
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 شباب أردنيون يغادرون ثقافة االنتظار 
إلى اغتنام الفرص بالتدريب والتأهيل

 خطيب األقصى: المسجد األقصى 
باق رغم الحصار واإلبعاد

االنباط- عمان

التقليدية  الوظائف  ركود  يفر�ض   

وان���ح�������س���اره���ا واق����ع����اً ج����دي����داً م��ل��ي��ئ��اً 

ب���ال���ف���ر����ض ل���ل���ع���دي���د م�����ن الأع�����م�����ال 

احلر  العمل  يوفر  اإذ  الواعدة،  املهنية 

الفنية  امل��ه��ارات  اكت�ساب  على  القائم 

املجالت،  مبختلف  والتقنية  واملهنية 

املطلوب  وال�ستقرار  املنا�سب  الدخل 

به. للعاملني 

وُت����ع����د م��ه��ن��ة ���س��ي��ان��ة ال�������س���ي���ارات 

)امل���ي���ك���ان���ي���ك���ي(، م����ن اأب�������رز الأع����م����ال 

امل��ه��ن��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ه��د ط��ل��ب��اً م��ت��زاي��داً 

ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي، 

واجتماعية  اقت�سادية  مبزايا  وحتظى 

ال�سغوط  اأم��ام��ه��ا  تتال�سى  م��ت��ع��ددة، 

العيب  بثقافة  املتعلقة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

وال�سورة النمطّية لهذه املهنة.

وي����وم اأم�������ض، ح��ظ��ي جم��م��وع��ة من 

ثقافة  غ��ادروا  الذين  الأردين  ال�سباب 

ال��ف��ر���ض  اغ��ت��ن��ام  ث��ق��اف��ة  اإىل  ال��ع��ي��ب 

باإ�سادة  املتخ�س�ض،  والتدريب  بالعمل 

ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، خ��الل 

الأم��ر  �سمو  بح�سور  جاللته  افتتاح 

احل�������س���ني ب����ن ع����ب����داهلل ال����ث����اين ويل 

العهد.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-وكاالت

���س��الة  ام�������ض  امل�����س��ل��ني  اآلف  اأدى 

اجل��م��ع��ة، يف رح����اب امل�����س��ج��د الأق�����س��ى 

املبارك يف ظل اإجراءات ال�سالمة للحد 

من انت�سار فرو�ض كورونا

�ساعات  منذ  امل�سلني  اآلف  وت��واف��د 

ال��ف��ج��ر م��ن م��دي��ن��ة ال��ق��د���ض وال�����س��ف��ة 

 48 الغربية واأهايل الداخل املحتل عام 

اىل امل�سجد الأق�سى

ك����م����ا ف����ر�����س����ت ق���������وات الح�����ت�����الل 

فيما  امل�سلني،  من  عدد  على  خمالفات 

ن�����س��ب��ت ح���واج���ز ت��ع��ي��ق و����س���ول ���س��ك��ان 

ال�سفة اىل امل�سجد الأق�سى واحتجزت 

على  مل��واط��ن��ني  ال�سخ�سية  ال��ب��ط��اق��ات 

امل�سجد بوابات 

اأثنى خطيب  وخالل خطبة اجلمعة 

على  �سنينة  اأبو  يو�سف  ال�سيخ  الأق�سى 

اإن  وق��ال  امل�سجد،  يف  املقد�سيني  رب��اط 

برعاية  لهم  م�سهود  املقد�ض  بيت  اأه��ل 

�ساحاته  يف  فرتاهم  وحمايته  الق�سى 

مرابطون ويف خلواته متعبدون

هلل  نف�سه  نذر  ملن  “ هنيئا  واأ�ساف: 

يف  �سبيله  يف  وراب��ط  واعتكف  له  وتبتل 

املبارك” امل�سجد الأق�سى 

التفا�صيل �ص »5«

ال�سبت   3  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  19  كانون الأول  2020 م - العدد  5547    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

22 وفاة و1708 إصابات بفيروس 
كورونا و3160 حالة شفاء

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلية  الحتالل  �سرطة  م�سادرة 

خالل اليومني املا�سيني لعدد من اجلرارات 

من  ملزارعني  تعود  “تركتورات”  الزراعية 

الو�سطى، تعد  الأغ���وار  ال��زب��ي��دات يف  ق��رى 

الوجود  مالحقة  م�سل�سل  يف  حلقة  اأح��دث 

جديدة  و���س��رب��ة  الأغ�����وار،  يف  الفل�سطيني 

مو�سم  يف  خا�سة  برمته،  ال��زراع��ي  للقطاع 

امل���زارع���ون حت�سرات  ي��ب��داأ  ال�����س��ت��اء، حيث 

حلراثة الأرا�سي وتهيئتها للزراعة

الأغ���وار ع��ارف  ���س��وؤون  الباحث يف  يقول 

دراغمة اإن العتداء الحتاليل الأخر جاء 

ت��ل��ك اجل�����رارات على  بحجة ع���دم ح�����س��ول 

الرتاخي�ض الالزمة، مع التهديد مب�سادرة 

ب��اأن هذه  علما  غ��ر مرخ�ض،  ت��راك��ت��ور  اأي 

الرتاكتورات مل ترخ�ض من قبل

على  �سر�سة  هجمة  ه��ن��اك  “لكن  وت��اب��ع 

وال�سمالية  والو�سطى  عامة،  الأغ��وار  قرى 

خا�سة، ول نعلم ماذا ي�سعى الحتالل من 

وراء ذل���ك! ف��ق��د ق��ام��وا ب��اإع��ط��اء اأ���س��ح��اب 

ال��رتك��ت��ورات خم��ال��ف��ات وح�����س��ور حمكمة، 

وب��امل��ق��اب��ل دف���ع ف���رتة احل��ج��ز امل��رك��ب��ة التي 

التي  ال�ساحنة  اأج���رة  ودف���ع  ب��ع��د،  ت��ق��رر  مل 

اإىل مكان غر  امل�سادرة  نقلت الرتاكتورات 

امل�����س��ع��ود من  امل�����زارع وه����اب  معروف” اأم����ا 

ال�سمالية  الأغ�����وار  يف  احل��دي��دي��ة  منطقة 

الفل�سطينية، فهو يبحث منذ نحو �سهرين 

ع��ن ج���ّرار زراع���ي حل��راث��ة اأر���س��ه، م��ن دون 

اأّي �ساحب ج��ّرار على  ج��دوى. فلم يوافق 

ذلك.
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 االحتالل يشن حربا على التراكتورات في األغوار

النفط يتراجع عن ذروة 9 أشهر في ظل مخاوف 
بشأن الطلب

 بوليتيكو: اختراق شبكة األسلحة النووية 
الوطنية األمريكية

�صنغافورة - رويرتز

ت��راج��ع��ت اأ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط، ام�����ض اجلمعة، 

التي  اأ���س��ه��ر   9 ذروة  م��ن  قريبة  ظلت  لكنها 

بلغتها يف اجلل�سة ال�سابقة، اإذ ي�سغط ارتفاع 

الإ����س���اب���ات ب��ك��وف��ي��د-19 ع��ل��ى ال��ط��ل��ب على 

ب�ساأن  اأمركيون  م�سرعون  ويتنازع  الوقود، 

مليار   900 حجمها  اقت�سادي  حتفيز  حزمة 

دولر. ون��زل��ت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة خل���ام غ��رب 

ما  اأو  �سنتاً   17 الأم��رك��ي  الو�سيط  تك�سا�ض 

يعادل 0.4% اإىل 48.19 دولر للربميل.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عّمان

اإ���س��اب��ات  و1708  وف���اة   22 ت�سجيل  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

لرتفع  اجلمعة،  ام�ض  اململكة  يف  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  بفرو�ض 

العدد الإجمايل للوفيات اإىل 3518 والإ�سابات اإىل 271514.

662 حالة يف حمافظة  الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على  وت��وّزع��ت 

اإربد، منها 67 حالة يف الرمثا، و522 حالة يف حمافظة العا�سمة 

عّمان، و150 حالة يف حمافظة الزرقاء، و101 حالة يف حمافظة 

و50 حالة يف حمافظة  م��اأدب��ا،  و54 حالة يف حمافظة  امل��ف��رق، 

البلقاء، و48 حالة يف حمافظة جر�ض، و 48 حالة يف حمافظة 

الكرك، و36 حالة يف حمافظة عجلون، و19 حالة يف حمافظة 

يف  واح��دة  حالة  منها  معان،  و16 حالة يف حمافظة  الطفيلة، 

البرتا، و2 حالة يف حمافظة العقبة.

ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة  ال�سادر عن  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

 31446 اأن عدد احلالت الن�سطة حالّياً و�سل اإىل  ال�سحة اإىل 

دِخلت اليوم اإىل امل�ست�سفيات 
ُ
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأ

137 حالة، فيما غادرت 153 حالة.

ول��ف��ت اإىل اأن اإج��م��ايل ع��دد احل���الت امل���وؤّك���دة ال��ت��ي تتلقى 

عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   1101 امل�ست�سفيات  يف  العالج 

امل���وؤّك���دة  ل��ل��ح��الت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال��ع��زل  اأ����س���ّرة 

وامل�ستبهة ليوم اأم�ض 937 بن�سبة اإ�سغال بلغت 22 باملئة، فيما بلغ 

اإجمايل عدد اأ�سّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات 

للحالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم اأم�ض 332 بن�سبة اإ�سغال بلغت 

36 باملئة.
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االنباط-وكاالت

يوم  الأمريكية  الإدارة  يف  م�سوؤولون  قال 

واإدارة  الطاقة  وزارة  �سبكات  اإن  اخلمي�ض، 

التي تدير خمزون  الوطنية،  النووي  الأمن 

الأ����س���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة يف ال����ب����الد، ت��ع��ر���س��ت 

لالخرتاق.

م�سوؤولني  عن  “بوليتيكو”  موقع  ونقل 

مطلعني ب�سكل مبا�سر على الأمر، قولهم اإن 

اأن املت�سللني  اأدلة على  لدى الوزارة والإدارة 

متكنوا من الو�سول اإىل �سبكاتهم 
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 بشكل مفاجئ.. تركيا ُتخلي مواقع عسكرية حساسة غرب سوريا 
وتقرر سحب قواتها لمناطق خاضعة لسيطرة مقاتلين موالين لها

االنباط-وكاالت

 قال م�سدر تركي اليوم اجلمعة اإن تركيا 

اأخلت �سبعة مواقع مراقبة ع�سكرية يف �سمال 

الأرا���س��ي  م��ن  قواتها  و�سحبت  �سوريا  غ��رب 

ال���ت���ي ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا احل��ك��وم��ة ال�����س��وري��ة 

م�سلحون  عليها  ي�سيطر  التي  املناطق  اإىل 

ومقاتلون مدعومون من اأنقرة

الع�سكرية  املواقع  ع�سرات  تركيا  واأقامت 

ات��ف��اق مل  اإط���ار  2018 يف  ع��ام  املنطقة يف  يف 

اإليه مع رو�سيا  يكتب له ال�ستمرار تو�سلت 

واإيران لتهدئة القتال بني القوات احلكومية 

القوات  اأن��ق��رة  وتدعم  واملعار�سة.  ال�سورية 

التي تقاتل ب�سار الأ�سد بينما تدعم مو�سكو 

وطهران الرئي�ض ال�سوري

وح���ا����س���رت ق������وات احل���ك���وم���ة ال�����س��وري��ة 

م��واق��ع ع�سكرية  ع��دة  رو�سيا  م��ن  امل��دع��وم��ة 

املا�سي. وتعهدت تركيا يف ذلك  العام  تركية 

لكنها  هناك  وجودها  على  باحلفاظ  الوقت 

بداأت الن�سحاب يف اأكتوبر ت�سرين الأول

ال���ذي طلب ع��دم الك�سف  امل�����س��در،  وق���ال 

عن هويته، اإن اآخر عمليات الإجالء اكتملت 

م�����س��اء اأم�����ض اخل��م��ي�����ض، واإن ال���ق���وات اأع��ي��د 

عليها  ت�سيطر  التي  الأرا���س��ي  داخ��ل  ن�سرها 

تفاهم  مبوجب  اأنقرة  من  املدعومة  القوات 

مت التو�سل اإليه مع رو�سيا

الأم��ر لي�ض يف �سكل �سحب  امل�سدر  وق��ال 

يتعلق  الو�سع  اأع��داده��ا.  تقلي�ض  اأو  للقوات 

فقط بتغير املوقع

ما  لرتكيا  اإن  �سوريون  م�سلحون  ويقول 

األ���ف جندي  اآلف و15  ع�����س��رة  ب��ني  ي����رتاوح 

اإىل ج��ان��ب مقاتلي  ���س��وري��ا  غ���رب  ���س��م��ال  يف 

املعار�سة الذين تدعمهم واملت�سددين الذين 

التزموا بنزع �سالحهم واحتوائهم

الجزيرة واالهلي لقاء العراقة 
والفيصلي يبحث عن الفوز 

دراسة: الوفيات الناجمة عن كورونا يتجاوز بثالثة 
أضعاف معدل وفيات االنفلونزا الموسمية

 خبراء : اللغة العربية من أهم مكونات القومية 
العربية وخط الدفاع األول لألمن الثقافي

االنباط – عمان 

تختتم م�ساء ال�سبت مناف�سات ال�سبوع 

الكروي لندية  ال��دوري  ال�سابع ع�سر من 

امل���ح���رتف���ني ع��ن��دم��ا ي��ل��ت��ق��ي الأه����ل����ي مع 

اجلزيرة عند الرابعة م�ساء على �ستاد امللك 

ال�سريح  ي�ست�سيف  فيما  الثاين،  عبداهلل 

والن�سف  ال�ساد�سة  عند  الفي�سلي  نظره 

الول  اللقاء  احل�سن.يف  �ستاد  على  م�ساء 

العراقة  لقاء  الأهلي واجلزيرة  يف  يلتقي 

الهلي  فيه  ابتعد  ال��ذي  اجلميل  والزمن 

عن املناف�سة وبات من اكرث الفرق املهددة 

بالهبوط اىل الدرجة الوىل.

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

اجلمعة،  ام�����ض  ن�سرت  درا���س��ة  ك�سفت   

ك��ورون��ا  ع��ن  الناجمة  ال��وف��ي��ات  م��ع��ّدل  اأن 

يتجاوز بنحو ثالثة اأ�سعاف عدد الوفيات 

جّراء الإنفلونزا املو�سمية.

و����س���ّل���ط ال���ب���ح���ث ال������ذي اع���ت���م���د ع��ل��ى 

جملة  ون�����س��رت��ه  فرن�سية  وط��ن��ي��ة  ب��ي��ان��ات 

ونقلته  التنف�سي،  للطب  لن�سيت”  “ذي 
���س��ب��ك��ة ي����ورون����ي����وز الأوروب������ي������ة، ال�����س��وء 

ع��ل��ى م���دى ���س��دة م��ر���ض ك���ورون���ا. وق���ارن 

الباحثون بيانات 89530 مري�سا نقلوا اإىل 

امل�ست�سفيات جّراء اإ�سابتهم بكورونا .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

مكونات  اأه��م  م��ن  العربية  اللغة  تعد   

ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة، وخ���ط ال��دف��اع الأول 

لالأمن الثقايف، يف املحافظة على الرتاث 

بح�سب  احل�����س��اري��ة،  واملكت�سبات  الثقايف 

خرباء وخمت�سني.

للغة  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة   ، وبينوا 

ال��ع��رب��ي��ة، ال����ذي ���س��ادف ام�����ض اجل��م��ع��ة، 

���س��ررورة  الرقمي  اللغوي  التوظيف  اأن 

املعريف،  التداول  �سرعة  ت�سهم يف  حتمية، 

امل��ت��ق��دم��ة  وت�����س��ه��ل الن��ف��ت��اح ع��ل��ى الأمم 

لالإفادة من علومها،

التفا�صيل �ص »2«



املحلي
20

 بورصة عمان ترتفع بنسبة 45ر1 بالمئة 
في أسبوع

دراسة: الوفيات الناجمة عن كورونا يتجاوز بثالثة 
أضعاف معدل وفيات االنفلونزا الموسمية

االنباط- عمان

 ارتفع الرقم القيا�سي العام لأ�سعار 

الأ�سهم املدرجة يف بور�سة عمان بن�سبة 

الأ�سبوع  ت���داولت  لينهي  باملئة،  45ر1 

عند م�ستوى 1615 نقطة .

التداول  حلجم  اليومي  املعدل  وبلغ 

يف ال��ب��ور���س��ة خ���ال الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي 

م���ق���ارن���ة مع  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون  3ر9  ن��ح��و 

8ر5 م��ل��ي��ون دي��ن��ار الأ���س��ب��وع ال�����س��اب��ق، 

بلغ  فيما  باملئة،  3ر61  ارت��ف��اع  وبن�سبة 

ح��ج��م ال���ت���داول الإج���م���ايل الأ���س��ب��وع��ي 

نحو 7ر64 مليون دينار، مقارنة مع 29 

مليون دينار لاأ�سبوع ال�سابق.

اأم�����ا ع����دد الأ����س���ه���م امل���ت���داول���ة ال��ت��ي 

���س��ج��ل��ت��ه��ا ال��ب��ور���س��ة خ����ال الأ����س���ب���وع 

امل��ن�����س��رم، ف��ب��ل��غ��ت7ر34 م��ل��ي��ون ���س��ه��م، 

نفذت من خال 10726 �سفقة.

االنباط- عمان

 ك�سفت درا�سة ن�سرت ام�س اجلمعة، 

الناجمة عن كورونا  اأن معّدل الوفيات 

ي���ت���ج���اوز ب��ن��ح��و ث���اث���ة اأ����س���ع���اف ع��دد 

الوفيات جّراء الإنفلونزا املو�سمية.

و���س��ّل��ط ال��ب��ح��ث ال����ذي اع��ت��م��د على 

جملة  ون�سرته  فرن�سية  وطنية  بيانات 

ال��ت��ن��ف�����س��ي،  ل��ل��ط��ب  لن�سيت”  “ذي 
ون��ق��ل��ت��ه ���س��ب��ك��ة ي���ورون���ي���وز الأوروب����ي����ة، 

ال�سوء على مدى �سدة مر�س كورونا.

 89530 ب���ي���ان���ات  ال��ب��اح��ث��ون  وق�����ارن 

ج��ّراء  امل�ست�سفيات  اإىل  نقلوا  مري�سا 

هذا  وني�سان  اآذار  يف  بكورونا  اإ�سابتهم 

نقلوا  مري�سا   45819 بيانات  مع  العام 

بالإنفلونزا  لإ�سابتهم  امل�ست�سفيات  اإىل 

�سباط  واأواخ��ر   2018 الأول  كانون  بني 

.2019

مر�سى  م��ن  باملئة   16،9 نحو  وت��ويف 

كورونا خال فرتة الدرا�سة، التي مّتت 

خال املوجة الأوىل من اجتياح الوباء 

الأط��ب��اء  ل��دى  يكن  لأوروب���ا عندما مل 

ال��ك��ث��ر م���ن ال��ع��اج��ات ل���س��ت��خ��دام��ه��ا 

ع��ل��ى امل��ر���س��ى ال���ذي���ن ك��ان��ت ح��الت��ه��م 

م����رتدي����ة. واأم�������ا م���ع���دل ال����وف����ي����ات يف 

 5،8 الإن��ف��ل��ون��زا فبلغ  م��ر���س��ى  اأو���س��اط 

النقل  اأن  اإىل  الباحثون  باملئة. وتو�سل 

بالن�سبة  امل�����س��ددة  العناية  وح���دات  اإىل 

مل��ر���س��ى ال���ف���روي ي�����زداد ع���ن م��ر���س��ى 

الإنفلونزا ب� 16،3 باملئة ملر�سى كورونا، 

مقارنة ب� 10،8 باملئة ملر�سى الإنفلونزا، 

بينما يبلغ معدل الفرتة التي يق�سيها 

مر�سى كورونا يف ق�سم العناية امل�سددة 

امل�سابون  يق�سيها  التي  الفرتة  �سعف 

بثمانية  مقارنة  يوما   15( بالإنفلونزا 

اأيام(.

االنباط- عّمان

وف��اة   22 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

امل�ستجّد  كورونا  بفرو�س  اإ�سابات  و1708 

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

والإ���س��اب��ات   3518 اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل 

اإىل 271514.

 662 وت��وّزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 

يف  حالة   67 منها  اإرب���د،  حمافظة  يف  حالة 

العا�سمة  حمافظة  يف  حالة  و522  الرمثا، 

ع��ّم��ان، و150 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��زرق��اء، 

حالة  و54  املفرق،  حمافظة  يف  حالة  و101 

حمافظة  يف  حالة  و50  ماأدبا،  حمافظة  يف 

و  ج��ر���س،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و48  البلقاء، 

48 حالة يف حمافظة الكرك، و36 حالة يف 

حمافظة  يف  حالة  و19  عجلون،  حمافظة 

ال��ط��ف��ي��ل��ة، و16 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، 

منها ح��ال��ة واح���دة يف ال��ب��رتا، و2 ح��ال��ة يف 

العقبة. حمافظة 

واأ����س���ار امل��وج��ز الإع���ام���ي ال�����س��ادر عن 

اأن عدد  اإىل  ال�سحة  ال��وزراء ووزارة  رئا�سة 

 31446 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة  احل��الت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  بلغ عدد احلالت  بينما  حالة، 

فيما  ح��ال��ة،   137 امل�ست�سفيات  اإىل  ال��ي��وم 

غادرت 153 حالة.

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

امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلقى  التي  املوؤّكدة 

1101 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة 

للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل 

بن�سبة   937 اأم�����س  ليوم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة 

اإج��م��ايل  بلغ  فيما  باملئة،   22 بلغت  اإ���س��غ��ال 

يف  امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  عدد 

وامل�ستبهة  امل���وؤّك���دة  ل��ل��ح��الت  امل�ست�سفيات 

 36 ب��ل��غ��ت  اإ���س��غ��ال  بن�سبة   332 اأم�����س  ل��ي��وم 

باملئة.

التنّف�س  اأج��ه��زة  اإج��م��ايل ع��دد  ب��ل��غ  ك��م��ا 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  ال���س��ط��ن��اع��ي 

 155 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت 

18 باملئة. اإ�سغال بلغت  بن�سبة 

كما اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 3160 حالة 

املنزيل وامل�ست�سفيات،  العزل  اليوم يف  �سفاء 

 236550 اإىل  ال�سفاء  اإجمايل حالت  لي�سل 

حالة.

خم���رّي���اً  ف��ح�����س��اً   17735 اأن  واأ�����س����اف 

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

الوباء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات 

اإىل  لف��ت��ا ً  فح�ساً،   2933001 الآن  وح��ت��ى 

اليوم  اأن ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية لهذا 

و�سلت اإىل قرابة 63ر9 باملئة.

اإىل الل���ت���زام  ال�������وزارة اجل��م��ي��ع  ودع����ت 

ب����اأوام����ر ال����ّدف����اع، واّت����ب����اع ���س��ب��ل ال��وق��اي��ة، 

اإقامة  وع��دم  ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت���داء  خ�سو�ساً 

اإ�سافة  �سخ�ساً،  م��ن20  لأك��ر  التجّمعات 

اإىل متابعة احلملة التوعوية التي اأطلقتها 

ال���������وزارة ل���ل���وق���اي���ة م����ن ع������دوى ف���رو����س 

اأ�سرهم  حلماية  الأف���راد  وت�سجيع  ك��ورون��ا 

)#بحميهم(. وجمتمعهم 

وق����ال م�����س��اع��د الأم�����ني ال���ع���ام ل��ل��رع��اي��ة 

ال�سحية الأولية يف وزارة ال�سحة الدكتور 

ب��اأخ��ذ  امل�سلني  فح�س  اأن  ���س��رك�����س،  غ���ازي 

م�����س��ح��ات اأن���ف���ي���ة ب��ل��ع��وم��ي��ة ل��ل��ك�����س��ف ع��ن 

ف����رو�����س ك����ورون����ا امل�����س��ت��ج��د ع���ن���د ���س��اة 

اجل��م��ع��ة ق��ب��ل دخ��ول��ه��م امل�����س��ج��د، ي��اأت��ي من 

وتبليغ  فقط،  ال�سابات  عن  التحري  ب��اب 

احل������الت الي���ج���اب���ي���ة امل�������س���اب���ة ل���ي���اأخ���ذوا 

ب�سرورة  عليهم  والتاأكيد  واحلذر  احليطة 

الإلتزام بالعزل املنزيل .

الفح�س  اأن   ، �سرك�س  الدكتور  واأو���س��ح 

ال��ع�����س��وائ��ي ت���وق���ف ل��ك��ن ف��ح�����س امل�����س��ل��ني 

امل�سلني  يف ���س��اة اجل��م��ع��ة ه��دف��ه ح��م��اي��ة 

وخا�سة كبار ال�سن.

وزارة  خ��اط��ب��ت  ال�����س��ح��ة،  وزارة  وك��ان��ت 

الأوق�����اف و����س���وؤون امل��ق��د���س��ات الإ���س��ام��ي��ة، 

باأنها �سرت�سل فرق ال�ستق�ساء الوبائي كل 

جمعة اإىل امل�ساجد؛ لإجراء م�سحات اأنفية 

للم�سلني. بلعومية 

االنباط- عمان

 ي��ف��ر���س رك�����ود ال���وظ���ائ���ف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 

بالفر�س  مليئاً  جديداً  واقعاً  وانح�سارها 

اإذ  ال��واع��دة،  املهنية  الأع��م��ال  م��ن  للعديد 

اكت�ساب  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  ال��ع��م��ل احل���ر  ي��وف��ر 

والتقنية مبختلف  واملهنية  الفنية  املهارات 

امل����ج����الت، ال���دخ���ل امل��ن��ا���س��ب وال���س��ت��ق��رار 

املطلوب للعاملني به.

وُت������ع������د م����ه����ن����ة �����س����ي����ان����ة ال���������س����ي����ارات 

املهنية  الأع���م���ال  اأب����رز  )امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي(، م��ن 

امل�ستويني  على  متزايداً  طلباً  ت�سهد  التي 

امل���ح���ل���ي والإق����ل����ي����م����ي، وحت����ظ����ى مب���زاي���ا 

تتا�سى  م��ت��ع��ددة،  واجتماعية  اقت�سادية 

املتعلقة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����س��غ��وط  اأم��ام��ه��ا 

لهذه  النمطّية  وال�����س��ورة  ال��ع��ي��ب  بثقافة 

املهنة.

ويوم اأم�س، حظي جمموعة من ال�سباب 

اإىل  العيب  ثقافة  غ���ادروا  ال��ذي��ن  الأردين 

والتدريب  بالعمل  الفر�س  اغتنام  ثقافة 

عبداهلل  امللك  جالة  ب��اإ���س��ادة  املتخ�س�س، 

اف��ت��ت��اح ج��ال��ت��ه بح�سور  خ���ال  ال���ث���اين، 

الثاين  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ر  �سمو 

ويل العهد، اأكادميية “جاكوار لند روفر” 

للتلمذة املهنية يف عمان.

املُلتحقني  للطلبة  الأك��ادمي��ي��ة  وُت��ق��دم 

���س��ام��ًا وجم���ان���ي���اً ح���ول خمتلف  ت���دري���ب���اً 

على  ال�سيارات  مليكانيك  التقنّية  امل��ه��ارات 

مدى 18 �سهراً، اإذ ت�سم الأكادميية قاعات 

ل��ل��ت��دري�����س واأخ������رى ل��ل��ت��دري��ب وم�����س��اغ��ل 

الطلبة  ع���دد  وي��ب��ل��غ  ال�����س��ي��ارات،  ل�����س��ي��ان��ة 

8 منهم من  ط��ال��ب��اً،   12 ح��ال��ي��اً  امل��ت��درب��ني 

ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة احل�����س��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة، و4 من 

برنامج خدمة وطن، بينهم طالبة واحدة.

وال����ت����ق����ت وك�����ال�����ة الأن������ب������اء الأردن������ي������ة 

امل��ت��دّرب��ني  الطلبة  م��ن  جمموعة  )ب����رتا(، 

يف الأك��ادمي��ي��ة، وال��ذي��ن اأع��رب��وا ع��ن بالغ 

التي  امللكية،  بالزيارة  واعتزازهم  فخرهم 

ت��ع��ك�����س ح��ر���س ج��ال��ة امل��ل��ك و���س��م��و ويل 

عن  ف�سًا  بال�سباب،  واهتمامهما  العهد 

الدعم امللكي املتوا�سل نحو متكني ال�سباب 

وحت���ف���ي���زه���م ل���ل���ت���وّج���ه ل���ل���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

املتقدم، وال�ستفادة من الفر�س املتاحة يف 

العمل. �سوق 

و������س�����ردت ال���ط���ال���ب���ة اأم�����ان�����دا ال�����س��اع��ر 

رغبتها  تكّونت  اإذ  املجال،  هذا  يف  جتربتها 

ب���ال���ع���م���ل يف م��ي��ك��ان��ي��ك ال�������س���ي���ارات م��ن��ذ 

�سقيقها  ل�سغف  متابعتها  نتيجة  طفولتها، 

يف ت��ع��دي��ل امل���رك���ب���ات واإدخ������ال الإ����س���اف���ات 

ع��ل��ي��ه��ا، م��ا دف��ع��ه��ا ل���زي���ادة الإه��ت��م��ام بهذا 

املجال والإملام مبختلف تفا�سيله.

وب���ّي���ن���ت اأن���ه���ا ب��ع��د اج���ت���ي���ازه���ا م��رح��ل��ة 

الثانوية العامة، توّجهت لدرا�سة الهند�سة 

التقنية،  احل�����س��ني  ج��ام��ع��ة  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة 

العملي  ل��ل��ت��دري��ب  الأك���ادمي���ي���ة  واخ���ت���ارت 

اأن  اإىل  م�����س��رة  ال�����س��ي��ارات،  م��ي��ك��ان��ي��ك  يف 

فر�سة مهمة  ُي��ع��د  ب��الأك��ادمي��ي��ة  ال��ت��دري��ب 

اآخ��ر  م��ك��ان  يف  عليها  حت�سل  اأن  مي��ك��ن  ل 

ب�سهولة.

اإىل  الأردين  ال�����س��ب��اب  ال�����س��اع��ر  ودع����ت 

الل���ت���ح���اق ب���ال���رام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة امل��ه��ن��ي��ة 

وال�سورة  العيب  ثقافة  وجت��اوز  املختلفة، 

ال��ن��م��ط��ي��ة ال�����س��ائ��دة، والإ����س���رار ع��ل��ى �سق 

تتطلب  التي  واملهن  الأع��م��ال  يف  طريقهم 

التدريب  فر�س  واغتنام  امل��اه��رة،  الأي���دي 

والتاأهيل لتحقيق فر�س عمل منا�سبة.

م�����ن ج���ه���ت���ه، حت������دث ال����ط����ال����ب خ���ال���د 

احل���م���وي، اأح����د امل��ت��درب��ني ال��ق��ادم��ني من 

التدريب  اأهمية  عن  وطن،  خدمة  برنامج 

من  ال�سباب  متكني  يف  املتخ�س�س  العملي 

اإي���ج���اد ف��ر���س ع��م��ل م��ن��ا���س��ب��ة م�����س��ت��ق��ب��ًا، 

اأن ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي ي��ع��د خ��ي��اراً  م����وؤك����داً 

ركود  ظل  يف  الأردين  لل�سباب  ا�سرتاتيجياً 

التقليدية. الوظائف 

كان  وطن  خدمة  برنامج  اأن  اإىل  واأ�سار 

اإذ  بالأكادميية،  التحاقه  يف  الو�سل  حلقة 

اجلامعة  من  تخرجه  بعد  للتدريب  تقّدم 

امليكانيك،  هند�سة  تخ�س�س  يف  الأردن��ي��ة 

برامج  لالتحاق  الأردين  ال�سباب  داعياً 

من  وال�ستفادة  املختلفة،  املهني  التدريب 

الفر�س التي يوفرها يف �سوق العمل داخل 

اململكة اأو خارجها.

اإنه  عادل ليف،  الطالب  قال  من جهته، 

ال�سديد  لتعّلقه  ن��ظ��راً  ل��اأك��ادمي��ي��ة  ت��ق��ّدم 

و���س��غ��ف��ه ال��ك��ب��ر ب��ال�����س��ي��ارات، ح��ي��ث ك��ان��ت 

الريا�سية  بال�سيارات  باهتمامه  ال��ب��داي��ة 

تفا�سيلها  واأدق  والتعرف على موا�سفاتها 

خال طفولته، ليتّوج تلك الرغبة بدرا�سة 

ه��ن��د���س��ة امل��ي��ك��ان��ي��ك ال��ت��ي ك��ان��ت امل��دخ��ل يف 

ال��ت��ح��اق��ه ب���ه���ذه الأك���ادمي���ي���ة، وخ�����س��وع��ه 

م��ي��ك��ان��ي��ك  ال����ت����دري����ب����ي يف  ل���رن���اجم���ه���ا 

ال�سيارات.

�سّكل  الأك��ادمي��ي��ة  يف  ت��دري��ب��ه  اأن  وب���نّي 

فر�سة منا�سبة له لتطبيق العلوم النظرية 

على  اجلامعية  درا�سته  خال  تلّقاها  التي 

ال���ع���دي���د م��ن  ال����واق����ع، اإىل ج���ان���ب  اأر�������س 

التي  الفنية  والتقنيات  العملية  امل��ه��ارات 

التدريبي. اكت�سبها خال الرنامج 

بالزيارة  وعّر ليف عن فخره و�سعادته 

وت�سجيعاً  مهماً  حافزاً  ت�سّكل  التي  امللكية، 

كبراً لل�سباب الأردين، نحو التحاق املزيد 

والفني  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج  يف  منهم 

داخلياً  العمل  ل�سوق  يوؤهلهم  مبا  املتقدم، 

وخارجياً.

ب���������دوره، حت������ّدث م����دي����ر ال����ت����دري����ب يف 

اأك���ادمي���ي���ة ج���اك���وار لن����د روف�����ر ل��ل��ت��ل��م��ذة 

الرنامج  عن  ي��ارد،  عماد  املهند�س  املهنية 

اإىل  م�������س���راً  ل����اأك����ادمي����ي����ة،  ال���ت���دري���ب���ي 

ا���س��ت��خ��دام اأح�����دث الأن���ظ���م���ة امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 

والكهربائية يف التدريب.

ن���واة  ُت���ع���د  الأك���ادمي���ي���ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

ومن�����وذج�����ا ُم���ه���م���ا مي���ك���ن ال����ب����ن����اء ع��ل��ي��ه 

اأخرى،  وتخ�س�سات  جمالت  يف  وتطويره 

امل��زي��د من  ت��وف��ر  ي�سهم يف  ال���ذي  الأم����ر 

خال  من  الأردين،  لل�سباب  العمل  فر�س 

التي  املهني  التدريب  برامج  على  الإق��ب��ال 

حتظى بفر�س عملية وا�سعة.

وبذات الجتاه، قال نائب رئي�س جمل�س 

ملح�س،  با�سم  املحمودية  جمموعة  اإدارة 

من  الأول  ُي��ع��د  الأك���ادمي���ي���ة  م�����س��روع  اإن 

ي�ستهدف  اإذ  الإقليمي،  امل�ستوى  نوعه على 

ع��ل��ى �سيانة  وت��دري��ب��ه��م  ال�����س��ب��اب  مت��ك��ني 

وزارة  مع  التعاقد  مت  اأنه  مبيناً  ال�سيارات، 

ال��ع��م��ل م��ن خ���ال ب��رن��ام��ج خ��دم��ة وط��ن، 

وجامعة احل�سني التقنية لرفد الكادميية 

املتدربني. بالطلبة 

ا�ستثماراً  تعد  الأكادميية  اأن  اإىل  واأ�سار 

ع���ل���ى امل������دى ال���ط���وي���ل ل��ت��م��ك��ني ال�����س��ب��اب 

على  ليكونوا  طاقاتهم،  واإط���اق  الأردين 

وخارجياً،  حملياً  التناف�سية  من  عال  قدر 

لفتاً اإىل اأن وجود الأكادميية داخل من�ساأة 

يف  وُي�سهم  مهنياً  الطالب  ي��خ��دم  جت��اري��ة 

اإك�����س��اب��ه م��ه��ارات اإ���س��اف��ي��ة وم��ع��رف��ة اأو���س��ع 

ال�سوق. مبتطلبات 

اأّدت  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اأن  ملح�س  وب���نّي 

امللتحقني خال  الطلبة  اأعداد  اإىل خف�س 

اإىل  م�����س��راً  احل���ايل،  التدريبي  ال��رن��ام��ج 

اأن����ه م���ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����س��ل ع����دد ال��ط��ل��ب��ة 

 48 اإىل  الطبيعية  ال��ظ��روف  يف  امل��ت��درب��ني 

طالباً وطالبة يف الرنامج الواحد.

االنباط- عمان

العربية،  القومية  مكونات  اأه��م  م��ن  العربية  اللغة  تعد   

وخط الدفاع الأول لاأمن الثقايف، يف املحافظة على الرتاث 

الثقايف واملكت�سبات احل�سارية، بح�سب خراء وخمت�سني.

وبينوا ، مبنا�سبة اليوم العاملي للغة العربية، الذي �سادف 

ام�س اجلمعة، اأن التوظيف اللغوي الرقمي �سررورة حتمية، 

ت�سهم يف �سرعة التداول املعريف، وت�سهل النفتاح على الأمم 

اجلهود  توحيد  اإىل  داع���ني  علومها،  م��ن  ل��اإف��ادة  املتقدمة 

ملواجهة حتديات اللغة العربية يف الثورة الرقمية.

مبنا�سبة  �سعارا  الأردين  العربية  اللغة  جممع  اختار  وقد 

لي�س  قومية(،  �سرورة  العربية  )املجامع  بعنوان  اليوم  ه��ذا 

ت��اأك��ي��داً ل���دوره���ا ف��ح�����س��ب، ب��ل ل��ي��ك��ون دع����وًة جل��م��ي��ع حمبي 

العربية واحلري�سني عليها ل�ستكمال هذه الر�سالة ال�سامية، 

اجلهود  توّحد  را�سخة،  موؤ�س�سية  اأ�س�س  على  فيها  والإ�سهام 

وتاأخذ بكل الأ�سباب املتاحة.

تعد  العربية  اللغة  ف��اإّن  املّتحدة،  الأمم  منظمة  وبح�سب 

ركناً من اأركان التنوع الثقايف للب�سرية، واإحدى اللغات الأكر 

اإذ يتحّدث بها يومياً ما يزيد  انت�ساراً وا�ستخداماً يف العامل، 

على 400 مليون ن�سمة من �سكان املعمورة.

حممد  الدكتور  الأردين  العربية  اللغة  جممع  ع��ام  اأم��ني 

خال  من  احلو�سبة  تعزيز  الأهمّية  من  اإّن  ق��ال  ال�سعودي، 

وجتارب  بخرات  وال�ستعانة  التعريب،  وبرامج  التطبيقات 

امل��ت��خ�����س�����س��ني يف ال��ل��غ��ات الأخ������رى يف اإي�������س���ال ال��ل��غ��ة لغر 

الناطقني بها.

واأو�سح اأن املجمع يعمل على رفع الذائقة الأدبية مبواكبة 

والرامج  الازمة  الأدوات  وا�ستخدام  الع�سرية  امل�ستجدات 

ال��ت��وا���س��ل  وم��ن�����س��ات  امل��ج��م��ع  اإذاع�����ة  اأث����ر  ع��ر  املتخ�س�سة 

الجتماعي، داعيا يف الوقت ذاته اإىل رفع الذائقة عر املناهج 

الدرا�سية لتواكب ن�سو�سها احلياة املعا�سرة للطلبة، م�سرا 

اإىل دور الأردن الريادي يف جمال التعّلم والتعليم، وهو اليوم 

اآخ��ر يف ن�سرة العربية  معّول عليه يف تقدمي من��وذج م�سرف 

نعده  ال��ذي  العربية  اللغة  حماية  ق��ان��ون  تفعيل  خ��ال  م��ن 

متوافقاً مع اأرواحنا وتراث هذه الأمة وم�ستقبلها.

اأ�ستاذ اللغة والنحو يف جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور 

الرقمي  اللغوي  التوظيف  اأّن  اإىل  اأ�سار  �سعيليك،  اأبو  حامد 

وت�سهل  امل��ع��ريف،  ال��ت��داول  �سرعة  يف  ت�سهم  حتمية،  ���س��ررورة 

النفتاح على الأمم املتقدمة لاإفادة من علومها مبا يخدم 

املعرفة يف عاملنا القا�سر عن انتاجها.

يف  حو�سبتها  م�ساكل  لجتياز  بالعربية  النهو�س  اأّن  وبنّي 

)القفزة الرقمية( لي�س اأمرا هينا تت�سدى له جهة معينة اأو 

جماعة دون اأخرى، بل م�سروعا قوميا باإطار لغوي فكري.

الهائلة  العربية  القت�سادية  ال��ق��وة  توظيف  اأّن  واأو���س��ح 

اإليه ك�سريك  لا�ستثمار يف ال�سوق الرقمي العاملي والدخول 

العربية  تعلم  برامج  واإع���داد  البحث  حمركات  بناء  يف  فاعل 

الو�سيطة يف التداول ِبعقل ل يذهب يف تفتِحه اإىل التفريط 

ُجِره اإىل النغاق يف  ب�سيء من خ�سائ�سها، ول يوؤدي يف حتحَ

وجه اإمكانيات التطور الكامنة فيها.

واأ�ساف اأّن العربية اأظهرت اأنها لغة علمية بامتياز، الأمر 

الع�سر  م�سايرة  اإىل  اأق��رب  وجعلها  انت�سارها  اإىل  اأدى  ال��ذي 

ب��دت هذه  ك��ورون��ا، وق��د  التخلف عنه يف ظ��ل جائحة  وع���دم 

امل�سايرة للعربية يف الثورة الرقمية ملمو�سة ب�سكل وا�سح يف 

التعليم الإلكرتوين وداّلة دللة وافية على اأن العربية ك�سبت 

رفدت  عما  ت��زال؛ ف�سا  ول  وكيفا  كما  الرقمية  الثورة  من 

به �سبكة املعلومات العاملية من حمتوى علمي ي�سم مكتبات 

كاملة من الرتاث العربي الإ�سامي .

اأّن التطور الذي حققته العربية يف القفزة الرقمية  وبنّي 

واإن بدا حمدودا، وغر م�ستوف لعنا�سر ومتطلبات التطوير 

اللغوي باملفهوم العلمي الدقيق الذي يخدم العربية ويجّددها 

وينه�س بها من النواحي كافة، اإل اأّن ن�سيب التقدم فيه اأكر 

بكثر مما كان عليه قبل اجلائحة.

يف  العربية  اللغة  واأ�ستاذة  ال�سابقة  الثقافة  وزي��رة  ودع��ت 

احلا�سوب  تطويع  اإىل  مامكغ،  لن��ا  الدكتورة  البرتا  جامعة 

كما  احلا�سل،  التقني  التطور  مواكبة  لغايات  العربية،  للغة 

هو يف العديد من لغات العامل.

والر�ساقة  املرونة  من  املزيد  لإ�سفاء  الأوان  وقالت:” اآن 

ال��ل��غ��ة والأج��ي��ال  ب��ني  ال��ف��ج��وة  ل��ل��غ��ة، مب��ا ي�سهم يف جت�سر 

الباحثني يف طرحهم  العديد من  بجهود  م�سيدة  املتتابعة”، 

للغة بطريقة ع�سرّية، ذلك اأّن اللغة العربية، هي خر معني 

النطق  وم��ا حتمله من غنى يف  الآخ���ر،  الذكي مع  للتوا�سل 

لت�ساعد على تعّلم لغات اأخرى.

وعن الآليات الازمة لجتياز حتدي حو�سبة اللغة العربّية 

عر ال�سبكة العنكبوتية، بني مدير برنامج نون والقلم لتعليم 

اللغة العربية للناطقني بغرها واإعداد معلميها اأ�ستاذ اللغة 

العربية، الدكتور وليد العناتي، اأن الأمر يعتمد اعتمادا كبرا 

على بنية البحث العلمي وتوجهاته؛ ذلك اأن القتناع ب�سرورة 

جتاوز حتديات حو�سبة اللغة ميثل منطلقا اأ�سا�سيا يف معاجلة 

العقبات.

واأ�سار الدكتور العناتي اإىل اأن التطويع هو اأ�سا�س التحول 

نحو جمتمع املعرفة وتنفيذ �سيا�سات لغوية ر�سيدة، حيث ل 

املعريف  ال�ستهاك  من  ويتحّول  يتطور  اأن  للمجتمع  ميكن 

لاإنتاج اإل بالعربية.

واأ�ساف اأنه كلما جنحنا يف ذلك، زادت فر�سنا يف القتدار 

على تعليم اأجود، وكلما تطورت برجميات املعاجلة والت�سميم، 

العربية،  تدري�س  م�سكات  م��ن  الكثر  ح��ل  م��ن  ميكننا  مب��ا 

ال�سباب من خال  الأدبية لدى  بالذائقة  الرتقاء  اإىل  داعيا 

ومقت�سياته  الع�سر  روح  اإىل  ي�ستند  ر�سيد  خطاب  �سياغة 

القت�سادية والجتماعية.

اإي��ج��اب��ي��ا يف  اأث����رت  وراأى ال��ع��ن��ات��ي اأّن ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ق��د 

�سورتيها  يف  الأم  لغتهم  الأط���ف���ال  اك��ت�����س��اب  ع��ل��ى  غالبيتها 

العامية والف�سيحة، ومنا معجم الأطفال منوا وا�سحا �سمن 

النغما�سية  العربية  تعليم  برامج  اأّن  بيد  متعددة،  جم��الت 

تراجعت كثرا، لأنها تعتمد على امل�ساكنة والتوا�سل املبا�سر 

مع اأبناء اللغة.

22 وفاة و1708 إصابات بفيروس كورونا و3160 حالة شفاء

 شباب أردنيون يغادرون ثقافة االنتظار إلى اغتنام الفرص بالتدريب والتأهيل

 خبراء : اللغة العربية من أهم مكونات القومية العربية 
وخط الدفاع األول لألمن الثقافي

ال�سبت    19  /  12  / 2020

معظم الدرا�سات – ترى يف دمج الوزارات تخفيف العبء على احلكومة، ومنع ال�سراعات 

روؤي��ة متكاملة  تتطلب  التي  الإج��راءات جتاه اخلدمات  وتنفيذ  الخت�سا�سات  والت�سارب يف 

واإ�ساح  الدولة،  ميزانية  وتوفر يف  قليلة،  بتكلفة  العمل  لإجن��از  وتعاون م�سرتك  للدولة، 

يف  �سعيفة  كانت  اذا  ال���وزارة  عمل  اإداء  ورف��ع  والخت�سا�سات،  الكفاءات  باختيار  يبداأ  �سامل 

تقدمي اخلدمات . 

، وذك��رت ذلك يف  الزراعة  البيئة مع وزارة  املعار�سني لدمج وزارة  اأنني كنت من  اع��رتف 

العديد من املقالت ال�سابقة، ولكن جتربة دمج الوزارتني يف احلكومة ال�سابقة اثبتت كفاءتها 

يف حتقيق الروؤى والأهداف التي تخدم املواطن . 

ومثال على ذلك مع التوجيهات امللكية ال�سامية حول اأهمية دور القطاع الزراعي.. نتج عن 

دمج البيئة مع الزراعة )م�سروع التحريج الوطني( الذي اطلقته وزارة البيئة بالتعاون مع 

وزارة الزراعة، لزراعة ع�سرة مايني �سجرة حرجية خال الع�سر �سنوات القادمة ، وتوفر 

فر�س عمل لل�سباب وال�سابات العاطلني عن العمل، وتنمية املحافظات الأقل حظاً...بالإ�سافة 

الفعالة يف تنفيذ  اململكة للم�ساركة  اإن�ساء �سبكة متطوعني بيئيني ت�سمل جميع مناطق  اىل 

البيئة من خمتلف  امل�سروع. وقد مت م�ساركة وتوقيع عدد كبر من اجلمعيات  مراحل هذا 

حمافظات اململكة على مذكرة تفاهم يف اإطار العمل امل�سرتك وتبادل الروؤى والأفكار من اأجل 

الإعداد والتنفيذ الناجح وامل�ستدام من اجلهات وال�سركاء كافة، للبدء بتنفيذ م�سروع .

ومع ت�سكيل حكومة دولة ب�سر اخل�ساونة ، وف�سل وزارة البيئة عن وزارة الزراعة نت�ساأل 

اأين و�سل هذا امل�سروع على اأر�س الواقع ؟ ومن هي الوزارة امل�سوؤولة عن تكملة تنفيذ امل�سروع 

البيئة اأم الزراعة ؟ هل رحل امل�سروع مع رحيل احلكومة ال�سابقة ؟ هل اأ�سبحت التفاقيات 

م�سرها الأدراج .. وعلينا العودة من نقطة البداية ؟! اأم ننتظر تعديل/اأو ت�سكيل حكومي 

وزي��ر  وم��ن  م�ساروة  نبيل  البيئة  وزي��ر  م��ن  اإج��اب��ات  ع��ن  تبحث  البيئية  اجلمعيات  ؟  جديد 

الزراعة حممد داودية .

من جانب اأخر ل زال دور وزارة البيئة متوا�سع يف برامج التوعية و الوقاية من فرو�س 

كورونا ، ودون امل�ستوى املطلوب منها كوزارة هدفها حماية املواطن واملحافظة على �سحته ، 

علماً ان وزارات اأخرى مثل وزارة الثقافة كان دورها بارز يف ن�سر التوعية والتثقيف ال�سحي 

التي  اأرف��ع قبعة الح��رتام والتقدير للجهود اجلبارة  رغم ان ذلك خارج تخ�س�سها !! وهنا 

يقوم بها وزير الثقافة الدكتور با�سم الطوي�سي .

اأ�سكال  كافة  وبذل  تقت�سي تظافر اجلهود  التي  الوطنية  امل�سوؤولية  يتجزاأ من  وكجزء ل 

الدعم وامل�ساندة ، ناأمل من رئي�س الوزراء دولة ب�سر اخل�ساونة  ت�سريع اإجراءات تنفيذ الدمج 

، واإعادة الروح اإىل وزارة البيئة وخروجها من العناية املركزة وذلك بدجمها مع وزارة الزراعة 

، لتعم الفائدة  واإ�سراك اجلميع يف عملية اإعداد اخلطط والرامج ، والأهم من ذلك ا�سراكها 

اأر�س  يف عملية التنفيذ كعنا�سر فاعلة يف حتقيق النجاح والولوج اإىل خمرجات فعالة على 

الواقع ت�ساهم يف دفع عملية التنمية الوطنية امل�ستدامة.

سامر نايف عبد الدايم

حان دمج وزارة البيئة
 مع الزراعة 



�سنغافورة - رويرتز

لكنها  اجلمعة،  ام�س  النفط،  اأ�سعار  تراجعت 

بلغتها يف  ال��ت��ي  اأ���ش��ه��ر   9 ق��ري��ب��ة م��ن ذروة  ظ��ل��ت 

الإ���ش��اب��ات  ارت��ف��اع  ي�شغط  اإذ  ال�شابقة،  اجلل�شة 

ويتنازع  ال��وق��ود،  على  الطلب  على  ب��ك��وف��ي��د-19 

م�������ش���رع���ون اأم����رك����ي����ون ب�������ش���اأن ح���زم���ة حت��ف��ي��ز 

اقت�شادي حجمها 900 مليار دولر.

ون��زل��ت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة خل���ام غ���رب تك�شا�س 

 %0.4 ي��ع��ادل  م��ا  اأو  �شنتاً   17 الأم��رك��ي  الو�شيط 

اإىل 48.19 دولر للربميل، بينما تراجعت العقود 

الآجلة خلام برنت 26 �شنتاً، اأو ما يعادل 0.5% اإىل 

51.24 دولر للربميل.

واأفاد اإح�شاء لرويرتز، ام�س، اأن ما يزيد عن 

كورونا  بفرو�س  اأ�شيبوا  �شخ�س  مليون   73.65

مليون  بوفاة  اأف��اد  كما  العامل،  اأنحاء  يف  امل�شتجد 

و654 األفاً و920 �شخ�شاً.

اإن ارت���ف���اع الإ���ش��اب��ات بقوة  وي��ق��ول حم��ل��ل��ون 

مما  ال�شفر،  على  �شارمة  قيود  فر�س  اإىل  ي��وؤدي 

يف  بال�شوق  واملعنويات  الوقود  طلب  على  ي�شغط 

الأمد القريب.

اخلمي�س،  اأم�س  القيا�شيان،  اخلامان  وارتفع 

اإح��راز تقدم يف م�شروع قانون  اإزاء  تفاوؤل  بف�شل 

م�������ش���اع���دات ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ت���داع���ي���ات ف��رو���س 

اآ�شيا  يف  التكرير  ل�شركات  ق��وي  وط��ل��ب  ك��ورون��ا، 

وان��خ��ف��ا���س ال�����دولر الأم���رك���ي لأدن����ى م�شتوى 

النفط  ت�شعر  ظل  ويف  ال��ع��ام.  ون�شف  عامني  يف 

يخف�س  الأمركية  العملة  �شعف  ف��اإن  بالدولر، 

تكلفة النفط بالعمالت الأخرى.

ما  ل��ل��م��خ��اط��رة  ال�شهية  اإن  حم��ل��ل��ون  وي��ق��ول 

و�شيك  اتفاق  اإب��رام  احتمالت  تنمو يف ظل  زال��ت 

�شي�شاعد  مم���ا  امل��ت��ح��دة،  ال���ولي���ات  يف  للتحفيز 

يتو�شلوا  مل  امل�شرعني  لكن  الوقود،  على  الطلب 

بعد اإىل اتفاق م�شاء اخلمي�س.

يف  اأي�شا  اللقاحات  ت��وزي��ع  ا�شتمرار  وي�شاعد 

حماية ال�شوق من انزلقات كبرة.

�سنغافورة - رويرتز

اأ���ش��ع��ار ال��ذه��ب، ام�����س اجلمعة،  ت��راج��ع��ت 

اآم��ال  تنامي  ق��اد  اأن  بعد  ال��دولر،  انتع�س  اإذ 

ال��ذه��ب  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اإق����رار حتفيز يف 

ي�شع  مما  اأي��ام،  ثالثة  م��دى  على  لالرتفاع 

مكا�شب  حتقيق  م�شار  على  الأ�شفر  املعدن 

لالأ�شبوع الثالث على التوايل.

 %0.1 الفورية  املعامالت  ونزل الذهب يف 

الأ�شبوع  ويف  لالأون�شة.  دولر   1884.41 اإىل 

ال���ذه���ب  وت����راج����ع   .%2.4 ال����ذه����ب  ارت����ف����ع 

اإىل   %0.1 الآج���ل���ة  الأم���رك���ي���ة  ال��ع��ق��ود  يف 

1889.40 دولر.

امل��ايل  “التحفيز  يانغ  مارجريت  وق��ال��ت 

الأم��رك��ي م��و���ش��وع يف احل�����ش��ب��ان ع��ل��ى نحو 

اإىل جني  ي�����ش��ع��ون  امل��ت��ع��ام��ل��ون  ل����ذا  م������ا... 

الأرباح قبل عطلة نهاية الأ�شبوع«.

و����������ش���������رع ال����������ن����������واب اجل������م������ه������وري������ون 

جهودهم  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  وال��دمي��ق��راط��ي��ون 

لإق���������رار ج����ول����ة ج����دي����دة م����ن امل�������ش���اع���دات 

اأم�����س  ك��ورون��ا،  ف��رو���س  ت��داع��ي��ات  لتخفيف 

احلزبني  من  م�شرعون  قال  فيما  اخلمي�س، 

يعد  مل  ات��ف��اق  اإىل  التو�شل  يف  الإخ��ف��اق  اإن 

خياراً.

وق�������ال ه������ان ت������ان حم���ل���ل ال�������ش���وق ل���دى 

التو�شل  بينما قد يدفع  اإنه  اإف.اإك�س.تي.اإم 

لالرتفاع،  الذهب  اأ�شعار  حتفيز  �شفقة  اإىل 

ف������اإن ����ش���ع���ود اأك������ر ا����ش���ت���دام���ة ���ش��ي��ت��ط��ل��ب 

موؤ�شرات على ارتفاع ال�شغوط الت�شخمية.

ف���وق ما   ،%0.2 ال�����دولر  م��وؤ���ش��ر  و���ش��ع��د 

يف  م�����ش��ت��وى  اأدن����ى  ع��ن  فح�شب  قليال  ي��زي��د 

اأكر من عامني، مما يقل�س جاذبية الذهب 

حلائزي بقية العمالت.

ويقول حمللون اإن الذهب �شيلقى الدعم 

م���ن ت��ع��ه��د جم��ل�����س الح��ت��ي��اط��ي الحت����ادي 

)ال���ب���ن���ك امل����رك����زي الأم�����رك�����ي( مب��وا���ش��ل��ة 

ب��رن��اجم��ه ل�����ش��راء ال�����ش��ن��دات، حل��ني ح��دوث 

التوظيف  ا�شتعادة  يف  اآخر”  كبر  “تقدم 
.%2 الكامل وبلوغ هدفه للت�شخم عند 

الأخ����رى،  النفي�شة  ل��ل��م��ع��ادن  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 

دولر   25.77 اإىل   %1.1 ال��ف�����ش��ة  ت��راج��ع��ت 

 1033.67 اإىل   %1 البالتني  لالأون�شة. ونزل 

 2343.18 اإىل   %0.1 دولر وارتفع البالديوم 

دولر وهو مرتفع 0.8% يف الأ�شبوع.

لندن- العربية

اأكد رئي�س وزراء بريطانيا بوري�س جون�شون اأن 

و�شع مفاو�شات مابعد بريك�شت �شعب.

والأوروبيون  الربيطانيون  املفاو�شون  ودخل 

يف “ال�شاعات الأخرة” من �شعيهم للتو�شل اإىل 

اتفاق جت��اري بعد خ��روج بريطانيا من الحت��اد 

الأوروب��ي اجلمعة، منق�شمني ب�شدة حول م�شاألة 

حقوق ال�شيد البحري.

و���ش��ت��غ��ادر امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ال�����ش��وق امل��وح��دة 

لالحتاد الأوروبي يف اأقل من اأ�شبوعني، وقد نفد 

الوقت تقريباً حتى تتم املوافقة على اأي اتفاق يف 

اقت�شادية  اأزم���ة  ح��دوث  لتجنب  املنا�شب  الوقت 

�شديدة الوطاأة.

وطالب الربملان الأوروبي باأن يّطلع على ن�س 

اأب��ع��د تقدير،  ي��وم الأح���د على  ات��ف��اق بحلول  اأي 

فيما تقول حكومة اململكة املتحدة اإنها لن ت�شمح 

ل��ل��م��ح��ادث��ات ب��ت��ج��اوز م��وع��د 31 دي�����ش��م��رب، وفقا 

لوكالة “فران�س بر�س«.

وم��ا���ش��ك..الأث��ري��اء  بيزو�س  بينهم  ث��روامت��ن 

متهمون بقيادة العامل نحو الكارثة!

وقال كبر مفاو�شي الحتاد الأوروبي مي�شال 

بارنييه للربملان الأوروبي “اإنها حلظة احلقيقة. 

ب�شع  ال��وق��ت،  م��ن  القليل  ���ش��وى  لدينا  يتبق  مل 

�شاعات فقط لإجن��اح هذه املفاو�شات... اإذا كنتم 

ت��ري��دون اأن يدخل ه��ذا الت��ف��اق حيز التنفيذ يف 

الأول من يناير«.

امل��ح��ادث��ات  اإىل  ت��وج��ه  ال���ذي  واأو���ش��ح بارنييه 

فرو�شت  ديفيد  الربيطاين  نظره  مع  الأخ���رة 

م�شاألة  اإن  الأوروب���ي،  الربملان  اأع�شاء  لقائه  فور 

ال�������ش���ي���د ال���ب���ح���ري م����ا زال�������ت ن��ق��ط��ة اخل����الف 

الرئي�شية.

وقال “ل اأظن اأنه �شيكون من العدل اأو املقبول 

األ ي�شمح لل�شيادين الأوروبيني... بالو�شول اإىل 

تلك املياه«.

وبعد مغادرتها ر�شمياً الحتاد الأوروبي يف 31 

يناير، �شتخرج اململكة املتحدة نهائيا من ال�شوق 

امل���وح���دة والحت������اد اجل��م��رك��ي الأوروب��������ي يف 31 

دي�شمرب، مع اتفاق اأو من دونه.

ويف حال عدم التو�شل اإىل اتفاق جتاري، �شتتم 

املبادلت بني لندن وبروك�شل وفق قواعد منظمة 

التجارة العاملية، ما قد يعني فر�س ر�شوم جمركية 

اأو ح�ش�س. وم�شاء اخلمي�س، اأجرى رئي�س الوزراء 

املفو�شية  ورئي�شة  جون�شون  بوري�س  الربيطاين 

الأوروبية اأور�شول فون دير ليني حمادثة هاتفية 

ف�شلت يف ك�شر جمود املحادثات التجارية.

وق��ال��ت ف���ون دي���ر لي���ني م�����ش��اء اخل��م��ي�����س اإن 

جت��اوز اخل��الف��ات ب��ني لندن والحت���اد الأوروب���ي 

“�شعبا  �شيكون  بريك�شت  بعد  م��ا  مفاو�شات  يف 

للغاية”، بعد املحادثة الهاتفية.

وم����ن اجل���ان���ب الآخ������ر، ق����ال م��ت��ح��دث با�شم 

اأن  ال����وزراء  رئي�س  “اأكد  الربيطانية  احلكومة 

املفاو�شات الآن يف و�شع خطر«.

وحذر من اأن “الوقت بات ق�شراً جداً ويبدو 

اإىل  التو�شل  يتم  األ  املحتمل ج��داً  اأن��ه من  الآن 

اتفاق ما مل يغر الحتاد الأوروبي موقفه«.

وكتبت فون دير ليني يف تغريدة على تويرت 

املفاو�شات  بتقييم  جون�شون  وبوري�س  اأنا  “قمنا 
املتحدة. ورحبنا  الأوروب���ي واململكة  بني الحت��اد 

باإحراز تقدم كبر يف الكثر من الق�شايا. ومع 

ذل��ك، ل ت��زال هناك اختالفات كبرة، ول �شيما 

للغاية.  �شعبا  جت��اوزه��ا  �شيكون  ال�شيد.  ب�شاأن 

املفاو�شات �شت�شتمر)».

واأك�����د ب��ارن��ي��ي��ه اأن م�����ش��األ��ة ال�����ش��ي��د ال��ب��ح��ري 

ال�شمك ما زالت متثل نقطة اخلالف الرئي�شية 

الأو���ش��ع  ال��ق��واع��د  ب�شاأن  اجل��ان��ب��ان  يتقارب  فيما 

ل�شمان املناف�شة العادلة.

و�شدد على اأن ق�شية ال�شيد البحري ل ميكن 

ل  متكاملة.  ك��وح��دة  الأم����ور  “نقارب  جت��اوزه��ا 

اتفاق على �شيء قبل التفاق على كل �شيء«.

وت�شر بريطانيا على اأن قرار ال�شماح بال�شيد 

البحري يف مياهها يعود اإليها بعد الأول من يناير 

لكن بروك�شل ت��ري��د ت��اأم��ني ات��ف��اق ط��وي��ل الأم��د 

ي�شمن دخول قوارب الحتاد الأوروبي اإليها.

وقال بارنييه “ل اأظن اأنه �شيكون من العدل 

الأوروب���ي���ني...  لل�شيادين  ي�شمح  األ  املقبول  اأو 

بالو�شول اإىل تلك املياه«.

ويرى كر يف بروك�شل اأن اخلطاب املحموم من 

اجلانبني كان مبثابة مناورة لتحقيق مكا�شب يف 

اللحظات الأخرة قبل توقيع التفاق الذي يقال 

اإنه جاهز بن�شبة %95.

مفاو�شات اجلولة الأخرة

وقال ع�شو الربملان الأوروب��ي ورئي�س الوزراء 

البلجيكي ال�شابق »الأمر دائما على هذا النحو يف 

ال�شيا�شة. تنجز الأمور دائما يف النهاية«.

اإىل  للتوجه  ي�شتعد  ك���ان  وبينما  ذل���ك،  وم���ع 

بروك�شل لروؤية فرو�شت، بدا بارنييه مت�شائما.

و�شرح لأع�شاء الربملان الأوروبي “اأظن اأنني 

كنت دائما �شريحا معكم ومنفتحا و�شادقا«.

وتابع “ل اأ�شتطيع اأن اأقول ما �شيحدث خالل 

اأن  علينا  املفاو�شات.  من  الأخ���رة  اجلولة  ه��ذه 

نكون م�شتعدين لكل الحتمالت«.

يف غ�شون ذل��ك ، ت�شعى اأع���داد غر م�شبوقة 

من �شاحنات نقل الب�شائع للعبور من فرن�شا اإىل 

النتقالية  املرحلة  انتهاء  اق��رتاب  مع  بريطانيا 

خلروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي.

االقت�صادي
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النفط يتراجع عن ذروة 9 أشهر في ظل مخاوف بشأن الطلب

الذهب يتجه لثالث مكسب أسبوعي مع توقعات بتحفيز أميركي سنغافورة

رئيس وزراء بريطانيا: وضع مفاوضات مابعد بريكست صعب

1.51 مليار درهم حجم التصرفات 
العقارية في دبي خالل أسبوع

سكان لندن يهجرونها إلى األرياف.. 
وسوق العقار مهدد

»فيتش« تمنح أدنوك تصنيف 
»AA« ائتماني طويل األجل بدرجة

العربية-وكاالت

ب��ل��غ��ت ال���ت�������ش���رف���ات ال���ع���ق���اري���ة يف دائ�����رة 

الأرا����ش���ي والأم�����الك يف دب���ي اأك���ر م��ن 3.2 

الأ�شبوع اجل��اري )خالل  دره��م خ��الل  مليار 

ت�شجيل  ال��دائ��رة  �شهدت  حيث  عمل(،  اأي��ام   5

منها  دره��م،  مليار   1.81 بقيمة  مبايعة   931

مليون   296.96 بقيمة  لالأرا�شي  مبايعة   74

بقيمة  وال��ف��ل��ل  لل�شقق  مبايعة  و857  دره���م، 

1.51 مليار درهم.

بقيمة  الأرا�شي  اأه��م مبايعات  وقد ج��اءت 

 ،4 �شعيب  �شيح  منطقة  يف  دره���م  مليون   24

تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة 

املركا�س، تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم 

يف منطقة جممع دبي لال�شتثمار الأول.

وق����د ت�����ش��درت م��ن��ط��ق��ة احل��ب��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة 

املناطق من حيث عدد املبايعات؛ اإذ �شجلت 18 

مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، تلتها منطقة 

ند ال�شبا الثالثة بت�شجيلها 14 مبايعة، بقيمة 

ال�شاد�شة  احلبية  يف  وثالثة  دره��م  مليون   34

بت�شجيلها 7 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

ال�شقق  م��ب��اي��ع��ات  ب��اأه��م  يتعلق  م��ا  اأم���ا يف 

مليون   75 بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد  والفلل 

املبايعات،  ك��اأه��م  دب��ي  مر�شى  مبنطقة  دره��م 

ت��ل��ت��ه��ا م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 26 م��ل��ي��ون دره�����م يف 

بقيمة  مبايعة  واأخ��راً  منطقة نخلة جمرا، 

25 مليون درهم يف منطقة نخلة جمرا.

ال��ت��ج��اري  ت�����ش��درت منطقة اخل��ل��ي��ج  وق���د 

امل���ن���اط���ق م���ن ح��ي��ث ع����دد م��ب��اي��ع��ات ال�����ش��ق��ق 

 207 بقيمة  مبايعة   137 �شجلت  اإذ  وال��ف��ل��ل؛ 

م��الي��ني دره�����م، ت��ل��ت��ه��ا م��ن��ط��ق��ة م��ر���ش��ى دب��ي 

مليون   261 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   90 بت�شجيلها 

دره����م، وث��ال��ث��ة يف ال��رب���ش��اء ج��ن��وب ال��راب��ع��ة 

بت�شجيلها 79 مبايعة، بقيمة 50 مليون درهم.

1.28 مليار  و�شجلت الرهون قيمة قدرها 

 487.69 بقيمة  لأرا���س  رهناً   56 دره��م، منها 

بقيمة  و�شقق  لفلل  رهناً  و252  دره��م،  مليون 

مبنطقة  اأهمها  وك��ان  دره��م،  مليون   787.73

165 م��ل��ي��ون دره���م،  ب��ق��ي��م��ة   ،1 ���ش��ع��ي��ب  ���ش��ي��ح 

واأخرى يف منطقة املركا�س بقيمة 160 مليون 

درهم.

هبة   70 ت�شجيل  �شهدت  فقد  الهبات  اأم��ا 

اأه��م��ه��ا يف  ك���ان  دره����م،  م��ل��ي��ون   176.8 بقيمة 

م��ن��ط��ق��ة م�����ردف ب��ق��ي��م��ة 27 م��ل��ي��ون دره����م، 

 25 بقيمة   ،4 �شعيب  �شيح  واأخ��ري يف منطقة 

مليون درهم.

لندن - العربية

ال��ع��ق��ارات يف  م�����ش��ت��اأج��ري  اأغ��ل��ب  يتطلع 

مغادرتها  اإىل  لندن  الربيطانية  العا�شمة 

الأخ��رى  واملناطق  الأري���اف  نحو  وال��ه��روب 

العام  من  اعتباراً  املنخف�شة  الأ�شعار  ذات 

امل��ق��ب��ل، وذل�����ك ف��ي��م��ا ي���ب���دو اأن�����ه ن����اجت عن 

تداعيات وباء كورونا الذي اأجرب الكثرين 

اأن��ه  يعني  م��ا  وه��و  امل��ن��زل،  م��ن  العمل  على 

مب��ق��دوره��م ال�����ش��ك��ن يف اأم���اك���ن ب��ع��ي��دة عن 

اأن  ع��ن  ف�شاًل  التقليدية،  اأع��م��ال��ه��م  م��ق��ار 

اأع������داداً ك��ب��رة م���ن ���ش��ك��ان امل��دي��ن��ة ف��ق��دوا 

ي��ع��د وج����وده����م ذا  اأ�����ش����اًل ومل  وظ��ائ��ف��ه��م 

معنى.

“�شبر  اأج�����راه م��وق��ع  م�����ش��ح  وب��ح�����ش��ب 

ون�����ش��رت  ب���ال���ع���ق���ارات،  روم” امل��ت��خ�����ش�����س 

الربيطانية  ميل”  “ديلي  جريدة  نتائجه 

فاإن نحو ن�شف امل�شتاأجرين يف لندن الذين 

اأم��اك��ن  م��ن  الن��ت��ق��ال  اإىل  حالياً  يتطلعون 

لندن  مدينة  �شيغادرون  اإنهم  قالوا  �شكنهم 

العام املقبل. بالكامل 

وقال اأكر من ربع امل�شتاأجرين يف لندن 

وباء  انتهاء  بعد  لالنتقال  يخططون  اإنهم 

كورونا امل�شتجد، ومن هوؤلء 49% يعتزمون 

العا�شمة ب�شكل نهائي. مغادرة 

امل�شح  على  القائمون  الباحثون  ويقول 

ه��ج��رة  ل��ن��دن  ت�����ش��ه��د  اأن  امل��ت��وق��ع  “من  اإن 

للم�شتاأجرين   %13 بن�شبة  �شافية  جماعية 

ال��ذي  ال��ت��ق��ري��ر  بح�شب  املقبل”،  ال��ع��ام  يف 

“العربية.نت«. اطلعت عليه 

ك��ب��راً  ت��ه��دي��داً  امل��ع��ل��وم��ات  ه��ذه  وت�شكل 

تراجعا  ي�شهد  ق��د  ال���ذي  ال��ع��ق��ارات  ل�شوق 

اأزمة  تداعيات  ب�شبب  املقبلة  الفرتة  خالل 

كورونا على القت�شاد الربيطاين.

اأ�شعار  انخفا�س  م��ع  اإن���ه  امل�شح  وي��ق��ول 

هذا  بالفعل  لندن  يف  الداخلية  الإي��ج��ارات 

اأ�شعار  انخف�شت  فقد   ،%14.1 بن�شبة  العام 

بع�س  يف   %34 اإىل  ت�شل  بن�شبة  الي��ج��ارات 

العا�شمة. مناطق 

روم” مات  “�شبر  ويعتقد مدير موقع 

ه��ت�����ش��ي��ن�����ش��ون، اأن ه���ذه ق��د ت��ك��ون ال��ب��داي��ة 

اإ����ش���ارة اإىل ت��وق��ع��ه ب����اأن ت��وا���ش��ل  ف��ق��ط، يف 

خالل  لندن  يف  هبوطها  الإي��ج��ارات  اأ�شعار 

املقبلة. الفرتة 

اإىل  نتطلع  “نحن  هات�شين�شون:  وق��ال 

اململكة  يف  الإي��ج��ارات  خريطة  ر���ش��م  اإع���ادة 

ل��ن��دن هي  2021 و���ش��ت��ك��ون  امل��ت��ح��دة يف ع��ام 

اخلا�شر الأكرب«.

التاأثرات  بالفعل  راأينا  “لقد  واأ�شاف: 

ع��ل��ى الإي����ج����ارات يف ل���ن���دن، م���ع ان��خ��ف��ا���س 

الربيع  منذ  با�شتمرار  الأ�شعار  متو�شطات 

امل��ا���ش��ي، ل��ك��ن م���ا ���ش��ي��ح��دث ب��ع��د ذل���ك هو 

ال�شيء املثر لالهتمام«.

لقت�شاد  بداية  هذه  تكون  “قد  وتابع: 

على  اأق��ل  ب��درج��ة  يعتمد  متغر  بريطاين 

ي�شبح  ح��ي��ث  ال�����ش��رق��ي،  واجل���ن���وب  ل���ن���دن 

العمل عن ُبعد هو القاعدة اجلديدة«.

الأم���ر  ك���ان  “اإذا  ه��ات�����ش��ي��ن�����ش��ون:  وق����ال 

ت��ت��ع��اف��ى  اأن  امل����رج����ح  غ����ر  ف���م���ن  ك����ذل����ك، 

الإي����ج����ارات يف ل��ن��دن ب�����ش��رع��ة ومي��ك��ن اأن 

انتهاء  مبجرد  حذوها  املنازل  اأ�شعار  حتذو 

فرتة الإعفاء من ر�شوم الت�شجيل«.

واأظهر م�شح “�شبر روم” اأي�شاً اأن %60 

يخططون  ال��ذي��ن  امل�شتاأجرين  جميع  م��ن 

اإىل  الن��ت��ق��ال  اإىل  يتطلعون  ل  ل��الن��ت��ق��ال 

رئي�شية. مدينة 

التوجهات  هذه  اأن  هات�شين�شون  ويوؤكد 

الكارثية  الآثار  ب�شبب  تكون  اجلديدة رمبا 

وال�شيافة  ال�شياحة  على  كورونا  لفرو�س 

احل��ي��اة  من��ط  ع��وام��ل  ب�شبب  اأو  وال��ف��ن��ون، 

اأو  م�����ش��اح��ة خ���ارج���ي���ة،  ال���رغ���ب���ة يف  م���ث���ل 

بب�شاطة ب�شبب اإدراك اأنه ميكن الآن القيام 

فاإن  مكان،  اأي  من  الوظائف  من  بالعديد 

بالن�شبة  جاذبيتها  تفقد  لندن  يف  املعي�شة 

للكثرين.

فاإن  املت�شائمة  التوقعات  لهذه  وخالفاً 

جريدة “ديلي ميل” نقلت الوكيل العقاري 

جرميي ليف تاأكيده اأنه “على الرغم من 

نهائية  خ��ط��وات  �شيتخذون  الكثرين  اأن 

فاإن كثرين  لندن،  العا�شمة  بالبتعاد عن 

اآخرين �شيظلون ي�شعون للعودة اإىل احلياة 

الطبيعية«.

اأقل اإثارة يف  واأ�شاف انه يت�شور م�شهداً 

�شوق الإيجار يف لندن العام املقبل.

�سكاي نيوز عربية - اأبوظبي

ال��ت�����ش��ن��ي��ف  “فيت�س”  وك����ال����ة  اأع���ل���ن���ت 

الئ���ت���م���اين ط���وي���ل الأج������ل ل�����ش��رك��ة ب���رتول 

 ،»AA« اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( عند درجة

مع منحها “نظرة م�شتقبلية م�شتقرة«.

الإنتاجية  نتيجة  ي��اأت��ي  الت�شنيف  وه���ذا 

اأدن��وك يف جمال  العالية التي حتققها اأعمال 

والربحية  والإن��ت��اج  والتطوير  ال�شتك�شاف 

ال��ق��وي��ة، وامل���خ���زون ال��ك��ب��ر، وت��رك��ي��زه��ا على 

اأعمالها يف  العائد القت�شادي، وتكامل  زيادة 

قطاع التكرير والبرتوكيماويات.

كما منحت وكالة فيت�س، وهي واحدة من 

وكالت الت�شنيف الئتماين الثالث الكربى، 

الئ��ت��م��اين  ملفها  يف   AA+ درج����ة  اأدن�����وك، 

امل�شتقل.

وذكرت الوكالة اأن ت�شنيف امللف الئتماين 

امل�����ش��ت��ق��ل لأدن��������وك ع��ك�����س الإن�����ت�����اج امل��رت��ف��ع 

الهائلة، وتكلفة  النفط  لل�شركة واحتياطيات 

املالية  وال�شيا�شات  للغاية،  املنخف�شة  الإنتاج 

والربحية  العالية،  املالية  واملرونة  املتحفظة، 

العاملية  ال��ن��ف��ط  ب�����ش��رك��ات  امل��رت��ف��ع��ة م��ق��ارن��ة 

الأخرى.

اإنتاج  اأك��رب �شركات  اإح��دى  اأدن��وك  وتعترب 

ال��ن��ف��ط يف ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث احل��ج��م، واأك���رب 

منتج للنفط يف اأبوظبي.

العربية-وكاالت

بداأت �شركة نا�شئة متخ�ش�شة يف �شناعة 

ح�شد  يف  ب��ال��ه��ي��دروج��ني  ت��ع��م��ل  ط����ائ����رات 

امل�شتثمرين. كبار  اهتمام 

ت�����ش��ع��ى  ال���ت���ي   ZeroAvia ف�����ش��رك��ة 

اجلوي  ال�شفر  جعل  اإىل  الثورية  بتقنياتها 

ال���ت���ج���اري خ��ال��ي��ا م���ن الن���ب���ع���اث���ات، اأع��ل��ن��ت 

دولر  م��ل��ي��ون   21.4 جمعت  اأن��ه��ا  الأرب���ع���اء، 

م�شتثمرين  م��ن   »A« ال��ت��م��وي��ل  �شل�شلة  يف 

ع���ل���ى راأ�����ش����ه����م �����ش����ن����دوق ت���ع���ه���د امل����ن����اخ يف 

 Breakthroughو “اأمازون” 
�شركة  وه��ي   ،Energy Ventures
ل�شركة  امل�شارك  املوؤ�ش�س  غيت�س  بيل  اأ�ش�شها 

 Shell ج���ان���ب  اإىل  “مايكرو�شوفت”، 
.Ventures

هم  اآخ��ري��ن  م�شتثمرين  الأم���ر  وي�شمل 

 Ecosystem Integrity Fund
و  Horizons Venturesو

.Summa Equity
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  اأن�����ش��اأ  وق���د 

“تعهد  �شندوق  بيزو�س  جيف  “اأمازون” 
ل��دع��م  امل���ا����ش���ي،  ال���ع���ام  للمناخ”  اأم��������ازون 

امل�����ش��ت��دام��ة ح��ت��ى تتمكن  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ط��وي��ر 

حتقيق  من  الأخرى  وال�شركات  “اأمازون” 
�شايف انبعاثات كربونية �شفرية بحلول عام 

الذي  الهدف  �شنوات من   10 اأي قبل   ،2040

حددته اتفاقية باري�س للمناخ.

و���ش��ي��ت��م ا���ش��ت��خ��دام ال��ت��م��وي��ل ل��ل��ت��ط��وي��ر 

ال��ط��اق��ة خللية  ت��ول��ي��د  مل��ج��م��وع��ة  اجل�����اري 

ZA-600، والتي حتول  وقود الهيدروجني 

حمرك  لت�شغيل  كهرباء  اإىل  ال��ه��ي��دروج��ني 

الطائرة.

اإن   ZeroAvia �����ش����رك����ة  وق�����ال�����ت 

ق��ادرة   600-ZA على  املعتمدة  ال��ط��ائ��رات 

ميل   500 اإىل  ت�شل  مل�شافة  التحليق  ع��ل��ى 

ب�شعة 10 اإىل 20 مقعًدا.

اإىل ذل����ك، ح�����ش��ل��ت ال�����ش��رك��ة  ب��الإ���ش��اف��ة 

احل��ك��وم��ة  م����ن  دولر  م���ل���ي���ون   16.3 ع���ل���ى 

بالطاقة  تعمل  التي  لطائرتها  الربيطانية 

اإن��ه��ا �شتكون  ت��ق��ول  ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة وال��ت��ي 

دخ��ل��ت  ك���م���ا   .2023 ع�����ام  ب���ح���ل���ول  ج����اه����زة 

اخل��ط��وط  م��ع  ���ش��راك��ة  يف   ZeroAvia

اجل����وي����ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة مل�������ش���اع���دة ���ش��رك��ة 

ال��وق��ود  م��ن  اأ�شطولها  ال��ط��ران يف حت��وي��ل 

الأحفوري اإىل طاقة الهيدروجني.

والرئي�س  املوؤ�ش�س  مفتاخوف،  فال  وقال 

»اإن   :ZeroAvia ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

الفجوة يف  �شد  البارزة هي  اإجنازاتنا  اأحدث 

عن  بعيًدا  انتقالها  لبدء  ال��ط��ران  �شناعة 

اأك��ر  اأن  اإىل  م�����ش��راً  الأحفوري”،  ال��وق��ود 

ل�شتخدام  م�شتعدة  طران  �شركات   10 من 

ت�����ش��ب��ح  اأن  ال�����ش��رك��ة مب���ج���رد  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

نقله  ما  بح�شب   ،2023 عام  للبيع يف  جاهزة 

.The Hill موقع

تتخذ من  التي  النا�شئة  ال�شركة  وتهدف 

تقنيتها  ت�شويق  اإىل  لها  م��ق��راً  كاليفورنيا 

على مدار ال�شنوات الثالث املقبلة. وبحلول 

2030، تاأمل يف اأن ت�شل �شعة الطائرات  عام 

 100 التي تعمل بالهيدروجني اإىل اأكر من 

مقعد.

 ZeroAvia يف �شبتمرب املا�شي، نفذت

ت��ع��م��ل ب��خ��الي��ا ال��وق��ود  اأول رح��ل��ة ط����ران 

اأقلعت  وقد  لطائرة جتارية.  الهيدروجينية 

ال��ط��ائ��رة ذات ال�����ش��ت��ة م��ق��اع��د م���ن م��ن�����ش��اأة 

ال��ب��ح��ث وال���ت���ط���وي���ر ال��ت��اب��ع��ة ل��ل�����ش��رك��ة يف 

دقيقة   20 ملدة  وحلقت  باإجنلرتا،  كرانفيلد 

الهبوط. قبل 

ي���اأت���ي ه����ذا ال���ش��ت��ث��م��ار يف وق����ت ت��واج��ه 

����ش���ن���اع���ة ال�����ط�����ران ����ش���غ���وط���اً م���ت���زاي���دة 

يف  ت�شاهم  التي  الكربون  انبعاثات  خلف�س 

�شناعة  ت�شببت  وق��د  احل���راري.  الحتبا�س 

ال���ط���ران يف ان��ب��ع��اث��ات ب���اأك���ر م���ن م��ل��ي��ار 

ط����ن م�����رتي م����ن ث�����اين اأك�������ش���ي���د ال���ك���رب���ون 

يف ال��غ��الف اجل���وي ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، وف��ًق��ا ل� 

.BloombergNEF
برنامج  ع��ن  ���ش��ادر  اأح��دث تقرير  ووج��د 

اأن   )UNEP( ل��ل��ب��ي��ئ��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 

اإجمايل انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري 

منذ  ���ش��ن��وي��اً   %1.4 مب��ع��دل  زادت  ال��ع��امل��ي��ة 

2010، مع ارتفاع حاد �شوهد يف جميع اأنحاء 

2019. وقد  2.6% خالل العام  العامل بن�شبة 

الكربون  اأك�شيد  ثاين  انبعاثات  اإجمايل  بلغ 

رقماً  املا�شي، م�شجاًل  العام  59.1 غيغا طن 

قيا�شياً جديداً ينذر باخلطر.

استثمار ثوري يجمع بين قطبين: غيتس وبيزوس معًا في مشروع واعد
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االنباط-وكاالت

ال��ك��ت���ب ال�����ذي ���ش���رك��ت يف ت���أل��ي��ف��ه ك��ٌل 

امل�����ش���ع��دت��ن يف معهد  الأ����ش���ت����ذت���ن  م���ن 

�ش�ه،  ج��ويل  للتكنولوجي�،  م��ش�ت�شو�شت�س 

ول�����ورا م��ي��ج��ور: »م�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ت���ع����ون بن 

امل�شتقبل  ي�شتك�شف  وال���روب���وت«،  الإن�����ش���ن 

امل���ل���يء ب���مل�����ش���ع��دي��ن الآل����ي����ن. »���ش��ي��دت��ي« 

لأن  ن��ظ��راً  اأب���واب���ه؛  م��ن  ب��ع�����ش���ً  ت�شتعر�س 

Covid-19 جعل من ال�شروري اأن يبتعد 
الن��س عن بع�شهم البع�س؛ ف�إن الروبوت�ت 

تتدخل مللء الأدوار الأ�ش��شية، مثل: تعقيم 

امل�����ش��ت��ودع���ت وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي���ت، ون��ق��ل عين�ت 

للتطبيب  والعمل  املختربات،  اإىل  الختب�ر 

عن ُبعد.

كتاب »م�ستقبل التعاون بني 

الإن�سان والروبوت«

ق��د  ال���ن��������س  اأن  اإ�������ش�������رات ع���ل���ى  ه���ن����ك 

يتقبلون ب�شكل متزايد امل�ش�عدة الروبوتية، 

يتم  اأن  افرتا�شي�ً،  الأق��ل  على  ويف�شلون، 

ذاتية  اأج���رة  ���ش��ي���رة  بوا�شطة  ا�شطح�بهم 

اأو تو�شيل طع�مهم عرب الروبوت؛  القي�دة 

لتقليل خطر الإ�ش�بة ب�لفريو�س.

ذك���������ًء  الأك�����������ر  الآلت  لأن  ن������ظ������راً 

وا���ش��ت��ق��ال��ي��ة، ت�����ش��ق ط��ري��ق��ه��� اإىل امل��ج���ل 

ول��ورا  �ش�ه،  ج��ويل  املهند�شت�ن  حتث  الع�م، 

اإع������دة التفكري  امل�����ش��م��م��ن ع��ل��ى  م��ي��ج��ور، 

ال��روب��وت���ت  م��اءم��ة  كيفية  يف  فقط  لي�س 

تغيري  كيفية  يف  اأي�ش�ً  ولكن  املجتمع،  م��ع 

املجتمع ل�شتيع�ب هذه الروبوت�ت اجلديدة 

»الع�ملة«.

�ش�ه هي اأ�شت�ذة م�ش�ركة يف علم الطريان 

واملاحة الف�ش�ئية يف معهد م��ش�ت�شو�شت�س 

للتكنولوجي� والعميد امل�ش�رك للم�شوؤولي�ت 

الجتم�عية والأخاقية للحو�شبة يف معهد 

���ش��وارزم���ن  للتكنولوجي�  م��ش�ت�شو�شت�س 

كبري  هي  ميجور  الرائدة  احل��شب�ت،  كلية 

 ،Motional يف  التكنولوجي�  م�شوؤويل 

وه�����و م�������ش���روع �����ش����ي�����رات ذات����ي����ة ال���ق���ي����دة 

و  Hyundai ال�شي�رات  �شركت�  تدعمه 

جديد،  كت�ب  بت�أليف  مع�ً  ق�مت�   .Aptiv
»م�ذا تتوقع: م�شتقبل التع�ون بن الإن�ش�ن 

 Basic Books والروبوت«، ن�شرته دار

هذا ال�شهر.

هو  نتوقعه،  اأن  ميكن  م�  اإن  ق�لت�  حيث 

بعد  عندن�  تعمل  لن  امل�شتقبل  روبوت�ت  اأن 

الآن؛ بل معن�، �شتكون اأقل �شبه�ً ب�لأدوات، 

بيئ�ت  يف  حم���ددة  مب��ه���م  للقي�م  م��ربجم��ة 

خ��شعة للرق�بة؛ حيث ك�نت الآلت الآلية 

واأك��ر  املحلية،   Roombasو للم�شنع 

وتعمل  الن��س  تتف�عل مع  ب�ل�شرك�ء،  �شبه�ً 

تعقيداً  الأك���ر  احلقيقي  ال��ع���مل  يف  بينهم 

وف���و����ش���ى، ع��ل��ى ه����ذا ال���ن���ح���و، ت���ق���ول ���ش���ه 

�شيتعن  والب�شر  ال��روب��وت���ت  اإن  وم��ي��ج��ور 

عليهم اإق�مة تف�هم متب�دل.

ت��ق��ول ����ش����ه: »ي��ت��ع��ل��ق ج���زء م���ن ال��ك��ت���ب 

مثل  اأك��ر  تفكر  روبوتية  اأنظمة  بت�شميم 

الن��س، وميكنه� فهم الإ�ش�رات الجتم�عية 

ال���دق���ي���ق���ة ج������داً ال���ت���ي ن��ق��دم��ه��� ل��ب��ع�����ش��ن��� 

ال��ب��ع�����س، وال��ت��ي جت��ع��ل ع���مل��ن��� ي��ع��م��ل، لكن 

الرتكيز نف�شه يف الكت�ب ين�شب على كيفية 

حي�تن�،  به�  نعي�س  ال��ت��ي  الطريقة  هيكلة 

من ممرات امل�ش�ة اإىل اأعرافن� الجتم�عية، 

ب�شكل  تعي�س  اأن  ل��ل��روب��وت���ت  ميكن  بحيث 

اأكر فع�لية يف ع�ملن�«.

التعرف عليك

لل�شلوك  اأف�����ش��ل  فهم  ال��روب��وت���ت  ل��دى 

الب�شري والجتم�عي

اإىل  ب�شكل متزايد  الروبوت�ت  مع دخول 

الأم�كن الع�مة؛ ف�إنه� قد تفعل ذلك ب�أم�ن 

اإذا ك�ن لديه� فهم اأف�شل لل�شلوك الب�شري 

والجتم�عي.

مل�ش�عدة  اأدوات  تطوير  على  �ش�ه  تعمل 

ال���روب���وت����ت ع��ل��ى ف��ه��م ال�����ش��ل��وك ال��ب�����ش��ري 

وال��ت��ن��ب��وؤ ب����ه، م��ث��ل امل���ك����ن ال�����ذي ي��ت��ح��رك 

وم��ع من  يفعلون،  وم����ذا  الأ���ش��خ������س،  فيه 

طبقت  لقد  امل���دي��ة،  الأم���ك��ن  يف  يتف�علون 

التعرف  ميكنه�  روب��وت���ت  يف  الأدوات  ه��ذه 

مثل  بيئ�ت  يف  معهم  والتع�ون  الب�شر  على 

اأن  وت�أمل  امل�شت�شفى،  وجن�ح  امل�شنع  اأر���س 

ي��ت��م ن�شر ال��روب��وت���ت امل���درب���ة ع��ل��ى ق���راءة 

يف  اأم�ن�ً  اأكر  ب�شكل  الجتم�عية  الإ�ش�رات 

الأم�كن الع�مة غري املنظمة.

يف ه���ذه الأث���ن����ء، ك���ن��ت م��ي��ج��ور ت�ش�عد 

يف ���ش��ن��ع ال���روب���وت����ت، وخ������ش��ة ال�����ش��ي���رات 

ب���أم���ن وموثوقية يف  تعمل  ال��ق��ي���دة،  ذات��ي��ة 

املحكومة  البيئ�ت  خ���رج  احلقيقي،  الع�مل 

ال�شي�رات  معظم  تعمل  حيث  وامل�����ش��ي��ورة؛ 

ذات���ي���ة ال���ق���ي����دة ال���ي���وم، ق��ب��ل ح�����وايل ع����م، 

موؤمتر  يف  الأوىل  للمرة  و���ش���ه  ه��ي  التقت 

للروبوت�ت.

ت��ت��ذك��ر م��ي��ج��ور: »ك��ن��� ن��ع��م��ل يف ع���وامل 

م���ت���وازي���ة، واأن������ يف ال�����ش��ن���ع��ة، وج����ويل يف 

الأو���ش���ط الأك���دمي��ي��ة، وك��ل منهم� يح�ول 

ا�شتيع�ب الآلت  اإىل  حتفيز الفهم للح�جة 

وال��روب��وت���ت«، منذ ذل��ك الج��ت��م���ع الأول، 

بداأت بذور كت�بهم� اجلديد تنبت ب�شرعة.

مدينة �سايبورغ

ال��ط��رق  كت�بهم�  يف  املهند�شت�ن  ت�شف 

ال��ت��ي مي��ك��ن ل��ل��روب��وت���ت والأن��ظ��م��ة الآل��ي��ة 

من خاله� اإدراك والعمل مع الب�شر، ولكن 

اأي�ش�ً الطرق التي ميكن اأن تتغري به� بيئتن� 

وبنيتن� التحتية ل�شتيع�ب الروبوت�ت.

الآيل،  لاإن�ش�ن  �شديقة  ملدينة  ميكن 

اأن  ال��روب��وت���ت،  وت��وج��ي��ه  لإدارة  م�شممة 

تتجنب �شين�ريوه�ت مثل تلك التي حدثت 

ك���ن   ،2017 ع����م  يف  فران�شي�شكو  ���ش���ن  يف 

يف  طفيفة  زي����دة  ي�شهدون  هن�ك  ال�شك�ن 

روبوت�ت التو�شيل التي مت ن�شره� من ِقبل 

�شرك�ت التكنولوجي� املحلية الن��شئة، ك�نت 

اأر�شفة  على  الزدح�����م  ت�شبب  ال��روب��وت���ت 

متوقع  غري  خطراً  ت�شكل  وك�نت  املدينة، 

الإع���ق��ة، فر�س  ذوي  ال�شن من  كب�ر  على 

�ش�رمة  لوائح  املط�ف  نه�ية  يف  امل�شرعون 

به�  امل�شموح  التو�شيل  روبوت�ت  عدد  على 

اإىل حت�شن  اأدت  امل��دي��ن��ة، وه��ي خ��ط��وة  يف 

ال�شامة، ولكن من املحتمل اأن يكون ذلك 

على ح�ش�ب البتك�ر.

ال��ق��ري��ب  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ه��ن���ك يف  ك�����ن  اإذا 

ال���ع���دي���د م���ن ال���روب���وت����ت ال���ت���ي ت��ت��ق������ش��م 

ر���ش��ي��ف���ً م���ع ال��ب�����ش��ر يف اأي وق����ت، ت��ق��رتح 

تثبيت  تفكر يف  امل��دن قد  اأن  �ش�ه وميجور 

غرار  على  للروبوت�ت،  خم�ش�شة  مم��رات 

مم��رات ال��دراج���ت؛ لتجنب احل���وادث بن 

املهند�شون  يت�شور  وال��ب�����ش��ر،  ال��روب��وت���ت 

اأي�ش�ً نظ�م�ً لتنظيم الروبوت�ت يف الأم�كن 

تتبعه�  التي  الطريقة  غ��رار  على  الع�مة، 

اأثن�ء  البع�س  بع�شه�  تتبع  يف  ال��ط���ئ��رات 

الطريان.

ت��ق��ول ���ش���ه وم��ي��ج��ور اإن ال��روب��وت���ت يف 

الأم�كن الع�مة ميكن ت�شميمه� بنوع من 

اأجهزة ال�شت�شع�ر الع�ملية التي متكنه� من 

روؤية والتوا�شل مع بع�شه� البع�س، بغ�س 

ال�شركة  اأو  ال���ربام���ج  من�شة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر 

امل�شنعة، بهذه الطريقة، قد يبقون بعيداً 

احل����وادث  م��ع��ي��ن��ًة متجنبن  م��ن���ط��ق  ع���ن 

ب��وج��ود  ���ش��ع��روا  اإذا  امل��ح��ت��م��ل،  والزدح�������م 

روبوت�ت ب�لقرب منهم.

تقول �ش�ه: »ميكن اأي�ش�ً اأن تكون هن�ك 

التي  لاأ�شخ��س  وا�شتقب�ل  اإر�ش�ل  اأجهزة 

تبث اإىل الروبوت�ت«.

ف���إن  ل؛  اأم  ل��ه���  م�شتعدين  ك��ن���  ���ش��واء 

الجت�����ه وا����ش���ح: ال���روب���وت����ت ق���دم��ة اإىل 

ومن�زلن�،  البق�لة  وحمات  امل�ش�ة  اأر�شفة 

وكم� يوحي عنوان الكت�ب؛ ف�إن التح�شري 

املجتمع  اإىل  اجل���دي���دة  الإ����ش����ف����ت  ل��ه��ذه 

يف  الرئي�شية،  ال��ت��غ��ي��ريات  بع�س  ���ش��ي���أخ��ذ 

ت�شورن� للتكنولوجي�، ويف بنيتن� التحتية.

واأ�ش�فوا: »يتطلب الأمر مك�ن�ً جمهزاً 

لرتبية الطفل ليكون ع�شواً منظم�ً جيداً 

اإمك�ن�ته  حتقيق  على  وق����دراً  املجتمع،  يف 

الك�ملة؛ لذلك، اأي�ش�ً، الروبوت�ت«.

االنباط-وكاالت

اأظ���ه���رت درا����ش���ة ج��دي��دة ق����م ب��ه��� علم�ء 

امل���ي����ه  اأن  ن���ي���وي���ورك  ف���ي���زي����ء م����ن ج����م���ع���ة 

ف���ئ��ق��ة ال����ربودة ه��ي ن��وع���ن خم��ت��ل��ف���ن، على 

بخ�ش�ئ�س  يتمتع�ن  ال�����ش��وائ��ل،  م��ن  الأق����ل 

 teach ملجلة  ووف��ق���ً  خمتلفة،  ف��ي��زي���ئ��ي��ة 

اأن  يف  دائ��م���ً  العلم�ء  ا�شتبه   explorer
ي�أتي يف  التجمد  امل�ء يف درج�ت حرارة حتت 

نوعن خمتلفن: �ش�ئل ع�يل الكث�فة يظهر 

منخف�س  و�ش�ئل  ج��داً،  ع�لية  �شغوط  عند 

ك�شفت  وق��د  منخف�س،  �شغط  عند  الكث�فة 

امل����ء يتحول  اأن  ال�����ش��رع��ة  ف���ئ��ق��ة  ال��ق��ي������ش���ت 

م���ن ن���وع ���ش���ئ��ل اإىل اآخ�����ر، وم���ن امل��م��ك��ن اأن 

جملة  يف  ُن�شر  الذي  الكت�ش�ف،  هذا  ي�ش�عد 

م��راوغ���ت  بع�س  تف�شري  يف   ،Science
املي�ه.

�سائل فائق التربيد

ع��ن��دم��� ي��ك��ون امل����ء خ���ل��ي���ً م��ن ال�����ش��وائ��ب، 

التجمد  درج���ة  حت��ت  ���ش���ئ��ًا  يظل  اأن  ميكن 

النموذجية الب�لغة �شفر درجة مئوية

ي���ق���ول ال���ف���ي���زي����ئ���ي ج���ري���ج ك��ي��م��ي��ل م��ن 

يف  الوطني  وي�شت  ن��ورث  ب��شيفيك  خمترب 

ت�شيف  التجربة  »اإن  وا�شنطن  ريت�شاند، 

اأن امل���ء  امل��زي��د وامل��زي��د م��ن الأدل���ة اإىل فكرة 

كون  وراء  ال�شبب  ه��و  وه��ذا  ح��ًق���..  مكون�ن 

للغ�ية«. امل�ء غريب�ً 

ال�شوائب،  م��ن  خ�لي�ً  امل���ء  يكون  فعندم� 

التجمد  درج���ة  حت��ت  ���ش���ئ��ًا  يظل  اأن  ميكن 

ال��ن��م��وذج��ي��ة ال��ب���ل��غ��ة ���ش��ف��ر درج����ة م��ئ��وي��ة، 

مكوًن�ً م� ي�شمى ب�ش�ئل ف�ئق التربيد. ولكن 

املزدوجة  الطبيعة  اأن تظهر  املتوقع  ك�ن من 

للمي�ه ف�ئقة التربيد يف ع�مل درجة احلرارة 

اأطلق عليه  اأنه  الذي ي�شعب درا�شته لدرجة 

 -40 ح��وايل  حتت  املحرمة«.  »الأر����س  ا�شم 

���ش���ئ��ًا للحظ�ت  امل����ء  ي��ب��ق��ى  درج���ة م��ئ��وي��ة، 

يجعل  مم�  جليد.  اإىل  يتبلور  اأن  قبل  فقط 

املرحلة ع�لية  اإذ تظهر  اأكر �شعوبة،  املهمة 

الكث�فة فقط عند �شغوط ع�لية جداً.

مي��ك��ن اأن ي��ظ��ل امل����ء ���ش���ئ��ًا ع��ن��د درج����ت 

حرارة تق�رب ن�ق�س 70 درجة مئوية

اأن يظل  ال��ن��ظ��ري��ة، مي��ك��ن  ال��ن���ح��ي��ة  م��ن 

امل�ء �ش�ئًا عند درج�ت حرارة تق�رب ن�ق�س 

على  ذلك  حتقيق  ولكن  مئوية،  درجة   70
لكن  ال�شعوبة،  غ�ية  يف  ك���ن  ال��واق��ع،  اأر����س 

جنحت  الأمريكين،  الفيزي�ئين  جمموعة 

لي�س عن طريق تربيد  امل�شكلة،  يف حل هذه 

امل�����ء، ب��ل ع��ن ط��ري��ق ت�����ش��خ��ن اجل��ل��ي��د غري 

خ��شة  بطريقة  الع�لية  الكث�فة  ذي  املتبلور 

ب��شتخدام ليزر الأ�شعة حتت احلمراء الق�در 

على اإنت�ج نب�ش�ت اإ�شع�ع حرارية قوية جداً، 

ولكنه� ق�شرية جداً.

ك�نت  ه��ذه  ال�شوء  وم�ش�ت  اأن  وياحظ 

امل���ء  ك��ث���ف��ة عينة  اأن  ل��درج��ة  ق�����ش��رية ج���داً، 

�شمح  وق���د  اجل��ل��ي��د.  ذاب  ع��ن��دم���  ت��ت��غ��ري  مل 

ت�شكل  كيفية  بروؤية  م��رة  لأول  للعلم�ء  ه��ذا 

امل���ي����ه ع���ل��ي��ة ال��ك��ث���ف��ة وم��ت���ب��ع��ة حت��ول��ه��� - 

الكث�فة  خفيف  م���ء  اإىل   - انتق�لية  مرحلة 

الذائب ب��شتخدام  اإ�ش�ءة اجلليد  عن طريق 

ال�شينية. الأ�شعة  ليزر 

ال��ن��وع��ن من  ك���ا  اأن  امل��ت���ب��ع��ة،  واأك������دت 

ال�����ش��وائ��ل ي��ت��م��ت��ع���ن ب��خ�����ش���ئ�����س خم��ت��ل��ف��ة، 

بنحو  اأثقل  الكثيف  امل���ء  اأن  اأي�ش�ً  واأظ��ه��رت 

من  وت��ب��ن  اخل��ف��ي��ف��ة.  ن�شخته  م��ن   20٪

امل�ء املربد،  ال�شكلن من  اأن هذين  التجربة، 

ظل  يف  البع�س،  بع�شهم�  م��ع  يختلط�ن  ل 

ظروف معينة.

ماذا نتوقع من تعاون البشر مع الروبوتات؟

االنباط- وكاالت

ب�ل�ش�عة،  متقطعة  ع��اق��ة  ل��دي��ه��م  الب�شر 

ال���وق���ت مي���ر ب�����ش��رع��ة ع��ن��دم��� ن�����ش��ت��م��ت��ع، واإن��ه��� 

الأح��ي���ن  بع�س  يف  ب�مللل.  ن�شعر  عندم�  تطول 

ي��ك��ون يف ���ش���حل��ن���، ويف اأح���ي����ن اأخ�����رى ي��ك��ون 

ال�شب�ق �شدن�، بح�شب الدكتورة اأمرية حرباير 

اخلبرية النف�شية، ف�إن الفجوة بن كيفية مرور 

الوقت وكيف ن�شعر به قد اأ�شركت علم�ء النف�س 

ع���م���ً؛ حيث   150 م��ن  اأك���ر  ال��ف��ي��زي���ء  بعلم�ء 

مثل  الفيزي�ئي،  النف�س  علم  يف  ال���رواد  و���ش��ع 

ه�يرني�س  واإرن�����ش��ت  في�شرن  ث��ي��ودور  جو�شت�ف 

ويرب، الأ�ش�س لهذا النوع من البحث يف القرن 

لتعقيدات  ا�شتك�ش�فهم  اأث��ن���ء  يف  ع�شر  الت��شع 

القرن  يف  �شريع�ً  تقدم  الذي  الب�شري،  الإدراك 

ال��وق��ت  اإدراك  ودرا����ش���ة  وال��ع�����ش��ري��ن،  احل������دي 

وخلط  التك�ملي،  للبحث  مميزة  �شمة  مبنزلة 

اللغوي�ت، وعلم الأع�ش�ب، وعلم النف�س املعريف، 

وبحوث النتب�ه ل�شتك�ش�ف الطرق التي ي�شعر 

به� الن��س ب�لدق�ئق وال�ش�ع�ت.

�سابط الوقت الداخلي

على مدى عقود، و�شع العلم�ء ت�شوراً للوقت 

اأ�ش��ش�ً  افرت�شت  التي  النظرية  للنم�ذج  وف��ق���ً 

�ش�عة توقيت بيولوجية يف الدم�غ، التي تتب�ط�أ 

يف  والإث����رة.  النتب�ه  مع  يتم��شى  مب�  وتت�ش�رع 

ال��ب���ح��ث��ون يبحثون عن  ك����ن  الآون����ة الأخ�����رية، 

�شبط  ع��ن  امل�����ش��وؤول��ة  الدقيقة  ال��دم���غ  من�طق 

اأحدث مثل  تقني�ت  ب��شتخدام  الداخلي.  الوقت 

الت�شوير ب�لرنن املغن�طي�شي الوظيفي، ا�شتنتج 

 APS Warren H. زم��ي��ل  م��ث��ل  ع��ل��م���ء، 

كبرية  �شبكة  اأن  دي��وك؛  ج�معة  من   Meck
من املن�طق الع�شبية، ولي�س جمرد بنية دم�غية 

واحدة، هي اأ�ش��س مع�جلة الوقت.

ويف خ�����ش��م ت���رك���ي���ز ع���ل���م الأع���������ش�����ب ع��ل��ى 

ال��دور  اإدراك  العلم�ء  ي��وا���ش��ل  ال��وق��ت،  اإدراك 

الأ�ش��شي الذي تلعبه ال�شع�دة واحلزن واخلوف 

والعواطف الأخرى يف الطريقة التي ن�شعر به� 

مبرور الثواين والدق�ئق.

 APS James زم���������ي���������ل  ح���������������دد 

 McKeen Cattell Mihaly

ج���م��ع��ة  م����ن   Csikszentmihalyi
م���رة  لأول  ال���ع���ل���ي����  ل���ل���درا����ش����ت  ك���ل���ريم���ون���ت 

ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت��وؤث��ر ب��ه��� ال��ت��ج���رب 

ا�شُتهر  خيث  ال��وق��ت،  على  تركيزن�  يف  املمتعة 

ب�����ش��ي���غ��ة   »Csikszentmihalyi«

النغم��س  جتربة  لو�شف  »ال��ت��دف��ق«  م�شطلح 

يف ال�شع�دة يف ن�ش�ط م� -�شواء اأك�ن ذلك األع�ب�ً 

بحيث  اإبداعي�ً-  م�شروع�ً  اأو  عمًا  اأو  ري��شية 

الرئي�شية  ال�شمة  امل�شتت�ت.  ا�شتبع�د جميع  يتم 

ب�لوقت  امل�شوه  الإح�ش��س  هي  التدفق  لتجربة 

-ع�����دة ال�����ش��ع��ور ب����أن ال��وق��ت ق��د م��ر اأ���ش��رع من 

املعت�د.

ق���د ي��ج��ع��ل احل�������ش���ول ع��ل��ى ف��ر���ش��ة ال��ف��وز 

مبك�ف�أة الثواين اأو الدق�ئق تبدو مطولة، لكن 

اإىل حد  ت���أث��ري خمتلف  ي��ك��ون له�  ال��رغ��ب��ة ق��د 

جريت ع�م 2012 يف ج�معة 
ُ
م�، ووفق�ً لدرا�شة اأ

األب�م�.

النف�س  ع���مل���  ق���م  ال��ت��ج���رب،  م��ن  �شل�شلة  يف 

ف��ي��ل��ي��ب ج���ب��ل وب���ري����ن ب����ول ب��ف��ح�����س »دواف����ع 

التج�رب  اأو  الأه��داف  لتحقيق  الدافع  النهج«، 

ج�بل  ق�ل  حيث  احليوية،  امل��وارد  اأو  الإيج�بية 

ال�شعور  »اإن جم���رد  ال��درا���ش��ة:  ُن�����ش��رت  ع��ن��دم��� 

ب���ل��ر���ش��� اأو ال��ر���ش��� ق��د ل ي��ج��ع��ل ال��وق��ت مير 

ب�شرعة، ولكن ميكن اأن تكون متحم�ش�ً اأو ت�شعى 

بن�ش�ط اإىل حتقيق �شيء مرغوب فيه«.

اإن ه��ذه الظ�هرة  ال��درا���ش��ة  ي��ق��رتح م��وؤل��ف��و 

الو�شول  اإذا ك�ن  له� وظيفة مفيدة:  قد يكون 

ال�ش�ق  العمل  اأو  النتظ�ر  يتطلب  الهدف  اإىل 

املفيد  من  ف�شيكون  زمنية،  فرتة  عرب  امل�شتمر 

اأن تبدو تلك الفرتة ق�شرية.

ف���ي���م���� ق�������ل ع�������مل الأع�����������ش������ب الإدراك����������ي 

»Muireann Irish« من ج�معة �شيدين: 

اأن هذا هو احل�ل ب�شكل  »اإن الدرا�ش�ت اأظهرت 

ل  عندم�  م���.  ���ش��يء  اإىل  نتطلع  عندم�  خ������س 

اأكر  ونكون  ت�شتت�ً  اأق��ل  نكون  �شيء،  اأي  نفعل 

ح�ش��شية جت�ه م� ن�شعر به وُم�شي الوقت، ويف 

ح�لة امللل؛ لأنن� ن�شعر ب�شكل مفرط مب�ش�عرن� 

اإذا  لذلك،  يت�شع كثرياً؛  الوقت  ف�إن  اجل�شدية، 

كن� نركز على �شيء ممتع؛ ف�إنن� نويل اهتم�م�ً 

اأن��ه يتحرك ب�شرعة  اأق��ل مب��رور الوقت، ويبدو 

اأكرب. الأمر نف�شه ينطبق عندم� تكون م�شغوًل.

ال�سبت    19  /  12  / 2020

كيف تخططين للسنة الجديدة؟

لماذا يشعر الناس بالوقت بشكل مختلف؟

العلماء يحصلون على ماء يبقى سائاًل عند 68 درجة تحت الصفر
االنباط-وكاالت

لبد اأن نتفق على اأن م� حدث ل ميكن 

اأن  ن�شتطيع  م�  كل  اإ�شاحه،  اأو  تغيريه 

نفعله جت�ه امل��شي هو اأن نراجع م� حدث 

فيه ونقيمه؛ لنتعلم من اأخط�ئن� ون�شنع 

عن  نتحدث  اأن  وقبل  اأف�شل،  م�شتقبًا 

لبد  للم�شتقبل  نخطط  ولكي  احل��شر 

حي�تن�  م��ن  م��ر  مل���  ننظر  كيف  نتعلم  اأن 

اأو جن�حن�  وكيف نحكم على مدى ف�شلن� 

�شن�ء اجلمل خبرية  الدكتورة  يف ع�م م�، 

اإىل  “نحت�ج  ت��ق��ول:  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

التي  والعملية  املنطقية  ال��ط��رق  بع�س 

اأف�شل بدًل  جتعلن� نقيم الزمن بطريقة 

معدودة  اأي���م  يف  �شلبية  م�ش�عر  �شب  من 

ب�أكمله”. لتدمر ع�م�ً 

التخطيط لل�سنة اجلديدة

الق�عدة الأوىل: حددي العوائق

ك��ن��ت ق���د و���ش��ع��ت ه���دف����ً ب���حل�����ش��ول 

للع�م  الفرن�شية  اللغة  اإتق�ن  �شه�دة  على 

ومل  الع��شر  للم�شتوى  وو�شلت  امل��شي، 

امل�شتوي�ت، ابحثي  اإنه�ء جميع  ت�شتطيعي 

عن ال�شبب، هل هو �شيء يخ�شك اأم خ�رج 

عن اإرادتك، اإذا ك�نت الث�نية فا حتزين 

ال��ه��دف، ويف هذا  70% م��ن  اأجن���زت  فلقد 

بقيت  املتبقية، ط�مل�   %30 ال�  الع�م حققي 

اإرادتك ل �شيء �شيمنعك من الو�شول.

القاعدة الثانية: رتبي اأولوياتك 

ول ت�ستتي نف�سك

 3 7 اأه���������داف ح���ق���ق���ت م���ن���ه����  ح�������ددت 

ه��ذا لأنك  ب���لإح��ب���ط،  ت�شعرين  وم���زل��ت 

لك،  ب�لن�شبة  اأولوية  اأق��ل  اأهداف�ً  حققت 

امل��ق��د���س، �شعيه�  ك��ت���ب��ك  اأول��وي���ت��ك ه��ي 

هن�ك  عليه�،  وركزي  دائم�ً  عينيك  ن�شب 

ال��ك��ث��ري م��ن الأ���ش��ي���ء احل��ل��وة يف احل��ي���ة، 

ول��ك��ن ال�������ش���وؤال ه��ن��� م�����ذا ت��ري��دي��ن من 

ال��ذي �شي�شعرك  ك��ل ه��ذه الأ���ش��ي���ء؟ وم��� 

ب�ل�شع�دة؟

القاعدة الثالثة: �سعي اأهدافك 

ن�سب عينيك دائمًا

تتذكري  لكي  الن�شي�ن؛  م��ن  الإن�����ش���ن 

���ش��ج��ل��ي��ه��� ع���ل���ى ورق  دائ�����م������ً وج���ه���ت���ك 

ن�����ش��ب ع��ي��ن��ي��ك؛ لتكون  و���ش��ع��ي��ه��� دائ���م����ً 

دائ��م���ً،  للطريق  ت��ع��ي��دك  ال��ت��ي  بو�شلتك 

اخلطوة  اإل��ي��ك  اأح�����ش��ن��ت..  �شجلته�؟  ه��ل 

لأه���داف  الكبري  ال��ه��دف  مي  ق�شِّ الت�لية 

���ش��غ��رية وخ��ط��وات ووزع��ي��ه��� ع��ل��ى ال��ع���م، 

عامة  اأم���م��ه  �شعي  ه��دف  حتقق  وكلم� 

�شت�شعرين  ال��ط��ري��ق��ة  وب���ه���ذه  الإجن�������ز، 

وا�شلي  وتعطلت  ت�أخرت  مهم�  ب�لتقدم، 

وابدئي… الوقت اأبداً لي�س مت�أخراً.

قفي للمراجعة

الق�عدة الرابعة: قفي للمراجعة

ن��ع��م، اأع��ن��ي ج���داً م��� ق����راأت، م��ن وق��ت 

نف�شك  ت��راج��ع��ي  اأن  ع��ل��ي��ك  ي��ج��ب  لآخ����ر 

هذه  لنف�شك  وجهي  اأجن��زْت،  م�  وتقيمي 

تريدينه  كنت  م�  ح��دث  م�  هل  الأ�شئلة: 

���ش��وارع  اإىل  ال��ط��ري��ق  اأخ���ذك  اأم  ب���ل��ف��ع��ل، 

اإليه كيفم� خططت،  ج�نبية؟ هل و�شلت 

اأم ب��شتخدام طرق اأخرى؟



الدويل
50

 االنباط-وكاالت

بالرغم من الظروف ال�صعبة احلالية، والتي 

ب�صكل  اأث���رت  وال��ت��ي   ، ك��ورون��ا  جائحة  فر�صتها 

ك��ب��ر ع��ل��ى الأ����ص���رى يف ال�����ص��ج��ون، م���ن خ��ال 

الرعاية  تلفي  وع���دم  ال���زي���ارات،  م��ن  حرمانهم 

الح��ت��ال  ���ص��ل��ط��ات  اأن  اإل  ال���ازم���ة،  ال�صحية 

توا�صل تنفيذ حمات العتقال ب�صكل مكثف. 

ن��������ادي الأ�����ص����ر  ق������ال  ال���������ص����ي����اق،  ويف ه������ذا 

الإ�صرائيلي  الحتال  �صلطات  اإن  الفل�صطيني: 

اعتقلت اأكرث من 3 اآلف و300 اأ�صر فل�صطيني، 

م��ن��ذ ب����دء ان��ت�����ص��ار ف���رو����س ك���ورون���ا يف م��ار���س 

اأن ح��م��ات العتقال  ال��ن��ادي  امل��ا���ص��ي، واأو���ص��ح 

�صملت الأطفال والّن�صاء، وكبار ال�ّصن، واملر�صى 

واجلرحى. 

واأك���د اأن الح��ت��ال ح��ّول ال��وب��اء ل��� اأداة قمع 

اأنه رغم تزايد  اإىل  ، لفتا  الأ�صرى  وعنف بحق 

يف  ل�صيما  �صفوفهم،  ب��ن  الإ���ص��اب��ات  ت�صجيل 

عمليات  يف  ا���ص��ت��م��ر  اأن����ه  اإل  امل���ا����ص���ي،  ن��وف��م��ر 

امل��م��ن��ه��ج��ة، وال��ت��ي رافقتها  ال��ي��وم��ي��ة  الع��ت��ق��ال 

املعتقلن  ب��ح��ق  وت��ره��ي��ب  وق��م��ع  ع��ن��ف  عمليات 

وعائاتهم. 

اعتقالت  ن�صبة  اأعلى  اأن  الأ�صر  ن��ادي  وذك��ر 

املا�صي، حيث و�صل عدد حالت  يونيو  كانت يف 

اأن���ه وم��ن��ذ  �صهر  اإىل  469، لف��ًت��ا  اإىل  الع��ت��ق��ال 

ن��ي�����ص��ان امل���ا����ص���ي، ���ُص��ج��ل��ت ق���راب���ة 140 اإ���ص��اب��ة 

ملا  وفًقا  الأ�صرى،  �صفوف  بن  كورونا  بفرو�س 

علن عنه، ومتابعة املوؤ�ص�صات املعنية، حيث ميكن 
ُ
اأ

اأن تكون حالت اأخرى مل ُيعلن عنها، خا�صة اأن 

بنية ال�صجون ُت�صكل بيئة حمفزة لنت�صار الوباء، 

ل��ل��رواي��ة  ال�����ص��ج��ون  اح��ت��ك��ار م�صلحة  ع���ن  ع���دا 

اخلا�صة به. 

اأن عرقلة زيارات املحامن لاأ�صرى  واأو�صح 

ت�صاعفت يف تلك الفرتة، حيث توقفت ملّدة مع 

بداية انت�صار الوباء، ثم جرى ا�صتئنافها �صمن 

ق��ي��ود حم����ددة، الأم����ر ال���ذي و���ص��ع الأ����ص���رى يف 

على  م�صاعًفا  خ��ط��راً  �صكل  م��ا  م�صاعف  ع��زل 

م�صرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبرة 

ب���ن �صفوفهم  ال���وب���اء  ان��ت�����ص��ار  م���ن اح��ت��م��ال��ي��ة 

انت�صاًرا اأو�صَع، خا�صة بعد ما �صهده �صجن جلبوع 

خال نوفمر املا�صي. 

����ا على  واأك������د ع��ل��ى �����ص����رورة ال�����ص��غ��ط ج����دًيّ

م�صلحة �صجون الحتال، من اجلهات املخت�صة 

ال�صليب  الدولية، خا�صة  واملوؤ�ص�صات احلقوقية 

الأحمر الدويل، وذلك من اأجل ال�صماح بتوفر 

مكاملات هاتفية لاأ�صرى مع عائاتهم. 

الأ���ص��رى،  تتابع ملف  ال��ت��ي  وك��ان��ت اجل��ه��ات 

�صلطات الحتال متنع عنهم و�صول  اأن  اأك��دت 

امل����واد امل��ع��ق��م��ة، وك��ذل��ك الأط��ع��م��ة ال��ت��ي تقوي 

املناعة، وت�صر على و�صعهم يف اأماكن مكتظة ول 

ت�صلح للعي�س الآدمي. 

اأن عام  اأك��دت  ال��دول العربية،  وكانت جامعة 

2020، ي��ع��د الأك����رث ان��ت��ه��اك��اً ب��ح��ق الأ����ص���رى يف 

���ص��ج��ون الح��ت��ال الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، وج���اء ذل���ك يف 

والأرا���ص��ي  فل�صطن  قطاع  ع��ن  �صدر  ر  تقرير 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة ب���اجل���ام���ع���ة، وت�����ص��م��ن اأب����رز 

خال  الأ���ص��رى  بحق  الإ�صرائيلية  الن��ت��ه��اك��ات 

العام اجلاري. 

الإ�صرائيلي  الحتال  اأن  التقرير  اأك��د  وق��د 

اأمعن يف الإهمال الطبي املتعمد بحق الأ�صرى، 

ب��الإف��راج  الدولية  املنظمات  تو�صيات  وجت��اه��ل 

عنهم خوفا من تف�صي فرو�س كورونا ، يف ظل 

الإداري  العتقال  وا�صتمرار  ال�صجون،  اكتظاظ 

دون لئحة اتهام، وارتكاب مزيد من النتهاكات 

والقانون  وال��راب��ع��ة،  الثالثة  جنيف  لتفاقيات 

الأ�صرى،  بحقوق  يتعلق  فيما  الإن�صاين  ال��دويل 

اأن الحتال �صعى خال عام اجلاري،  مو�صحا 

لإعادة اأو�صاع الأ�صرى للمربع الأول من جتربة 

العتقال يف بداية احلركة الوطنية الفل�صطينية 

الأ�صرة، وعمل على منع الزيارات بحجة كورونا 

، وعزل الأ�صرى بظروف �صعبة. 

اأن الأ����ص���رى ع��ان��وا خ���ال ال��ع��ام  ول��ف��ت اإىل 

اجل����اري، م��ن ان��ع��دام اأدن����ى امل��ع��اي��ر حلقوقهم 

الإن�����ص��ان��ي��ة وامل��ع��ي�����ص��ي��ة، ك��م��ا ان��ت�����ص��رت اأج��ه��زة 

زواي��ا  كل  يف  وال��ك��ام��رات  والت�صوي�س  التفتي�س 

الأق�������ص���ام، ك���ذل���ك اك��ت��ظ��اظ ال���غ���رف، وان���ع���دام 

والتفتي�س  ون��وع��ا،  كما  الطعام  و�صوء  التهوية، 

وال��رودة  الباهظة،  املالية  والغرامات  اليومي، 

والرطوبة يف ال�صتاء و�صدة احلرارة يف ال�صيف، 

واحلرمان من زيارة املحامن واإدخال الر�صائل 

اأماكن  توفر  وع��دم  الدينية،  بال�صعائر  وامل�����س 

الأ���ص��رى  مطالب  م��ع  التعاطي  وع���دم  للعبادة، 

الدينية،  واملنا�صبات  والأعياد  �صعائر رم�صان  يف 

ومنع التعليم اجلامعي وتقدمي الثانوية العامة 

اتفاقية  م��ن   94 للمادة  خافا  الكتب،  واإدخ���ال 

جنيف الرابعة التي اأكدت على ت�صجيع الأن�صطة 

والريا�صية  والرتفيهية  والتعليمية  الذهنية 

للمعتقلن. 

وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر اأن ال�����ص��ي��ا���ص��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة 

خمالفة  يف  الأ����ص���رى  جت���اه  م�صتمرة  القمعية 

وخ����رق الل���ت���زام���ات والت��ف��اق��ي��ات امل��وق��ع��ة بن 

وق��ام��ت  والإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الفل�صطيني  اجل��ان��ب��ن 

ب��اق��ت��ط��اع وخ�����ص��م خم�����ص�����ص��ات اأ����ص���ر ال�����ص��ه��داء 

والأ�صرى من العائدات ال�صريبية. 

ال��ع��ام اجل����اري �صهد  اأن  ال��ت��ق��ري��ر،  واأو����ص���ح 

الأ���ص��رة، حيث  �صهداء احلركة  ارتفاعا يف عدد 

ا�صت�صهد 4 اأ�صرى جراء الإهمال الطبي املتعمد 

بحقهم، وتعر�س كل من دخل �صجون الحتال 

لكافة اأ�صكال التعذيب النف�صي واجل�صدي، الأمر 

الذي يخالف املبادئ الأ�صا�صية ملعاملة ال�صجناء 

املتحدة  لاأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدتها  التي 

يف 1979 و1990 على التوايل، والتي اأكدت حماية 

لاأ�صخا�س  الطبية  والرعاية  ال�صجناء  �صحة 

املحتجزين يف ا�صتهتار وا�صح من قبل الحتال 

بحياة الأ�صرى، ما اأدى لنت�صار فرو�س كورونا 

بينهم. 

وك����ان ال��ت��ح��ال��ف الأوروب������ي مل��ن��ا���ص��رة اأ���ص��رى 

ف��ل�����ص��ط��ن، اأع����ل����ن ع����ن اإط�������اق ح��م��ل��ه دول���ي���ة 

الح��ت��ال  ���ص��ج��ون  يف  الأ����ص���رى  م��ع  للت�صامن 

2021 ع��ام��ا ل��ل��وف��اء لهم،  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي واع��ت��ب��ار 

وذل����ك يف خ��ت��ام اأع���م���ال م���وؤمت���ره الف��رتا���ص��ي 

الأ�صرى  الت�صامن مع  �صعار كل  ال�صاد�س، حتت 

، الذي عقد  املر�صى واحلرية لأ�صرى فل�صطن 

عربية  دول���ة   45 مب�صاركة  واأوروب�����ا،  اهلل  رام  يف 

املتحدة الأمريكية،  واأوروبية ورو�صيا والوليات 

اأربعة  ملدة  وا�صتمر  املا�صي  الأ�صبوع  والذي عقد 

اأيام. 

واأو�صى التحالف، بتكثيف اجلهود وال�صغط 

اأج��ل  م��ن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  �صلطات  على 

ال��ذي��ن يعانون  املر�صى  الأ���ص��رى  ���ص��راح  اإط���اق 

اأمرا�صا خطرة، واإنقاذ حياتهم، ووقف �صيا�صة 

الإه����م����ال ال��ط��ب��ي امل��ت��ع��م��د ب��ح��ق��ه��م، وت��ق��دمي 

بيانه اخلتامي  ال���ازم لهم، وط��ال��ب يف  ال��ع��اج 

بال�صغط على الحتال لإلغاء �صيا�صة العتقال 

الإداري، واإطاق �صراح كافة املعتقلن الإدارين، 

والف���راج عن  ال�صن،  وك��ب��ار  والن�صاء  والأط��ف��ال 

ج��ث��ام��ن ال�����ص��ه��داء الأ����ص���رى امل��ح��ت��ج��زة ل��دي��ه، 

وت�����ص��ل��ي��م��ه��ا اإىل ع��ائ��ات��ه��ا ل��ي��ت��م دف��ن��ه��ا وف��ق��ا 

لاأ�صول. 

طبي  ف��ري��ق  ت�صكيل  �صيتم  اأن���ه  ع��ل��ى  و���ص��دد 

ق���ان���وين ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ودويل ق�����ادر ع��ل��ى ق����راءة 

باملعتقلن،  املتعلقة  الطبية  والتقارير  امللفات 

واإب������داء ال�����راأي وامل���اح���ظ���ات ع��ل��ي��ه��ا، واإث��ارت��ه��ا 

دول���ي���ا، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت���دوي���ل ق�����ص��ي��ة الأ����ص���رى 

والإ�صراع يف اإحالة اجلرائم املرتكبة بحقهم اإىل 

اجلنائي  والق�صاء  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 

اإ�صرائيل ك�صلطة حمتلة  ال��دويل، حتى ل تبقى 

من  الإف���ات  وت�صتطيع  ال���دويل،  القانون  ف��وق 

الحتال  حكومة  ق��رار  رف�صه  واأع��ل��ن  العقاب، 

بخ�صم خم�ص�صات الأ�صرى من اأموال املقا�صة، 

اإج���راءات حا�صمة  ال��دويل لتخاذ  ودع��ا املجتمع 

على  وحما�صبتها  اإ���ص��رائ��ي��ل  ملعاقبة  ووا���ص��ح��ة، 

واحلركة  الفل�صطيني،  ال�صعب  بحق  جرائمها 

الأ�صرة على وجه اخل�صو�س، وفر�س عقوبات 

دولية عليها

االنباط-وكاالت

ي��وم  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  م�����ص��وؤول��ون يف  ق���ال 

اخلمي�س، اإن �صبكات وزارة الطاقة واإدارة الأمن 

الأ�صلحة  خم��زون  تدير  التي  الوطنية،  النووي 

النووية يف الباد، تعر�صت لاخرتاق.

م�����ص��وؤول��ن  ع���ن  “بوليتيكو”  م��وق��ع  ون��ق��ل 

اإن  قولهم  الأم���ر،  على  مبا�صر  ب�صكل  مطلعن 

املت�صللن  اأن  على  اأدل���ة  والإدارة  ال����وزارة  ل��دى 

من  كجزء  �صبكاتهم  اإىل  ال��و���ص��ول  م��ن  متكنوا 

يقل  ل  ما  على  اأث��رت  اإلكرتونية �صخمة  حملة 

عن �صت وكالت فيدرالية.

النووي  الأم��ن  واإدارة  ال��وزارة  وب��داأ م�صوؤولو 

حول  الإخ���ط���ارات  تن�صيق  اخلمي�س،  الوطنية، 

الكونغر�س  املعنية يف  الرقابة  اخلرق مع هيئات 

ب��ع��د اإط�����اع روك����ي ك��ام��ب��ي��ون، ك��ب��ر م�����ص��وؤويل 

املعلومات يف وزارة الطاقة على الأمر.

الطاقة  وزارة  م�صوؤويل  اإن  امل�صوؤولون  وق��ال 

ي��خ��ط��ط��ون ي�����وم اخل��م��ي�����س لإخ����ط����ار جل��ن��ت��ي 

الطاقة يف جمل�صي النواب وال�صيوخ، واللجنتن 

جمل�صي  يف  واملياه  الطاقة  لتطوير  الفرعيتن 

امل�صلحة يف  ال��ق��وات  ال��ن��واب وال�����ص��ي��وخ، وجل���ان 

ال��ن��واب وال�����ص��ي��وخ، ووف���د ولي��ت��ي نيو  جمل�صي 

مك�صيكو ووا�صنطن ب�صاأن النتهاك.

اأقرت CISA ومكتب التحقيقات الفيدرايل 

ومكتب مدير املخابرات الوطنية بحملة الأمن 

بيان م�صرتك �صدر  يف  “امل�صتمرة”  ال�صيراين 

اإنهم مل يكونوا على علم  الأرب��ع��اء، قائلن  ي��وم 

باحلادث اإل يف الأيام الأخرة.

وبينما  و�صع متطور،  “هذا  البيان  يف  وج��اء 

نوا�صل العمل لفهم املدى الكامل لهذه احلملة، 

نعلم اأن هذا احلل الو�صط قد اأثر على ال�صبكات 

مل تلوم احلكومة  داخل احلكومة الفيدرالية”. 

الخ��رتاق حتى  على  فاعلة  اأي جهة  الأمريكية 

ال�����ص��ي��راين ق��ال��وا  ل��ك��ن خ����راء الأم�����ن   ، الآن 

امل��خ��اب��رات  اأج��ه��زة  ب�صمات  يحمل  الن�صاط  اإن 

الرو�صية.

الأ�صلحة  اإدارة  عن  امل�صوؤولة  هي   NNSA
حتظى  اأنها  من  الرغم  وعلى   ، لاأمة  النووية 

ت�صتهلك  اأن���ه���ا  اإل   ، اله��ت��م��ام  م���ن  ق���در  ب���اأق���ل 

الطاقة.  وزارة  ميزانية  م��ن  العظمى  الغالبية 

وباملثل، جتري خمترات �صانديا ولو�س األمو�س 

الطاقة  م��ن  بكل  تتعلق  ذري���ة  اأب��ح��اًث��ا  الوطنية 

النووية املدنية والأ�صلحة النووية. مكتب النقل 

وامل��واد  املخ�صب  اليورانيوم  بنقل  مكلف  الآم��ن 

الأخ������رى ال�����ص��روري��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى امل��خ��زون 

النووي.

وا�صعة  ب�صبكة  يلقيون  املت�صللون  ك��ان  رمب��ا 

جًدا عندما ا�صتهدفوا مكتب ريت�صاند امليداين 

الطاقة، والذي تتمثل م�صوؤوليته  التابع لوزارة 

الأ���ص��ا���ص��ي��ة يف الإ�����ص����راف ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��ف م��وق��ع 

النفايات النووية يف هانفورد يف ولية وا�صنطن. 

الباردة  واحل��رب  الثانية  العاملية  احل��رب  خ��ال 

بلوتونيومها  ثلثي  املتحدة  ال��ولي��ات  اأنتجت   ،

هناك ، لكن املوقع مل يكن ن�صًطا منذ عام 1971.

الفيدرالية  اللجنة  على  الهجوم  ك��ان  رمب��ا 

�صبكة  لتعطيل  الطاقة مبثابة حماولة  لتنظيم 

 FERC الباد. ل تدير  ال�صائبة يف  الكهرباء 

مبا�صرة اأي تدفقات للطاقة، لكنها تخزن بيانات 

ح�صا�صة على ال�صبكة ميكن ا�صتخدامها لتحديد 

املواقع الأكرث ا�صطراًبا للهجمات امل�صتقبلية.

االنباط-وكاالت

املا�صين  اليومن  الإ�صرائيلية خال  الحتال  �صرطة  م�صادرة 

“تركتورات” تعود ملزارعن من قرى  لعدد من اجل��رارات الزراعية 

الزبيدات يف الأغوار الو�صطى، تعد اأحدث حلقة يف م�صل�صل ماحقة 

ال��زراع��ي  الأغ����وار، و�صربة ج��دي��دة للقطاع  الفل�صطيني يف  ال��وج��ود 

حت�صرات  امل��زارع��ون  ي��ب��داأ  حيث  ال�صتاء،  مو�صم  يف  خا�صة  برمته، 

حلراثة الأرا�صي وتهيئتها للزراعة

ي��ق��ول ال��ب��اح��ث يف ����ص���وؤون الأغ������وار ع����ارف دراغ���م���ة اإن الع��ت��داء 

الح��ت��ايل الأخ����ر ج���اء بحجة ع���دم ح�صول تلك اجل�����رارات على 

الرتاخي�س الازمة، مع التهديد مب�صادرة اأي تراكتور غر مرخ�س، 

علما باأن هذه الرتاكتورات مل ترخ�س من قبل

وت���اب���ع “لكن ه��ن��اك ه��ج��م��ة ���ص��ر���ص��ة ع��ل��ى ق���رى الأغ������وار ع��ام��ة، 

والو�صطى وال�صمالية خا�صة، ول نعلم ماذا ي�صعى الحتال من وراء 

وح�صور  خمالفات  ال��رتك��ت��ورات  اأ�صحاب  باإعطاء  قاموا  فقد  ذل��ك! 

حمكمة، وباملقابل دفع فرتة احلجز املركبة التي مل تقرر بعد، ودفع 

اإىل م��ك��ان غر  امل�����ص��ادرة  ال��رتاك��ت��ورات  ال��ت��ي نقلت  ال�صاحنة  اأج���رة 

معروف”

اأما املزارع وهاب امل�صعود من منطقة احلديدية يف الأغوار ال�صمالية 

الفل�صطينية، فهو يبحث منذ نحو �صهرين عن جّرار زراعي حلراثة 

اأر�صه، من دون جدوى. فلم يوافق اأّي �صاحب جّرار على ذلك، خ�صية 

قيام قوات الحتال الإ�صرائيلي مب�صادرته كما حدث يف مّرات �صابقة

يقول: “توا�صلت مع اأكرث من ع�صرين �صخ�صاً ميلكون ج��ّرارات 

ل��ل��زراع��ة ق��ب��ل ه��ط��ول الأم���ط���ار، فرف�صوا.  اأر���ص��ي  زراع��ي��ة لتهيئة 

خماوفهم يف حمّلها، واأعرف ذلك جّيداً، فاأنا خ�صرت جّرارَين زراعيَّن 

بعدما �صادرهما الحتال”

وكان جنود الحتال قد داهموا قبل عام اأر�س امل�صعود و�صادروا 

جّراره الزراعي ونقلوه اإىل مع�صكر قريب قبل اأن يعيدوه بعد يوَمن 

�صهَرين  قبل  م��ن جديد  ���ص��ادروه  لكّنهم  مالية.  غ��رام��ة  م��ع فر�س 

ورف�صوا الإفراج عنه، فا�صطّر اإىل �صراء جّرار اآخر. وما كاد يبداأ عمله 

حتى دهم الحتال اأر�صه من جديد و�صادروا اجلّرار، ومل تفلح كّل 

املحاولت باإعادة اجلّرارين حتى الآن

ول تتوّفر اإح�صاءات لأعداد اجلّرارات الزراعية اأو “تراكتور” التي 

�صادرها الحتال يف الأغوار الفل�صطينية يف خال الفرتة الأخرة، 

اإل اأّن املتابعن يقّدرونها بنحو 30 جّراراً منذ مطلع العام، الأمر الذي 

اأحلق اأ�صراراً فادحة باملو�صم الزراعي وحال دون و�صول املزارعن اإىل 

اأرا�صيهم يف الأ�صا�س، اإذ اإّن اجلّرارات ُتَعّد و�صيلة التنّقل الرئي�صية يف 

الأغوار حيث ل بنى حتتية كافية

ومتتاز مناطق عاطوف والراأ�س الأحمر والزبيدات و�صهل نعجة 

الزراعية، فيعتمد  ال�صهول  الأغ��وار بكرثة  والعوجا ومعظم مناطق 

�صكانها على الرعي والزراعة. ويتوّجب بالتايل عليهم اقتناء جّرارات 

زراعية، نظراً اإىل طبيعة احلياة، ليتمّكنوا من جلب املياه والأعاف 

للموا�صي وحراثة الأر�س متهيداً لزراعتها. لكّن م�صادرة اجلّرارات 

باتت اأمراً مقلقاً لاأهايل، علماً اأّن الحتال يفر�س عليهم بعد ذلك 

غرامات مالية

ويوؤكد دراغمة اأّن “ما يجري يندرج يف اإطار احلرب الإ�صرائيلية 

املتوا�صلة على الأغوار وعلى الزراعة الفل�صطينية. م�صادرة اجلّرارات 

كثرة  �صيا�صات  اإىل  ت�صاف  ج��دي��دة  عقاب  ك�صيا�صة  ت��اأت��ي  ال��زراع��ي��ة 

اإىل  وترحيلهم”، لفتاً  عليهم  لل�صغط  الفل�صطينين  ال�صكان  بحّق 

اأّن “الحتال ا�صتوفى ع�صرات اآلف ال�صواقل الإ�صرائيلية كغرامات 

مالية لقاء الإفراج عن معّدات وج��ّرارات زراعية مّت ال�صتياء عليها 

موؤخرا”

“فقدان م�صادر رئي�صية  وقد ت�صّببت تلك الإج���راءات كذلك، يف 

للعمل لعدد كبر من القوى العاملة، ويف منع اأّي تو�ّصع دميوغرايف 

وزراع��ي، بالإ�صافة اإىل تقنن الزراعة يف مناطق �صغرة جداً. ولأّن 

اجل��ّرارات و�صيلة تنّقل كذلك، فتعني م�صادرتها قطع التوا�صل بن 

الأرا�صي والتجّمعات ال�صكانية يف الأغوار”

وُتَعّد الأغوار الفل�صطينية من اأبرز املناطق التي ي�صعى الحتال 

دون  م�����ص��ّددة حت��ول  اإج�����راءات  فيفر�س  فيها،  ج��ذوره��ا  تر�صيخ  اإىل 

�صّلة  باأّنها  �صابقاً  ُتعَرف  كانت  اأّنها  علماً  الأرا���ص��ي،  معظم  ا�صتغال 

فل�صطن الغذائية، عدا عن كونها رافداً زراعياً مهماً ي�صاهم يف الدخل 

القومي الفل�صطيني

 إسرائيل تصعد االعتقاالت رغم »كورونا«.. 3300 حالة اعتقال منذ وصول الجائحة إلى فلسطين 

 بوليتيكو: اختراق شبكة األسلحة النووية الوطنية األمريكية

 االحتالل يشن حربا على التراكتورات في األغوار

 خطيب األقصى: المسجد األقصى 
باق رغم الحصار واإلبعاد

ريابكوف: واشنطن طرحت شروطا غير 
مقبولة لتمديد معاهدة »ستارت«

 تفاصيل إعدام قوات االحتالل الشهيد نور شقير

 نتنياهو يستجدي بينيت لتشكيل 
حكومة بديلة

االنباط-وكاالت

اجلمعة،  �صاة  ام�س  امل�صلن  اآلف  اأدى 

يف رح����اب امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى امل���ب���ارك يف ظل 

انت�صار فرو�س  ال�صامة للحد من  اإج��راءات 

كورونا

الفجر  �صاعات  منذ  امل�صلن  اآلف  وتوافد 

واأهايل  الغربية  وال�صفة  القد�س  مدينة  من 

الداخل املحتل عام 48 اىل امل�صجد الأق�صى

كما فر�صت قوات الحتال خمالفات على 

تعيق  حواجز  ن�صبت  فيما  امل�صلن،  من  عدد 

الأق�صى  امل�صجد  اىل  ال�صفة  �صكان  و���ص��ول 

ملواطنن  ال�صخ�صية  ال��ب��ط��اق��ات  واح��ت��ج��زت 

على بوابات امل�صجد

وخ������ال خ��ط��ب��ة اجل���م���ع���ة اأث����ن����ى خ��ط��ي��ب 

الأق�������ص���ى ال�����ص��ي��خ ي��و���ص��ف اأب�����و ���ص��ن��ي��ن��ة على 

اأه��ل  اإن  وق���ال  امل�����ص��ج��د،  يف  املقد�صين  رب���اط 

الق�صى  ب��رع��اي��ة  ل��ه��م  م�صهود  امل��ق��د���س  ب��ي��ت 

ويف  مرابطون  �صاحاته  يف  فرتاهم  وحمايته 

خلواته متعبدون

واأ�صاف: “ هنيئا ملن نذر نف�صه هلل وتبتل 

ل���ه واع���ت���ك���ف وراب������ط يف ���ص��ب��ي��ل��ه يف امل�����ص��ج��د 

الأق�صى املبارك”

املقد�س هم  بيت  اأه��ل  اأن  �صنينة  اأب��و  واأك��د 

اأ���ص��ح��اب ه��ذا امل�صجد و���ص��م��دوا فيه رغ��م ما 

يتعر�صون له من اعتداءات

اأن الأق�����ص��ى  ���ص��ن��ي��ن��ة  اأب�����و  ال�����ص��ي��خ  وذك�����ر 

ب����اٍق رغ���م اع���ت���داء الح���ت���ال ع��ل��ى ح��رم��ات��ه 

واإب��ع��اد  عليه  لل�صيطرة  البائ�صة  وحم��اولت��ه 

رج��اًل  فيه  واملتواجدين  والعاملن  املوؤمنن 

ون�صاًء ورغم احل�صار املفرو�س على اأبوابه

ودع����ا اأه�����ايل ب��ي��ت امل��ق��د���س اإىل ال��ت��واج��د 

التجار  دعا  كما  امل�صجد،  �صاحات  يف  والرباط 

امل��ق��د���ص��ي��ن ال���ذي���ن ي���ع���ان���ون الأم����ري����ن م��ن 

���ص��ي��ا���ص��ات الح���ت���ال اإىل ال�����ص��ر وال�����ص��م��ود 

والتذكر اأن الفرج قريب

ووجه ال�صيخ اأبو �صنينة دعوته لأهايل بيت 

اأنف�صهم  وحفظ  الف�صاد،  ع��ن  للكف  املقد�س 

وجمتمعهم وتربية اأبنائهم وتعليمهم اأخاق 

وحثهم  وال��وئ��ام  بال�صام  لينعموا  الإ���ص��ام 

على التكاتف والتما�صك باخلر واملحبة

وك����ان����ت ق����واف����ل امل�����ص��ل��ن ان��ط��ل��ق��ت ب��ع��د 

من  ال��ي��وم  و���ص��ب��اح  امل��ا���ص��ي��ة  الليلة  منت�صف 

ط��م��رة، وك��ف��را ب����را، وج��ل��ج��ول��ي��ة يف ال��داخ��ل 

لإعماره  املبارك  الأق�صى  امل�صجد  اإىل  املحتل 

املواطنن  ع�صرات  مب�صاركة  ف��ي��ه،  وال�����ص��اة 

لأداء �صاة الفجر واجلمعة

وم�����ص��روع ق��واف��ل الأق�����ص��ى ت�����ص��رف عليه 

واملقد�صات،  الوقف  لرعاية  الأق�صى  جمعية 

ومدن  قرى  من  الفل�صطينين  اآلف  لتمكن 

امل��ح��ت��ل م��ن زي���ارة امل�صجد الأق�����ص��ى  ال��داخ��ل 

يوميا عر حافات تقلهم جمانا مبعدل مئة 

حافلة �صهريا

االنباط-وكاالت

قال نائب وزير اخلارجية الرو�صي �صرغي 

لقاءات  عقد  اقرتحت  وا�صنطن  اإن  ريابكوف، 

الهجومية  الأ�صلحة  تخفي�س  معاهدة  ح��ول 

ال�صرتاتيجية “�صتارت”، لكنها طرحت �صروطا 

غر مقبولة لتمديد املعاهدة

ال��وزي��ر، خ��ال تعليقه على  واأ���ص��اف نائب 

اخلا�س  املمثل  بيلينغ�صلي،  م��ار���ص��ال  ت�صريح 

الت�صلح:  ل�صوؤون احلد من  الأمريكي  للرئي�س 

عر�صوا  اإن��ه��م  وا�صنطن  يف  زم��اوؤن��ا  “يقول 
علينا خم�س مرات لاجتماع لإمت��ام ال�صفقة، 

ونحن نقول اإننا عر�صنا 25 مرة التفاق وفقا 

فادمير  الرئي�س  اق��رتح��ه  ال��ذي  للمخطط 

بوتن ، وقدمنا مقرتحاتنا لهم ب�صكل مكتوب. 

ل��ك��ن ب���دل م��ن ق��ب��ول ه���ذا امل��خ��ط��ط الب�صيط 

وامل��ف��ه��وم، ق��ام��وا ب��ط��رح ���ص��روط اإ�صافية غر 

مقبولة بالن�صبة لنا”

املمكن  م��ن  �صي�صبح  اأن����ه  ري��اب��ك��وف،  واأك����د 

التفاق ب�صرعة، عندما تتخلى الوليات املتحدة 

عن طرح �صروطها الإ�صافية

و���ص��دد ع��ل��ى اأن����ه ل ي��وج��د م��ا ي��دع��و لعقد 

اإذا مل يتوفر مثل هذا  ل��ق��اءات بن اجلانبن، 

الفهم

وق���ال: “ل ف��ائ��دة م��ن ت��ب��ادل نف�س احلجج 

طوال الوقت. لكننا منفتحون على احلوار”

يف وقت �صابق، اأعلن بيلينج�صلي اأن اخلارجية 

حول  الأمريكية  املقرتحات  رف�صت  الرو�صية 

عقد لقاءات لبحث متديد معاهدة “�صتارت”

االنباط-وكاالت

�صرت �صحيفة هاآرت�س العرية، ام�س اجلمعة، 

تقريًرا مطوًل حول عملية اإعدام جنود الحتال، 

لل�صهيد نور �صقر من �صكان حي �صلوان بالقد�س، 

وذل��ك خال م��روره عر حاجز “الزعيم” �صرقي 

املدينة املحتلة

وبح�صب �صهادات ن�صرها التقرير، فاإن �صقر )33 

عاًما(، كان يقود مركبة، وُطلب منه التوقف، وتوقف 

حينها ثم خرج من ال�صيارة ويداه مرفوعتان، قبل اأن 

يطلق اجلنود النار عليه من م�صافة 100 مرت

ووف��ًق��ا للتقرير، ف��اإن��ه قبل اإط���اق ال��ن��ار جتاه 

�صقر، وقبل اأقل من ثانية من ذلك، �صدر اأمر بعدم 

فتح النار جتاهه، لكن دون جدوى، حيث مت اإطاق 

عدة ر�صا�صات ما بن 3 اإىل 4 جتاه اجلزء العلوي 

من ج�صده، وا�صت�صهد على الفور وحاولت ما ي�صمى 

ب� “�صرطة حر�س احلدود” الإ�صرائيلية، يف البداية 

الإدعاء باأنه حاول تنفيذ هجوم ده�س، لكن �صرعان 

ما مت الرتاجع عن ذلك ومنذ حلظة ا�صت�صهاد نور، 

بقيت والدته “وفاء” �صاحبة، ول تخرج من فمها اأي 

كلمة، وتغرق من وقت لآخر يف �صمت الأفكار، بعد 

انهارت يف اللحظات الأوىل ل�صت�صهاده

ونور هو الثاين بن اأ�صقائه الت�صعة - كما يقول 

وال���ده جمال - م�صًرا اإىل اإن جنله ك��ان يعمل يف 

اأك��رث من منطقة ومنها تل  ال�صاحنات والنقل يف 

اأب��ي��ب، وتعر�س قبل 3 اأ�صهر حل��ادث عمل، واأخ��ر 

والدته قبل 4 اأيام من ا�صت�صهاده اأنه ينوي الزواج

من  والع�صرين  اخل��ام�����س  ا�صت�صهاده  ي���وم  ويف 

نوفمر/ ت�صرين ثاين املا�صي، غادر الوالد جمال، 

املنزل يف ال�صباح الباكر متوجًها اإىل تل اأبيب، وعند 

الظهرة ع��اد وال���ده اإىل امل��ن��زل، وك���ان يبحث عن 

نور ال��ذي مل يجد، وظن وال��ده حينها اأن��ه يتجول 

 25 �صقيقه يحيى  راأى  ال��وق��ت  ذل��ك  بال�صيارة، ويف 

فيات،  بي�صاء  ل�صيارة  في�صبوك  على  �صورة  ع��اًم��ا، 

حماطة باجلنود الإ�صرائيلين عند حاجز الزعيم، 

ف�صارع يحيى لات�صال بوالده و�صط قلق كبر لديه، 

خا�صًة واأن �صلوان لديها �صيارتان من هذا النوع

اإىل احل��اج��ز برفقة  التوجه  الأب والإب����ن  ق��رر 

الب��ن الأ�صغر تامر 14 عاًما، وك��ان يف ذلك الوقت 

يوا�صل يحيى ت�صفح موقع في�صبوك، ثم اكت�صف يف 

رعب فجاأة �صورة �صقيقه ممدًدا على الطريق ويداه 

مو�صوعتان فوق راأ�صه وعيناه مغم�صتان، وحا�صره 

اإنه  اأخ��ي،  “اإنه  ال�صيارة  اجلنود، فاأ�صبح ي�صرخ يف 

اأخي”، فاأ�صيب والده باجلنون، واأوقفوا ال�صيارة عند 

الر�صيف قرب احلاجز، ورك�صوا وحاولوا القرتاب، 

اإل اأنه مل ي�صمح لهم، ف�صرخ الوالد على اجلنوط 

“هذا ابني اأم ل؟، اأريد اأن اأعرف ما حدث له”، لكن 
مل يجبه اأحد اقتاد اجلنود الإ�صرائيلين يحيى اإىل 

ال�صتجواب من قبل �صباط ال�صاباك، وطلبوا من 

الوالد جمال احل�صور لكنه رف�س، ثم عاد للمنزل 

وتناول دواء خا�س مبر�س “الربو”، ثم توجه اإىل 

مركز الحتجاز يف امل�صكوبية، وكان ياأمل يف اأن يكون 

ابنه بخر خا�صًة اأنه مل تظهر اأي دماء اأو اأ�صرار يف 

مكان احلادثة، لكن مل يطلعه اأحد على التفا�صيل 

وطلبوا منه العودة اإىل البيت

وي��ق��ول ال��وال��د جمال “مل يخرين اأح���د ب��اأي 

�صيء، ورف�صت املغادرة حتى اأعرف ما حدث لبني”، 

م�صًرا اإىل اأنه بقي يف املكان حتى خرج جنله يحيى 

من ال�صتجواب، حتى و�صل اإىل املكان جنله الأكر 

اأن���ور 36 ع��اًم��ا، وه��و ي�صرخ وي�صرب نف�صه ويقول 

“نور ا�صت�صهد”، حتى بكى )اأي الوالد( وبداأ ي�صرخ 
باملكان، ثم عادوا اإىل املنزل يف �صلوان ويف اليوم التايل 

طلب منهم ال�صاباك باحل�صور لا�صتجواب، فرف�س 

ذلك قرابة ال�صاعة الثالثة من يوم الأرب��ع��اء، حن 

وقعت احلادثة، كان نور عائًدا من نقل الركاب اإىل 

عناتا، وو�صل اإىل حاجز الزعيم، واعتقد اأنه �صيمر 

ب�صهولة كما ك��ان دائ��ًم��ا بف�صل اللوحات ال�صفراء 

ورمبا  التوقف،  منه  طلبوا  اجلنود  لكن  ل�صيارته، 

اإىل   150 مل�صافة  القيادة  يف  وا�صتمر  باخلوف  �صعر 

200 مرت اأخ��رى من احلاجز، فاأطلق اجلنود النار 

قربه، ثم خرج من املركبة ورف��ع يديه، حتى اأطلق 

اأحد اأفراد الأمن الذي يرتدي الزي الأ�صود، نحو 6 

ر�صا�صات عليه، و�صقط يف املكان، وهذا ح�صب رواية 

اأحد �صهود العيان الآخرين ويف �صريط فيديو ن�صرته 

منظمة بت�صليم الي�صارية الإ�صرائيلية، �صوهد جندي 

واأح��د اأف���راد الأم��ن يرك�صون باجتاه �صيارة فيات، 

ثم �صمع اأمر ي�صدر لهم “ل تطلقوا النار”، وبعد 

ذلك مبا�صرة �صمعت عدة طلقات اأثناء جري اأولئك 

الأف����راد، ثم �صمع م��رة اأخ���رى “ل تطلقوا النار - 

نظيف - توقفوا - توقفوا”، لكن مع و�صولهم قرب 

ال�صيارة كان �صقر قد فارق احلياة

االنباط-وكاالت

ال��ل��ي��ل��ة  ال����ع����ري����ة،   12 ال���ق���ن���اة  ك�����ص��ف��ت 

الوزراء  رئي�س  به  تقدم  عر�س  عن  املا�صية، 

الإ����ص���رائ���ي���ل���ي ب��ن��ي��ام��ن ن��ت��ن��ي��اه��و ل��رئ��ي�����س 

“ميينا”  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ن  اأح����زاب  حت��ال��ف 

نفتايل بينت، لت�صكيل حكومة بديلة

بينيت  رف�������س  ال���ع���ري���ة،  ل��ل��ق��ن��اة  ووف���ق���اً 

�صيح�صل  مبوجبه  وال���ذي  نتنياهو،  ع��ر���س 

على 3 حقائب وزارية وت�صكيل حكومة بديلة

الإ�صرائيلية   13 القناة  ذل��ك،  غ�صون  يف   

و”كاحول  الليكود  بن  جارية  املباحثات  اأن 

الأزم��������ة  لح������ت������واء  حم�����اول�����ة  يف  لفان” 

الئ��ت��اف  بتفكيك  ت��ه��دد  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 

ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  ال��ت��وج��ه  احل���ك���وم���ي، وم���ن���ع 

اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ج��دي��دة ت��ع��ت��ر ال��راب��ع��ة خ��ال 

عامن
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الفوز  العراقة والفيصلي يبحث عن  لقاء  الجزيرة واالهلي 

ميالن في مواجهة صعبة امام ساسولو 

ليفربول والبحث عن التمسك بالصدارة 

فرق العراقه االسبانية في مواجهات مثيرة 

االنباط – عمان 

اال�سبوع  مناف�سات  ال�سبت  م�ساء  تختتم 

الندية  ال��ك��روي  ال����دوري  م��ن  ع�سر  ال�سابع 

املحرتفني عندما يلتقي الأهلي مع اجلزيرة 

عبداهلل  امللك  �ستاد  على  م�ساء  الرابعة  عند 

نظريه  ال�����س��ري��ح  ي�ست�سيف  ف��ي��م��ا  ال���ث���اين، 

م�ساء  وال��ن�����س��ف  ال�����س��اد���س��ة  ع��ن��د  الفي�سلي 

ال��ل��ق��اء الول يلتقي  ���س��ت��اد احل�����س��ن.يف  ع��ل��ى 

والزمن  العراقة  لقاء  الأهلي واجل��زي��رة  يف 

اجلميل الذي ابتعد فيه الهلي عن املناف�سة 

اىل  بالهبوط  املهددة  الفرق  اكرث  وب��ات من 

متناق�سة  ف��ال��ط��م��وح��ات  الوىل  ال���درج���ة 

ملوا�سلة  ي�سعى  ف��اجل��زي��رة  ال��ف��ري��ق��ني،  ب��ني 

ان��ت�����س��ارات��ه مل���ط���اردة ال���وح���دات وامل��ح��اف��ظ��ة 

ياأمل  فيما  اللقب،  على  املناف�سة  اآم��ال  على 

الأه���ل���ي ب��خ��ط��ف ال��ن��ق��اط ال���ث���اث لتجنب 

اللقاء مثريا بني  ياأتي  اأن  الهبوط. ويتوقع 

لهما  النتيجة  له��م��ي��ة  ب��ال��ن��ظ��ر  ال��ف��ري��ق��ني 

يقبع  فيما  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اجل��زي��رة  ويحتل 

�سوى  يكفيه  ول  الأخ����ري  امل��رك��ز  يف  الأه��ل��ي 

الفوز للهروب خطوة مهمة نحو المام فيما 

ال��ف��وز  اي���ة نتيجة غ��ري  ي���درك اجل��زي��رة ان 

. الوحدات  مع  املناف�سة  م�سوار  نهاية   تعني 

نظريه  ال�سريح  ي�ستقبل  ال��ث��اين  اللقاء  يف 

الفريقان  فيها  يبحث  الفي�سلي يف مواجهة 

قد  الفي�سلي  وك��ان  انت�ساراتهما.  ل�ستعادة 

يف   ،)2-1( اجل��زي��رة  اأم���ام  للخ�سارة  تعر�ض 

اخلام�ض  للمركز  ليرتاجع  املا�سية  اجلولة 

الفي�سلي  ير�سى  ول��ن  نقطة.   21 بر�سيد 

اأراد حت�سني موقعه وهو  ما  اإذا  الفوز،  بغري 

مع  مطلقا  يتنا�سب  ل  م��رك��زا  يحتل  ال���ذي 

مكانته وعراقته المر الذي و�سع الاعبني 

يف موقف حمرج مع جماهريهم .. يف املقابل، 

فاإن ال�سريح ي�سعى ل�ستغال و�سع مناف�سه 

تطلعاته  م��ن  ليعزز  ال��ف��وز،  نغمة  وا�ستعادة 

يف البتعاد عن منطقة اخلطر. حيث يحتل 

املركز الثامن ومن �سان الفوز يف لقاء اليوم 

ان يدفعه خطوة كبرية نحو مواقع المان .

روما – وكاالت 

ك���ان اإن���رت م��ي��ان ه��و ال��ف��ري��ق ال��وح��ي��د 

م��ن الأن��دي��ة ال��ك��رى ب��ال��دوري الإي��ط��ايل، 

التقليدي  غرميه  تعرث  م��ن  ا�ستفاد  ال��ذي 

يف  تعادل  ال��ذي  الرتتيب،  مت�سدر  ميان، 

ليبقى  امل�����س��اب��ق��ة،  يف  متتاليتني  م��ب��ارات��ني 

ال�سدارة.  واحدة من  نقطة  بعد  على  اإنرت 

2-2 م���ع امل��ت��ع��رث  وك����ان م��ي��ان ق���د ت���ع���ادل 

بارما  اأمام  ذاتها  النتيجة  حقق  كما  جنوى 

موعد  على  اأن��ه  ويبدو  املا�سي،  الأ�سبوع  يف 

�سا�سولو  ي��واج��ه  عندما  ق���وي،  اخ��ت��ب��ار  م��ع 

�ساحب املركز اخلام�ض غد الأحد. ويواجه 

ي�ست�سيف  حينما  ن�سبيا  اأ�سهل  مهمة  اإنرت 

���س��ب��ي��زي��ا ال�����س��اع��د اجل���دي���د ل���ل���دوري على 

اأم��ام  ال�سعبة  امل��ب��اراة  اأنهى  اأن  بعد  ملعبه، 

كونتي  اأنطونيو  وقال   .0-1 بالفوز  نابويل 

�سها،  الأم��ر  يكن  “مل  الفني لإنرت  املدير 

مليئة  م��ب��اراة  وك��ان��ت  عظيم  فريق  ن��اب��ويل 

لدينا  التكتيكي،  امل�ستوى  على  بالتحديات 

تكن  مل  لكنها  الفريق،  لهذا  كبري  اح��رتام 

مباراة جميلة«.

ميان،  مدرب  بيويل  �ستيفان  يبد  ومل   

عن  ع��ر  كما  لعبيه،  اأداء  م��ن  �سكوى  اأي 

املخ�سرم  ال�����س��وي��دي  ال��ن��ج��م  ب��ع��ودة  اأم��ال��ه 

زلت�����ان اإب��راه��ي��م��وف��ي��ت�����ض م���ن الإ����س���اب���ة. 

وت���غ���م���ر م�������س���اع���ر امل���������رارة، ن����اب����ويل ع��ق��ب 

اخل�سارة اأمام اإنرت ميان، 

رغ��م اأن��ه ق��دم اأداء ج��ي��دا ط��وال اأح��داث 

5 نقاط  ت��ل��ك امل���ب���اراة، ل��ك��ن��ه اب��ت��ع��د ب��ف��ارق 

خ��ل��ف م���ي���ان، و���س��ي��ك��ون ع��ل��ي��ه م��واج��ه��ة 

اخ��ت��ب��ار ق���وى اآخ���ر اأم����ام لت�����س��ي��و. ويحتل 

ي��وف��ن��ت��و���ض ح��ام��ل ال��ل��ق��ب، امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، 

و�سيواجه نظريه  نابويل،  بفارق نقطة عن 

ال�سبت،  بارما 

ف��ي��م��ا ي�����س��ت�����س��ي��ف ف��ي��ورن��ت��ي��ن��ا، ف��ريون��ا، 

���س��ام��ب��دوري��ا  ع��ل��ى  ك��روت��وين �سيفا  وي��ح��ل 

 1-1 ال���ت���ع���ادل  امل���ب���اري���ات. وك�����ان  ب���اق���ي  يف 

هو  املا�سي،  الأرب��ع��اء  العنيد،  اأتالنتا  اأم��ام 

خا�سها  م��ب��اراة   12 م��ن  للفريق  ال�����س��اد���ض 

دون ه��زمي��ة، ك��م��ا ���س��ه��دت امل���ب���اراة اإ���س��اع��ة 

ال��ن��ج��م ال���رت���غ���ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو 

م��ورات��ا  األ��ف��ارو  اأه���در  فيما  ج���زاء،  ل�سربة 

ال�سيف.  الفريق  مرمى  اأمام  �سهلة  فر�سة 

النقاط  وعادل روما، ر�سيد يوفنتو�ض من 

24 نقطة، ليحتل بها املركز الرابع  والبالغ 

بفارق املواجهات املبا�سرة، وذلك بعد تغلبه 

على تورينو 1-3، 

اأتالنتا  ملواجهة  روم��ا  يتجه  ذل��ك  وبعد 

غ���د الأح������د، ف��ي��م��ا ي�����س��ت�����س��ي��ف ب��ي��ن��ف��ي��ن��ت��و، 

ج����ن����وى، وي���ح���ل اأودي����ن����ي����زي ���س��ي��ًف��ا ع��ل��ى 

كالياري، فيما يلعب تورينو مع بولونيا.

لندن – وكاالت 

ال���14  امل��رح��ل��ة  مناف�سات  تنطلق  عندما 

ال�سبت،  امل��م��ت��از،  الإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  م��ن 

تعزيز  اإىل  ليفربول  اللقب  حامل  �سي�سعى 

موقعه يف ال�سدارة، حينما يحل �سيفا على 

اجلولة.  مباريات  اأوىل  يف  بال�ض  كري�ستال 

توتنهام  على  ثمينا  انت�سارا  حقق  وبعدما 

حت���ول  ال���������س����دارة،  م���ن���ه  ل��ي��ن��ت��زع   ،)1/2(

ت��رك��ي��ز ال��ف��ري��ق، وم���دي���ره ال��ف��ن��ي ي��ورج��ن 

بال�ض. كري�ستال  اإىل  �سريع  ب�سكل  كلوب، 

ليفربول يف مواجهة  اليوم  و�ست�سع مباراة 

قاد  الذي  روي هودج�سون،  ال�سابق،  مدربه 

.)2011/2010( واح��د  مو�سم  مل��دة  ال��ري��دز 

ليفربول،  م��داف��ع  روبرت�سون،  اآن��دي  وق��ال 

�سجل  ال��ت��ي  ال��رك��ن��ي��ة،  ال�سربة  لعب  ال���ذي 

على  ال��ف��وز  ه���دف  فريمينو  روب��رت��و  منها 

ال�����س��ب��ريز، اإن���ه ح��ان ال��وق��ت مل��وا���س��ل��ة تقدم 

ال�سدارة.  يف  موقعه  وتعزيز  اللقب،  حامل 

اأم�����ا ت���وت���ن���ه���ام، ال�����ذي اأه������در ال���ع���دي���د م��ن 

ال��ف��ر���ض يف م��ب��ارات��ه اأم����ام ل��ي��ف��رب��ول، على 

ا���س��ت��ع��ادة  اإىل  فيتطلع  “اأنفيلد”،  م��ل��ع��ب 

املقررة م�ساء  توازنه �سريعا، عر مواجهته 

على  خ�سر  ال��ذي  �سيتي،  لي�سرت  مع  الأح��د 

اجل��ول��ة  يف   ،)0/2( اإي��ف��رت��ون  ���س��د  ملعبه 

�ساحب  �ساوثهامبتون،  وي�سعى  الأخ���رية. 

املركز الثالث، ل�ستغال اأي كبوة لليفربول 

اأو توتنهام، لكنه �سيواجه مهمة �سعبة �سد 

و�سقط  ال�����س��ب��ت.  م�����س��اء  �سيتي،  مان�س�سرت 

مان�س�سرت �سيتي يف فخ التعادل على ملعبه، 

بروميت�ض  و���س��ت  اأم���ام  املا�سية  م��ب��ارات��ه  يف 

الفوز  حتقيق  اإىل  ويتطلع   ،)1/1( األبيون 

ع��ل��ى ���س��اوث��ه��ام��ب��ت��ون، ل��ت��ق��ل��ي�����ض ال���ف���ارق 

و�ست  وي��ب��داأ  ال�����س��دارة.  ع��ن  يف�سله  ال���ذي 

ب��روم��ي��ت�����ض، ���س��اح��ب امل��رك��ز ال��ت��ا���س��ع ع�سر 

)قبل الأخري(، م�سواره حتت قيادة مديره 

م��ن خال  األردي�����ض،  �سام  اجل��دي��د،  الفني 

يوم  اأ�ستون فيا،  اأمام جاره  املقررة  املباراة 

الأحد. اأما �سيفيلد يونايتد، �ساحب املركز 

ب��راي��ت��ون،  على  �سيفا  ف�سيحل  الع�سرين، 

مع  ع�سر،  الثامن  برينلي،  يلتقي  ح��ني  يف 

وت�سهد  الث���ن���ني.  م�����س��اء  وول��ف��ره��ام��ب��ت��ون 

اإيفرتون  املباريات الأخرى باملرحلة، لقائي 

م����ع اآر�����س����ن����ال، ون���ي���وك���ا����س���ل م����ع ف���ول���ه���ام، 

وت�����س��ي��ل�����س��ي م���ع و����س���ت ه�����ام، وم��ان�����س�����س��رت 

يونايتد مع ليدز يونايتد.

مدريد – وكاالت 

بعد تاأكيد رونالد كومان مدرب بر�سلونة اأن فريقه يواجه 

الإ�سباين  الأوىل  ال��درج��ة  دوري  لقب  على  ال�سباق  يف  حتديا 

فالن�سيا  ا�ست�سافة  عند  لختبار  �سيتعر�ض  فاإنه  القدم،  لكرة 

املركز  �ساحب  بر�سلونة  وي��ع��اين  ال�سبت.  ال��ي��وم  ن��و  كامب  يف 

بالفعل  وخ�سر  املو�سم،  هذا  امل�ستوى  يف  تذبذب  من  اخلام�ض 

اأربع مرات يف الدوري، ويتاأخر ب�ست نقاط عن ثاثي ال�سدارة 

ذلك  ورغ��م  م��دري��د.  وري��ال  �سو�سيداد  وري��ال  مدريد  اأتلتيكو 

فاإن  ال�سدارة،  يف  كبري  بفارق  فريق  اأي  انفراد  عدم  مع  فاإنه 

اأداء بر�سلونة يتح�سن وظهر قريبا من اأف�سل م�ستوياته يوم 

2-1 على ري��ال  اإىل ف��وز  ت��اأخ��ره بهدف  الأرب��ع��اء عندما ح��ّول 

�سو�سييداد. ودفعت هذه النتيجة املدرب كومان لاعتقاد باأن 

على  باملناف�سة  اخلا�سة  التحدي  مواجهة  ي�ستطيع  بر�سلونة 

ول  بنا  الأم��ر  يتعلق  )ن�ستطيع(.  “نعم  كومان  وق��ال  اللقب. 

يزال الطريق طويا. لقد قدمنا اأف�سل �سوط لنا هذا املو�سم، 

ولعبنا ب�سكل رائع عند ال�ستحواذ على الكرة و�سغطنا بقوة«. 

ورغم ذلك �سي�ستمر غياب امل�سابني جريارد بيكيه واأن�سو فاتي 

ال��ذي  دميبلي  عثمان  املهاجم  ج��ان��ب  اإىل  روب��رت��و  و�سريجي 

ري��ال  وك���ان  اخللفية.  الفخذ  ع�سات  يف  م�سكلة  م��ن  ي��ع��اين 

مدريد يواجه اأزمة كبرية يف بداية ال�سهر اجلاري بعد اخل�سارة 

اأمام �ساختار دونيت�سك يف دوري اأبطال اأوروبا، لكنه تاألق بعد 

ذلك و�سيحاول موا�سلة النتائج املميزة عندما يواجه اإيبار يوم 

الأحد. وفاز ريال حامل اللقب مببارياته الأربع الأخرية يف كل 

امل�سابقات، منهما مباراة قمة العا�سمة اأمام اأتلتيكو مطلع هذا 

اأنه  النقاط رغم واقع  الأ�سبوع، ليت�ساوى مع جاره يف ر�سيد 

اأكرث من مناف�سه. ورحب زين الدين زيدان  خا�ض مباراتني 

مدرب ريال بعودة لعب الو�سط مارتن اأوديجارد من الإ�سابة 

املرجح حلاق ثاثي  لكن من غري  اإيبار  ملواجهة  ال�سفر  قبل 

باملباراة.  يوفيت�ض  ولوكا  دياز  وماريانو  ه��ازارد  اإي��دن  الهجوم 

هذا  الأوىل  خ�سارته  تعوي�ض  اأتلتيكو  �سيحاول  ال�سبت  وي��وم 

املو�سم عندما ي�ست�سيف اإلت�سي قبل اأن يحل �سو�سييداد �سيفا 

على ليفانتي.

ذات راس في صدارة دوري االولى 

كلوب لم يتوقع الفوز بالجائزة 

السيتي يوزع هدايا االعياد 

االنباط – عمان 

ال�سابعة  اجل��ول��ة  مناف�سات  اختتمت 

2020.وجتاوز  من دوري الدرجة الأوىل 

 ،1-2 ال�سرحان  مغري  �سيفه  را���ض  ذات 

ل��ي��ح��ك��م ق��ب�����س��ت��ه ع���ل���ى ������س�����دارة ف���رق 

ال���ب���ط���ول���ة. وج������اءت الأه��������داف ب�����س��وط 

امل���ب���اراة ال���ث���اين، ح��ي��ث ت��ق��دم ذات را���ض 

اأحمد  طريق  عن  هدفني  بت�سجيله  اأوًل 

ال�����س��ل��وح، ف��ي��م��ا قل�ض  ال�����س��ي��د وم���ال���ك 

العمايرة  اأن�ض  ال�سرحان  ملغري  النتيجة 

قبل دقيقتني من �سافرة النهاية.وحقق 

البقعة فوزاً كبرياً على العربي 4-1، عن 

وب�سام  )هدفني(،  عدو�ض  عدنان  طريق 

�سجل  ج���رار، فيما  اأب���و  و���س��ي��اء  دل����دوم، 

الطرة  ف��از  كما  احلي�سة.  ليث  للعربي 

خالد  عر  رد  دون  بهدف  كفر�سوم  على 

الري من ركلة جزاء بالدقائق الأخرية 

على  الكرمل  وتغلب  امل��ب��اراة.  زم��ن  م��ن 

دار الدواء بهدفني دون مقابل، �سجلهما 

و�سليمان  ج��زاء،  ركلة  من  امللوح  حممد 

ال�����س��رح��ان ف����وزه الأول  غ�����زال. وح��ق��ق 

3-1، من  بني ح�سن  على ح�ساب من�سية 

واأحمد خ�ساونة  العمري  اأ�سامة  اإم�ساء 

وقي�ض �سمارة فيما �سجل للمن�سية ب�سام 

ال��ط��واف�����س��ة. و���س��ه��دت ب��ق��ي��ة امل��ب��اري��ات 

ت��ع��ادل اجل��ل��ي��ل م��ع احت���اد ال��رم��ث��ا 0-0، 

�سجل   ،1-1 الريموك  مع  بلعما  وكذلك 

ال��ريم��وك اأول ع��ن ط��ري��ق ب��ه��اء ال��دي��ن 

لبلعما  النتيجة  ع��ادل  فيما  اجل��ع��اف��رة، 

را����ض ر�سيده  ذات  ورف���ع  ع��ل��وم.  حم��م��د 

فيما  ال��ف��رق،  ���س��دارة  يف  نقطة   16 اإىل 

اأ�سبح البقعة ثانياً ب 14، ثم اجلليل 13، 

12، دار  الطرة، وبلعما، و واحتاد الرمثا 

وكفر�سوم،  ال�سرحان،  مغري   ،10 ال��دواء 

 ،7 ال�����س��رح��ان وال���ريم���وك   ،8 وال��ع��رب��ي 

باملركز  ح�سن  بني  ومن�سية   ،4 الكرمل 

الأخري دون نقاط.

لندن – وكاالت 

ع��ل��ق الأمل����اين ي��ورج��ن ك��ل��وب، امل��دي��ر 

ال��ف��ن��ي ل��ل��ي��ف��رب��ول، ع��ل��ى ف����وزه ب��ج��ائ��زة 

من  امل��ق��دم��ة   ،2020 يف  م����درب  اأف�����س��ل 

“فيفا«.  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال����دويل  الحت����اد 

مل���وق���ع  ت�������س���ري���ح���ات  ك����ل����وب يف  وق��������ال 

م�����س��دوًم��ا  “كنت  ال��ر���س��م��ي  ل��ي��ف��رب��ول 

ب��ع�����ض ال�������س���يء اأث����ن����اء ال���ب���ث امل��ب��ا���س��ر 

اأكن  مل  كذلك.  كنت  للجائزة؟ بالفعل 

دايك لحًقا  فان  اأخرين  الفوز.  اأتوقع 

ال��وا���س��ح  م��ن  م��ث��ل��ي،  ك��ان متفاجًئا  اأن���ه 

واأ�ساف  لذلك«.  م�ستعًدا  اأك��ن  مل  اأنني 

عاملي  مب�ستوى  ف��ري��ق  م��ع  “تواجدي 
ي�������س���اع���دين. اأن�����ا اأع���م���ل يف ن�����اٍد م��ث��ري، 

اأحتاجه،  الذي  الدعم  كل  على  واأح�سل 

اأمت���ت���ع ب��اأ���س��خ��ا���ض رائ���ع���ني م���ن ح��ويل 

ح���ت���ى يف الأوق��������ات ال�����س��ع��ب��ة، ك���ل ي���وم 

الب��ت�����س��ام��ة ع��ل��ى وج��وه��ن��ا وه���ذا يجعل 

مرات  عدة  “قلت  وتابع  اأ�سهل«.  الأمور 

النوع  هذا  يف  امل�سدقني  من  ل�ست  اإنني 

م��ن اجل��وائ��ز ال��ف��ردي��ة ل��ل��م��درب��ني، لكن 

تعلمت يف الوقت نف�سه اأن حت�سل عليها 

جماعي.  ب�سكل 

م���ن ال���وا����س���ح اأن�����ه ل مي��ك��ن ت��غ��ي��ري 

العامل، وجه واحد يح�سل على اجلائزة 

بذلك«.  فخور  واأن���ا  جميًعا  لنا  ولكنها 

مع  ط��وي��ل��ة  ع��اق��ة  “جتمعني  ووا���س��ل 

زمن  منذ  البع�ض  بع�سنا  نعرف  فليك، 

طويل عندما كنت مديًرا فنًيا يف ماينز، 

لدينا  ل��ذل��ك  هوفنهامي،  يف  ي��درب  ك��ان 

ت��اري��خ م��ًع��ا. اأع��ت��ق��دت ح��ًق��ا ب��ع��د ال��ف��وز 

لقد  اجل��ائ��زة،  �سيح�سد  اأن��ه  بالثاثية 

ا�ستثنائي«. قام بعمل 

لندن – وكاالت 

قال نادي مان�س�سرت �سيتي، اجلمعة، 

اإن�����ه ���س��ع��ى ل���رف���ع ال������روح امل���ع���ن���وي���ة يف 

مو�سم الأع��ي��اد وال��ع��ط��ات، م��ن خال 

الأ�سر  على  والهدايا  الترعات  توزيع 

امل���ح���ت���اج���ة، يف امل��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ه. 

الطاقم،  واأف��راد  النادي  لعبو  و�سارك 

اأكرث  وتوزيع  وجتهيز  �سراء  متويل  يف 

تاميذ  على  ه��دي��ة،  اآلف  خم�سة  م��ن 

مان�س�سرت،  ���س��رق  منطقة  يف  م��دار���ض 

ب��رع��اي��ة جمل�ض  امل�����س��م��ول��ني  وك���ذل���ك 

امل��دي��ن��ة. ك��م��ا ق���دم ال���ن���ادي اأي�����س��ا 500 

�ستى  يف  الأ�سر  من  لعدد  كاملة،  وجبة 

تقدمي  جانب  اإىل  مان�س�سرت،  مناطق 

 10 اإىل  ال��ي��وم��ي��ة،  امل�����س��ت��ل��زم��ات  ب��ع�����ض 

ج��م��ع��ي��ات خ��ريي��ة ع���ر امل��دي��ن��ة. وق���ال 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���س��وري��ان��و،  ف���ريان 

�سعوبة  م���دى  ي��ع��رف  “الكل  ل��ل��ن��ادي 

وبالن�سبة  احل���ايل..  ال��ع��ام  الأو���س��اع يف 

�ست�سكل  الأع���ي���اد  ف���رتة  ف���اإن  ل��ل��ب��ع�����ض، 

حتديا على وجه اخل�سو�ض«.

ال�سبت    19  /  12  / 2020
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الأغنياء  اأن  املتحدة  للل�أمم  تقرير  ك�شف 

ي�شخون  الب�شرية،  من  الذين ي�شكلون 1% 

الغ�ف  الللكللربللون يف  مللن �شعف كمية  اأكلللر 

الفئات  %50 من  بها  يت�شبب  التي  اجلللوي 

الأفقر.

ُيتهم  التي  الأوىل  امللللرة  هللي  هللذه  ولي�شت 

املناخي،  التغري  باأنهم يقودون  الأثرياء  فيها 

اأ�للشلللللوب  خللليلللارات  الللللذي يطبع  الللبللذخ  ب�شبب 

حياتهم.

وكللان كل من اأورلنلللدو بلوم وكاتي بريي 

وللليللونللاردو ديكابريو من بني عللدد كبري من 

امل�شاهري الأثرياء الذين مت انتقاد ح�شورهم 

العام  اإيطاليا  يف  للمناخ   Google لقمة 

املا�شي، حيث و�شلوا على منت طائرات خا�شة 

ويخوت خلفت ما يقدر بنحو 800 طن من 

انبعاثات الكربون.

�شيارات رباعية، يخوت وطائرات

وتعر�ض ديكابريو، الذي يعد �شفري الأمم 

ب�شبب  ال�شابق  يف  لنتقادات  للمناخ،  املتحدة 

حديثه عن هذه الق�شية على الرغم من �شفره 

وا�شتئجار  خا�شة،  طائرات  منت  على  املتكرر 

يخت من بارون نفط، وامت�ك اأربعة منازل.

وحدد تقرير منظمة “اأوك�شفام” ملواجهة 

علللدم امللل�للشللاواة يف الللكللربللون، �للشلليللارات الللدفللع 

من  باعتبارهما  املتكرر  والللطللريان  الرباعي 

اأكرب املت�شببني يف ب�شمة الكربون بن�شبة 1%، 

املعروفني  املليارديرات  العديد من  مع وجود 

بامت�كهم طائرات خا�شة.

ملللن املللللعللللروف اأن جلليللف بللليلللزو�لللض، اأغللنللى 

رجللللل يف اللللعلللامل، يللتللنللقللل علللللى ملللنت طللائللرة 

65 مليون دولر.  بقيمة   Gulfstream
ويف اأكتوبر 2018 مت ت�شويره وهو ي�شتقل 

�للشلليللارة دفلللع ربلللاعلللي اإىل امللللطلللار قللبللل ركللوبلله 

.Daily Mail الطائرة، وفقاً ملا ن�شرته

وميللتلللللك املللللليللارديللر مللللارك كلللوبلللان ثلل�ث 

التي   Gulfstream طللائللرة  طلللائلللرات: 

وطائرتان  خا�شة،  نقل  كو�شيلة  ي�شتخدمها 

اإحللداهللمللا  مللن طلللراز Boeing للل�أعللمللال، 

لنقل  ي�شتخدمها  واأخللللرى  بللتللاأجللريهللا  يللقللوم 

فريق كرة ال�شلة اخلا�ض به، بح�شب ما اأفاد به 

.Business Insider موقع

كهربائية  �شيارات  اإنتاج  من  الرغم  وعلى 

�شديقة للبيئة عرب �شركته “ت�ش�”، فاإن حب 

اإيلون ما�شك للطائرات اخلا�شة احتل عناوين 

ال�شحف يف ال�شابق بعد اأن قطع م�شافة 150 

 Gulfstream األف ميل با�شتخدام طائرة

يف العام 2018.

مللن بللني املللللليللارديللرات الآخلللريلللن اأ�شحاب 

اأبراموفيت�ض واألي�شر  املركبات امللوثة، رومان 

عثمانوف، اإذ ميتلكان اثنني من اأكرب اليخوت 

اخلا�شة يف العامل.

وفللًقللا لللل�أمم املللتللحللدة، �شيحتاج الأغللنلليللاء 

اإىل تقلي�ض ب�شماتهم لثاين اأك�شيد الكربون 

بلل�للشللكللل كللبللري لللتللجللنللب امللل�للشللتللويللات اخلللطللرية 

ل�حتبا�ض احلراري يف هذا القرن.

اأجللراهللا  التي  ال�شنوية،  الللدرا�للشللة  وت�شلط 

 ،)Unep( للبيئة  املللتللحللدة  الأمم  بللرنللامللج 

اللل�للشللوء علللللى الللفللجللوة بلللني امللل�للشللتللويللات التي 

يجب اأن تكون عليها النبعاثات للحفاظ على 

انخفا�ض درجللات احلللرارة وم�شتويات احلياة 

اأن %10 من  الللواقللعلليللة احلللاللليللة. ووجللللدت 

ي�شتهلكون  العامل  الأعلى يف  الدخل  اأ�شحاب 

حوايل %45 من اإجمايل الطاقة امل�شتهلكة 

للنقل الربي يف جميع اأنحاء العامل و75% 

من تلك امل�شتخدمة يف الطريان.

الأ�شر  %50 من  فللاإن  نف�شه،  الوقت  ويف 

الأفقر يف العامل ت�شتهلك %10 و%5 فقط 

على التوايل.

يف  املتمثل  الهدف  اإىل  الو�شول  اأجللل  من 

تقييد ارتفاع درجات احلللرارة هذا القرن اإىل 

تخفي�شات  اإجللراء  يجب  مئوية،  درجة   1.5
كبرية يف ب�شمات الكربون بن�شبة %1، مما 

طن   2.5 حللللوايل  اإىل  خف�شها  اإىل  يلللللوؤدي 

عام  للفرد بحلول  الكربون  اأك�شيد  ثللاين  من 

.2030
 ،Unep وكتب املدير التنفيذي لربنامج

اإنغر اأندر�شون، يف مقدمة التقرير: “�شتحتاج 

 30 اأثللرهللا مبللقللدار  تقليل  اإىل  النخبة  هللذه 

�شعًفا لتتما�شى مع اأهداف اتفاقية باري�ض«.

امل�شوؤولية  الأثلللريلللاء  “يتحمل  واأ�للشللافللت: 

الأكرب يف هذا املجال«.

اأ�شار تيم جللور، رئي�ض �شيا�شة  من جانبه، 

املناخ يف منظمة “اأوك�شفام” واملوؤلف امل�شاهم 

اأغنياء  اأغنى  اأن  اأنلله يف حني  اإىل  التقرير،  يف 

الللعللامل كللانللوا اأكلللر ا�للشللتللهلل�كللاً، فلللاإن اآخللريللن 

يتحملون الآثار البيئية ال�شلبية.

وُيظهر تقرير برنامج الأمم املتحدة للبيئة 

اأن ال�شته�ك املفرط ل�أقلية الغنية يوؤجج 

اأزمة املناخ، ومع ذلك فاإن املجتمعات الفقرية 

وال�شباب هم من يدفعون الثمن.

وقال جور: “�شيكون من امل�شتحيل عملياً 

و�شيا�شياً �شد فجوة النبعاثات اإذا مل تخف�ض 

احلكومات الب�شمة الكربونية ل�أثرياء وتنهي 

التفاوتات التي ترتك م�يني الأ�شخا�ض غري 

قادرين على الو�شول اإىل الكهرباء اأو تدفئة 

منازلهم«.

 ،)BBC( وفًقا لهيئة الإذاعة الربيطانية

فاإن القيام برحلة واحدة مل�شافات طويلة ميكن 

اأك�شيد  لثاين  الللفللرد  ا�شته�ك  مللن  يقلل  اأن 

الكربون بنحو طنني.

واأ�شافت اأن الأ�شر التي تتحول اإىل الكهرباء 

املتجددة، ميكنها خف�ض الكربون بنحو 1.5 

طن، بينما ميكن اأن يوفر اتباع نظام غذائي 

نباتي نحو ن�شف طن يف املتو�شط.

اأن  الأربلللعلللاء،  ُن�شر  اللللذي  التقرير،  ووجلللد 

الآثار البيئية الإيجابية لعمليات الإغ�ق يف 

وقللت �شابق مللن هللذا الللعللام والللتللي تهدف اإىل 

احلد من انت�شار فريو�ض كورونا من املرجح 

اأن تكون ق�شرية الأجل.

بنحو  الكربون  اإنللتللاج  ينخف�ض  اأن  وتللوقللع 

اأن  قدر  لكنه  الوباء،  ب�شبب  العام  هذا   7%
اإىل احلللد من  اإل  يلللوؤدي  هللذا النخفا�ض لن 

الحرتار مبقدار 0.01 درجة مئوية بحلول 

عام 2050.

 :Unep وقال املدير التنفيذي لربنامج

»اإن عام 2020 يف طريقه ليكون اأحللد اأكر 

ت�شتمر  بينما  الإطللللل�ق،  على  دفللئللاً  الأعلللللوام 

حلللرائلللق اللللغلللابلللات والللعللوا�للشللف واجللللفلللاف يف 

اإحداث الفو�شى«.

كم خسرت.. صحافية اشترت وجبة 
»سوشي« مقابل 10 »بيتكوين« في 2013

العربية-وكاالت

اهتماماً  اأبللدت  حيث  تاميز”،  “نيويورك  جللريللدة  يف  تقنية  ك�شحافية  هيل،  ك�شمري  عملت 

القيمة  اأن تخترب  وقلللررت  مللن ظللهللورهللا،  �للشللنللوات   4 بللعللد   ،2013 عللام  امللل�للشللفللرة يف  بللالللعللملل�ت 

احلقيقية لهذه العم�ت يف احلياة الفعلية على �شبيل التجربة ملدة اأ�شبوع واحد.

قامت  “بيتكوين”،  النا�شئة  بالعملة  الفرتة  تلك  خ�ل  متحم�شني  التكنولوجيا  مدمنو  كان 

 Coinbase من�شة  عرب  واحللدة  لكل  دولرا   136 “بيتكوين” مقابل  من  عدد  ب�شراء  هيل 

“اأموالها”  ا�للشللتللخللدام  مللن خ�لها  طللرق ميكنها  اإيللجللاد  اأملللل  على  الللرقللملليللة،  الللعللملل�ت  لللتللبللادل 

اجلديدة.

لل�شركات  حيوياً  مركزاً  تعد  والتي  فران�شي�شكو،  �شان  يف  تعي�ض  كانت  اأنها  من  الرغم  وعلى 

يزال  ل  كللان  اجلللديللدة  اأموالها  لإنللفللاق  لها  املتاحة  اخللليللارات  اأن  اإل  التقنية،  و�شركات  النا�شئة 

بائعني  لعدم وجود  كافيني  بدون  اأ�شبوع  ملدة  وتعي�ض  وزنها  اأرطال من   5 لتفقد نحو  حمللدوداً. 

عليه  واطلللللعللت   »Business insider« مللوقللع  ذكلللره  ملللا  وفللقللاً  امللل�للشللفللرة،  الللعللملل�ت  يقبلون 

“العربية.نت«.
يف  �شخ�شا   15 ا�شت�شافة  خلل�ل  من  جتربتها  من  الأخلللرية  الليلة  يف  الحتفال  هيل  قللررت 

“بيتكوين”، حيث  اأحد الأماكن القليلة التي تقبل  Sake Zone، وهو  مطعم �شو�شي ُيدعى 

اأر�شلت دعوة مفتوحة على موقع التوا�شل الجتماعي MeetUp واإىل جمتمع بيتكوين على 

�شخ�شاً.  60 من  اأكر  لدعوتها  وا�شتجاب   ،Reddit
10 بيتكوين. قالت هيل: “�شعرت بالذنب  957 دولرا، دفعتها بل  و�شلت فاتورة الع�شاء اإىل 

1000 دولر من بيتكوين،  يف ذلك الوقت، مما جعل مالك املطعم، يونغ ت�شني يقبل ما قيمته 

على  �للشلليء  اأي  امل�شفرة  العملة  ت�شاوي  اأن  يجب  كللان  اإذا  مللا  يل  بالن�شبة  وا�شحا  يكن  مل  لأنلله 

الإط�ق«.

الغذائية. قد يكون  املواد  املطعم وزوجته من جتارة  2020، تقاعد �شاحب  اعتبارا من عام 

بيتكوين   41 حللوايل  منها  ميتلكون  والتي  امل�شفرة،  العم�ت  من  اأرباحهم  ب�شبب  جزئيا  ذلللك 

اإجماًل، اأو 960 األف دولر ام�ض.

�شهدت Bitcoin رحلة جاحمة هذا العام، حيث و�شلت اإىل اأعلى م�شتوياتها على الإط�ق 

بعد ت�شاعف �شعرها اأكر من مرتني منذ ال�شهر املا�شي اإىل 23،235 دولر.

كورونا يخلص إيطاليا من أشهر سفاح

قد ال نرى الشمس مجددًا.. سباقات محمومة على اإلنترنت الفضائي

»خاصية جديدة” تفجر معركة شرسة بين فيسبوك وأبل

وكاالت - اأبوظبي

بحياة  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض  جائحة  اأودت 

دوناتو بي�ن�شيا، اأحد اأ�شهر القتلة ال�شفاحني يف 

 17 الب�شعة  اإيطاليا، والذي راح �شحية جرائمه 

�شخ�شا. وكان بي�ن�شيا يق�شي ما جمموعه 13 

حكما بال�شجن مدى احلياة، ل�شل�شلة من جرائم 

واأبريل   1997 اأكتوبر  بني  ارتكبت  التي  القتل 

معظمها يف ليغوريا )�شمال اإيطاليا(.  ،1998
ومل يللتللمللكللن بلليلل�نلل�للشلليللا ملللن �لللشلللرح جللرائللملله 

يعاين  كلللان  اإنللله  قلللال  لكنه  النف�شيني،  للل�أطللبللاء 

�شداعا ن�شفيا �شديد قبل كل جرمية.

واعرتف �شفاح اإيطاليا “املرعب” لحقا بقتله 

�شخ�شا.  17
وقد دانته حمكمة يف جنوى يف اأبريل 2000 

بارتكاب 13 جرمية قتل، و�شجن للمرة الأوىل يف 

جنوى ثم ُنقل بعد ذلك اإىل بادوفا.

ولقي بي�ن�شيا حتفه يف بادوفا، عن عمر يناهز 

69 عاما، بعد اإ�شابته بفريو�ض كورونا بال�شجن، 
مما اأدى لحقا لوفاته.

العربية-وكاالت

حول  الكربى  القت�شادية  التحالفات  ت�شعى   

األللللف قمر  اأكللللر ملللن 100  اإطللللل�ق  اإىل  اللللعلللامل 

�شناعي يف املدار القريب ل�أر�ض لتقدمي خدمات 

لل  “�شتارلينك” التابعة  �شركة  بداأتها  الإنللرتنللت، 

اململكة  اإىل  العدوى  انتقلت  ثم  ما�شك”،  “اإيلون 

املتحدة وموؤخراً ال�شني والحتاد الأوروبي.

وتللخللطللط اللللللدول الأوروبلللليللللة لللتللطللويللر نللظللام 

اإنرتنت عرب الأقمار ال�شناعية بقيمة 7.3 مليار 

دولر على غرار �شبكة �شتارلينك التابعة لل “اإيلون 

ما�شك«.

ومتت املوافقة على درا�شة لإط�ق كوكبة من 

الأقمار ال�شناعية مبدار اأر�شي منخف�ض من قبل 

م�شوؤويل الحتللاد الأوروبلللي، وفقاً مل�شادر حتدثت 

، واطلعت  ل�شحيفة »Les Echos« الفرن�شية 

عليه “العربية.نت«.

�شتمكن  ال�شناعية  الأقللمللار  اإن  امل�شادر  وقالت 

املواطنني الأوروبيني من الو�شول اإىل الإنرتنت، 

خطوطا  وتللوفللر  املللعللزولللة،  املجتمعات  يف  وخا�شة 

اآمنة ل�ت�شالت احلكومية.

وقلللاللللت املللفللو�للشلليللة الأوروبلللليللللة يف بلليللان نقلته 

الكوكبة �شتبداأ يف بداية  درا�شة  اإن  “بلومبريغ”، 
العام املقبل، ومن املتوقع توقيع العقد قبل نهاية 

عللام 2021، و�للشللرياأ�للض تللريي بللريللتللون، مفو�ض 

الحتاد الأوروبي لل�شناعة امل�شروع.

ال�شركات امل�شاركة

حتللالللفللا  “اإيربا�ض”  �لللشلللركلللة  و�للللشللللتللللرتاأ�للللض 

األلليللنللا  “تالي�ض  �للشللركللة  يلل�للشللم  امللل�للشللتللثللمللريللن،  ملللن 

الأقمار  و�شركة  الأملانية،   »OHB« و  �شبي�ض”، 

الف�شاء  و�للشللركللتللي   ،»Eutelsat« اللل�للشللنللاعلليللة 

.»Arianespace»و ،»Telespazio«

 ،SpaceX واأطلقت �شركة الف�شاء الأمريكية

التي اأ�ش�شها ما�شك يف عام 2002، ما ل يقل عن 

“�شتارلينك”  من  عامً�  �شناعياً  قمراً   830
خلدمات الإنرتنت عالية ال�شرعة، حيث ت�شتهدف 

 42000 اإىل  ي�شل  مبا  الأر�لللض  اإحاطة  ال�شركة 

قمر �شناعي.

اأن يتم تقدمي خدمات الإنرتنت عرب  ويتوقع 

�شركة “ما�شك” يف اأوروبا بحلول فرباير املقبل.

حرب الف�شاء

 OneWeb ويف نف�ض ال�شباق، تخطط �شركة

التي تتخذ من اململكة املتحدة مقراً لها، وهي اأقرب 

قمراً   650 اإطلل�ق  اإىل  “�شتارلينك”،  مناف�شي 

�شناعياً يف املدار بحلول نهاية العام، من اإجمايل 

48 األف قمراً �شناعياً تخطط لإط�قها.
ومل تللدع ال�شني الأملللر يفوتها هللي الأخلللرى، 

حلليللث تللخللطللط لللتللطللويللر ثلللل�ث جمللمللوعللات من 

الأقمار ال�شناعية يف مدار منخف�ض حول الأر�ض، 

864 قمراً،  الأوىل من  املجموعة  �شتتكون  حيث 

ا�شم  حتللت  قلللملللراً،   320 الللثللانلليللة  �شت�شمل  فيما 

Hongyun، ف�شً� عن جمموعة ثالثة با�شم 
اأولللويللة  ال�شني  و�شعت  حيث  �شبي�ض،  غالك�شي 

ق�شوى لربناجمها الف�شائي موؤخراً.

ترجمات - اأبوظبي

اثللنللني من  معركة كللبللرية ن�شبت مللوؤخللرا بللني 

اللللعلللامل، وهللمللا في�شبوك  اللل�للشللركللات يف  عللمللالللقللة 

واأبللل، وال�شبب خا�شية جديدة �شتطرحها اأبللل يف 

هواتفها، قد توؤدي خل�شارة في�شبوك للمليارات.

اإعلل�نللا  اخلللملليلل�للض،  �للشللركللة في�شبوك  ونلل�للشللرت 

�شخما يف ال�شحف الأمريكية، تهاجم فيه �شركة 

اأبل، ب�شبب خطة الأخللرية لإ�شافة خا�شية ت�شهل 

للم�شتخدم اإيقاف “تتبع التطبيقات” له.

وتخطط اأبل لإ�شافة خا�شية “اإيقاف التتبع” 

التي  اآيباد،  اللوحية  واأجهزتها  اآيفون،  هواتف  يف 

التطبيقات  اأ�شهر  تتبع  اإيقاف  للم�شتخدم  �شتتيح 

له، وعلى راأ�شها في�شبوك واإن�شتغرام ووات�شاب، وهي 

التطبيقات التي تتبع حتركات وت�شفح امل�شتخدم 

عليها، جلمع البيانات حول الهتمامات اخلا�شة، 

التي ت�شاعدهم يف جلب الإع�نات للتطبيق.

وتدر البيانات التي يجمعها في�شبوك وتطبيقاته 

التابعة له، وات�شاب واإن�شتغرام وما�شنجر، مليارات 

اللللللللللللدولرات، حللليلللث يلللتلللم ا�للشللتللخللدامللهللا لإظلللهلللار 

الإع�نات اخلا�شة بكل �شخ�ض، وفقا لهتماماته، 

مما يدر الأربللاح للمعلنني، الذين يدفعون اموال 

طائلة لفي�شبوك للظهور على تطبيقاته.

تخطط  “اأبل  الإعللللل�ن:  يف  في�شبوك  وقللالللت 

لإجبار م�شتخدميها على ا�شتخدام برنامج �شيغري 

الإنرتنت ل�أ�شواأ”، وفقا ملوقع “اإن بي �شي نيوز«.

يعرف  اأن  “يجب  بللليلللان:  يف  فللللردت  اأبلللللل،  اأمللللا 

امل�شتخدمون متى يتم جمع بياناتهم وم�شاركتها 

عرب التطبيقات واملواقع الأخرى - ويجب اأن يكون 

لديهم خيار ال�شماح بذلك اأم ل«.

اأبللل  هلللدف  اأن  اإىل  في�شبوك  �للشللركللة  واأ�لللشلللارت 

ملللن هللللذه اخللللطلللوة للليلل�للض تلللوفلللري اخللل�للشللو�للشلليللة 

للم�شتخدمني، بل زيللادة الأربللاح، “لأن اأبل ت�شعى 

للللزيلللادة ال�لللشلللرتاكلللات يف الللتللطللبلليللقللات وامللللواقلللع، 

التطبيقات،  داخللللل  اللل�للشللراء  عللمللللليللات  اإ�للشللافللة  اأو 

وهلللو الأمللللر املللتللوقللع يف حلللال غلليللاب الإعللل�نلللات يف 

التطبيقات«.

هرم خوفو و»علبة السيجار«.. باحثة 
مصرية تروي قصة الكشف المثير

القاهرة - �سكاي نيوز عربية

خ�ل جولة روتينية للباحثة امل�شرية عبري العداين داخل جامعة اأبردين با�شكتلندا، لأداء عملها 

يف تن�شيق جمموعة من الآثار الأ�شيوية، جذب انتباهها علبة �شيجار حتمل علم م�شر، اقرتبت اأكر 

ال�شغري لتجد مفاجاأة مل  ال�شندوق  الك�شف عن حمتوى  اأثناء  ب�شدة  الف�شول، خفق قلبها  بدافع 

تكن يف احل�شبان.

واأكدت عبري ملوقع �شكاي نيوز عربية اأنها عرفت حلظتها اأنهم اأمام ك�شف كبري، فهي قد عرت 

على قطعة اأثرية تنتمي اإىل الهرم الأكرب، وهي اأجزاء خ�شبية يبلغ عمرها اآلف ال�شنوات.

ي�شلط  اجلديد  الكت�شاف  فللاإن  “اأبردين” ال�شكتلندية  جامعة  عن  �شادر  ر�شمي  بيان  وبح�شب 

ال�شوء على الهرم الأكرب، وميكنه اإظهار اأدلة تتعلق ببناء اأحد عجائب الدنيا القدمية، خا�شة مع 

ظهور اعتقاد بكونها جزء من قاعدة قيا�ض هرم “خوفو«.

وعادت عبري اإىل �شج�ت املقتنيات امل�شرية باجلامعة للتاأكد من قيمة القطعة الأثرية، وطابقت 

الأرقام املحفورة على علبة ال�شيجار باأخرى موجودة يف الأوراق الر�شمية، لُتدرك اأنها مفقودة منذ 

عقود، حيث جرت حماولت عدة من اإدارة “اأبردين” للو�شول اإليها دون جدوى.

حتقيق امل�شتحيل

اأن  اأحللد  بللال  على  يخطر  “مل  عربية:  نيوز  �شكاي  ملوقع  حديثها  يف  امل�شرية  الباحثة  وت�شيف 

القطعة �شائعة داخل جمموعة الآثار الأ�شيوية، اجلامعة ت�شم مئات الآلف من القطع الأثرية التي 

تنتمي لدول وح�شارات خمتلفة، والعثور عليها كان اأ�شبه بامل�شتحيل«.

بجامعة  الآثللار  كلية  يف  الرتميم  تدر�ض  اأن  قبل  لطفولتها،  امل�شرية  بللالآثللار  عبري  تعلق  ويعود 

القاهرة، وتتخرج يف عام 1991، كما ح�شلت عبري على املاج�شتري من كلية اإر�شاد �شياحي بحلوان، 

وانتقلت اإىل اإجنلرتا يف منحة درا�شية عن املومياوات باملتحف الربيطاين ومنها اإىل “اأبردين” التي 

ا�شتقرت بها منذ 16 عاما.

من  ديك�شون  واينمان  املهند�ض  التقطها  عنا�شر   3 امل�شرية واحدة من  الأثرية  القطعة  وتعد 

اإىل م�شر خ�ل  1872 رفقة الطبيب جيم�ض غرانت الذي �شافر  داخل غرفة الهرم الأكللرب عام 

اأن يلتقي بلديك�شون وينطلق معه يف مغامراته  تف�شي وباء الكولريا، لتقدمي امل�شاعدة الطبية قبل 

اليومية مبنطقة الأهرامات الث�ثة.

املتحف  اإىل  بعد  فيما  نقلهما  جللرى  وخطاف،  كللرة  عليها،  طلق 
ُ
اأ ديك�شون” كما  “بقايا  و�شمت 

الربيطاين فيما بقت القطعة اخل�شبية امل�شرية التي يبلغ طولها 5 بو�شات بحوزة غرانت، احتفظ 

امل�شاعدة  الأمينة  توؤكد  كما   ،1895 عللام  يف  وفاته  حتى  �شيوفه  على  ليعر�شها  منزله  داخللل  بها 

باجلامعة.

وُت�شري عبري اإ ىل اأن ابنة غرانت تربعت يف عام 1946 مبقتنياته الأثرية، ومن بينها القطعة 

امل�شرية، اإىل متحف اجلامعة التي تعلم فيها، وهي جامعة اأبردين،  وبعد �شنوات مل تظهر تلك الأثار 

مطلقا �شمن املجموعة امل�شرية اأو القطع الأثرية الأخرى يف املكان.

علينا  “كان  وا�شكتلندا:  مب�شر  عديدة  اأثرية  بعثات  يف  �شاركت  التي  امل�شرية  الباحثة  وتابعت 

للتعرف  الع�شوية  املللواد  املتخ�ش�شة لإجللراء حتليل  املعامل  اإىل  القطعة اخل�شبية  اإر�شال عينة من 

19( ومل نعرف النتيجة �شوى يف �شهر  على عمرها، لكن تاأخرت اخلطوة نظرا لتف�شي )كوفيد - 

اأغ�شط�ض املا�شي«.

اأقدم مما نتخيل

»جاءت النتيجة باأن القطعة تعود اإىل ما بني 3341 و3094 قبل املي�د، وهو  دليل على �شحة 

تاريخ بناء الأهرامات، مل يكن متاح اإجراء حتليل للعينات الأخرى من )بقايا ديك�شون( لكونها غري 

ع�شوية، لكن  القطعة اخل�شبية اأتاحت لنا اإمتام هذا الختبار” تذكرها  عبري  ب�شعادة.

وبعد ظهور النتائج اعترب  نيل كريت�ض، رئي�ض املتاحف واملجموعات اخلا�شة اأن التاأريخ بالكربون 

امل�شع للقطعة اخل�شبية ك�شفا كبريا، قائ�: “اإنها اأقدم مما كنا نتخيل، قد يكون ذلك ب�شبب ندرة 

الأ�شجار يف م�شر القدمية” وفقا لبيان ر�شمي للجامعة،

لكن  الأثرية،  القطعة  “اأبردين” ب�شاأن  امل�شرية مع جامعة  الآثللار  وزارة  تتوا�شل  الآن مل  حتى 

عبري التي �شاهمت يف تنفيذ قاعة املومياوات امللكية باملتحف امل�شري عربت ملوقع �شكاي نيوز عربية 

عن حما�شها لأي تعاون مع القاهرة.

وا�شتطردت عبري  ملوقع �شكاي نيوز عربية بعد �شاعات من الإع�ن عن الك�شف املثري: “اجلامعة 

م�شتعدة دائما لتبادل املعلومات مع الباحثني والدول التي تنتمي اإليها القطعة الأثرية«.

ال�سبت    19  /  12  / 2020


