  تقدر  اأخ��رى  جهة  “من  واأ���س��اف 

مليار   2700 ب� مقدرة  اإ�سافية  ثروة  تكوين  مت  فقط  يوما   90 خالل  كوفيد19-  جائحة 

30 مليون ن�سمة من جماعة حمتمة«. 5 مليارات دولر فقط لإنقاذ  اإىل  دولر. ونحتاج 

رئي�ص  وقال  م�سبقا.  �سجلت  باأحداث  وا�ستبدلت  الحتفالت  اأي�سا  األغيت  �ستوكهومل  ويف 

كورونا«. جائحة  ب�سبب  �سعبة  عقبات  جميعا  “واجهنا  هايكن�سنت  لر�ص  نوبل  موؤ�س�سة 

الإن�سانية  الأزم��ات  معاجلة  يف  احل��دود  عرب  التعاون  باأهمية  اجلائحة  “ذكرتنا  واأ�ساف 

العلم«. بف�سل  احللول  اإيجاد  اإمكاننا  يف  وباأنه 

منزلها  من  الأحد  لالآداب  نوبل  جائزة  نالت  التي  غلوك  لويز  الأمركية  ال�ساعرة  وبعد 

يقيمون  التي  البلدان  يف  للفائزين  الأ�سبوع  هذا  الأخرى  اجلوائز  ت�سلم  ما�ست�سو�سيت�ص،  يف 

. فيها

بعد »الهيبة«.. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر

عائلة كارداشيان تعود من »البوابة المفضلة«

باحثون: طفل إيطالي أصيب بكورونا في نوفمبر 2019

دبي - العربية

م����ع ان���ت���ه���اء امل���و����س���م ال����راب����ع م����ن م�����س��ل�����س��ل 

مع  تزامن  ال��ذي  ال�سوري،  اللبناين  “الهيبة”، 
عر�ص احللقة الأخرة اأم�ص، اأ�سعل اأبطال العمل 

م��وق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ت��وي��رت بتغريدات 

اإىل تفاعل من  اأدى  م��ا  الأح����داث،  لطيفة ح��ول 

جمهور امل�سل�سل عرب الع�سفور الأزرق.

تغريدة  ك��رم  ع��ادل  اللبناين  املمثل  ن�سر  فقد 

طالب فيها بطل العمل املمثل ال�سوري تيم ح�سن، 

اأح���داث  �سمن  بينهما  امل�ستعل  اخل���الف  ب��اإن��ه��اء 

العمل، وا�ستعمل كرم ب�سخ�سية “منر ال�سعيد”، 

م�سطلحات من تيم ح�سن يف �سخ�سية “جبل”، 

معركة  “فلتكن  العمل:  من  �سورته  على  وق��ال 

ومنتهية”، لرد عليه تيم ح�سن مبقطع فيديو 

م�ستودع  ع��ل��ى  ل��ل��ه��ج��وم  ي�ستعد  وه���و  ل��ه  مل�سهد 

ن فيه “منر”، وعّلق: “ف��رج«. يتح�سّ

ثم طلب ك��رم من تيم اإنهاء اخل��الف، بعدما 

احتدم ال�سراع بينهما، وقال: “يف جمال نتفاهم 

ونرجع نبني من اأول وجديد؟”. ليعود تيم ويرد 

قائاًل: “اليوم بالليل بيبني معنا”. يف اإ�سارة اإىل 

اأن اأحداث احللقة الأخرة �ستقرر.

من  الأخ����رة  احللقة  عر�ص  وبعد  اأن���ه  يذكر 

املنتجة  ال�سركة  اأع��ل��ن��ت  للهيبة،  ال��راب��ع  امل��و���س��م 

بداأها التح�سر للمو�سم اخلام�ص من العمل دون 

اأن تذكر اأية تفا�سيل اأخرى.

الدراما  والعمل من بطولة نخبة من جن��وم 

وغرهما.ومن الدراما اللبنانية ختام اللحام وعبدو �ساهني ال�سورية، بينهم تيم ح�سن، ومنى وا�سف واآخرون، 

وكاالت - اأبوظبي

برنامج  ن��ه��اي��ة  اأ���س��ه��ر م��ن اإع���الن  بعد 3 

ت����ل����ف����زي����ون ال������واق������ع اخل�����ا������ص ب���ع���ائ���ل���ة 

ك����اردا�����س����ي����ان، ال������ذي ا����س���ت���م���ر ل�����س��ن��وات 

عائلة  تتجه  وا�سعة،  �سهرة  وحقق  طويلة 

كاردا�سيان اإىل العودة اإىل التلفزيون.

اأن��ه��ا  “هولو”،  ال��ب��ث  خ��دم��ة  واأع��ل��ن��ت 

وق��ع��ت ات��ف��اق��ا م��ع ك��ي��م وك��ل��وي وك��ورت��ن��ي 

ك��ري�����ص جينر،  ك��اردا���س��ي��ان، ووال��دت��ه��ن 

واأخ���ت���ي���ه���م���ا غ����ر ال�����س��ق��ي��ق��ت��ني ك��اي��ل��ي 

وكيندال جينر.

وق���ال���ت ه��ول��و اإن����ه مب��وج��ب الت���ف���اق، 

من  �سيبث  جديدا  حمتوى  الن�ساء  �ستعد 

خالل تلفزيون “هولو” اململوك لديزين 

ع���دة يف  دول  امل��ت��ح��دة، ويف  ال���ولي���ات  يف 

اخلارج، من خالل “�سبكة �ستار«.

ك��ان��ت  اإذا  م����ا  “هولو”  ت���ذك���ر  ومل 

ن�������س���اء ك�����اردا������س�����ي�����ان، ال�����الت�����ي ل��دي��ه��ن 

التوا�سل  و�سائل  على  املتابعني  ماليني 

الج��ت��م��اع��ي، ���س��ي��ظ��ه��رن ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة، 

التي  الربامج  عن  تفا�سيل  تقدم  مل  كما 

�سنوات  مدته  اتفاق  مبوجب  �سيقدمنها 

عدة.

لندن – العربية

اأن طفاًل كان يبلغ من  اأظهرت درا�سة جديدة 

بفرو�ص  م�ساباً  ك��ان  فقط  ���س��ن��وات  اأرب����ع  العمر 

���س��ه��ر نوفمرب  اإي��ط��ال��ي��ا يف  امل�����س��ت��ج��د يف  ك���ورون���ا 

2019، اأي قبل اأ�سابيع من اكت�ساف الفرو�ص يف 
ال�سني وقبل �سهور من ظهور الوباء يف اأوروبا، وهو 

ما ميكن اأن ين�سف كثراً من العتقادات ال�سائدة 

الفرو�ص  من�ساأ  بخ�سو�ص  العلماء  ل��دى  حالياً 

وانت�ساره. وقال الباحثون اإن اختباراً اأجري لطفل 

اأن��ه كان م�ساباً  اإيطايل يف نوفمرب 2019 تبني 

اآث��ار  له  اكت�ساف  وه��و  امل�ستجد،  ك��ورون��ا  بفرو�ص 

كبرة على اجلدول الزمني الذي كان ينت�سر فيه 

الفرو�ص. وكان قد مت الإبالغ عن تف�سي فرو�ص 

ووه���ان  مقاطعة  يف  م���رة  لأول   ”19 “كوفيد 
بال�سني يف دي�سمرب من العام املا�سي.

ال�سحافة  ن�سرتها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  واأظ���ه���رت 

�أن  “العربية.نت”  عليها  واطلعت  الربيطانية، 

“ثمة اأدلة يف اإيطاليا على اأن الفرو�ص رمبا انت�سر 
البداية  ك��ان يعتقد يف  اأب��ك��ر بكثر، مم��ا  يف وق��ت 

وحتى يف جميع اأنحاء اأوروب��ا، وحتديداً يف خريف 

العام 2019، اأي قبل اأ�سهر من اأول حالة اإيطالية 

ر�سمية مت اكت�سافها يف فرباير 2020.

وحدد العلماء عدوى “كوفيد 19” يف م�سحة 

مت اأخذها يف اأوائل دي�سمرب 2019 من طفل يبلغ 

اأرب��ع �سنوات، وك��ان يعي�ص بالقرب من  من العمر 

واأع��را���ص  �سعال  اأع��را���ص  ميالنو، وظ��ه��رت عليه 

اأخرى لأول مرة يف نوفمرب.

الطفل  م��ك��ان وج���ود  ي��ذك��روا  العلماء مل  لكن 

اأو من كان حوله، كما اأنه من غر الوا�سح ما اإذا 

كان قد ت�سبب باإ�سابة اآخرين، حيث يقل احتمال 

انت�سار الفرو�ص لدى الأطفال.

الباحثون ونظروا يف عينات  ويف الدرا�سة، عاد 

م�سحة احللق التي مت جمعها من 39 مري�ساً بني 

اختبار  نتيجة  وف��رباي��ر، وج��اءت  �سبتمرب  �سهري 

م�سحة واحدة من ال�سبي اإيجابية.

الإي��ط��ايل  ال��ط��ف��ل  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  واأ����س���ار 

والإنفلونزا  الربد  اأعرا�ص  ت�سبه  باأعرا�ص  اأ�سيب 

يف نوفمرب ثم طفح جلدي ي�سبه احل�سبة يف اأوائل 

دي�سمرب.

وجاءت هذه النتيجة يف درا�سة اأجراها العلماء 

املجلة  يف  بالكامل  ن�سرها  ومت  ميالنو  جامعة  يف 

التحريرية امل�ستقلة لالأمرا�ص املعدية النا�سئة.

املا�سي  ال�سهر  اأ���س��ارت  منف�سلة  درا�سة  وكانت 

اإىل اأن فرو�ص كورونا امل�ستجد رمبا كان ينت�سر يف 

اإيطاليا يف وقت مبكر من �سبتمرب 2019، فيما 

وج��دت درا���س��ة اأخ���رى اأن الفرو�ص ك��ان م��وج��وداً 

تورين  مدينتي  ح��ول  ال�سحي  ال�سرف  م��ي��اه  يف 

وميالنو الإيطاليتني يف دي�سمرب من العام املا�سي.

هل نحرم من فيسبوك؟.. الدعاوى تهدد إمبراطور التواصل
وا�سنطن -وكاالت

باتت الدعاوى الق�سائية القوية املرفوعة �سد موقع التوا�سل الجتماعي في�سبوك، من قبل امل�سوؤولني 

احلكوميني والفيدراليني اأخطر تهديد تنظيمي يواجه عمالق التوا�سل، وذلك وفقاً لتقرير نقلته �سبكة 

CNN الأمركية.
ت�سكيل  باإعادة  تهدد  اأ�سحت  الأرب��ع��اء،  رفعت،  التي  الق�سائية  الدعاوى  اأن  اإىل  املعلومات  اأ�سارت  فقد 

اإمرباطورية في�سبوك التي تدير اثنني من اأكر التطبيقات �سعبية اإ�سافة للموقع الأزرق، وهي وات�ساب، 

واإن�ستغرام بقوام اأكر من مليار م�ستخدم لكل منها.

في�سبوك يرد

باملقابل، رد في�سبوك على هذه التهامات متعهداً مبعركة ق�سائية طويلة، ومتهماً املنظمني بتغير راأيهم 

يف عمليات ال�ستحواذ بعد �سنوات من موافقتهم عليها.

واملجموعات  والنا�سرين  امل�سرعني  قبل  النتقادات من  ل�سنوات من  تتويجاً  القادمة  املواجهة  وتعترب 

الأخرى التي لطاملا عرّبت عن ا�ستيائها من �سيا�سة في�سبوك ب�سبب الطرق التي اأ�سر بها باملجتمع، بح�سب 

ادعاءاتها.

اإنفاذ القانون  وقد ل حتدد هذه الدعاوى م�ستقبل املوقع الأزرق فح�سب، بل قد تك�سف ق��درة جهات 

احلكومية يف حما�سبة ال�سركات يف الع�سر الرقمي.

�ستغر �سكل املناف�سة

بدوره، ك�سف مايكل كادي�ص خبر مكافحة الحتكار يف مركز وا�سنطن، وهو موؤ�س�سة فكرية اقت�سادية، 

اأنه اإذا جنحت الق�سية فاإنها �ستغر ب�سكل كبر �سكل املناف�سة يف ال�سبكات الجتماعية، لكنه اأ�ساف اأنه على 

الرغم من املعركة القانونية التاريخية اجلارية الآن، فاإن النتيجة بعيدة كل البعد عن الو�سوح، حيث يجب 

على املدعني احلكوميني اإثبات ق�سيتهم اأول يف معركة �ساقة قد ت�ستغرق �سنوات حللها.

وحتى اإذا ثبتت اإدانة في�سبوك بانتهاك القانون، وعليه قررت املحاكم تفكيك ال�سبكة، فقد ل يكون ذلك 

كافياً ملعاجلة جميع امل�ساكل، كدور في�سبوك يف ت�سهيل املعلومات امل�سللة، ونظريات املوؤامرة وفقاً للقانون 

واخلرباء.

يف ال�سياق اأي�ساً، يواجه م�سوؤولو الولية وجلنة التجارة الفيدرالية مهمة �سعبة يف املحكمة، فهم بحاجة 

باملناف�سة  وا�سح  ب�سكل  اأ�سرت  ط��رق  يف  هيمنته  وا�ستخدم  لأجله،  ال�سوق  احتكر  في�سبوك  اأن  اإظهار  اإىل 

وامل�ستهلكني.

وبح�سب التقرير، فاإن الدعاء الرئي�سي يف الدعاوى الق�سائية هو اأن في�سبوك اأ�سر باملناف�سة من خالل 

حتديد املناف�سني املحتملني ثم �سراوؤهم قبل اأن تتاح لهم الفر�سة لتهديد احتكاره.

وجتادل باأن القوة ال�سوقية املزعومة للموقع اأدت اإىل تقليل اخليارات للم�ستهلكني، وكذلك تقليل البتكار 

يف ال�سوق، كما تقدم ال�سكاوى دلياًل مف�سال على �سوء �سلوك في�سبوك املزعوم.

في�سبوك: جعلنا حياة النا�ص اأف�سل

من جهتهم، اأكد خرباء قانونيون اأن اأي قا�ٍص ينظر يف الق�سية �سرغب على الأرجح يف معرفة ما الذي 

�سيحدث اإذا مل ي�ستحوذ في�سبوك على اإن�ستغرام اأو وات�ساب، واإقناع الق�ساة بهذه احلجة امل�ستقبلية التي مل 

حتدث اأ�ساًل.

فيما ي�ستعد في�سبوك بالفعل لهذه احلجة، حيث اأعلنت ال�سركة، الأربعاء، يف بيان، اأنها ا�ستثمرت مليارات 

الدولرات وماليني ال�ساعات جلعل وات�ساب واإن�ستغرام خدمات اأكر قيمة مما كانت عليه قبل اأن ت�ستحوذ 

عليهما. واأ�سافت: “كنا نعتقد اأن هذه ال�سركات �ستكون ذات فائدة كبرة مل�ستخدمينا على في�سبوك، واأنه 

ميكننا امل�ساعدة يف حتويلهم اإىل �سيء اأف�سل، وقد فعلنا ذلك، والآن يختار النا�ص يف جميع اأنحاء العامل 

ا�ستخدام منتجاتنا لي�ص لأنهم م�سطرون لذلك، بل لأننا جنعل حياتهم اأف�سل«.

ماذا لو فككوا ال�سبكة؟

ي�سار اإىل اأنه وحتى لو وافقت املحكمة على اأن في�سبوك انتهك قانون مكافحة الحتكار، فاإن هذا ل يعني 

بال�سرورة اأن تفكيك ال�سركة اأمر ل مفر منه، بل هي بب�ساطة اإحدى النتائج املحتملة العديدة، اأما القرار 

النهائي فيعود اإىل املحاكم.

وبافرتا�ص اأن القا�سي وجد اأن في�سبوك ت�سرف ب�سكل غر قانوين، فاإن باإمكانه فر�ص قيود على �سلوك 

املوقع، مثل مطالبتهم باإخطار احلكومة بكل عملية اندماج م�ستقبلية، كما ميكنهم طلب نوع من النظام 

التنظيمي الذي يجرب في�سبوك على التعامل مع بيانات امل�ستخدم ب�سكل خمتلف.

وميكن اأي�ساً اأن يطلب من في�سبوك الرتاجع عن عملية ا�ستحواذ وات�ساب واإن�ستغرام، واأي�ساً اأي عدد من 

عمليات ال�ستحواذ الأخرى التي مت اإجراوؤها على مر ال�سنني.

اأما بالن�سبة للم�ستهلكني، فقد يكون ا�ستقالل تطبيقي وات�ساب اأو ان�ستغرام اأكرب تغير، وهذا يعني اأن 

مارك زوكربرغ، الرئي�ص التنفيذي ل�سركة في�سبوك، لن ي�ستطيع التحكم يف ال�سركات، مما يعني اأنه ميكن 

ملالك خمتلف تغير كل �سيء من واجهة امل�ستخدم اإىل التكنولوجيا الأ�سا�سية.
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